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Прозодијске алтернације у творби речи
и њихова примена у настави српског језика

Сажетак
У раду се испитују прозодијске алтернације које се јављају у творби речи и, у
нешто ширем смислу, прозодија творених речи. То се чини на основу грађе црпене из
једнотомног Речника српскога језика Матице српске (2011) и за потребе објашњења
допуњаване подацима из других акцентованих речника, старијих и новијих. Циљ
описивања ових алтернацијa јесте да се утврди њихова класификација и чиниоци који
их условљавају, као и класификација творбених средстава и модела према
прозодијским особинама. Испитивање се изводи упоређивањем прозодијских ликова
мотиватора и твореница и њиховом дескрипцијом уз помоћ двају прозодијских
обележја: места акцента и дужине слога, према систему и нотацији П. Ивића,
захваљујући чему се иначе сложени опис у систему од шест прозодијских јединица
своди на две врсте алтернација.
Резултати откривају тежње које се јављају у творбеним моделима, као што је
преференција одређених суфикса да не ремете место акцента или да га фиксирају у
суфиксалној, претсуфиксалној, иницијалној позицији, те пред ултимом основе, али и да
дивергирају у том погледу, бирајући једну од наведених могућности било на основу
морфолошких и фонолошких фактора, било без њих.
Установљени прозодијски односи се затим примењују на наставу акцентологије.
Након испитивања речи‐примера уз помоћ којих се у школским уџбеницима илуструју
или увежбавају прозодијске појаве и класификовања таквих скупова према степенима
сродности, разматрају се погодности које творбена веза, испољена и на формалном и на
семантичком плану, може пружити при избору тих примера и упућује на начин
коришћења прикупљене грађе у ту сврху.
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Abstract
The paper examines the prosodic alternations that occur in word formation and, in a
somewhat broader sense, the prosody of derived words. This is done based on the corpus
extracted from the one‐volume Dictionary of the Serbian Language of Matica Srpska (2011),
supplemented with data from other accentuated dictionaries, older and newer, for the
purpose of explanation. These alternations are described in order to determine their
classification and the factors that condition them, as well as to classify derivational affixes and
models according to prosodic features. The examination is performed by comparing the
prosodic forms of root words and derived words, and by describing them with the help of two
prosodic features: the place of stress and the syllable quantity, according to the system and
notation of P. Ivić, thanks to which the otherwise complex description in the system of six
prosodic units is reduced to two types of alternations.
The results reveal tendencies that appear in derivational models, such as the preference
of certain suffixes—so as not to disturb the place of the stress or to fix it in the suffixal,
pre‐suffixal, initial position, and before the ultima of the root, but also to diverge in that
respect, choosing one of the above possibilities either on the basis of morphological and
phonological factors, or without them.
The established prosodic relations are then applied to the teaching of prosody. After
examining the words‐examples used in school textbooks to illustrate or practice prosodic
phenomena, and after classifying such sets according to degrees of similarity, the benefits that
the derivational connection—expressed both formally and semantically—can provide in
choosing these examples are considered, and the manner of using the collected material for
this purpose is presented.
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1. УВОД
1.1. ПОДАЦИ О ИСТРАЖИВАЊУ
1.1.1. Предмет рада
Предмет истраживања су прозодијске одлике творених речи у српском језику, и то
у првом реду прозодијски односи (алтернације или њихов изостанак) у творбеним
паровима – између мотивних речи и твореница. У анализу су укључене лексеме настале
свим начинима творбе (префиксацијом, суфиксацијом, слагањем, комбинованом
творбом), укључујући и безморфемску творбу (конверзију, прозодијску творбу).
Референтни корпус је Речник српскога језика (РСЈ) Матице српске. Рад треба, на основу
тог испитивања, да понуди класификацију (типичних) прозодијских алтернација и
прозодијских ликова твореница, према творбеним моделима, и да представи главне
прозодијске тежње у том граматичком систему, какве су у досадашњим
истраживањима, махом парцијалним, изостајале. Мимогредна је корист од тог посла
исцрпљивање недоследности речника у акцентовању лексема које припадају истом
творбеном моделу, на основу чега се може утврдити порекло тих појава (ремећење
прозодијског обрасца, омашка и сл.).
У другој целини рада, која се тиче методичких импликација изводивих из
наведених прозодијских односа, сагледавамо могућности њихове примене у
савладавању новоштокавског прозодијског система, најпре у настави акцентологије.
Испитавши учесталост појављивања творбених парова међу примерима које нуде
уџбеници Српског језика (и књижевности) за основну и средњу школу, било да су у
питању облици сличне или исте гласовне структуре (парови хомографа), сугеришемо
стављање откривених прозодијских веза, најпре разлика у одређеном обележју
прозодеме, у функцију грађења корпуса примерâ који би се, уз адекватну методичку
селекцију, могли употребљавати у настави, и нудимо илустративни пример таквог
корпуса.
Оне ће, осим према творбеним моделима, бити класификоване и према
прозодијским алтернацијама, заснованим на односу (1) дужине слогова и (2) местa
акцента у речи (а ~ а̄ , односно ˈааа ~ ааˈа и сл.), на основу чега ће се разврстати и
творбени модели.
1.1.1.1. Потреба за испитивањем прозодије твореница. Радови који се баве
утврђивањем прозодијских правилности у мотивисаним речима, како се види из
приложеног списка литературе, неисцрпеног нашим потребама – нису ни малобројни
ни скромних обима. Но, њих је већина оријентисана парцијално, да осветли понеку
тачку или предео из ове области, без апстраховања општих својстава која важе за
одређене категорије у деривацији. Неки од њих прозодије̄ у творби или творбе̄ у
прозодији дотичу се тек узгредно, неки само с нормативног аспекта. Ипак, најзнатније
мањкавости доступних радова, чини се, потичу од (1) упитности коришћене грађе и (2)
занемаривања претходних проучавања одређеног питања. Тако срећемо описе за
савремени језички стандард нерепрезентативне лексике (Вукове или дијалекатске),
нецитиране прозодије, погрешно цитиране прозодије, паушално одређене грађе и сл.
Уз то, у текстовима који се баве прозодијом твореница редовно ван разматрања остају
односи тих речи с њиховим мотиваторима, тј. прозодијске алтернације, што збиља
зачуђује ако се зна да је флективна парадигматика у сржи интересовања акцентолога
од првих таквих студија наших. Појединачна разматрања ових проблема наћи ће се у
ширем обиму у прегледу истраживања овог питања (одељак 1.3).
Потребу за искоришћавањем творбених односа у настави акцентологије објасниће
одељци 3.2 и 3.3, али прозодија твореница важан је беочуг и шире, у усвајању
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новоштокавштине, и посебно у изградњи диференцијалне граматике (в. т. 3.1.2.3) при
раду са ученицима чији се говор разликује од стандардног – а то су безмало сви.
1.1.2. Корпус
1.1.2.1. Грађа за истраживање ексцерпирана је из Речника српскога језика Матице
српске (РСЈ1, 20112). У њу је ушло око 30.000 мотивисаних речи. Тај податак, свесно
изражен апроксимативно, ипак, не треба да сугерише тврдњу да РСЈ доноси толико
твореница. Прва наша ограда од тога тиче се природе одређивања мотивације и
познате тешкоће да се без залажења у етимологију одреди постојање односно
непостојање мотивације, будући да она тешко функционише као бинарна опозиција3, а
друга и важнија потиче од нашег избора да творенице чији се колумнални лик може
установити и површним прегледом – што је посебно често код суфиксâ страног
порекла, па и код понеког домаћег, као ‐ај или ‐ач – не уносимо у грађу. У таквим
случајевима бележени су само изузеци, а по неколико примера давано је као
илустрација.
Будући да је РСЈ описни једнојезични речник и да по природи, осим у изузетним
случајевима, не садржи лична имена, то ни нашим истраживањем тај део лексике није
обухваћен, што значи да су одређени творбени модели (нпр. суфикс ‐оје додат
именичкој основи) и њихове прозодијске карактеристике сасвим изостали, док смо уз
друге, у којима се граде и апелативи, настојали да се узгредно осврнемо и на
одговарајуће ониме, позивајући се на речнике и радове који њихову прозодију бележе.
С тим чињеницама можемо рачунати на извесну штету у сагледавању целине
прозодијских појава које проучавамо, особито ако се у обзир узме препорука М.
Пешикана (1975: 184) за системску, а не аутентичну стандардизацију акцената имена.
Тај опрез постоји и у вези с небележењем грађе какву нуде богатији речници, попут РА
или ОР, иако би њено бележење и анализирање нанело и мноштво типолошки
безначајних и ефемерних појава, посебно у домену покрајинске лексике.
Изузев референтног корпуса изведеног из РСЈ, у анализи смо ради допуне и
компарације, у неретким случајевима где је за тим било потребе, као контролни корпус
користили и акцентоване творенице из речникâ Николић 2000, РМС 1967–1976, РСАНУ
1959–2019, нешто ређе и оне који оличавају западну варијанту нашег језика: Матешић
1966, Хрватски језични портал4, Чедић 2007, Јахић 1999, а по потреби и Дешић 2001,
Правопис 1960, Белић 1950, Московљевић, 1990, Караџић 1852, Даничић 1925, Маретић
1899, РЈАЗУ 1880–1976, Вукушић и др. 2007, Ивековић и Броз 1901.
Лексеме које су у РСЈ ради уштеде простора представљене збирно у једној
одредници (РСЈ: 9) третирали смо, природно, као засебне јединице, а тај смо статус
придали и одређеном броју форми творених граматичким суфиксима (нпр. именице на
‐ад или ‐ње), које РСЈ, за разлику од нпр. РМС, наводи у оквиру граматичких
квалификација одреднице. С друге стране, прозодијске ликове везане само уз поједино
значење лексеме и дато у оквиру њега (нпр. гла̀ снӣк ’сонант’ наспрам регуларног
гла̏ снӣк, или израз гла̀ сне̄ жи̏ це наспрам гла̑ снӣ) нисмо ексцерпирали.
Флективни облици твореница нису подробно анализирани, будући да се они у
стриктном смислу не тичу деривације. Указивано је ипак на главне алтернације, као
пеˈва̄ ч‐пева̄ ˈча или плаˈшљивац‐плаˈшљӣвца, које су предвидљиве и без посебног
скретања пажње. Типолошки релевантни парадигматски облици, као они у
Списак скраћеница дајемо у одељку 1.4.
Друго издање РСЈ, из 2018, постало нам је доступно у тренуцима када је сва грађа била поцрпена и
многе анализе већ изведене.
3 Тај проблем разматрамо у т. 1.1.4.5, 1.1.4.6.
4 У питању је дигитална речничка база заснована на Хрватском енциклопедијском рјечнику (2003) и
другим речницима, најпре В. Анића.
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префиксацији глагола (прочиˈта̄ м : наˈучӣм, поˈједе̄ м : пˈопије̄ м ), укључени су у
испитивање.
1.1.2.2. Дублети из РСЈ третирани су на више начина. Од варијаната које се
разликују на сегментном нивоу, у гласовном саставу (нпр. сув / сух, брамански
(брахмански)), као репрезентативну узимали смо ону необележену или обичнију, а
другу изостављали. Изузетно смо и такве парове бележили ако су они били од значаја
за прозодијску анализу (нпр. са̏ уче̄ шће : су̏ уче̄ шће / су̏ учешће).
Акцентом ијекавских варијаната, изводивих из екавских једноставним правилима
(е̑ – и̏ је, е́ – ијѐ, е̏ – је̏ , ѐ – јѐ, е̄ – ије, ĕ – јĕ) уз обичајене изузетке (дје́ до, хтје́ ње...), нисмо се
бавили у раду, нити смо их означавали. У том погледу пажњу је привлачила тек понека
твореница забележена само у ијекавском лику, као нијеˈкати, сˈијеран, умјетниˈна, или
на један начин у екавском а на други несистемски у ијекавском, као рˈаселӣнскӣ –
раˈсјелӣнскӣ.
Морфолошке варијанте као сустопце и сустопице, полеђушке (полеђице), донесене
под једном одредницом, обрађивали смо као засебне творенице. У ретким случајевима
били смо принуђени да дублетизам из назива одреднице преформулишемо тако да
одговара нашим потребама, нпр. „пр̀ стац, ‐сца и ‐а̀ ца и пр̏ стац, ‐сца“ код нас постају две
лексеме, прˈстац / пˈрстац и прˈста̣ ц.
Прозодијске дублете, који према метајезику РСЈ, као и остали, могу бити (1)
равноправни и (2) неравноправни, редовно смо означавали у складу с тим принципом,
замењујући у првом случају везник и косом цртом: (1) прˈемӯдро̄ ст / премӯˈдро̄ ст, (2)
прˈосе̄ до̄ ст (проˈседо̄ ст). Редослед варијаната у дублету задржаван је и није посебно
анализиран, ни код мотиватора ни код твореница. Када се јављала потреба да неку од
варијаната наведемо изоловано, то смо чинили уз помоћ експониране бројке 2, нпр.
прˈемӯдро̄ ст², односно тог знака у парентези: проˈседо̄ ст⁽²⁾. У малом броју примера
наилазили смо и на триплете као купоˈвина / куˈповина / куповиˈна – предӯˈслов /
предуˈслов (прˈедуслов) – па и на квадруплете разних међусобних односа
(не)равноправности:
пˈоиздаље̄ / пˈоиздаље / поиˈздаље̄ / поиˈздаље;
ра̄ ˈјетинскӣ /
ра̄ ˈјетӣнскӣ / рајеˈтинскӣ / рајеˈтӣнскӣ – кˈухӣњскӣ (кˈухињскӣ) / куˈхӣњскӣ (куˈхињскӣ) –
хˈексаме̄ тар / хˈексаметар (хексаˈме̄ тар / хексаˈметар). Бележили смо их по истом
принципу. На специфичан и можда недовољно смислен начин ти односи су
комбиновани у триплету пˈасти (па̄ ˈсти (пˈа̄ сти)) и префиксалним твореницама од тог
глагола.
1.1.3. Хипотезе
Истраживање полази од хипотезе да се прозодијски лик већег дела твореница
може објаснити синхронијским описом, а да мањи део твореница (и творбених модела),
услед ремећења системских прозодијских обележја аналогијама и уопштавањима, не
подлеже успостављању предвидљивих прозодијских односа с мотивним речима.
Претпоставља се да се творбени модели на основу прозодијских алтернација које у
њима појављују начелно могу класификовати на оне (1) код којих нема прозодијских
алтернација, (2) код којих тих алтернација има, а да се потоњи даље могу разврстати
(а) на оне којима се творе лексеме с фиксним, колумналним прозодијским обележјима
(место акцента испред приме, пенултиме, ултиме; дужина ултиме), (б) на оне код којих
су та обележја у сложенијим, али предвидљивим односима, и (в) на оне код којих
предвидљивих односа нема.
1.1.4. Друга начелна и техничка питања
1.1.4.1. Анализа дублета. Дублети као мотивне или мотивисане речи у
комбинацијама јављања у творбеном пару 1 ~ 2 (маглиˈна ~ маглиˈнаст / маˈглинаст) или
2 ~ 1 (гˈума / гуˈма ~ гˈумаст) методолошки нису спорни, јер нужно сваки од прозодијских
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ликова ступа у однос са ликом с друге стране творбене везе. И многи примери
обостраног дублетизма, 2 ~ 2 (ˈопна / оˈпна ~ ˈопнаст / оˈпнаст), иако начелно с могућим
укрштањем варијаната при тумачењу прозодијских односа (ˈопна² ~ оˈпнаст², оˈпна² ~
ˈопнаст²), најједноставнији су за анализу без таквог поступка (тј. са изостанком
алтернација: ˈопна² ~ ˈопнаст², оˈпна² ~ оˈпнаст²), што се нама учинило као
најисправније и што смо применили. Грађа, ипак, крије и односе као гр̄ ˈмети / грˈмети ~
гˈрмнути / гр̄ ˈмнути, првороˈђенӣ / првоˈрођенӣ ~ првороˈђе̄ нче / прворође̄ ˈнче, рˈе̄ жањ /
реˈжањ ~ реˈжњић / реˈжњӣћ, чˈаро̄ бан / чаˈробан ~ чароˈбнӣк / чаˈробнӣк, у којима се бар по
један творенички лик (гˈрмнути, прворође̄ ˈнче, чароˈбнӣк, реˈжњӣћ, али и реˈжњић) може
творити од оба лика мотиватора. Уп. и творбени ланац браˈтство / брˈатство ~
брˈатственӣк / братствеˈнӣк ~ брˈатственица, у коме се сваким следећим степеном
извођења затире по један прозодијски лик.
Постоји и група примера, као жˈр̄ тва ~ жˈр̄ твӣште / жˈртвӣште, код којих би
погрешно било видети алтернацију, будући да је посреди свесно испуштање варијанте
(жˈртва) једне лексеме, али не и њене творенице.
1.1.4.2. Однос према норми. Иако наш рад није усмерен на испитивање
нормативних решења, ми смо се с извесним нескладима у њиховом прописивању –
ликовима који се не уклапају у систем или га грубо нарушавају – сусретали сразмерно
често, те смо били принуђени да их квалификујемо. Најчешће смо то чинили
смештајући их на периферију категорије којој припадају (уз евентуалне додатне
квалификације као „недоследност“ или „неочекиваност“) и остављајући да им се за
потребе норме суди на основу критеријума укорењености (фреквентности и
проширености), што је, уверени смо, посао који треба да се изведе помоћу опширних
анкета, а не само личним судом ауторâ и редакторâ или, чак, једног редактора речника.
Неке од тих речи збиља су постојани изузеци у својим творбеним моделима, друге су
изузеци прихваћени из Вуковог наслеђа, а треће су ликови акцентовани без потребног
уважавања прозодије мотиватора или речи из истог творбеног модела (нпр. речи
‐тељство из т. 2.1.135.2) Очигледне нехотичне (типографске) омашке означавали смо
другачије – реконструкцијом правилног облика (нпр. Кˈос[о̄ ]вкиња ум. штампаног
Ко̏ совкӣња).
1.1.4.3. Стандардни језик и језичке варијанте. Заснован на грађи из РСЈ, овај рад
по природи ствари проучава српско и србијанско језгро полицентричног стандардног
језика који се у науци обично зове српскохрватским (данас и BCS, BCMS и сл.). Зато ће
највећи број речника, дериватологија и студија с којима упоређујемо грађу бити
источноновоштокавске провенијенције (Караџић 1852, Даничић 1925, Николић 1970,
ОР) или заједничке, српскохрватске (Маретић 1899, Правопис 1960, Матешић 1966, РМС
1967–1967, РСАНУ 1959–2019), а у најмањој мери западноновоштокавске (ХЈП, Чедић
2007, Јахић 1999).
У раду под терминима стандардни језик и (језички) стандард, којима баратамо
вреднујући употребљивост прозодијских решења прописаних у РСЈ, подразумевамо (1)
са дијалекатске тачке, наддијалекатски идиом заснован на новоштокавштини, а (2) са
социолекатске тачке, престижни говор културних центара. То значи, с једне стране, да
су за нас језици који се из историјских или политичких разлога у данашњој
сербокроатистици називају српским, хрватским, бошњачким / босанским и сл.
варијанте једног полицентричног језика, једног стандарда, новоштокавског,
кодификованог у XIX веку, а не неколико засебних стандарда (Радовановић 2003: 191,
196 и др.).
С друге стране, од стандардног језика, који (треба да) почива на језичком осећању
образованих говорника, разликујемо нормирани језик, прописан у приручницима.
Задатак потоњег је, сматрамо, да експлицира већ постојећи стандард, а не да га, како то
обично заступају наши нормативисти, твори. Из нормативистичког угла, многе
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стандардне појаве су, нажалост, супстандардне, што је у акцентологији посебно
видљиво и о чему ће сведочити многе наше напомене уз неупотребљиве прозодијске
ликове.
1.1.4.4. Приступ творби. Тема рада је собом наметнула и задатак да се определимо
пред бројним отвореним питањима наше дериватологије, почев већ од тих којим се
начином граде хиљаде речи попут приморје или придеви као лежећи. Широку
аргументацију коју би такви судови изискивали не дозвољава обим рада, а на
приближавање њиховим одговорима било би нескромно и претендовати из области
деривације којом се бавимо. Зато стављамо ограду да нужно сврставање одређене групе
твореница у једну или другу категорију не значи да се она творбено не може другачије,
па и исправније, тумачити. Тамо, дабоме, где основ за иновацију творбеног описа пружа
прозодија – примерице, код опонираних именица као чˈетовођа : судоˈпера, или јеле̄ ˈнак
: поˈдвратак, веˈтрина : поˈдгорина – понудићемо аргументацију и заступати изнесени
став.
Растерећење од обавезе да сваки од исцрпених примера прецизно и до краја тачно
одредимо пружала нам је чињеница да се ни у великим творбама речи (Бабић 2002,
Клајн 2002, 2003) многи спорни примери какви су се морали наћи у грађи – не износе5
(да поменемо само примере грнчар, милионити, скупа). То у једној мери важи и за
утврђивање инвентара суфикса и за њихово одвајање на хомонимне (примера из
горњег пасуса, рецимо, са суфиксом ‐ина раздвојени су код Клајна (2003) под два
хомонимна суфикса, док они са ‐ак нису). Наш пак рад због доследног приказивања
целовите грађе рачуна с могућношћу да је аспекат који ипак не чини најужи његов
предмет – творбена анализа речи – подложан преиспитивању.
1.1.4.5. Изазови у раду на творби речи. Деривација као мало која друга језичка
област пред истраживача ставља недоумице о важним питањима свога устројства,
почев од растегљивог појма мотивације, преко разумевања начина творбе, до
појединачних спорних примера. Од много опаски које смо у раду имали у том погледу
овде издвајамо неколико.
Као што је то Маретић давно приметио, у анализи твореница много је тога
„нејасног и управо тамног“6. Уместо низа примера који би то потврдили нудимо једно
новије тумачење творенице мекиње: „питање је да ли се може сматрати мотивисаном
речју, будући да мекиње нису меки него најтврђи део жита“ (Клајн 2002: 153).
Дериватолог је, дакле, у овом и сличним случајевима принуђен да се упозна с
појединостима из семантичког оквира коме лексема припада знатно више него што то
речници нуде; да би разрешио наведену недоумицу он мора да открије да „љуске које се
приликом млевења одвајају“ (РА) то чине не зато што су сувише тврде, већ зато што су
савитљиве и у том смислу меке. – Речи недовољно прозирне и јасне мотивације, које
потврђују или оповргавају одређени прозодијски образац, ми смо придруживали
осталима (обележавали смо их експонираним упитником, нпр. ?пˈотка), док смо оне код
којих се веза с претпостављеним мотиватором тешко може успоставити изостављали.
Подразумевамо да би други истраживач с конкретним примерима поступао другачије
од нас, према сопственом језичком осећању. Ради свођења таквих произвољности на
што мању меру, ми смо суфиксе чије творенице изазивају колебања обрађивали скупа,
не раздвајајући грађу према суфиксима (‐ик и ‐ник, ‐(ј)ак и ‐њак...).
Друге неизвесности које су се јављале тицале су се односа (а) према узајамно
мотивисаним речима, као што су познати парови интернационализама на ‐ирати ~
‐ација, ‐иста ~ ‐изам, ‐антан ~ ‐анција, али и други примери, попут арлаукнути ~
арлаукати, биље ~ биљка, двизе ~ двизац; (б) према твореницама као узбрдица, чији је
5
6

Клајн се, рецимо, ограђује да представља само „репрезентативни узорак“.
Према Николић 1970: 97.
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начин творбе готово немогуће утврдити (ПСТ, ССТ, циркумфиксација, суфиксација
синтагме, срастање и суфиксација); (в) према речима као риђокоса, које су за једне
ауторе ССТ, за друге сложенице, а за треће поименичени придеви; (г) према
позајмљеницама и калковима као богослов, предговор, часопис, у којима се јасно уочавају
творбени елементи, али пуна мотивација изостаје; (д) према афиксоидима, међу којима
се неки, иако пореклом основе, сврставају у афиксе (нпр. ‐ид7, ‐(и)фицирати, веле‐ код
Клајна 2002); (ђ) према мери у којој је пожељно успостављати сложене суфиксе са
распрострањеним морфемама ‐ов‐ и ‐ин‐, односно да ли има потребе изведенице као
јабуковача, агиница, које се лако могу мотивисати придевом (’јабукова ракија’, ’агина
жена’) анализирати тако да им је потребан сложени суфикс ‐овача, односно ‐иница
(’ракија од јабуке’, ’жена аге’); (е) слично важи и за примере попут жентурача,
жентурина, које се могу градити простим суфиксом од потврђеног али необичног
жентура, али и сложеним суфиксима ‐урача, ‐урина од познате именице. На последња
два питања наш је одговор ишао према упрошћавању дескрипције.
Када је реч о потешкоћама у обради прозодије твореница, дилеме су се кретале у
овим правцима: (а) којим глаголом мотивисати именице оˈдморӣште, уˈзлетӣште,
сврˈатӣште, свршеним или несвршеним, да ли оним који изискује извођење мање
алтернација; да ли оˈдморӣште, лˈовӣште мотивисати глаголом или именицом; (б) јесу
ли треˈнӯће и тренӯˈће, донесени у једној одредници, творени од различитих основа
(први лик од трˈенӯт, други од трˈенути); (в) да ли придев мˈӣсаон изводити према
значењу, из глагола мˈислити, или према облику који омогућава простију прозодијску
анализу – из именице мˈӣсао (речник потврђује обе мотивације); (г) да ли уважити део
речничке дефиниције за жаˈпчић ’млада жаба’ ако се зна да се деминутиви са ‐чић
типично не граде од именица ж. рода; (д) да ли се у избору мотиватора за деминутив
голоˈтрбић определити за именицу голоˈтрб / гˈолотр̄ б, чија друга варијанта захтева
алтернацију при извођењу, за придев голоˈтрб или за синтагму го трбух (трба); (ђ) да
ли дублете ге̄ ˈгавац / гˈегавац и дре̄ ˈкавац / дрˈекавац придружити именицама са ‐ац иако су
придеви гˈегав и дрˈекав забележени или их сврстати с онима на ‐авац, у ком је типу, за
разлику од претходног, лик ‐а̄ ˈавац уобичајен?
1.1.4.6. Лексикографска дефиниција као творбена парафраза. Осетљиво
питање при одређивању мотивације прегледаних лексема представљала је
употребљивост речничке дефиниције у функцији творбене парафразе. Мада се код
многих лексема та два одређења поклапају, неретко се срећу и очигледна
размимоилажења, па су тако и за чврсто мотивисане речи истог начина творбе као што
су прилози беговски и кметовски дате различите дефиниције ’на беговски начин’,
односно ’као кмет, својствено кмету’, што, разуме се, не треба да значи да је прилог
кметовски изведен из речи кмет. Тако се и на основу дефиниција придева кумовски
’који се односи на кума’ : каиновски ’братоубилачки’ не би могло закључити да је
каиновски немотивисана реч јер не цитира свој мотиватор. Поклапање речничке
дефиниције с творбеном служило нам је, стога, као потврда за смер анализе, а
непоклапање је означавало ослањање на друге, непоузданије начине утврђивања
мотивисаности.
Још више питања отвара анализа примера чија дефиниција упућује на двоструку
мотивацију лексеме. Тако, на пример, лексема стаˈјалӣште ’1. место где неко стоји’ и ’2.
место предвиђено за стајање разних превозних средстава’ изазива недоумицу је ли то
лексема творена од једног глагола или паралелно од двају сродних глагола, с истим
творбеним резултатом, што би постављало и додатна питања: да ли је твореница исто
што и лексема (уп. Гортан‐Премк 2004: 134). Несклад се и белоданије види у примерима
као туˈђӣнски / тˈуђӣнскӣ ’који се односи на туђине, туђинце’, где прозодија открива
7

Варијантни формант исте етимологије, -оид, сврстава се, с друге стране, међу суфиксоиде (Клајн 2002).
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неједнаку мотивацију (лексемама туђи́ нац односно ту̏ ђин), по̀ рескӣ / по̏ рескӣ ’који се
односи на порез’, где је друга варијанта грађена према дефиницијом необухваћеном
мотиватору по̏ реза, или у примерима с прозодијском недоследношћу, као део̀ ничкӣ ’који
се односи на деонике и деонице’, који би захтевао и варијанту де̏ оничкӣ, према лику
де̏ онӣк (примера налик последњем веома је пуно; таква творбена хомонимија честа је
код фемининатива, уп. нпр. посланица, саобраћајка).
1.1.4.7. Квантитативна анализа грађе. Грађа није статистички или на други
сасвим егзактни, квантитативни начин обрађивана, а и када јесте, то је чињено у
најсведенијем виду: приказивањем удела одређене групе речи у широј. Уместо тога,
ширина одређених појава изражавана је општим квантификаторима уз презентовање
примера који његову прецизност потврђују. За то смо се определили на основу увида да
су бројчани подаци недовољно моћни да изразе нијансе у заступљености појава и да
стога оптерећују опис. Примери у творбеној анализи, наиме, не могу се увек свести на
број без пропратног коментара; на пример, архаична и фреквентна лексема не могу
бити тек по један пример с којим се остали упоређују, како би се то простим збрајањем
и математичким оперисањем учинило, већ су оне рубни односно централни
представници своје категорије, који на различите начине утичу на успостављање
њених прозодијских одлика. Нумеричко представљање оптерећује и чести дублетизам
(творенички и мотивни), а још више флуидна мотивација речи. Наведени разлози
важили су и при одлучивању између прегледнијег, табеларног вида презентовања
грађе и текстуалног, визуелно неразговетнијег али захвалнијег за пружање
целовит(иј)е и смислен(иј)е слике о садржају.
1.1.4.8. Како се речи анализирају само у поређењу са својим мотиватором, односи у
које ступа са другим члановима творбеног гнезда не описују се. Стога и у погледу
упућивања на недоследна решења у РСЈ спорне елементе наводимо само код оне карике
творбеног ланца где се они први пут јављају, без обзира на могуће понављање у даљим
степенима деривације. Неочекивану дужину, тако, коментаришемо уз нпр. кˈрва̄ в², али
не и уз суˈкрва̄ в²; недоследно место акцента уочавамо у односу оˈправда̄ н² ~ оˈпра̄ вдати,
али не и уз творнице нˈеоправда̄ н², неˈоправда̄ но̄ ст².
При навођењу суфикса њихове прозодијске одлике бележимо само када оне
разрешавају хомонимски конфликт, као ‐ӣк и ‐ŭк, док остале хомониме означавамо
индексним цифрама, нпр. ‐иша1, ‐иша2. Хомонимнима не сматрамо суфиксе којима се
граде речи различитих категорија (нпр. ‐ив, ‐ит). Пракса означавања суфиксалних
дужина и дугоузлазног акцента (‐а̄ вка, ‐а́ да и сл.), коју примењују Бабић (2002) и Клајн
(2003), чини се селективна, јер не важи за суфиксе који увек носе краткоузлазни
акценат (као ‐а̀ дија, ‐а̀ јлија).
Евидентне и неспорне творбене лакуне у ланцима као свˈој ~ ∅ ~ свˈо̄ јски, шиˈктати
~ ∅ ~ шˈиктаво допуњавамо конструишући речи *свˈо̄ јскӣ, *шˈиктав и сл.
1.1.4.9. Структура поглавља с анализом. Грађу представљамо према врстама
начинима творбе, од морфемске ка безморфемској творби, а затим према врстама речи,
које у случају суфиксације рашчлањујемо према творбеним наставцима. Заједно са
суфиксацијом обрађујемо ПСТ и ССТ, будући да се те творенице прозодијски махом
понашају као суфиксали, а не као префиксали или композите. Суфикси су груписани на
основу сродности или сложености, а затим уазбучени a tergo. У оквиру врсте речи
распоређени су према пореклу.8 На крају одељака посвећених суфиксацији дат је списак

Неизбежна су била одређена преклапања у случајевима када у једном творбеном моделу имамо
изведенице исте или сличне прозодије а различитог порекла. Тако су домаће речи са -ија обрађене у
одељку са суфиксима страног порекла, а оне страног порекла са -ир – под домаћим суфиксом с тим
називом.
8
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јединачних суфикса и изведеница, чија прозодија не изискује коментаре. Речи с
афиксоидима сврстани су у слагање.
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1.2. ПОЈМОВНИ АПАРАТ И НОТАЦИЈА
1.2.1. Прозодијски опис и нотација
У анализи ћемо користити фонолошки опис прозодема какав је, поред других
слависта, заступао Павле Ивић (1998, први пут 1958). У њему су релевантна
прозодијска обележја (1) дужина слога и (2) место тонског врхунца у речи. Остале
компоненте, јачина и узлазност / силазност тона, које припадају традиционалном
сербокроатистичком опису прозодема, из потоњег се изводе једноставним правилом:
ако месту тонског врхунца претходи слог, јачина се приписује том слогу, а тон се
реализује као узлазан, док у супротном јачина припада следећем слогу и тон се
реализује као силазан. Место тонског врхунца одређује се апстрактним појмом место
акцента (МА).
Два оперативна елемента бележе се хоризонталном < ˉ >, односно вертикалном
цртом < ˈ >, те се тако српске прозодеме а̑ , а̏ , а́ , а̀ , а̄ , а нотирају на следећи начин (слово а
је општа ознака за слог):
ˈа̄ , ˈа, а̄ ˈ, аˈ, а̄ , а
У конкретним речима тај приказ изгледа овако: цвˈе̄ т 9 , Цве̄ ˈта, цвеˈтати,
прˈоцвета̄ ло.
Оваква нотација примењена је на прозодију флективних парадигми у Ивић 1988:
484–8488, а на опис прозодијских алтернација на истом материјалу – у Петровић и
Гудурић 2010. Преглед у науци предложених фонолошких интерпретација српских
прозодема и начина њиховог представљања уз помоћ прозодијских обележја дају
Лехисте и Ивић (1996: 267–285). У новије време та се тема разматра из оквира
аутосегменталне фонологије (Мандић 2005, Средојевић 2017: 199–216). (О другим
предлозима за нотацију српских прозодема на основу њихових обележја в. у т. 3.1.3.6.)
Смисао двочлане нотације огледа се у томе што он знатно поједностављује опис
прозодијских алтернација, па ће се тако у примерима грˈа̄ д ~ у гра̄ ˈду, пˈогле̄ д ~ у погле̄ ˈду,
мˈоста ~ на моˈсту, гˈовора ~ у говоˈру, у којима би се иначе установиле четири
алтернације прозодема (а̑ ~ а́ , а̏ а̄ ~ аа́ и сл.), видети само једна – померање МА у
финалну позицију. Слично би се у генитивима же̄ ˈна̄ , кˈӯћа̄ , јˈабӯка̄ виделе три
алтернације уместо једне: дужења пенултиме (и ултиме). Свођење описа на МА и
квантитет посебно олакшава анализу у примерима у којима се с леве стране додаје
префикс или основа (злоˈпа̄ мтити, поˈмало), у којима алтернације и нема.
Окружење у којем приказани систем функционише јесте класична
новоштокавштина, која подразумева апсолутну везаност силазних прозодема за
почетни слог. То пак значи да се у примерима одступања од традиционалне
дистрибуције прозодема јавља проблем с нотацијом, будући да нпр. пољопри̏ вреда,
записано као пољоˈпривреда, аутоматски означава реализацију пољо̀ привреда. Стога ми
у таквим случајевима, који као изузетни заслужују и изузетан третман, задржавамо
традиционалне знаке, као у наведеној речи, што посебан несклад изазива код речи с
два акцента, такође ретким, као међуна̄ ˈроднопра̑ внӣ.
Оправдање за минимализовање броја прозодијских опозиција у речи пружа нам и
угледање на сегментне алтернације, које – иако се означавају писмом што кумулира и
непрозирно означава фонетска обележја фонема10 – називе носе управо према обележју
које је носилац алтернације, нпр. једначење сугласника по звучности или по месту
артикулације, у новије време и алтернација задњонепчаних сугласника
Означавање МА у једносложним речима у једној мери је редундантно, јер то место може бити само
једно. Ми га ипак бележимо, ради системности и лакшег сналажења читалаца у нетрадиционалној
нотацији.
10 Графема <б>, примера ради, не исказује податак о звучности, праскавости, лабијалности фонеме / б / .
9
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предњонепчаним. Разматрање различитих алтернација смештањем сваке прозодеме у
опозицију са сваком, на трагу чега се може доћи до прилично великог броја опрека
(тако нпр. у Дешић 2018а, Радосављевић 2019а, Вукушић 2015, уосталом и у Николић
1970) методолошки је једнако увођењу засебних опозиција за сваки пар фонема које
алтернирају (нпр. б ~ п, г ~ к, д ~ т итд. итд.), што у новијој србистичкој литератури није
чињено и што даје повода да и првонаведени поступак избегнемо. Поменимо да
елементе писма заснованог на обележјима уочавамо и у нашој латиници, у којој
дијакритички знак < ˇ > именује тврди палатал: s ~ š, z ~ ž, c ~ č, или се сливеност
означава диграфом: dž.
Навели смо да кратку неакцентовану прозодему означавамо са а. За потребе
експлицирања те краткоће у контекстима где се она не подразумева, у раду ћемо
користити и бревис: ă. У апстрактним приказима прозодијске структуре речи (нпр.
ˈааă) необележени слог ће означавати (1) дуг или кратак слог или (2) слог квантитета
нерелевантог за анализу (дакле, без пронађених примера који би подстакли
упоређивање). На то смо се одлучили из бојазни да би нотације попут ăăˈă‐ица
замаглиле важност одређених квантитета, као што је онај последњег основинског
слога, и отежале читљивост.
У делу рада посвећеноом методици наставе акцената користимо уобичајену,
традиционалну нотацију за прозодеме, која је доста приступачнија и фонетски
унеколико прозирнија.
1.2.2. Алтернације и сродне појаве
Под прозодијским алтернацијама подразумевамо смене прозодијских обележја
условљене морфолошком променом у речи (флексијом или деривацијом). Доследно
духу појма алтернације, који подразумева смену два равноправна облика, може се
говорити о алтернацији квантитета (дужине) и алтернацији МА, како чини Д. Петровић
(Петровић и Гудурић 2010).11 Међутим, ни флективна морфологија ни творба у нашој
традицији алтернанте не види као равноправне, већ се основни облик речи сматра
неутралним а остали парадигматски облици маркираним алтернантима (нпр. Симић и
Остојић 228; Петровић и Гудурић 2010: 428). У творби речи неравноправност се заснива
на чињеници да се грађење речи – што и сами ти називи сугеришу, а уз њих и друге
глаголске именице у терминима, као извођење, деривација, слагање – разуме као процес,
који по себи подразумева исходишну и крајњу форму (мотивну и мотивисану реч), о
чему сведоче још и нпр. Станојчићева формулација „творбени процеси“ (2008: 67) или
Бабићеве (2002) стрелице у означавању конкретних творби12. Иако ту не може бити
речи о дословном хронолошком (дијахронијском) схватању појмова, које би
подразумевало тренутак када дериват није постојао, чега се Клајн у творбеној анализи
не одриче (2002: 10), ми тај апстрактни однос, уз помоћ појмовне метафоре, разумемо
управо тако.
Ако се, дакле, облику мотиватора у синхронијској анализи призна извесно
првенство над твореницом (в. т. 1.2.2), онда добијамо пар алтернаната у коме се може
успоставити смер алтернације, те се наведене прозодијске алтернације према том
критеријуму могу рашчланити на (1) дужење и краћење и на (2) кретање МА унапред и
уназад у оквиру речи – прогресију и регресију13. Прогресија или регресија, даље, према
Прозодијским, „акценатским“ алтернацијама барата и Б. Николић (1970), али их он примењује на
алтернације читавих прозодема.
12 Уп. Бабић 1989.
13 Досадашње термине за кретање акцента унутар речи, као повлачење, преношење, померање, помицање
нисмо могли прихватити јер осим првог не носе податак о смеру кретања, а први према себи нема
аналогни израз који би означавао кретање унапред. То важи и за латинизам рецесија, чији је парњак
процесија оптерећен другим значењима.
11
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броју слогова које обуима, може бити једносложна и крајња, у којој се МА помера до
апсолутног почетка односно краја речи. Код сложеница и префиксалних твореница
релевантно је и шавно МА (на граници основа или префикса и основе), ређе и
постиницијално, где се МА позиционира за слог даље од почетка речи. Будући да су
алтернације МА типично једносложне, изостављање тог атрибута означаваће тај случај,
док ће крајње вредности бити експлициране.
У раду ћемо, поред назива за алтернације, баратати и следећим појмовима. (1)
Прозодијски лик (ПЛ) видимо као збир прозодијских обележја једне лексеме или њене
творбене основе. Тај лик или одређена прозодијска обележја (МА, дужина) у анализи
називамо (2) колумналним (фиксираним), када означавају прозодијски образац који
влада у већини речи из одређеног творбеног модела14, (3) доминантним, када се
учесталошћу у творбеном моделу издвајају од осталих ликова, и (4) мотивним, када
одговарају прозодији мотиватора.
1.2.2.1. Код неких аутора налазимо на виђење одређених прозодијских
алтернација као аутоматских. Код Ивића је то помицање МА из финалне позиције пред
наставком ‐∅15 (нпр. пˈа̄ њ ~ па̄ ˈња) (1998: 485фн), а код Николића (1970: 18) дужење пред
сонантом (стˈарац ~ стˈа̄ рца) и повлачење МА до почетка речи у облицима вокатива.
Потоње двоје не би се могло прихватити ако се зна за примере као ћˈурак, штˈирак;
ткаˈлац, који у парадигми задржавају квантитет, и за МА ближа крају речи, као слобоˈдо
и Далмаˈтӣнче (Стевановић 1991: 83). Подразумевање алтернације у примерима као
пˈа̄ њ ~ па̄ ˈња много више смисла има у флексији, где је нулти наставак чест, док се у
творби речи творенице са ‐∅ распоређују према колумналним ликовима, па
алтернација није релевантна. Уз то, и на сегментном плану, иако познајемо аутоматске
алтернације, као што је једначење сугласника по звучности, не изостављамо их из
морфофонолошког описа, па тако нећемо ни поменуту прозодијску.
1.2.2.2. Основа. При анализи твореница њихове ПЛ упоређујемо с ликовима
творбених основа мотиватора (које ради упрошћавања израза изједначавамо с
мотиваторима или мотивним речима). То значи да у примерима где се ПЛ мотиватора и
његове основе не подударају, ми полазимо од лика основе, као у примерима бˈог‐ (: бˈо̄ г),
стˈа̄ рц‐ (: стˈарац), па̄ ˈњ‐ (: пˈа̄ њ), црвеˈн‐ (: црˈвен‐), будући да бисмо у супротном били
принуђени да у домен творбе непотребно унесемо појаве из флективне морфологије
као што су наведене16. Задржавање основног лика речи као полазишног у деривационој
анализи може да створи и проблеме, као када се у лику младӣˈћев види „пренесени
акценат“ (Дешић 2013: 25), иако он доминира у читавој флективној парадигми, или
када се иницијални акценти придева нˈеле̄ п и нˈевре̄ да̣ н у првом примеру учине
„стандардним“, а у другом „необичним“ (Јокановић Михајлов 2012: 90), иако су оба
истог реда – једносложне̄ основе̄ .
У прозодији твореница за смештање тонског врхунца посебно је важан последњи
основински слог (ПОС).
1.2.3. Однос синхроније и дијахроније
Будући да је рад заснован на савременом корпусу и да односима међу речима
приступамо из синхронијске перспективе, анализа ће бити лишена увида у историјске
токове развоја твореница. Историјска акцентологија – на српској страни запостављена
још од Белићевог времена, а у Хрвата ситним корацима развијана и у протеклој

Радосављевић (2019а: 112 и др.) овај образац назива „творбено мотивисани акценат“.
Апсолутно важење ове појаве могло би се преиспитати чињеницом да се, истина ретко, јављају
реализације као до́ ђ’, ћу́ т’, или дијалекатско пѐћ (Каповић 2014: 688–689).
16 Тако ћемо у примерима бˈожји, стˈа̄ рчев и сл. имати мотивне ликове (изостанак алтернације) и
једноставнију анализу.
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деценији профилисана у радовима М. Каповића (нпр. Каповић 2014, 2018) – имала би да
понуди објашњења за многа од спорних питања с којима смо се сретали, али би
посезање за мноштвом такве литературе, нарочито богате на енглеском и руском
језику, оптеретило анализу ионако обимне грађе.
Једно пак достигнуће те дисциплине, класификацију речи у три главне акценатске
парадигме (a, b, c за реконструисано стање и A, B, C за савремено) редовно смо
примењивали у раду, додуше с адаптацијом. Ради се о именицама а. п. C (као грˈа̄ д,
гла̄ ˈва), које у ту групу спадају због покретљивости свог акцента – од иницијалне
позиције до наставачке. Оне, наиме, покретљивост испољавају и у творби речи17, чак и у
моделима у којима творенице задржавају мотивно МА (као боˈров, дуˈбов, трˈнов).
Слично понашање придевских мотиватора нисмо могли синхронијски да опишемо,
будући да су се код придева – за разлику од именица, које ознаку припадности
парадигми чувају (грˈа̄ д : пӯˈт‐) – покретна и непокретна парадигма у деклинационим
облицима изједначиле (сӯˈв‐ : жӯˈт‐).18
1.3. ПРЕГЛЕД ИСТРАЖИВАЊА
1.3.1. Прозодијска типологија
Утврђивање прозодијских правилности у творбеним моделима нужно се ослања
на типолошке карактеристике какве су већ утврђиване у домену флективне
морфологије. Тим питањем узгредно се или исцрпно бавило више аутора.
1.3.1.1. Већина њих полазила је од Даничићеве (1925) акценатске типологије, која
се заснивала на овој хијерархији критеријума: (1) врста речи, (2) морфолошки образац,
(3) број слогова, (4) јављање постакценатске дужине, (5) место акцента (најпре се
наводе почетна па она ближа крају), (6) акценат речи.19 Типологију су потом код Хрвата
проширивали Т. Маретић и А. Павић, те се јавила потреба да се велики број типова (252
само за именице) смањи, груписањем сродних и одбацивањем оних с предвидљивим
алтернацијама. На то је позивао још Белић: „Даничић је полазио од номинатива једнине
и дао је у својој студији безброј категорија. У ствари све ове многобројне категорије, ако
се пође од њихових правих унутарњих особина, своде се на врло мали број који
представља стално понављање истих црта“ (Николић 1970: 17). Прве кораке у томе
направили су шездесетих година Б. Клаић, Ј. Хам, Б. Финка (1968), С. Бабић (1968), и то
нпр. апстраховањем морфолошких особина као што је род (чиме се изједначавају
именице дˈим, мˈесто, књˈига, пˈест – Финка 1968), узимањем граматичке основе за
полазиште у типологији (воˈл‐, коˈњ‐ – ibid), занемаривањем броја слогова који претходе
акцентованоме (коˈва̄ ч, госпоˈда̄ р – Клаић, према Мартиновић 2014), изостављањем
предвидљивих алтернација из типологије (као стˈа̄ рца, на̄ ˈста̄ вка – Бабић 196820).

Иначе се у тумачењу акцената деривата, с историјског становишта, полази од претпоставке да се речи
у деривацији махом понашају истоветно као у флексији, тј. да задржавају мотивни акценат. У
савременом језику, многи творбени модели су аналошким уопштавањима пореметили тај принцип, па
нпр. од псл. ликова из парадигми a, b, c čı̋stota, dobròta, slěpota̍ (Дибо 2000: 206), према којима бисмо
очекивали рефлексе чˈистота, доˈброта, слепоˈта, имамо уједначене ликове на -оˈта (-оˈћа). – Значај
акценатских парадигми предвиђао је још М. Пешикан (1969: 123) у приказу необјављене дисертације В. В.
Колесова: „треба [се] надати да ће се развој акцента у појединим творбеним типовима моћи егзактније
анализирати“.
18 Зато се нпр. изведенице гра̄ ˈдити и жӣˈвити, иако од речи из исте акценатске парадигме (c) (уп. ˈу гра̄ д
са нˈажӣво), морају третирати као различите основе.
19 Код глагола је Даничић примењивао незнатно другачију хијерархију ових истих критеријума.
20 Бабић међу аутоматска правила сврстава и пет других која то несумњиво нису и која не могу
допринети његовој типологији: дужење у генитиву множине именица, те код речи на -анин (што ни код
Даничића није био типолошки критеријум), краћења суфикса -о̄ ст у парадигми и др.
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Понеки од њих су, као Клаић, уводили и нове критеријуме, нпр. понашање у проклизи.
Ти резултати мање‐више су сумирани у типологији коју предлаже Вукушић (2015), а
која је делимично примењена у раније објављеном речнику Вукушић и др. 2007. За тог
аутора речи свих врста и морфолошких особина према акценту се групишу уважавањем
ове хијерархије критеријума: (1) променљивост акцента, (2) акценат, (3) место
акцентованог слога (на̄ ˈрод, ..., интернационализа̄ ˈција); код променљивих парадигми,
дефинисаних проблематично21, и (4) врсте алтернација („преинака“).
На врло сличним основама израђени су и „акценатски типови“ у Малом
акценатском речнику М. Дешића (2001: 11–44), уз груписање речи различитих врста и
њихово одвајање према акценатској променљивости, само што су овде они даље
разуђени у веома много неинформативних типова (укупно 85), формираних понекад на
нерелевантним појавама као што је дужина флективног наставка или лик компаратива,
код свих придева потпуно предвидљив.
1.3.1.2. У време док се у загребачким часописима наведеним линијама развијала
типологија акцената, у Београду се том темом на нешто другачији начин бавио М.
Пешикан (1963–1964, 1969). Он је, остајући у оквиру засебних врста речи и
морфолошких образаца и узимајући реконструисан „старији акценат у облицима са
узлазним акцентом“ (по̀ ток = пото̏ к) (1969), речи класификовао на основу типова из
историје језика (окситоне, прототоне, баритоне). Међу типовима једносложне речи се
разматрају одвојено од вишесложних, што се чини умесним с обзиром на њихову већу
подложност алтернацијама; као подтипове речи са мањим бројем слогова третира оне
са непостојаним а (вра̄ ˈба̣ ц је приближен типу бˈӣк, а није у типу на̄ ˈрод, као код
Вукушића); акценат се сортира од крајње позиције (окситоне), а не од почетне. –
Пешиканове новине, изузимајући важност коју имају у типологији, у овом раду служе
као руководство у разумевању прозодијских појава, те ће посебна пажња у испитивању
бити придата кретању акцента око ПОС (којем у морфолошкој парадигматици место
краја основе) или његовом смештању у истакнуте позиције – финалну, иницијалну,
шавну, пред ПОС, захваљујући чему ће се примери као двоˈструк и десетороˈструк, али и
многоˈсеменӣ, моћи посматрати као типолошки једнаки, иако би применом Вукушићеве
или Дешићеве методе то биле речи различитих типова, оних са акцентом на првом, на
четвртом и на другом слогу.22
1.3.1.3. Б. Николић (1970: 19–32) први доноси типологију не акцентованих речи
већ акценатских алтернација, засновану на врсти преношења акцента (у нашој
терминологији: једносложно или крајње) и на дужини слога. Уз помоћ тих критеријума
он добија девет врста алтернација (седам квалитетских и две квантитетске), што, уз
још две подврсте, укупно даје 11 типова, и то без алтернација неакцентованих дужина.
Толики број, који се у нашој класификацији своди на четири (две алтернације МА и две
квантитета) или највише шест (ако се уваже две врсте акценатских кретања), могао би
се смањити свођењем односа деˈво̄ јчӣ ~ дˈево̄ јчӣ (презент ~ аорист, од деˈво̄ јчити) на
поˈхва̄ лӣ : пˈохва̄ лӣ (од похва̄ ˈлити), или коˈнац ~ кˈо̄ нци на ла̄ ˈнац ~ лˈа̄ нци (будући да
важи ко̄ ˈнца ~ кˈо̄ нци) и сл., као и одстрањивањем периферних односа, нпр. пˈас ~ па̄ ˈса̄ .
Осим тога, аутор у опозиције уноси ликове који се не тичу акцената основе, као што је
дужина у сеˈстро̄ м, или супротставља облике који не припадају истој парадигми (Мˈића
и Мӣˈћа, спрˈемати и спре̄ ˈмати).

За Вукушића је парадигма дрˈжати-дрˈжӣм променљива због императива дˈржи, али она крӣˈвацкрӣˈвца, с алтернацијама у вок. јд. и ген. мн., није.
22 Упореди и Бабићев приступ анализи акцената у творби, на примеру суфиксала са -ба: „Naglasak je [...] na
prvom slogu, i to u dvosložnih i trosložnih kratkouzlazni, a u višesložnih kratkosilazni“ (2002: 142). Сваки од
тих типова (аˈ-ба, аˈа-ба, ˈааа-ба) у нашој анализи има МА у различитој позицији у односу на крај речи.
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Напомене о акценатским типовима или алтернацијама у творби речи, изузев оних
о фиксирању одређеног ПЛ у творбеном моделу, какве имамо код Николића (1970),
Стевановића (1986), Бабића (2002) и другде, прегледана литература не доноси. Томе се
узрок може тражити у чињеници да се у граматичким описима речи с истим кореном
доста ређе доводе у везу, док се оне из деклинације или конјугације редовно јављају у
парадигмама, и да не функционишу као предвидљива целина (именице, рецимо, које
имају 14 падежних облика, никада неће градити скупове својих деривата који ће бити
истих састава). Код Николића (1970) врло јасно увиђамо разлику у приступу акцентима
у морфофонологији, где он примењује алтернације, од приступа у деривацији, у којој
уочава тек „појаве“ – уопштен „заједнички акценат“ или „акценат основне речи“ (стр.
14), иако се под морфофонолошким алтернацијама поткрадају и оне које не потичу из
флективне морфологије, као машӣˈна ~ маˈшӣнскӣ, влˈа̄ т ~ влаˈтати (стр. 20, 30).
Неразвијен однос према колумналним ликовима, какви се у флексији јављају само код
компаратива, нарушиће његову типологију, јер ће у њу као посебну алтернацију увести
устаљене акценте компаратива, за коју једино неће дати формулативни приказ.
Несклад између Николићевих приступа у две морфолошке области први ће (и
вероватно једини) приметити Р. Симић: „Izdvojivši derivacione alternacije akcenata u
posebno poglavlje, autor implicitno pokazuje da su one principijelno različite od
morfonoloških, mada se sam ne upušta u objašnjavanje u čemu su te razlike“ (1971: 76).
1.3.1.4. М. Дешић у творбеним описима акцената подразумева да се ради
комплетног описа прозодијских особина твореница у обзир морају узети и све
флективне прозодијске особине лексема из творбеног пара, па уводи несравњиве
аналогије, као што је број дужина у генитивима ко̀ ле̄ вкӣ ~ ко̀ ле̄ вчӣца̄ (број дужина је
свезан с бројем слогова тих речи, а не с њиховим прозодијским особинама) или разлика
у акцентима у пару глˈа̄ ву : глаˈвицу (2013: 26). Захваљујући замагљивању односа у
творбеном пару долази до неинтуитивног правила: „најчешће се основа и изведеница
не слажу акценатски ни на лексичком ни на морфолошком плану“ (стр. 32) или
закључка нерелевантног за творбу речи – да творенице „могу у промјени да добију“
акценат или неакцентовану дужину (стр. 33). Такве увиде у раду не узимамо као
основане, те упоредним тачкама сматрамо само творбену основу и основни облик
творенице, чијим се прозодијским понашањем у флексији бави флективна морфологија.
1.3.2. Прозодија твореница
1.3.2.1. Зрење мисли о српским акцентима, установљено на почелима која су дали
Л. Милованов и други, везују се за сарадњу Вука Караџића и Ђуре Даничића на изради
другог издања Српског рјечника, где је први пут примењена нотација која ће остати у
употреби до данас. Сам Вук је, поред заслуга које има у том подухвату, местимице
покушавао да, бавећи се метриком и „српском просодијом“, захвати у правилности у
акценатском систему, као када у додатку писму Ј. С. Поповићу 1857. расправља о
променама акцента у аористу и о проклизи: „кад би се ко дао на овај посао може бити да
би се могла одредити правила“ (Караџић 2014: 243). На том месту показује и свест о
„претварању гласова“ под одређеним акцентом, мислећи ту на прозодеме, у глаголској
деривацији, на примеру бˈӣр ~ обӣˈрити (стр. 245). Ј. Кашић (1987: 1607) наводи да је
Вук од кановачког дуљења – које је условљено фонетски – „много знатнијим“ сматрао
творбене појаве као оне које је чуо у Црној Гори: нпр. оˈгњиште, брˈчиште, катаˈриште
(кратак суфиксални слог), зˈеље, рˈобље, гвˈожђе (изостанак дужења пред суфиксом ‐је),
о чему говори у Предговору Рјечнику из 1852. Прозодијске алтернације у творби
засигурно су Вуку привлачиле пажњу ако се има у виду да је у речнику имао дублете
међу речима са суфиксима ‐ило, ‐ина, ‐љив, ‐ица, ‐а̣ к, ‐а̄ к, ‐ник, ‐ар, ‐кати, ‐анин, ‐овати,
‐ити, ‐овић, ‐иња, ‐ница, ‐чић или међу префиксалима, који готово сви изражавају
колебања присутна и данас (иˈздирало / издиˈрало, крˈмачина / крмаˈчина – тако и кртина,
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слабина, сланина, средина, тежина; кукурузоˈвина / кукуˈрузовина, пиреˈвина / пиˈревина,
неˈвјеран / нˈевје̄ ран,
преврˈтљив / преˈвртљив,
пјеваˈчица / пјеˈвачица
(’кукавица’),
ӯˈторак / уˈторак, кˈӯтња̄ к / кӯˈтња̄ к, сˈӯднӣк / суˈднӣк, пˈиса̄ р / пиˈса̄ р, лелеˈкати / леле̄ ˈкати,
ма̄ ˈчванскӣ / маˈчванскӣ, прˈа̄ знова̄ ња / прˈазнова̄ ња, трˈа̄ мпити / траˈмпити, Бˈа̄ новић /
Ба̄ ˈновић,
просјаˈкиња / прˈосјакиња,
стˈо̄ јница / стоˈјница,
стˈо̄ чић / сто̄ ˈчић;
непријатеˈљскӣ / нˈепријатељскӣ; Кашић 1987: 1611–1612).
(У приближно исто време с Рјечником објављена је и граматика
црквенословенског језика епископа горњокарловачког Евгенија Јовановића, у којој
налазимо систематизацију црквенословенског акцента и обухватно груписање речи
према завршецима (1851: 297–332), умногоме сличним суфиксима (нпр. „и̓ мена̀
конча́ щаѧсѧ на ическіи“). Овај рад, наравно, вероватно није утицао на развој српске
акценатске типологије, али сведочи о јављању такве потребе, на коју ће се у српском
језику чекати још много деценија.)
Даничић у својим чланцима установљавање правила понашања акцената у
морфолошким категоријама означава „као почетак“ (1925: 1) и најављује да ће се из
осталих чланака видети „какве акценте добијају речи у постању своме“. Мада тај посао
Данчић није стигао да заврши, захваљујући његовим Основама и Коријенима „će se još
lakše dati sastaviti ’glavna pravila’ za mijenu akcenta u postajańu riječi [...], a najveća hvala, da
sve to mogbude, ići će i opet Daničića“ (Павић 1885: 199). Тим правилима ће се открити
„značeńe svakoga akcenta“ (ibid). Не може се, ипак, рећи да Даничићеви Акценти
категорије не сагледавају и из творбене перспективе. Међу речима истог
морфопрозодијског типа налазимо подробнија разврставања речи према суфиксима
којима су изведени, нпр. ‐ен и ‐ан, додуше с применом етимолошког принципа. У
глаголском врстама објашњава се промена акцента при префиксацији и сл.
1.3.2.2. Опште граматике које су наредних десетлећа проучавале и српску творбу,
као Маретићева (1899), Белићева (2000а), Стевановићева (1986), редовно су примере –
творенице акцентовале, старије према Вуковој грађи, а новије с извесним
уједначавањима, посебно код Стевановића, али у њима, изузев ретких напомена, нема
прозодијске анализе. У најразрађенијем виду оне су опште и неинформативне, нпр. код
Стевановића у вези са суфиксом ‐иште: „Пада у очи [...] краткоузлазни акценат на
трећем слогу с краја, али [...] се чува и акценат основних речи. Понекад се појављује и
трећи акценат“ (1986: 538).
1.3.2.3. Прва велика дериватологија (Бабић 2002, прво издање 1986) у оквиру
(безмало) сваког творбеног модела доноси и анализу акцената творених речи – некада
површнију, некада опширнију. Иако у књизи изостаје системско проучавање ове
области, која јој и није предмет, аутор даје врло проницљиве примедбе, незабележене у
литератури (в. нпр. т. 2.1.102.1 код нас), а преко појава које њих превазилазе –
паушално прелази оценивши их као „случајне“ (нпр. на стр. 87–88), иако оне то често
нису, или их генерализује у погрешном смеру, као када колумнални лик твореница са
суфиксом ‐ло приписује покретности парадигме и аниматности (стр. 299), уместо врсти
глаголске основе.
У Клајновој двотомној Творби речи (2002, 2003) „примери нису акцентовани, нити
се [...] књига бави акцентом твореница“, већ њен аутор обраду те материје препушта
ортоепским приручницима „какве ћемо, надајмо се, ускоро добити“ (2002: 14). Оцена Р.
Маројевића коју из тога изводи, да је Клајн из творбе акценте „протерао“ (2007: 503),
ипак, не одговара садржају ове монографије. Клајн, наиме, на више места установљује
колумналне ликове или сличне тежње у оквиру творбених модела, нпр. ‐а, ‐јо, ‐ана,
‐етина, ‐ица, ‐ија, ‐еж, ‐ић, ‐ник, ‐ар, ‐ити, ‐ати, те код сложеница и ССТ са ‐∅, или
дезакцентуацију при попредложењу; он цитира и оспорава тежњу да о расподели
суфикса ‐ивати и ‐авати просуђује на основу прозодије мотивног глагола, аргументује
мотивацију речи прозодијом (да је рукаˈвица са суфиксом ‐ица, према руˈка̄ в, за разлику
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од ноˈгавица), или тим критеријумом, тачније немогућношћу одређивања акцента,
оспорава одређени творбени модел (као Нафтагас, Кожапластика), уочава творбену
хомонимију, односно прозодијску творбу (блаˈтӣште, пече̄ ˈње, венча̄ ˈње), двоструке
акценте сложеница (ˈекстраскрˈоман); затим упућује на појаве из савремене
акцентуације, као што је застарелост прописаних акцената североˈисток, кобасиˈча̄ р,
уˈчитељица... (стр. 14фн), јављање и других ликова уз мириˈсати, ругоˈба (миˈрисати,
рˈугоба, s. v.), губљење дужина, уз ‐а̄ ј, ‐уе̄ лан, ‐ан и сл. – Његов критичар Р. Маројевић
(2005, 2007), иако није објављивао веће студије из творбе речи, у обимним приказима
Клајнове књиге показује осећај за важност прозодије у творбеном систему и придаје јој
критеријалну, методолошку вредност.
1.3.2.4. Прозодија је на нивоу творбе речи први пут опширније описивана у
Николић 1970 (57–100). Ту, као ни у једној од поменутих студија, налазимо дефинисану
грађу (Вук, Даничић, Броз и Ивековић, Правопис, дијалекатски материјал), мада и за то
време понешто застарелу или крњу, због чега књига не може да прозодију твореница
представи целовито. Ауторов поступак је у већини творбених типова једнак ономе из
класификације акцената речи према морфолошким типовима: издвајају се поглавите
особине и класификују према месту и врсти акцента (уп. такав Бабићев опис из фн. 22),
углавном се то чини без залажења у факторе који на њих утичу. Акценатске
алтернације се опажају изнимно (нпр. под ‐ло, ‐иња, ‐ка, ‐а̄ к), а обележавају се с
дијахронијским знаком > (у морфологији то означава двотачком). Творбена
методологија је у појединим аспектима застарела: обрађују се немотивисане речи, чија
се прозодија стога, природно, „чини нејасном“; с речима на ‐ина, без посебног одвајања,
дају се и оне на ‐етина, ‐штина и сл.
1.3.2.5. Послератних година српскохрватског заједништва, на источној страни,
осим поменуте књиге Николићеве, није било много задирања у нашу тему. Узгред је на
неке односе (нпр. рˈукопӣс : вˈодоток‐) и карактеристике творбених речи (са суфиксима
‐о̄ ст, ‐је, ‐ло, ‐ица) скретао пажњу М. Пешикан (1969) и позивао да се испитају са
историјске стране. У Хрватској је у то време, од 1950‐их, у загребачком Језику почело
објављивање ситних чланака о акценту твореница, које су писали С. Ившић, Б. Финка, Д.
Брозовић, С. Секереш, С. Бабић, касније и С. Вукушић. Они су великим делом били
усмерени на прописивање прозодијских ликова подобних књижевном језику, али и
националној идеји (нпр. у вези са спасење). Због бројности тих чланака не прилажемо
њихове референце; као илустрацију изостанка доследно научног приступа упутићемо
само два новија текста, Вукушић 2003 и Башић 2003.
Но, паралелно с тим настају и радови о акценту сложеница (Анић 1972) и
твореница са нултим суфиксом, те суфиксима ‐ка, ‐овница (код И. Зоричића,
осамдесетих). Барићева (1992) детаљно разматра акценат фемининатива творених
разним суфиксима, преиспитује старија нормативна решења као уˈчитељица,
конкуˈрентица, увиђа краћења ПОС пред суфиксом ‐ица (пˈоштарица, возаˈчица). Неки од
њених ликова, као студеˈнтица, колегˈица, говоˈрница (~ говоˈрнӣк), показују извесне
иновације у западној варијанти.
Нагласак твореница у књизи Б. Мартиновић (2014: 52–75), налик Николићевом
раду (1970), нуди главне смерове акцентовања ове категорије речи, према творбеним
моделима. Иако сажет, овај приказ нуди велико обиље најважнијих података, не
изузимајући ту ни услове под којима се одређени ликови устаљују. За М. Каповића
(2014, 2018) већ смо рекли да ову област проучава с историјске стране. У ретким
збирним прегледима творбених појава, као што је то класификација суфикса према
изазивању дужења (567–569), он грађу представља селективно – за многе од његових
примера наше истраживање је показало и другачије прозодијске кретње (нпр. краткоће
пред ‐ка, ‐штина или дужине пред ‐ба).
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1.3.2.6. Бројни радови С. Ракића (1990, 1992, 1996, 1999, 2001, 2002, 2007 и њих још
преко двадесет) баве се правилима успостављања твореничких акцената, из угла
генеративне фонологије. Ракић уочава доста важних црта и описује их терминима које
нуди поменути теоријски оквир (нпр. суфикси циклични, есктрациклични, неутрални).
Ипак, његови резултати проблематични су због двога. Прво, због одабира примера, које
црпе из нерелевантних речника, и њиховог неакрибичног означавања (нпр., уз
десетине других, гра̑ дскӣ, вла̏ давина, на̏ пето – 2001: passim), и друго, због
неодговарајуће творбене анализе – налазимо, наиме, оваква тумачења: влас‐ница,
гнус‐ност, простран‐ство, достојан‐ство, глум‐ачки, руг‐ање, и попад‐ија, наводно с
краћењем основе (sic) (Ракић 1996), тако и особит‐о, породич‐но, бог‐ат‐о (2001),
истоврем‐ен, спој прилога и придева у добротворан (1999). Осим тога, неке и
прозодијски и етимолошки и значењски несродне морфеме узимају се као једна, нпр.
умиљ‐ат‐о, прорачун‐ат‐о; морфема ‐ица се проналази у уприл‐ич‐ен, огран‐ич‐ен,
ускл‐ич‐ник, а присвојно ‐ин у љетина (1999).
В. Недељковић (1998) и Д. Петровић (1998) водили су расправу о ликовима речи
на ‐ија, немотивисаним и мотивисаним, углавном из нормативног гледишта. Појаву
различитог МА у вези с бројем слогова код таквих речи, али и оних на ‐ант, ‐ент, ‐атор,
обрадио је Д. Шипка (2016). Он у томе, међутим, опажа „истакнутост првог слога“,
кадрог да привуче акценат са наредног слога захваљујући својој фреквенцији ношења
акцента (у опозицијама као сту̀ дент – претенде̏ нт, крѐа̄ тор – иниција̑ тор; стр. 6). Такво
правило, ипак, не би могло важити ни у свим његовим примерима, попут педа̏ нтан,
због чега мислимо да захтева преуређење.
Р. Симић се у четири рада (2007а, 2007б, 2008, 2009) бавио акцентом сложеница и
суфиксала са ‐∅. Осим уобичајене класификације, овде срећемо и значајне опаске у вези
с типологијом алтернација, попут ове. Аутор у вези с устаљивањем ПЛ аˈа на првој
компоненти императивних сложеница уводи разлику између „промене“ (=
алтернације) акцента и усвајања акцента прве компоненте речи (2009: 466), какву ћемо
и ми у т. 2.6.1.4 установити између типолошки релевантне и нерелевантне алтернације.
У радовима, међутим, не налазимо прецизније, макар и делимично квантификоване
податке; иако су истраживања рађена на великом корпусу, она се своде на опште
констатације да су речи из једног типа заступљеније него оне из другог (нпр. 2007б: 36–
37). С обзиром на то да аутор у испитивању посвећеном девербалима са ‐∅, које смо и
ми овде обухватили, долази до другачијих резултата од наших (доминантан тип му је
аˈа), запитали смо се није ли на то утицао његов недовољно доследан приступ грађи из
ОР, која ради избегавања гломазности „није до краја сакупљена“23 (2007б: 8). – Под
Симићевим менторством је настао и докторски рад о акценту сложеница у српском
језику (Ђонг 1997).
Код Ј. Јокановић Михајлов (2012) налазимо неколико одељака који се подробно
или узгредно баве творбом речи. У разматрању негираних придева (стр. 88–94) ауторка
прегледно класификује примере и открива акценатске типове, међу којима су понеки
необични, као неˈуда̄ та или само нˈеквалите̄ тан, нˈехигије̄ нскӣ, нˈезаситан, дати у РСЈ, из
ког је црпена грађа, и с МА пред ПОС.
М. Дешић се акцента твореница дотакао још 1962, пишући о хипокористицима, а у
новије време је дао три рада: о префиксацији именица, те придева и глагола, и о
изведеним и сложеним речима (2013, 2018а, 2018б). На његов метод анализе творбених
парова већ смо се осврнули (у т. 1.3.1.1); додајмо као потврду слабе информативности
таквог приступа једну групу речи коју он анализира – иначе с минималним бројем
акценатских смена – глаголске префиксале. Упоређујући све флективне облике
Примера ради, према 25 његових твореница на раз- из двоструко обимнијег речника, ОР, имамо наше
52 из РСЈ.
23
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мотивне речи са флективним облицима творенице (нпр. аористе пи́ са – на̏ пӣса̄ ) он
добија невероватно велик број типова, а бројећи акценте у паровима с почетка речи,
чак и у типовима где они потпуно мирују (пи́ сати – напи́ сати), он увиђа промену слога
на коме се налази акценат (1 – 2).
Н. Радосављевић (2019б) детаљно анализира акценте префиксала и утврђује да
такве творенице којима су мотиватори с иницијалним МА преферирају исто то МА, а да
га оне с МА даље ка крају – задржавају у том положају, да речи с двосложним
префиксима или сугласничком групом на творбеном шаву те́ же̄ успостављању
двоструког акцента и др. Неки закључци, као тај да неинцијално МА мотиватора
истовремено повећава могућност задржавања тог положаја у префиксалној твореници
и могућност јављања иницијалног МА (нпр. 7.3 на стр. 224), чине се спорним. –
Радосављевић (2019а), између осталог, проучава дублетност акцената и квантитета у
творби речи и у одговарајућим одељцима нуди смислену и прегледну класификацију
алтернација које се јављају. Но, будући да творба речи није примарни предмет тога
рада и да је он био ограничен на именице, разумљиво је што аутору нису били сасвим
доступни неки увиди из прозодије твореница, као што је, рецимо, значај дужине ПОС и
периферност дужине суфикса у анализи тих речи. Оба та квантитета он анализира без
раздвајања, једнако нпр. третирајући ра̄ ˈстопина, на̄ ˈрезак као пˈотӣсак или као мр̄ ˈка,
језӣˈчац. Из истог разлога спорним се чине и други такви поступци.24
Поменимо на крају и друге, ситније текстове који се баве прозодијом твореница
или их се дотичу. У њима налазимо анализу речи са суфиксима ‐ње, ‐ће (Терзић 1968),
‐ор, ‐ија и др. (Николић 1971, 1972), презименско ‐овић (Станић 1975, Пешикан 1975,
Тешић 1975), ‐еж (Пецо 1996), са завршетком ‐ављати (Шкавић 1996), ‐ост, ‐је
(Арсенијевић 2010, Арсенијевић и Симоновић 2013, Симоновић и Арсенијевић 2014)
затим речи̂ творене конверзијом (Тафра 1998) и речи̂ с двоструким акцентом
(Маројевић 2012). Више творбених питања разматра се у Ившић 1952, 1953, Јонке 1957,
Стевановић 1991.

Примере ископа̄ ˈнӣк, проˈгнанӣк, Нере̄ ˈтванин аутор види као „грешке“, иако је потоњи лик, рецимо, с
уобичајеним колумналним МА, а и прва два познају аналогне примере. – У предлозима за нормирање
редоследа варијаната у речнику (311–314) не нуди доказе за тврдњу да је један од два ПЛ у већем „складу
с фреквенцијом и системношћу“ (311), што би на примеру речи као четво̄ ˈрка, слушаоˈница, код којих се
залаже за давање предности најдешњем тону (ibid), значило фаворизовање обележених варијаната
бремеˈнит², ђавоˈљӣ², во̀ знӣ², црквѐнӣ². – Утицајем презентског МА објашњава регресије у свˈе̄ жањ,
јеˈднаџба, се̄ ˈкало (116), иако су прво двоје колумнална МА (уп. чˈӯча̣ њ с дужином које нема у презенту,
или иˈзведба ~ извеˈде̄ м), а потоње грађено од (у)се̄ ˈкнути, како сугерише дефиниција РМС, а не од сˈећи.
Исто су скˈӣтнӣк, прӣˈче̄ шће, заˈпе̄ вка / за̄ ˈпевка не презентска МА, већ она везана за суфикс, код којег се у
тој позицији јављају у готово свим примерима. – Дајући предлоге за успостављање секундарних акцената
код префиксалних твореница, позива се на „немали број потврда“ у Радосављевић 2019б (2019а: 300),
али у том раду налазимо потврде само за изреке личног језичког осећаја за секундарне акценте: „рекли
бисмо“ и сл. (2019б: 205, 207, 214, 224) и чак свест да се то „мора утврдити експерименталним
истраживањима“ (стр. 207).
24
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1.4. СКРАЋЕНИЦЕ И ОЗНАКЕ
ПЛ
МА
ПОС
ПСТ
ССТ
В, С, К
~
а
(а)
а̣
реч / реч
реч (реч)
реч²
реч⁽²⁾
?реч

*реч
па̄ ˈњ‐

прозодијски лик
место акцента
последњи основински слог
префиксално‐суфиксална творба / твореница
сложено‐суфиксална творба / твореница
вокал, сонант, консонант
алтернација
општа ознака слога
могућност постојања додатних слогова у датој позицији
а које алтернира са ∅
равноправни пар дублета
неравноправни пар дублета
равноправна варијанта дублетног пара (представљена без
другог члана)
неравноправна варијанта дублетног пара (представљена без
другог члана)
твореница слабе мотивације
твореница реконструисана на основу свог деривата
творбена основа с алтернацијом

1.4.1. Речници
РСЈ
РСЈ07
РА
РМС
ОР
РЈАЗУ
ХЈП
Чед
Јах
Вук
П60

РМС 2011
РМС 2007
РСАНУ 1959–2019
РМС 1967–1976
Николић 2007
РЈАЗУ 1880–1976
Хрватски језични портал, ХЈП
Чедић 2007
Јахић 1999
Караџић 1852
Правопис 1960
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2. ПРОЗОДИЈСКА АНАЛИЗА ТВОРЕНИЦА
2 . 1 . Р Е Ч И С А С У Ф И К С О М 25
Именички суфикси – домаћи
2.1.1. Суфикс ‐(ј)а1
2.1.1.1. Суфиксима ‐(ј)а26 творе се три главне семантички и прозодијски оделите
групе именица, које стога раздвајамо у засебне творбене моделе, иако такав поступак
не налазимо код Клајна (2003) и Бабића (2002)27. Први и најобимнији чине девербали
са значењем радње и сродним. Он се раслојава на следећи начин. Велика већина (1)
двосложних, (2) тросложних и (3) четворосложних именица подлеже ПЛ ˈаа(а)‐, с
крајњом регресијом и укидањем свих дужина (тˈуча – ˈизјава – нˈадокнада –
прˈерасподела, или на примеру речи с истим кореном: вˈеза – пˈодвеза – ˈобавеза):
(1) блˈека, брˈека, вˈеза, вˈика, врˈека, врˈиска, вˈуча, гˈака, грˈака, грˈижа, гˈука, дрˈека,
жˈега, жˈеља², збˈрка, звˈека, звˈрка, згˈода, ?згрˈада, згˈура, зрˈика, зˈука, јˈека, клˈепа, клˈика,
кмˈека, крˈађа, крˈека, крˈика, лˈаска, лˈупа, мˈека, мˈера, мˈужа, њˈака, њˈиска, пˈаша, пˈека,
пˈиска, пљˈачка, пљˈуска, пˈошта (~ поштовати), прˈаска, псˈика, рˈика, свˈађа, сˈета, сˈеча,
сквˈика, скˈика, смˈена, смˈеса, смˈеша, смˈотра, спрˈега, спрˈема, стˈега, стˈиска, стрˈижа,
стˈрка, трˈеска, тˈрка, тˈуча, фˈрка (~ фр̄ ˈкати), хрˈипа, хˈрка, хˈрска, хˈука, хˈула², цˈака (~
цˈакнути / цаˈкнути), цвˈрка, цˈика, чвˈока, шˈика, шкрˈипа, штˈава, шˈушка;
(2) дˈобава, дˈодела, дˈозвола, дˈознака, дˈојава, дˈоплата, дˈопрема, дˈопуна², дˈорада,
дˈосада, дˈостава, дˈосуда, дˈохрана, зˈабрана², зˈагата, зˈаграда², зˈаклада², зˈамама²,
зˈамена², зˈамлата², зˈаокука (~ заокӯˈчити), зˈапала, зˈапаха, зˈапека², зˈарада², зˈараза²,
зˈаседа⁽²⁾, зˈасека², зˈатега², зˈахвала, ˈизвала, ˈиздаја, ˈиздуха, ˈизјава, ˈизнуда, ˈизрада,
ˈизрека, ˈиспаша, ˈисплата, ˈисприка, ˈистрага, ˈисхрана, нˈавала², нˈавлака, нˈаграда²,
нˈазнака², нˈајава, нˈајезда², нˈакнада², нˈамена⁽²⁾, нˈаслада², нˈатега², нˈахлада², ˈобеда,
ˈобзнана, ˈобјава, ˈоблога, ˈобљуба, ˈобмана, ˈобнова, ˈобрада, ˈобука, ˈовера, ˈограда, ˈодбрана,
ˈодвика, ˈодјава, ˈодлука, ˈодмазда, ˈодмена, ˈодрада, ˈодука, ˈодштета, ˈозледа, ˈознака,
ˈомама, ˈомраза, ˈопека, ˈопклада, ˈопрема, ˈопруга, ˈопсада, ˈопсена, ˈопскрба, ˈосама,
ˈосвета, ˈостава, ˈосуда, ˈотока, ˈотплата, ˈотпрема, ˈоцена, пˈобеда, пˈобуда, пˈобуна,
пˈовика, пˈовлака, пˈовреда, пˈогрда, пˈогуба, пˈодвала, пˈодвеза, пˈодграда, пˈодела, пˈодзида,
пˈодлога, пˈодљута, пˈодука, пˈожуда, пˈозлата, пˈозледа, пˈојава, пˈокора², пˈокуда, пˈомама,
пˈонуда, пˈопара, пˈоплава, пˈопуна, пˈоруга, пˈорука, пˈосада, пˈосвета, пˈосета, пˈослуга,
пˈостава, пˈостаја, пˈотаја, пˈотврда, пˈотера, пˈоткрепа, пˈотрага, пˈоука, пˈохара,
пˈохвала, пˈохрана, пˈоштеда, прˈевага, прˈевала, прˈевара², прˈевера², прˈевлака, прˈеграда,
прˈедаја, прˈедстава², прˈекрађа 28 , прˈезида, прˈекрупа, прˈељуба, прˈепека, прˈепона,
прˈепрека, прˈерада, прˈесада, прˈесвлака, прˈесуда, прˈетеча, прˈетплата, прˈетрага,
прˈехлада, прˈехрана, прˈивреда, прˈигода², прˈиграда, прˈијава, прˈиказа, прˈимена, прˈинова,
прˈинуда, прˈипека, прˈиправа, прˈипрема, прˈисила, прˈитега, прˈитока, прˈобава, прˈовала,
прˈовера, прˈодаја, прˈомена, прˈорада, прˈореда, прˈосвета, прˈосека, прˈослава, прˈоцена,
рˈазграна, рˈазмена², рˈазрада², рˈасада, рˈасвета², рˈастава², рˈастока, сˈахрана, спˈознаја,
У овај тип творбе укључујемо просту суфиксацију и комбиновану творбу (префиксално-суфиксалну и
сложено-суфиксалну).
26 Суфикс -а је у приложеној грађи несразмерно фреквентнији. Да су у питању варијанте истог суфикса
(које нису у односу аломорфије) показује то што у свакој од три издвојене групе именица има примера и
са -а и са -ја, с истим значењем и истим ПЛ (ˈобзнана : спˈознаја, бр̄ ˈка : цр̄ ˈња, кӯˈма : гоˈшћа / го̄ ˈшћа).
27 При цитирању Клајнове или Бабићеве дериватологије број стране не наводимо када се референтни
текст налази у оквиру творбеног модела о коме је реч.
28 У РМС и РСЈ07 преˈкрађа.
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ˈувлака, ˈувреда, ˈудаја, ˈузбуна, ˈупала, ˈупека, ˈуправа, ˈупрта, ˈупута, ˈурота, ˈуслуга,
ˈуспара, ˈустава, ˈутаја, ˈутвара, ˈутврда, ˈутега, ˈутеха, ˈутиха, ˈутока, ˈутрка, ˈухода,
ˈуцена, ˈуштеда;
(3) зˈаустава, ˈиспорука, ˈиспостава, нˈадокнада, нˈадоплата, нˈадопуна, нˈаоблака,
нˈапомена, нˈепогода, ˈобавеза, ˈобустава, ˈопомена, прˈедохрана, прˈеобука, прˈепорука,
прˈепродаја, прˈеудаја, прˈипомена, прˈоневера, рˈазонода², рˈасподела, рˈаспознаја,
рˈаспродаја, ˈупотреба, ˈуспостава, ˈустанова.
Петосложна је именица прˈерасподела, с истим ликом.
Краћење изостаје у полумотивисаном примеру ?ˈувра̄ те (’место на крају њиве где
орач окреће [= враћа] плуг’, с тим ПЛ и у РМС и ОР) и у ˈоткома̄ нда, прˈекома̄ нда². У свим
тим примерима дужина се може објашњавати и аналогијом према им. м. р. ˈувра̄ ти, где
је таква дужина уобичајена, односно према изворно немотивисаној (позајмљеној)
именици коˈма̄ нда, која је можебити реинтерпретирана као девербал од коˈма̄ ндовати.
Уп. и дублетни облик прекоˈма̄ нда².
2.1.1.2. Доста је и тросложних примера с ПЛ ˈа̄ аа: дˈо̄ пуна², зˈа̄ бава², зˈа̄ блуда,
зˈа̄ брана² зˈа̄ вера², зˈа̄ града², зˈа̄ клада², зˈа̄ крпа², зˈа̄ лиха², зˈа̄ мама², зˈа̄ мена², зˈа̄ млата²,
зˈа̄ мука², зˈа̄ пара², зˈа̄ пека², зˈа̄ плена, зˈа̄ прега, зˈа̄ прека², зˈа̄ рада², зˈа̄ раза², зˈа̄ рука, зˈа̄ седа²,
зˈа̄ сека², зˈа̄ сена, зˈа̄ слуга, зˈа̄ струга, зˈа̄ тега², зˈа̄ трка, зˈа̄ штита, нˈа̄ бава², на̄ ˈвада²,
нˈа̄ вала⁽²⁾, нˈа̄ вика, нˈа̄ влака², нˈа̄ града², нˈа̄ грда², нˈа̄ кана², нˈа̄ кнада², нˈа̄ мена², нˈа̄ мера²,
нˈа̄ плава², нˈа̄ плата⁽²⁾, нˈа̄ права², нˈа̄ слага, нˈа̄ слада², нˈа̄ тега², нˈа̄ хлада², прˈе̄ дстава²,
рˈа̄ зблуда, рˈа̄ змена², рˈа̄ зрада², рˈа̄ света², рˈа̄ скида, рˈа̄ справа, рˈа̄ става², рˈа̄ схлада. Они
су, као што се види, добрим делом дублети.
Упоређујући примере типа ˈааа и ˈа̄ аа, можемо видети да код ових других
доминирају речи са префиксима који садрже а, етимолошки дуг вокал (за‐, на‐ и раз‐)29,
док се у првим примерима налазе остали глаголски префикси, укључујући и историјски
дуге из‐, при‐ у‐, уз‐, па и поменуте за‐, на‐, раз‐. Однос речи̂ с ова три префикса у првом и
другом типу јесте 18 : 28, 11 : 17, 7 : 830, што показује да дуг префиксални слог у овим
примерима односи превагу, убедљивију или незнатнију. Није утврђена веза дужине
првог слога с ПЛ основе. Код четворосложних и петосложних именица изведених од
префигираних глагола иницијалне дужине нема (зˈаустава, нˈадокнада, рˈасподела;
прˈерасподела).
2.1.1.3. Тросложни примери могу имати и МА пред ПОС – за дугим префиксалним
слогом (а̄ ˈаа): за̄ ˈбава², за̄ ˈвера², за̄ ˈкрпа², за̄ ˈлиха², за̄ ˈлога, за̄ ˈмера, за̄ ˈмука², за̄ ˈпара²,
за̄ ˈпрека², за̄ ˈтока, на̄ ˈбава², нˈа̄ вада², на̄ ˈгрда², на̄ ˈјезда⁽²⁾, на̄ ˈказа, на̄ ˈкана², на̄ ˈмера²,
на̄ ˈплава², на̄ ˈправа⁽²⁾, на̄ ˈука², пре̄ ˈвара², прӣˈгода², ра̄ ˈзмеђа, ра̄ ˈзмера (тако и
немотивисано прӣˈлика, ра̄ ˈзлика) – или кратким (аˈаа): злоˈстава, наˈзнака², наˈука²,
поˈвеза, поˈкора², поˈткова, преˈвера² 31 , 32 (такав је ПЛ и у немотивисаном, али
етимолошки одговарајућем поˈвеља). Како се види, и код ових примера с дугим
иницијалним слогом највише је оних с изворно дугим суфиксима за‐, на‐, раз‐, а поред
њих једино још пре̄ ˈвара², прӣˈгода². Упадљиви дублетизам33, као и код примера типа
ˈа̄ аа, сведочи о нестабилности ПЛ оваквих речи.
Два су изузетка, иначе фреквентене речи: дˈо̄ пуна и прˈе̄ дстава.
Дублети су рачунати као засебне речи.
31 Овде могу спадати беˈседа, веˈчера, примери које су с одговарајућим глаголима (етимолошки
деноминалима, по Скоку) узајамно мотивисане. Сличан је случај и са оˈснова, што је етимолошки
девербал. Уп. код Матовића још и оˈдора, оˈсоба, поˈкора (2010: 51).
32 Према ауторовом језичком осећању, овде би ишле и именице поˈруга, поˈука (уп. наˈука / на̄ ˈука), дате с
иницијалним МА.
33 Дублетизам се јавља у разним комбинацијама: дˈопуна / дˈо̄ пуна, за̄ ˈкрпа / зˈа̄ крпа, нˈазнака / наˈзнака,
прˈевара / пре̄ ˈвара.
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У изузетке спадају и четворосложне изведенице (дублети) прекоˈма̄ нда² и
раˈзонода².
2.1.1.4. Двосложне именице су прозодијски најразноврсније. Поред наведених
бројних примера с иницијалним МА и кратким слогом, доста је и оних са ПЛ а̄ ˈа: бра̄ ˈна,
вла̄ ˈда, вла̄ ˈка (~ вла̄ ˈчити), гро̄ ˈза², жа̄ ˈра, ка̄ ˈжа, ло̄ ˈга, ме̄ ˈна, пла̄ ˈта, рӯˈга, са̄ ˈња, стрӯˈја,
стӯˈга, хва̄ ˈла, хӣˈна, хра̄ ˈна, хӯˈла², ча̄ ˈма, ша̄ ˈла, ше̄ ˈва, тако и слабо мотивисане ?по̄ ˈмња²,
?сӯˈмња (ПСТ). Међу овим групама могу се уочити тенденције да примери са
постакценатским сонантом радије узимају ПЛ а̄ ˈа (то важи за 2 / 3 речи типа а̄ ˈа), а да
они без сонанта, махом на ‐ка, радије узимају ПЛ ˈаа (то важи за преко 9 / 10 речи типа
ˈаа). Двосложне су још и две речи с ПЛ ˈа̄ а: грˈа̄ ђа, прˈӣча и две с ПЛ аˈа: гроˈза², жеˈља²,
?поˈмња²34. Све су оне на прозодијској маргини девербалâ са суфиксом ‐(ј)а.
2.1.1.5. Специфичну подгрупу твореница са суфиксом ‐а / ‐ја чине ССТ, које уместо
репартиције МА према броју слогова, какву смо установили за чисте девербале, имају
фиксиран лик ‐ˈă‐(ј)а, по горњем типу блˈека (1). Таквих је седамдесетак
четворосложних именица које представљају спој именице и глагола: аброˈноша,
бакљоˈноша, богоˈмоља, венцоˈноша, ветроˈгоња, виноˈпија, виноˈточа, водоˈјажа,
Водоˈлија, водоˈноша, водоˈпија, вратоˈбоља, главоˈбоља, главоˈноша, главоˈсеча,
гласоˈноша, гороˈсеча, гочоˈбија, грбоˈноша, грлоˈбоља, грозоˈмора, грудоˈбоља, гушоˈбоља,
дрвоˈдеља, дрвоˈноша, дрвоˈсеча, жезлоˈноша, жироˈпађа, зубоˈбоља, кавоˈпија, кесоˈноша,
клицоˈноша, копљоˈноша, костоˈбоља, котлоˈкрпа, крвоˈпија, крстоˈбоља, крстоˈноша,
лучоˈноша, љубоˈмора, мачоˈноша, младоˈжења, мрзоˈвоља, мувоˈмора, ноћоˈбдија,
пивоˈпија, писмоˈноша, поштоˈноша, прсоˈбоља, пушкоˈноша, реброˈноша, рукоˈдеља,
светлоˈноша, свећоˈноша, свињоˈкоља, сеноˈкоша, скороˈтеча, скутоˈноша, срдоˈбоља,
стегоˈноша, судоˈпера, топлоˈноша, трбоˈбоља, увоˈбоља, умоˈбоља, устоˈбоља, ухоˈбоља,
хаброˈноша, чанкоˈлиза, штитоˈноша. Такав је и ПСТ неˈжења. 35 И петосложно
машиноˈвођа, рачуноˈвођа и тросложно даˈнгуба (које се, према МА, више подудара са ССТ
него са простим девербалима као дˈобава; у РА – само ту – и да̄ ˈнгуба⁽²⁾) спадају у ту
групу.
За разлику од наведних примера машиноˈвођа и рачуноˈвођа, четворосложнице
брˈодовођа, влˈаковођа, вˈозовођа, грˈуповођа, дˈеловођа, књˈиговођа, крˈановођа, пˈеровођа,
пˈословођа, стрˈојовођа, тˈоповођа, хˈоровођа, чˈетовођа МА носе у иницијалној позицији.
(Уп. сличну појаву код речи са ‐аџија у т. 2.1.185.2.) Поред њих, то МА дублетно имају и
вˈојсковођа / војскоˈвођа, кˈоловођа / колоˈвођа, пˈутовођа / путоˈвођа, као и штˈеточина /
штетоˈчина (код Вука је штетоˈчиња и војскоˈвођа, челоˈвођа : кˈоловођа, чˈетовођа).
Тражење објашњења у диференцијацији ових ликова према творбено‐семантичким
одликама, уз помоћ (не превише поузданих) парафраза ’онај који води ...’ : ’вођа ...’ (ССТ :
слагање), не наводи на прави пут, јер имамо пˈословођа : чˈетовођа и у оквиру исте
групе оба ПЛ (чˈетовођа ’вођа чете’, пˈутовођа / путоˈвођа ’вођа пута’). На основу тога
закључујемо да творбени критеријум не може помоћи у класификацији ових речи
према творбеним начинима.
Једини пример сложенице с двосложном глаголском основом јесте злопоˈглеђа.
Може бити да је тај лик, ако не представља аутоматско претварање Вуковог силазног
злопо̏ гле̄ ђа у узлазни, саображен – фонетски (ритмички), али не и морфолошки36 – типу
аброˈноша, посебно будући да имамо и мркоˈглеђа² (РА, ОР, Мат), с једносложном
Уп. с потоњим примером серију ССТ са суфиксом -ја, као главоˈбоља, клицоˈноша, младоˈжења (т. 2.1.1.5),
где је МА фиксирано пред ПОС.
35 Поменимо и једва мотивисане речи средоˈкраћа, неˈдаћа и немотивисане ведоˈгоња, неˈдеља, које
потврђују овај образац.
36 Услов за то даје комплементаран однос броја мотивних слогова 0 : 2 (зл-о-поглеђ-а) наспрам 1 : 1 (мрко-глеђ-а).
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основом. Ипак, РА нуди и системско шавно МА злоˈпогле̄ ђа², а други речници и
иницијално злˈопогле̄ ђа (ОР, Мат; тако и мˈркогле̄ ђа, по типу књˈиговођа). Дужење ПОС,
ипак, није јасно и не може се објаснити у оквиру именица са суфиксом ‐(ј)а (уп. ˈувра̄ те).
Ни извођење од именице пˈогле̄ д, с дужином, не би одговарало систему ових именица.
Равноте̄ ˈжа има лик као те̄ ˈжа (т. 2.1.1.4).
ПСТ пˈосуда, пˈатока, прˈивага, ˈуспомена понашају се као горњи типови (2) одн. (3),
а суˈмеса, суˈтока као заˈдаћа. Опредељење за неки од ових типова у примерима бˈездна
и ?пˈотка, с неслоговним основама, доста је теже.
2.1.2. Суфикс ‐(ј)а2
2.1.2.1. У другу групу извденица на ‐(ј)а 37 сврставамо речи с експресивним
значењем, узимајући ту заједно и (а) хипопкористике мушког38 и женског рода, за које
је карактеристичан ПЛ а̄ ˈа, и (б) речи са значењем особине, најчешће негативне, и то
редовно деадјективе, с колебањем у ПЛ.
Особе (мушке, женске, те мушке и женске) означавају именице бо̄ ˈга39, Бо̄ ˈшња,
бра̄ ˈја, бра̄ ˈта, бр̄ ˈбља м, бр̄ ˈбља ж40, бр̄ ˈка, бӯˈља, вр̄ ˈца, ге̄ ˈја, го̄ ˈља, го̄ ˈспа, гр̄ ˈба, де̄ ˈва,
до̄ ˈшља, жго̄ ˈља, зло̄ ˈћа41, ја̄ ˈда, ка̄ ˈда (~ кадиница), кле̄ ˈмпа, ко̄ ˈмша, кр̄ ˈпа, љӯˈба, ма̄ ˈза,
ма̄ ˈјка, мӣˈра, мр̄ ˈша, па̄ ˈша, прӣˈја, про̄ ˈта, про̄ ˈфа, рӯˈња, сва̄ ˈја, се̄ ˈја, се̄ ˈља, смр̄ ˈзла42,
сна̄ ˈша, ӯˈја, ха̄ ˈџа, ца̄ ˈја, цр̄ ˈња, чӯˈпа, шӣˈља, шкӣˈља, шкр̄ ˈба, шпӣˈца (~ шпиˈцло̄ в) и
тросложно пекме̄ ˈза.43 Наспрам њих имамо деадјективе га̄ ˈра / гˈара ж (’ж’)44, жгˈеба /
жге̄ ˈба ж (’м / ж’), жˈура ж (’м / ж’), лˈуда ж (’м / ж’) и девербале цмӣˈздра / цмˈиздра ж (’ж’) и
вˈрцка ж (’ж’)45. Прозодијским ликом се издвајају лаˈжа46 ж (м) (’м / ж’) и шˈӯра, ако би
био хипокористик од шуˈра̄ к.47 У овој су групи и бројни надимци, мушки и женски, које
нпр. Николић (1970) и Бабић (2002) листом бележе у лику Бо̄ ˈжа / Бо̄ ˈжо48.
Животиње означавају хипокористици мушког и женског рода: вӯˈја, до̄ ˈра (~
дорат), ма̄ ˈга; гр̄ ˈла (~ грлица), гӯˈса, кˈуја, ла̄ ˈса (лˈаса) (~ ласица), лӣˈја; ја̄ ˈга – све
деноминали. Именице творене од придева раслојавају се и то приказујемо у следећој
табели.
За варијанте на -(ј)о в. т. 2.1.2.2.
Ови маскулинуми на -а према себи имају и дублетне лексеме на -о.
39 Ову именицу сврставамо међу лексеме са значењем човека како би се избегло издвајање посебне
категорије за божанство.
40 Недоследно у РСЈ: бр̄ ˈбља м и бр̄ ˈбља ж као засебне лексеме, а као по једна лексема зло̄ ˈћа, гр̄ ˈба, мр̄ ˈша (с
раздвојеним значењима 1. м, 2. ж).
41 Од злоˈћа, пре него с јединачним суфиксом -о̄ ˈћа. Уп. код Бабића: зло̄ ˈћ-о (2002: s. v.).
42 ’Зимогрожљива особа’. Претпостављамо да је творено од форме радног придева. Суфикс -ла гради
имена инструмената: меˈтла, тˈесла, свиˈрала.
43 У ову групу би, према прозодији и означавању особе, дошло и слӯˈга, али та лексема не носи
хипокористичну конотацију.
44 Под полунаводницима наводимо сему мушко / женско, која се разликује од граматичког рода, датог
испред заграде.
45 Мо̄ ˈма (мˈома) ’девојка’ (~ моˈмк-) махом је немотивисано.
46 На ХЈП у лику ла̄ ˈжа и за значење особе и за хипокористично значење.
47 Речници не дају основа за то, али је код Бабића (2002: 73) тако класификовано (шˈура и шˈӯра), заједно
са дјˈеда, гˈуса (’гусар’).
48 Да тај лик није једини, знамо на основу података из народних говора (Дˈуја, Ђˈука, Жˈика...; в. нпр.
Стевановић 1991: 125), посебно на основу презимена изведених из оваквих надимака (Мˈикић, Пˈекић,
Тˈошић). У неким примерима, међу којима је најизразитији Сˈава ~ Са̄ ˈва / Са̄ ˈво, управо је прозодија
средство дистинкције личног имена и надимка. М. Дешић у РЈАЗУ примећује парове женских имена међу
којима је кратка варијанта означена као аугментатив, а дуга као хипокористик – Лˈуја : Лӯˈја, Мˈанда :
Ма̄ ˈнда, Кˈата : Ка̄ ˈта (1962: 89–90), што је у складу с Даничићевим тумачењем односа између ПЛ Мˈара,
Рˈужа, Сˈава, Ђˈука и Ма̄ ˈра, Рӯˈжа, Са̄ ˈва, Ђӯˈка (ibid).
37
38

23

Табела 1. Расподела ПЛ код имена животиња са ‐а
(А) мушко
(Б) женско
жӯˈја, зе̄ ˈља, бр̄ ˈња; рӣˈђа;
(1) а̄ ˈа
бр̄ ˈња
рӯˈња
(2) ˈаа
кˈуса
рˈиђа; кˈуса; рˈуда
га̄ ˈра / гˈара, жˈуја / жӯˈја,
(3) а̄ ˈа / ˈаа
зе̄ ˈка / зˈека, зе̄ ˈља / зˈеља,
мр̄ ˈка / мˈрка, рˈунда / рӯˈнда
Примери из (А1) већином представљају хипокористике, а пример из (А2), као и
жӯˈја из (А1)49, nomen attributivum. Све одговарајуће именице ж. р. (Б1–3) у речнику се
дефинишу без ознаке субјективне оцене. То, мада је у првом случају на располагању
само мали број примера50, указује на могућност да код оваквих именица м. р., за
разлику од женских, постоји тежња ка прозодијској диференцијацији хипокористичног
значења (уп. и брˈаца : бра̄ ˈца у т. 2.1.4). С друге стране, РА не потврђује такву
тенденцију51.
2.1.2.2. Све наведене именице природног мушког рода са ПЛ а̄ ˈ‐ алтернирају с
облицима на финално ‐о (које се пак раслојава и у деклинацији брко‐брка : брко‐брке).
То доследно бележи и РСЈ. Ми, међутим, нисмо склони да поред суфикса ‐а (‐ја) уводимо
у свему осим у фонемској реализацији једнаки суфикс ‐о (‐јо), нити да ту форму
третирамо као варијанту суфикса ‐а (‐ја)52. Поред наведеног разлога, сматрамо да те
форме нису у слободној дистрибуцији, већ комплементарне и међусобно искључиве (у
дијалекту и идиолекту) и да их је једноставније описивати са флективноморфолошке
тачке, увођењем правила специфичног за е̄ и а деклинацију, које би могло бити и
обухватније од неколико творбених53.
Само две одреднице које би припадале овој групи РСЈ даје без варијаната на ‐а:
ба̄ ˈло1 ~ балавац и ба̄ ˈло2 ~ балија.54
2.1.2.3. Хипокористично значење налазимо и код речи које именују неживо –
ракије: бр̄ ˈља, кле̄ ˈка, ло̄ ˈза, шљӣˈва, шљо̄ ˈка; сорте пасуља: вӣˈшња, тре̄ ˈшња; разне
предмете: бӣˈжа, жва̄ ˈка, љӯˈља, пљӯˈца, тро̄ ˈла, шкљо̄ ˈца; појмове из дечјег говора: гӯˈза,
ка̄ ˈка; и друге, апстрактније појмове: бо̄ ˈља, жмӯˈра, ла̄ ˈжа. Прва варијанта из дублета
ха̄ ˈља / хˈаља такође, мислимо, спада овде и требало би је у речнику одвојити од
неекспресивног лика хˈаља, забележеног тако још од Вука у значењу ’хаљина’.

И зе̄ ˈља се даје у атрибутивном значењу, када се односи на вола.
Уп. нпр. у РА чисто атрибутивно.
51 У том речнику именице мушког и женског рода некад се наводе под истом одредницом (гара, жуја,
зеља, мурга), а некад не (куса); у неким примерима обрађују се чак заједно с мотивном речју – и тада се
уводи прозодијска дистинкција (бˈрња ’белег’ ~ бˈрња / бр̄ ˈња ’животиња с белегом’). У таквој поставци,
наравно, ни прозодијском разликовању хипокористичних од атрибутивних значења, нема места. Уп. и
необичан однос прозодије и рода, какав нисмо нашли у РСЈ, у примеру кӣˈта ’ж’ : кӣˈто / кˈито ’м’
(’животиња с китастим или китњастим репом’), као и неочекивану форму кˈито²! (ОР даје само кӣˈто.)
52 Тако поступа Клајн (2003), с тим што – с истим објашњењем – суфиксе -о и -јо наводи засебно, а форме ко, -цо, -чо, -шо, даје под одговарајућим суфиксима на -а. Уз суфиксе -ћа, -џа варијанту на -о и не помиње. –
Инвентар хипокористика на -а / -о, по П. Рогићу, обухвата још оне са -л- и -х- (Дешић 1962: 87).
53 Оно би укључивало и немотивисане именице попут (1) позајмљеница ба̄ ˈба / ба̄ ˈбо, ћа̄ ˈта / ћа̄ ˈто (веза с
бˈаба ’отац’ и ћа̄ ˈтиб једва је уочљива), ба̄ ˈџа / ба̄ ˈџо, биџа / биџо; Шва̄ ˈба / Шва̄ ˈбо; да̄ ˈба / да̄ ˈбо и (2)
експресивних лексема као прћа / прћо, пуша / пушо, шврћа / шврћо, те кеша / кешо, кеџа / кеџо. Ромска реч
ба̄ ˈџо, -е̄ , према К–Ш, једина нема облика на -а.
54 РА ипак бележи ба̄ ˈло ’балавац’. С овим упореди и статус варијаната Фрања / Фрањо, актуелизован у
време избора последњег папе, посебно с обзиром на то да правописи из 1993. и 2010. предвиђају једино
лик Фрањо.
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2.1.3. Суфикс ‐(ј)а3
У речима из ове групе суфикс ‐а има моционо значење. У једних твореница је ПЛ
мотивни: брˈатучеда, гˈошћа², драˈгана, другобра̏ тучеда, маркӣˈза, суˈпруга, сӯˈседа
(сˈуседа), тˈашта, уˈнука (то важи и за серију имена типа Драˈгана, Јоˈвана, Миˈлана); у
других постоји прогресија МА: дрӯˈга, кӯˈма, го̄ ˈшћа² (с дужењем); бринеˈта55 (~ бриˈнет),
а у трећих, на ‐ака, фиксирани ПЛ ‐ˈака: врˈшњака, неˈћака56, роˈђака (потоње можда
грешком57), или мотивно МА: тридесетогоˈдишњака, шестогоˈдишњака. Гˈоспођа је
историјски имала акценат мотиватора (госпоˈђа), али се синхронијски мора третирати
као да је с крајњом регресијом МА. Султаˈна је по моделу бринеˈта, с краћењем ПОС (уп.
нескраћено маркӣˈза). На доста апстрактнијем нивоу и дӯˈша је мовирано од дуˈх‐ (уп.
animus и anima у латинском), с дужењем као у го̄ ˈшћа².
Кукурӯˈза ’кукурузни хлеб’ и кˈила представљају појединачне, периферне примере.
‐(Ј)а је граматички суфикс у госпоˈда, брˈаћа и код тих именица не утиче на
прозодију мотивних ликова.
Најзад, у стриктно синхронијској анализи мотивисанима би се могле сматрати
позајмљенице као контро̄ ˈла; коˈма̄ нда, реˈфо̄ рма; варијабӣˈла, центра̄ ˈла; контровеˈрза,
али да оне то нису сасвим, показују њихови ПЛ – уобичајени за речи одговарајућег
страног порекла, а несистемски међу твореницама с овим суфиксом.
2.1.4. Хипокористични суфикси на ‐Ка
Речи код којих се вокалској основи додаје неки од суфикса ‐ка2, ца2, ‐ча, ‐џа, ‐ша2,
као и одговарајући хипокористици са ‐а, носе претсуфиксално МА и дуг ПОС:
‐ка2: во̄ ˈка, де̄ ˈка, зе̄ ка, стрӣˈка – ӯˈјка;
‐ца2: бо̄ ˈца; дро̄ ˈца; бра̄ ˈца, брӣˈца, бӯˈца, жа̄ ˈца, ме̄ ˈца м, ме̄ ˈца ж, шӯˈца;
‐ча: те̄ ˈча58;
‐џа: ге̄ ˈџа (~ геак);
‐ша2: лӯˈша, се̄ ˈша; де̄ ˈша, дӣˈша.
Како се види, једино је пример ӯˈјка са сонантом у одступу ПОС, типичном за
суфикс ‐ко, као у бра̄ ˈјко. Именицу снˈа̄ јка због регредираног МА, типичног за
изведенице са ‐ка1, не сврставамо овде, мада се она на сегментном нивоу и према
значењу подудара с обликом ујка. Регредирано МА у таквом окружењу познато је у
примерима из антропонимије, као Јˈо̄ вча, Јоˈва̄ нча (ОР), као и у жаргонизмима попут
мˈе̄ рџа, дˈӣнџа и сл.
Наспрам наведених примера са стабилном прозодијом имамо само лик брˈаца, што
је ’назив одмила који снаха даје деверу’, али и хипокористик од брат. Слично томе, у
РМС и ОР налазимо прӣˈка / прˈика, што РСЈ не бележи.
О дублетизму типа бра̄ ˈца / бра̄ ˈцо в. т. 2.1.2.2.
2.1.5. Суфикс ‐ба
Глаголске именице на ‐ба прозодијски се раслојавају, на основу структуре
мотивног глагола, у три групе: (1) с МА иза ПОС, (2) испред њега и (3) у иницијалној
позицији.

За Клајна немотивисано (2003: 231).
У речницима доследно с тим ПЛ, само на ХЈП нˈећака.
57 У РСЈ07, РМС, ОР, Мат само је рˈођака. Но, тенденција ка успостављању ПЛ -ˈака вероватно је реална, уп.
видоˈвњака, имеˈњака², трезвеˈњака (РА, РМС, ОР). Уп. и немоционо, истозначно луˈжњака : лужња̄ ˈк- /
лˈужња̄ к ’врста храста’ (РА), али јеˈчмењака / јечмеˈњака ~ јечмеˈња̄ к.
58 Овај пример могао би се изводити и суфиксом -ја.
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(1) ăˈ‐ба – беˈрба², боˈрба, глаˈзба, гоˈзба, двоˈјба, двоˈрба, деоˈба, драˈжба, друˈжба,
жаˈлба, жуˈрба, моˈлба, паˈљба, сеоˈба, слуˈжба, срˈџба, стриˈжба, ?суˈдба, твоˈрба, хиˈмба
(2) аˈă‐ба – иˈзведба, иˈзложба, наˈгодба / на̄ ˈгодба, на̄ ˈредба, наˈстамба, оˈдредба,
оˈптужба, пеˈчалба, поˈгодба, поˈмирба, поˈредба, преˈдоџба, преˈтворба, приˈмедба /
прӣˈмедба, прӣˈредба, приˈтужба, раˈсеоба, уˈгодба, уˈкњижба, уˈмирба, уˈредба
(3) ˈааă‐ба – ˈизобразба, ˈиспоредба, рˈаздеоба, ˈупоредба, ˈуспоредба
Дублети су:
(1–2) јеˈднаџба / једнаˈџба, туˈжба (тˈужба)
(2–3) нˈаобразба (наоˈбразба), прˈеобразба / преоˈбразба
Мимо ове репартиције остају само примери бе̄ ˈрба², мо̄ ˈба, о којима в. ниже, и
деноминал свˈадба, који се и значењем одваја од осталих речи.
Прегледањем датих примера примећује се (а) да је ПОС увек скраћен и (б) да
раслојавање твореница према МА највише зависи од броја слогова глаголске основе.
Једносложне ће имати заосновинско МА, двосложне ће га смештати пред ПОС, а
тросложне без обзира на ПОС, на почетак речи. Стабилност ове дистрибуције добро
презентују примери од истог корена, као твоˈрба : преˈтворба, туˈжба² : приˈтужба,
сеоˈба : раˈсеоба, поˈредба : ˈупоредба, или од глагола сличних парадигми, као труˈдба :
оˈдредба, хиˈмба : наˈстамба, жуˈрба : поˈмирба.
Четири дублета колебају се искључиво између суседних група (једносложни тип се
меша с двосложним, двосложни с тросложним). Први тип колебања, ипак, не потврђују
сви речници: тˈужба немамо нигде другде, а једнаˈџба нпр. не доносе обратни речници
(ОР, Мат). Ипак, несталност МА типа прˈеобразба / преоˈбразба потврђују и други
примери, рецимо прилаˈгодба (РМС) : прˈилагодба (ХЈП), уп. и рˈаздеоба : раˈздјелба,
подраˈздеоба (РМС, ОР). Потоњи пример очевидно је на рубу категорија: према
двосложној основи мотиватора спада у групу (2), а према четворосложној форми
творенице у групу (3). То се најбоље види на минималном пару рˈаздеоба : раˈсеоба. По
броју слогова се од девербала од своје групе разликују и именице деоˈба, сеоˈба.
Појаву каква се јавља код суфикса ‐а и ‐∅ имамо и овде: код двосложних основа
дужи се, додуше не доследно, префиксални слог: на̄ ˈредба, прӣˈредба, и дублетно
наˈгодба / на̄ ˈгодба, приˈмедба / прӣˈмедба.
Дужење ПОС бележимо само у бе̄ ˈрба² (Вуков лик 59 , задржан и у другим
речницима), којем Бабић (2002) с правом додаје бо̄ ˈрба, мо̄ ˈлба, пеˈча̄ лба, поˈстро̄ јба60, а
такве би могле бити и остале речи са сонантом пред суфиксом (као дво̄ ˈјба, жа̄ ˈлба...).
2.1.6. Суфикси ‐идба, ‐дба
У питање разликовања девербативних именица на ‐дба (нпр. врш‐идба, вези‐дба,
уда‐дба), око којег се дериватолози споре, нећемо улазити, посебно имајући у виду да су
те речи прозодијски истоветне. Све су с ликом аˈа‐дба. Мотивно МА имају воˈзидба,
гноˈјидба, гоˈјидба, жеˈнидба, коˈмидба, коˈсидба, плоˈвидба, прижеˈнидба, проˈсидба,
сеˈлидба, уˈдадба, скраћен коренски слог (условно узето – ПОС) веˈзидба, врˈшидба,
гуˈлидба, крˈмидба, круˈнидба, крˈчидба, плеˈнидба, храˈнидба, а прогредирано МА веˈридба,
крˈмидба, реˈзидба.
2.1.7. Суфикс ‐оба
Именице са суфиксом ‐оба – гнусоˈба, грдоˈба, злоˈба, ругоˈба, тегоˈба, ?тескоˈба –
имају суфиксално МА.
Како бележи у Рјечнику, ту реч је у значењу србијанског ’брање’ чуо у Војводини, што у некој мери
објашњава неуклопљеност у систем.
60 Кратко пеˈчалба дају још обратни речници, док га РМС, ХЈП, Чед, Јах доносе као пеˈча̄ лба. Уп. у ОР однос
поˈстро̄ јба : заˈмолба, наˈстамба.
59
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2.1.8. Суфикси ‐тва, ‐ва
Девербали са ‐тва и ‐ва носе ликове (‐)ˈа‐ва, махом мотивне (ˈă‐ва и у једном
примеру ˈā‐ва): брˈитва, врˈева, жˈетва, моˈлитва, пˈаства, ?поˈниква61, сˈетва, уˈкле̄ тва. У
клˈе̄ тва уочавамо регресију заосновинског МА.
Необичан је пример за̄ ˈклетва / за̄ ˈкле̄ тва, с дужењем префикса глагола, које – ради
избегавања кумулације дужина – узрокује краћење квантитета ПОС. Превирање те
дужине, за разлику од оне у примеру уˈкле̄ тва, открива упоредни преглед речникâ.62
2.1.9. Суфикс ‐(ј)ава, ‐њава
Глаголске именице на ‐ава имају уједначен ПЛ ‐ăˈ‐ава: (1) грˈмљава, звоˈњава,
лоˈмљава, меˈљава², муˈмлава, треˈсава, туˈтњава (са суфиксом ‐ава или ‐јава); (2)
гуˈдњава, гуˈрњава, деˈрњава, жуˈрњава, јуˈрњава, криˈвњава, куˈкњава, луˈпњава, пуˈцњава,
треˈшњава, труˈцњава, туˈчњава, хуˈкњава (са суфиксом ‐њава). Једини изузетак је
меља̄ ˈва², Вуков лик, тако донесен у Мат, а дублетно уз системско меˈљава у РА, ОР. Уп.
сличну појаву код суфикса ‐аја.
Слабо мотивисано ?тврˈђава није девербал.
2.1.10. Суфикси ‐jага, ‐уљага, ‐чага, ‐(ј)уга
Именице творене овим суфиксима имају кратки ПОС и претсуфиксално МА, ăˈага:
(1) виˈњага, крњуга, преˈчага;
(2) совуˈљага, травуˈљага;
(3) руˈпчага;
(4) ?брˈљуга, виˈјуга, јаˈруга, каˈљуга, лаˈнчуга, моˈчуга, црˈнчуга, чеˈшљуга.
2.1.11. Суфикси ‐аја, ‐њаја
Деадјективи са ‐аја носе лик ăˈ‐аја: криˈваја, луˈдаја, мрˈтваја, суˈваја. Са
суфиксалним акцентом, који се – мислимо – среће и код наведених именица, имамо
нераспрострањену реч дома̄ ˈја и пера̄ ˈја, које је чешће у облику на ‐аје (с. р.).63
И шуˈрњаја је с ликом који доминира код речи на ‐аја.
2.1.12. Сложени суфикси са ‐ија
(Домаће изведенице са суфиксом ‐ија, с обзиром на слично прозодијско понашање,
дајемо заједно с онима страног порекла.)
Прозодија око 35 домаћих твореница с овим суфиксима (‐анија, ‐арија, ‐орија,
‐урија, ‐урлија, ‐есија, ‐осија, ‐олија, ‐адија, ‐удија, ‐урдија) наслања се на прозодију
домаћих речи са ‐ија. У питању је ПЛ ‐аˈ‐ија. Њега уочавамо у готово свим примерима:
(1) маштаˈнија, певаˈнија, бежаˈнија, судаˈнија;
(2) брбљаˈрија, гадаˈрија, гвожђаˈрија, глупаˈрија, грнчаˈрија, дрвенаˈрија,
којештаˈрија, лагаˈрија, ништаˈрија, новотаˈрија, тричаˈрија, трпезаˈрија, ужаˈрија,
штампаˈрија;
(3) гвожђуˈрија, ситнуˈрија;
(4) грдеˈсија, силеˈсија;
(5) врагоˈлија, чароˈлија;
(6) дечуˈрлија;
За сему глагола поникнути ’нагнут надоле’ уп. израз ником поникнути.
Према Вуковом за̄ ˈклетва (заˈкле̄ тва) у РА имамо за̄ ˈклетва/ за̄ ˈкле̄ тва (заˈкле̄ тва). Мат и ХЈП се држе
Вуковог главног лика. Једино Чед даје недублетно за̄ ˈкле̄ тва.
63 Уп. и махом покрајинске речи брˈзаја, глуˈваја, зиˈмаја, кврˈгаја, муˈдаја, пруˈтаја – са мећа̄ ˈја, меша̄ ˈја,
моста̄ ˈја, крћа̄ ˈја (РА, тако и у ОР).
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(7) балаваˈдија, женскаˈдија, пешаˈдија, Србаˈдија, Шокаˈдија, Шумаˈдија; попаˈдија;
(8) балавуˈрдија;
(9) старуˈдија.
Из те групе се изузимају једино две дублетне лексеме: луˈдо̄ рија / лудоˈрија и
грдоˈсија / грдо̄ ˈсија. (Несистемски ликови су и Вукови; уп. ипак његово силеˈсија и
дечӯˈрлија.)
2.1.13. Суфикс ‐ка1
Изведенице са суфиксом ‐ка у већој мери су стабилне прозодије, са предвидљивом
дужином ПОС и мотивним МА, које регредира из претсуфиксалне позиције. То
сликовито илуструје пар жˈӯјка : жˈутка. Ипак, од тога има изузетака.
2.1.13.1. Дуг слог се у главнини примера успоставља на основу постојања сонанта у
одступу ПОС, док се, ако сонанта нема, успоставља краткоћа. Именице с дужином чине
око 70% ових твореница. То су: авијаˈтича̄ рка, аˈзӣјка / ˈа̄ зӣјка, аквизиˈте̄ рка, аˈкте̄ рка,
акуˈше̄ рка, аˈлба̄ нка, алкохоˈлича̄ рка, аˈлпӣнка, амаˈзо̄ нка, амаˈте̄ рка, амбаˈса̄ до̄ рка,
Америˈка̄ нка, америˈка̄ нка, аˈнго̄ рка, анореˈксича̄ рка, антиалкохоˈлича̄ рка, ˈапосто̄ лка /
аˈпосто̄ лка, апотеˈка̄ рка, Ара̄ ˈбља̄ нка, Ароˈмӯнка, архиˈва̄ рка, астмаˈтича̄ рка,
атентаˈто̄ рка, атлеˈтича̄ рка, Аустралиˈја̄ нка, Ауˈстра̄ лка, Аустриˈја̄ нка, аˈуто̄ рка,
афориˈстича̄ рка, Африˈка̄ нка, ацетиˈле̄ нка, бадаваˈџӣјка, баˈка̄ лка, балеˈта̄ нка, Баˈлка̄ нка,
Бана̄ ˈћа̄ нка, Баˈнӣјка, Баˈра̄ њка, барјаˈкта̄ рка, Ба̄ ˈчва̄ нка, бачиˈја̄ рка, баштоˈва̄ нка,
бебисиˈте̄ рка, бедуˈӣнка, безаˈзле̄ нка, Белгиˈја̄ нка, бˈе̄ лка, бенедиˈктӣнка, Беоˈграђа̄ нка,
беˈрбе̄ рка, беˈрда̄ нка, беˈспослича̄ рка, Беˈчлӣјка, библиотеˈка̄ рка, биˈзнисме̄ нка, биˈлде̄ рка,
билеˈта̄ рка, бˈӣљка, биˈсе̄ рка, блˈиза̄ нка, блоˈндӣнка, богоˈмо̄ љка, боˈја̄ рка, бо̄ ˈлнича̄ рка,
боˈља̄ рка, бˈо̄ љка, Боˈса̄ нка, браˈните̄ љка, браˈниче̄ вка, брˈатӣмка, браˈшна̄ рка, бˈрђа̄ нка,
бригаˈдӣрка, Бриˈта̄ нка, броˈда̄ рка, бродоˈло̄ мка, брˈо̄ јка, буˈбња̄ рка, Бˈуга̄ рка, буˈдите̄ љка,
Бӯˈње̄ вка / Буˈње̄ вка, буˈржӯјка, Вˈаље̄ вка, ваˈмпӣрка, вˈарва̄ рка / ваˈрва̄ рка, вˈа̄ рка,
ваˈроша̄ нка / ва̄ ˈроша̄ нка,
ваˈшљӣвка,
вегетариˈја̄ нка,
вˈелеграђа̄ нка / велеˈграђа̄ нка,
веˈртхајмо̄ вка, вˈетропӣрка, виˈда̄ рка,
Визаˈнтӣнка, визиоˈна̄ рка, вијоˈгла̄ вка,
винограˈда̄ рка, високоˈшко̄ лка, влаˈда̄ рка, воˈдите̄ љка, враˈпча̄ рка, враˈта̄ рка, врˈтире̄ пка,
гˈа̄ тка, гˈаћа̄ нка / гаˈћа̄ нка, ге̄ ˈга̄ вка / гˈега̄ вка, гимназиˈја̄ лка, гњаˈва̄ то̄ рка, гˈолӯпка, гоˈра̄ нка,
госпоˈђӣнка, граˈве̄ рка, греˈбато̄ рка 64 , гуˈсенича̄ рка, гˈушча̄ рка / гуˈшча̄ рка, Далмаˈтӣнка,
дароˈда̄ вка, двоˈбо̄ јка, дво̄ ˈјка (двˈо̄ јка), двоˈра̄ нка, дебелоˈко̄ рка, дˈебрецӣнка / дебреˈцӣнка,
десеˈтӣнка, десето̄ ˈрка, дизаˈјне̄ рка, дӣˈзе̄ лка / диˈзе̄ лка, дˈӣљка, диˈна̄ рка, диˈректо̄ рка,
дˈӣрка, доброˈво̄ љка, дˈо̄ јка, доˈлӣнка, доˈља̄ нка, доминиˈка̄ нка, домиˈшља̄ нка, дрˈе̄ мка,
дреˈсе̄ рка, дуˈдӣњка, ђаˈӯрка, ђуˈрђе̄ вка, екоˈно̄ мка / ˈеконо̄ мка, жˈа̄ лка, жˈе̄ нка, жˈӣрка,
жмӯˈрка, жˈӯјка, жˈӯрка, зˈагоне̄ тка, за̄ ˈпла̄ њка, за̄ ˈпо̄ нка, за̄ ˈстӣрка / заˈстӣрка, збˈӣрка,
звˈе̄ рка, зеˈле̄ нка, зˈӣмка, златоˈкрӣлка, злˈотво̄ рка, знаˈме̄ нка, знˈача̄ јка, иˈве̄ рка, иˈзнӣмка,
Израˈе̄ лка, иноˈве̄ рка, иˈнспекто̄ рка, иˈспра̄ вка, јаˈдико̄ вка, јеˈдӣнка, јˈе̄ лка, јеˈчме̄ нка,
клˈе̄ тка, клˈӣнка, коˈмшӣнка, конзерваˈтӣвка, крˈа̄ јка, ?крˈӣшка, кће̄ ˈрка, кˈупо̄ лка / куˈпо̄ лка,
лˈацма̄ нка, лˈекто̄ рка, лиˈме̄ нка, лицеˈме̄ рка, лˈо̄ вка, љˈӯљка, маˈгле̄ нка, маˈне̄ ва̄ рка,
маˈнлихе̄ рка, маˈртӣнка, маˈсле̄ нка, маˈто̄ рка, маˈшӣнка, медиˈцӣнка, мˈр̄ вка, на̄ ˈба̄ вка /
наˈба̄ вка, нˈаоча̄ рка, нимфоˈма̄ нка, нуклеˈа̄ рка, оˈдбо̄ јка, ˈодгоне̄ тка, ?оˈло̄ вка, оˈпра̄ вка,
оˈсмӣнка, оˈста̄ вка, паˈзите̄ љка, плˈо̄ вка, поˈдсме̄ вка, поˈкрӣвка, полоˈвӣнка, поˈпе̄ вка,
поˈпра̄ вка, поˈста̄ вка, поˈточа̄ рка, поˈчӣвка, прˈаме̄ нка, преˈдста̄ вка, преˈпӣрка, преˈпра̄ вка,
прˈетпоста̄ вка, прˈипове̄ тка, про̄ ˈзӣвка, проˈстӣрка, простиˈтӯтка, псˈо̄ вка, рˈа̄ нка,
репеˈтӣрка, репрезентаˈтӣвка, рˈо̄ вка, рˈо̄ лка, руˈме̄ нка, саветоˈда̄ вка, сˈа̄ нке, саобраˈћа̄ јка,
Саˈра̄ јка, свˈӣрка, сеˈме̄ нка, сˈе̄ нка, сеˈрвӣрка, сˈӣвка, симуˈлта̄ нка, ?скˈа̄ ска, слˈа̄ мка,
сланкаˈме̄ нка / слаˈнкаме̄ нка, слиˈна̄ вка, Смˈедере̄ вка / Смедеˈре̄ вка, снˈа̄ јка, снаˈјпе̄ рка /
снˈајпе̄ рка, спˈо̄ јка, Средоˈзе̄ мка, ?стˈа̄ вка, стоˈтӣнка (стотӣˈнка), стрӣˈче̄ вка, сˈӯрка,
64
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танкоˈко̄ рка, тврдоˈгла̄ вка, тˈето̄ вка, тоˈрба̄ рка, трˈа̄ вка, трˈго̄ вка, тре̄ ˈне̄ рка / треˈне̄ рка,
тро̄ ˈјка, трˈошаџӣка, трˈошаџӣјка, трˈӯнка, тˈр̄ чка, туˈђӣнка / тˈуђӣнка, Тˈузла̄ нка, ће̄ ˈрка,
феуˈда̄ лка, хаˈва̄ нка, хˈалоге̄ нка / халоˈге̄ нка, хˈа̄ љка, хлˈеба̄ рка, хрˈва̄ тка, хˈӯмка / хӯˈмка,
цˈе̄ вка, цˈе̄ тка, цˈр̄ нка, чˈа̄ рка, чˈа̄ рка, чˈасо̄ внича̄ рка / чаˈсо̄ внича̄ рка, чеˈтво̄ рка / четво̄ ˈрка,
четврˈтӣнка, шаˈла̄ јка, шˈа̄ рка, Шваˈјца̄ рка, шеснаеˈстӣнка, шесто̄ ˈрка / шеˈсто̄ рка,
шљˈӣвка, шљˈиво̄ вка,
Краткоћу ПОС носе агиˈта̄ торка, акумуˈла̄ торка, аˈлатка, аˈрапка, Аˈрапка,
Арнаˈутка, беˈлешка, беˈретка, биˈготка, бˈитка, буˈботка, бˈуцка, вˈашка, веслоˈношка,
вˈоћка, вр̄ ˈшка / вˈршка, голоˈвратка, грˈашка, грˈгечка, грˈешка, двˈиска, двоˈготка,
деклаˈма̄ торка, демоˈнстра̄ торка, домоˈротка, доˈсетка, дˈршка / дрˈшка, жˈаока, жˈутка,
жˈућка, зˈабелешка, за̄ ˈдршка / зˈа̄ дршка, заˈкачка, за̄ ˈкуска, за̄ ˈмерка, за̄ ˈписка, зˈа̄ пршка /
за̄ ˈпршка, звˈечка, звˈрчка, зˈипка, злˈатка, знˈачка, импеˈра̄ торка, ?иˈспуска, јеˈзичка,
квˈочка, кˈитка, кˈучка, лˈиска, литеˈра̄ торка, лˈучка, ?мˈечка, млˈекаџика, мрˈешка, мˈућка,
наводаˈџика, наˈвртка, наˈхотка / на̄ ˈхотка, њӯˈшка, оˈдвртка, оˈдушка, оˈмашка / ˈомашка,
ˈопаска, органиˈза̄ торка, паˈпратка, пˈаска, плˈаска, плˈећка, пљˈоска, поˈвеска, поˈгрешка,
поˈдршка, поˈлутка, прˈаћка, прˈашка, преˈклопка, преˈписка / пре̄ ˈписка, прˈечка,
прˈибелешка, проводаˈџика, проˈкупка, рˈекто̄ рка, рефоˈрма̄ торка, рециˈта̄ торка, рˈецка,
реˈшетка, рˈошка, рˈучка, свˈеска, сеˈна̄ торка, сˈечка, склˈопка, смˈучка, сплˈетка, срˈаћка,
срˈећка, стаˈнарка, стˈотка, сӯˈсетка (сˈусетка), сˈушка, таˈљишке, трˈошка, тˈӯторка,
ћˈошка, ћˈушка, ˈушка, фˈотка, хаˈџика, хˈулахопке, цˈепка, цˈрпка, чˈашка, чˈистка, чˈупка,
шиˈватка, шˈипка, шˈишка. ПОС је дублетно дуг или кратак у примерима вˈитка / вˈӣтка,
деˈветка (деˈве̄ тка), деˈсетка (деˈсе̄ тка), заˈпе̄ вка / за̄ ˈпевка, клˈӣска / клˈиска, коˈко̄ шка /
коˈкошка, коˈмшӣка / коˈмшика, ктˈӣторка / ктˈӣто̄ рка, кˈӯпка / кˈупка, мираˈжџӣјка /
?стрˈанка / стрˈа̄ нка,
мираˈжџика,
нˈӣска / нˈиска,
проˈтекто̄ рка / проˈтекторка,
чеˈститка / чеˈстӣтка.
2.1.13.2. Дужење пред сонантом, рекли смо, редовна је појава: аˈзӣјка / ˈа̄ зӣјка,
ˈапосто̄ лка / аˈпосто̄ лка, атентаˈто̄ рка, бадаваˈџӣјка, баˈка̄ лка, Бана̄ ˈћа̄ нка, Баˈра̄ њка,
Ба̄ ˈчва̄ нка, безаˈзле̄ нка, Беоˈграђа̄ нка, беˈрбе̄ рка, беˈрда̄ нка, Беˈчлӣјка, биˈзнисме̄ нка,
биˈлде̄ рка, биˈсе̄ рка, блˈиза̄ нка, браˈниче̄ вка, брˈатӣмка, бˈрђа̄ нка, брˈо̄ јка, Бˈуга̄ рка,
буˈдите̄ љка, Бӯˈње̄ вка / Буˈње̄ вка, вˈарва̄ рка / ваˈрва̄ рка, вˈа̄ рка, ваˈроша̄ нка / ва̄ ˈроша̄ нка,
ваˈшљӣвка, вˈелеграђа̄ нка / велеˈграђа̄ нка, веˈртхајмо̄ вка, веслоˈношка, воˈдите̄ љка,
гˈаћа̄ нка / гаˈћа̄ нка, гоˈра̄ нка, госпоˈђӣнка, дво̄ ˈјка (двˈо̄ јка), двоˈра̄ нка, десеˈтӣнка,
десето̄ ˈрка, дизаˈјне̄ рка, дӣˈзе̄ лка / диˈзе̄ лка, дˈо̄ јка, доˈлӣнка, доˈља̄ нка, домиˈшља̄ нка,
дреˈсе̄ рка, дуˈдӣњка, екоˈно̄ мка / ˈеконо̄ мка, жˈе̄ нка, жˈӯјка, заˈпе̄ вка / за̄ ˈпевка, за̄ ˈпла̄ њка,
за̄ ˈпо̄ нка, за̄ ˈстӣрка / заˈстӣрка, звˈе̄ рка, зеˈле̄ нка, златоˈкрӣлка, знаˈме̄ нка, јаˈдико̄ вка,
јеˈчме̄ нка, клˈӣнка, коˈмшӣнка, конзерваˈтӣвка, крˈа̄ јка, кће̄ ˈрка, кˈупо̄ лка / куˈпо̄ лка,
лˈацма̄ нка, лиˈме̄ нка, лицеˈме̄ рка, лˈо̄ вка, маˈгле̄ нка, маˈнлихе̄ рка, маˈсле̄ нка, мˈр̄ вка,
на̄ ˈба̄ вка / наˈба̄ вка, нимфоˈма̄ нка, оˈдбо̄ јка, ?оˈло̄ вка, оˈсмӣнка, паˈзите̄ љка, плˈо̄ вка,
поˈкрӣвка, полоˈвӣнка, поˈпе̄ вка, поˈточа̄ рка, поˈчӣвка, преˈпӣрка, про̄ ˈзӣвка, проˈстӣрка,
псˈо̄ вка, репрезентаˈтӣвка, руˈме̄ нка, Саˈра̄ јка, сеˈме̄ нка, сˈе̄ нка, слˈа̄ мка, сланкаˈме̄ нка /
слаˈнкаме̄ нка, Смˈедере̄ вка, снˈа̄ јка, снаˈјпе̄ рка / снˈајпе̄ рка, спˈо̄ јка, стоˈтӣнка (стотӣˈнка),
стрӣˈче̄ вка, тˈето̄ вка, тре̄ ˈне̄ рка / треˈне̄ рка, тро̄ ˈјка, тˈуђӣнка², Тˈузла̄ нка, ће̄ ˈрка,
хаˈва̄ нка, хˈа̄ љка, чеˈтво̄ рка / четво̄ ˈрка, четврˈтӣнка, шаˈла̄ јка, шеснаеˈстӣнка,
шесто̄ ˈрка / шеˈсто̄ рка, шљˈӣвка, шљˈиво̄ вка, чак и на непостојаном а: маˈне̄ ва̄ рка. У
жˈаока, због вокализације л, нема услова за дужење. Редовно је и краћење пред
консонантом: аˈлатка, вˈашка, грˈгечка, грˈешка, двˈиска, домоˈротка, жˈутка, жˈућка,
за̄ ˈкуска, за̄ ˈписка, звˈечка, зˈипка, злˈатка, знˈачка, лˈиска, лˈучка, оˈдушка, паˈпратка,
плˈаска, поˈгрешка, прˈашка, преˈписка / пре̄ ˈписка, прˈечка, рˈучка, сˈушка, цˈепка, цˈрпка,
шˈипка. Ту иде и оˈмашка / ˈомашка, ако га изводимо од нетрадиционалног и
недоследног ома̄ ˈшити² (РСЈ).
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Постојање сонанта, ипак, не гарантује успоставу дужине на ПОС. Ради избегавања
њихове кумулације у речима од основе на ‐ˈа̄ ‐тор – поред два регуларна примера,
амбаˈса̄ до̄ рка и гњаˈва̄ то̄ рка, евентуално и греˈб[а̄ ]то̄ рка – имамо краткоће: агиˈта̄ торка,
акумуˈла̄ торка, деклаˈма̄ торка, демоˈнстра̄ торка, импеˈра̄ торка, литеˈра̄ торка,
органиˈза̄ торка, рефоˈрма̄ торка, рециˈта̄ торка, сеˈна̄ торка, тˈӯторка, али дублетно65
ктˈӣторка / ктˈӣто̄ рка и дуго ате[ˈ]нт[а̄ ]то̄ рка 66 (ОР краткоће ПОС уједначава). У
примеру проˈтекто̄ рка / проˈтекторка, с краткоћом пред суфиксом ‐ор, изостанак
дужења је, чини се, неоправдан, уп. диˈректо̄ рка, дˈокто̄ рка, иˈнструкто̄ рка, лˈекто̄ рка,
рˈекто̄ рка67.
Ипак, квантитети се нагомилавају уз префиксално дужење, као у примерима
про̄ ˈзӣвка, за̄ ˈпо̄ нка, за̄ ˈстӣрка / заˈстӣрка, на̄ ˈба̄ вка / наˈба̄ вка. Спрам тога имамо једино
заˈпе̄ вка / за̄ ˈпевка, што је необичан лик ако се зна да су сукцесивне дужине код речи на
‐ка постојане, уп. за̄ ˈпла̄ њка, Ба̄ ˈчва̄ нка, Бана̄ ˈћа̄ нка, Бӯˈње̄ вка², дӣˈзе̄ лка², стрӣˈче̄ вка,
тре̄ ˈне̄ рка².
Још једна група речи, оних од именица на ‐ија (углавном ‐џија), не добија дужину:
млˈекаџика, наводаˈџика, проводаˈџика, хаˈџика. Али према томе имамо дублетно
коˈмшӣка / коˈмшика. Присуство сонанта, природно, обезбеђује дужину – трˈошаџӣка :
трˈошаџӣјка, мираˈжџӣјка : мираˈжџика. Сви ти примери показују доста недоследности.
Необична је, али укорењена краткоћа у стрˈанка / стрˈа̄ нка, док у стаˈнарка она
вероватно представља омашку.
Префиксални слог се, осим у поменутим речима са сонантом, про̄ ˈзӣвка, заˈпе̄ вка /
за̄ ˈпевка, за̄ ˈпо̄ нка, за̄ ˈстӣрка / заˈстӣрка, на̄ ˈба̄ вка / наˈба̄ вка, дужи и у за̄ ˈкуска, за̄ ˈмерка,
за̄ ˈписка, за̄ ˈдршка / зˈа̄ дршка, зˈа̄ пршка / за̄ ˈпршка; дублетно и у преˈписка / пре̄ ˈписка. Ипак,
уп. краћења пенултиме основе у наˈхотка / на̄ ˈхотка ~ на̄ ˈход, а тако и аˈзӣјка² ~ Аˈзија²,
дӣˈзе̄ лка / диˈзе̄ лка ~ дӣˈзел, тре̄ ˈне̄ рка / треˈне̄ рка ~ тре̄ ˈнер.
Дужине се пред консонантом задржавају у незанемарљивом броју примера:
врˈтире̄ пка, гˈа̄ тка, гˈолӯпка, зˈагоне̄ тка, ?крˈӣшка, ˈодгоне̄ тка, прˈипове̄ тка, простиˈтӯтка,
тˈр̄ чка, хрˈва̄ тка, цˈе̄ тка, које можда нису све у употреби, као ни оне из дублета вˈитка /
вˈӣтка, клˈӣска / клˈиска, коˈко̄ шка / коˈкошка, кˈӯпка / кˈупка, нˈӣска / нˈиска, чеˈститка /
чеˈстӣтка. Деˈветка (деˈве̄ тка) и деˈсетка (деˈсе̄ тка) такође дају предност краткоћама.
2.1.13.3. Када је у питању МА, његову једносложну регресију до пред ПОС уочавамо
у бројним речима: аˈлба̄ нка, аˈлпӣнка, Америˈка̄ нка, америˈка̄ нка, аˈнго̄ рка, Ара̄ ˈбља̄ нка,
Аустралиˈја̄ нка, Ауˈстра̄ лка, Аустриˈја̄ нка, Африˈка̄ нка, Баˈлка̄ нка, Белгиˈја̄ нка, бˈе̄ лка,
бенедиˈктӣнка, беˈретка, блоˈндӣнка, богоˈмо̄ љка, бˈо̄ љка, Боˈса̄ нка, Бриˈта̄ нка,
бродоˈло̄ мка, брˈо̄ јка, вегетариˈја̄ нка, веслоˈношка, Визаˈнтӣнка, високоˈшко̄ лка, вˈоћка,
гимназиˈја̄ лка, грˈешка, Далмаˈтӣнка, дароˈда̄ вка, двˈиска, десеˈтӣнка, диˈна̄ рка, дˈӣрка,
доброˈво̄ љка, дˈо̄ јка, доˈлӣнка, доминиˈка̄ нка, дрˈе̄ мка, жˈе̄ нка, жмӯˈрка, жˈӯјка, жˈутка,
жˈућка, заˈпе̄ вка / за̄ ˈпевка, за̄ ˈписка, звˈечка, зеˈле̄ нка, зˈӣмка, зˈипка, Израˈе̄ лка, иноˈве̄ рка,
јˈе̄ лка, клˈӣска / клˈиска, конзерваˈтӣвка, кˈӯпка / кˈупка, куˈпо̄ лка², лˈо̄ вка, лˈучка, љˈӯљка,
маˈто̄ рка, маˈшӣнка, медиˈцӣнка, оˈдушка, оˈсмӣнка, плˈећка, плˈо̄ вка, поˈвеска, поˈгрешка,
поˈдршка, поˈдсме̄ вка, полоˈвӣнка, поˈпе̄ вка, поˈчӣвка, преˈклопка, преˈписка / пре̄ ˈписка,
прˈечка, псˈо̄ вка, репеˈтӣрка, репрезентаˈтӣвка, реˈшетка, рˈо̄ вка, руˈме̄ нка, рˈучка,

ОР и Мат уједначавају краткоће ПОС, а тако и П60 за одреднице деклаˈма̄ торка, демонстраторка,
организаторка, реформаторка, рецитаторка. ОР ипак има недоследно ктˈӣто̄ рка² : тˈӯторка.
66 Овај пример је, ипак, непоуздан, јер је у питању штампарска грешка „атента̀ то̄ рка“, где нагомилавање
дужина није приказано.
67 П60 и Мат и за примере за мотивном краткоћом редовно предвиђају и непродужени ПОС, као
диˈректорка². ОР бележи само продужене основе, али с недоследношћу из РМС: проˈтекторка².
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саветоˈда̄ вка, свˈӣрка, сеˈрвӣрка, сˈӣвка, склˈопка, Смедеˈре̄ вка²,68 снˈа̄ јка, сплˈетка, спˈо̄ јка,
Средоˈзе̄ мка, стрˈанка / стрˈа̄ нка, сˈӯрка, сˈушка, трˈа̄ вка, тˈр̄ чка, туˈђӣнка², ћˈошка,
феуˈда̄ лка, хаˈва̄ нка, хˈа̄ љка, хˈӯмка², цˈепка, цˈе̄ тка, цˈр̄ нка, цˈрпка, чˈа̄ рка, чеˈститка /
чеˈстӣтка, четврˈтӣнка, чˈупка, шˈа̄ рка, Шваˈјца̄ рка, шеснаеˈстӣнка. С њима иду и оне код
којих је такво МА познато у основном облику именице: аквизиˈте̄ рка, аˈкте̄ рка,
акуˈше̄ рка, аˈлатка, амаˈзо̄ нка, амаˈте̄ рка, Ароˈмӯнка, архиˈва̄ рка, бригаˈдӣрка, ваˈмпӣрка...
Бројност ове групе речи, када се узме заједно с бројношћу примера с мотивним МА
пред ПОС, узроковала је, чини се, доживљавање таквих ликова као колумналних, због
чега имамо одређен број примера с прогресијом МА до пред ПОС. За један слог се оно
помера у ђуˈрђе̄ вка, деˈветка (деˈве̄ тка), деˈсетка (деˈсе̄ тка), знаˈме̄ нка 69 , иˈве̄ рка,
коˈко̄ шка / коˈкошка, лиˈме̄ нка, ?оˈло̄ вка, паˈпратка, сеˈме̄ нка, слиˈна̄ вка70, а за више слогова
у госпоˈђӣнка (мада је то од старијег госпоˈђа), нуклеˈа̄ рка, саобраˈћа̄ јка, симуˈлта̄ нка;
дублети су: сланкаˈме̄ нка / слаˈнкаме̄ нка, стоˈтӣнка (стотӣˈнка), чеˈтво̄ рка / четво̄ ˈрка,
шесто̄ ˈрка / шеˈсто̄ рка.71
Крајњу регресију МА налазимо код неколико глаголских основа, код којих се она
јавља с више суфикса (нпр. ‐∅, ‐а, ‐ба): за̄ ˈдршка / зˈа̄ дршка, зˈа̄ пршка / за̄ ˈпршка, ˈопаска;
зˈабелешка, зˈагоне̄ тка, ˈодгоне̄ тка, прˈибелешка, прˈипове̄ тка, прˈетпоста̄ вка (код Вука
смо још имали загоˈне̄ тка, припоˈвијетка, али ек. прˈипове̄ тка). Ту се колеба оˈмашка /
ˈомашка, а ми бисмо додали и уобичајено оˈпаска уз дато ˈопаска. Гˈаћа̄ нка² није с
регресијом МА према гаˈћа̄ н / гаˈћан, већ према гˈаће, што би требало значењски
раздвојити у одредници.
У неколико примера налазимо и прогресију МА до суфикса: ће̄ ˈрка; пето̄ ˈрка,
десето̄ ˈрка и дублетно дво̄ ˈјка (двˈо̄ јка), тро̄ ˈјка (трˈо̄ јка); стоˈтӣнка (стотӣˈнка),
чеˈтво̄ рка / четво̄ ˈрка, шесто̄ ˈрка / шеˈсто̄ рка. Творенице од бројева би се могле
уједначити. Чини се да је ова појава семантички мотивисана и ограничена само на
бројеве, с обзиром на то да се у стандарду, рецимо у београдском говору, јављају чак и
унутрашњи силазни акценти с колумналним МА, као палачи̑ нка (то је, додуше,
немотивисана реч).
Нерегредирано заосновинско МА имамо у дˈршка / дрˈшка, хˈӯмка / хӯˈмка. Први
пример је у присутан у готово свим речницима (у Мат, Чед чак само у том лику), док
други изостављају ОР и Дешић.
Успостављање колумналног лика ăˈа̄ ‐ка (ређе ăˈă‐ка) објаснило би поменута
краћења у аˈзӣјка² ~ Аˈзија², дӣˈзе̄ лка / диˈзе̄ лка ~ дӣˈзел, тре̄ ˈне̄ рка / тре̄ ˈне̄ рка ~ тре̄ ˈнер,
као и прогресије лицеˈме̄ рка, тоˈрба̄ рка према варијантама лˈицемер², тˈорба̄ р². Ипак,
гˈушча̄ рка / гуˈшча̄ рка ~ гуˈшча̄ р и блˈиза̄ нка ~ близаˈнац² очите су недоследности.
Једини пример с вокалом пред суфиксом, шиˈмике, очекивано, не дужи ПОС, али
прогредира МА, вероватно и под утицајем речи са ‐ика.
2.1.13.4. Префиксално‐суфиксалне и сложено‐суфиксалне творенице доста су
једноставније прозодијске структуре. Њихова дужина ПОС сасвим је зависна од појаве
сонанта, па имамо:
Смˈедере̄ вка² је такође моциони лик према Смедере̄ ˈвац, али није сасвим системски, јер му је, формално,
мотиватор Смˈедерево. Уп. Зˈајеча̄ рка, Нˈеготӣнка² у ОР. Браˈниче̄ вка ’голубачка мушица’ није с моционим ка и ту је дато МА неспорно.
69 Уп. непрогредирано прˈаме̄ нка.
70 Уп. непрогредирано гˈега̄ вка².
71 Задржавање пак мотивног МА срећемо код етника који именују женску особу, као у Зˈајеча̄ рка (ОР),
Нˈеготӣнка² (РА), Саˈраје̄ вка (Брозовић 1952а: 56), што је двоструко необично јер бисмо и према
одговарајућим етницима за мушкарце, на -а̄ ˈ-ац, очекивали ликове као Зајеˈча̄ рка,Сараˈје̄ вка (уп.
Негоˈтӣнка² из РА).
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(1) дуго беˈзве̄ рка, белоˈпе̄ рка, беˈско̄ рка, ветроˈло̄ вка, вишеˈшко̄ лка, гуˈмиђо̄ нка,
гутаˈпе̄ рка, двоˈдина̄ рка, двоˈце̄ вка, двоˈчӣнка, десетоˈдина̄ рка / десетодиˈна̄ рка,
жалоˈпо̄ јка / жˈалопо̄ јка, жутоˈво̄ љка, жутоˈкљӯнка, жутоˈпе̄ рка, за̄ ˈго̄ рка, зракоˈпло̄ вка /
зрˈакопло̄ вка, једноˈце̄ вка, једноˈчӣнка, малокалӣˈба̄ рка / малокалиˈба̄ рка, медоˈгла̄ вка,
мекоˈпе̄ рка, мишоˈло̄ вка (мˈишоло̄ вка), модроˈво̄ љка, мувоˈло̄ вка, мувоˈмо̄ рка,
петоˈдина̄ рка, петохиˈљада̄ рка, приˈго̄ рка, радоˈда̄ јка, ресоˈпе̄ рка, сабљоˈкљӯнка,
седмоˈбо̄ јка, славоˈпо̄ јка, стоˈдина̄ рка, судоˈпе̄ рка, тврдоˈпе̄ рка, трбоˈпе̄ рка, трећеˈдне̄ вка,
туноˈло̄ вка, црвеноˈво̄ љка, црвеноˈпе̄ рка, црвеˈнпе̄ рка, црноˈгла̄ вка, црноˈко̄ рка, црноˈпе̄ рка,
шареˈнпе̄ рка, шилоˈпе̄ рка, широкоˈце̄ вка, штˈеточӣнка / штетоˈчӣнка
(2) и кратко белоˈушка, брзоˈметка, ветреˈушка / вˈетреушка, ветроˈушка /
вˈетроушка, вишеˈметка, глаткоˈношка, двоˈлетка, двоˈушка, дебелоˈрепка, другоˈротка,
дугоˈвратка, душеˈгупка, заˈвратка, заˈушке, мекоˈштитка, осмоˈлетка, петоˈлетка,
првоˈротка, суˈтеска, троˈношка, црвеноˈрепка, црвеˈнрепка, честоˈротка.
Ту, наравно, долази до дужења, односно краћења ПОС: (1) за̄ ˈго̄ рка, мишоˈло̄ вка
(мˈишоло̄ вка), тврдоˈпе̄ рка, црноˈко̄ рка, штˈеточӣнка / штетоˈчӣнка; (2) дугоˈвратка,
заˈвратка, црвеноˈрепка.
МА је редовно на творбеном шаву, било да је оно мотивно (белоˈушка, двоˈце̄ вка...),
било да је регредирано (белоˈпе̄ рка, другоˈротка...). Пред њим се у за̄ ˈго̄ рка дужи
префиксални слог (али не и у заˈушке, приˈго̄ рка). Ипак, појављују се, ређе, као дублети, и
иницијална МА, с крајњом регресијом: ветреˈушка / вˈетреушка, ветроˈушка / вˈетроушка,
жалоˈпо̄ јка / жˈалопо̄ јка,
зракоˈпло̄ вка / зрˈакопло̄ вка,
мишоˈло̄ вка
(мˈишоло̄ вка),
штˈеточӣнка / штетоˈчӣнка. Унутаросновинска МА имамо у примерима с вишесложним
десним основама: малокалӣˈба̄ рка / малокалиˈба̄ рка, петохиˈљада̄ рка, дублетно и
десетоˈдина̄ рка / десетодиˈна̄ рка; у првом би се очекивало (и?) малокаˈлӣба̄ рка, према
тој мотивној варијанти. Малокалиˈба̄ рка² и десетодиˈна̄ рка² су речи с прогресијом МА
ради успостављања ПЛ који влада код осталих именица, с једносложном основом.
Гуˈмиђо̄ нка је посебан случај.
Важан је податак да готово све речи с другачијим МА од шавног имају сродне
лексеме из ове групе са системским, шавним местом – петоˈдина̄ рка, стоˈдина̄ рка :
десетоˈдина̄ рка / десетодиˈна̄ рка; ветроˈло̄ вка, мувоˈло̄ вка, туноˈло̄ вка : мишоˈло̄ вка
(мˈишоло̄ вка); славоˈпо̄ јка : жалоˈпо̄ јка / жˈалопо̄ јка.
2.1.14. Суфикси на ‐ВСка
Суфикси ‐овка, ‐авка, ‐ојка, ‐уљка, ‐инка, ‐анка, ‐арка могу се према прозодији
класификовати у две веће групе. (А) У једној су они чије творенице познају само једно,
колумнално МА: ‐аˈа̄ ‐ка (ту спадају суфикси ‐ојка, ‐авка, ‐(ј)ерка, ‐уљка и ‐урка), а (Б) у
другој они чије се творенице колебају између тог и мотивног лика (‐анка, ‐арка, ‐овка,
‐инка).
(А) беˈло̄ јка, деˈво̄ јка, леˈпо̄ јка, плаˈво̄ јка, црˈно̄ јка – мириˈса̄ вка, моˈа̄ вка, слуˈжа̄ вка
– веˈше̄ рка, бетоˈње̄ рка – жиˈвӯљка – јеˈжӯрка
(Б1) боˈја̄ нка, вечеˈрӣнка, иˈгра̄ нка, јадоˈва̄ нка, тугоˈва̄ нка, ?стˈа̄ нка, фаˈлӣнка,
чиˈта̄ нка – блаˈта̄ рка, граˈба̄ рка, звеˈча̄ рка, коˈша̄ рка, маˈсла̄ рка, махуˈна̄ рка, штиˈта̄ рка –
аˈкто̄ вка, моˈско̄ вка, уравниˈло̄ вка, хреˈно̄ вка;
(Б2) вˈежба̄ нка – ?глаˈвича̄ рка, жиˈвича̄ рка, сˈабља̄ рка, стˈотина̄ рка, хиˈљада̄ рка,
шлˈема̄ рка – вˈетро̄ вка, гˈолубо̄ вка, тˈакто̄ вка
(Б1–Б2) киˈћа̄ нка / кˈића̄ нка,
црˈта̄ нка / цˈрта̄ нка – мˈасо̄ вка
(маˈсо̄ вка) –
тˈисућӣнка / тисуˈћӣнка
Суфикс ‐љка и од њега сложене ‐аљка, ‐ељка, ‐иљка, чије творенице готово све носе
колумнално МА, обрађујемо под л‐суфиксима.
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2.1.15. Суфикси на ‐ВКка
Речи са суфиксима ‐ашка, ‐ешка, ‐ушка, ‐ачка, ‐ечке, ‐аћка готово све имају
колумнално МА пред ПОС, али се до непредвидљивости колебају у погледу његове
дужине.
Кратко је ?коˈпачка, пљуˈвачка; пиˈшаћка; пеˈрушка, ?виˈљушка, а дуго љуˈља̄ шка;
врˈте̄ шка; врˈтӯшка72, врˈхӯшка; коˈле̄ чке; дублетно: иˈграчка (иˈгра̄ чка). Рекли бисмо да се
бар још ?коˈпа̄ чка, пљуˈва̄ чка изговарају с дужинама.
Са суфиксалним МА имамо драгиˈчка, које и није именица, већ експресивна лексема
без јасне категоријалне вредности.
2.1.16. Суфикси на ‐Вка
Све речи са суфиксима ‐ика1, ‐љика, ‐њика, ‐ака имају колумнално МА пред
суфиксом: беˈљика, броˈћика, ?буˈника, вареˈника, веˈжљика, водеˈника, главоˈчика, гоˈрчика,
коноˈпљика, раˈшљика, стаˈбљика, срˈчика, тамјаˈника, шафраˈника – алаˈтљика,
граˈдљика, меˈдљика – воˈдњика – диˈвљака.
2.1.17. Суфикс ‐уља
Суфиксали са ‐уља имају колумнални лик ăˈ‐уља: веˈтруља, влаˈсуља, глаˈвуља,
граˈбуље, жуˈтуља, криˈвуља, меˈдуља, пеˈскуља, хоˈдуље.
2.1.18. Суфикс ‐на
У две изведенице, с различитим ПЛ, налазимо овај суфикс: беоˈна и ˈусна.
2.1.19. Суфикс ‐ŭна
Именице које се граде суфиксом ‐ина јављају се у три главна ПЛ: са суфиксалним
МА, претсуфиксалним МА и МА пред ПОС (‐иˈна, ăˈ‐ина, ˈа‐ина). Изузетно, јавља се и МА
пред четвртим слогом с краја речи. ПОС су редовно скраћени, уз неколико изузетака.
2.1.19.1. Бројну групу чине деадјективи са значењем особине: белиˈна, бистриˈна,
брзиˈна, ведриˈна, величиˈна, већиˈна, вештиˈна, висиˈна, врелиˈна, ?врлиˈна, врућиˈна,
главниˈна, голиˈна, горчиˈна, готовиˈна, густиˈна, давниˈна, даљиˈна, дебљиˈна, дивљиˈна,
димниˈна, дрвениˈна, дробниˈна, дубиˈна, дужиˈна, жестиˈна, ?живиˈна, жидиˈна, жустриˈна,
жутиˈна, златниˈна, зрелиˈна, инвалидниˈна, јачиˈна, киселиˈна, количиˈна, копниˈна,
косиˈна, кривиˈна, кртиˈна, крупниˈна, маглиˈна, малиˈна, мањиˈна, милиˈна, младиˈна,
модриˈна, мокриˈна, мутниˈна, мучниˈна, најамниˈна, неравниˈна, низиˈна, новиˈна, облиˈна,
округлиˈна, оштриˈна, питомиˈна, плићиˈна, погребниˈна, празниˈна, приступниˈна,
пртениˈна, равниˈна, ?рудиˈна, светлиˈна, својиˈна, седиˈна, сивиˈна, силиˈна, ситниˈна,
спариˈна, сребрниˈна, стариˈна, стрмиˈна, стрмниˈна, суриˈна, ?суштиˈна, тамниˈна,
танчиˈна, тврдиˈна, ?тежиˈна, тестениˈна, тишиˈна, тмориˈна, тмуриˈна, топлиˈна,
трулиˈна, туђиˈна, узиˈна, хитриˈна, целиˈна, црниˈна, чврстиˈна, честиˈна, чистиˈна,
шарениˈна, шириˈна, штедриˈна, шупљиˈна. Дублетно МА је у слабиˈна / слаˈбина, слаˈнина/
сланиˈна, тˈаштина / таштиˈна, ?уметниˈна / уˈметнина.
Готово све речи творене од бројева такође имају суфиксално МА, али редовно и с
претсуфиксалном варијантом: двадесетиˈна / двадесеˈтина, дванаестиˈна / дванаеˈстина,
деветиˈна / девеˈтина,
деветнаестиˈна / деветнаеˈстина,
десетиˈна / десеˈтина,
једанаестиˈна / једанаеˈстина,
осамнаестиˈна / осамнаеˈстина,
петиˈна / пеˈтина,
седамдесеˈтина / седамдесетиˈна, седамнаеˈстина / седамнаестиˈна, седмиˈна / сеˈдмина,
тргоˈвина / трговиˈна, трећиˈна / треˈћина, тридесеˈтина / тридесетиˈна, тринаеˈстина /
тринаестиˈна, четврˈтина / четвртиˈна, четрдесеˈтина / четрдесетиˈна, четрнаеˈстина /
четринаестиˈна, шездесеˈтина / шездесетиˈна, шеснаеˈстина / шеснаестиˈна, шестиˈна /
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У РА (и) кратко: врˈтешка², врˈтушка.
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шеˈстина. Ипак, само је једниˈна, двојиˈна. Примери деведесетиˈна, осмиˈна, петнаестиˈна
очито су донесени недоследно (у РА и РМС је МА дублетно).
Остале основе су ретке: множиˈна, неколициˈна, нигдиˈна, околиˈна; особиˈна,
постељиˈна, ?средиˈна и такође непостојане у погледу МА: доˈлина / долиˈна, друˈжина /
дружиˈна, дуˈпљина / дупљиˈна, закупниˈна / за̄ ˈкупнина, млинаˈрина (млинариˈна),
оˈставина / оставиˈна, површиˈна / поˈвршина, праˈшина / прашиˈна, пˈрвина / првиˈна,
прˈтина / пртиˈна, садржиˈна / сˈадржина, тако и у триплету купоˈвина / куˈповина /
куповиˈна.
2.1.19.2. Колумнални лик ‐ˈина, који носе, наравно, и творенице с мотивним МА,
јавља се у речима баждаˈрина, баˈсина, блаˈтина, бокаˈлина, болеˈштина, болеˈшчина,
боˈчина, браˈдина, броˈдина, брˈстина, бруˈсина, брˈчина, будаˈлина, буˈквина, буˈљина,
буˈтина, вампиˈрина, вашаˈрина, веˈприна, веˈтрина, видаˈрина, војниˈчина, воˈлина,
воˈштина, врачаˈрина, галеˈбина, гатаˈрина, генераˈлина, глаˈвина, гладниˈчина, глаˈсина,
глиˈбина, глиˈстина, глупаˈчина, гњаˈтина, говедаˈрина, граˈбина, граˈдина, грˈбина, греˈдина,
гроˈздина, губеˈрина, гˈубина, гуˈјина, гуˈњина, гусаˈрина, гуштеˈрина, дреˈњина, дроˈбина,
?дроˈждина, звонаˈрина, зоˈвина, једнаˈчина, језеˈрина, кнеˈжина, комуˈшина, ко̄ ˈровина /
коˈровина, коˈшчина, креˈзубина, кромпиˈрина, крˈстина, куˈнина, луˈбина, љуˈдина,
маˈглина, маˈљина, манастиˈрина, меˈсина, моˈждина, моˈрина, мрˈцина, олуˈјина,
отимаˈчина, паˈдина, пољаˈрина, прдаˈчина, пудаˈрина, пуˈстошина, пуˈчина, револвеˈрина,
реˈпина, риˈтина, роˈжина, свеˈтина, свињаˈрина, свраˈчине, сироˈвина, стаˈрчина,
стоˈжина, ?стрˈвина, таˈлина, текуˈћина, тиˈморина, тоˈрина, трˈњина, фраˈтрина,
Хрваˈтина, хриˈдина, црˈквина, чаˈбрина, шкрˈбина. Десетак именица на ‐арина разликују
се од оних с тим суфиксом по томе што су дефинисане на основу nominum agentis или
другачије именице на ‐ар, уп. и горње млинарина. У овој су групи и три неслоговне
основе: псˈина, тмˈина, ?трˈина.
2.1.19.3. Oсновински лик другачији од наведеног, најчешће с МА пред ПОС, ређе
пред пенултимом основе, носе именице блˈатина, ?вˈеприна, веˈрижине, вˈештичина,
вˈихорина, ?врˈљичина, врˈтложина, вукоˈдлачина, вукојеˈбина, гоˈведина, ?гˈодина, грˈашина,
гˈубичина, дуˈдучина, за̄ ˈветина, јˈарина, каˈљужина, клˈачина, коˈнопчина, ко̄ ˈровина /
коˈровина, коˈшуљина, креˈветина, креˈзубина, крˈмачина, куˈндачина, куˈпусина,
куˈстурина, лˈетина, лиˈсичина, лˈитина, лӯˈпежина, маˈмузина, меˈдведина, мˈесечина,
мˈрштина, оˈбразина, ?ˈопштина, ?пˈасмина, пˈаучина, ?пӣˈшталина, поˈдво̄ љчина,
поˈточина, потрˈбушина, птˈичина, рˈепина, рˈитина, саˈндучина, свˈетковина, сеˈпетина,
слˈитина, стˈарина, суˈкрвичина, сˈупина, суˈрвина, та̄ ˈложина, таˈслачина, твˈорина,
ткˈанина, тоˈљажина, тоˈпузина, тˈорина, ˈувалина, ?ˈутробина, ?цˈарина, чаˈрапина,
шкрˈтичина.
Међу њима посебног су типа оне творене од присвојног придева са ‐ов:
абоˈносовина / ˈабоносовина, аˈптовина, аˈришевина, ба̄ ˈбовина, бˈагремовина, бˈагреновина,
ба̄ ˈдемовина, бˈеговина, беˈловина, боˈбовина, боˈровина, брˈезовина (бреˈзовина),
брˈесковина, бреˈстовина, вˈепровина, вˈишњевина, врˈбовина, глоˈговина, граˈбовина,
граˈничевина, грˈахоровина, гроˈфовина, дˈабровина, дˈедовина, дреˈновина, дуˈбовина,
дуˈдовина, ˈебановина, иˈвовина, јˈаблановина, јˈабуковина, јˈаворовина, јаˈловина /
јˈаловина, јˈасеновина, јаˈсиковина, јеˈленовина, јеˈловина, јоˈховина, јˈуговина, кˈестеновина,
клˈековина, клеˈновина, кне̄ ˈжевина, ко̄ ˈрњчавина, кра̄ ˈљевина, крˈушковина, леˈсковина,
лˈиповина, лоˈзовина, лˈососовина, лˈуковина, луˈчевина, оˈчевина, прˈадедовина /
праˈдедовина, раˈкитовина, рˈисовина, саˈндаловина, смрˈчевина, соˈмовина, топоˈловина,
трˈешњевина,
трˈновина,
Хеˈрцеговина,
храˈстовина,
цˈаревина,
цеˈровина,
чуˈкундедовина / чукуˈндедовина. Оне већ редовно, као и с другим суфиксима, задржавају
мотивне ликове, који су двојаки: (а) једнаки ПЛ мотивне именице и (б) у специјалним
случајевима фиксирани у лику ăˈ‐ов (о чему детаљније под ‐ов). У односу на ликове
придева налазимо неочекивана краћења у ба̄ ˈновина / баˈновина, шӣˈпковина /
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шиˈпковина. За дрˈвовина, зеˈчевина, јоˈвовина, кукуˈрузовина / кукурузоˈвина, лˈиковина,
меˈдовина / медоˈвина, миˈшевина, рˈоговина, свиˈбовина, туˈњевина, хр̄ ˈчковина РСЈ не даје
мотивни придев, али су ликови махом правилне прозодије. Уочи ипак изостанак
прогресије у рˈоговина (уп. меˈдовина), прогресију у дрˈвовина, миˈшевина, прогресију и
краћење у зеˈчевина, туˈњевина и претсуфиксално МА у медоˈвина², кукурузоˈвина².
Јаˈрчевина је према јˈа̄ рчев.
Дублетне ликове с мотивним и претсуфиксалним МА забележили смо у виˈтина /
вˈитина, јеˈзичина / језиˈчина, ке̄ ˈњчина / кеˈњчина, клисуˈрина / клиˈсурина, клоˈбучина /
клобуˈчина, коˈжушина / кожуˈшина, лˈазина / лаˈзина, лоˈнчина / ло̄ ˈнчина, магаˈрчина /
маˈга̄ рчина,
неваˈља̄ лчина / неваљаˈлчина,
раˈжина / рˈажина,
тˈиквина / тиˈквина,
трˈбушина / трбуˈшина.
Како се види, при формирању колумналног претсуфиксалног лика безизузетно
долази до прогресија МА и краћења ПОС, а код оних с мотивним само до краћења ПОС:
реˈпина; мˈесечина, пˈаучина; ткˈанина, слˈитина; стˈотина..., али ипак маˈга̄ рчина,
поˈдво̄ љчина (у ОР подвоˈљчина²). Код оних на ‐овина / ‐евина то не важи (ба̄ ˈбовина,
кра̄ ˈљевина...), јер је ПОС морфема ‐ов‐.
Када се примери с мотивним МА и они с МА прогредираним до суфикса, већим
делом аугментативи, упореде с ПЛ основа од којих су грађени, увиђа се да се су
доминантни типови ови: лӯˈпежина ~ лӯˈпеж (3 : 0), глаˈвина ~ гла̄ ˈва (20 : 2 дублетна),
тоˈпузина : тоˈпуз (26 : 2 : 6 дублетних). Умеренији је однос у лˈетина : броˈдина (20 : 13 :
2 дублетна примера), а скоро уједначен у вˈихорина : гуштеˈрина (7 : 5). На основу тих
тежњи добијамо хомонимске парове риˈтина : рˈитина (~ рӣˈт‐ : рˈита), реˈпина : рˈепина
(~ рˈе̄ п : рˈепа), па и пуˈчина (~ пˈӯк) : пˈучина (немотивисано, историјски од пˈући)73.
2.1.19.4. Једна такође бројна група именица фиксира МА пред ПОС: ?бˈаштина,
ветроˈметина, водоˈдерина, воскоˈварина, воскоˈцедина, вукоˈједина, двоˈковина,
дрвоˈточина, жабоˈкречина, за̄ ˈветрина, загоˈретина, заˈкопина / за̄ ˈкопина, иˈжлебина,
иˈзбочина, иˈзбрежина, изгоˈретина, иˈздерина, иˈздубина, иˈзједина, иˈзлучина, иˈзметина,
иˈскопина, иˈспарина, кˈозина, ?кˈомина, кˈопина, косоˈдрвина, крˈајина, крˈовина, лˈужина,
мишоˈједина, мувоˈсерина, наˈбубрина, оˈгризина, оˈлупина, оˈтопина, паˈтворина, пˈерина,
поˈдгорина, поˈдртина, поˈзадина, поˈлеђина, Поˈсавина, поˈткапина, прегоˈретина,
?преˈседлина, приˈветрина, проˈсипина, ра̄ ˈскопина, ра̄ ˈстопина / раˈстопина, рˈовина,
скˈупина, сплˈачине, сувоˈмеђина, сˈурина, тврдоˈкожина, трˈатина, уˈбодина, уˈвратине,
уˈдубина, уˈзвисина, ˈурвина, цˈедина, црвоˈједина, црвоˈточина. То су, видимо, највећим
делом девербали, ПСТ и ССТ, али има и неколико речи од именица (као кˈозина,
крˈајина), од прилога (поˈзадина) и др. У овој групи уз краћење ПОС уочавамо и регресију
МА (воскоˈварина, двоˈковина, жабоˈкречина, иˈжлебина, иˈзбочина, иˈздубина, иˈскопина...).
У вˈојводина / воˈјводина, изузетно, поред мотивног МА, видимо и оно прогредирано
до ПОС.
Неколико речи не приклања се сасвим овом типу, већ се даје у дублету с
претсуфиксалним МА: коˈвина / кˈовина, колоˈтечина / колотеˈчина, лоˈвина (лˈовина),
мироˈвина / миˈровина,
пустоˈловина / пустолоˈвина,
рукоˈтворина / рукотвоˈрина,
умотвоˈрина / умоˈтворина. С њима уп. и горње само претсуфиксалне вукојеˈбина,
пустопоˈљина; потрˈбушина и триплет купоˈвина / куˈповина / куповиˈна. Када се упореде
односи као коˈвина / кˈовина : двоˈковина; колоˈтечина / колотеˈчина : црвоˈточина (и
загоˈрет‐ина : посек‐оˈтина²), види се да је прозодија ових речи у превирању. 74

ХЈП значења ових двеју речи даје у обратном односу акцената.
У градском говору је често и мотивно МА жабокреˈчина, али од речника њега предвиђа једино Чедић
(али према крˈечити!).
73
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2.1.19.5. Најређе творенице са суфиксом ‐ина узимају образац с регредираним МА
пред четвртим слогом с краја (иницијалним). То је једини лик у зˈа̄ премина и пˈомрчина,
а дублетни у оˈмладина / ˈомладина, ?ˈоморина / оˈморина, рˈаздаљина / раˈздаљина, као и
садржиˈна / сˈадржина. За ликове као пˈаучина, свˈетковина, па и петосложно јˈаворовина
в. међу мотивним ПЛ.
На крају, осврћући се улогу МА у разликовању горњих хомонима као ритина,
репина (па и пучина) – која своје утемељење дугује различитим ПЛ мотиватора,
поменимо и функцију разлике коју МА ствара при творби семантички различитих
категорија. Према неутралном ?блˈатина ’врста грожђа’ стоји пејоратив блаˈтина.
Разлици у конотацији се може придодати и различит тип творбе оличен у примерима
веˈтрина : за̄ ˈветрина.
2.1.20. Суфикс ‐чина
Трочетвртинска већина именица са ‐чина носи колумнални лик ‐ˈчина: болеˈшчина,
будаˈлчина, гомиˈлчина, ракиˈјчина, револвеˈрчина, табаˈнчина, чараˈпчина, гавраˈнчина,
бараˈпчина, боеˈмчина, буздоваˈнчина, бунаˈрчина, виˈнчина, врућиˈнчина, глаˈвчина,
говоˈрчина, гуˈњчина, трутоˈвчина, цеˈвчина, штедљиˈвчина. Ипак, мотивна МА остају у
маˈнгупчина, шеˈречина ше̄ ˈречина, дублетно и у баˈксушчина / баскуˈшчина, долаˈмчина /
доˈламчина, коˈжушчина / кожуˈшчина; гурмаˈнчина / гˈурманчина.
У неколико примера јавља се и дужење пред сонантом у ПОС прашиˈнчина /
прашӣˈнчина, шаљиˈвчина / шаљӣˈвчина; лопоˈвчина / ло̄ ˈпо̄ вчина (у последњем с
кумулацијом дужина!) или задржан дуг ПОС: ле̄ ˈнчина, цр̄ ˈнчина (’змија’). Неки од тих
примера – нпр. шаљӣˈвчина² : штедљиˈвчина, прашӣˈнчина² : врућиˈнчина – ако не и сви,
могли би се ускладити.
2.1.21. Суфикс ‐нина
Изведенице на ‐нина, које се у понеком примеру могу изводити из придева
суфиксом ‐ина, махом носе ликове који одговарају таквим деадјективима, ‐нˈина:
креветниˈна, кретниˈна, откупниˈна, отпремниˈна, складишниˈна, укњижниˈна,
уступниˈна. Они су дублетно дати у посмртниˈна / поˈсмртнина, превозниˈна / пре̄ ˈвознина,
уˈвознина / увозниˈна, укопниˈна / уˈкопнина, улазниˈна / уˈлазнина, уписниˈна / уˈписнина, с
ликовима аналогним овима: иˈскопина, поˈдгорина.
Као и поˈпӯдбина код суфикса ‐бина, једино је пˈӯтнина с дугим ПОС.
2.1.22. Суфикс ‐овина
Код именица грађеним с овим суфиксом (који познаје и варијанту ‐(ј)евина) може
се издвојити, посебно код девербала, доминантни ПЛ (1) с претсуфиксалним МА:
браˈњевина, ?буˈновина, гаˈревина, гоˈревина, граˈђевина, граˈшевина, груˈшевина,
заштеˈђевина, излуˈчевина, иˈмовина, каˈвовина, каˈпљевина, коˈшевина, круˈновина,
крˈчевина, куˈновина, луˈчевина, ?љиˈговина, паˈљевина, ?пиˈљевина, просјаˈчевина,
проˈшевина, пуˈпковина, раˈјевина, риˈљевина, руˈшевина, таˈљевина, твоˈревина,
теˈковина, тоˈпљевина, труˈловина, циˈгловина. Ипак, јављају се још два суфиксална МА:
(2) ‐оˈвина: жироˈвина, хладоˈвина, ?свилоˈвина, дублетно у израˈђевина / израђеˈвина,
прераˈђевина / прерађеˈвина,
приштеˈђевина / приштеђеˈвина,
уштеˈђевина /
уштеђе[ˈ]вина 75 ; и још (3) ‐овиˈна: осоˈвина / осовиˈна, половиˈна / полоˈвина, само у
дублетима.
Неколико речи задржава мотивно МА, пред ПОС: боˈжиковина, вˈосковина,
моˈкраћевина, сˈиревина; мˈа̄ јчевина, ˈӯјчевина (~ ˈӯјц‐). У белаˈнчевина / бела̄ ˈнчевина МА је
пред суфиксом, али се задржава мотивна дужина ПОС.
75

Грешком дато двапут с истим акцентом: „уштѐ ђевина“.
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2.1.23. Суфикс ‐авина
Све девербалне именице са суфиксом ‐(ј)авина имају колумнални лик ‐ˈавина:
влаˈдавина, грˈмљавина, дрˈжавина, крˈпљавина, лоˈмљавина, меˈшавина, муˈтљавина,
пеˈтљавина, прˈштавина, суˈкљавина, тиˈњавина, туˈтњавина. Већини тих примера то је
и мотивни лик, али има и оних с краћењем или прогресијом МА (меˈшавина...,
крˈпљавина). Једино пˈадавине задржавају ПЛ мотиватора.76
2.1.24. Суфикс ‐арина
Именице грађене суфиксом ‐арина, које овде не изводимо од имена вршиоца
радње (уп. примере као свињаˈрина у т. 2.1.19.2), редовно имају колумнални лик ‐аˈрина,
вероватно настао правилно према свиња̄ ˈр‐ ~ свињаˈрина: бродаˈрина, возаˈрина,
главаˈрина, глобарина, гробаˈрина, димаˈрина, дрваˈрина, друмаˈрина, земљаˈрина,
крчмаˈрина, кућаˈрина, лежаˈрина, мостаˈрина, пијачаˈрина, поштаˈрина, псетаˈрина,
рибаˈрина, станаˈрина, тегљаˈрина, траваˈрина, хранаˈрина, цестаˈрина, чуваˈрина,
школаˈрина, шумаˈрина. Од тога одступају једино дублети скˈеларина / скелаˈрина
(иницијално МА је Вуково) и трошаˈрина / трошариˈна. Узет уз млинариˈна², последњи
пример показује тежњу – мислимо, проширену у стандарду – да се уопшти суфиксално
МА.
2.1.25. Суфикс ‐ачина
Преметаˈчина, спрдаˈчина, а и друге речи са суфиксом ‐ачина које РСЈ не бележи,
носе колумнално суфиксално МА.
2.1.26. Суфикс ‐бина
Ове речи, за разлику од оних са ‐ба, зависних од броја слогова основе, редовно носе
МА пред ПОС: врˈаџбина, за̄ ˈдужбина / заˈдужбина, наˈруџбина / на̄ ˈруџбина, на̄ ˈсеобина /
наˈсеобина, оˈтаџбина, поˈсто̄ јбина. Уз тај лик, у три дублета – родбиˈна / рˈодбина,
сˈудбина / судбиˈна, тˈазбина / тазбиˈна – јавља се и суфиксално МА, који се у савременом
стандарду – чини се – избегава. Једино поˈпӯдбина неосновано задржава дуг ПОС (тако у
свим речницима).
2.1.27. Суфикси на ‐ВКина
Речи грађене овим суфиксима, међу којима су прве најбројније, доследно имају
колумнални лик са суфиксалним МА ‐аˈ‐ина:
(1) кравуˈљина, совуˈљина, травуˈљина, чорбуˈљина;
(2) бабуˈрина, брадуˈрина, бритвуˈрина, брчуˈрина, репуˈрина, репуˈрина;
(3) жентуˈрина;
(4) кућеˈрина;
(5) људеˈсина;
(6) главеˈшина, стареˈшина;
(7) ветруˈшина, орлуˈшина.
2.1.28. Суфикс ‐ичина
Различито МА у добриˈчина (и муˈдричина / мудриˈчина из РА) упоређено с
брˈатичина, сˈестричина сугерише да можда у питању нису речи с истим суфиксом, како
их тумачи Клајн (2003). Чини се да је ‐ин‐ у брˈатичина, сˈестричина присвојно, а МА у
тим примерима мотивно одн. регредирано (уп. сеˈстрица).
2.1.29. Суфикс ‐етина1
Јединачни суфикс -олина, присутан у речи пˈустолина, осим тог ПЛ може донети још и претсуфиксално
МА као у примерима са -авина, -овина: у РМС, Мат, ХЈП, Чед имамо само пуˈстолина, а у ОР обе варијанте.
76
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Доследно је МА на суфиксу код свих оваквих именица: бабеˈтина, бареˈтина,
батинеˈтина, бачвеˈтина, бравеˈтина, брадвеˈтина, брадеˈтина, бритвеˈтина, брчеˈтина,
бубеˈтина, бувеˈтина, будалеˈтина, буквеˈтина, булеˈтина, ватреˈтина, вештичеˈтина,
гушчеˈтина, месеˈтина итд. итд.
2.1.30. Суфикс ‐етина2
Творенице с овим суфиксом редовно имају ПЛ аˈ‐етина. Чак им је и број слогова
уједначен (4): раˈветина, гуˈшчетина, диˈвљетина, зеˈчетина, јаˈгњетина, јаˈретина,
јаˈрчетина, јуˈнетина, коˈзлетина, коˈњетина, крˈметина, куˈнетина, оˈвчетина,
паˈчетина, пиˈлетина, праˈсетина, свиˈњетина, срˈнетина, теˈлетина, ћуˈретина.
Значњски и творбено, али не и прозодијски, од наведених примера донекле одудара
хлаˈдетина ’пихтије’, што је по Скоку другачијег постања.
Речи на ‐горетина, које Клајн (2003) сврстава у ову групу, не могу јој припадати,
будући да у ијекавској варијанти гласе загорјетина и сл. За њих в. ‐ина.
Творенице са суфиксима ‐етина1 и ‐етина2 граде минималне парове бравеˈтина :
браˈветина, гушчеˈтина : гуˈшчетина.
2.1.31. Суфикс ‐отина
Готове све творенице с овим суфиксом имају ПЛ ‐ˈотина: бљуˈвотина, бриˈзготина,
бриˈсотина, брˈљотина, буˈшотина, гаˈротина, греˈботина, гриˈзотина, деˈротина,
дрˈљотина, дрˈпотина, жврˈљотина, засеˈкотина, засеˈкотина, здеˈротина, изгриˈзотина,
издеˈротина, измиˈшљотина², изреˈзотина, крˈхотина, лиˈпсотина, мрˈљотина,
огреˈботина, ожеˈготина, опеˈкотина, подеˈротина², посеˈкотина², прˈљотина,
продеˈротина, прˈскотина, пуˈкотина, раздеˈротина, расеˈкотина, реˈзотина, сеˈкотина,
смрˈзотина, струˈготина, труˈлотина, умиˈшљотина², уреˈзотина, усеˈкотина,
храˈкотина, хрˈкотина, црˈкотина, шкраˈботина, шуˈпљотина. Четири наведене дублетне
именице имају варијанте на ‐оˈтина: измишљоˈтина², умишљоˈтина², подероˈтина²,
посекоˈтина², од којих према последњим двема недоследно стоје недублетне творенице
с владајућим ПЛ: деˈротина (з‐, раз‐, из‐, про‐), сеˈкотина (за‐, раз‐, у‐).
2.1.32. Суфикс ‐штина
Две се прозодијске карактеристике твореница изведених овим суфиксом издвајају
и летимичним прегледом грађе: 1) оне већином имају МА пред суфиксом, 2) готово
половина њих (30 / 66) забележена је с дублетним ПЛ.
Начелно се може констатовати да оне све имају или мотивни ПЛ или лик
(‐)ăˈ‐штина / (-)āˈ‐штина. Па ипак, ствари су много сложеније. Најпре, када је у питању
место акцента, увиђа се следеће:
2.1.32.1. Речи с МА на крају основе задржавају то место: аустрија̄ ˈнштина,
балка̄ ˈнштина, бое̄ ˈмштина / боеˈмштина, буржӯˈјштина, герма̄ ˈнштина, глупа̄ ˈштина,
госпоˈштина / госпо̄ ˈштина, грубија̄ ˈнштина, донжуа̄ ˈнштина, европе̄ ˈјштина, енгле̄ ˈштина,
епикуре̄ ˈјштина, италија̄ ˈнштина / италијаˈнштина, јевре̄ ˈјштина, камелео̄ ˈнштина,
латӣˈнштина,
мађа̄ ˈрштина / мађаˈрштина,
сирома̄ ˈштина²,
фарисе̄ ˈјштина,
францӯˈштина, црного̄ ˈрштина (~ Црного̄ ˈрц‐²); ле̄ ˈнштина, са̄ ˈмштина; задово̄ ˈљштина.
Где је МА пред последњим слогом основе, ПЛ се произвољно поларизује према
напред наведеном обрасцу: аˈрапштина, лӯˈпештина, сироˈмаштина², скˈупштина према
ваˈњштина,
заоста̄ ˈвштина,
латӣˈнштина,
неваља̄ ˈлштина (неваљаˈлштина),
нема̄ ˈштина, неподо̄ ˈпштина, оста̄ ˈвштина, фраје̄ ˈрштина, црного̄ ˈрштина, с дублетима
безобра̄ ˈштина / безоˈбраштина, ло̄ ˈпо̄ вштина / лопо̄ ˈвштина, иноˈкоштина / иноко̄ ˈштина,
неиˈмаштина / неима̄ ˈштина, рˈђа̄ вштина / рђа̄ ˈвштина. Ту спадају и доследно
акцентовани примери
е̄ ˈкавштина / ека̄ ˈвштина,
ијека̄ ˈвштина / ије̄ ˈкавштина,
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ӣˈкавштина / ика̄ ˈвштина,
је̄ ˈкавштина / јека̄ ˈвштина,
ка̄ ˈјкавштина / кајка̄ ˈвштина,
ца̄ ˈкавштина / цака̄ ˈвштина, ча̄ ˈкавштина / чака̄ ˈвштина, што̄ ˈкавштина / штока̄ ˈвштина.
Где је МА даље од последњег слога основе, изведеница добија МА пред суфиксом:
бугаˈрштина,
глембаје̄ ˈвштина,
грађа̄ ˈнштина / грађаˈнштина,
домобра̄ ˈнштина,
ђаво̄ ˈлштина, калуђе̄ ˈрштина, лука̄ ˈвштина, малограђа̄ ˈнштина / малограђаˈнштина,
неопра̄ ˈнштина,
неподо̄ ˈпштина,
потре̄ ˈпштина,
прља̄ ˈвштина,
туђӣˈнштина,
фраје̄ ˈрштина. Једини изузетак је дублет кука̄ ˈвштина / кˈука̄ вштина. Именице из друге
групе су у РА, поређења ради, много доследније дате с дублетним ликовима (поред
наведених, и арапштина, заоставштина, лупештина, немаштина, оставштина), тако
да примера са само мотивним ликом, осим скˈупштина, нема; док за оне из треће групе
речници РА и РМС не бележе облике с мотивним ПЛ (једино: лˈука̄ вштина²).
2.1.32.2. Када је у питању квантитет ПОС, уочавају се ове тенденције. Творенице с
МА пред суфиксом редовно имају дуг последњи слог основе, било да је он у мотивној
речи затворен сонантом или није, било да је (1) дуг или (2) кратак: (1)
аустрија̄ ˈнштина,
балка̄ ˈнштина,
буржӯˈјштина,
герма̄ ˈнштина,
глупа̄ ˈштина,
грубија̄ ˈнштина, донжуа̄ ˈнштина, европе̄ ˈјштина, епикуре̄ ˈјштина, јевре̄ ˈјштина,
камелео̄ ˈнштина, латӣˈнштина, фарисе̄ ˈјштина, црного̄ ˈрштина; ле̄ ˈнштина, са̄ ˈмштина;
сирома̄ ˈштина², енгле̄ ˈштина, францӯˈштина; (2) домобра̄ ˈнштина, ђаво̄ ˈлштина,
задово̄ ˈљштина,
заоста̄ ˈвштина,
калуђе̄ ˈрштина,
кука̄ ˈвштина,
латӣˈнштина,
лопо̄ ˈвштина, лука̄ ˈвштина, неопра̄ ˈнштина, оста̄ ˈвштина, прља̄ ˈвштина, рђа̄ ˈвштина,
туђӣˈнштина, фраје̄ ˈрштина и ека̄ ˈвштина², ијека̄ ˈвштина², ика̄ ˈвштина², јека̄ ˈвштина²,
кајка̄ ˈвштина², цака̄ ˈвштина², чака̄ ˈвштина², штока̄ ˈвштина²; безобра̄ ˈштина²,
иноко̄ ˈштина², неима̄ ˈштина², нема̄ ˈштина, неподо̄ ˈпштина, потре̄ ˈпштина. То не важи за
две именице: бугаˈрштина, ваˈњштина, а ни за седам дублета: бое̄ ˈмштина / боеˈмштина,
грађа̄ ˈнштина / грађаˈнштина,
италија̄ ˈнштина / италијаˈнштина,
мађа̄ ˈрштина /
мађаˈрштина, малограђа̄ ˈнштина / малограђаˈнштина, неваља̄ ˈлштина (неваљаˈлштина);
госпоˈштина / госпо̄ ˈштина, што је необично, будући да се све основе осим последње
завршавају сонантом.
Творенице с мотивним МА које пред суфиксом немају сонант, за разлику од оних с
помереним МА, не дуже ПОС: аˈрапштина, безоˈбраштина², иноˈкоштина², лӯˈпештина,
неиˈмаштина, сироˈмаштина², скˈупштина, док се оне које сонант имају понашају
недоследно: ло̄ ˈпо̄ вштина, кˈука̄ вштина, рˈђа̄ вштина према е̄ ˈкавштина², ије̄ ˈкавштина²,
ӣˈкавштина²,
је̄ ˈкавштина²,
ка̄ ˈјкавштина²,
ца̄ ˈкавштина²,
ча̄ ˈкавштина²,
што̄ ˈкавштина².
На основу ових примера увиђа се да је квантитетска алтернација готово доследно
конкомитантна прогресији МА, а да је прати недоследно када померање изостаје.
Сонант пред суфиксом не игра значајну улогу у дуљењу ПОС (францӯˈштина :
бугаˈрштина, аˈрапштина : е̄ ˈкавштина, али ло̄ ˈпо̄ вштина). Дужина нефиналног слога,
изгледа, нема утицаја на појаву алтернација (ло̄ ˈпо̄ вштина / лопо̄ ˈвштина, е̄ ˈкавштина /
ека̄ ˈвштина, лӯˈпештина – у РА и лупе̄ ˈштина); он се, очекивано, при прогресији МА
скраћује.
Именице будала̄ ˈштина, фукара̄ ˈштина, једине с мотивном речју женског рода на
‐а, од свих осталих разликују се по томе што суфикс не додају на основу, већ на облик
номинатива једнине. Стога ни њихов ПЛ нисмо укључили у горњу класификацију,
посебно зато што би у питању могао бити и суфикс ‐аштина.
Издвојили смо и неколико примера у којима суфикс ‐штина уноси
аугментативно / пејоративно значење: (1) врућӣˈштина / врућиˈштина, ракиˈштина /
ракӣˈштина, са губљењем финалног основинског сонанта, и (2) гно̄ ˈјштина,
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врућӣˈнштина, Цигаˈнштина / Цига̄ ˈнштина77. Њихови су прозодијски ликови недоследни
и међусобно, а и у поређењу с горњим типовима.
2.1.33. Суфикси ‐уштина, ‐ештина, ‐иштина
Остали пејоративи који се завршавају на ‐штина на сличан се начин колебају:
баруˈштина / барӯˈштина,
ватруˈштина / ватрӯˈштина,
ветруˈштина / ветрӯˈштина,
горӯˈштина / горуˈштина, рђуˈштина / рђӯˈштина. Само кратак први суфиксални слог
имају гаруˈштина, гвожђуˈштина, а само дуг маглӯˈштина, курве̄ ˈштина, магаре̄ ˈштина,
кућӣˈштина. Нисмо уочили разлоге за овакво колебање. Код ових именица, како се
види, једино је доследно МА, за првим суфиксалним слогом.
2.1.34. Суфикс ‐овштина
Три творенице с овим суфиксом брато̄ ˈвштина, глембаје̄ ˈвштина, догодо̄ ˈвштина,
хамлето̄ ˈвштина78 имају устаљен ПЛ, ‐о̄ ˈвштина.
2.1.35. Суфикс ‐ична
Као са суфиксом ‐ичина имамо уједначено и брˈатична, сˈестрична, али ипак
девеˈрична (у РА и с мотивним МА: дˈеверична).
2.1.36. Суфикс ‐ња
2.1.36.1. Глаголске именице са ‐ња имају фиксирано МА пред суфиксом, а у погледу
дужине ПОС колебају се. Доминирају ликови с дужином, у приближном односу 3 : 1 или,
прецизније дато, ‐а̄ ˈ‐ња : ‐аˈња 77% : 23%.
(1) ‐а̄ ˈ‐ња – блӯˈдња, вр̄ ˈтња, га̄ ˈтња, гло̄ ˈжња, гра̄ ˈдња, гр̄ ˈдња, грӣˈжња, догра̄ ˈдња,
жӯˈдња, зе̄ ˈбња, изгра̄ ˈдња, је̄ ˈжња, кра̄ ˈдња, кре̄ ˈтња, крӣˈвња, кӯˈпња, кӯˈшња, лӯˈтња,
љӯˈтња, ма̄ ˈжња, мр̄ ˈжња, мӯˈтња, надгра̄ ˈдња, поме̄ ˈтња, потра̄ ˈжња, прегра̄ ˈдња,
пре̄ ˈтња, ра̄ ˈдња, разгра̄ ˈдња, ре̄ ˈдња, рӯˈжња, са̄ ˈдња, сӣˈпња, скӣˈтња, слӯˈтња, сме̄ ˈтња,
смӯˈтња, спр̄ ˈдња, ср̄ ˈдња, стре̄ ˈпња, твр̄ ˈдња, те̄ ˈжња, тла̄ ˈпња, тра̄ ˈжња, тре̄ ˈшња,
тр̄ ˈпња, ћӯˈтња, угра̄ ˈдња, хӣˈтња, че̄ ˈжња, ше̄ ˈтња, ште̄ ˈдња; земљора̄ ˈдња (ССТ)
(2) ‐аˈ‐ња – злопаˈтња, ?клаˈдња, коˈпња, коˈшња, паˈтња, плеˈтња, праˈтња,
проˈшња, цваˈтња
(1–2) ‐а̄ ˈ‐ња / ‐аˈ‐ња – во̄ ˈжња / воˈжња, ?гла̄ ˈвња / глаˈвња, кӣˈтња / киˈтња, ноˈшња /
но̄ ˈшња, опло̄ ˈдња / оплоˈдња, па̄ ˈжња / паˈжња, потро̄ ˈшња / потроˈшња, похоˈдња /
похо̄ ˈдња, произвоˈдња / произво̄ ˈдња, сара̄ ˈдња / сараˈдња.
2.1.36.2. Када се творенички ликови упореде с мотивнима, добија се објашњење за
тако велик број дугих ПОС. Наиме, од седамдесетак именица са ‐ња, њих 48 (готово
70%) творено је од глагола с дугом основом79 и оне све носе лик ‐а̄ ˈ‐ња. Остале се
понашају мање доследно.
Како видимо из табеле 2, у групи коˈсити нешто су чешћи ликови с кратким ПОС
него у групи пˈатити (61% : 55%), мада малобројност примера не дозвољава
посвећивање пажње том податку. Закључили бисмо да су обе групе, код Маретића
(1899) и Б. Николића (1970) поларизоване према дужини основе, данас у превирању.

Као секундарно значење ове лексеме РСЈ даје и ’цигански начин живота’, по чему би она ишла с
твореницама типа грађаˈнштина / грађа̄ ˈнштина.
78 Овај тип изведеница, властито име + -овштина, плодан је у интелектуалном језику. Ево примерâ из
Корпуса српског језика: ђинђићевштина, езоповштина, жидовштина, ибијевштина, кардељевштина,
неохипијевштина, пилатовштина, поповштина, русоовштина, снобовштина, стамбуловштина,
стојановштина, тартифовштина, титовштина, толстојевштина, ујевићевштина, шилеровштина. Сви
би они, према нашем осећању, имали ПЛ -о̄ ˈвштина.
79 Ту рачунамо речи од глагола грˈисти-грӣˈзе̄ м, крˈсти-кра̄ ˈде̄ м, вр̄ ˈтети (врˈтети).
77

40

Табела 2. Расподела ПЛ код суфиксала са ‐ња с мотивном краткоћом
Тип
а̄ ˈ‐ња
аˈ‐ња
‐а̄ ˈ‐ња / ‐аˈ‐ња
коˈсити гло̄ ˈжња
коˈпња, коˈшња,
во̄ ˈжња / воˈжња, ноˈшња / но̄ ˈшња,
плеˈтња, проˈшња, опло̄ ˈдња / оплоˈдња, потро̄ ˈшња /
цваˈтња
потроˈшња, похоˈдња / похо̄ ˈдња;
произвоˈдња / произво̄ ˈдња
пˈатити кӯˈшња, хӣˈтња,
паˈтња, праˈтња
кӣˈтња / киˈтња, па̄ ˈжња / паˈжња
че̄ ˈжња
У примеру сара̄ ˈдња / сараˈдња (~ сарађӣˈвати) основа није прозодијски
проминентна, па ју је тешко класификовати, што потврђује и чињеница да ‐рад‐ има и
краткоћу, какву не би могло имати да му је основа (са)ра̄ ˈдити.
Условно у изведенице са ‐ња сврставамо и деноминале ?гла̄ ˈвња / глаˈвња ’већи
комад дрвета; глава бадњака’ и ?клаˈдња ’гомила клада’.
2.1.37. Суфикс ‐екања
С овим суфиксом имамо само брадеˈкања и старчеˈкања, који носе суфиксално МА.
2.1.38. Суфикс ‐иња
Трочетвртинска већина именица грађених суфиксом ‐иња носи (1) колумнални
лик ‐ăˈ‐иња. Остале су (2) с таквим МА али дугог ПОС или (3) с другачијим ПЛ, обично
‐ˈă‐иња.
(1) близнаˈкиња, боˈгиња, Бошњаˈкиња, буˈктиња, вештаˈкиња, вршњаˈкиња,
глоˈгиња, глупаˈкиња, горњаˈкиња, горштаˈкиња, деветаˈкиња, дешњаˈкиња, дивљаˈкиња,
дуˈдиња, имењаˈкиња, клеˈкиња, кнеˈгиња, леваˈкиња, лудаˈкиња, меˈкиње, милоˈстиња²,
нећаˈкиња, прваˈкиња, предњаˈкиња, презимењаˈкиња, просјаˈкиња, пустињаˈкиња,
северњаˈкиња, седамдесетогодишњаˈкиња, сироˈтиња, Словаˈкиња, трећаˈкиња,
хеˈрцегиња, четрдесетогодишњаˈкиња, Чеˈхиња, шаˈхиња, шездесетогодишњаˈкиња,
Шијаˈкиња
(2) аве̄ ˈтиња, пӯˈстиња, све̄ ˈтиња, узе̄ ˈтиња
(3) Влˈахиња,
Гˈркиња,
рˈобиња – хеˈрцегиња,
моˈнархиња / моˈна̄ рхиња –
пˈесникиња – кˈатоликиња / катоˈликиња
Дублети сачињени од чланова ових трију група су:
(1–2–3) кˈухиња / куˈхиња, мˈишјакиња / мишјаˈкиња, монаˈхиња / моˈнахиња
При поређењу тих ликова с мотивним у очи пада бројност именица на ‐ăˈкиња, које
су највећим делом с краћењем форманта ‐а̄ ˈк‐: близнаˈкиња, Бошњаˈкиња, вештаˈкиња,
вршњаˈкиња, глупаˈкиња, горњаˈкиња, горштаˈкиња, деветаˈкиња, дешњаˈкиња,
дивљаˈкиња, леваˈкиња, лудаˈкиња, прваˈкиња, северњаˈкиња, Словаˈкиња, трећаˈкиња
(тако и монаˈхиња² ~ мона̄ ˈх‐²), али такође и с прогресијом МА до пред суфикс:
нећаˈкиња, предњаˈкиња, просјаˈкиња, Шијаˈкиња (ипак, само је пˈесникиња, с морфемом
‐ник‐);
затим
седамдесетогодишњаˈкиња,
четрдесетогодишњаˈкиња,
шездесетогодишњаˈкиња; пустињаˈкиња; имењаˈкиња, презимењаˈкиња; дублетно
мˈишјакиња / мишјаˈкиња.
Једносложне основе понашају се доста мање доследно. Наспрам мотивних ликова
једнаких колумналном – буˈктиња, глоˈгиња, дуˈдиња (тако и сироˈтиња) – имамо
рˈобиња 80 . Прогресије МА (с краћењем) попут наведених, очекивано, имамо код
покретних парадигми: боˈгиња, кнеˈгиња. Код непокретних основа типа ˈа‐ налазимо с

Тако у свим речницима с МА пред ПОС, осим на ХЈП, где је колумнално МА: роˈбиња. За потоњи лик
мислимо да је широко распрострањен у савременом стандарду.
80
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једне стране Влˈахиња, Гˈркиња (и ?бˈабиње?81), с друге клеˈкиња82, меˈкиње, Чеˈхиња,
шаˈхиња, а с треће девербал кˈухиња / куˈхиња.
МА удаљено од суфикса још је у двосложним основама моˈнархиња², моˈнахиња²,
хеˈрцегиња, који потврђују наведено Влˈахиња, Гˈркиња. Варијанта моˈна̄ рхиња² ~
мона̄ ˈрх‐, потврђена и у РА, ОР, излази из система; уп. бројне творенице типа
трећаˈкиња, као и пореклом сродно монаˈхиња².
Придевске основе – пӯˈстиња, све̄ ˈтиња, узе̄ ˈтиња, а тако би било и незабележено
прокле̄ ˈтиња (РМС, ОР, Мат) – показују другачије понашање. Оне су с колумналним МА
(у прва два случаја и мотивним), али без краћења ПОС.83 Мада семантички несродан, и
деноминал84 аве̄ ˈтиња, чији суфикс практично и нема значења, приклања се том лику.
Та се лексема, додуше, находи и у другачијим ликовима: а̄ ˈветиња⁽²⁾ (РА, Бабић 2002),
авеˈтиња (ХЈП).
На крају, у милостӣˈња / милоˈстиња, поред колумналног, имамо и необични
суфиксални акценат, можда експресивни. Рекли бисмо да је он млађи (први пут
забележен код Московљевића 1964 (19902), па даље у РМС, РА, ОР, РСЈ); нема га у Вука,
где је само мˈилостиња, а ни на западној страни (Ивековић и Броз 1901, Мат, Вукушић и
др., ХЈП, Чедић); потврђен је у Срему, Поцерини и Пиви и Дробњаку (Николић 1964:
46).85
2.1.39. Суфикс ‐киња
Именице творене суфиксом ‐киња, које означавају женску особу, у погледу МА
понашају се сасвим правилно. Већина њих задржава МА мотиватора, јединŏ МА које
долази на крају основе регредира за један слог (нпр. цˈр̄ нкиња ~ цр̄ ˈнац). У прве спадају
десетине примера као адвеˈнтисткиња, Азиˈјаткиња, аˈрапкиња, бˈӣрошкиња,
вˈојвоткиња, ђаˈӯрка... Међу онима с регресијом имамо (а) речи од именица с покретним
МА – рˈопкиња; буˈржӯјкиња, виртуˈо̄ скиња, делеˈга̄ ткиња, каˈдеткиња, кандиˈдаткиња,
литеˈраткиња, Фраˈнцӯскиња; (б) речи од именица на ‐а̄ ˈ‐а̣ ц – бˈелкиња / бˈе̄ лкиња,
стрˈанкиња, цˈр̄ нкиња, Шваˈјца̄ ркиња, Шпˈа̄ нкиња; домоˈроткиња; (в) речи од других
именица са заосновинским МА слˈушкиња; гˈо̄ ркиња (и заˈго̄ ркиња / за̄ ˈго̄ ркиња,
наˈго̄ ркиња, приˈго̄ ркиња); (г) девербали – двˈоркиња / двˈо̄ ркиња, дˈо̄ јкиња / дˈојкиња,
лˈо̄ вкиња, рˈоткиња (и вишеˈроткиња, неˈроткиња, првоˈроткиња).
Неочекивану и с аспекта системности спорну прогресију МА до пред суфикс
видимо у примеру и дисидеˈнткиња и низу дублета – делиˈнквенткиња /
делинквеˈнткиња,
демоˈнстранткиња / демонстраˈнткиња,
еманциˈпанткиња /
еманципаˈнткиња, емиˈгранткиња / емиграˈнткиња, превараˈнткиња / преваˈранткиња,
рефеˈренткиња / рефереˈнткиња, трафиˈканткиња / трафикаˈнткиња, фолиˈранткиња /
фолираˈнткиња, хоспиˈтанткиња / хоспитаˈнткиња, циркуˈсанткиња / циркусаˈнткиња.
Та решења – по свој прилици донесена, као и у РА и РМС, ради задржавања реализације
сличне оној из већине новоштокавских говора (дисиде̏ нткиња), и то по моделу који
важи за придеве као релева̀ нтан, вирулѐнтан (в. нпр. Стевановић 1991: 18, 31; РСЈ: 9) –
Клајн (2003) ову именицу сврстава међу мотивисане, али осим тога што је мотивација једва уочљива,
ова именица не означава женску особу или, евентуално, место и, као ниједна друга, има варијанту
бˈабине.
82 У РСЈ мотиватор има и лик кле̄ ˈка; међутим, то не потврђују други речници и, с обзиром на необично
донесена преклапања у значењу између одредница клˈека / кле̄ ˈка и кле̄ ˈка, вероватно је у питању
прозодијска контаминација именâ за биљку и за ракију с њом справљену.
83 Деадјективна пак имена као Блаˈгиња, Драˈгиња, можда под утицајем деноминала Страˈхиња, Крˈстиња
(у ОР и Крстӣˈња!), имају колумнални ПЛ. Уп. и грˈдиња ~ гр̄ ˈд- (РА), код Николића (1970) и Стевановића
(1986) дата с дугим ПОС: гр̄ ˈдиња.
84 По Стевановићевом тумачењу, неубедљивом, ово је окрњена придевска основа (1986: 504).
85 Уп. однос придевских варијаната мˈилостив : милоˈстив из т. 2.1.230.
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нарушавају систем, јер су у нескладу с мотивним ликом (уп. уобичајено дисиде̏ нт ~
дисиде̏ нткиња с нормираним дисѝдент ~ дисидѐнткиња), а понеки пример и с
наведеним, хибридним типом придева (уп. делѝнквент ~ делѝнквентан ~
делинквѐнткиња). Најзад, ти ликови су недоследни и у поређењу са системским
дискуˈтанткиња, интриˈганткиња. – Према вˈиртуоз² немамо варијанту *вˈиртуоскиња²,
већ само виртуˈо̄ з² ~ виртуˈо̄ скиња.
Када је реч о дужини ПОС, налазимо колебања. Код основа на сонант дужина се
задржава у буˈржӯјкиња, Кˈос[о̄ ]вкиња86, трˈго̄ вкиња, цˈр̄ нкиња, Шваˈјца̄ ркиња, Шпˈа̄ нкиња,
а кратки ПОС продужује у ђаˈӯркиња, гˈо̄ ркиња (и заˈго̄ ркиња / за̄ ˈго̄ ркиња, наˈго̄ ркиња,
приˈго̄ ркиња), јˈезе̄ ркиња, каˈӯркиња, лˈо̄ вкиња, приˈсо̄ јкиња. Зачуђује скраћена основа
стрˈанкиња (~ стра̄ ˈнац, мада у РМС и стрˈанц‐²), бˈелкиња², као и непродужена у
дˈо̄ јкиња / дˈојкиња, двˈоркиња / двˈо̄ ркиња (прво према доˈјити, друго према двоˈрити /
дво̄ ˈрити).
Дуг ПОС без сонанта у одступу махом се крати: каˈдеткиња, кандиˈдаткиња,
литеˈраткиња, слˈушкиња87, тако и германоˈфопкиња, домоˈроткиња, фавоˈриткиња од
именица с дублетном дужином. Ипак, имамо и примере с квантитетом:
аналфаˈбе̄ ткиња², виртуˈо̄ скиња, делеˈга̄ ткиња, Еˈнгле̄ скиња, Фраˈнцӯскиња (остали
речници такође сведоче недоследност, али с понеким примером другачије
забележеним, нпр. делеˈгаткиња у РА или каˈде̄ ткиња у ОР). Слично раслојавање, али с
превагом краткоће, имамо код именица са ‐ка (т. 2.1.13.2).
Дужина префиксалног слога који претходи ПОС у малобројним забележеним
случајевима такође није предвидљива. Док у сӯˈсеткиња² она одговара мотивном лику,
у наˈхоткиња / на̄ ˈхоткиња налазимо је скраћену (~ на̄ ˈход), уп. такву појаву и у
наˈхотка², наˈхоче². Према дугим за̄ ˈго̄ рка, за̄ ˈго̄ рје, прӣˈго̄ рје овде имамо заˈго̄ ркиња /
за̄ ˈго̄ ркиња, приˈго̄ ркиња, а тако и наˈго̄ ркиња, без сродних лексема. Кратко је, према
мотивном лику, и приˈсо̄ јкиња.
2.1.40. Суфикс ‐отиња
Неколико именица са суфиксом ‐отиња, као и оне са ‐ота1, фиксирају МА за првим
слогом суфикса: босоˈтиња, голоˈтиња, ?живоˈтиња, самоˈтиња, слабоˈтиња, сувоˈтиња,
тегоˈтиња, чамоˈтиња.
2.1.41. Суфикс ‐оња
Именице са суфиксом ‐оња, све тросложне, прозодијског су лика а̄ ˈ‐оња: ба̄ ˈлоња,
бе̄ ˈлоња, бӣˈкоња², бле̄ ˈсоња, бра̄ ˈдоња, бр̄ ˈкоња, вра̄ ˈтоња, га̄ ˈлоња, га̄ ˈроња, га̄ ˈћоња,
гла̄ ˈвоња, гр̄ ˈбоња, гр̄ ˈдоња, гӯˈзоња, дӯˈгоња², жва̄ ˈлоња, жде̄ ˈроња, же̄ ˈнскоња, жӣˈлоња,
зе̄ ˈкоња, ја̄ ˈдоња, кӣˈлоња, кле̄ ˈмпоња, кло̄ ˈња, кра̄ ˈстоња, кӯˈсоња, лӯˈдоња, ме̄ ˈдоња,
мла̄ ˈкоња, млӣˈтоња, мр̄ ˈкоња², мӯˈдоња, но̄ ˈсоња, пр̄ ˈдоња, пӯˈпоња, ре̄ ˈпоња, рӣˈђоња,
ро̄ ˈгоња, сӣˈвоња, то̄ ˈрбоња, тр̄ ˈбоња, тро̄ ˈмоња, тр̄ ˈтоња, ће̄ ˈлоња, цве̄ ˈтоња², ша̄ ˈпоња,
ша̄ ˈроња, ше̄ ˈпоња, шӣˈроња, шке̄ ˈмбоња, шӯˈтоња.
Само у четири примера имамо дублетни лик ˈа‐оња: бˈикоња², дˈугоња⁽²⁾, мˈркоња²,
цвˈетоња² . Уˈшоња се прозодијски разликује од осталих именица овог типа. (уп. у ОР и
Мат ӯˈшоња.)
2.1.42. Суфикс ‐ара
Двестотињак именица са суфиксом ‐ара доследно имају колумнално МА пред
суфиксом. Неке од њих су: бабиˈњара, баˈдњара, баˈјара, бујаˈдара, бундеˈвара, виˈнара,

Омашком штампано „Ко̏ совкӣ ња“.
Овде иде и сˈуткиња (ОР, ХЈП), које РСЈ не доноси – да ли као новију реч или као кроатизам, мада многе
кроатизме бележи.
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гавуˈнара, гоˈвнара, јаˈјара, кашиˈкара, купуˈсара, пантљиˈчара, помиˈјара, потоˈчара,
реˈдара, саˈчмара, сеˈнара, сириˈштара, стаˈклара, туˈнара, туˈњара, ћилиˈмара, хлеˈбара,
шкљоˈцара, штеˈнара. Неслоговну основу, с истим ПЛ, имамо у псˈара. Од ПЛ одступа
једино цˈиплара (поред цˈипларица ’мрежа за ловљење циплова’), вероватно техничком
грешком, будући да је у РМС циˈплара.
2.1.43. Суфикси ‐ускера, ‐ускара, ‐ескара
Малобројне речи с овим аугментативно‐пејоративним суфиксима носе МА на
њима: (1) бабуˈскера, брадуˈскера; (2) бабуˈскара; (3) људеˈскара.
2.1.44. Суфикс ‐да
Мада само два примера потврђују суфикс ‐да, крˈӣвда и прˈа̄ вда, могло би се рећи да
он изазива дужење ПОС и регресију МА до пред тај слог.
2.1.45. Суфикс ‐урда и сродни суфикси
Малобројни пејоративи на ‐урда доследно имају ПЛ ‐aˈ‐ӯрда: баˈбӯрда, балаˈвӯрда,
глаˈвӯрда, књиˈжӯрда, коˈсӯрда, лоˈпӯрда, ноˈжӯрда, руˈчӯрда. То важи и за јединачне
примере руˈче̄ рда, сеˈле̄ ндра, Срˈбе̄ нда. Суфикс ‐енда имамо и у сличним именицама
вишесложних основа Бугаˈре̄ нда, Маџаˈре̄ нда (ОР), а такве основе су у јавном говору
можда познатије на примерима Пилиˈпе̄ нда и Качаˈве̄ нда, које срећемо и с непренесеним
акцентима Пилипе̑ нда, Качаве̑ нда и код новоштокавских говорника88.
2.1.46. Суфикс ‐ура и сродни суфикси
Суфикс ‐ура махом уједначава ПЛ твореница постављајући МА иза основе.: гаˈдура,
глаˈвура, девоˈјчура, жеˈнтура, јеˈжура, каˈпура, коˈжура², коˈшчура, љуˈштура, маˈшчура (~
мˈа̄ ст), сељаˈнчура. Једино поред коˈжура² имамо и кожӯˈра².
Претсуфиксално МА имамо и у твореницама с јединачним суфиксима ‐дура,
‐штура, ‐чура: пијаˈндура, Цигаˈнштура, Цигаˈнчура.
2.1.47. Суфикс ‐ота1
Облички и значењски сродан суфиксу ‐оћа, суфикс ‐ота такође има доследно
суфиксално МА, ‐оˈта: благоˈта, вредноˈта, грехоˈта, грозоˈта, дивоˈта, доброˈта, јакоˈта,
красоˈта, лепоˈта, мекоˈта, милоˈта, нагоˈта, простоˈта, срамоˈта, страхоˈта, сувоˈта,
топлоˈта, чистоˈта. Бабић (2002: 355) под овим суфиксом наводи и именице као
јаˈкота, али о томе в. под ‐ота2.
2.1.48. Суфикс ‐ота2
Клајн (2003) овај суфикс, с правом, за разлику од Бабића, издваја као посебан, с
обзиром на род и прозодију твореница, као и порекло суфикса (различито значење се
подразумева). РСЈ даје само један такав пример: Лˈикота (шаљиво и погрдно). Клајн (l.
c.) наводи још имена као Живота, Вукота (у РА с иницијалним МА), те имена животиња
бакота / бикота, баљота, вранота, мркота (у РА и код Стевановића (1986: 515) исто с
иницијалним МА). Бабићеви (2002: 355) примери су и јаˈкота / јˈакота, бјˈелота,
плаˈвота, с тим ПЛ, које тако за прва два бележи и РА, а за трећи РМС. Ако би се изузела
два примера с ПЛ ‐ˈота, можда случајна, могао би се уопштити ПЛ ˈă‐ота.
Минимални пар са суфиксом ‐ота1 чини благоˈта ~ Блˈагота.
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У говору новинара босанскохерцеговачких телевизија чули смо и варијанту Качавеˈнда (као агеˈнда).
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2.1.49. Суфикс ‐ћа
Творенице са ‐ћа, заˈдаћа, неˈдаћа, оˈбућа, оˈдећа, МА фиксирају пред мотивно
кратким ПОС. Ипак, у једносложној основи дˈа̄ ћа исти такав слог се дужи.89
2.1.50. Суфикс ‐аћа
Две речи с овим суфиксом, пиˈшаћа и моˈкраћа, имају једнак ПЛ, с мотивним МА.
2.1.51. Суфикс ‐оћа
Речи грађене суфиксом ‐оћа доследно имају ПЛ ‐оˈћа: бистроˈћа, благоˈћа,
вероватноˈћа, вредноˈћа, грубоˈћа, лакоˈћа, масноˈћа, нејасноˈћа, потешкоˈћа, ружноˈћа,
самоˈћа, тврдоˈћа, хладноˈћа, чистоˈћа и др. То важи и за неслоговну основу: злоˈћа.
2.1.52. Суфикс ‐ца1
Малобројни деминутиви са суфиксом ‐ца, додатим на сугласничку основу,
фиксирају МА пред суфиксом, а углавном је доследна и дужина јединог, мотивног слога.
Примери су: же̄ ˈћца, ка̄ ˈпца, кр̄ ˈвца, кће̄ ˈрца, ства̄ ˈрца. Дублетизам у ре̄ ˈчца / реˈчца,
системски неоправдан, али евидентан у пракси, уводе тек ОР и РСЈ07. Очекиване
краткоће у крвца, кћерца нема због дужења пред сонантом (уп. и зно̄ ˈјца, РА), али има у
ноˈћца, што РСЈ не бележи90.
2.1.53. Суфикс ‐ица
Многобројне именице са суфиксом ‐ица носе или мотивни лик91 или лик с
прозодијском алтернацијом, најчешће прогресијом МА до пред суфикс, који стога
постаје доминантан.
2.1.53.1. У прве, међу којима има подоста деадјектива92 , спадају изведенице
ˈа̄ ријица, ˈасприца, бˈабица, бˈабичица, баˈбурица, бˈа̄ ндица, бˈарица, бˈа̄ ркица, бароˈничица,
бˈа̄ рчица, бˈасница, баˈтиница, бˈачвица, бˈаштиница, бедеˈвијица, беˈлежица, беˈлешчица,
бˈе̄ лкица, бе̄ ˈлоњица, бˈеница, беˈседица, беˈсцветница, беˈшичица, бˈистица, блаˈзиница,
блˈитвица, бљˈузгавица, боˈбичица / бо̄ ˈбичица, боˈгињица, боˈгињице, богоˈмољица,
боˈдљичица, боˈжићница, боˈксерице, бо̄ ˈлничица, бˈо̄ љчица, бˈо̄ мбица, боˈровица, бˈочица,
брˈавица, браˈдавичица, брˈадвица, бра̄ ˈдоњица, брˈвнарица, брˈезовица, брˈесквица,
брˈитвица, бˈрњица, бˈубица, буˈкарица, бˈуквица, буˈклијица, буˈктињица, бˈулица,
буˈндевица, буреˈгџӣница, буˈрмутица, буˈтиница, бˈушица, ва̄ ˈрничица, вˈатрица, вˈашчица,
вˈеверичица, веˈдричица, вˈеђица, вˈезица, веˈружица, веˈчерица, веˈче̄ рњица, вˈештичица,
видаˈрица, вˈидрица, вˈижлица, виˈјугица, виˈкендица, вˈилица, виˈљушчица,
вишеˈспратница, вˈишњица, вˈишњичица, влаˈсуљица, воˈдичица, вˈођица, вˈојводица,
вˈо̄ љчица, врˈаница, вˈрвчица / вˈр̄ вчица, вре̄ ˈдносница, врˈљичица, гавуˈнарица, гˈаздица,
гˈа̄ јбица, гаˈлијица, га̄ ˈлоњица, гаˈнглијица, гˈа̄ ткица, гˈаћице, гˈирица, глаˈвичица, глаˈвница,
гла̄ ˈвоњица, гљˈивица, гˈодиница, гоˈдишњица, гоˈлица, голуˈбичица, гˈо̄ ндолица, гоˈричица,
гˈоспођица, грˈахо̄ рчица, грˈешчица, грˈӣвница, грˈињица, губеˈрнијица, гˈӯжвица, даˈнашњица,
двораˈница / двоˈраница,
двˈоркињица / двˈо̄ ркињица,
двоˈсмислица,
двоˈспратница,
девеˈница, деˈсница, диˈвљачица, дˈимница, днˈе̄ вница, дˈо̄ јкица, дˈо̄ јчица, доˈста̄ вница,
доˈумица, дрвеˈница, дреˈњиновица, дуваˈнџӣница, дˈӯмница, ђˈутурица, жежеˈница,

Позната је, с друге стране, и његова непродужена варијанта. РА предвиђа дˈаћа² уз лексеме дˈа̄ ћа²
’помен’ и дˈаћа² ’срећа’. Од истог је глагола и трећа изведеница да̄ ˈћа ’дар; данак’.
90 Уп. ове недоследности из РА: према основама кˈо̄ б- (кˈоб-) имамо коˈпца, а према зˈоб- имамо зоˈпца /
зо̄ ˈпца! Дублетно је дато и (немотивисано) мˈишца/ миˈшца. За тај пример Клајн (2003: 200) тврди да је
„само песничка синкопа од мишица“, мада прогредирано МА, као уосталом и етимологија, говори да није.
91 Речи с мотивним МА пред ПОС и левље, с обзиром на њихову фреквентност и релативну стабилност,
нисмо све исцрпли; то посебно важи за оне од мотиватора састава ˈа-.
92 Деадјективе на -овица / -евица и -иница сврстали смо међу фемининативе, в. т. 2.1.53.8.
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жˈе̄ нкица, жˈе̄ нчица, жˈр̄ твица, за̄ ˈвесица / зˈа̄ весица, за̄ ˈвршница / заˈвршница, зˈадњица,
зˈаједница, за̄ ˈклоница², заˈкључница / за̄ ˈкључница, зˈа̄ радица / зˈарадица, заˈушница,
збˈӣрчица, здрˈавица, звˈе̄ рчица / звˈерчица, изведеˈница, ије̄ ˈкавица / ијеˈкавица, ӣˈкавица,
ˈименица, једноˈкатница, једноˈспратница, јеˈтреница / јˈетреница, јучеˈрашњица,
кˈаблица, ка[ˈ]марица 93 , кˈаменица, кˈиселица, кˈића̄ нчица / киˈћа̄ нчица, клиˈме̄ нтица,
коˈве̄ ртица, коˈмовица, коˈшарица, крˈа̄ јчица, крˈечница, криˈлатица, крˈӣшчица, крˈле̄ чица,
кˈрљуштица, крˈто̄ лица, круˈпица, кујуˈнџӣница, куˈкачица, кˈупица, куˈстурица, кућаˈрица,
куˈћерица / кӯˈћерица, лˈа̄ ђица, лˈа̄ катница, лˈапавица, лˈа̄ рвица, лˈе̄ нтица, лˈуковица,
љуˈља̄ шчица, љˈӯљчица, љˈуштица, љˈушчица, малопреˈђашњица, мˈаљица, маˈнлихерица,
мˈатерица, Мˈатерице, меˈло̄ дијица, мˈесечница, млˈа̄ дица, многоˈспратница, мрˈтвица,
мˈӯрвица, наˈздравица, наˈзувица, неˈверица, нˈепознаница², неˈродица, несуˈгласица,
оˈвчица, ˈокрӯжница / оˈкрӯжница, оˈптужница, оˈрӯжница / оˈружница, оˈсновица,
оˈтпусница, пˈакосница, паˈла̄ нчица, пеˈрјаница, печеˈница, плетеˈница, поˈво̄ рчица,
поˈганица, поˈдводница, по̄ ˈпиница, прˈаунучица, прˈедњица, препечеˈница, пре̄ ˈсто̄ ница /
пре̄ ˈстоница, пˈрженица, приˈземница / прˈизе̄ мница, приˈкључница, прˈипове̄ чица,
прӣˈступница, прˈӣчица, простолаˈтичница, ракиˈџӣница, рˈе̄ нтица, реˈпатица, ?речеˈница,
рˈодица, саˈдашњица, самоˈниклица, са̄ ˈставница, свакиˈдашњица, сеˈлица, свиˈра̄ јчица,
сˈе̄ нчица, сироˈтица, слˈа̄ мчица, слаˈниница / сланиˈница, спˈоменица, стрˈа̄ жица,
стрˈажњица, стрˈанчица / стрˈа̄ нчица, студеˈница, сˈузница, сˈӯрлица, сˈутрашњица /
суˈтрашњица, таˈдашњица, тˈа̄ јница, тˈактица, теˈо̄ ријица, теˈретница / те̄ ˈретница,
тˈо̄ ртица, трˈӯнчица, ћеваˈбџӣница, ћиˈриловица / ћˈириловица, ћˈӯркица, ћˈӯрчица,
уˈвојица, уˈзајмица, уˈзвишица, уˈздица, ˈузица, уˈкољица, уˈкопница, ӯˈложница, уљаˈница,
уˈпадица, уˈрочица, фаˈрмерице, фло̄ ˈберица 94 , фрˈа̄ јлица, хама̄ ˈјлијица / хамаˈјлијица,
хˈа̄ рфица, хˈеклица, хˈоџиница, хроˈмица, хрптеˈница, цеˈдуљица, црвеˈница, црљеˈница,
чˈабрица, чˈа̄ вчица, чˈељӯсница, чˈе̄ ргица, чˈињеница, чоˈба̄ нчица, шˈа̄ јчица, шареˈница,
шˈа̄ трица, шешиˈрџӣница, шкˈолица / шкˈо̄ лица, шкˈо̄ љкица.
2.1.53.2. У тој су групи и оне с МА иза ПОС, (1) дугог или (2) кратког. Њих ради
упоређења с даљим примерима који познају алтернације наводимо засебно:
(1) афе̄ ˈрица, бо̄ ˈгица, бомбо̄ ˈница, ва̄ ˈзица, вӣˈлица, виолиˈница, вла̄ ˈдица, да̄ ˈдица,
да̄ ˈмица, епизо̄ ˈдица, кабӣˈница, коле̄ ˈгица, коло̄ ˈница, ле̄ ˈјица, маркӣˈзица, мембра̄ ˈница,
мо̄ ˈдлица, свӣˈлица, сӣˈкица, слӯˈгица, спира̄ ˈлица, сӯˈмњица, тетӣˈвица, фигӯˈрица,
фио̄ ˈчица, фризӯˈрица, ша̄ ˈлица, ше̄ ˈтњица, шо̄ ˈњица, од неименичких основа и зла̄ ˈтница,
трӯˈдница; дублетно анегдоˈтица / анегдо̄ ˈтица, маˈшница (ма̄ ˈшница), пеˈрлица / пе̄ ˈрлица,
та̄ ˈвица / таˈвица, каˈпелица / капе̄ ˈлица – брˈезица (бре̄ ˈзица), бˈурица / бӯˈрица, мо̄ ˈмица
(мˈомица), ћӯˈбица / ћˈубица – кˈӯјница / кӯˈјница, хˈӯмчица / хӯˈмчица
(2) аждаˈјица, аˈлкица, аˈлчица, бараˈкица, боˈјица, боˈрбица, буˈвица, будаˈлица,
веˈдрица, веˈкница, воˈдица, врагоˈлица, гоˈзбица, гоˈрица, гувернаˈнтица, даˈшчица, деˈчица,
друˈжбица, епрувеˈтица, жеˈница, зеˈмљица, змиˈјица, иˈглица, касаˈбица, каˈсица, каˈфица,
коˈзица, лаˈјсница, лоˈзица, лоˈкница, маˈглица, маˈзгица, мареˈлица, маˈркица, маˈшице,
моˈлбица, муˈвица, муˈшица, ноˈгица, пчеˈлица, роˈсица, сеˈстрица, слуˈжбица, соˈкница,
чеˈсмица; дублетно вˈрпчица / врˈпчица, грˈупица / груˈпица, гˈумица / гуˈмица, доˈлиница /
долиˈница, дˈршчица / дрˈшчица, иˈгрица (ˈигрица), ˈопница / оˈпница, ˈоспица / оˈспица,
тестеˈрица / теˈстерица, трˈшчица / тˈршчица, фуˈруница / фуруˈница, хˈрпица / хрˈпица,
шˈупица / шуˈпица и одговарајући примери из групе (1).
Велик број речи, ипак, фиксира МА пред ПОС, чиме оно постаје доминантно у овом
творбеном моделу. Такав лик јавља се услед разних алтернација.
Штампано „ка̏ марица“ ~ каˈмара, вероватно под утицајем хомонимних лексема кˈамарица и каˈмарица у
РМС.
94 Мотиватор ове изведенице је Флоˈбе̄ р, име француског проналазача по коме је та пушка названа.
Прозодија творенице сугерише пак неочекивани изговор *Фло̄ ˈбер.
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2.1.53.3. Краћење ПОС имамо код именичких основа браˈдица, валуˈтица, влаˈчица,
врˈбица², вреˈжица, глаˈвица, граˈница, греˈдица, гуˈзица, деˈвица, деˈкица, драˈмица, дуˈшица,
жгоˈљица, жлеˈздица, звеˈздица, јеˈзгрица, кадиˈфица, клуˈпица, коˈрпица, крˈмица, круˈпица,
кћеˈркица, кћеˈрчица, куˈглица, куˈмица, куˈница, латиˈница, листаˈрица, лопаˈрица, луˈчица,
маˈљица, машиˈница, ноˈтица, оˈвчица, поˈпица, рачуˈница, реˈсица, реˈчица, руˈдице,
руˈкица, руˈчица, самаˈрица, свеˈћица, стреˈлица, таˈблица, траˈвица, труˈбица, уˈздица,
фотеˈљица, и код других основа (махом придевских): беˈлица, брˈзица², враˈница,
вруˈћица, глаˈвница, гоˈрчица, драˈжица, жиˈвица², жуˈтица, криˈвица⁽²⁾, крстаˈрица,
круˈпница⁽²⁾, љуˈтица, млаˈдица, муˈдрица, плиˈтица, праˈзница, саˈмица, свеˈтлица,
слаˈница, суˈшица, таˈмница, тврˈдица, трˈтица, туˈђица, цеˈлица, црˈница, а тако и код
речи чији мотиватор познаје и другачији ПЛ: гˈошћица / гоˈшћица, ˈивица / иˈвица,
креˈстица / крˈестица, шаˈмлица / шˈамлица, тоˈрбица / тˈорбица; баˈштица (бˈа̄ штица),
каˈнтица / кˈа̄ нтица, лаˈмпица / лˈа̄ мпица.
Према инваријантном мотиватору с дужином имамо варијантно краћење у
многим примерима: вреˈдница / вре̄ ˈдница, гла̄ ˈдница (глаˈдница), авантӯˈрица /
авантуˈрица, баˈкица / ба̄ ˈкица, бе̄ ˈбица / беˈбица, блуˈзица / блӯˈзица, боˈбица / бо̄ ˈбица,
бо̄ ˈдљица / боˈдљица, бо̄ ˈрица / боˈрица, браˈздица / бра̄ ˈздица, браˈница / бра̄ ˈница, брˈкица /
бр̄ ˈкица, брошуˈрица / брошӯˈрица, вр̄ ˈстица / врˈстица, глиˈстица / глӣˈстица, гоˈспица /
го̄ ˈспица, грана̄ ˈтица / гранаˈтица, доˈљица / до̄ ˈљица, држаˈљица / држа̄ ˈљица, дуˈпљица /
дӯˈпљица, кӣˈфлица / киˈфлица, ко̄ ˈкица / коˈкица, краˈгница / кра̄ ˈгница, куˈлица (кӯˈлица),
ла̄ ˈстица / лаˈстица, лепе̄ ˈзица (лепеˈзица), лиˈрица / лӣˈрица, маˈцица / ма̄ ˈцица, муˈтница
(мӯˈтница), њӯˈшкица / њуˈшкица, њӯˈшчица / њуˈшчица, панталоˈнице / пантало̄ ˈнице,
пла̄ ˈтица / плаˈтица, прӣˈјица / приˈјица, прӯˈгица / пруˈгица, пӯˈнђица / пуˈнђица, раˈдњица /
ра̄ ˈдњица, ро̄ ˈдица / роˈдица, се̄ ˈкица / сеˈкица, сна̄ ˈшица / снаˈшица, срˈница / ср̄ ˈница,
те̄ ˈглица / теˈглица, тро̄ ˈјчица / троˈјчица, ћа̄ ˈсица / ћаˈсица, ће̄ ˈрчица / ћеˈрчица, цӣˈглица /
циˈглица, чоˈрбица / чо̄ ˈрбица, ша̄ ˈпица / шаˈпица, ше̄ ˈрпица / шеˈрпица, шо̄ ˈљица / шоˈљица,
шта̄ ˈнглица / штаˈнглица. Овако велики број дублета, махом твореница од именичких
основа, као и приближан број инваријантних решења с мотивним (уп. примере под (1))
и са скраћеним ликом, говори о непреврелости тога процеса.
Краћење ПОС непосредно иза МА налазимо само у звˈаница², ткˈаница (уп.
кла̄ ˈница); ˈурица; ђˈурђица². Краћења ПОС који се налази даље иза МА није често ни
доследно: кˈрљуштица : прˈипове̄ чица; поˈвестица : поˈсла̄ ница.
Краћење ПОС и једносложну односно вишесложну прогресију МА до суфикса
срећемо у речима воˈјница², гаˈјица, глаˈвница², гроˈжђице⁽²⁾, Даˈница, двоˈјчица, злаˈтица,
јаˈрица, коˈштица, леˈвица, преˈчица, реˈчица, текуˈћица, труˈпица, цеˈвчица, чеˈстица –
венчаˈница, голеˈница, грејаˈница, гусаˈрица, девоˈјчица, коваˈница, котаˈрчица², ораˈница,
увећаˈница, цепаˈница (~ це̄ ˈпити), Цигаˈнчица, чупаˈница. Дублетна је то појава у бˈе̄ нкица
(беˈнкица), кˈа̄ ртица / каˈртица, ло̄ ˈвница / лоˈвница, мˈа̄ јчица / маˈјчица, оˈло̄ вчица /
олоˈвчица, пˈӯмпица / пуˈмпица, рˈо̄ вчица / роˈвчица, трˈа̄ вчица / траˈвчица, цˈр̄ квица /
црˈквица – сеˈља̄ нчица / сељаˈнчица, дакле код речи са сонантом у одступу ПОС (уп. ипак
једино цеˈвчица, али и десетине горњих, неалтернираних примера као бˈа̄ ндица,
бˈа̄ ркица, бˈе̄ лкица...). Дублетно се овакви ликови налазе и уз оне с простом прогресијом,
у во̄ ˈјница / воˈјница, зваˈница / зва̄ ˈница, зида̄ ˈница / зидаˈница, кла̄ ˈница / клаˈница. У
кратким формама код тих дублета, а и у бројним другим као увећаˈница, које стоје
наспрам нескраћених неопра̄ ˈница, могао би се видети утицај фемининатива (в. ниже)
изведених из скраћених мушких ликова као осигураˈнӣк ~ осигураˈница.
Краћење ПОС с регресијом МА јавља се у незнатном броју речи: дˈудица, рˈужица,
трˈешчица, шљˈокица, шљˈочица (у антропонимији је њих више, уп. нпр. ˈЕвица, Јˈовица,
Рˈужица из ОР).
2.1.53.4. Једносложне и вишесложне прогресије МА до пред суфикс доста су чешће:
араˈбица, багреˈница, биˈстрица, бо̄ ˈлница, бра̄ ˈница, броˈдица, вароˈшица, ваˈшица,
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?водеˈница,

вододе̄ ˈлница (~ вˈододе̄ лнӣ / водоˈде̄ лнӣ), во̄ ˈзница, воштаˈница, га̄ ˈзница,
гла̄ ˈсница, гно̄ ˈјница, гребеˈница, дво̄ ˈјнице, деˈсница, дрвеˈница, здраˈвица, зобеˈница,
камеˈница, каˈсица, колеˈница, кошеˈница, коˈштица, коˈшчица, крˈмица, крштеˈница,
кукуˈљица, ланчаˈница, ледеˈница, лиснаˈтица, лојаˈница, маˈркица, медеˈница, меˈдица,
мле̄ ˈчница, моˈдрица, моˈкрица, неопра̄ ˈница, оˈблица, одрпа̄ ˈница, отро̄ ˈвница², оˈчица,
оˈчице, оˈштрица, паљеˈница, пахуˈљица, пеˈћица, пиринчаˈница, позајмљеˈница,
поквареˈница, посуђеˈница, просеˈница, пупчаˈница, ражеˈница, рамеˈница, ребреˈница,
ремеˈница, слаˈбица, сложеˈница, спаваˈћица, стаклеˈница, стремеˈница, студеˈница,
сунчаˈница, твореˈница, тегљеˈница, темеˈница, тоˈплица, требљеˈница, укрштеˈница,
уљаˈница, умањеˈница, уˈшица, хроˈмица, хрптеˈница, шкрˈтица. Ту је, како се види, већи
број деадјектива од мотиваторâ на ‐ен, ‐ан и ‐а̄ н (као посуђеˈница, стаклеˈница,
воштаˈница, одрпа̄ ˈница), те на ‐а̣ н (као бо̄ ˈјница), затим деноминала од мотиватора на
‐ен (као камеˈница, рамеˈница). Других деноминала је мало: ваˈшица, оˈчица, оˈчице,
пеˈћица, коˈштица, коˈшчица и њихови су мотиватори све речи из покретне парадигме95.
Малобројни примери као одрпа̄ ˈница у нескладу су с горњим скраћеним примерима као
одабраˈница. Наспрам убедљивог броја оних на ‐еˈница имамо мотивне ПЛ у ˈименица,
кˈаменица, спˈоменица (од именица) и јеˈтреница / јˈетреница, пˈрженица (од придева); то
важи и за пеˈрјаница. Ни прогресије у вароˈшица, кукуˈљица, пахуˈљица нису уобичајене –
уп. мотивно влаˈсуљица, цеˈдуљица.
Уз лик с МА прогредираним до суфикса мотивни лик задржавају брˈеменица /
бремеˈница, виˈтица / вˈитица, гоˈтица / гˈотица, грˈашчица / граˈшчица, грˈобница / гроˈбница,
грˈӯдница / грӯˈдница, јеˈчменица / јечмеˈница, кичмеˈница / киˈчменица, кљуˈнатица /
кљунаˈтица, крваˈвица / кˈрвавица, кˈупица / куˈпица, мˈасленица / маˈсленица / маслеˈница,
мочваˈрица / моˈчварица,
памеˈтница / пˈаметница,
пљˈоснатица / пљоснаˈтица,
рˈадосница / радоˈсница, реснаˈтица / реˈснатица, сачмаˈрица / саˈчмарица, сˈеменица /
семеˈница, сˈеница / сеˈница, скраћеˈница / скрˈа̄ ћеница, степеˈница / стˈепеница, таваˈница /
таˈваница, треˈсавица / трˈесавица, тˈӯженица / тужеˈница. У тој групи се, поред
побројаних прогресија, опажају и неке нове: оне код мотиватора са ‐ав (крваˈвица²), са
‐а̣ н‐ на двосложној основи (памеˈтница², радоˈсница²), и са структуром ˈа‐а (граˈшчица²,
куˈпица, сеˈница²). Ликови мочваˈрица, сачмаˈрица², иако наликују на горње типа
пахуˈљица, могли су настати под утицајем фемининатива од речи на ‐а̄ р.
Лик ‐ˈица носе готово све творенице из категорије бројева, творене од (а) придева:
једиˈница96; (б) основног броја 1–10 (и сложеница са десет): двˈица, девеˈтица, десеˈтица,
оˈсмица, пеˈтица, сеˈдмица, трˈица, шеˈстица; двадесеˈтица, педесеˈтица, тридесеˈтица,
четрдесеˈтица, шездесеˈтица; (в) основног броја 11–19: осамнаеˈстица, седамнаеˈстица,
тринаеˈстица, четрнаеˈстица, шеснаеˈстица; (г) збирног броја на ‐оје: двоˈјица, обоˈјица,
троˈјица; (д) збирног броја на ‐оро: двадесетоˈрица, дванаестоˈрица, деветоˈрица,
десетоˈрица,
једанаестоˈрица,
осамдесетоˈрица,
осамнаестоˈрица,
осмоˈрица,
педесетоˈрица, петнаестоˈрица, петоˈрица, седамдесетоˈрица, седамнаестоˈрица,
седмоˈрица,
тридесетоˈрица,
тринаестоˈрица,
четвоˈрица,
четрдесетоˈрица,
четрнаестоˈрица, шездесетоˈрица, шеснаестоˈрица, шестоˈрица... Само две именице, из
групе (в), поред колумналног ПЛ имају још један: једанаеˈстица / једанаˈестица,
дванаеˈстица / два̄ ˈнаестица. Мотивни лик два̄ ˈнаестица² се често среће у говору, као
уосталом и једаˈнаестица, трӣˈнаестица, четр̄ ˈнаестица..., што РСЈ ипак не уважава. Лик
једанаˈестица², који бележи још РА – али не и ОР, Мат – нејасан је.
Отуд чак и пример кошчица треба изводити из кˈост-, а не из кˈоска; на то упућује и податак да
прогресијâ код мотиватора другонаведеног морфопрозодијског типа – нема (уп. нпр. љˈушчица).
96 Мада у овом примеру формално не може бити речи о другом мотиватору осим о придевској речи
јеˈдӣнӣ, треба имати у виду да је са значењске стране мотивна реч један (тако у дефиницији РСЈ), па и то
да се једини најпре дефинише бројем (’само један’, уп. сличан однос између бројева два и оба), мада се даје
и придевска дефиниција (’који искључује све друго’).
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2.1.53.5. Друга позиција МА која се у овом творбеном моделу уопштава, додуше у
мањој мери него она пред суфиксом, јесте позиција пред ПОС. Она настаје двосмерним
кретањима МА. (1) Једносложна прогресија до ПОС97, иначе рубна врста алтернације
МА, видљива је у примерима доˈколица, иˈверица², иˈздајица, оˈколица; доˈста̄ вница,
заˈхва̄ лница, оˈтро̄ вница² 98 ; галеˈријица², поˈвестица; поˈсла̄ ница; непоˈзнаница²,
приˈзнаница; пиˈсаница², цеˈпаница (~ це̄ ˈпати); тиˈсканица², уˈзданица², чеˈшљаница. У
њима се крате све предакценатске дужине, чије постојање може бити и фактор ове
алтернације99, а оне на ПОС су непревреле, на шта упућују различите вредности код
речи на ‐сланица и ‐знаница. (Наведене варијанте имају и парњаке с мотивним ПЛ:
гаˈле̄ ријица², ˈиверица², пˈӣсаница², тˈисканица², ˈузданица². Краћења у потоња три
примера одговарају поменутим речима на ‐знаница и бројним фемининативима.) (2)
Други смер једносложна регресија МА, уз краћење ПОС ако је дуг, као у примерима
вˈођица², двоˈумица, доˈскочица, заˈхладица, иˈзнудица, иˈзнудница, иˈзнутрица, иˈзродица,
кˈоњица, оˈлакшица, оˈскудица, оˈтмица², поˈвишица, поˈвластица, поˈдвезица, поˈдскочица,
поˈзајмица, поˈскочица, поˈтковица, поˈтпрдица, преˈтворица, приˈгревица, приˈдошлица,
приˈтворица, проˈшарица, суˈкобица, уˈдворица, уˈковица, уˈлизица, уˈнутрица, уˈродица – у
три примера и с префиксалном дужином: ?за̄ ˈдевица / заˈдевица, за̄ ˈковица / заˈковица,
заˈкучица / за̄ ˈкучица. Такви ликови су мотивни у речима доˈумица, здрˈавица,
наˈздравица, наˈзувица, неˈверица. Дублетно се уз њих јавља доминантно воˈђица²,
оˈтмица². Овај ПЛ се појављује код глаголских основа (изузетни су мотиватори других
врста, нпр. у кˈоњица), за разлику од доминантног ‐ˈица, које долази на придевске
основе и, нешто ређе, именичке.
2.1.53.6. Треће уопштено МА које се код речи изведених суфиксом ‐ица јавља јесте
оно на суфиксу. У том случају, суфикс може бити (1) кратак и махом уносити значење
опредмећености одређене особине, или (2) дуг и уносити деминутивно‐
‐хипокористично100 значење.101 Готово све овакве творенице јављају се као варијанте,
уз оне с мотивним или доминантним ПЛ:
(1) равниˈца, ситниˈца – брˈзица / брзиˈца, бˈујица / бујиˈца, врˈбица / врбӣˈца,
главниˈца / глаˈвница 102 , жиˈвица / живиˈца, кривиˈца (криˈвица), крупниˈца (круˈпница),
рудиˈца / рˈудица;
(2) врбичӣˈца – вˈуница / вунӣˈца, грожђӣˈце (гроˈжђице), ?ђурђӣˈца / ђˈурђица,
кафаˈница / кафанӣˈца, коˈжурица (кожурӣˈца), краˈјцарица / крајцарӣˈца, кˈӯрвица /
курвӣˈца, паˈпричица (папричӣˈца), раˈкијица / ракијӣˈца. Уз њих иде и убӣˈца, с агентивним
значењем.
Чини се да се речима из друге групе могу додати још неке с хипокористичним
‐ӣˈца које се налази у употреби, као кафанӣˈца, сланинӣˈца, цигарӣˈца (Клајн 2003),
кутијӣˈца, столичӣˈца, тамбурӣˈца, тестерӣˈца, уличӣˈца, хаљинӣˈца (Јокановић Михајлов

У готово свим примерима то је прогресија из иницијалне у постиницијалну позицију, али пример
галеˈријица открива да је заправо реч о смештању пред ПОС. Та појава је позната придевима са суфиксом а̣ н, а овде се јавља и мимо таквих основа.
98 Уп. поˈхва̄ лница / пˈохва̄ лница.
99 У групи речи с прогресијом МА до суфикса партиципске основе су само од придева као грˈеја̄ н, док су
овде у питању дуге приме, као цˈе̄ па̄ н.
100 Неки пак примери, као што су они које је анализирала И. Грицкат: пандурӣˈца, писарӣˈца, пре
конотирају „шаљивост и подругљивост“ (2020: 278). Ј. Јокановић Михајлов наводи да су њени
испитаници изведеницу с нефиналним МА разумевали као деминутив, а ону с финалним као
хипокористик (2012: 76).
101 Ј. Јокановић Михајлов разлику у дужини приписује територијалном раслојавању: краткоћа се, наводно,
употребљава у западним крајевима српског говорног подручја, а дужина у Србији (2012: 76).
102 Према овом дублету имамо инваријантно глаˈвница ’гљива’.
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2012: 76–78), а у жаргону у таквих речи има више десетина. За афективну вредност
дужине в. т. 2.6.2.3.
2.1.53.7. Неслоговне основе, чије творенице МА реализују пред суфиксом, има
четири: злˈица, тмˈица, трˈица (~ трти), трˈица (~ три).
Необичне су и ретке појаве дужења ПОС у тˈа̄ нчица (~ тˈанк‐), те у речима с
вокалском контракцијом као буреˈгџӣница, затим краћења префиксалног слога у
заˈклоница², раˈзмерица, уˈдолица, уˈложница², те регресије МА до иницијалног положаја
у бˈујица², цˈркавица (у другом примеру и с краћењем).
Богате прозодијске могућности у овом моделу учиниле су да се појави више
хомонимних парова лексема, као што су цепаˈница : цеˈпаница, здрˈавица : здраˈвица,
глаˈвница / главниˈца : глˈа̄ вница. Мада нисмо сигурни колико такве опреке опстају у
савременом говору, оне недвосмислено упућују на тежњу ка прозодијској
дисимилацији различитих творбено блиских значења. То на примерима стреˈлица,
таˈблица103 објашњава Ј. Јокановић Михајлов (2012: 76), мада њено разликовање тих
„осамостаљених значења“ од одговарајућих чистих деминутива стре̄ ˈлица, та̄ ˈблица
речници не подржавају104. Па ипак, наведени пар здрˈавица : здраˈвица (’чин здрављења
= наздрављања’ : ’здрава = тврда земља’) показује различиту репартицију МА у
зависности од основе на коју долази и значења које твореница добија; слично важи и за
односе брˈвнарица, коˈшарица : мочваˈрица², сачмаˈрица, у којима су речи без прогресије
МА деминутиви, а они с регресијом универби налик примеру здраˈвица. Па ипак, у тим
односима може се наћи много непреврелости и недоследности, а једна од већих би била
то што су за последње, предметно значење у конкуренцији ликови ‐ˈица и ‐иˈца (као у
главниˈца², равниˈца).
У извесном броју примера приметили смо недоследности између мотивне и
твореничке прозодије које се не могу објаснити описаним алтернацијама. Према
мотивној инваријантности, вероватно накнадно уведеној, имамо творенички
дублетизам луˈлица (лˈулица) ~ луˈла, хаˈлчица / хˈа̄ лчица ~ хаˈлка, стоˈтиница /
стˈотиница ~ стˈотина, проˈпусница / про̄ ˈпусница ~ проˈпуснӣ. С друге су стране
инваријантне творенице од мотиватора дублета: жˈенскица ~ жˈенска̄ / жеˈнска̄ , каˈсица
~ каˈса / кˈаса, маˈркица ~ маˈрка / мˈарка, роˈбица ~ рˈоба / роˈба, сˈузица ~ суˈза / сˈуза,
сˈумица
~ сˈума / суˈма, краˈтица ~ краˈтак (кра̄ ˈтак), краˈјцарица / крајцарӣˈца ~
краˈјцар(а) (крˈацар(а)), друˈжиница ~ друˈжина / дружиˈна, тргоˈвиница ~ тргоˈвина /
трговиˈна, заобиˈлазница ~ заобиˈлазан / зˈаобилазан, алваџиˈница ~ ˈалваџиј(ин) /
алваˈџиј(ин) (у овом примеру МА се налази за слог дешње од очекиване могућности),
мле̄ ˈчница ~ млˈечнӣ / млˈе̄ чнӣ, сӣˈрница ~ сӣˈрнӣ / сˈирнӣ, коˈко̄ шчица ~ коˈко̄ шка / коˈкошка,
ха̄ ˈљица ~ ха̄ ˈља / хˈаља, гаˈлијица ~ гаˈлија (гˈа̄ лија), ђечеˈрмица ~ ђечеˈрма / ђеˈче̄ рма,
шпˈилхо̄ знице ~ шпˈилохо̄ зне / шпˈӣлхо̄ зне. Заˈкрпица / за̄ ˈкрпица недоследно је према
за̄ ˈкрпа / зˈа̄ крпа (прогресију МА до постиницијалног положаја немамо код деминутивâ);
кˈотарчица / коˈтарчица / котаˈрчица, које се даје према кˈотарица и коˈта̄ рка, могло би
се објашњавати извођењем суфиксом ‐чица (у прва два примера), мада би и у том
случају изостанак дужина у ‐а̄ рчица био необичан. Клиˈме̄ нтица (~ Клиˈмент105),
мислимо, пре би била с краткоћом ПОС, коју као варијанту нуди ОР.
2.1.53.8. Нарочиту групу изведеница са овим суфиксом, које разматрамо одвојено
од главнине осталих, чине оне које означавају женско биће (најчешће жену) а наспрам
Вероватно грешком штампано „та̏ блица“.
Први пример оповргавају дефиниције из РСЈ, док тај речник, заиста, уз таˈблица не бележи
деминутивно значење, али то чини у низу других наведених примера с краћењем ПОС.
105 Тако на ХЈП, али је у РА дуго Клиˈме̄ нтовић, Клиˈме̄ нтић, Клиˈме̄ нта. Уп. и Клеˈмент (РА, ХЈП) с
Клеˈме̄ нтић, Клеˈме̄нта.
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којих постоји и аналогни назив за мушко биће (било проста било мотивисана реч106).
Велики број њих, у првом реду оне с акцентом смештеним даље од ПОС, (1) задржава
мотивно МА, а махом и мотивне квантитете, но приближно су једнако бројне и речи оне
са колумналним ликом ‐ˈица, и то готово све с неком прозодијском алтернацијом107: (2)
с краћењем ПОС, (3) с регресијом МА, (4) с вишесложном прогресијом МА, (5) с
вишесложном прогресијом МА и краћењем ПОС, (6) с једносложном прогресијом МА, (7)
с једносложном прогресијом МА и краћењем ПОС.
(1) ˈаљкавица, аˈртистица, аˈуторица, бˈалавица, бандоˈглавица, ба̄ ˈновица /
бˈа̄ новица, баˈхантица, бˈе̄ дница, беˈзбрижница, беˈзве̄ рница, беˈздушница, безоˈбразница,
беˈзочница, беˈзӯмница / беˈзумница, беˈлежнӣковица, беса̄ ˈвесница, беˈсвесница, беˈседница,
беˈскућница, бˈесловесница / беслоˈвесница, бесоˈмучница, беˈсра̄ мница, беˈстӣдница,
беˈшчасница,
бӣˈволица,
блаˈга̄ јница,
богоˈхулница / богоˈхӯлница,
бојаˈжљивица,
бракоˈломница, брˈбљивица, бˈрљавица, брˈљивица, бˈрчкавица, буˈљубашица, буˈнто̄ вница,
ваˈрљивица, ваˈшљивица, велепоˈседница / велепо̄ ˈседница, великоˈмученица, вˈереница,
вˈерница / вˈе̄ рница, вероˈломница, виˈно̄ вница, виолиˈнистица, воˈлшебница, вˈрљавица,
вукоˈдлачица, гаˈдљивица, гермаˈнистица, гˈиздавица, глˈасница, говоˈрљивица, го̄ ˈсиница,
градона̄ ˈчелнӣковица, гроˈфица, гуверне̄ ˈровица, двˈо̄ јница, дебиˈтантица, дˈеспотица,
дˈеспотовица, дискуˈтантица, доˈбитница / доˈбӣтница, доброˈсрећница, дˈокторица,
домаˈћица, дˈосадница / дˈоса̄ дница, дре̄ ˈкавица / дрˈекавица, друˈжбеница / дрˈужбеница,
дуˈхо̄ вница,
душеˈгубница,
ђˈаконица,
ђˈаконовица,
ефеˈндијиница / ефеˈндӣница,
жˈалобница,
зˈа̄ меница / зˈаменица,
заˈручница / за̄ ˈручница,
за̄ ˈто̄ рн[и]ца 108 ,
109
злˈотво̄ рница , иˈнспекторица, интриˈгантица, јˈарица, каˈдӣница, кеˈлнерица, кмˈетица,
коˈмшӣница, лˈавица, лˈафица, лˈе̄ чница, љˈӯбљеница, маˈгарица, малоˈӯмница /
мˈалоӯмница, меˈдведица, мˈиљеница, мˈишица, мˈученица, наˈјамница, на̄ ˈреднӣковица,
на̄ ˈста̄ вница / на̄ ˈставница,
на̄ ˈчелнӣковица,
неваˈљалица,
нˈера̄ дница / неˈра̄ дница,
пˈаћеница, паˈшиница / пˈашиница, поˈбо̄ рница, поˈда̄ ница / поˈданица, поˈзнаница /
пˈознаница, поˈка̄ јница, поˈклоница, поˈко̄ јница, поˈручнӣковица, поˈслушница,
пˈотпуко̄ вниковица, пˈотпуко̄ вница, прˈа̄ вница, празноˈглавица, преˈдседниковица /
пре̄ ˈдседниковица, преˈдседница / пре̄ ˈдседница, преˈљубница, приˈзетковица, приˈпра̄ вница,
проводаˈџӣница, проˈклетница, прˈоповедница⁽²⁾, пустоˈсватица, рˈа̄ дница, радоˈзналица,
ранораˈнилица, рˈањеница, рефеˈрентица, са̄ ˈветнӣковица, сˈагово̄ рница, самаˈрџӣница,
самоˈживица, саˈплеменица, сапуˈнџӣница, саˈрадница, свеˈштеница, слˈављеница,
слоˈница, спаˈхӣница, стˈарица, тˈа̄ јница, тˈӯжница, ћуˈрчӣница, ˈугово̄ рница, ˈужњица /
сˈӯжњица, уˈзваница, ˈӯмница, уˈмо̄ рница, уˈпра̄ внӣковица, ˈученица, хаˈџӣница, члˈаница,
чоˈбаница, шеˈфица, шˈефовица / шеˈфовица, Шоˈкица, шˈума̄ ревица
(2) адвокаˈтица, аминаˈшица, бајаˈчица, бароˈница, бацаˈчица, бегуˈница, бераˈчица,
беˈсница, библиотекаˈрица, биљаˈрица, бираˈчица, богатаˈшица, бојаˈрица, бољаˈрица,
братаˈница, бријаˈчица, брисаˈчица, бродаˈрица, бројаˈчица, бубњаˈрица, бургијаˈшица,
вампиˈрица, васпитаˈчица, вежбаˈчица, везаˈчица, веја[ˈ]чица110, великаˈшица, веслаˈчица,
викаˈчица, владаˈрица, водаˈрица, возаˈрица, возаˈчица, Волаˈрица, волаˈрица, враˈбица,
вратаˈрица, врачаˈрица, гатаˈрица, генераˈлица, главаˈрица, глачаˈрица, говедаˈрица,
господаˈрица, грнчаˈрица, двиˈзица, другаˈрица, ждреˈбица, звонаˈрица, јараˈница, јуˈница,

Код мотиватора – нетворбених речи имамо парове као миш ~ миш-ица, краљ ~ краљ-ица, а код
творбених парове као воз-ач ~ возач-ица, бубњ-ар ~ бубњар-ица и сл. Међу другима пажњу привлаче
односи попут свет-ац ~ свет-ица и верен-ик ~ верен-ица, у којима имамо редукцију основе (суфиксалног
елемента). Специфичан је и творбено посредни однос у паровима као наредник ~ наредников-ица.
107 Тек неколике речи лик -аˈ- носе као мотивни: гроˈфица, слоˈница, Шоˈкица и сл.
108 Омашком штампано „за́ то̄ рнӣ ца“.
109 РСЈ не бележи мотиватор злˈотво̄ рнӣк, али се он може наћи у другим речницима (РМС, РА).
110 Омашком штампано „вѐ јачица“.
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козаˈрица, краˈљица, крзнаˈрица, кулаˈшица, ловаˈчица, ?лоˈвица, љубиˈмица, Мађаˈрица,
месаˈрица, млекаˈрица, Неˈмица, пиљаˈрица, питоˈмица, подруˈгачица, пољаˈрица,
помоˈћница, праˈсица, свеˈтица, свећаˈрица, синоˈвица, слеˈпица, Среˈмица, станаˈрица,
султаˈница, удоˈвица, хајдуˈчица, Хрваˈтица, чистуˈница, Шваˈбица, шипаˈрица
(3) болеˈсница, васпитаˈница, вилеˈница, досељеˈница, дуˈжница, замазаˈница,
заробљеˈница, затвореˈница, заточеˈница, изабраˈница, изгубљеˈница, изопштеˈница,
искушеˈница, непомеˈница, одабраˈница, опаˈсница, оптужеˈница, осигураˈница, осуђеˈница,
повереˈница, покрштеˈница, прекрштеˈница, препредеˈница, присвојеˈница, притвореˈница,
пуштеˈница, разведеˈница 111 , разуздаˈница, распуштеˈница, скрушеˈница, товљеˈница,
удављеˈница, унајмљеˈница, унесрећеˈница, урођеˈница, усамљеˈница, усвојеˈница,
успаљеˈница, утамничеˈница, утопљеˈница, ухапшеˈница, ушкопљеˈница
(4) бранитеˈљица, будитеˈљица, водитеˈљица, домоуправитеˈљица, избавитеˈљица,
изумитеˈљица,
кротитеˈљица,
молитеˈљица,
мучитеˈљица,
непријатеˈљица,
одгојитеˈљица, ослободитеˈљица, пазитеˈљица, победитеˈљица, покровитеˈљица,
посетитеˈљица, послужитеˈљица, починитеˈљица, пријатеˈљица, прогонитеˈљица,
просветитеˈљица, равнатеˈљица, родитеˈљица, руководитеˈљица, рушитеˈљица,
светитеˈљица,
спаситеˈљица,
списатеˈљица,
тешитеˈљица,
увредитеˈљица,
узгојитеˈљица, унајмитеˈљица, управитеˈљица, упропаститеˈљица, усрећитеˈљица,
утемељитеˈљица,
утешитеˈљица,
учитеˈљица,
хранитеˈљица,
чинитеˈљица,
читатеˈљица – директоˈрица, кенгуˈрица, шогоˈрица
(5) гавраˈница, галеˈбица, голуˈбица, кенгуˈрица, копиˈлица, курјаˈчица, лептиˈрица,
медаˈрица, месаˈрица, пауˈница, тетреˈбица, чипкаˈрица – конобаˈрица, тамничаˈрица
(6) боˈжица, шеˈфица – архитеˈктица, асистеˈнтица
(7) баˈница, враˈжица, вуˈчица, зеˈчица, јеˈжица
Дублетно се с мотивним ликом јављају и ликови из група с алтернацијама: (1–4)
гонитеˈљица / гоˈнитељица,
каˈлуђерица / калуђеˈрица,
мајмуˈница / маˈјмуница,
мајстоˈрица / мˈа̄ јсторица, одаслаˈница / одаˈсла̄ ница, професоˈрица (проˈфесорица), (1–5)
гљˈиварица / гљиваˈрица, гˈушчарица / гушчаˈрица, крˈаварица / краваˈрица, млˈинарица /
млинаˈрица, пˈекарица / пекаˈрица, (1–6) блӯˈдница / блˈӯдница, ˈомица / оˈмица, опаˈтица /
оˈпатица. За разлику од наведених примера, с инваријантним мотиватором, срећемо и
низ оних чија се дублетност заснива на дублетности мотиватора брˈа̄ њеница /
брањеˈница,
весеˈлница / веˈсе̄ лница,
вˈесница / веˈсница,
вˈртларица / вртлаˈрица,
дављеˈница / дˈа̄ вљеница,
жˈалосница / жалоˈсница,
заповеˈдница
(зˈаповедница),
иˈзгна̄ ница / изгнаˈница, јˈаловица / јалоˈвица, кˈажњеница / кажњеˈница, крˈвница / кˈр̄ вница,
крчмаˈрица / кˈрчмарица, кˈућаница / кућаˈница, лˈуткарица (луткаˈрица), мезиˈмица /
меˈзимица, милоˈсница / мˈилосница, проˈгнаница / прогнаˈница, станоˈвница / стаˈно̄ вница,
суђеˈница / сˈӯђеница, хапшеˈница / хˈапшеница, храњеˈница / хрˈа̄ њеница, чароˈбница /
чаˈробница, чиноˈвница / чиˈно̄ вница, штˈӣћеница / штићеˈница.
2.1.53.9. Међу изведеницама с мотивним МА, из групе (1), у погледу дужине слога
који претходи суфиксу, уочљиво је краћење услед испуштања суфикса ‐а̣ ц те
упрошћавања сугласничке групе: говоˈрљивица, дре̄ ˈкавица / дрˈекавица, маˈгарица, као и
код речи типа ˈаа̄ : гˈуштерица, кˈуварица, пˈоштарица, рˈибарица, тако и гљˈиварица²,
гˈушчарица², лˈуткарица², млˈинарица, пˈекарица². Томе насупрот стоје дужине у
примерима са сугласничком групом у одступу ПОС: бˈе̄ дница – буˈнто̄ вница,
на̄ ˈста̄ вница² – малоˈӯмница / мˈалоӯмница. У речима као коˈмшӣница имамо дужину од
контраховане вокалске групе.
Левљи слогови, природно, задржавају квантитет: беса̄ ˈвесница, љˈӯбљеница...; стога
на омашке личе краткоће на ‐ник‐ у примерима пˈотпуко̄ вниковица, преˈдседниковица /
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пре̄ ˈдседниковица, које стоје наспрам бројних дужина, као у беˈлежнӣковица и сл. (За
разлике у примерима као поˈда̄ ница : уˈзваница : изабраˈница в. т. 2.1.94.3, а за МА у
ба̄ ˈновица / бˈа̄ новица т. 2.1.59.)
У речима из групе (2), онима с финалним МА, алтернација је аутоматска,
безизузетна. Тако је и у онима из групе (3), с тим што се ту налазе изведенице од основа
на ‐(н)ӣˈк, која се редукује. Уз изведенице из групе (4) ваља узгред поменути краћење
слога далеког крају основе у мајстоˈрица², шогоˈрица (~ мˈа̄ јстор, шо̄ ˈгор), а уз оне из
групе (5) појаву да се речи састава а‐аˈрица с прогредираним МА јављају само као
варијанте (гљиваˈрица², гушчаˈрица², луткаˈрица², пекаˈрица², уп. инваријантно
непрогредирано кˈуварица, пˈоштарица, рˈибарица и сл.). Том нескладу може се
придружити и то што изведенице од простих мотиватора састава ˈаа̄ , за разлику од
оних на ‐арица (нпр. кˈуварица), махом прогредирају МА (гавраˈница и сл.), мада то не
важи за пример гˈуштерица. Једносложна прогресија из групе (6) јавља се у стандарду,
мислимо, доста чешће, поготово код изведеница од морфопрозодијске парадигме мˈиш:
уобичајена су МА лаˈвица, миˈшица и сл. У тој групи блӯˈдница² је једини пример за
прогресију преко нескраћеног ПОС.
2.1.53.10. На крају помињемо две рубне појаве: прогресију МА која не обуима ПОС,
у примеру за̄ ˈкладница / заˈкладница (~ зˈа̄ кладнӣк / зˈакладнӣк)112, и краћење ПОС без
прогресије МА, у примеру члˈаница (уп. регуларно члаˈница на ХЈП).
Поред уочених појава које због недостатка системности отварају могућност за
даље испитивање, има и оних које су видљиво спорне. Такви су односи директоˈрица :
професоˈрица (проˈфесорица), те архитеˈктица, асистеˈнтица : дебиˈтантица,
дискуˈтантица, интриˈгантица, рефеˈрентица (и овде се јавља „вештачко“ преношење
МА). Према мотивном дублетизму, који је у горњим примерима уважаван, имамо
инваријантне ликове аˈгиница, близаˈница, брˈатственица, браˈшњеница, вртаˈрица,
гнˈусница, гˈоњеница, гороˈпадница, гробаˈрица, паˈртнерица113, сироˈмашица, сокоˈлица,
ˈугово̄ рница, хрˈтица, чиˈно̄ внӣковица – или дублете који нису прозодијски изведени
према горњим правилима апостоˈлица / ˈапостолица, браˈшненица / брашнеˈница
(недостају варијанте аˈпостолица², брˈашенице²), иˈзбра̄ ница / избра̄ ˈница (други лик је
очекиван с краткоћом: избраˈница ~ избранӣˈк‐). МА у лексеми приˈврженица (~
привржеˈнӣк), мада пренесено из РМС, може бити омашка, а тако и пропоˈведница² (~
проповеˈднӣк²).
2.1.53.11. Било да су грађене од именичке, глаголске или неке друге основе, (а)
ПСТ и (б) ССТ највећим делом имају ПЛ (а)аˈа‐ица, односно МА на творбеном шаву,
између основе и префикса, предлога или друге основе (том МА одговара оно које
прости суфиксали имају пред ПОС):
(а) беˈсхлебица, беˈзводица, беˈсаница, беˈскишица, беˈсмислица, беˈсолица, беˈспарица,
беˈспослица, беˈспутица, доˈлактица, заˈбрдица, за̄ ˈветрица, заˈдланица, заˈзубице,
заˈноктица, заˈоблица, наˈглавица (на̄ ˈглавица), наˈдлактица, наˈдланица, наˈлактица,
наˈстрешица, наˈусница, неˈсаница, оˈбданица, оˈбрамица, оˈгрлица, поˈглавица, поˈгрудица,
поˈдлактица, поˈдланица, поˈдноктица, поˈкожица, поˈкорица, поˈребрица, поˈсластица,
поˈследица, поˈтпетица, поˈтурица, приˈдворица, приˈдолица, приˈколица, раˈспутица,
суˈверица, суˈградица, суˈкрвица, суˈмаглица, суˈснежица, уˈзглавица, уˈзречица (тако и
немотивисано поˈсловица, уˈтакмица);
Та прогресија наличи оној која се јавља код придева са суфиксом -а̣ н (в. т. 2.1.252.6), али њено касно
јављање у ланцу зˈа̄ клада² ~ зˈа̄ кладнӣ² ~ зˈа̄ кладнӣк² ~ за̄ ˈкладница² није регуларно (уп. нˈа̄ става ~
на̄ ˈставнӣ² ~ на̄ ˈставнӣк² ~ на̄ ˈставница²).
113 Уп. нескраћени ПОС у сегментно сличном примеру панте̄ ˈрица (ОР). Претсуфиксално МА изостаје и у
фаˈрмерице ~ фарме̄ˈр-².
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(б) волоˈводица, вртоˈглавица, голоˈмразица, двоˈједница, двоˈколица, десноˈручица,
дрвоˈкрадица, дрвоˈточица, дугоˈдневица, звероˈкрадица, златоˈтканица, злоˈслутица,
коњоˈкрадица, краткоˈдневица, кривоˈпутица, ловоˈкрадица, међуˈдневица, међуˈсобица,
мироˈносица, петоˈпрстица, празноˈверица, пустоˈловица, пустоˈпашица 114 ,
равноˈдневица, рибоˈкрадица, свакоˈдневица, ситноˈгорица, страˈнпутица, сувоˈмразица,
троˈколица, троˈножица, троˈноктица, тупоˈглавица, цевоˈзубица, црноˈглавица,
црноˈкапица, чупоˈглавица, шестоˈредица, шумоˈкрадица,
Неслоговна је основа, али истог лика творенице, нˈадница, а тај лик, с МА пред ПОС,
имају и двосложне основе: другојаˈгњеница, потрˈбушица, где МА залази у десну основу. С
првом од њих ваља упоредити пример голоˈсеменица, са шавним МА.
2.1.53.12. Дублетно претсуфиксално односно рубно МА имају нарамеˈница /
наˈраменица и доˈколеница / доколеˈница, али потоњој опонирају аналогне творбе
нˈатколеница / натколеˈница и пˈотколеница / потколеˈница, од којих ниједна не
одговара колумналном ПЛ. Иницијално је МА још у сˈумрзлица и, у дублету са шавним
МА, у нˈаполица / наˈполица, ниˈзбрдица / нˈизбрдица,ˈузбрдица / уˈзбрдица, ˈузбрежица /
уˈзбрежица. Последњи примери заправо носе мотивно МА, регредирано у спојевима
предлога и именице (нпр. ˈуз брдо).
Унутаросновинска МА (осим код двосложних основа) имамо у белоˈгорица /
белогоˈрица,
црноˈгорица / црногоˈрица;
Богоˈродица / Богороˈдица,
тројеˈручица /
тројеруˈчица, примерима датим дублетно. Осим што изведенице на ‐гоˈрица одударају
од примера ситноˈгорица, многе од њих – чини се – редовно се срећу с МА пред ПОС
(нпр. ловокраˈдица, мироноˈсица), те предвиђена решења ваља ревидирати.
Префиксални слогови се дуже код речи за̄ ˈветрица, на̄ ˈглавица⁽²⁾, али не и код
других с тим префиксом (уобичајено је нпр. и на̄ ˈстрешица).
2.1.54. Суфикс ‐чица
Наспрам речи̂ с колумналним ликом ‐аˈ‐ица – босаˈнчица, граˈнчица, стваˈрчица,
страˈнчица – имамо једну с МА пред ПОС: рˈа̄ јчица, а две се колебају између ових ликова:
зелеˈнчица / зеˈле̄ нчица, шаˈре̄ нчица / шареˈнчица. Разлике у прозодији могле би се
приписати морфолошким одликама – врсти речи, одн. роду мотивних именица.
2.1.55. Суфикс ‐ница
2.1.55.1. Речи с овим суфиксом носе врло разнолике ПЛ, доста сличне онима који
се јављају код речи са суфиксом ‐(н)ӣк.115 Могућа решења класификујемо према према
МА у односу на број слогова и према дужини постакценатског те предакцентског слога.
(1) ‐ăˈ‐ица – гроˈзница, девеˈтница, деоˈница, цвеˈтница, Цвеˈтница
(2) ‐а̄ ˈ‐ица – бӯˈдница, ва̄ ˈрница, ?вла̄ ˈсница, го̄ ˈрница, жӣˈлница, збо̄ ˈрница, зо̄ ˈрница,
ка̄ ˈпница, кљӯˈчница, ко̄ ˈвница, ко̄ ˈсница, кра̄ ˈјница, крӯˈжница, кӯˈчница, ле̄ ˈтница,
лӣˈвница, ло̄ ˈјница, лӯˈдница, ма̄ ˈзница, ме̄ ˈшнице, мла̄ ˈзница, мӯˈдница, о̄ ˈрница, па̄ ˈрница,
пе̄ ˈвница, пе̄ ˈрница, пе̄ ˈсница, пӣˈвница, ро̄ ˈжница, са̄ ˈдница, са̄ ˈтница, скӣˈтница,
скре̄ ˈтница, скрӣˈвница, слӯˈзница, сме̄ ˈрница, смо̄ ˈница, спо̄ ˈјница, стре̄ ˈлница, стро̄ ˈјница,
стрӯˈјница, сӯˈдница, сӯˈшница, тво̄ ˈрница, тка̄ ˈчница, тра̄ ˈјница, тра̄ ˈчница, тр̄ ˈжница,
уга̄ ˈрница, це̄ ˈвница, це̄ ˈдница, че̄ ˈсница, ше̄ ˈтница – дрворе̄ ˈзница, књигове̄ ˈзница,
печаторе̄ ˈзница, рибого̄ ˈјница, тополӣˈвница
Ова би се лексема лако изводила из пˈустопа̄ ш или пˈустопаша, али би прогресија до пустоˈпашица
била тешко објашњива.
115 Као и код тих речи, и овде се јављају тешкоће у творбеној анализи, посебно када речничка дефиниција
даје могућност за извођење речи на -ница и од именице (суфиксом -ница) и од придева на -а̣ н (суфиксом ица), уп. лојница, трајница и сл.
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(3) ˈă‐ица – врˈатница, жˈитница, кˈишница, књˈижница, кˈобница, кˈошница,
кˈрсница, мрˈежница, пˈушница, рˈизница, рˈодница, рˈушница, сˈедница, смˈочница
(4) ‐ăˈă‐ица – беˈлежница, доˈводница, жеˈлезница, иˈзлазница, иˈзнудница,
иˈсказница, иˈсписница, иˈспосница, јаˈстучница, каˈсапница, наˈјезница, оˈбвезница,
оˈдредница, оˈдступница, оˈкретница, поˈвратница, поˈдсетница, поˈдскочница,
поˈлазница, поˈсетница, преˈкретница, проˈлетница, раˈзрешница, седамдеˈсетница,
троˈспратница, уˈводница, уˈлазница, уˈписница, уˈтичница, четрдеˈсетница,
шездеˈсетница
(5) ‐āˈă‐ица – за̄ ˈложница, за̄ ˈписница, за̄ ˈпрежница, за̄ ˈступница, ?на̄ ˈтукница,
пре̄ ˈводница, ра̄ ˈзгледница
(6) ˈā‐ица – вˈе̄ ћница, грˈо̄ ница
(7) ‐ăˈā‐ица – аˈла̄ тница, антиˈква̄ рница, беˈрбе̄ рница, биˈбе̄ рница, билеˈта̄ рница,
билиˈја̄ рница, биˈља̄ рница, браˈва̄ рница, бриˈја̄ чница, бриˈке̄ тница, буреˈгџӣница,
веˈче̄ рница, виˈна̄ рница, влаˈча̄ рница, гоˈво̄ рница, дрвоˈде̄ љница, емаˈјлӣрница,
етиˈва̄ жница, жеˈра̄ вница, заˈмо̄ лница, коˈва̄ чница, коˈра̄ чница, коˈстӯрница, крˈзна̄ рница,
лиˈма̄ рница, меˈња̄ чница, мрˈтва̄ чница, осмаˈтра̄ чница, оˈтпре̄ мница, пиˈља̄ рница,
поˈво̄ јница, поˈно̄ рница, поˈта̄ јница, поˈте̄ рница, приˈја̄ вница, приˈсо̄ јница, проˈда̄ вница,
промаˈтра̄ чница, разгоˈво̄ рница, свеˈћа̄ рница, слаˈга̄ чница, уˈво̄ јница, уˈзво̄ јница,
шеˈће̄ рница, шмиˈнке̄ рница
(8) āˈā‐ица – за̄ ˈво̄ јница, за̄ ˈпо̄ рница
(9) ˈa(a)ā‐ица – мˈате̄ рница, склˈадӣшница – рукаˈвича̄ рница, хаˈмбурге̄ рница
Дублети су:
(1–2) зӣˈмница / зиˈмница, ма̄ ˈсница (маˈсница), ме̄ ˈсница (меˈсница)
(1–3) зоˈбница / зˈобница, јˈадница / јаˈдница, лˈисница / лиˈсница, мˈедница / меˈдница,
приˈјемница / прˈијемница
(2–3) ве̄ ˈзница / вˈезница, пˈећница / пе̄ ˈћница, прˈашница / пра̄ ˈшница, рˈезница /
ре̄ ˈзница
(2–4) пеˈпе̄ лница / пепе̄ ˈлница, саобраћа̄ ˈјница / саобраˈћа̄ јница
(2–5) знˈо̄ јница / зно̄ ˈјница, кˈо̄ лница / ко̄ ˈлница
(4–5) до̄ ˈписница / доˈписница,
до̄ ˈпусница / доˈпусница,
на̄ ˈлепница / наˈлепница,
про̄ ˈметница / проˈметница, ра̄ ˈскрсница / раˈскрсница
(4–7) доˈбитница / доˈбӣтница
(5–8) на̄ ˈмирница (на̄ ˈмӣрница), на̄ ˈпо̄ јница / на̄ ˈпојница, по̄ ˈзӣвница / по̄ ˈзивница
(7–8) на̄ ˈко̄ вница / наˈко̄ вница
(7–9) поˈхва̄ лница / пˈохва̄ лница
2.1.55.2. Испотполовични број тих речи узима мотивни ПЛ. У питању су:
беˈлежница, беˈседница, бӯˈдница, ва̄ ˈрница, го̄ ˈрница, гроˈзница, жеˈлезница, жˈитница,
иˈзлазница, иˈзнудница, ˈисточница / иˈсточница, јаˈстучница, каˈсапница, кˈишница,
кљӯˈчница, књˈижница, кˈошница, кˈрсница, лӯˈдница, ма̄ ˈзница, мрˈежница, мӯˈдница,
поˈво̄ јница, поˈдсетница, поˈлазница, поˈсетница, приˈјемница / прˈијемница, приˈсо̄ јница,
проˈлетница, про̄ ˈметница / проˈметница, пˈушница, рˈизница, рукаˈвича̄ рница, рˈушница,
сˈедница, скӣˈтница, склˈадӣшница, скре̄ ˈтница, скрӣˈвница, смˈочница, стре̄ ˈлница,
стрӯˈјница, сӯˈдница, сӯˈшница, тка̄ ˈчница, уˈво̄ јница, уга̄ ˈрница, уˈзво̄ јница, уˈлазница,
уˈтичница, це̄ ˈдница, ше̄ ˈтница.
Јављају се пак и бројне алтернације. Дужење ПОС, свуда са сонантом у одступу,
имамо у примерима грˈо̄ ница, збо̄ ˈрница, зо̄ ˈрница, ко̄ ˈвница, о̄ ˈрница, пе̄ ˈрница, тво̄ ˈрница –
беˈрбе̄ рница, биˈбе̄ рница, дрвоˈде̄ љница, жеˈра̄ вница, пиˈља̄ рница, поˈно̄ рница, шеˈће̄ рница,
шмиˈнке̄ рница – мˈате̄ рница, хаˈмбурге̄ рница, дублетно знˈо̄ јница / зно̄ ˈјница, кˈо̄ лница /
ко̄ ˈлница. У смо̄ ˈница налазимо вокалску контракцију. Дужина у мрˈтва̄ чница (постојана
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и у РА, РМС, ОР) вероватно је аналошка, према низу регуларних примера као бриˈја̄ чница
(изведених из дугог брија̄ ˈч‐), уп. одговарајуће примере са суфиксом ‐ски.
Дужење с прогресијом МА до суфикса види се у примерима го̄ ˈрница, жӣˈлница,
ка̄ ˈпница, ко̄ ˈсница, кра̄ ˈјница, кӯˈчница, ле̄ ˈтница, лӣˈвница, ло̄ ˈјница, ме̄ ˈшнице, па̄ ˈрница,
пе̄ ˈвница, пе̄ ˈсница, ро̄ ˈжница, са̄ ˈтница, сме̄ ˈрница, спо̄ ˈјница, стро̄ ˈјница, тра̄ ˈјница,
че̄ ˈсница, поˈте̄ рница – рибого̄ ˈјница, тополӣˈвница, речима са не само сонантом у одступу
ПОС. Ту спадају и дублети с варијантом без прогресије: знˈо̄ јница / зно̄ ˈјница, кˈо̄ лница /
ко̄ ˈлница, или без икоје алтернације: пˈећница / пе̄ ˈћница, рˈезница / ре̄ ˈзница. Овде би били
и дрворе̄ ˈзница, печаторе̄ ˈзница (према именицама на ‐ре̄ ˈзац), који се могу третирати и
као ССТ. Варијанте двојаких прогресија МА (једносложне и вишесложне), уз дужење
ПОС, видимо у дублету пеˈпе̄ лница / пепе̄ ˈлница.
Прогресију МА до суфикса находимо у вла̄ ˈсница, крӯˈжница, мла̄ ˈзница, пӣˈвница,
пра̄ ˈшница², са̄ ˈдница, слӯˈзница, сме̄ ˈрница, тра̄ ˈчница, тр̄ ˈжница, це̄ ˈвница – искључиво
лексемама са мотивним дужинама, док је код кратких основа прогресија варијантна:
зоˈбница / зˈобница, јˈадница / јаˈдница, мˈедница / меˈдница. Изузетак је једино
вишесложна основа девеˈтница, с мотивним дублетизмом. У два примера с оваквом
прогресијом варирају дужине ПОС: ма̄ ˈсница (маˈсница), ме̄ ˈсница (меˈсница).
Једносложна прогресија МА до пред ПОС, опет махом из иницијалне позиције у
постиницијалну, уочљива је у речима веˈче̄ рница, коˈра̄ чница, коˈстӯрница, лиˈма̄ рница,
поˈта̄ јница – од дужих основа једино саобраћа̄ ˈјница / саобраˈћа̄ јница, у којој се две врсте
прогресије колебају 116 . И овде се мотивна краткоћа јавља само као варијанта:
ˈосветница / оˈсветница.
ПОС се крати у примерима гроˈзница, зиˈмница² – кˈобница, седамдеˈсетница,
смˈочница, четрдеˈсетница, шездеˈсетница, дакле најчешће непосредно иза МА. Уз
прогресију до суфикса ту појаву имамо у девеˈтница, деоˈница, Цвеˈтница, дублетно у
лˈисница / лиˈсница – ма̄ ˈсница (маˈсница), ме̄ ˈсница (меˈсница). Уз прогресију до ПОС
имамо је у примеру проˈклетница и дублету поˈвесница / пˈовесница. Већином су то речи
без сонанта у одступу ПОС.
МА регредира до пред ПОС у речима доˈводница, иˈспосница, поˈдскочница,
троˈспратница, уˈводница – емаˈјлӣрница, етиˈва̄ жница, оˈтпре̄ мница, поˈхва̄ лница²,
приˈја̄ вница, проˈда̄ вница, ређе код једносложних основа као рˈодница, вˈе̄ ћница. У питању
су већином девербали. Исто важи и за речи примере с дужењем префиксалног слога, од
којих неки дуже и ПОС: на̄ ˈпо̄ јница / на̄ ˈпојница, по̄ ˈзӣвница / по̄ ˈзивница, ра̄ ˈскрсница /
раˈскрсница – на̄ ˈмирница (на̄ ˈмӣрница). Регредирано је МА и у деноминалима аˈла̄ тница,
антиˈква̄ рница, билеˈта̄ рница, билиˈја̄ рница, биˈља̄ рница, браˈва̄ рница, бриˈја̄ чница,
бриˈке̄ тница, виˈна̄ рница, влаˈча̄ рница,
коˈва̄ чница, крˈзна̄ рница, меˈња̄ чница,
осмаˈтра̄ чница, промаˈтра̄ чница, свеˈћа̄ рница, слаˈга̄ чница, који тај ПЛ познају и у свом
облику ном. јд. Иницијално МА у пˈохва̄ лница² пре ће бити од лика одговарајуће
мотивне именице него од крајње регресије глаголског МА, која би у овом типу била
изнимна.
Регресија с краћењем ПОС појављује се у примерима иˈсказница, иˈсписница,
наˈјезница, оˈбвезница, оˈдредница, оˈдступница, оˈкретница, поˈвратница, преˈљубница,
преˈкретница, раˈзрешница, уˈписница, и овај пут ређе кодједносложних основа као
врˈатница, рˈизница. С варијантно дугим префиксом су до̄ ˈписница / доˈписница,
на̄ ˈлепница / наˈлепница, до̄ ˈпусница / доˈпусница. Уз нескраћену варијанту имамо чланове
дублета ве̄ ˈзница / вˈезница, те на̄ ˈмирница (на̄ ˈмӣрница), по̄ ˈзӣвница / по̄ ˈзивница.

Претсуфиксално МА ипак је код вишесложница необично, уп. мноштво сродних примера као
оˈсматра̄ чница, проˈда̄ вница, који такво МА не познају.
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Регресија с дужењем ређа је појава: гоˈво̄ рница, заˈмо̄ лница, разгоˈво̄ рница; дуги су
префикси у на̄ ˈко̄ вница / наˈко̄ вница, на̄ ˈпо̄ јница / на̄ ˈпојница.
2.1.55.3. За разлику од деноминала (нпр. етиˈва̄ жница, слаˈга̄ чница), девербали из
претходних група с регресијом МА јасно се у погледу дужине поларизују према
постојању сонанта у одступу ПОС, уп. мотивно иˈсписница, оˈтпре̄ мница с продуженим
заˈмо̄ лница и скраћеним иˈсписница.
Префиксални слогови се код девербала дуже обавезно у примерима за̄ ˈложница,
за̄ ˈписница, за̄ ˈпрежница, за̄ ˈступница, ?на̄ ˈтукница, пре̄ ˈводница, ра̄ ˈзгледница – за̄ ˈво̄ јница,
за̄ ˈпо̄ рница, а необавезно у до̄ ˈписница / доˈписница, до̄ ˈпусница / доˈпусница, на̄ ˈлепница /
наˈлепница, ра̄ ˈскрсница / раˈскрсница – на̄ ˈко̄ вница / наˈко̄ вница, на̄ ˈпо̄ јница / на̄ ˈпојница,
по̄ ˈзӣвница / по̄ ˈзивница; на̄ ˈмирница (на̄ ˈмӣрница).
На крају износимо општу примедбу, која се тиче смера кретања МА код ових
твореница. Опречност из примерâ крӯˈжница : оˈтпре̄ мница (прогресија : регресија МА)
може се најпре објашњавати бројем слогова и категоријом мотиватора, а речи у којима
се ти критеријуми укрштају (двосложне именичке основе) већином показују превагу
формалног критеријума (веˈче̄ рница), иако се он не спроводи доследно (пеˈпе̄ лница /
пепе̄ ˈлница и сл.)
Упоређивањем наведених ликова уочили смо ове међусобне нескладе – девеˈтница
: седамдеˈсетница (и четр‐, шез‐) – све из црквеног језика; мˈате̄ рница : коˈстӯрница,
коˈра̄ чница; за̄ ˈпо̄ рница : за̄ ˈпорнӣ.
2.1.55.4. У групи ПСТ и ССТ велику већину заузимају речи с колумналним, шавним
МА (које махом одговара позицији пред антепенултимом) и дужином расподељеном
према постојању сонанта у одступу ПОС.
(1) доˈвратница,
заˈвратница,
наˈдстрешница,
наˈкапница,
наˈрамница,
наˈстрешница, оˈблетница, оˈкосница, оˈкућница, поˈводница, поˈдстрешница, поˈкосница,
поˈсмртница, поˈткућница, уˈкосница – поˈдмо̄ рница, уˈзгла̄ вница
(2) белоˈочница, волоˈводница, двоˈкатница, двоˈлетница, двоˈсупница, злоˈгодница,
једноˈсупница,
слепоˈочница,
троˈлетница,
троˈножница,
четвороˈкатница,
четвороˈспратница, шестоˈспратница – двоˈбо̄ јница, дугоˈдне̄ вница, краткоˈдне̄ вница,
међуˈдне̄ вница,
равноˈдне̄ вница,
свакоˈдне̄ вница,
стрвоˈде̄ рница,
троˈбо̄ јница,
троˈдне̄ вница
Префиксалне дужине се јављају дублетно у ретким примерима за̄ ˈдужница /
заˈдужница, заˈдушнице / за̄ ˈдушнице, наˈдсто̄ јница / на̄ ˈдсто̄ јница.
Изузетак од примене правила заснованог на саставу одступа ПОС представља
дублет крвоˈмӯтница / крвомӯˈтница, на чију је дужину могла утицати и она из лика с
МА пред суфиксом, где је очекивана. Уз ту варијанту, МА је претсуфиксално и у
свеноˈћница (тако и у РМС, ОР), мада је оно необично с обзиром на лик придева свеˈноћнӣ
(РМС, ОР; уп. и полуˈноћница из ОР, Мат); али налик дугим суфиксалима као
књигове̄ ˈзница, рибого̄ ˈјница, тополӣˈвница.
Мотивни су ПЛ наˈдстрешница, наˈрамница, наˈстрешница, оˈблетница, оˈкућница,
поˈдстрешница, поˈткућница – белоˈочница, двоˈлетница, двоˈсупница, једноˈсупница,
слепоˈочница, троˈлетница. С краћењем се јавља заˈвратница, а с краћењем и регресијом
доˈвратница. Регресија се види у примерима поˈводница, уˈкосница – волоˈводница,
двоˈкатница, злоˈгодница, троˈножница, четвороˈспратница, шестоˈспратница и у онима
с дужењем двоˈбо̄ јница, троˈбо̄ јница. Са̏ мо дужење имамо у дугоˈдне̄ вница,
краткоˈдне̄ вница, међуˈдне̄ вница, равноˈдне̄ вница, свакоˈдне̄ вница, троˈдне̄ вница;
стрвоˈде̄ рница.
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2.1.56. Суфикси ‐арница, ‐ерница
Суфиксом ‐арница се већином, трочетвртинском (18 : 6), творе именице с
прозодијским ликом ‐ˈа̄ рница, а мањински према мотивном лику. Тако према
грˈнча̄ рница, дрˈва̄ рница, звоˈна̄ рница, зеˈча̄ рница, књиˈжа̄ рница, коˈцка̄ рница, маˈсла̄ рница,
машиˈна̄ рница, оруˈжа̄ рница, палачиˈнка̄ рница, посластиˈча̄ рница, ропоˈта̄ рница,
стаˈкла̄ рница, стрвиˈна̄ рница, троˈша̄ рница, хлеˈба̄ рница, цариˈна̄ рница имамо
жˈита̄ рница, кобаˈсича̄ рница, кˈола̄ рница, рˈиба̄ рница, чаˈрапа̄ рница и један дублетни
пример: пˈушка̄ рница / пуˈшка̄ рница. Не чини се да ова расподела има чврсте везе са ПЛ
мотивних речи (уп. само коˈцка̄ рница : рˈиба̄ рница, дрˈва̄ рница : жˈита̄ рница), па ни са ПЛ
одговарајућих именица на ‐ар, које су играле улогу у перинтеграцији суфикса ‐арница
(уп. хлˈеба̄ р, књˈижа̄ р², цˈарина̄ р² са хлеˈба̄ рница и сл.). Ипак, према пет наведених
твореница с мотивним МА имамо и мотивно жˈита̄ р, кобаˈсича̄ р, кˈола̄ р, рˈиба̄ р, чаˈрапа̄ р.
МА пред првим слогом суфикса има и веˈше̄ рница, са суфиксом ‐ерница.
2.1.57. Суфикс ‐овница
Два су ПЛ присутна код речи творених овим суфиксом, коме је слог пред
сонантском групом увек дуг: ‐о̄ ˈвница и ‐ˈо̄ вница. Примери су: (а) даро̄ ˈвница, жаро̄ ˈвница,
зимо̄ ˈвница, путо̄ ˈвница, ражо̄ ˈвница, слико̄ ˈвница, судо̄ ˈвница; (б) глаˈсо̄ вница, грˈбо̄ вница,
гроˈмо̄ вница, груˈнто̄ вница, доˈмо̄ вница, шаˈхо̄ вница. Незнатно је више примера са
суфиксалним МА (7 : 6). Два примера носе дублетно МА: веˈтро̄ вница / ветро̄ ˈвница,
смрто̄ ˈвница / смрˈто̄ вница, а један, кукуˈрузо̄ вница / кукурузо̄ ˈвница, осим суфиксалног и
мотивно; та је лексема – уз то – једина с неједносложном основом.
Расподела примера између два ПЛ није јасна: у обе групе имамо речи истог
морфопрозодијског типа: (глˈа̄ с, гˈр̄ б : дˈа̄ р, жˈа̄ р, сˈӯд; дˈом‐ : рˈаж‐; грˈунт : шˈах). Лексеме
за заосновинским МА (зӣˈма, пӯˈт‐) имају само суфиксално МА творенице, али њихова
малобројност не дозвољава уопштавање. Чак и три речи уобичајене у западној/
хрватској варијанти, путо̄ ˈвница, доˈмо̄ вница, шаˈхо̄ вница – обележене само у лику
‐о̄ ˈвница на ХЈП (потоње две и код Чедића) – у РСЈ нису акцентоване једнако.
2.1.58. Суфикс ‐уљица
Извеснији примери за овај суфикс јесу змијуˈљица и питуˈљица, евентуално и
громуˈљица, грумуˈљица, са суфиксалним МА пред пенултимом. Чини се да је овај,
колумнални лик утицао на појаву прогредираних МА у твореницама као пахуˈљ‐ица.
2.1.59. Суфикс ‐овица
Као и други примери са формантом ‐ов‐, изведенице вˈосковица, је̄ ˈжевица (слабије
мотивисане) носе мотивно, односно за слог прогредирано МА (о чему в. у фн. 375 и у т.
2.1.157). Полоˈвица има суфиксално МА.
2.1.60. Суфикс ‐авица
Речи творене суфиксом ‐авица раслојавају се најпре у погледу МА: незнатна
већина њих носи га пред пенултимом основе – вˈејавица, кˈијавица², клˈацкавица,
кˈукавица, кˈуцавица, лˈаставица, пˈадавица, пљˈуцкавица, пљˈескавица, скˈакавица² – и то
је, осим у примерима лˈаставица, киˈјавица² и скˈакавица², евентуално и пљˈескавица (~
пље̄ ˈскати²), и МА мотиватора. Сви слогови су кратки односно скраћени.
Остале МА смештају пред ПОС – гуˈјавица, киˈјавица², ноˈгавица, пиˈјавица,
скаˈкавица² (браˈдавица је немотивисано); е̄ ˈкавица, мӯˈкавица – и то је такође, осим у
пиˈјавица, МА мотиватора. Основински слогови се крате мање доследно; у последња два
примера алтернације нема.
Пример рукаˈвица, који местом акцента одудара од свих осталих, а посебно када се
упореди с аналогним ноˈгавица, том својом особином наличи на творбу рука̄ ˈв‐ + ‐ица,
али такво тумачење не подржава значење лексеме.
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2.1.61. Суфикси ‐аница, ‐еница, ‐уница
Доминантни ПЛ изведеница са овим суфиксима јесте онај са суфиксалним МА:
бројаˈница, гнојаˈница, зељаˈница, зобаˈница, лончаˈница, медљаˈница, моштаˈница,
новчаˈница, снежаˈница, тикваˈница, цеваˈница, цепаˈница ’цепљена воћка’ – бројеˈница,
жутеˈница, медеˈница, модреˈница, наруџбеˈница, поруџбеˈница, поˈсленица, теглеˈница –
?земуˈница, медуˈница. Од тога одступају малобројни примери: жуˈћаница, гиˈбаница –
жуˈћеница и дублети врнчаˈница / врˈнчаница, беˈдреница / бедреˈница117, од којих је у
широј употреби само гиˈбаница.
Дистинкцију цеˈпаница ’комад расцепљеног дрвета...’ : цепаˈница ’цепика’118, која би
се могла објашњавати различитим мотивним глаголима, мада етимолошки сродним
(це̄ ˈпити : це̄ ˈпати), тешко је разумети у другонаведеном значењу лексеме цепаˈница
’плод воћке која се лако цепа’, будући да је оно према мотивној речи ближе лексеми
цеˈпаница.
2.1.62. Суфикс ‐арица
Изведенице са суфиксом ‐арица колебају се, као и одговарајуће суфиксали са ‐ар,
између (1) иницијалног и (2) суфиксалног МА,
(1) бˈајарица, блˈатарица, бˈрдарица, гˈаздарица, јˈатарица, слˈамарица, хˈекларица;
(2) веслаˈрица, златаˈрица, родаˈрица, словаˈрица, шумаˈрица;
(1–2) житаˈрица / жˈитарица, мˈишарица / мишаˈрица, пˈесмарица / песмаˈрица.
Везу с мотивном прозодијом није могуће уочити.
Наведене ликове немају једино примери ваˈљарица и шуˈнкарица.
2.1.63. Суфикс ‐ерица
Малобројни примери с овим суфиксом колебају се између иницијалног и
претсуфиксалног МА: (1) пˈумперице, (2) дуˈплерица, (1–2) нˈулерица / нуˈлерица. О том
колебању в. више под суфиксом ‐ер.
2.1.64. Суфикс ‐ача и сложени суфикси
2.1.64.1. Као једну групу обрађујемо речи са суфиксом ‐ача и са неколико од њега
изведених и њему сличних: ‐јача, ‐њача, ‐овњача, ‐љача. Три продуктивније групе, с
првонаведеним суфиксима, познају три ПЛ: (1) ‐аˈ‐ача, (2) ‐а̄ ˈ‐ача и (3) мотивни
другачији од ова два, док остале само по један. Ти ликови јављају се у овим односима –
57% : 30% : 13% и обухватају следеће примере:
(1) ‐аˈ‐ача
‐ача – алаˈпача, ?бабуˈрача, брˈкљача, веˈјача, виˈјача, голуˈбача, грˈбача, гуштеˈрача,
деˈљача, жентуˈрача (~ жеˈнтура), каˈљача, крˈмача, кромпиˈрача, лапоˈрача, ?мисиˈрача,
прелаˈмача, прибаˈдача, реˈбрача, сиˈтача, струˈњача, убраˈдача (ПСТ), шаˈјкача, шиˈвача
‐јача – бедреˈњача, ?бусеˈњача, ваˈрјача, ?водеˈњача, вреˈљача, времеˈњача,
вретеˈњача, гвоздеˈњача, голеˈњача, голосемеˈњача (ССТ), дрвеˈњача, јесеˈњача, јетреˈњача,
јечмеˈњача, крпеˈњача, литреˈњача, махуˈњача, медеˈњача, оклоˈпњача, политреˈњача
пламеˈњача, препоˈњача, рамеˈњача, реˈпњача, сапуˈњача, слемеˈњача, стремеˈњача,
сукнеˈњача, темеˈњача, тестеˈњача, хрптеˈњача, чеоˈњача
‐њача – баруˈтњача, глаˈвњача, гноˈјњача, голуˈбњача, жиˈтњача, лапоˈрњача,
лобоˈдњача, мехуˈрњача, папраˈтњача, сумпоˈрњача, штакоˈрњача

Овде би, ако је мотивисано, ишло и венчаˈница/ веˈнчаница ’греда на крову’, које само у наведеном
значењу познаје МА пред ПОС.
118 РСЈ не бележи лексему цепика, али РМС открива да је у питању ’цепљена воћка’.
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(2) ‐а̄ ˈ‐ача
‐јача – бӯˈбњача, грӯˈдњача, мра̄ ˈчњача, сӯˈзњача, трӯˈдњача
‐њача – бибе̄ ˈрњача, ?ве̄ ˈжњача, Вече̄ ˈрњача, вла̄ ˈкњача, га̄ ˈјњача, га̄ ˈшњача,
глӣˈбњача, жа̄ ˈрњача, жмӯˈрњача, Зо̄ ˈрњача, јаво̄ ˈрњача, клӣˈпњача, кљӯˈчњача, ко̄ ˈрњача,
ма̄ ˈшњача, мре̄ ˈжњача, па̄ ˈрњача, па̄ ˈшњача, припа̄ ˈшњача, ро̄ ˈжњача, тра̄ ˈвњача,
церо̄ ˈвњача, шеће̄ ˈрњача, штӣˈтњача
‐овњача – судо̄ ˈвњача, топо̄ ˈвњача, труто̄ ˈвњача
(3) мотивни:
‐ача – пˈожегача
‐јача – крˈављача, лˈа̄ катњача, слˈамњача, трˈтичњача
‐њача – веˈрижњача, уˈпртњача, хˈрскавичњача
‐љача – прˈакљача
Остале речи су дате дублетно:
(1–2) ‐ача – глеˈжњача / гле̄ ˈжњача
‐јача – бео̄ ˈњача / беоˈњача, бӯˈтњача / буˈтњача, Севе̄ ˈрњача / Севеˈрњача
‐њача – гоˈрњача / го̄ ˈрњача,
зӣˈмњача / зиˈмњача,
језиˈчњача / језӣˈчњача,
коприˈвњача / копрӣˈвњача, лиˈшњача (лӣˈшњача), торпе̄ ˈдњача / торпеˈдњача, хлаˈдњача /
хла̄ ˈдњача
‐овњача – мако̄ ˈвњача / макоˈвњача
(1–3) ‐ача – креˈзубача (крезуˈбача), кˈутлача / куˈтлача
‐њача – ветреˈњача / вˈетрењача, кˈамењача / камеˈњача, семеˈњача / сˈемењача,
диˈмњача / дˈимњача, куˈпушњача / купуˈшњача, напрˈтњача / наˈпртњача, раˈкитњача /
ракиˈтњача
(2–3) ‐њача – кукуˈружњача / кукурӯˈжњача, џиге̄ ˈрњача / џиˈгерњача
Ова класификација не открива много о расподели ПЛ. Сонантско дужење јавља се
само пред МА (сликовит је пример џиге̄ ˈрњача / џиˈгерњача). Суфикс ‐овњача даје
творенице само с ликом ‐о̄ ˈвњача, а ‐љача само лик праˈкљача. Међу осталим суфиксима
изразита је једино тежња да ‐ача не узима ПЛ с дужином; пример с дужењем је једино
дублет глеˈжњача / гле̄ ˈжњача, који би могао бити и према придеву глˈежнӣ, са суфиксом
‐јача (као бӯˈтњача², бӯˈбњача). Мотивни лик пˈожегача, мислимо, не одговара
савременом језичком узусу. ‐Јача такође већински (око 80%) има кратки ПОС, али дуг у
бӯˈбњача, грӯˈдњача, мра̄ ˈчњача, сӯˈзњача, трӯˈдњача, дублетно и у бео̄ ˈњача / беоˈњача,
бӯˈтњача / буˈтњача, Севе̄ ˈрњача / Севеˈрњача. Код суфикса ‐њача превагу над кратким
односи лик ‐а̄ ˈ‐њача (58% : 42%), при чему се вероватноћа за јављање једног или другог
тешко може утврдити.
2.1.64.2. Посматрајући те суфиксе збирно и водећи рачуна о фонолошком саставу
творбеног шава, можемо уочити једну тежњу, на којој се заснива и дистрибуција међу
суфиксима. Реч са сугласничком групом састављеном од сонаната на творбеном шаву
или пред њим (као жа̄ ˈрњача), а исто тако и са групом с почетним фрикативом, ‐жњ‐ача
или ‐шњ‐ача, преферира дужину ПОС над краткоћом, у приближном односу 2 : 1 (22 : 12,
односно 11 : 5). Речи без групе сугласника на том месту или с групом другачијег састава
махом имају краткоћу. Даље, све именице на ‐ењача, углавном оне од придева с
кратким ‐ен, али и од понеке именице као гˈоле̄ н‐, имају кратак ПОС. Примери попут
кратког жиˈтњача; гноˈјњача и дугог вла̄ ˈкњача, грӯˈдњача, клӣˈпњача, кљӯˈчњача,
мра̄ ˈчњача, трӯˈдњача, штӣˈтњача; га̄ ˈјњача могу завести на помисао да су у питању
мотивни ПЛ, који делом можда и јесу имали утицаја на то да се дужина прошири, али
буˈтњача², реˈпњача, торпеˈдњача², хлаˈдњача² и језӣˈчњача² шеће̄ ˈрњача говоре против
тога.
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О неуређености прозодије овог творбеног типа сведоче примери глаˈвњача :
тра̄ ˈвњача; голуˈбњача : бӯˈбњача; мре̄ ˈжњача : глеˈжњача / гле̄ ˈжњача; лапоˈрњача,
мехуˈрњача : јаво̄ ˈрњача : Севе̄ ˈрњача / Севеˈрњача; церо̄ ˈвњача : мако̄ ˈвњача / макоˈвњача и
сл.
2.1.64.3. Засебно од претходних разматрамо именице које се завршавају на ‐овача
и ‐евача, јер оне имају мотивни ПЛ придева од којег су изведене (о прозодијским
разликама између придева на ‐ов, као Ђˈӯрђев : храˈстов, в. у т. 2.1.232.3). Тако налазимо
примере аˈптовача, ба̄ ˈдемовача, беˈловача, брˈезовача (бреˈзовача), брˈесковача,
бреˈстовача, бˈуковача, вˈишњевача, вˈосковача, глоˈговача, гроˈздовача, дреˈновача,
дреˈњиновача, дуˈдовача, дˈуњевача, ?ˈиловача, јˈабуковача, ка̄ ˈјсијевача, клˈековача,
коˈмовача, крˈушковача, лоˈзовача, маˈковача, оˈраховача, слоˈновача, смˈоковача,
трˈновача, храˈстовача, цеˈровача, шљˈивовача – мотивном речју везане за биљке – и још
ђˈӯрђевача, пеˈтровача и веˈртхајмовача с онимским основама. Таквих су основа, додуше
с другачијим придевским суфиксима, иˈлӣњача и миˈхољача (михоˈљача) ~ Иˈлӣнда̄ н и
Миˈхољда̄ н, али су они на периферији овог система с обзиром на јављање суфикса ‐јача,
којег нема у осталих таквих изведеница, и дужине иза МА у првом примеру и на
колумнално МА пред суфиксом, дато дублетно у другом примеру (оно је вероватно у
вези с непрозирношћу придева *Миˈхољ).
Потврдâ мотивних придева немамо за примере наˈновача (на̄ ˈновача) и пруˈтовача,
па би се ту, стриктно гледано, морао уводити суфикс ‐овача. Да је у питању понешто
различита творба, сведочи и неочекивана дужина ПОС у на̄ ˈновача⁽²⁾.
Мотивни ПЛ има и необично пˈудровача ~ пˈудровати ’пудерисати’.
2.1.65. Суфикс ‐ша1
Од глаголских основа је прˈисташа, ˈусташа и неˈбо̄ јша – с МА регредираним до
пред основу, двосложну, одн. једносложну.
2.1.66. Суфикс ‐иша
Именице с овим суфиксом носе кратак ПОС и МА за њим: враˈтиша, маˈлиша,
плаˈтиша, раˈдиша, хваˈлиша, штеˈдиша.
2.1.67. Суфикс ‐уша
Шездесетак твореница са суфиксом ‐уша листом носи претсуфиксално МА, као
ајгиˈруша, аљкаˈвуша, веˈтруша, гаˈкуша, геаˈкуша, глиˈнуша, говоˈруша, крекеˈтуша,
остраˈгуша, реˈдуша, сачеˈкуша, ћереˈтуша и др.; тако и неслоговна основа ?тмˈуша. То
важи и за ПСТ потлеˈуша, потрˈкуша. Немотивисано оˈскоруша / ˈоскоруша (у РА и
оскоˈруша², а на ХЈП оˈскорӯша!), мада је од скоˈрити (ХЈП), познаје и иницијално МА.
2.1.68. Суфикс ‐ов
Именичким суфиксом ‐о̄ в119 творе се именице с колумналним ПЛ које у флексији
имају алтернацију МА и квантитета: беˈло̄ в‐белоˈва, буˈндо̄ в, гаˈдо̄ в, гаˈро̄ в, геˈџо̄ в, грˈдо̄ в,
жуˈто̄ в, жуˈћо̄ в, зврˈндо̄ в, зеˈљо̄ в, куˈдро̄ в, куˈсо̄ в, куˈцо̄ в, лаˈжо̄ в, луˈдо̄ в, маˈзго̄ в, мрˈко̄ в,
ниˈтко̄ в², реˈдо̄ в, риˈђо̄ в, руˈндо̄ в, трˈто̄ в², труˈто̄ в, шаˈро̄ в, шпиˈцло̄ в (истозначно са
шпиˈцл). Слабије или николико мотивисани јесу примери клиˈнцо̄ в, куˈло̄ в, ћаˈло̄ в, с
истим ПЛ, а тако и Жиˈдо̄ в (поред Жˈидов). Насупрот ових 25 ликова имамо тр̄ ˈтов² и
нˈитков², са мотивним ПЛ.
За пример цˈело̄ в / цеˈло̄ в, мада творбено не припада овде, већ је са ‐∅, може се
приметити да нагиње контаминацији с ликовима твореница са суфиксом ‐о̄ в.
Хомографни, презименски суфикс -ов (аналоган именичком -ин), с краткоћом, Клајн (2003: 176, 381)
налази у презимена попут Јованов, Веселинов и не третира их као конвертована од одговарајућих
присвојних придева, што би, мислимо, био једноставнији поступак.
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2.1.69. Суфикс ‐љаг
С овим су суфиксом муˈтља̄ г и прˈтља̄ г, обе речи са суфиксалним МА и дужином.
2.1.70. Суфикс ‐ад
2.1.70.1. Суфикс ‐а̄ д, са збирним значењем, долази код око 140 именица средњег
рода на ‐е и ‐че. Код оних с ПЛ ˈă‐(ч)е, као и оних с МА даље од претпоследњег слога –
укупно њих око 40 – не изазива алтернације: вˈижла̄ д, Влˈаша̄ д, Влˈашча̄ д, врˈанча̄ д,
вˈуча̄ д, голоˈбрача̄ д, Гˈрча̄ д, гˈушча̄ д, деˈранча̄ д, доˈношча̄ д, зˈеча̄ д, јˈагња̄ д, јˈара̄ д, једноˈгоча̄ д,
кˈрма̄ д, кˈуча̄ д, лˈаставича̄ д, маˈгара̄ д, маˈнгупча̄ д, мˈача̄ д, мˈеча̄ д, недоˈношча̄ д, паˈрипча̄ д,
пˈача̄ д, пˈила̄ д, поˈсмрча̄ д, прˈаунуча̄ д, прˈслуча̄ д, птˈича̄ д, Сˈрпча̄ д, троˈгоча̄ д, ћˈеба̄ д, ћˈура̄ д,
уˈбошча̄ д / ˈубошча̄ д, униˈјача̄ д, уˈнуча̄ д, хˈрча̄ д, Чиˈвуча̄ д, шеˈгрча̄ д.
Алтернације које се појављују у овој творби тичу се ПОС: његова дужина се
скраћује, а МА регредира за један слог. Краћење имамо у 30 именица: бˈалавча̄ д,
баˈлинча̄ д, блˈизанча̄ д, блˈизна̄ д, бˈогаљча̄ д, Бˈугарча̄ д, голуˈждравча̄ д, гˈрбавча̄ д, гˈусарча̄ д,
двˈиза̄ д, деˈришта̄ д, доˈјенча̄ д, ђˈаконча̄ д, ђаˈурча̄ д, ждрˈеба̄ д, за̄ ˈморча̄ д / заˈморча̄ д,
кˈопила̄ д, кˈржљавча̄ д, кˈукавча̄ д, новороˈђенча̄ д, оˈдојча̄ д, пˈасторча̄ д, пˈарампарча̄ д,
поˈсвојча̄ д, прˈаса̄ д, сˈисанча̄ д, ћˈурча̄ д, Цˈиганча̄ д, Црноˈгорча̄ д, чоˈбанча̄ д; регресију МА с
финалне позиције у ових 10: врˈапча̄ д, гоˈспоча̄ д, дˈивча̄ д, дˈугма̄ д, мˈомча̄ д, пˈашча̄ д,
рˈопча̄ д, слˈонча̄ д, тˈела̄ д, штˈена̄ д; а обе алтернације у ове 24 именице: брˈавча̄ д,
ђаˈволча̄ д², звˈонца̄ д, змˈијча̄ д, зˈрнца̄ д², јаˈренца̄ д², јˈуна̄ д, кˈерча̄ д, кљˈуса̄ д, кˈрмча̄ д,
кˈумча̄ д, љуˈбимча̄ д, магаˈренца̄ д, меˈзимча̄ д², пˈарча̄ д, паˈтуљча̄ д, пиˈленца̄ д², роˈђенча̄ д,
свˈињча̄ д, слаˈвујча̄ д, слуˈжинча̄ д, Србиˈјанча̄ д, ˈужа̄ д, цˈрнча̄ д. Алтернације се врше и код
нетипичних твореница као пˈера̄ д; жˈива̄ д120, сˈува̄ д, свˈоја̄ д; бˈуја̄ д, грађених од именице,
придевске речи или глагола.
Овој групи именица, које доследно алтернирају обележја ПОС, припадају и оне које
се због дублетних ПЛ основа не могу класификовати само у једну од наведене четири
групе. У односу на дублетне мотивне ПЛ, с алтернацијом МА и без ње су кˈозла̄ д,
маˈјмунча̄ д; с обема алтернацијама или без њих су ђˈача̄ д, звˈера̄ д, јˈаднича̄ д / јаˈднича̄ д,
тˈана̄ д, Швˈапча̄ д; с алтернацијом дужине или с обема алтернацијама су бˈепча̄ д, дˈрвца̄ д,
јеˈленча̄ д; с алтернацијом МА или с обема алтернацијама су кˈоњча̄ д, поˈловча̄ д, слˈушча̄ д;
према триплету ђуˈле / ђӯˈле / ђˈуле имамо ђˈула̄ д.
2.1.70.2. Именице (а) деˈво̄ јча̄ д, пˈрве̄ нча̄ д, меˈзӣмча̄ д², мˈиље̄ нча̄ д², првороˈђе̄ нча̄ д и
(б) беˈгӯнча̄ д, Дамлаˈтӣнча̄ д, жиˈвӣнча̄ д², млаˈдӯнча̄ д, праˈсе̄ нца̄ д², теˈле̄ нца̄ д, миˈље̄ нча̄ д²
пренебрегавају квантитетску алтернацију, али оне из групе (б) бележе регресију МА.
Обе алтернације изостају у примерима буре̄ ˈнца̄ д, живӣˈнча̄ д², зр̄ ˈнца̄ д², јаре̄ ˈнца̄ д²,
марвӣˈнча̄ д, пиле̄ ˈнца̄ д², прасе̄ ˈнца̄ д², прворође̄ ˈнча̄ д², међу којима доминирају дублети.
Десетак именица одступа од колумналног ПЛ својим до иницијалне позиције
регредираним МА (ПОС им је доследно кратак или скраћен): гˈолупча̄ д, ђˈаволча̄ д²,
прˈосјача̄ д, сˈиновча̄ д, сˈироча̄ д, шˈиљежа̄ д – и још пˈарампарча̄ д, сˈисанча̄ д, који дублетно
имају и мотивну именицу с иницијалним МА. Нˈазима̄ д / наˈзима̄ д и нˈахоча̄ д / наˈхоча̄ д (~
наˈзиме / на̄ ˈзиме и наˈхоче / на̄ ˈхоче) имају оба несистемска лика: први с двосложном
регресијом и други с краћењем претпоследњег основинског слога (уп. правилно горње
за̄ ˈморча̄ д / заˈморча̄ д).
На основу изложеног може се рећи да велика већина (око 80%) ових твореница
има ПЛ с кратким ПОС и МА даљим од њега. Недоследности у њиховом спровођењу у
мањем броју примера делом потичу из старијих речничких прозодијских решења (РА,
РМС, нпр. за гˈолупча̄ д, марвӣˈнча̄ д, прˈосјача̄ д), а делом из нових одредница у РСЈ (нпр.

С нејасном мотивном речју: живина, животиња (РА), жив? РСЈ даје само синонимску дефиницију
’живина, перад’. Како било, која год да је од њих мотиватор, регресије МА има.
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младӯˈнча̄ д, пиле̄ ˈнца̄ д, сˈиновча̄ д). 121 Таква решења, буди узгред примећено, још
шареније изгледају на конкретним примерима из речника, па тако према једном
мотивном ПЛ имамо прозодијски дублетну твореницу, која има правилну и неправилну
варијанту (нпр. зрнце, јаренце, пиленце) или обе неправилне (живинче, прасенце). Ти
односи постају још сложенији када оба члана творбеног пара имају дублетне ПЛ.
2.1.71. Суфикс ‐је
Суфиксом ‐је творе се значењски несродне именице, које се ипак прозодијски могу
објединити према својим формалним особинама (у првом реду броју слогова). Начелно
ћемо поћи од оних деривираних простом суфиксацијом, те прећи на ПСТ и ССТ, мада је
од тих критеријума претежнији наведени формални.
2.1.71.1. Чисте суфиксалне творенице у првом реду су збирне именице баˈгре̄ мље,
баˈгре̄ ње, бˈӣље (узајамно мотивисано са бˈӣљка), биˈсе̄ рје, боˈко̄ рје, бˈо̄ рје, боˈсӣље, брˈе̄ шће,
бˈр̄ сје, буˈсе̄ ње, влˈа̄ ће, вˈр̄ бље, гˈо̄ рје, грˈа̄ ње, греˈбе̄ ње, грˈме̄ ње, гˈр̄ мље, грˈо̄ бље, груˈме̄ ње,
дрˈа̄ чје, дрˈве̄ ће, дˈр̄ вље, дрˈо̄ жђе, дˈӯбље, жбˈӯње, жˈӣље, зеˈле̄ ње, зˈе̄ ље², знаˈме̄ ње, зˈр̄ ње,
иˈве̄ рје, јаˈво̄ рје, јаˈсе̄ ње, јˈо̄ шје, каˈме̄ ње, кеˈсте̄ ње, клˈа̄ сје, клˈе̄ ње, кˈо̄ ље, коˈре̄ ње, коˈро̄ вље²,
креˈме̄ ње, кˈр̄ шје, леˈме̄ зје, лˈе̄ шће, лˈӣшће, лˈо̄ зје, миˈшӣћје², мраˈмо̄ рје, оˈдлӣчје, оˈра̄ шје,
оˈрде̄ ње, ˈо̄ сје, оˈсо̄ бље, оˈстр̄ вље, оˈто̄ чје, пˈе̄ рје, плˈа̄ шће, поˈсӯђе², праˈме̄ ње, проˈсто̄ рје,
прˈо̄ шће, прˈсте̄ ње, прˈӯће, пˈӯпље, раˈслӣње, рˈа̄ шће, реˈме̄ ње, рˈо̄ бље, рˈӯбље, рˈӯчје, сˈа̄ ће,
сеˈме̄ ње, снˈо̄ пље, стˈе̄ ње, сˈӯђе, тиˈмо̄ рје, трˈе̄ шће, тˈр̄ ње, тˈр̄ сје, трˈӯње, уˈгље̄ ње, ˈӯмље,
?ˈӯшће, хрˈа̄ шће, цвˈе̄ ће, чаˈдо̄ рје², чоˈко̄ ће, шаˈто̄ рје, шˈӣбље, шиˈбљӣчје, шиˈка̄ рје, шиˈпра̄ жје,
шˈӯшње (~ шˈӯшањ ’суво лишће’). Оне имају колумнални ПЛ (а)ˈа̄ а уз неколико (можда
неоправданих) изузетака, у погледу МА: лˈово̄ рје, мˈишӣћје², тˈала̄ сје, чˈадо̄ рје²122 и
дужине ПОС: зˈеље⁽²⁾, поˈсуђе²123. У ко̄ ˈро̄ вље², пре̄ сˈтоље / пре̄ ˈсто̄ ље и ра̄ ˈскошје ПЛ је
колумнални, али с мотивном дужином (уп. проˈсто̄ рје с краткоћом). Те су именице на
семантичком и творбеном рубу категорије (збирно значење не даје им суфикс, од
двосложних су дугих основа), па не чуди њихова прозодија саображена ПСТ. Њима би се
могло придружити кратко сˈумра̄ чје.
Суфиксацијом су творени и деадјективи виˈсо̄ чје, здрˈа̄ вље, мˈӣље, оˈбӣље, са
очекиваним ПЛ, као и поште̄ ˈње, у ком изостаје алтернација МА. Могући деадјективи с
више од три слога, милоˈсрђе / мˈилоср̄ ђе, нˈемилоср̄ ђе / немилоˈсрђе, разноˈлӣчје /
разноˈличје, протиˈвре̄ чје..., показују прозодијске особине ССТ па их тамо разматрамо;
једино изоˈбӣље / ˈизобӣље заизвесно припада овде. Девербали с типским ПЛ су слˈа̄ вље,
двоˈӯмље, евентуално и празноˈсло̄ вље, док речи које формално подсећају на ПСТ и ССТ,
иако су семантички најпре девербали, преузимају одговарајуће ПЛ: на̄ ˈсле̄ ђе / на̄ ˈслеђе,
приˈмӣрје / прӣˈмӣрје, прӣˈче̄ шће / прӣˈчешће; ˈобеле̄ жје124, сˈауче̄ шће : сˈууче̄ шће / сˈуучешће.
Тросложно весе̄ ˈље, које у морфемској структури нема префикс, задржава мотивно МА
(~ весеˈлити се).
2.1.71.2. Сложено‐суфиксалне творенице раслојавају се у два главна правца: према
МА и према дужини ПОС. Њихови одговарајући ликови125 су:

Запитајмо се овде над исправношћу одлуке да се у РСЈ, супротно поступку из РМС, збирне именице
донесу у оквиру одреднице мотивне лексеме, а друге речи творене граматичким суфиксима, као писац ~
пишчев (Клајн 2003: 8) или лисац ~ лисица (Станојчић и Поповић 2008: 161–162), и даље засебно.
122 Уп. само неке од именица с истим мотивним ПЛ које прихватају колумнално МА: боˈко̄ рје, мраˈмо̄ рје,
јаˈво̄ рје и серију других на -ˈе̄ ње.
123 Обоје су Вукови ПЛ (први, додуше, и тада дублет). Ако се пак хтело приклонити местимичној тежњи ка
недужењу основе у оваквим примерима, познатој у новоштокавским говорима (уп. Николић 1981: 140),
онда у томе недостаје доследности.
124 Тако у РСЈ, ОР. С друге стране, РМС даје само обеˈле̄ жје, а РА оба лика.
125 Речи су сортиране одстрага, ради лакшег уочавања крајњих основа.
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(1) (а)аˈа̄ ‐је: правоˈве̄ рје, кривоˈве̄ рје, прекоˈмо̄ рје 126 , лицеˈме̄ рје, вишеˈгла̄ сје,
двоˈгла̄ сје, многоˈгла̄ сје, једноˈгла̄ сје, четвороˈгла̄ сје, протиˈвре̄ чје, двоˈлӣчје, малоˈдӯшје,
равноˈдӯшје, доброˈдӯшје, славоˈљӯбље, богоˈљӯбље, правдоˈљӯбље, слободоˈљӯбље,
самоˈљӯбље, среброˈљӯбље, братоˈљӯбље, частоˈљӯбље, самодрˈжа̄ вље, богоˈсло̄ вље,
велеˈӯмље, двоˈӯмље, кривоˈӯмље, слободоˈӯмље, краткоˈӯмље, тупоˈӯмље, частоˈхле̄ пље,
двоˈвла̄ шће, троˈвла̄ шће, сладоˈстра̄ шће, Водоˈкр̄ шће;
(2) ˈа(а)а̄ ‐је – вˈиного̄ рје, пˈуномо̄ ћје, мˈеђуре̄ чје, тˈисућле̄ ће;
(3) (а)аˈа‐је – троˈлеће, стоˈлеће;
(4) ˈа(а)а‐је – без примерâ;
(1–2) ˈааа̄ а / ааˈа̄ а – мˈеђуво̄ ђе / међуˈво̄ ђе, прˈавосӯђе / правоˈсӯђе, равноˈте̄ жје /
рˈавноте̄ жје, ?сˈујеве̄ рје / сујеˈве̄ рје, празноˈве̄ рје / прˈазнове̄ рје, прˈаскозо̄ рје / праскоˈзо̄ рје,
мˈилозвӯчје / милоˈзвӯчје, мˈеђувр̄ шје / међуˈвр̄ шје, родоˈљӯбље / рˈодољӯбље, гостоˈљӯбље /
гˈостољӯбље,
Средоˈзе̄ мље / Срˈедозе̄ мље,
рˈодосло̄ вље / родоˈсло̄ вље,
светоˈса̄ вље /
свеˈтоса̄ вље, прˈавосла̄ вље / правоˈсла̄ вље;
(2–3) ˈ(а)ааа̄ а / (а)ааˈаа – полуˈгође / пˈолуго̄ ђе, милоˈсрђе / мˈилоср̄ ђе, нˈемилоср̄ ђе /
немилоˈсрђе, једноˈумље / јˈедноӯмље.
(3–4) ˈаааа / ааˈаа – мˈесојеђе / месоˈјеђе;
Као што се види, доминирају (чине 50 од око 75 лексема) творенице са ПЛ ‐аˈа̄ а и
њихови дублети с ликом ˈаа̄ а; остали су слабије заступљени. Када се упореди само МА
свих твореница, види се да оно најчешће долази испред ПОС (43 : 4 иницијална, уз по 20
дублета), а када се упореде само дужине ПОС, види се да је он најчешће дуг127 (57 : 3
кратка, уз по 12 дублета). Та два податка потврђују доминацију ПЛ ‐аˈа̄ а, мада нисмо
сигурни да је реализација тог МА толико проширена у савременом стандарду, на шта
упућује и огроман удео дублета у РСЈ, готово половичан у овој групи именица. Када је
реч о дублетима, напоменимо да су они у већини примера грађених с истим основама –
донесени недоследно. Једино смо у једној бројнијој таквој групи (на ‐ˈгла̄ сје) забележили
истоветне ПЛ; насупрот томе стоје оваква речничка решења: двоˈмесе̄ чје / двоˈмесечје :
троˈмесе̄ чје; стоˈлеће (тро‐) : тˈисућле̄ ће; празноˈве̄ рје / прˈазнове̄ рје : кривоˈве̄ рје (право‐);
родоˈљӯбље / рˈодољӯбље (госто‐) : дружеˈљӯбље / дружеˈљубље (власто‐, користо‐) :
славоˈљӯбље (бого‐, правдо‐, слободо‐, само‐, сребро‐, брато‐, часто‐); рˈодосло̄ вље /
родоˈсло̄ вље : језикоˈсло̄ вље / јеˈзикосло̄ вље : грˈбосло̄ вље; једноˈумље / јˈедноӯмље :
слабоˈумље / слабоˈӯмље (бистро‐) : велеˈӯмље (криво‐, слободо‐, кратко‐, тупо‐).
Највећи број ССТ је четворосложан, са двосложном првом саставницом (било са
спојним ‐о‐, било без њега), једносложном другом основом и једносложним суфиксом.
Једини четворосложни пример који прозодијским ликом одудара од наведених
образаца јесте грˈбосло̄ вље (вероватно је у питању грешка; РА даје грбоˈсло̄ вље).
Тросложни примери, попут дв‐оˈ‐лӣч‐је, нису забележени с иницијалним МА. Међу
петосложнима има оних с тросложним први формантом користоˈљӯбље /
користоˈљубље, слободоˈљӯбље, слободоˈӯмље (очекивани прозодијски ликови),
језикоˈсло̄ вље / јеˈзикосло̄ вље (очекивани и неочекивани) и с двосложним другим
формантом: самодрˈжа̄ вље, вишеˈстрана̄ чје (неочекивани и очекивани ликови, мада су
то и једно и друго вероватно мотивна МА другог форманта). Потоњем примеру
придружују се и четворосложни двоˈстрана̄ чје, двоˈмесе̄ чје / двоˈмесечје, троˈмесе̄ чје, сви
с мотивним акцентом, без обзира на присуство суфикса.

Иако према творбеном критеријуму не припадају овде, лексеме прекоˈмо̄ рје, протиˈвре̄ чје, мˈеђуре̄ чје,
мˈеђуво̄ ђе / међуˈво̄ ђе, мˈеђувр̄ шје/ међуˈвр̄ шје, нˈемилоср̄ ђе / немилоˈсрђе, премаˈлеће / прˈемалеће наводимо у
овој групи, збор структурних и прозодијских сличности са ССТ.
127 Детаљнију анализу дужине ПОС, према фонолошком саставу, дајемо за ПСТ.
126

64

2.1.71.3. Префиксално‐суфиксалне творенице са ‐је још су прозодијски раслојеније.
И код њих се јавља пуно дублета (42 / 96 примера). Варијације се, с друге стране, махом
тичу квантитета, док је МА углавном стабилно. У осамдесетак тросложних примера, као
и код ССТ, имамо МА испред ПОС: беˈзбо̄ жје, беˈзве̄ рје, беˈзвла̄ шће / беˈзвлашће, беˈзвла̄ ђе /
беˈзвлађе, беˈздӯшје, беˈзӯмље, беˈсправље², беˈспӯће беˈспуће, беˈсце̄ ње, беˈшча̄ шће
беˈшчашће, доˈно̄ жје, доˈрӯчје, за̄ ˈбрђе / заˈбр̄ ђе, за̄ ˈбрежје², за̄ ˈвршје, за̄ ˈгла̄ вље / заˈгла̄ вље,
за̄ ˈглӯшје, за̄ ˈго̄ рје, заˈгра̄ ђе (за̄ ˈгра̄ ђе), за̄ ˈдушје / за̄ ˈдӯшје, заˈкрӣље / за̄ ˈкриље, за̄ ˈле̄ ђе / за̄ ˈлеђе,
заˈпе̄ шће / за̄ ˈпешће, за̄ ˈсвође, за̄ ˈсеље, за̄ ˈтишје, заˈӯмље, за̄ ˈхлађе, за̄ ˈче̄ ље / за̄ ˈчеље,
наˈдво̄ ђе / наˈдвође, наˈдгра̄ ђе (наˈдграђе), наˈдзе̄ мље, на̄ ˈлӣчје / на̄ ˈличје, на̄ ˈречје, на̄ ˈручје /
на̄ ˈрӯчје, на̄ ˈсе̄ ље / на̄ ˈсеље, на̄ ˈсӣље / на̄ ˈсиље, наˈткро̄ вље / на̄ ˈткро̄ вље, оˈкрӣље, поˈбр̄ ђе,
поˈбре̄ жје, поˈгла̄ вље, поˈдго̄ рје, поˈдгр̄ ље, поˈдзе̄ мље, поˈдлӯчје, поˈдмо̄ рје, поˈдне̄ бље /
по̄ ˈдне̄ бље, поˈдно̄ жје, поˈдрӯчје, поˈдӯшје / по̄ ˈдӯшје, поˈпр̄ сје, поˈре̄ чје / поˈречје, Поˈса̄ вље,
поˈсто̄ ље / по̄ ˈстоље, поˈткро̄ вље, преˈдво̄ рје, преˈдго̄ рје, преˈдгра̄ ђе, преˈдсо̄ бље / пре̄ ˈдсо̄ бље,
прекоˈмо̄ рје, приˈбре̄ жје / приˈбрежје, приˈгорје / прӣˈго̄ рје, прӣˈда̄ рје, приˈдво̄ рје, приˈзе̄ мље²,
приˈмо̄ рје / прӣˈмо̄ рје, прˈиоба̄ ље, ?проˈлеће, проˈче̄ ље / проˈчеље, ра̄ ˈздо̄ бље, раˈздо̄ ље /
ра̄ ˈздо̄ ље, ра̄ ˈскр̄ шће, раˈспуће / ра̄ ˈспуће, саˈзве̄ жђе / саˈзвежђе, саˈзвӯчје, уˈзбре̄ жје²,
уˈзгла̄ вље, уˈзда̄ рје, уˈспло̄ ђе. За разлику од ССТ, овде има примера с иницијалним МА,
додуше малобројних и дублетних: бˈеспра̄ вље², зˈа̄ брежје², прˈизе̄ мље², ˈузбре̄ жје².
2.1.71.4. Четворосложни примери с двосложном другом основом колебају се у МА.
Оно је иницијално у: зˈавече̄ рје, зˈајута̄ рје, нˈеизме̄ рје, прˈиоба̄ ље, прˈедвече̄ рје,
прˈедјута̄ рје; пред ПОС у: Помоˈра̄ вље, проруˈка̄ вље, а дублетно у: нˈавече̄ рје / навеˈче̄ рје,
пˈовече̄ рје / повеˈче̄ рје, Пˈодуна̄ вље / Подуˈна̄ вље, пˈотпалӯбље / потпаˈлӯбље. Пред основом
је акценат у: заˈвета̄ рје128, поˈјута̄ рје129, као и у дублетима заˈрука̄ вље / заруˈка̄ вље,
наˈрука̄ вље / наруˈка̄ вље. Ако би се он у прва два примера и могао правдати мотивним
МА (мада оно не остаје ни у *Поˈдуна̄ вље, *поˈвече̄ рје, *приˈоба̄ ље), код оних на ‐ˈрука̄ вље
њему нема места. Мотивни ПЛ остаје у беза̄ ˈкоње. Четворосложни примери с
двосложним првим формантом (прекоˈмо̄ рје) обрађени су са ССТ (в. фн. 126).
2.1.71.5. По питању квантитетâ, ПСТ са ‐је разврставамо према дужини њиховог
префиксалног и основинског слога. Код префиксалних дужина тросложних твореница
уочљиве су ове тежње. С извесним изузецима и очекиваним дублетима, доминантно су
дуги за‐, на‐, раз‐, а половично и при‐. Остали префикси, без‐, до‐, над‐, о‐, по, под‐, пред‐,
(при‐), про‐, са, ‐уз, махом нису дуги, и када јесу, опет се ради о дублетима с краткоћом
на том слогу. Све четворосложне именице имају кратак префикс (зˈавече̄ рје,
нˈарука̄ вље / наруˈка̄ вље и сл.)
Дужину мотивног слога испитивали смо на основу сугласничке групе која се јавља
пред финалним ‐е (звучност, присуство сонанта / консонанта (С, К) и одсуство (В),
јотовање, присуство сугласничке групе). Издвојило се неколико група примера:
Табела 3. Квантитет ПОС код ПСТ са ‐је
‐ће
‐ђе
‐шће ‐Кје ‐Вље ‐Вње ‐рје ‐Сље
Дуг ПОС
0
4
2
13
6
1
23
17
Дублетан
2
9
3
7
5
0
0
0
Кратак ПОС
1
2
0
3
1
1
0
0
Подаци сведоче о нефреквентности краткоће у ПОС и доминацији дужине. Пред
завршецима речи без сонанта (‐ће, ‐ђе, ‐шће) речник се радије опредељује за дублет, а
код ових других, очекивано, преовладава дужина, и то у последње две групе сасвим.
РМС творенице на -ˈвета̄ рје даје доследно, с означеним ПЛ (беˈз-, заˈ-, поˈ-). РА и ОР, с друге стране,
предвиђају за̄ ˈвета̄ рје.
129 Сличну недоследност у акцентовању твореница на -јута̄ рје показује и РМС, али с другачијим
решењима него у РСЈ.
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Однос квантитета међу слоговима – од кумулације дужина до обеју краткоћа –
градуелно представљено изгледа овако: а̄ ˈа̄ (за̄ ˈгла̄ вље) : а̄ ˈа (за̄ ˈбрђе) : аˈа̄ (беˈзбо̄ жје) : аˈа
(раˈспуће) одговара вредностима 19% : 17 % : 52% : 11%. Убедљиво најфреквентнији ПЛ
је аˈа̄ а. Кратак префиксални слог фреквентнији је од дугог (64% : 36%), дуг ПОС
фреквентнији је од кратког (71% : 29%).
И код префиксалних твореница уочавамо велики број недоследних, углавном с
дублетизмом везаних решења: раˈспуће / ра̄ ˈспуће : беˈспӯће / беˈспуће; наˈдзе̄ мље (под‐) :
приˈзе̄ мље / прˈизе̄ мље; заˈрука̄ вље / заруˈка̄ вље (на‐) : проруˈка̄ вље; за̄ ˈдушје / за̄ ˈдӯшје :
поˈдӯшје / по̄ ˈдӯшје : беˈздӯшје; за̄ ˈбрежје / зˈа̄ брежје : ˈузбре̄ жје уˈзбре̄ жје : приˈбре̄ жје
приˈбрежје : поˈбре̄ жје; нˈавече̄ рје / навеˈче̄ рје (по‐) : прˈедвече̄ рје; заˈгра̄ ђе (за̄ ˈгра̄ ђе) :
наˈдгра̄ ђе (наˈдграђе) : преˈдгра̄ ђе.
2.1.72. Суфикс ‐овље
Сложени суфикс ‐овље, с аломорфом ‐евље, долази код именица броˈдо̄ вље,
кроˈво̄ вље, крˈше̄ вље, роˈго̄ вље, уˈгље̄ вље, храˈсто̄ вље (у РСЈ07 и ваˈло̄ вље, цреˈпо̄ вље).
Строго гледано, у зрˈне̄ вље бисмо имали посебни суфикс ‐евље, с обзиром на тврду
основу. Све творенице имају ПЛ као и горњи колективи на ‐је: аˈа̄ а.
2.1.73. Суфикс ‐иње
Колумнални ПЛ имају и речи са ‐иње: жеˈнскӣње, звеˈрӣње, јалоˈвӣње, матоˈрӣње,
муˈшкӣње. Једино је с дублетно дугим ПОС ра̄ ˈстӣње / раˈстӣње (уп. краћење у звеˈрӣње ~
звˈе̄ р‐).
2.1.74. Суфикс ‐ије
Црквенославенизми на ‐ије донекле се осећају као мотивисане речи. МА фиксирају
пред суфиксом: благоутроˈбије², молеˈпствије (немотивисано путешеˈствије), или
узимају доминантни ПЛ од твореница на ‐је (али без дужине, за коју нема фонетских
услова130): благоуˈтробије².
2.1.75. Суфикси ‐ње, ‐ће
2.1.75.1. Више стотина глаголских именица на ‐ње и ‐ће, у чију творбу нећемо
ближе улазити (о томе в. Клајн 2003) осим истицања чињенице да формална анализа
ових речи у неким случајевима захтева и увођење трећег суфикса, ‐ење (нпр.
задовољ‐ење), различито је обрађено у РСЈ. Оне које су развиле полисемантичку
структуру или потичу од свршених глагола дате су као засебне одреднице, а остале,
регуларне – и то само оне од несвршених е и и глагола – уз одговарајући глагол, у
угластој загради131. За нас овде та дистинкција није важна и не означавамо је.
Ове именице огромном већином, како је већ одавно установљено132, испољавају
овакву дистрибуцију ПЛ:
(1) несвршени глаголи носе мотивни лик с дужењем ПОС / пенултиме;
(2) свршени глаголи носе колумнални ПЛ ‐а̄ ˈ‐ње / ‐а̄ ˈ‐ће.
То потврђују примери – (1) баˈца̄ ње, издржа̄ ˈвање, обрезӣˈва̄ ње, пˈева̄ ње, позна̄ ˈва̄ ње,
пˈрстенова̄ ње, разједнача̄ ˈва̄ ње, разоˈнође̄ ње, твр̄ ˈђе̄ ње, трˈебова̄ ње, улеђӣˈва̄ ње; (2)
Уп. ипак у РА варијанту Ваведе̄ˈније².
Овај лексикографски поступак јединствен је у РСЈ. Вероватно се њиме хтело избећи третирање
глаголске именице као члана флективне парадигме, па се тим формама придао неки међустатус. Ипак,
збирне именице на -ад и -је дате су у облим заградама, као део флексије, иако оне то строго гледано нису.
132 То мишљење су заступали Маретић, Белић, Б. Николић (Николић 1970: 65). Потоњи аутор наводи да се
диференцијацији према виду мотивног глагола противио Будмани. С историјског аспекта, глаголске
именице на -а̄ ˈ-је припадале су само покретним, c-парадигмама, а остали ликови су настали уопштавањем
(Каповић 2018: 204, 219 и др.)
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букнӯˈће, васкрсе̄ ˈње, васкрснӯˈће, венча̄ ˈње, ганӯˈће, допуште̄ ˈње, доспе̄ ˈће, достигнӯˈће,
дошколова̄ ˈње, загађе̄ ˈње, замонаше̄ ˈње, заруче̄ ˈње, заузе̄ ˈће, зачепље̄ ˈње, заче̄ ˈће,
наелектриса̄ ˈње, оплође̄ ˈње, подруштвље̄ ˈње... – да наведемо само по неколико
илустративних. И примери творени слагањем или ССТ тако се понашају: (1)
електрозаварӣˈва̄ ње, самозавара̄ ˈва̄ ње, самокажња̄ ˈва̄ ње, самосавлада̄ ˈва̄ ње; (2)
водоосвеће̄ ˈње, родоскврнӯˈће, самоопредеље̄ ˈње, самопоузда̄ ˈње.
2.1.75.2. Ипак, могу се издвојити и појаве, готово све незабележене у литератури
(нпр. Николић 1970: 65, Бабић 2002: 158), које сведоче о одступању од тих образаца.
(1) Именице од несвршених глагола на ‐нути узимају ПЛ именица од свршених:
венӯˈће, гинӯˈће, тонӯˈће, чезнӯˈће. Тако имамо и уме̄ ˈће; бӣˈће, пӣˈће, шӣˈће, па се стога може
закључити да све именице на ‐ће носе лик а̄ ˈ‐ће. Изузетак је једино треˈнӯће², које
пореклом и не спада у ову категорију (Скок га објашњава као деноминал тренут‐је),
мада га речници прво дефинишу глаголом трепнути.
(2) И‐глаголи из кратке покретне парадигме, као ноˈсити‐нˈосӣм, бележе
колебање у лику глаголске именице. Она је доследно с ПЛ презента у именица од
префигираних глагола на ‐водити, ‐возити, ‐гонити, ‐носити, ‐ходити са више од два
слога основе: доˈвожење (од‐, на‐, под‐, при‐); доˈвође̄ ње (из‐, на‐, по‐, пре‐, пред‐, при‐, про‐,
произ‐, спро‐); наˈгоње̄ ње (при‐, са‐, уз‐), доˈноше̄ ње (допри‐, за‐, из‐, на‐, над‐, од‐, под‐, пре‐,
при‐, произ‐); доˈхође̄ ње (за‐, ис‐, на‐, по‐, пре‐, проис‐, у‐). У другим случајевима решења су
неједнака, као што приказујемо у табели.
Табела 3а. Расподела ПЛ суфиксала од и / и глагола са -ње
Број
Дублетно
Творбена
слогова Инфинитивно МА
Презентско МА
инфинитивно и
основа
основе
презентско МА
Немотивисани
воˈђе̄ ње, гоˈње̄ ње,
моˈље̄ ње / мˈоље̄ ње,
глагол
клоˈње̄ ње, коˈше̄ ње,
ноˈше̄ ње / нˈоше̄ ње,
1
проˈше̄ ње; воˈље̄ ње
сеˈље̄ ње / сˈеље̄ ње
(једини е / и
глагол)
Суфигирани
смоˈче̄ ње,
тˈеље̄ ње / теˈље̄ ње
глагол
штеˈње̄ ње (и
1
проˈште̄ ње² од
сврш. глагола)
Префигирани
своˈђе̄ ње / свˈође̄ ње,
глагол
1
сноˈше̄ ње /
снˈоше̄ ње
Глагол с
крˈече̄ ње /
1
дублетним МА
креˈче̄ ње133
Немотивисани
мрмоˈре̄ ње,
оˈхоље̄ ње
жаˈлошће̄ ње
или
пакоˈшће̄ ње,
(жалоˈшће̄ ње)
2
суфигирани
питоˈмље̄ ње,
глагол
румеˈње̄ ње
Сложени
протуˈсловље̄ ње,
ходочаˈшће̄ ње
3
глагол
рукоˈвође̄ ње

Крˈечити / креˈчити има презент крˈечӣм, па се на основу тих односа не може разлучити је ли крˈече̄ ње
само према крˈечити или и према креˈчити. Уп. недвосмислени случај мˈрморити / мрмоˈрити ~
мˈрморе̄ ње / мрмоˈре̄ ње.
133
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Ова класификација открива тек да је примера с инфинитивним МА више него оних
с презентским (15 : 2, уз 8 дублетних), али не упућује на факторе који су утицали на
реализацију једног од двају мотивних ликова. Штавише, она открива белодане
недоследности, као штеˈње̄ ње : тˈеље̄ ње / теˈље̄ ње; пакоˈшће̄ ње : жаˈлошће̄ ње
(жалоˈшће̄ ње) и др. Пример мˈрмоље̄ ње нисмо навели, јер је ту посреди очита грешка:
према мˈрмољити и мрмоˈљити134 дато је само мˈрмоље̄ ње.
Краткој покретној ну / не парадигми припадају тоˈње̄ ње и дˈење̄ ње 135 , опет
неједнако дати.
Појаву сличну овој налазимо само код садашњих прилога хетеротоних глагола,
као нˈосе̄ ћӣ. Ипак, према глˈођӯћи, тˈонӯћи, вˈоле̄ ћи немамо глаголских именица с
иницијалним МА.
Запазили смо и два глагола непокретне и‐парадигме који регредирају (финално)
МА у глаголској именици: сраˈмоће̄ ње² (уз регуларно срамоˈће̄ ње²) и теˈмеље̄ ње, мада су
сви други такви само са мотивним МА: бокоˈре̄ ње, будаˈље̄ ње; биˈстре̄ ње, боˈдре̄ ње
боˈје̄ ње...
(3) Акценат презента налазимо, опет недоследно, и у неколико именица
изведених из глагола типа сˈећи‐се̄ ˈче̄ м, где имамо грӣˈзе̄ ње, пре̄ ˈде̄ ње (и па̄ ˈсе̄ ње136) према
сˈече̄ ње стрˈиже̄ ње, ССТ главоˈсече̄ ње и према мˈузе̄ ње / мӯˈзе̄ ње.
(4) Неколико глаголских именица, вокалских корена, јавља се с МА пред
суфиксом. То су биˈје̄ ње, лиˈве̄ ње, млеˈве̄ ње, а њима опонирају вˈије̄ ње, гњˈије̄ ње, мˈије̄ ње,
пˈије̄ ње, рˈије̄ ње, шˈиве̄ ње. Сличне недоследности налазимо и у другим речницима. Сви ти
ликови нама су познати у варијанти која се ослања на трпни глаголски придев, а
посебно шиˈве̄ ње, трˈве̄ ње и сл. (потоњи не бележи РСЈ). И пример вр̄ ˈше̄ ње (РСЈ само
њега бележи из те групе) показује да се заснованост лика именице на трпном придеву,
будући да у инфинитиву имамо и врˈе̄ ћи⁽²⁾. То би важило и за жеˈже̄ ње, иˈде̄ ње, теˈче̄ ње,
само што за њих РСЈ не предвиђа инфинитив с регресијом МА.
(5) Глаголи који граде двосложну именицу носе лик а̄ ˈ‐ без обзира на вид: бде̄ ˈње,
вре̄ ˈње, зва̄ ˈње, зна̄ ˈње, мре̄ ˈње, сја̄ ˈње (тако и бӣˈће, пӣˈће, шӣˈће, мада су они урачунати под
(1)); с њима иде и формално немотивисано жӣˈће и сасвим немотивисано зда̄ ˈње. Бабић
ову групу погрешно везује само за глаголе на ‐јети (2002: 158).
(6) Неке именице од несвршених глагола, када изражавају чин или резултат
радње, мање или више специфичан, преферирају лик ‐а̄ ˈ‐ње: богослуже̄ ˈње, има̄ ˈње,
једиње̄ ˈње, осећа̄ ˈње, пече̄ ˈње, путова̄ ˈње (забележено под значењем 2), саосећа̄ ˈње, код
Вука и варе̄ ˈње. Именице с тим ликом творене од двовидских глагола не сврставамо
овде, јер оне свакако према свршеном виду имају те форме. Тако је са благодаре̄ ˈње,
именова̄ ˈње, одликова̄ ˈње; вˈиђе̄ ње / виђе̄ ˈње, чуˈве̄ ње / чуве̄ ˈње, који означавају чин радње.
Међутим, васпита̄ ˈње и оˈбразова̄ ње / образова̄ ˈње137, који означавају системски процес
(значење незабележено у РСЈ), и поштова̄ ˈње, које означава осећање, морали би се, иако
с ликовима уобичајеним за свршене глаголе, изводити од несвршених.
Да је везивање ПЛ ‐а̄ ˈ‐ње за чин или резултат радње појава која се развија, сведоче
и примери које смо претходних година забележили у медијском говору, а који су,
мислимо, заступљени сасвим широко: гостова̄ ˈње, дугова̄ ˈње, интересова̄ ˈње, послова̄ ˈње,
постоја̄ ˈње, уме̄ ˈње (у РСЈ само уˈме̄ ње).

У презенту омашком дато „-ма̏ мољӣ м“ ум. „мр̀ мољӣ м“.
Овај је облик према деˈнути (дˈенути), па је вероватноћа за јављање левљег МА већа.
136 Овде је дужина и инфинитивна: пˈасти (па̄ ˈсти (пˈа̄ сти)) (sic).
137 Нејасан је разлог за различит третман ових именица блиског, комплементарног значења; уп. у РА
ваˈспита̄ ње / васпӣˈта̄ ње као права гл. именица и васпӣˈта̄ ње / васпита̄ ˈње као ’васпитаност’.
134
135
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(7) Обрнути случај, појава мотивног ПЛ код свршеног глагола, забележена је само
у неколико примера: у називима црквених празника Богоја̄ ˈвље̄ ње, Срˈете̄ ње / Срете̄ ˈње,
Преоˈбраже̄ ње / Преображе̄ ˈње (тако и немотивисано Ваведе̄ ˈње / Вавеˈде̄ ње, уп. и
ендониме манастира Благовеˈште̄ ње, Вазнеˈсе̄ ње138) и још биолошки термин проˈтка̄ ње /
протка̄ ˈње. Вуково је покоˈпа̄ ње, поˈузда̄ ње (~ поˈуздати се), преоˈбраже̄ ње, спа̄ ˈсе̄ ње
(Маретић 1899: 329). Како се може приметити, не одговарају сви ликови с левљим МА
глаголској основи: само инфинитивни ПЛ носи Богоја̄ ˈвље̄ ње, Благовеˈште̄ ње, само
презентски (и пасивни) ПЛ Преоˈбраже̄ ње, с тим што Благовеˈште̄ ње и Преоˈбраже̄ ње,
једини од свих таквих, крате ПОС.
На трагу примера проткање имамо проште̄ ˈње (проˈште̄ ње) и термин оˈплође̄ ње
(РА), а и још неколико примера које смо сами забележили: доˈшколова̄ ње, раˈскаја̄ ње,
раскомаˈда̄ ње, скоˈнча̄ ње. Томе треба додати и серију све регуларнијих таквих творби,
које се и не јављају у лику очекиваном за свршене глаголе. У питању су именице од
двовидских глагола страног порекла. ОР бележи нпр. прикоˈма̄ ндова̄ ње, преоˈбликова̄ ње,
прекоˈмпонова̄ ње, предимензионӣˈра̄ ње, преструктурӣˈра̄ ње, преструктуˈриса̄ ње, а томе
би се црпењем речникâ нових речи и електронских корпуса могле додати још десетине
речи као предозӣˈра̄ ње, прекоˈмбинова̄ ње, разминӣˈра̄ ње...
На крају дајемо рубне појаве из прегледане грађе. У примеру рˈодооскврње̄ ње /
родоосквр̄ ˈње̄ ње варијанта с иницијалним МА, дата према РМС, није јасна и стоји у
опреци са оскврње̄ ˈње. Стихокле̄ ˈпа̄ ње не одговара мотивном клеˈпати (уп. ипак
накле̄ ˈпати⁽²⁾, скле̄ ˈпати², РА даје и кле̄ ˈпати²). Лексема ока̄ ˈпа̄ ње, с које се упућује на гл.
оˈкапати (свр.) одговара учесталом ока̄ ˈпати, незабележеном у РСЈ.
2.1.76. Суфикс ‐није
Словенизми бдˈеније и писаˈније, с нејотованом варијантом суфикса ‐ње, разликују
се по МА. Оно друго, претсуфиксално је, ако се може ослонити на аналогију с именицама
као бде̄ ˈње, очекивано. Уп. и немотивисано жˈитије / жиˈтије, које се у овом погледу
колеба.139
2.1.77. Суфикс ‐ле1
Значење сродно претходно разматраним суфиксима овај формант има у два
примера: кˈозле (коˈзле), дˈерле (деˈрле). У оба случаја главни ПЛ дат је с регресијом МА, а
неравноправни ПЛ с мотивним МА.
2.1.78. Суфикс ‐ле2
Овај суфикс само је формално истоветан са ‐ле1. Од њега се разликује, како Клајн
(2003) примећује – иако га не издваја као засебан, по значењу и роду речи које твори,
али не само по томе. Творенице с овим суфиксом, томе додајемо, имају и колебљиву
деклинацију, доследно колебљиву прозодију и суфикс увек додају на вокалску
(редуковану) основу. РСЈ даје примере ћа̄ ˈле / ћˈа̄ ле, чӣˈле / чˈӣле, а РСЈ07 је имао и бра̄ ˈле
(поред чӣˈле / чˈӣле). У дијалекатско раслојавање оваквих твореница у погледу
деклинације и прозодије овде нећемо улазити, будући да решење из новијег издања
Једнотомника сумира постојеће (макар номинативне) прозодијске ликове и придружује
их деклинационим обрасцима онако како се они у стандардном говору најчешће
реализују (ћа̄ ˈла / ћа̄ ˈле̄ : ћˈа̄ лета).
2.1.79. Суфикс ‐аље
Именице бича̄ ˈље и држа̄ ˈље имају суфиксално МА.

138
139

У питању су манастири у Овча̄ рско-ка̀ бла̄ рској клисури.
Често се среће и ПЛ жˈӣтије, као што се код твореница са -ија изузетно јавља вˈӣсија, нˈӣзија.
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2.1.80. Суфикс ‐иште
2.1.80.1. Суфиксали са ‐иште имају два типична ПЛ, она с МА око ПОС, редовно
кратког. Према фреквенцији ти ликови (аˈ‐ : ˈа‐) стоје у грубом односу 1 : 2, а тачније у
односу 32% : 61%, будући да око 7% отпада на речи које чувају мотивно МА даље од
ПОС. Расподељују се овако:
(1) ‐ăˈ‐ӣште – блаˈтӣште, браˈнӣште, брˈчӣште, буˈбњӣште, вреˈмӣште,
глуˈмӣште, гнеˈздӣште, гноˈјӣште, граˈдӣште, гроˈбӣште, гроˈбљӣште, деˈрӣште,
дуваˈнӣште, зимоˈвӣште, зоˈбӣште, коˈпљӣште, коˈсӣште, леˈдӣште, меˈсӣште, оˈвсӣште,
оˈгњӣште, поˈјӣште, прˈтӣште, псеˈтӣште, риˈжӣште, риˈтӣште, роˈсӣште, саˈјмӣште,
свеˈтӣште, слаˈнӣште, смеˈтӣште, соˈјӣште, стаˈнӣште, стрˈвӣште, стрˈнӣште,
трˈнӣште, уˈгљӣште, хмеˈљӣште, цеˈдӣште, црˈквӣште – гребеˈнӣште, кромпиˈрӣште,
трогоˈдӣште, егзерциˈрӣште;
(2) ‐ˈă‐ӣште – блˈатӣште, бˈојӣште, брˈитвӣште, брˈоћӣште, вˈатрӣште,
вˈилӣште, влˈасӣште, вˈојӣште, врˈесӣште, вˈртӣште, гˈазӣште, гˈарӣште, глˈедӣште,
гˈорњӣште, грˈабљӣште, дˈињӣште, ђˈубрӣште, жˈарӣште, жˈитӣште, згˈарӣште,
зˈимӣште, ˈискрӣште, кˈрмӣште, кˈупӣште, кˈућӣште, лˈовӣште, лˈожӣште, мˈедӣште,
млˈинӣште, мрˈазӣште, плˈодӣште, пˈутӣште, рˈатӣште, рˈепӣште, рˈочӣште, рˈудӣште,
сврˈатӣште, сˈедӣште, сˈелӣште, сˈецӣште, сˈидрӣште, сˈирӣште, склˈонӣште,
скрˈовӣште, слˈетӣште, спрˈемӣште, спрˈудӣште, ?срˈедӣште, стˈецӣште, стˈојӣште,
стрˈатӣште, стˈубӣште, схрˈанӣште, хвˈатӣште, цвˈетӣште, шˈипчӣште – боˈравӣште,
боˈстанӣште, граˈбуљӣште, доˈлетӣште, доˈскочӣште, иˈзворӣште, иˈзлазӣште,
иˈзлетӣште, иˈсходӣште, коˈначӣште, коˈнопљӣште, коˈритӣште, куˈпусӣште,
лиˈвадӣште, луˈцерӣште, мрˈцинӣште, оˈбданӣште, оˈдморӣште, оˈдредӣште, поˈлазӣште,
преˈноћӣште, приˈбежӣште, приˈсојӣште, приˈстанӣште, приˈступӣште, пшеˈничӣште,
раˈсадӣште, раˈсплодӣште, стаˈновӣште, стоˈварӣште, суˈкобӣште, тоˈварӣште,
трˈговӣште, уˈбожӣште, уˈворӣште, уˈзлетӣште, ?уˈпорӣште, уˈрочӣште, уˈтецӣште,
уˈточӣште, циˈркусӣште – водеˈничӣште, кукуˈрузӣште, утоˈварӣште – ва̄ ˈшарӣште,
за̄ ˈбавӣште, за̄ ˈлетӣште, про̄ ˈрочӣште, ра̄ ˈзбојӣште, са̄ ˈборӣште;
(3) ˈа(а)ă‐ӣште – дˈетелӣште,
пˈепелӣште,
сˈеменӣште,
сˈиротӣште,
стˈепенӣште – дˈетелинӣште, рˈиболовӣште – лˈо̄ горӣште, тˈа̄ борӣште.
Дублети су:
?двоˈрӣште / двˈорӣште,
(1–2) гоˈдӣште / гˈодӣште,
збеˈжӣште / збˈежӣште,
збˈорӣште / збоˈрӣште, зˈемљӣште / зеˈмљӣште, јˈечмӣште / јеˈчмӣште, крˈовӣште /
кроˈвӣште,
крˈунӣште / круˈнӣште,
лˈанӣште / лаˈнӣште,
лˈежӣште / леˈжӣште,
ноˈћӣште / нˈоћӣште, пˈасӣште / паˈсӣште, прˈудӣште / пруˈдӣште, рˈажӣште / раˈжӣште,
тˈежӣште / теˈжӣште, тˈорӣште / тоˈрӣште, тˈржӣште / трˈжӣште, чвˈорӣште /
чвоˈрӣште;
(1–3) јˈаловӣште / јалоˈвӣште, манастиˈрӣште / мˈанастирӣште, полугоˈдӣште /
пˈолугодӣште;
(3) жˈр̄ твӣште / жˈртвӣште – за̄ ˈклонӣште / заˈклонӣште,
наˈходӣште /
на̄ ˈходӣште.
Мимо свих образаца стоји дублет кˈучӣште / кучӣˈште, о коме в. ниже.
2.1.80.2. Ни за који од двају доминантних образаца не може се утврдити јасан
однос према мотивном МА, будући да и у једној и у другој групи уочавамо прогресије
одн. регресије. То, на примерима илустративних именица творених од речи једнаког
морфопрозодијског типа, показујемо у следећој табели.
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Основа
гроˈб‐
коˈса
пӯˈт‐

Табела 4. Расподела ПЛ суфиксала са ‐иште
аˈ‐ӣште
ˈа‐ӣште
аˈ‐ӣште / ˈа‐ӣште
гроˈбӣште, хмеˈљӣште
брˈоћӣште, вˈртӣште
јˈечмӣште / јеˈчмӣште
коˈсӣште, роˈсӣште,
зˈемљӣште / зеˈмљӣште
соˈјӣште (~ соˈха)
?двоˈрӣште / двˈорӣште
риˈтӣште, стрˈнӣште;
пˈутӣште
оˈвсӣште, саˈјмӣште

рӣˈжа
рˈок‐

риˈжӣште
гноˈјӣште, зоˈбӣште

зˈимӣште, рˈудӣште
бˈојӣште, мˈедӣште,
плˈодӣште, рˈочӣште

гˈа̄ р

брˈчӣште, граˈдӣште
трˈнӣште; буˈбњӣште

цˈр̄ ква
гˈод(ина)

гˈарӣште, жˈарӣште,
спрˈудӣште,
цвˈетӣште; влˈасӣште,
врˈесӣште
црˈквӣште
трогоˈдӣште (ССТ)

леˈдити

леˈдӣште, поˈјӣште

лˈовӣште, лˈожӣште

глӯˈмити

глуˈмӣште, цеˈдӣште

спрˈемӣште,
схрˈанӣште
трˈговӣште
сˈецӣште

зимоˈвати зимоˈвӣште
сˈећи‐се̄ ˈче̄ м

крˈовӣште / кроˈвӣште,
тˈорӣште / тоˈрӣште,
чвˈорӣште / чвоˈрӣште;
рˈажӣште / раˈжӣште
прˈудӣште / пруˈдӣште

жˈр̄ твӣште²
гоˈдӣште / гˈодӣште
лˈежӣште / леˈжӣште,
ноˈћӣште / нˈоћӣште

пˈасӣште / паˈсӣште

Ипак, многе групе мотивних именица показују доследност у прозодијском
обликовању твореница. Мотивне ПЛ имамо у овим примерима:
(а) тип млˈин – млˈинӣште, мрˈазӣште, рˈатӣште, сˈирӣште, слˈетӣште (једино:
лˈанӣште / лаˈнӣште);
(б) тип блˈато – блˈатӣште, жˈитӣште, сˈидрӣште;
(в) тип вˈатра – брˈитвӣште, вˈатрӣште, вˈилӣште, грˈабљӣште, дˈињӣште,
кˈућӣште, рˈепӣште, ˈискрӣште, стˈубӣште (~ стˈубе);
(г) типови боˈстан, коˈрито, пшеˈница и такве тросложне основе – боˈстанӣште,
граˈбуљӣште, иˈзлетӣште, коˈначӣште, коˈнопљӣште, коˈритӣште, куˈпусӣште,
лиˈвадӣште, мрˈцинӣште, пшеˈничӣште, циˈркусӣште – водеˈничӣште, кукуˈрузӣште;
(д) тип ва̄ ˈшар – ва̄ ˈшарӣште, за̄ ˈлетӣште, про̄ ˈрочӣште, ра̄ ˈзбојӣште, са̄ ˈборӣште;
(ђ) тип пˈепел‐ и такве двосложне основе – дˈетелӣште, пˈепелӣште, сˈеменӣште,
стˈепенӣште – дˈетелинӣште, рˈиболовӣште;
(е) тип лˈо̄ гор – лˈо̄ горӣште, тˈа̄ борӣште;
(ж) тип глˈедати – гˈазӣште, глˈедӣште, кˈупӣште, сврˈатӣште, стрˈатӣште,
хвˈатӣште, шˈипчӣште.
(з) тип иˈзлазити – боˈравӣште, иˈзворӣште, иˈзлазӣште, поˈлазӣште,
приˈбежӣште, приˈстанӣште, стоˈварӣште, тоˈварӣште, уˈворӣште, утоˈварӣште,
Код девербативних именица доˈлетӣште, доˈскочӣште, иˈсходӣште, оˈдморӣште,
преˈноћӣште, раˈсплодӣште, уˈзлетӣште, ?уˈпорӣште, уˈрочӣште, уˈтецӣште, уˈточӣште,
склˈонӣште, стˈецӣште уочавамо регресију инфинитивног МА (које махом одговара
презентском), а код оˈдредӣште, приˈступӣште, раˈсадӣште и краћење ПОС.
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Именице двосложних именичких основа дуваˈнӣште, егзерциˈрӣште, кромпиˈрӣште
не регредирају МА и делимично се придружују се горњим именицама типа пуˈтӣште,
које пак познају и покретање МА.
У гребеˈнӣште имамо прогресију МА, а у првом члану дублета манастиˈрӣште /
мˈанастирӣште и краћење ПОС (мада је у неким дијалектима налазимо у флексији и
окситоно МА: манастӣˈри).
Правилу о доследном краћењу ПОС без обзира на МА – као у наведеним типовима
риˈтӣште, зиˈмӣште, влˈасӣште, спрˈемӣште, дуваˈнӣште, манастиˈрӣште, а уз њих и у
ређим случајевима као гнеˈздӣште, слаˈниште, гˈорњӣште, луˈцерӣште (кратком и због
изостанка финалног ‐к‐) – ваља додати један изузетак, жˈр̄ твӣште² (уп. црˈквӣште)140.
Кратак други слог с краја основе, префиксални, у примерима приˈступӣште,
раˈсадӣште, које смо сместили у тип одре̄ ˈдити ~ оˈдредӣште, могао би, према нашем
осећању, бити и дуг, ако би се мотивисао одговарајућом именицом са ‐∅, баш као горње
за̄ ˈлетӣште, са̄ ˈборӣште.
2.1.80.3. На основу изнетог видимо, дакле, да колебљивост у избору ПЛ ових
именица повећавају најпре (1) мобилност МА / дужине у флексији, (2) близина МА
суфиксу, (3) дужина ПОС (ниједан од примера (а)–(з) није из дуге нити из покретне
парадигме), а у нешто мањој мери и (4) једносложност основе (уп. нестабилан тип
леˈдӣште са стабилним доˈлетӣште). Тај закључак се супротставља Бабићевој
хијерархији критеријума, према којој је пресудан број слогова, а у мањој мери важна и
појава краткосилазног акцента код једносложних основа (2002: 152). (Други
испитивачи, као Стевановић 1986 и Б. Николић 1970, не наводе никакве критеријуме
репартиције МА.)
Неколико аугментатива / пејоратива грађених овим суфиксом показује нешто
другачије понашање од неафективних именица. У особеност ове категорије уверава
минимални пар блˈатӣште : блаˈтӣште, раздвојен у две одреднице. Док брˈчӣште,
вреˈмӣште и меˈсӣште одговарају правилу репартиције МА, ликови блаˈтӣште,
псеˈтӣште и дублетно ?чудоˈвӣште / чˈудовӣште изненађују својим претсуфиксалним
МА (деˈрӣште остављамо постранце јер му је мотивна реч нејасна). Још даље ка крају
речи, до пред други слог суфикса, находимо МА у кучӣˈште² (уз регуларно кˈучӣште²).
Судећи по подацима из других речника, ово је иновација уредника РСЈ.141
На крају напомињемо да у РСЈ доследно забележени дуги суфикс ‐ӣште нема такву
реализацију у дијалектима и да се често среће или у непреврелом стању квантитета
првог слога или у опозицији рˈатӣште : буˈниште. Тај однос, ипак, по Каповићу (2016:
521) историјски не одговара оном какав смо уз придеве на ‐нŭчкӣ (~ ‐нӣк) и множину
именица на ‐анин доводили у везу с близином МА. Ликове с краткоћом наводили су за
књижевни језик Б. Николић (1970: 78): блаˈтиште, гоˈдиште, двоˈриште, љуˈдиште и
Стевановић (1986: 537–538): љуˈдиште, човеˈчиште, оˈгњиште, зимоˈвиште (потоње и на
стр. 226), али – за разлику од Николића – гоˈдӣште, двоˈрӣште.142

С правилним кратким слогом налазимо га у ОР. Кратко је жртв- и на ХЈП, али је тамо мотиватор
жˈртва.
141 Уп. у Мат само кˈучӣште, у РА и РМС и куˈчӣште². Уз РСЈ једино још ОР, који је такође акцентовао М.
Николић, даје кучӣˈште.
142 О Стевановићевој несигурности у погледу суфиксалне дужине говори и податак да именице
двоˈрӣште, лоˈвӣште, оˈгњӣште, суˈдӣште (код којих у Књизи о акценту бележи дужину) у ген. мн. даје с
регресијом, уобичајеном за кратке ПОС: двˈорӣшта̄ , лˈовӣшта̄ , ˈогњӣшта̄ , сˈудӣшта̄ (1991: 132). У 1986: 211
имамо само генитиве оˈгњӣшта̄ , паˈсӣшта̄ .
140
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2.1.81. Суфикс ‐овиште
У примерима боˈбовӣште и грˈаховӣште видимо мотивне ликове. Пејоратив
чудовиште обрадили смо уз пејоративе са ‐иште.
2.1.82. Суфикси ‐е, ‐че
Ова два суфикса обрађујемо заједно, с обзиром на сличне прозодијске кретње у
њиховим изведеницама. Примере смо, желећи да испитамо афинитет према
привлачењу МА и успостављању дужине, посматрали према томе да ли испред
финалног вокала садрже сугласничку групу са сонантом (био то спој основинског
сонанта и суфиксалног ‐че или основинских група Ск‐, Сц‐ и суфикса ‐е, као у слонче одн.
момче) или не.
2.1.82.1. Мотивни ПЛ задржавају следећи примери са суфиксом ‐е коме не
претходи сугласничка група са сонантом (сортирани према МА од краја речи): (1)
ђа̄ ˈче²143, јаднӣˈче², сеља̄ ˈче²; (2) гˈрле, вˈижле, Влˈаше, Гˈрче, гˈушче, лˈуче144, мˈаче, мˈече,
пˈаче, птˈиче145; баˈрјаче², двоˈгоче, јаˈстуче, лиˈсиче, маˈгаре, наˈзиме / на̄ ˈзиме146, прˈслуче,
саˈндуче, троˈгоче, уˈнуче; једноˈгоче, самоˈуче; (3) гоˈдишња̄ че², лˈаставиче, прˈаунуче.
Прогресију МА иза ПОС имамо у зве̄ ˈре²147, чеља̄ ˈде148; беˈне, барјаˈче², шиљеˈже и
просја̄ ˈче, курјаˈче149 (у последња два примера с двосложном прогресијом, а у последњем
и с краћењем), а регресију у: ?двˈӣзе (~ двӣˈзац) и у скраћеном ђˈаче², двˈишче150, кˈрме151.
Прˈслуче (~ пˈрслук²), ако није грешком изостало аналогно *пˈрслуче (уп. пˈрслучић /
прˈслучић), једини је пример за прогресију МА која не иде до творбеног шава. Дужење се
уочава само у ћо̄ ˈше²152, а краћење у поменута четири примера и још у (1) враˈпче;
бакраˈче, дечаˈче дивљаˈче, дошљаˈче, сељаˈче², сокаˈче, шиљеˈже; (2) вˈуче, звˈере, зˈече,
ћˈуре; (3) јˈадниче² (~ јˈаднӣк), гоˈдишњаче²; (4) мˈучениче, с мотивним МА.
Примери са сонантом овако се раслојавају. С мотивним ПЛ су (1) моˈмче (с
мотивном краткоћом), кр̄ ˈмче ло̄ ˈнче, цр̄ ˈнче; анђе̄ ˈлче²153, бегӯˈнче, ђаво̄ ˈлче², једӣˈнче
љубӣˈмче, мезӣˈмче², младӯˈнче, мушка̄ ˈрче, туђӣˈнче², патӯˈљче, сино̄ ˈвче, шипа̄ ˈрче (овде
може ићи и анђеоˈче са скраћеним слогом пред о које алтернира са л); Далматӣˈнче,
Србија̄ ˈнче; (2) ћˈурче (~ ћˈурк‐, с мотивном краткоћом), ћˈӯрче154 (~ ћˈӯрка), чˈа̄ вче;
деˈво̄ јче, за̄ ˈмо̄ рче / заˈмо̄ рче155, леˈпо̄ јче, меˈзӣмче², поˈсво̄ јче, шмрˈкљӣвче; голуˈждра̄ вче,
У деклинацији дублетно ђа̄ ˈчета / ђаˈчета.
Незабележено код Клајна и Бабића, али извесна веза с именицом лˈутка, чини се, постоји.
145 Такав је ПЛ у највећег броја двосложних именица с овим суфиксом / завршетком, укључујући ту и
немотивисане примере жгˈебе, јˈаре, кˈуче.
146 Према наˈзимац / на̄ ˈзимац (тако код Бабића 2002). Клајн (2003) пример неосновано сврстава у ПСТ,
иако нема других таквих речи са суфиксом -е.
147 У деклинацији кратко звеˈрета². Али у ијекавском облику недоследно: звијеˈре²-звијеˈрета².
148 Сингулативно према збирном чˈеља̄ д. Ни Клајн ни Бабић не третирају именицу чеља̄ ˈде, упркос
очигледној, мада необичној, творбеној вези с чˈеља̄ д.
149 Формално гледано, овде би припадала и именица голоˈбрче (~ гˈолобр̄ к им.), али језичком осећању не
би било далеко ни голоˈбрк (им.). Уп. неспорно самоˈук им. ~ самоˈуче.
150 Двˈишче би могло бити и према двˈиска, без алтернација.
151 Према кр̄ ˈма, кр̄ ˈмак, крˈмача. Прву именицу тек новији речници, укључујући и РСЈ, доносе с другачијим
акцентом од наведеног (у РСЈ кр̄ ˈма / кˈрма). У Вука, РЈАЗУ, РА, РМС... свуда је само кр̄ ˈма.
152 И ову именицу први пут РСЈ доноси дублетно ћо̄ ˈше / ћоˈше (~ ћоˈшак / ћˈошак), дотад је (у РА, РМС...)
прозодијски дублетизам био на нивоу флексије: ћо̄ ˈше-ћо̄ ˈшета/ ћоˈшета.
153 Ову реч, као и ђаво̄ ˈлче, изводимо из анђе̄ ˈлак, ђаво̄ ˈлак, за разлику од Клајна (2003), који их изводи из
анђео, ђаво. Таква деривација значила би непотребно увођење алтернације које нема у овој групи
именица (крајња прогресија), а која је честа код твореница на -ак.
154 У РМС, ОР ћӯˈрче, чак и у РСЈ несистемски ћˈӯрче-ћӯˈрчићи.
155 Недоследно према заˈморац.
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Црноˈго̄ рче; (3) бˈала̄ вче, блˈиза̄ нче (~ блˈиза̄ нц²‐), гˈара̄ вче, гˈрба̄ вче, кˈржља̄ вче, кˈука̄ вче,
пˈасто̄ рче, пˈрве̄ нче, пˈрља̄ вче², шмˈрка̄ вче; Хеˈрцего̄ вче. Са скраћеним ПОС јесу чаˈнче;
анђеˈлче², ђавоˈлче² (в. фн. уз анђе̄ ˈлче²), ђурђеˈвче² (’броћика’, ’љутић’, ако би се
изводило од ђурђе̄ ˈвак); полетаˈрче. Регресија, једносложна, уочава се у троˈја̄ нче,
Црноˈго̄ рче (~ троја̄ ˈнц‐, Црного̄ ˈрц‐²). Блˈиза̄ нче и тˈуђӣнче² (~ близаˈнц‐², туђӣˈнц‐) били
би с двосложном регресијом (први и с дужењем), ако нису према блˈиза̄ нц‐², одн. тˈуђин.
Прља̄ ˈвче² је једини пример с прогресијом.
2.1.82.2. И творенице са суфиксом ‐че натполовично имају мотивни ПЛ. Најпре
дајемо оне без сонанта у одступу ПОС: (1) роˈпче, феˈшче; слӯˈшче², Шва̄ ˈпче²; госпоˈче,
сироˈче (~ сироˈта); шунка̄ ˈшче, (2) Влˈашче, кˈрпче, Сˈрпче, хˈрче; аˈрапче, доˈношче,
ваˈрошче / ва̄ ˈрошче, коˈнопче, маˈнгупче, паˈрипче, Чиˈвуче, шеˈгрче, уˈбошче²; голоˈбраче,
голоˈтрпче156 (~ голоˈтрб², уп. горе фн. уз голоˈбрче), недоˈношче, униˈјаче; (3) ˈубошче².
Једносложна регресија постоји у: бˈе̄ пче², хˈрче, као и у: бˈепче², Швˈапче² (с краћењем), а
прогресија у жаˈпче, паˈшче; враˈшче (једносложна, у потоњем примеру и с краћењем) и
голӯˈпче / голуˈпче (двосложна, без краћења или с њим). Скраћени ПОС, без друге
алтернације, забележени су у: слуˈшче², џаˈкче, штаˈпче.
Даљи примери су са сонантом на крају ПОС. Мотивни ПЛ имају (1) жеˈнче, коˈњче²,
слоˈнче, соˈмче, чаˈнче; гориˈлче², полоˈвче (с редукованом основом ~ полоˈвина /
половиˈна), пољаˈнче, фуруˈнче); гӯˈњче², свӣˈњче; славӯˈјче, чока̄ ˈњче; (2) врˈанче (~ врˈана);
а̄ ˈшовче², деˈранче, маˈјмунче², (3) бˈога̄ љче, гˈавра̄ нче, гˈуса̄ рче, рˈиба̄ рче², сˈиса̄ нче²,
хˈуса̄ рче²; иˈванда̄ нче. У овој групи доста је примера с једносложном прогресијом МА:
диˈвче, шаˈлче; бра̄ ˈвче, зве̄ ˈрче, ке̄ ˈрче157, кӯˈмче; ашоˈвче², гориˈлче² (~ гоˈрила), мајмуˈнче²,
мараˈмче, прозоˈрче, секиˈрче, сељаˈнче², фењеˈрче, фуруˈнче, хаљиˈнче, цедуˈљче, шараˈнче
или с прогресијом МА и с краћењем односно дужењем ПОС: шаˈлче односно цӯˈрче158;
горӣˈлче², јеле̄ ˈнче² (РСЈ07 и мајмӯˈнче). Потоња алтернација, али у форми ˈаа‐ ~ аˈа̄ ‐
постоји и у: доˈје̄ нче; новороˈђе̄ нче, првороˈђе̄ нче²159. Двосложна прогресија МА види се у:
риба̄ ˈрче², сиса̄ ˈнче² (с дугим ПОС) и миље̄ ˈнче², рође̄ ˈнче², прворође̄ ˈнче² (с дужењем ПОС).
Регресија с дужењем морала би се увести за оˈдо̄ јче ако би се изводило од глагола
(одоˈјити); једноставније је извођење од оˈдо̄ јк‐, мада је оˈдојак, по речницима, са̏ мо
прасе.160 Квантитетске алтернације без промене МА имамо у продуженом (1) змӣˈјче;
горӣˈлче² (~ гориˈла), живӣˈнче, поло̄ ˈвче²; (2) бӣˈво̄ лче, ђаˈӯрче, јеˈле̄ нче², сеˈља̄ нче²,
чоˈба̄ нче, шеˈће̄ рче (у РСЈ07 и маˈјмӯнче); (3) Бˈуга̄ рче, вˈеве̄ рче, грˈађа̄ нче, ђˈако̄ нче,
мˈиље̄ нче², Цˈига̄ нче; односно скраћеном гуˈњче²; шешиˈрче, балоˈнче, бокаˈлче, хусаˈрче²;
милиоˈнче.
ССТ поˈсмрче има мотивно МА, а наˈко̄ њче / на̄ ˈкоњче регресивно МА.
2.1.82.3. Како бисмо покушали да објаснимо прозодијске тенденције у творби
именица овим суфиксом, наведене лексеме смо класификовали према ПЛ основа на које
долазе, не узимајући у обзир број слогова испред МА (наведени у другом реду табеле),
према непостојању / постојању сонанта у одступу претпоследњег слога творенице
(горња односно доња половина табеле), према уоченим прозодијским алтернацијама
(крајња лева колона161) и упоредили их према суфиксима (‐е и ‐че – лева и десна
половина табеле). Број појављивања примера одговарајућег слоговног састава (под аˈ‐
Обе ове речи могле би бити и од одговарајућих именица на -ац, са суфиксом -е.
У деклинацији с дублетним краћењем ке̄ ˈрчета / кеˈрчета.
158 У деклинацији скраћено, цуˈрчета.
159 Као мотивну реч овде не узимамо несистемско првороˈђенӣ² (РМС, РСЈ).
160 Уп. неспорно поˈсвојак ~ поˈсво̄ јче (које Клајн 2003: 205 ипак деривира од глагола) и због
недоследности спорно сиса̄ ˈнац ’прасе’ : сиса̄ ˈнче / сˈиса̄ нче ’дете’, дˈојенац ’прасе’ : доˈје̄ нче/ доје̄ ˈнче ’дете’.
161 Алтернације су означене према према почетним словима својих назива (М је ’мотивни лик’), а број
слогова које обуима алтернација МА означен је са 1 ’једносложна’ и + ’вишесложна’.
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нпр. и ааˈ‐, аааˈ‐) означен је бројком. Под различитим примерима се подразумевају и
чланови дублетног пара (нпр. гӯˈњче² и гуˈњче²).
Табела 5. Расподела алтернација код суфиксала са ‐е и ‐че
‐е
‐че
ăˈ‐

а̄ ˈ‐

ˈă‐

ˈа̄ ‐

ˈаа̄ ‐ ˈааă‐ ˈааа̄ ‐

ăˈ‐

а̄ ˈ‐

ˈă‐

ˈа̄ ‐

ˈаă‐

ˈаа̄ ‐

Без сугласничке групе са сонантом пред ‐е
М

3

Р1

1

П1

1

20
3

1

2

5

3

17

1

1

1

П+

2
2

К

8

КР

3

4

1

2

1

3
2

КП1

1

КП+
Д

1

1

1

1
Са сугласничком групом са сонантом пред ‐е

М

2

18

Р1

2

Р+

1

1

12

11

8

4

П1

14

П+
К

4

4

1
1

2

4

6

КП1

1

Д

4

ДП1
ДП+
ДР+

7

6

6

3

3
3

1

На основу изнетих сумарних података, може се закључити да више од половине
именица задржава мотивни ПЛ. Од тога, дуг ПОС претежно имају речи са сонантом у
сугласничкој групи испред суфикса ‐е (код оних са ‐че то је уједначено), а оне друге
претежно кратак.
Квантитетске алтернације нетипичне су, начелно, за речи из првог и трећег
квадранта, тј. ту су око четири пута ређе него у друга два квадранта. Ради се о речима
попут полетаˈрче, штаˈпче, од којих, међутим, на необичност алтернације код прве
упућује бројност парњака с неизмењеним мотивним ПЛ (патӯˈљче...), а на
уравнотеженост према парњацима с мотивним ПЛ код друге упућује сразмеран број
примера типа Шва̄ ˈпче. ПЛ типа полетаˈрче, дакле, маргинални су, а ликови типа
штаˈпче централни. То показује и више дублета типа бˈе̄ пче / бˈепче, голӯˈпче / голуˈпче.
Именице из другог квадранта махом крате ПОС, у око 3 / 4 случајева (сокаˈче : јаднӣˈче),
док га оне из четвртог у половини случајева дуже: у типу ђˈако̄ нче доследно, а у
односима деˈранче : чоˈба̄ нче, пољаˈнче : живӣˈнче у трећини случајева. Једносложна
основа у том квадранту радије не дужи слог (пет примера типа слоˈнче према змӣˈјче).
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Краћења аналогног оном из другог квадранта има и у четвртом, али у приближнијем
односу с дугим ПОС: шешиˈрче : славӯˈјче (6 : 4).
Најизразитија алтернација МА је прогресија у четвртом квадранту (шараˈнче и сл.),
али ни она број одговарајућих мотивних ПЛ не премашује у више од трећине случајева.
Прогресија је и другде, осим у трећем квадранту, у мањој мери присутна. Регресије има
у прва три квадранта, али не и у трећем. Тенденције у саодносу двеју алтернација
видљиве су у четвртом квадранту: ако МА прогредира, ПОС ће пре остати кратак
(шараˈнче), а ако алтернације МА нема, ПОС ће пре бити дуг (чоˈба̄ нче); ту су у већини
примера алтернације комплементарне.
Примери који су у ћелијама табеле означени бројем један или незнатно већим
углавном су рубне, нетипичне појаве, које могу представљати и лоше прозодијско
решење у речнику. У питању су, нпр., блˈиза̄ нче које ступа у алтернацију с мотивним
близаˈнц‐² (реалније је било увести близаˈнче²); зве̄ ˈре², чији је дублетни парњак звˈере²
системски; гоˈдишња̄ че, које јединô нема скраћени ПОС удаљен од МА (уп. јˈадниче,
гоˈдишњаче², мˈучениче); прља̄ ˈвче², које одудара од бројних именица типа кˈржља̄ вче;
бˈе̄ пче, које, за разлику од слушче, Швапче и др., нема (ниједан) ПЛ с мотивним МА;
жаˈпче и паˈшче, који сами стоје наспрам 17 других именица типа Сˈрпче; шаˈлче, које би
према лику шˈа̄ л² очекивано гласило ша̄ ˈлче² (као бра̄ ˈвче, кӯˈмче...).
Наведени подаци, а посебно с њима узете разне комбинације дублета (само у
једном типу, рецимо, бˈе̄ пче / бˈепче, слӯˈшче / слуˈшче, Шва̄ ˈпче / Швˈапче), показују да је
реч о прозодијски веома разуђеном творбеном типу, с мноштвом непреврелих односа,
који су, говорећи на основу и само летимичног упоређивања, готово у сваком речнику
различито представљени. На крају, сложеност прозодије твореница са овим суфиксима
увећава и чињеница да су неки квантитетски односи у РСЈ (покушали бити) решени на
нивоу флексије, што смо посебно обележавали у фуснотама. Поставља се питање треба
ли у прозодијске односе, представљене горњом табелом, укључити и те ликове и како –
као равноправне подтипове или као субординиране номинативним облицима. Ми то
овде нисмо учинили, најпре ради прегледности, али и из резерве према системности
тих флективних прозодијских алтернација162 и постојаности у њиховом нормирању163.
2.1.83. Суфикс ‐инче
Овај афикс твори само три лексеме: баˈлӣнче, марвӣˈнче164, служӣˈнче, по Клајну
(2003) још можда и живӣˈнче, све са дугим првим суфиксалним слогом. Овако мали број
примера не дозвољава да се из њиховог упоређивања изведу поуздани закључци.
Уместо да успоставимо везу између прозодијских ликова мотивних речи и твореница,
склонији смо да различит ПЛ у баˈлӣнче доведемо у везу с пореклом форманта ‐ин‐ у
перинтегрисаном суфиксу ‐инче. У тој речи оно је несумњиво присвојно (отуд и
мотивни акценат према баˈлија, уп. т. 2.1.128), а у осталима вероватно сингулативно
(уп. туђӣˈнче²).
2.1.84. Суфикс ‐це и сложени суфикси
2.1.84.1. Изведенице са завршетком ‐це, њих око 150, од чега је око половине
грађено једносложним суфиксом ‐це, а остале неким од суфикса ‐анце, ‐енце, ‐ашце,
Уп. предвидљивост (и историјску основаност) алтернација грˈа̄ д ~ грˈадови, мˈо̄ ст ~ мˈоста, грˈађанин ~
грˈађа̄ ни, спˈиси ~ спˈӣса̄ , па и прˈа̄ се ~ прˈасета, с ограниченошћу примерâ типа ђа̄ ˈче ~ ђаˈчета.
163 Уп. разлике већ између Вука и Даничића у примерима бравче, звонцета, кумчета, ужета (Стевановић
1986: 229–230), или различита решења за тако обичну реч као јаје (РА, РМС јаˈјета : РСЈ ја̄ ˈјета / јаˈјета)
или поменуто ђа̄ ˈче (РМС ђа̄ ˈче / ђˈаче – ђа̄ ˈчета / ђˈачета : РА, РСЈ ђа̄ ˈче / ђˈаче – ђа̄ ˈчета / ђаˈчета / ђˈачета).
И Пешикан (1969: 133) у исту групу примера за превирање сврстава жума̄ ˈнце / жумаˈнце као и коси лик
живӣˈнчета/ живиˈнчета.
164 У деклинацији марвӣˈнчета (марвиˈнчета).
162
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‐ешце,165 имају неки од ових ПЛ: (1) мотивно МА с квантитетским алтернацијама у
околини ПОС, (2) колумнални ‐а̄ ˈ‐це, (3) колумнални ‐ăˈ‐це. Тим редом их – груписане
према суфиксима – наводимо у прегледу, а у подгрупу (4) смештамо разне комбинације
дублета, који у овом творбеном моделу обухватају трећину примера.
Суфикс ‐це
(1) врˈеоце, зˈрца̄ лце, нˈеда̄ рце, рˈиоце, свˈрда̄ лце, стаˈкаоце, стаˈбаоце
(2) веса̄ ˈлце, виме̄ ˈнце, вӣˈнце, вре̄ ˈлце, врете̄ ˈнце, гр̄ ˈлце, да̄ ˈнце, де̄ ˈлце, дле̄ ˈце,
доба̄ ˈрце, ждре̄ ˈлце, жӯˈјце, зво̄ ˈнце, зр̄ ˈнце, ја̄ ˈјце, јута̄ ˈрце, коле̄ ˈнце, ко̄ ˈлце, крӣˈлце, лӣˈшце,
мле̄ ˈкце, оде̄ ˈлце, одеље̄ ˈњце, пе̄ ˈрце, пӣˈвце, пита̄ ˈњце, ра̄ ˈлце, раме̄ ˈнце, рӣˈлце, са̄ ˈлце,
се̄ ˈлце, семе̄ ˈнце, се̄ ˈнце, сло̄ ˈвце, створе̄ ˈњце, те̄ ˈлце, теме̄ ˈнце, ӯˈвце, цре̄ ˈвце, че̄ ˈлце,
ште̄ ˈнце
(3) криоˈце, оˈкце, седаˈлце, седаˈлце, сеоˈце, стабаˈлце / , стакаˈлце, теоˈце166
(4) вратӣˈлце / враˈтӣлце, др̄ ˈвце / дˈр̄ вце, једа̄ ˈрце / јеˈда̄ рце (~ је̄ ˈдро), јˈезе̄ рце /
језе̄ ˈрце, оглеˈда̄ лце / огледа̄ ˈлце, ˈостр̄ вце / остр̄ ˈвце, рӯˈнце / рˈӯнце – брва̄ ˈнце / брваˈнце,
влака̄ ˈнце / влакаˈнце, једа̄ ˈрце / једаˈрце (~ јˈедро), меˈсце / ме̄ ˈсце, окаˈнце / ока̄ ˈнце,
писаˈмце / писа̄ ˈмце, ребаˈрце / реба̄ ˈрце, света̄ ˈлце / светаˈлце – вˈеда̄ рце / веда̄ ˈрце
Суфикс ‐анце
(2) дворишта̄ ˈнце, длета̄ ˈнце, друштва̄ ˈнце, крила̄ ˈнце, муда̄ ˈнце, ува̄ ˈнце, уста̄ ˈнца
(4) корита̄ ˈнце / коˈрита̄ нце, места̄ ˈнце / мˈеста̄ нце, псета̄ ˈнце / псˈета̄ нце, сˈита̄ нце /
сита̄ ˈнце, чˈеда̄ нце / чеда̄ ˈнце – бела̄ ˈнце / белаˈнце, жума̄ ˈнце / жумаˈнце 167 , вратаˈнца /
врата̄ ˈнца, гнезда̄ ˈнце / гнездаˈнце
Суфикс ‐енце
(1) буре̄ ˈнце, девојче̄ ˈнце, дрве̄ ˈнце, дугме̄ ˈнце, дупе̄ ˈнце, ждребе̄ ˈнце, јаре̄ ˈнце,
магаре̄ ˈнце, маче̄ ˈнце, парче̄ ˈнце, пиле̄ ˈнце, пиће̄ ˈнце, прасе̄ ˈнце, стакле̄ ˈнце, теле̄ ˈнце,
ћебе̄ ˈнце, уве̄ ˈнце
(4) бреме̄ ˈнце / брˈеме̄ нце, јˈагње̄ нце / јагње̄ ˈнце, куче̄ ˈнце / кˈуче̄ нце, дете̄ ˈнце / деˈте̄ нце
Суфикс ‐ашце
(1) свˈрдла̄ шце
(2) зрна̄ ˈшце, јаја̄ ˈшце, кола̄ ˈшце, невина̄ ˈшце, села̄ ˈшце, срда̄ ˈшце
(3) крилаˈшце, мудаˈшце, телаˈшце
(4) бˈрда̄ шце / брда̄ ˈшце,
корита̄ ˈшце / коˈрита̄ шце,
места̄ ˈшце / мˈеста̄ шце,
сˈидра̄ шце / сидра̄ ˈшце, сˈита̄ шце / сита̄ ˈшце, чˈеда̄ шце / чеда̄ ˈшце – вратаˈшца / врата̄ ˈшца,
гнезда̄ ˈшце / гнездаˈшце, звона̄ ˈшце / звонаˈшце, светла̄ ˈшце / светлаˈшце, седла̄ ˈшце /
седлаˈшце – врˈела̄ шце / врелаˈшце, псета̄ ˈшце / псˈета̄ шце, сˈуна̄ шце / суна̄ ˈшце
Суфикс ‐ешце
(1) тˈеме̄ шце, чеља̄ ˈдешце
(2) уве̄ ˈшце

У неким примерима тешко је разлучити суфикс -це од -енце. Ми смо овде примере именица типа имеимена анализирали додајући суфикс на граматичку основу – вимен-це, рамен-це и сл., свесни да тиме
нарушавамо аналогију с именицама типа дугме-дугмета, које смо творбено анализирали као дугм-енце,
прас-енце. Слично важи и за примере с непостојаним а: влаканце, оканце, које смо ми ипак сврстали под
суфикс -це, поредећи их са ребар-це и не желећи да уводимо редукцију основе.
166 Уз ову именицу дата је суплетивна множина тˈеоци, која није наведена уз им. те̄ ˈлац, што значи (или
може значити) да према те̄ ˈлац имамо те̄ ˈлци, па се стога поставља питање које је именице системски
облик тˈеоци. РМС нуди однос те̄ˈлац-тˈеоци, а прописује и два генитивна лика: тˈе̄ ла̄ ца̄ и тˈела̄ ца̄ . РСЈ
нормира само потоњи, који је у нескладу с правилом о краћењу пред о (~ л).
167 Овде сврстано иако је с модификованом али прозирном основом.
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(4) бреме̄ ˈшце / брˈеме̄ шце, вˈимешце / виме̄ ˈшце, јˈагњешце / јагње̄ ˈшце, рˈамешце /
раме̄ ˈшце, дете̄ ˈшце / деˈте̄ шце – дрвеˈшце / дрве̄ ˈшце – јаˈрешце / јаре̄ ˈшце
Из ове класификације може се видети неколико ствари. Репартиција ПЛ по овим
суфиксима не подудара се међусобно: неки суфиксали носе сва три лика, а неки не (они
на ‐анце немају мотивно МА, они на ‐енце уз то не познају ни кратак ПОС, оних на ‐ешце
нема у лику ‐еˈшце). Друго, неки ликови јављају се само у дублету, а не и самостално
(белаˈнце², дрвеˈшце²). Треће, од ликова који се јављају самостално убедљиво
преимућство има ‐а̄ ˈ‐це, који се у недублетној форми јавља у половини твореница;
остали ликови броје по десетак одредница као зˈрца̄ лце и стакаˈлце. Четврто, мимо
трију наведених ликова јављају се тешко објашњиви примери с једносложном
прогресијом одн. регресијом МА: јаˈрешце² и вˈедарце² (уп. регуларно јˈагњешце и
ребаˈрце); јаˈрешце је Вуков лик.
2.1.84.2. Доминантности дугог и наглашеног ПОС односно првог суфиксалног
слога – у коју се, осим на основу наведених примера, можемо уверити и поређењем са
старијом грађом168 – могао би доприносити немали број именица типа вӣˈнце и пе̄ ˈрце, с
дугом одн. продуженим ПОС, али то не би могао бити једини фактор, будући да чак
половина мотиватора има МА пред ˈа‐. За прегледану групу лексема не може се рећи да
мотивни ПЛ игра значајну улогу у одређивању ПЛ творенице. У групи ‐а̄ ˈ‐це, рецимо,
имамо само 8 мотивних ликова, а 16 са једносложном прогресијом МА.
Табела коју дајемо представља однос (А) примера с мотивним МА (већином датих
дублетно) према (Б) укупном броју примера. Као пример је овде узимана и свака
варијанта дублета.
Табела 6. Удео мотивних МА код суфиксала са ‐це и сл.
А
Б
Удео
‐це
15
73
21%
‐анце
5
15
33%
‐енце
4
21
19%
‐ашце
10
24
42%
‐ешце
6
10
60%
Укупно
40
143
29%
Из бројчаног приказа сазнајемо да се мотивни лик у збиру јавља у трећини
случајева. Он је најзаступљенији код суфиксала са ‐ешце, а најређи код оних на ‐це и
‐анце.
Табела 7. Удео ПЛ код имена животиња са ‐а
В
Б
Удео
Г
Б
Удео
‐це
17
73
23%
‐це
57
73
78%
‐анце
4
15
27%
‐анце
15
15
100%
‐енце
0
21
0%
‐енце
21
21
100%
‐ашце
11
24
46%
‐ашце
17
24
71%
‐ешце
1
10
10%
‐ешце
9
10
90%
Укупно
33
143
23%
Укупно
119
143
83%
У табели 7 приказујемо удео (В) примера с ликом ‐аˈ‐це и (Г) примера с ликом
‐а̄ ˈ‐це (први се у дублетима јављају половично, а други у трећини случајева). Осим већ
изнетих података о избегавању кратких ликова, бројеви откривају да су примери под
У Вука је само дˈр̄ вце, зˈр̄ нце, јˈута̄ рце, коˈле̄нце; брˈемешце, деˈтешце; бˈрда̄ шце, коˈрита̄ шце, док су данас
те именице махом прописане у дублету, а зр̄ ˈнце, јута̄ ˈрце само с претсуфиксалним МА.
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(В) сразмерно ретки: у групи где су најбројнији (‐ашце) они не обухватају ни половину
примера. С друге стране, примери под (Г) јављају се као већински код свих суфиксала –
најређе код оних са ‐ашце (што је у складу с дистрибуцијом ПЛ ‐аˈ‐це), а као
најизвеснији ПЛ код оних на ‐анце и ‐енце, што се може приписати дужењу пред
сонантом. Може се уочити и комплементарно јављање кратких односно дугих ликова
код именица са ‐анце и ешце (0 : 21, 1 : 10).
Дужина пенултиме којој следи МА расподељује се у наведеним бројчаним
односима, додуше не довољно предвидљивим. Једина тежња коју можемо уочити јесте,
очекивано, преференција дужине пред сонантом у одступу ПОС и краткоће тамо где тај
услов није испуњен. Тако према 11 примера типа зр̄ ˈнце имамо оˈкце (дужина ипак
остаје када је мотивна: дле̄ ˈце, лӣˈшце, мле̄ ˈкце) и према 3 примера типа пӣˈвце имамо
меˈсце / ме̄ ˈсце, где је дужина мотивна. (Уп. сличну појаву код речи на ‐че.)
Осим тога, (1) када је реч о пенултими чији је носилац о (~ л), она је увек кратка, и
кад је МА даље ка почетку речи: врˈеоце, гˈроце гроˈце, криоˈце, рˈиоце, сеоˈце, стаˈбаоце,
стаˈкаоце, теоˈце. Уп. с тим различита МА у зависности од остваривања алтернације л ~
о у примерима стабаˈлце : стаˈбаоце, стакаˈлце : стаˈкаоце (али без *сеˈоце, *теˈоце). (2)
Кратку пенултиму, за разлику од већине сличних твореница на ‐ашце и ‐ешце са МА
ближим почетку речи, имају спорадични примери вˈимешце², јˈагњешце², јаˈрешце²,
рˈамешце², који су вуковски 169 (уп. тˈеме̄ шце; брˈеме̄ шце², деˈте̄ шце²). Овде иде и
чеља̄ ˈдешце, али је у том примеру компензација дужина разумљива. (3) Друге пак такве
именице, са дугим ПОС који у твореници постаје антепенултима, крате тај слог:
деˈте̄ шце, јеˈда̄ рце, стаˈбаоце; сˈуна̄ шце.
Наведене тежње, ипак, немају ширу заступљеност, јер у готово свим наведеним
категоријама имамо знатне недоследности – зр̄ ˈнце (и још 10 таквих именица) : др̄ ˈвце /
дˈр̄ вце, рӯˈнце / рˈӯнце; веса̄ ˈлце, доба̄ ˈрце : седаˈлце, стакаˈлце : окаˈнце / ока̄ ˈнце, ребаˈрце /
реба̄ ˈрце, света̄ ˈлце / светаˈлце; нˈеда̄ рце (+ 2) : једа̄ ˈрце / једаˈрце (~ јˈедро); стабаˈлце :
писаˈмце / писа̄ ˈмце (и још 3 такве именице); муда̄ ˈнце (+ 3) : вратаˈнца / врата̄ ˈнца;
пиће̄ ˈнце : дете̄ ˈнце / деˈте̄ нце; јаја̄ ˈшце : гнезда̄ ˈшце / гнездаˈшце; ува̄ ˈнце : места̄ ˈнце /
мˈеста̄ нце (+ 3); срда̄ ˈшце (+ 2) : бˈрда̄ шце / брда̄ ˈшце (+ 4); пиле̄ ˈнце (+ 8) : куче̄ ˈнце /
кˈуче̄ нце (+ 2); уве̄ ˈшце : бреме̄ ˈшце / брˈеме̄ шце (+ 3).
2.1.85. Суфикс ‐еж
Тридесетак именица са ‐еж има колумнални лик с дугим ПОС и МА за њим:
брӣˈдеж, вр̄ ˈвеж, га̄ ˈдеж, га̄ ˈреж, гња̄ ˈвеж, гњӣˈлеж, гра̄ ˈбеж, да̄ ˈвеж, дре̄ ˈмеж, жӣˈвеж,
ква̄ ˈреж, кра̄ ˈтеж, кр̄ ˈпеж, ла̄ ˈвеж, лӯˈпеж, ме̄ ˈтеж, мла̄ ˈдеж ’мла̑ дӣ ’, мр̄ ˈтвеж, мӯˈтеж,
мӯˈтнеж, ?па̄ ˈдеж (калк), па̄ ˈлеж, пӣˈлеж, пр̄ ˈдеж, рӣˈбеж, рӯˈдеж, свра̄ ˈбеж, свр̄ ˈбеж,
сӣˈтнеж, ста̄ ˈреж, тр̄ ˈпеж, трӯˈлеж, цр̄ ˈтеж. Од тога одступа дублет бо̄ ˈдеж / боˈдеж и
слабо мотивисано млˈадеж / мла̄ ˈдеж ’израштај на кожи’ (млˈадеж је Вуков лик).
2.1.86. Суфикс ‐ај1, ‐љај
Девербативне именице с домаћим суфиксом ‐а̄ ј носе колумнално МА у
иницијалној позицији, уз дужину на суфиксалном слогу. Од стотињак примера
издвајамо ових неколико: дˈогађа̄ ј, дˈомаша̄ ј, знˈача̄ ј, ˈизвешта̄ ј, јˈеца̄ ј, лˈежа̄ ј, нˈасрта̄ ј,
пˈодстица̄ ј, пˈоремећа̄ ј, прˈедумишља̄ ј, прˈеобража̄ ј, сˈадржа̄ ј, сˈаобраћа̄ ј, ˈутица̄ ј, цˈикта̄ ј,
шˈапта̄ ј (ту су и ретке са ‐љај: гˈутља̄ ј, зˈавежља̄ ј, ?кˈовртља̄ ј). Твореница од неслоговне
основе, природно, реализује МА на слогу суфикса: сјˈа̄ ј.
Неиницијално МА имамо само у приˈвиђа̄ ј, омашком пренесеном из РМС (у ОР је
прˈивиђа̄ ј).
Уп. Вуково доследно кратко -ĕшце: вˈимешце, деˈтешце, тˈемешце. -Ашце је, с друге стране, углавном
дуго:: бˈрда̄ шце, коˈрита̄ шце : гˈрла̄ шце (гˈрлашце), сˈрдашце (сˈрда̄ шце) : стрˈмашце.
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2.1.87. Суфикс ‐а̣ к
Доста плодни суфикс ‐а̣ к твори именице које се прозодијски групишу у две велике
скупине: (1) с МА пред кратким ПОС170: ‐ˈă‐ак, и (2) с МА иза дугог ПОС: ‐а̄ ˈ‐ак.
2.1.87.1. Прве су сачињене од три и више слогова, а творене су од махом
префигираних глагола или као ПСТ (сасвим ретко ССТ: троˈножак, троˈлистак)171 –
боˈравак, буˈботак, доˈвратак, доˈградак, доˈзидак, доˈлазак, доˈмерак, доˈметак, доˈплатак,
доˈрамак, доˈручак, доˈходак, заˈвратак, заˈгризак, заˈдланак, заˈкољак, заˈкољак, заˈкусак,
заˈлазак, заˈломак, заˈметак, заˈмотак, заˈмрсак, заобиˈлазак, заˈпатак, заˈпљусак,
заˈпредак, заˈпучак, заˈранак, заˈстанак, заˈстирак, заˈхладак, заˈчедак, заˈчепак, иˈзбирак,
иˈзбљувак, иˈзвадак, иˈзданак, иˈздубак, иˈздушак, иˈзлазак, иˈзложак, изнаˈлазак, иˈзнимак,
иˈзносак, изоˈстанак, иˈзрезак, иˈсечак, иˈскрајак, иˈспљувак, исˈправак, иˈспрдак, иˈспушак,
мимоиˈлазак, наˈвезак, наˈвиљак, наˈгранак, наˈдвратак, надоˈлазак, надоˈместак, наˈзадак,
наˈзувак, наиˈлазак, наˈкљунак, наˈлазак, наˈлепак, наˈплатак, наˈпредак, наˈпрстак,
наˈрамак, наˈрастак, наˈстанак, наˈткрилак, обиˈлазак, оˈбронак, оˈгранак, оˈгранак,
оˈгризак, оˈдбирак, оˈдгризак, оˈдељак, оˈдлазак, оˈдливак, оˈдломак, оˈдојак, оˈдрезак,
оˈдсечак, оˈдстрижак, оˈдушак, оˈкрајак, оˈкрњак, опоˈравак, оˈправак, оˈпстанак, оˈпушак,
оˈстанак, оˈткивак, оˈтпадак, поˈвратак, поˈгодак, поˈдбрадак, поˈдваљак / поˈдвољак,
поˈдварак, поˈдељак, поˈдлистак, поˈдложак, поˈдмладак, поˈднесак, поˈдрепак, поˈлазак,
понеˈдељак, поˈправак, поˈредак, поˈсвојак, поˈседак, поˈсинак, поˈстанак, поˈстотак,
поˈступак, поˈчинак, преˈградак, преˈдложак, преˈдметак, преˈлазак, преˈстанак, приˈвезак,
приˈвесак, приˈградак, приˈгризак, придоˈлазак, приˈкључак, приˈкрајак, приˈкућак, приˈлазак,
приˈлепак, приˈпевак, приˈпећак, приˈписак, приˈпланак, приˈпрстак, приˈрастак, приˈрепак,
приˈсобак, приˈстанак, приˈтрунак, приˈшивак, проˈдевак, проˈлазак, пронаˈлазак,
проˈпарак, проˈстирак, раˈзгранак, разиˈлазак, раˈзлазак, раˈстанак, саˈстанак, сиˈлазак,
суˈвратак, троˈлистак, троˈножак, уˈборак, уˈвезак, уˈвелак, уˈвојак, уˈгарак, уˈгризак,
уˈгрушак, уˈзбрежак², уˈзвратак (~ узвра̄ ˈтити), уˈзвратак (~ уз вра̄ ˈта), уˈзглавак,
уˈзлазак, уˈкљувак, уˈлазак, уˈложак, уˈломак, уˈметак, уˈмножак, уˈплетак, уˈпљувак,
уˈранак, уˈрочак, уˈсирак, уˈстанак, уˈстрижак, устуˈпак, уˈтржак, уˈтрошак, уˈцрвак,
уˈчинак, уˈшивак, уˈштипак.
С њима иду и оне с дугим префиксалним слогом: за̄ ˈвојак, за̄ ˈглавак, за̄ ˈкутак,
за̄ ˈселак, на̄ ˈставак, по̄ ˈдневак, ра̄ ˈздељак, са̄ ˈбирак, са̄ ˈставак, са̄ ˈстојак, датим дублетно у
за̄ ˈкивак / заˈкивак, заˈкључак / за̄ ˈкључак, заˈлизак / за̄ ˈлизак, за̄ ˈперак / заˈперак, заˈпећак /
за̄ ˈпећак, за̄ ˈрезак / заˈрезак, за̄ ˈрубак / заˈрубак, на̄ ˈвртак / наˈвртак, наˈглавак (на̄ ˈглавак),
наˈгласак / на̄ ˈгласак, наˈдимак / на̄ ˈдимак, наˈдрепак / на̄ ˈдрепак, наˈрезак (на̄ ˈрезак),
наˈшивак (на̄ ˈшивак), пре̄ ˈгибак / преˈгибак, прӣˈглавак / приˈглавак, ра̄ ˈзломак / раˈзломак. Уп.
ипак велики број горњих именица са само кратким за‐, на‐, који би вероватно требало
ревидирати.
2.1.87.2. У другу групу сврставамо речи с претсуфиксалним МА, махом
деноминале: анђе̄ ˈлак, бисе̄ ˈрак, борӣˈћак, бре̄ ˈжак, буљӯˈчак, бусе̄ ˈнак, ва̄ ˈбак, ва̄ ˈљак,
ве̄ ˈзак, ветрӣˈћак, ?вӣˈвак, вӣˈјак, вӣˈсак, ?вӣˈшак, вла̄ ˈтак, воћа̄ ˈрак, врете̄ ˈнак, вр̄ ˈшак,
гавра̄ ˈнак, га̄ ˈјак, гале̄ ˈбак, гла̄ ˈсак, голӯˈбак, гра̄ ˈшак, гр̄ ˈмак, гро̄ ˈздак, грошӣˈћак, груме̄ ˈнак,
груша̄ ˈнак, гӯˈсак, да̄ ˈнак, да̄ ˈрак, да̄ ˈшак, дво̄ ˈјак, деве̄ ˈрак, деве̄ ˈтак, десе̄ ˈтак, девојчӯˈрак,
делӣˈћак, детӣˈћак, дре̄ ˈмак, др̄ ˈжак, дро̄ ˈњак, дӯˈбак, дӯˈшак, ђаво̄ ˈлак, ђурђе̄ ˈвак, жера̄ ˈвак,
жӣˈжак, жма̄ ˈрци, ?забора̄ ˈвак, за̄ ˈдак, зве̄ ˈчак, ?звӣˈждак, звр̄ ˈчак, зеле̄ ˈнак, зеле̄ ˈњ[а]к172,
зра̄ ˈчак, зрӣˈчак, иве̄ ˈрак, јасе̄ ˈнак, једӣˈнак, је̄ ˈжак, језӣˈчак, јеле̄ ˈњак, јеле̄ ˈнак, калуђе̄ ˈрак,
кла̄ ˈсак, клӣˈпак, клобӯˈчак, кљӯˈнак, комадӣˈћак, коњӣˈчак, коре̄ ˈнак, котӯˈрак, кошӯˈљак,
Дужина тог слога смењује се пред безвучним експлозивом к, уп. сличне примере под суфиксом -ка1.
С оваквим твореницама не треба мешати оне типа ˈодбле̄ сак, грађене нултим суфиксом и прозодијски
другачије.
172 Грешком акцентовано „зеле́ ња̄ к“.
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крагӯˈјак, крајца̄ ˈрак, кр̄ ˈмак, кӯˈтак, кутӣˈћак, кӯˈчак, лахо̄ ˈрак, ледӣˈнак, лептӣˈрак,
лива̄ ˈдак, лӣˈстак, лӯˈтак, ма̄ ˈњак, ма̄ ˈчак, мехӯˈрак, ме̄ ˈшак, младӣˈћак, момчӣˈћак, мра̄ ˈчак,
мрвӣˈчак, мр̄ ˈсак, мӯˈћак, на̄ ˈвојак, ?незабора̄ ˈвак, обла̄ ˈчак, па̄ ˈтак, пе̄ ˈтак, пече̄ ˈњак, пӣˈпак,
пло̄ ˈвак, после̄ ˈдак173, пра̄ ˈшак, прслӯˈчак, прсте̄ ˈнак, прӯˈтак, пршље̄ ˈнак, пӯˈпак, пӯˈтак,
разлӣˈчак, раме̄ ˈнак, ре̄ ˈдак, ре̄ ˈпак, свра̄ ˈчак, сӣˈрак, сирома̄ ˈшак, сӣˈсак, скӯˈтак, слабӣˈћак,
славӯˈјак, сме̄ ˈшак, смр̄ ˈчак, снӣˈмак, собӣˈчак, споме̄ ˈнак, ср̄ ˈпак, ста̄ ˈнак, ?сте̄ ˈћак, стрӯˈчак,
?стӯˈпак, сувӣˈшак, сумра̄ ˈчак, сӯˈшак, тала̄ ˈсак, тандр̄ ˈчак, те̄ ˈтак, тра̄ ˈчак, тре̄ ˈмак,
тре̄ ˈнак, тр̄ ˈнак, трӯˈнак, тр̄ ˈчак, тутӯˈшак, ћиле̄ ˈрак, ћо̄ ˈрак, ћӯˈрак, хла̄ ˈдак, хра̄ ˈчак,
хӯˈмак, цве̄ ˈтак, цвр̄ ˈчак, цр̄ ˈвак, цӯˈрак, цурӣˈчак, чалабр̄ ˈчак, ?чва̄ ˈрак, четвр̄ ˈтак, чопо̄ ˈрак,
штӣˈтак, шӯˈпак. У тој групи су, поред недвосмислених именица деве̄ ˈтак, десе̄ ˈтак, које
смо навели, и бројеви с приближном вредношћу: двадесе̄ ˈтак, дванае̄ ˈстак, деведесе̄ ˈтак,
осамдесе̄ ˈтак, осамнае̄ ˈстак, педесе̄ ˈтак, петнае̄ ˈстак, седамдесе̄ ˈтак, стотӣˈнак,
тридесе̄ ˈтак, тринае̄ ˈстак, четрдесе̄ ˈтак, четрнае̄ ˈстак, шездесе̄ ˈтак.
Између мотивног и колумналног ПЛ с прогресијом МА колебају се: гоˈмољак /
гомо̄ ˈљак, зуба̄ ˈтак / зуˈбатак, ковр̄ ˈџак / коˈврџак, тава̄ ˈнак / таˈванак, ?поˈтомак /
пото̄ ˈмак; ћилӣˈмак / ћˈилимак, цˈаревак / царе̄ ˈвак.
Неколико двосложних именица носи МА пред кратким ПОС, али се оне од
претходних разликују по томе што ме̏ ђӯ се убрајају и деноминале: зглˈавак, лˈетак,
сˈанак, смˈотак, спˈисак, стˈавак, стˈупак, трˈошак, чˈунак, чˈупак. Дублети су да̄ ˈнак /
дˈанак (~ дˈа̄ н им.), крˈајак / кра̄ ˈјак, ла̄ ˈнак / лˈанак, сˈинак / сӣˈнак, ча̄ ˈсак / чˈасак, чла̄ ˈнак /
члˈанак. У групи двосложница имамо и периферне ликове ˈа̄ ‐ак и ăˈ‐ак: ?врˈе̄ сак174, уз
?лˈе̄ вак / ле̄ ˈвак, тӯˈчак / тˈӯчак, чӯˈнак / чˈӯнак175 – и боˈјак, уз ле̄ ˈпак / леˈпак.
2.1.87.3. Међу вишесложним деноминалима имамо и неколико њих који се не
саображавају владајућем ПЛ: за̄ ˈклонак, ?за̄ ˈпонак, за̄ ˈсенак, за̄ ˈсторак, прӣˈмерак –
пˈазушак, дублетно оˈсмејак / ˈосмејак. Тако је и са зˈараванак ~ зˈара̄ ван, које скраћује
дужину ПОС (уп. у ОР зˈара̄ ванак) и с девербалом вˈавољак.
ПСТ пˈабирак, пˈарожак, пˈаројак, сасвим изузетно, МА фиксирају пред
префиксалним слогом, а тако и ˈузбрежак / уˈзбрежак, које је очигледнији изузетак.
Кратки ПОС вишесложница редовно се пред сонантом дужи у флексији: боˈра̄ вка,
доˈра̄ мка, наˈвӣљка..., чак кад је дуг и префиксални слог за̄ ˈво̄ јка, са̄ ˈбӣрка... Двосложне
пак творенице то чине већим делом: бо̄ ˈјка; зглˈа̄ вка, сˈа̄ нка, стˈа̄ вка; дˈа̄ нка, лˈа̄ нка, сˈӣнка
– али члˈанка, чˈунка.
2.1.88. Суфикси на ‐ВКа̣ к и ‐ВСа̣ к
Изведенице са суфиксима ‐так, ‐етак, ‐утак, ‐итак, ‐атак, ‐адак, ‐арак, ‐ерак, ‐урак,
‐евак, ‐ељак, ‐ољак, ‐уљак, ‐ањак, ‐ичак, ‐ушак имају доста уједначену прозодијску
структуру.
Најбројније су речи са ‐так: бӣˈтак, губӣˈтак, добӣˈтак, дода̄ ˈтак, жӣˈтак, завӣˈтак,
зада̄ ˈтак, заоста̄ ˈтак, започе̄ ˈтак, заче̄ ˈтак, згодӣˈтак, изда̄ ˈтак, изоста̄ ˈтак, изузе̄ ˈтак,
навӣˈтак, недоста̄ ˈтак, одбӣˈтак, оста̄ ˈтак, пода̄ ˈтак, поче̄ ˈтак, преоста̄ ˈтак,
придода̄ ˈтак, примӣˈтак, развӣˈтак, расвӣˈтак, савӣˈтак, саже̄ ˈтак, самобӣˈтак, свӣˈтак,
увӣˈтак, ужӣˈтак, ушӣˈтак. Оне све носе претсуфиксално МА и дуг ПОС. Другачије је
једино напӣˈтак / наˈпитак.
Остале творенице такође су с ликом ‐а̄ ˈ‐а̣ к:

У другим речницима, осим ОР, само поˈследак, што је очекивано, с обзиром на глаголску основу. Али и у
РСЈ напоˈслетку (напосле̄ ˈтку).
174 У РА и вре̄ ˈсак.
175 И ова изведеница, са значењем дела ткачког разбоја, и горња чˈунак – неједнако донесене у речницима
– мотивисане су именицом чˈӯн.
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1. доврше̄ ˈтак, доспе̄ ˈтак, заврше̄ ˈтак, име̄ ˈтак, крње̄ ˈтак, наврше̄ ˈтак,
продуже̄ ˈтак, сврше̄ ˈтак, хаље̄ ˈтак, цуре̄ ˈтак;
2. белӯˈтак, валӯˈтак, врӯˈтак, главӯˈтак, завијӯˈтак, извијӯˈтак, навијӯˈтак,
облӯˈтак, савијӯˈтак, свијӯˈтак, тренӯˈтак;
3. бољӣˈтак;
4. крња̄ ˈтак, куса̄ ˈтак;
5. крња̄ ˈдак, трула̄ ˈдак;
6. кућа̄ ˈрак, сува̄ ˈрак, шума̄ ˈрак;
7. куће̄ ˈрак, чупе̄ ˈрак;
8. ?бабӯˈрак, момчӯˈрак, ?ноћӯˈрак, шипӯˈрак;
9. угље̄ ˈвак;
10. грме̄ ˈљак, путе̄ ˈљак;
11. прцо̄ ˈљак
12. брежӯˈљак, висӯˈљак, вртӯˈљак, девојчӯˈљак, замотӯˈљак, красӯˈљак,
момчӯˈљак, мравӯˈљак, смејӯˈљак, смотӯˈљак, црвӯˈљак, човечӯˈљак, чорбӯˈљак;
13. бела̄ ˈњак, листа̄ ˈњак, пута̄ ˈњак;
14. грмӣˈчак, грумӣˈчак, добрӣˈчак, ?јеремӣˈчак, камӣˈчак, крајӣˈчак, пламӣˈчак,
прамӣˈчак, слабӣˈчак.
Једино ваˈљушак носи варијанту с претсуфиксалним МА.
2.1.89. Суфикси ‐(ј)ак, ‐њак
Међу именицама на ‐а̄ к уједно обрађујемо оне са суфиксима ‐а̄ к, ‐ја̄ к и ‐ња̄ к, будући
да показују слична прозодијска својства и да је у неким примерима тешко одредити им
мотивну реч (уп. т. 2.1.94.1).
2.1.89.1. Најбројнију групу чине оне са претсуфиксалним МА: ‐ˈа̄ к: багреˈма̄ к,
багреˈња̄ к, бакреˈња̄ к, бедреˈња̄ к, безвеˈзња̄ к, беспослеˈња̄ к, бороˈвња̄ к, Боˈшња̄ к, брˈза̄ к,
буˈвља̄ к, весеˈља̄ к, вечеˈрња̄ к, веˈшта̄ к, вилеˈња̄ к, винограˈдња̄ к, виˈшња̄ к, водеˈња̄ к, врˈба̄ к,
врˈшња̄ к, гвоздеˈња̄ к, глогоˈвња̄ к, глоˈдња̄ к, глуˈпа̄ к, гоˈрња̄ к, ?гоˈрча̄ к, гумеˈња̄ к, гуˈса̄ к, гуˈшта̄ к,
гуˈшћа̄ к, дебеˈља̄ к, девеˈта̄ к, десеˈта̄ к, деˈча̄ к, деˈшња̄ к, диˈвља̄ к, докоˈња̄ к, доˈња̄ к, доˈшља̄ к,
дрвеˈња̄ к, дреˈња̄ к, дуˈшња̄ к, ждребеˈћа̄ к, жироˈвња̄ к, жуˈта̄ к, жуˈћа̄ к, забаˈвња̄ к,
занесеˈња̄ к, зелеˈња̄ к, зеˈмља̄ к, јесеˈња̄ к, ?јетреˈња̄ к, јечмеˈња̄ к, камеˈња̄ к, кисеˈља̄ к, коˈлња̄ к,
кореˈња̄ к, кракоˈвја̄ к, кремеˈња̄ к, криˈжа̄ к, крˈџа̄ к, леˈва̄ к, ледеˈња̄ к, леˈжа̄ к, ликоˈвња̄ к,
литреˈња̄ к, луˈда̄ к, ?луˈжња̄ к, марвеˈња̄ к, медеˈња̄ к, меˈђа̄ к, надувеˈња̄ к, нароˈдња̄ к, оˈсма̄ к,
особеˈња̄ к, первеˈрзња̄ к, пеˈта̄ к, печеˈња̄ к, ?пеˈша̄ к, плиˈћа̄ к, поквареˈња̄ к, политреˈња̄ к,
поˈља̄ к, потурчеˈња̄ к, поштеˈња̄ к, прˈва̄ к, препредеˈња̄ к, просеˈња̄ к, проскуˈрња̄ к, проˈста̄ к,
прстеˈња̄ к, прˈшња̄ к, свилеˈња̄ к, севеˈрња̄ к, сеˈдма̄ к, сеˈља̄ к, сеˈња̄ к, ?сиˈра̄ к, слобоˈдња̄ к,
смреˈча̄ к, смушеˈња̄ к, срˈбља̄ к, сребреˈња̄ к, стрˈња̄ к, теˈжа̄ к, ?телеˈћа̄ к, темеˈља̄ к, тиˈша̄ к,
топоˈља̄ к, трезвеˈња̄ к, треˈћа̄ к, треˈшња̄ к, трˈња̄ к, труˈла̄ к, трˈшча̄ к, Туˈзла̄ к, турчеˈња̄ к,
тучеˈња̄ к, умереˈња̄ к, уображеˈња̄ к, учеˈвња̄ к, учеˈња̄ к, црвеˈња̄ к, црквеˈња̄ к, цркоˈвња̄ к,
црˈња̄ к, четврˈта̄ к, четрдесеˈта̄ к, четрнаеˈста̄ к, чеˈшња̄ к, чуˈда̄ к, шареˈња̄ к, шеˈста̄ к,
штенеˈћа̄ к. – Но, иако доминантно, и то је МА колебљиво, па имамо доста дублета:
бˈеда̄ к / беˈда̄ к,
беˈскичмења̄ к / бескичмеˈња̄ к,
грˈӯдња̄ к / груˈдња̄ к,
дволитреˈња̄ к /
?
двоˈлитрења̄ к, жуˈтња̄ к / жˈутња̄ к, јагњеˈћа̄ к / јаˈгњећа̄ к, јˈалова̄ к / јалоˈва̄ к, јˈужња̄ к /
јуˈжња̄ к,
кичмеˈња̄ к / кˈичмења̄ к,
клиˈшња̄ к / клˈӣшња̄ к,
кукуˈружња̄ к / кукуруˈжња̄ к,
мˈаховња̄ к / махоˈвња̄ к, мˈедња̄ к / меˈдња̄ к, млˈа̄ жња̄ к / млаˈжња̄ к, мотоˈрња̄ к / моˈто̄ рња̄ к,
мˈужја̄ к / муˈжја̄ к, надбедреˈња̄ к / наˈдбедрења̄ к, наˈучења̄ к / научеˈња̄ к, неˈспретња̄ к /
неспреˈтња̄ к, оˈбешења̄ к / обешеˈња̄ к, огрˈља̄ к / оˈгрља̄ к, окачеˈња̄ к / оˈкачења̄ к, паˈрња̄ к /
пˈа̄ рња̄ к,
преˈзимења̄ к / презимеˈња̄ к,
прӣˈродња̄ к / прироˈдња̄ к,
пуреˈња̄ к / пˈурења̄ к,
самоˈтња̄ к / сˈамотња̄ к,
светоˈвња̄ к / свеˈто̄ вња̄ к,
семеˈња̄ к / сˈемења̄ к,
сˈидрења̄ к /
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сидреˈња̄ к, сме̄ ˈтења̄ к / сметеˈња̄ к, сребрˈња̄ к / срˈебрња̄ к, среˈдња̄ к / срˈедња̄ к, тоˈрба̄ к /
тˈорба̄ к, чароˈбња̄ к / чˈаробња̄ к.
Већина осталих именица задржава мотивни ПЛ: анаˈтемња̄ к, бˈадња̄ к, беˈзимења̄ к,
боˈбовња̄ к, боˈжићња̄ к, браˈдавичња̄ к, брˈезова̄ к (бреˈзова̄ к), брˈоћња̄ к, буˈбрежња̄ к,
?вˈимења̄ к, вˈишњева̄ к, глˈежња̄ к, глиˈнења̄ к, гљˈивичња̄ к, ?голоˈшкржња̄ к, голуˈбиња̄ к,
граˈбова̄ к / грˈабова̄ к, гуˈсења̄ к, гˈушчија̄ к, даˈнгубња̄ к, двокоˈпитња̄ к, двоˈличња̄ к,
двоˈшкржња̄ к, деˈвичња̄ к, дˈеда̄ к, дˈимња̄ к, дреˈнова̄ к, дуˈдиња̄ к, жˈабља̄ к, жиˈвичња̄ к,
жлˈичња̄ к, жˈучња̄ к, зˈадња̄ к, зˈа̄ падњ[а̄ ]к / зˈапа̄ дња̄ к 176 , заˈплотња̄ к, заˈушња̄ ци,
звеˈриња̄ к, ˈивичња̄ к, ˈимења̄ к, ˈисточња̄ к / иˈсточња̄ к, јˈабучња̄ к, јˈагодња̄ к, јˈа̄ јња̄ к,
јаˈнта̄ рња̄ к / јˈанта̄ рња̄ к, јˈедња̄ к, јеˈзичња̄ к, кˈамења̄ к, кˈитња̄ к, коˈнопља̄ к, коˈпитња̄ к,
коˈпривња̄ к, кˈорња̄ к, коˈшутња̄ к, крˈтичња̄ к, куˈпиња̄ к, куˈпушња̄ к, леˈскова̄ к, лˈипова̄ к,
лубеˈничња̄ к, лˈучња̄ к, маˈлиња̄ к, маˈслиња̄ к (мˈаслиња̄ к), мˈатичња̄ к, мˈехӯрња̄ к, мˈишија̄ к,
мˈишја̄ к, млаˈдичња̄ к, мрˈа̄ чња̄ к, наˈдвожња̄ к / на̄ ˈдвожња̄ к, наˈзадња̄ к, наˈпредња̄ к,
наˈпршња̄ к, наˈучња̄ к, наˈушња̄ к, нˈафорња̄ к, ˈочња̄ к, пˈашња̄ к, поˈдгушња̄ к, поˈдочња̄ к,
пˈолукр̄ вња̄ к, поˈткожња̄ к, поˈткорња̄ к, прˈедња̄ к177, приˈпашња̄ к, пӯˈстиња̄ к, раˈкитња̄ к,
рˈибња̄ к, рˈођа̄ к, свˈитња̄ к, сˈебичња̄ к / сеˈбичња̄ к, стˈа̄ јња̄ к, стˈо̄ лња̄ к, стрˈучња̄ к,
теˈљижња̄ к, теˈретња̄ к / те̄ ˈретња̄ к, теˈрмӣтња̄ к, трˈешњева̄ к, трˈскова̄ к, трˈутња̄ к /
трˈӯтња̄ к, ?ˈӯмња̄ к, уˈпртња̄ к, хлˈа̄ дња̄ к², цˈе̄ вња̄ к, цеˈрова̄ к, циˈметња̄ к, чаˈбрења̄ к,
чиˈвиња̄ к, чˈудња̄ к, шˈибичња̄ к и низ именица на ‐гоˈдишњак: гоˈдишња̄ к, десетогоˈдишња̄ к,
једногоˈдишња̄ к,
осамдесетогоˈдишња̄ к,
седмогоˈдишња̄ к,
трогоˈдишња̄ к,
четвртгоˈдишња̄ к, четрдесетогоˈдишња̄ к, четрнестогоˈдишња̄ к, шеснаестогоˈдишња̄ к.
Како се види, у овој бројној групи доминирају вишесложнице с МА ближим почетку
речи и с кратким ПОС.
2.1.89.2. Регресију мотивног МА до испред ПОС имамо у примерима бˈосја̄ к, вˈиња̄ к,
вˈоћња̄ к, гˈо̄ рња̄ к, гˈӯжња̄ к, двоˈбраздња̄ к, крˈе̄ дња̄ к, крˈечња̄ к, млˈађа̄ к, млˈе̄ чња̄ к, мˈӯчња̄ к,
поˈводња̄ к, поˈдвожња̄ к, приˈлепња̄ к, прˈосја̄ к, ?руˈмења̄ к, свˈе̄ ћња̄ к, свˈоја̄ к, трˈа̄ вња̄ к,
уˈплетња̄ к, штˈе̄ дња̄ к; дублетно у бˈеда̄ к / беˈда̄ к, ?жуˈтња̄ к / жˈутња̄ к, клиˈшња̄ к /
клˈӣшња̄ к, надбедреˈња̄ к / наˈдбедрења̄ к. Нерегредирано заосновинско МА остаје као
варијанта у два примера кˈӯтња̄ к (кӯˈтња̄ к), рӯˈдња̄ к / рˈӯдња̄ к.
Краћење ПОС имамо у свим примерима с мотивним дужинама код колумналног
‐ˈа̄ к, али и у примерима без помицања МА: у вˈучја̄ к, наˈдвратња̄ к, пˈаучња̄ к,
троˈмесечња̄ к, цвˈетња̄ к и др. Дужење се, неочекивано, јавља у јˈе̄ дња̄ к², храˈсто̄ вња̄ к (уп.
боˈбовња̄ к). Дуг ПОС је, паралелно с краћењем, редовна појава код једносложних основа:
гˈӯжња̄ к, јˈа̄ јња̄ к, крˈе̄ дња̄ к, кˈӯтња̄ к (кӯˈтња̄ к), млˈе̄ чња̄ к, мрˈа̄ чња̄ к, мˈӯчња̄ к, рӯˈдња̄ к /
рˈӯдња̄ к, свˈе̄ ћња̄ к, трˈа̄ вња̄ к, цˈе̄ вња̄ к, штˈе̄ дња̄ к (тако и пˈолукр̄ вња̄ к), дублетно у
грˈӯдња̄ к / груˈдња̄ к,
клиˈшња̄ к / клˈӣшња̄ к,
млˈа̄ жња̄ к / млаˈжња̄ к,
паˈрња̄ к / пˈа̄ рња̄ к,
трˈутња̄ к / трˈӯтња̄ к. Налазимо га ипак и код вишесложница као јаˈнта̄ рња̄ к²,
моˈто̄ рња̄ к², теˈрмӣтња̄ к; зˈапа̄ дња̄ к², јˈанта̄ рња̄ к², мˈехӯрња̄ к.
Регресију МА с краћењем ПОС има у вˈиња̄ к178, ?жуˈтња̄ к / жˈутња̄ к, двоˈбраздња̄ к,
приˈлепња̄ к, хлˈадња̄ к².
Недоследност према лику мотиватора уочавамо у примерима кˈичмења̄ к²,
мˈаховња̄ к², североиˈсточња̄ к, чˈаробња̄ к², који су творени од речи с дублетним МА,
смештеним испред и иза првог слога основе. Исто тако, твореницама ˈочња̄ к, штˈе̄ дња̄ к
недостаје варијанта с колумналним ПЛ, према мотивном оˈчнӣ², штеˈднӣ², а лексеми

Грешком забележено без дужине.
Ова одредница је дата с нејасном акценатском променом: „пре̏ дња̄ к, -а́ ка“. Осим што таква парадигма
не постоји, изведеница прˈедња̄ чкӣ, а и једнозначно прˈедња̄ к из РМС говоре да је реч о превиду. С друге
стране, ПЛ преˈдња̄ к² из ОР (забележен и код Јах) сведочи о намери уредника да промени решење из РМС.
178 У РА, РМС, ОР само виˈња̄ к. Вˈиња̄ к дају ХЈП и Чедић.
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млˈе̄ чња̄ к недостаје краткоћа од млˈечнӣ². Према кˈоричња̄ к (коˈричња̄ к), супротно томе,
имамо само кˈорица (уп. и коˈричити²).
Дублет наˈочња̄ к / нˈаочња̄ к једини је пример за потпуну регресију МА, до
иницијалне позиције.
2.1.90. Суфикс ‐ињак
Именице са суфиксом ‐ињак, насталим перинтеграцијом придевског ‐ињи, које даје
колумналне ликове, и именичког ‐ак, носе одговарајуће колумналне ликове, с
претсуфиксалним МА: гуˈсиња̄ к, зеˈчиња̄ к, змиˈјиња̄ к, кокоˈшиња̄ к, мраˈвиња̄ к, оˈсиња̄ к,
пчеˈлиња̄ к, трˈсиња̄ к.
2.1.91. Суфикс ‐ењак
Три речи с овим суфиксом носе колумнални ПЛ, са суфиксалним МА: ђубреˈња̄ к,
једреˈња̄ к, трстеˈња̄ к.
2.1.92. Суфикс ‐овњак
Колумналнио ‐ˈа̄ к бележимо и код ових именица, али с појавом варијаната:
видоˈвња̄ к, ?даждеˈвња̄ к / дˈаждевња̄ к, зимоˈвња̄ к / зˈимовња̄ к. Дˈаждевња̄ к² је мотивни
лик, а зˈимовња̄ к² лик с регресијом МА и краћењем ПОС.
2.1.93. Суфикс ‐штак
Творенице аˈра̄ нђеловшта̄ к, иˈлӣншта̄ к; гоˈршта̄ к упућују на задржавање мотивних
ликова, али с друге стране имамо ђуˈрђевшта̄ к, кремеˈншта̄ к.
Облик ђуˈрђевшта̄ к изненађује, с обзиром на мотивне ликове у формацијама
ђˈӯрђевац, Ђˈӯрђевда̄ н и сл. РА не нуди ову варијанту, али нуди три друге: ђˈурђевшта̄ к,
ђˈӯрђевшта̄ к (ђурђеˈвшта̄ к)! Уз мотивну, рекли бисмо да је и она на ‐ˈа̄ к системска,
будући да у том речнику налазимо мˈитровшта̄ к / митроˈвшта̄ к (тако и јоˈвањшта̄ к /
јоваˈњшта̄ к, михољштак, никољштак). Кремеˈншта̄ к потврђује твореница племеˈншта̄ к
из РМС.
2.1.94. Суфикси ‐ӣк1, ‐нӣк
2.1.94.1. Именице на ‐ик обрађујемо заједно, било да су оне творене суфиксима ‐ик,
‐ник179, ‐еник, или ‐беник (укључујући и ПСТ и ССТ), из два разлога. Прво, у многим
случајевима није могуће разграничити је ли именица творена од придева на ‐а̣ н, ‐(б)ен
или од његове мотивне именице180, у чему речничке дефиниције не помажу (нпр.
проводник би, строго следећи семантику, могао бити ’проводна материја’, али је таква
парафраза упитна са становишта творбеног осећања), и друго, све њих обједињавају
слично раслојени прозодијски ликови.
Близу 1 / 5 ових именица чине дублети, што није неочекиван податак ако се зна да
су оне веома раслојене, (1) и у погледу МА, које може бити пред суфиксом, пред ПОС,
пред основом, у иницијалном положају, (2) и у погледу дужине, која особито варира на
ПОС, али и на префиксалном слогу. Посматрајући те варијације само са формалне
стране, творенице смо поделили у 10 група: (а)ă‐ӣк, ˈă‐ӣк, (а)аˈă‐ӣк, (а)а̄ ˈă‐ӣк, (а)ˈа(а)ă‐ӣк,
ˈа̄ ă‐ӣк, ˈа̄ ‐ӣк, (а)аˈа̄ ‐ӣк, а̄ ˈа̄ ‐ӣк, ˈа(а)а̄ ‐ӣк, којима треба додати и разне могућности
упаривања дублета, њих 19. (То све даје невероватан податак да за именице на ‐ник РСЈ
нуди 29 нормативних решења!) У класификацији као посебне нисмо одвојили типове с
већим бројем слогова у којима њихова дужина не игра улогу (засебно је наˈучнӣк :
Међу свим именицама на -ик огромну већину (95%) чине оне на -ник.
Радосављевић (2019б: 122–123) то покушава да разреши уводећи у синхронијску анализу „стадијум“
формирања придева који се ни пре ни после те фазе „не употребљава у узусу“. То је, наравно, спорно са
становишта синхронијског приступа и методолошке економичности.
179
180

84

на̄ ˈмернӣк, али не сеˈнӣк : опуномоћеˈнӣк, граˈничнӣк : господаˈрственӣк). Нисмо то чинили
ни за појединачне и нетипичне случајеве миропоˈмаза̄ нӣк, избеˈзӯмљенӣк²,
проˈка̄ женӣк², двоˈнеде̄ љнӣк.
(1) (а)ă‐ˈӣк – арсеˈнӣк, багреˈмӣк, беˈснӣк, биˈстрӣк, болеˈснӣк, браˈнӣк, брашнеˈнӣк,
бреˈзӣк, брезоˈвӣк, бреˈсквӣк, бреˈстӣк, брестоˈвӣк, бројчаˈнӣк, брˈснӣк, бруˈснӣк, буˈквӣк,
вареˈнӣк, васпитаˈнӣк, вероисповеˈднӣк, виˈдӣк, вијчаˈнӣк, вилеˈнӣк, виˈшњӣк, воˈзнӣк,
воˈјнӣк, глаˈднӣк, глогоˈвӣк, граˈбӣк, гроˈнӣк, гуˈштӣк, даˈнӣк, дељеˈнӣк, досељеˈнӣк,
дражбеˈнӣк, дреˈнӣк, дуˈжнӣк, дуˈшнӣк, ђакоˈнӣк, жиˈвӣк, завереˈнӣк, задављеˈнӣк,
заљубљеˈнӣк, запћеˈнӣк, заробљеˈнӣк, затвореˈнӣк, заточеˈнӣк, звоˈнӣк, зреˈнӣк, иˈвӣк,
изабраˈнӣк, изагнаˈнӣк, избављеˈнӣк, изгубљеˈнӣк, изопштеˈнӣк, исељеˈнӣк, искушеˈнӣк,
испитаˈнӣк, јавоˈрӣк, јасеˈнӣк, јаˈсӣк, једнобратствеˈнӣк, јеˈлӣк, јоˈвӣк, јоˈшӣк, кадроˈвӣк,
кестеˈнӣк, ?кисеоˈнӣк, ?киˈсӣк, клеˈнӣк, коваˈнӣк, краˈјнӣк, крштеˈнӣк, ланчаˈнӣк, ледеˈнӣк,
лиˈпӣк, љуˈтӣк, меˈђнӣк, мождаˈнӣк, набедреˈнӣк, насељеˈнӣк, новчаˈнӣк, ноˈћнӣк,
одабраˈнӣк, опаˈснӣк, оптужеˈнӣк, опуномоћеˈнӣк, осигураˈнӣк, осуђеˈнӣк, паˈњӣк, паˈрнӣк,
пешчаˈнӣк, пластеˈнӣк, побуњеˈнӣк, повереˈнӣк, повлашћеˈнӣк, погубљеˈнӣк, подмићеˈнӣк,
покрштеˈнӣк, помазаˈнӣк, помоˈћнӣк, пострижеˈнӣк, потурчеˈнӣк, правоугаоˈнӣк,
привржеˈнӣк, притвореˈнӣк, пупчаˈнӣк, пуˈснӣк, пуштеˈнӣк, разуздаˈнӣк, расељеˈнӣк,
распуштеˈнӣк, ремеˈнӣк, роˈжнӣк, саоˈнӣк, седлаˈнӣк, седлеˈнӣк, сеˈнӣк, скрушеˈнӣк, слаˈнӣк,
смоˈквӣк, смреˈквӣк, стаклеˈнӣк, стрˈњӣк, сунчаˈнӣк, тегљеˈнӣк, темеˈљнӣк, товљеˈнӣк,
тоˈвнӣк, тоˈплӣк, топљеˈнӣк, трвеˈнӣк, треˈшњӣк, трˈстӣк, туцаˈнӣк, тучеˈнӣк, убодеˈнӣк,
увређеˈнӣк, угљеˈнӣк, уˈгљӣк, удављеˈнӣк, уланчеˈнӣк, ?уљаˈнӣк, уˈљӣк, умањеˈнӣк, умиˈрнӣк,
умировљеˈнӣк, умишљеˈнӣк, унајмљеˈнӣк, унесрећеˈнӣк, упаљеˈнӣк, упитаˈнӣк, упослеˈнӣк,
упућеˈнӣк, урођеˈнӣк, усамљеˈнӣк, усвојеˈнӣк, усељеˈнӣк, усињеˈнӣк, успаљеˈнӣк,
устрељеˈнӣк, утамничеˈнӣк, утопљеˈнӣк, ухапшеˈнӣк, ушкопљеˈнӣк, хипнотисаˈнӣк,
хмеˈљнӣк, храˈстӣк, цеђеˈнӣк, цеˈнӣк, цепаˈнӣк, цеˈрӣк, шареˈнӣк, шљиˈвӣк
(2) ˈă‐ӣк – бˈитнӣк, влˈаснӣк, вˈоднӣк, вˈршнӣк, гˈаћнӣк, глˈаснӣк, грˈешнӣк, дˈеонӣк,
дˈрзнӣк, зˈемнӣк, злˈобнӣк, кˈобнӣк, кˈрснӣк, лˈеднӣк, лˈешнӣк, лˈиснӣк, мˈиснӣк, мˈоћнӣк,
нˈужнӣк, пˈатнӣк, пˈеснӣк, плˈочнӣк, прˈечнӣк, рˈаонӣк, рˈатнӣк, рˈезнӣк, свˈоднӣк, смˈртнӣк,
срˈећнӣк, срˈоднӣк, стрˈаснӣк, трˈебнӣк, хлˈаднӣк, хˈоднӣк, чˈаснӣк, чˈетнӣк
(3) (а)аˈă‐ӣк – анаˈтемнӣк, безаˈзленӣк, беˈзбожнӣк, беˈзбрижник, беˈздомнӣк,
беˈздушнӣк, безоˈбразнӣк, беˈзочнӣк, беˈлежнӣк, беˈсвеснӣк, беˈседнӣк, беˈскућнӣк,
беˈсмртнӣк, бесоˈмучнӣк, беˈшчаснӣк, благоˈвеснӣк, богоуˈгоднӣк, бракоˈломнӣк,
бродоˈломнӣк, великоˈдушнӣк, вероˈломнӣк, воˈлшебнӣк, вратоˈломнӣк, гороˈломнӣк,
гороˈпаднӣк, господаˈрственӣк, граˈничнӣк, гуˈбитнӣк, даˈнгубнӣк, двоˈгласнӣк, двоˈмесечнӣк,
двоˈумнӣк, деˈлатнӣк, доброˈслутнӣк, доˈвратнӣк, доˈлазнӣк, достојаˈнственӣк, доˈушнӣк,
жучоˈводнӣк, заˈчетнӣк, зваˈничнӣк, злоˈгласнӣк, злоˈочнӣк, иˈзвиднӣк, иˈзвознӣк, иˈзгреднӣк,
иˈзлетнӣк, иноˈроднӣк, иˈследнӣк, иˈсписнӣк, иˈспоснӣк, иˈступнӣк, клеˈветнӣк, клеˈтвенӣк,
коˈличнӣк,
коˈриснӣк,
крвоˈследнӣк,
малоˈдушнӣк,
малоˈлетнӣк,
милоˈсрднӣк,
младоˈмиснӣк, наˈдвратнӣк, наˈдгробнӣк, наˈјамнӣк, наˈлазнӣк, наˈучнӣк, наˈушнӣк,
неˈбеснӣк, неˈсрећнӣк, оˈбвезнӣк, оˈдметнӣк, оˈклопнӣк, окоˈвратнӣк, осмоˈгласнӣк,
пеˈрјанӣк181, поˈбеднӣк, поˈвратнӣк, поˈгребнӣк, поˈдбраднӣк, поˈдвижнӣк, поˈдвратнӣк,
поˈдсетнӣк, поˈклонӣк, поˈрезнӣк, поˈслушнӣк, поˈтписнӣк, поˈчетнӣк, преˈвратнӣк,
преˈдводнӣк, преˈљубнӣк, преˈтплатнӣк, приˈклонӣк, приˈпаднӣк, приˈручнӣк, приˈступнӣк,
проˈклетнӣк, проˈлазнӣк, простоˈдушнӣк, пуноˈлетник, пустоˈпашнӣк, путешеˈственӣк,
самоˈгласнӣк, саˈпатнӣк, саˈраднӣк, свеˈштенӣк, сладоˈстраснӣк, слуˈжабнӣк, соˈпственӣк,
страˈственӣк, суˈватнӣк, суˈгласнӣк, суˈложнӣк, суˈпружнӣк, уˈбожнӣк, уˈводнӣк, уˈвознӣк,
уˈгоднӣк, уˈдеонӣк, уˈзванӣк, уˈкопнӣк, уˈкоснӣк, уˈлазнӣк, уˈмолнӣк, уˈписнӣк, уˈпитнӣк,
уˈреднӣк, уˈротнӣк, уˈсаднӣк, уˈстанӣк, уˈчеснӣк, ходоˈчаснӣк, цигаˈретнӣк, чаˈбренӣк

181

Под значењем 2 и перјаˈнӣк.
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(4) (а)а̄ ˈă‐ӣк – беза̄ ˈконӣк, беса̄ ˈвеснӣк, бла̄ ˈженӣк, за̄ ˈветнӣк, за̄ ˈвиднӣк, за̄ ˈвиснӣк,
за̄ ˈводнӣк, за̄ ˈконӣк, за̄ ˈписнӣк, за̄ ˈслужнӣк, за̄ ˈступнӣк, ме̄ ˈтежнӣк, на̄ ˈводнӣк, на̄ ˈложнӣк,
на̄ ˈмернӣк, на̄ ˈмеснӣк, на̄ ˈреднӣк, на̄ ˈсилнӣк, на̄ ˈследнӣк, на̄ ˈчелнӣк, пре̄ ˈвознӣк, пре̄ ˈноснӣк,
ра̄ ˈзводнӣк, ра̄ ˈзметнӣк, ра̄ ˈзреднӣк, ра̄ ˈсплоднӣк, ра̄ ˈспуснӣк, ра̄ ˈстрошнӣк, ре̄ ˈвноснӣк,
са̄ ˈборнӣк, са̄ ˈвезнӣк, са̄ ˈветнӣк, та̄ ˈложнӣк
(5) (а)ˈа(а)ă‐ӣк – бˈаштинӣк, беˈзименӣк, вˈеренӣк, дˈеловоднӣк, дˈесетлетнӣк,
жˈалобнӣк, ˈименӣк, иноˈплеменӣк, истоˈмишљенӣк, истоˈплеменӣк, једноˈмишљенӣк,
кˈаматнӣк, лакоˈмисленӣк, мˈесечнӣк, мˈиљенӣк, мˈученӣк, осмоˈугаонӣк, пˈакоснӣк,
пˈаћенӣк, плˈаменӣк, пˈодузетнӣк, пˈоменӣк, пˈоротнӣк, прˈаведнӣк, прˈивреднӣк, рˈадоснӣк,
рˈањенӣк, саˈвременӣк, сˈамотнӣк, саˈплеменӣк, седмоˈугаонӣк, слˈављенӣк, спˈоменӣк,
срˈамотнӣк, стˈепенӣк, сˈудеонӣк, суˈмишљенӣк, сˈумрачнӣк, троˈмесечнӣк, троˈугаонӣк,
ˈугаонӣк, ˈузвичнӣк, ˈупореднӣк, ˈученӣк, ˈуџбенӣк, цˈаринӣк, четвороˈугаонӣк, шестоˈугаонӣк,
шљˈивовӣк
(6) ˈа̄ ă‐ӣк – лˈо̄ горнӣк
(7) ˈа̄ ‐ӣк – бˈе̄ днӣк, блˈӯднӣк, бˈо̄ лнӣк, брˈо̄ јнӣк, вˈе̄ знӣк, вˈе̄ ћнӣк, грˈӯднӣк, двˈо̄ јнӣк,
двˈо̄ рнӣк, днˈе̄ внӣк, жˈе̄ днӣк, жлˈе̄ бнӣк, збˈо̄ рнӣк, звˈӯчнӣк, јˈа̄ јнӣк, клˈе̄ тнӣк, кˈо̄ лнӣк, лˈе̄ чнӣк,
љˈӯбљенӣк, млˈа̄ знӣк, мˈо̄ бнӣк, плˈа̄ ћенӣк, прˈа̄ внӣк, прˈа̄ знӣк, пˈӯтнӣк, рˈа̄ днӣк, рˈӯбнӣк,
рˈӯднӣк, сјˈа̄ јнӣк, слˈӣвнӣк, стˈе̄ знӣк, стрˈӯјнӣк, стˈӯпнӣк, тˈа̄ јнӣк, тˈӯжнӣк, ˈӯмнӣк, чˈе̄ лнӣк,
штˈӣтнӣк, шˈӯмнӣк
(8) (а)аˈа̄ ‐ӣк – беˈзве̄ рнӣк, беˈзна̄ днӣк, беˈсра̄ мнӣк, беˈстӣднӣк, блаˈга̄ јнӣк,
благоˈсо̄ внӣк, богоˈра̄ днӣк, буˈнто̄ внӣк, врˈхо̄ внӣк, гоˈво̄ рнӣк, двоˈпо̄ лнӣк, двоˈто̄ мнӣк,
деˈсе̄ тнӣк, доˈгла̄ внӣк, дрˈжа̄ внӣк, дуˈхо̄ внӣк, жеˈра̄ внӣк, иˈзда̄ јнӣк, истоˈве̄ рнӣк, каˈпе̄ лнӣк,
коˈмо̄ рнӣк, костоˈбо̄ лнӣк, крвоˈмӯтнӣк, кривоˈкле̄ тнӣк, лицеˈме̄ рнӣк, љуˈба̄ внӣк,
малоˈве̄ ћнӣк, мрзоˈво̄ љнӣк, мртвоˈзо̄ рнӣк, неˈве̄ рнӣк, неˈво̄ љнӣк, неˈде̄ љнӣк, новоˈве̄ рнӣк,
оˈдбо̄ јнӣк, оˈдбо̄ рнӣк, оˈтпо̄ рнӣк, оˈтпра̄ внӣк, оˈтпре̄ мнӣк, пеˈха̄ рнӣк, поˈбо̄ рнӣк, поˈгла̄ внӣк,
поˈдво̄ рнӣк, поˈка̄ јнӣк, поˈко̄ јнӣк, поˈла̄ рнӣк, поˈсла̄ нӣк, поˈсло̄ внӣк, правоˈве̄ рнӣк,
првокатеˈго̄ рнӣк, преˈда̄ јнӣк, преˈдста̄ внӣк, преˈтво̄ рнӣк, приˈдво̄ рнӣк, приˈја̄ внӣк,
примопреˈда̄ јнӣк, приˈпра̄ внӣк, приˈтво̄ рнӣк, проˈва̄ лнӣк, про̄ ˈзӣвнӣк, проˈтӣвнӣк,
проˈче̄ лнӣк, самоˈво̄ љнӣк, тврдоˈко̄ рнӣк, уˈда̄ рнӣк, уˈзгла̄ внӣк, уˈзо̄ внӣк, уˈзо̄ рнӣк, уˈмо̄ рнӣк,
уˈпра̄ внӣк, цароˈста̄ внӣк, циˈга̄ рнӣк, циˈфа̄ рнӣк, чеˈме̄ рнӣк
(9) а̄ ˈа̄ ‐ӣк – до̄ ˈсто̄ јнӣк, за̄ ˈто̄ рнӣк, на̄ ˈсто̄ јнӣк, по̄ ˈдне̄ внӣк, ра̄ ˈско̄ внӣк, ра̄ ˈско̄ лнӣк
(10) ˈа(а)а̄ ‐ӣк – зˈагово̄ рнӣк, ˈимӯћнӣк, јˈурӣшнӣк, кˈука̄ внӣк, нˈезахва̄ лнӣк, ˈобе̄ снӣк,
прˈавӣлнӣк, прˈавокӯтнӣк, прˈедгово̄ рнӣк, прˈедузе̄ тнӣк, прˈива̄ тнӣк, рˈаскала̄ шнӣк,
ˈугле̄ днӣк, ˈумобо̄ лнӣк, фˈискултӯрнӣк
Дублети су:
(1–2) вˈеснӣк / веˈснӣк, гнуˈснӣк / гнˈуснӣк, жеˈнӣк / жˈенӣк, злˈатнӣк / злаˈтнӣк,
јˈаднӣк / јаˈднӣк, коˈснӣк / кˈоснӣк, лˈанӣк / лаˈнӣк, мˈеднӣк / меˈднӣк, рˈемнӣк / реˈмнӣк,
рˈечнӣк / реˈчнӣк, руˈчнӣк / рˈучнӣк
(1–3) беˈдренӣк / бедреˈнӣк,
брашњеˈнӣк / браˈшњеник,
жаˈлбенӣк / жалбеˈнӣк,
испоˈведнӣк / исповеˈднӣк, моˈлитвенӣк / молитвеˈнӣк, поˈсленӣк / послеˈнӣк, проˈгнанӣк /
прогнаˈнӣк, редаˈрственӣк / редарствеˈнӣк, таˈмјанӣк / тамјаˈнӣк, уˈсрећенӣк / усрећеˈнӣк,
чароˈбнӣк / чаˈробнӣк
(1–5) брˈатственӣк / братствеˈнӣк,
гˈињенӣк / гињеˈнӣк,
гˈозбенӣк / гозбеˈнӣк,
гоњеˈнӣк / гˈоњенӣк,
жˈалоснӣк / жалоˈснӣк,
жˈртвенӣк / жртвеˈнӣк,
заповеˈднӣк
(зˈаповеднӣк), једноˈплеменӣк / једноплемеˈнӣк, кˈажњенӣк / кажњеˈнӣк, милоˈснӣк /
мˈилоснӣк, надбедреˈнӣк / наˈдбедренӣк, проповеˈднӣк (прˈоповеднӣк), сˈеменӣк / семеˈнӣк,
хапшеˈнӣк / хˈапшенӣк
(1–6) бираˈнӣк / бˈӣранӣк,
брˈа̄ њенӣк / брањеˈнӣк,
дављеˈнӣк / дˈа̄ вљенӣк,
избеˈзӯмљенӣк / избезумљеˈнӣк, проˈка̄ женӣк / прокажеˈнӣк, суђеˈнӣк / сˈӯђенӣк, тˈӯженӣк /
тужеˈнӣк, храњеˈнӣк / хрˈа̄ њенӣк, штˈӣћенӣк / штићеˈнӣк
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(1–7) боˈјнӣк / бˈо̄ јнӣк,
вреˈднӣк / врˈе̄ днӣк,
крˈвнӣк / кˈр̄ внӣк,
мˈа̄ снӣк / маˈснӣк,
таˈмнӣк / тˈа̄ мнӣк
(1–8) весеˈлнӣк / веˈсе̄ лнӣк, изаслаˈнӣк / изаˈсла̄ нӣк, иˈзбра̄ нӣк / избраˈнӣк, иˈзгна̄ нӣк /
изгнаˈнӣк, одаслаˈнӣк / одаˈсла̄ нӣк
(1–10) миропоˈмаза̄ нӣк / миропомазаˈнӣк, ˈугово̄ рнӣк / уговоˈрнӣк
(2–7) вˈернӣк / вˈе̄ рнӣк, врˈатнӣк / врˈа̄ тнӣк, жˈупнӣк / жˈӯпнӣк, ?крˈупнӣк (крˈӯпнӣк),
прˈашнӣк / прˈа̄ шнӣк, сˈилнӣк / сˈӣлнӣк
(3–4) велепоˈседнӣк / велепо̄ ˈседнӣк,
до̄ ˈписнӣк / доˈписнӣк,
заˈлуднӣк / за̄ ˈлуднӣк,
заˈручнӣк / за̄ ˈручнӣк, заˈточнӣк / за̄ ˈточнӣк, малопоˈседнӣк / малопо̄ ˈседнӣк, на̄ ˈдгледнӣк /
наˈдгледнӣк, на̄ ˈметнӣк (наˈметнӣк), на̄ ˈпаснӣк / наˈпаснӣк, наˈручнӣк / на̄ ˈручнӣк,
по̄ ˈседнӣк / поˈседнӣк, преˈдседнӣк / пре̄ ˈдседнӣк, пре̄ ˈступнӣк / преˈступнӣк, преˈтходнӣк /
пре̄ ˈтходнӣк, прӣˈчеснӣк / приˈчеснӣк, проˈводнӣк / про̄ ˈводнӣк, про̄ ˈписнӣк / проˈписнӣк,
раˈсаднӣк / ра̄ ˈсаднӣк, ра̄ ˈсипнӣк / раˈсипнӣк, спроˈводнӣк / спро̄ ˈводнӣк
(3–5) бˈесловеснӣк / беслоˈвеснӣк, друˈжбенӣк / дрˈужбенӣк, иˈсточнӣк / ˈисточнӣк,
крˈајишнӣк (краˈјишнӣк), маˈслинӣк / мˈаслинӣк, ˈосветнӣк / оˈсветнӣк, поˈзнанӣк /
пˈознанӣк, пˈолугласнӣк / полуˈгласнӣк, приˈјемнӣк / прˈијемнӣк, прˈкоснӣк / пˈркоснӣк,
пˈуномоћнӣк / пуноˈмоћнӣк, раˈзвратнӣк / рˈазвратнӣк, слеˈдбенӣк / слˈедбенӣк, слуˈжбенӣк /
слˈужбенӣк, трˈудбенӣк / труˈдбенӣк
(3–8) беˈзво̄ љнӣк / беˈзвољнӣк,
беˈзӯмнӣк / беˈзумнӣк,
богоˈхулнӣк / богоˈхӯлнӣк,
доˈбитнӣк / доˈбӣтнӣк,
душеˈбрижнӣк / душеˈбрӣжнӣк,
једноˈве̄ рнӣк / једноˈвернӣк,
кривоˈвернӣк / кривоˈве̄ рнӣк, лакоˈвернӣк / лакоˈве̄ рнӣк, лакоˈӯмнӣк / лакоˈумнӣк, поˈда̄ нӣк /
поˈданӣк
(3–10) злˈоко̄ бнӣк / злоˈкобнӣк
(4–6) зˈа̄ ставнӣк / за̄ ˈставнӣк, за̄ ˈштитнӣк / зˈа̄ штитнӣк
(4–9) за̄ ˈбавнӣк / за̄ ˈба̄ внӣк, на̄ ˈдзо̄ рнӣк / на̄ ˈдзорнӣк, на̄ ˈста̄ внӣк / на̄ ˈставнӣк
(4–10) бˈеспризо̄ рнӣк / беспрӣˈзорнӣк, ра̄ ˈзблуднӣк / рˈазблӯднӣк
(5–6) зˈа̄ кладнӣк / зˈакладнӣк, зˈа̄ менӣк / зˈаменӣк
(5–10) дˈосаднӣк / дˈоса̄ днӣк, стˈоже̄ рнӣк / стˈожернӣк
(8–9) наˈдсто̄ јнӣк / на̄ ˈдсто̄ јнӣк, поˈзо̄ рнӣк / по̄ ˈзо̄ рнӣк
(8–10) грˈудобо̄ лнӣк / грудоˈбо̄ лнӣк, иˈзво̄ рнӣк / ˈизво̄ рнӣк, књˈиже̄ внӣк / књиˈже̄ внӣк,
кˈрвоже̄ днӣк / крвоˈже̄ днӣк, малоˈӯмнӣк / мˈалоӯмнӣк, нˈадобӯнӣк (надоˈбӯднӣк), нˈера̄ днӣк /
неˈра̄ днӣк, ˈоча̄ јнӣк / оˈча̄ јнӣк
Када се посматрају једносложне основе, оне се најпре могу расподелити према
присуству морфеме ‐н‐ у твореници, било да је она изведена из придева или из
сложеног суфикса додатог именици. Речи без ‐н‐, дакле по правилу деноминали, те́ же̄
да прогредирају МА до суфикса. Белешку о томе, на примеру имена места творених од
назива биљака, налазимо још у Маретића (1899): бреˈсквӣк, буˈквӣк, граˈбӣк, иˈвӣк, јоˈвӣк,
смоˈквӣк, смреˈквӣк, шљиˈвӣк и др. (тако и двосложно јавоˈрӣк). Тој групи наликују (а)
двосложне основе творене придевским ‐ов: брезоˈвӣк, брестоˈвӣк, глогоˈвӣк, али с
мотивним МА шљˈивовӣк (уп. Вуково вˈишњовӣк); и (б) значењски сродне творевине као
паˈњӣк, сеˈнӣк; браˈнӣк, виˈдӣк, даˈнӣк, ?зреˈнӣк и несродне као ђакоˈнӣк, звоˈнӣк.
Деадјективи без форманта ‐н‐ такође редовно узимају тај лик: биˈстрӣк, гуˈштӣк, жиˈвӣк,
слаˈнӣк, тоˈплӣк.
Другачије значење лексема лˈанӣк / лаˈнӣк ’врста лана’ и жеˈнӣк / жˈенӣк ’особа’
објашњава задржавање мотивног лика.
Једносложне основе с морфемом ‐н‐, које своје особине црпу и из карактеристика
те морфеме (в. т. 2.1.252), понашају се доста непредвидљивије. (1) Неке међу њима, не
рачунајући оне поменуте, које МА преносе до суфикса, скраћују ПОС: бˈитнӣк (~
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бˈӣт‐генерација), влˈаснӣк, глˈаснӣк, лˈешнӣк, лˈиснӣк, стрˈаснӣк, хлˈаднӣк182, с њима и
вˈеснӣк / веˈснӣк, гнуˈснӣк / гнˈуснӣк, злˈатнӣк / злаˈтнӣк, рˈечнӣк / реˈчнӣк, руˈчнӣк / рˈучнӣк, а
дужину дублетно задржавају жˈупнӣк / жˈӯпнӣк, ?крˈупнӣк (крˈӯпнӣк), прˈашнӣк / прˈа̄ шнӣк.
Наспрам њих имамо нескраћено грˈӯднӣк, жлˈе̄ бнӣк, млˈа̄ знӣк, стˈӯпнӣк, тˈа̄ мнӣк²,
тˈӯжнӣк... Позиционо краћење пред о имамо у дˈеонӣк. (2) Именице са спојем сонаната,
за разлику од претходних, пред суфиксом имају дуг ПОС: бˈо̄ лнӣк, двˈо̄ јнӣк, збˈо̄ рнӣк,
кˈо̄ лнӣк, тˈа̄ јнӣк, ˈӯмнӣк, чˈе̄ лнӣк. Он се ипак, дабоме, крати када МА прогредира, као у
ниже датој групи примера. Непродужено је вˈернӣк² (уз вˈе̄ рнӣк²). (3) Регресију пред ПОС
уочавамо у примерима вˈе̄ ћнӣк, врˈе̄ днӣк², двˈо̄ рнӣк, јˈа̄ јнӣк, лˈе̄ чнӣк, мˈо̄ бнӣк, пˈӯтнӣк,
рˈӯднӣк, стˈе̄ знӣк, штˈӣтнӣк; кˈрснӣк с краћењем ПОС и у лˈешнӣк, рˈучнӣк, хлˈаднӣк. (4)
Прогресију МА до суфикса имамо у бруˈснӣк, воˈјнӣк, краˈјнӣк, паˈрнӣк, роˈжнӣк; дублетно
боˈјнӣк / бˈо̄ јнӣк, јˈаднӣк / јаˈднӣк, крˈвнӣк / кˈр̄ внӣк (беˈснӣк, глаˈднӣк, дуˈжнӣк, таˈмнӣк²...
могу се изводити из придева на ‐ˈа̣ н).
У даљем прегледу разматрамо вишесложне основе.
2.1.94.2. Један део именица на ‐ник, понајвише онај с основом типа аˈа‐, задржава
ПЛ мотиватора. Ипак, налазимо и веома велики број прозодијских алтернација, какве су
наведене за једносложне основе и какве одговарају придевима са ‐а̣ н. (1) Краћења ПОС
глаголске основе, заједно са регресијом МА, имамо у за̄ ˈступнӣк, иˈследнӣк, коˈриснӣк,
на̄ ˈследнӣк, поˈвратнӣк, поˈтписнӣк (и више других речи од ‐писати), преˈвратнӣк,
раˈзвратнӣк², преˈтплатнӣк, уˈпитнӣк, уˈреднӣк, уˈсаднӣк. То уочавамо и код ПСТ и ССТ
као наˈдвратнӣк, злоˈслутнӣк (али ипак беˈстӣднӣк, крвоˈмӯтнӣк), о којима в. ниже. (2)
Дужења ПОС пред групом сонаната сасвим су редовна: дрˈжа̄ внӣк, жеˈра̄ внӣк, каˈпе̄ лнӣк,
коˈмо̄ рнӣк, љуˈба̄ внӣк, оˈтпра̄ внӣк, преˈдста̄ внӣк, приˈпра̄ внӣк – тако и доˈгла̄ внӣк,
првокатеˈго̄ рнӣк и сл. РСЈ одбацује Вукове краткоће ПОС у речима врˈхо̄ внӣк, дуˈхо̄ внӣк,
књˈиже̄ внӣк² (в. под ‐овник) и доноси их само у наведеном лику.
Дужина префиксалног слога на двосложној основи јавља се редовно у за̄ ‐, на̄ ‐, ра̄ з‐
и још покојем примеру.183
(3) Регресије као у каˈпе̄ лнӣк, богоˈра̄ днӣк; уˈкопнӣк, приˈклонӣк; неˈбеснӣк,
цигаˈретнӣк; коˈличнӣк и у скраћеном поˈбеднӣк, уˈсаднӣк видели смо и код једносложних
основа. Крајња регресија у сˈудеонӣк, изводљивог једино од суˈделовати, необична је. (4)
Ипак, прогресије МА до суфикса овде су ретке. Наместо њих срећу се једносложне
прогресије до ПОС, као у буˈнто̄ внӣк, деˈсе̄ тнӣк, иˈзгреднӣк, иˈзда̄ јнӣк, неˈра̄ днӣк, оˈча̄ јнӣк²,
пеˈха̄ рнӣк, поˈдвижнӣк, преˈвратнӣк (раˈз‐), преˈда̄ јнӣк (и примопреˈда̄ јнӣк), проˈва̄ лнӣк,
проˈтӣвнӣк, уˈда̄ рнӣк, уˈмо̄ рнӣк, уˈротнӣк, циˈфа̄ рнӣк184.
За многе од наведених вишесложница није могуће утврдити да ли су извођене од
окситоног глагола, када се установљује регресија МА, да ли од глаголске именице, када
се установљује прогресија МА (проˈва̄ лнӣк ~ прова̄ ˈлити / прˈовала, преˈвратнӣк ~
превра̄ ˈтити / прˈевра̄ т) или пак од већ готовог придева на ‐н, у ком случају често нема
потребе за увођењем алтернација (прˈова̄ лнӣ ~ проˈва̄ лнӣк али уˈпитнӣ ~ уˈпитнӣк). У
неким случајевима прозодија суспреже деадјективно извођење: до̄ ˈлазнӣ / доˈлазнӣ :
доˈлазнӣк, или пак девербативно ˈугле̄ днӣк : наˈдгледнӣк (~ ˈугле̄ д одн. надгле̄ ˈдати).
2.1.94.3. Изведенице творене од облика трпног придева већим делом имају
предвидљив ПЛ. Осим оних где је лик ‐ˈӣк мотивни, као у ретком трвеˈнӣк, убодеˈнӣк, ту
је серија речи с прогредираним МА до суфикса, а у првој групи примера и са очекивано
Нама је позната и именица хлаˈднӣк са значењем ’хладно место’, ’хладан ветар, промаја’; ни то значење
ни акценат не бележи РМС.
183 Тај квантитет, мислимо, јавља се данас и у наˈдгробнӣк, преˈдводнӣк, преˈљубнӣк, датим само с
краткоћом.
184 Осим угледањем на друге именице с прогресијом, ова изведеница наликује и онима на -арник, па и
самој варијанти циˈфра̄ рнӣк, с уобичајеним МА пред ПОС.
182
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скраћеном дужином ПОС: (а) бираˈнӣк², васпитаˈнӣк, испитаˈнӣк, коваˈнӣк,
миропомазаˈнӣк², осигураˈнӣк, помазаˈнӣк, разуздаˈнӣк, седлаˈнӣк, туцаˈнӣк, упитаˈнӣк,
хипнотисаˈнӣк, цепаˈнӣк; (б) брањеˈнӣк², вареˈнӣк, гоњеˈнӣк², дављеˈнӣк², дељеˈнӣк,
досељеˈнӣк, завереˈнӣк, задављеˈнӣк, заљубљеˈнӣк, запћеˈнӣк, заробљеˈнӣк, затвореˈнӣк,
заточеˈнӣк, избављеˈнӣк, избезумљеˈнӣк², изгубљеˈнӣк, изопштеˈнӣк, исељеˈнӣк,
искушеˈнӣк, кажњеˈнӣк², крштеˈнӣк, мˈученӣк, насељеˈнӣк, оптужеˈнӣк, опуномоћеˈнӣк,
осуђеˈнӣк, побуњеˈнӣк, повереˈнӣк, повлашћеˈнӣк, погубљеˈнӣк, подмићеˈнӣк, покрштеˈнӣк,
пострижеˈнӣк, потурчеˈнӣк, привржеˈнӣк, притвореˈнӣк, прокажеˈнӣк², пуштеˈнӣк,
расељеˈнӣк, распуштеˈнӣк, скрушеˈнӣк, суђеˈнӣк², тегљеˈнӣк, товљеˈнӣк, топљеˈнӣк,
тужеˈнӣк², тучеˈнӣк, увређеˈнӣк, удављеˈнӣк, уланчеˈнӣк, умањеˈнӣк, умировљеˈнӣк,
умишљеˈнӣк, унајмљеˈнӣк, унесрећеˈнӣк, упаљеˈнӣк, упослеˈнӣк, упућеˈнӣк, урођеˈнӣк,
усамљеˈнӣк, усвојеˈнӣк, усељеˈнӣк, усињеˈнӣк, успаљеˈнӣк, усрећеˈнӣк², устрељеˈнӣк,
утамничеˈнӣк, утопљеˈнӣк, ухапшеˈнӣк, ушкопљеˈнӣк, хˈапшенӣк², храњеˈнӣк², цеђеˈнӣк,
штићеˈнӣк². Наспрам њих стоје речи с мотивним МА: вˈеренӣк, гˈоњенӣк, пˈаћенӣк,
рˈањенӣк, слˈављенӣк, ˈученӣк; љˈӯбљенӣк, плˈа̄ ћенӣк; дублети су кˈажњенӣк², хˈапшенӣк²;
бˈӣранӣк², брˈа̄ њенӣк², дˈа̄ вљенӣк², сˈӯђенӣк², тˈӯженӣк², хрˈа̄ њенӣк², штˈӣћенӣк² –
уˈсрећенӣк², проˈка̄ женӣк², избеˈзӯмљенӣк²185. (Овде спада и миропоˈмаза̄ нӣк², али је тај
лик несистемски, и по МА и по дужини ПОС. Уп. инваријантно помазаˈнӣк.) У дате
прозодијске обрасце се уклапа и гˈињенӣк / гињеˈнӣк, које није од трпног придева.
Како се види, мада међу речима под (а) и (б), чак и када се изузму дублети, има и
тросложних, као дељеˈнӣк, крштеˈнӣк, пуштеˈнӣк, тегљеˈнӣк, товљеˈнӣк, тучеˈнӣк,
цеђеˈнӣк, такве речи ипак доминирају у групи с непренесеним МА. О њиховој
претежности сведочи и то што су мотивни ликови као вˈеренӣк, пˈаћенӣк, рˈањенӣк,
слˈављенӣк, ˈученӣк, плˈа̄ ћенӣк, за разлику од првонаведених, фреквентне речи.
Варијанте с четири и пет слогова и непомакнутим МА (уˈсрећенӣк² и даље), осим што су
малобројне, нису, чини се, у узусу. Снагу броја слогова као критеријума за расподелу ПЛ
потврђују парови дављеˈнӣк / дˈа̄ вљенӣк : задављеˈнӣк, удављеˈнӣк, суђеˈнӣк / сˈӯђенӣк :
осуђеˈнӣк, тˈӯженӣк / тужеˈнӣк : оптужеˈнӣк, хапшеˈнӣк / хˈапшенӣк : ухапшеˈнӣк, а налик
томе, мада с једним слогом више, и уˈсрећенӣк / усрећеˈнӣк : унесрећеˈнӣк.
Доста су прозодијски раслојеније речи од једносложних корена које у трпном
придеву познају крајњу регресију МА (уп. горње неспорно осигураˈнӣк, које није
једносложно). Оне се, осим у колумналном ‐ˈӣк, јављају још у ликовима с МА пред ПОС и
пред антепенултимом, као и с варијацијом дужине ПОС:
Табела 8. Расподела ПЛ суфиксала на ‐аник.
‐ăˈн‐ӣк
а‐ˈăн‐ӣк
а‐ˈāн‐ӣк
ˈа‐ăн‐ӣк
‐слати
поˈсла̄ нӣк
изаслаˈнӣк²
изаˈсла̄ нӣк²
одаслаˈнӣк²
одаˈсла̄ нӣк²
‐брати
изабраˈнӣк
одабраˈнӣк
‐звати
уˈзванӣк²
‐гнати
изагнаˈнӣк
изгнаˈнӣк²
иˈзгна̄ нӣк²
прогнаˈнӣк²
проˈгнанӣк²
‐дати
поˈданӣк²
поˈда̄ нӣк²
‐знати
поˈзнанӣк²
пˈознанӣк²
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Према избеˈзумити очекивало би се и избеˈзумљенӣк.
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Из табеле се виде недоследности и међу групама глагола, разумљиве с обзиром на
њихову прозодијску историју, што несумњиво утиче на унакрсно превирање, али и
међу глаголима с истом основом, уп. лакуне послаˈнӣк, проˈгна̄ нӣк или иˈзгнанӣк, пˈоданӣк
(у РМС је доследније: пˈоданӣк² и пˈознанӣк²; потоњи лик је Вуков). У речницима се
среће и пета прозодијска варијанта оваквих твореница: ископа̄ ˈнӣк², одабра̄ ˈнӣк², али је
она у РСЈ – вероватно с правом – одстрањена (осим у избра̄ ˈница, са ‐ица).
Изведенице од придева с кратким ‐ан готово све носе лик са суфиксалним МА:
бројчаˈнӣк, вијчаˈнӣк, ланчаˈнӣк, мождаˈнӣк, пешчаˈнӣк, пупчаˈнӣк, сунчаˈнӣк, ?уљаˈнӣк.
Једино је пеˈрјанӣк, мада је за друго, историјско значење дато и перјаˈнӣк². Деадјективи
на ‐енӣк нису тако јединствени. Према брашнеˈнӣк, једнобратствеˈнӣк, седлеˈнӣк,
стаклеˈнӣк стоје мотивни и њима сродни господаˈрственӣк, достојаˈнственӣк,
клеˈтвенӣк, путешеˈственӣк, соˈпственӣк, страˈственӣк, чаˈбренӣк, уз више дублета:
беˈдренӣк / бедреˈнӣк,
брашњеˈнӣк / браˈшњенӣк,
редаˈрственӣк / редарствеˈнӣк –
брˈатственӣк / братствеˈнӣк, моˈлитвенӣк / молитвеˈнӣк, жˈртвенӣк / жртвеˈнӣк.
2.1.94.4. ПСТ и ССТ већином имају МА постављено најдаље пред (другом) основом,
што, као у претходним примерима, укључује и регресију МА до пред ПОС: беˈзве̄ рнӣк,
беˈздомнӣк, беˈздушнӣк, беˈзна̄ днӣк, беˈшчаснӣк, доˈгла̄ внӣк, окоˈвратнӣк, поˈдбраднӣк,
приˈдво̄ рнӣк – великоˈдушнӣк, доброˈслутнӣк, кривоˈкле̄ тнӣк; тако и двосложне основе
беˈзименӣк, наˈдбедренӣк, саˈплеменӣк – двоˈнеде̄ љнӣк, једноˈмишљенӣк, једноˈплеменӣк²,
седмоˈугаонӣк, троˈмесечнӣк. Регресије невезане за ПОС у наведеном наˈдбедренӣк,
двоˈнеде̄ љнӣк (уп. беˈдренӣк, неˈде̄ љнӣк, али и двонеˈде̄ љнӣ) својеврсна су појава, која
потврђује особеност ове врсте творбе. Претсуфиксално МА је ретко: набедреˈнӣк,
једноплемеˈнӣк² – вероисповеˈднӣк, једнобратствеˈнӣк, али примерâ с МА пред ПОС има
нешто више: беслоˈвеснӣк; беспрӣˈзорнӣк², беза̄ ˈконӣк – богоуˈгоднӣк, првокатеˈго̄ рнӣк,
примопреˈда̄ јнӣк, славодоˈбитнӣк. Потпуну регресију као једино решење имамо само у
бˈесловеснӣк – прˈавокӯтнӣк, али је дублетизам чешћи: бˈеспризо̄ рнӣк / беспрӣˈзорнӣк –
грˈудобо̄ лнӣк / грудоˈбо̄ лнӣк,
малоˈӯмнӣк / мˈалоӯмнӣк,
нˈадобӯднӣк
(надоˈбӯднӣк),
пˈолугласнӣк / полуˈгласнӣк, пˈуномоћнӣк / пуноˈмоћнӣк. За колебања у односу на
придевско МА код оваквих примера в. ниже.
Дуги (махом продужени) ПОС редовни су у вези с групом сонаната: беˈзве̄ рнӣк –
двоˈнеде̄ љнӣк, костоˈбо̄ лнӣк, лицеˈме̄ рнӣк, мрзоˈво̄ љнӣк, мртвоˈзо̄ рнӣк, првокатеˈго̄ рнӣк,
примопреˈда̄ јнӣк, тврдоˈко̄ рнӣк, али – беˈздомнӣк, двоˈумнӣк. Свим тим ПОС претходе,
како се види, кратки слогови. Међутим, када је антепенултима дуга, јављају се
колебања: дуго до̄ ˈсто̄ јнӣк, за̄ ˈто̄ рнӣк, на̄ ˈдсто̄ јнӣк², на̄ ˈсто̄ јнӣк, по̄ ˈдне̄ внӣк, по̄ ˈзо̄ рнӣк²,
ра̄ ˈско̄ внӣк, ра̄ ˈско̄ лнӣк (тако и немотивисано ра̄ ˈзбо̄ јнӣк) према себи има кратко
беспрӣˈзорнӣк², на̄ ˈмернӣк, на̄ ˈсилнӣк, на̄ ˈчелнӣк, са̄ ˈборнӣк, уз три дублета: за̄ ˈбавнӣк /
за̄ ˈба̄ внӣк, на̄ ˈста̄ внӣк / на̄ ˈставнӣк, на̄ ˈдзо̄ рнӣк / на̄ ˈдзорнӣк. Постојана је, показују
примери, само дужина пред ‐јн‐. Дуге основе без сонанта у одступу већином крате ПОС:
беˈздушнӣк, беˈшчаснӣк, доˈвратнӣк, наˈдвратнӣк, окоˈвратнӣк, поˈдбраднӣк, поˈдвратнӣк
– великоˈдушнӣк, гороˈпаднӣк, доброˈслутнӣк, крвоˈследнӣк, малоˈдушнӣк, простоˈдушнӣк,
славодоˈбитнӣк. Ту је, ипак, више примера који задржавају мотивну дужину: беˈзна̄ днӣк
– крвоˈмӯтнӣк, кривоˈкле̄ тнӣк, малоˈве̄ ћнӣк, прˈавокӯтнӣк, уз прегршт дублета:
богоˈхулнӣк / богоˈхӯлнӣк,
душеˈбрижнӣк / душеˈбрӣжнӣк,
једноˈве̄ рнӣк / једноˈвернӣк,
кривоˈвернӣк / кривоˈве̄ рнӣк,
лакоˈвернӣк / лакоˈве̄ рнӣк,
лакоˈӯмнӣк / лакоˈумнӣк,
малоˈӯмнӣк / мˈалоӯмнӣк.
Наведене особине, ипак, представљају само уочене тежње и готово да ниједна не
важи као обухватно правило. То посебно показују бројне недоследности у ликовима
сличних фонолошких или морфолошких особина.
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Тако, када је посреди дужина ПОС, налазимо односе кˈобнӣк : злˈоко̄ бнӣк /
злоˈкобнӣк, али вˈе̄ знӣк : оˈбвезнӣк и клˈе̄ тнӣк, кривоˈкле̄ тнӣк : проˈклетнӣк (тако и
заˈчетнӣк, поˈчетнӣк од сличне основе), затим прˈедузе̄ тнӣк : пˈодузетнӣк;
славодоˈбитнӣк (и гуˈбитнӣк) : доˈбитнӣк / доˈбӣтнӣк; те беˈзбрижник : душеˈбрижнӣк /
душеˈбрӣжнӣк, доброˈслутнӣк : крвоˈмӯтнӣк. Тако је и када је дужина везана за појаву
сонаната: беˈзве̄ рнӣк (неˈ‐, истоˈ‐, новоˈ‐, правоˈ‐) : вˈернӣк / вˈе̄ рнӣк, једноˈве̄ рнӣк /
једноˈвернӣк (кривоˈ‐, лакоˈ‐); неˈво̄ љнӣк (мрзоˈ‐, самоˈ‐) : беˈзво̄ љнӣк / беˈзвољнӣк, ˈӯмнӣк :
двоˈумнӣк : беˈзӯмнӣк / беˈзумнӣк (лакоˈ‐, малоˈ‐); уˈмолнӣк и бродоˈломнӣк (вероˈ‐, вратоˈ‐,
гороˈ‐, лакоˈ‐) : двоˈпо̄ лнӣк, ра̄ ˈско̄ лнӣк; десетине речи на ‐бо̄ рнӣк, ‐дво̄ рнӣк,‐говорнӣк :
стˈоже̄ рнӣк / стˈожернӣк и лˈо̄ горнӣк (мада је ту пенултима основе дуга); беспрӣˈзорнӣк² :
на̄ ˈдзо̄ рнӣк / на̄ ˈдзорнӣк, поˈзо̄ рнӣк / по̄ ˈзо̄ рнӣк; зˈа̄ ставнӣк / за̄ ˈставнӣк : за̄ ˈбавнӣк /
за̄ ˈба̄ внӣк, на̄ ˈста̄ внӣк / на̄ ˈставнӣк.
Горњу тежњу да префиксална дужина потре дужину ПОС, чак и пред сонантом,
видимо у односима блˈӯднӣк : ра̄ ˈзблуднӣк, на̄ ˈчелнӣк : проˈче̄ лнӣк, сˈилнӣк / сˈӣлнӣк :
на̄ ˈсилнӣк.
Недоследни су ови односи МА – зˈагово̄ рнӣк, прˈедгово̄ рнӣк : ˈугово̄ рнӣк / уговоˈрнӣк;
ˈименӣк : сˈеменӣк / семеˈнӣк; саˈплеменӣк, иноˈплеменӣк, истоˈплеменӣк : једноˈплеменӣк /
једноплемеˈнӣк; плˈаменӣк, пˈоменӣк, спˈоменӣк, стˈепенӣк : ремеˈнӣк; ˈугаонӣк (и
осмоˈугаонӣк, седмоˈ‐, троˈ‐, четвороˈ‐, шестоˈ‐) : правоугаоˈнӣк; ˈобе̄ снӣк, пˈакоснӣк,
рˈадоснӣк : болеˈснӣк : жˈалоснӣк / жалоˈснӣк, милоˈснӣк / мˈилоснӣк; вˈеснӣк / веˈснӣк :
благоˈвеснӣк; рˈаонӣк : гроˈнӣк, ?саоˈнӣк; дˈеловоднӣк : жучоˈводнӣк; самоˈгласнӣк,
осмоˈгласнӣк : пˈолугласнӣк / полуˈгласнӣк; малоˈлетнӣк, пуноˈлетник : дˈесетлетнӣк;
костоˈбо̄ лнӣк : ˈумобо̄ лнӣк : грˈудобо̄ лнӣк / грудоˈбо̄ лнӣк – вероисповеˈднӣк, проповеˈднӣк :
заповеˈднӣк (зˈаповеднӣк) : испоˈведнӣк / исповеˈднӣк; набедреˈнӣк : беˈдренӣк / бедреˈнӣк :
надбедреˈнӣк / наˈдбедренӣк (у последње две групе чак по три прозодијска лика!). И
група речи на ‐беник, у чијој анализи занемарујемо евентуално постојање именица на
‐ба одн. придева на ‐бен, колеба се између три лика – ˈуџбенӣк : дражбеˈнӣк :
друˈжбенӣк / дрˈужбенӣк, слеˈдбенӣк / слˈедбенӣк, слуˈжбенӣк / слˈужбенӣк, трˈудбенӣк /
труˈдбенӣк : гˈозбенӣк / гозбеˈнӣк : жаˈлбенӣк / жалбеˈнӣк.186
Најзад, и при упоређивању односа мотивних речи (или макар одговарајућих
придева на ‐а̣ н) и изведеница на ‐нӣк уочавају се недоследности које описане појаве не
објашњавају. Према именицама пустоˈпашнӣк, двоˈнеде̄ љнӣк, вˈршнӣк имамо придеве
пˈустопа̄ шан, двонеˈде̄ љнӣ, вˈр̄ шни, с њима пар дублета кривоˈвернӣк / кривоˈве̄ рнӣк ~
крˈивове̄ ран / кривоˈверан. У неким случајевима према мотивном дублетизму имамо само
једно решење у твореници, донесено ради фиксирања МА на творбеном шаву:
беˈзнаднӣк, вероˈломнӣк, гороˈпаднӣк, милоˈсрднӣк, мрзоˈво̄ љнӣк, самоˈво̄ љнӣк (~
сˈамово̄ љан / самоˈво̄ љан и сл.) или ради фиксирања лика ‐ˈа‐нӣк: деˈлатнӣк, лˈиснӣк;
наˈучнӣк, уˈзо̄ рнӣк (~ дˈелатан², лиˈснӣ; на̄ ˈучнӣ², ӯˈзоран²). Неки су случајеви обратни –
инваријантни мотиватор даје дублетну твореницу: лакоˈвернӣк / лакоˈве̄ рнӣк; врˈатнӣк /
врˈа̄ тнӣк; прӣˈчеснӣк / приˈчеснӣк (~ лакоˈверан, врˈа̄ тнӣ, прӣˈчест). Однос суˈмишљенӣк
(истоˈ‐, једноˈ‐) : умишљеˈнӣк регуларан је, јер су творбене основе различите.
2.1.95. Суфикси ‐арник, ‐авник
Изведенице творене суфиксом ‐арник носе колумнални лик ‐аˈ‐а̄ рнӣк: бреˈсква̄ рнӣк,
говеˈда̄ рнӣк, голуˈба̄ рнӣк, гуˈска̄ рнӣк, гуˈшча̄ рнӣк, дрˈва̄ рнӣк, живиˈна̄ рнӣк, зеˈча̄ рнӣк,
коˈња̄ рнӣк, куниˈћа̄ рнӣк, пераˈда̄ рнӣк, птиˈча̄ рнӣк, свеˈтла̄ рнӣк, уˈгља̄ рнӣк.
Тако је и код оних са ‐авник: послуˈжа̄ внӣк, слуˈжа̄ внӣк.
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Код Вука су овакве именице уједначеније: друˈжбенӣк, слуˈжбенӣк, труˈдбенӣк.
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2.1.96. Суфикс ‐овник
Речи са суфиксом ‐овник прозодијски су раслојеније. Мада већина њих такође носи
претсуфиксално МА: веˈро̄ внӣк, грˈбо̄ внӣк, гроˈмо̄ внӣк, ђуˈбро̄ внӣк, зиˈмо̄ внӣк², јеˈло̄ внӣк,
поˈјмо̄ внӣк, пуˈко̄ внӣк, роˈко̄ внӣк², соˈко̄ внӣк, стаˈно̄ внӣк², троˈшко̄ внӣк, цеˈно̄ внӣк²,
чаˈсо̄ внӣк², чиˈно̄ внӣк² (ту иде и по̄ ˈјмо̄ внӣк², с мотивном дужином ПОС), имамо и
незанемарљив број примера са суфиксалним МА: зимоˈвнӣк², редоˈвнӣк, саноˈвнӣк,
станоˈвнӣк², ценоˈвнӣк², чиноˈвнӣк², додуше, већином дублета.
Мотивно иницијално МА остаје у мрˈазо̄ внӣк² и дублетно у рˈоко̄ внӣк² (уп. соˈковнӣк
од именице истог морфопрозодијског обрасца), чˈасо̄ внӣк². Мрˈазовнӣк² је сасвим
необично због кратког вокала пред групом сонаната; његово задржавање у РСЈ
представља недоследност ако се зна да Вукови ликови дуˈховнӣк, гроˈмовнӣк,
књˈижевнӣк, које као варијанту дају и новији речници,187 нису понуђени.
2.1.97. Суфикс ‐(ј)аник
Већи део именица са ‐(ј)аник има суфиксално МА: дрвљаˈнӣк, ждрепчаˈнӣк,
зељаˈнӣк, зупчаˈнӣк, новчаˈнӣк, пчелаˈнӣк, снежаˈнӣк, дублетно и кˈућанӣк / кућаˈнӣк. Уз
кˈућанӣк², мотивно МА је у коˈњанӣк², коˈпљанӣк, а кˈоњанӣк² је, неочекивано, с
регресијом МА (код Вука је коˈњанӣк, само кˈоњанӣк дају ХЈП, Чед).
2.1.98. Суфикс ‐л
Суфикс ‐л, чије су творенице радним придевима сродне облички, али не и
прозодијски, због чега га третирамо одвојено од осталих л‐суфикса, могао би се наћи у
ˈизгоре̄ л и, с две сегментне алтернације, у пˈогӣбао (овог другог типа су још ˈизра̄ стао,
нˈазе̄ бао, незабележене у РСЈ). Дужина на ПОС не мора бити мотивна, будући да је
немамо у изгоˈрети, поˈгинути, као уосталом ни у девербалу пˈомӣсао, сличне̄ структуре̄ ,
који Клајн (2003) заједно са пˈогӣбао и др. сврстава под суфикс ‐а̣ о. Ми пак
једноставнијом сматрамо анализу без редукције ‐л у ‐мисл‐ коју би Клајново тумачење
изискивало, па у тој твореници видимо нулти суфикс (т. 2.1.173), а у погибао суфикс ‐л
реализован као аломорф ‐а̣ о. Твореницама с нултим суфиксом наведене лексеме са ‐л
блиске су и својом прозодијом.
2.1.99. Л‐суфикси
Суфиксе ‐ла̣ ц, ‐лица, ‐ло, ‐ла, ‐ља, ‐љка, ‐лиште, ‐лина188 и с њима сложене не дајемо
уз одговарајуће просте, већ засебно, због морфолошких и прозодијских одлика њима
грађених твореница. У питању су, наиме, типично речи с двосложном глаголском
основом у прозодијској форми ˈăă‐ или āˈă‐. И те основе – који год суфикс да долази за
њима – колебају се између задржавања тог лика и алтернирања (краћења дужине одн.
прогресије МА) до форме ăˈă‐.189
Уредници РМС су при ревидирању Вуковог наслеђа поступили веома пажљиво. Задржали су само
краткоће које су код Вука инваријантне: дуˈховнӣк (уз дуˈховнӣ) и мрˈазовнӣк. Његово гроˈмовнӣк је ипак
према гроˈмо̄ внӣ (гроˈмовнӣ), а књˈижевнӣк према књˈиже̄ ван, што нарушава системност.
188 Ове суфиксе је наша дериватологија релативно касно, тек с Бабићем (1986 [32002]) и Клајном (2003),
установила као засебне, и то не све (нпр. -лина), мада још од Маретића (1901) сви дају искључиво -ло, а не
очекивано -о. Клајн (2003: 142–143), узгред, издвајање суфикса -лац приписује Белићу (1936: 227–229),
мада се овај само у једној парентези осврће на његов настанак, не објашњавајући по чему се разликује од
-ац.
189 Даничић (1925: 37–43), а за њим и Маретић (1901: 294), али с мање примера, према Вуку речи са
суфиксом -лац (са осталим их има врло мало) даје у мотивној прозодијској форми, изузев оних с
мотивним хетеротонским глаголом и-врсте: прˈатилац, тˈргалац, да̄ ˈвалац : крˈчилац. Белић се већ
ограђује од неалтернираног дугог слога: „наш је акценат вла̀ далац“ (1936: 227), мада га прописује у
Правопису (Белић 1950), док Стевановић шездесетих утврђује да је колумнални лик типа даˈвалац „скоро
уопштен“ (1986: 524), примере, додуше, дајући вероватно према свом осећању, јер се неки од њих не
подударају с речничким решењима.
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Угрубо узев, суфиксали са ‐л‐, ако се њихови дублети урачунају као засебне
јединице и ако се изоставе речи које битније одударају од прозодијских образаца
типичних за ове суфиксе – као што су сугласничке основе пре̄ ˈло и улеглиˈна, већином
имају колумнални ПЛ ăˈă‐л‐, а мањином мотивни који од тога одступа (ˈаа‐л‐, а̄ ˈа‐л‐).
Изведенице са ‐оник и ‐оница морфолошки такође припадају овој групи речи, али
су њихови ПЛ доследно уједначени и у правцу другачијем од наведеног, па их зато
делом издвајамо одавде. За две речи са суфиксом ‐лник в. т. 2.1.114.
2.1.100. Суфикс ‐ла̣ ц
Од око 160 именица с овим суфиксом готово 85% (135 лексема) има ПЛ ‐ˈа‐лац,
било с алтернацијом или без ње, било као дублетни или једини облик.
2.1.100.1. Без алтернације су примери: бичеˈвалац, боˈдрилац, боˈрилац, броˈјилац,
воˈдилац, воˈзилац, гоˈнилац, гребеˈналац, гуˈбилац, дароˈвалац, двоˈрилац, дрˈжалац,
завеˈшталац, извоˈдилац, иˈмалац, јеˈдрилац, коˈмилац, мачеˈвалац², маˈшталац²,
подноˈсилац, поштоˈвалац, превоˈдилац, прогоˈнилац, роˈнилац, рукоˈвалац, сеˈделац,
уˈсталац, чиˈнилац, чиˈталац, шаˈпталац.
С једносложном прогресијом МА (од глагола с коренским МА пред ПОС) имамо:
жаˈлилац, избаˈвилац, крˈмилац, меˈрилац, муˈчилац, наруˈшилац, нуˈдилац, остаˈвилац,
повеˈрилац, понуˈдилац, посеˈтилац, поштоˈвалац, проневеˈрилац, разруˈшилац, стаˈралац,
тлаˈчилац, утеˈшилац; крˈшилац, прекрˈшилац (потоња два и без алтернације према
(‐)крˈшити²), а дублетно, с обликом без алтернације: бˈајалац / баˈјалац, врˈаћалац /
враˈћалац, глаˈдилац / глˈадилац, глеˈдалац / глˈедалац, грˈабилац / граˈбилац, кˈудилац /
куˈдилац, куˈпилац / кˈупилац, кˈушалац / куˈшалац, миˈслилац / мˈислилац, праˈтилац /
прˈатилац, раˈнилац / рˈанилац, руˈшилац / рˈушилац, слуˈшалац / слˈушалац, чиˈстилац /
чˈистилац.
Претпоследњи слог основе, коме увек следи МА, крате беˈдилац, блуˈдилац,
браˈнилац, бруˈсилац, буˈдилац, буˈшилац, ваˈрилац, влаˈдалац, влаˈчилац, врˈшилац (~
вр̄ ˈшити), гаˈјилац, гаˈсилац, гњеˈчилац, граˈдилац, даˈвилац, деˈлилац, доврˈшилац,
извеˈстилац, изврˈшилац, изјаˈвилац, изруˈчилац, испоруˈчилац, истражиˈвалац,
истраˈжилац, кваˈрилац, крˈмилац (~ кр̄ ˈмити), крˈчилац, млаˈтилац, моˈбилац, мрˈзилац,
наруˈчилац, обожаˈвалац, подражаˈвалац, подучаˈвалац, поруˈчилац, послуˈжилац,
потражиˈвалац, пошиˈљалац, преˈгалац, преображаˈвалац, пресуˈдилац, претваˈралац,
привлаˈчилац, приˈмалац, продужаˈвалац, просвеˈтилац, проучаˈвалац, спаˈсилац,
стваˈралац, таˈлилац, тамаˈнилац, траˈжилац, туˈжилац, ублаˈжилац, увреˈдилац,
удруˈжилац, уједиˈнилац, умаˈњилац, умиˈрилац, унаˈјмилац, уништаˈвалац, уобичаˈвалац,
упропаˈстилац, уруˈчилац, усаврˈшилац, хваˈлилац, храˈнилац, цеˈдилац, а факултативно то
чине га̄ ˈталац / гаˈталац, даˈвалац / да̄ ˈвалац, изуча̄ ˈвалац / изучаˈвалац, страˈдалац /
стра̄ ˈдалац, ужиˈвалац / ужӣˈвалац, шиˈрилац / шӣˈрилац.
2.1.100.2. Осим у наведеним дублетима, алтернације (1) МА односно (2)
квантитета претпоследњег основинског слога изостају и у: (1) вˈиделац, клˈадилац,
мˈашталац², сˈисалац, тˈералац, хˈаралац (~ хˈарати²)190, чˈекалац; мˈачевалац²; (2)
вре̄ ˈбалац, дарӣˈвалац, дре̄ ˈмалац, испове̄ ˈдалац, казӣˈвалац, лӯˈталац, припове̄ ˈдалац,
прӣˈчалац, рӯˈгалац, са̄ ˈњалац, скӣˈталац, хо̄ ˈдалац, ча̄ ˈралац, честӣˈталац, чӯˈвалац,
ше̄ ˈталац. Као и код суфиксала на ‐лица, алтернацијама се опиру искључиво или махом
примери глаголске а‐основе. Наведени примери задржавају мотивни ПЛ, који се може
свести на само два типа: (‐)ˈаа‐ и (-)а̄ ˈа‐ (вˈиде‐, хо̄ ˈда‐); само у једном случају ПЛ основе је

РСЈ не нуди творенички ПЛ према ха̄ ˈрати², нпр. хаˈралац или ха̄ ˈралац. Но, хˈаралац свакако не може
бити системски од ха̄ ˈрати².
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ˈааа‐ (мˈачевалац²).191 МА прогредира до иза ПОС само у примеру погоре̄ ˈлац, који други
речници дају и у облику погоˈр(ј)елац² (РМС, ОР, Мат).
Једносложне основе недоследно се понашају (знˈалац² : ткаˈлац², уп. и недоследно
дужење знˈа̄ лца² : ткаˈлца²), али им је заједнички наведени тип прогресије зна̄ ˈлац²,
пре̄ ˈлац, тка̄ ˈлац². Потоње дужење би се могло правдати утицајем облика без а, пре него
презентске дужине из пре̄ ˈде̄ ‐ или партиципске из тка̄ ˈл‐ (потоња не би важила за
знˈал‐).
Малобројне ССТ – доцнолеˈгалац, језикозна̄ ˈлац, многоˈзналац, ранораˈнилац –
прикључују се наведеним обрасцима, али две од њих испољавају недоследност према
облику с простом суфиксацијом (зналац, ранилац), чиме се вероватно хтело избећи
нарушавање општег дистрибуционог правила (језикозна̏ лац, ранора̏ нилац, мада је
потоње код Вука баш тако).
2.1.101. Суфикси ‐ила̣ ц, ‐ела̣ ц
Неколико речи са ‐илац: беˈрилац, веˈзилац (~ ве̄ ˈзати), веˈзилац (~ ве̄ ˈсти),
врˈшилац (~ вр̄ ˈћи), изуˈмилац, имеˈнилац, треˈсилац, *човекомрˈзилац (конструисано
према човекомрˈзилачкӣ) све имају фиксирани ПЛ, истог типа као оне са ‐лац. У
жˈетелац / жеˈтелац, са суфиксом ‐елац, ипак, тај лик се колеба.
2.1.102. Суфикс ‐лица
2.1.102.1. Именице са суфиксом ‐лица већим делом задржавају мотивни ПЛ:
(1) онај који одговара колумналном – браˈздалица, брˈзалица, броˈјалица,
воˈдилица, глаˈчалица, гуˈнђалица, дрˈжалица, заˈврелица, коˈсилица, коˈтилица, леˈтелица,
неˈзналица, пеˈњалица, поˈјилица, поˈшалица 192 , приˈсталица, проˈпалица, сиˈјалица,
шкроˈпилица, штрˈцалица, ССТ многоˈзналица, свеˈзналица;
(2) онај с иницијалним МА – бˈајалица, блˈањалица, бˈоцкалица, брˈизгавица,
бˈућкалица, вˈаралица, вˈејалица, вˈешалица, вˈиделица, вˈрцалица, вˈрцкалица, грˈејалица,
грˈицкалица, дˈељалица, дˈизалица, дˈимилица, ђˈубрилица, клˈањалица, клˈацкалица,
кˈрзалица, кˈрцалица, мˈазалица, мˈућкалица, пˈадалица, пˈајалица², пˈуцалица, свˈађалица,
сˈејалица, сˈецкалица, сˈисалица, смˈицалица 193 , тˈрзалица, трˈупкалица, фˈаћкалица,
хˈаралица, чˈачкалица, чˈекалица;
(3) онај с дугим првим основинским слогом и МА за њим – бӯˈбалица, га̄ ˈкалица,
га̄ ˈталица, грӯˈвалица, дарӣˈвалица, дӣˈсалица, дре̄ ˈмалица, дӯˈвалица, жва̄ ˈкалица,
зӯˈјалица, кре̄ ˈшталица, крӣˈчалица, кӯˈњалица, лӣˈзалица, лӯˈталица, па̄ јалица²,
пӣˈталица, пӣˈшталица, подшта̄ ˈпалица, пошта̄ ˈпалица, прӣˈчалица, пр̄ ˈскалица,
рӯˈгалица, са̄ ˈњалица, скӣˈталица, скрӣˈвалица, сла̄ ˈгалица, спа̄ ˈвалица, спа̄ ˈјалица,
стрӯˈгалица, сӯˈмњалица, ћӯˈталица, уга̄ ˈђалица, улагӣˈвалица, хо̄ ˈдалица, ча̄ ˈмалица,
чангрӣˈзалица, ча̄ ˈралица, честӣˈталица, чма̄ ˈвалица, чӯˈвалица, ше̄ ˈталица, као и ССТ
дводӣˈхалица.
Тај дуги слог се крати у примерима беˈдилица, бруˈсилица, буˈдилица, буˈшилица,
ваˈљалица, влаˈчилица, гаˈсилица, гнеˈздилица, гњеˈчилица, дуˈбилица, љуˈштилица,
њоˈокалица²194, повиˈсилица, повраˈтилица, раˈдилица, сниˈзилица, трˈкалица, туˈжилица,
хлаˈдилица, храˈнилица, а дублетно и у меˈшалица / ме̄ ˈшалица. Како се види, у поређењу с
Приметимо да другачијих ПЛ глаголских основа нема. У РМС налазимо нпр. пˈа̄ мтилац, без
алтернација. *Реˈметилац, које конструишемо из реˈметилачкӣ, вероватно је омашком с тим ПЛ: у ОР и
ХЈП је ремеˈтилац.
192 Од поˈшалити се, према ХЈП, али евидентно с редукцијом основе.
193 Делимично мотивисано глаголом смˈицати. Аутору је познат и ПЛ смӣˈцалица, али не и *смӣˈцати –
што говори у прилог немотивисаности.
194 Ако је према њо̄ ˈкати (РА).
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примерима који не крате основу, влада, с покојим изузетком, дистрибуција зависна од
тематског вокала глагола (āˈ‐алица : ăˈ‐илица), коју је утврдио Бабић (2002: 189).
Иницијално МА прогредира само у два примера – леˈмилица195 и прˈжилица, а
факултативно у нешто више њих – грˈабилица / граˈбилица, куˈпилица / кˈупилица,
праˈтилица / прˈатилица, раˈнилица / рˈанилица, слуˈшалица / слˈушалица.
2.1.102.2. Међу примерима с ‐лица налазе се неколико несистемских. Глˈодалица,
ˈумрлица² и евентуално њˈокалица² (в. и фн. 194) имају регредирано МА196, 197, а
ˈумрлица / уˈмрлица и краћење ПОС. То би важило и за блˈањалица, хˈаралица,
штрˈцалица (~ бла̄ ˈњати², ха̄ ˈрати², штрˈцати²) ако није у питању омашка. Једриˈлица²
(поред главног лика јеˈдрилица²) даје још само Чедић, другде је доследно јеˈдрилица –
које је с мотивним јеˈдрити², ако се изузме јˈедрити² (РСЈ, РА и нигде више).
Тросложница тˈрлица, иако с тим бројем слогова, има мотивни и колумнални ПЛ,
али то не важи за свеˈтлица ’муња’, ’свитац’, које би стога могло бити и од свеˈтло, са
суфиксом ‐ица.
Од сугласничких основа творенице већином имају колумнални лик, који се
поклапа с мотивним: грˈизлица, доˈбеглица, иˈзбеглица, иˈзелица / иˈзјелица, мˈузлица²,
оˈдбеглица, преˈбеглица, преˈседлица, прˈеслица, проˈмрзлица. Колумналном ПЛ се
алтернацијама прилагођавају заˈраслица, иˈзраслица, наˈраслица², приˈраслица, ССТ
доброˈдошлица², али не и добродоˈшилца, нараˈслица⁽²⁾ и тросложно сра̄ ˈслица. У
мӯˈзлица⁽²⁾ имамо, необично, дужину презентске основе, мада она може бити и
инфинитивна, према уобичајеном мӯˈсти, мӯˈзла.
2.1.103. Суфикси ‐илица, ‐елица, ‐алица
Творенице са сложеним суфиксом ‐илица, као и оне са ‐илац, имају колумнални
ПЛ: веˈзилица, леˈтилица, муˈзилица, преˈдилица. То важи и за врˈшалица, суˈшалица,
туˈжбалица², са суфиксом ‐алица, али не и за тˈужбалица⁽²⁾ 198. Потоњи лик не бележи
ниједан други речник (РМС, РСЈ07, ОР, Мат, ХЈП, Чед). Колумнално жеˈтелица², са
суфиксом ‐елица, има и неалтернирану варијанту жˈетелица².
2.1.104. Суфикс ‐ло
2.1.104.1. Именице са суфиксом ‐ло такође претежно задржавају мотивни лик:
1) онај који одговара колумналном – баљеˈзгало², бˈило, блаˈњало, блебеˈтало,
боˈјило, брˈбљало, броˈјило, бруˈндало², бушкаˈрало, воˈзило, воˈштило, врˈело, глаˈчало,
гребеˈнало, гуˈнђало, дрˈжало, зелеˈнило, зиˈјало, зјˈало, ?зуˈбало 199 , јˈедрило / јеˈдрило,
клапаˈрало, клевеˈтало, клеˈпало, коˈтило, кроˈпило, крˈстила, маˈштати, моˈдрило,
моˈзгало², мољаˈкало, муˈљало², ноˈсила, пискаˈрало, плоˈвило, појаˈчало, рˈило, соˈлило,
тоˈчило, трчкаˈрало, тужаˈкало, ћереˈтало², чаˈнтрало, чегрˈтало, шеврˈдало, шˈило,
шкроˈпило, штрˈцало;
(2) онај с иницијалним МА – кратким као у бˈајало, бˈоцкало, бˈрчкало, бˈућкало,
вˈешала, вˈидело, грˈејало, дˈиркало, дˈрмало, ?зˈрцало 200 , јˈагњило, кˈевкало, клˈецало,
клˈимало, кљˈукало, мˈазало, мˈерило, мˈозгало², њˈушкало, пˈецкало, пˈрчкало, сˈедало,

Можда и без алтернације према леˈмити (ХЈП, Чедић), што не предвиђају други речници.
То МА могло би се довести у везу с ПЛ радног придева, али, будући да је реч о појединачном случају,
тиме се не би објаснили примери броˈјалица, дрˈжалица. Уп. ипак ˈумрлица².
197 У РМС и ОР налазимо и варијанту сˈијалица² (у Мат, ХЈП, Чед само тако).
198 Ни Клајн (2003) ни Бабић (2002) не коментаришу именичку мотивацију ове речи, необичну за
творенице које се завршавају на -лица.
199 Ако је према зуˈбати (зˈубати) (РА).
200 Ако је према зˈрцати се ’зрцалити се’ (РА). На ХЈП је зрˈцало, као и код Јахића и Чедића.
195
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сˈирило, сˈисало, спˈадало, стрˈашило, тˈрчкало, ћˈаскало², хвˈатало, хˈушкало, цˈртало,
чˈрчкало, шˈибало, шˈушкало; и дугим као у брˈӯндало² и злоˈпа̄ мтило;
(3) те форму с дугим првим основинским слогом и МА за њим – ба̄ ˈзало,
баље̄ ˈзгало², бене̄ ˈтало, бӯˈбало, бӯˈкало, вре̄ ˈбало, га̄ ˈкало, ге̄ ˈгало, дозӣˈвало, долагӣˈвало,
дре̄ ˈкало², дре̄ ˈмало, др̄ ˈљало, заба̄ ˈдало, задиркӣˈвало, зазја̄ ˈвало, заје̄ ˈдало, заке̄ ˈрало,
занове̄ ˈтало, застајкӣˈвало, зе̄ ˈвало, кӯˈњало, нагва̄ ˈждало, накла̄ ˈпало, окле̄ ˈвало,
подсме̄ ˈвало, потӯˈцало, прекла̄ ˈпало, пренема̄ ˈгало, преска̄ ˈкало, пригова̄ ˈрало,
припове̄ ˈдало, прӣˈчало, пропове̄ ˈдало, пӯˈвало, пӯˈштало, са̄ ˈњало, скање̄ ˈрало, скӣˈтало,
сӯˈмњало, тӣˈцало, тре̄ ˈзнило, ћа̄ ˈскало², ћере̄ ˈтало⁽²⁾, хо̄ ˈдало, чангрӣˈзало, чма̄ ˈвало,
шкра̄ ˈбало, шкрӣˈпало.
2.1.104.2. Дуги основински слог крате именице беˈлило, ваˈбило, враˈнило, гаˈсило,
глаˈсило, гњеˈчило, гоˈрчило, грˈдило, гуˈдало, драˈжило, дреˈкало², дуˈбило, жаˈрило,
жуˈтило, каˈдило, каˈзало, круˈтило, крˈмило, крˈчило, куˈсало, леˈпило, млаˈтило, муˈљало²,
оглеˈдало, плаˈвило, прекриˈвало, раˈдило, свеˈтило, суˈшило, таˈмнило, траˈжило, хлаˈдило,
цеˈдило, цеˈпало, црˈнило, шиˈљило, шиˈпила, као и полумотивисано ?квˈачило, ?маˈстило.
Дублетне варијанте имају леˈгало (ле̄ ˈгало), пома̄ ˈгало / помаˈгало, ска̄ ˈкало / скаˈкало.
МА прогредира у: блаˈњало, гаˈрило, крˈмило, маˈштало, муˈчила, сеˈнило, уˈдило,
чиˈстило, штрˈцало; дублетно у дˈрндало / дрˈндало, штˈавило / штаˈвило. 201
Алтернацијама су, приметимо, и овде подложнији и‐глаголи.202
Глˈодало, крˈесало, а с њима и кˈевкало (према кеˈвкати²‐кˈевче̄ м / ‐ће̄ м) – сви од
малобројних глагола а / е̄ врсте у овом творбеном моделу, којој је позната регресија МА
у радном придеву – имају то, повучено МА, као и глˈодалица. Повода за резерву према
наведеној вези дају пеˈњалица, рˈвалӣште, са сродним суфиксима, и блебеˈтало,
клевеˈтало из овог модела. Лˈегало² (уз леˈгало (ле̄ ˈгало)) није системски облик, као ни
мˈуљало² (~ мӯˈљати / муˈљати).
Неколико именица разликује се од осталих прозодијом, а делом и значењем:
према дугим вокалским основама имамо прогредирано пропе̄ ˈло, распе̄ ˈло, расӯˈло,203 а
тако и тр̄ ˈло (уп. тˈрла и тр̄ ˈла; тˈрти али заˈтрти и заˈтре̄ ти) те слабо мотивисано
?наче̄ ˈло² (од наˈче̄ ти, с варијантом на̄ ˈчело²). Оде̄ ˈло, опе̄ ˈло и посе̄ˈло, се̄ ˈло, да се не би
уводила квантитетска алтернација, могли би се узети као изведени од учесталих
глагола, с редукцијом основе (уп. ипак само сˈедати), или – код друга два – од
презентске основе свршеног глагола. Наспрам системских горе наведених бˈило, врˈело,
рˈило, шˈило имамо продужено чӯˈло, где нема флективног основа за квантитет.204 Код
сугласничких основа не уочавамо колумнални ПЛ, већ мотивни: јˈело, ле̄ ˈгло, пре̄ ˈло,
рӯˈгло, те̄ ˈгло. Пре̄ ˈло је, као и мӯˈзлица⁽²⁾, према презентском лику; рӯˈгло Клајн (2003)
мотивише глаголом рӯˈгати се; те̄ ˈгло се може објаснити уз помоћ те̄ ˈгнути. Једина
именичка основа је трӯˈпло, лексема која значењски не одговара осталима. Сеˈдло није
Уп. и турцизам са значењем оруђа туˈткало / тˈуткало ’лепило...’, који се прозодијски прилагодио овим
именицама.
202 Ову ствар Бабић, иако је правилно утврђује за именице са -лица, превиђа и даје неодговарајуће
објашњење: „Ako je naglasak u infinitivu i prezentu različit, tada se očituje težnja da izvedenica ima
kratkouzlazni na trećem slogu od kraja, pogotovu ako ne označuje osobu“ (2002: 299). Однос презентског и
инфинитивног акцента, наиме, није релевантан, јер таквих хетеротонских мотивних глагола има у обе
групе изведеница (тре̄ ˈзнило : беˈлило), али аниматност (агентивност) супротстављена неаниматности
(инструменталности), изгледа, јесте, и то не по себи, већ као последица семантике глагола на -ати одн. ити. Диференцијација према живости, наиме, не постоји или је мање изражена код именица са -лац и лица, па опет и тамо уочавамо тежњу да речи с тематским -а- избегну алтернацију.
203 То су заправо инфинитивни ликови, у норми скрајнути, али очувани у многим народним говорима.
204 Бабић (2002: 300) бележи и држа̄ ˈло, цјепа̄ ˈло, бич-а̄ ˈло, додуше с уобичајеним инструменталним
значењем. Клајн (2003: s. v. -ља) крајње МА у држа̄ ˈља (необично као и у држа̄ ˈло) тумачи као утицај
облика држа̄ ˈље.
201
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према с(ј)едети, што се види по изостанку ијекавске варијанте, а и по МА
прогредираном до пред суфикс, али се не може порећи делимична, значењска веза међу
тим лексемама и постојање аналогне творенице с(ј)ˈедало.
Купаˈтило205 и клˈило (~ клиˈјати) са продуженом су односно скраћеном основом,
али прозодијски одговарају колумналном лику.
2.1.105. Суфикс ‐ило
Највише речи са ‐ило, за разлику од аналогних сложених суфикса ‐илац, ‐илица,
‐иља, има придевску основу и апстрактно значење, али исти колумнални ПЛ као
девербали: беˈснило, блештаˈвило, блистаˈвило, бљутаˈвило, гараˈвило, глуˈвило,
дрвеˈнило, луˈдило, млитаˈвило, мрˈтвило, муˈтнило, ништаˈвило, плавеˈтнило, сиˈвило,
слеˈпило, храпаˈвило, црвеˈнило, шареˈнило, шашаˈвило. У овим примерима редовно
долази до прогресије МА и краћења ПОС. (Примери беˈлило, гоˈрчило, жуˈтило, зелеˈнило,
моˈдрило, плаˈвило према значењу – и према прозодији – спадају и овде, мада имају и
инструментално значење, које одговара суфиксу ‐ло.)
Од глагола се изводе брˈдило206, буˈнило, пеˈрило, раˈстило, свеˈтлило, ћуˈтило, с
истим алтернацијама, а од именица оˈгњило, пруˈтило.
2.1.106. Суфикс ‐ало
Речи са ‐ало такође носе колумнални лик аˈ‐ало: стоˈпало², црˈпало. Но, осим тога
имамо бича̄ ˈло, вероватно под утицајем форме бича̄ ˈље (РА, ОР и Мат, ипак, нуде и
системско биˈчало², а ХЈП само тај лик), а уз стоˈпало² – и стˈопало², вероватно на основу
мотивног дублетизма (Вук, Мат и ХЈП дају само стоˈпало, али код њих је и само стоˈпа).
2.1.107. Суфикс ‐ла
Мада их има само три, речи са суфиксом ‐ла имају колумнални ПЛ: свиˈрала (с
краћењем), тˈесла (~ теˈсати, с регресијом условљеном редукцијом основе), али не и
меˈтла, која има мотивно, претсуфиксално МА.207
2.1.108. Суфикс ‐ља
Речи грађене суфиксом ‐ља, укључујући и ССТ, готово све имају колумнални ПЛ, с
доследним дублетизмом у квантитету ПОС: ‐ˈă‐ља / ‐ˈā‐ља (дужина је компензациона, уп.
суфиксе ‐је, ‐ње, где је она обавезна), датим, додуше, различитим радоследом.
Мотивни ликови су боˈјӣља / боˈјиља, воˈдӣља / воˈдиља, воˈзӣља / воˈзиља,
гребеˈнаља / гребеˈна̄ ља, двоˈрӣља / двоˈриља, доˈјӣља / доˈјиља, доноˈсиља / доноˈсӣља,
коˈтӣља / коˈтиља,
моˈлӣља / моˈлиља,
моˈтрӣља / моˈтриља,
ноˈсӣља / ноˈсиља,
пороˈдӣља / пороˈдиља, прˈе̄ ља / прˈеља, роˈдӣља / роˈдиља, руковоˈдӣља / руковоˈдиља,
своˈдиља / своˈдӣља, твоˈрӣља / твоˈриља, ткˈа̄ ља / ткˈаља и ССТ свилоˈпре̄ ља /
свилоˈпреља, хитроˈпре̄ ља / хитроˈпреља.208
До краћења првог слога основе долази у примерима беˈлӣља / беˈлиља, буˈдӣља /
буˈдиља, влаˈчӣља / влаˈчиља, гаˈјӣља / гаˈјиља, деˈлӣља / деˈлиља, млаˈтӣља / млаˈтиља,
навиˈја̄ ља / навиˈјаља, свеˈтӣља / свеˈтиља, туˈжӣља / туˈжиља, храˈниља / храˈнӣља.
Прогресију МА видимо само у нуˈдӣља / нуˈдиља, праˈтӣља / праˈтиља.

Куˈпатило⁽²⁾ из РА није системско, мада је местом акцента ближе мотивној речи.
У РА и ОР бˈрдило.
207 За Клајна (2003) веза именица с глаголима је „прилично нејасна“. То, међутим, оповргавају речничке
дефиниције: метла је ’направа са мѐ те̄ ње’, а тесла ’алатка за тесање’ (РА).
208 Немотивисано даˈдӣља / даˈдиља прозодијски се подудара с твореницама.
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Лексеме прˈаља, танкоˈпре̄ ља; реˈдӣља, уобраˈзӣља дате су, вероватно омашком,
само у једној квантитетској варијанти. У прве две од њих имамо мотивне ликове, а у
друге две краћење првог основинског слога.
Пример швˈа̄ ља / швˈаља, швˈе̄ ља / швˈеља регуларан је са стране дужине, али није
сасвим мотивисан, с обзиром на измењену основу у односу на мотивно ши‐ти. ?Збˈиља /
збӣˈља, ако би се могло творити од глагола збити се, спадало би овде, мада
прогредирано МА у дугој варијанти није системско. Држа̄ ˈља, једина именица таквог
прозодијског лика, по Клајну (2003), има аналошку прозодију према држа̄ ˈље (с. р.).
Две деноминалне именице, кˈапља и коˈнопља, ако је сувисло сврставати их заједно
с девербалним, како то чини Клајн (2003), такође имају МА пред ПОС, у првој с
краћењем ка̄ п‐, али не и дужински дублетизам. Извесеније је да су бо̄ ˈдља и трˈепља
(узев да је потоња мотивисана) девербали, али бо̄ ˈдља, осим значењски, и прозодијски
одудара од свих осталих именица на ‐ља. И штр̄ ˈкља (м.) и штр̄ ˈкља / шт[ˈ]ркља209 (ж.),
деноминали, спадали би овде, ако нису, као већина сличних хипокористика, односно
атрибутивних имена, изведени суфиксом ‐а, од штркљаст.
2.1.109. Суфикс ‐иља
Суфиксалне творенице из ове групе доследно имају колумнални ПЛ, по типу оних
са ‐ља: веˈзӣља / веˈзиља, леˈжӣља / леˈжиља, муˈзӣља / муˈзиља, плеˈтиља / плеˈтӣља,
преˈдӣља / преˈдиља.
2.1.110. Суфикс ‐љка
Ове изведенице, махом од а‐глагола, такође носе колумнално МА, пред ПОС, само
што је он доследно дуг, услед појаве сонанта пред ‐к‐. Без алтернација су воˈдӣљка,
клиˈза̄ љка, сеˈде̄ љка, чиˈта̄ љка. Краћење имамо у каˈза̄ љка, меˈша̄ љка, намеˈшта̄ љка,
нариˈца̄ љка, пиˈса̄ љка, поˈшӣљка, прибаˈда̄ љка, сиˈса̄ љка, струˈга̄ љка, хоˈда̄ љка, а
прогресију МА до ПОС у бриˈзга̄ љка, крˈца̄ љка, пеˈва̄ љка, пуˈца̄ љка, хваˈта̄ љка.
Са дугим коренским вокалом је, изузетно, ше̄ ˈта̄ љка, а с неалтернираним МА
вˈеша̄ љка.
2.1.111. Суфикси ‐аљка, ‐ељка, ‐иљка, ‐линка
Колумнални лик носе и беˈра̄ љка, виˈса̄ љка, гриˈза̄ љка, закаˈча̄ љка, туˈжа̄ љка, те
боˈде̄ љка; свеˈтӣљка и гатаˈлӣнка.
2.1.112. Суфикс ‐лиште
2.1.112.1. Речи творене суфиксом ‐лӣште мањим делом задржавају мотивни ПЛ:
(1) онај који одговара колумналном – баˈцалӣште, боˈрилӣште, гуˈбилӣште,
доˈјилӣште, дроˈбилӣште, зимоˈвалӣште, иˈгралӣште, клиˈзалӣште², клиˈјалӣште,
коˈтилӣште, леˈтелӣште, пороˈдилӣште, привоˈдилӣште, рˈвалӣште, стаˈјалӣште210;
(2) онај с МА даље од ПОС – бˈоћалӣште, ваˈспиталӣште² 211 , вˈејалӣште,
вˈешалӣште, јˈахалӣште, приˈстајалӣште, саˈстајалӣште, чˈекалӣште, с њима и
лˈетовалӣште, са̄ ˈветовалӣште;

МА штрˈкља из РСЈ изгледа као омашка, будући да је у РМС и Мат штˈркља, у складу с владајућом
прозодијом таквих именица.
210 Ова је лексема двоструко мотивисана, глаголом стаˈјати ’место где неко сто[ˈ]ји’ – у том процесу нема
прозодијских алтернација – и глаголом стˈајати ’место одређено за ст[ˈ]ајање разних превозних
средстава’ (прозодија у дефиницији из РСЈ наша) – при чему долази до прогресије МА. Питање је могу ли
се та два значења лексеме стаˈјалӣште сматрати једном полисемантичком структуром.
211 Овај лик је према ваˈспитати (РА), што РСЈ зачудо не бележи.
209
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(3) те форму с дугим првим основинским слогом и МА за њим – бӣˈвалӣште,
вре̄ ˈбалӣште, га̄ ˈђалӣште, клӣˈзалӣште², обита̄ ˈвалӣште, пребӣˈвалӣште, скрӣˈвалӣште,
сла̄ ˈгалӣште, узга̄ ˈјалӣште, чӯˈвалӣште, ше̄ ˈталӣште.
Такав дуги слог крати се у речима биˈралӣште, васпиˈталӣште², гаˈјилӣште,
граˈдилӣште, каˈзалӣште, коˈчилӣште, леˈчилӣште, одгаˈјалӣште, одгаˈјилӣште,
почиˈвалӣште, праˈсилӣште, превиˈјалӣште, раˈдилӣште, сабиˈралӣште, свеˈтилӣште,
суˈдилӣште, трˈкалӣште, храˈнилӣште, црˈпилӣште, у ССТ бродограˈдилӣште, дублетно и
у
одмаˈралӣште / одма̄ ˈралӣште,
паркиˈралӣште / паркӣˈралӣште,
ска̄ ˈкалӣште /
скаˈкалӣште, страˈдалӣште / стра̄ ˈдалӣште.
МА се помера прогресивно у муˈчилӣште, прихваˈтилӣште, чиˈстилӣште, дублетно
и
у
вˈежбалӣште / веˈжбалӣште,
глеˈдалӣште / глˈедалӣште,
опораˈвилӣште /
опоˈравилӣште, плиˈвалӣште / плˈивалӣште.
За разлику од твореница на ‐лица и ‐ло, ови суфиксали показују већу пријемчивост
за алтернације, чак и код глаголских а‐основа (биˈралӣште и сл.).212
Деˈлӣште, стрˈелӣште / стреˈлӣште и трˈулӣште, ако би се изводили од глагола,
имали би редуковану основу и лик с прогресијом до пред суфикс код глагола с дугом
основом. Такви ликови у вези су с прозодијом лексема творених простим суфиксом
‐иште. Врˈелӣште / вреˈлӣште је такође у једној варијанти с том алтернацијом, као и
смеˈтлӣште, које се, с друге стране, не може мотивисати глаголом.
2.1.113. Суфикс ‐лина
Суфикс ‐лина дериватолози не издвајају од ‐ина. Међутим, прозодија њихових
твореница показује да оне етимолошки имају везе с радним придевом. Нетипичним
л‐суфиксалима чини их, с друге стране, то што се особито граде од сугласничких
глаголских основа.
Ретке вокалске основе имамо у загоˈрелина, изгоˈрелина и креˈпалина. То су
колумнални ПЛ без алтернације.
Друге основе су сугласничке. Без алтернације су заˈсеклина, мˈрклина⁽²⁾, наˈбухлина,
наˈпрслина, наˈпуклина, оˈтврдлина², проˈмрзлина, проˈселина, пˈрслина, раˈсеклина,
раˈселина² (~ раˈсед‐), раˈспуклина, уˈсеклина, цˈаклина213. Регресију бележе наˈтеклина,
оˈжеглина, оˈпеклина, оˈтеклина, краћење оˈсулина, а регресију и краћење иˈзраслина,
оˈзеблина, наˈбреклина².
Одступања од тог, колумналног лика – можда неоправдано – показују рˈазвалина (с
редукованом основом) и рˈаселина², код којих је регресија МА извршена двосложно, до
иницијалне позиције, и раˈслина, с краћењем али без очекиване регресије (уп.
иˈзраслина)214.
Мрклиˈна², набреклиˈна², отврдлиˈна², улеглиˈна контаминиране су прозодијски с
твореницама грађеним простим суфиксом ‐ина.
2.1.114. Суфикс ‐лник
У овој су групи примери страˈда̄ лнӣк / страˈдалнӣк и буˈдӣлнӣк215, такође са
скраћеним основинским слогом (уп. у ОР нексраћено стра̄ ˈда̄ лнӣк)216. Дужење пак пред

Нисмо, с друге стране, сигурни јесу су ти алтернирани ликови једини у употреби и у којој су мери плод
нормативних намета.
213 Ако је мотивисана глаголски. Такав ПЛ дају још ХЈП и Чедић. У осталим речницима је цаклиˈна, што је
теже изводити из глагола.
214 Слична је појава однос иˈзраслица, приˈраслица : сра̄ ˈслица.
215 Клајн (2003) сматра да се за њих „не исплати“ уводити посебне суфиксе, -алник и -илник. Ми пак
мислимо да је увођење посебног суфикса, -лник, нужно: прво, те речи се уклапају у систем сачињен од
212
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групом ‐лн‐, како се види, није доследно, с чиме се могу упоредити и неки примери са
‐овник (q. v.).
2.1.115. Суфикс ‐оник
Готово све именице са суфиксом ‐оник имају колумнални ПЛ – буˈдионӣк²,
каˈдионӣк, свеˈтионӣк, суˈшионӣк, [у]миˈваонӣк, хлаˈдионӣк²; прˈжионӣк² – и све су с
краћењем основе, изузев последње, код које прогредира МА. Неколико пак од њих дате
су дублетно, у лику ‐ˈнӣк (ген. ‐нӣˈка): кадиоˈнӣк², светиоˈнӣк², сушиоˈнӣк², умиваоˈнӣк².
Према нашем осећању, а особито ако се у обзир узме безмало доследна дублетност из
сродног типа са ‐оница, и три речи које немају дублетну форму на ‐ˈнӣк могле би понети
тај ПЛ.
Маˈђионӣк (~ маˈђија, мађиˈјати?) разликује се од осталих по значењу и мотивној
речи. И овде недстаје облик мађиоˈнӣк, из којег имамо мађиоˈнича̄ р, са сличним
значењем.
2.1.116. Суфикс ‐ионик217
С овим суфиксом је само гориоˈнӣк, коме недостаје очекивана варијанта гоˈрионӣк.
2.1.117. Суфикс ‐оница
Све творенице с овим суфиксом имају колумнални ПЛ ‐оˈница. Од тога, (а) већина
има и дублет с ликом који одговара осталим л‐именицама 218 : благоваоˈница²,
брусиоˈница², будиоˈница², ваљаоˈница², вежбаоˈница², глачаоˈница², гостиоˈница²,
градиоˈница², дражбоваоˈница², залагаоˈница², играоˈница², исповедаоˈница², кадиоˈница²,
казниоˈница², кладиоˈница², коваоˈница², кропиоˈница², крстиоˈница², купаоˈница²,
кушаоˈница², ложиоˈница², љуштиоˈница², мастиоˈница², мучиоˈница², париоˈница²,
пљуваоˈница², праоˈница², пржиоˈница², проповедаоˈница², пуниоˈница², пушиоˈница²,
свлачиоˈница², скакаоˈница², слушаоˈница², спаваоˈница², стругаоˈница², сушиоˈница²,
талиоˈница², ткаоˈница², топиоˈница², точиоˈница², умиваоˈница², учиоˈница²,
хладиоˈница², чекаоˈница², чистиоˈница², читаоˈница², шетаоˈница², шкропиоˈница², (б) а
само трима – муљаоˈница, продаваоˈница и радиоˈница – вероватно омашком, недостаје
такав дублет.
ПЛ који одговара осталим именицама са л‐суфиксом најчешће је колумнални
(ăˈă‐оница): (1) мотивни: благоˈваоница², глаˈчаоница², гоˈстионица², иˈграоница²,
коˈваоница², кроˈпионица², крˈстионица², лоˈжионица², пљуˈваоница², тоˈпионица²,
тоˈчионица², уˈчионица², чиˈтаоница², шкроˈпионица²; (2) с краћењем мотивне дужине:
бруˈсионица², буˈдионица², ваˈљаоница², граˈдионица², залаˈгаоница², исповеˈдаоница²,
каˈдионица², каˈзнионица², куˈпаоница², љуˈштионица², маˈстионица², проповеˈдаоница²,
свлаˈчионица², скаˈкаоница², спаˈваоница², струˈгаоница², суˈшионица², (таˈлионица²,
умиˈваоница², хлаˈдионица², шеˈтаоница²; (3) с прогресијом МА с иницијалног слога:
клаˈдионица², куˈшаоница², муˈчионица², пуˈнионица², пуˈшионица², слуˈшаоница²,
чеˈкаоница², чиˈстионица².

стотина других изведница са сложеним л-суфиксима, без обзира на тематски вокал мотивног глагола, и
друго, оне немају претеритно значење, већ презентско ’онај који страда’ и сл.
216 Страдаˈлнӣк из Мат не чини се као системски лик.
217 Клајн (2003) не издваја овај суфикс, с објашњењем да би горионик била ијекавска варијанта, мада то
чини, уз друге примере, за штедионица. Та лексема је, потпуности ради наведимо, дата дублетно:
штедиоˈница / штеˈдионица.
218 О одлуци да се у П60 пропише дублетизам сведочи Јонке (1957: 36). Ликови ваˈљаоница, деˈљаоница,
моˈчионица, гоˈстионица, крˈстионица потичу од Вука.
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Томе се, вероватно неосновано, супротстављају само три именице с мотивним
непрогредираним МА: вˈежбаоница², пˈарионица², пˈржионица². (На необично
вˈежбаоница² из П60 упозорава и Николић 1970: 75.)
Тросложно ткˈаоница² је колумнално (без алтернације према ткˈала² или с
регресијом МА и краћењем, према тка̄ ˈла²), а праˈоница² одступа од уобичајеног лика.
Драˈжбоваоница², које потврђује и ОР, такође је необично, као и дражбоваˈоница из Мат:
очекивало би се дражбоˈваоница (тако даје РА).
За маˈђионица / мађиоˈница вреди што и за мађионик (т. 2.1.115), осим што је ова
именица дата у оба колумнална лика.
Западна норма познаје и дуг предакценатски слог: спавао̄ ˈница, сушио̄ ˈница,
читао̄ ˈница (ХЈП) 219, уп. суфикс ‐она.
2.1.118. Суфикс ‐аоница, ‐ионица
Хетерогена група твореница с овим суфиксима има једнаке особине као и оне на
‐оница: (1) кљуˈчаоница / кључаоˈница, летаоˈница / леˈтаоница, предикаоˈница /
предиˈкаоница, пресаоˈница / преˈсаоница; (2) штедиоˈница / штеˈдионица, предиоˈниоца /
преˈдионица, периоˈница / пеˈрионица.
2.1.119. Суфикс ‐она
Овај суфикс носи само казнио̄ ˈна, облик дат као неравноправан, у загради. Нама се
чини да и друге такве, супстандардне творенице (нпр. спавао̄ ˈна, сушио̄ ˈна) имају овај
ПЛ (то поврђује и ХЈП за пример чистио̄ ˈна). Бабић пак даје само кратко чистиоˈна,
гостиоˈна и сл. (2002: 364).
2.1.120. Суфикс ‐аљ
У примерима мˈрка̄ љ (мрˈка̄ љ) и пˈута̄ љ / пуˈта̄ љ видимо колебање МА око ПОС.
Ваˈтра̄ љ је, с друге стране, само с претсуфиксалним МА.
2.1.121. Суфикс ‐ељ
Разнородне су семантички и прозодијски именице у којима се може регистровати
овај суфикс: (1) гре̄ ˈдељ, кӯˈпељ; (2) пˈогӣбељ / погӣˈбељ; (3) жуˈтељ 220 ’цвет’ (ген.
жутеˈља). Док трећа евидентно одудара од осталих по оба основа, речи из прве групе –
једнаке, мотивне прозодије, различитих су основа и значења. Други девербал осим
кӯˈпељ – погибељ – нема пак мотивно МА нити дужину, већ аналошка обележја.
2.1.122. Суфикс ‐тељ
Већина од безмало 150 девербалних изведеница и ССТ са суфиксом ‐тељ носи
колумнални лик, с МА пред ПОС: браˈнитељ, буˈдитељ, врˈшитељ, граˈдитељ, изуˈмитељ,
изучаˈватељ, истраˈжитељ, кваˈритељ, кроˈтитељ, крˈститељ, љуˈбитељ, негоˈватељ,
обноˈвитељ, послуˈжитељ, руˈшитељ, руˈшитељ, садрˈжатељ, туˈжитељ, храˈнитељ итд.
итд. Тај лик је често мотивни (дражбоˈватељ, саˈздатељ, укроˈтитељ), са скраћеним
слогом пред ПОС (изучаˈватељ, исцеˈлитељ, увреˈдитељ, спаˈситељ; богохуˈлитељ) и са
прогредираним МА, нешто ређим (изневеˈритељ, муˈчитељ, руˈшитељ, слуˈшатељ,
усреˈћитељ; кућепаˈзитељ, двосложна прогресија је само у негоˈватељ и у обликоˈватељ
из ОР). По два примера у својим варијантама одступају од алтернирања прозодијског
својства: глеˈдатељ / глˈедатељ, паˈзитељ / пˈазитељ и хˈаратељ / ха̄ ˈратељ, шиˈритељ /
шӣˈритељ (њих, рецимо, Матешићев одостражник уједначава), а ту би ишли и
немотивисани прˈијатељ (у ОР и приˈјатељ⁽²⁾), жӣˈтељ / жˈитељ. ОР без прогресије даје
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Код Вукушића и др. (2007: 81 и др.) предвиђени су само ликови на -ŏˈница.
Вероватно омашком дато „жу̀ тељ, -еља“ ум. „-ѐ ља“.
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још силоˈватељ / сˈиловатељ (на ХЈП је само колумнално МА), данас фреквентну реч,
незабележну у РСЈ.
2.1.123. Суфикс ‐уљ
Колумнални су ликови драˈгӯљ, ?криˈвӯљ, моˈдрӯљ, са суфиксом ‐уљ.
2.1.124. Суфикси ‐им, ‐има
Суфикс ‐им самостално долази само у брˈатим, док у поˈбратим, поˈочим,
поˈсестрима имамо ПСТ. МА је фиксирано пред првим и јединим слогом основе (ПОС),
које је у случајевима творбе с префиксом шавно.
2.1.125. Суфикс ‐ан
Именице са кратким или дугим суфиксом ‐ан редовно имају фиксирано
претсуфиксално МА и кратак ПОС. Као што су и ранији проучаваоци приметили (в. код
Клајна 2003), овде се тешко може радити о два суфикса, јер се оне и значењски, поред
прозодијског плана221, укрштају. Међу нашим примерима су:
(1) ?америˈка̄ н, бакуˈта̄ н, балеˈта̄ н, велиˈка̄ н, гологуˈза̄ н, готоˈва̄ н, гуˈса̄ н, дембеˈла̄ н,
ђавоˈла̄ н, жуˈпа̄ н, зуˈба̄ н, Италиˈја̄ н, капеˈла̄ н, каштеˈла̄ н, лепеˈза̄ н, лепоˈта̄ н, липиˈца̄ н,
лутеˈра̄ н, мелеˈза̄ н, пиˈрја̄ н, полуˈта̄ н, пуˈра̄ н, ремеˈта̄ н, сироˈта̄ н, слуˈга̄ н, тубеˈра̄ н, ћуˈра̄ н,
цвркуˈта̄ н, цврˈца̄ н, шиˈљка̄ н, и ССТ белогаˈћа̄ н, голошиˈја̄ н, шиљокуˈра̄ н;
(2) блеˈсан, браˈдан, браˈјан, браˈјкан, буˈкван, глуˈпан, голуˈбан, грˈдан, ?деˈран,
диˈвљан, домиˈшљан, драˈган, друˈшкан, ђоˈган, звеˈкан, зеˈкан, злаˈтан, клиˈпан, маˈцан,
мрˈкан, риˈђан, стриˈкан, тиˈкван, циˈцан, шепрˈтљан, шиˈљан, шмоˈкљан;
(3) гаˈћа̄ н / гаˈћан, гиˈцан / гиˈца̄ н, голиˈша̄ н / голиˈшан, гуˈша̄ н / гуˈшан, заврˈзан / заврˈза̄ н,
копиˈлан / копиˈла̄ н, котрˈљан (котрˈља̄ н, луˈта̄ н (луˈтан), малиˈша̄ н (малиˈшан), реˈпа̄ н /
реˈпан, туˈпан / туˈпа̄ н, ћуˈба̄ н / ћуˈбан.
Од тога одступа једино прˈија̄ н (свуда дато тако), с МА пред ПОС, и још таква
варијанта у триплету жˈуја̄ н / жуˈја̄ н / жуˈјан.
Прегледом датих примера уочава се да су међу ликовима без дужине знатно ређе
тросложнице: такве су само три изведенице. И друго, међу двосложнима, посматраним
из семантичке перспективе, примећује се тежња да речи с дугим суфиксом означавају
конотативно неутралан појам: жуˈпа̄ н, пиˈрја̄ н, шиˈљка̄ н; гуˈса̄ н, пуˈра̄ н, ћуˈра̄ н, али: луˈта̄ н
(луˈтан), маˈцан; да се деноминали са значењем особине редовно колебају око дужине:
гаˈћа̄ н / гаˈћан, гуˈша̄ н / гуˈшан, реˈпа̄ н / реˈпан, ћуˈба̄ н / ћуˈбан, али зуˈба̄ н : браˈдан; да
деадјективи узимају краткоћу: блеˈсан, глуˈпан, грˈдан, мрˈкан, риˈђан, али: туˈпан / туˈпа̄ н,
а с њима и секундарни хипокористици браˈјан, браˈјкан, стриˈкан.
Појава различитих МА код деадјективних именица (антропонима) и придева на
‐ан, мада иницијално МА код потоњих није стабилно, може бити у вези са граматичком
диференцијацијом, нпр. млˈађан² : Млаˈђан, тˈихан : Тиˈјан.
2.1.126. Сложени суфикси са ‐ан
У овој групи су творенице са ‐ован, ‐олан, ‐ијан. Све оне имају дуг суфиксални слог
и МА пред њим: баштоˈва̄ н, буџоˈва̄ н; врагоˈла̄ н; грубиˈја̄ н.
2.1.127. Суфикс ‐ен
Овај суфикс долази у три именице мушког рода: пˈрсте̄ н; гˈрме̄ н, ˈугље̄ н, додуше
само у првој уносећи посебно значење. У сва три случаја номинативна дужина
суфиксалног слога алтернира с краткоћом: ген. пˈрстена, гˈрмена, ˈугљена. Примери су

Историјска акцентологија такође ту види један суфикс, с различитим квантитетским рефлексима
акцената a̋ и ã (Каповић 2014: 188).
221
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уједначени према низу немотивисаних именица као знˈаме̄ н, рˈеме̄ н, стˈепе̄ н. У гˈрме̄ н
имамо краћење ПОС, у осталим примерима мотивне ликове.
Женског је рода изведеница стˈрме̄ н, са сталном дужином (ген. стˈрме̄ ни). Њу, на
основу прозодијског критеријума, сврставамо заједно с одговарајућим именицама
мушког рода.
За односе кˈа̄ м : кˈаме̄ н и сл. в. т. 2.1.173.4.
2.1.128. Суфикс ‐ин
Прави суфикс ‐ин имамо у домаˈћин, тˈуђин и рˈа̄ дин (раˈдин)222. Те три речи
прозодијски повезује једино краћење ПОС, ако се искључи варијанта рˈа̄ дин² (уп. и
рˈадин са ХЈП). У домаˈћин МА прогредира, у тˈуђин регредира, а варијанте МА лексеме
радин могу се узети као мотивне (инфинитивна, одн. презентска).
Другачије је ‐ин које долази код позајмљеница и етника. У примерима беˈрберин,
ђаˈурин, каˈсапин, каˈурин; дˈушманин, тиˈранин, чоˈбанин223 оно је, осим што не остаје у
множинској деклинацији и што не уноси никакво значење у односу на мотивну реч,
неутрално и у прозодијском погледу: сви су ти ПЛ мотивни. Ипак, у речима баˈкалин,
хаˈмалин, Јеˈврејин, Јеˈрменин (и у Лаˈтинин, из РА) крати се ПОС, што је појава супротна
(недоследном 224 ) успостављању квантитета при губљењу сингулативног ‐ин у
флексији: Цˈига̄ ни, Цˈинца̄ ри225 (тако и једносложно Тˈӯрц‐и). Кратки ПОС пред овим
суфиксом је, дакле, одлика обе групе, с изузетком Вуковог рˈа̄ дин².
Мимо прозодије и значења наведених именица остаје неслоговна основа млˈин.
Дуго ‐ӣн226 фиксира МА пред собом и успоставља колумнални ПЛ творенице. Осим
у традиционалним примерима – именима за коње, као ђоˈгӣн, ждраˈлӣн, шаˈрӣн – у РСЈ
имамо и назив за пса цуˈкӣн227; осим Клајновог (2003) Груˈзӣн (РА), налазимо и Руˈсӣн228,
а поред свега тога и буˈрӣн ’слаба бура’ и позајмљенице ?бриљаˈнтӣн, ваниˈлӣн. С
обзиром на значење и порекло, ту се, упркос истоветној прозодији, може говорити о два
или три дуга суфикса.
2.1.129. Суфикс ‐елин
Две смо речи пронашли с овим суфиксом: властеˈлӣн / властеˈлин и гиздеˈлӣн, обе
са суфиксалним МА, али с неједнаком дужином иначе редовно кратког крајњег ‐ин (уп.
само изведенице са ‐анин) и неједнаком морфологијом (гизделӣˈни : зб. властеˈла).

Радин, по Клајну (2003), припада овој групи твореница. Међутим, у речницима се та лексема означава
као придев, који, судећи по РСЈ и РМС, може бити и у именичкој служби. Других придева с непосесивним
придевским -ин немамо.
223 За последње три именице варијанту без -ин не бележи РСЈ, али је има у РА. То исто важи за лексеме
бакал; Авар, Јермен, Татар.
224 Уп. Цˈига̄ ни, Цˈинца̄ ри : дˈушмани, Бˈугари, Тˈатари. Код речи са -(ј)анин појава те дужине је доследна – у
зависности од близине МА.
225 Дужина у сингулару Цˈинца̄ рин (поред Цˈина̄ р) личи на омашку: РМС, ОР, Мат дају Цˈинца̄ р и Цˈинцарин
(ХЈП чак и Цˈинцăр), а понуђена множина „-а̄ ри“ из РСЈ лексикографски је поступак којем не би било места
да је у питању именица са непроменљивом прозодијом.
226 Различита дужина суфикса, према Каповићу (2014: 188), потиче од рефлекса акцента под којим се
налазио (a̋ : ã). То, наравно, не важи за позајмљенице и сл.
227 Омашком означено „цу̏ кӣ н, -и́ на“.
228 Ако би се као целина посматрали етници са -ин, онда би се кратак суфикс упаривао с двосложним
основама, а дуг с једносложним. Ипак, међу њима је важнија разлика што је дуго етничко -ин прави, а не
експлетивни суфикс.
222
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2.1.130. Суфикс ‐(ј)анин
2.1.130.1. Изведенице са суфиксима ‐анин и ‐јанин у погледу прозодије понашају се
двојако: или (1) задржавају мотивни или (2) граде колумнални лик а̄ ˈ‐(ј)анин.229 Нешто
је више ових првих (заједно дајемо и ПСТ и ССТ): (1) Беоˈграђанин, бˈрђанин, Вˈојвођанин/
Воˈјвођанин, Голооˈточанин, гоˈранин, доˈљанин, дрˈжављанин², Еˈгипћанин², кˈућанин,
малоˈмештанин,
маˈхаљанин / махаˈљанин,
мˈештанин,
Млˈечанин / Млеˈчанин,
230
Нˈикшићанин, ˈострвљанин², оˈточанин, пароˈхијанин , Поˈдгоричанин, Пˈожежанин,
сеˈљанин, уˈкућанин, Холаˈнђанин², хриˈшћанин, Цеˈтињанин, укључујући с њима и
примере Бана̄ ˈћанин, Евро̄ ˈпљанин, жӯˈпљанин, Индоевро̄ ˈпљанин, Лӣˈчанин, Солӯˈњанин,
који истовремено носе и колумнални лик. Ваˈрошанин / ва̄ ˈрошанин је дублетно иако је
мотиватор само ва̄ ˈрош; Б. Николић ту види краћење као у грˈађанин (1970: 70).
(2) Колумнални ПЛ налазимо у (а) Ара̄ ˈбљанин, до̄ ˈњанин, Крагује̄ ˈвчанин, Ма̄ ˈчванин,
пала̄ ˈнчанин, пре̄ ˈчанин², пӯˈчанин (примери с прогресијом МА, углавном
једносложном 231 ) и (б) држа̄ ˈвљанин², Егӣˈпћанин², остр̄ ˈвљанин², Хола̄ ˈнђанин²,
Шве̄ ˈђанин (примери с прогресијом и дужењем). У тој групи је и самарӣˈћанин, ако се
узме да је етник Самарићанин према грчкој основи Самарит‐ (Клајн 2003).
Уколико би се међу наведеним дублетним примерима занемарили они с
алтернацијама, који су вероватно млађи (уп. Вуково ˈострвљанин), дошло би се до
начелне прозодијске репартиције у којој мотивна дужина ПОС доводи до прогресије
МА, како показују примери (2а), а изостанак дужине обезбеђује мотивни лик, мада се
лик ‐а̄ ˈ‐анин тежи уопштити.
2.1.130.2. Малобројнија група именица – грˈађанин, малоˈграђанин, двоˈранин,
Новоˈсађанин прˈечанин² – не може се сврстати ни уз једну од претходних. Ту видимо
изведенице са скраћеним мотивним ПОС и непромењеним МА.232 Необичан је случај
дублета вˈелеграђанин / велеˈграђанин, у којем први члан упућује на суфиксацију лексеме
вˈелегра̄ д (с краћењем), а други на сложеничку творбу, као малоˈграђанин.
Поменимо на крају и једну флективну особеност ових именица: о̀ не̄ са
заосновинским МА граде прозодијски регуларну множину одбацивањем граматичког
суфикса ‐ин (хриˈшћани, пре̄ ˈчани), док остале, с МА пред ПОС и даље ка почетку речи, у
падежима множине дуже први слог суфикса (грˈађа̄ ни, ва̄ ˈроша̄ ни). О томе најјасније
сведочи дублет Еˈгипћа̄ ни / Егӣˈпћани и сл. (Историјски разлог за то в. код Каповића 2016:
244фн, 520–521.)

У ОР налазимо и колумналне ликове с кратким ПОС као Зелаˈнђанин, Ислаˈнђанин, Пекиˈнжанин,
Шкотлаˈнђанин, па и домаће Корчуˈланин, Буˈдванин² (~ Кˈо̄ рчула, Бˈӯдва), што потврђују РА и ХЈП. Форме
на -лаˈнђанин могле су настати под утицајем старијих / сродних форми на -лаˈндија.
230 Овај ПЛ изгледа као омашком унесен, будући да је у РМС, ОР, Мат, ХЈП само парохиˈјанин; међутим,
множина с дужењем „-а̄ ни“ (РСЈ), која с претсуфиксалним МА не би била могућа, показује да је у питању
свесни пропис. Парохиˈјанин би, с друге стране, био према парохиˈја̄ н (уп. горње примере под -ин).
231 Поред Крагује̄ ˈвчанин, с двосложном прогресијом, има примерâ, попут Пожаре̄ ˈвљанин (ОР), у којима
МА прескаче три слога.
232 Топонимија открива још сложеније односе у погледу дужине ПОС коме не следи МА. У ОР тако
налазимо скраћено Коˈпаоничанин, Трˈа̄ вничанин (~ -нӣк) и ˈОсјечанин, непродужено Ђˈаковчанин,
Мˈитровчанин, Шˈибенчанин, затим недоследно (а) кратко Алеˈкса̄ ндровчанин², Аˈлексинчанин,
Аˈра̄ нђеловчанин², Бе̄ ˈнковчанин, Бо̄ ˈљевчанин, Вˈӣнковчанин, Кне̄ ˈжевчанин, Кра̄ ˈљевчанин, Обре̄ ˈновчанин²,
(б) дуго Дˈеспото̄ вчанин², Дуˈбро̄ вчанин², Кња̄ ˈже̄вчанин, Леˈско̄ вчанин², Хˈртко̄ вчанин, (в) дублетно
Кˈа̄ рловчанин/ Кˈа̄ рло̄ вчанин, Лˈајковчанин / Лˈа̄ јко̄ вчанин (посебно опази однос Кне̄ˈжевчанин :
Кња̄ ˈже̄вчанин!). Како се види, квантитет ПОС са сонантом у коди не зависи од нагомилавања дужина (у
РСЈ је и Дуˈбро̄ вча̄ ни), мада је дуг слог ређи неспоредно иза другог дугог. Краћења имамо и код другачијих
основа Бˈишћанин, Бˈудванин / Буˈдванин, Чˈачанин / Чаˈчани (с алтернацијама МА!), али уп. Спˈа̄ рћанин,
Жˈӣчанин², Деˈрве̄нћанин, као и Неˈре̄ тљанин² : Неˈретванин², Поˈла̄ бљанин : Поˈуњанин. У Буˈгојанин је
краткоћа очекивана, због испадања сонанта.
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2.1.131. Суфикси ‐чанин, ‐ванин
Као и речи са ‐јанин, За̄ ˈгрепчанин и Дуˈбро̄ вчанин² имају мотивни ПЛ, а
Дубро̄ ˈвчанин² и Ба̄ ˈчванин – са прогредираним МА.
2.1.132. Суфикс ‐ун
Суфиксално МА и дуг суфикс имају изведенице лиˈскӯн и прˈжӯн.
2.1.133. Суфикс ‐а̣ њ
Изведенице са суфиксом ‐а̣ њ имају доследне ПЛ: иницијално МА и дуг ПОС,
односно форму ˈ(а)а̄ ‐а̣ њ. Двосложни су примери гˈӣбањ, кˈӯцањ, лˈӣпањ, прˈо̄ пањ, пˈӯцањ,
рˈе̄ жањ² свˈӣбањ, сˈијечањ, сˈр̄ пањ, сӯˈшањ, трˈа̄ вањ, тˈӯцањ, чˈӯчањ, шˈӯшањ, шˈӯштањ, а
тросложни зˈаво̄ рањ, зˈавр̄ тањ, зˈапо̄ рањ, нˈавр̄ тањ, нˈако̄ вањ², пˈотпо̄ рањ, пˈочӯчањ,
ˈувр̄ тањ. Дублет реˈжањ² јавља се само у старијим и српским речницима, а нˈа̄ ко̄ вањ² је
забележено готово свуда (то је Вуков и Даничићев једини облик; у РА уп. још и
нˈакова̄ њ, с постојаним а). Изостанак дужине у ПСТ пˈоводањ / поˈводањ изненађује, јер је
у РА, ОР, Мат свуда пˈово̄ дањ / поˈводањ.
2.1.134. Суфикс ‐иво
У овој групи речи влада фиксни ПЛ: ˈа‐ӣво. То потврђују ови примери, сви
тросложни: вˈарӣво, гнˈојӣво, гˈорӣво, ђˈубрӣво, јˈестӣво, крˈесӣво, кˈрмӣво, мˈазӣво, пˈецӣво,
плˈетӣво, сˈечӣво, стрˈељӣво, хрˈанӣво. Неслоговне основе, разуме се, имају МА пред
суфиксом: млˈӣво. Тако је и код делимично или нимало мотивисаних речи пˈӣво, ткˈӣво,
штˈӣво.
2.1.135. Суфикс ‐ство
2.1.135.1. Изведенице са суфиксом ‐ство – с којима, будући да се понашају
истоветно, обрађујемо и незнатан број ПСТ и ССТ – опредељују се за један од ових
ликова: (1) колумнално МА пред суфиксом и дуг ПОС, ‐а̄ ˈ‐ство, (2) колумнално МА пред
суфиксом и кратак ПОС, ‐ăˈ‐ство, (3) мотивни лик, с евентуалним (недоследним)
дужењем ПОС. Њих, наравно, прате и комбинације дублета.
(1) адвока̄ ˈтство, аквизите̄ ˈрство, актуа̄ ˈрство, акуше̄ ˈрство, алба̄ ˈнство,
амате̄ ˈрство, англика̄ ˈнство, англофӣˈлство, антиинтелектуа̄ ˈлство, антиква̄ ˈрство,
апотека̄ ˈрство,
арија̄ ˈнство,
атама̄ ˈнство,
аустрофӣˈлство,
аутолима̄ ˈрство,
аутонома̄ ˈштво, бакрорезба̄ ˈрство, балка̄ ˈнство, банка̄ ˈрство, ба̄ ˈнство, барјакта̄ ˈрство,
баро̄ ˈнство,
бачва̄ ˈрство,
баштова̄ ˈнство,
бескичмења̄ ˈштво,
бећа̄ ˈрство,
библиотека̄ ˈрство, бӣˈвство, биља̄ ˈрство, богомо̄ ˈљство, бое̄ ˈмство, боја̄ ˈрство,
боља̄ ˈрство, брава̄ ˈрство, браколо̄ ˈмство, бригадӣˈрство, брода̄ ˈрство, бугарофӣˈлство,
буржӯˈјство, ваза̄ ˈлство, ваздухопло̄ ˈвство, ваја̄ ˈрство, ваља̄ ˈрство, ванда̄ ˈлство,
варва̄ ˈрство,
ватрога̄ ˈство,
вегетарија̄ ˈнство,
везӣˈрство,
велика̄ ˈштво,
великохрва̄ ˈтство, вероло̄ ˈмство, ветерина̄ ˈрство, ветрого̄ ˈњство, ветропӣˈрство,
вида̄ ˈрство, вилења̄ ˈштво, вина̄ ˈрство, винограда̄ ˈрство, вишеже̄ ˈнство, вишемӯˈштво,
властелӣˈнство, воаје̄ ˈрство, воза̄ ˈрство, војнӣˈштво, волонте̄ ˈрство, волтерија̄ ˈнство,
врагола̄ ˈнство, вратоло̄ ˈмство, врача̄ ˈрство, вра̄ ˈштво, галика̄ ˈнство, гата̄ ˈрство,
генера̄ ˈлство, герма̄ ˈнство, глава̄ ˈрство, глагоља̄ ˈштво, глупа̄ ˈштво, гљива̄ ˈрство,
говеда̄ ˈрство, гола̄ ˈћство, голуба̄ ˈрство, госпа̄ ˈрство, господа̄ ˈрство, гостопрӣˈмство,
готова̄ ˈнство, градина̄ ˈрство, грађевина̄ ˈрство, грађевӣˈнство, гркофӣˈлство, грнча̄ ˈрство,
грубија̄ ˈнство, група̄ ˈштво, гувернадӯˈрство, гуверне̄ ˈрство, гума̄ ˈрство, гурма̄ ˈнство,
далматӣˈнство, двове̄ ˈрство, двоже̄ ˈнство, дво̄ ˈјство, двора̄ ˈнство, дежӯˈрство,
дезерте̄ ˈрство, делега̄ ˈтство, демо̄ ˈнство, десперате̄ ˈрство, деча̄ ˈштво, диверзиона̄ ˈштво,
дивља̄ ˈштво,
доброчӣˈнство,
доктрина̄ ˈрство,
домаћӣˈнство,
домобра̄ ˈнство,
донжуа̄ ˈнство, дошља̄ ˈштво, драгуља̄ ˈрство, драмосе̄ ˈрство, дрва̄ ˈрство, дрворезба̄ ˈрство,
државотво̄ ˈрство, друга̄ ˈрство, дрӯˈштво, дуда̄ ˈрство, духобо̄ ˈрство, душма̄ ˈнство,
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ђаво̄ ˈлство, европе̄ ˈјство, епикуре̄ ˈјство, жанда̄ ˈрство, живӣˈнство, животӣˈњство,
жонгле̄ ˈрство, жупа̄ ˈнство, заверенӣˈштво, задово̄ ˈљство, задруга̄ ˈрство, законода̄ ˈвство,
зана̄ ˈтство,
занесења̄ ˈштво,
заповеднӣˈштво,
зарбљенӣˈштво,
заточенӣˈштво,
зведозна̄ ˈнство, злочӣˈнство, изасла̄ ˈнство, изгна̄ ˈнство, издава̄ ˈштво, изда̄ ˈјство,
иконобо̄ ˈрство, илӣˈрство, исељенӣˈштво, искушенӣˈштво, јевре̄ ˈјство, јогӯˈнство,
југослове̄ ˈнство, каваље̄ ˈрство, кајака̄ ˈштво, калема̄ ˈрство, камелео̄ ˈнство, капета̄ ˈнство,
кипа̄ ˈрство, китоло̄ ˈвство, клеса̄ ˈрство, клуба̄ ˈштво, кне̄ ˈштво, кова̄ ˈрство, коза̄ ˈрство,
коза̄ ˈштво, командӣˈрство, комедија̄ ˈштво, комеса̄ ˈрство, компромисе̄ ˈрство, коња̄ ˈрство,
коњуша̄ ˈрство, котла̄ ˈрство, крзна̄ ˈрство, кривове̄ ˈрство, кривокле̄ ˈтство, кривоме̄ ˈрство,
кријумча̄ ˈрство, критизе̄ ˈрство, крухобо̄ ˈрство, кулина̄ ˈрство, кӯˈмство, курва̄ ˈрство,
лађа̄ ˈрство, лаке̄ ˈјство, лакрдија̄ ˈштво, лана̄ ˈрство, латӣˈнство, лека̄ ˈрство, лима̄ ˈрство,
лицеме̄ ˈрство, лонча̄ ˈрство, луга̄ ˈрство, луда̄ ˈштво, лука̄ ˈвство, лутера̄ ˈнство,
људожде̄ ˈрство, мађаро̄ ˈнство, мајо̄ ˈрство, мандарӣˈнство, манеке̄ ˈнство, манихе̄ ˈјство,
мароде̄ ˈрство, мартӣˈрство, марша̄ ˈлство, маслина̄ ˈрство, масо̄ ˈнство, мафија̄ ˈштво,
машӣˈнство, медиокрите̄ ˈтство, мекӯˈштво, менаџе̄ ˈрство, меса̄ ˈрство, месожде̄ ˈрство,
метла̄ ˈрство, мецена̄ ˈтство, миротво̄ ˈрство, мисиона̄ ˈрство, младӣˈћство, млека̄ ˈрство,
многоже̄ ˈнство,
многомӯˈштво,
могӯˈћство,
морепло̄ ˈвство,
мухамеда̄ ˈнство,
неваља̄ ˈлство, неве̄ ˈрство, незадово̄ ˈљство, незнабо̄ ˈштво, неспоко̄ ˈјство, новина̄ ˈрство,
новове̄ ˈрство, нома̄ ˈдство, овча̄ ˈрство, пага̄ ˈнство, падобра̄ ˈнство, партне̄ ˈрство,
пија̄ ˈнство, пира̄ ˈтс[т]во, поверенӣˈштво, пожа̄ ˈрство, позе̄ ˈрство, позна̄ ˈнство,
покло̄ ˈнство,
посла̄ ˈнство,
посластича̄ ˈрство,
пото̄ ˈмство,
првосвеште̄ ˈнство,
преосвеште̄ ˈнство,
претво̄ ˈрство,
пријате̄ ˈљство,
притво̄ ˈрство,
прого̄ ˈнство,
прокле̄ ˈтство, проповеднӣˈштво, просја̄ ˈштво, пуча̄ ˈнство, пчела̄ ˈрство, растро̄ ˈјство,
реда̄ ˈрство, редовнӣˈштво, резба̄ ˈрство, рукоде̄ ˈлство, саврше̄ ˈнство, самозва̄ ˈнство,
свеслове̄ ˈнство, света̄ ˈштво, свеште̄ ˈнство, свилого̄ ˈјство, свињого̄ ˈјство, својево̄ ˈљство,
сво̄ ˈјство, седла̄ ˈрство, сеља̄ ˈштво, слугера̄ ˈњство, спиˈсате̄ љство, споко̄ ˈјство,
србожде̄ ˈрство,
стакла̄ ˈрство,
старешӣˈнство,
стихотво̄ ˈрство,
стола̄ ˈрство,
стрводе̄ ˈрство, стреља̄ ˈштво, теса̄ ˈрство, тира̄ ˈнство, тока̄ ˈрство, трбухозбо̄ ˈрство,
тро̄ ˈјство, туркофӣˈлство, ћилима̄ ˈрство, укле̄ ˈтство, умо̄ ˈрство, усамљенӣˈштво,
устро̄ ˈјство, учења̄ ˈштво, филигра̄ ˈнство, хајдӯˈштво, хрва̄ ˈтство, чаробња̄ ˈштво,
чедомо̄ ˈрство, четка̄ ˈрство, чистӯˈнство, чудотво̄ ˈрство, џела̄ ˈтство, шептрља̄ ˈнство,
шипа̄ ˈрство, шљива̄ ˈрство, штампа̄ ˈрство, шума̄ ˈрство
(2) азијаˈтство, аристокраˈтство, архиепискоˈпство, банкроˈтство, беˈкство,
благороˈдство, богаˈтство, воˈђство, германофоˈпство, гледатеˈљство, госпоˈдство,
декадеˈнтство, деловоˈдство, демагоˈштво, дембеˈлство, дисидеˈнтство, донкихоˈтство,
жеˈнство, здраˈвство, књиговоˈдство, критикаˈн[т]ство, лоˈрдство, љуˈдство,
мангуˈпство, министаˈрство, мноˈштво, ниткоˈвство, опуномоˈћство, подлаˈштво,
пословоˈдство, превасхоˈдство, рачуновоˈдство, роˈпство, руковоˈдство, спонзоˈрство,
срˈпство, тајаˈнство, фукаˈрство, хотелијеˈрство, члаˈнство, шкоˈлство, шпекулаˈнтство
(3) аˈлатнича̄ рство, архиђакоˈнство, бˈаштӣнство, бˈеговство, беˈзбожнӣштво,
беˈлежнӣштво, беˈседнӣштво, беˈскућнӣштво, биˈготство, бˈискупство, блˈӯднӣштво,
бˈосја̄ штво, браˈнила̄ штво, бродоˈвласнӣштво, бˈуга̄ рство, буˈнто̄ внӣштво, буˈнџӣјство,
велепоˈседнӣштво / велепо̄ ˈседнӣштво,
вˈеренӣштво,
вˈернӣштво / вˈе̄ рнӣштво,
вˈите̄ штво, влаˈдалаштво, влˈаснӣштво, воˈлшебнӣштво, врˈхо̄ внӣштво, гаˈнгстерство,
гоˈво̄ рнӣштво, гоˈлијатство / голиˈјатство, граˈдитељство, гркоˈманство, гроˈфовство,
губеˈрна̄ торство,
даˈвала̄ штво,
даˈдӣљство,
двоˈбоштво,
двоˈвласнӣштво,
двоˈличња̄ штво, двоˈмуштво, деˈвоја̄ штво, дˈеда̄ штво, деклаˈма̄ торство, деоˈнӣштво,
дˈеспотство,
дилеˈтантство,
диˈректо̄ рство,
доˈгла̄ внӣштво,
домаˈзетство,
доˈнато̄ рство,
до̄ ˈписнӣштво / доˈписнӣштво,
доˈушнӣштво,
дрвоˈде̄ љство,
дрˈжа̄ внӣштво, дуˈхо̄ внӣштво, ђˈаконство, еˈпископство, жиˈтељство / жӣˈтељство,
за̄ ˈводнӣштво,
зˈаједнӣштво,
за̄ ˈкупништво,
за̄ ˈступнӣштво,
заˈточнӣштво /
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за̄ ˈточнӣштво, здрˈавича̄ рство, иˈзбеглӣштво, имиˈта̄ торство, иноˈва̄ торство,
интриˈгантство, ˈисточња̄ штво / иˈсточња̄ штво, јеˈдрилича̄ рство / једриˈлича̄ рство,
каˈћипе̄ рство,
клеˈветнӣштво,
кне̄ ˈжевство,
књˈижнича̄ рство,
коаˈуторство,
кобаˈсича̄ рство, кˈола̄ рство, кˈо̄ нзулство / кˈонзулство, кра̄ ˈљевство, крвоˈлоштво,
креˈа̄ торство, кријумча̄ ˈрство, ктˈӣторство, кˈукавӣштво, културтре̄ ˈгерство,
куˈнкта̄ торство, леˈвича̄ рство, лˈе̄ чнӣштво, лӣˈдерство, ликвиˈда̄ торство, лоˈрдовство,
лӯˈпештво, љуˈбите̄ љство, мађиоˈнича̄ рство, маˈђионӣштво, маˈнија̄ штво / маˈнијаштво,
мˈе̄ нторство / мˈенторство,
мˈесеча̄ рство,
миˈслилаштво / мˈислилаштво,
митропоˈлитство, млˈаденаштво, мрˈа̄ чња̄ штво, мˈученӣштво, на̄ ˈдзо̄ рнӣштво /
на̄ ˈдзорнӣштво,
на̄ ˈдлештво,
наˈзадња̄ штво,
наˈјамнӣштво,
на̄ ˈмеснӣштво,
наˈпредња̄ штво,
на̄ ˈродња̄ штво / наˈродња̄ штво,
на̄ ˈследство,
на̄ ˈчелнӣштво,
ноˈва̄ торство, нˈовӣнство, оˈдметнӣштво, оˈдсуство, оˈра̄ торство, пˈеснӣштво,
поˈда̄ нӣштво / поˈданӣштво, поˈдвижнӣштво, поˈкућство, пороˈдӣљство, поˈсла̄ нӣштво,
поˈслушнӣштво, поˈсреднӣштво, поˈсредство, правобраˈнилаштво, превоˈдилаштво,
преˈгала̄ штво,
прˈива̄ тнӣштво,
припове̄ ˈдалаштво,
приˈсуство,
про̄ ˈроштво,
просвеˈтитељство, проˈтекто̄ рство / проˈтекторство, пуноˈмоћство, пустаˈхӣјство,
пӯˈстиња̄ штво, ра̄ ˈдиће̄ вство, рˈа̄ днӣштво, раˈспикућство, рационалиˈза̄ то̄ рство,
реˈгентство,
рˈитерство,
робоˈвласнӣштво,
рукаˈвича̄ рство,
са̄ ˈвезнӣштво,
самарӣˈћа̄ нство, самоˈуштво, са̄ ˈњала̄ штво, сˈебичња̄ штво / сеˈбичња̄ штво, сеˈна̄ торство,
сˈилеџӣјство,
сˈита̄ рство,
сиˈтнича̄ рство,
скˈоројевићство,
слуˈшате̄ љство,
соˈпственӣштво, стреˈлича̄ рство, стрˈучња̄ штво, сӯˈседство (сˈуседство), твоˈраштво,
туˈжилаштво, тˈӯторство, уˈбојӣштво, уˈбоштво / ˈубоштво, уˈдворӣштво, удоˈвиштво,
уˈдовство, уˈкољӣштво, уˈлизӣштво, уˈљештво, уˈмештво, униˈјатство, усеˈделӣштво,
уˈстала̄ штво,
фиˈлистарство,
хеˈрцештво,
хˈохштаплерство,
храˈнила̄ штво,
храˈњенӣштво / хрˈа̄ њенӣштво,
цˈа̄ рство,
цˈензорство / цˈе̄ нзорство,
цˈинца̄ рство,
чаˈробнӣштво / чˈаробнӣштво,
чˈасо̄ внича̄ рство / чаˈсо̄ внича̄ рство,
чˈе̄ лнӣштво,
чˈетнӣштво, чиˈтала̄ штво, чоˈвештво, џеˈнтлменство, шеˈгртство, шеˈретство /
ше̄ ˈретство,
шˈефовство / шеˈфовство,
штедиоˈнича̄ рство / штеˈдионича̄ рство,
штˈӣћенӣштво, штре̄ ˈберство
Дублети су:
(1–2) блаже̄ ˈнство / блажеˈнство,
деве̄ ˈрство / девеˈрство,
достојаˈнство /
достоја̄ ˈнство,
иностра̄ ˈнство
(иностраˈнство),
једноже̄ ˈнство / једножеˈнство,
ло̄ ˈвство / лоˈвство,
непријате̄ ˈљство / непријатеˈљство,
политика̄ ˈнтство /
политикаˈнтство, простра̄ ˈнство / простраˈнство, удово̄ ˈљство / удовоˈљство,
(1–3) арбаˈнаштво / арбана̄ ˈштво,
архимандрӣˈтство / архимаˈндритство,
беˈзбоштво / безбо̄ ˈштво, беˈзве̄ рство / безве̄ ˈрство, бˈога̄ љство / бога̄ ˈљство, богоˈхулство /
богохӯˈлство,
богумӣˈлство / богуˈмӣлство,
воћа̄ ˈрство / вˈоћа̄ рство,
вртла̄ ˈрство /
вˈртла̄ рство, германофӣˈлство / германоˈфилство, грађа̄ ˈнство / грˈађа̄ нство, гуса̄ ˈрство /
гˈуса̄ рство, гусла̄ ˈрство / гˈусла̄ рство, дебелоˈкоштво / дебелоко̄ ˈштво, деˈтӣњство /
детӣˈњство,
динаˈстича̄ рство / династича̄ ˈрство,
дрˈжавља̄ нство / државља̄ ˈнство,
жита̄ ˈрство / жˈита̄ рство, зˈа̄ падња̄ штво / западња̄ ˈштво, иˈгума̄ нство / игума̄ ˈнство,
идолопоˈклонӣштво,
идолопокло̄ ˈнство,
инозе̄ ˈмство / иноˈзе̄ мство,
инове̄ ˈрство /
иноˈве̄ рство, искӯˈство / иˈскуство, једноˈбоштво / једнобо̄ ˈштво, јуна̄ ˈштво / јуˈна̄ штво,
каˈлуђе̄ рство / калуђе̄ ˈрство, књˈижа̄ рство / књижа̄ ˈрство, крчма̄ ˈрство / кˈрчма̄ рство,
кˈува̄ рство / кува̄ ˈрство, кула̄ ˈштво / кˈула̄ штво, лˈихва̄ рство / лихва̄ ˈрство, лутка̄ ˈрство /
лˈутка̄ рство,
мађароˈфилство / мађарофӣˈлство,
мађа̄ ˈрство / мађаˈрство,
малограђа̄ ˈнство / малограђаˈнство,
мегалома̄ ˈнство / мегалоˈма̄ нство,
мˈечка̄ рство /
мечка̄ ˈрство, млˈина̄ рство / млина̄ ˈрство, моˈмаштво / мома̄ ˈштво, многобо̄ ˈштво /
многоˈбоштво, мона̄ ˈштво / моˈнаштво, мужја̄ ˈштво (мˈужја̄ штво), неима̄ ˈрство /
нˈеима̄ рство,
оˈбешења̄ штво / обешења̄ ˈштво,
обућа̄ ˈрство / оˈбућа̄ рство,
па̄ ˈпство
(пˈа̄ пство),
поˈбратӣмство / побратӣˈмство,
покроˈвите̄ љство / покровите̄ ˈљство,
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поˈморство / помо̄ ˈрство, постола̄ ˈрство / поˈстола̄ рство, промете̄ ˈјство / промеˈте̄ јство,
пронаˈлаза̄ штво / проналаза̄ ˈштво,
проˈфесорство / професо̄ ˈрство,
пˈустоло̄ вство /
пустоло̄ ˈвство, раˈвнатељство / равнате̄ ˈљство, рата̄ ˈрство / рˈата̄ рство, риба̄ ˈрство /
рˈиба̄ рство, сироˈмаштво / сирома̄ ˈштво, сироˈтӣњство / сиротӣˈњство, слика̄ ˈрство /
слˈика̄ рство,
сме̄ ˈтења̄ штво / сметења̄ ˈштво,
смуча̄ ˈрство / смˈуча̄ рство,
становнӣˈштво / стаˈно̄ внӣштво,
стаˈратељство / старате̄ ˈљство,
сточа̄ ˈрство /
стˈоча̄ рство, сужа̄ ˈњство / сˈужа̄ њство, сˈустана̄ рство / сустана̄ ˈрство, трговӣˈнство /
трˈговӣнство,
туђӣˈнство / тˈуђӣнство,
угостите̄ ˈљство / угоˈстите̄ љство,
управите̄ ˈљство / упраˈвите̄ љство,
упӯˈтство / уˈпутство,
ˈусташтво / уста̄ ˈштво,
хришћа̄ ˈнство / хриˈшћа̄ нство,
хˈуса̄ рство / хуса̄ ˈрство,
циˈпела̄ рство / ципела̄ ˈрство,
црноˈго̄ рство / црного̄ ˈрство, чаˈрапа̄ рство / чарапа̄ ˈрство, чиновнӣˈштво / чиˈно̄ внӣштво,
чˈипка̄ рство / чипка̄ ˈрство,
чоˈбанство / чоба̄ ˈнство,
чуда̄ ˈштво / чуˈда̄ штво,
штеточӣˈнство / штˈеточӣнство
(2–3) ˈапостолство / апостоˈлство, аутокраˈтство / аутоˈкратство, аˈуторство /
аутоˈрство, брˈатство / браˈтство, великосрˈпство / великоˈсрпство, вˈојводство /
војвоˈдство, војсковоˈђство / вˈојсковођство, звеˈрство / звˈерство, кмˈетство / кмеˈтство,
мајстоˈрство / мˈа̄ јсторство, сˈоколство / сокоˈлство, суˈдство / сˈудство, учитеˈљство /
уˈчите̄ љство
(1–2–3) јˈемство / је̄ ˈмство / јеˈмство
У одређеном броју речи из група (1) и (2) колумнални лик је подударан с
мотивним. Последњем датом примеру, триплету јемство, што је необично, сва три лика
су мотивна.
2.1.135.2. У вези с дужином ПОС може се дати ова главна тежња: код основа на
сонант оно се у већини случајева дужи, док код консонантских основа махом остаје
мотивно. Укупно продужених примера – као варва̄ ˈрство, домаћӣˈнство, дрвоˈде̄ љство,
нˈовӣнство, пријате̄ ˈљство, прого̄ ˈнство, растро̄ ˈјство, саврше̄ ˈнство, самарӣˈћа̄ нство,
свињого̄ ˈјство, сво̄ ˈјство, спиˈсате̄ љство, тира̄ ˈнство, умо̄ ˈрство, међу којима су и они с
прогресијом МА – има око 1 / 5.
Грађу даље представљамо према појединачним сонантима који долазе пред
суфикс. Неки од њих – ј, њ, м – редовно изазивају дужење (једино кратко је јĕмство²). Л
пак то не чини (уп. мотивнe односe ванда̄ ˈлство : дембеˈлство), осим у богумӣˈлство /
богуˈмӣлство, ђаво̄ ˈлство и дублетном богоˈхулство / богохӯˈлство. Остали завршеци
преферирају дужење, али знају и за више примера с краткоћом. У групи на ‐вство
имамо лука̄ ˈвство : здраˈвство и редовно кратко присвојно ‐овство / ‐евство
(кне̄ ˈжевство, кра̄ ˈљевство..., али: ра̄ ˈдиће̄ вство). Од деведесетак именица на ‐нство
имамо само ових неколико кратких: архиђакоˈнство, гркоˈманство, ђˈаконство,
жеˈнство, тајаˈнство, члаˈнство, џеˈнтлменство и дублетно: малограђа̄ ˈнство /
малограђаˈнство, чоˈбанство / чоба̄ ˈнство.
Код љ се јавља већи број од изведеница на ‐тељ, за које је – када се у обзир узме и
МА – предвиђено чак осам нормативних решења:
(1) гледатеˈљство, ?замешатеˈљство;
(2) пријате̄ ˈљство;
(3) љуˈбите̄ љство, слуˈшате̄ љство, спиˈсате̄ љство;
(4) граˈдитељство, жиˈтељство / жӣˈтељство, просвеˈтитељство;
(5) непријате̄ ˈљство / непријатеˈљство;
(6) учитеˈљство / уˈчите̄ љство;
(7) раˈвнатељство / равнате̄ ˈљство, стаˈратељство / старате̄ ˈљство;
(8) покроˈвите̄ љство / покровите̄ ˈљство,
угостите̄ ˈљство / угоˈстите̄ љство,
управите̄ ˈљство / упраˈвите̄ љство.
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Речи на ‐рство прилично су бројне (219) и код њих већи део заузимају дуги ПОС.
Међутим, налазимо и аˈуторство / аутоˈрство, гаˈнгстерство, звеˈрство / звˈерство,
коаˈуторство,
ктˈӣторство,
културтре̄ ˈгерство,
лӣˈдерство,
мајстоˈрство /
мˈа̄ јсторство, мˈе̄ нторство / мˈенторство, министаˈрство, рˈитерство, спонзоˈрство,
тˈӯторство,
фиˈлистарство,
фукаˈрство,
хотелијеˈрство,
хˈохштаплерство,
цˈензорство / цˈе̄ нзорство,
штре̄ ˈберство,
дублетно
и
деве̄ ˈрство / девеˈрство,
мађа̄ ˈрство / мађаˈрство, поˈморство / помо̄ ˈрство, проˈфесорство / професо̄ ˈрство. С
њима иде и серија непродужених ПОС именица на ‐ˈа̄ тор, код којих, као и код неких из
претходне групе, дужина пред ПОС суспреже појаву сонантске: губеˈрна̄ торство,
деклаˈма̄ торство, доˈнато̄ рство, имиˈта̄ торство, креˈа̄ торство, куˈнкта̄ торство,
оˈра̄ торство, сеˈна̄ торство – али наспрам свих њих стоји дуго рационалиˈза̄ то̄ рство.
Несонантски одступи ПОС слабо утичу на квантитет. Зато имамо мотивне
стабилне односе па̄ ˈпство (пˈа̄ пство) : срˈпство, хрва̄ ˈтство : богаˈтство, могӯˈћство :
поˈкућство, сеља̄ ˈштво : подлаˈштво. Ипак, у деˈвоја̄ штво, света̄ ˈштво, моˈмаштво /
мома̄ ˈштво, арбаˈнаштво / арбана̄ ˈштво, ˈусташтво / уста̄ ˈштво дужење је, и то чак и на
непостојаном а, извесно. Дужине у политика̄ ˈнтство² и архимандрӣˈтство² могу се
објаснити на други начин: у првом примеру присуством сонанта, а у другом постојањем
мотивне варијанте архимаˈндрӣт² (РА). Упӯˈтство / уˈпутство може бити према
различитим основама: глаголској, одн. именичкој; германофоˈпство, за̄ ˈкупништво је
недоследно према другим твореницама од именица на ‐фоб, ‐ник.
Дужење је колебљиво код деривата од именица на ‐ица и ‐лац. Спрам продуженог
иˈзбеглӣштво, кˈукавӣштво, уˈбојӣштво, уˈдворӣштво, уˈкољӣштво, уˈлизӣштво,
усеˈделӣштво видимо кратко удоˈвиштво. Спрам продуженог браˈнила̄ штво,
даˈвала̄ штво, преˈгала̄ штво, приˈстала̄ штво, са̄ ˈњала̄ штво, уˈстала̄ штво, храˈнила̄ штво,
чиˈтала̄ штво кратко је влаˈдалаштво, миˈслилаштво / мˈислилаштво, подлаˈштво,
правобраˈнилаштво, превоˈдилаштво, припове̄ ˈдалаштво, туˈжилаштво. Дужине су,
можебити, настале под утицајем речи као рˈа̄ днӣштво, стрˈучња̄ штво, где су оне
мотивне.
Без мотивне дужине имамо двоˈмуштво, љуˈдство, суˈдство / сˈудство, но то
краћење једносложних основа (само њих) није везано за изостанак сонанта, јер имамо и
звеˈрство / звˈерство, члаˈнство, шкоˈлство, дублетно иностра̄ ˈнство (иностраˈнство),
поˈморство / помо̄ ˈрство. Хотелијеˈрство и мађаˈрство² неочекивана су решења.
Краћење ПОС имамо и при вокализацији којом се разбија финална група
сугласника:
деˈвоја̄ штво, достојаˈнство / достоја̄ ˈнство, моˈмаштво / мома̄ ˈштво,
света̄ ˈштво, тајаˈнство, твоˈраштво (~ деˈво̄ јк‐, тˈа̄ јн‐, тво̄ ˈрц‐...). Видимо да у три речи
ту дужину добија ПОС творенице – непостојано а.
2.1.135.3. У погледу МА уочљиво је успостављање колумналног МА иза ПОС,
кратког или дугог, у примерима англофӣˈлство, аристокраˈтство, архиђакоˈнство,
архиепискоˈпство,
аустрофӣˈлство,
аутолима̄ ˈрство,
банкроˈтство,
ба̄ ˈнство,
бачва̄ ˈрство, бескичмења̄ ˈштво, благороˈдство, блаже̄ ˈнство / блажеˈнство, богаˈтство,
бугарофӣˈлство,
ваздухопло̄ ˈвство,
варва̄ ˈрство,
ватрога̄ ˈство,
вероло̄ ˈмство,
ветрого̄ ˈњство, ветропӣˈрство, вишемӯˈштво, властелӣˈнство, вратоло̄ ˈмство,
вра̄ ˈштво, германофоˈпство, гледатеˈљство, гљива̄ ˈрство, градина̄ ˈрство, грађевӣˈнство,
гркофӣˈлство, гума̄ ˈрство, гурма̄ ˈнство, двове̄ ˈрство, дво̄ ˈјство, двора̄ ˈнство, деве̄ ˈрство /
девеˈрство, дежӯˈрство, декадеˈнтство, демагоˈштво, дембеˈлство, деоˈнӣштво,
дисидеˈнтство, домаћӣˈнство, домобра̄ ˈнство, донкихоˈтство, драмосе̄ ˈрство, дрӯˈштво,
духобо̄ ˈрство, душма̄ ˈнство, ђаво̄ ˈлство, жанда̄ ˈрство, задово̄ ˈљство, заповеднӣˈштво,
здраˈвство, злочӣˈнство, идолопокло̄ ˈнство, изасла̄ ˈнство, изгна̄ ˈнство, изда̄ ˈјство,
јевре̄ ˈјство,
кипа̄ ˈрство,
китоло̄ ˈвство,
клеса̄ ˈрство,
кне̄ ˈштво,
кова̄ ˈрство,
компромисе̄ ˈрство, котла̄ ˈрство, кривове̄ ˈрство, кривоме̄ ˈрство, критикаˈн[т]ство,
кӯˈмство, лана̄ ˈрство, латӣˈнство, лима̄ ˈрство, лицеме̄ ˈрство, лоˈрдовство, лоˈрдство,
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лука̄ ˈвство, људожде̄ ˈрство, љуˈдство, малограђа̄ ˈнство / малограђаˈнство, мангуˈпство,
маслина̄ ˈрство, менаџе̄ ˈрство, меса̄ ˈрство, месожде̄ ˈрство, метла̄ ˈрство, министаˈрство,
многомӯˈштво, мноˈштво, могӯˈћство, неваља̄ ˈлство, неве̄ ˈрство, незадово̄ ˈљство,
непријате̄ ˈљство / непријатеˈљство,
неспоко̄ ˈјство,
ниткоˈвство,
новина̄ ˈрство,
новове̄ ˈрство, пага̄ ˈнство, партне̄ ˈрство, пија̄ ˈнство, пира̄ ˈтс[т]во, подлаˈштво,
пожа̄ ˈрство,
позна̄ ˈнство,
политика̄ ˈнтство / политикаˈнтство,
посла̄ ˈнство,
посластича̄ ˈрство, пото̄ ˈмство, првосвеште̄ ˈнство, превасхоˈдство, преосвеште̄ ˈнство,
претво̄ ˈрство,
пријате̄ ˈљство,
притво̄ ˈрство,
прокле̄ ˈтство,
просја̄ ˈштво,
простра̄ ˈнство / простраˈнство, пуча̄ ˈнство, пчела̄ ˈрство, резба̄ ˈрство, рукоде̄ ˈлство,
саврше̄ ˈнство, самозва̄ ˈнство, света̄ ˈштво, свеште̄ ˈнство, својево̄ ˈљство, седла̄ ˈрство,
слугера̄ ˈњство, споко̄ ˈјство, спонзоˈрство, србожде̄ ˈрство, срˈпство, стакла̄ ˈрство,
старешӣˈнство, стола̄ ˈрство, стрводе̄ ˈрство, тајаˈнство, теса̄ ˈрство, тира̄ ˈнство,
тока̄ ˈрство, тро̄ ˈјство, туркофӣˈлство, ћилима̄ ˈрство, удово̄ ˈљство / удовоˈљство,
укле̄ ˈтство, филигра̄ ˈнство, чаробња̄ ˈштво, чедомо̄ ˈрство, четка̄ ˈрство, шептрља̄ ˈнство,
шљива̄ ˈрство, шпекулаˈнтство, шума̄ ˈрство (неки од примера за мотиватор имају
именицу која као варијанту већ носи претсуфиксално МА). Таква прогресија уочљива је
на неком од варијантих ликова лексема ˈапостолство / апостоˈлство, арбаˈнаштво /
арбана̄ ˈштво, архимандрӣˈтство / архимаˈндритство, аутокраˈтство / аутоˈкратство,
аˈуторство / аутоˈрство, беˈзбоштво / безбо̄ ˈштво, беˈзве̄ рство / безве̄ ˈрство, бˈога̄ љство /
бога̄ ˈљство,
богумӣˈлство / богуˈмӣлство,
брˈатство / браˈтство,
великосрˈпство /
великоˈсрпство, вˈојводство / војвоˈдство, војсковоˈђство / вˈојсковођство, грађа̄ ˈнство /
грˈађа̄ нство, гуса̄ ˈрство / гˈуса̄ рство, гусла̄ ˈрство / гˈусла̄ рство, деˈтӣњство / детӣˈњство,
динаˈстича̄ рство / династича̄ ˈрство,
жита̄ ˈрство / жˈита̄ рство,
жиˈтељство /
жӣˈтељство,
зˈа̄ падња̄ штво / западња̄ ˈштво,
звеˈрство / звˈерство,
иˈгума̄ нство /
игума̄ ˈнство, каˈлуђе̄ рство / калуђе̄ ˈрство, кмˈетство / кмеˈтство, кˈува̄ рство / кува̄ ˈрство,
кула̄ ˈштво / кˈула̄ штво,
лˈихва̄ рство / лихва̄ ˈрство,
лутка̄ ˈрство / лˈутка̄ рство,
мајстоˈрство / мˈа̄ јсторство,
млˈина̄ рство / млина̄ ˈрство,
моˈмаштво / мома̄ ˈштво,
поˈбратӣмство / побратӣˈмство, покроˈвите̄ љство / покровите̄ ˈљство, поˈморство /
помо̄ ˈрство,
проˈфесорство / професо̄ ˈрство,
пˈустоло̄ вство / пустоло̄ ˈвство,
раˈвнатељство / равнате̄ ˈљство,
рата̄ ˈрство / рˈата̄ рство,
риба̄ ˈрство / рˈиба̄ рство,
сироˈтӣњство / сиротӣˈњство, слика̄ ˈрство / слˈика̄ рство, смуча̄ ˈрство / смˈуча̄ рство,
стаˈратељство / старате̄ ˈљство, сточа̄ ˈрство / стˈоча̄ рство, сужа̄ ˈњство / сˈужа̄ њство,
сˈустана̄ рство / сустана̄ ˈрство,
туђӣˈнство / тˈуђӣнство,
угостите̄ ˈљство /
угоˈстите̄ љство, управите̄ ˈљство / упраˈвите̄ љство, упӯˈтство / уˈпутство, ˈусташтво /
уста̄ ˈштво, учитеˈљство / уˈчите̄ љство, хришћа̄ ˈнство / хриˈшћа̄ нство, циˈпела̄ рство /
ципела̄ ˈрство, чаˈрапа̄ рство / чарапа̄ ˈрство, чˈипка̄ рство / чипка̄ ˈрство, чоˈбанство /
чоба̄ ˈнство, штеточӣˈнство / штˈеточӣнство. Наведени примери чине око 1 / 3
твореница са ‐ство;233 остале носе мотивно МА, које – нагласимо још једном – такође
може бити пред суфиксом.
У света̄ ˈштво и мома̄ ˈштво² не бисмо морали видети прогресију, будући да се
наведена МА могу сматрати заосновинскима (мада су она то и у моˈмаштво²,
твоˈраштво).
Прогресија МА, ипак, овде није појава предвидљива. То ћемо показати само на
примеру једне групе речи, изведеница од речи на ‐а̄ р (већином суфиксалних деривата).
Као што смо видели у т. 2.1.139.1, они се колебају око постављања МА пред или за ПОС.
У старијој, Вук–Даничићевој грађи, коју ћемо илустровати са неколико и данас познатих примера: (а)
брˈатство, кмˈетство; (б) љуˈдство, мноˈштво, сроˈдство; (в) боˈгатство, моˈмаштво, чоˈвештво; (г)
божаˈнство, госпоˈдство; (д) деˈтӣњство, јуˈна̄ штво, луˈка̄ вство; (ђ) ђаво̄ ˈлство, злочӣˈнство, једӣˈнство,
лако̄ ˈмство, пија̄ ˈнство, убӣˈство; (е) брˈатӣмство, ˈочӣнство, сˈестрӣнство итд. – у поређењу са
савременом, имамо већи број примера с мотивним МА, који су у РСЈ задржани или као дублети
(моˈмаштво / мома̄ ˈштво) или ревидирани (богаˈтство).
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Ови други (као банка̄ ˈр‐), разуме се, изведеницу са ‐ство граде с мотивним МА:
антиква̄ ˈрство, апотека̄ ˈрство, бакрорезба̄ ˈрство, банка̄ ˈрство, барјакта̄ ˈрство... Они пак
с левљим МА (као кˈува̄ р) познају и колумналне и мотивне и обоје ликове: (1)
аутолима̄ ˈрство, бачва̄ ˈрство, гљива̄ ˈрство, кова̄ ˈрство, маслина̄ ˈрство, новина̄ ˈрство,
пожа̄ ˈрство, четка̄ ˈрство, шљива̄ ˈрство, шума̄ ˈрство; (2) аˈлатнича̄ рство, бˈуга̄ рство,
здрˈавича̄ рство, јеˈдрилича̄ рство / једриˈлича̄ рство, књˈижнича̄ рство, кобаˈсича̄ рство,
кˈола̄ рство, леˈвича̄ рство, мађиоˈнича̄ рство, мˈесеча̄ рство, рукаˈвича̄ рство, сˈита̄ рство,
сиˈтнича̄ рство,
стреˈлича̄ рство,
фиˈлистарство,
цˈа̄ рство,
цˈинца̄ рство,
чˈасо̄ внича̄ рство / чаˈсо̄ внича̄ рство,
штедиоˈнича̄ рство / штеˈдионича̄ рство;
(3)
гуса̄ ˈрство / гˈуса̄ рство, гусла̄ ˈрство / гˈусла̄ рство, динаˈстича̄ рство / династича̄ ˈрство,
жита̄ ˈрство / жˈита̄ рство,
кˈува̄ рство / кува̄ ˈрство,
лˈихва̄ рство / лихва̄ ˈрство,
лутка̄ ˈрство / лˈутка̄ рство,
млˈина̄ рство / млина̄ ˈрство,
рата̄ ˈрство / рˈата̄ рство,
риба̄ ˈрство / рˈиба̄ рство,
слика̄ ˈрство / слˈика̄ рство,
смуча̄ ˈрство / смˈуча̄ рство,
сточа̄ ˈрство / стˈоча̄ рство, сˈустана̄ рство / сустана̄ ˈрство, циˈпела̄ рство / ципела̄ ˈрство,
чаˈрапа̄ рство / чарапа̄ ˈрство, чˈипка̄ рство / чипка̄ ˈрство. У тој репартицији не може се
увидети правилност, изузев тога што се двосложне основе нешто ређе јављају само с
мотивним МА. Предвидљивости нема ни код речи̂ од основа с дублетним МА (пчеˈла̄ р /
пчˈела̄ р). Уједначено је (1) градина̄ ˈрство, гума̄ ˈрство, кипа̄ ˈрство, клеса̄ ˈрство,
котла̄ ˈрство, лана̄ ˈрство, лима̄ ˈрство, меса̄ ˈрство, метла̄ ˈрство, посластича̄ ˈрство,
пчела̄ ˈрство, резба̄ ˈрство, седла̄ ˈрство, стакла̄ ˈрство, стола̄ ˈрство, теса̄ ˈрство,
тока̄ ˈрство, ћилима̄ ˈрство, али мотивни дублетизам остаје у (3) воћа̄ ˈрство / вˈоћа̄ рство,
вртла̄ ˈрство / вˈртла̄ рство, књˈижа̄ рство / књижа̄ ˈрство, крчма̄ ˈрство / кˈрчма̄ рство,
мˈечка̄ рство / мечка̄ ˈрство,
неима̄ ˈрство / нˈеима̄ рство,
обућа̄ ˈрство / оˈбућа̄ рство,
постола̄ ˈрство / поˈстола̄ рство, хˈуса̄ рство / хуса̄ ˈрство.
Регресија МА какву уочавамо у примеру суˈдство / сˈудство тешко се може
разумети ако се зна за непренесено беˈкство, жеˈнство и за прогредирано вра̄ ˈштво,
кне̄ ˈштво; на ту појаву су могли утицати само дублети као брˈатство / браˈтство,
кмˈетство / кмеˈтство. Но, да је тај подтип у превирању, потврђују нам недоследности
као ове – срˈпство : великосрˈпство / великоˈсрпство; двоˈмуштво : вишемӯˈштво,
многомӯˈштво.
Не чине се системским ни регресије у јуна̄ ˈштво / јуˈна̄ штво, промете̄ ˈјство /
промеˈте̄ јство, чуда̄ ˈштво / чуˈда̄ штво. Њима узрок треба тражити у Вуковом наслеђу
(јуˈна̄ штво : хајдӯˈштво). Изостанак претсуфиксалног МА у речима поˈсла̄ нӣштво,
храˈњенӣштво / хрˈа̄ њенӣштво, чаˈробнӣштво / чˈаробнӣштво, штˈӣћенӣштво; чоˈвештво
(опет Вуков лик), мада оне имају варијантно мотивно МА пред суфиксом, не бисмо
објашњавали регресијом МА, јер то осим у последњем не бисмо ни могли234, већ
недоследношћу (у хра̀ њенӣштво је можда посреди штампарска грешка). Поред именица
посредно грађених од трпних придева, прогресију МА избегавају, доследно, речи с
иначе прозодијски неутралним посесивним ‐ов‐: бˈеговство, гроˈфовство, кне̄ ˈжевство,
кра̄ ˈљевство, лоˈрдовство, шˈефовство / шеˈфовство.
У одређеним групама сродних твореница са суфиксом ‐ство уочавамо различита
решења, (а) у погледу МА – епикуре̄ ˈјство : промете̄ ˈјство / промеˈте̄ јство;
животӣˈњство : деˈтӣњство / детӣˈњство, сироˈтӣњство / сиротӣˈњство; ђˈаконство :
архиђакоˈнство; еˈпископство : архиепискоˈпство; аристокраˈтство : аутокраˈтство /
аутоˈкратство; (б) у погледу дужине – задово̄ ˈљство : удово̄ ˈљство / удовоˈљство;
вишеже̄ ˈнство, двоже̄ ˈнство, многоже̄ ˈнство : једноже̄ ˈнство / једножеˈнство; (в) у
погледу оба обележја – двоˈбоштво : многобо̄ ˈштво / многоˈбоштво; ло̄ ˈвство / лоˈвство :
китоло̄ ˈвство
:
пˈустоло̄ вство / пустоло̄ ˈвство;
грађа̄ ˈнство / грˈађа̄ нство
:
Од посланӣˈк-² се, наиме, једносложном регресијом не може добити поˈсла̄ нӣштво, већ послаˈнӣштво.
Слично важи и за остале примере.
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малограђа̄ ˈнство / малограђаˈнство; англофӣˈлство, аустрофӣˈлство, бугарофӣˈлство,
гркофӣˈлство, туркофӣˈлство : германофӣˈлство / германоˈфилство, мађароˈфилство /
мађарофӣˈлство; гркоˈманство : мегалома̄ ˈнство / мегалоˈма̄ нство; диˈректо̄ рство :
коаˈуторство
:
проˈтекто̄ рство / проˈтекторство
:
аˈуторство / аутоˈрство,
мајстоˈрство / мˈа̄ јсторство; интриˈгантство, дилеˈтантство : декадеˈнтство,
дисидеˈнтство,
критикаˈн[т]ство,
шпекулаˈнтство
:
политика̄ ˈнтство /
политикаˈнтство. Те очите недоследности, ипак, ослањају се на непреврело стање и у
класичној акцентуацији. Код Даничића, наиме, имамо јуˈна̄ штво : хајдӯˈштво;
боˈгатство : пија̄ ˈнство; луˈка̄ вство : лако̄ ˈмство (1925: 61 и даље).
У поређењу с мотивним неочекиван творенички ПЛ видимо у трговӣˈнство /
трˈговӣнство ~ тргоˈвина / трговиˈна (РМС је, наиме, уместо трговиˈна нудио тргоˈвина),
на̄ ˈродња̄ штво / наˈродња̄ штво ~ нароˈдња̄ к235; бˈискупство ~ бˈискуп / биˈскуп, деоˈнӣштво
~ дˈеонӣк, жиˈтељство / жӣˈтељство ~ жӣˈтељ / жˈитељ, кне̄ ˈжевство ~ кне̄ ˈжев /
кнˈе̄ жев, лоˈрдовство ~ лˈорд (код последње две творенице, због посесивног ‐ов‐, није
очекивана прогресија типа оне из лоˈрдство). Лексеми пронаˈлаза̄ штво /
проналаза̄ ˈштво тешко је одредити мотиватор: према пронаˈлазак не бисмо очекивали
дужину ПОС, а према проналаˈза̄ ч не бисмо очекивали МА ‐наˈ‐. У три примера –
зˈа̄ падња̄ штво / западња̄ ˈштво,
сужа̄ ˈњство / сˈужа̄ њство,
штеточӣˈнство /
штˈеточӣнство, који имају дублетне мотивне ликове – није јасно по ком је критеријуму
један задржан као мотивни, а други претворен у колумнални.
2.1.136. Сложени суфикси са ‐ство
Именице грађене овим суфиксима носе ПЛ истоветне онима са простим ‐ство. Ево
њихове репартиције:
Суфикс ‐анство
(1) домишља̄ ˈнство, католича̄ ˈнство, месија̄ ˈнство
(2) божаˈнство, човечаˈнство
(3) суˈпружанство
(1–2) височаˈнство / височа̄ ˈнство, величаˈнство / велича̄ ˈнство, владичаˈнство /
владича̄ ˈнство, девича̄ ˈнство / девичаˈнство, пророчаˈнство / пророча̄ ˈнство
(1–3) кућа̄ ˈнство / кˈућа̄ нство
Суфикс ‐енство
(1) прве̄ ˈнство
Суфикс ‐арство236
(1) бресква̄ ˈрство, кудеља̄ ˈрство, кунића̄ ˈрство, перада̄ ˈрство,
(3) шкрˈтича̄ рство
(1–3) ливада̄ ˈрство / лиˈвада̄ рство
Суфикс ‐инство
(1) очӣˈнство
(3) брˈатӣнство, ћӣˈфтинство
И овде имамо ослањање на РМС: на̄ ˈродња̄ к, уп. и придев на̄ ˈродњачкӣ/ нароˈдња̄ чкӣ ~ нароˈдња̄ к! С овим
творбеним гнездом ни РМС није доследан, јер нуди нароˈдња̄ к², али не и нароˈдња̄ чкӣ, народња̄ ˈштво. Ни
његово скраћено наˈродња̄ штво, задржано у РСЈ, није очекивано.
236 За разлику од осталих из ове четири групе, именице на -арство интуитивно се могу изводити од
претпостављених именица на -ар суфиксом -ство; па ипак, будући да готово ниједну мотивну реч за ове
примере речници не бележе, принуђени смо да их сматрамо изведеним од примарне именице.
236 За разлику од осталих из ове четири групе, именице на -арство интуитивно се могу изводити од
претпостављених именица на -ар суфиксом -ство; па ипак, будући да готово ниједну мотивну реч за ове
примере речници не бележе, принуђени смо да их сматрамо изведеним од примарне именице.
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(1–3) гˈаздӣнство / газдӣˈнство,
мˈа̄ јчӣнство / мајчӣˈнство,
мˈатерӣнство /
матерӣˈнство, мˈаћехӣнство / маћехӣˈнство, сˈестрӣнство / сестрӣˈнство
Како се види из прегледа, кратак суфикс јавља се у релевантном броју само код
речи на ‐анство, и то не на предвидљив начин, о чему сведочи и велик број дублета.
Кратко је још и ћӣˈфтинство (уп. мˈа̄ јчӣнство с узастопним дужинама). Јављање МА у
дате четири групе примера такође није прозирно. Све то упућује на знатно превирање
прозодије ових твореница.
2.1.137. Суфикс ‐ко
тросложни, ређе двосложни и четворосложни
Већина од око 90 именица са суфиксом ‐ко има колумнални ПЛ: ‐а̄ ˈ‐ко. На појаву
тог лика утиче морфофонолошка структура њихова, тј. чињеница да им се основа у
великом броју завршава на сонант, и то на суфиксе ‐ав, ‐ив и пасивне наставке ‐а̄ н, ‐ен. У
питању су творенице: (а) аљка̄ ˈвко, блеса̄ ˈвко, брља̄ ˈвко, буља̄ ˈвко, гара̄ ˈвко, глупа̄ ˈвко,
грба̄ ˈвко, губа̄ ˈвко, гуша̄ ˈвко, дроња̄ ˈвко, жвала̄ ˈвко, жгоља̄ ˈвко, кила̄ ˈвко, клемпа̄ ˈвко,
млита̄ ˈвко, мрља̄ ˈвко, мрша̄ ˈвко, муса̄ ˈвко, мута̄ ˈвко, прга̄ ˈвко, прља̄ ˈвко, слина̄ ˈвко,
трапа̄ ˈвко, трша̄ ˈвко, ћела̄ ˈвко, ћопа̄ ˈвко, ћора̄ ˈвко, шанта̄ ˈвко, шаша̄ ˈвко, шепа̄ ˈвко,
шопа̄ ˈвко, шуга̄ ˈвко; (б) брбљӣˈвко, бувљӣˈвко, дурљӣˈвко, плачљӣˈвко, плашљӣˈвко,
смрдљӣˈвко, страшљӣˈвко, ћутљӣˈвко; (в) неопра̄ ˈнко, одрпа̄ ˈнко, подрпа̄ ˈнко, поспа̄ ˈнко,
посра̄ ˈнко, рашчупа̄ ˈнко; (г) надуве̄ ˈнко, намрште̄ ˈнко, натмуре̄ ˈнко, препреде̄ ˈнко,
размаже̄ ˈнко, уображе̄ ˈнко (у последњој групи основе надувен‐ и евентуално препреден‐
и иначе имају претсуфиксално МА).
Такав лик имају и безазле̄ ˈнко, дебе̄ ˈљко, мато̄ ˈрко, неваља̄ ˈлко, шепртља̄ ˈнко, као и
речи с редукованим суфиксом ‐а̣ н из мотивне речи: забора̄ ˈвко, мрзово̄ ˈљко, наӣˈвко,
немӣˈрко, с њима и ша̄ ˈрко ~ шаˈрен.
Мања група именица (њих укупно 13) забележена је с дублетним колумналним ПЛ
– уз варијанту с претсуфиксалним МА и варијанта с МА пред ПОС (која одговара
ликовима твореница на ‐ка, в. т. 2.1.13.2): брљӣˈвко / брˈљӣвко, врља̄ ˈвко / вˈрља̄ вко,
голиша̄ ˈвко / голиˈша̄ вко,
голуждра̄ ˈвко / голуˈждра̄ вко,
дремљӣˈвко / дреˈмљӣвко,
коштуња̄ ˈвко / коштуˈња̄ вко, кˈудра̄ вко / кудра̄ ˈвко, кˈуштра̄ вко / куштра̄ ˈвко, смеˈшљӣвко /
смешљӣˈвко, тврдогла̄ ˈвко / тврдоˈгла̄ вко и три именице од придева на ‐еˈн‐: зеле̄ ˈнко /
зеˈле̄ нко, руме̄ ˈнко / руˈме̄ нко, црве̄ ˈнко / црˈве̄ нко (уп. дебе̄ ˈљко ~ дебеˈл‐, још од Вука с МА
различитим од осталих таквих изведеница).
Том прозодијском односу одговара и пар брˈа̄ јко : сво̄ ˈјко. Искључиво мотивно МА у
првом примеру може имати везе и с податком да се та именица махом користи у
вокативу, где је очекивана регресија МА, уп. бра̄ ˈјко на ХЈП и код Маретића (1899: 332)
(исто важи и за сˈӣнко, које једино бележи Мат и Маретић 1899 237), али против тога
говори изведеница брˈа̄ јковић (РА). РСЈ не бележи сродну именицу тајко, коју РМС даје
дублетно, а ОР само у лику та̄ ˈјко.
Код основа које се не завршавају сонантом, колумнални је ПЛ ‐ˈă‐ко: брˈатко,
бˈуцко, дˈечко, дугоˈушко, жˈућко, пˈешко, приˈзетко, пˈрцко, снˈешко, шˈишко. Од тога
одступају једино дебеˈљушко / дебељӯˈшко (~ ‐беˈ‐ / ‐љӯˈ‐), трˈбушко / трбӯˈшко и
неста̄ ˈшко, који се делом изједначавају с именицама са сонантом. Приметимо да таква
тежња важи и за дугоушко (чувени цртани лик познат је само као Душко Дугоӯˈшко) и за
аналогне именице на ‐а̣ к (нпр. ваˈљушак (ваљӯˈшак) – РА, Мат, в. т. 2.1.88). Несташко код
Вука и Маретића (l. c.) има мотивни лик нˈесташко, али с краћењем ПОС. Новија реч
потрˈчко, коју РСЈ не бележи, у савременом стандарду је с тим ПЛ (то потврђује и ХЈП);
он је сасвим у складу с горњим поспа̄ ˈнко и сл.
Белић је, као и Маретић, сматрао да се ова форма (суплетивно?) користи за вокатив јд. им. синак
(Николић 2017: 21); то прихвата и Клајн (2003). РМС и РСЈ га, уз си̑ нче, дају као системски облик.
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Судећи према прозодијским решењима која даје ОР, антропоними грађени
суфиксом ‐ко показују нешто веће раслојавање од апелатива: (а) са сонантом су Ста̄ ˈнко,
Каме̄ ˈнко : Жˈӣвко, Неˈде̄ љко : Бра̄ ˈнко / Брˈа̄ нко, Марӣˈнко / Маˈрӣнко (најчешћи је
дублетизам); (б) без сонанта су Цвˈетко, Веˈличко238 : Дрˈашко / Дра̄ ˈшко : Мˈилошко.
2.1.138. Суфикс ‐ојко
С овим је суфиксом само старо̄ ˈјко, које прозодијски одговара главнини именица
са ‐ко пред сонантом.
2.1.139. Суфикс ‐ар
У групи изведеница са суфиксом ‐ар (‐јар) већина морфопрозодијских типова
задржава мотивне ПЛ, али они најбројнији међу њима, углавном они с МА блиским ПОС,
познају више алтернација.
2.1.139.1. Мотивни су ликови с МА даљим од ПОС: аˈла̄ тнича̄ р, беˈспослича̄ р,
боˈжићња̄ р, бо̄ ˈлнича̄ р, браˈдавича̄ р, ваљаоˈнича̄ р / ваˈљаонича̄ р, водеˈнича̄ р, гиˈбанича̄ р,
гомоˈљича̄ р, гостиоˈнича̄ р / гоˈстионича̄ р, груˈнто̄ внича̄ р, гуˈсенича̄ р, двоˈколича̄ р,
девеˈнича̄ р, деоˈнича̄ р, дˈизалича̄ р, днˈе̄ внича̄ р, доˈколича̄ р, жеˈлезнича̄ р, зˈаједнича̄ р,
залагаоˈнича̄ р / залаˈгаонича̄ р,
заˈлуднича̄ р / за̄ ˈлуднича̄ р,
за̄ ˈписнича̄ р,
јареˈбича̄ р,
јеˈдрилича̄ р / једриˈлича̄ р, клобуˈча̄ р, кобаˈсича̄ р, ко̄ ˈвнича̄ р, ко̄ ˈчнича̄ р, лубеˈнича̄ р,
мла̄ ˈзнича̄ р, наˈздравича̄ р, пˈадавича̄ р, па̄ ˈрнича̄ р, прˈепелича̄ р / преˈпелича̄ р, саˈмича̄ р,
скре̄ ˈтнича̄ р, сојеˈнича̄ р, спˈоменича̄ р, таˈкмича̄ р, топиоˈнича̄ р / тоˈпионича̄ р, уˈбожа̄ р /
ˈубожа̄ р, уˈдеонича̄ р, хаˈубича̄ р, чˈасо̄ внича̄ р / чаˈсо̄ внича̄ р, џиˈгерича̄ р, шљˈивовича̄ р,
штедиоˈнича̄ р / штеˈдионича̄ р... Међу њима особито бројну групу чине речи од именица
на ‐ика: авијаˈтича̄ р, аритмеˈтича̄ р, астрофиˈзича̄ р, атлеˈтича̄ р, балиˈстича̄ р,
белетриˈстича̄ р, ботаˈнича̄ р, галваноплаˈстича̄ р, грамаˈтича̄ р, догмаˈтича̄ р, елеˈктрича̄ р,
еˈпича̄ р, ероˈтича̄ р, литуˈргича̄ р, лоˈгича̄ р, метафиˈзича̄ р, метоˈдича̄ р, мехаˈнича̄ р,
нумизмаˈтича̄ р, пиротеˈхнича̄ р, полиˈтича̄ р, теˈхнича̄ р, фиˈзича̄ р, хераˈлдича̄ р,
хидрауˈлича̄ р, хроˈнича̄ р и многе друге.
Други типови основа, од којих најпре анализирамо именичке, већином трпе
алтернације, и то најчешће непредвидљиво. Те веома сложене односе представљамо
следећом табелом. Мотивне речи су у њој сортиране према броју слогова (1) иза и (2)
испред МА, (3) према дужини ПОС и, по потреби, (4) према роду.
Табела 9. Расподела ПЛ деноминала са ‐ар
Тип
мотивне
Мотивно МА
Алтернирано МА
Дублетни ликови
именице
коˈњ‐,
воˈда̄ р, воˈла̄ р, глоˈба̄ р,
бˈича̄ р, џˈепа̄ р
вˈрта̄ р / врˈта̄ р, грˈоба̄ р /
пчеˈла,
дуˈда̄ р, жеˈна̄ р, змиˈја̄ р,
гроˈба̄ р, друˈма̄ р /
каˈбла̄ р, коˈза̄ р, коˈња̄ р,
дрˈума̄ р, кˈотла̄ р /
стаˈкло
коˈса̄ р, лоˈза̄ р, маˈзга̄ р,
коˈтла̄ р, кˈоша̄ р / коˈша̄ р,
уˈзда̄ р, хмеˈља̄ р, чоˈха̄ р
крˈеча̄ р / креˈча̄ р,
меˈтла̄ р / мˈетла̄ р,
пчˈела̄ р / пчеˈла̄ р,
?реˈзба̄ р / рˈезба̄ р,
сеˈдла̄ р / сˈедла̄ р,
стаˈкла̄ р / стˈакла̄ р,
Уп. и ПЛ који ОР не бележи а који се често, по типу потрˈчко, чује у презименима: Ђуриˈчко, Велиˈчковић,
Атанаˈцковић и сл. М. Тешић то МА код презимена с посесивним -ов- изједначава с онима типа Јова̄ ˈновић
(1975: 190); према подацима из његове анкете, у Дрвару и Гацку се, рецимо, изговара Велӣˈчковић,
Мила̄ ˈшковић.
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планиˈна,
вретеˈно

мˈиш

анкеˈта̄ р, вретеˈна̄ р,
даљиˈна̄ р, живиˈна̄ р,
планиˈна̄ р, решеˈта̄ р,
слобоˈда̄ р, стариˈна̄ р,
топоˈља̄ р
мˈиша̄ р, млˈина̄ р,
свˈрдла̄ р, трˈифта̄ р,
хлˈеба̄ р, лˈима̄ р²239

мˈост‐

поˈток

јеˈзича̄ р, каˈлупа̄ р,
куˈлуча̄ р, оˈџача̄ р,
поˈточа̄ р, тиˈфуса̄ р,
чиˈбуча̄ р, чиˈвита̄ р,
чиˈтлуча̄ р

пˈоље

бˈрда̄ р, жˈита̄ р, кˈола̄ р,
псˈета̄ р, сˈита̄ р
двокоˈпита̄ р,
једнокоˈпита̄ р, коˈпита̄ р
бˈачва̄ р, брˈава̄ р,
брˈадва̄ р, вˈуна̄ р, гљˈива̄ р,
грˈабља̄ р, ?гˈуба̄ р, гˈума̄ р²,
гˈусла̄ р, гˈушча̄ р, дˈиња̄ р,
дˈипла̄ р, жˈаба̄ р, жˈица̄ р,
жлˈича̄ р, кˈача̄ р, кˈоцка̄ р,
кˈоча̄ р, крˈава̄ р, љˈуска̄ р,
мˈачка̄ р, мрˈежа̄ р,
пˈошта̄ р, птˈича̄ р,
пˈушка̄ р, рˈана̄ р, рˈепа̄ р,
рˈиба̄ р, сˈабља̄ р, слˈика̄ р,
сˈоба̄ р, стˈоча̄ р,
страˈнча̄ р, тˈорба̄ р²,
тˈуча̄ р, фрˈула̄ р, цˈеста̄ р,
чˈетка̄ р, чˈипка̄ р,
шкрˈапа̄ р, шљˈива̄ р,
шљˈуча̄ р, шˈума̄ р
виˈтича̄ р², воˈдича̄ р,
глаˈвнича̄ р, граˈнича̄ р,
деˈснича̄ р, каˈшика̄ р,
коˈноба̄ р, коˈкича̄ р²,

гоˈведо
брˈава

маˈлина

глаˈвнича̄ р, раˈвнича̄ р,
сиˈтнича̄ р

?граˈша̄ р,

сиˈра̄ р,
сплаˈва̄ р, уˈгља̄ р,
чеˈшља̄ р, џабалеˈба̄ р
броˈда̄ р, Моˈста̄ р,
строˈја̄ р
барјаˈкта̄ р, измеˈћа̄ р,
каиˈша̄ р, калеˈма̄ р,
лагуˈма̄ р, медвеˈда̄ р,
мелеˈза̄ р, модеˈла̄ р,
сепеˈта̄ р, ћерпиˈча̄ р,
чекиˈћа̄ р
браˈшна̄ р, дрˈва̄ р,
звоˈна̄ р, поˈља̄ р
говеˈда̄ р, кормиˈла̄ р,
мастиˈља̄ р, поврˈта̄ р
виˈшња̄ р, куˈћа̄ р, лиˈпа̄ р,
сплеˈтка̄ р, треˈпља̄ р,
треˈшња̄ р, шљиˈва̄ р;
крˈма̄ р, трˈска̄ р,
трˈшча̄ р240

балоˈта̄ р, бачиˈја̄ р,
виљуˈшка̄ р, власуˈља̄ р,
камиˈла̄ р, колеˈда̄ р,
кривуˈља̄ р, оргуˈља̄ р,

стˈола̄ р / стоˈла̄ р,
шлˈепа̄ р / шлеˈпа̄ р
постоˈла̄ р / поˈстола̄ р

гˈипса̄ р / гиˈпса̄ р, лˈана̄ р /
лаˈна̄ р; вˈоска̄ р / воˈска̄ р
доˈма̄ р / дˈома̄ р, крˈова̄ р /
кроˈва̄ р, меˈда̄ р / мˈеда̄ р,
тˈока̄ р / тоˈка̄ р
кожуˈха̄ р / коˈжуха̄ р,
коˈнопча̄ р / коноˈпча̄ р,
куˈпуса̄ р / купуˈса̄ р,
ћилиˈма̄ р / ћˈилима̄ р

вˈоћа̄ р / воˈћа̄ р

?бˈуква̄ р / буˈква̄ р,

дроˈња̄ р / дрˈоња̄ р,
јˈама̄ р / јаˈма̄ р, књˈижа̄ р /
књиˈжа̄ р, кˈожа̄ р /
коˈжа̄ р, кˈрпа̄ р / крˈпа̄ р,
крˈчма̄ р / кˈрчма̄ р,
лˈутка̄ р (луˈтка̄ р),
мˈечка̄ р / меˈчка̄ р,
наˈћва̄ р / нˈаћва̄ р,
покуˈћа̄ р / поˈкућа̄ р,
свˈадба̄ р / сваˈдба̄ р,
скˈела̄ р / скеˈла̄ р,
стрˈуња̄ р / струˈња̄ р,
чˈизма̄ р / чиˈзма̄ р

граˈдина̄ р / градиˈна̄ р,
коˈприва̄ р / коприˈва̄ р,
лешиˈна̄ р / леˈшина̄ р,
лоˈпата̄ р / лопаˈта̄ р,

Према мотивном дублету лиˈм- (лˈим) имамо изведенички лˈима̄ р (лиˈма̄ р), обрнутим редом. Ту је
логичније не претпостављати алтернације, већ нормирање фреквентнијег облика, ма и мање системског.
240 Последње три именице према мотивном ˈа- имају и дублетно аˈ- (тˈрска / трˈска итд.).
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куˈпиња̄ р, леˈвича̄ р,
лиˈсича̄ р, маˈказа̄ р,
маˈлина̄ р, маˈслина̄ р²,
оˈтмича̄ р², паˈпуча̄ р,
пеˈћина̄ р, реˈсича̄ р,
саˈмича̄ р, слаˈстича̄ р,
стреˈлича̄ р, суˈбота̄ р,
суˈвача̄ р, таˈмнича̄ р,
циˈпела̄ р, чаˈрапа̄ р;
глаˈвнича̄ р, доˈлина̄ р²,
прˈтина̄ р², слаˈнина̄ р²241
зˈӯб, цˈе̄ в

злˈа̄ то

кˈестен‐

тˈеоча̄ р

мˈесе̄ ц‐

бˈадњача̄ р, ?дˈимнича̄ р,
дˈимњача̄ р, мˈесеча̄ р

сˈемен‐
јˈабука

вˈитича̄ р², здрˈавича̄ р,
зˈадњича̄ р, јˈабуча̄ р,
књˈижнича̄ р, мˈатича̄ р,
нˈаднича̄ р, нˈовина̄ р,
пˈушнича̄ р, рˈизнича̄ р,
рˈилича̄ р, ˈулича̄ р,
цˈртича̄ р

тољаˈга̄ р, трпеˈза̄ р,
црепуˈља̄ р

обуˈћа̄ р / оˈбућа̄ р,
пеˈчалба̄ р / печаˈлба̄ р242,
стрвиˈна̄ р / стрˈвина̄ р,
чеˈтина̄ р / четиˈна̄ р,
чешљуˈга̄ р / чеˈшљуга̄ р

буˈбња̄ р, друˈга̄ р, зиˈда̄ р,
зуˈба̄ р, кљуˈна̄ р, лиˈста̄ р,
луˈга̄ р, реˈда̄ р, струˈга̄ р,
цеˈва̄ р, цреˈпа̄ р; ?грˈнча̄ р
биˈља̄ р, гвоˈжђа̄ р,
злаˈта̄ р, лиˈшћа̄ р, пиˈва̄ р,
цвеˈћа̄ р, уˈља̄ р
багреˈма̄ р, багреˈња̄ р,
?госпоˈда̄ р, камеˈна̄ р,
камеˈња̄ р, кестеˈња̄ р,
кокоˈша̄ р, ремеˈна̄ р,
сокоˈла̄ р, стˈршљена̄ р,
угљеˈна̄ р; лагуˈма̄ р,
пилиˈћа̄ р, цимбаˈла̄ р243
голуˈба̄ р, кореˈна̄ р,
памеˈта̄ р, салаˈша̄ р
ђубреˈта̄ р, семеˈна̄ р
балеˈга̄ р, лауˈта̄ р,
просвеˈта̄ р,
скупштиˈна̄ р, шибиˈца̄ р

зеˈча̄ р / зˈеча̄ р, киˈпа̄ р
(кˈипа̄ р); зглˈавка̄ р /
зглаˈвка̄ р,
меˈса̄ р / мˈеса̄ р

спˈомена̄ р / спомеˈна̄ р

општиˈна̄ р / ˈопштина̄ р

У прве две групе именица имамо несталну регресију МА до пред ПОС, а у осталима
такође несталну прогресију. Она се јавља у још неколико именица другачијег, мање
заступљеног морфопрозодијског лика мотиватора: ареˈнда̄ р, баруˈта̄ р, винограˈда̄ р,
грађевиˈна̄ р, десеˈта̄ р, десетиˈна̄ р, добоˈша̄ р, дугмеˈта̄ р, жеˈнска̄ р, задруˈга̄ р, мађиоˈнича̄ р,
опаˈнча̄ р, оруˈжа̄ р, сваˈшта̄ р, сладолеˈда̄ р, сребрˈна̄ р, с дублетима за̄ ˈдужбина̄ р /
заˈдужбина̄ р / задужбиˈна̄ р, поˈсластича̄ р / посластиˈча̄ р. Како се види на основу МА у
грађевиˈна̄ р, заˈдужбиˈна̄ р² упоређеног са горњим беˈспослича̄ р, браˈдавича̄ р, гиˈбанича̄ р,
Потоње четири именице имају и дублетни мотивни лик типа доˈлина / долиˈна и из њега изведену и
дублетну варијанту долиˈна̄ р и сл. Прва пак међу њима, глаˈвнича̄ р, зачудо, нема тај лик!
242 Сврстано овде према мотивном пеˈчалба. Међутим, РМС и босански речници (Јахић, Чедић) предвиђају
пеˈча̄ лба.
243 Последње две именице, као и тˈеоча̄ р из суседне колоне, за разлику од осталих, грађене су од именица
које у ном. јд. немају компензацону дужину (лˈагум : кˈесте̄ н). Мотивне речи именица багреˈма̄ р и
багреˈња̄ р носе оба та лика (бˈагре̄ м / бˈагрем).
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гоˈстионича̄ р², гуˈсенича̄ р..., или односâ балеˈга̄ р, просвеˈта̄ р, скупштиˈна̄ р : здрˈавича̄ р,
мˈатича̄ р, ˈулича̄ р...; планиˈна̄ р, слобоˈда̄ р, топоˈља̄ р... : глаˈвнича̄ р, раˈвнича̄ р, сиˈтнича̄ р...;
десетиˈна̄ р. : водеˈнича̄ р, деоˈнича̄ р, кобаˈсича̄ р...; задруˈга̄ р (~ зˈа̄ друга) : днˈе̄ внича̄ р;
задруˈга̄ р (~ за̄ ˈдруга²) : ко̄ ˈвнича̄ р, ко̄ ˈчнича̄ р, па̄ ˈрнича̄ р – примери се поларизују према
присуству суфиксалне морфеме ‐иц‐ (ређе ‐ик). Она, дакле, проузрокује не само
задржавање мотивног МА (воˈдича̄ р, водеˈнича̄ р, мˈатича̄ р, беˈспослича̄ р итд.) већ и
регресију МА за слог даље од ПОС (раˈвнича̄ р). То важи и за главнину речи из табеле с
мотиватором типа маˈлина: прогресија се јавља искључиво код именица без ‐иц‐
(воˈдича̄ р : црепуˈља̄ р). Ипак, не важи и супротно, да изведенице без те морфеме нужно
прогредирају МА, будући да имамо коˈноба̄ р, куˈпиња̄ р, маˈказа̄ р, маˈлина̄ р, маˈслина̄ р,
паˈпуча̄ р, пеˈћина̄ р, суˈбота̄ р, суˈвача̄ р, циˈпела̄ р, чаˈрапа̄ р, доˈлина̄ р, прˈтина̄ р, слаˈнина̄ р и
све оне̄ дате у дублету. Многе од тих речи, с друге стране, изговориле би се, сматрамо, и
с претсуфиксалним МА (обично је, нпр., и малиˈна̄ р, субоˈта̄ р; уп. и однос каˈшика̄ р :
виљуˈшка̄ р).
Именице с претсуфиксалним МА коме претходи дуг слог ретко регредирају МА,
али без изузетка крате ПОС: абецеˈда̄ р244, апотеˈка̄ р, архиˈва̄ р, бакраˈча̄ р, библиотеˈка̄ р,
билеˈта̄ р, ваˈја̄ р, ваˈља̄ р, ветериˈна̄ р, виˈна̄ р, враˈта̄ р, врˈба̄ р, гардероˈба̄ р, гарнизоˈна̄ р,
глаˈва̄ р, гоˈвна̄ р, длеˈта̄ р, драгуˈља̄ р, дуˈпља̄ р, кљуˈча̄ р, комуˈна̄ р, коˈрпа̄ р, крˈзна̄ р, куˈна̄ р,
леˈска̄ р, леˈшта̄ р, лоˈнча̄ р, млеˈка̄ р, моˈба̄ р, ноˈжа̄ р, оˈвча̄ р, паркеˈта̄ р, пераˈја̄ р, пеˈска̄ р,
поглаˈва̄ р, помоˈда̄ р, пуˈта̄ р, руˈда̄ р, сапуˈна̄ р, свеˈћа̄ р, свеˈча̄ р, свиˈла̄ р, свиˈња̄ р, соˈда̄ р,
суˈкна̄ р, тапеˈта̄ р, тоˈрба̄ р², тоˈрња̄ р, траˈва̄ р, уˈжа̄ р, уˈзда̄ р, харпуˈна̄ р, хипотеˈка̄ р,
циˈгла̄ р, цреˈва̄ р. Изузеци су само паˈпка̄ р / пˈапка̄ р, криˈжа̄ р / крˈижа̄ р, боˈдља̄ р / бˈодља̄ р,
који су, опет, дати дублетно. Инваријантно пак двоˈпапка̄ р има међуосновинско (шавно)
МА, типично за сложенице.
Потпуно доследну прогресију с краћењем налазимо у речима од именица типа
лˈа̄ ђа: баˈнка̄ р, криˈшка̄ р, каˈрта̄ р, куˈрва̄ р, лаˈђа̄ р, раˈмпа̄ р, страˈжа̄ р, страˈнча̄ р, фаˈрба̄ р,
црˈква̄ р, чаˈрка̄ р, чеˈрга̄ р, шкоˈљка̄ р, штаˈмпа̄ р.
Краћења ПОС су, поред ових примера и поред оних из табеле (у типовима зˈӯб / цˈе̄ в,
злˈа̄ то, мˈесе̄ ц), присутна и у тоˈболча̄ р / тобоˈлча̄ р и код речи на ‐нича̄ р (~ ‐нӣк):
заˈлуднича̄ р / за̄ ˈлуднича̄ р, за̄ ˈписнича̄ р, чˈасо̄ внича̄ р / чаˈсо̄ внича̄ р, код којих на краћење,
само наизглед, утиче број дужина, док је оно заправо колумнална, и то безизузетна
појава.245
Неслоговна је основа у твореници псˈа̄ р, која, као и остале с претсуфиксалним МА,
припада покретној флективној парадигми.
2.1.139.2. Глаголске основе свих типова понашају се недоследно:
Табела 10. Расподела ПЛ девербала са ‐ар
Тип
мотивног
Мотивно МА
Алтернирано МА
Дублетни ликови
глагола
са̄ ˈњати
виˈда̄ р, влаˈда̄ р, враˈча̄ р, вˈуча̄ р, шљˈока̄ р
пиˈса̄ р / пˈиса̄ р
вуновлаˈча̄ р, гаˈта̄ р,
глаˈча̄ р, леˈка̄ р, муˈза̄ р,
У овој групи сјединила се прозодија домаћих твореница са позајмљеничком, мада су и потоње у нашем
језику несумњиво мотивисане – уˈжа̄ р : абецеˈда̄ р, апоктеˈка̄ р, ветериˈна̄ р... Ни Клајн (2003) ни Бабић
(2002) не раздвајају ове две творбе, а ми сматрамо да се оне ни прозодијским критеријумом не могу
недвосмислено оделити. Обе групе, наиме, фаворизују претсуфиксално МА, али је код позајмљеница оно
колумнално (осим наведених примера с мотивним МА имамо још покоју, као антиˈква̄ р, асигнаˈта̄ р,
бенефициˈја̄ р (К–Ш), с јасним прогресијама).
245 Бабић (2002) ипак предвиђа дужину у јˈаза̄ вча̄ р, тоˈбо̄ лча̄ р, али то речници не потврђују (РА, РМС, ОР,
Мат, ХЈП, за прву и Чедић, Јахић; само у РМС има јˈаза̄ вча̄ р).
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воˈзити

кˈувати

позиˈва̄ р, полуˈта̄ р,
прежиˈва̄ р, саˈња̄ р,
суˈша̄ р
боˈја̄ р, воˈза̄ р, гребеˈна̄ р,
клобуˈча̄ р, рачуˈна̄ р
бˈоћа̄ р, дˈрнда̄ р, кˈува̄ р,
сˈиса̄ р, смˈуча̄ р

пˈека̄ р

глоˈда̄ р / глˈода̄ р, клеˈса̄ р /
клˈеса̄ р246, теˈса̄ р /
тˈеса̄ р

баˈја̄ р, ?сиˈпа̄ р

Најдивергентније су оне од глагола типа воˈзити. Творенице с краћењем ПОС, из
прве групе, доста су стабилније.
Придевске изведенице смо нашли само три, и то с неједнаким МА: сˈува̄ р : млаˈда̄ р :
чˈеста̄ р / чеˈста̄ р.
У речима цепиˈдлача̄ р (~ цеˈпидлака / цепиˈдлака) и кˈотарича̄ р (коˈтарича̄ р) (~
кˈотарица) МА не одговарају мотивнима, али у последњем примеру постоји, мада не у
РСЈ, и мотивно коˈтарица (РА, ХЈП; у РА и котаˈрица).
2.1.140. Суфикс ‐андер
Доследан је ПЛ и изведеница са експресивним ‐андер: Африкаˈндер, балаваˈндер,
глупаˈндер.
2.1.141. Суфикс ‐ир
Непродуктивни суфикс ‐ир долази код неколико именица, с једнаким ПЛ: воˈдӣр,
звеˈкӣр, коˈсӣр, и у слабије мотивисаном паˈстӣр. Поред коˈсӣр, што је, с обзиром на
изостанак обележја изговора у РСЈ, и екавски и ијекавски облик, имамо и аналогно (са
ијекавском заменом јата) коˈсијер‐косијеˈра.
И суфикс страног порекла ‐ӣр, такође дуг, гради изведенице с претсуфиксалним
МА: бригаˈдӣр, каˈсӣр, комаˈндӣр, оријеˈнтӣр. Псаˈлтӣр, ако би се мотивисало речју
псˈалам, имало би суфикс ‐тӣр.
2.1.142. Суфикс ‐ур
Две именице са дугим суфиксом ‐ӯр, јежӯˈри (јеˈжӯр) и ?мˈехӯр, носе различито МА:
иза и испред ПОС, мада њихови мотиватори припадају истој морфопрозодијској групи
именица (јˈе̄ ж‐, мˈе̄ х‐)247.
2.1.143. Суфикс ‐(с)т
Именице са суфиксом ‐т, који се због обавезне интерполације ‐с‐ може третирати
као двофонемски, наличе на оне с нултим суфиксом: то су готово све девербали који
носе иницијално МА и дужину ПОС: зˈапове̄ ст, ˈиспове̄ ст, прˈипове̄ ст; пˈома̄ ст;
прˈевла̄ ст; тако и једносложно влˈа̄ ст, слˈа̄ ст. Само за̄ ˈвист, с префиксом који обично
узима дужину, има другачији лик, додуше сасвим проширен код речи с нултим
суфиксом. Веза с тим именицама види се и у томе што се речи на ‐паст, (‐)раст и цвˈа̄ ст
могу изводити од окрњеног инфинитива нултим суфиксом, како то чине дериватолози,
али и од аористне основе суфиксом ‐(с)т.

Строго узев, клˈеса̄ р би било према клˈесати² (РСЈ), али потоњи лик не даје ниједан други речник, па га
узимамо с резервом.
247 Ипак, РА за другу именицу нуди и варијанту ме̄ ˈх²-, што још теже објашњава иницијално МА
изведенице.
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2.1.144. Суфикс ‐от
Дуго ‐о̄ т налазимо у ономатопејским твореницама кˈрхо̄ т и цˈико̄ т, с иницијалним
МА (уп. истоветне ликове у групи изведеница са нултим суфиксом: глˈого̄ т, грˈомо̄ т,
клˈоко̄ т итд.). Други суфикс ‐от, другачијег значења и квантитета, имамо у жиˈвот (ген.
живоˈта), а трећи, страног порекла, могао би се наћи у позајмљеницама као галиˈјот,
риˈжот (с непокретним МА).
2.1.145. Суфикс ‐ест
Дуго ‐е̄ ст и иницијално МА имају именице ?бˈоле̄ ст и дрˈаже̄ ст.
2.1.146. Суфикс ‐ост
2.1.146.1. Речи са суфиксом ‐ост, увек дугим248, колебају се, највећим делом,
између два прозодијска обрасца: (1) колумналног лика с дугим ПОС и претсуфиксалним
МА, ‐а̄ ˈ‐о̄ ст, и (2) мотивног, који обухвата више могућих ликова. Од готово хиљаду
изведеница с овим суфиксом, њих око 43% познаје само колумнални лик, који је у
неких и мотивни, и још 15% га познаје као варијанту. Анализу ове групе твореница
умногоме отежава немали број мотивних дублетизама: већина речи потиче од придева
на ‐а̣ н, а код тог суфикса смо установили близу 50 могућих прозодијских решења (17
типова ПЛ и преко 30 типова дублета, т. 2.1.252).
Грађу наводимо према мотивним ликовима, груписаним у неколико типова.
(1) ˈа(а)а̄ ‐
(нˈева̄ жан)
(2) ‐аˈа̄ ‐
(беˈсра̄ ман)
(3) а(а)ˈ(а)ă‐ (поˈдобан)
(4) ˈ(ă)ă‐
(ˈуслужан, јˈасан)
(5) аˈ(а)(а̄ )‐
(ваˈспӣта̄ н, аˈнгажова̄ н)249
(6) ‐а̄ ˈа‐
(прӣˈступнӣ, по̄ ˈјмо̄ внӣ)
(7) ˈа̄ ‐
(бˈӯран)
(8) ‐а̄ ˈ‐
(ва̄ ˈжан)
(9) ‐ăˈ‐
(скриˈвен‐скривеˈна)
Лик творенице означавамо на овај начин: (а) колумнални ‐а̄ ˈ‐ост, (б) дублетни
колумнални и мотивни, (в) мотивни (с ретким алтернацијама).
(1а) агӣˈлно̄ ст, агресӣˈвно̄ ст, адхезӣˈвно̄ ст, ажӯˈрно̄ ст, актӣˈвно̄ ст, актуа̄ ˈлно̄ ст,
актуе̄ ˈлно̄ ст, акумулатӣˈвно̄ ст, алтернатӣˈвно̄ ст, алузӣˈвно̄ ст, амбицио̄ ˈзно̄ ст,
амора̄ ˈлно̄ ст, амузика̄ ˈлно̄ ст, анациона̄ ˈлно̄ ст, анима̄ ˈлно̄ ст, анимо̄ ˈзно̄ ст, анксио̄ ˈзно̄ ст,
анонӣˈмно̄ ст, анорма̄ ˈлно̄ ст, антисоција̄ ˈлно̄ ст, антиципатӣˈвно̄ ст, апостерио̄ ˈрно̄ ст,
априо̄ ˈрно̄ ст, апроксиматӣˈвно̄ ст, артифиције̄ ˈлно̄ ст, асексуа̄ ˈлно̄ ст, асоција̄ ˈлно̄ ст,
асоцијатӣˈвно̄ ст, астра̄ ˈлно̄ ст, атона̄ ˈлно̄ ст, атрактӣˈвност, ауторита̄ ˈрно̄ ст,
ауторитатӣˈвно̄ ст, афектӣˈвно̄ ст, афирматӣˈвно̄ ст, безизгле̄ ˈдно̄ ст, безизража̄ ˈјно̄ ст,
безизра̄ ˈзно̄ ст, безнача̄ ˈјно̄ ст, безобзӣˈрно̄ ст, безопа̄ ˈсно̄ ст, безосећа̄ ˈјно̄ ст, безусло̄ ˈвно̄ ст,
бесадржа̄ ˈјно̄ ст,
бескаракте̄ ˈрно̄ ст,
бескрупуло̄ ˈзно̄ ст,
бесперспектӣˈвно̄ ст,
беспрӣˈмерно̄ ст, беспринципије̄ ˈлно̄ ст, бестеме̄ ˈљно̄ ст, бестија̄ ˈлно̄ ст, биза̄ ˈрно̄ ст,
бисексуа̄ ˈлно̄ ст, битона̄ ˈлно̄ ст, благода̄ ˈрно̄ ст, благотво̄ ˈрно̄ ст, богобоја̄ ˈзно̄ ст, бро̄ ˈјно̄ ст,
брута̄ ˈлно̄ ст,
буква̄ ˈлно̄ ст,
бунто̄ ˈвно̄ ст,
варијабӣˈлно̄ ст,
ватроста̄ ˈлно̄ ст,
вертика̄ ˈлно̄ ст,
визиона̄ ˈрно̄ ст,
виртуе̄ ˈлно̄ ст,
виртуо̄ ˈзно̄ ст,
високопа̄ ˈрно̄ ст,
У косим падежима суфиксална дужина доследно алтернира с краткоћом. Ипак, неки народни говори
(Мачва, Колубара) ту дужину комплементарно конгруирају с мотивном дужином, па имамо рˈадо̄ сти :
дӯˈжности (Николић 1969: 194; прво, по истом аутору, важи и за Срем и Тршић).
249 Именице из ове групе, махом творене од трпних придева, нисмо, с обзиром на бројност и
предвидљивост, редовно бележили.
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водопла̄ ˈвно̄ ст,
водора̄ ˈвно̄ ст,
волумино̄ ˈзно̄ ст,
генија̄ ˈлно̄ ст,
гламуро̄ ˈзно̄ ст,
грандио̄ ˈзно̄ ст,
грацио̄ ˈзно̄ ст,
грипо̄ ˈзно̄ ст,
гутура̄ ˈлно̄ ст,
дводимензиона̄ ˈлно̄ ст,
дебӣˈлно̄ ст, декларатӣˈвно̄ ст, деклинабӣˈлно̄ ст, декоратӣˈвно̄ ст, делотво̄ ˈрно̄ ст,
депресӣˈвно̄ ст, дериватӣˈвно̄ ст, дескриптӣˈвно̄ ст, деспера̄ ˈтно̄ ст, деструктӣˈвно̄ ст,
детерминатӣˈвно̄ ст, дефанзӣˈвно̄ ст, дефектӣˈвно̄ ст, дефинитӣˈвно̄ ст, дефицита̄ ˈрно̄ ст,
дигресӣˈвно̄ ст, дијагона̄ ˈлно̄ ст, димензиона̄ ˈлно̄ ст, дискутабӣˈлно̄ ст, диспара̄ ˈтно̄ ст,
диспропорциона̄ ˈлно̄ ст,
дистрибутӣˈвно̄ ст,
дисциплина̄ ˈрно̄ ст,
доброво̄ ˈљно̄ ст,
доживља̄ ˈјно̄ ст,
документа̄ ˈрно̄ ст,
драгово̄ ˈљно̄ ст,
дре̄ ˈвно̄ ст,
евентуа̄ ˈлно̄ ст,
евокатӣˈвно̄ ст, ефеме̄ ˈрно̄ ст, живопӣˈсно̄ ст, забора̄ ˈвно̄ ст, завича̄ ˈјно̄ ст, задово̄ ˈљно̄ ст,
закономе̄ ˈрно̄ ст, захва̄ ˈлно̄ ст, идеа̄ ˈлно̄ ст, изобӣˈлно̄ ст, изража̄ ˈјно̄ ст, илега̄ ˈлно̄ ст,
илузо̄ ˈрно̄ ст,
илустратӣˈвно̄ ст,
имагина̄ ˈрно̄ ст,
имбецӣˈлно̄ ст,
имора̄ ˈлно̄ ст,
имперфектӣˈвно̄ ст,
инвентӣˈвно̄ ст,
индивидуа̄ ˈлно̄ ст,
иницијатӣˈвно̄ ст,
инкомпатибӣˈлно̄ ст, интегра̄ ˈлно̄ ст, интелектуа̄ ˈлно̄ ст, инфантӣˈлно̄ ст, инферио̄ ˈрно̄ ст,
испра̄ ˈвно̄ ст, истра̄ ˈјно̄ ст, ја̄ ˈвно̄ ст, једна̄ ˈко̄ ст, једноста̄ ˈвно̄ ст, капила̄ ˈрно̄ ст,
колектӣˈвно̄ ст, колоса̄ ˈлно̄ ст, концӣˈзно̄ ст, кочопе̄ ˈрно̄ ст, курио̄ ˈзно̄ ст, лабӣˈлно̄ ст,
ликвӣˈдно̄ ст, лоја̄ ˈлно̄ ст, масӣˈвно̄ ст, материја̄ ˈлно̄ ст, мерода̄ ˈвно̄ ст, минуцио̄ ˈзно̄ ст,
надства̄ ˈрно̄ ст, наӣˈвно̄ ст, нарцисоӣˈдно̄ ст, национа̄ ˈлно̄ ст, незахва̄ ˈлно̄ ст, неизбро̄ ˈјно̄ ст,
неизме̄ ˈрно̄ ст, неиспра̄ ˈвно̄ ст, неједна̄ ˈко̄ ст, неликвӣˈдно̄ ст, нељуба̄ ˈзно̄ ст, нема̄ ˈрно̄ ст,
немино̄ ˈвно̄ ст,
немогӯˈћно̄ ст,
неодгово̄ ˈрно̄ ст,
неодло̄ ˈжно̄ ст,
неопре̄ ˈзно̄ ст,
неподуда̄ ˈрно̄ ст,
непоко̄ ˈрно̄ ст,
непокре̄ ˈтно̄ ст,
непослӯˈшно̄ ст,
неправӣˈлно̄ ст,
неравноме̄ ˈрно̄ ст, неравнопра̄ ˈвно̄ ст, нератобо̄ ˈрно̄ ст, нереа̄ ˈлно̄ ст, несамоста̄ ˈлно̄ ст,
неста̄ ˈлно̄ ст, неумо̄ ˈрно̄ ст, неуста̄ ˈвно̄ ст, неха̄ ˈјно̄ ст, норма̄ ˈлно̄ ст, обзӣˈрно̄ ст,
обӣˈмно̄ ст, одгово̄ ˈрно̄ ст, озбӣˈљно̄ ст, опа̄ ˈсно̄ ст, опре̄ ˈзно̄ ст, опшӣˈрно̄ ст, осећа̄ ˈјно̄ ст,
отпо̄ ˈрно̄ ст, подуда̄ ˈрно̄ ст, поко̄ ˈрно̄ ст, правӣˈлно̄ ст, предостро̄ ˈжно̄ ст, прекобро̄ ˈјно̄ ст,
преобӣˈлно̄ ст, преозбӣˈљно̄ ст, преопсе̄ ˈжно̄ ст, преопшӣˈрно̄ ст, претенцио̄ ˈзно̄ ст,
прецӣˈзно̄ ст,
принципије̄ ˈлно̄ ст,
припра̄ ˈвно̄ ст,
провизо̄ ˈрно̄ ст,
протӣˈвно̄ ст,
противпра̄ ˈвно̄ ст, равноме̄ ˈрно̄ ст, равнопра̄ ˈвно̄ ст, радиоактӣˈвно̄ ст самодово̄ ˈљно̄ ст,
саосећа̄ ˈјно̄ ст, сигӯˈрно̄ ст, слабокр̄ ˈвно̄ ст, случа̄ ˈјно̄ ст, споко̄ ˈјно̄ ст, сувопа̄ ˈрно̄ ст,
умӣˈлно̄ ст, умобо̄ ˈлно̄ ст, фашистоӣˈдно̄ ст, чува̄ ˈрно̄ ст, чудотво̄ ˈрно̄ ст
(1б) боја̄ ˈзно̄ ст / бˈоја̄ зно̄ ст, бˈуно̄ вно̄ ст / буно̄ ˈвно̄ ст, визуе̄ ˈлно̄ ст (визуа̄ ˈлно̄ ст),
гˈоја̄ зно̄ ст / гоја̄ ˈзно̄ ст,
делиˈкатно̄ ст / делика̄ ˈтно̄ ст,
дˈивља̄ чно̄ ст / дивља̄ ˈчно̄ ст,
дˈово̄ љно̄ ст / дово̄ ˈљно̄ ст,
дрˈемо̄ вно̄ ст / дремо̄ ˈвно̄ ст,
ˈизда̄ шно̄ ст / изда̄ ˈшно̄ ст,
ˈимӯћно̄ ст / имӯˈћно̄ ст, кука̄ ˈвно̄ ст / кˈука̄ вно̄ ст, кˈура̄ жно̄ ст / кура̄ ˈжно̄ ст, мˈаесто̄ зно̄ ст /
маесто̄ ˈзно̄ ст, мˈизе̄ рно̄ ст / мизе̄ ˈрно̄ ст, мˈилостӣвно̄ ст / милостӣˈвно̄ ст, мˈочва̄ рно̄ ст /
мочва̄ ˈрно̄ ст, нˈебӯдно̄ ст / небӯˈдно̄ ст, нˈева̄ жно̄ ст / нева̄ ˈжно̄ ст, нево̄ ˈљно̄ ст / нˈево̄ љно̄ ст,
нˈевре̄ дно̄ ст / невре̄ ˈдно̄ ст,
недотупа̄ ˈвно̄ ст / нˈедотупа̄ вно̄ ст,
нˈеразӯмно̄ ст /
неразӯˈмно̄ ст, нˈества̄ рно̄ ст / нества̄ ˈрно̄ ст, нˈеугле̄ дно̄ ст / неугле̄ ˈдно̄ ст, ˈобла̄ чно̄ ст /
обла̄ ˈчно̄ ст, ˈога̄ вно̄ ст / ога̄ ˈвно̄ ст, опсе̄ ˈжно̄ ст / ˈопсе̄ жно̄ ст, пˈово̄ љно̄ ст / пово̄ ˈљно̄ ст,
пˈокре̄ тно̄ ст / покре̄ ˈтно̄ ст,
пˈомо̄ дно̄ ст / помо̄ ˈдно̄ ст,
пˈонизно̄ ст / понӣˈзно̄ ст,
пˈохле̄ пно̄ ст / похле̄ ˈпно̄ ст,
прˈена̄ гло̄ ст / прена̄ ˈгло̄ ст,
прˈива̄ тно̄ ст / прива̄ ˈтно̄ ст,
прˈија̄ тно̄ ст / прија̄ ˈтно̄ ст,
прˈипре̄ мно̄ ст / припре̄ ˈмно̄ ст,
прˈовӣдно̄ ст / провӣˈдно̄ ст,
пˈунова̄ жно̄ ст / пунова̄ ˈжно̄ ст,
редо̄ ˈвно̄ ст / рˈедо̄ вно̄ ст,
сумо̄ ˈрно̄ ст / сˈумо̄ рно̄ ст,
тˈеме̄ љно̄ ст / теме̄ ˈљно̄ ст,
тˈуро̄ бно̄ ст / туро̄ ˈбно̄ ст,
удво̄ ˈрно̄ ст / ˈудво̄ рно̄ ст,
ˈузалӯдно̄ ст / уза̄ ˈлудно̄ ст, упо̄ ˈрно̄ ст / ˈупо̄ рно̄ ст, успра̄ ˈвно̄ ст / ˈуспра̄ вно̄ ст, устра̄ ˈјно̄ ст /
ˈустра̄ јно̄ ст, ˈуче̄ вно̄ ст / уче̄ ˈвно̄ ст, чистокр̄ ˈвно̄ ст / чˈистокр̄ вно̄ ст
(1в) ˈасинхро̄ но̄ ст, бˈезвре̄ дно̄ ст, бˈезизузе̄ тно̄ ст, бˈезукӯсно̄ ст, бˈогода̄ но̄ ст,
бˈогомда̄ но̄ ст, вˈанбра̄ чно̄ ст, врˈемешно̄ ст, вˈрле̄ тно̄ ст, гˈанӯто̄ ст, глˈувоне̄ мо̄ ст,
гˈоле̄ тно̄ ст, дˈура̄ шно̄ ст, зˈагоне̄ тно̄ ст, зˈадебља̄ ло̄ ст, зˈадр̄ то̄ ст, зˈамр̄ ло̄ ст, зˈарђа̄ ло̄ ст,
кˈомо̄ тно̄ ст, мˈамӯрно̄ ст, нˈадӯто̄ ст, нˈаопа̄ ко̄ ст, нˈапето̄ ст, нˈапирлита̄ но̄ ст,
нˈево̄ љко̄ ст, нˈедохва̄ тно̄ ст, нˈедӯжно̄ ст, нˈезгра̄ пно̄ ст, нˈејако̄ ст, нˈеповра̄ тно̄ ст,
нˈеразгове̄ тно̄ ст, нˈеувиђавно̄ ст, нˈеукӯсно̄ ст, нˈеумӣтно̄ ст, ˈобамр̄ ло̄ ст, ˈобе̄ сно̄ ст,
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ˈобухва̄ тно̄ ст, ˈокретно̄ ст, ˈосуто̄ ст, пˈодатно̄ ст, пˈодједна̄ ко̄ ст, пˈожељно̄ ст,
пˈозама̄ шно̄ ст, пˈојавно̄ ст, пˈома̄ мно̄ ст, пˈота̄ јно̄ ст, прˈедузе̄ тно̄ ст, прˈекра̄ сно̄ ст,
преˈцвета̄ ло̄ ст, прˈивла̄ чно̄ ст, прˈија̄ зно̄ ст, пустоˈпашно̄ ст, рˈаскала̄ шно̄ ст, рˈогоба̄ тно̄ ст,
сˈабла̄ сно̄ ст, свˈеобухва̄ тно̄ ст, сˈимулта̄ но̄ ст, спˈонта̄ но̄ ст, сˈумра̄ чно̄ ст, трˈаја̄ шно̄ ст,
трˈенӯтно̄ ст, ˈугле̄ дно̄ ст, ˈужа̄ сно̄ ст, ˈузгре̄ дно̄ ст, ˈукӯсно̄ ст, ˈумо̄ рно̄ ст, ˈурба̄ но̄ ст,
хˈомогено̄ ст, чˈеме̄ рно̄ ст
(2а) безбо̄ ˈлно̄ ст,
безизнӣˈмно̄ ст,
безме̄ ˈрно̄ ст,
бенӣˈгно̄ ст,
беспо̄ ˈлно̄ ст,
бесфо̄ ˈрмно̄ ст, бесцӣˈљно̄ ст, бешӯˈмно̄ ст, ваза̄ ˈлно̄ ст, валӣˈдно̄ ст, виско̄ ˈзно̄ ст,
глоба̄ ˈлно̄ ст, гравӣˈдно̄ ст, гранӣˈтно̄ ст, грацӣˈлно̄ ст, двопартӣˈјно̄ ст 250 , двофа̄ ˈзно̄ ст,
дета̄ ˈљно̄ ст, држа̄ ˈвно̄ ст, дуа̄ ˈлно̄ ст, духо̄ ˈвно̄ ст, екстре̄ ˈмно̄ ст, електромото̄ ˈрно̄ ст,
инвалӣˈдно̄ ст, интӣˈмно̄ ст, конфӯˈзно̄ ст, криста̄ ˈлно̄ ст, лико̄ ˈвно̄ ст, мобӣˈлно̄ ст,
морбӣˈдно̄ ст, наза̄ ˈлно̄ ст, одбо̄ ˈјно̄ ст, опскӯˈрно̄ ст, позо̄ ˈрно̄ ст, поједӣˈно̄ ст, пола̄ ˈрно̄ ст,
посло̄ ˈвно̄ ст, притво̄ ˈрно̄ ст, сакра̄ ˈлно̄ ст, стихӣˈјно̄ ст, тврдоко̄ ˈрно̄ ст, топлокр̄ ˈвно̄ ст,
тробо̄ ˈјно̄ ст, уда̄ ˈрно̄ ст, фина̄ ˈлно̄ ст, форма̄ ˈлно̄ ст
(2б) безбо̄ ˈјно̄ ст / беˈзбо̄ јно̄ ст,
беˈзбра̄ чно̄ ст / безбра̄ ˈчно̄ ст,
беˈсра̄ мно̄ ст /
бесра̄ ˈмно̄ ст, гроˈма̄ дно̄ ст / грома̄ ˈдно̄ ст, двоˈбрачно̄ ст / двобра̄ ˈчно̄ ст, двопо̄ ˈлно̄ ст /
двоˈпо̄ лно̄ ст, полаˈга̄ но̄ ст / полага̄ ˈно̄ ст, свеˈто̄ вно̄ ст / свето̄ ˈвно̄ ст
(2в) беˈзвӯчно̄ ст, двоˈвидно̄ ст, деˈрӯтно̄ ст, диˈфӯзно̄ ст, неˈмӯшто̄ ст, поˈмпе̄ зно̄ ст,
преˈтво̄ рно̄ ст, приˈсӣлно̄ ст, равноˈзвучно̄ ст, ћуˈтӣлно̄ ст, хетероˈгено̄ ст, хуˈма̄ но̄ ст
(3а) пого̄ ˈдно̄ ст, хомонӣˈмно̄ ст
(3б) безбе̄ ˈдно̄ ст (беˈзбедно̄ ст), грˈдобно̄ ст / грдо̄ ˈбно̄ ст, неˈбрижно̄ ст / небрӣˈжно̄ ст,
поˈдобно̄ ст / подо̄ ˈбно̄ ст, проˈходно̄ ст / прохо̄ ˈдно̄ ст, суˈстало̄ ст / сӯˈстало̄ ст, уго̄ ˈдно̄ ст /
уˈгодно̄ ст, удо̄ ˈбно̄ ст / уˈдобно̄ ст
(3в) аеродинаˈмично̄ ст,
ајгироˈвито̄ ст,
аксиомаˈтично̄ ст,
акуˈстично̄ ст,
алегоˈрично̄ ст, алеˈргично̄ ст, алоˈвито̄ ст, алоˈгично̄ ст, аˈморфно̄ ст, аналиˈтично̄ ст,
анаˈлогно̄ ст, анаˈрхично̄ ст, анегдоˈтично̄ ст, анеˈмично̄ ст, антидемокраˈтично̄ ст,
антипаˈтично̄ ст, антропоцеˈнтрично̄ ст, аˈпартно̄ ст, апаˈтично̄ ст, аподиˈктично̄ ст,
аполиˈтично̄ ст, аˈпстрактно̄ ст, аˈпсурдно̄ ст, аристокраˈтично̄ ст, ариˈтмично̄ ст,
арогаˈнтно̄ ст,
аромаˈтично̄ ст,
артриˈтично̄ ст,
архаˈично̄ ст,
асеˈптично̄ ст,
асимеˈтрично̄ ст, астигмаˈтично̄ ст, аутеˈнтично̄ ст, аутокриˈтично̄ ст, ахромаˈтичност,
бајкоˈвито̄ ст, балаˈдично̄ ст, бандоˈглаво̄ ст, бароˈвито̄ ст, безаˈзлено̄ ст, беˈзбрижно̄ ст,
беˈзвезно̄ ст, беˈзводно̄ ст, беˈзглаво̄ ст, беˈзгласно̄ ст, беˈзгрешно̄ ст, беˈздетно̄ ст,
беˈздимно̄ ст, беˈздушно̄ ст, беˈзлично̄ ст, беˈзлобно̄ ст, беˈзљудно̄ ст, безоˈбразно̄ ст,
беˈзочно̄ ст, беˈзубо̄ ст, безуˈвјетно̄ ст (безуˈветно̄ ст), безуˈзрочно̄ ст, белоˈдано̄ ст,
белоˈпуно̄ ст, беˈсано̄ ст, беˈсвесно̄ ст, беˈсквасно̄ ст, беˈскичмено̄ ст, беˈскишно̄ ст,
беˈскласно̄ ст,
бескоˈнфликтно̄ ст,
беˈскућно̄ ст,
беˈсмислено̄ ст,
беˈсмртно̄ ст,
бесоˈмучно̄ ст,
беˈсплатно̄ ст,
беˈсплодно̄ ст,
беспоˈрочно̄ ст,
беˈспослено̄ ст,
беˈспотребно̄ ст, беˈспутно̄ ст, беˈшћутно̄ ст, благоˈвремено̄ ст, благоглагоˈљиво̄ ст,
благоˈдушно̄ ст,
благореˈчиво̄ ст,
благореˈчито̄ ст,
благоˈродно̄ ст,
блебеˈтаво̄ ст,
бледоˈлико̄ ст, деˈвично̄ ст, доˈспело̄ ст, лоˈгично̄ ст, неˈмило̄ ст / нˈемило̄ ст, оˈслабело̄ ст,
преˈнуло̄ ст, преˈпредно̄ ст (препреˈдено̄ ст), раскруˈпњало̄ ст, реˈљефно̄ ст / реˈље̄ фно̄ ст,
саˈгласно̄ ст, сеˈбично̄ ст, средоˈвечно̄ ст, шепрˈтљаво̄ ст, шиˈљато̄ ст...
(4а) неопхо̄ ˈдно̄ ст, неспосо̄ ˈбно̄ ст, супро̄ ˈтно̄ ст, ?мˈрзо̄ ст / мр̄ ˈзо̄ ст, но̄ ˈво̄ ст / нˈово̄ ст
(4б) неˈбавезно̄ ст / необаве̄ ˈзно̄ ст,
неизве̄ ˈсно̄ ст / нˈеизвесно̄ ст,
нˈелагодно̄ ст /
нелаго̄ ˈдно̄ ст,
нˈесебично̄ ст / несебӣˈчно̄ ст,
сˈувишно̄ ст / сувӣˈшно̄ ст,
ˈуслужно̄ ст /
услӯˈжно̄ ст

Према овој именици не налазимо забележен придев, већ га конструишемо по свом осећању:
двопаˈртӣјнӣ.
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(4в) ˈалаво̄ ст, ˈаљкаво̄ ст, бˈалаво̄ ст, бˈангаво̄ ст, бˈахато̄ ст, беˈзвремено̄ ст,
беˈзимено̄ ст, бˈезутешно̄ ст, бˈитно̄ ст, блˈиско̄ ст, жˈало̄ ст, јˈасно̄ ст, лˈагодно̄ ст, лˈично̄ ст,
неˈмило̄ ст / нˈемило̄ ст,
нˈеодлучно̄ ст,
нˈеумесно̄ ст,
нˈеумешно̄ ст,
нˈеутешно̄ ст,
ˈобавезно̄ ст, пˈогубно̄ ст, стˈаро̄ ст, тˈанко̄ ст, хрˈомо̄ ст,ˈумешно̄ ст
(5а) вивипа̄ ˈрно̄ ст
(5б) аˈутохто̄ но̄ ст / аутохто̄ ˈно̄ ст
(5в) аˈнгажова̄ но̄ ст,
аргумеˈнтӣра̄ но̄ ст,
аргуˈментова̄ но̄ ст,
афеˈктӣра̄ но̄ ст,
блаˈзӣра̄ но̄ ст, ваˈспӣта̄ но̄ ст, вˈе̄ за̄ но̄ ст, веˈрзӣра̄ но̄ ст, груˈписа̄ но̄ ст, дегенеˈриса̄ но̄ ст,
декоˈлтӣра̄ но̄ ст, заˈглухнуто̄ ст, заˈгӯљено̄ ст, неоргаˈнизова̄ но̄ ст (неоˈрганизова̄ но̄ ст),
поˈдрӯштвљено̄ ст, прена[ˈ]др[а̄ ]жено̄ ст 251 , пренаˈпрегнӯто̄ ст, преˈфињено̄ ст,
раˈзгне̄ вљено̄ ст, раˈзмазано̄ ст, треˈнира̄ но̄ ст, уˈнифо̄ рмно̄ ст, фоˈрсира̄ но̄ ст, шˈе̄ нуто̄ ст /
шˈе̄ нӯто̄ ст
(6а) присто̄ ˈјно̄ ст
(6б) пре̄ ˈгледно̄ ст / прегле̄ ˈдно̄ ст
(6в) ба̄ ˈзично̄ ст, беза̄ ˈзорно̄ ст, безна̄ ˈчелно̄ ст, безра̄ ˈзложно̄ ст, беса̄ ˈвесно̄ ст,
беспре̄ ˈдметно̄ ст, за̄ ˈбавно̄ ст, за̄ ˈблудно̄ ст, на̄ ˈлико̄ ст, неза̄ ˈзо̄ рно̄ ст, приˈносно̄ ст /
прӣˈносно̄ ст, приˈступно̄ ст, ра̄ ˈзво̄ јно̄ ст, ра̄ ˈздвојно̄ ст, расплӣˈнуло̄ ст – мˈӣсаоно̄ ст
(7а) ба̄ ˈјно̄ ст, блӯˈдно̄ ст, бӯˈјно̄ ст, бӯˈрно̄ ст, гно̄ ˈјно̄ ст, дво̄ ˈјно̄ ст, жа̄ ˈрко̄ ст,
жӯˈрно̄ ст, ко̄ ˈвно̄ ст, кра̄ ˈјно̄ ст, пло̄ ˈвно̄ ст, рӯˈјно̄ ст, сме̄ ˈрно̄ ст, ства̄ ˈрно̄ ст, та̄ ˈјно̄ ст,
тва̄ ˈрно̄ ст, тра̄ ˈјно̄ ст, тро̄ ˈјно̄ ст, ӯˈмно̄ ст, хӯˈчно̄ ст, цӣˈљно̄ ст, чӯˈјно̄ ст, чӯˈлно̄ ст
(7б) вӣˈдно̄ ст / вˈӣдно̄ ст, го̄ ˈјно̄ ст / гˈо̄ јно̄ ст, звˈӯчно̄ ст / звӯˈчно̄ ст, ја̄ ˈро̄ ст / јˈаро̄ ст,
мˈа̄ зно̄ ст / ма̄ ˈзно̄ ст, по̄ ˈлно̄ ст / пˈо̄ лно̄ ст
(7в) бˈе̄ дно̄ ст, бˈӯчно̄ ст, дˈа̄ но̄ ст, дˈа̄ то̄ ст, знˈано̄ ст, спˈо̄ љно̄ ст, сˈӯшно̄ ст
(8а) бла̄ ˈго̄ ст, бӯˈдно̄ ст, ва̄ ˈжно̄ ст, ваља̄ ˈно̄ ст, вре̄ ˈдно̄ ст, го̄ ˈрдо̄ ст, го̄ ˈрко̄ ст, гр̄ ˈко̄ ст,
грӯˈбо̄ ст, дӯˈжно̄ ст, дӯˈрно̄ ст, ја̄ ˈко̄ ст, је̄ ˈдро̄ ст, ква̄ ˈрно̄ ст, кр̄ ˈњо̄ ст, крӯˈто̄ ст, мекӯˈшно̄ ст,
мла̄ ˈко̄ ст, мӯˈтно̄ ст, на̄ ˈгло̄ ст, на̄ ˈго̄ ст, не̄ ˈмо̄ ст, пре̄ ˈко̄ ст, ра̄ ˈвно̄ ст, све̄ ˈто̄ ст, се̄ ˈдо̄ ст,
сӣˈво̄ ст, сла̄ ˈно̄ ст, сра̄ ˈсло̄ ст, твр̄ ˈдо̄ ст, тӯˈпо̄ ст, це̄ ˈл[о̄ ]ст252, цр̄ ˈно̄ ст, штӯˈро̄ ст
(8б) глˈупо̄ ст / глӯˈпо̄ ст, гњˈило̄ ст / гњӣˈло̄ ст, дра̄ ˈго̄ ст / дрˈаго̄ ст, лˈењо̄ ст / ле̄ ˈњо̄ ст
(8в) жˈиво̄ ст, лˈудо̄ ст, млˈадо̄ ст, мˈудро̄ ст, свˈетло̄ ст
(9в) алармаˈнтно̄ ст,
амбивалеˈнтно̄ ст,
благослоˈвено̄ ст,
валеˈнтно̄ ст,
варијаˈнтно̄ ст, вехемеˈнтно̄ ст, вибраˈнтно̄ ст, галаˈнтно̄ ст, гоˈлемо̄ ст, девијаˈнтно̄ ст,
децеˈнтно̄ ст,
доминаˈнтно̄ ст,
дореˈчено̄ ст,
евидеˈнтно̄ ст,
еквивалеˈнтно̄ ст,
еквидистаˈнтно̄ ст, индолеˈнтно̄ ст, испиˈјено̄ ст, некомпетеˈнтност, потеˈнтно̄ ст,
преплетеˈно̄ ст, прикриˈвено̄ ст, разбиˈјено̄ ст, развеˈдено̄ ст, разриˈвено̄ ст, раˈсцвало̄ ст,
савиˈјено̄ ст, скриˈвено̄ ст, слиˈвено̄ ст, стуˈдено̄ ст, убиˈјено̄ ст, увиˈјено̄ ст, чуˈвено̄ ст,
шаˈрено̄ ст
Од дублетних мотиватора су:
(1–2а) аутокефа̄ ˈлно̄ ст, бана̄ ˈлно̄ ст, безиде̄ ˈјно̄ ст, бескра̄ ˈјно̄ ст, верба̄ ˈлно̄ ст,
вита̄ ˈлно̄ ст, вишесло̄ ˈјно̄ ст, вулга̄ ˈрно̄ ст, грозомо̄ ˈрно̄ ст, државотво̄ ˈрно̄ ст, дуготра̄ ˈјно̄ ст,
животво̄ ˈрно̄ ст, иде̄ ˈјно̄ ст, изво̄ ˈрно̄ ст, једнобо̄ ˈјно̄ ст, јуна̄ ˈчно̄ ст, краткотра̄ ˈјно̄ ст,
култӯˈрно̄ ст, куће̄ ˈвно̄ ст, лега̄ ˈлно̄ ст, леже̄ ˈрно̄ ст,
лицеме̄ ˈрно̄ ст, луцӣˈдно̄ ст,
љубомо̄ ˈрно̄ ст, малобро̄ ˈјно̄ ст, малокр̄ ˈвно̄ ст, малотра̄ ˈјно̄ ст, масо̄ ˈвно̄ ст, милозвӯˈчно̄ ст,
милокр̄ ˈвно̄ ст, миротво̄ ˈрно̄ ст, многобро̄ ˈјно̄ ст, мода̄ ˈлно̄ ст, моде̄ ˈрно̄ ст, мора̄ ˈлно̄ ст,
мрзово̄ ˈљно̄ ст, обӣˈлно̄ ст, огро̄ ˈмно̄ ст, око̄ ˈлно̄ ст, опо̄ ˈјно̄ ст, парадокса̄ ˈлно̄ ст, пасӣˈвно̄ ст,
перфӣˈдно̄ ст, правносна̄ ˈжно̄ ст, правосна̄ ˈжно̄ ст, прима̄ ˈрно̄ ст, произво̄ ˈљно̄ ст,
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пунокр̄ ˈвно̄ ст,
реа̄ ˈлно̄ ст,
својево̄ ˈљно̄ ст,
стерӣˈлно̄ ст,
суптӣˈлно̄ ст,
трансцендента̄ ˈлно̄ ст, фата̄ ˈлно̄ ст, фиктӣˈвно̄ ст, хладнокр̄ ˈвно̄ ст
(1–2б) бˈезбро̄ јно̄ ст / безбро̄ ˈјно̄ ст,
бескр̄ ˈвно̄ ст / беˈскр̄ вно̄ ст,
беспра̄ ˈвно̄ ст /
беˈсправно̄ ст, дрˈуже̄ вно̄ ст / друже̄ ˈвно̄ ст, душе̄ ˈвно̄ ст / дˈуше̄ вно̄ ст, зимомо̄ ˈрно̄ ст /
зимоˈмо̄ рно̄ ст, књиже̄ ˈвно̄ ст / књˈиже̄ вно̄ ст, лицеме̄ ˈрно̄ ст, муже̄ ˈвно̄ ст (мˈуже̄ вно̄ ст),
оштроˈӯмно̄ ст / ˈоштроӯмно̄ ст / оштроӯˈмно̄ ст,
прекоме̄ ˈрно̄ ст / прекоˈме̄ рно̄ ст,
руше̄ ˈвно̄ ст / рˈуше̄ вно̄ ст, самово̄ ˈљно̄ ст / самоˈво̄ љно̄ ст, слободоӯˈмно̄ ст / слободоˈӯмно̄ ст,
уста̄ ˈвно̄ ст / уˈста̄ вно̄ ст
(1–2в) бˈестӣдност / беˈстидно̄ ст,
глˈома̄ зно̄ ст / глоˈма̄ зно̄ ст,
ˈимӯно̄ ст,
кˈрвоже̄ дно̄ ст / крвоˈже̄ дно̄ ст, чудоˈвӣшно̄ ст / чˈудовӣшно̄ ст
(1–3а) лакове̄ ˈрно̄ ст, немилоср̄ ˈдно̄ ст, непрохо̄ ˈдно̄ ст, правове̄ ˈрно̄ ст, сујеве̄ ˈрно̄ ст
(1–3б) бˈезна̄ дно̄ ст / безна̄ ˈдно̄ ст,
безоблӣˈчно̄ ст / безоˈблично̄ ст,
кˈорӣсно̄ ст /
коˈрисно̄ ст / корӣˈсно̄ ст, кˈужно̄ ст / кӯˈжно̄ ст, малоˈверно̄ ст / малове̄ ˈрно̄ ст, оˈдвратно̄ ст /
одвра̄ ˈтно̄ ст, побо̄ ˈжно̄ ст / поˈбожно̄ ст, раˈзвратно̄ ст / развра̄ ˈтно̄ ст, родољӯˈбно̄ ст /
родоˈљубно̄ ст, узаја̄ ˈмно̄ ст / уˈзајамно̄ ст
(1–3в) ˈадеква̄ тно̄ ст / адеˈкватно̄ ст,
аˈкӯтно̄ ст / ˈакӯтно̄ ст,
ˈапсолӯтно̄ ст /
апсоˈлутно̄ ст, безуˈспешно̄ ст, бˈеспоште̄ дно̄ ст / беспоˈштедно̄ ст, блˈагода̄ тно̄ ст /
благоˈдатно̄ ст, вероˈватно̄ ст / вˈерова̄ тно̄ ст, вратоˈломно̄ ст, гороˈпадно̄ ст, дˈоконо̄ ст /
доˈконо̄ ст, дˈостӣжно̄ т / доˈстижно̄ ст, зˈакржља̄ ло̄ ст / заˈкржљало̄ ст, зˈахукта̄ ло̄ ст /
захуˈктало̄ ст,
мˈоното̄ но̄ ст
(моноˈтоно̄ ст),
нˈедостӣжно̄ ст / недоˈстижно̄ ст,
нˈезна̄ тно̄ ст / неˈзнатно̄ ст,
ˈокрӯтно̄ ст / оˈкрутно̄ ст,
пˈотре̄ сно̄ ст / поˈтресно̄ ст,
прˈозра̄ чно̄ ст / проˈзрачно̄ ст, прˈосе̄ до̄ ст (проˈседо̄ ст), рˈезолӯтно̄ ст / резоˈлутно̄ ст,
стˈереотӣпно̄ ст / стереоˈтипно̄ ст, сˈулудо̄ ст / суˈлудо̄ ст, чудноˈвато̄ ст / чˈуднова̄ то̄ ст
(1–4б) пˈослӯшно̄ ст / послӯˈшно̄ ст
(1–4в) дˈосадно̄ ст / дˈоса̄ дно̄ ст,
жˈива̄ хно̄ ст / жˈивахно̄ ст,
ˈизузе̄ тно̄ ст
(ˈизузетно̄ ст),
ˈиндискре̄ тно̄ ст / ˈиндискретно̄ ст,
нˈакара̄ дно̄ ст / нˈакарадно̄ ст,
рˈазӯмно̄ ст / рˈазумно̄ ст,
сˈићӯшно̄ ст / сˈићушно̄ ст,
сˈрдачно̄ ст / сˈрда̄ чно̄ ст,
ˈузлепреша̄ ло̄ ст / узлепрˈшало̄ ст, чˈаро̄ бно̄ ст / чˈаробно̄ ст
(1–5а) добротво̄ ˈрно̄ ст, знатиже̄ ˈљно̄ ст
(1–5в) ˈизлока̄ но̄ ст / иˈзлока̄ но̄ ст
(1–6а) непробо̄ ˈјно̄ ст, прозӣˈрно̄ ст
(1–6б) беспре̄ ˈкидно̄ ст / беспрекӣˈдно̄ ст,
беспре̄ ˈкорно̄ ст / беспреко̄ ˈрно̄ ст,
досто̄ ˈјно̄ ст / до̄ ˈсто̄ јно̄ ст,
за̄ ˈмамно̄ ст / зама̄ ˈмно̄ ст,
недосто̄ ˈјно̄ ст / недо̄ ˈсто̄ јно̄ ст,
непрӣˈсто̄ јно̄ ст / непристо̄ ˈјно̄ ст, пˈоле̄ тно̄ ст / поле̄ ˈтно̄ ст, суˈставно̄ ст / суста̄ ˈвно̄ ст
(1–6в) безна̄ ˈдежно̄ ст / бˈезнаде̄ жно̄ ст, нˈаглӯво̄ ст (на̄ ˈглуво̄ ст), недо̄ ˈступно̄ ст /
нˈедостӯпно̄ ст,
нˈепрегле̄ дно̄ ст / непре̄ ˈгледно̄ ст,
нˈепрекӣдно̄ ст / непре̄ ˈкидно̄ ст,
непрӣˈлично̄ ст, нˈепрола̄ зно̄ ст / непро̄ ˈлазно̄ ст, пре̄ ˈзирно̄ ст / прˈезӣрно̄ ст, ра̄ ˈзблудно̄ ст /
рˈазблудно̄ ст
(1–8а) могӯˈћно̄ ст
(1–8б) мˈајӯшно̄ ст / мајӯˈшно̄ ст,
прˈемӯдро̄ ст / премӯˈдро̄ ст,
тˈанӯшно̄ ст /
танӯˈшно̄ ст
(2–3б) безво̄ ˈљно̄ ст / беˈзвољно̄ ст, бистроˈӯмно̄ ст / бистроˈумно̄ ст / бистроӯˈмно̄ ст,
благозвӯˈчно̄ ст / благоˈзвучно̄ ст,
дубокоˈумно̄ ст / дубокоӯˈмно̄ ст,
краткоˈумно̄ ст /
краткоˈӯмно̄ ст / краткоӯˈмно̄ ст,
лакоˈӯмно̄ ст / лакоˈумно̄ ст / лакоӯˈмно̄ ст,
монолӣˈтно̄ ст / моноˈлитно̄ ст,
плиткоˈумно̄ ст / плиткоӯˈмно̄ ст,
слабоˈумно̄ ст /
слабоӯˈмно̄ ст
(2–3в) беˈзӯмно̄ ст / беˈзумно̄ ст,
велеˈӯмно̄ ст / велеˈумно̄ ст,
колоˈритно̄ ст,
тупоˈӯмно̄ ст / тупоˈумно̄ ст
(2–3–8в) проˈмукло̄ ст / проˈмӯкло̄ ст
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(2–6а) досло̄ ˈвно̄ ст, продо̄ ˈрно̄ ст
(2–6б) ӯˈсловно̄ ст / усло̄ ˈвно̄ ст
(2–6в) веродо̄ ˈсто̄ јно̄ ст / веродоˈсто̄ јно̄ ст, по̄ ˈјмо̄ вно̄ ст / поˈјмо̄ вно̄ ст
(2–8а) дора̄ ˈсло̄ ст, ура̄ ˈсло̄ ст
(2–8б) забре̄ ˈкло̄ ст / заˈбре̄ кло̄ ст,
набре̄ ˈкло̄ ст / наˈбре̄ кло̄ ст,
недора̄ ˈсло̄ ст /
недоˈра̄ сло̄ ст, поˈдмӯкло̄ ст / подмӯˈкло̄ ст, проˈзе̄ бло̄ ст / прозе̄ ˈбло̄ ст
(2–8в) приˈра̄ сло̄ ст
(3–4а) љуба̄ ˈзно̄ ст, непого̄ ˈдно̄ ст, неподо̄ ˈбно̄ ст, неуго̄ ˈдно̄ ст, неудо̄ ˈбно̄ ст,
спосо̄ ˈбно̄ ст
(3–4б) ˈизвесно̄ ст / изве̄ ˈсно̄ ст,
милоˈсрдно̄ ст / мˈилоср̄ дно̄ ст / милоср̄ ˈдно̄ ст,
ˈодлучно̄ ст / одлӯˈчно̄ ст, препоˈдобно̄ ст / преподо̄ ˈбно̄ ст, проиˈзводно̄ ст / произво̄ ˈдно̄ ст
(3–4в) баˈкрено̄ ст / бˈакрено̄ ст, беˈживотно̄ ст / бˈеживотно̄ ст, безграˈнично̄ ст /
бˈезгранично̄ ст, безиˈзлазно̄ ст / бˈезизлазно̄ ст, бˈескомпромисно̄ ст / бескомпроˈмисно̄ ст,
бˈесконачно̄ ст / бескоˈначно̄ ст,
бˈескорисно̄ ст / беˈскорисно̄ ст,
бˈесловесно̄ ст /
беслоˈвесно̄ ст,
бˈесповратно̄ ст / беспоˈвратно̄ ст,
бˈеспомоћно̄ ст / беˈспомоћно̄ ст,
бˈестелесно̄ ст / бестеˈлесно̄ ст,
брˈеменито̄ ст / бремеˈнит[о̄ ]ст 253 ,
еˈфикасно̄ ст /
ефиˈкасно̄ ст, једноˈгласно̄ ст, једноˈдушно̄ ст, мастиˈљаво̄ ст, нˈеуљудно̄ ст / неуˈљудно̄ ст,
неуˈпутно̄ ст / нˈеупутно̄ ст, нˈеуредно̄ ст / неуˈредно̄ ст, нˈецелисходно̄ ст / нецелиˈсходно̄ ст,
поˈдробно̄ ст / пˈодробно̄ ст,
преˈпуно̄ ст / прˈепуно̄ ст,
преˈча̄ сно̄ ст,
целиˈсходно̄ ст /
цˈелисходно̄ ст
(4–7а) гро̄ ˈзно̄ ст, по̄ ˈмно̄ ст
(4–7б) ве̄ ˈрно̄ ст / вˈерно̄ ст, во̄ ˈљно̄ ст / вˈољно̄ ст, гне̄ ˈвно̄ ст / гнˈевно̄ ст, млˈечно̄ ст /
мле̄ ˈчно̄ ст, хˈрло̄ ст / хр̄ ˈло̄ ст
(4–7в) брˈижно̄ ст / брˈӣжно̄ ст, вˈито̄ ст, јˈешно̄ ст, лˈажно̄ ст, нˈе̄ жно̄ ст / нˈежно̄ ст
(4–8б) јˈетко̄ ст / је̄ ˈтко̄ ст
(3–5а) аутоно̄ ˈмно̄ ст
(3–5в) заˈко̄ шено̄ ст
(3–6в) беˈспредрасудно̄ ст / беспредра̄ ˈсудно̄ ст,
заˈклонито̄ ст,
доˈступно̄ ст /
до̄ ˈступно̄ ст,
омлита̄ ˈвело̄ ст / оˈмлитавело̄ ст,
помахнӣˈтало̄ ст / помахниˈтало̄ ст,
поˈсебно̄ ст, проˈлазно̄ ст / про̄ ˈлазно̄ ст, рˈа̄ дино̄ ст (раˈдино̄ ст),
(3–9в) виоˈлентно̄ ст / виолеˈнтно̄ ст,
вируˈлентно̄ ст / вирулеˈнтно̄ ст,
двовалеˈнтно̄ ст / двоваˈлентно̄ ст, дивеˈргентно̄ ст / дивергеˈнтно̄ ст, конкуреˈнтно̄ ст;
жˈенско̄ ст, љˈудско̄ ст, мˈушко̄ ст, уˈсахло̄ ст
(4–6в) непрӣˈродно̄ ст, прˈигодно̄ ст, пуˈстошно̄ ст / пӯˈстошно̄ ст – зˈа̄ разно̄ ст /
зˈаразно̄ ст
(4–9в) сˈирово̄ ст (сиˈрово̄ ст)
(6–7а) ре̄ ˈвно̄ ст
(7–8а) зра̄ ˈчно̄ ст, мра̄ ˈчно̄ ст, мӯˈзно̄ ст, сја̄ ˈјно̄ ст
(7–8б) гр̄ ˈдост / гˈрдо̄ ст
Најпре ћемо размотрити односе између мотивних и твореничких ликова. Придеви
из група (1) и (2), с дугим ПОС и краткоћом пред њим, за разлику од осталих група,
већински узимају колумнални лик, прогредирајући своје МА до суфикса. Тако чине и
они из групе (7), који немају слога пред дужином. То је показатељ да је дужина ПОС
значајан фактор атракције МА, мада имамо и немали број примера без алтернације. Део
њих би, чини се, могао носити и прогредирано МА (нпр. кˈомо̄ тност, пˈома̄ мно̄ ст,
прˈивла̄ чно̄ ст...), али никако не и они од глаголских придева (као *замр̄ ˈло̄ ст, зарђалост,
253
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прецветалост; *ганӯˈто̄ ст, напетост254) и греколатинизама без експлицитног суфикса
(*асинхро̄ ˈно̄ ст, спонтаност, урбаност, уп. могуће комо̄ ˈтност).
Малобројни примери из ових група, можда као одраз недоследног нормирања,
имају кратке ПОС нˈејако̄ ст, ˈокретно̄ ст, ˈосуто̄ ст, пˈодатно̄ ст 255 – двоˈвидно̄ ст,
равноˈзвучно̄ ст, хетероˈгено̄ ст.
2.1.146.2. Примери из осталих група већински задржавају мотивно МА, што значи
да су алтернације као пого̄ ˈдно̄ ст ~ поˈгодан, неопхо̄ ˈдно̄ ст ~ нˈеопходан, аутохто̄ ˈно̄ ст ~
аутоˈхтон², у којима осим прогресије имамо и дужење ПОС, на самом рубу прозодије
овог творбеног модела. Може се, ипак, претпоставити и да није реч о несистемској
појави, већ о нереалним краткоћама мотивних придева, на шта посебно упућује и даје
му кредибилност непреврело стање у прозодији придева на ‐ан.256
Примери од кратких једносложних основа, типа јˈасно̄ ст (4), не прогредирају МА,
као ни глаголски придеви (5). Изузетак су но̄ ˈво̄ ст / нˈово̄ ст и по̄ ˈмно̄ ст, с дужењем.
Група (6), без обзира на дужину ПОС фаворизује мотивни лик; у за̄ ˈбавно̄ ст ~
за̄ ˈба̄ ван² и др. имамо чак и краћење ПОС.
Изведенице од придева с дублетизмом у коме је једна варијанта с иницијалним
МА – радије ће алтернирати то МА него оно унутаросновинско: беспре̄ ˈкидно̄ ст /
беспрекӣˈдно̄ ст, беспре̄ ˈкорно̄ ст / беспреко̄ ˈрно̄ ст, досто̄ ˈјно̄ ст / до̄ ˈсто̄ јно̄ ст, за̄ ˈмамно̄ ст /
зама̄ ˈмно̄ ст,
недосто̄ ˈјно̄ ст / недо̄ ˈсто̄ јно̄ ст,
непрӣˈсто̄ јно̄ ст / непристо̄ ˈјно̄ ст,
суˈставно̄ ст / суста̄ ˈвно̄ ст. С друге стране, код група које у приближно једнакој мери
преферирају колумнални лик науштрб мотивног, као дублети ће такође приближно
равномерно чувати иницијално или унутаросновинско МА – бˈезбро̄ јно̄ ст / безбро̄ ˈјно̄ ст,
дрˈуже̄ вно̄ ст / друже̄ ˈвно̄ ст,
душе̄ ˈвно̄ ст / дˈуше̄ вно̄ ст,
књиже̄ ˈвно̄ ст / књˈиже̄ вно̄ ст,
муже̄ ˈвно̄ ст (мˈуже̄ вно̄ ст), руше̄ ˈвно̄ ст / рˈуше̄ вно̄ ст : бескр̄ ˈвно̄ ст / беˈскр̄ вно̄ ст,
беспра̄ ˈвно̄ ст / беˈсправно̄ ст,
зимомо̄ ˈрно̄ ст / зимоˈмо̄ рно̄ ст,
прекоме̄ ˈрно̄ ст /
прекоˈме̄ рно̄ ст,
самово̄ ˈљно̄ ст / самоˈво̄ љно̄ ст,
слободоӯˈмно̄ ст / слободоˈӯмно̄ ст,
уста̄ ˈвно̄ ст / у ˈста̄ вно̄ ст (ту спадају и сви примери из (1–3б)), а сличан однос, мада с
мање бројним примерима, имамо и у ˈизвесно̄ ст / изве̄ ˈсно̄ ст, ˈодлучно̄ ст / одлӯˈчно̄ ст :
препоˈдобно̄ ст / преподо̄ ˈбно̄ ст,
проиˈзводно̄ ст / произво̄ ˈдно̄ ст,
с
кратким
ПОС
мотиватора.
Једносложни дуги придеви с почетним МА, иако већином преносе МА, у
малобројним примерима то не чине, мада, мислимо, није мимо језичког осећања ни
бӯˈчно̄ ст, спо̄ ˈљно̄ ст... Ни овде трпни придеви не преносе МА (дˈа̄ но̄ ст, дˈа̄ то̄ ст), а
знˈано̄ ст чак и скраћује ПОС.
Та тежња је ипак јача код деадјектива из групе (8)257, мада ту до краћења – и то с
регресијом МА, једином у овом творбеном моделу – долази махом у лексичким
примерима, док би то код осталих било сасвим необично (*дˈужно̄ ст, *нˈемо̄ ст), а у
вишесложним (као ваља̄ ˈно̄ ст, мекӯˈшно̄ ст), сматрамо, и немогуће.
Мада изведенице из групе (9), с претсуфиксалним МА и краткоћом ПОС, делују
прозодијски хомогено – носе мотивно МА, оне се суштински веома разликују. Домаће
речи, било да су у питању оне од трпних или од описних придева, регредирају МА
(шаˈрено̄ ст ~ шареˈн‐, љˈудско̄ ст ~ љуˈдскӣ², па и хрˈомо̄ ст, шиˈљато̄ ст према
флективним дублетима мотиватора) и тако блокирају успостављање лика с краткоћом
Ово важи и за глаголске придеве с неиницијалним МА (група 5), који никада не померају МА.
И у необичној творби сˈумрло̄ ст очекивали бисмо дуг ПОС (уп. зˈамр̄ ло̄ ст, ˈобамр̄ ло̄ ст).
256 Речит је и дублет пˈослӯшно̄ ст / послӯˈшно̄ ст ~ пˈослӯшан / пˈослушан, у којем не долази до прогресије
МА варијанте код које се то очекује, већ код лика с краткоћом ПОС. Ако је лик пˈослушан² реалан, онда се
пре може очекивати пˈослушно̄ ст².
257 Речи из ове групе, будући да се код њих мотивно МА подудара с колумналним, поделили смо у три
типа на основу постојања алтернација (краћења ПОС с регресијом МА).
254
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и МА пред суфиксом (уп. и ре̄ ˈвно̄ ст ~ реˈван²). Но, оне страног порекла, на ‐нтно̄ ст, као
девијаˈнтно̄ ст, децеˈнтно̄ ст, од тога привидно одступају, будући да је реално,
нормативно непризнато МА у њима девија̏ нтно̄ ст, деце̏ нтно̄ ст, које се подудара с
домаћим основама. У конкуреˈнтно̄ ст ~ конкуˈрентан² имамо чак и прогресију МА до
суфикса. Ипак, у једном домаћем примеру, можда омашком, имамо претсуфиксално МА:
преплетеˈно̄ ст.
2.1.146.3. У примерима преˈнуло̄ ст, ˈумешно̄ ст, шепрˈтљаво̄ ст и пуˈстошно̄ ст /
пӯˈстошно̄ ст, чˈаро̄ бно̄ ст / чˈаробно̄ ст МА не одговара мотивном; у вратоˈломно̄ ст,
за̄ ˈблудно̄ ст, једноˈгласно̄ ст, једноˈдушно̄ ст, преˈча̄ сно̄ ст, приˈра̄ сло̄ ст, раскруˈпњало̄ ст
према мотивном дублетизму имамо само један лик; у неˈмило̄ ст / нˈемило̄ ст,
прˈена̄ гло̄ ст / прена̄ ˈгло̄ ст, преˈпредно̄ ст (препреˈдено̄ ст)
према
инваријантном
мотиватору имамо творенички дублетизам.
Код речи двоˈвидно̄ ст, заˈглухнуто̄ ст, нˈапето̄ ст, нˈејако̄ ст, ˈокретно̄ ст, ˈосуто̄ ст,
пˈодатно̄ ст, пˈожељно̄ ст, пˈонизно̄ ст / понӣˈзно̄ ст, поˈсебно̄ ст, прена[ˈ]др[а̄ ]жено̄ ст,
пренаˈпрегнӯто̄ ст, преˈфињено̄ ст, приˈступно̄ ст, равноˈзвучно̄ ст, ра̄ ˈздвојно̄ ст,
раˈзмазано̄ ст, треˈнира̄ но̄ ст, фоˈрсира̄ но̄ ст, хетероˈгено̄ ст и беспра̄ ˈвно̄ ст / беˈсправно̄ ст,
дˈоконо̄ ст / доˈконо̄ ст, ˈизлока̄ н о̄ ст / иˈзлока̄ но̄ ст, ра̄ ˈзблудно̄ ст / рˈазблудно̄ ст, сˈулудо̄ ст /
суˈлудо̄ ст, суˈставно̄ ст / суста̄ ˈвно̄ ст – уочавамо краткоће наместо мотивних дужина
на ПОС или пенултими основе, а код неза̄ ˈзо̄ рно̄ ст дужину коју нема мотиватор (уп.
неза̄ ˈзоран, беза̄ ˈзоран). Примери као шˈе̄ нуто̄ ст / шˈе̄ нӯто̄ ст упућују на то да је у питању
свесна њихова ревизија, али је она спроведена недоследно: у једним примерима пред
дугим ‐о̄ ст (‐ăн‐), а у другима пред два дуга слога ‐а̄ но̄ ст (‐ŭрāн‐), наместо којих би се
очекивало *треˈнӣрăно̄ ст, *фоˈрсӣрăно̄ ст.
Према дублетном јављању дужине у мотиватору имамо само кратко за̄ ˈбавно̄ ст,
колоˈритно̄ ст, прˈигодно̄ ст и дуго заˈко̄ шено̄ ст, преˈча̄ сно̄ ст, раˈзгне̄ вљено̄ ст, а према
инваријантној дужини у мотиватору имамо дублетно приˈносно̄ ст / прӣˈносно̄ ст,
реˈљефно̄ ст / реˈље̄ фно̄ ст 258 , суˈстало̄ ст / сӯˈстало̄ ст. У нˈеувиђавно̄ ст и пˈојавно̄ ст
такође очекујемо дужине ПОС, ако не и прогресију до суфикса.
Недоследности и у МА и у квантитету у поређењу с мотивним придевом имамо у
пустоˈпашно̄ ст и ˈимӯно̄ ст, непрӣˈлично̄ ст, непрӣˈродно̄ ст.
2.1.147. Суфикс ‐ност
Прогредирано МА у двопартӣˈјно̄ ст и партӣˈјност, као и (условно узето) мотивно
МА у ?прˈедно̄ ст, одговара расподели која важи за суфикс ‐о̄ ст.
2.1.148. Суфикс ‐ут
Иницијално МА, пред ПОС, носе речи кˈолӯт, пˈрхӯт, трˈенӯт, с дугим суфиксом ‐ӯт.
2.1.149. Суфикс ‐аћ
Све именице с овим суфиксом, иначе малобројне, имају ПЛ аˈа̄ : гоˈла̄ ћ, диˈска̄ ћ,
жеˈнска̄ ћ, лиˈја̄ ћ, матоˈра̄ ћ, црˈта̄ ћ. Са суфиксом ‐даћ је срˈнда̄ ћ.
2.1.150. Суфикс ‐ић
Суфикс ‐ић доста је плодан; њиме се гради петстотињак именица, од разних
основа, али су то највећма деноминали. У грађу смо, осим лексема које су дате као
засебне одреднице, уврстили и множинске форме на ‐ићи дате под одредницама које
означавају младунче животиње, нпр. прˈа̄ се ~ прˈасићи. (На исти начин смо третирали и
тако донесене збирне именице са ‐ад и ‐је.) Код Маретића (1899: 316–317), а с оградом и
код Николића (1970: 74–75), овај суфикс је раздвојен према дужини (‐ић : ‐ӣћ), с којим
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поступком Клајн (2003) раскршта, будући да код обају суфикса имамо исте врсте
мотивних речи, значења и сл., наравно и квантитетско уједначавање, које је пресудни
фактор. Ипак, у односу на старију грађу, данас увиђамо и један новији тип речи, који
заиста одликује обавезна дужина (криˈмӣћ, о коме в. ниже).
2.1.150.1. У погледу квантитета суфиксалног слога (1) око 57% чине краткоће, (2)
7% дужине, а (3) чак 36% дублети. То су ове речи:
(1) амбаˈрић, анђеˈлић, бадњаˈчић, баˈрјачић / барјаˈчић, бароˈнић, белоˈкапић,
беоˈчужић, бӣˈволић, билеˈтић, биˈсерић, близаˈнчићи, боˈдежић / бо̄ ˈдежић, бокаˈлић,
бокоˈрић, брˈабоњчић / брабоˈњчић, брˈатић, брежуˈљчић, бријаˈчић, буˈбрежић, букваˈрић,
букеˈтић, буˈлдожић, буˈључић (буљуˈчић), бунаˈрић, бусеˈнић, вајаˈтић, ваˈљушчић,
ваˈљчић, вˈеверичић, веˈзић, вˈитезић, вˈитлић, вихоˈрић, властеˈлић, Влˈашићи, војниˈчић,
воћњаˈчић, воˈшчић, врагоˈлић, врˈтложић, вˈугић, вˈучић, гавраˈнић / гˈавранић, гавуˈнић,
гˈаздић, галеˈбић, глуˈмчић, годишњаˈчићи, голоˈбрадић, голоˈтрбић, голуˈбић, господаˈрић,
гргеˈчић, гребеˈнић, гˈрличић, грудњаˈчић, Гˈрчићи, гуштеˈрић, гˈушчићи, девеˈрић / дˈеверић,
деˈњчић, дˈеспотић, детаˈљић, деˈтић, дечаˈрчић, дечаˈчић, дивљаˈчић, димњаˈчић,
динаˈрић, диˈречић, длˈанић, добоˈшић / дˈо̄ бошић, догађаˈјић, додаˈчић, доксаˈтић /
доˈксатић, докумеˈнтић, дˈоратић / доˈратић, до̄ ˈчић, дошљаˈчић, дуˈкатић, дуˈпчић,
дућаˈнић, дуˈшечић, ђавоˈлић, ђевреˈчић, ђердаˈнић, ђеˈрђефић, жаˈпчић, живоˈтић,
жутоˈкљунић, заˈклопчић, залогаˈјић, замоˈрчићи, замотуˈљчић, зˈаовић, зˈаовичић, знаˈчић,
ивеˈрић, јавоˈрић, јагаˈњчић, јаˈрчић, јастреˈбић, јаˈстучић, јеˈзичић, јунаˈчић, јуˈнчић,
кавеˈзић (ка̄ ˈвезић), каˈишић, канаˈлић, кантаˈрић, каˈпчић, кестеˈнић, клобуˈчић, коваˈчић,
коˈвчежић, кокоˈтић, колаˈчић, коˈлибрић / колиˈбрић, колуˈтић, ко̄ ˈлчић / коˈлчић, комаˈдић,
коˈнопчић / коноˈпчић, коˈнчић / ко̄ ˈнчић, коˈпчић, кораˈчић, корбаˈчић, косиˈрић, котлеˈтић,
котуˈрић, кошаˈрић, крагуˈљић, краˈјцарић / крајцаˈрић, крастаˈвчић, креˈветић / кревеˈтић,
криˈлатић, кристаˈлић, крстаˈшић, крчаˈжић, кˈукавичић, кулаˈшић, куˈндачић / кундаˈчић,
кˈупић / куˈпић, кˈӯрвић, курјаˈчић, кˈутлић, кˈућић, кˈучићи, лабуˈдић, лˈасичић (лаˈсичић),
лˈаставић, лˈаставичић, ластаˈрић, лахоˈрић, леˈвчић, лењиˈрић, лептиˈрић, лешниˈчић,
лиˈсичић, лиˈсичићи, локваˈњић, лоˈкумић / локуˈмић, ло̄ ˈнчић, лӯˈпежић, луˈчић, магаˈрчић,
манастиˈрић, маˈчић, мˈачићи, меˈдведић, мехуˈрић, мˈечићи, младуˈнчићи, млекаˈрић,
мундиˈрић, на̄ ˈборић, нараˈмчић / наˈрамчић, наредниˈчић, ноˈвчић, ноˈтесић, обруˈчић,
оˈвнић, окраˈјчић / оˈкра̄ јчић, оˈлучић, ормаˈрић, оˈточић, пакеˈтић, паˈпучић, пˈарошчић,
патуˈљчићи, пˈачићи, пˈилићи, поˈдво̄ љчић, појаˈсић, поклоˈпчић / поˈклопчић, полетаˈрчићи,
поˈточић, прˈасићи, прˈаунучићи, преˈграчић, приˈштић, прозоˈрић, прˈслучић / пˈрслучић,
пˈршић, псˈић, птˈић, пˈупољчић / пупоˈљчић, пˈупчић, раˈнчић, рˈачић, ремеˈнић, рˈисић,
рукаˈвић, руˈпчић, ручниˈчић, самаˈрић, саˈндучић, своˈдић, сврˈачић, свˈрдлић, сељаˈчић,
сеˈпетић, сˈестрић, сˈестричић, синоˈвчић, сироˈчић, сокаˈчић, сокоˈлић, сомуˈнић, стиˈхић,
стомаˈчић, струˈчић, стуˈдентић, суˈнђерић, суˈплентић, таблеˈтић, таваˈнић / таˈванић,
талаˈсић, тањиˈрић, твоˈрић, тежаˈчић, тˈелићи, тˈеткић, тетреˈбић, тˈиквић,
тоˈбо̄ лчић / тобоˈлчић, тоˈпић, трˈбушић, тргоˈвчић, труˈпчић, тунеˈлић, туˈрић, ћилеˈрић,
ћоˈшкић, ћуˈпић, ћˈурићи, ћˈурчић, уˈбрусић, уˈво̄ јчић, угаˈрчић, угљеˈнић, ˈузлић, уˈнучић,
уˈштипчић, фењеˈрић, фитиˈљић, флˈертић, ханџаˈрић, ходниˈчић, цˈарић, цˈиплић,
црвеˈнкапић, црвеноˈкапић, црноˈочић, црˈнчић, чаˈвлић, чˈа̄ вчић, чаˈнчић, чардаˈчић, чˈасић,
чˈасо̄ вничић / чаˈсо̄ вничић, чвоˈрчић, чеˈкићић, чиˈбучић / чибуˈчић, чиновниˈчић / чиˈно̄ вничић,
човеˈчић / чоˈвечић, чокаˈњић, чупеˈрчић, чуˈпић, џаˈчић, шˈанчић / шаˈнчић, шатоˈрић,
шеваˈрић, шеˈгртић, шепуˈтић, шипаˈрчић, шљˈахтић, шпекуˈлантић / шпекулаˈнтић,
шрапнеˈлић, шуˈпчић, шураˈчић,
(2) злˈӣћ; баˈсӣћ, браˈвӣћ, глаˈвӣћ, гоˈлӣћ, гоˈлӣћ, граˈдӣћ, грˈлӣћ, грˈмӣћ, деˈчкӣћ, доˈбрӣћ,
дроˈзгӣћ, жеˈнскӣћ, жиˈрӣћ, жуˈњӣћ, каˈфӣћ, коˈњӣћ, краˈјӣћ, криˈмӣћ, љуˈбӣћ, маˈлӣћ, миˈнӣћ,
млаˈдӣћ, поˈлӣћ, поˈпӣћ, поˈрнӣћ, слаˈбӣћ, слаˈдӣћ, слеˈпӣћ, таˈблӣћ, хоˈмӣћ, храˈмӣћ,
шкембӣˈћи, шкоˈљӣћ, шљиˈвӣћ
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(3) баˈдњић / баˈдњӣћ, баˈтић / баˈтӣћ, биˈчић / биˈчӣћ, биˈчић / биˈчӣћ, боˈгић / боˈгӣћ,
боˈжић / боˈжӣћ, боˈрић / боˈрӣћ, бреˈстић / бреˈст[ӣ]ћ259, броˈдић / броˈдӣћ, броˈшић / броˈшӣћ,
бруˈсић / бруˈсӣћ, брˈчић / брˈчӣћ, буˈбњић / буˈбњӣћ, бˈуквић / буˈквӣћ, буˈтић / буˈтӣћ, ваˈлић /
ваˈлӣћ, веˈнчић / веˈнчӣћ, веˈпрић / веˈпрӣћ, веˈтрӣћ / веˈтрић, виˈрӣћ / виˈрић, влаˈсӣћ / влаˈсић,
влаˈтӣћ / влаˈтић, воˈзӣћ / воˈзић, воˈлӣћ / воˈлић, враˈжић / враˈжӣћ, враˈнчић / враˈнчӣћ,
враˈпчић / враˈпчӣћ, враˈтић / враˈтӣћ, врˈтић / врˈтӣћ, врˈчић / врˈчӣћ, врˈшић / врˈшӣћ,
вуˈчић / вуˈчӣћ, гаˈдӣћ / гаˈдић, гаˈјӣћ / гаˈјић, гаˈтӣћ / гаˈтић, глаˈсӣћ / глаˈсић, глеˈжњић /
глеˈжњӣћ, глоˈгић / глоˈгӣћ, гњаˈтӣћ / гњаˈтић, гњуˈрчӣћ / гњуˈрчић, граˈбӣћ / граˈбић, греˈшић /
греˈшӣћ, гроˈбић / гроˈбӣћ, гроˈздӣћ / гроˈздић, гроˈфић / гроˈфӣћ, гроˈшић / гроˈшӣћ, гуˈњић /
гуˈњӣћ, даˈрић / даˈрӣћ, двоˈрчӣћ / двоˈрчић, деˈлић / деˈлӣћ, дˈетлић / деˈтлӣћ, диˈмић / диˈмӣћ,
доˈлӣћ / доˈлић, доˈмић / доˈмӣћ, дреˈнӣћ / дреˈнић, дроˈњчић / дроˈњчӣћ, друˈжић / друˈжӣћ,
дрˈшчић / дрˈшчӣћ, дуˈбӣћ / дуˈбић, дуˈгмӣћ / дуˈгмић, дуˈдӣћ / дуˈдић, ђаˈчић / ђаˈчӣћ, жбуˈнић /
жбуˈнӣћ, ждреˈпчић / ждреˈпчӣћ, жиˈвић / жиˈвӣћ, жлеˈбић / жлеˈбӣћ, зглоˈбӣћ / зглоˈбић,
зеˈчић / зеˈчӣћ, змиˈјӣћ / змиˈјић, зраˈчић / зраˈчӣћ, зуˈбић / зуˈбӣћ, јˈагњићи / јагњӣˈћи, јеˈжић /
јеˈжӣћ, кˈаблић / каˈблӣћ, капуˈтић / капуˈтӣћ, каранфиˈлић / каранфиˈлӣћ, квадраˈтић /
квадраˈтӣћ, кеˈрић / кеˈрӣћ, киˈпић / киˈпӣћ, клаˈсић / клаˈсӣћ, клиˈпић / клиˈпӣћ, кљуˈнић /
кљуˈнӣћ, кљуˈчић / кљуˈчӣћ, кнеˈжић / кнеˈжӣћ, коˈсић / коˈсӣћ, коˈтлић / коˈтлӣћ, коˈшић /
коˈшӣћ, краˈљӣћ / краˈљић, криˈжӣћ / криˈжић, крˈмчић / крˈмчӣћ, кроˈвӣћ / кроˈвић,
кромпиˈрӣћ / кромпиˈрић, крˈстӣћ / крˈстић, круˈжӣћ / круˈжић, куˈмӣћ / куˈмић, куˈнӣћ /
куˈнић, куˈтӣћ / куˈтић, лˈавић (лаˈвӣћ), лаˈнчић / лаˈнчӣћ, лˈасић (лаˈсӣћ), леˈсић / леˈсӣћ,
леˈшић / леˈшӣћ, лиˈстӣћ / лиˈстић, љуˈтӣћ / љуˈтић, маˈзгић / маˈзгӣћ, маˈљӣћ / маˈљић,
мантиˈлић / мантиˈлӣћ, меˈшић / меˈшӣћ, миˈшӣћ / мˈишић, млаˈзӣћ / млаˈзић, моˈмчић /
моˈмчӣћ, моˈстӣћ / моˈстић, мраˈвӣћ / мраˈвић, мраˈзӣћ / мраˈзић, муˈжӣћ / муˈжић, ноˈжић /
ноˈжӣћ, ноˈктић / ноˈктӣћ, ноˈсић / ноˈсӣћ, оˈрлић / оˈрлӣћ, паˈклӣћ / паˈклић, паˈњӣћ /
па[ˈ]њић 260 , папиˈрић / папиˈрӣћ, паˈркӣћ / паˈркић, паˈрчићи / парчӣˈћи, пеˈтлӣћ / пеˈтлић,
плаˈстӣћ / плаˈстић, плˈемић / плеˈмӣћ, поˈслић / поˈслӣћ, прˈстӣћ / прˈстић, пруˈтић /
пруˈтӣћ, пуˈжић / пуˈжӣћ, пуˈтић / путӣћ, раˈжњић / раˈжњӣћ, реˈдић / реˈдӣћ, реˈжњић /
реˈжњӣћ, реˈпић / реˈпӣћ, риˈбӣћ / рˈибић, роˈгљић / роˈгљӣћ, роˈжић / роˈжӣћ, роˈјић / роˈјӣћ,
рˈтић / рˈтӣћ, султа[ˈ]нић / султаˈнӣћ261, саˈтић / саˈтӣћ, слаˈпић / слаˈпӣћ, соˈмић / соˈмӣћ,
спруˈдић / спруˈдӣћ, срˈпић / срˈпӣћ, стаˈклић / стаˈклӣћ, стаˈсић / стаˈсӣћ, ствоˈрић /
ствоˈрӣћ, стоˈжић / стоˈжӣћ, стоˈлић / стоˈлӣћ, стуˈбић / стуˈбӣћ, стуˈпић / стуˈпӣћ, суˈдић /
суˈдӣћ, таˈсић / таˈсӣћ, тˈигрић / тиˈгрӣћ, тоˈрић / тоˈрӣћ, тоˈчкић / тоˈчкӣћ, трˈнић / трˈнӣћ,
труˈнић / труˈнӣћ, труˈпић / труˈпӣћ, феˈсић / феˈсӣћ, фраˈтрић / фраˈтрӣћ, храˈстић /
храˈстӣћ, хуˈмић / хуˈмӣћ, цвеˈтић / цвеˈтӣћ, цеˈрић / цеˈрӣћ, цигаˈрић / цигаˈрӣћ, црˈвӣћ /
црˈвић, цреˈпић / цреˈпӣћ, црˈтић / црˈтӣћ, чаˈбрић / чаˈбрӣћ, чаˈмчић / чаˈмчӣћ, чвоˈрић /
чвоˈрӣћ, чеˈпић / чеˈпӣћ, чеˈшљић / чеˈшљӣћ, чиˈрић / чиˈрӣћ, чуˈнић / чуˈнӣћ, чуˈњић / чуˈњӣћ,
џеˈпӣћ / џеˈпић, шаˈлић / шаˈлӣћ, шешиˈрић / шешиˈрӣћ, шиˈљчић / шиˈљчӣћ, шљуˈнчић /
шљуˈнчӣћ, шраˈфић / шраˈфӣћ, штаˈпић / штаˈпӣћ, штеˈнићи / штенӣˈћи, штиˈтић /
штиˈтӣћ
Мада су, како се види и на први поглед, односи међу тим речима прилично
замршени, извесне, незнатне тежње могу се издвојити. Изведнице с кратким ‐ић, за
разлику од осталих, често се састоје од три и више слогова. Оне пак двосложне – да
наведемо један њихов део: брˈатић, вˈитлић, Влˈашићи, воˈшчић, вˈугић, вˈучић, гˈаздић,
Гˈрчићи, гˈушчићи, деˈњчић, деˈтић, длˈанић, дуˈпчић, жаˈпчић, каˈпчић, коˈпчић, кˈупић /
куˈпић, кˈутлић, кˈућић, кˈучићи, маˈчић, мˈачићи, мˈечићи, ноˈвчић, пˈачићи, пˈилићи,
прˈасићи, пˈупчић, раˈнчић, рˈачић, рˈисић, руˈпчић, своˈдић, сврˈачић, свˈрдлић, сˈестрић,
сироˈчић, стиˈхић, тˈелићи, тˈеткић, тˈиквић, тоˈпић, ћуˈпић, ћˈурићи, ћˈурчић, ˈузлић,
Грешком двапут наведено с истим ликом.
Грешком неакцентовано: пањић.
261 Вероватно омашком акцентовано на првом слогу: „су̀ лтанић“. Таква форма није очекивана.
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флˈертић, цˈарић, цˈиплић, црˈнчић, чˈасић, чвоˈрчић, џаˈчић, шˈанчић / шаˈнчић, шљˈахтић –
углавном носе МА пред ПОС. Могућност јављања дугог суфикса видимо махом код
двосложница; из групе (3) имамо тек неколико речи с три слога: капуˈтић / капуˈтӣћ,
квадраˈтић / квадраˈтӣћ, кромпиˈрӣћ / кромпиˈрић, мантиˈлић / мантиˈлӣћ, папиˈрић /
папиˈрӣћ, султа[ˈ]нић / султаˈнӣћ, цигаˈрић / цигаˈрӣћ, шешиˈрић / шешиˈрӣћ, каранфиˈлић /
каранфиˈлӣћ. Последња два податка упућују на тежњу ка успостављању опозиције у
односу МА и суфиксалне дужине, аˈ‐ӣћ : ˈа‐ић, коју је уочио и Стевановић (1986: 518).
Двосложнице као криˈмӣћ, љуˈбӣћ, миˈнӣћ, поˈлӣћ, поˈрнӣћ, слаˈбӣћ, хоˈмӣћ – новији
жаргонизми – доследно носе дуг суфикс и претсуфиксално МА (то потврђује и Бугарски
2006: 87), па се они по стилистичком, значењском, а и по прозодијском критеријуму до
једне мере могу одвојити од главнине осталих примера на ‐ић. Другачији квантитет
има само дублет црˈтић / црˈтӣћ. Код Стевановића је само дуг суфикс предвиђен код
деадјектива типа млаˈдӣћ, деноминала типа баˈгљӣћ (од им. е̄ ‐промене)262 и оних типа
Јаˈнкӣћ (деминутивних антропонима).
Неслоговне основе злˈӣћ : псˈић, птˈић не разликују се од осталих у погледу
квантитетског колебања.
2.1.150.2. Експанзију дугог суфиксалног слога (Стевановић: l. c.; Јокановић
Михајлов 2012), а оно заправо – с обзиром на поменуту везу с претсуфиксалним МА – у
већини падежа подразумева суфиксално МА за том дужином (коњӣˈћи), односно
наглашени дуги слог, правдали бисмо, као и код ПЛ ‐ӣˈца, фонетском симболизмом (в. т.
2.6.2.3), пре него утицајем народних говора и дужењем типа даˈна̄ с, јеˈда̄ н (Јокановић
Михајлов 2012: 79), које важи на ужој територији. Суфиксална дужина, судећи по
Бабићу (2002)263, није уобичајена на хрватском западу, а код примера као кˈафић,
крˈимић, љˈубић (Бабић 2002: 203) и МА је фиксирано на другом месту (на ХЈП је ипак:
каˈфӣћ).
ПОС је редовно кратак. Краћење са задржавањем МА налазимо у примерима (а)
бароˈнић, билеˈтић, бокаˈлић, брежуˈљчић, бреˈстић / бреˈст[ӣ]ћ, бријаˈчић, букваˈрић,
букеˈтић, бунаˈрић, вајаˈтић, ваˈљчић, веˈнчић / веˈнчӣћ, војниˈчић, враˈнчић / враˈнчӣћ,
враˈпчић / враˈпчӣћ, гавуˈнић, гаˈјӣћ / гаˈјић, глаˈвӣћ, глуˈмчић, гњуˈрчӣћ / гњуˈрчић, господаˈрић,
гргеˈчић, греˈшић / греˈшӣћ, грудњаˈчић, гуˈњић / гуˈњӣћ, двоˈрчӣћ / двоˈрчић, деˈлић / деˈлӣћ,
детаˈљић, деˈтић, дечаˈрчић, дечаˈчић, дивљаˈчић, додаˈчић, дошљаˈчић, дроˈњчић /
дроˈњчӣћ, дрˈшчић / дрˈшчӣћ, дуˈпчић, дућаˈнић, ђаˈчић / ђаˈчӣћ, ђердаˈнић, жаˈпчић,
ждреˈпчић / ждреˈпчӣћ, жиˈвић / жиˈвӣћ, жуˈњӣћ, замотуˈљчић, јунаˈчић, јуˈнчић, канаˈлић,
капуˈтић / капуˈтӣћ, квадраˈтић / квадраˈтӣћ, киˈпић / киˈпӣћ, клиˈпић / клиˈпӣћ, клобуˈчић,
кљуˈчић / кљуˈчӣћ, коваˈчић, колаˈчић, комаˈдић, корбаˈчић, косиˈрић, котлеˈтић, кошаˈрић,
крагуˈљић,
краˈљӣћ / краˈљић,
криˈжӣћ / криˈжић,
кристаˈлић,
крˈмчић / крˈмчӣћ,
кромпиˈрӣћ / кромпиˈрић, крстаˈшић, крчаˈжић, кулаˈшић, куˈнӣћ / куˈнић, куˈтӣћ / куˈтић,
лаˈнчић / лаˈнчӣћ, ластаˈрић, леˈвчић, лењиˈрић, локваˈњић, љуˈбӣћ, љуˈтӣћ / љуˈтић,
маˈљӣћ / маˈљић, мантиˈлић / мантиˈлӣћ, млаˈдӣћ, младуˈнчићи, млекаˈрић, мундиˈрић,
ноˈвчић, ноˈжић / ноˈжӣћ, оˈвнић, оˈрлић / оˈрлӣћ, ормаˈрић, пакеˈтић, паˈњӣћ / па[ˈ]њић,
папиˈрић / папиˈрӣћ, паˈрчићи / парчӣˈћи, патуˈљчићи, пеˈтлӣћ / пеˈтлић, полетаˈрчићи,
пруˈтић / пруˈтӣћ, пуˈтић / путӣћ, раˈжњић / раˈжњӣћ, раˈнчић, рукаˈвић, руˈпчић, ручниˈчић,
султа[ˈ]нић / султаˈнӣћ, самаˈрић, сељаˈчић, синоˈвчић, слеˈпӣћ, сокаˈчић, сомуˈнић,
спруˈдић / спруˈдӣћ, стомаˈчић, стуˈбић / стуˈбӣћ, стуˈпић / стуˈпӣћ, таблеˈтић, таˈблӣћ,
тањиˈрић, тежаˈчић, труˈпчић, тунеˈлић, ћоˈшкић, фитиˈљић, ханџаˈрић, храˈстић /
храˈстӣћ, хуˈмић / хуˈмӣћ, цигаˈрић / цигаˈрӣћ, црˈнчић, чаˈмчић / чаˈмчӣћ, чаˈнчић, чвоˈрчић,
чиновниˈчић², чокаˈњић, чупеˈрчић, џаˈчић, шеваˈрић, шешиˈрић / шешиˈрӣћ, шиˈљчић /
Ово данас не важи, јер имамо бˈуквић², сврˈачић, тˈиквић, шљˈахтић...
„Ako izvedenica uz naglasak po pravilu (bànić) ima tip bànīć, baníća, onda drugi naglasak ne pripada
hrvatskomu književnom jeziku“ (стр. 197).
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шиˈљчӣћ, шипаˈрчић, шљуˈнчић / шљуˈнчӣћ, шрапнеˈлић, штаˈпић / штаˈпӣћ, штиˈтић /
штиˈтӣћ, шуˈпчић, шураˈчић.
Уз краћење МА прогредира до ПОС (б) за један слог у браˈвӣћ, бруˈсић / бруˈсӣћ,
брˈчић / брˈчӣћ, буˈбњић / буˈбњӣћ, буˈтић / буˈтӣћ, ваˈлић / ваˈлӣћ, веˈзић, виˈрӣћ / виˈрић,
влаˈсӣћ / влаˈсић, влаˈтӣћ / влаˈтић, воˈзӣћ / воˈзић, враˈжић / враˈжӣћ, враˈтић / враˈтӣћ,
вуˈчић / вуˈчӣћ, гаˈјӣћ / гаˈјић, гаˈтӣћ / гаˈтић, глаˈсӣћ / глаˈсић, глеˈжњић / глеˈжњӣћ, гњаˈтӣћ /
гњаˈтић, гоˈлӣћ, граˈдӣћ, грˈмӣћ, гроˈздӣћ / гроˈздић, даˈрић / даˈрӣћ, деˈлић / деˈлӣћ, дреˈнӣћ /
дреˈнић, дроˈзгӣћ, друˈжић / друˈжӣћ, дуˈбӣћ / дуˈбић, жбуˈнић / жбуˈнӣћ, жиˈрӣћ, жлеˈбић /
жлеˈбӣћ, зеˈчић / зеˈчӣћ, знаˈчић, зраˈчић / зраˈчӣћ, зуˈбић / зуˈбӣћ, јаˈрчић, јеˈжић / јеˈжӣћ,
кеˈрић / кеˈрӣћ, киˈпић / киˈпӣћ, клаˈсић / клаˈсӣћ, кљуˈнић / кљуˈнӣћ, кнеˈжић / кнеˈжӣћ, коˈсић /
коˈсӣћ, круˈжӣћ / круˈжић, куˈмӣћ / куˈмић, леˈсић / леˈсӣћ, лиˈстӣћ / лиˈстић, луˈчић, маˈлӣћ,
меˈшић / меˈшӣћ, млаˈзӣћ / млаˈзић, мраˈвӣћ / мраˈвић, муˈжӣћ / муˈжић, плаˈстӣћ / плаˈстић,
приˈштић, пуˈжић / пуˈжӣћ, реˈдић / реˈдӣћ, реˈжњић / реˈжњӣћ, реˈпић / реˈпӣћ, рˈтић / рˈтӣћ,
саˈтић / саˈтӣћ, сквеˈрић / сквеˈрӣћ, слаˈпић / слаˈпӣћ, срˈпић / срˈпӣћ, стаˈрчић, стаˈсић /
стаˈсӣћ, струˈчић, стуˈбић / стуˈбӣћ, стуˈпић / стуˈпӣћ, суˈдић / суˈдӣћ, таˈсић / таˈсӣћ,
тобоˈлчић², трˈнић / трˈнӣћ, труˈнић / труˈнӣћ, труˈпић / труˈпӣћ, туˈрић, фраˈтрић /
фраˈтрӣћ, храˈмӣћ, цвеˈтић / цвеˈтӣћ, црˈвӣћ / црˈвић, цреˈпић / цреˈпӣћ, чаˈвлић, чиˈрић /
чиˈрӣћ, чуˈнић / чуˈнӣћ, чуˈњић / чуˈњӣћ, чуˈпић, шкоˈљӣћ – а за више слогова у (в) амбаˈрић,
бадњаˈчић, близаˈнчићи, букваˈрић, бунаˈрић, вˈитезић, воћњаˈчић, гавраˈнић², гавуˈнић,
галеˈбић, годишњаˈчићи, голуˈбић, грудњаˈчић, гуштеˈрић, димњаˈчић, динаˈрић, догађаˈјић,
залогаˈјић, јагаˈњчић, јастреˈбић, кантаˈрић, клобуˈчић, колуˈтић, комаˈдић, кораˈчић,
котуˈрић, кошаˈрић, крастаˈвчић, курјаˈчић, лахоˈрић, леˈвчић, лептиˈрић, лешниˈчић,
манастиˈрић, наредниˈчић, мехуˈрић, обруˈчић, појаˈсић, талаˈсић, тетреˈбић, ходниˈчић,
чардаˈчић, шепуˈтић.
ПОС се крати и у примерима без прогресије као прˈасићи, вˈучићи (уп. вуˈчић /
вуˈчӣћ!), али не и у кˈӯрвић, чˈа̄ вчић. На ту разлику би могле утицати флективне краткоће
праˈсет‐, вˈуков‐, која не постоји код именица кˈӯрва, чˈа̄ вка, чак ни у ген. мн. Кратко је и
непрогредирано гˈавранић² (поред гавраˈнић²), чˈасо̄ вничић / чаˈсо̄ вничић, као и дублетно:
брˈабоњчић / брабоˈњчић, пˈупољчић / пупоˈљчић, чиˈно̄ вничић/̴чиновниˈчић. С друге стране,
примери из обрасца уˈвојак‐уˈво̄ јка мотивну дужину задржавају када задржавају и МА:
поˈдво̄ љчић, тоˈбо̄ лчић², уˈво̄ јчић, окраˈјчић / оˈкра̄ јчић – али имамо и нараˈмчић / наˈрамчић
и прогредирано кратко замоˈрчићи, магаˈрчић, тргоˈвчић, угаˈрчић. Дужина остаје пред
сонантима, чак и уз МА, у ло̄ ˈнчић, ко̄ ˈлчић / коˈлчић, коˈнчић / ко̄ ˈнчић (примети
недоследност у појављивању краткоће), као и у контрахованом до̄ ˈчић, иако у већини
других именица са сонантом у одступу ПОС, како смо видели, имамо краћење264.
Место акцента је мотивно, наравно, у примерима где је оно већ пред суфиксом. Уз
горње примере с краћењем (а) ту су и ови, без краћења: баˈдњић / баˈдњӣћ, баˈтић /
баˈтӣћ, биˈчић / биˈчӣћ, биˈчић / биˈчӣћ, близаˈнчићи, броˈшић / броˈшӣћ, властеˈлић, воˈлӣћ /
воˈлић, врагоˈлић, врˈтић / врˈтӣћ, врˈчић / врˈчӣћ, врˈшић / врˈшӣћ, глоˈгић / глоˈгӣћ, гоˈлӣћ,
граˈбӣћ / граˈбић, гргеˈчић, гроˈбић / гроˈбӣћ, гроˈфић / гроˈфӣћ, гроˈшић / гроˈшӣћ, доˈбрӣћ,
доˈлӣћ / доˈлић, дреˈнӣћ / дреˈнић, дуˈгмӣћ / дуˈгмић, дуˈдӣћ / дуˈдић, жеˈнскӣћ, живоˈтић,
зглоˈбӣћ / зглоˈбић, змиˈјӣћ / змиˈјић, кˈаблић / каˈблӣћ, каˈпчић, коˈзлић⁽²⁾, коˈњӣћ, коˈпчић,
коˈтлић / коˈтлӣћ, коˈшић / коˈшӣћ, крˈстӣћ / крˈстић, леˈшић / леˈшӣћ, маˈзгић / маˈзгӣћ,
маˈчић (~ маˈч‐), моˈмчић / моˈмчӣћ, поˈпӣћ, поˈслић / поˈслӣћ, реˈжњић / реˈжњӣћ, своˈдић,
сироˈчић, сокоˈлић, соˈмић / соˈмӣћ, стаˈклић / стаˈклӣћ, стиˈхић, стоˈжић / стоˈжӣћ,

Реч је о примерима као ваˈљчић, веˈнчић / веˈнчӣћ, враˈнчић / враˈнчӣћ, гњуˈрчӣћ / гњуˈрчић, двоˈрчӣћ /
двоˈрчић, дроˈњчић / дроˈњчӣћ, крˈмчић / крˈмчӣћ, лаˈнчић / лаˈнчӣћ, ноˈвчић, оˈвнић, оˈрлић / оˈрлӣћ, паˈрчићи /
парчӣˈћи, раˈнчић, црˈнчић, чаˈмчић / чаˈмчӣћ, чаˈнчић, чвоˈрчић, шиˈљчић / шиˈљчӣћ, шљуˈнчић / шљуˈнчӣћ, а
краћење важи и у вишесложним брежуˈљчић, замотуˈљчић, младуˈнчићи, полетаˈрчићи, синоˈвчић,
чупеˈрчић.
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стоˈлић / стоˈлӣћ, тоˈпић, тоˈчкић / тоˈчкӣћ, труˈпчић, ћоˈшкић, ћуˈпић, феˈсић / феˈсӣћ,
цеˈрић / цеˈрӣћ, чаˈбрић / чаˈбрӣћ, чаˈнчић, чеˈпић / чеˈпӣћ, чеˈшљић / чеˈшљӣћ, човеˈчић /
чоˈвечић, џеˈпӣћ / џеˈпић, шкембӣˈћи, шкоˈљӣћ, шраˈфић / шраˈфӣћ, штеˈнићи / штенӣˈћи.
Доследну прогресију МА до суфикса имамо код именица с краткоћом аналогних
горњима с дужином, из група (б) и (в); то су обоје покретне акценатске парадигме. Из
типа бˈо̄ г‐бˈога налазимо боˈгић / боˈгӣћ, боˈжић / боˈжӣћ, боˈрић / боˈрӣћ, броˈдић / броˈдӣћ,
воˈзӣћ / воˈзић, доˈмић / доˈмӣћ, краˈјӣћ, кроˈвӣћ / кроˈвић, моˈстӣћ / моˈстић, ноˈсић / ноˈсӣћ,
роˈжић / роˈжӣћ, роˈјић / роˈјӣћ, тоˈрић / тоˈрӣћ, чвоˈрић / чвоˈрӣћ, ствоˈрић / ствоˈрӣћ,
твоˈрић, а из типа бˈоко̄ р‐бˈокора налазимо бокоˈрић, бусеˈнић, вихоˈрић, гребеˈнић,
ђавоˈлић, ивеˈрић, јавоˈрић, кестеˈнић, ремеˈнић, сокоˈлић, угљеˈнић, кокоˈтић. Једино је
девеˈрић / дˈеверић и са мотивним МА.
Поред те две групе, прогресију имамо и у групи поменутих експресивних
жаргонизама: жеˈнскӣћ, криˈмӣћ, миˈнӣћ, поˈлӣћ, поˈрнӣћ, слаˈбӣћ, хоˈмӣћ, црˈтић / црˈтӣћ.
Мотивне именице из непокретне парадигме с МА даљим од кратког ПОС не
познају прогресију: дˈеспотић, дˈоратић², гˈрличић, зˈаовић, лˈасичић², лˈаставић,
пˈарошчић, пˈрслучић²; вˈеверичић, зˈаовичић, кˈукавичић, лˈаставичић, прˈаунучићи.
Пример креˈветић / кревеˈтић ~ креˈвет / крˈевет није поуздан због мотивног
дублетизма.
2.1.150.3. Два бројна скупа изведеница, од именичких основа ˈă‐ и ăˈă‐, понашају се
доста недоследно у погледу МА:
Табела 11. Расподела ПЛ суфиксала са ‐ић
Основа
Мотивни лик
Лик с прогредираним
Дублетни лик
МА
ˈă‐
брˈатић, вˈитлић,
баˈсӣћ, баˈтић / баˈтӣћ,
бˈуквић / буˈквӣћ,
Влˈашићи, гˈаздић,
веˈпрић / веˈпрӣћ,
јˈагњићи / јагњӣˈћи,
Гˈрчићи, гˈушчићи,
веˈтрӣћ / веˈтрић,
јˈарићи / јарӣˈћи, кˈупић /
длˈанић, кˈозлић²,
воˈшчић, гаˈдӣћ / гаˈдић,
куˈпић, лˈавић (лаˈвӣћ),
кˈутлић, кˈућић, кˈучићи,
грˈлӣћ, деˈњчић, деˈчкӣћ,
лˈасић (лаˈсӣћ), ?плˈемић /
мˈачићи, мˈечићи,
диˈмић / диˈмӣћ, мраˈзӣћ / плеˈмӣћ, миˈшӣћ / мˈишић,
пˈачићи, пˈилићи, пˈупчић, мраˈзић, ноˈктић /
риˈбӣћ / рˈибић, шˈанчић /
рˈачић, рˈисић, сврˈачић,
ноˈктӣћ, паˈклӣћ /
шаˈнчић
свˈрдлић, тˈеткић,
паˈклић, паˈркӣћ / паˈркић,
тˈиквић, ћˈурићи, ћˈурчић, прˈстӣћ / прˈстић,
ˈузлић, флˈертић, цˈарић, роˈгљић / роˈгљӣћ,
цˈиплић, шљˈахтић
сквеˈрић / сквеˈрӣћ,
тоˈчкић / тоˈчкӣћ,
ћоˈшкић, чеˈшљић /
чеˈшљӣћ, шаˈлић / шаˈлӣћ,
шљиˈвӣћ
ăˈă‐
биˈсерић, боˈдежић²,
ђевреˈчић, кавеˈзић²,
баˈрјачић / барјаˈчић,
буˈбрежић, буˈлдожић,
ћилеˈрић, фењеˈрић,
буˈључић (буљуˈчић),
ваˈљушчић, врˈтложић,
шатоˈрић
доксаˈтић / доˈксатић,
265
диˈречић, доˈратић² ,
коˈнопчић / коноˈпчић,
дуˈкатић, дуˈшечић,
краˈјцарић / крајцаˈрић,
ђеˈрђефић, заˈклопчић,
креˈветић / кревеˈтић,
јаˈстучић, јеˈзичић,
куˈндачић / кундаˈчић,
Мада РСЈ предвиђа само дˈорат, овде претпостављамо мотивно доˈрат², с обзиром на то да прогресија
МА до ПОС у овом типу именица није заступљена, а и да у ОР, Мат, ХЈП, Чед, Јах налазимо доˈрат. Именица
сличног постања ђогат готово свуда је дата (и) с постиницијалним МА.
265
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каˈишић, коˈвчежић,
лаˈсичић⁽²⁾, лиˈсичић,
лиˈсичићи, меˈдведић,
ноˈтесић, оˈлучић,
оˈточић, паˈпучић,
поˈточић, преˈграчић,
прˈслучић², саˈндучић,
сеˈпетић, стуˈдентић,
суˈнђерић, суˈплентић,
трˈбушић, уˈбрусић,
уˈнучић, уˈштипчић,
чеˈкићић, шеˈгртић,
лаˈсичић⁽²⁾

лоˈкумић / локуˈмић,
поклоˈпчић / поˈклопчић,
таваˈнић / таˈванић,
чиˈбучић / чибуˈчић

Од та два типа, прогресија је – како се види – редовнија код једносложних основа и
врло често у вези с појавом дугог суфиксалног слога, који код двосложних основа
сасвим изостаје. Нестабилност МА показује непреврело стање, уп. међусобно сродне
примере као заˈклопчић : поклоˈпчић / поˈклопчић; диˈречић, дуˈшечић : ђевреˈчић;
јаˈстучић, оˈлучић, саˈндучић : чиˈбучић / чибуˈчић : буˈључић (буљуˈчић); доˈратић² :
доксаˈтић / доˈксатић; ћˈурићи (и још шест таквих, а уз њих и прˈасићи) : јˈагњићи /
јагњӣˈћи, јˈарићи / јарӣˈћи...
Са слогом више именице наведеног типа такође су неједнаког МА – докумеˈнтић,
каранфиˈлић / каранфиˈлӣћ : шпекуˈлантић / шпекулаˈнтић (уп. горње стуˈдентић,
суˈплентић), али ту, осим броја слогова, утицај врши и реализација МА на ПОС у
мотивној речи (докуме̏ нт и сл.). Број слогова, рецимо, не подстиче прогресију у
деадјективима голоˈбрадић, голоˈтрбић, жутоˈкљунић, криˈлатић, црвеˈнкапић,
црвеноˈкапић, црноˈочић.
Речи с мотивним дугим ПОС непокретне парадигме недоследног су и МА и дужине
ПОС: кˈӯрвић, чˈа̄ вчић, поˈдво̄ љчић, уˈво̄ јчић : окраˈјчић / оˈкра̄ јчић, нараˈмчић / наˈрамчић;
брˈабоњчић / брабоˈњчић, пˈупољчић / пупоˈљчић (уп. само близаˈнчић, крастаˈвчић).
Именице типа лӯˈпеж задржавају мотивне ПЛ: бо̄ ˈдежић², ка̄ ˈвезић⁽²⁾, лӯˈпежић,
на̄ ˈборић – осим у примеру прозоˈрић. Недоследно је анђеˈлић : добоˈшић / дˈо̄ бошић :
чˈасо̄ вничић / чаˈсо̄ вничић.
Само у неколико речи уочавамо регресију МА: сˈестрић, сˈестричић, тˈелићи266,
чˈасић. Маретић је (1899: 316) има и у кˈотлић (данас коˈтлић / коˈтлӣћ). Од тога, она је
само у прва два примера извесна и доследно донета. У вези с трећом, у РМС налазимо
теˈлић / тˈелић, а у Мат и ХЈП само теˈлић (уп. дуˈгмић, штеˈнићи). Регредирано МА можда
је настало према већини других суплетивних множина као прˈасићи, мˈачићи (или оних
на ‐ад), будући да уз претсуфиксално МА, ако се јави, долази и дуг суфикс: јагњӣˈћи²,
јарӣˈћи². Чˈасић је вероватно према Вуковом чˈас‐чˈаса, неуједначено према данашњем
чˈас‐чаˈса (РМС, РСЈ, Чед), мада и у РСЈ и у РМС имамо нпр. прилог чˈасом.
2.1.151. Суфикс ‐чић
Са суфиксом ‐чић је око упола мање твореница него оних са ‐ић, али су оне сличних
одлика.
2.1.151.1. Приметно је мањи удео оних са дугим суфиксалним слогом: од око 230
именица, само 30 (13%) носи дужину суфикса, дублетну: браˈвчӣћ / браˈвчић, брˈешчић /
бреˈшчӣћ, веˈшчӣћ / веˈшчић, врˈшчић / врˈшчӣћ, глаˈшчић / глаˈшчӣћ, глоˈкчић / глоˈкчӣћ,
граˈпчић / граˈпчӣћ, греˈшчић / греˈшчӣћ, грˈмчӣћ / грˈмчић, гроˈпчић / гроˈпчӣћ, гроˈшчић /
266
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гроˈшчӣћ, гуˈњчић / гуˈњчӣћ, дреˈнчић / дреˈнчӣћ, клиˈнчић / клиˈнчӣћ, кнеˈшчић / кнеˈшчӣћ,
коˈњчић / коˈњчӣћ, краˈјчӣћ / краˈјчић, кроˈвчић / кроˈвчӣћ, меˈшчић / меˈшчӣћ, роˈшчић /
роˈшчӣћ, сиˈнчић / сиˈнчӣћ, соˈмчӣћ / соˈмчић, хуˈмчић / хуˈмчӣћ, чуˈнчић / чуˈнчӣћ, џеˈпчић /
џеˈпчӣћ, шаˈлчић / шаˈлчӣћ, шраˈфчић / шраˈфчӣћ – мотоˈрчић / мотоˈрчӣћ. Како се види,
то су готово све, изузев последње, именице једносложне основе, од различитих
акценатских парадигми (глˈа̄ с, гре̄ ˈх‐, рˈог‐, џеˈп‐, шˈал).
МА је мотивно у примерима од (а) кратких основа: врˈшчић / врˈшчӣћ, глоˈкчић /
глоˈкчӣћ, глоˈшчић, граˈпчић / граˈпчӣћ, гроˈпчић / гроˈпчӣћ, гроˈшчић / гроˈшчӣћ, коˈњчић /
коˈњчӣћ, сло[ˈ]нчићи267, модеˈлчић, соˈмчӣћ / соˈмчић, тоˈпчић, ћуˈпчић / ћˈупчић, џеˈпчић /
џеˈпчӣћ и полоˈвчићи (с редукованом основом), као и (б) скраћених: аутомобиˈлчић,
базеˈнчић, бакраˈчић, балкоˈнчић, балоˈнчић, бароˈнчић, богатаˈшчић, бокаˈлчић,
бомбоˈнчић, вагоˈнчић, владаˈрчић, гизделиˈнчић, главаˈрчић, гоблеˈнчић, господаˈрчић,
греˈшчић / греˈшчӣћ, гулаˈшчић, гуˈњчић / гуˈњчӣћ, гусаˈнчић, даждевњаˈчић, дебиˈлчић,
детаˈљчић, детектиˈвчић, другаˈрчић, дућаˈнчић, ђердаˈнчић, епигоˈнчић, канаˈлчић,
капетаˈнчић, картоˈнчић, клиˈпчић, комесаˈрчић, компиˈрчић, котаˈчић, крагуˈјчић,
крагуˈљчић, крокодиˈлчић, лепотаˈнчић, локаˈлчић, мајоˈрчић, малишаˈнчић, медаљоˈнчић,
милиоˈнчић, модеˈлчић, мотоˈрчић / мотоˈрчӣћ, музеˈјчић, мушкаˈрчић, ормаˈрчић,
рачуˈнчић, револвеˈрчић, резервоаˈрчић, репортеˈрчић, рестораˈнчић, ромаˈнчић, рукаˈвчић,
самаˈрчић, славуˈјчићи, сомуˈнчић, стражаˈрчић, султаˈнчић, тањиˈрчић, ћеваˈпчић,
фазаˈнчић, факиˈнчић, филџаˈнчић, фртаˈљчић, хонораˈрчић, хуˈмчић / хуˈмчӣћ, чокаˈњчић,
члаˈнчић, џаˈкчић, Шваˈпчићи, шешиˈрчићи, шињеˈлчић, шофеˈрчић, шпијуˈнчић.
(в) Једносложну прогресију МА уз краћење ПОС имамо у примерима браˈвчӣћ /
браˈвчић, брˈешчић / бреˈшчӣћ, веˈшчӣћ / веˈшчић, враˈшчић, глаˈшчић / глаˈшчӣћ, грˈмчӣћ /
грˈмчић, даˈрчић, дуˈпчић, клаˈнчић, кљуˈнчић, кнеˈшчић / кнеˈшчӣћ, куˈмчићи, меˈшчић /
меˈшчӣћ, сиˈнчић / сиˈнчӣћ, стаˈнчић, црˈвчић, чуˈнчић / чуˈнчӣћ, шаˈлчић / шаˈлчӣћ, а (г)
вишесложну у примерима амбаˈрчић, букваˈрчић, бумбаˈрчић, гавраˈнчић, галеˈпчић,
голуˈпчићи, гутљаˈјчић, динаˈрчић, догађаˈјчић, залогаˈјчић, кантаˈрчић, кишобраˈнчић,
кореˈнчић, котуˈрчић, лимуˈнчић, мајуˈрчић, манастиˈрчић, појаˈшчић, рибаˈрчић,
сликаˈрчић, сукљаˈјчић, хусаˈрчић.
Речи као бунаˈрчић, дреˈнчић / дреˈнчӣћ, кошаˈрчић, подофициˈрчић, стуˈпчић могу се,
према дублетном мотиватору, сврстати у више наведених типова.
Као и код именица са ‐ић, колебљиве су творенице с кратким ПОС иза МА:
Табела 12. Расподела ПЛ суфиксала са ‐чић
Основа
Мотивни лик
Лик с прогредираним
Дублетни лик
МА
ˈă‐
Влˈашчићи, врˈанчићи (~ диˈмчић, клиˈнчић /
млˈинчић / млиˈнчић,
врˈана), длˈанчић,
клиˈнчӣћ, саˈнчић268,
сˈа̄ лчић / саˈлчић
крˈушчић, кˈупчић,
члаˈнчић, шаˈлчић /
сˈирчић, Сˈрпчићи,
шаˈлчӣћ
хлˈепчић
ăˈă‐
буˈбрешчић, ђеˈрђефчић,
бакаˈлчић, бостаˈнчић,
ексеˈрчић / еˈксе[р]чић,
јоˈрганчић, каˈишчић,
губеˈрчић, дераˈнчић,
иˈзворчић / извоˈрчић,
каˈлупчић, коˈжушчић,
казаˈнчић, кликеˈрчић,
ноˈтешчић / нотеˈшчић,
маˈјданчић²,
кофеˈрчић, мајмуˈнчић,
сунђеˈрчић / суˈнђерчић,
маˈјмунчићи, маˈнгупчић, подруˈмчић, табаˈнчић,
таваˈнчић / таˈванчић,
Штампано без акценатског знака. Означено МА је једино вероватно, будући да у овој групи немамо
примера с инваријантном дужином суфикса и извесних примера за регресију МА.
268 Ово је једина неслоговна основа, која с вокализованим а – посебно с обзиром на мотивни номинатив
јд. сˈан – наликује именицама с којима смо је сврстали.
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оˈрашчић, паˈрипчићи,
фењеˈрчић, фрајеˈрчић,
тоˈварчић / товаˈрчић,
поˈрупчић, уˈбрушчић,
чобаˈнчић, шараˈнчић,
трбуˈшчић / трˈбушчић
Чиˈвучићи
шеˈгрчићи, шофеˈрчић
Код речи од именица типа буˈбрег видимо прилично уједначено раслојавање269,
док код оних с једносложном основом ипак превагу односи мотивно МА, посебно ако се
зна да су примери као члаˈнчић, шаˈлчић² могли настати под утицајем дублетне форме
мотиватора. Уп. недоследно маˈјмунчићи : мајмуˈнчић и вˈучићи : вуˈчић / вуˈчӣћ (са ‐ић).
Примери из те групе са слогом више, кукуˈрушчић : крокодиˈлчић (~ крокоˈдил),
потврђују дату слику. Ту спада и једноˈгочићи.
Кратак ПОС именица из покретне парадигме такође привлачи МА иза себе:
звоˈнчић, краˈјчӣћ / краˈјчић, кроˈвчић / кроˈвчӣћ, роˈшчић / роˈшчӣћ, чвоˈрчић – багреˈмчић,
бокоˈрчић, бусеˈнчић, говоˈрчић, гребеˈнчић, грумеˈнчић, гуштеˈрчић, девеˈрчић, ђавоˈлчић,
ивеˈрчић, камеˈнчић, кестеˈнчић, кремеˈнчић, прамеˈнчић, прстеˈнчић, разговоˈрчић,
ремеˈнчић, угљеˈнчић.
2.1.151.2. У непокретној парадигми с кратким ПОС налазимо оба МА:
Табела 13. Расподела ПЛ суфиксала са ‐чић
Основа
Мотивни лик
Лик с прогредираним
Дублетни лик
МА
ˈăă‐
Бугаˈрчићи, вевеˈрчићи,
ћилиˈмчић / ћˈилимчић270,
фрајеˈрчић, Цигаˈнчић
штˈакорчић / штакоˈрчић
аˈăă‐
уˈчитељчић
директоˈрчић,
калуђеˈрчић
а̄ ˈă‐
а̄ ˈко̄ вчић, бӣˈволчићи,
а̄ ˈшовчић / ашоˈвчић,
гајтаˈнчић, прозоˈрчић,
за̄ ˈтончић, ма̄ ˈјданчић²,
кра̄ ˈтерчић / кратеˈрчић, простоˈрчић,
шла̄ ˈгерчић
лопоˈвчић / ло̄ ˈпо̄ вчић,
Дублетно је и добоˈшчић / дˈо̄ бошчић, мајстоˈрчић / мˈа̄ јсторчић ~ дˈо̄ бош, мˈа̄ јстор.
ПОС је редовно кратак, како смо видели у примерима под (б), (в) и (г). Изузетке
представљају једино кˈука̄ вчићи; а̄ ˈко̄ вчић, ло̄ ˈпо̄ вчић² (али: а̄ ˈшовчић²), дублетно сˈа̄ лчић/
саˈлчић, сто̄ ˈчић, ћӯˈрчићи, већином с дужинама пред сонантом, каквих у горњим
примерима нема. Последњи пример, ћӯˈрчићи није јасан, било да се као мотиватор узме
ћˈӯрче било ћˈӯрка, али он постаје разумљивији ако се зна да је лик ћӯˈрче бележио РМС, а
за њим и Мат и ОР. Но, да је ћӯˈрчићи несистемско, потврђује то што је у РМС уз њега
дато ћӯˈрча̄ д ум. очекиваног ћˈурча̄ д.
2.1.152. Суфикс ‐ичић
Само су три именице с овим суфиксом: властеˈличић, девеˈричић и господиˈчић /
госпоˈдичић. Све оне имају претсуфиксално МА, али је варијанта господиˈчић² са
суфиксалним МА.
2.1.153. Суфикс ‐овић
Речи с овим суфиксом, којим се поред апелатива творе бројна презимена (в. нпр.
Николић 1970: 174; Станић 1975, Пешикан 1975, Стевановић 1991), задржавају, као и
друге са посесивним ‐ов‐, мотивни ПЛ: ба̄ ˈбовић, бˈеговић, дˈеспотовић, дра̄ ˈговић,
дˈуждевић, јуна̄ ˈковић, коˈленовић, кра̄ ˈљевић, кр̄ ˈмковић, кˈућевић, мˈа̄ јковић,
паметња̄ ˈковић, поштења̄ ˈковић, сметења̄ ˈковић, стрӣˈчевић, ˈуја̄ ковић, ˈӯјчевић, цˈаревић.
Такво раслојавање нисмо имали код одговарајућих именица са -ић, због чега се јављају овакви односи
– ноˈтесић : ноˈтешчић / нотеˈшчић; суˈнђерић : сунђеˈрчић / суˈнђерчић.
270 Овај је пример према ћиˈлим / ћˈилим, тако да би једна од могућности могла бити да је ћилиˈмчић према
ћиˈлим, а ћˈилимчић према ћˈилим.
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Но, и ту увиђамо прогресије као код сличних суфикса: кне̄ ˈжевић, соˈјевић,
џабалеˈбовић, дублетно и нˈикоговић / нико̄ ˈговић, мада из непокретне парадигме као
хлˈеб‐хлˈеба аналогних примера нема. Нико̄ ˈговић² не чуди јер је та прогресија с дужењем
редовна у презименима као Максӣˈмовић, Јова̄ ˈновић. 271 Коˈговић / кˈоговић, ако га
мотивишемо заменицом коˈг‐(а), имало би и регресију МА у првом члану дублета.
Једини пример са суфиксалним МА, специјализованим за означавање младога
птице (уп. Маретић 1899: 317), јесте косоˈвић. У Вука је још и дрозгоˈвић.
2.1.154. Суфикс ‐(ј)ух
Овај суфикс потврђују само коˈжух и ˈочӯх, који имају различито МА. Уп. и
немотивисано паˈстӯв‐пастӯˈва (< ‐х), трˈбух.
2.1.155. Суфикс ‐ац
Већина речи са суфиксом ‐ац има колумнални ПЛ: ‐ˈац (ген. ‐аˈца): брˈзац‐брзаˈца,
веˈдрац, глиˈстац, доˈбрац, звоˈнчац, коˈтлац, ?коˈштац, крˈстац, мрˈтвац, муˈдрац², поˈдлац,
преˈчац, прˈстац, свеˈтлац, теˈснац. Дублетно мотивно МА имамо у маˈслац⁽²⁾ (маˈслаца и
маслаˈца) и полумотивисаном ?коˈзлац и ?таˈкмац (коˈзлаца / козлаˈца, таˈкмаца /
такмаˈца), а само мотивно у ковиˈтлац, мˈаслац², од чега потоњи пример једини из ове
групе не носи (прет)суфиксално МА.
Муˈдра̄ ц²‐мудра̄ ˈца РСЈ нуди и са дугим суфиксом. То је једини такав пример у
речнику. С друге стране, ОР и ХЈП предвиђају само кратак суфиксални слог.
2.1.156. Суфикс ‐а̣ ц
2.1.156.1. Суфикс ‐а̣ ц, који носи многа значења, твори речи с четири главна ПЛ. То
су (1) претсуфиксално МА и дуг ПОС, (2) претсуфикално МА и кратак ПОС, те (3) МА
пред кратким ПОС и (4) МА пред пенултимом основе:
(1) (а)а̄ ˈ‐а̣ ц – агра̄ ˈрац, агресӣˈвац, администратӣˈвац, Азӣˈјац, акаде̄ ˈмац, актӣˈвац,
алтернатӣˈвац, анонӣˈмац, антиклерика̄ ˈлац, антинуклеа̄ ˈрац, Арӣˈјац, артиље̄ ˈрац,
Аустра̄ ˈлац, Афроазӣˈјац, ба̄ ˈбац, Балка̄ ˈнац, Банӣˈјац, банка̄ ˈрац, Бара̄ ˈњац, бе̄ ˈлац,
бензӣˈнац, бетонӣˈрац, бећа̄ ˈрац, бисексуа̄ ˈлац, бо̄ ˈрац, Боса̄ ˈнац, бра̄ ˈвац, Брита̄ ˈнац,
брода̄ ˈрац, буква̄ ˈрац, бургӯˈндац, варда̄ ˈрац, ве̄ ˈштац, вра̄ ˈнац, ?вре̄ ˈсац, вр̄ ˈшац, ?вӯˈчац,
генералшта̄ ˈбац, генија̄ ˈлац, герӣˈлац, глине̄ ˈнац, глувоне̄ ˈмац, глӯˈмац, ?гљива̄ ˈрац, гњӯˈрац,
гра̄ ˈдац, грађевӣˈнац, гӯˈњац, дво̄ ˈјац, дво̄ ˈрац, де̄ ˈвац, депортӣˈрац, депресӣˈвац, десетобо̄ ˈјац,
дескриптӣˈвац, деструктӣˈвац, дефанзӣˈвац, дијета̄ ˈлац, дина̄ ˈрац, дипло̄ ˈмац,
документа̄ ˈрац, долӣˈнац, дӯˈбац, дуна̄ ˈвац, дӯˈњац, ђубрета̄ ˈрац, егалита̄ ˈрац, експлозӣˈвац,
емајлӣˈрац, емотӣˈвац, ескадро̄ ˈнац, жа̄ ˈбац, ждре̄ ˈбац, живопӣˈсац, жма̄ ˈрци, жӯˈтац,
замаза̄ ˈнац, ?зве̄ ˈчац, зеле̄ ˈнац, зна̄ ˈнац, изва̄ ˈњац, Израе̄ ˈлац, илега̄ ˈлац, илӣˈрац,
инжење̄ ˈрац, интелектуа̄ ˈлац, интернациона̄ ˈлац, интернӣˈрац, ја̄ ˈњац, једӣˈнац, Јуде̄ ˈјац,
јӯˈнац, каме̄ ˈнац, капита̄ ˈлац, ква̄ ˈсац, кле̄ ˈпац, клерика̄ ˈлац, кова̄ ˈнац, кожа̄ ˈрац, комуна̄ ˈлац,
конзерватӣˈвац, крагӯˈјац, крапӣˈнац, креве̄ ˈтац, крӣˈвац, кривотво̄ ˈрац, крижа̄ ˈнац,
кромањо̄ ˈнац, крӯˈнац, кӯˈпац, ланча̄ ˈнац, латӣˈнац, летопӣˈсац, лӣˈвац, лӣˈсац, лӯˈчац,
мађа̄ ˈрац, макаро̄ ˈнац, Македо̄ ˈнац, ма̄ ˈлац, ма̄ ˈмац, манастӣˈрац, манихе̄ ˈјац, марӣˈнац,
мато̄ ˈрац, Медитера̄ ˈнац, мета̄ ˈлац, меша̄ ˈнац, митраље̄ ˈзац, мле̄ ˈчац, Мора̄ ˈвац,
У литератури се она обично тумачи као плод утицаја презимена од им. типа кова̄ ˈч- (Станић 1975: 178
цитира Т. Маретића и Б. Николића). Међутим, прогресијâ има и код других твореница с формантом -овиз наведених тачака, а знатан је и аргумент М. Пешикана, који усваја и Стевановић (1991: 123–124): услов
за појаву суфиксалног акцента – аналогног акцентима типа погле̄ ˈду (лок. јд.) и Госпоˈђӣнда̄ н – испуњавале
су и именице типа Мˈилова̄ н, Мˈилора̄ д, Рˈадосав, те се ликови као Милова̄ ˈновић могу сматрати
изворнијима него Мˈилова̄ новић (1975: 183–184). Станић (1975: 183) презимена као Јова̄ ˈновић доводи у
везу са прозодијским уопштавањем етникâ типа Дубро̄ ˈвчанин, али и имена типа Неде̄ ˈљко, где је обим
алтернације заправо један слог, а не један или више, како је то код презимена на -овић.
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Моста̄ ˈрац, мра̄ ˈвац, мӯˈлац, наӣˈвац, неандерта̄ ˈлац, незна̄ ˈнац, ?Не̄ ˈмац, неопра̄ ˈнац,
неотеса̄ ˈнац, нормӣˈрац, обавешта̄ ˈјац, обра̄ ˈзац, одрпа̄ ˈнац, олимпӣˈјац, омладӣˈнац,
осно̄ ˈвац, пага̄ ˈнац, падобра̄ ˈнац, Пано̄ ˈнац, партӣˈјац, пе̄ ˈвац, пија̄ ˈнац, пито̄ ˈмац, пла̄ ˈвац,
пога̄ ˈнац, подрпа̄ ˈнац, позадӣˈнац, поједӣˈнац, Португа̄ ˈлац, поспа̄ ˈнац, посра̄ ˈнац,
правопӣˈсац, пра̄ ˈсац, пребра̄ ˈнац, превеја̄ ˈнац, препече̄ ˈнац, препрода̄ ˈвац, прода̄ ˈвац,
пче̄ ˈлац, размаже̄ ˈнац, реза̄ ˈнац, Реса̄ ˈвац, риба̄ ˈнац, ?рӯˈбац, рука̄ ˈвац, са̄ ˈмац, све̄ ˈтац,
свӣˈњац, свӣˈрац, ?свӣˈтац, свра̄ ˈбац, севе̄ ˈрац, сеја̄ ˈнац, сӣˈвац, Славо̄ ˈнац, сле̄ ˈпац, Слове̄ ˈнац,
Смедере̄ ˈвац, солӯˈнац, спава̄ ˈњац, Сре̄ ˈмац, ср̄ ˈпац, стакле̄ ˈнац, старӣˈнац, стра̄ ˈнац,
стре̄ ˈлац, сӯˈдац, сука̄ ˈнац, сӯˈшац, тво̄ ˈрац, те̄ ˈлац, теме̄ ˈљац, теме̄ ˈнац, тере̄ ˈнац,
теса̄ ˈнац, тока̄ ˈјац, то̄ ˈнац, трамӣˈнац, требӣˈњац, трошарӣˈнац, трпа̄ ˈнац, туђӣˈнац,
тӯˈкац, фрајко̄ ˈрац, хаљӣˈнац, хвалоспе̄ ˈвац, це̄ ˈлац, це̄ ˈпац, цр̄ ˈвац, цр̄ ˈнац, цр̄ ˈпац,
чешља̄ ˈнац, чӣˈлац, чоба̄ ˈнац, џӯˈкац, шампа̄ ˈњац, ша̄ ˈрац, шеће̄ ˈрац, ?шкрӣˈпац, Шпа̄ ˈнац,
шта̄ ˈбац, штӣˈтац, шӯˈмац;272
(2) (а)ăˈ‐а̣ ц – брˈзац, броˈћац, виˈдац, воˈзац, вруˈћац, глаˈдац, коˈсац, коˈтац, леˈдац,
лоˈвац, ?коˈштац, маˈкац, млаˈдац, праˈвац, проˈсац, роˈвац, хоˈдац, хроˈпац, чеˈпац, шкоˈпац,
шкрˈтац, штаˈпац – дубаˈчац, клепеˈтац, кокоˈтац, удоˈвац, човеˈчац;
(3) (а)ˈă‐а̣ ц – грˈашац, жˈалац, јˈарац, клˈинац, крˈушац, лˈукац, лˈучац, млˈинац,
сˈирац, стˈарац, хлˈебац, цмˈокац – брˈбљивац, брˈљивац, ваˈрљивац, ваˈшљивац, гаˈдљивац,
заˈмајац, зуˈбатац, ?коˈшутац, Мраˈтӣнци, наˈкупац, оˈслонац, поˈклопац, поˈљубац,
поˈновац, Поˈсавац, преˈкупац, преˈсолац, проˈбојац, проˈкупац, трˈговац, уˈдарац, уˈмокац –
за̄ ˈкупац, ?за̄ ˈпонац, по̄ ˈзивац, ра̄ ˈспонац, заˈклопац / за̄ ˈклопац, приˈморац / прӣˈморац –
бандоˈглавац 273 , бојаˈжљивац, болеˈшљивац, бућоˈглавац, вртоˈглавац, говоˈрљивац,
голоˈглавац, голоˈтрбац, крилоˈножац, неваˈљалац, радоˈзналац, самоˈхранац, својеˈглавац –
дебелоˈглавац;
(4) ˈаа‐а̣ ц – ˈаљкавац, бˈалавац, блˈентавац, брˈизгавац, бˈрљавац, гˈаравац,
гˈиздавац, гмˈизавац, јˈагањац, Кˈосовац, лˈакомац, ?ˈутринац – гроˈзничавац, шуˈпљикавац.
Дублети су:
(1–2) доˈлац / до̄ ˈлац, зӯˈбац / зуˈбац, лаˈжац / ла̄ ˈжац, љуˈтац / љӯˈтац, по̄ ˈјац / поˈјац,
преˈмац / пре̄ ˈмац, стӯˈпац / стуˈпац, ?таˈјац / та̄ ˈјац, трӯˈпац / труˈпац, ште̄ ˈнац / штеˈнац;
(1–3) здрˈавац / здра̄ ˈвац – иˈзворац / изво̄ ˈрац, језӣˈчац / јеˈзичац, куˈпусац / купӯˈсац,
студе̄ ˈнац / стуˈденац, теˈљижац / тељӣˈжац;
(1–4) јˈаловац / јало̄ ˈвац, лˈахорац / лахо̄ ˈрац, ћилӣˈмац / ћˈилимац;
(2–3) браˈтац / брˈатац, прˈстац / пˈрстац, стˈрмац / стрˈмац, хˈитац / хиˈтац;
(2–4) близаˈнац / блˈизанац.
2.1.156.2. Међу речима с претсуфиксалним МА налазимо огроман број оних с
мотивном дужином ПОС или са сонантом у одступу (или с обе појаве), те се оне, уз број
слогова, чине као важан фактор прогресије МА. Наиме, вишесложне основе с дугим ПОС
прогредирају МА: буква̄ ˈрац, инжење̄ ˈрац, манастӣˈрац, обавешта̄ ˈјац, осно̄ ˈвац,
пано̄ ˈнац..., а оне с мотивним МА пред суфиксом задржавају га: дипло̄ ˈмац, емајлӣˈрац...
Па ипак, једино је непрогредирано Заˈтарац, Поˈсавац, приˈморац², с редукцијом основе,
која узрокује краћење ПОС, додуше само основном облику лексеме. Посебно су у
поменутој групи бројни деадјективи од придева на ‐аран, ‐иван, ‐алан и сл., те од трпних
придева на ‐ан: агра̄ ˈрац, агресӣˈвац, интелектуа̄ ˈлац; замаза̄ ˈнац, кова̄ ˈнац, незна̄ ˈнац
одрпа̄ ˈнац, превеја̄ ˈнац... Најчешће је и са̏ мо присуство сонанта у одступу ПОС довољан
Речи из ове групе, за разлику од осталих, нисмо раздвојили према броју слогова, будући да овде тај
критеријум није творбено релевантан. Уп. с тим двосложни деноминал нпр. брˈзац, који стоји према
тросложном девербалу уˈдарац и четворосложном деадјективу бандоˈглавац.
273 Неколико примера из ове групе, најпре они на -главац, могли би се третирати и као ССТ, што ипак не
чинимо с обзиром на распрострањеност сложених придева.
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фактор за дужење с прогресијом: Азӣˈјац, акаде̄ ˈмац, герӣˈлац, де̄ ˈвац, Израе̄ ˈлац, Индӣˈјац²,
мато̄ ˈрац, Мора̄ ˈвац, партӣˈјац, пија̄ ˈнац, позадӣˈнац, теме̄ ˈљац..., тако и код бројних
придева на ‐ен: глине̄ ˈнац, зеле̄ ˈнац, каме̄ ˈнац, размаже̄ ˈнац, стакле̄ ˈнац, теме̄ ˈнац. Ипак,
од тога се изузимају сви деадјективи од придева са ‐ав, ‐ив и ‐∅, изузетно и дˈојенац,
стуˈденац², као и понеки деноминал попут иˈзворац², Кˈосовац, маˈгарац, ˈутринац274. Од
потоњих, посебно лик Иˈндијац² одудара од стабилних форми Азӣˈјац, Банӣˈјац, Бара̄ ˈњац,
Мора̄ ˈвац...
Код једносложних основа тежња ка дужењу ПОС са сонантом у одступу такође
постоји, без обзира на МА: бо̄ ˈрац, лӣˈвац, тво̄ ˈрац – те̄ ˈлац, пче̄ ˈлац – дӯˈњац, здра̄ ˈвац²,
ја̄ ˈњац, мӯˈлац, шӯˈмац – де̄ ˈвац, ша̄ ˈрац (редуковане основе), али наспрам тих речи ипак
имамо кратко: лоˈвац, роˈвац – штеˈнац², преˈмац², као и непрогредирано жˈалац,
здрˈавац², јˈарац, клˈинац, млˈинац, сˈирац, стˈарац, те прогредирано без дужења
праˈвац 275 , удоˈвац. С друге стране, прогресија МА пред дугим слогом је овде
безизузетна, као и код вишесложних основа: зна̄ ˈнац, ма̄ ˈлац – бра̄ ˈвац, то̄ ˈнац, цр̄ ˈвац...
(што подразумева и задржавање мотивних ликова као бе̄ ˈлац, глӯˈмац, јӯˈнац...).
Речи с опструентом у одступу ПОС већином су једносложних основа. У тим
примерима, за разлику од претходних, дужина ПОС не гарантује дужину у твореници,
па тако имамо дублетне деноминале зӯˈбац / зуˈбац, стӯˈпац / стуˈпац, трӯˈпац / труˈпац
(наспрам мотивних ликова вре̄ ˈсац, гра̄ ˈдац, дӯˈбац, ква̄ ˈсац, лӯˈчац, мле̄ ˈчац, ср̄ ˈпац,
шта̄ ˈбац – и пра̄ ˈсац), те деадјективе брˈзац, вруˈћац, млаˈдац – љуˈтац / љӯˈтац (наспрам
мотивних ликова жӯˈтац, све̄ ˈтац, сле̄ ˈпац, сӯˈшац). Код глаголских и именичких основа
с финалним МА, ипак, примере за краћење не налазимо: кӯˈпац, пӣˈсац, сӯˈдац, це̄ ˈпац,
цр̄ ˈпац – штӣˈтац, митраље̄ ˈзац. МА у свим наведеним примерима јест претсуфиксално,
што значи да је дужина ПОС утиче на МА (његово задржавање или прогресију), али да је
сама њена судбина колебљива.
Насупрот тој појави, као и горњем очекиваном дужењу пред сонантом, налазимо
немали број примера с продуженим ПОС, негде и с прогредираним МА: ба̄ ˈбац, ве̄ ˈштац,
вр̄ ˈшац, жа̄ ˈбац, кле̄ ˈпац, ла̄ ˈжац², лӣˈсац, тӯˈкац, свра̄ ˈбац, џӯˈкац – језӣˈчац², креве̄ ˈтац,
купӯˈсац², обра̄ ˈзац. Међу њима је упадљив број оних који именују мушка бића (жа̄ ˈбац,
лӣˈсац и сл.), тј. где је суфикс ‐ац моциони276, али се могу уочити и деминутиви (вр̄ ˈшац,
креве̄ ˈтац и сл.).
Краћење пак код тих основа имамо само у штаˈпац, а прогресију МА у браˈтац²,
броˈћац277, прˈстац², човеˈчац – стрˈмац², шкрˈтац – леˈдац – виˈдац278, хиˈтац². Та је појава
у случају деноминала опречна оној доминантној – задржавању мотивног МА (уп.
крˈушац, лˈукац, лˈучац, хлˈебац и друге, са сонантом у одступу ПОС). Остале изведенице
типа ăˈ‐ац, девербали, носе мотивне ликове: воˈзац, коˈсац, маˈкац, шкоˈпац и др.
Регресија МА, с краћењем ПОС или без њега, јавља се само код глаголских основа,
и то код глагола који у презенту већ регредирају МА: заˈмајац, наˈкупац, оˈслонац,
поˈклопац, поˈљубац, поˈновац, преˈкупац, преˈсолац, трˈговац, уˈмокац. Неалтернирано
имамо само клепеˈтац, клопоˈтац². Уз њих, међу девербалима необично је и
Јˈагањац је једносложне̄ основе̄ , те у овом погледу иде заједно са јˈарац, у ком је типу прогресија ређа.
Јˈарац је, с друге стране, у опозицији и с алтернираним ја̄ ˈњац.
275 Недоследни односи као праˈвац : стˈарац : здрˈавац / здра̄ ˈвац могли би се приписати значењским
разликама.
276 Уп. лик јˈарац, другачије прозодије, изведен из именице која означава мла̑ до̄ .
277 Овај лик би могао бити и мотивни, према броˈћ-, које даје РА (у РСЈ је брˈоћ-). Вероватноћу за то
повећава чињеница што су деноминали овог типа (грˈашац, клˈинац, лˈукац...) готово сви без прогресија.
278 Дефиниција ’биљка ... која се употребљава у лекарству’ наизглед упућује на мотиватор вӣˈдати и
краћење ПОС, али друго значeње лексеме виˈдац, са којег се упућује на видовчица, као и синоним из РА
’видова (видовита) трава’ говори да је вероватније у питању изведеница од вˈидети.
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прогредирано МА у покроˈвац, али је та твореница изузетна и по сегментним
алтернацијама.
2.1.156.3. Дужења префиксалног слога, пенултиме основе, имамо само у за̄ ˈкупац и
варијантно у заˈклопац / за̄ ˈклопац (у по̄ ˈзивац, прӣˈморац² дужине су мотивне, а могле би
бити и у ?за̄ ˈпонац, ра̄ ˈспонац). С тиме ваља упоредити краткоће у наˈкупац и преˈкупац
(ХЈП на том месту нуди дужине). У примеру Вˈаљевац крати се – зачудо – пенултима
основе.279
Код свих именица где се МА јавља пред ПОС са сонантом у одступу или даље,
дужење у парадигми је обавезно: жˈа̄ лца, клˈӣнца, стˈа̄ рца – брˈбљӣвца, дебелоˈгла̄ вца,
јˈага̄ њца, Поˈса̄ вца, трˈго̄ вца; ге̄ ˈга̄ вца, на̄ ˈко̄ љца – гмˈиза̄ вца, Кˈосо̄ вца, лˈако̄ мца итд. итд.
Међу именицама пак типа ăˈ‐а̣ ц, оне ретке са сонантом у одступу не показују такву
доследност: према ло̄ ˈвца, по̄ ˈјца, та̄ ˈјца280 имамо праˈвца, преˈмца², роˈвца, штеˈнца², а
према тросложним покро̄ ˈвца, удо̄ ˈвца имамо близаˈнца². О непреврелости тог, као и
номинативног квантитета у стандарду сведочи и недоследни лик риболо̄ ˈвац (: лоˈвац),
а о важности близине МА за успостављање квантитета пред сонантом – пар блˈиза̄ нца :
близаˈнца281.
Недоследност твореничког ПЛ у поређењу с мотивним уочавамо у лˈапорац ~
лˈапор (лаˈпор), а пажњу захтева и пар ћилӣˈмац / ћˈилимац ~ ћиˈлим / ћˈилим, који
сугерише да је МА даље од краја речи стабилније пред суфиксом ‐ац, што други
примери нису показали. Аналогија је нарушена и у примерима лоˈвац : риболо̄ ˈвац,
лаˈжац / ла̄ ˈжац : архилаˈжац. Хеˈви‐меˈта̄ лац је очигледна омашка.
Поменимо на крају случајеве хомонима – лӯˈчац : лˈучац (~ лˈӯк : лˈук) и крӯˈшац :
крˈушац (~ крӯˈшити : крˈух), који прозодијски не колидирају.
Именице ге̄ ˈгавац / гˈегавац и дре̄ ˈкавац / дрˈекавац, које се лако изводе од придева
гˈегав и дрˈекав, због појаве дужине на пенултими основе сврставамо уз именице на
‐авац, где је тај квантитет уобичајен.
2.1.156.4. Речи које настају комбинованом творбом готово без изузетка познају
два ПЛ: ‐а̄ ˈ‐а̣ ц и ‐ˈă‐а̣ ц (означавамо их бројевима из горње класификације).
(1) бакропӣˈсац, бакроре̄ ˈзац, баснопӣˈсац, богољӯˈбац, богомо̄ ˈљац, богомр̄ ˈзац,
браколо̄ ˈмац, брзопӣˈсац, бродоло̄ ˈмац, ваздухопло̄ ˈвац, ванзема̄ ˈљац, ванпартӣˈјац,
ватрога̄ ˈсац, великошко̄ ˈлац, вероло̄ ˈмац, вишешко̄ ˈлац, властода̄ ˈвац, властодр̄ ˈжац,
властољӯˈбац, водозе̄ ˈмац, водомр̄ ˈзац, градоно̄ ˈсац, громоно̄ ˈсац, дарода̄ ˈвац, двомото̄ ˈрац,
доброво̄ ˈљац, доброчӣˈнац, домобра̄ ˈнац, драмосе̄ ˈрац, дрворе̄ ˈзац, државотво̄ ˈрац,
друготӣˈмац, дуборе̄ ˈзац, дупелӣˈзац, женољӯˈбац, женомр̄ ˈзац, животопӣˈсац,
жутокљӯˈнац, зајмода̄ ˈвац, зајмопрӣˈмац, законода̄ ˈвац, звездозна̄ ˈнац, звездоча̄ ˈтац,
земљоде̄ ˈлац, златољӯˈбац, зракопло̄ ˈвац, иконобо̄ ˈрац, иконопӣˈсац, иностра̄ ˈнац,
истинољӯˈбац, истове̄ ˈрац, једноже̄ ˈнац, језикозна̄ ˈнац, језикосло̄ ˈвац, језикотво̄ ˈрац,
каменоло̄ ˈмац, каменоре̄ ˈзац, кипоре̄ ˈзац, књигове̄ ˈзац, књигољӯˈбац, коњово̄ ˈдац,
користољӯˈбац, краснопӣˈсац, кривове̄ ˈрац, кривоме̄ ˈрац, крстокљӯˈнац, крухобо̄ ˈрац,
ледоло̄ ˈмац, мазгово̄ ˈдац, миноно̄ ˈсац, миротво̄ ˈрац, морепло̄ ˈвац, наредбода̄ ˈвац,
незнабо̄ ˈжац, новове̄ ˈрац, очевӣˈдац, печаторе̄ ˈзац, повета̄ ˈрац, поклонода̄ ˈвац,
поклонопрӣˈмац, послода̄ ˈвац, правдољӯˈбац, правосла̄ ˈвац, пракрӣˈлац², првобо̄ ˈрац,
првотӣˈмац, природосло̄ ˈвац, псалмопе̄ ˈвац, путопӣˈсац, развиго̄ ˈрац, раменоно̄ ˈжац,

За разлику од РСЈ, РА предвиђа, као неравноправну варијанту, и мотивни квантитет, а ОР га чак
ставља на прво место.
280 У ген. јд. до̄ ˈца дужина је обавезна због контракције.
281 Уп. с потоњим обликом, чија би се краткоћа могла правдати непостојаним а, такав пример с дужином:
Боса̄ ˈнац. Спрам тога имамо доследне дужине у пару блˈиза̣̄ нц- : јˈага̣̄ њц-.
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рибого̄ ˈјац, риболо̄ ˈвац, родољӯˈбац, рукотво̄ ˈрац, саветода̄ ˈвац, самодр̄ ˈжац, самозва̄ ˈнац,
свињого̄ ˈјац, славољӯˈбац, слободољӯˈбац, словенољӯˈбац, словолӣˈвац, србомр̄ ˈзац,
среброљӯˈбац, средњошко̄ ˈлац, стаклоре̄ ˈзац, станода̄ ˈвац, стихокле̄ ˈпац, стихотво̄ ˈрац,
текстопӣˈсац, тополӣˈвац, трбухозбо̄ ˈрац, трудољӯˈбац, туноло̄ ˈвац, уставотво̄ ˈрац,
фирмопӣˈсац, Фрушкого̄ ˈрац, црнорӣˈзац, црнорӯˈкац, црношко̄ ˈлац, частољӯˈбац,
чланкопӣˈсац, човекољӯˈбац, човекомр̄ ˈзац, чудотво̄ ˈрац, шарпланӣˈнац, штеточӣˈнац,
штрајколо̄ ˈмац
(3) беˈзверац, беˈзножац, белоˈкорац, бубоˈједац, врбоˈточац, голоˈбрадац,
граноˈточац, двоˈверац, двоˈглавац, двоˈгодац, ?двоˈживац, двоˈзубац, двоˈломац, двоˈножац,
двоˈполац, двоˈредац, двоˈрезац, двоˈрожац, двоˈтрупац, десетоˈножац, дрвоˈдељац,
дрвоˈморац, дугоˈглавац, дугоˈживац, дугоˈкљунац, дупеˈглавац, дуплоˈножац, душеˈгубац,
живоˈродац, заˈморац, златоˈперац, иноˈродац, једнакоˈножац, једноˈгодац, једноˈродац,
једноˈрожац, једноˈумац, климоˈглавац, краткоˈглавац, мачоˈносац, петоˈпарац, пеˈтпарац,
поˈдгорац, поˈдгрлац, поˈморац, празноˈглавац, приˈгорац, пуноˈглавац, пчелоˈморац,
равноˈгорац, риђоˈглавац, самоˈживац, свракоˈперац, седмоˈгодац, стрвоˈждерац, суˈједац,
сухоˈперац, танкоˈглавац, тврдоˈглавац, троˈгодац, троˈзубац, троˈножац, тупоˈглавац,
цевоˈзубац, црвеноˈглавац, црвеноˈкапац, црноˈгривац, црноˈпругац, чедоˈморац,
четвороˈцевац, чланкоˈножац, чупоˈглавац, шестоˈперац, шестоˈредац, шупљоˈглавац,
шупљоˈрожац
(1–3) белоко̄ ˈжац / белоˈкожац,
беˈскрилац / бескрӣˈлац,
богоˈносац / богоно̄ ˈсац,
бодљоко̄ ˈжац / бодљоˈкожац,
веслоно̄ ˈжац / веслоˈножац,
водоноˈсац / водоно̄ ˈсац,
главоно̄ ˈжац / главоˈножац, двоˈженац / двоже̄ ˈнац, двокрӣˈлац / двоˈкрилац, дебелоко̄ ˈжац /
дебелоˈкожац, домоˈродац / доморо̄ ˈдац, дугоˈкрилац / дугокрӣˈлац, духобо̄ ˈрац / духоˈборац,
живоˈдерац / живоде̄ ˈрац,
злочӣˈнац / злоˈчинац,
инове̄ ˈрац / иноˈверац,
инозе̄ ˈмац /
иноˈземац, једнакокрӣˈлац / једнакоˈкрилац, једноˈбожац / једнобо̄ ˈжац, једнове̄ ˈрац /
једноˈверац, једнокрӣˈлац / једноˈкрилац, кљуноˈрожац / кљуноро̄ ˈжац, кожокрӣˈлац /
кожоˈкрилац, козоˈножац / козоно̄ ˈжац, краткоˈкрилац / краткокрӣˈлац, крвоˈпилац /
крвопӣˈлац, кривоˈбожац / кривобо̄ ˈжац, крстоно̄ ˈсац (крстоˈносац), круноно̄ ˈсац /
круноˈносац,
кусоˈкрилац / кусокрӣˈлац,
лилокрӣˈлац / лилоˈкрилац,
листоно̄ ˈжац /
листоˈножац,
листоро̄ ˈжац / листоˈрожац,
мекоˈкорац / мекоко̄ ˈрац,
мекоˈкрилац /
мекокрӣˈлац, многобо̄ ˈжац / многоˈбожац, многове̄ ˈрци / многоˈве̄ рци, мрежокрӣˈлац /
мрежоˈкрилац, опнокрӣˈлац / опноˈкрилац, правокрӣˈлац / правоˈкрилац, равноˈкрилац /
равнокрӣˈлац,
разнокрӣˈлац / разноˈкрилац,
рукоˈделац / рукоде̄ ˈлац,
Средоˈземац /
Средозе̄ ˈмац, сувозе̄ ˈмац / сувоˈземац, тврдокрӣˈлац / тврдоˈкрилац, термитоˈждерац /
термитожде̄ ˈрац, црвеноˈкожац / црвеноко̄ ˈжац, Црноˈгорац / Црного̄ ˈрац, црноˈкожац /
црноко̄ ˈжац, црноˈкорац / црноко̄ ˈрац, црноˈкрилац / црнокрӣˈлац, чанколӣˈзац / чанкоˈлизац,
четвороˈножац / четвороно̄ ˈжац,
четвороˈредац / четвороре̄ ˈдац,
шестороˈредац /
шестороре̄ ˈдац, шкргоно̄ ˈжац / шкргоˈножац
И летимичан преглед грађе открива да је у извесној доминацији првонаведени ПЛ.
Када се, наиме, изузме приличан број (56) дублетних твореница, између речи с
финалним и шавним МА остаје однос 62% : 38% (127 : 77 примера), тј. однос близу
двотрећинске надмоћи финалног МА.
На основу начелног критеријума, какав је слоговни састав сложенице, може се
уочити тежња да речи с неслоговним првим саставницама (или једносложним
префиксима) узимају шавно МА, као оне на дво‐, тро‐, без‐, по‐, су‐ (беˈзножац, двоˈрезац,
троˈзубац...) – од тога одступа једино двоже̄ ˈнац. Супротно томе, речи с двосложним
другим саставницама узимају претсуфиксално МА, нпр. ванпартӣˈјац, шарпланӣˈнац,
двомото̄ ˈрац. Колизија тих двеју тежњи и доминантност друге виде се у примеру
ванпартӣˈјац. Примери с двосложном другом основом другопо̄ ˈзивац, трећепо̄ ˈзивац
јединствени су по томе што задржавају мотивни лик који у групи ССТ са ‐ац мимо њих
не постоји.
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У анализи појединачних примера виде се, поред честих задржавања мотивних
ликова, и бројне алтернације (других) основа: нпр. редовна краћења именица типа грˈа̄ д
(двоˈтрупац, дугоˈкљунац, једноˈумац, цевоˈзубац, шестоˈредац – али првотӣˈмац) или
регресије, односно регресије с краћењем у речима као самоˈживац; голоˈбрадац,
црноˈпругац; пеˈтпарац, свракоˈперац... Примери за прогресију и / или дужење, као
незнабо̄ ˈжац, кривове̄ ˈрац, средњошко̄ ˈлац, стаклоре̄ ˈзац, нешто су ређи.
Када се посматрају речи грађене од истих мотиватора у позицији друге основе,
запажају се ове правилности: (1) лик ‐а̄ ˈ‐а̣ ц носе речи које се завршавају на ‐ве̄ ˈзац,
‐да̄ ˈвац, ‐ло̄ ˈвац, ‐ло̄ ˈмац, ‐љӯˈбац, ‐мр̄ ˈзац, ‐пӣˈсац, ‐пло̄ ˈвац, ‐ре̄ ˈзац, ‐тво̄ ˈрац, ‐шко̄ ˈлац, а (2)
лик ‐ˈа̣ ц оне које се завршавају на ‐ˈглавац, ‐ˈгодац, ‐ˈморац, ‐ˈперац. Дублетне су ССТ на
‐кожац и ‐крилац. Ова класификација везу између мотивне и твореничке прозодије
осветљава тек незнатно: видљиво је да глаголи као љӯˈбити (с регресијом МА у
презенту или без ње) и они као лоˈвити (без регресије у презенту) задржавају
прозодијске одлике, али томе се супротстављају примери као чедоˈморац. У групи (2)
мотивни ликови гла̄ ˈва, гˈод(ина), пеˈро, моˈрити тешко да се могу довести у прозодијску
везу.
2.1.156.5. Велик је број основа према којима се могу наћи различити (недоследни)
творенички ПЛ.
Табела 14. Расподела ПЛ дивергентних ССТ са ‐ац
Основа
‐а̄ ˈ‐а̣ ц
‐ˈă‐а̣ ц
Дублетни лик
бˈог‐
незнабо̄ ˈжац
једноˈбожац /
једнобо̄ ˈжац, криво‐,
много‐
рˈог‐
двоˈрожац, шупљо‐, кљуноˈрожац /
једно‐
кљуноро̄ ˈжац, листо‐
вˈер‐
истове̄ ˈрац, криво‐, двоˈверац
инове̄ ˈрац / иноˈверац,
ново‐
једно‐, много‐
кˈор‐
белоˈкорац
мекоˈкорац /
мекоко̄ ˈрац,
црно‐
дˈел‐
земљоде̄ ˈлац
рукоˈделац / рукоде̄ ˈлац
жеˈн‐
једноже̄ ˈнац
двоˈженац / двоже̄ ˈнац
гоˈр‐
развиго̄ ˈрац
равноˈгорац,
Црноˈгорац / Црного̄ ˈрац
Фрушко‐ (поˈдгорац,
приˈгорац)
зеˈм‐
водозе̄ ˈмац
инозе̄ ˈмац / иноˈземац,
Средо‐, суво‐
ноˈг‐
раменоно̄ ˈжац
беˈзножац, дво‐,
веслоно̄ ˈжац /
десето‐, дупло‐,
веслоˈножац, главо‐,
једнако‐, тро‐,
козо‐, листо‐, четворо‐,
чланко‐
шкрго‐
боˈр‐
иконобо̄ ˈрац, крухо‐,
духобо̄ ˈрац / духоˈборац
прво‐
чиˈн‐
доброчӣˈнац,
злочӣˈнац / злоˈчинац
штето‐
ноˈс‐
градоно̄ ˈсац, громо‐,
богоˈносац / богоно̄ ˈсац
мино‐
водо‐, круно‐,
крстоно̄ ˈсац
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роˈд‐

живоˈродац, једно‐

ждˈер‐

стрвоˈждерац

лӣˈз‐
рˈе̄ д‐

дупелӣˈзац
двоˈредац, шесто‐

(крстоˈносац)
домоˈродац /
доморо̄ ˈдац
термитоˈдерац /
термитоде̄ ˈрац
чанколӣˈзац /
чанкоˈлизац
четвороˈредац /
четвороре̄ ˈдац,
шесторо‐

Ти примери говорљиво приказују да се чвршћа прозодијска тежња међу њима не
може наћи. Код речи грађених од (других) основа истих морфопрозодијских типова
уочавамо супротна усмерења (бˈог‐ : рˈог‐, роˈд‐ : ноˈс‐, па и вˈер‐ : кˈор‐, гоˈр‐ : зеˈм‐). То
једино нешто мање важи код примера на ‐борац и ‐чинац, али се ту, као и у свим
осталим групама без изузетка, јављају дублетна ликови. Уз горње показатеље
непреврелог стања, ови примери сведоче о потреби за опсежним истраживањем праксе
говорног стандарда.
Примери бродотоˈчац : врбоˈточац, граноˈточац : дрвоˈточац / дрвотоˈчац једини
оличавају претсуфиксално МА за кратким ПОС, али и код њих је оно недоследно
нормирано.
Лик прˈакрӣлац² (уз пракрӣˈлац²), пренесен из РМС, једини је с иницијалним МА.
Оно уистину јест уобичајено међу чистим префиксалима са пра‐, но и други овде
поменути префикси, као уосталом и многе сложенице, имају ту прозодијску особину,
али је са суфиксом ‐а̣ ц не изражавају. Зато се иницијално МА чини као спорно.
Префиксалне дужине налазимо у на̄ ˈкољац и на̄ ˈзимац / наˈзимац.
Све ССТ из ове групе са сонантом у одступу ПОС дуже тај слог у падежној промени:
двоˈве̄ рца, поˈмо̄ рца, тврдоˈко̄ рца и сл.
2.1.157. Суфикс ‐ова̣ ц
Именице с перинтегрисаним суфиксом ‐овац махом имају прозодијске одлике
придевског суфикса ‐ов – мотивни ПЛ. То важи за примере аˈгитпроповац, ˈа̄ ријевац 282,
?ˈАријевац (’припадник индоевропске расе’), аристоˈтеловац, бˈагремовац, брˈезовац,
бˈуковац, вˈӣговац, видӣˈковац², вˈишњевац, воˈјислављевац, волте̄ ˈровац, вˈӯковац,
вˈучићевац, гˈандијевац, гарибаˈлдијевац, глоˈговац, граˈбовац / грˈабовац, дарвӣˈновац,
деˈкартовац, дреˈновац, дуˈдовац, дуˈкатовац, ђˈӯрђевац, иˈсусовац, ка̄ ˈдровац, каˈкаовац,
каˈлиновац, кˈа̄ мфоровац, кˈантовац, карађо̄ ˈрђевићевац, кˈаучуковац / каˈучуковац,
квиˈслинговац / квˈислинговац, коˈтловац, крˈушковац, лˈиповац, луˈтеровац, маˈлиновац,
маˈмутовац, Мˈарсовац, мо̄ ˈјсијевац, мрˈазовац, наˈгановац, ноˈбеловац / но̄ ˈбеловац,
свˈатовац², соˈкратовац, трˈешњевац, трˈсковац, фра̄ ˈњевац, хе̄ ˈгеловац, хиˈтлеровац,
цˈаревац, цеˈровац, ша̄ ˈшовац, као и за ПСТ предсоˈкратовац и ССТ зеленокаˈдровац.
Бреˈстовац, је̄ ˈжевац, с различитим ПЛ од мотивних, поклапају се с појавама код
одговарајућих присвојних придева (т. 2.1.232.3), мада је придев само јˈе̄ жев.

Незанемарљив број примера (волте̄ˈровац, гарибаˈлдијевац, деˈкартовац, кˈантовац, луˈтеровац,
соˈкратовац, хиˈтлеровац...) носи ПЛ мотивног антропонима, а ту класу речи РСЈ не бележи. У таквим
случајевима нисмо могли упоредити ПЛ мотивне и творене речи, већ смо, ослањајући се на изостанак
алтернација код апелатива, поклонили веру претпоставци да су и у оваквим случајевима ПЛ истоветни,
што је углавном потврдило наше језичко осећање. (Дарвӣˈновац је, ипак, мислимо, архаично, јер је
савремени ПЛ Даˈрвин-Даˈрвина. Уп. и апелативе адаптацију енглеске прозодије у робиˈнзо̄ нскӣ.)
Дублетизам у квиˈслинговац / квˈислинговац и сл. такође вероватно потиче од мотивног дублетизма.
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У свато̄ ˈвац², синоˈвац, имамо прогресију МА до краја суфикса, с неједнаком
дужином ПОС (додуше, у ген. сино̄ ˈвца)283. С њима би могло ићи и Приште̄ ˈвац. Према
заосновинском МА у мотивним именицама имамо регресију у виˈдиковац² (поред
видӣˈковац²), јеˈрезовац (~ Јере̄ ˈза). Необичне, можда и неоправдане алтернације имамо у
свˈитковац (~ свӣˈтак), мада и РМС, ХЈП дају тај лик. Са̏ мо краћење је присутно у
зеленокаˈдровац. Топоним Јˈасеновац забележен је с регуларним ПЛ, који у локалном
говору није такав (ХЈП даје прогредирано Јасеˈновац). Карађо̄ ˈрђевац је у складу с
прогресијом у окамењеном присвојном придеву и сличним изведеницама (Карађо̄ ˈрђев
(нпр. парк), Карађо̄ ˈрђевић). Сажимање / испадање вокала изостаје у информбиˈровац,
гестаповац, према именицама с основом на ‐оˈ‐, али алтернације МА у тим примерима
нису истоветне информбиˈровац : геˈстаповац (ово потоње је вероватно грешка;
гˈестаповац ~ Гˈестапо је правилно). Иˈбеовац (= ѝбеовац) и гарибаˈлдијевац је
хиперкориговано: према уобичајеном ˈӣ‐бˈе̄ , ген. ˈӣ‐бˈеа очекивали бисмо ибе̏ овац (или
и̑ бе̏ овац)284, а према Гариба̑ лди – гариба̑ лдијевац.
Мотивне речи за ?гуˈмијевац, ?шˈатровац, ?злӣˈковац нису најјасније. Прво може
бити у вези са гуˈма² (не и са гˈума²), друго од шˈа̄ тра, иако дужина изостаје, а треће од
злˈӣк‐злӣˈка или од злӣˈко.
2.1.158. Суфикси ‐инова̣ ц, ‐кова̣ ц, ‐икова̣ ц
Вла̄ ˈдиновац и дра̄ ˈжиновац су са сложеним суфиксом ‐иновац, који се прозодијски
понаша као и ‐овац. И пеˈлинковац има мотивни ПЛ, у коме изостаје очекивано дужење
пред ‐нк‐ (уп. ХЈП пеˈлӣнковац, као и лик пелӣˈнковац (РА, Мат). У лˈетњиковац ПЛ такође
одговара мотивном лику.
2.1.159. Суфикси на ‐ВСа̣ ц и ‐ВКа̣ ц
Код ових суфикса уопштено је претсуфиксално МА творенице за дугим ПОС:
(1) ‐арац: деча̄ ˈрац, кућа̄ ˈрац, ?мушка̄ ˈрац, полета̄ ˈрац, помеља̄ ˈрац, семеништа̄ ˈрац,
трпеза̄ ˈрац, џепа̄ ˈрац, шипа̄ ˈрац, школа̄ ˈрац, штита̄ ˈрац, шуга̄ ˈрац;
(2) ‐ерац: дванаесте̄ ˈрац, девете̄ ˈрац, десете̄ ˈрац, једанаесте̄ ˈрац, осамнаесте̄ ˈрац,
пете̄ ˈрац,
петнаесте̄ ˈрац,
седамнаесте̄ ˈрац,
тринаесте̄ ˈрац,
четрнаесте̄ ˈрац,
шеснаесте̄ ˈрац, шесте̄ ˈрац;
(3) ‐анац: Америка̄ ˈнац, англика̄ ˈнац, Аустралија̄ ˈнац, Аустрија̄ ˈнац, Африка̄ ˈнац,
Белгија̄ ˈнац, брама̄ ˈнац, брата̄ ˈнац², брахма̄ ˈнац, галика̄ ˈнац, градишта̄ ˈнац, доминика̄ ˈнац,
Индија̄ ˈнац, кркља̄ ˈнац, лилипута̄ ˈнац, липица̄ ˈнац, мухамеда̄ ˈнац, несторија̄ ˈнац,
Србија̄ ˈнац, троја̄ ˈнац, шепртља̄ ˈнац;
(4) ‐ијанац: берзија̄ ˈнац,
волтерија̄ ˈнац,
презвитерија̄ ˈнац,
хегелија̄ ˈнац,
црноберзија̄ ˈнац;
(5) ‐алац: гимназија̄ ˈлац, индустрија̄ ˈлац, музеа̄ ˈлац;
(6) ‐унац: бегӯˈнац, врхӯˈнац, коштӯˈнац, медӯˈнац, младӯˈнац, чистӯˈнац;
(7) ‐ињац: Деˈтӣњци, кокошӣˈњац;
(8) ‐ајац: милица̄ ˈјац, полица̄ ˈјац;
(9) ‐ејац: Европе̄ ˈјац, белогарде̄ ˈјац, младогарде̄ ˈјац;
(10) ‐ушац: вијӯˈшац, мекӯˈшац, ракӯˈшац.
Од тога се изузима једино варијанта брˈатанац².
2.1.160. Суфикс ‐ина̣ ц
То МА може имати везе и са ген. мн. свато̄ ˈва̄ , сино̄ ˈва̄ (РСЈ), који у случају првог примера – и
одговарајуће именице с прогредираним МА – историјски гледано није очекиван (немамо мише̄ ˈва̄ , лаво̄ ˈва̄
ни сл.).
284 Уп. уврежено ертее̏ совац, есене̏ совац (*ертѐесовац...).
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Речи са ‐инац начелно би се могле разликовати према пореклу форманта ‐ин‐, како
то чини Клајн (2003), међутим, та би решења, без обзира на очигледну разлику између
нпр. страног александрӣˈнац и домаћег дра̄ ˈжинац, у другим примерима наишла на
озбиљне потешкоће, као што је анализа речи из пара Византӣˈнац : Шумадӣˈнац. У том
послу, дакле, ни прозодија не би могла сувише помоћи, те ми такве речи обрађујемо
скупа.
С колумналним су, суфиксалним МА александрӣˈнац, алпӣˈнац, бенедктӣˈнац,
бернардӣˈнац, Византӣˈнац, гарибалдӣˈнац, Далматӣˈнац, јакобӣˈнац, канарӣˈнац,
Левантӣˈнац, либертӣˈнац, пешадӣˈнац, Шумадӣˈнац, а с МА ближе почетку бˈедринац и
дра̄ ˈжинац (друго је мотивни лик, а прво реч с регредираним МА285). Између њих
колебају се јеˈжинац / јежӣˈнац, жˈабинац / жабӣˈнац, коˈзинац / козӣˈнац.
Како се види, речи са формантом страног порекла не познају друге ликове осим
колумналног, док се оне с домаћим ‐ин настоје приклонити тој групи, те им је МА махом
колебљиво.
2.1.161. Суфикс ‐ена̣ ц
С иницијалним су МА творенице млˈаденац и пˈрвенац (уп. и дˈојенац, које одступа
од уобичајених ликова на ‐е̄ ˈнац, т. 2.1.156.2).
2.1.162. Суфикс ‐ава̣ ц
Готово све творенице са суфиксом ‐авац деле се у две прозодијске групе286 – (1)
а̄ ˈ‐авац и (2) ˈă‐авац:
(1) ?бӯˈкавац, дре̄ ˈмавац, е̄ ˈкавац, ије̄ ˈкавац / ијеˈкавац287, ӣˈкавац, је̄ ˈкавац, ква̄ ˈкавац,
ко̄ ˈкавац, кре̄ ˈштавац, ћурлӣˈкавац, хрӯˈштавац, ца̄ ˈкавац, ча̄ ˈкавац, чӯˈчавац, што̄ ˈкавац;
(2) глˈодавац, ?зˈијавац, кˈапавац, кˈукавац, мˈигавац, пˈрдавац, стˈискавац;
(1–2) ге̄ ˈгавац / гˈегавац, дре̄ ˈкавац / дрˈекавац, ?лˈиставац / лӣˈставац, плˈикавац /
плӣˈкавац, хрӣˈпавац / хрˈипавац, штӣˈпавац / штˈипавац.
Расподела је, види се, заснована на дужини мотивног вокала, осим у групи
дублета, где се према дужини јавља и краткоћа творенице, и осим у примеру пˈрдавац
(од дублетног пр̄ ˈдети²), за који дужину не налазимо ни у једном другом речнику.
Спорадично се међу твореницама са ‐авац јавља и трећи ПЛ, ăˈ‐авац: киˈјавац288 и
дублетно ка̄ ˈјкавац / каˈјкавац, скаˈкавац / скˈакавац. (Вуково скаˈкавац², несистемско,
посведочено је и у РМС, ОР, али не и у Мат, ХЈП, док Чед уместо те варијанте нуди
системскије ска̄ ˈкавац²; каˈјкавац даје само још ХЈП.)
Изузетан је ПЛ трна̄ ˈвци ’трнци’ (у РСЈ07 тр̄ ˈнавац / трна̄ ˈвац, дакле и са
системским ПЛ), потврђен само још у ОР.
2.1.163. Суфикс ‐иц
Примери кˈоњӣц и ђуˈрђӣц, Ђуˈрђӣц указују на опозицију МА у овом творбеном
моделу. Те акценатске позиције уз то су у оба случаја алтерниране.

Уп. у РА беˈдринац, бˈедринац (бедрӣˈнац), дакле с понуђеним мотивним и колумналним МА.
По тој особини оне се удаљавају од придева са -ав, који већином имају ПЛ ˈă-ав.
287 Варијанта ијеˈкавац², акцентована према тобожњој ијекавској замени дугог јата, није основана, будући
да се ту не ради о ијекавском изговору лексеме екавац, већ о твореници од глагола *ије̄ ˈкати ’изговарати
ије’, аналогног глаголу е̄ ˈкати ’изговарати е’.
288 Други речници доносе само с тим ПЛ, једино РА нуди и системско кˈијавац², уп. кӣˈхавац² из РМС, ОР,
Мат.
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2.1.164. Суфикси ‐ач1, ‐ивач
Именице које припадају овом творбеном типу имају устаљено суфиксално МА, с
алтернацијом у деклинацији: ‐ˈа̄ ч ген. ‐а̄ ˈча: биˈра̄ ч, жаˈра̄ ч, напаˈда̄ ч, отиˈра̄ ч,
преписиˈва̄ ч, ткˈа̄ ч, упаˈља̄ ч и још преко 400 других. То важи и за ССТ: дрвопрерађиˈва̄ ч,
минополаˈга̄ ч, словослаˈга̄ ч и др., као и за речи са сложеним суфиксом ‐ивач: замрзиˈва̄ ч,
освежиˈва̄ ч, појачиˈва̄ ч, усисиˈва̄ ч.
У снабдеˈвач грешком недостаје дужина. Туˈма̄ ч није са суфиксом ‐а̄ ч (Бабић га
третира као девербал од тумачити са ‐∅, што не делује оправдано ако се зна да такве
творенице немају покретно МА (в. 2.1.173.1) и да синхрони опис није немогућ у
изворном, супротном смеру, од именице ка глаголу), мада се прозодијски подудара с
овим изведеницама.
2.1.165. Суфикс ‐ич
Тек неколике именице творе се овим суфиксом: браˈнӣч², воˈдӣч, гоˈнӣч, риˈбӣч.
Њихови ПЛ, који у деклинацији алтернирају (‐ˈӣч ~ ӣˈча), подударају се. Изузетак је
браˈнич (ген. браˈнича)289.
2.1.166. Суфикс ‐аш
Овај плодни суфикс твори око 250 именица с ПЛ ‐ˈа̄ ш ген. ‐а̄ ˈша: акоˈрда̄ ш, акциˈја̄ ш,
амиˈна̄ ш, аутоноˈма̄ ш, афеˈра̄ ш, багеˈра̄ ш, бајонеˈта̄ ш, батиˈна̄ ш, богата̄ ш, боˈдља̄ ш,
боˈмба̄ ш, брˈка̄ ш, бугаˈра̄ ш, будаˈла̄ ш, буклиˈја̄ ш, бургиˈја̄ ш, бусиˈја̄ ш, ваˈга̄ ш, велиˈка̄ ш,
веˈргла̄ ш, вертеˈпа̄ ш, викеˈнда̄ ш, гаˈјда̄ ш, галиˈја̄ ш, гаˈћа̄ ш, глаˈва̄ ш, глагоˈља̄ ш, голеˈма̄ ш,
гриˈвња̄ ш, губиˈта̄ ш, гуˈма̄ ш... По прозодији се од њих не разликују ни ССТ као дугопруˈга̄ ш,
петоколоˈна̄ ш, безеˈмља̄ ш. Једна именица нема та својства, бјˈела̄ ш290, као ни неколико
дублета: крˈила̄ ш², вˈила̄ ш², трˈа̄ мпа̄ ш², краˈјцара̄ ш² (последња три с мотивним ПЛ,
крˈила̄ ш² није очекивано). Пˈаприка̄ ш / паприˈка̄ ш је специфичан случај: иако се осећа као
мотивисана реч, чему одговара ПЛ паприˈка̄ ш, то је заправо мађаризам, што открива и
неагентивно његово значење и баритони, мађарски акценат пˈаприка̄ ш (~ паˈприка).
Напоменимо да је код немотивисаних речи (позајмљеница) чешће МА испред ПОС:
сˈала̄ ш², гˈула̄ ш², чˈарда̄ ш², суˈтлија̄ ш² – да за пример узмемо само тих неколико
фреквентних речи. Дуг ПОС посве је редак (нпр. у мотивисаном трˈа̄ мпа̄ ш и
немотивисаном чˈа̄ рда̄ ш²).
2.1.167. Суфикс ‐онаш
Такав ПЛ носе и речи са сложеним суфиксом ‐онаш: коалициоˈна̄ ш, корупциоˈна̄ ш,
протекциоˈна̄ ш, фракциоˈна̄ ш.
2.1.168. Суфикс ‐еш
С овим суфиксом су два разноврсна примера. Један је експресивно бриˈгеш ген.
бригеˈша / бриˈге̄ ш ген. бриге̄ ˈша, а други др̄ ˈмеш ’врста плеса’, обликом сличан, а
значењем и прозодијом једнак твореници др̄ ˈмеж. (Уп. још у РА зрˈнеш ’зељаста биљка’,
као и гˈоле̄ ш ’голет’ ж. р., које Клајн третира под истим суфиксом као и претходне
изведенице, без обзира на дужину суфикса и род).
2.1.169. Суфикс ‐ӣш
Десетак именица има фиксно МА пред суфиксом, без обзира на мотивни ПЛ:
гуˈстӣш, дроˈбӣш, зелеˈнӣш, кисеˈлӣш, сиˈтнӣш, слаˈткӣш, споˈрӣш291, црˈнӣш и црˈњӣш
У РА тако и воˈдич⁽²⁾.
Само ијекавски. У питању је историзам, мада РА бележи и екавску варијанту с другим значењима, с
истим ПЛ.
291 Биљка, различито дефинисана у РМС и РСЈ.
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(само у изразима292), чиˈстӣш. ˈОколӣш / оˈколӣш у једном члану дублета чува мотивно
МА, а у другом га прогредира. Бућкуˈрӣш / бˈућкурӣш, ако се узме да је мотивисано од
бућкӯˈрити (по РА ’мешати’), има пак необјашњиво иницијално МА. РСЈ не бележи
распрострањену лексему квариш (осим у изразу s. v. мајстор).
Турцизам јˈурӣш, који Клајн (2003) прихвата као мотивисану реч, прозодијом
открива да није уклопљен међу остале творенице са ‐ӣш293, а уосталом ни семантиком
(не може се парафразирати са ’оно што...’), већ се по том и по значењском критеријуму,
без обзира на порекло, сврстава у изведенице са суфиксом ‐∅.
2.1.170. Суфикс ‐ŭш
РСЈ не бележи супстандардне творенице на ‐ŭш. У РСЈ07 могао се наћи једино
фаˈкиш. Клајн (l . c.) бележи још матиш, Калиш и прилог сентиш, а Бугарски (2006: 266–
267) чак 53 жаргонизма на ‐ŭш (агиш, Бегиш, библиш, бициш...), без акцената.
2.1.171. Суфикс ‐ош
Мало је речи које потврђују постојање овог суфикса. Једине две извесне такве
творенице које бележи РСЈ јесу дˈо̄ ђош и крˈма̄ нош (~ крман, крманити). Брˈӯцош и
кˈӣцош су махом немотивисане (Клајн 2003), а ђˈӣлкош, пˈа̄ сош и сл. сасвим непрозирне.
Жиˈца̄ рош, сплеˈтка̄ рош, теˈзга̄ рош, циˈнка̄ рош, џабалеˈба̄ рош могу спадати овде, ако се
изводе од глагола на ‐а̄ ˈрити, али им Клајн даје предност као деноминалима с
окрњеном основом (изузев, наравно, циˈнка̄ рош, у чијем је извођењу недоследан; уп.
2003: 346 и 184). У сваком случају, ПЛ свих тих именица истоветан је: (-)ˈа̄ ‐ош.294
Ни пˈусто̄ ш / пӯˈстош, сматрамо, није творено горњим суфиксом, с обзиром на
изостанак агентивног значења и другачију прозодију.
2.1.172. Суфикс ‐арош
Све лексеме творене овим суфиксом имају дуг први суфиксални слог. Већина њих
(12 / 14) имају и МА пред тим слогом: жеˈнска̄ рош, жиˈца̄ рош, каˈрта̄ рош, кеˈса̄ рош,
мˈућка̄ рош, пеˈца̄ рош, сплеˈтка̄ рош, суˈкња̄ рош, теˈзга̄ рош, треˈма̄ рош, цвиˈка̄ рош,
џабалеˈба̄ рош295 (најчешћа алтернација је, као што се види, ˈаа ~ аˈа), а дублетно МА, с
једносложном регресијом, меˈса̄ рош (мˈеса̄ рош) и џˈепа̄ рош / џеˈпа̄ рош. Није јасно зашто су
само те две именице дате дублетно.
2.1.173. Нулти суфикс
Овим суфиксом гради се око 1500 речи – именица и придева, који огромном
већином имају један од три колумнална ПЛ. Незанемарљив удео у овој грађи, око 1 / 6,
заузимају дублети, и то готово сви код именица.
2.1.173.1. Мада суфикс ‐∅ долази на више врста основа – глаголске, именичке296,
придевске – и мада његови деривати носе разнолика значења (уп. код именичких потез
’чин радње’ : студен ’стање’ : шˈиље̄ ж ’збир’) и различитог су граматичког рода (ˈузра̄ ст
: пˈоча̄ ст, ˈупа̄ д² : прˈоба̄ ди), што све унеколико даје оправдања да се третирају као
различите творбене одреднице, ми их овде, ослањајући се на прозодијску истоветност
и на очигледне аналогије какве смо наведеним паровима настојали да покажемо,
Од црниша / црњиша на гориша. РСЈ пак не нуди одредницу гориш.
Уп. сличне турцизме баˈкшиш, каˈиш, хаˈшиш : деˈрвӣш (данас углавном деˈрвиш), биˈњӣш.
294 Доминантни лик утицао је на изведена имена типа Мˈилош, с кратким ПОС, па се данас јавља и Дрˈа̄ гош,
Јˈа̄ гош (имена у РА забележена с краткоћом), Рˈа̄ дош.
295 Потоња је ССТ, ако није са суфиксом -ош. За могућност извођења од глагола на -а̄ ˈрити в. претходни
одељак.
296 Деноминалне именице као кам ~ камен на крајњој су периферији творбеног типа, будући да су махом
песничке творевине и да суфикс ту не носи никакво значење, чак ни граматичко.
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међусобно не одвајамо. Именичким суфиксалима разноврсност дају и сегментне
алтернације којима подлежу, као што је а ~ ∅, о ~ л, разне алтернације велара... Од њих
су за нашу анализу релевантне само оне вокалске, које отежавају класификацију
именица imparisyllaba. Ми смо ипак, водећи се ликовима граматичких основа, примере
као кˈаша̣ љ, трˈе̄ са̣ к, оˈдбле̄ са̣ к, нˈамӣса̣ о сврставали уз нпр. клˈим, бˈе̄ г, бˈаӯк, пˈоча̄ ст.297 С
друге стране, творбе као по̄ ˈја̣ м‐по̄ ˈјма, на̄ ˈжа̣ њ‐на̄ ˈжња захтевале су увођење посебне
морфопрозодијске категорије.
Већина речи творених нултим суфиксом носи један од ова три ПЛ:
(1) ˈа(а)а̄
(2) (а)аˈа
(3) (а)а̄ ˈа
Они су сви колумнални и подразумевају алтернације којима се мотивни ликови
своде на дате (нпр. регресија МА и дужење ПОС у прˈетова̄ р ~ претоˈварити, или
прогресија МА, краћење ПОС и дужење почетног слога у за̄ ˈкуп ~ закӯˈпити).
Расподељују се у три главне категорије и друге три с комбинацијама у паровима
дублета298.
(1) ˈа(а)а̄ – ˈалаӯк, бˈаӯк, блˈагосло̄ в, блˈебе̄ т, бˈоја̄ зан, бˈрбо̄ т, брˈеке̄ т, глˈого̄ т, гˈово̄ р,
гˈрго̄ љ, гˈрго̄ т, гˈргӯт, грˈоко̄ т, грˈомо̄ р, грˈомо̄ т, гˈугӯт, дˈилӣк, дˈобӣт, дˈовӣк, дˈогле̄ д, дˈогово̄ р,
дˈодӣр, дˈома̄ х, дˈрха̄ т², дˈудӯк, зˈабора̄ в, зˈагле̄ д, зˈагоре̄ л, зˈада̄ х, зˈамӣсао, зˈанове̄ т,
зˈаокре̄ т, зˈапове̄ д, зˈара̄ ван, звˈеке̄ т, звˈијӯк, зˈеле̄ н, зˈимзеле̄ н, злˈоче̄ ст, зˈузӯк, ˈизазо̄ в,
ˈизгле̄ д, ˈизгово̄ р, ˈизда̄ х, ˈизра̄ з, ˈискора̄ к, ˈиспове̄ д, ˈиспомо̄ ћ, ˈистова̄ р, јˈаӯк, кˈаӯк, кˈико̄ т,
клˈепе̄ т, клˈоко̄ т, клˈопо̄ т, кˈоко̄ т, кˈорӣст, крˈеке̄ т, крˈиволо̄ в, кˈрме̄ љ, кˈукуре̄ к, лˈахо̄ р,
лˈеле̄ к, лˈепе̄ т, лˈепр̄ ш, лˈомо̄ т, мˈаӯк, мˈеке̄ т, мјˈаӯк, нˈагове̄ ст, нˈагово̄ р, нˈатхва̄ т, нˈевӣд,
нˈеја̄ ч, нˈекр̄ ст, нˈема̄ р, нˈеповра̄ т, нˈепребо̄ л, нˈеха̄ ј, нˈеха̄ т, нˈечӣст, ?ˈобзӣр, ˈобрачӯн,
ˈобухва̄ т, ˈогла̄ с, ˈогле̄ д, ˈодабӣр, ˈодазӣв, ˈодгово̄ р, ˈодбле̄ сак, ˈодмо̄ ћ, ˈодра̄ з, ˈодсја̄ ј, ˈокре̄ т,
ˈокрӯг, ˈокӯс, ˈопозӣв, ˈопсе̄ г, ˈосме̄ х, нˈамӣсао,ˈотӣсак, ˈотклӣк, ˈото̄ к ’отечено место’, ˈото̄ к
’отицање воде’, ˈотпоздра̄ в, пˈијӯк, пˈовӣк, пˈовла̄ д, пˈовла̄ к, пˈовр̄ ш, пˈогле̄ д, ?пˈогово̄ р,
пˈодвӣк, пˈодгово̄ р, пˈодсме̄ х, пˈодухва̄ т, пˈоздра̄ в, пˈоклӣк, пˈоклӣч, пˈокре̄ т, пˈома̄ з, пˈома̄ ст,
пˈоме̄ н, пˈомӣсао, пˈомо̄ ћ, пˈора̄ з, прˈопа̄ ст, пˈослӯх, прˈевра̄ т, прˈегово̄ ри, прˈеда̄ х,
?прˈедгово̄ р, прˈедугово̄ р, прˈекре̄ т, прˈеме̄ т, прˈеокре̄ т, прˈепоро̄ д, прˈетова̄ р, прˈигово̄ р,
прˈимӣсао, прˈипове̄ д, прˈипомо̄ ћ, прˈихва̄ т, прˈоба̄ ди, прˈогла̄ с, прˈоје̄ д, прˈомӣсао, прˈопове̄ д,
прˈопӯх, прˈорачӯн, прˈосе̄ к, прˈотӣсли, прˈоцва̄ т, прˈоце̄ п, пˈрхӯт, рˈазгово̄ р, рˈазӯм,
рˈаскора̄ к, рˈаспоре̄ д, рˈомо̄ р, рˈуме̄ н, сˈабла̄ зан, спˈоме̄ н, спˈоразӯм, сˈркӯт, стˈрме̄ н, стˈуде̄ н,
сˈуда̄ р, сˈуновра̄ т, сˈућӯт, тˈандр̄ к, тˈопо̄ т, тˈотр̄ к, трˈепе̄ т, трˈопо̄ т, тˈуноло̄ в, тˈуњоло̄ в,
ћˈурлӣк, ˈувра̄ ти, ˈуга̄ р, ˈугле̄ д, ˈугово̄ р, ˈуда̄ р, ˈуда̄ х, ˈузвӣк, ˈузда̄ х, ˈузра̄ ст, ˈукра̄ с, ˈупоко̄ ј,
ˈурлӣк, ˈусклӣк, ˈуте̄ г, ˈутӣсак, ˈутова̄ р, фˈијӯк, фˈићӯк, хˈихо̄ т, хˈохо̄ т, хрˈопо̄ т, цвˈоко̄ т,
цвˈркӯт, цвˈрљӯк, цˈере̄ к, цˈијӯк, цˈикӯт, цˈилӣк, цˈирлӣк, цˈоко̄ т, цˈрве̄ н, чˈетвр̄ т, шˈапа̄ т,
шˈиље̄ ж, шкˈамӯт, шкˈргӯт, шкрˈипӯт, шљˈапа̄ т, шˈобо̄ т, штрˈопо̄ т;
(2) (а)аˈа – Ваˈскрс, доˈбег, доˈвод, доˈвоз, доˈмак, доˈпев, доˈсег, доˈскок, доˈток,
доˈтур, доˈчек, заˈгат, иˈзбир, иˈзбор, иˈзвод, иˈзвоз, иˈзвор, иˈзгон, иˈзлаз, иˈзлив, иˈзлог,
иˈзмет, иˈзмир, иˈзнос, иˈзор, иˈзрез, иˈзрод, иˈсек, иˈскок, иˈскоп, иˈскуп, иˈспек, иˈспис, иˈспит,
иˈспуст, иˈстек, иˈступ, иˈсход, мимоиˈлаз, наˈум, неˈкрст, оˈброк, оˈвој, оˈгрев, оˈдбир, оˈдбор,
оˈдвод, оˈдвоз, оˈдгој, оˈдјел, оˈдлив, оˈдмор, оˈднос, оˈдрод, оˈдрон, оˈдсев, оˈдскок, оˈдстрел,
оˈдступ, оˈжег, оˈјед, оˈклоп, оˈков, оˈмер, оˈмот, оˈпип, оˈпис, оˈпкоп, оˈпрост, оˈпход, оˈсет,
оˈсип, оˈслон, оˈснов, оˈтвор, оˈтклон, оˈткоп, оˈткос, оˈткуп, оˈтпис, оˈтпуст, оˈтров, поˈвод,
поˈгреб, поˈдвез, поˈдвоз, поˈдлив, поˈдој, поˈков, поˈкољ, поˈкоп, поˈкор, поˈкров, поˈкус, поˈлог,
Уз њих, јављају се и примери с постојаним а (дˈрха̄ т, нˈеха̄ т, шˈапа̄ т, шљˈапа̄ т)
Дублетâ типа ˈаа̄ / а̄ ˈа има највише (41%), типа ˈаа̄ / аˈа нешто мање (37%), а оних типа аˈа/ а̄ ˈа најмање
(15%).
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поˈлом, поˈмак, поˈмор, поˈнос, поˈпруг, поˈрод, поˈруб, поˈскок, поˈстриг, поˈстрој, поˈтков,
поˈткоп, поˈтоп, поˈтпис, поˈчек, преˈбег, преоˈдгој, преˈтек, преˈтклон, проиˈзвод, проˈкоп,
проˈкос, проˈлом, проˈпуп, проˈров, проˈсев, проˈсек, проˈстрел, проˈтек, проˈток, раˈздер,
?саˈмрт, треˈскот, уˈбир, уˈбод, уˈвез, уˈглоб, уˈгриз, уˈдео, уˈдес, уˈзгој, уˈзгон, уˈзлаз, уˈзмак,
уˈзов, уˈлаз, уˈлов, ?уˈљез, уˈмир, уˈмор, уˈпрет, уˈпут, уˈрез, уˈрнис, уˈрод, уˈрок, уˈскок, уˈскрс,
уˈспех, уˈсуд, уˈсхит, уˈтук, уˈчас, уˈчин, уˈштип;
(3) (а)а̄ ˈа – ?за̄ ˈстор, до̄ ˈкуп, до̄ ˈлет, до̄ ˈмет, за̄ ˈбод, за̄ ˈбран, за̄ ˈгриз, за̄ ˈклон, за̄ ˈклоп,
за̄ ˈкоп, за̄ ˈкос, за̄ ˈкрет, за̄ ˈкуп, за̄ ˈлаз, за̄ ˈлет, за̄ ˈлог, за̄ ˈлом, за̄ ˈмор, за̄ ˈмот, за̄ ˈнос, за̄ ˈпат,
за̄ ˈпев, за̄ ˈпис, за̄ ˈплет, за̄ ˈпор, за̄ ˈпост, за̄ ˈпрег, за̄ ˈпрет, за̄ ˈптив, за̄ ˈпух, за̄ ˈрез, за̄ ˈруб, за̄ ˈсад,
за̄ ˈсек, за̄ ˈсен, за̄ ˈсип, за̄ ˈскок, за̄ ˈслон, за̄ ˈснов, за̄ ˈструг, за̄ ˈтвор, за̄ ˈток, за̄ ˈход, за̄ ˈчин, на̄ ˈбор,
на̄ ˈвир, на̄ ˈвод, на̄ ˈвоз, на̄ ˈгаз, на̄ ˈгиб, на̄ ˈгон, на̄ ˈдев, на̄ ˈдзор, на̄ ˈдим, на̄ ˈдув, на̄ ˈзеб, на̄ ˈзив,
на̄ ˈзор, на̄ ˈкит, на̄ ˈклон, на̄ ˈкот, на̄ ˈлаз, на̄ ˈлеп, на̄ ˈлет, на̄ ˈлог, на̄ ˈмаз, на̄ ˈмет, на̄ ˈниз, на̄ ˈнос,
на̄ ˈњух, на̄ ˈпаст, на̄ ˈпев, на̄ ˈпис, на̄ ˈплав, на̄ ˈпон, на̄ ˈпор, на̄ ˈрез, на̄ ˈсад, на̄ ˈсип, на̄ ˈскок,
на̄ ˈслов, на̄ ˈслон, на̄ ˈступ, на̄ ˈтпис, на̄ ˈход, на̄ ˈцрт, по̄ ˈвез, пре̄ ˈвид, пре̄ ˈвод, пре̄ ˈвоз, пре̄ ˈгиб,
пре̄ ˈглас, пре̄ ˈгор, пре̄ ˈдлог, пре̄ ˈкид, пре̄ ˈкоп, пре̄ ˈкор, пре̄ ˈкрст, пре̄ ˈкуп, пре̄ ˈлаз, пре̄ ˈлет,
пре̄ ˈлом, пре̄ ˈљуб, пре̄ ˈмаз, пре̄ ˈнос, пре̄ ˈпев, пре̄ ˈпек, пре̄ ˈпис, пре̄ ˈплет, пре̄ ˈсад, пре̄ ˈсек,
пре̄ ˈступ, пре̄ ˈтоп, пре̄ ˈтрес, ?прӣˈбор, прӣˈдев, прӣˈзор, прӣˈказ, прӣˈлаз, прӣˈлив, прӣˈлог,
прӣˈнос, прӣˈпев, прӣˈпис, прӣˈплод, прӣˈпон, прӣˈрод, прӣˈскок, прӣˈслон, прӣˈсмок, прӣˈступ,
прӣˈтвор, прӣˈток, прӣˈход, прӣˈчест, про̄ ˈзеб, про̄ ˈзив, про̄ ˈмер, про̄ ˈред, про̄ ˈрок, ра̄ ˈзбор,
ра̄ ˈзвод, ра̄ ˈзгон, ра̄ ˈздео, ра̄ ˈздор, ра̄ ˈзлаз, ра̄ ˈзмаз, ра̄ ˈзмах, ра̄ ˈзмер, ра̄ ˈзнос, ра̄ ˈзор (~
разоˈрати), ра̄ ˈзор (~ разоˈрити), ра̄ ˈзред, ра̄ ˈзрез, ра̄ ˈсад, ра̄ ˈсап, ра̄ ˈсед, ра̄ ˈсек, ра̄ ˈскид,
ра̄ ˈсклоп, ра̄ ˈскол, ра̄ ˈскос, ра̄ ˈспис, ра̄ ˈсплет, ра̄ ˈсплод, ра̄ ˈспон, ра̄ ˈспор, ра̄ ˈспуст, ра̄ ˈствор,
ра̄ ˈстоп, ра̄ ˈстур, ра̄ ˈсцват, ра̄ ˈсцвет, ра̄ ˈсцеп, са̄ ˈбир, са̄ ˈбор, са̄ ˈвез, са̄ ˈзив, са̄ ˈпон, са̄ ˈстав,
ӯˈбор, ӯˈгиб, ӯˈзор (~ узоˈрати), ӯˈлог, ӯˈпев, ӯˈплет;
(1–2) дˈохва̄ т / доˈхват, иˈздан / ˈизда̄ н, иˈзлет / ˈизле̄ т, иˈсказ / ˈиска̄ з, иˈскуп (ˈискӯп),
ˈиспа̄ д / иˈспад, оˈбрис / ˈобрӣс, ˈобр̄ т / оˈбрт, оˈбруб / ˈобрӯб, оˈгрозд / ˈогро̄ зд, ˈодје̄ к / оˈдјек,
ˈодре̄ д / оˈдред, ˈодсе̄ к / оˈдсек, ˈосвӣт / оˈсвит, ˈосвр̄ т / оˈсврт, оˈтказ / ˈотка̄ з, ˈотпа̄ д / оˈтпад,
пˈокло̄ н / поˈклон, поˈмол / пˈомо̄ л, пˈоте̄ з / поˈтез, пˈот[ӣ]сак / поˈтисак299, пˈотре̄ с / поˈтрес,
пˈотхва̄ т / поˈтхват,
прˈетӣсак / преˈтисак,
прˈитӣсак / приˈтисак,
прˈобле̄ сак
:
300
проˈблијесак , рˈазвра̄ т / раˈзврат, уˈвир / ˈувӣр, уˈдав / ˈуда̄ в, ˈузвра̄ т / уˈзврат, уˈзлет /
ˈузле̄ т, ˈузма̄ х / уˈзмах, ˈује̄ д / уˈјед, уˈказ / ˈука̄ з, ˈума̄ к / уˈмак, ˈупа̄ д / уˈпад, ˈупр̄ т / уˈпрт;
(1–3) до̄ ˈзив / дˈозӣв, за̄ ˈхват / зˈахва̄ т, нˈавра̄ т / на̄ ˈврат, о̄ ˈдзив / ˈодзӣв, по̄ ˈзив
(пˈозӣв), пˈоле̄ т / по̄ ˈлет, пˈора̄ ст / по̄ ˈраст, пре̄ ˈзир / прˈезӣр, пре̄ ˈпад / прˈепа̄ д, прӣˈвид /
прˈивӣд, прˈобӣр / про̄ ˈбир, ра̄ ˈзблуд / рˈазблӯд, ра̄ ˈзглас / рˈазгла̄ с, ра̄ ˈсвит / рˈасвӣт, ӯˈрес /
ˈуре̄ с;
(2–3) доˈгон / до̄ ˈгон, до̄ ˈказ / доˈказ, до̄ ˈпис / доˈпис, до̄ ˈпуст / доˈпуст, заˈмах / за̄ ˈмах,
на̄ ˈплат / наˈплат, на̄ ˈук / наˈук, ?по̄ ˈгон / поˈгон, поˈпис / по̄ ˈпис, поˈпуст / по̄ ˈпуст, поˈход /
по̄ ˈход, преˈбол / пре̄ ˈбол, пре̄ ˈклоп / преˈклоп, пре̄ ˈлив / преˈлив, пре̄ ˈмер / преˈмер, пре̄ ˈмор /
преˈмор, пре̄ ˈрез / преˈрез, преˈскок / пре̄ ˈскок, пре̄ ˈток / преˈток, пре̄ ˈтпев / преˈтпев,
прӣˈклон / приˈклон, прӣˈпуст / приˈпуст, про̄ ˈвод / проˈвод, проˈгон / про̄ ˈгон, проˈдор / про̄ ˈдор,
про̄ ˈлаз / проˈлаз, про̄ ˈлив / проˈлив, про̄ ˈмет / проˈмет, про̄ ˈпис / проˈпис, проˈпуст / про̄ ˈпуст,
про̄ ˈрез / проˈрез, про̄ ˈхтев / проˈхтев, ра̄ ˈзмак / раˈзмак, ра̄ ˈзмет / раˈзмет, спроˈвод /
спро̄ ˈвод, суˈгреб / сӯˈгреб, сӯˈкоб / суˈкоб, суˈсрет / сӯˈсрет, уˈвид / ӯˈвид, ӯˈвод / уˈвод, ӯˈвоз /
уˈвоз, ӯˈвор / уˈвор, уˈкоп / ӯˈкоп, уˈкор / ӯˈкор, ӯˈнос / уˈнос, ӯˈред / уˈред, ӯˈсек / уˈсек, уˈспон /
ӯˈспон, уˈспор / ӯˈспор, ӯˈстрој / уˈстрој.
Уз ове обрасце јављају се, у доста мањој мери, и другачији ПЛ, сви с другачијим
односима дужина од наведених.
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Грешком штампано „по̏ тиса̄ к, -ска“.
Проˈблијесак је вероватно грешка, јер то МА не постоји ни у екавској варијанти ни у другим речницима.
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Најчешћи је ˈа(а)а, без финалне дужине, који готово увек долази само као
варијанта лика с дужином: грˈохот / грˈохо̄ т, ?ˈобӣм / ˈобим, рˈопот / рˈопо̄ т – шˈумор /
шˈӯмор – приˈјем / прˈијем, уˈток / ˈуток – допрӣˈнос / дˈопринос, али само жˈубор,
зˈапах301, ћˈућор. Пореклом је млађа од варијаната с дужином (Каповић 2016: 469фн).
Посебна реализација тога лика јесте она са дужином ПОС у ном. јд., али без ње у
осталим падежима, нпр. ген. јд. прˈигово̄ ра / прˈиговŏра (уп. ген. јд. говŏра).
У неколико примера имамо и лик ˈа̄ а, самостално само у шˈӯшкор, дублетно у
шˈумор / шˈӯмор – жˈа̄ мор / жˈамо̄ р, зˈа̄ пад / зˈапа̄ д – нˈа̄ пад / на̄ ˈпад, рˈа̄ спад / ра̄ ˈспад. 302
(Дˈр̄ ха̣ т² је једносложно, па га не сврставамо овде.)
Лик аˈа̄ носе поˈдбо̄ ј, поˈло̄ ј – поˈво̄ ј (поˈвој), поˈко̄ ј / поˈкој (уп. аналогне примере без
дужења: оˈвој, оˈдгој, поˈдој, поˈстрој, преоˈдгој, уˈзгој) и још дˈрхтӯр / дрˈхтӯр, цˈело̄ в / цеˈло̄ в.
У првим примерима дужина је позициона, а МА стабилно: поˈдбо̄ ј‐поˈдбоја, док је у
дрˈхтӯр²‐дрхтӯˈра однос обратан (уп. пример крмаук ниже), а у цеˈло̄ в²‐целоˈва оба
обележја су променљива, под утицајем такве флективне парадигме код им. са ‐ов).
Сасвим необично, од стране основе имамо фиˈксӣр, с покретним МА, вероватно по
аналогији са твореницама на ‐ӣр.
Оба дуга слога имамо у лику а̄ ˈа̄ , у примерима за̄ ˈсто̄ ј, ра̄ ˈстро̄ ј – за̄ ˈво̄ ј / за̄ ˈвој,
на̄ ˈбо̄ ј / на̄ ˈбој, на̄ ˈвој / на̄ ˈво̄ ј, на̄ ˈпо̄ ј / на̄ ˈпој, пре̄ ˈво̄ ј / пре̄ ˈвој, прӣˈбо̄ ј / прӣˈбој, прӣˈпо̄ ј / прӣˈпој,
про̄ ˈбо̄ ј / про̄ ˈбој, ра̄ ˈзво̄ ј / ра̄ ˈзвој, ра̄ ˈздво̄ ј / ра̄ ˈздвој, ӯˈво̄ ј / ӯˈвој, с њима још и у ра̄ ˈсо̄ . Као и у
претходној групи, дужине нема у деклинацији: за̄ ˈстоја, за̄ ˈвоја, на̄ ˈбоја...
МА другачије него у владајућим обрасцима видимо у крˈмаӯк, које – када се узме
заједно с варијантама из других речника крмаˈӯк²‐крмаӯˈка (РА) и крма̏ ӯк (ОР, sic) – не
може спадати у системске творевине. Варијанте поˈтисак², преˈтисак², приˈитисак²,
мада носе системске ликове, могли су настати укрштањем са именицама на ‐а̣ к (нпр.
поˈднесак); уп. изостанак таквог лика у ˈотӣсак.
2.1.173.2. Улазећи у испитивање фактора који утичу на преференцију неког од
наведених ПЛ, издвајамо групу именица са ‐∅ које су готово увек с иницијалним МА. У
питању су двосложне и тросложне изведенице од основе без префикса или с
неслоговним префиксом с‐: бˈаӯк, блˈагосло̄ в, блˈебе̄ т, бˈоја̄ зан, бˈрбо̄ т, брˈеке̄ т, глˈого̄ т,
гˈово̄ р, гˈрго̄ љ, гˈрго̄ т, гˈргӯт, грˈоко̄ т, грˈомо̄ р, грˈомо̄ т, грˈохот / грˈохо̄ т, гˈугӯт, дˈилӣк, дˈрха̄ т /
дˈр̄ хат, дˈудӯк, жˈа̄ мор / жˈамо̄ р, звˈеке̄ т, звˈијӯк, зˈеле̄ н, зˈимзеле̄ н, злˈоче̄ ст, зˈузӯк, јˈаӯк,
кˈаӯк, кˈико̄ т, клˈепе̄ т, клˈоко̄ т, клˈопо̄ т, кˈоко̄ т, кˈорӣст, крˈеке̄ т, кˈрме̄ љ, кˈукуре̄ к, лˈеле̄ к,
лˈепе̄ т, лˈепр̄ ш, лˈомо̄ т, мˈаӯк, мˈеке̄ т, мјˈаӯк, пˈијӯк, пˈрхӯт, рˈомо̄ р, рˈопот / рˈопо̄ т, рˈуме̄ н,
сˈабла̄ зан, спˈоме̄ н, спˈоразӯм, сˈркӯт, стˈрме̄ н, стˈуде̄ н, сˈуновра̄ т, тˈандр̄ к, тˈопо̄ т,
тˈотр̄ к, трˈепе̄ т, трˈопо̄ т, ћˈурлӣк, фˈијӯк, фˈићӯк, хˈихо̄ т, хˈохо̄ т, хрˈопо̄ т, цвˈоко̄ т, цвˈркӯт,
цвˈрљӯк, цˈере̄ к, цˈијӯк, цˈикӯт, цˈилӣк, цˈирлӣк, цˈоко̄ т, цˈрве̄ н, чˈетвр̄ т, шˈапа̄ т², шљˈапа̄ т,
шˈиље̄ ж, шкˈамӯт, шкˈргӯт, шкрˈипӯт, шˈобо̄ т, штрˈопо̄ т; њима су блиски и ликови зˈапах,
шˈумор / шˈӯмор. Од тога одступају само треˈскот303, спроˈвод / спро̄ ˈвод; дрˈхтӯр², фиˈксӣр,
цеˈло̄ в²304.

У ОР, Мат имамо дуго зˈапа̄ х. Други речници нуде и варијанту за̄ ˈпах (РА, ОР, ХЈП). Мат код таквих речи
готово доследно даје само дуг ПОС: грˈохо̄ т, шˈумо̄ р и сл. Код Вука је кратак ПОС: грˈо(х)от, жˈубор (жˈӯбор)
и сл.
302 Фреквентно је и сˈа̄ бор (у Чед тако нормирано), а нешто мање и сˈа̄ став (које речници не бележе).
303 У питању је хрватски оказионализам, можда без потребе унет у РСЈ.
304 Последње две именице носе прозодију позајмљеница, због чега се могу сместити на сам руб овог
творбеног модела.
301
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Истој групи припада и већина префигираних тросложних именица, као зˈабора̄ в,
зˈамӣса̣ о, зˈапове̄ д, ˈизазо̄ в, ˈистова̄ р, прˈегово̄ ри, прˈорачӯн... Поред поменутих дублета на
‐тиса̣ к и творенице̄ допрӣˈнос томе се опиру само још мимоиˈлаз, преоˈдгој, проиˈзвод305.
2.1.173.3. За двосложне речи творене од глагола с префиксом доста је теже
утврдити правила репартиције ПЛ. Међу њима су настала разна аналошка уопштавања,
тако да је та група именица у живом прозодијском превирању, што ће предочити
подаци из следеће табеле. Префиксе које смо уочили у саставу глаголâ, не нужно
префигираних, дајемо сортиране према учесталости, а у колонама наводимо број
именица с одговарајућим ПЛ и њен удео у укупном броју речи с тим префиксом.
Табела 15. Расподела префиксалних дужина код суфиксала са ‐∅
Префикс
ˈаа̄
аˈа
а̄ ˈа
Ук.
по‐
25
36%
36
52%
8
12%
69
за‐
11
18%
2
3%
47
78%
60
у‐
21
37%
18
32%
18
32%
57
пре‐
10
18%
9
16%
37
66%
56
на‐
4
8%
3
6%
46
87%
53
про‐
13
25%
22
42%
17
33%
52
раз‐
8
15%
2
4%
42
81%
52
до‐
11
28%
19
49%
9
23%
39
из‐
10
26%
28
74%
0
0%
38
од‐
15
42%
20
56%
1
3%
36
при‐
7
19%
3
8%
26
72%
36
о‐
13
38%
21
62%
0
0%
34
уз‐
6
46%
5
38%
2
15%
13
под‐
5
42%
7
58%
0
0%
12
не‐
9
90%
1
10%
0
0%
10
пред‐
4
57%
1
14%
2
29%
7
су‐
1
14%
3
43%
3
43%
7
са‐
0
0%
1
14%
6
86%
7
об‐
4
67%
2
33%
0
0%
6
над‐
1
33%
0
0%
2
67%
3
100%
ваз‐
0
0%
1
0
0%
1
100%
мимо‐
0
0%
1
0
0%
1
Укупно
178 27% 205 32% 266 41% 649
Покушавајући да откријемо опште прозодијске одлике ових именица и
занемарујући стога речи с глаголским префиксима који се јављају у мање од 10
примера, мада су и уз‐, не‐, под‐ сразмерно ретки, констатујемо следеће чињенице.
Најупадљивији је податак да је ПЛ ˈаа̄ не само најређи него и распоређен тако да не
доминира готово ни код једног префикса. Заступљен је у једној мери (30%–40%) код
префиксâ од‐, о‐, у‐, по‐ (видимо, махом код оних с вокалом ‐о) и знатно (90%) у
малобројним примерима од негираног глагола. За разлику других ликова, који веома
ниске уделе, мање̄ од 10%, имају код префикса за‐, на‐, о‐ (аˈа) и из‐, од‐, о‐ (āˈа), овај лик
само код једног префикса, на‐, броји занемарљив удео, 8%. Даље, јасно се издваја
Кад се то има у виду, не зачуђује чињеница да се ова реч најчешће јавља у лику прˈоизвод. Уп. и у самом
РСЈ придев прˈоизводан²!
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изразита доминација (70%–90%) дужине пред МА (а̄ ˈа) код префиксâ са а (на‐, раз‐, за‐,
али не и код са‐, етимолошки кратког), а нешто мање и код при‐ и пре‐. Код осталих
префикса (из‐, о‐, под‐, од‐, по‐) с осредњим уделом јавља се лик аˈа. И овај пут пореклом
кратки вокал (о) носи лик с краткоћом почетног слога.306 Изненађује приближан удео
по дужини различитих ликова, аˈа и а̄ ˈа, код префикса с вокалом етимолошки једнаке
дужине, из‐ одн. при‐. Две групе именица, оне творене од глагола с префиксима у‐ и про‐
(у мањој мери и уз‐), носе ПЛ расподељене у доста равномернијим односима. Посебно је
код у‐ тај однос изразито приближан. Најзад, примећујемо да се код мање фреквентних
префикса, а посебно оних са тек по неколико примера, јавља репартиција између само
два ПЛ. Свеукупно посматрано, најчешће се среће ПЛ с дугим префиксалним слогом,
затим они с кратким, аˈа, па ˈаа̄ (у Симићевој грађи најфреквентније је аˈа; 2007: 37), али
ти односи нису довољно несразмерни да би се могла установити проминентност само
једног ПЛ који би се везао уз творбени тип.
Корелација између ПЛ основа и твореница уочена је у неколико појединачних
примера, али њено опште важење нисмо потврдили; напротив, од глаголâ истог ПЛ с
једним префиксом срећу се сва три твореничка ПЛ – дˈовӣк : доˈсег : до̄ ˈкуп, прˈеда̄ х :
преˈтек : пре̄ ˈдлог; прˈоце̄ п : проˈстрел : про̄ ˈред. То није утврдио ни Р. Симић на свом
материјалу (2007).
2.1.173.4. На крају, издвојено дајемо једносложне суфиксале са ‐∅, који, разуме се,
не могу имати више од двају ПЛ: (1) ˈа̄ и (2) ˈă. Трећу групу таквих твореница чине
дублети.
(1) ˈа̄ – бˈе̄ г, бˈе̄ љ, бˈӣт, блˈе̄ к, блˈӯд, брˈӣс, брˈӯј, бˈӯк, бˈӯс, вˈа̄ б, вˈа̄ р, вˈе̄ з, вˈе̄ з, вˈӣд, вˈӣс,
гˈа̄ з, гˈа̄ к, грˈа̄ к, грˈӣз, гˈӯд, гˈӯк, дˈа̄ љ, дрˈа̄ ж, дрˈе̄ м, дˈӯж, жˈа̄ л, жˈе̄ ђ, жˈӣљ, збˈӣр, звˈе̄ к, звˈр̄ к,
згˈа̄ р, здрˈӯг, зˈе̄ в, зˈӣб, зјˈа̄ п, зˈо̄ в, зˈӯј, зˈӯк, јˈа̄ в, јˈе̄ к, кˈа̄ д, квˈа̄ р, кˈо̄ в, кˈо̄ т, крˈе̄ с, крˈе̄ т, крˈӣк,
крˈо̄ ј, лˈе̄ п, лˈе̄ т, лˈӣв, лˈо̄ в, лˈо̄ г, мˈӣг, млˈа̄ ђ, млˈа̄ т, млˈе̄ ч, ?мˈо̄ ћ, мрˈе̄ ст, мˈӯк, мˈӯк, нˈӣз, пˈа̄ д,
пˈа̄ х, пˈе̄ ћ, плˈе̄ с, пˈо̄ ј, пˈо̄ ст, прˈа̄ м, псˈӣк, пˈӯп, рˈа̄ д, рˈа̄ ст, рˈе̄ з, рˈӣк, рˈо̄ д, сˈа̄ д, свлˈа̄ к, сврˈа̄ б,
сˈе̄ в, сјˈа̄ ј, скˈӣк, слˈа̄ д, слˈе̄ д, слˈе̄ т, ?слˈо̄ ј, смрˈа̄ д, спˈа̄ с, спˈо̄ ј, сˈр̄ к, срˈо̄ к, стˈе̄ г, стˈо̄ ј, стрˈӯг,
стрˈӯј, стˈӯд, сˈӯд, твˈа̄ р, тˈе̄ к, тˈо̄ в, тˈо̄ к, ?трˈа̄ г, трˈе̄ с, тˈр̄ к, ?трˈӯс, хвˈа̄ т, хлˈа̄ д, хˈо̄ д, хˈӯј,
хˈӯк, ?цвˈа̄ ст цвˈр̄ к, цˈе̄ п, цˈӣк, чˈа̄ м, чˈӯп, шˈа̄ р, шˈӣр, шкрˈӣп; тако и блˈе̄ са̣ к, брˈӣза̣ к, бˈр̄ ча̣ к,
врˈӣса̣ к, дˈр̄ ха̣ т, мˈӣса̣ о, њˈӣса̣ к, пˈӣса̣ к, пљˈӯса̣ к, смˈӣса̣ о, стˈӣса̣ к, тˈе̄ са̣ н, трˈе̄ са̣ к, трˈӯса̣ к,
хˈр̄ са̣ к, шˈӯша̣ к
(2) ˈа – вˈођ, вˈожд, збˈег, згˈон, клˈим, мрˈаз, пˈух, сˈен, склˈоп, скˈок, скˈуп, ?слˈет, ?слˈик,
слˈом, смˈак, спˈев, ?спˈис, сплˈет, спˈор, стрˈес, шˈав; тако и кˈаша̣ љ, цˈака̣ т, шˈапа̣ т²
(1–2) вˈо̄ д / вˈод, дˈах / дˈа̄ х, збˈор / збˈо̄ р, звˈо̄ н / звˈон, кˈам / кˈа̄ м, кˈо̄ п / кˈоп, крˈо̄ к / крˈок,
лˈом / лˈо̄ м, њˈӯх / њˈух, пˈев / пˈе̄ в, слˈӣв (слˈив), смˈе̄ х / смˈех, смˈо̄ к (смˈок), сплˈав / сплˈа̄ в,
спˈуст / спˈӯст, ствˈо̄ р / ствˈор; тако и пљˈеса̣ к / пљˈе̄ са̣ к, прˈа̄ са̣ к / прˈаса̣ к, тˈӣса̣ к / тˈиса̣ к,
Ипак, ти ПЛ нису довољни за опис ових именица, будући да у флексији њиховог
великог дела дужина алтернира с краткоћом, а иницијално МА с окситоним. У групи (1)
имамо краћења кˈо̄ в‐кˈова, кˈота, крˈоја, лˈова, лˈоја, ?мˈоћи, пˈоја, пˈоста, рˈода, ?слˈоја,
спˈоја, срˈока, стˈоја, тˈова, хˈода и дублетно тˈока / тˈо̄ ка (то су све речи с вокалом о); у
групи (2) прогресије МА, често варијантне, згоˈна, склоˈпа, слоˈма; збеˈга / збˈега, кˈопа /
коˈпа, скˈупа (скуˈпа), спˈора / споˈра; а у групи (3) краћење збˈора, дублетно краћење и
прогресију МА вˈода / воˈда, даˈха (дˈаха) (уз задржавање дˈа̄ ха²), лˈома / лоˈма. Код дугих
основа једино у чˈа̄ м‐ча̄ ˈма имамо прогресију МА.
У посебну групу издвајају се једносложне основе с непостојаним а, захваљујући
којем и у двосложном ном. јд. носе крајње МА: до̄ ˈјам, за̄ ˈјам, на̄ ˈјам, по̄ ˈјам; на̄ ˈжањ.

Вероватно је ова тежња један од разлога из којих је из РСЈ07 нпр. одстрањена варијанта о̄ ˈпис²,
забележена (и) у готово свим осталим речницима. Према нашем језичком осећању, које, мислимо,
одговара и савременом градском стандарду, о је редовно дуго и у по̄ ˈнос, про̄ ˈлом, про̄ ˈсек, про̄ ˈток и др.
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је дато дублетно (мада у ген. јд. ӯˈјма); уп. Ваˈза̣ м (РА) без дуљења. Осим
таквих имамо и шˈапат²‐шˈапта, дˈр̄ хат‐дˈр̄ хта307.
Забележили смо и једну неслоговну основу сˈа̣ н‐снˈа (уп. постојано шˈав‐шˈава).
2.1.173.5. Префиксално‐суфиксална творба периферна је код речи с нултим
суфиксом. Практично се једино у ˈогла̄ в може наћи лик какав се јавља код других
твореница. У сӯˈсед (сˈусед) имамо регуларно а̄ ˈа, али ˈаа с кратким ПОС; то је Вукова
прва варијанта, коју ОР, ХЈП, Чед, Јах, вероватно с правом, не бележе. ˈОлош (~ олоˈшати)
очито није везано с другим суфиксалима са ‐∅ (РА, ОР уз тај лик дају и оˈлош; ХЈП, Чед и
ˈолош), већ са именицама на ‐ош (уп. нпр. ПЛ ‐ˈа̄ рош у т. 2.1.171, 2.1.172). Остале три
именице су неслоговних корена с уметнутим а. Њих спаја ПЛ аˈа: беˈсан, беˈздан / беˈзда̣ н,
иˈздан / ˈизда̄ н, а друга два су различита.
2.1.173.6. Међу ССТ осим ликова ˈа(а)а̄ и а(а)ˈа, које смо већи навели, регуларно се
јавља још и варијанта са кратким ПОС у речи с иницијалним МА: ˈа(а)а. Од око 250
именица половина њих има иницијално МА (51%), 88 га носи пред ПОС (34%), а остале
се колебају (15%). Расподела ПЛ изгледа овако:
(1а) ˈа(а)а̄ – бˈакропӣс, бˈакроре̄ з, блˈатобра̄ н, бˈокобра̄ н, бˈрзоја̄ в, бˈрзопӣс, бˈркове̄ з,
бˈркома̄ з, брˈодобра̄ н, бˈуробра̄ н, вˈаздухопло̄ в, вˈалобра̄ н, вˈатробра̄ н, вˈетробра̄ н,
вˈетрока̄ з, вˈетроме̄ р, вˈетропӣр, вˈинобо̄ ј, вˈодоме̄ р, вˈодопа̄ д, вˈодосе̄ к, вˈодоста̄ ј,
вˈодоста̄ н, вˈрбопӯц, ?вˈрбото̄ ч, врˈемепло̄ в, гˈазоме̄ р, глˈавосе̄ к, гˈовнова̄ љ, гˈолобр̄ к, гˈологӯз,
гˈоропа̄ д, грˈомобра̄ н, грˈудобра̄ н, гˈустиноме̄ р, двˈогле̄ д, двˈозвӯк, двˈозӯб, дˈобробӣт,
дˈомобра̄ н, дˈрворе̄ з, дˈуборе̄ з, дˈугобра̄ д, дˈугобр̄ к, жˈивопӣс, зˈемљотре̄ с, злˈатове̄ з,
злˈаторе̄ з, злˈогӯк, зрˈакопло̄ в, ˈигрока̄ з, кˈишобра̄ н, кˈишоме̄ р, кˈолово̄ з, кˈоловра̄ т, кˈолома̄ з,
кˈолосе̄ к, кˈоњогрӣз, крˈаснопӣс, крˈиволо̄ в, кˈрстокљӯн, кˈутоме̄ р, лˈетопӣс, лˈетора̄ ст,
лˈиноре̄ з, лˈистопа̄ д, лˈовоста̄ ј, лˈукобра̄ н, мˈилогле̄ д, мˈиљока̄ з, мˈимогре̄ д, мˈимохо̄ д,
мˈодроко̄ с, мˈостобра̄ н, нˈогоме̄ т, пˈадобра̄ н, пˈероре̄ з, плˈиноме̄ р, плˈодоре̄ д, прˈавопӣс,
пˈрстохва̄ т, пˈустопа̄ ш, пˈутока̄ з, пˈутопӣс, рˈедосле̄ д, рˈиболо̄ в, рˈодосло̄ в, рˈукољӯб,
рˈукоме̄ т, рˈукопӣс, рˈукоса̄ д, рˈукохва̄ т, сˈамобӣт, сˈамора̄ ст, свˈетломе̄ р, стˈрмогле̄ д,
стрˈујоме̄ р, сˈунцобра̄ н, сˈунцокре̄ т, тˈактоме̄ р, тˈрборе̄ з, ˈугломе̄ р, цˈрвото̄ ч, цˈрностре̄ л,
?чˈасопӣс;
(1б) ˈа(а)а – брˈодолом, вˈодоскок, злˈотвор, лˈадолеж, нˈебодер, сврˈакопер,
хвˈалоспев, хлˈадолеж, чˈасослов;
(2) а(а)ˈа – биљоˈждер, биљоˈјед, богоˈслов, брзиноˈмер, бубоˈждер, бубоˈждер,
ветроˈгон, ветроˈмет, висиноˈмер, вратоˈлом, ?врˈтлог, вукоˈдлак, главоˈсек, глибоˈдер,
далекоˈвод, далекоˈзор, даљиноˈмер, двоˈкрок, двоˈпев, двоˈпек, двоˈпрег, двоˈсед, драмоˈсер,
дрвоˈмор, дубиноˈмер, дужиноˈмер, електроˈвод, живоˈдер, живоˈждер, животоˈпис,
житоˈрод, инсектоˈјед, једноˈпрег, једноˈрог, једноˈсед, јелоˈточ, каменоˈрез, кожоˈдер,
коњоˈдер, крвоˈлок, кривиноˈмер, крстоˈлом, људоˈждер, мачкоˈјед, медоˈнос, месецоˈслов,
месоˈждер, месоˈјед, мишоˈмор, мокраћоˈвод, мореˈуз, облакоˈдер, природоˈпис, рибоˈждер,
самоˈкрес, самоˈтвор, самоˈук, свињоˈкољ, сеноˈкос, србоˈждер, стрвоˈдер, стрноˈкос,
судоˈпер, травоˈждер, травоˈјед, трноˈкоп, троˈзуб, троˈног, троˈпев, троˈпрег, троˈред,
угљеноˈкоп, црвоˈток, чанкоˈлиз, четвороˈпев, четвороˈпрег, четвороˈсед, човекоˈљуб,
швабоˈждер, шестоˈпрег, шестороˈпрег;
(1а–1б) вˈатромет / вˈатроме̄ т, вˈетрово̄ д / вˈетровод, вˈодово̄ д / вˈодовод, гˈасово̄ д /
гˈасовод, жˈучово̄ д / жˈучовод, јˈајово̄ д / јˈајовод, кˈолобра̄ н / кˈолобран, кˈрвото̄ к / кˈрвоток,
кˈрстопле̄ т / кˈрстоплет,
лˈедобра̄ н / лˈедобран,
мˈокрово̄ д / мˈокровод,
нˈафтово̄ д /
нˈафтовод, нˈосорог / нˈосоро̄ г, плˈиново̄ д / плˈиновод, пˈрвото̄ к / пˈрвоток, пˈрсобра̄ н /
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Према шљˈапа̄ т (аналогном дˈрха̄ т, шˈапа̄ т) немамо форму с непостојаним а у парадигми.
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пˈрсобран, сˈемево̄ д / сˈемевод, сˈеменово̄ д / сˈеменовод, сˈузово̄ д / сˈузовод, тˈоплово̄ д /
тˈопловод, цˈевово̄ д / цˈевовод;
(1а–2) блˈагода̄ т / благоˈдат, голоˈтрб / гˈолотр̄ б, зˈемљоме̄ р / земљоˈмер, зˈемљоӯз /
земљоˈуз, злˈаторо̄ г / златоˈрог, злˈочӣн (злоˈчин), иˈконопӣс / ˈиконопӣс, кˈитоло̄ в / китоˈлов,
кˈозодо̄ ј / козоˈдој, козоˈрог / кˈозоро̄ г, нˈогостӯп / ногоˈступ, пˈушкоме̄ т / пушкоˈмет, рˈудоко̄ п /
рудоˈкоп, самоˈток / сˈамото̄ к, стрелоˈмет / стрˈеломе̄ т, сˈунцоме̄ р / сунцоˈмер, цˈрноре̄ п /
црноˈреп;
(1б–2) дрвоˈјед / дˈрвојед, жароˈпек / жˈаропек, каменоˈлом / кˈаменолом, кˈолоплет /
колоˈплет, крˈајолик / крајоˈлик, лˈицемер / лицеˈмер, мˈесопуст / месоˈпуст, мравоˈјед /
мрˈавојед, пˈустолов / пустоˈлов, рˈодољуб / родоˈљуб, рˈукотвор / рукоˈтвор, тˈрбосек /
трбоˈсек.
Мимо тих образаца остаје неколико твореница. У тло̄ ˈцрт / тлоˈцрт имамо и
познати лик а̄ ˈа, а у двоˈпо̄ ј, сˈамова̄ р / самоˈва̄ р и водоˈпо̄ ј / вˈодопо̄ ј јавља се дужина
непосредно иза МА, што у једном случају доводи до покретљивости МА у флексији:
самоˈва̄ р‐самова̄ ˈра308, али не и у осталима: двоˈпо̄ ј‐двоˈпоја, водоˈпо̄ ј‐водоˈпоја.
Различита дужинска решења у флексији именица налазимо и код речи с
иницијалним МА: уп. постојану дужину у вˈодоста̄ ј, лˈовоста̄ ј; вˈинобо̄ ј са непостојаном у
вˈодопо̄ ј²‐вˈодопоја, кˈозодо̄ ј²‐кˈозодоја. Друге две лексеме у ПОС имају вокал који
алтернира са мотивним и, па то може бити објашњење за разлику у дужини (мада уп.
горње ‐поја), али носе и још један прозодијски лик, с кратким ПОС, што може утицати
на појаву краткоће.
МА је у наведеном оквиру прилично стабилно, осим што имамо доˈбротвор /
дˈобротвор (Вуково је само доˈбротвор), тˈопломе̄ р / тоˈпломе̄ р (тако у свим речницима,
осим у Чед и ХЈП, где је само тˈопломе̄ р) и иˈконопӣс / ˈиконопӣс (једино ОР даје системско
иконоˈпис², за које мислимо да је данас и најпроширеније).309 Русизам ?чеˈрнозем је и
структурно другачијег типа.
Када се желе упоредити односи међу горе датим групама, најпре се може уочити
тежња да четворосложнице узимају лик с унутрашњим МА. Оне то чине око четири
пута чешће: према 21 таквој речи имамо само 5 с иницијалним МА: висиноˈмер,
далекоˈвод, далекоˈзор, даљиноˈмер, дубиноˈмер, дужиноˈмер, електроˈвод, животоˈпис,
инсектоˈјед, каменоˈрез, кривиноˈмер, месецоˈслов, мокраћоˈвод, облакоˈдер, природоˈпис,
угљеноˈкоп, четвороˈпев, четвороˈпрег, четвороˈсед, човекоˈљуб, шестороˈпрег – наспрам
вˈаздухопло̄ в, гˈустиноме̄ р; сˈеменово̄ д / сˈеменовод; иˈконопӣс / ˈиконопӣс; каменоˈлом /
кˈаменолом. На основу тога можемо закључити да су и фреквентни ликови ваздухоˈплов,
семеноˈвод, иконоˈпис, иако незабележени, оправдани. Слично важи и за двосложнице:
према двоˈпев, двоˈпек, двоˈпрег, двоˈсед, троˈзуб, троˈног, троˈпев, троˈпрег, троˈред –
имамо само злˈогӯк, злˈотвор и злˈочӣн (злоˈчин).
2.1.173.7. Ако се ССТ са ‐∅ сравне са својим (другим) основама, ретко ће се где
уочити потпуна доследност, као код оних на ‐вод, ‐пис или ‐мор. Наиме, већина њих – и
оних с мањим и оних с већим бројем примера – колеба се између три доминантна ПЛ. То
ћемо приказати у табели, наводећи само тросложнице, које су најподложније
флуктуацији и за које претпостављамо да према речима другог броја слогова стоје у
релативно стабилном односу (троˈпев : хвˈалоспев : четвороˈпев).

РСЈ пак предвиђа само кратко облакоˈдер, иако се та именица врло често јавља у лику облакоˈде̄ роблакоде̄ ˈра.
309 Чини нам се да се у савременом стандарду доста оваквих речи приклања лику с постиницијалним МА,
нпр. киˈшобр(а̄ )н, суˈнцокр(е̄ )т, чаˈсоп(ӣ)с.
308
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Табела 16. Расподела ПЛ дивергентних ССТ са ‐∅
ˈааа̄
ˈааа
ааˈа
бран‐ блˈатобра̄ н, бˈокобра̄ н,
кˈолобран², лˈедобран²,
брˈообра̄ н, бˈуробра̄ н,
пˈрсобран²
вˈалобра̄ н, вˈатробра̄ н,
вˈетробра̄ н, грˈомобра̄ н,
грˈудобра̄ н, дˈомобра̄ н,
кˈишобра̄ н, кˈолобра̄ н²,
лˈедобра̄ н², лˈукобра̄ н,
мˈостобра̄ н, пˈадобра̄ н,
пˈрсобра̄ н², сˈунцобра̄ н
дер‐
нˈебодер
глибоˈдер, живоˈдер,
кожоˈдер, коњоˈдер,
стрвоˈдер
јед‐
дˈрвојед², мрˈавојед²
биљоˈјед, дрвоˈјед²,
мачкоˈјед, месоˈјед,
мравоˈјед², травоˈјед
коп‐
рˈудоко̄ п²
рудоˈкоп², трноˈкоп
лов‐
кˈитоло̄ в², рˈиболо̄ в
пˈустолов²
китоˈлов², пустоˈлов
лом‐
брˈодолом
вратоˈлом, крстоˈлом
љуб‐ рˈукољӯб
рˈодољуб²
родоˈљуб²
мер‐
вˈетроме̄ р, вˈодоме̄ р,
земљоˈмер², сунцоˈмер²
гˈазоме̄ р, зˈемљоме̄ р²,
кˈишоме̄ р, кˈутоме̄ р,
плˈиноме̄ р, свˈетломе̄ р,
стрˈујоме̄ р, сˈунцоме̄ р²,
тˈактоме̄ р, тˈопломе̄ р²
(тоˈпломе̄ р²), ˈугломе̄ р
мет‐ вˈатроме̄ т², нˈогоме̄ т,
вˈатромет²
ветроˈмет, пушкоˈмет²,
пˈушкоме̄ т², рˈукоме̄ т,
стрелоˈмет²
стрˈеломе̄ т²
плет‐ кˈрстопле̄ т²
кˈолоплет², кˈрстоплет²
колоˈплет²
рог‐
злˈаторо̄ г², нˈосоро̄ г²,
нˈосорог²
златоˈрог², једноˈрог,
кˈозоро̄ г²
козоˈрог²
сек‐
вˈодосе̄ к, глˈавосе̄ к,
тˈрбосек²
главоˈсек, трбоˈсек²
кˈолосе̄ к
слов‐ рˈодосло̄ в
богоˈслов, чˈасослов
твор‐
дˈобротвор²
рукоˈтвор², самоˈтвор,
(доˈбротвор²), рˈукотвор²
ток‐ кˈрвото̄ к², пˈрвото̄ к²,
кˈрвоток², пˈрвоток²
самоˈток²
сˈамото̄ к²
точ‐ ?вˈрбото̄ ч, цˈрвото̄ ч
јелоˈточ
уз‐
зˈемљоӯз²
земљоˈуз², мореˈуз
Из прегледа се види да у неким групама постоје доминантни ликови (блˈатобра̄ н,
глибоˈдер, биљоˈјед310, вˈетроме̄ р, вˈатроме̄ т), а у неким равномерно расподељени (нпр.
‐рог).
310

Сложенице на -јед, сматрамо, у савременом говору претежно носе иницијално МА.
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Примери на ‐бра̄ н, ‐дĕр и ‐јĕд могли би се довести у везу с дужином глаголске
основе, али то не важи за оне на ‐ме̄ р и ‐ме̄ т. Наведимо, узевши поново и остале ССТ у
разматрање, да се таква поклапања могу установити код примера на кратко ‐леж, ‐лом,
‐пек, ‐пуст, ‐скок, ‐твор односно дуго ‐ва̄ љ, ‐ве̄ з, ‐гӯк, ‐ка̄ з, ‐пӣс, ‐ре̄ д, ‐са̄ д, ‐хо̄ д (уп. и
деноминале на ‐длак : ‐бра̄ д‐, ‐бр̄ к), али не и код оних на ‐гле̄ д, ‐да̄ т, ‐ко̄ п, ‐ма̄ з, ‐па̄ д,
‐пле̄ т, ‐пло̄ в, ‐ре̄ з, ‐хва̄ т, ‐чӣн (код речи на ‐ј та се дужина готово подразумева: ‐ста̄ ј, ‐бо̄ ј,
‐до̄ ј, ‐по̄ ј).
Увид у неочекивану доследност дублетизма ‐а̄ / ‐а код примера на ‐вод и ‐ток –
вˈетрово̄ д / вˈетровод, вˈодово̄ д / вˈодовод, гˈасово̄ д / гˈасовод, жˈучово̄ д / жˈучовод, јˈајово̄ д /
јˈајовод, мˈокрово̄ д / мˈокровод, нˈафтово̄ д / нˈафтовод, плˈиново̄ д / плˈиновод, сˈузово̄ д /
сˈузовод, тˈоплово̄ д / тˈопловод, цˈевово̄ д / цˈевовод; кˈрвото̄ к / кˈрвоток, пˈрвото̄ к / пˈрвоток
– наводи на помисао да су они свесно уједначени с дублетизмом одговарајућих
једносложних именица вˈо̄ д / вˈод, тˈо̄ к / ток, па чак и с краћењем у косим падежима
(доследно је и ген. ‐вода, ‐тока).
За пример раˈзвиго̄ р, с ПЛ императивне сложенице, в. т. 2.3.1.7.
На самом крају размотримо и појаву да неки од могућих ПЛ обезбеђује граматичку
или семантичку дистинкцију сегментно једнаких твореница. Тако имамо односе прˈосе̄ к
’алатка за просецање’ : проˈсек ’просечено место’ (и друго); глˈавосе̄ к ’радња’ : главоˈсек
’вршилац радње’; дугоˈбрад прид. : дˈугобра̄ д им. Слично томе имамо и дуˈдук : дˈудӯк
’инструмент’ : ’његов звук’. У једном примеру ПЛ диференцирају речи према врсти
основе – сврˈакопер : судоˈпер ~ перо : прати.
Ипак, тешко да би се за тај феномен могла утврдити системска вредност, будући
да на његовом наличју имамо низ хомонима као вˈе̄ з ~ ве̄ ˈсти и вˈе̄ з ~ ве̄ ˈзати, мˈӯк ~
мӯˈчати : мˈӯк ~ мӯˈкати, ра̄ ˈзор ~ разоˈрити и ра̄ ˈзор ~ разоˈрати, на̄ ˈклон им. и на̄ клон
прид., па и (?)ˈото̄ к1,2 ~ отеˈћи.
Именички суфикси – страног порекла
2.1.174. Суфикси ‐ада, ‐ијада
Ови суфикси граде творенице с МА у финалној позицији и дугом пенултимом
(суфикса):
(1) бакља̄ ˈда, блока̄ ˈда, јеремија̄ ˈда, канона̄ ˈда, колона̄ ˈда, лампиона̄ ˈда, лимуна̄ ˈда,
марина̄ ˈда, маскара̄ ˈда, харлекина̄ ˈда (једва је прозирно ?арма̄ ˈда и ?Хела̄ ˈда);
(2) гитарија̄ ˈда, олимпија̄ ˈда, рашомонија̄ ˈда, универзија̄ ˈда, циркусија̄ ˈда.
2.1.175. Суфикс ‐ажа
Са суфиксалним су МА и суфиксалном дужином изведенице као ампера̄ ˈжа,
арбитра̄ ˈжа, блама̄ ˈжа, волта̄ ˈжа, гњава̄ ˈжа, демонта̄ ˈжа, ескива̄ ˈжа и још десетак
других.
2.1.176. Суфикс ‐оза
Творенице са суфиксом ‐о̄ ˈза носе означени колумнални лик: виро̄ ˈза, лепро̄ ˈза,
леукоцито̄ ˈза, лимфоцито̄ ˈза, нерво̄ ˈза, психо̄ ˈза, салмонело̄ ˈза, силико̄ ˈза, тромбо̄ ˈза,
хлоро̄ ˈза. ПСТ је авитамино̄ ˈза.
2.1.177. Суфикс ‐ија и сложени
2.1.177.1. Међу именицама које се могу изводити суфиксом ‐ија има оних домаћег
и страног (грчког, латинског, турског) порекла. Све оне носе неки од ових ликова ‐ăˈ‐ија,
‐ˈа̄ ‐ија и ‐а̄ ˈ‐ија.
Најпре ћемо представити творенице које се осећају као домаће, што се види и по
њиховом махом уједначеном ПЛ, а потом и интернационализме, с нешто више
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прозодијских флуктуација. У првој групи су, дакле, архибискуˈпија, архиепискоˈпија,
Баˈнија, бароˈнија, беˈлија, бенаˈвија, бестраˈгија, бећаˈрија, бискуˈпија, богослоˈвија,
боеˈмија, браваˈрија, браˈтија, винаˈрија, врачаˈрија, гаˈдија, гологуˈзија, грофоˈвија,
давоˈрија, дембеˈлија, деспоˈтија, дрваˈрија, игумаˈнија, кмеˈтија, кнеˈжија, коваˈчија,
луˈдија, Метоˈхија, момчаˈдија, моˈрија, недоˈђија, опаˈтија, патријаˈршија, пашчаˈдија,
пилаˈдија, погаˈнија, преˈвија², простоˈрија, проваˈлија², пургеˈрија, роˈбија, суˈдија,
султаˈнија, ћуˈрчија, Цигаˈнија – с претсуфиксалним МА и кратким ПОС. Таква је и ССТ
вратолоˈмија, али не и ?Југоˈсла̄ вија.
Други лик, с дугим ПОС коме претходи МА, имају три географска термина: вˈӣсија,
нˈӣзија, прˈе̄ вија² (само потоњи дат дублетно311) и необична формација поˈгӣбија, коју
остали речници бележе и овако: пˈогибија² (РМС, ОР, Мат), погиˈбија² (Дешић), погӣˈбија
(ХЈП); ипак, ОР уз иˈзгӣбија не даје дублет. Нетипична је и друга глаголска основа:
прˈовалија², која потврђује наведено пˈогибија.312
2.1.177.2. Анализа греколатинизама захтева приступ другачији од оног који
примењујемо у раду, будући да међу њима доминирају они с афиксоидима и
несамосталним основама, попут антропонимија, који онемогућавају систематично
сагледавање односа мотиватора и творенице. Ипак, будући да данас образовани
говорник разуме значења многих од тих форманата и да их с лакоћом комбинује, што
узимамо као мерило језичког осећања, ми ћемо такве речи, а с њима и оне које према
себи имају придев и које с њим стоје у двојној мотивацији (као флексија ~ флективан),
третирати као мотивисане. Неке речи се могу изводити на два начина – простим и
сложеним суфиксом: дивергенц‐ија ~ дивергент‐ан и диверг‐енција ~ диверг‐ирати и ту
појаву прихватамо без посебног разматрања.
Како ће се видети, прозодија је у интернационализмима на ‐ија, чак и без обзира
на њихову мотивисаност, сведена на избор између наведених колумналних ПЛ.313 Овде
стога табеларно, према саставу одступа ПОС, представљамо илустративни избор
твореница и потом дајемо најважније напомене о њима уз осврт на недоследности у
нормирању. У почетним колонама наводимо (1) састав одступа ПОС и (2) начин
грађења творенице (К – комбиновани (ПСТ или ССТ); С – суфиксални). Најчешће
дублете издвајамо у посебну колону (‐ăˈ‐ија / ‐ˈа̄ ‐ија), док остале, спорадичне,
означавамо појединачно у одговарајућим групама.
Табела 17. Расподела ПЛ суфиксала са ‐ија
1
2 ‐ăˈ‐ија
‐ ăˈ‐ија / ‐ˈа̄ ‐ија
‐ˈа̄ ‐ија
‐а̄ ˈ‐ија
т К банкокраˈтија...,
апаˈтија, анти‐
ф К атроˈфија...,
геограˈфија...,
теозоˈфија
б
К англофоˈбија...
г
К андрагоˈгија...,
биолоˈгија...,
хемораˈгија,
антропофаˈгија,
У ОР, Мат само преˈвија.
Уп. и несистемско, мотивно патрија̄ ˈршија² из РМС, Мат, П60.
313 Четврту могућност, -ˈа-ија, која би попунила празнину у систему варијанта -ăˈ-ија, -ˈа̄ -ија и -а̄ ˈ-ија,
помиње Д. Петровић (1998: а̏ кција, рѐакција) позивајући се, без прецизирања, на западне народне говоре.
За њу нисмо нашли потврде у речницима.
311
312
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С

моноплеˈгија
ортопеˈдија...,
псалмоˈдија

моˈно̄ дија
стˈӯдија

прогреˈсија,
емиˈсија,
трансмиˈсија
репреˈсија
(преˈсија)
?рецеˈсија

анестеˈзија...,
хиперплаˈзија...,
астрогноˈзија,
хипокриˈзија

рˈе̄ жија / реˈжија
диˈскӯсија /
дискуˈсија,
депреˈсија /
деˈпре̄ сија,
компреˈсија /
коˈмпре̄ сија
(?импреˈсија /
иˈмпре̄ сија
опсеˈсија /
оˈпсе̄ сија)
аˈмне̄ зија /
амнеˈзија

аˈгно̄ зија,
телеˈвӣзија

аˈлӯзија, еˈро̄ зија,
коˈлӣзија,
коˈнтӯзија,
коˈнфӯзија,
коˈро̄ зија, реˈвӣзија,
диоˈнӣзије
ортоеˈпија,
ендоскоˈпија,
аутотиˈпија
изотопˈија,
алотроˈпија
дискреˈција²,
плутокраˈција

библиофиˈлија...,
ехоˈлалија,
хемофиˈлија...,
долихокефаˈлија

кˈо̄ пија²
сеˈкре̄ ција,
наˈра̄ ција²,
коˈмо̄ ција,
проˈмо̄ ција,
шклоˈпо̄ ција²

макрокеˈфа̄ лија /
макрокефаˈлија,
мезокеˈфа̄ лија /
мезокефаˈлија

брахикеˈфа̄ лија

генеˈра̄ лије /
генераˈлије,
реаˈлије / реˈа̄ лије,
аномаˈлија /

аˈлка̄ лија,
унивеˈрза̄ лија,
комуˈна̄ лије,
маргиˈна̄ лије,
евентуˈа̄ лије
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ко̄ ˈпија²,
фотоко̄ ˈпија
нара̄ ˈција²,
дискре̄ ˈција²,
ерудӣˈција,
инквизӣˈција,
интуӣˈција,
шклопо̄ ˈција²;
атрибӯˈција,
деминӯˈција,
еволӯˈција

аноˈма̄ лија
м

К

н

К

н

С

пс

К

пц

С

кс

К

кс

С

кц

С

т К
м
тр К
лг
рг
рд
рф
рх,
рк

К
К
К
К
К

рз

С

лз

С

314

полигаˈмија....,
аутотоˈмија...,
агроноˈмија...,
синониˈмија,
анеˈмија...
атоˈнија,
хипертоˈнија...,
англомаˈнија...,
антропогеˈнија...,
андрогиˈнија...,
асинхроˈнија...,
афоˈнија...,
стереофо[ˈ]нија314,
теогоˈнија...,
психастеˈнија...

хомонӣˈмија

синхроˈнија /
сиˈнхро̄ нија

Геˈрма̄ нија,
деˈмо̄ нија
биоˈпсија
нарколеˈпсија
акцеˈпција
перцеˈпција
апсоˈрпција
епиплеˈксија
хетеродоˈксија...
флеˈксија,
рефлеˈксија
анеˈксија
апстраˈкција
афеˈкција
ариˈтмија...
астролаˈтрија,
биомеˈтрија
неураˈлгија
хируˈргија...
тахикаˈрдија
полимоˈрфија
анаˈрхија...
аутаˈркија
диспеˈрзија...
конвеˈрзија
емуˈлзија

Вероватно грешком штампано „стерео̀ фонија“, будући да је у РМС и ОР са системским МА.
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нз

С

нт К
нц С

претеˈнзија,
рецеˈнзија,
суспеˈнзија
некромаˈнтија
вакаˈнција,
гараˈнција,
валеˈнција,
амбивалеˈнција,
дивергеˈнција

адолесце̄ ˈнција,
делинкве̄ ˈнција

Прегледом расподеле ликова према саставу одступа ПОС уочавамо да међу
једнофонемским одступима једино творенице од основа на ‐т‐, ‐ф, ‐б, ‐г и оне са
сугласничком групом у одступу, изузев ‐нц, које се може објаснити дужењем пред
сонантом, доследно немају забележених ликова с дугим ПОС. Остале се већином
колебају између трију форми, али се у том колебању могу уочити одређене
правилности. (1) Утицај броја сугласника из одступа на избор ПЛ, на основу којег
имамо поларизацију типа реаˈкција : креа̄ ˈција (креˈа̄ ција), већ је забележен (Петровић
1998), али разлог за успостављање разлика међу једнофонемским одступима није
прозиран: она се не може установити ни према једном фонолошком критеријуму (уп.
нпр. односе звучности у апаˈтија : моˈно̄ дија али англофоˈбија : фотоко̄ ˈпија, струјности у
атроˈфија : диˈскӯсија²). (2) Разлика у прозодијској реализацији заснована на броју
слогова међу твореницама, коју су запазили Недељковић (1998) и Д. Шипка (2016),
уочљива је у појединим примерима, али у већини не. Четворосложнице те́ же̄ лику ‐ˈа̄ ‐, а
речи са више слогова лику ‐аˈ‐, као што видимо у примерима аˈгно̄ зија : астрогноˈзија
(али амнеˈзија² : телеˈвӣзија!), синхроˈнија / сиˈнхро̄ нија : асинхроˈнија, репреˈсија и
депреˈсија / деˈпре̄ сија : криптодепреˈсија, ко̄ ˈпија / кˈо̄ пија : фотоко̄ ˈпија. 315 (3) Унутар
група представљених табелом уочавају се подгрупе с доследним ПЛ, као што су ‐ӣˈција и
‐ӯˈција у иначе хетерогеној групи ‐ција. (4) Творбени начин (ПС : С) није убедљив фактор
при избору ПЛ. Мада суфиксали на ‐зија, ‐нија, ‐лија (и ‐дија, али то је јединачни пример)
у датој грађи не узимају лик с краткоћом (ови трећи то чине само дублетно) и мада ПСТ
на ‐пија не узимају дужину, то су тек местимичне појаве.
Увиђање назнака правилности какве су наведене грубо спутавају недоследнсти
примећене код примера с једнаком (другом) основом, нпр. псалмоˈдија : моˈно̄ дија
репреˈсија : компреˈсија / коˈмпре̄ сија, рецеˈсија : опсеˈсија / оˈпсе̄ сија, дискреˈција /
дискре̄ ˈција (и индискрец‐) : сеˈкре̄ ција (три варијанте за две лексеме!), долихокефаˈлија :
брахикеˈфа̄ лија : макрокеˈфа̄ лија / макрокефаˈлија, синониˈмија : хомонӣˈмија.
Принципијелности у нормирању недостаје и примерима с различитим али ипак
сродним основама – аˈлка̄ лија : реаˈлије / реˈа̄ лије, комуˈна̄ лије : генеˈра̄ лије / генераˈлије,
дивергеˈнција : делинкве̄ ˈнција, или онима с несродним – коˈмо̄ ција, проˈмо̄ ција :
шклопо̄ ˈција², хипокриˈзија : телеˈвӣзија.316 Занимљивост представља и утицај речи̂ са
‐краˈтија на варијанту плутокраˈција, где би се очекивало ‐а̄ ˈција.
2.1.177.3. Још једна ствар отежава јасно увиђање односа међу речима из табеле. У
грађу, наиме, нису укључене немотивисане речи, а о̀ не својом бројношћу такође
регулишу успостављање ПЛ, посебно о̀ не̄ с истакнутим местом у лексичком систему.
Тако, рецимо, систем усложњавају ове појаве. Уз мотивисане речи са ‐одија имамо и
непрозирно паˈро̄ дија : раˈпсо̄ дија / рапсоˈдија, проˈзо̄ дија / прозоˈдија; уз оне на ‐креција

Сличну појаву имамо и код само формално сродних позајмљеница (да за пример узмемо грецизме) –
кˈа̄ мб[р]ӣјум : прекаˈмбријум, сˈистола : дијаˈстола, епиˈстола; сиˈнтакса : паратаˈкса² (уз пˈаратакса²);
сиˈнтагма : дијафраˈгма; хˈаос, нˈаос : хидробиˈос итд. Уп. и т. 2.1.218.
316 Такве недоследности срећемо и код речи на -ијум: трˈӣцијум : триˈтијум, алуˈмӣнијум : строˈнцијум.
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имамо и еˈкскре̄ ција / екскре̄ ˈција (четврто решење) и слично етике̄ ˈција; према онима на
‐кратија имамо супрема̄ ˈтија (аналошки према супрема̄ ˈција); према онима на ‐енција
још агеˈнција / аге̄ ˈнција; према онима на ‐плеˈгија имамо привиˈле̄ гија : страˈте̄ гија /
стратеˈгија; према теогоˈнија имамо Макеˈдо̄ нија. У контексту постојања оволиког броја
недоследних прописа, не чини се да је лексикографски поступак раздвајања
хомонимних лексема фолија1,2 на основу ПЛ који влада у слободној дистрибуцији
(фˈо̄ лија ’листић’ : фоˈлија ’музички комад’) разложан.
Без жеље да улазимо у веома сложено питање нарушавања новоштокавске
дистрибуције прозодема код именица на ‐ија у савременом стандардном идиому,
обавезни смо да поменемо, на трагу захтева за осавремењивање норме изнесених у
Недељковић 1998, да се у говорима српских културних центара ПСТ на ‐ија махом
реализују као англофо̑ бија, антропофа̑ гија, монопле̑ гија, ортопе̑ дија, ортое̑ пија,
библиофи̑ лија, синони̑ мија, андроги̑ нија, тахика̑ рдија317 и сл. (примере наводимо према
свом језичком осећању). Ипак, ни та тежња није обухватна; наспрам њих видимо
једнако постојане реализације атроˈфија, геограˈфија, биолоˈгија, ендоскоˈпија,
агроноˈмија, хипертоˈнија..., које су можда везане за фреквентне или раније устаљене
суфиксоиде (‐граˈфија, ‐лоˈгија, ‐ноˈмија). Такође, у новоштокавским центрима редовне
су тросложне и четворосложне реализације као ми̑ сија, рѐпре̄ сија,318 што је податак који
обавезује да се размотре нормативна решења за немотивисане лексеме маˈнија (уп.
фоˈбија / фˈо̄ бија), хереˈзија, хортеˈнзија (само ОР нуди и варијанту хоˈрте̄ нзија²);
депоˈнија², ироˈнија², малваˈзија², маˈфија², симфоˈнија².
На крају напомињемо и могућност јављања четвртог ПЛ код изведеница на ‐ија,
оног са суфиксалним МА. Потврде̄ за то нисмо нашли у РСЈ, али РА и ОР нуде пример
гвоздӣˈја, вероватно контаминирано према неутруму гвоздӣˈја, који потврђује и ЈАЗУ (s.
v. gvozdij), а према коме имамо гвоздӣˈва и гвоздӣˈце са сличним, данас
нераспрострањеним ПЛ. Њега налазимо и у немотивисаним турцизмима као ахмедӣˈја,
а примери из ономастике као Ферхадӣˈја (бањолучка џамија), женски антропоними
Бахтиˈја, Хајрӣˈја који стоје спрам мушких Баˈхтија, Хаˈјрија (Смаиловић 1990: s. v. и
посебно стр. 65) дају повода за укључивање и тог лика у инвентар овог творбеног
модела.
2.1.178. Суфикси ‐ација, ‐ијација
Стотине глаголских именица грађених суфиксом ‐ација забележене су у лику
‐а̄ ˈција: абдика̄ ˈција, адапта̄ ˈција, аклиматиза̄ ˈција... итд. итд. Од тог обрасца одступа
једино неколико четворосложница. Оне су такође већином дате у владајућем лику –
вибра̄ ˈција, група̄ ˈција, дислока̄ ˈција, мигра̄ ˈција, мута̄ ˈција, нота̄ ˈција, сана̄ ˈција,
стагна̄ ˈција, форма̄ ˈција, али у неколико случајева и с варијантом ‐ˈа̄ ција: града̄ ˈција /
граˈда̄ ција, дона̄ ˈција / доˈна̄ ција, креа̄ ˈција (креˈа̄ ција), крема̄ ˈција / креˈма̄ ција, маˈрка̄ ција /
марка̄ ˈција, нега̄ ˈција / неˈга̄ ција.319 Уп. с тим полумотивисану лексему фаˈрма̄ ција, која не
означава радњу и стога не носи (и) лик *фарма̄ ˈција.
Наведени опис важи и за многосложне именице са суфиксом ‐ација: асоција̄ ˈција,
варија̄ ˈција, експроприја̄ ˈција...

У прилог овоме, буди речено да смо и у говору наставника Катедре за српски језик и јужнословенске
језике у Београду чули именовање термина из њихове најуже струке у форми ортое̑ пија и синони̑ мија.
318 У другим сличним латинизмима, онима на -ор, ова појава се не јавља, већ имамо аˈгресор, коˈмпресор,
проˈфесор као реˈцептор, иако према другоме имамо само рецеˈпција, а према првим облицима у говору
редовно и аˈгре̄ сија, коˈмпре̄ сија, проˈфе̄ сија.
319 Д. Петровић (1998: 6) свим оваквим именицама, без обзира на број слогова, допушта две варијанте:
организа̄ ˈција и органиˈза̄ ција, на основу стања у „југозападним новоштокавским говорима“.
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2.1.179. Суфикс ‐иција
И овде изведенице с више од четири слога носе ПЛ ‐а̄ ˈ‐ција: инвестӣˈција,
индиспозӣˈција, композӣˈција, опозӣˈција, репетӣˈција, транспозӣˈција. Оне са четири
имају МА пред ПОС, што потврђује једино пример иˈндӣција и неколико немотивисаних:
аˈмбӣција, еˈдӣција, коˈндӣција, муˈнӣција, траˈдӣција, траˈнзӣција. (Уп. и однос међу
немотивисаним лексемама миˈлӣција : полиˈција.) Једино шестосложна именица
предиспозӣˈција / предиспоˈзӣција одступа од овог система (уп. диспозӣˈција) – мислимо,
неосновано.
2.1.180. Суфикси ‐енција, ‐анција
Речи творене овим суфиксима истих су прозодијских ликова као и оне са ‐ија
(вакаˈнција и др.): асцендеˈнција, апстинеˈнција, дивергеˈнција, тендеˈнција...; резонаˈнција,
толераˈнција. То важи и када се суфикс додаје на домаћу основу: домаће: зеза̄ ˈнција,
гураˈнција, али дублетно: говораˈнција / говора̄ ˈнција. Нормирању дужине пред сонантом,
као и у горњим примерима на ‐е̄ ˈнц‐ија – види се – недостаје доследности.
2.1.181. Суфикс ‐ција
Неколико већ наведених примера, сасвим формално гледано, могли бисмо
мотивисати и глаголима. То су индуˈкција, продуˈкција; апсоˈрпција, перцеˈпција;
атрибӯˈција, еволӯˈција (~ апсорбовати, перципирати, атрибуирати (КШ), еволуирати);
њихови ПЛ не захтевају коментаре осим већ горе датих.
(Клајн овај суфикс види и код именица као инвестиција, јер почетни вокал
суфикса ‐ирати сматра делом основе, но у томе је недоследан, будући да код речи попут
варијација уводи суфикс ‐ијација, иако би се и оне могле творити с тим интегрисаним
‐и‐: вари‐ + ‐ација. Осим тога, суфикс ‐иција је неопходан у примерима као композ‐иција,
где се, као и у још сложенијем деприм‐ирати ~ депрес‐ија, неистоветност основа може
објаснити аломорфијом или суплецијом.)
2.1.182. Суфикс ‐алија1, ‐илије
Као и наведене именице са овом завршном секвенцом, изведенице са суфиксима
‐алија и ‐илија такође се колебају у дистрибуцији ПЛ. Према архиˈва̄ лије, музиˈка̄ лије,
хемиˈка̄ лија имамо театраˈлије. Дублетно је атмосферӣˈлије / атмосфеˈрӣлије. Ти
ликови, разуме се, изискују нормативно уједначавање.
2.1.183. Суфикс ‐ерија
Према примерима галантеˈрија и дестилеˈрија, са колумналим МА пред суфиксом и
кратким ПОС имамо дублет дрогеˈрија / дроˈге̄ рија, с другом варијантом уобичајеном за
именице на ‐ија. За проминентност те варијанте код четворосложница в. и т. 2.1.185.2.
2.1.184. Суфикс ‐лија и сродни суфикси
Као и са суфиксом ‐џија, изведенице са ‐лија већином имају колумнални лик
‐ăˈ‐лија: бераˈтлија, Беˈчлија, ?дустабаˈнлија, еснаˈфлија, занаˈтлија, јуриˈшлија,
капуˈтлија, комитеˈтлија, Ниˈшлија, Осмаˈнлија, пубертеˈтлија, режиˈмлија,
санитеˈтлија, Санџаˈклија, Сараˈјлија, стомаˈклија, турбаˈнлија, универзитеˈтлија,
факултеˈтлија, хараˈчлија, чардаˈклија, чаршиˈлија, штаˈблија. Наспрам њих стоји лик
‐āˈ‐лија, дат у два дублета: ?кубуˈрлија / кубӯˈрлија, мераˈклија / мера̄ ˈклија, који су у
другим речницима (Мат, Чед, други и на ХЈП) уједначени у корист краткоће ПОС. Уп. с
овим немотивисано кˈрџалија, ˈрмпалија, чˈокалија и хунгаризам дˈереглија / дереˈглија, с
иницијалним МА.
Суфиксом ‐ајлија грађени су (а) бркаˈјлија, (б) грана̄ ˈјлија, (в) дугаˈјлија / дуга̄ ˈјлија,
новаˈјлија / нова̄ ˈјлија, у којим је очито колебање између ликова с дужином и без ње (у РА
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и ОР су оне доследно дате дублетно). Дужење, које је због гласовног склопа ређе у
изведеницама са ‐лија, јавља се због споја сонаната.
Са ‐алија2 имамо само грана̄ ˈлија, које се у другим речницима такође даје дублетно
(гранаˈлија² – РА, ОР). Уп. и познату твореницу касабаˈлија (РМС).
2.1.185. Суфикс ‐џија и сродни суфикси
2.1.185.1. Као пореклом, прозодијом и значењем сродне, заједно обрађујемо
именице творене суфиксима ‐џија, ‐аџија (најбројније), те ‐еџија, ‐ајџија и ‐чија1, посебно
зато што се између две најизразитије групе не може повући сасвим јасна творбена
граница (тип кˈавгаџија).
Речи грађене суфиксом ‐џија овако се прозодијски раслојавају:
(1) бадаваˈџија, бифеˈџија, бомбоˈнџија, бостаˈнџија, бунаˈрџија, буˈнџија, буреˈгџија,
вашаˈрџија, галаˈмџија, говоˈрџија, диˈмџија, дуваˈнџија, дугмеˈџија², дућаˈнџија,
интереˈжџија, јоргаˈнџија, казаˈнџија, катраˈнџија, кестеˈнџија, кириˈџија, кишобраˈнџија,
комоˈрџија, лагуˈмџија, макароˈнџија, малтеˈрџија, мегдаˈнџија, мехаˈнџија, мундиˈрџија,
нишаˈнџија, папуˈџија, подваˈлџија, подруˈмџија, прстеˈнџија, разговоˈрџија, ракиˈџија,
рачуˈнџија, салеˈбџија, самаˈрџија, сапуˈнџија, сахаˈџија, сладолеˈџија, тоˈбџија,
трамваˈјџија, ћеваˈбџија, ћумуˈрџија, чаˈјџија, чибуˈгџија, читлуˈгџија, шаљиˈвџија,
шешиˈрџија, шићаˈрџија – овде иде и ССТ восковаˈрџија;
(2) бо̄ ˈјџија / боˈјџија, виˈнџија / вӣˈнџија, инаˈџија / ина̄ ˈџија, кала̄ ˈјџија / калаˈјџија,
чаˈмџија / ча̄ ˈмџија.
Прве, чији ПЛ чине основу овог творбеног модела, имају колумнални лик ‐ăˈ‐џија.
Друге представљају његову варијанту с продуженим ПОС: ‐а̄ ˈ‐џија, дату увек дублетно с
првима; то су већином именице са сонантом у одступу ПОС и такође већим делом
нетипично тросложне. Све оне стоје у дискрепанцији с другим именицама сличног
фонолошког састава – буˈнџија, диˈмџија, сахаˈџија, трамваˈјџија, чаˈјџија – и изискују
уједначавање према њима. Трећи могући колумнални ПЛ, у овој групи занемарљив,
имају дˈугмеџија² и шˈербеџија.
2.1.185.2. Творенице са ‐аџија, у које због истоветног прозодијског раслојавања –
нетипичног за горње именице на ‐џија – сврставамо и оне с мотиваторима на ‐а
(боза‐џија, дрма‐џија320), имају ове ликове:
(1) ?ˈабаџија, бˈозаџија, дˈркаџија, дˈрмаџија, кˈавгаџија, клˈопаџија, лˈармаџија,
млˈекаџија, трˈошаџија, тˈупаџија, фˈилмаџија, ?шˈибаџија
(2) магазаˈџија, наводаˈџија, подвалаˈџија, проводаˈџија (доминантно глаголске
основе);
(1–2) ˈалваџија / алваˈџија, тˈукаџија / тукаˈџија.
Овде такође доминирају четворосложне именице, али овај пут с иницијалним
колумналним МА: ˈа‐аџија. У петосложним, ређим примерима, махом девербала, тог ПЛ
нема, већ се примењује општи ‐ăˈ‐џија. 321 Убедљиво преимућство почетног МА
потврђује и богатија грађа П. Радића (2001: 110). Два примера се колебају између ова
два лика.
Мотивно, несистемско МА забележили смо у чоˈхаџија, тако дато и у другим
речницима (РМС, Чед, Јах); ОР пак уједначава МА: чˈохаџија.
На глаголске основе Клајн (2003) додаје суфикс -џија, што је, ако се занемари прозодијски критеријум,
како то он иначе чини, оправдано. – Убедљивост анализи кавг-аџија даје и минимални пар подвалаˈџија :
подваˈлџија.
321 На списку 75 жаргонизама на -џија које је записао Бугарски (2006: 241–242), не одвајајући суфикс аџија, интересантно, налазимо овакву расподелу: -аџија гради само четворосложнице (адаџија,
лифтаџија, трошкаџија...), а -џија речи од три, четири и пет слогова (тобџија, преломџија, компјутерџија).
Међу њима, према нашем осећању, постоји јасна прозодијска дивергенција: ˈадаџија : прелоˈмџија.
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Од твореница са суфиксом ‐еџија две потврђују наведену репартицију: сˈилеџија,
скˈелеџија, али према њима имамо четворосложно кафеˈџија (уп. бифеˈ‐џија). Та би се
разлика могла доводити у везу с мотивним МА (скˈел‐ : каˈф‐), што код речи на ‐аџија
није играло улогу. На ХЈП су ове три изведенице уједначене у корист претсуфиксалног
МА.
Општи колумнални ликови су и сахаˈчија, са суфиксом ‐чија1, и ?кираˈјџија /
кира̄ ˈјџија (~ киˈрија), са суфиксом ‐ајџија и алтернативним дужењем какво смо горе
поменули.
2.1.186. Суфикс ‐ика2 и сложени суфикси
Именице са овим суфиксом, страног порекла, имају претсуфиксално МА, баш као и
оне домаће, са ‐ика1: аеронауˈтика, акробаˈтика, анегдоˈтика, астронауˈтика, атлеˈтика,
аутомаˈтика, дијагноˈстика, електроˈника, еˈпика, естеˈтика и др.
Са сложеним суфиксима ‐атика, ‐етика и ‐истика јесу речи енигмаˈтика,
проблемаˈтика, темаˈтика – енергеˈтика, дијетеˈтика – карактериˈстика, стилиˈстика и
др. Оне имају суфиксално МА, такође пред пенултимом.
2.1.187. Суфикс ‐еска
Три мотивисане речи са ‐еска са суфиксалним су МА, а у једном дублету и с
претсуфиксалним – арабеˈска², солдатеˈска, хумореˈска : араˈбеска⁽²⁾. Ти неуређени
односи владају и код немотивисаних речи као гроˈтеска : питореˈска, романеˈска :
бурлеˈска (буˈрлеска). Чини се да они потичу од неједнаког нормирања непочетне
силазне прозодеме типа арабе̏ ска. Ипак, постоји и могућност да се ове именице, као оне
на ‐ија и ‐ор, поларизују према броју слогова – гроˈтеска : хумореˈска.
2.1.188. Суфикс ‐ола
Само се у три речи може видети овај суфикс: вакуˈола, дуˈола, триˈола (уз потоња
два музичка термина иду и други из те серије, као квинтола, секстола, септола...,
незабележени у РСЈ). Тај ПЛ је уобичајен и у другим речницима (РМС, ОР, Мат), али
срећемо и дуо̄ ˈла, триоˈла, вакуˈо̄ ла (ХЈП), дуо̄ ˈла, трио̄ ˈла, вакуо̄ ˈла² (К–Ш). Ликови са
суфиксалним МА налазе се и у самом РСЈ, код немотивисаних речи: (1) алвео̄ ˈла,
аурео̄ ˈла, бандеро̄ ˈла, баркаро̄ ˈла, контро̄ ˈла, паро̄ ˈла, патро̄ ˈла, футро̄ ˈла – вариˈола /
варио̄ ˈла, гладиˈола / гладио̄ ˈла; (2) горгонзоˈла, конзоˈла, фумароˈла; они су, штавише,
чешћи и – мислимо – у стандардном говору обичнији. Ако у обзир узмемо и то да су
речи са суфиксалним МА редовно оне пореклом из француског, немачког, италијанског,
латинског322 језика, а да су ликови на ‐ˈола претежно грецизми (дијаˈстола, епиˈстола,
некроˈпола, хипеˈрбола, мада ту ‐ол(а) ни етимолошки није морфем), онда се природним
чини увођење МА на суфиксу и код мотивисаних примера вакуола, дуола, триола.
2.1.189. Суфикс ‐лама
Изведенице врдалаˈма / врдала̄ ˈма и заврзла̄ ˈма / заврзлаˈма носе МА на суфиксу, с
дублетном дужином његовог првог слога.
2.1.190. Суфикс ‐ана
Неколико десетина твореница с пореклом турским суфиксом ‐ана, као што су
бајбокаˈна, барутаˈна, двораˈна, дестилаˈна, дембелаˈна, ексераˈна, редовно имају ПЛ
везан за суфикс. Једино је двораˈна / двоˈрана дато, и то готово у свим речницима, и с

Латинска прозодија, ипак, могла је утицати на успостављање претсуфиксалног МА, будући да је
суфикс -ŏlŭs с кратким слоговима, што значи да је акцентована антепенултима.
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претсуфиксалним МА. Клајн (2003), за Бабићем (2002), ту могућност помиње и за
изведеницу пољана, али то речници не потврђују.323
2.1.191. Суфикс ‐ӣна
Суфикс ‐ина страног порекла имамо у виолӣˈна, ?георгӣˈна, сонатӣˈна, хероӣˈна, са
колумналним ликом ‐ӣˈна. Ту би спадало и нектарӣˈна, које РСЈ не бележи, иако с
одреднице голица упућује на њу.
2.1.192. Суфикси ‐ијера, ‐јера
С овим суфиксима су бомбоније̄ ˈра, пудрије̄ ˈра и бомбоње̄ ˈра. Те именице носе
суфиксално МА и дужину.
2.1.193. Суфикс ‐ура и сложени суфикси
Латинизми с овим суфиксом имају колумнални ПЛ ‐ӯˈра: агентӯˈра, апаратӯˈра,
апликатӯˈра, асистентӯˈра, професӯˈра, доцентӯˈра, дресӯˈра, инвентӯˈра, кандидатӯˈра,
квадратӯˈра, конјунктӯˈра, коректӯˈра, лектӯˈра, креатӯˈра, легӯˈра, ликвидатӯˈра,
магистратӯˈра, прелатӯˈра, префектӯˈра, репаратӯˈра, рецептӯˈра, фрактӯˈра,
У политӯˈра би суфикс био ‐тура, а у карикатӯˈра, регистратӯˈра, титулатӯˈра, ако
се потоње две не би изводиле од именица на ‐ација, био би ‐атура.
2.1.194. Суфикс ‐еса
Речи с овим, пореклом страним суфиксом носе МА на њему, пред последњим
слогом: баронеˈса, виконтеˈса, патронеˈса, поетеˈса, стјуардеˈса.
2.1.195. Суфикс ‐ета
Изворно деминутивно ‐ета имамо, са суфиксалним МА, у дискеˈта, опереˈта,
статуеˈта, таблеˈта, цигареˈта, агентивно у стриптизеˈта. Но, јаˈкета ’женска јакна у
црногорској ношњи’ ипак је, будући другачијег порекла, с доследном новоштокавском
регресијом италијанског МА (уп. жакеˈта / жаке̄ ˈта из ОР).
Апологе̄ ˈта и есте̄ ˈта су другог рода, мушког, и с другим значењем; стога пре иду
уз друге грецизме који према себи имају глаголску именицу на ‐з(иј)а (аске̄ ˈта,
катихе̄ ˈта, пое̄ ˈта324). Од њих прозодијом одудара дублет атлеˈта / атле̄ ˈта, у ком
краткоћа оличава уједначавање с горњим деминутивним именицама другачијег
порекла. (Кратки слог је у савременом говору уобичајен и у аскета, естета, поета...)
2.1.196. Суфикс ‐ист(а), ‐онист(а), ‐аст(а)
Све именице са суфиксом ‐ист / ‐иста носе МА пред њиме: авантуˈрист(а),
аквареˈлист(а), актиˈвист(а), акупунктуˈрист(а), алгеˈбрист(а), алексаˈндрист(а),
алпиˈнист(а), аˈлтист(а), алтруˈист(а), амораˈлист(а), анабаˈптист(а) и стотине
других. У те речи сврставамо и оне са суфиксом ‐онист(а), да наведемо само неколико:
егзибициоˈнист(а), импресиоˈнист(а), перфекционист(а).
Оне малобројне са суфиксом ‐аст(а), ретко у пуној мери мотивисане, понашају се
на исти начин: ентузиˈјаст(а), фаˈнтаст(а) – схолиˈјаст325, синеˈаст.326

ХЈП доноси одредницу поˈљана, сличног значења као и пољаˈна, али је, рецимо, у ген. мн. акцентује
поља̄ ˈна̄ . Све то упућује на очит пропуст.
324 У ОР тако још егзеге̄ ˈта, али – анахоˈрета.
325 Овде иде и сколиˈјаст (додуше, без мотивног *сколија), мада РСЈ обе одреднице, евидентне дублете,
разматра засебно дајући готово исте дефиниције.
326 Примери откривају недоследност у нормирању сегментних облика тих изведеница.
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2.1.197. Суфикс ‐ив
Латинизми са суфиксом ‐ӣв нису описани ни код Клајна (2003) ни код Бабића
(2002). Већина би их се могла изводити од именице на ‐ија с редукцијом основе (и с
алтернацијом ц ~ т у доста примера). Колебају се између (1) иницијалног и (2)
финалног МА:
(1) ˈабразӣв, ˈадитӣв, ˈактӣв, ˈапелатӣв, ˈапозитӣв, ˈатрибутӣв, ˈафирматӣв,
дˈевербатӣв, дˈеминутӣв, дˈеноминатӣв, ˈексплозӣв, кˈомпаратӣв, кˈорелатӣв, лˈокатӣв²,
нˈоминатӣв, прˈедикатӣв,
(2) абоˈртӣв, акредиˈтӣв, аˈктӣв, антидепреˈсӣв, дериваˈтӣв, експлоˈзӣв, ефеˈктӣв,
кореˈктӣв, ?речитаˈтӣв.
Дублети су: лˈаксатӣв / лаксаˈтӣв, нˈорматӣв / нормаˈтӣв327, ˈобјектӣв / објеˈктӣв,
?презерваˈтӣв / прˈезерватӣв,
регулаˈтӣв / рˈегулатӣв, сˈедатӣв / седаˈтӣв, фˈикстӣв /
фиксаˈтӣв, фрˈикатӣв / фрикаˈтӣв.
Чини се да више именица, које су нам познате и с ликовима као антиде̏ пресӣв,
кˈоректӣв, рˈечитатӣв и адиˈтӣв, атрибуˈтӣв, завређује статус дублета. С друге стране,
неки граматички термини, нпр. кˈомпаратӣв, лˈокатӣв, нˈоминатӣв, јављају се
искључиво с тим МА. (Уп. ипак изостанак дужине у лˈокатив², као и другачије МА у
да̄ ˈтив328.) Уочавамо и минималне парове ˈексплозӣв ’глас’ : експлоˈзӣв ’материја’, ˈактӣв
’граматичко стање’ : аˈктӣв ’група’, али се овај други чини неубедљивим, будући да
речници (К–Ш, ХЈП) као граматички термин бележе и другонаведени ПЛ и да имамо
нпр. пˈасӣв / паˈсӣв, које је истог морфопрозодијског порекла.329
2.1.198. Суфикс ‐инг
Англицизми на ‐инг који би се могли сматрати изведенима – дриˈблинг,
инжењеˈринг, каˈмпинг, суˈрфинг, џоˈгинг, паˈркинг, треˈнинг² – уједначене̄ су прозодије̄ , с
колумналним МА пред суфиксом и краткоћама. Једино тре̄ ˈнинг² има мотивну дужину
(уп. и тре̄ ˈнер, али тре̄ ˈне̄ рка / треˈне̄ рка). Преглед немотивисаних англицизама пружа
сличне податке (пеˈтинг, смоˈкинг, хоˈлдинг...), али и појаву суфиксалне дужине (хеˈпенӣнг,
луˈпӣнг², миˈтӣнг²), МА ближе почетку речи (маˈркетинг, хеˈпенӣнг, па и квˈислинг²),
краткоћу на вокалу енглеског дифтонга / eɪ / (тре̄ ˈнинг² : реˈјтинг), дужину на месту
дугог енглеског вокала (миˈтинг : пӣˈлинг; клӣˈринг², али луˈпинг).
2.1.199. Суфикс ‐унг
Мотивисане позајмљенице на ‐унг понашају се слично онима на ‐инг: МА је пред
суфиксом, а осим краткоћа јављају се дужине суфикса и ПОС: (1) диˈхтунг, штиˈцунг²; (2)
гарнӣˈрунг, радӣˈрунг (уп. аутолакӣˈрер из т. 2.1.214.1); (3) штиˈцӯнг². Разликовање
квантитета суфикса нема основа, будући да је у изворном, немачком језику тај морфем
сталног квантитета – кратак. Дужина ПОС је мотивна.
2.1.200. Суфикс ‐ид, ‐оид
Речи са суфиксом ‐ид и суфиксоидом ‐оид330 све носе МА пред дугим финалним
слогом:
(1) броˈмӣд, динаˈрӣд, европеˈӣд, лантаˈнӣд, флуоˈрӣд, хлоˈрӣд, хомеˈрӣд, хомиˈнӣд,
Формално је ова именица са суфиксом -атив (или чак творена десуфиксацијом придева нормативан,
уп. и актив ’активно стање’).
328 Ова лексема јавља се и у формама дˈа̄ тив (РСЈ07), да̄ ˈтӣв (ХЈП), мада је системски лик – наслоњен, као и
други називи падежа, на латинску прозодију – дˈатӣв, што потврђују РА и Мат.
329 Други речници – као ОР, Мат, Чед, Московљевић (1966) – доследни су у нормирању иницијалног МА за
обе лексеме. У К–Ш је обратан случај: аˈктӣв али пˈасӣв.
330 Упркос формалној разлици у творбеном начину, ове моделе обрађујемо заједно с обзиром на
истоветну прозодију и на значењску блискост (уп. само нпр. хоминид са хуманоид).
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(2) аустралоˈӣд, елипсоˈӣд, кристалоˈӣд, монголоˈӣд,
префиксоˈӣд, ромбоˈӣд, суфиксоˈӣд, сфероˈӣд, трапезоˈӣд.

параноˈӣд,

планетоˈӣд,

2.1.201. Суфикс ‐и
На основу јединачног примера џаˈнки (~ џˈанк ’дрога’) могао би се увести суфикс ‐и,
са значењем особе.331 (То би важило и за хаˈџи (~ хˈаџ‐хаˈџа, РМС и др.), као и за јˈоги ~
јо̄ ˈга (РА и др.), еˈкстази ~ екста̄ ˈза (К–Ш, ХЈП), које РСЈ не бележи.) Па ипак,
претсуфиксално МА ни у овом ни у осталим сличним али немотивисаним примерима
(бренди, зомби, пони,...) – речници не бележе, већ је доследно џˈанки (ОР, ХЈП, К–Ш).
Хипокористично ‐и у цˈукӣ (ген. цˈукија; ~ цӯˈко), ако се изузме необична дужина
ултиме, одговара надимачком ‐и из Гˈаги, Дˈими, ˈИги, Лˈеки, Вˈуки... и ‐ки из Дˈеки, Мˈики,
Шˈики... (те ПЛ потврђује Јовановић 2012: 563). Они, наравно, остају изван предмета
овог рада.
2.1.202. Суфикс ‐ај2
Други дуги суфикс ‐а̄ ј долази у десет германизама с мотивним завршетком ‐ер –
гангстеˈра̄ ј, келнеˈра̄ ј, кичеˈра̄ ј, куплеˈра̄ ј, молеˈра̄ ј, тишлеˈра̄ ј, трачеˈра̄ ј, фушеˈра̄ ј,
хеклеˈра̄ ј, хохштаплеˈра̄ ј – и фиксира МА пред собом (ген. гангстера̄ ˈја...).
2.1.203. Суфикс ‐ŭк
С кратким ‐ик, грчко‐латинског порекла, долазе малобројне творенице акадеˈмик,
јереˈтик, меланхоˈлик, неуроˈтик, параноˈик, скеˈптик и речи које стоје у значењској вези
с придевима на ‐ичан, као егоцеˈнтрик, циˈник, клаˈсик... У поређењу с њима и са скупа
бројним немотивисаним позајмљеницама на ‐ик у називима геолошких раздобља
(‐зоˈик, ‐лиˈтик), лекова (антибиоˈтик), људи према особинама (прагмаˈтик, шизмаˈтик),
те у топонимији (Антаˈрктик, Баˈлтик, Пациˈфик) – зачуђују МА у клˈерик и каˈноник /
каноˈник. Док се за први лик могу наћи поуздане потврде (у РА, ОР, ХЈП), у тој варијанти
или с витацизмом клиˈрик332, каˈноник је преовлађујући ПЛ, ако изузмемо трећи лик,
кˈанонӣк (ХЈП)333, по коме та реч наликује на лексему католик.
2.1.204. Суфикс ‐чик
Колумнални су ликови с овим суфиксом апараˈтчик и неˈрвчик, а с њима и
?натуˈршчик, где би суфикс био ‐шчик.
2.1.205. Суфикс ‐лук
Именице са суфиксом турског порекла ‐лук, њих преко 50, имају МА пред
суфиксом: Арнауˈтлук, бадаваџиˈлук, безобраˈзлук, дахиˈлук, идиоˈтлук, кадиˈлук,
мајстоˈрлук, нестаˈшлук, ортаˈклук, рабаџиˈлук, тврдиˈчлук, чобаˈнлук и друге.
2.1.206. Суфикс ‐ал
Десетак именица које се могу изводити дугим суфиксом ‐а̄ л, пореклом из
латинског, имају МА пред њим: ареˈа̄ л, диференциˈја̄ л, клериˈка̄ л, колониˈја̄ л, ларинˈга̄ л,
материˈја̄ л, мемориˈја̄ л, миˈса̄ л, потенциˈја̄ л, принциˈпа̄ л, рециˈта̄ л, сериˈја̄ л, церемониˈја̄ л
(адвербиˈја̄ л би било са ‐иˈја̄ л). 334 Само два граматичка термина, ˈинструмента̄ л /
инструмеˈнта̄ л и кˈондициона̄ л / кондициоˈна̄ л, познају и иницијално МА, с којим су

Овај суфикс не бележе ни Бабић 2002 ни Клајн 2003 ни Бугарски 2006.
У РА имамо и несистемско клˈе̄ рик⁽²⁾.
333 Колебањем између те три варијанте лексема каноник сасвим се приближава колебању у речи католик,
која се у речницима даје с најразличитијим комбинацијама варијаната.
334 Клајн (2003) нема овај суфикс, Бабић (2002) га даје само с примером мисал.
331
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забележени у већини речника335. Та је појава вероватно у вези с иницијалним МА у
одговарајућих придева на ‐а̄ лан (т. 2.1.288.1), уп. и прототоније као мˈаскулинум из фн.
352, као и суфикс ‐ӣв).
2.1.207. Суфикс ‐иза̣ м и сложени суфикси
РСЈ бележи петстотињак именица на ‐иˈзам, са суфиксалним, финалним МА. (Међу
њих рачунамо и оне са суфиксима ‐онизам и ‐атзам, као егзибициониˈзам,
импресиониˈзам, перфекциониˈзам; догматиˈзам, реуматиˈзам, схематиˈзам.) Већина њих,
као аболициониˈзам, агностициˈзам, авантуриˈзам, академиˈзам, активиˈзам,
актуелиˈзам, алкохолиˈзам, американиˈзам, аморалиˈзам, аналфабетиˈзам, анархиˈзам,
анархониˈзам,
анационалиˈзам,
англиˈзам,
анексиониˈзам,
анималиˈзам,
антропоцентриˈзам, апсолутиˈзам, арабиˈзам итд. итд., творбене су речи, међу којима,
поред доминантних суфиксала, има и ПСТ: антиалкохолиˈзам, антиимперијалиˈзам,
антиимперијалиˈзам... и ССТ као францјозефиниˈзам. Налик последњој је, само што се
може сматрати и суфиксалном твореницом, нациоˈна̄ лсоцијалиˈзам, с две прозодеме.
2.1.208. Суфикс ‐аријум (‐ариј)
Речи изведене овим суфиксом с колумналним су МА пред суфиксом, коме је први
слог дуг: абецеˈда̄ ријум, глоˈса̄ ријум, инсеˈкта̄ ријум, инструмеˈнта̄ ријум, неˈкта̄ ријум,
планеˈта̄ ријум, риˈма̄ ријум, фраˈза̄ ријум.
Уз њих су редовно парентетично дати дублети на ‐ӣј, без латинског флективног
наставка и с дужином пред финалним сонантом: абецеˈда̄ рӣј, глоˈса̄ рӣј, инсеˈкта̄ рӣј,
инструмеˈнта̄ рӣј, неˈкта̄ рӣј, планеˈта̄ рӣј, фраˈза̄ рӣј (глосаријум и римаријум, зачудо,
немају такве варијанте, као ни немотивисано лапидаријум). Поменута номинативна
дужина алтернира с краткоћом у косим падежима: абецеˈда̄ рија и сл. Овим
изведеницама сродна је лексема сцеˈна̄ рио, с јединачним суфиксом ‐ˈа̄ рио.
2.1.209. Латински суфикси са групом ‐нК‐
У овом одељку разматрамо суфиксе ‐анс, ‐енс, ‐ант, ‐ент, ‐анд, ‐анта, ‐ента, ‐енда.
2.1.209.1. Именице са ‐ант и ‐ент доследно имају претсуфиксално МА. Оних првих
је двадесетак: ?доˈцент, стуˈдент – апсоˈлвент, апсоˈрбент, апстиˈнент, асиˈстент,
депоˈнент, дириˈгент, експоˈнент, емиˈтент, енеˈргент, интереˈсент, конзуˈмент,
конкуˈрент, кореспоˈндент, претеˈндент, рефеˈрент, рецеˈнзент, а других више десетина,
од којих наводимо тек неколико: виˈбрант, жиˈрант – адоˈптант, адреˈсант, азиˈлант,
дебиˈтант, демонстрант, дешифрант, дивеˈрзант, дискуˈтант, еманциˈпант, емиˈгрант...
‐Ант се додаје и на домаће основе: зафрˈкант, преваˈрант, фолиˈрант. РСЈ наведено МА
предвиђа и у осталим падежима (једино, ипак, за немотивисано амбиˈјент нуди и
прогредирано амбијеˈнта²). Његова реализација је у стандарду, осим на
двосложницама336, редовно ‐а̏ нт и ‐е̏ нт.
Претсуфиксално је МА и у доктоˈранд (с њим и магиˈстранд, које РСЈ не бележи),
мултиплиˈканд, ?радиˈканд, са ‐анд, али сˈуптрахенд, са ‐енд, у свим речницима (РМС, ОР,
Мат, ХЈП) носи МА пред трећим слогом с краја, познато именицама са групом ‐нс‐.
2.1.209.2. Девербали са ‐анс и ‐енс, код којих имамо и ПСТ с префиксом анти‐, доста
се недоследније понашају, што приказујемо у наредној табели.

РА, РМС, ОР, Дешић. Само претсуфиксалне варијанте даје Московљевић (1990) (и РЈАЗУ има
кондицијоˈна̄ л, са значењем особе), само иницијалне Клаић (1987), а Белић 1950 и П60 за пример
кˈондициона̄ л. К–Ш, ХЈП и Чед имају само кондициоˈна̄ л, а Мат и ХЈП, с друге стране, само ˈинструмента̄ л.
336 Уп. Шипка 2016: 4, 6 и сличну дистрибуцију код речи са -ија, т. 2.1.177.2.
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Табела 18. Расподела ПЛ суфиксала са ‐анс и ‐енс
МА пред
МА два слога
Суфикс
МА пред ПОС
суфиксом
даље од суфикса
‐анс
антиоксиˈданс,
антикоаˈгуланс
стˈимуланс
дезодоˈранс,
?сеˈканс
‐енс
дезинфиˈцијенс
рˈеагенс
Да је у питању непреврела расподела, видимо по томе што други речници дају
сасвим другачија решења – нпр. дезинфициˈјенс, антикоагуˈланс, антио̏ ксиданс² (ОР)337 –
и што се јавља несклад између решења за сродне творенице – дезинфиˈцијенс :
дезинфициˈјент. Но, двосложне основе, изгледа, постојано те́ же̄ успостављању МА на
свом првом слогу, чак и у сложеници. Као четврту прозодијску варијанту код
немотивисаних двосложница налазимо и дуг ПОС: ˈа̄ генс², мˈо̄ венс.
Код именица женског рода, са ‐анта и ‐ента, колумнална је варијанта са
суфиксалним МА, која је, мислимо, вештачки нормирана исто колико и код придева на
‐нтан (РСЈ: 9): детерминаˈнта, дискриминаˈнта, доминаˈнта, резултаˈнта, резонаˈнта,
?иридеˈнта. Ипак, три именице, недоследно, имају и претсуфиксално МА: констаˈнта /
коˈнстанта, конституаˈнта / конституˈанта, ?сеˈканта / секаˈнта, а само то МА има
?компоˈнента. – Међу именицама на ‐нта споран, поменимо, није само облик
номинатива и већине косих падежа већ и ген. мн.: РСЈ, иако познаје облике као
коˈнстанта, у ген. мн. неколико именица с вокалском алтернацијом нормира једино
несистемска МА варијаˈна̄ та̄ , гувернаˈна̄ та̄ , компонеˈна̄ та̄ (уз облике на ‐аˈнтӣ).
Суфиксално је МА и у ремитеˈнда (уп. немотивисано дивиˈде̄ нда), са суфиксом
‐енда.
Тако је и с именицама са ‐анца, ‐енца: резонаˈнца; дисонаˈнца, реминисцеˈнца
(потоње од придева, тако и консонаˈнца).
2.1.210. Суфикс ‐ман
Овај суфикс француског порекла, који Клајн (2003) и Бабић (2002) не бележе,
твори глаголске именице ангаˈжма̄ н, араˈнжма̄ н, асортиˈма̄ н, дераˈнжма̄ н, детаˈшма̄ н,
плаˈсма̄ н, треˈтма̄ н (ген. ангажма̄ ˈна итд.). Њихова проздија је уједначена: ‐ˈма̄ н.
2.1.211. Суфикс ‐он
Пореклом и значењем хетероген, суфикс ‐о̄ н махом гради прозодијски уједначене
лексеме: елеˈктро̄ н, ескаˈдро̄ н, мађаˈро̄ н, медаˈљо̄ н, неуˈро̄ н, неуˈтро̄ н, саˈло̄ н. Од тога
одступају само графиˈко̄ н (граˈфикон) и лексиˈко̄ н (леˈксикон), који познају и суфиксалну
краткоћу и МА пред ПОС 338 . Ти ликови наведених грецизама не би се могли
објашњавати етимолошки339. (Серију ПСТ на ‐атлон РСЈ не доноси; у ОР су оне
обележене с иницијиалним МА и дужином: бˈиатло̄ н, пˈентатло̄ н, трˈиатло̄ н, тако је и у
К–Ш, изузев у триˈатло̄ н.)
2.1.212. Суфикс ‐исимо
Овај суфикс са суперлативним значењем може се установити у италијанизмима
пијаниˈсимо, фортиˈсимо и још неколико таквих које нуди К–Ш. Реални акценат је
То важи за немотивисане речи сличног скопа – пˈасијанс : прˈеферанс / преˈферанс (у ОР паˈсијанс /
пасиˈјанс).
338 У К–Ш су, на пример, речи с алтернативним МА дате и с дужином – граˈфико̄ н², леˈксико̄ н², док је ХЈП
недоследан – граˈфикон : леˈксико̄ н. У РА се чак јавља и варијанта с иницијалним МА лˈексикон⁽²⁾.
339 У изворном језику, грчком, акценат им је на последњем слогу као и у електрон, док, с друге стране,
баритони грчки акценат имамо у неуˈро̄ н.
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пијани̏ симо, форти̏ симо, што се види и по недоследности у К–Ш (нпр. ларгѝсимо :
грави̏ симо и сл.).
2.1.213. Суфикс ‐ћар
Забележена су два турцизма с овим суфиксом: зулуˈмћа̄ р (‐а̄ ˈра) и ?измеˈћа̄ р. Оба
пред дугим суфиксом имају претсуфиксално МА, које у флексији алтернира са
суфиксалним.
2.1.214. Суфикс ‐ер
2.1.214.1. Именице које твори агентивни суфикс ‐ер према прозодијском лику деле
се у три главне групе, према дужини суфиксалног и последњег основинског слога, док
је МА најчешће претсуфиксално.
(1) ‐аˈ‐е̄ р: адаˈпте̄ р, аквизиˈте̄ р, амортиˈзе̄ р, апреˈте̄ р, араˈнже̄ р, асфаˈлте̄ р,
атомиˈзе̄ р, банкроˈте̄ р, бомбаˈрде̄ р, вулканиˈзе̄ р, галваниˈзе̄ р, гардероˈбе̄ р, дебаˈте̄ р,
дезеˈрте̄ р, декоˈде̄ р, декораˈте̄ р, демоˈнте̄ р, деспераˈте̄ р, диспаˈнзе̄ р, дистрибуˈте̄ р,
експоˈрте̄ р, емиˈте̄ р, ескоˈрте̄ р, етаˈже̄ р, инсталаˈте̄ р, кантиˈне̄ р, каскаˈде̄ р, кибиˈце̄ р,
колпоˈрте̄ р, комбаˈјне̄ р, компромиˈсе̄ р², костиˈме̄ р, критиˈзе̄ р, маниˈке̄ р, маˈсе̄ р, маˈске̄ р,
милијаˈрде̄ р, милиоˈне̄ р, миˈне̄ р, монтаˈже̄ р, моˈнте̄ р, операˈте̄ р, плаˈне̄ р, поеˈнте̄ р (с
проширењем основе, према француском изговору), позамаˈнте̄ р, поˈзе̄ р, прогноˈзе̄ р,
програˈме̄ р, профиˈте̄ р, резоˈне̄ р, реквизиˈте̄ р, реклаˈме̄ р, рекоˈрде̄ р, ремоˈрке̄ р, репоˈрте̄ р,
рестораˈте̄ р, ретуˈше̄ р, рутиˈне̄ р, сабоˈте̄ р, секреˈте̄ р, симпатиˈзе̄ р, стаˈже̄ р, суˈфле̄ р,
тактиˈзе̄ р, тениˈсе̄ р, тераˈце̄ р, транспоˈрте̄ р, фасаˈде̄ р, финансиˈје̄ р, финиˈше̄ р, флоˈте̄ р,
фраˈзе̄ р, фудбаˈле̄ р, хазаˈрде̄ р, хараˈнге̄ р, харпуˈне̄ р, хипнотиˈзе̄ р, цизеˈле̄ р, шамоˈте̄ р,
шаˈрже̄ р, шаˈрме̄ р, шпедиˈте̄ р²
(2) ‐аˈ‐ĕр: аˈуто‐каˈмпер, дизаˈјнер, доˈкер, дреˈсер, дриˈблер, ?дуˈнстер (~ дˈунст?),
моˈлер, паˈнкер, реˈпер, роˈкер, скеˈнер, смеˈчер, суˈрфер, таˈнкер, треˈфер, хаˈкер, џоˈгер,
?шалабаˈјзер (~ шалаба̄ ˈзати), шаˈнкер, швеˈрцер, шлеˈпер, шмиˈнкер, ?шприˈцер, штоˈпер,
штриˈкер
(3) ‐а̄ ˈ‐ĕр: дра̄ ˈгер (~ драгӣˈрати), тре̄ ˈнер; аутолакӣˈрер, капуцӣˈнер, карабӣˈнер,
лакӣˈрер, политӣˈрер, радӣˈрер (донекле и парӣˈзер)
Може се претпоставити да овакво раслојавање има везе с пореклом иначе
распрострањеног форманта ‐ер из европских језика и одговарајућом прозодијом
француских и германизованих француских (1), односно енглеских и немачких (2, 3)
твореница.
Највише је речи у првој групи, и то махом вишесложних. У другој групи
доминирају двосложне, а у трећој, малобројној, има и једних и других. Између прва два
типа колебају се дуˈблер / дуˈбле̄ р, фаˈрмер / фаˈрме̄ р, фриˈзе̄ р / фриˈзер (потоња се чује и у
лику фрӣˈзер, тако и у ОР, К–Ш, Јахић), а суфиксалну краткоћу, мислимо, треба увести
у(з) миˈне̄ р, поˈзе̄ р, плаˈне̄ р, суˈфле̄ р, шаˈрме̄ р.340 Између другог и трећег типа колеба се
граˈве̄ р / гра̄ ˈвер.
2.1.214.2. У неколико речи уочава се четврти тип, ‐ˈаа: гˈипсер, кˈичер, *пˈумпер
(потврђено само пˈумперице), који је бројнији у дублетима: блˈефер / блеˈфер, рˈанчер /
раˈнчер, спрˈинтер / сприˈнтер, стˈартер / стаˈртер, траˈчер / трˈачер. Он одудара од
доминантних ПЛ англицизама и германизама на ‐ер (уп. с овим и посредно присутно аˈа
у сиˈнгерица, спеˈнсерице), али бројношћу завређује пажњу. Треба испитати је ли тај ПЛ у
порасту или у рецесији.
Фаˈрме̄ р², англицизам дат у француском прозодијском лику, лишен је и смисла, с обзиром на
тенденцију да се и традиционални галицизми реинтерпретирају као англицизми: плаˈнер, миˈнер (према
енгл. planner, miner), посебно прва, која је у савременом језику фреквентна и у значењу нотеса и у
значењу особе која професионално организује прославе.
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Мотивна МА виде се само у неким примерима треће групе: код свих творених од
‐ӣˈрати и капуцӣˈнер, карабӣˈнер. На основу других примера од таквих основа, као
монтаˈже̄ р, профиˈте̄ р, фасаˈде̄ р, може се разумети да је у питању колумнални ПЛ, а не
мотивни. Чисто мотивна МА у шпеˈдитер², коˈмпромисер² (забележена још само у РМС за
први пример) не одговарају представљеном систему.
2.1.215. Суфикс ‐ијер
Доследни ПЛ, који одговара изворном француском или италијанском, имају
изведенице грађене суфиксом ‐ијер: гондолиˈје̄ р, рентиˈје̄ р, романсиˈје̄ р (с проширењем
основе, по Клајну 2003), хотелиˈје̄ р, шансониˈје̄ р / шансоˈње̄ р (последње би могло и у
горњу групу, с јотовањем).
2.1.216. Суфикс ‐онер
Овај суфикс, који наши граматичари – Бабић, Клајн и др. – безразложно бележе као
‐ионер, долазе код позајмљеница на ‐ија: милициоˈне̄ р, пензиоˈне̄ р, рецепциоˈне̄ р,
функциоˈне̄ р. Тако и контаминирано магациоˈне̄ р (према магацин). Прозодијски лик је
доследан: ‐оˈне̄ р.
2.1.217. Суфикс ‐анер
Суфикали са ‐анер имјау прозодијски лик ‐а̄ ˈа: бакута̄ ˈнер, липица̄ ˈнер, перзија̄ ˈнер,
циркуса̄ ˈнер.
2.1.218. Суфикси ‐ор, ‐атор
2.1.218.1. Речи с овим суфиксима разматрамо заједно, будући да њих није могуће, а
за наш циљ ни потребно, оделити. Питање, дакле, огромног броја двогубо мотивисаних
агентивних именица, попут рециˈта̄ тор ~ рецита̄ ˈција / реˈцитовати, креˈа̄ тор ~
креа̄ ˈција / креӣˈрати, регуˈла̄ тор ~ регула̄ ˈција / регуˈлисати, нећемо разматрати, осим што
напомињемо да смо Клајнов и Бабићев трећи суфикс, ‐тор, елиминисали, тумачећи
однос реакц‐ија ~ реакт‐ор и сл. као аломорфију основе, што се може учинити и за однос
рецита̄ ˈц‐ија ~ рециˈта̄ т‐ор, уз свођење групе суфикса на само један.
Све изведенице из ове групе имају МА пред пенултимом, а дужину односно
краткоћу на том слогу зависну од фонетског састава. Ако се пред ‐ор налази (а)
сугласничка група или сугласник с пореклом од (латинске) геминате, претпоследњи
слог је кратак, а (б) у супротном случају је дуг.341 Од преко стотину њих навешћемо само
по неколико примера: (а) аˈгресор, деˈтектор, еˈкстензор, иˈндуктор, иˈнспектор,
иˈнструктор, коˈмпресор, коˈнвертор, коˈндензор, коˈнструктор, коˈректор, реˈцептор,
скˈулптор...; (б) агиˈта̄ тор, генеˈра̄ тор, деклаˈма̄ тор, доˈна̄ тор, еˈдӣтор (’издавач’),
еманциˈпа̄ тор, инвеˈстӣтор, реˈвӣзор.... Једино је дезиˈнфектор / дезинфеˈктор 342 и
препаˈра̄ тор / препара̄ ˈтор, из нејасног разлога, дато и с МА пред ултимом, а необично је
и МА у деˈзинсектор343. У примерима дегуˈста̄ то̄ р, конзеˈрва̄ то̄ р, популариˈзатор посреди
су очите штампарске грешке.
2.1.218.2. С тачке гледишта фонетике нужно је поменути да се међу образованим
говорницима речи на ‐ор са више од три слога реализују мимо новоштокавске
дистрибуције прозодема, са дугосилазним акцентом на пенултими (агита̑ тор и сл.).
Ову појаву је, за речи с дугим слогом, уочио и Д. Шипка (2016), а томе сведочи и

Б. Николић наводи други, значењски – додуше, необразложен – критеријум класификације. По њему
прве именице значавају носиоца процесуалног обележја, а друге предметног обележја (1971: 224).
342 Тако исто и у РА и у РМС. В. и наредну фусноту.
343 ОР пак уједначено даје деˈзинсектор / дезиˈнсектор и деˈзинфектор / дезиˈнфектор. У Мат су само
другонаведене, типичне варијанте, а на ХЈП само дезинсеˈктор, дезинфеˈктор.
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несигурност ауторâ речника у обележавању прозодије вишесложеница с кратким
слогом (уп. фн. 343).
Сасвим различит прозодијски образац носи твореница контроˈло̄ р, сачињена
према моделу позајмљеница из француског језика на ‐ер. Слично њој, и англицизам
еˈдитор (К–Ш), који се може мотивисати глаголом еˈдитовати, супротставља се
правилу о расподели дужина344, а саображава моделу немотивисаних позајмљеница као
моˈнитор, коˈндитор345.
2.1.219. Суфикси ‐ос, ‐ус, ‐ис, ‐ум
У овом одељку разматрамо речи изведене суфиксима који су по облику (и
пореклу) једнаки грчким или латинским флективним наставцима.
2.1.219.1. Пет речи: ˈе̄ пос, мˈӣтос, меˈнискос; ˈалкос, коˈма̄ ндос, мада прве немају
значење различито од мотивних речи мит, еп и мада би код других наставак могао
бити и само ‐с, третирамо, следећи Клајна (2003), као изведене суфиксом ‐ос, посебно с
обзиром на истоветност њихове прозодијске структуре. Наиме, МА четирију именица је
пред ПОС, али је он неједнаког квантитета. Ту неуједначеност потврђују и друге,
немотивисане такве позајмљенице (дˈе̄ мос, ˈе̄ рос, пˈа̄ тос, сˈӣлос : ˈетнос, ˈетос, ˈирмос,
кˈосмос, кˈустос, лˈотос, хˈаос)346 и изгледа да се она не може објаснити фонолошком
структуром тих речи (иако се се нпр. сугласничке групе пред суфиксом упарују само с
краткоћама, изузев горњег коˈма̄ ндос, где је дужина мотивна). Поред ˈалкос, Клајн
бележи и жаргонизме лезбос, кримос, наркос, пајтос, за које бисмо рекли да се
квантитетски раслојавају на основу присуства сугласничке групе.
Творбе не обрађују речи тˈермос и фˈотос, с владајућим ПЛ, мада се код њих још
извесније него код наведених алкос, лезбос, наркос може уводити суфикс ‐с (без ‐о‐),
који би се, помало неуобичајено, додавао несамосталној основи – префиксоиду. ‐С којим
се у петнаестак примера (према К–Ш) гради множина хиспанизама на ‐о (фламиˈнгоси,
грˈингоси, деспера̑ доси...) 347 на међи је творбених и флективних морфема348, па му због
тога, и још више због прозодијске неутралности, нећемо придати значаја.
2.1.219.2. Речи са суфиксом ‐ус, аноˈнимус, меˈнискус349, паˈпирус – иˈндус, интиˈмус,
колебају се, видимо, између МА пред суфиксом и пред ПОС. То колебање је још знатније
ако погледамо варијанте које дају други речници: иˈнтимус (К–Ш), ˈинтимус (РА, Мат,
Чед, ХЈП) и анонӣˈмус (ОР, К–Ш). Све ове флуктуације, којима се успостављају чак четири
ПЛ, срећемо и код именица са суфиксом ‐ум.
2.1.219.3. Суфикс ‐ум граматичари не региструју, иако би се именице као
специˈфикум лако могле мотивисати придевима (~ специˈфичан). Пронашли смо
неколико таквих твореница, у којима заправо налазимо мотивне ПЛ придева: (а)
праˈктикум, специˈфикум, (б) мˈаксимум, мˈинимум, мˈултиплум, ˈоптимум, а то
потврђују и други речници. ХЈП пак за примере под (б) доследно наводи МА пред ПОС,
као у групи (а): маˈксимум итд., што такође – посебно у примеру муˈлтиплӣ, муˈлтиплум
Уо̀ чи минимални пар који реч чини с речју еˈдӣтор (~ еˈдӣција).
Последњи пример акцентован према К–Ш.
346 Ипак, имамо и паˈтос, кˈо̄ лос / коˈлос, па и минимални пар пˈа̄ тос ’занос’ : паˈтос ’под’. Макрокоˈсмос и
хидробиˈос ликови су начињени за потребе норме.
347 У појединим случајевима, као у примеру мунго(с) (РСЈ) или пезос (што ниједан речник не бележи; у К–
Ш је само песо), тај морфем се сједињује с основом. Преглед интернета даје потврде и за једнинске ликове
гаучос, десперадос, фламингос и сл., а сличну појаву имамо код англицизама као Битлс („Ko je bio peti
Bitls“), телетабис, трансоформерс.
348 Уп. неједнак третман морфема -ов- (град-ов-и) и -ин- (бербер-ин-∅), који служе истој функцији –
изражавању броја. Први се у граматикама обично наводи као флективна морфема, а други се обрађује (и)
у деривацији.
349 Овај је пример, као и митос, епос, с редундантним суфиксом.
344
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(тако и у К–Ш) – одговара нашем језичком осећању (уп. и немотивсано спеˈкулум,
уˈникум из РСЈ). Пример реˈсӣдуум350, који представља трећи ПЛ, мислимо, није добро
акцентован: прво јер дужина није изворна (као ни у индвидӣˈдуум / индиˈвӣдуум351,
перпе̄ ˈтуум)352, а друго јер се МА не наслања ни на коју сличну форму (уп. рˈезидуа̄ лан);
боље је решење резиˈдуум (К–Ш, ХЈП s. v. residuum).353 Броју прозодијских могућности
може се придружити и претсуфиксално МА које видимо у помодном англицизму
момеˈнтум (наш акценат) и у стручним латинизмима импедимеˈнтум, омеˈнтум (К–Ш).
2.1.219.4. Са суфиксом ‐ис имамо редундантно ба̄ ˈзис и деадјективно дигита̄ ˈлис,
фација̄ ˈлис. Прозодија је уједначена354, у првом примеру и мотивна. Код твореница са
‐итис, такође с тим латинским завршетком, ПЛ су готово доследно дублетни: ‐ӣˈтис /
‐иˈтис.
2.1.220. Суфикс ‐итис
Тридесетак суфиксалних твореница на ‐итис, са значењем упалног обољења,
мотивисаних посрбљеним латинизмима (нпр. циститис) или префиксоидима (нпр.
нефритис) редовно су дати са суфиксалним МА и дублетним квантитетом првог
суфиксалног слога 355 : аднексӣˈтис / аднексиˈтис, апендициˈтис / апендицӣˈтис,
артриˈтис / артрӣˈтис, бронхиˈтис / бронхӣˈтис, гастриˈтис / гастрӣˈтис, дерматиˈтис /
дерматӣˈтис, енцефалиˈтис / енцефалӣˈтис, колиˈтис / колӣˈтис, конјунктивӣˈтис /
конјунктивиˈтис, ларингиˈтис / ларингӣˈтис, мастоидиˈтис / мастоидӣˈтис, менингиˈтис /
менингӣˈтис,
мијелиˈтис / мијелӣˈтис,
нефриˈтис / нефрӣˈтис,
перикардиˈтиси /
перикардӣˈтис, плеурӣˈтис / плеуриˈтис, полиартрӣˈтис / полиартриˈтис, простатиˈтис /
простатӣˈтис, рахиˈтис / рахӣˈтис, ректиˈтис / ректӣˈтис, ретиниˈтис / ретинӣˈтис,
ринӣˈтис / риниˈтис, синузиˈтис / синузӣˈтис, уретрӣˈтис / уретриˈтис, фарингӣˈтис /
фарингиˈтис, хепатиˈтис / хепатӣˈтис, цистиˈтис / цистӣˈтис – али, као што се види, без
реда у навођењу варијаната. Само су три именице – мастиˈтис, трахиˈтис и целулиˈтис
– без дуге варијанте.
2.1.221. Суфикс ‐ăт
Колумнално је МА, пред суфиксом, у речима Азиˈјат, униˈјат.
2.1.222. Суфикси ‐а̄ т, ‐ија̄ т
Сви латинизми са дугим суфиксима ‐а̄ т и ‐ија̄ т носе МА пред дугом ултимом:
(1) агреˈга̄ т, адоˈпта̄ т, апостоˈла̄ т, апсоˈрба̄ т, архиђакоˈна̄ т, асиˈгна̄ т, асимиˈла̄ т,
а̄ теˈста̄ т, бароˈна̄ т, беглербеˈга̄ т итд. итд.;
(2) антиквариˈја̄ т, викариˈја̄ т, комесариˈја̄ т, лиценциˈја̄ т, лумпенпролетариˈја̄ т,
пролетариˈја̄ т, секретариˈја̄ т, ?турћиˈја̄ т.
У косим падежима МА је на крају основе (агрега̄ ˈта...).
2.1.223. Суфикс ‐ет
Разнородне именице са суфиксом ‐ет, оне романског и грчког порекла, мада на
основу значења – као и оне са суфиксом ‐ета – завређују одвојени третман, прозодијски
Обичније је резидуум и резидуалан.
Етимолошкој краткоћи одговара лик индивиˈдуа², који се заправо реализује као индиви̏ дуа.
352 Сличну недоследност имамо у немотивисаном мˈаскулинум, фˈемининум, у свим речницима с тим ПЛ,
мада би, поштујући латинску прозодију, морало бити маскулӣˈнум и феминӣˈнум – као у курио̄ ˈзум,
ултима̄ ˈтум (РСЈ). Уп. фн 354.
353 Постоји и лик с МА пред ултимом, у немотивисаним импреˈсум, унивеˈрзум. Ти примери се од осталих
разликују по сугласничкој групи (одн. геминати) на крају основе.
354 У говору појединих лекара чули смо и придевска МА као фˈациј(а̄ )лис.
355 И латинско -ītis и грчко -ῖτις дуги су.
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показују исту особину: нестабилност МА и дужине суфиксалног слога. Међу
деминутивима имамо дуго вагоˈне̄ т, кратко бароˈнет, ?лазаˈрет (~ лˈаза̄ р ’богаљ’) и
дублетно камиоˈне̄ т / камиоˈнет; код речи без непосредног мотиватора срећемо дуˈет /
дуˈе̄ т (дуеˈта / дуе̄ ˈта) – али доследно теˈрце̄ т, кваˈрте̄ т... оˈкте̄ т, као и дуˈбле̄ т356. Речи
које означавају особу (углавном у пару с варијантом на ‐ета, али егзегет без ње) овако
се прозодијски раслојавају: аполоˈге̄ т, аˈске̄ т, егзеˈге̄ т, катиˈхе̄ т – аˈтле̄ т / аˈтлет, поˈе̄ т /
поˈет.
Три прозодијска лика, комбинована и с могућношћу да се свака лексема која их
носи нађе у облику на ‐ета, и то прозодијски различитом357, чини творбени модел у
овом погледу веома сложеним.
2.1.224. Суфикс ‐итет
Све именице с овим суфиксом, њих близу стотину, носе суфиксално МА и дужину.
Наводимо их само неколико: адмиралиˈте̄ т (ген. ‐ите̄ ˈта), активиˈте̄ т, амбигвиˈте̄ т,
баналиˈте̄ т, варијабилиˈте̄ т, виртуозиˈте̄ т, вискозиˈте̄ т, виталиˈте̄ т, генералиˈте̄ т,
гравидиˈте̄ т.
2.1.225. Суфикс ‐ит
Већина именица имају дуг суфикс ‐ӣт: андалуˈзӣт, електроˈлӣт, каˈлцӣт, кваˈрцӣт,
конвеˈртӣт, магнеˈзӣт, магнеˈтӣт, метабоˈлӣт, метеоˈрӣт, метропоˈлӣт, молибдеˈнӣт,
ураˈнӣт, хлоˈрӣт, хроˈмӣт. Од тога, ипак, одступа колоˈрӣт / колоˈрит, с дублетном
краткоћом (у РА тако имамо и кваˈрцит⁽²⁾).
Од лика метропоˈлӣт одступа његова фонетска варијанта, нешто слабије
мотивисана, метропоˈлит (уп. сродну немотивисану твореницу с дублетизмом: језуˈит /
језуˈӣт). Код грчких, такође махом немотивисаних речи на ‐цит (’зрно’) бележимо
недоследност: лимфоˈцӣт : леукоˈцӣт / лˈеукоцит, тромбоˈцӣт / трˈомбоцӣт.
2.1.226. Суфикс ‐еут
Овај суфикс долази у два грецизма и у њима носи МА: терапеˈут, фармацеˈут.
Придевски суфикси – домаћи
2.1.227. Суфикс ‐(ј)ав
2.1.227.1. Око 2 / 5 твореница грађених суфиксом ‐(j)ав задржава ПЛ основе:
бˈалегав, бˈаричав, бˈенав, блˈатав, блˈескав, бљˈузгав, боˈбичав / бо̄ ˈбичав, бˈоцкав,
браˈдавичав, брˈашњав, бˈрзичав², брˈенцав, брˈецав, брˈизгав, бˈрчкав, бубуˈљичав,
буˈјичав²358, ва̄ ˈрничав, веˈругав²359, вˈижљав, виˈтичав / вˈитичав, вˈоњав / воˈњав, вˈрскав,
врˈускав, вруˈћичав, вˈрцав, вˈрцкав, гаˈгричав, гˈиздав, глаˈвничав, гљˈивичав, гмˈизав, гнˈојав,
гњˈецав, гњˈидав, гоˈрчикав, гˈрбав, гˈрбичав, грˈињав, грˈицкав, гроˈзничав, громуˈљичав,
грˈудав, грˈудвав, грˈудвичав, гˈрцав, гˈубав, гˈурав, гуˈсеничав, гˈушав, длˈакав, дрˈачав,
дрˈашкав, дˈрљав, дˈрмав, дˈрндав, дрˈоњав, жˈацав, жвˈалав, жгˈебав, жˈилав, жˈиличав,
жмˈигав, жмˈиркав, жˈуборав, жуˈтичав, звˈерав, звˈецкав, знˈојав, зрˈикав, иˈгличав,
ˈикричав, ˈискрав, ˈискричав, јˈамичав, јеˈзгричав, јеˈзичав, јеˈктичав, јˈецав, кˈапљичав,
кˈашљав, квˈоцав, квˈргав, квˈржичав, кˈењкав, кˈестењав, киˈјавичав / кˈијавичав, кˈилав,
клˈецав, клˈимав, кмˈезав, коˈврџав², коˈзичав, кˈорав, коˈштичав, коштуˈничав, крˈастав,

У РА је, за разлику од свих осталих речника, и дуˈблет²-дублеˈта.
Уз три ПЛ попут вагоне̄ ˈт-, камиоˈнет, дуеˈт- и још дискеˈта, јаˈкета, есте̄ ˈта – налазимо међусобно
неодговарајуће комбинације аˈтле̄ т/ аˈтлет : атлеˈта / атле̄ˈта или поˈе̄ т / поˈет : пое̄ ˈта.
358 Или према бујиˈца с алтернацијом МА.
359 Или с алтернацијом МА, према веруˈгати, мада таквих примера с овим суфиксом нема много. Уп.
гуˈгутав.
356
357
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кˈрвав / кˈрва̄ в360, кˈрзав, крˈошњав, кˈрцкав, куˈчињав, лˈајав, лˈаскав, лиˈсичав, лиˈстићав,
лˈицкав, лˈојав, љˈигав, љˈуљкав, љуˈљушкав², љˈускав, маˈгличав, мˈаљав, мˈањкав,
маˈстиљав⁽²⁾, мˈаштав², меˈдљикав, меˈкињав, мˈигољав (~ мˈигољити²361), мˈишићав²,
мˈишичав, мљˈацкав, мрˈешкав, мˈрљав, мˈрчав, мˈуцав, муˈшичав, ˈоспичав / оˈспичав, пˈегав,
пˈепељав, пˈипав, прˈаскав, праˈшињав, прˈаштав, прˈљугав, пˈрњав, проˈницав², пˈрскав,
пˈршићав, пˈупав, пˈуцкав, рˈањав, рˈескав, рˈецкав, ˈрзав, рˈуњав, рˈупичав, слˈинав,
смо̄ ˈничав, стеˈничав, сˈузав, суˈмагличав, суˈмњичав, суˈшичав, теˈжињав, тиˈфусав,
трˈаљав, трˈескав, цмˈиздрав, ћˈелав, хваˈлисав, чвˈорав, чвоˈругав, чеˈкињав, џˈомбав 362,
шˈепав, шеˈпртљав, шмˈрцав, шуˈпљикав.
2.1.227.2. У речима с финалним слогом основе на ‐aˈ‐ врше се алтернације (~ ‐ˈă‐).
Квантитет алтернира у примерима брˈенцав (~ брˈе̄ нцати), бˈуђав, гˈарав, глˈибав,
грˈохотав, жˈуљав, кˈаљав, мˈуљав, прˈиштав, слˈузав, тˈаласав 363 , тˈестав, тˈрњав,
трˈунтав, трˈуњав, чˈађав, чˈирав, шˈантав, шˈуљав. Чˈађав и бˈуђав би могло бити и без
алтернације, од чˈађа, бˈуђа. За ћереˈтав, шушкеˈтав в. ниже.
МА се смењује у примерима: бˈагав, беˈласав, блˈистав, бˈрбљав, гˈиздав, грˈактав,
грˈоктав, грˈушав, гˈрцав, гуˈгутав, гˈунђав, дˈахтав, дˈрхтав, ждˈерав, звˈрндав, зˈемљав,
клˈизав, клˈијав, клˈиктав, клˈицав, крˈечав, кˈркљав, лˈињав, мˈањкав, мˈумлав⁽²⁾,
праˈшињав, рˈујав, сˈиктав, сиˈтничав, сјˈактав, смˈолав, сˈузав, сˈукљав, сˈуљав, тˈаптав,
тˈињав, трˈапав, трˈептав, хрˈоптав, хˈуктав, чˈантрав, чˈупав, шˈаптав, шˈиктав (о
гласу), *шˈиктав364 (о млазу, пламену), шкˈембав.
Обе алтернације имамо у: бˈадљав365, блˈескав, блˈештав, бˈодљав, бˈрљав, бˈуљав,
врˈискав, врˈиштав, вˈрљав, гˈегав, глˈистав, глˈупав, гˈовнав, гˈукав, дрˈекав, дрˈечав, дˈрпав,
жвˈрљав, жмˈирав, звˈиждав, зˈујав, кˈаљав, клˈизав, кмˈезав, кмˈекав, крˈештав, крˈичав,
кˈрњав, кˈуњав, кˈусав, лˈињав, лиˈстићав, лˈужав, љˈуљав, мˈецав, миˈшићав², пˈискав,
прˈаштав, пˈрљав, пˈрскав, пˈрштав, пˈузав, стˈршав, трˈесав, трˈескав, трˈештав, тˈршав,
тˈупав, ћˈопав, хˈерав, хрˈипав, цˈичав, цмˈиздрав, чˈичкав, шˈантав, шˈепав, шˈишав,
шˈиштав, шкˈиљав, шкрˈиљав, шкрˈипав, шљˈокав, шмˈркав, шмˈрцав, шˈоњав, *шˈуњав366.
(Рˈундав је, по Скоку, од истозначног придева рˈӯд‐рӯˈда, с епентезом. Немотивисано је,
али се прозодијски поклапа с владајућим обрасцем.) Осим у неколико речи – грˈохотав,
тˈаласав; миˈшићав, лиˈстићав – сви примери с алтернацијама су од једносложне основе
с МА пред суфиксом.
Алтернације МА нема у изведеницама брзиˈчав², бујиˈчав², буˈктав, веруˈгав²,
вијуˈгав, врлуˈдав, гегуˈцав, голиˈцав, гргуˈтав², гужвеˈљав, дремуˈцкав, дрмуˈсав, жутиˈњав,
звекеˈтав, кикоˈтав, клепеˈтав, климаˈтав, клобуˈчав, клокоˈтав, клопоˈрав, клопоˈтав,
ковиˈтлав, коврˈџав²367, колуˈтав, комеˈшав, котрˈљав, крекеˈтав, кривуˈдав, кривуˈљав,
?кукуˈљав 368 , лелуˈјав, лепеˈтав, лепрˈшав, љуљуˈшкав², мекеˈтав, пенуˈшав, перуˈтав,
пискуˈтав, пуцкеˈтав, рˈђав, ромиˈњав, светлуˈцав, скакуˈтав, талаˈсав, тетуˈрав,
Sic, с дублетном дужином, уобичајеном у јужним, а делом и у северним новоштокавским говорима
(Николић 1981: 140).
361 Зачудо, не и мӣˈгољав према мӣˈгољити².
362 Према џˈомба, које је нереално без дублета. Већина речника бележи бар још по један облик: РСЈ07
џо̄ ˈмба², РЊ џо̄ ˈмба, Јахић џоˈмба / џо̄ ˈмба, РМС чак џˈомба / џо̄ ˈмба / џˈо̄ мба. Исп. и недублетно џоˈмба (Чедић,
ХЈП).
363 Од тˈала̄ с, пре него од талаˈсати, у ком би се примеру претпостављала необична алтернација МА.
364 Конструисано према шˈиктаво (’шикћући (о млазу, пламену)’).
365 Наизглед само с квантитетском алтернацијом, према бˈа̄ дље (РСЈ). Међутим, РА с те одреднице упућује
на једнинску, ба̄ ˈдља (прозодијски тип рӯˈка или мӯˈња).
366 Конструисано према шˈуњаво.
367 Пре од глагола коврˈџати него од именице коˈврџа, с прогресивном алтернацијом МА.
368 ’Погрбљен, згурен’, према куˈкуља или кукуˈљача (’капуљача’).
360
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трепеˈрав, ћереˈтав, хохоˈтав, цвокоˈтав, цвркуˈтав, цереˈкав, циˈктав, чаврˈљав, чегрˈтав,
черуˈпав, шапуˈтав, шепеˈсав, шкрипуˈтав, шкрипуˈцав, штропоˈтав, шушкеˈтав, као ни у
онима где алтернације квантитета има: врлуˈдав, гегуˈцав, гргуˈтав², дрхтуˈљав,
дрхтуˈрав, тотрˈкав, чангриˈзав, шуˈштав, ћереˈтав, шушкеˈтав. Потоњим примерима
припадају и деноминали јежуˈрав, крмеˈљав, метиˈљав, трихиˈњав. Овде доминирају
девербали од глагола с основом на ‐aăˈ‐. Једине једносложне глаголске основе су у
буˈктав, маˈштав², муˈмлав² и циˈктав – који можда пре иду уз горње примере тˈаптав,
трˈептав, хрˈоптав, шˈаптав и сл. – а једина једносложна именичка у рˈђав. Бројним
примерима типа врлуˈдав опонирају само три девербала беˈласав, гуˈгутав, клоˈбучав² 369
и деноминали лиˈстићав, миˈшићав², праˈшињав, сиˈтничав. Метиˈљав, ако је од метӣˈљ‐,
само је с краћењем ПОС, мада би се могао изводити и од ~ метиˈљати ’патити од
болести изазване метиљима’370.
Алтернација квантитета изостаје у брˈӯндав (уп. немотивисано блˈе̄ нтав²).
2.1.227.3. Несистемске алтернације места акцента уочавамо у примерима с
регресијом МА с позиције пред или за ПОС: гˈргутав² (~ гргуˈтати / -ӯˈтати), жˈуборав (~
жˈуборити / жубоˈрити), шˈуморав (~ шумоˈрити); гˈргољав (~ грˈгољити (гˈргољити)371).
Не сврставамо овамо тˈаласав (~ талаˈсати), већ га изводимо од именице.
Мимо већине ПЛ остају и прогресивна помицања МА с нефиналне позиције у
основи: крˈљуштав (~ кˈрљӯшт); прониˈцав² (~ проˈнићи, проˈницати), богиˈњав,
мастиˈљав², пепеˈљав372, ракиˈјав (~ раˈкија, тешко да је од ракиˈјати, с обзиром на
значење ’натопљен ракијом’). И крмеˈљав (~ крˈмељ / крме̄ ˈљ‐), ако се не ради о превиду,
спада овде.
Сложено‐суфиксална твореница самохваˈлисав / самохвалиˈсав (~ хваˈлисати се)
вероватно у оба случаја има мотивно МА, с обзиром да постоји и хвалиˈсати се (нпр. код
Чедића), а и самохвалиˈсав је у РСЈ нов ПЛ; нема га у РМС.
Начелно гледано, примерâ с МА даљим од последњег слога основе врло је мало,
што значи да се акценат смешта махом око ПОС, и то махом према томе претходи ли
том слогу неки слог или не (грˈактав : кикоˈтав, шаˈптав : шапуˈтав). ПОС се без
изузетка крати. Варијантност би се у одређеним примерима пре могла објашњавати
различитом мотивацијом (од именице или глагола) него прозодијским алтернацијама
(тˈаласав, коˈврџав : талаˈсав, коврˈџав).
За односе твореница са ‐ав и оних са ‐аст в. под потоњим суфиксом.
2.1.228. Суфикси ‐њав, ‐љав
Деривати с овим суфиксима понашају се као и они са ‐ав: код једносложних основа
задржавају њено МА или га помичу регресивно: бˈагљав, гˈашњав, прˈашњав, крˈечњав,
блˈатњав, брˈашњав; код двосложних глаголских задржавају МА: мириˈшљав.
2.1.229. Вишесложни суфикси на ‐ав
Речи творене суфиксима ‐икав, ‐јикав, ‐њикав, ‐љикав, ‐ичав, ‐ишав МА варирају око
првог суфиксалног слога: моˈдрикав, муˈтњикав, гаˈшљикав, приˈштичав : бледњиˈкав (РА
блеˈдњикав), празњиˈкав, топљиˈкав, голиˈшав : воˈдњикав (водњиˈкав), хлаˈдњикав /
хладњиˈкав. Боˈдљикав је према застарелом боˈдљика, али би могло бити и према бо̄ ˈдља
(са суфиксом ‐икав).
Подложно извођењу и од клобӯˈк-², с обе алтернације, али онда би се очекивало и клˈобучав према
клˈобӯк².
370 Уп. сличне двојбе при одређивању мотивације за веˈругав / веруˈгав, тˈаласав / талаˈсав.
371 Код извођења од глагола с дублетним МА у питању може бити и техничка грешка у речнику:
испуштање из вида дублета могућих дублета жубоˈрав и грˈгољав.
372 За ову твореницу уп. примере типа пепеˈљаст под -аст.
369
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Ни творенице на ‐ушав немају фиксирано МА: мекуˈшав, плаˈвушав, белуˈшав /
беˈлушав, а тако ни појединачни примери на ‐оњав, ‐угав: сувоˈњав (РА и суˈвоњав),
змиˈјугав (РА и змијуˈгав), овај последњи вероватно контаминиран са вијугав.
Једино суфикси ‐уљав и ‐уњав доследно на се преузимају МА и стварају
колумнални ПЛ: мршуˈљав; бледуˈњав, златуˈњав, коштуˈњав, слабуˈњав, сладуˈњав,
топлуˈњав (редуковане основе су злат‐ан, слад‐ак, мрш‐ав).
2.1.230. Суфикси ‐(ј)ив, ‐љив
Придева са ‐(ј)ив и ‐љив има више стотина, насталих простом суфиксацијом или
ССТ. Они огромном већином узимају колумнално МА пред суфиксом, као нпр.
баруˈтљив, благореˈчив, боˈдљив, болеˈшљив, браˈњив, братољуˈбив, брˈбљив, бриˈжљив,
броˈјив, буˈвљив, ваˈшљив, веˈзив, виˈдљив, водопропуˈстљив, гаˈдљив, гоˈрив итд. итд. Тек
жˈалостив, мˈилостив, пˈаучљив; за̄ ˈзорљив, шеˈпртљив, штˈипљив и дублети јеˈстив /
јˈестив, плеˈснив / плˈеснив, своˈјтљив / свˈо̄ јтљив од тога одступају.373
Бабић лик жˈалостив изводи из именице, а жалоˈстив из глагола, уз напомену: „u
novije vreme teže da se izjednače“ (2002: 483). Ипак, глагол из којег би се изводило
милоˈстив (тај лик српски речници не бележе, док га у Мат, Чед и у Бабића има) данас
није обичан, па би се, ако се у обзир узму примери као болеˈшљив ~ бˈоле̄ ст374 (и
другачији деноминали: похоˈтљив, уроˈкљив), оба та лика с претсуфиксалним МА
морала признати. Доброˈстив РСЈ већ бележи, али према њему немамо мотивну
именицу, па би се ту морао увести суфикс ‐остив.
Шеˈпртљив одговара именичком лику, па и лику глагола шеˈпртљити (уп.
шепрˈтљати, који датом твореничком акценту стоји снеруке); но то МА је можда, када
се зна за владајућу прогресију и за потврђени лик шепрˈтљив (ОР), настало под
утицајем форме шеˈпртљав, на коју одредницу РСЈ упућује (на ХЈП је чак шепрˈтљав).
Свˈо̄ јтљив² и пˈаучљив су традиционални, Вукови ликови. Несистемско штˈипљив,
преузето из РМС, исправљено је у ОР, али не и у РСЈ.
2.1.231. Остали суфикси на ‐ив
И суфикси сложени са ‐ив – ‐ћив, ‐чив, ‐ајив, ‐аљив, ‐ажљив, ‐ељив, ‐ежљив – граде
придеве с МА пред ултимом: болеˈћив, молеˈћив; пријемˈчив; глистаˈјив, жураˈјив;
тугаˈљив; богобојаˈжљив, бојаˈжљив; стрпеˈљив, трпеˈљив; грабеˈжљив, дареˈжљив,
срамеˈжљив, трпеˈжљив.
2.1.232. Суфикс ‐ов
2.1.232.1. Посесиви на ‐ов (укључујући ту, поред аломорфа ‐ев, и ‐љев) готово
доследно задржавају мотивни ПЛ. Од двестотињак таквих именица из РСЈ наводимо
двадесетак: абоˈносов / ˈабоносов, Аˈдамов, азо̄ ˈтов / аˈзотов, аˈла̄ јбегов, алуˈмӣнијумов,
ˈананасов, Аˈргусов, арсе̄ ˈнов..., биˈсеров, водонӣˈков, гˈава̄ нов, дрˈо̄ здов, еˈква̄ торов,
јˈастре̄ бов, каˈлуђеров, кˈӯмов, лˈабӯдов, плˈодов, сˈӣнов, шароˈвљев... Само у неколико
примера бележимо недоследност између мотивне именице и придева. МА се колеба у
кне̄ ˈжев / кнˈе̄ жев (~ кнˈе̄ з, уп. кнˈе̄ зов и јˈе̄ жев375), а дужина ПОС у Мˈесе̄ чев / Мˈесечев
(према доследном лˈабӯдов и сл.). У коˈпчев / ко̄ ˈпчев имамо недоследност према коˈбац, у

За разлику од ОР, у Мат су сви неколумнални ПЛ, изузев пљеснив, уједначени с колумналним.
Ни боле̄ ˈстити (РА), којим би се евентуално мотивисало болеˈшљив, није у употреби.
375 С друге стране, у ОР налазимо још ˈмӯжев : пˈӯжев / пӯˈжев. (Пример јежев, како нам се чини, често се у
називу познатог дела Б. Ћопића изговара с ПЛ је̄ ˈжев.) Поменимо и пример бˈа̄ нов/ ба̄ ˈнов (ОР, Мат), који
РСЈ не бележи. Београдска четврт среће се у лику Ба̄ ˈново (брдо).
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каˈљев према каˈљ‐ / ка̄ ˈљ‐376, у грге̄ ˈчев према грге̄ ˈч‐ / гргеˈч‐, у кˈитов према кˈит‐ / киˈт‐, у
тˈилов према тиˈл‐, у оˈставиочев према остаˈвилац. Џˈӣнов ~ џˈин‐ очигледна је
погрешка.
Буˈров из изр. бурова вода није дериват, већ облик презимена немачног научника
по коме је раствор добио име (РСЈ има и присвојни придев Буро̄ ˈвљев, који
претпоставља мотивно Буˈро̄ в‐Буро̄ ˈва (?), уп. с тим колебања у именовању
Мендељејевог / Мендељејевљевог периодног система елемената). Таквог је порекла и
именица калашњиˈков, у сваком случају немотивисана. Куˈков из израза куˈково лето и
сл. такође није прозирно (уп. у РА куˈков ~ куˈк‐, пренесено из РЈАЗУ). Стрˈојевӣ је
правилним ПЛ, али у необичном, одређеном облику.
2.1.232.2. Једна група придева на ‐ов, изведених од именица које означавају биљке,
издваја се и по морфолошким и по прозодијским одликама. Они, с једне стране,
нарушавају дистрибуцију суфикса ‐ов и ‐ин на основу граматичког рода мотивне
именице (јˈабуков, крˈушков), а с друге, подлежу прозодијским алтернацијама. Већина
њих задржава мотивни ПЛ: аˈптов, баˈгремов, ба̄ ˈдемов, беˈлов, брˈезов², брˈесков,
брˈшљанов, бˈуков, вˈишњев, глоˈгов, граˈбов / грˈабов, граˈничев, грˈахов, гра̄ ˈшков, дрˈачев,
дреˈњинов, дˈуњев, дуˈдов, ˈивов², јˈабла̄ нов, јˈабуков, јаˈсиков, јасмӣˈнов, кеˈдров, клˈеков,
коˈмов, крˈушков, куˈпинов, куˈриков, лˈиков, лˈипов, ловоˈриков, лоˈзов, лужња̄ ˈков, лˈуков,
маˈков, мˈакленов, маˈлинов, масла̄ ˈчков, млеˈчиков, оˈрахов, сӣˈрков, слˈезов, смˈоков,
тˈисов, топоˈлов, трˈешњев, трˈсков, трˈстиков, хмеˈљев / хмеˈљов, цеˈров, црноˈграбов,
чаˈмов, чемеˈриков, чеˈмпресов, чӣˈчков, шиˈмширов, шӣˈпков, шљˈивов. Вероватно овде иде
и броˈћев (~ брˈоћ‐), будући да РА мотивну лексему даје с алтернацијом МА.
2.1.232.3. Придеви код којих је МА везано за дуги и једини слог основе (ˈа̄ ‐ или а̄ ˈ‐)
фиксирају ПЛ аˈ‐: бреˈстов, дуˈбов, тиˈков (у изр. тиˈково дрво), трˈнов, трˈсов; аˈптов,
бреˈзов⁽²⁾, виˈнов, врˈбов, дреˈнов, иˈвов², јеˈлов, јоˈхов, леˈсков, луˈчев, храˈстов; и лексема
свиˈбовина сведочи о постајању посесива свиˈбов (њега бележи РМС).377 То правило,
међутим, не важи за посесиве од именица на ‐а̣ к: гра̄ ˈшков, сӣˈрков, чӣˈчков, шӣˈпков.
Лужња̄ ˈков и масла̄ ˈчков вишесложни су примери, који такође нису обухваћени овим
правилом. Алтернације МА су, неочекивано, извршене и у примерима боˈров, белобоˈров,
смреˈков, смрˈчев, трˈсков, који се супротстављају двадесетини наведених придева типа
шљˈивов. За боˈров (и аналошко белобоˈров) алтернација би се, по угледу на придеве
типа дуˈбов, могла објашњавати историјски: припадношћу c‐парадигми, али то не би
могло важити за именице изведене из фемининума. Ни клˈеков не одговара обама
својим мотивним ПЛ (клˈека / кле̄ ˈка), али томе разлог треба тражити у чињеници што је
облик клˈека старији и доследнији (тако у Вука, РЈАЗУ, РМС, ОР, Мат, ХЈП, Јахића), док
може бити да је кле̄ ˈка са значењем биљке настало контаминацијом према кле̄ ˈка ’ракија
с клˈеком’.378
2.1.233. Суфикси ‐овљев, ‐овљи
Суфикси с умноженим присвојним формантима имају колумнални ПЛ: братоˈвљев,
синоˈвљев (зачудо, не бележи се мужевљев); братоˈвљӣ, дроздоˈвљӣ, косоˈвљӣ, пужеˈвљӣ.

Ако би се пак претпоставило да краћење дужине ПОС, какво ћемо видети у примерима типа јеˈлов, има
везе и са значењем грађе, а не само са означавањем припадности биљци и одношења са њом, каˈљев би
био системски ПЛ.
377 Уп. ипак смӣˈљев (РМС).
378 РА, као и РСЈ, даје оба ПЛ, али под клѐков даје дефиницију ’који се односи на клˈеку (1а)...’. Додајмо овом
замешатељству податак да РСЈ именицу клека у значењу ’ракија’ даје и под клˈека/ кле̄ˈка (3. значење
„(кле́ ка)“) и под засебном одредницом кле̄ ˈка.
376
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2.1.234. Суфикс ‐ји
2.1.234.1. Придеви са суфиксом ‐ји (и варијантом ‐ији, чија двосложност не утиче
на прозодију) натполовично задржавају мотивни ПЛ: бˈабињӣ, бˈабљӣ, бӣˈвољӣ, бӣˈчјӣ /
биˈчјӣ (~ бӣˈк‐ / биˈк‐), блˈа̄ гда̄ њӣ / блˈагда̄ њӣ, бˈожјӣ², вˈашјӣ 379 , вˈеверичји, вˈештичјӣ,
гоˈвеђӣ, гˈрличјӣ, гуˈсеничјӣ, гˈушчијӣ, деˈвичјӣ, дˈивокозјӣ, длˈачјӣ, ђˈавољӣ², жˈабљӣ, иˈзвањӣ
(~ иˈзван(а)), јˈаза̄ вчијӣ, јеˈлењӣ, каˈмиљӣ, коˈбиљӣ, крˈављӣ, крˈтичјӣ, кˈукавичјӣ, лˈављӣ,
лˈасичјӣ (лаˈсичјӣ), лˈаставичјӣ, лиˈсичјӣ, мˈачјӣ, меˈдвеђӣ, мˈечјӣ, пˈасјӣ, пˈачјӣ,
прˈепреличјӣ / преˈпеличјӣ, птˈичјӣ, рˈачјӣ, рˈибљӣ, рˈисјӣ, сврˈачјӣ, сӯˈтоњӣ, ћˈӯрчијӣ,
човеˈчјӣ / чоˈвечјӣ, штˈучјӣ. Међу њима је највише двосложних типа лˈављӣ, али има и
вишесложних типа гоˈвеђӣ, гˈрличјӣ, гуˈсеничјӣ, вˈеверичјӣ. Само у два примера мотивно
МА је пред суфиксом: бӣˈчјӣ / биˈчјӣ, човеˈчјӣ² (уп. с тим ниже дате придеве кˈозјӣ и др.).
Предакценатски слог је дуг у бӣˈвољӣ, бӣˈчји², сӯˈтоњи, а (пост)акценатски у дˈа̄ њӣ,
ћˈӯрчијӣ и блˈа̄ гда̄ њӣ / блˈагда̄ њӣ, јˈаза̄ вчијӣ.
За разлику од последња четири примера, ПОС крате, задржавајући мотивно МА,
ови придеви: врˈажјӣ, мрˈављӣ², вˈучјӣ², зˈечјӣ², јˈарчијӣ², оˈвчијӣ; свакиˈдањӣ (ССТ);
гˈаврањӣ, лˈабуђӣ, пˈаучјӣ, јˈастребијӣ².
Прогресија МА до пред суфикс видљива је у вишесложним придевима галеˈбљӣ,
голуˈбијӣ, ђавоˈљӣ², јастреˈбијӣ², курјаˈчјӣ, у којима померање МА прати и краћење ПОС380.
Код двосложних речи такву прогресију мање доследно прати краћење ПОС: наспрам
кратких браˈвљӣ, јаˈрчијӣ², мраˈвљӣ⁽²⁾ стоје дуги вӯˈчјӣ², зе̄ ˈчјӣ², ћӯˈчјӣ. Померање МА
имамо и у једном примеру с кратким ПОС, боˈжјӣ² (али не и *ваˈшјӣ), мада је тај лик
ређи381.
Како се види, мотивне лексеме у чијим се твореницама крати ПОС и прогедира МА
редовно су из покретне парадигме (уп. изостанак алтернација у ћˈӯрчијӣ, јˈаза̄ вчијӣ382).
Но, и та је тенденција ограничена: с једне стране, примером јаˈрчијӣ² / јˈарчијӣ², који не
припада овом прозодијском обрасцу, а с друге стране, примерима дˈа̄ њӣ, блˈа̄ гда̄ њӣ /
блˈагда̄ њӣ, код којих би се алтернације очекивале.
2.1.234.2. Недоследности у прозодијским односима међу овим групама сродних
примера: (1) врˈажјӣ, гˈаврањӣ, (2) браˈвљӣ, галеˈбљӣ, (3) мрˈављӣ (мраˈвљӣ), јˈастребијӣ /
јастреˈбијӣ, (4) вˈучјӣ / вӯˈчјӣ, (5) ћӯˈчјӣ (илуструјемо само по једним примером за
одговарајући број слогова)383 – упућују или на закључак да је систем алтернација у овом
творбеном моделу веома сложен, што би се правдало устаљеношћу појединачних ПЛ,
или да је у РСЈ описан произвољно.
ПЛ придева јеˈсе̄ њӣ представља лексички пример (уп. јеˈсе̄ нскӣ из т. 2.1.236.2), с
прогресијом МА.
Двосложне творенице од именица е̄ ‐деклинације из покретне парадигме, за
разлику од наведених из а‐деклинације, МА регредирају: бˈувљӣ, дˈечјӣ, кˈозјӣ, мˈувљӣ
(исто и мˈушјӣ). Ту спада, ако се узме да је трава хетеротона, и трˈа̄ вљӣ (забележено с
акцентом само у РСЈ и РМС), али не и оˈвчијӣ, које иде уз горње примере. И иˈзвањӣ ~
изваˈна² било би с регресијом МА.

У РСЈ је мотивни ПЛ само вˈаш- (~ вˈа̄ ш). РА допушта и вˈа̄ ш-, а новији речници (ХЈП, Чедић) дају само
тај лик.
380 Овом би типу припадало и ждребеˈћӣ (~ ждрˈебет-). О разлозима из којих ту ипак видимо суфикс -ећи
в. у том одељку.
381 Тако поред РСЈ још у ОР и РА у загради. У Мат, Дешић, ХЈП, П60 само је бˈожјӣ.
382 Изостанак није у вези са двосложношћу суфикса: то показује пример јˈастребијӣ.
383 Слична недоследност постоји и у непокретној парадигми: ћˈӯрчијӣ али јаˈрчијӣ / јˈарчијӣ.
379

177

2.1.235. Суфикс ‐ећи
Суфикс ‐ећи долази у 17 примера изведених од назива животиња: браˈвећӣ,
ждреˈбећӣ², јаˈгњећӣ, јаˈрећӣ², јуˈнећӣ, кеˈрећӣ², кобиˈлећӣ, крˈмећӣ, куˈнећӣ, магаˈрећӣ²,
пиˈлећӣ, праˈсећӣ, псˈећӣ, свиˈњећӣ, срˈнећи², теˈлећӣ, ћуˈрећӣ². ПЛ је уједначен: наставачки
вокал је дуг, а МА је фиксирано пред ПОС (‐аˈа‐ћӣ), што у потпуности одговара и
значењски сродним суфигираним именицама на ‐етина (праˈсећӣ : праˈсетина).
Творенице су махом тросложне (осим псећи; кобилећи, магарећи)384.
Трећина примера има дублетно МА пред суфиксом: ждребеˈћӣ⁽²⁾, јареˈћӣ², кереˈћӣ²,
магареˈћӣ², срнеˈћӣ⁽²⁾, ћуреˈћӣ⁽²⁾. Од тога, једино је магареˈћӣ дато на првом месту, као
чешћа варијанта, а половина примера представља неравноправне дублете.
Интересантно је да изведенице овог типа у различитим речницима, а посебно у
поређењу с Вуковим, имају различита решења. Углавном се ради о додавању још једне
варијанте уз вуковску (Вуково је магареˈћӣ, али крˈмећӣ) или о брисању Вуковог ПЛ с
прогресијом (у примерима јаˈгњећӣ (јагњеˈћӣ)385, пиˈлећӣ (пилеˈћи)), али пример псˈећӣ
према Вуковом псеˈћӣ (које је у речницима закључно са РСЈ07 давано дублетно) указује
на оба та поступка.
Већина наведених придева (10 / 17) грађена је од именица с граматичком основом
на ‐ет‐, па би се могло сматрати да је у тим случајевима посреди суфикс ‐ји. Ипак, на
основу оног што смо показали у т. 2.1.234, нити те творенице имају обичај да
прогредирају МА за само један слог, како би у том случају морало бити у јˈаре ~ јаˈрећӣ и
праˈсећӣ, ћуˈрећӣ, магаˈрећӣ..., нити би се јареˈћӣ, ћуреˈћӣ, магареˈћӣ могло објашњавати
припадношћу променљивој акценатској парадигми (то би важило само и једино за
ждрˈебет‐ ~ ждребеˈћӣ).
2.1.236. Суфикс ‐ски
2.1.236.1. Забележили смо око 1.600 придева грађених суфиксом ‐ски, било
простом суфиксацијом, било ПСТ или ССТ. Приближно трећина њих твори се без
прозодијских алтернација.386 То су ове лексеме (дублети које наводимо потичу од
мотивних дублета): ˈаве̄ тскӣ / а̄ ˈветскӣ, авијаˈтича̄ рскӣ, авиˈо̄ нскӣ, аˈгентскӣ,
агиˈта̄ торскӣ, аˈгитпропскӣ, аˈгра̄ рскӣ, аˈгресорскӣ, аˈдверпскӣ, адвоˈка̄ тскӣ, ˈадјектӣвскӣ,
админиˈстра̄ торскӣ, адмиралиˈте̄ тскӣ, адмиˈра̄ лскӣ, адренаˈлӣнскӣ, адријаˈтичкӣ, ˈа̄ дскӣ,
аˈдӯтскӣ, ађуˈтантскӣ, ˈаеродромскӣ / аероˈдромскӣ, аероˈлошкӣ, аеронаˈутскӣ, азиˈјатскӣ,
азиˈлантскӣ, аˈјгӣрски, акадеˈмича̄ рскӣ, аквамаˈрӣнскӣ, аˈква̄ ријумскӣ, аквизиˈте̄ рски,
акроˈбатскӣ, аксиˈо̄ мскӣ, аˈкте̄ рскӣ, ˈакузатӣвскӣ, акумуˈла̄ торскӣ, аˈкӯтскӣ, акуˈше̄ рскӣ,
аˈкценатскӣ, акциˈја̄ шкӣ, акциоˈна̄ рскӣ, алабаˈстарскӣ, алабаˈстерски, аˈла̄ скӣ,
аˈла̄ тнича̄ рскӣ, аˈлба̄ нскӣ, аˈлбӣнскӣ, аˈлбумскӣ, аˈлгебарскӣ, алгориˈтамскӣ, алдеˈхӣдскӣ,
алиˈга̄ торскӣ, алкохоˈлича̄ рскӣ, алмаˈнашкӣ, ˈа̄ лпскӣ, аˈлӯвијумскӣ, алуˈмӣнијумскӣ,
алфаˈбетскӣ (алфаˈбе̄ тскӣ), амаˈзо̄ нскӣ, амаˈлга̄ мскӣ, аˈма̄ мскӣ, амаˈндма̄ нскӣ,
амаˈте̄ рскӣ, амба[ˈ]са̄ дорскӣ 387 , ˈамба̄ рскӣ, амиˈна̄ шкӣ, аˈмпӣрски, амуˈлетскӣ,
амфиˈбрашкӣ, анаˈграмскӣ, аналиˈза̄ торскӣ, анаˈфорскӣ, англоˈма̄ нскӣ, англосаˈксо̄ нскӣ,
англоˈсаскӣ, англоˈфӣлскӣ, андраˈгошкӣ, аниˈлӣнскӣ, аниˈма̄ торскӣ, антиалкохоˈлича̄ рскӣ,
антиˈква̄ рскӣ,
антиˈмо̄ нскӣ,
антисеˈмӣтскӣ / антисеˈмитскӣ,
антициˈкло̄ нскӣ,
антолоˈгича̄ рскӣ, антоˈнимскӣ, антраˈцӣтскӣ, антропогеоˈграфскӣ, антропоˈзофскӣ,
антропоˈнимскӣ, апаˈртма̄ нскӣ, аˈпа̄ шкӣ, апоˈкрифскӣ, апоˈло̄ нскӣ, ˈапостолскӣ /
Четворосложни придев кобиˈлећӣ, тако акцентован у РСЈ, већ нема доследан лик: у РА је и кобилеˈћӣ, а
на ХЈП само коˈбилећӣ!
385 Уп. јаˈрећӣ / јареˈћӣ – јаˈгњећӣ (РА, РМС, РСЈ, Мат) са јаˈрећӣ – јаˈгњећӣ (јагњеˈћӣ) (Вук).
386 Међу њима наводимо и оне типа Нӣˈш- ~ нˈӣшкӣ, аутомобӣˈл- ~ аутомоˈбӣлскӣ, коˈњ- ~ кˈоњскӣ,
шпицлоˈв- ~ шпиˈцловскӣ, будући да је лик с регредираним МА, које се јавља у ном. јд., доминантан.
387 Омашком штампано „амба́ са̄ дорскӣ “.
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аˈпостолскӣ, апотеˈка̄ рскӣ, аˈпрӣлскӣ, апсоˈлвентскӣ, апстиˈнентскӣ, аˈрапскӣ,
арбаˈнаскӣ, ˈа̄ ријевскӣ, аристоˈкратскӣ, армиранобеˈто̄ нскӣ, арнаˈутскӣ, ароˈмӯнскӣ,
арсеˈна̄ лскӣ, арсеˈнӣчкӣ, аˈрсе̄ нскӣ, аˈрха̄ нђелскӣ, аˈрха̄ нђеоскӣ, аˈрхибискупскӣ, архиˈва̄ рскӣ,
аˈрхӣвскӣ, архиˈђаконскӣ / аˈрхиђаконскӣ, архиеˈпископскӣ, архијеˈре̄ јски, архимаˈндритскӣ,
архипеˈла̄ шкӣ, архиˈтекатскӣ, асимиˈла̄ торскӣ, асиˈндетскӣ, асиˈстентскӣ, аспиˈрӣнскӣ,
аˈстечкӣ, астмаˈтича̄ рскӣ, астраˈха̄ нскӣ / ˈастраха̄ нскӣ, астронаˈутскӣ, атаˈма̄ нскӣ,
атеˈнта̄ торскӣ, аˈтласкӣ, аˈтле̄ тскӣ / аˈтлетскӣ, аˈто̄ мскӣ, атриˈбӯтскӣ, аˈугурскӣ /
аˈугӯрскӣ, ауто̄ ˈбускӣ / аˈутобускӣ, аутоˈграфскӣ, аутоˈкратскӣ, аутолакӣˈрерскӣ,
аˈутолима̄ рскӣ,
аутомехаˈнича̄ рскӣ,
аутомоˈбӣлскӣ,
аутоноˈма̄ шкӣ,
аˈуторскӣ,
аутсаˈјдерскӣ, аˈфекатскӣ, афеˈра̄ шкӣ, афроаме[ˈ]ричкӣ 388 , аˈха̄ тскӣ / ˈаха̄ тскӣ,
ацетиˈле̄ нскӣ, ацеˈто̄ нскӣ, ашкеˈна̄ скӣ, бˈабичкӣ, баˈбӯнскӣ, баˈжда̄ рскӣ, баˈзалтскӣ,
баˈза̄ рскӣ, бˈајалачкӣ / баˈјалачкӣ, бајоˈне̄ тскӣ, баˈјрамскӣ, баˈксускӣ, бˈалавачкӣ,
баˈле̄ тскӣ / баˈлетскӣ, баˈлзамскӣ, баˈлка̄ нскӣ, баˈлко̄ нскӣ, баˈло̄ нскӣ, бˈа̄ лскӣ, баˈна̄ тскӣ,
баˈндӣтскӣ / баˈндитскӣ, баˈнка̄ рскӣ, баˈнкротскӣ, бˈа̄ нскӣ, бˈањскӣ, бˈапскӣ, баˈрањскӣ,
бˈардскӣ, бˈа̄ ријумскӣ, баˈрӣтскӣ, баˈро̄ нскӣ, бˈа̄ рскӣ, баˈршӯнскӣ, батаˈљо̄ нскӣ,
батиˈна̄ шкӣ, баˈхантскӣ, баˈца̄ чкӣ, бˈачва̄ рскӣ, бачиˈја̄ рскӣ, башибоˈзучкӣ, баштоˈва̄ нскӣ,
беˈглучкӣ, бˈеговићкӣ, бедеˈкерскӣ, бˈедемскӣ / беˈдемскӣ, бедуˈӣнскӣ, безаˈто̄ мски,
безвеˈзња̄ чкӣ, безеˈмља̄ шки, белвеˈде̄ рскӣ, бˈелорускӣ, беˈнга̄ лскӣ, беˈнзӣнскӣ, беˈнзо̄ лскӣ,
беоˈградскӣ, беˈра̄ чкӣ, беˈрберскӣ, беˈрӣлијумскӣ, беˈскичмења̄ чкӣ / бескичмеˈња̄ чкӣ,
беˈспослича̄ рскӣ, беˈто̄ нскӣ, беˈћа̄ рскӣ, бˈе̄ чкӣ, библиотеˈка̄ рскӣ, библиоˈфӣлскӣ,
бӣˈдермајерскӣ,
биˈза̄ мскӣ,
биˈзнисменскӣ,
биˈзо̄ нскӣ,
биˈлдерскӣ,
билиˈја̄ рскӣ,
билируˈбӣнскӣ, биˈлте̄ нскӣ, биˈља̄ рскӣ, биˈљӯрскӣ, биˈно̄ мскӣ, бˈиоскопскӣ / биоˈскопскӣ,
биˈра̄ чкӣ, бӣˈровскӣ, бˈӣрошкӣ, битуˈменскӣ, бјˈела̄ шкӣ, блˈа̄ гда̄ нскӣ / блˈагда̄ нскӣ,
блˈа̄ гда̄ њскӣ / блˈагда̄ њскӣ,
блˈизаначкӣ²,
бˈога̄ љскӣ,
богаˈта̄ шкӣ,
богоја̄ ˈвље̄ нскӣ,
богоˈсловскӣ, боˈе̄ мскӣ, бˈожја̄ чкӣ, боˈја̄ рскӣ (~ боˈја̄ р ’онај који се бави бојењем’), боˈја̄ рскӣ
(~ боˈја̄ р ’племић’), боˈке̄ љскӣ, боˈкса̄ чкӣ, боˈксерскӣ, бо̄ ˈлнича̄ рскӣ, бо̄ ˈлничкӣ, боˈља̄ рскӣ,
бољшеˈвӣчкӣ, бомбаˈрде̄ рскӣ, боˈмба̄ шкӣ, бонвиˈва̄ нскӣ, боˈрделскӣ, боˈрдовскӣ,
босанскохеˈрцеговачкӣ, бˈосја̄ чкӣ, брˈава̄ рскӣ, браˈма̄ нскӣ, браˈнӣчкӣ, брˈатимскӣ,
братоуˈбилачкӣ, бˈрдскӣ², бригаˈдӣрскӣ, бриˈја̄ чкӣ, бриˈта̄ нскӣ, броˈда̄ рскӣ, броˈка̄ тскӣ,
брˈӯцошкӣ, бˈӯбањскӣ, бугароˈманскӣ, бугароˈфилскӣ, бˈугарскӣ, бугаˈрштичкӣ, буˈдитељскӣ,
бӯˈдничкӣ, буˈлдошкӣ, бˈумба̄ рскӣ, буˈнкерскӣ, буˈњевачкӣ / бӯˈњевачкӣ, буˈрмутскӣ,
буˈџетскӣ, вавеˈде̄ нскӣ, ва̄ ˈкуумскӣ, ваˈкуфскӣ, ваљаоˈничкӣ / ваˈљаоничкӣ, ваˈнда̄ лскӣ /
ваˈндалскӣ, вˈарварскӣ / ваˈрварскӣ, ваˈрошки / ва̄ ˈрошкӣ, вˈатерполскӣ, ватиˈка̄ нскӣ
(вˈатика̄ нскӣ), ва̄ ˈшарскӣ, *вˈашкӣ, веˈзӣљскӣ / веˈзиљскӣ, вˈекторскӣ, вˈелема̄ јсторскӣ /
велеˈма̄ јсторскӣ, велеслаˈломскӣ, великожуˈпа̄ нскӣ, веˈлмошкӣ, веˈљачкӣ, вˈепарскӣ,
версифиˈка̄ торскӣ, веˈста̄ лскӣ, вˈетробра̄ нскӣ, ветроˈгоњскӣ, вˈетропӣрскӣ, вˈибрафо̄ нскӣ,
вˈӣговскӣ, вˈидовда̄ нскӣ, вˈӣдскӣ, виˈка̄ рскӣ, вила̄ ˈјетскӣ, виртуˈо̄ скӣ, вˈите̄ шкӣ,
виˈтлејемскӣ, вˈихорскӣ, влаˈдичкӣ, властеˈлӣнскӣ, влˈашкӣ, воˈдвӣљскӣ, водеˈнича̄ рскӣ,
водеˈничкӣ, воˈдӣљскӣ / воˈдиљскӣ, воˈдитељскӣ, воˈдича̄ рскӣ, вˈодоводскӣ, вˈојвођанскӣ /
воˈјвођанскӣ, вˈокатӣвскӣ, врˈаџбинскӣ, врˈеменскӣ, вˈӯчкӣ, гˈа̄ јскӣ, га̄ ˈјтанскӣ / гаˈјтанскӣ,
гаˈле̄ нскӣ, гˈале̄ пскӣ, галоˈма̄ нскӣ, гаˈло̄ пскӣ / гаˈлопскӣ, галоˈфилскӣ / галоˈфӣлскӣ, гˈа̄ лскӣ,
гаˈнгстерскӣ, гастарбаˈјтерскӣ, гаˈтерскӣ, гвˈелфскӣ, гˈеа̄ чкӣ, геˈјзе̄ рскӣ (геˈјзерскӣ),
геˈјзӣрскӣ, генералиˈза̄ торскӣ, генеˈра̄ торскӣ, гˈе̄ нскӣ, германиˈза̄ торскӣ, германоˈфилскӣ /
германоˈфӣлскӣ, германоˈфопскӣ / германоˈфо̄ пскӣ, гˈетскӣ, гˈӣбањскӣ, гиˈгантскӣ,
гимназиˈја̄ лскӣ, главоˈсечкӣ, гла̄ ˈголскӣ, глагоˈљичкӣ, глˈече̄ рскӣ / глеˈчерскӣ, глˈобтротерскӣ,
гло̄ ˈбускӣ, глоˈда̄ рскӣ / глˈода̄ рскӣ, голгеˈтерскӣ, гоˈлијатскӣ / голиˈјатскӣ, гˈолманскӣ,
голуˈбанскӣ, гоˈлубачкӣ 389 , гоˈрскӣ, гоˈстионичкӣ / гостиоˈничкӣ, гˈотскӣ, граˈбљивичкӣ,
Грешком штампано „афроа̀ меричкӣ “ (уп. амеˈрички, англоамеˈричкӣ).
Према Гоˈлубац⁽²⁾ (РА). Примарни лик у том речнику је ипак Голӯˈбац (што је и ендоним), а на основу
њега је системски придевски лик голуˈбачкӣ (у РА гоˈлубачкӣ (голуˈбачкӣ)).
388
389

179

граˈве̄ рскӣ / гра̄ ˈверскӣ,
граˈдитељскӣ,
грˈађанскӣ,
грамоˈфо̄ нскӣ / грˈамофо̄ нскӣ,
грандоˈманскӣ / градоˈма̄ нскӣ,
графоˈманскӣ / графоˈма̄ нскӣ,
грˈебенскӣ,
грˈиничкӣ,
грˈкљанскӣ, гркоˈфилскӣ / гркоˈфӣлскӣ, гˈрма̄ љскӣ, грˈобничкӣ, гроˈзничкӣ, гˈрчкӣ,
гулаˈнферскӣ, гˈурманскӣ / гуˈрма̄ нскӣ, гуˈсеничкӣ, гˈуштерскӣ, ду[ˈ]ва̄ нскӣ 390 , даˈдӣљскӣ /
даˈдиљскӣ, даˈктилскӣ, даˈлматскӣ, даˈмпиншкӣ, да̄ ˈтивскӣ, да̄ ˈтумскӣ, двоˈвӣдскӣ,
дво̄ ˈјничкӣ,
двоˈличња̄ чкӣ,
двоˈранскӣ,
двоˈранскӣ,
дебиˈтантскӣ,
дˈеда̄ чкӣ,
деклаˈма̄ торскӣ, декоˈра̄ торскӣ, делиˈнквентскӣ, деˈмбелскӣ, деморалиˈза̄ торскӣ,
деˈранскӣ, деˈтекторскӣ, деˈце̄ мбарскӣ, дˈивскӣ, дӣˈзелскӣ, дилиˈжанскӣ391 , дˈимња̄ чкӣ,
дитиˈрампскӣ / диˈтирампскӣ, длˈанскӣ, дˈо̄ бошкӣ, дˈодолскӣ, доˈјӣљскӣ / доˈјиљскӣ,
доˈкосовскӣ, доˈла̄ пскӣ / доˈлапскӣ, дˈола̄ рскӣ, долоˈмӣтскӣ / долоˈмитскӣ, дˈомобра̄ нскӣ,
донкиˈхотскӣ, дˈо̄ пунскӣ / дˈопунскӣ, драгоˈманскӣ, драˈко̄ нскӣ, драмоˈсерскӣ, дрвоˈдељскӣ,
дрˈжавинскӣ, дроˈбинскӣ, дуˈа̄ лскӣ, дубоˈдолинскӣ / дубодоˈлинскӣ, дуˈбравскӣ, дӯˈва̄ нскӣ,
дˈуна̄ вскӣ / дˈунавскӣ, дуралуˈмӣн[и]јумскӣ 392 , дˈӯрскӣ, дˈушманскӣ, ђˈаконскӣ, ђаˈурскӣ,
ђˈа̄ чкӣ, ђˈӯрђевда̄ нскӣ, еваˈнге̄ лскӣ, еˈвнушкӣ, е̄ ˈденскӣ, еˈзопскӣ, е̄ ˈкавскӣ, еˈмајлскӣ,
еˈнгле̄ скӣ, ˈеоце̄ нскӣ / еоˈце̄ нскӣ, епиˈграмскӣ / ˈепиграмскӣ, еˈпикурскӣ, еˈпителскӣ,
епиˈте̄ тскӣ / епиˈтетскӣ, ˈе̄ пскӣ, ереˈмӣтскӣ, еруˈдитскӣ / еруˈдӣтскӣ, е̄ ˈтерскӣ / ˈе̄ терскӣ,
жˈандармскӣ², жаˈнда̄ рскӣ / жˈандарскӣ, живоˈдерскӣ, жˈӣчкӣ / жˈичкӣ, жӯˈпљанскӣ,
жˈупскӣ², заˈдунавскӣ, за̄ ˈливскӣ, зˈа̄ падња̄ чкӣ / зˈапа̄ дња̄ чкӣ, запаˈжа̄ чкӣ, зˈа̄ преминскӣ,
за̄ ˈтворскӣ, за̄ ˈтонскӣ, збˈиљскӣ², збˈорскӣ, знˈалачкӣ, иˈвањда̄ нскӣ, иˈгуманскӣ, иˈзвањскӣ,
иˈзворскӣ, изврˈшитељскӣ, ије̄ ˈкавскӣ / ијеˈкавскӣ 393 , ӣˈкавскӣ, иˈлӣнда̄ нскӣ / иˈлинда̄ нскӣ,
иˈлӣнскӣ 394 , ˈименскӣ, интриˈгантскӣ, информбиˈровскӣ, иˈсконскӣ, ˈистарскӣ,
ˈисточња̄ чкӣ / иˈсточња̄ чкӣ, јˈазбинскӣ, јˈампскӣ, јˈастре̄ пскӣ, јеваˈнђе̄ лскӣ, јеваˈнђе̄ љскӣ,
јеˈвре̄ јскӣ, је̄ ˈкавскӣ, јˈерихо̄ нскӣ / јериˈхо̄ нскӣ 395 , јеруса̄ ˈлимскӣ / јерусаˈлӣмскӣ, јоˈвањскӣ,
јоˈрганскӣ, јˈужња̄ чкӣ / јуˈжња̄ чкӣ, кабаˈре̄ тскӣ, каˈзанскӣ, ка̄ ˈјкавскӣ / каˈјкавскӣ,
калӣˈбарскӣ / каˈлӣбарскӣ, калкуˈлантскӣ, каˈмпањскӣ², каˈнибалскӣ, каˈно̄ нскӣ / каˈнонскӣ,
кˈаптолскӣ, каˈртелскӣ / каˈрте̄ лскӣ, каˈтранскӣ, каˈурскӣ, кˈишобра̄ нскӣ, клептоˈма̄ нскӣ,
клиˈсурскӣ, клˈӯпскӣ, књˈишкӣ, кодифиˈка̄ торскӣ, коˈленскӣ, кˈолскӣ (~ кˈола), кˈолскӣ (~
кˈоло), комаˈндантскӣ, комедиˈјантскӣ, коˈме̄ тскӣ, коˈморскӣ, компјуˈтерскӣ,
конзуˈментскӣ, кˈонтрапунктскӣ, кˈоњичкӣ 396 , кˈоњскӣ, кˈоре̄ нскӣ, косовоˈпољскӣ,
краˈгујевачкӣ397, крˈајинскӣ, крˈајичкӣ (краˈјишкӣ)398, крˈечња̄ чкӣ, криптоˈгамскӣ, кˈрмскӣ,
крокоˈдилскӣ / крокоˈдӣлскӣ, крˈпељскӣ, крˈстовда̄ нскӣ, кˈршкӣ, кˈула̄ чкӣ, купаˈтилскӣ,
куˈплерскӣ, лˈабӯдскӣ, ла̄ ˈгерскӣ, лаˈјденскӣ, лаˈтӣнскӣ, лˈацманскӣ, лˈекторскӣ, лˈењинскӣ,
лиˈке̄ рскӣ / лиˈкерскӣ, лˈӣмскӣ, лˈӣпањскӣ, лиˈцитарскӣ / лици[ˈ]та̄ рскӣ 399 , лоˈбањскӣ,
лˈогопе̄ дскӣ, лˈокатӣвскӣ, луˈчинда̄ нскӣ, љиˈљанскӣ, људоˈждерскӣ, магнетоˈфо̄ нскӣ /
мˈагнетофо̄ нскӣ, мађароˈфилскӣ / мађароˈфӣлскӣ, маˈзговскӣ, маˈјмунскӣ, макеˈдо̄ нскӣ,
Омашком штампано „ду́ ва̄ нскӣ “.
Без алтернације према дилиˈжанса. Но, то је необично МА: остале такве позајмљенице имају
завршетак -аˈнса, а и у другим речницима то је МА за ову лексему (ОР, Мат: дилижаˈнса).
392 Омашком штампано „дуралу̀ мӣ нӣ јумскӣ “ (с дужином из варијанте дуралуˈмӣнӣј).
393 За оправданост краткоће в. нашу напомену уз ијекавац, под суфиксом -авац.
394 Дужина је од сажимања ији ~ ӣ.
395 ОР: Јˈерихо̄ н / Јериˈхо̄ н; у РА пак: Јˈерихон / Јериˈхо̄ н.
396 Сле́ де̄ ћи дефиницију РСЈ, формално према кˈоњица, а значењски и према коˈњанӣк. Међутим,
дефиниција и ПЛ из РА упућује на другачије извођење, с могућом алтернацијом квантитета: кˈоњичкӣ
(кˈоњӣчкӣ) ’који се односи на ко̏ њӣ ке и ко̏ њицу’.
397 Ово је у РСЈ једини ктетик са -скӣ. Вреди поменути дублет из РА крагујеˈвачкӣ, који одговара ПЛ
придева под т. 2.1.236.3.
398 По свој прилици је у питању грешка, будући да други речници не доносе варијанту са -ч-. Крˈајишкӣ се
може изводити из крˈајӣште, а крајички не. Уп. и дублетно МА у крˈајишнӣк (краˈјишнӣк).
399 Грешком штампано „лѝ цитарски и лѝ цита̄ рски“, према лиˈцитар / лициˈта̄ р (и у РА је лиˈцитарскӣ /
лициˈта̄ рскӣ).
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маˈне̄ варскӣ,
маˈнија̄ чкӣ / маˈнијачкӣ,
маˈхалскӣ,
мегалоˈманскӣ / мегалоˈма̄ нскӣ,
мˈегафо̄ нскӣ / мегаˈфо̄ нскӣ, мелоˈдра̄ мскӣ / мелоˈдрамскӣ 400 , месоˈждерскӣ, мешеˈтарскӣ,
мизаˈнсценскӣ (мизаˈнсце̄ нскӣ), мˈӣнскӣ мˈинскӣ, мˈӣнскӣ / мˈинскӣ, мˈитровда̄ нскӣ,
ˈмӣтскӣ, миˈхољскӣ, млˈавскӣ², млˈетачкӣ млеˈтачкӣ, молеˈкулскӣ, моноˈма̄ нскӣ /
моноˈманскӣ, моноˈполскӣ (мˈонополскӣ), моˈрунскӣ, мрˈа̄ чња̄ чкӣ, мрˈтвачкӣ, муˈдрачкӣ
(муˈдра̄ чкӣ), нˈа̄ менскӣ (нˈаменскӣ), наˈпредња̄ чкӣ, наркоˈма̄ нскӣ, нˈатовскӣ, наˈучења̄ чкӣ /
научеˈња̄ чкӣ, научноистражиˈва̄ чкӣ, *нˈашкӣ, ниˈшанскӣ, нˈӣшкӣ, новоˈверскӣ, ноˈрдӣјскӣ (~
нордӣˈјац), ˈобалскӣ, ˈоблӣчкӣ, ˈобрачӯнскӣ, ˈопштинскӣ, оˈргуљскӣ, оријеˈнта̄ лскӣ (~
оријента̄ ˈлац), оˈрта̄ чкӣ / оˈртачкӣ, ортоˈпе̄ дскӣ, оˈставинскӣ, ˈострвскӣ, пˈадобра̄ нскӣ,
паˈмфле̄ тскӣ, паˈно̄ нскӣ, паноˈра̄ мскӣ, пˈа̄ пскӣ, пароброˈда̄ рскӣ², пасквиˈлантскӣ,
пеˈћинскӣ, пиˈра̄ тскӣ / пиˈратскӣ, плаˈто̄ нскӣ, плˈеменскӣ, плуˈра̄ лскӣ (плˈура̄ лскӣ),
поˈбратимскӣ, поˈдлачкӣ, пˈодофицӣрскӣ / подофиˈцӣрскӣ, пˈодуна̄ вскӣ / подуˈна̄ вскӣ 401 ,
поˈзадинскӣ, поˈкрајинскӣ, полиˈгонскӣ, политиˈкантскӣ, пˈољскӣ, помоˈра̄ вскӣ, поˈнорскӣ,
поˈрескӣ / пˈорескӣ, портуˈга̄ лскӣ², поˈса̄ вскӣ, поˈсто̄ јбинскӣ, прˈедња̄ чкӣ, прибиˈра̄ чкӣ,
приˈградскӣ, прӣˈродња̄ чкӣ / прироˈдња̄ чкӣ, продуˈцентскӣ, пројеˈктантскӣ, прˈорачӯнскӣ,
протеˈстантскӣ, пˈрстенскӣ, псеудоклаˈсичкӣ / псˈеудокласичкӣ, пӯˈстиња̄ чкӣ, пӯˈстињскӣ,
реконвалеˈсцентскӣ, рˈеменскӣ, реˈметилачкӣ 402 , рˈибња̄ чкӣ, рˈӣмскӣ, рˈодбинскӣ²,
рˈођа̄ чкӣ, рˈопскӣ, русоˈфилскӣ / русоˈфӣлскӣ, руˈшилачкӣ / р[ˈ]ушилачкӣ403, сакраˈментскӣ,
саˈрајевскӣ, саˈтанскӣ, свˈађалачкӣ, светоˈвња̄ чкӣ / свеˈто̄ вња̄ чкӣ, свˈоја̄ чкӣ, сеˈдилачкӣ,
седиˈментскӣ, сˈеменскӣ, сеˈоскӣ², сиˈја̄ мскӣ, сˈијечањскӣ, сиˈно̄ дскӣ / сиˈнодскӣ, синоˈнимскӣ,
скˈупштинскӣ, слаˈбинскӣ, слˈавскӣ / слˈа̄ вскӣ, слаˈломскӣ, словеноˈфӣлскӣ, сме̄ ˈтења̄ чкӣ /
сметеˈња̄ чкӣ, солоˈмо̄ нскӣ, соˈнантскӣ, сплˈа̄ вскӣ / сплˈавскӣ, среˈдња̄ чкӣ / срˈедња̄ чкӣ,
срˈескӣ², сˈр̄ пањскӣ, сˈрпскӣ, стереоˈфо̄ нскӣ, стˈӣлскӣ / стˈилскӣ, страˈте̄ шкӣ / страˈтешкӣ,
стреˈља̄ чкӣ404, стрˈеменскӣ, стрˈучња̄ чкӣ, стˈӯпањскӣ, сӯˈтонскӣ, таˈванскӣ, таˈмјанскӣ,
тˈатарскӣ,
тˈелескопскӣ / телеˈскопскӣ,
теˈретња̄ чкӣ / те̄ ˈретња̄ чкӣ,
тиˈтанскӣ /
тиˈта̄ нскӣ,
ткˈанинскӣ,
тобоˈга̄ нскӣ / тˈобоганскӣ,
то̄ ˈрањскӣ,
траˈнзисторскӣ,
триˈхӣнскӣ, трˈојичинда̄ нскӣ, трˈојичкӣ, трошаˈринскӣ², тˈуђӣнскӣ², туркоˈфилскӣ /
туркоˈфӣлскӣ, уˈбилачкӣ, ужиˈвалачкӣ / ужӣˈвалачк[ӣ], уˈзда̄ рскӣ, ˈуја̄ чкӣ, уˈкућанскӣ,
ˈӯмскӣ, фабриˈкантскӣ, фаˈунскӣ, фˈебруа̄ рскӣ 405 , филиˈгранскӣ / филиˈгра̄ нскӣ,
франкоˈманскӣ / франкоˈма̄ нскӣ,
франкоˈфилскӣ / франкоˈфӣлскӣ,
франкоˈфопскӣ /
франкоˈфо̄ пскӣ, фраˈнцӯскӣ, фуˈрунскӣ, хˈабзбуршкӣ, хˈексаго̄ нскӣ406, хермафроˈдӣтскӣ /
хермафроˈдитскӣ, хоˈме̄ рскӣ / хˈомерскӣ 407 , хоˈтелскӣ / хоˈте̄ лскӣ, цароˈфилскӣ /
цароˈфӣлскӣ, цˈензорскӣ / цˈе̄ нзорскӣ, цеˈтињскӣ, цˈифарскӣ, цицеˈро̄ нскӣ, црˈкотинскӣ,
чаˈкширскӣ,
чароˈбња̄ чкӣ / чˈаробња̄ чкӣ,
чˈаӯшкӣ,
члˈа̄ нскӣ / члˈанскӣ,
чоˈбанскӣ,
човекомрˈзилачкӣ, чˈудња̄ чкӣ, шаˈмпа̄ њскӣ (~ шампа̄ ˈњац), шаˈранскӣ, шˈија̄ чкӣ, шˈинскӣ²,
шˈифарскӣ, шкˈо̄ љскӣ², шкрˈтачкӣ, шоˈфе̄ рскӣ / шоˈферскӣ, шпˈа̄ нскӣ, шпекуˈлантскӣ,
шпˈиљскӣ, шпиˈцловскӣ, штˈалскӣ, штˈа̄ пскӣ, штˈе̄ дња̄ чкӣ, шˈумскӣ. – Овде наводимо
сложенице и префиксале: антибироˈкратскӣ, антидемоˈкратскӣ, аустроу̏ гарскӣ,
беˈзвременскӣ, беˈспла̄ нскӣ, бесуˈбјекатскӣ, беˈсцаринскӣ, ваˈнвременскӣ, ваˈнстраначкӣ,
вишеˈстраначкӣ, двоˈстраначкӣ, дојеˈзичкӣ, дохриˈшћа̄ нскӣ, доˈшколскӣ, једноˈстраначкӣ,
Недоследно према дра̄ ˈма (није у питању краћење). РМС има и дрˈама².
Ову твореницу, за разлику од других као заˈдунавскӣ, изводимо из Пˈодуна̄ вље/ Подуˈна̄ вље, чему
приписујемо и дублетност, дужину вокала и МА.
402 Без мотивне речи, која би системски гласила ремеˈтилац. Уп. ремеˈтилачкӣ у ОР и ХЈП.
403 Грешком штампано „ру̀ шилачкӣ и ру̀ шилачкӣ “, према мотивном руˈшилац / рˈушилац. У конвертованом
прилогу нема овог лапсуса.
404 Формално од стреˈља̄ ч (РСЈ не бележи, али бележи ОР, Мат), значењски од стре̄ ˈлац, стре̄ ˈљати.
Системски облик би био *стреˈлачкӣ.
405 Према фˈебруар, с очитом омашком, изостанком дужине.
406 Ако се претпостави да је мотивна реч хˈексаго̄ н. Речници (РМС, ОР, Мат) бележе само хексаˈго̄ н.
407 Дужина је мотивна. Уп. хоме̄ ˈровскӣ / хˈомеровскӣ (ОР) и Хоˈме̄ р (ХЈП).
400
401

181

малоˈграђанскӣ,
наˈдвременскӣ,
надˈстраначкӣ,
неˈстраначкӣ,
препоˈтопскӣ,
претпоˈтопскӣ, ситноˈграђанскӣ, староˈвремскӣ, шестоја̏ нуа̄ рскӣ. Они сви задржавају
мотивно МА, које је у већини случајева и шавно (уп. ипак непренесено шестоја̏ нуа̄ рскӣ).
У немалој групи примера уочавамо дужење пред сонантом у ПОС (примере
наводимо a tergo): моˈра̄ вскӣ, смˈедере̄ вскӣ / смедеˈре̄ вскӣ, аˈжда̄ јскӣ, мˈа̄ јскӣ, змˈа̄ јскӣ,
првоˈма̄ јскӣ, стˈа̄ јскӣ, аˈрха̄ јскӣ, хеˈбре̄ јскӣ, андрагоˈгӣјскӣ, алеˈргӣјскӣ, аˈзӣјскӣ / а̄ ˈзӣјскӣ /
ˈа̄ зӣјскӣ, змˈӣјскӣ, ра̄ ˈзбо̄ јскӣ, *свˈо̄ јскӣ, аˈзо̄ јскӣ, мезоˈзо̄ јскӣ, аˈвно̄ јскӣ, баˈка̄ лскӣ,
емеˈнта̄ лскӣ408, богуˈмӣлскӣ, нˈӣлскӣ (~ ХЈП: Нˈил), ескаˈдрӣлскӣ, сˈоко̄ лскӣ / соˈко̄ лскӣ,
раˈвнате̄ љскӣ, слуˈшате̄ љскӣ, богоˈмо̄ љскӣ, јˈамскӣ / јˈа̄ мскӣ, акаˈдемскӣ / акаˈде̄ мскӣ,
дˈо̄ мскӣ, бˈрђа̄ нскӣ, ара̄ ˈбља̄ нскӣ, дрˈжавља̄ нскӣ / држа̄ ˈвља̄ нскӣ, оˈсма̄ нскӣ, тиˈра̄ нскӣ,
гоˈра̄ нскӣ,
хриˈшћа̄ нскӣ,
прˈахришћа̄ нскӣ/ прахриˈшћа̄ нскӣ,
каˈфа̄ нскӣ,
меˈха̄ нскӣ,
пре̄ ˈча̄ нскӣ / прˈеча̄ нскӣ, диоˈге̄ нскӣ (~ Диоˈген, ХЈП), васеˈље̄ нскӣ, јеˈсе̄ нскӣ, сцˈе̄ нскӣ,
за̄ ˈдужбӣнскӣ / заˈдужбӣнскӣ, дуˈбӣнскӣ, оˈтаџбӣнскӣ, грˈмљавӣнскӣ, цˈаревӣнскӣ,
тргоˈвӣнскӣ / трˈговӣнскӣ, велетргоˈвӣнскӣ, спољнотрˈговӣнскӣ, коˈвӣнскӣ, теˈковӣнскӣ,
нˈовӣнскӣ, сˈировӣнскӣ / сироˈвӣнскӣ, осоˈвӣнскӣ, двоосоˈвӣнскӣ, готоˈвӣнскӣ, оˈмладӣнскӣ /
ˈомладӣнскӣ, граˈдӣнскӣ, моˈждӣнскӣ, туˈђӣнскӣ / тˈуђӣнскӣ, кнеˈжӣнскӣ, теˈжӣнскӣ,
беˈстежӣнскӣ, мноˈжӣнскӣ, сˈадржӣнскӣ / садрˈжӣнскӣ, дуˈжӣнскӣ, друˈжӣнскӣ, ниˈзӣнскӣ,
брˈзӣнскӣ, двоˈјӣнскӣ, своˈјӣнскӣ, дˈетелӣнскӣ, цеˈлӣнскӣ, доˈлӣнскӣ, тоˈплӣнскӣ, маˈслӣнскӣ
(мˈаслӣнскӣ), коˈтлӣнскӣ, даˈљӣнскӣ, деˈбљӣнскӣ, буˈљӣнскӣ, плаˈнӣнскӣ, заплаˈнӣнскӣ,
приплаˈнӣнскӣ, слаˈнӣнскӣ, јеˈднӣнскӣ, маˈњӣнскӣ, возаˈрӣнскӣ, поштаˈрӣнскӣ, цˈарӣнскӣ,
виˈсӣнскӣ, десеˈтӣнскӣ, четврˈтӣнскӣ, двочетврˈтӣнскӣ, четворочетвр[ˈ]тӣнскӣ 409 ,
трочетврˈтӣнскӣ, ˈистӣнскӣ / иˈстӣнскӣ, дванаеˈстӣнскӣ, бˈаштӣнскӣ, суˈштӣнскӣ,
домаˈћӣнскӣ, веˈћӣнскӣ, треˈћӣнскӣ, двотреˈћӣнскӣ / двˈотрећӣнскӣ, колиˈчӣнскӣ,
главеˈшӣнскӣ, стареˈшӣнскӣ, примаˈдо̄ нскӣ, дијаˈто̄ нскӣ, архитеˈкто̄ нскӣ, радиоˈфо̄ нскӣ,
слугеˈра̄ њскӣ, аве̄ ˈтӣњскӣ, живоˈтӣњскӣ, голоˈтӣњскӣ, самоˈтӣњскӣ, чамоˈтӣњскӣ,
сироˈтӣњскӣ, коˈло̄ њскӣ (ако је ПОС у мотивном Колоњ кратак), ортоˈе̄ пскӣ, бˈа̄ рскӣ,
диˈна̄ рскӣ, комуˈња̄ рскӣ, цˈа̄ рскӣ, ба̄ ˈге̄ рскӣ, хˈохштапле̄ рскӣ, атеˈље̄ рскӣ (с епентетским
‐р‐), артиˈље̄ рскӣ, каˈћипе̄ рскӣ, шеˈкспӣрскӣ / шˈекспӣрскӣ, фрушкоˈго̄ рскӣ, тˈо̄ рскӣ,
мобилиˈза̄ то̄ рскӣ, дискримиˈна̄ то̄ рскӣ, аˈтла̄ нтскӣ, рˈаселӣнскӣ / раˈсјелӣнскӣ 410 . Неки
примери дуже ПОС који је у мотиватору дублетно кратак или дуг: ваˈгабӯндскӣ,
властеˈлӣнскӣ, воˈдвӣљскӣ, геˈрӣлскӣ, жбˈӣрскӣ, иˈва̄ њскӣ, јеˈвре̄ јскӣ, јеˈрме̄ нскӣ, лаˈтӣнскӣ,
пороˈдӣљскӣ, фаˈнфа̄ рскӣ; англоˈфӣлскӣ, аустроˈфӣлскӣ, библиоˈфӣлскӣ, словеноˈфӣлскӣ;
англоˈма̄ нскӣ, клептоˈма̄ нскӣ, наркоˈма̄ нскӣ; англоˈфо̄ пскӣ411 – а неки свој кратки ПОС
дуже факултативно: врˈелскӣ / врˈе̄ лскӣ, гоˈрӣлскӣ / гоˈрилскӣ, граˈђевӣнскӣ / граˈђевинскӣ,
жаˈнда̄ рмскӣ / жˈандармскӣ 412 , жиˈвӣнскӣ / живиˈнскӣ,
заˈистинскӣ / заиˈстӣнскӣ,
злˈочӣнски / злоˈчӣнскӣ, иˈзистинскӣ / изиˈстӣнскӣ, иˈмовинскӣ / иˈмовӣнскӣ, јеˈленскӣ /
јеˈле̄ нскӣ, каˈмпањскӣ / каˈмпа̄ њскӣ, крˈӯнскӣ / крˈунскӣ, кˈухӣњскӣ (кˈухињскӣ) / куˈхӣњскӣ
(куˈхињскӣ), ма̄ ˈчва̄ нскӣ / ма̄ ˈчванскӣ, милоˈстӣњскӣ / милоˈстињскӣ, млˈинскӣ (млˈӣнскӣ),
одиˈсконскӣ / одиˈско̄ нскӣ,
оˈдистӣнскӣ / одиˈстӣнскӣ / одистиˈнскӣ,
поˈвршӣнски /
поˈвршинскӣ, проˈтекто̄ рскӣ / проˈтекторскӣ, ра̄ ˈјетинскӣ / ра̄ ˈјетӣнскӣ / рајеˈтинскӣ /
рајеˈтӣнскӣ,
реˈса̄ вскӣ / реˈсавскӣ,
трошаˈринскӣ / трошаˈрӣнскӣ,
хипоˈдромскӣ /
хˈиподро̄ мскӣ, хоˈла̄ ндскӣ / хоˈландскӣ, штˈеточӣнскӣ / штетоˈчинскӣ.
2.1.236.2. Дужење, ипак, није доследно. Редовно се јавља само пред ‐ј‐ (в. и доње
примере на ‐ӣјскӣ), али и ту имамо: кˈаубојскӣ / каˈубојскӣ, за̄ ˈвојскӣ, ра̄ ˈзбо̄ јскӣ / ра̄ ˈзбојскӣ.

Ако се узме да је основа Ементал- (име немачког града) с кратким ПОС.
Вероватно грешком штампано „четворочѐ твртӣ нскӣ “; уп. четворочетврˈтӣнскӣ у ОР, Мат.
410 Sic, према рˈас(ј)елина / раˈс(ј)елина!
411 Али: аустроˈфопскӣ (~ -о̄ - / -о-)!
412 Вероватно под утицајем дублета жаˈнда̄ рскӣ / жˈанда̄ рскӣ ~ жаˈнда̄ р / жˈанда̄ р.
408
409
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Испред осталих сонаната оно је чешће или ређе, али углавном недоследно, чак и међу
примерима који су сегментно и прозодијски слични. Уп. оне из следеће табеле:
Табела 19. Расподела дужина ПОС код суфиксала са ‐ски
Основа
ПЛ без дужења ПОС
ПЛ с дужењем ПОС
Дублетни ПЛ
‐ˈава
дуˈбравскӣ
моˈра̄ вскӣ413, 414
реˈса̄ вскӣ / реˈсавскӣ
‐ево
саˈрајевскӣ
смˈедере̄ вскӣ /
смедеˈре̄ вскӣ
а̄ ˈ‐ој‐
за̄ ˈвојскӣ
ра̄ ˈзбо̄ јскӣ
‐зоик
кеноˈзојскӣ,
аˈзо̄ јскӣ, мезоˈзо̄ јскӣ
палеоˈзојскӣ
‐ал‐
ˈобалскӣ, каˈнибалскӣ
баˈка̄ лскӣ
‐ˈело
сˈелскӣ
врˈелскӣ / врˈе̄ лскӣ
‐фӣл / ‐фил
англоˈфӣлскӣ,
галоˈфилскӣ /
аустроˈфӣлскӣ,
галоˈфӣлскӣ, германо‐,
библиоˈфӣлскӣ,
грко‐, мађаро‐, русо‐,
словеноˈфӣлскӣ
турко, франко‐, царо‐
‐фил
бугароˈфилскӣ
‐дром
ˈаеродромскӣ
хˈиподро̄ мскӣ
‐ма̄ н / ‐ман
англоˈма̄ нскӣ,
грандоˈманскӣ /
наркоˈма̄ нскӣ,
градоˈма̄ нскӣ, графо‐,
клептоˈма̄ нскӣ
мегало‐, моно‐, франко‐
‐ман
бугароˈманскӣ
галоˈма̄ нскӣ
‐ˈил‐
купаˈтилскӣ,
богуˈмӣлскӣ, нˈӣлскӣ
даˈктилскӣ (и др.)
‐иˈла
геˈрӣлскӣ, ескаˈдрӣлскӣ гоˈрӣлскӣ / гоˈрилскӣ
‐ол‐
кˈаптолскӣ, тоˈполскӣ, сˈоко̄ лскӣ / соˈко̄ лскӣ
кˈолскӣ (~ кˈоло),
кˈолскӣ (~ кˈола)
‐тељ
буˈдитељскӣ,
раˈвнате̄ љскӣ,
воˈдитељскӣ,
слуˈшате̄ љскӣ
граˈдитељскӣ,
изврˈшитељскӣ,
непријатеˈљскӣ,
пријатеˈљскӣ
‐ӣља / ‐иља
пороˈдӣљскӣ
даˈдӣљскӣ / даˈдиљскӣ и
др.
‐ољ‐
косовоˈпољскӣ
богоˈмо̄ љскӣ
‐ан(ин)
вˈојвођанскӣ /
ара̄ ˈбља̄ нскӣ,
ма̄ ˈчва̄ нскӣ / ма̄ ˈчванскӣ
воˈјвођанскӣ,
дрˈжавља̄ нскӣ /
грˈађанскӣ, мало‐,
држа̄ ˈвља̄ нскӣ,
ситно‐, двоˈранскӣ,
бˈрђа̄ нскӣ, гоˈра̄ нскӣ,
У Поморављу, макар пожаревачком, чији је говор наш матерњи, тог дужења нема; тамо се говори
мора̏ вски, што одговара стандардном моˈравскӣ. (То важи и за локално смедере̏ вски, без дужења.) Уп. и
моˈра̄ вскӣ / моˈравскӣ из ОР.
414 Помоˈра̄ вскӣ пак изводимо од Помоˈра̄ вље, па се ту дужина може тумачити као мотивна. Но, такав
приступ донекле негира придев заˈбрдскӣ (~ за̄ ˈбрђе / заˈбр̄ ђе), у ком – можда због изостанка сонанта –
нема ни дужине у придеву.
413
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дˈушманскӣ,
лˈацманскӣ, уˈкућанскӣ

‐аˈна
‐ен‐ (~ ‐е̄ н)
‐иˈна

аˈ(а)‐ина
ааˈ‐ина

меˈха̄ нскӣ, каˈфа̄ нскӣ
пˈршљенскӣ
раˈвнинскӣ,
роˈдбинскӣ²,
безготоˈвинскӣ
оˈставинскӣ,
дрˈжавинскӣ,
пеˈћинскӣ415,
поˈзадинскӣ,
поˈсто̄ јбинскӣ

ˈа‐ина

ˈопштинскӣ,
приˈштинскӣ,
скˈупштинскӣ

иˈскон

иˈсконскӣ

‐ињ‐

пӯˈстињскӣ, цеˈтињскӣ

гоˈра

равноˈгорскӣ,
светоˈгорскӣ,
црноˈгорскӣ
куˈплерскӣ; ла̄ ˈгерскӣ

‐ер
‐ˈа̄ тор

‐ант‐
ˈăСа

агиˈта̄ торскӣ,
администр‐, акумул‐,
алиг‐, анализ‐, аним‐,
асимил‐, атент‐ (и
десетине других)
гиˈгантскӣ, соˈнантскӣ
бˈањскӣ, шпˈиљскӣ,
шˈумскӣ

пре̄ ˈча̄ нскӣ / прˈеча̄ нскӣ,
оˈсма̄ нскӣ, тиˈра̄ нскӣ,
хриˈшћа̄ нскӣ, до‐, пра‐,
прет‐
креˈчанскӣ, хапсаˈнскӣ
јеˈсе̄ нскӣ
дуˈбӣнскӣ (и десетине
других)
возаˈрӣнскӣ,
за̄ ˈдужбӣнскӣ /
заˈдужбӣнскӣ,
оˈмладӣнскӣ²,
поштаˈрӣнскӣ,
оˈтаџбӣнскӣ,
теˈковӣнскӣ
бˈаштӣнскӣ,
ˈистӣнскӣ / иˈстӣнскӣ
(за‐, из‐, од‐), нˈовӣнскӣ,
цˈаревӣнскӣ, цˈарӣнскӣ,
ˈомладӣнскӣ

аве̄ ˈтӣњскӣ,
голоˈтӣњскӣ,
живоˈтӣњскӣ,
самоˈтӣњскӣ,
сироˈтӣњскӣ,
чамоˈтӣњскӣ
фрушкоˈго̄ рскӣ

хˈохштапле̄ рскӣ;
ба̄ ˈге̄ рскӣ
дискримиˈна̄ то̄ рскӣ,
мобилиˈза̄ то̄ рскӣ416

аˈтла̄ нтскӣ417
бˈа̄ рскӣ, сцˈе̄ нскӣ

граˈђевӣнскӣ /
граˈђевинскӣ,
иˈмовинскӣ /
иˈмовӣнскӣ

одиˈсконскӣ /
одиˈско̄ нскӣ
кˈухӣњскӣ (кˈухињскӣ),
куˈ‐, милоˈстӣњскӣ /
милоˈстињскӣ

(проˈтекто̄ рскӣ /
проˈтекторскӣ)

јˈамскӣ / јˈа̄ мскӣ,
крˈӯнскӣ / крˈунскӣ

Међу датим примерима треба направити разлику између оних који спадају у чисте
техничке недоследности ауторâ РСЈ, као што су раˈвнате̄ љскӣ, дискримиˈна̄ то̄ рскӣ,
Али домаˈћӣнскӣ.
Прилози конвертовани од ових двају придева нису дати с дужином на -ор-.
417 Овде би се дужина могла објашњавати испадањем форманта -ик, али ни то у сличним примерима не
важи доследно (уп. примере на -зојски и -ански ~ -анин).
415
416
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англоˈфӣлски : русоˈфӣлскӣ / русоˈфилскӣ, кеноˈзојскӣ, и оних чија би се дужина могла
објашњавати различитим језичким факторима. Потоњи се, примећујемо,
диференцирају (1) по фреквенцији употребе творенице (каˈфа̄ нскӣ : креˈчанскӣ), (2) по
пратећој алтернацији МА (пˈршљенскӣ : јеˈсе̄ нскӣ; ескаˈдрӣлскӣ ~ ескадриˈла : гоˈрӣлскӣ /
гоˈрилскӣ ~ гориˈла / гоˈрила), (3) по броју слогова (ˈбањскӣ : слугеˈра̄ њскӣ; вˈерскӣ :
беˈзве̄ рски / беˈзверскӣ), (4) по пореклу и старини (даˈктилскӣ : богуˈмӣлскӣ), (5) по
прозодијским одликама дијалекта из којег потичу (цеˈтињскӣ : моˈра̄ вскӣ), (6) по
постојању редуковане основе (аˈтла̄ нтски : гиˈгантскӣ) и, као што смо већ поменули, (7)
према сонанту који следи вокал у ПОС (ј : остали сонанти). Но, и мимо тога, горња
табела – која представља само пробране случајеве, а не читав репертоар недоследности
у дистрибуцији дужина при грађењу суфиксом ‐ски – нуди материјал за ревизију ових
ПЛ из РСЈ. Као фактор дужења, налик ономе под (6), али ширег опсега деловања, имамо
и редукцију двају финалних слогова у именицама на ‐ија / ‐ика: архитеˈкто̄ нскӣ,
ауˈстра̄ лскӣ418, дијаˈто̄ нскӣ, ортоˈе̄ пскӣ, радиоˈфо̄ нскӣ. Алтернација квантитета, строго
гледано, ту се врши и мимо услова о постојању сонанта (ортоˈе̄ пскӣ).419 Један од услова
за дужење – на нивоу једне лексеме – јесте и близина МА: хипоˈдромскӣ / хˈиподро̄ мскӣ,
штˈеточӣнскӣ / штетоˈчинскӣ, мада у опреци с тим примерима стоји пˈршљенскӣ :
јеˈсе̄ нскӣ, где се близина МА везује за дужење ПОС.
Краћење ПОС уочава се у три веће групе примера и још неколико мањих. Најпре су
то речи с једносложним дугим основама (а̄ ‐) и ПСТ и ССТ с таквим мотивним речима:
вˈањскӣ (~ вˈан / вˈа̄ н), врˈашки / враˈшкӣ, граˈдскӣ / грˈадскӣ (вˈелеградскӣ, виˈноградскӣ,
горњоˈградскӣ, малоˈградскӣ, мˈеђуградскӣ / међуˈградскӣ, староˈградскӣ), двоˈрскӣ 420 ,
звˈерскӣ, кˈрмскӣ, лаˈњскӣ (прˈеклањскӣ), љуˈдскӣ / љˈудскӣ (међуљуˈдскӣ / мˈеђуљудскӣ),
моˈрскӣ (дубокомоˈрскӣ, на̄ ˈдморскӣ (нˈадморскӣ), поˈдморскӣ, поˈморскӣ421, прекоˈморскӣ,
црноˈморскӣ), новоˈсадскӣ, свеˈтскӣ (белоˈсветскӣ / белосвеˈтскӣ, проˈбисветскӣ), свиˈњскӣ,
стрˈањскӣ, строˈфскӣ², суˈдскӣ / сˈудскӣ, швˈапскӣ, шкˈолскӣ / шкоˈлскӣ (вишеˈшколскӣ,
високоˈшколскӣ / високошкоˈлскӣ, прˈедшколскӣ, средњоˈшколскӣ, црноˈшколскӣ), затим
дублети који познају и дуг ПОС жˈупскӣ², трˈопскӣ² (~ тропи), трˈопскӣ (~ троп
’књиж.’), ССТ мирноˈдопскӣ, етимолошки и изведеница мˈушкӣ / муˈшкӣ.422 То су, како се
види, поглавито лексеме с дугим слогом изведене из прасловенске лексике која је
припадала (и / или припада) покретној парадигми: враг, град, звер, људи, сад, свет423;
море; свиња, страна, а у мањој мери и оне друге, са историјски фиксним МА: двор, сӯˈд‐;
Шваба, школа, међу којима су и прилози ван, лане / лани. У (релативно) новијој лексици,
каквој припадају ˈа̄ дскӣ, ˈа̄ лпскӣ, вˈӯчкӣ, гˈа̄ јскӣ, гˈа̄ лскӣ, гˈе̄ нскӣ, дˈӯрскӣ, ˈе̄ пскӣ, клˈӯпскӣ,
ˈмӣтскӣ, стˈӣлскӣ², штˈа̄ пскӣ; шпˈа̄ нскӣ, краћења нема, чему пркоси још само покоји
пример типа вˈӯчкӣ (~ вˈӯк). (За члˈа̄ нскӣ / члˈанскӣ од члˈа̄ н / члˈан не можемо заизвесно
знати јесу ли односи квантитета везани за мотивне речи или за дужење пред
сонантом.) Уо̀ чимо овде и да међу придевима на ‐ски и њиховим изведеницама могу
Могло би се изводити и од Аустра̄ ˈлац.
Вероватна је, с друге стране, и претпоставка да у ортоеˈпија заправо дубински имамо дуг ПОС (-ˈе̄ п-),
који се, под нормативним захтевима, природно или на силу, у речницима претвара у кратак уз ремећење
МА. Уп. и страˈте̄ шкӣ, које би одговарало овом примеру ако би се изводило од стратеˈгија².
420 Једино суфиксал кˈолодво̄ рскӣ
између свих осталих задржава дужину. У Мат и ХЈП је и ту кратак
ПОС (кˈолодворскӣ).
421 ПОС је кратак упркос дужини у могућим мотивним речима прекоˈмо̄ рје, поˈмо̄ рје. Уп. супротну појаву:
Моˈрава ~ Помоˈра̄ вље ~ помоˈра̄ вскӣ.
422 За разлику од именица као вˈелегра̄ д, виˈногра̄ д, проˈбисве̄ т, сложенице вˈетробра̄ н, пˈадобра̄ н..., које у
основи немају именицу што при творби придева крати свој ПОС, и са суфиксом -скӣ задржавају дужину:
вˈетробра̄ нскӣ, пˈадобра̄ нскӣ : вˈелеградскӣ, проˈбисветскӣ.
423 Краткоћа пред -ски, што је занимљиво, не важи за одговарајуће именице м. р. с кратким мотивним
вокалом: дˈо̄ мскӣ, тˈо̄ рскӣ, мада је мˈо̄ ре историјски с кратким ПОС.
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владати, синхронијски посматрано, необични односи дужина а ~ а̄ : а̄ ~ а (бˈа̄ рскӣ,
цˈа̄ рскӣ : звˈерскӣ, моˈрскӣ). МА ових твореница биће разматрано ниже.
2.1.236.3. Другу групу чине изведенице са сегментним алтернацијама ∅ ~ а и ц / к ~
ч испред суфикса. Највећи део њих потиче од именица с основом на ‐ац, и то у првом
реду оних с МА пред суфиксом (‐а̄ ˈ‐ц‐ ~ ‐ăˈ‐ач‐кӣ) 424 : бакрореˈзачкӣ, беˈгуначкӣ,
богомоˈљачкӣ, боˈрачкӣ, бродолоˈмачкӣ, буˈкварачкӣ, властодрˈжачкӣ, глуˈмачкӣ,
гоˈлубачкӣ, дванаестеˈрачкӣ, десетеˈрачкӣ, дечаˈрачкӣ, *диˈнарачкӣ (конструисано од
прилога), добровоˈљачкӣ, домороˈдачкӣ², дриˈпачкӣ, дубореˈзачкӣ, духобоˈрачкӣ,
живопиˈсачкӣ, злоˈчиначкӣ, једнобоˈжачкӣ², китолоˈвачкӣ, лиˈвачкӣ, лоˈвачкӣ, мекуˈшачкӣ,
миротвоˈрачкӣ, многобоˈжачкӣ², незнабоˈжачкӣ, неˈмачкӣ, осноˈвачкӣ, првобоˈрачкӣ,
риболоˈвачкӣ, саˈмачкӣ, свеˈтачкӣ, слеˈпачкӣ, слоˈвеначкӣ, среˈмачкӣ, стихоклеˈпачкӣ,
твоˈрачкӣ, трбухозбоˈрачкӣ, тринаестеˈрачкӣ, црˈначкӣ, четвороноˈжачкӣ, чистуˈначкӣ,
човекољуˈбачкӣ, шеснаестеˈрачкӣ, шестеˈрачкӣ, шипаˈрачкӣ, шљуˈначкӣ.425 (О регресији
МА у неколико примера в. ниже.) Дужење непостојаног а, неочекивано̄ , у тој групи
примера имамо у речима (а) гњуˈра̄ чкӣ, дрвореˈзачкӣ / дрвореˈза̄ чкӣ, каменореˈзачкӣ /
каменореˈза̄ чкӣ, књиговеˈза̄ чкӣ, стаклореˈза̄ чкӣ, (б) самодрˈжа̄ чкӣ, штрајколоˈма̄ чкӣ. У
онима под (а) дужина би се могла правдати укрштањем с облицима на ‐а̄ ч, мада се они
не употребљавају (бележи их, додуше, РА) и мада би у том случају логичније било
увести дублете, како је то учињено за два примера; у онима под (б) таквог упоришта
нема, те се они чине неоправдани. Краћење пред непостојаним а имамо и у неколико
примера у којих је МА даље од краја основе: блˈизаначкӣ (~ блˈиза̄ нц‐),
босанскохеˈрцеговачкӣ, вла̄ ˈдиновачкӣ, доˈјеначкӣ, дуˈкатовачкӣ, злӣˈковачкӣ, злоˈчиначкӣ,
знˈалачкӣ, трˈговачкӣ, фрˈанковачкӣ, хеˈрцеговачкӣ, шˈатровачкӣ. То важи и за три речи
од именица на ‐ка: деˈвојачкӣ, паˈланачкӣ, стрˈаначкӣ, укључујући и ваˈнстраначкӣ,
више‐, дво‐, изван‐, једно‐, међу‐, над‐, не‐.426 У другим речницима налазе се и слични
примери, од другачијих творбених основа или од немотивисаних речи, попут оˈдојачкӣ
(РА, ~ оˈдо̄ јче), патриˈјарашкӣ 427 (РМС, ~ патрија̄ ˈрх‐², где дужина није
компензациона428).
Придеви који испуњавају горње услове али не и постојање алтернације к / ц
понашају се недоследније. Краћење бисмо могли пронаћи у каˈтедарскӣ ~ каˈте̄ дра⁽²⁾, у
дˈума̄ нскӣ ~ дˈӯмна (мада с дужином на непостојаном а 429 ), дублетно и у
малокалӣˈбарскӣ / малокалиˈбарскӣ ~ калӣˈбар / каˈлӣбар 430 , в. и фн. 426. Примери
рˈа̄ ванскӣ, рˈӯјанскӣ (сˈр̄ пањскӣ и сл., код назива месеци), са̄ ˈјамскӣ, теа̄ ˈтарскӣ,
мˈе̄ тарскӣ², гˈеоме̄ тарскӣ², гˈалваноме̄ тарскӣ², бˈароме̄ тарскӣ², лˈӣтарскӣ², с друге
стране, не крате ПОС.431
Ако би се слог с непостојаним а рачунао као ПОС изведенице, онда би се морала увести и регресивна
алтернација МА.
425 Према зналац (знˈа̄ лц- / зна̄ ˈлц-) имамо само знˈалачкӣ, иако би друга варијанта изискивала лик
знаˈлачкӣ (тако на ХЈП).
426 И топонимија даје сличне примере: поред буˈгоја̄ нскӣ (РА), јаˈјачкӣ (РА), сиˈсачкӣ (ХЈП) дуˈвањскӣ (ХЈП;
ОР и дˈувањскӣ, а РА уз тај лик ум. скраћеног -ӯ- предвиђа дӯˈвањскӣ), лиˈвањскӣ (ОР; у РА лиˈва̄ њскӣ, с
контаминираном дужином према Лива̄ ˈњац). Уз горње примере иде и речницима непознат методички
термин читаначки, с краћењем -а̄ -.
427 Често се, и у црквеном социолекту, јавља и у лику патрија̏ рашкӣ.
428 На изостанак дужине у нормирању тог лика, који – иначе – ниједан други речник не бележи, могла је
утицати варијанта патриˈјарах / патриˈјарак (РМС), али и онда код нпр. Вука гласи патрија̄ ˈрак.
429 РА, а тако и ОР, дужину даје дублетно: дˈума̄ нскӣ (дˈуманскӣ). Уп. нпр. буˈгоја̄ нскӣ ~ Буˈго̄ јно / Бˈуго̄ јно (РА)
и проˈкупа̄ љскӣ (РМС) ~ Проˈкупље (ОР) са боˈсанскӣ ~ Бˈосна.
430 Уп. ипак калӣˈбарскӣ / каˈлӣбарскӣ, великокаˈлӣбарскӣ, без краћења.
431 У творбеном моделу где су дужења пред сонантом редовнија, код суфиксала на -ка, имамо чак и
узастопне дужине у сличним примерима: маˈне̄ ва̄ рка, малокалӣˈба̄ рка².
424
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2.1.236.4. У трећој групи придева који крате ПОС налазе се они творени од
именица на ‐(н)ӣк с МА даље од ПОС: бˈе̄ дничкӣ, беза̄ ˈконичкӣ, беˈзве̄ рничкӣ, беˈзӯмничкӣ /
беˈзумничкӣ, беˈшчасничкӣ, бˈитничкӣ, бла̄ ˈженичкӣ, богоуˈгодничкӣ, богоˈхулничкӣ /
богоˈхӯлничкӣ, брˈатственичкӣ, велеиˈзда̄ јничкӣ, велепоˈседничкӣ / велепо̄ ˈседничкӣ,
великодо̄ ˈсто̄ јничкӣ / великодоˈсто̄ јничкӣ, вˈереничкӣ, вˈерничкӣ / вˈе̄ рничкӣ, веˈро̄ вничкӣ,
вероˈломничкӣ,
вˈе̄ ћничкӣ,
влˈасничкӣ,
вˈодничкӣ,
воˈлшебничкӣ,
гоˈво̄ рничкӣ,
гороˈломничкӣ, гороˈпадничкӣ, градона̄ ˈчелничкӣ, грˈешничкӣ, гроˈмо̄ вничкӣ, груˈнто̄ вничкӣ,
гуˈбитничкӣ, двˈо̄ јничкӣ, деˈлатничкӣ, дˈеловодничкӣ, днˈе̄ вничкӣ, доˈбитничкӣ /
доˈбӣтничкӣ, доˈгла̄ вничкӣ, до̄ ˈписничкӣ / доˈписничкӣ, доˈушничкӣ, дрˈжа̄ вничкӣ,
друˈжбеничкӣ / дрˈужбеничкӣ,
душеˈбрижничкӣ / душеˈбрӣжничкӣ,
за̄ ˈкупничкӣ,
зˈа̄ меничкӣ / зˈаменичкӣ,
за̄ ˈписничкӣ,
заˈручничкӣ / за̄ ˈручничкӣ,
за̄ ˈступничкӣ,
за̄ ˈштитничкӣ / зˈа̄ штитничкӣ, земљоˈра̄ дничкӣ, иˈзвозничкӣ, иˈзгредничкӣ, иˈзда̄ јничкӣ,
иˈзлетничкӣ, иˈследничкӣ, иˈспосничкӣ, клеˈветничкӣ, књˈиже̄ вничкӣ / књиˈже̄ вничкӣ,
коˈпљаничкӣ,
крˈајишничкӣ
(краˈјишничкӣ),
кривоˈкле̄ тничкӣ,
кућеˈвласничкӣ
(кˈућевласничкӣ), лˈедничкӣ, лˈе̄ чничкӣ, љуˈба̄ вничкӣ, малоˈлетничкӣ, мˈученичкӣ,
на̄ ˈдгледничкӣ / наˈдгледничкӣ, на̄ ˈдзо̄ рничкӣ / на̄ ˈдзорничкӣ, наˈјамничкӣ, на̄ ˈмесничкӣ,
на̄ ˈпасничкӣ / наˈпасничкӣ, на̄ ˈредничкӣ, на̄ ˈсилничкӣ, на̄ ˈставничкӣ, на̄ ˈсто̄ јничкӣ,
наˈучничкӣ,
на̄ ˈчелничкӣ,
нˈера̄ дничкӣ / неˈра̄ дничкӣ,
оˈбвезничкӣ,
оˈдметничкӣ,
ˈосветничкӣ / оˈсветничкӣ, оˈтпра̄ вничкӣ, ˈоча̄ јничкӣ / оˈча̄ јничкӣ, пˈатничкӣ, пˈаћеничкӣ,
пˈесничкӣ,
поˈбедничкӣ,
поˈда̄ ничкӣ / поˈданичкӣ,
по̄ ˈдне̄ вничкӣ,
пˈодузетничкӣ,
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поˈзнаничкӣ / пˈознаничкӣ, по̄ ˈзо̄ рничкӣ / поˈзо̄ рнички
, поˈка̄ јничкӣ, поˈклоничкӣ,
поˈко̄ јничкӣ, пољопрˈивредничкӣ, поˈрезничкӣ, пˈоротничкӣ, по̄ ˈседничкӣ / поˈседничкӣ,
поˈсла̄ ничкӣ,
поˈсленичкӣ,
поˈсредничкӣ,
пˈотпоручничкӣ,
пˈотпредседничкӣ,
пˈотпуко̄ вничкӣ, поˈчетничкӣ, прˈаведничкӣ, прˈа̄ вничкӣ, правоˈве̄ рничкӣ, прˈа̄ зничкӣ,
прˈашничкӣ / прˈа̄ шничкӣ, првосвеˈштеничкӣ, пре̄ ˈвозничкӣ, преˈвратничкӣ, преˈдводничкӣ,
преˈдра̄ дничкӣ,
преˈдседничкӣ / пре̄ ˈдседничкӣ,
преˈдста̄ вничкӣ,
прˈедузе̄ тничкӣ,
преˈљубничкӣ,
пре̄ ˈступничкӣ / преˈступничкӣ,
преˈтплатничкӣ,
прˈетпра̄ зничкӣ,
преˈтходничкӣ / пре̄ ˈтходничкӣ, прˈива̄ тновласничкӣ, прˈивредничкӣ, приˈврженичкӣ,
приˈпра̄ вничкӣ, проˈва̄ лничкӣ, проˈтӣвничкӣ, проˈче̄ лничкӣ, пˈуномоћничкӣ / пуноˈмоћничкӣ,
пˈӯтничкӣ, рˈа̄ дничкӣ, ра̄ ˈзбо̄ јничкӣ, ра̄ ˈзводничкӣ, раˈзвратничкӣ / рˈазвратничкӣ,
рˈањеничкӣ, раˈсадничкӣ / ра̄ ˈсадничкӣ, ра̄ ˈсипничкӣ / раˈсипничкӣ, ра̄ ˈспусничкӣ, рˈатничкӣ,
робоˈвласничкӣ, рˈӯдничкӣ, са̄ ˈвезничкӣ, са̄ ˈветничкӣ, самоˈгласничкӣ, сˈамотничкӣ,
саˈмртничкӣ, саˈпатничкӣ, саˈплеменичкӣ, саˈрадничкӣ, свеˈштеничкӣ, свˈодничкӣ,
скӣˈтничкӣ, слˈављеничкӣ, смˈртничкӣ, спˈоменичкӣ, спроˈводничкӣ / спро̄ ˈводничкӣ,
срˈодничкӣ, стˈоже̄ рничкӣ, страˈда̄ лничкӣ / страˈдалничкӣ, стрˈасничкӣ, суˈвласничкӣ,
суˈгласничкӣ, суˈпа̄ рничкӣ, суˈпружничкӣ, сӯˈседничкӣ (сˈуседничкӣ), тˈа̄ јничкӣ,
трˈудбеничкӣ / труˈдбеничкӣ, уˈбо̄ јничкӣ, уˈвозничкӣ, уˈда̄ рничкӣ, уˈдеоничкӣ, уˈметничкӣ,
уˈпра̄ вничкӣ, уˈредничкӣ, уˈротничкӣ, уˈстаничкӣ, ˈученичкӣ, ˈуџбеничкӣ, ходоˈчасничкӣ,
чˈасо̄ вничкӣ / чаˈсо̄ вничкӣ, чˈетничкӣ. Историјски разлог за краћење је исти као у
мˈесĕчина, лˈабy̆ дови и сл. (в. Каповић 2016: 515).
Према ових 180 примера стоји двадесетак оних у којима краћења ПОС нема:
беˈзбожнӣчкӣ 433 , беˈзочнӣчкӣ, беˈлежнӣчкӣ, беˈседнӣчкӣ, беˈскућнӣчкӣ, бˈесловеснӣчкӣ /
беслоˈвеснӣчкӣ, беˈсмртнӣчкӣ, беˈсра̄ мнӣчкӣ, беˈстӣднӣчкӣ, блаˈга̄ јнӣчкӣ, блˈӯднӣчкӣ²,
буˈнто̄ внӣчкӣ, гˈињенӣчкӣ / гињеˈнӣчкӣ, достојаˈнственӣчкӣ, жˈупнӣчкӣ / жˈӯпнӣчкӣ,
заповеˈднӣчкӣ (зˈаповеднӣчкӣ), зˈа̄ ставнӣчкӣ / за̄ ˈставнӣчкӣ, заˈточнӣчкӣ / за̄ ˈточнӣчкӣ,
земљоˈвласнӣчкӣ,
земљопоˈседнӣчкӣ / земљопо̄ ˈседнӣчкӣ,
нˈужнӣчкӣ,
поˈручнӣчкӣ,

У РСЈ и РМС дефинисано само према позорница!
Овај придев, зачудо, у свим речницима који садрже ту одредницу (РА, РМС, ОР, Мат, Вук, П60) има дуг
ПОС.
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поˈтписнӣчкӣ, соˈпственӣчкӣ, чароˈбнӣчкӣ / чаˈробнӣчкӣ 434 , заједно са још неколико
дублета:
бродоˈвласничкӣ / бродоˈвласнӣчкӣ,
бродоˈломнӣчкӣ / бродоˈломничкӣ,
уˈбожнӣчкӣ / уˈбожничкӣ. Објашњење за ову поларизацију могло би се тражити у
избегавању кумулације дужина, што се запажа нпр. у неколике (иначе ретке) Вукове
одреднице на ‐нички (~ ‐нӣк)435, али примери и из једне и из друге наше групе говоре
против такве могућности, иако дужинâ на слоговима даљим од пенултиме нешто више
има у групи са кратким ‐нŭчкӣ. Речници у којима су ове недоследности белодано
видљиве, обратни, настоје да их уједначе – но такође недоследно – у смеру краткоћа
(ОР436) или дужина (Мат). Ни поређење са прозодијски сличним али малобројнијим
деноминалима на ‐а̄ чкӣ – рˈибња̄ чкӣ, штˈе̄ дња̄ чкӣ, мрˈа̄ чња̄ чкӣ, пӯˈстиња̄ чкӣ... – не даје
објашњења за диференцијацију наведених придева на -ичкӣ.
Међутим, када је код ових придева МА иза ПОС, краћење изостаје: арсеˈнӣчкӣ,
болеˈснӣчкӣ, глаˈднӣчкӣ, оптужеˈнӣчкӣ, осуђеˈнӣчкӣ, побуњеˈнӣчкӣ. То најбоље потврђују
примери грађени од именица с дублетним ПЛ: вˈесничкӣ / веˈснӣчкӣ, дављеˈнӣчкӣ /
дˈа̄ вљеничкӣ, испоˈведничкӣ / исповеˈднӣчкӣ, кˈажњеничкӣ / кажњеˈнӣчкӣ, крˈвнӣчкӣ /
кˈр̄ вничкӣ, рˈечничкӣ / реˈчнӣчкӣ, суђеˈнӣчкӣ / сˈӯђеничкӣ, хапшеˈнӣчкӣ / хˈапшеничкӣ,
чиноˈвнӣчки / чиˈно̄ вничкӣ, штˈӣћеничкӣ / штићеˈнӣчкӣ. За гињенички, заповеднички,
чаробнички, као што се види из претходне групе примера, то ипак не важи: у њима обе
варијанте имају дугу пенултиму. Од правила, вероватно грешком, одступа
проˈгнаничкӣ / прогнаˈничкӣ, као и непрецизно акцентовано и дефинисано блӯˈднӣчкӣ /
блˈӯднӣчкӣ, деоˈничкӣ, о којима в. ниже.
Краћење ПОС испред о засигурно имамо само у еваˈнђеоскӣ (: еваˈнђе̄ лскӣ), док би
се у речима анђеоˈскӣ / ˈа̄ нђеоскӣ, аˈрха̄ нђеоскӣ оно могло конструисати ако би се
претпоставило претходно дужење пред сонантом, какво не нуде ликови ˈа̄ нђелскӣ²,
аˈрха̄ нђелскӣ².
2.1.236.5. Код примера на ‐атскӣ и ‐етски такође имамо кратак ПОС: аутоˈматскӣ,
аполоˈгетскӣ, геˈнетскӣ, сиˈнтетскӣ, дублетно и епиˈте̄ тскӣ / епиˈтетскӣ, еˈсте̄ тскӣ /
еˈстетскӣ, а тако евентуално и ароˈматскӣ (~ арома̄ ˈт‐), мада краткоћа ту не мора
нужно значити скраћивање, јер већину тих речи можемо изводити и од речи с кратким
ПОС (апологе̄ ˈт‐ и апологеˈтика, гене̄ ˈза и генеˈтика, есте̄ ˈт‐ и естеˈтика...). Но, убедљив
пример за краћење, додуше варијантно, јесте епиˈтетскӣ² ~ епите̄ ˈт‐.
У три ктетика уочавамо краћење иначе редовно дугог ‐а̄ р‐: маˈђарскӣ (маˈђа̄ рскӣ),
шваˈјца̄ рскӣ / шваˈјцарскӣ, шˈипта̄ рскӣ / шˈиптарскӣ (последњи потврђује само ХЈП).
Краткоћа постоји и у дублетима вˈуна̄ рскӣ / вˈунарскӣ, пˈаробродарскӣ / пароброˈда̄ рскӣ,
али се чини да за њу оправдања нема, чак ни ако би се, како сугерише речничка
дефиниција, узело да се творе од именице на ‐а̄ ˈрство, јер и она носи дуг слог. (Остале
краткоће код придева на ‐aрски третирамо као омашке, в. ниже.)
Редовно су кратки и ПОС придева од именице грађене суфиксом ‐је, с дугим
слогом: заˈбрдскӣ, поˈдгорскӣ, приˈгорскӣ, приˈморскӣ / прӣˈморскӣ, прекоˈморскӣ (~
прекоˈмо̄ рје и сл.). Но, у тој групи примера уочавамо и краћење префиксалног слога
(заˈбрдскӣ, приˈгорскӣ ~ за̄ ˈбрђе², прӣˈго̄ рје), али спроведено недоследно (приˈморскӣ /
прӣˈморскӣ ~ приˈмо̄ рје / прӣˈмо̄ рје). То скупа порађа претпоставку да у питању нису
суфиксалне творенице, већ засебне творбе од предлошко‐падежних конструкција.
Скраћени су и примери благовеˈштенскӣ, богоја̄ ˈвљенскӣ² (уп. запаˈље̄ нскӣ,
срˈете̄ њскӣ), као и тˈурскӣ, младоˈтурскӣ, уколико их изводимо из облика множине

С дужином (!) иако се, према дефиницији, односи и на чаробнӣ ке и на чаробнице.
Беˈзбожнӣчкӣ, паˈраснӣчкӣ : пˈӯтничкӣ, рˈӯдничкӣ.
436 Ретке су у ОР одреднице с дугом морфемом -ник-: беˈзбожнӣчкӣ, нˈевојнӣчкӣ и још покоја.
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Тˈӯрци. Дужење изостаје у речима боˈрдовскӣ, маˈзговскӣ, шпиˈцловскӣ, који – осим што у
одступу ПОС носе сонант – дуг крајњи слог имају и у ном. јд. (боˈрдо̄ , маˈзго̄ в, шпиˈцло̄ в).
2.1.236.6. Доминантна алтернација МА у овом творбеном типу јесте једносложна
регресија иза ПОС. Осим двестотињак већ наведених таквих придева који алтернацију
познају и у основном облику мотиватора (једносложне основе бˈе̄ чкӣ, ђˈа̄ чкӣ, кˈоњскӣ,
нˈӣшкӣ рˈӣмскӣ, рˈопскӣ и многобројне вишесложне), још отприлике толико мотиватора
других парадигми повлачи МА при творби придева (примере уазбучавамо a tergo):
буржоˈаскӣ, млˈа̄ вскӣ², приˈште̄ вскӣ, локомоˈтӣвскӣ, деˈка̄ дскӣ, баˈла̄ дскӣ, циприˈнӣдскӣ,
гоˈсподскӣ, беˈрмӯдскӣ, сˈудскӣ², неˈбескӣ, меˈдрескӣ, аˈжда̄ јскӣ, аˈрха̄ јскӣ, јуˈде̄ јскӣ,
галиˈле̄ јскӣ, дијатоˈме̄ јскӣ, ноˈрдӣјскӣ, змˈӣјскӣ, *свˈо̄ јскӣ, аˈзо̄ јскӣ, палеоˈзојскӣ, мезоˈзо̄ јскӣ,
кеноˈзојскӣ, гˈӯјскӣ, портуˈга̄ лскӣ², гимназиˈја̄ лскӣ, ауˈстра̄ лскӣ, оријеˈнта̄ лскӣ, веˈста̄ лскӣ,
еˈргелскӣ, гаˈзелскӣ, прˈе̄ лскӣ, сˈелскӣ, ескаˈдрӣлскӣ, геˈрӣлскӣ, гоˈрӣлскӣ / гоˈрилскӣ, виˈо̄ лскӣ,
тоˈполскӣ, збˈӣљскӣ², шкˈољскӣ², дˈа̄ мскӣ, дрˈа̄ мскӣ, фоˈне̄ мскӣ, зˈӣмскӣ, соˈдомскӣ 437 ,
диˈпло̄ мскӣ, гнˈо̄ мскӣ, агроˈномскӣ, астроˈномскӣ, гастроˈномскӣ, аˈро̄ мскӣ, анаˈтомскӣ,
дрˈумскӣ,
афрокуˈба̄ нскӣ,
гаˈлва̄ нскӣ,
ниˈрванскӣ / ниˈрва̄ нскӣ,
фатамоˈрга̄ нскӣ,
мухамеˈда̄ нскӣ, чилеˈа̄ нскӣ, србиˈја̄ нскӣ, белгиˈја̄ нскӣ, хегелиˈја̄ нскӣ, вегетариˈја̄ нскӣ,
валериˈја̄ нскӣ, презвитериˈја̄ нскӣ, галиˈка̄ нскӣ, англиˈка̄ нскӣ, доминиˈка̄ нскӣ, америˈка̄ нскӣ,
каˈфа̄ нскӣ, меˈха̄ нскӣ, креˈчанскӣ, вˈе̄ нскӣ, жˈенскӣ², хигиˈје̄ нскӣ, хиˈје̄ нскӣ, запаˈље̄ нскӣ,
екуˈме̄ нскӣ, аˈре̄ нскӣ, сиˈре̄ нскӣ, моˈре̄ нскӣ, аˈнте̄ нскӣ, бˈӣнскӣ, роˈдбинскӣ², аˈлбӣнскӣ,
јакоˈбӣнскӣ, туˈрбӣнскӣ, дуˈбӣнскӣ, вˈӣнскӣ, жиˈвӣнскӣ², готоˈвӣнскӣ, шумаˈдӣнскӣ,
гарибаˈлдӣнскӣ, бернаˈрдӣнскӣ, госпоˈђӣнскӣ, туˈђӣнскӣ², теˈжӣнскӣ, мноˈжӣнскӣ,
дуˈжӣнскӣ, неˈбескӣ (~ небеˈса), ниˈзӣнскӣ, брˈзӣнскӣ, двоˈјӣнскӣ, своˈјӣнскӣ, госпоˈјӣнскӣ,
глˈӣнскӣ, цеˈлӣнскӣ, мандоˈлӣнскӣ, виоˈлӣнскӣ, дисциˈплӣнскӣ, тоˈплӣнскӣ, даˈљӣнскӣ,
деˈбљӣнскӣ, мˈӣнскӣ², плаˈнӣнскӣ, раˈвнинскӣ, јеˈднӣнскӣ, маˈњӣнскӣ, аˈлпӣнскӣ, маˈрӣнскӣ,
виˈсӣнскӣ, далмаˈтӣнскӣ, бенедиˈктӣнскӣ, леваˈнтӣнскӣ, гиљоˈтӣнскӣ, либеˈртӣнскӣ,
дванаеˈстӣнскӣ, суˈштӣнскӣ, веˈћӣнскӣ, медиˈцӣнскӣ, колиˈчӣнскӣ, доброˈчӣнскӣ, шˈӣнскӣ²,
маˈшӣнскӣ, примаˈдо̄ нскӣ, зˈо̄ нскӣ, сеˈзо̄ нскӣ, вансеˈзо̄ нскӣ, јуˈно̄ нскӣ, кромаˈњо̄ нскӣ,
маˈтро̄ нскӣ, англосаˈксо̄ нскӣ, дијаˈто̄ нскӣ, архитеˈкто̄ нскӣ, радиоˈфо̄ нскӣ, коˈмӯнскӣ,
рˈӯнскӣ (~ рӯˈна), рˈӯнскӣ (~ рӯˈно), врˈхӯнскӣ, иˈзвањскӣ, шаˈмпа̄ њскӣ, стрˈањскӣ, сˈеоскӣ²,
влаˈстеоскӣ, швˈапскӣ, пˈа̄ пскӣ, баˈрапскӣ, ортоˈе̄ пскӣ, дагероˈтипскӣ, гастро[ˈ]скопскӣ438,
еˈвро̄ пскӣ, трˈо̄ пскӣ / трˈопскӣ, алоˈтропскӣ, жˈӯпскӣ², фуˈкарскӣ, фаˈнфа̄ рскӣ,
шваˈјца̄ рскӣ / шваˈјцарскӣ, ˈе̄ рскӣ, артиˈље̄ рскӣ, атмоˈсфе̄ рскӣ, стратоˈсфе̄ рскӣ, ?лˈӣрскӣ,
понтоˈнирскӣ, духоˈбо̄ рскӣ, аˈнго̄ рскӣ, дˈо̄ рскӣ, цеˈнзӯрскӣ, дреˈсӯрскӣ, тˈурскӣ, маˈтӯрскӣ,
младоˈтурскӣ,
електроˈстатскӣ,
аналфаˈбетскӣ / аналфаˈбе̄ тскӣ,
анаˈлгетскӣ,
аполоˈгетскӣ, енеˈргетскӣ, геоˈде̄ тскӣ, аˈске̄ тскӣ / аˈскетскӣ, геˈнетскӣ, мариоˈнетскӣ,
поˈе̄ тскӣ / поˈетскӣ, опеˈретскӣ, дијеˈтетскӣ, епеˈнте̄ тскӣ / епеˈнтетскӣ, сиˈнтетскӣ,
хипоˈте̄ тскӣ, еˈсте̄ тскӣ / еˈстетскӣ, ?мајеˈсте̄ тскӣ, аˈтла̄ нтскӣ, еспеˈрантскӣ, гоˈлготскӣ,
анеˈгдо̄ тскӣ / анеˈгдотскӣ, еˈротскӣ, асиˈмпто̄ тскӣ, аутобиоˈграфскӣ, таˈрӣфскӣ,
стрˈо̄ фскӣ², библиоˈте̄ чкӣ, лˈӣчкӣ, глаˈвничкӣ, лˈӯчкӣ, анаˈлошкӣ. С њима иду и оне с
варијантним мотиватором: соˈко̄ лскӣ², дˈо̄ мскӣ, кˈрмскӣ, ˈӯмскӣ, маˈхалскӣ, саˈтанскӣ,
вавеˈде̄ нскӣ, слаˈбинскӣ, тргоˈвӣнскӣ², осоˈвӣнскӣ, садрˈжӣнскӣ², друˈжӣнскӣ, доˈлӣнскӣ,
слаˈнӣнскӣ, трошаˈринскӣ / трошаˈрӣнскӣ, десеˈтӣнскӣ, четврˈтӣнскӣ, треˈћӣнскӣ,
фуˈрунскӣ, каˈмпањскӣ / каˈмпа̄ њскӣ, као и ПСТ и ССТ: светоˈса̄ вскӣ², међуˈселскӣ²,
сувоˈземскӣ², безготоˈвинскӣ, заплаˈнӣнскӣ, приплаˈнӣнскӣ, међуˈзо̄ нскӣ², ванеˈвропскӣ,
приˈдворскӣ, закаˈрпа̄ тскӣ; двоосоˈвӣнскӣ, двочетврˈтӣнскӣ, четворочетвр[ˈ]тӣнскӣ,
трочетврˈтӣнскӣ, двотреˈћӣнскӣ², фрушкоˈго̄ рскӣ, равноˈгорскӣ, црноˈгорскӣ, светоˈгорскӣ.

Мада је лексема дефинисана преко именице содоˈмија, у ком би се случају, да њу узмемо као
мотиватор, јављала регресија МА, вероватније је да ово директна изведеница од соˈдома / Соˈдома.
438 Вероватно грешком штампано „гастроско̀ пскӣ “.
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2.1.236.7. Ако бисмо слог с вокализованим а у речима попут бакрореˈзачкӣ,
богомоˈљачкӣ, боˈрачкӣ... третирали као мотивни, онда бисмо регресију МА видели и у
серији од четрдесетак таквих примера, мада је ту, интуитивно, МА непромењено (~
бакроре̄ ˈсц‐...). Ипак, шест лексема носи друго, за још слог регредирано МА: беˈгуначкӣ,
блиˈзаначкӣ², буˈкварачкӣ, гоˈлубачкӣ, *диˈнарачкӣ, злоˈчиначкӣ, слоˈвеначкӣ. То је појава
заступљена и у другим речницима (РА, РМС, ОР, Мат, ХЈП, Белић 1950, П60439), од којих
једино ХЈП нуди једно системско МА (бегуˈначкӣ). С. Ившић је заступао системност лика
словеˈначкӣ 440 наводећи више одговарајућих придева из топонимије као што су
доˈлачкӣ, феричаˈначкӣ441 (1953: 135–136), мада је још у међуратно време (према истом
аутору) нормирано било само слоˈвеначкӣ. Тај лик Ившић објашњава утицајем генитива
множине именица с МА за слог левљим (трˈгова̄ ца̄ : Слоˈве̄ на̄ ца̄ → трˈговачкӣ :
слоˈвеначкӣ) и обликâ слоˈве̄ нскӣ, Слоˈве̄ нија. Стевановићево тумачење (1991: 18), по
којем је словеˈначкӣ метатонијски акценат попут оног у новеˈла, није ближе објашњено.
Тек неколико речи не подлеже регресији МА: гоˈрскӣ, двоˈрскӣ, жеˈнскӣ², свиˈњскӣ,
среˈскӣ², суˈдскӣ² – земаˈљскӣ (и ванземаˈљскӣ, надземаˈљскӣ²) – живиˈнскӣ², стариˈнскӣ,
хапсаˈнскӣ442 и још стране основе ајурвеˈдскӣ, амбулаˈнтскӣ, строˈфскӣ², субреˈтскӣ,
хиˈндскӣ443, код којих задржавање МА делује још необичније.
Крајњу регресију МА – осим у мˈакроскопскӣ², где би то МА могло настати под
утицајем именица стˈетоскоп², тˈелескоп², и сличним творевинама ˈекономскӣ²,
мˈетрономскӣ⁽²⁾, хˈексаго̄ нскӣ⁽²⁾ 444 – налазимо и у сˈуптро̄ пскӣ (~ суптро̄ ˈпи) и
пˈортуга̄ лскӣ / портуˈга̄ лскӣ (~ Портуˈга̄ лија, Португа̄ ˈлац445). У питању су, дакле, већином
ликови наслоњени на МА мотиватора. Регресија МА до почетка речи при суфиксацији
са ‐скӣ, ипак, у савременом говору сасвим је уобичајена појава: дˈисциплӣнскӣ,
мˈедицӣнскӣ; ˈакадемскӣ, пˈедагошкӣ, фˈилолошкӣ (уп. и нормирано ˈекономскӣ², као и
Вуково гˈосподскӣ). Међу примерима ССТ и ПСТ она је, разуме се, сразмерно честа и у
речницима прописана: бˈадњеда̄ нскӣ; ˈизванвременскӣ, ˈизванстраначкӣ, ˈинтраве̄ нскӣ,
мˈеђуверскӣ, мˈеђуопштинскӣ, мˈеђуплеменскӣ, прˈиобалскӣ, дублетно и двˈотрећӣнскӣ²,
сˈувоземскӣ²; вˈаншколскӣ², мˈеђуградскӣ², мˈеђуселскӣ², мˈеђустр[а]начкӣ², мˈеђузо̄ нскӣ²,
нˈадземаљскӣ⁽²⁾, нˈадморскӣ⁽²⁾, прˈедвојнӣчкӣ².
Пажњу привлачи пример гла̄ ˈгољски (глˈагољскӣ) ~ глагоˈљица; наместо тих ПЛ
очекивало би се глăˈгољскӣ, али то не нуди ниједан речник. Изгледа да укрштање с
лексемом гла̄ ˈгол односи превагу (глˈагољскӣ бележе РА и РМС, док ОР ту варијанту
укида).
2.1.236.8. Крајњу прогресију МА, до пред суфикс, уочавамо код једносложних
основа лаˈњскӣ, моˈрскӣ, свеˈтскӣ, свиˈњскӣ, дублетно и у брˈатскӣ / браˈтскӣ, бˈрдскӣ /
брˈдскӣ, брˈодскӣ / броˈдскӣ, вˈерскӣ / веˈрскӣ, врˈашки / враˈшкӣ, граˈдскӣ / грˈадскӣ, љуˈдскӣ /
љˈудскӣ, пˈољскӣ / поˈљскӣ, шкˈолскӣ / шкоˈлскӣ (редовно уз краћење ПОС именицâ врˈа̄ г,
грˈа̄ д, љˈӯди, свˈе̄ т, мˈо̄ ре, шкˈо̄ ла²), а тако и у ређим ПСТ / ССТ с њима сложеним:

У Даничићевој грађи (1925) нема оваквих придева.
„Tko, dakle, hoće da upotrebljava pridev slovenački [...] s pravilnim akcentom, mislim, da treba da ga izgovara
slovènačkī“ (1953: 136; подвлачење и правопис изворни).
441 Према Дӯˈвно је, с друге стране, дӯˈвањскӣ / дˈувањскӣ (РА), мада је правилно дато Лӣˈвно ~ лиˈва̄ њскӣ. М.
Николић у ОР коригује несистемске дужине: дуˈвањскӣ², лиˈвањскӣ, али не и МА: дˈувањскӣ².
442 Уп. ипак меˈха̄ нскӣ, креˈчанскӣ од именица на -аˈна и још серију придева на -ˈӣнски који стоје наспрам
живиˈнскӣ², стариˈнскӣ.
443 Од хиˈнди, што је нереалан ПЛ. Уп. бројне англицизме на -и из РСЈ: брˈенди, грˈизли, дˈерби, пˈони, тˈакси...
444 РСЈ не нуди мотиватор ове лексеме. У РМС, ОР и Мат имамо хексаˈго̄ н.
445 Пˈортуга̄ лскӣ² је пре према ненормираном Пˈортугал, што ову прозодијску варијанту чини
недоследном мотивном лику.
439
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дубокомоˈрскӣ; белосвеˈтскӣ², ванброˈдски², високошкоˈлскӣ², међуљуˈдскӣ², одистиˈнскӣ
(то су махом дублети; друге такве творенице МА редовно смештају другде).
Код вишесложних основа имамо прогредирано ђавоˈлскӣ, непријатеˈљскӣ,
пријатеˈљскӣ и дублетно анђеˈлскӣ / ˈа̄ нђелскӣ, анђеоˈскӣ / ˈа̄ нђеоскӣ, дˈеверскӣ / девеˈрскӣ,
ђˈӯрђевскӣ / ђурђеˈвскӣ, јˈезерскӣ / језеˈрскӣ, мајстоˈрскӣ / мˈа̄ јсторскӣ и одистиˈнскӣ²
(заистински и изистински не познају ово МА).
Примери декадеˈнтскӣ, практикаˈнтскӣ, хоризоˈнтскӣ и дублети конкуреˈнтскӣ /
конкуˈрентскӣ,
превараˈнтскӣ / преваˈрантскӣ,
пренумеˈрантскӣ / пренумераˈнтскӣ,
претеˈндентскӣ / претендеˈнтскӣ, циркуˈсантскӣ / циркусаˈнтскӣ – чије мотивне речи
носе МА за слог даље од краја речи – двоструко су необични: прво зато што је њихов
узлазни акценат „вештачки претворен“ (РСЈ: 9) и друго зато што одударају од десетина
других примера без такве алтернације446.
Прогресију МА до ПОС срећемо у јеˈсе̄ нскӣ и дублетима ˈистӣнскӣ / иˈстӣнскӣ (тако
и за‐, из‐, од‐), кˈурја̄ чкӣ / куˈрја̄ чкӣ, проˈсја̄ чкӣ / прˈосја̄ чкӣ (у последња два примера
померено МА је још Вуково). Боˈсанскӣ, како даје већина речника, с прогредираним је
МА према Бˈосна, али то може представљати укрштање с формом боˈса̄ нскӣ (нпр. код
Бабића 2002: 400), која би се пре изводила од Боса̄ ˈнац.447 Из топонимије је још ово: РСЈ
даје помакнуто смедеˈре̄ вскӣ448, а РА и ОР и миланоˈвачкӣ, пожареˈвачкӣ (нама је познато
крагујеˈвачкӣ, лазареˈвачкӣ, младеноˈвачкӣ, па и кучева̏ чки, са суфиксом ‐ачки).
На основу изнетих примера за алтернације МА може се уочити да је уз регресију
МА честа, ако не и редовна појава дужење ПОС, а уз прогресију његово недужење или
краћење.
Засебну групу придева са суфиксом ‐ски чине они од именица (већином страног
порекла) на ‐ија, ‐ӣј, ‐ијум, ‐ио, којима је заједнички завршетак основе ‐иј‐449. Тај се слог,
због присуства сонанта, редовно дужи.450
Творенице од именица с МА пред суфиксом задржавају мотивне ПЛ: оне од
мотиватора с краткоћом пред ‐иј‐ то чине доследно, а оне с дужином на том месту – с
неколико изузетака.
(1) (а)ăˈ‐ӣј‐ – агеˈнцӣјскӣ, агрохеˈмӣјскӣ, адсоˈрпцӣјскӣ, аˈзӣјскӣ², акадеˈмӣјскӣ,
аˈкцӣјскӣ, алегоˈрӣјскӣ, алеˈргӣјскӣ, алхеˈмӣјскӣ, аналоˈгӣјскӣ, андрагоˈгӣјскӣ, антолоˈгӣјскӣ,
аполоˈгӣјскӣ, апсоˈрпцӣјскӣ, аˈрмӣјскӣ, артиљеˈрӣјскӣ, ауˈкцӣјскӣ, ауˈстрӣјскӣ²,
афродиˈзӣјскӣ, бадаваˈџӣјскӣ, баˈлӣјскӣ, баˈнӣјскӣ, беˈкрӣјскӣ, беˈлгӣјскӣ, бераˈтлӣјски,
беспаˈртӣјскӣ, биˈблӣјскӣ, бижутеˈрӣјскӣ, бискуˈпӣјскӣ, богослоˈвӣјскӣ, бостаˈнџӣјскӣ,
буˈнџӣјскӣ, буреˈгџӣјскӣ, буˈсӣјскӣ итд. итд.
(2) (а)а̄ ˈ‐ӣј‐ – агита̄ ˈцӣјскӣ, агломера̄ ˈцӣјскӣ, аеронавига̄ ˈцӣјскӣ, акумула̄ ˈцӣјскӣ,
амелиора̄ ˈцӣјскӣ, амортиза̄ ˈцӣјскӣ, ампута̄ ˈцӣјскӣ, антиинфла̄ ˈцӣјскӣ, апозӣˈцӣјскӣ,
артикула̄ ˈцӣјскӣ, асигна̄ ˈцӣјскӣ, асимила̄ ˈцӣјскӣ, асоција̄ ˈцӣјскӣ, аспира̄ ˈцӣјскӣ итд. итд.
Осим примера на ‐ција, у другу групу иду и а̄ ˈзӣјскӣ, евроа̄ ˈзӣјскӣ, евровӣˈзӣјскӣ,
махаго̄ ˈнӣјскӣ, на̄ ˈхӣјскӣ, се̄ ˈрӣјскӣ², као и мотивни дублети грдо̄ ˈсӣјскӣ², да̄ ˈхӣјскӣ²,
ина̄ ˈџӣјскӣ², кабада̄ ˈхӣјскӣ², кала̄ ˈјџ[ӣ]јскӣ², пе̄ ˈнзӣјскӣ² (уз грдоˈсӣјски²..., према грдоˈсија /
грдо̄ ˈсија...). Краћење мотивне пенултиме у тој групи уочавамо сасвим ретко, у речима
Нпр. ађуˈтантскӣ, апсоˈлвентскӣ, асиˈстентскӣ, дебиˈтантскӣ, делиˈнквентскӣ, интриˈгантскӣ,
комаˈндантскӣ, продуˈцентскӣ, протеˈстантскӣ, реконвалеˈсцентскӣ, сакраˈментскӣ, шпекуˈлантскӣ...
447 С друге стране, ни дужина на непостојаном а није страна топонимији: у РА имамо лиˈва̄ њскӣ.
448 Ендоним је без дужине: смедере̏ вски.
449 Ту, осим префиксала, спадају и ретке ПСТ као беспаˈртӣјскӣ, вансеˈрӣјскӣ.
450 Међу десетинама примера на -ӣјскӣ могу се, ипак, наћи по свој прилици грешком непродужене форме:
калаˈјџијскӣ / кала̄ ˈјџијскӣ, крвоˈпијскӣ (тако и у прилогу), подвалаˈџијскӣ, раˈдијскӣ, стабилизаˈцијски. У
речима коˈтерӣјскӣ², прˈаисторӣјскӣ² недостаје мотивна дужина (уп. прˈеисто̄ рӣјскӣ²). Све те дужине у
даљем тексту реконструишемо и дајемо у угластим заградама.
446
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мераˈклӣјскӣ; еволуˈцӣјскӣ, револуˈцӣјскӣ, стабилизаˈц[ӣ]јск[ӣ], а дублетно и у
генера̄ ˈцӣјскӣ
(генераˈцӣјскӣ),
реквизӣˈцӣјскӣ / реквизиˈцӣјскӣ,
лӣˈнӣјскӣ / лиˈнӣјскӣ.
Сразмерно мали број таквих придева сведочи о њиховој неуклопљености у систем.
Речи пак с МА пред дугом пенултимом основе ((а)ˈа̄ ‐иј‐) раслојавају се овако:
(1) мотивне ликове задржавају придеви ˈа̄ зӣјскӣ², еˈлӣзӣјскӣ, лˈе̄ гӣјскӣ, мˈе̄ дӣјскӣ,
мˈӯмӣјскӣ, нˈӣзӣјскӣ, прˈе̄ мӣјскӣ, прˈе̄ рӣјскӣ, рˈа̄ дӣјскӣ (~ рˈа̄ дӣј, рˈа̄ дијум), рˈе̄ жӣјскӣ²,
сˈе̄ рӣјскӣ², фˈӣсӣјскӣ² – диˈлӯвӣјскӣ, еквиˈно̄ цӣјскӣ, коˈт[е̄ ]рӣјскӣ², паˈтрӣцӣјскӣ,
траˈдӣцӣјскӣ;
(2) пенултиму основе крате и до пред ПОС прогредирају МА придеви: абраˈзӣјскӣ,
агоˈнӣјскӣ, адхеˈзӣјскӣ, алкаˈлӣјскӣ, амброˈзӣјскӣ, амфиˈбӣјскӣ, артеˈрӣјски, аустраˈлӣјскӣ,
бактеˈрӣјскӣ, батеˈрӣјскӣ, вансеˈрӣјскӣ, виˈсӣјски, галеˈрӣјскӣ, гимнаˈзӣјскӣ, гоˈрдӣјскӣ,
децеˈнӣјскӣ, дивиˈзӣјскӣ, диониˈзӣјскӣ, дисхармоˈнӣјскӣ, дрогеˈрӣјскӣ, елеˈгӣјскӣ, емпиˈрӣјскӣ,
ендехаˈзӣјскӣ, енхармоˈнӣјскӣ, ероˈзӣјскӣ, естуаˈрӣјскӣ, инваˈзӣјскӣ, истоˈрӣјскӣ,
калоˈрӣјскӣ, категоˈрӣјскӣ, кохеˈзӣјскӣ, мемоˈрӣјскӣ, милиˈцӣјскӣ, муниˈцӣјскӣ, провиˈзӣјскӣ,
прозоˈдӣјскӣ, раˈдијскӣ (~ рˈа̄ дио), релиˈгӣјскӣ, симфоˈнӣјскӣ, синхроˈнӣјскӣ, телевиˈзӣјскӣ,
теоˈрӣјскӣ, хармоˈнӣјскӣ, хистеˈрӣјскӣ451 – раˈд[ӣ]јскӣ (~ рˈа̄ дио);
(1–2) дублетне ликове носе лабораˈто̄ рӣјскӣ / лаборатоˈрӣјскӣ, сцеˈна̄ рӣјскӣ /
сценаˈрӣјскӣ.
Како показује грађа, на појаву алтернација утиче број слогова основе: двосложне
основе имуне су на алтернације (изузев примерâ раˈдӣјскӣ и гоˈрдӣјскӣ), док их оне с
већим бројем слогова махом познају. Од тога одступају само четири примера типа
еквиˈно̄ цӣјскӣ и два дублета типа лабораˈто̄ рӣјскӣ / лаборатоˈрӣјскӣ. С обзиром на ту
тежњу, придавање разликовне функције алтернацијама у пару раˈд[ӣ]јскӣ : рˈа̄ дӣјскӣ
(рˈа̄ дио : рˈа̄ дӣј, рˈа̄ дијум) не чини се сувислим.
МА постављено даље од пенултиме основе стабилно је: ˈалваџӣјскӣ², бˈозаџӣјскӣ,
млˈекаџӣјскӣ, рˈабаџӣјскӣ..., прˈаист[о̄ ]рӣјскӣ², прˈеисто̄ рӣјскӣ². То важи и за аˈустрӣјскӣ²,
где је оно пред пенултимом основе, али кратком.
2.1.236.9. Недоследности у поређењу с прозодијом мотивне речи уочавамо у
мˈӯмӣјскӣ ~ мˈӯмија / муˈмија и дугмеˈџӣјскӣ ~ дугмеˈџија / дˈугмеџија (очекивано је и
муˈмӣјски, дˈугмеџӣјскӣ); недоследности међу примерима сличне структуре уочавамо у
паровима евровӣˈзӣјскӣ : телевиˈзӣјскӣ; вансеˈрӣјскӣ : сеˈрӣјскӣ / се̄ ˈрӣјскӣ.
Будући да смо разматрајући прозодијске алтернације наводили примере за ПСТ и
ССТ, чини се непотребних да их све понављамо. О њима је довољно рећи да, као и
остали прости суфиксали, познају дужење и краћење ПОС (заплаˈнӣнскӣ, двотреˈћӣнскӣ;
приˈдворскӣ, мˈеђуградскӣ / међуˈградскӣ), регресију МА до пред ПОС и прогресију до
суфикса (безаˈто̄ мскӣ, црноˈгорскӣ; ванброˈдскӣ², дубокомоˈрскӣ), мада је друга појава
сразмерно ретка и, осим једног примера, ограничена на дублете. И у овом творбеном
моделу се показало да је иницијално МА специфична одлика комбинованих твореница
(осталима се, упркос употреби, оно не признаје): прˈиобалскӣ, бˈадњеда̄ нскӣ, уз мноштво
дублета као ваˈншколскӣ / вˈаншколскӣ, мˈеђуградскӣ / међуˈградскӣ. Шавно МА успоставља
се, осим у примерима где је оно мотивно, само у беˈстежӣнскӣ и преˈтхришћа̄ нскӣ.
Необично постиницијално МА видимо у оˈновременскӣ², свеˈтоса̄ вскӣ² (први је лик
преузет из РМС, други је први пут нормиран). Пример шестоја̏ нуа̄ рскӣ мотивно МА
реализује на другој основи. Прˈива̄ тновласничкӣ, што је неочекивано, задржава
прозодијске одлике прве саставнице.

Неки од њих имају дублетне мотивне ПЛ галеˈрӣјскӣ ~ гаˈле̄ рија / галеˈрија, тако и дионизијски,
дисхармонијски, дрогеријски, категоријски, прозодијски, симфонијски, синхронијски, хармонијски,
хистеријски.
451

192

Нормативна решења би се могла ускладити у хомоструктурним твореницама
заˈистинскӣ / заиˈстӣнскӣ,
иˈзистинскӣ / изиˈстӣнскӣ
:
оˈдистӣнскӣ / одиˈстӣнскӣ /
одистиˈнскӣ; ванземаˈљскӣ : надземаˈљскӣ (нˈадземаљскӣ); великокаˈлӣбарскӣ :
малокалӣˈбарскӣ / малокалиˈбарскӣ.
У погледу односа прозодије твореница и мотиватора, јављају се следеће
недоследности. Према мотивним речима с дублетним квантитетом ПОС налазимо само
дужину: аˈзо̄ тскӣ, асиˈмпто̄ тскӣ, бољшеˈвӣчкӣ, браˈнӣчкӣ, ереˈмӣтскӣ, раˈпсо̄ дскӣ (ради се
о примерима код којих нема услова за дужење); и обрнуто, према мотивној дужини ПОС
налазимо дублетизам: шˈинскӣ / шˈӣнскӣ, каˈно̄ нскӣ / каˈнонскӣ, оˈрта̄ чкӣ / оˈртачкӣ,
хермафроˈдӣтскӣ / хермафроˈдитскӣ, шваˈле̄ рскӣ / шваˈлерскӣ 452 . Грешком нису
обележене мотивне дужине у ванеˈвропскӣ, глаˈвничарскӣ, делтоˈидскӣ, лˈуткарскӣ,
мешеˈтарскӣ, оˈктанскӣ, подругиˈвачкӣ, подстреˈкачкӣ, полиˈгонскӣ, понтоˈнирскӣ,
преписиˈвачкӣ, препоˈнашкӣ, пˈршљенскӣ, цˈестарскӣ, тако и сироˈмашкӣ (~ сирома̄ ˈх‐), а у
жаˈнда̄ рмскӣ и еуˈклӣдскӣ дужине постоје иако их нема у мотиватору453; у првом
примеру квантитет је настао укрштањем с варијантом жаˈнда̄ р. Када је реч о дужини
слога који претходи ПОС, мотиватору не одговара кратко ра̄ ˈсколничкӣ (~ ра̄ ˈско̄ лнӣк),
односно дуго бӣˈровскӣ, гла̄ ˈдничкӣ, про̄ ˈзорскӣ, будући да све три речи мотивишу
именице које познају и краткоћу.
Према мотивним речима с дублетним МА очекивали бисмо да оно буде смештено
(1) и за слог левље: беˈда̄ чки, буˈна̄ рскӣ, доˈма̄ рскӣ, коˈжа̄ рскӣ, тоˈка̄ рскӣ, тоˈрба̄ рскӣ,
уˈра̄ рскӣ, дуˈховскӣ, коˈвӣнскӣ, уˈбошкӣ, духобоˈрачкӣ, четвороноˈжачкӣ, гиљоˈтӣнскӣ,
плаˈнӣнскӣ, шпедиˈте̄ рскӣ, велетргоˈвӣнскӣ, односно (2) и за слог дешње: бˈискупскӣ,
жˈидовскӣ, лˈагумскӣ, фˈаунскӣ, срˈете̄ њскӣ, грˈобничкӣ, сˈудбинскӣ 454 , иˈзраелскӣ,
поˈсленичкӣ, поˈвршӣнски / поˈвршинскӣ. Уз телеˈграфскӣ недостаје тˈелеграфскӣ. Према
инваријантном мотиватору имамо твореничке дублете, од којих мотивном МА
одговара (3) првонаведена варијанта: чˈадорскӣ / чаˈдорскӣ, бариˈто̄ нскӣ / бˈарито̄ нскӣ,
односно (4) другонаведена варијанта: на̄ ˈродња̄ чкӣ / нароˈдња̄ чкӣ, сˈировӣнскӣ /
сироˈвӣнскӣ. Однос привржеˈнӣк ~ приˈврженичкӣ, преузет из РМС, такође није системски
(ОР, рецимо, уједначава примере у корист МА мотивне речи). Прва варијанта из дублета
блӯˈднӣчкӣ / блˈӯднӣчкӣ ’који се односи на блуднике, блуднице [...]’, ако у питању није
прогресија према блˈӯднӣк, такође је недоследно дата, и у погледу МА и у погледу
дужине, која не може бити мотивисана фемининумом. Слично важи и за деоˈничкӣ
према дˈеонӣк / деоˈнӣк и деоˈница.
Недоследности у односу мотиватора и творенице које се тичу и МА и квантитета
видимо у примерима ваˈрмећкӣ ~ вˈа̄ рмеђа (у РА, ОР је (и) ваˈрмеђа)455, здравора̄ ˈзумскӣ ~
рˈазӯм (уп. рˈазӯмскӣ, као и здравора̏ зӯмскӣ из ОР), вишенаˈменскӣ ~ нˈа̄ мена (нˈамена)
(уп. нˈа̄ менскӣ (нˈаменскӣ)), воˈлуменскӣ / волуˈменскӣ ~ волуˈмен / волӯˈмен (РА, РМС, ОР:
воˈлумен / волуˈмен), рˈибичкӣ ~ рибӣˈч‐ (у РМС је рˈибич). Оне су већином настале
ажурирањем прозодије мотивног лика у РСЈ. Ипак, за приˈштинскӣ ~ Прˈӣштина то не
важи; мада бисмо ту очекивали регуларно прˈӣштинскӣ (посведочено у П60), и лик
приˈштинскӣ познат је речницима (РМС, ОР): ту би могло бити речи о прогресији до

Ову недоследност објашњава дублетизам мотиватора из РМС (каˈнон², оˈртак², хермафроˈдит²,
шваˈлер²) или чак само кратки лик: шˈина.
453 Потврду за мотиватор друге речи нашли смо само на ХЈП: Еуˈклид (Еˈуклид) (али: еуˈклидскӣ
(ˈеуклидскӣ)!).
454 Варијанту суˈдбинскӣ не нуде ни други речници који прописују лик судбиˈна² (РМС, ОР), већ то чини
само Мат, али и он недоследно: суˈдбинскӣ ~ сˈудбина / судбиˈна. РСЈ ипак бележи друˈжӣнскӣ, роˈдбинскӣ²,
према окситоној варијанти мотиватора.
455 Ипак, и РА према вˈа̄ рмеђа (ваˈрмеђа) недоследно твори придев: вˈа̄ рмећкӣ. РМС и ОР су доследни: први
речник само с МА у иницијалној позицији у обе речи, а други с дублетима.
452
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пред ПОС (као у смедеревски) или – што је мање вероватно – о извођењу од
конструисаног *Приштӣˈнац, чему у прилог иде дужина дата на ХЈП (приˈштӣнскӣ).
2.1.237. Суфикс ‐ујски
Два придева носе овај суфикс: воˈлӯјскӣ и оˈвнӯјскӣ. МА им је фиксирано пред
суфиксом, а његови слогови су дуги.
2.1.238. Суфикс ‐овски
2.1.238.1. Придеви грађени суфиксом ‐овскӣ (‐евскӣ, ‐љевскӣ) – као и друге речи с
том присвојном морфемом – задржавају мотивне ПЛ: аˈвнојевскӣ, аˈгитпроповскӣ,
ˈалтовскӣ, ˈа̄ ријевскӣ (~ ˈАрије), аристоˈтеловскӣ, аˈрха̄ нђеловскӣ, бˈасовскӣ, беˈковскӣ,
бӣˈковскӣ (биˈковскӣ), блоˈковскӣ, брˈатовскӣ, веˈртеровскӣ, воˈловскӣ, вра̄ ˈчевскӣ,
вˈӯковскӣ, гроˈмовскӣ, гроˈфовскӣ, дˈедовскӣ, деˈкартовскӣ, дˈендијевскӣ, дˈивовскӣ,
дˈуждевскӣ, дуˈкатовскӣ, еˈзоповскӣ, жа̄ ˈнровскӣ / жˈанровскӣ, зˈетовскӣ, змˈајевскӣ,
ка̄ ˈбловскӣ, ка̄ ˈдровскӣ, каˈиновскӣ, квˈартовскӣ, кло̄ ˈвновскӣ / клˈовновскӣ, кра̄ ˈљевски,
лˈавовскӣ, лˈордовскӣ, луˈтеровскӣ, мˈартовскӣ, мˈаршевскӣ, мˈилошевскӣ, молијеˈровскӣ,
мˈостовскӣ, наполео̄ ˈновскӣ, нˈатовскӣ, њˈегошевскӣ, оˈрвеловскӣ, па̄ ˈжевскӣ / пˈа̄ жевскӣ,
пˈарковскӣ, пеˈтровскӣ, пуˈковскӣ, роˈбовски, своˈдовскӣ, слоˈновскӣ, сноˈбовскӣ,
сˈужњевскӣ / сˈӯжњевскӣ, тоˈповскӣ, чˈаплиновскӣ, шеˈкспировскӣ / шˈекспировскӣ.
За један део примера, творен од личних имена (као езоповски, орвеловски) и веома
заступљен у савременом језику мимо речничке грађе, нисмо могли да утврдимо
прозодијске односе с мотиваторима, јер их речници не бележе. Неки од њих, мислимо,
могли би да носе и другачије ликове, а посебно пример молијеˈровскӣ, чија би мотивна
реч заизвесно била Молије̄ ˈр‐456, 457.
2.1.238.2. Код покретних парадигми јавља се прогресија МА: кне̄ ˈжевскӣ,
пˈӯжевскӣ / пӯˈжевскӣ (уп. кнˈе̄ жев / кне̄ ˈжев), роˈдовскӣ (уп. у РА боˈговскӣ⁽²⁾), али се она –
ако није у питању пука недоследност – проширује и на непокретне основе као
џиˈновскӣ², шаˈховскӣ, па и хладнораˈтовскӣ, где то МА може бити производ вештачког
уклањања непочетног силазног акцента, као год и мотивно МА из парадигме
рˈат‐раˈта, познате новоштокавским говорима (у РСЈ је рˈат‐). Прогресија у
чехоˈвљевскӣ може се објашњавати утицајем придева као братоˈвљев.
Прогресију МА до краја речи срећемо у: кумоˈвскӣ, синоˈвскӣ и дублетима бˈеговскӣ/
бегоˈвскӣ, бˈоговскӣ / богоˈвскӣ, кнˈе̄ зовскӣ / кнезоˈвскӣ, свˈатовскӣ / сватоˈвскӣ. И ту су
махом у питању мотиватори из покретних парадигми.
Крате се у неколико примера ПОС једносложних основа дˈаровскӣ, оˈрловскӣ /
о̄ ˈрловскӣ и двосложне основе гˈаврановскӣ (уп. редовно лˈабӯдов).
Поређењем ликова мотиватора и творенице уочавају се ове недоследности:
пуˈковскӣ ~ пˈӯк / пуˈк‐ 458 , гˈестаповскӣ / геˈстаповскӣ ~ Гестапоˈ‐ / Гˈестапо,
информбиˈровскӣ ~ бироˈ‐459, диоˈнӣзијевскӣ / диониˈзијевскӣ ~ диоˈнӣзије.
У вла̄ ˈдиновскӣ имамо јединачно ‐иновски, сложено с две посесивне морфеме. Реч
такође носи мотивни ПЛ.

Уп. у РСЈ гондолиˈје̄ р-гондолије̄ ра, екстериˈје̄ р, карабиниˈје̄ р, премиˈје̄ р, романсиˈје̄ р, хотелиˈје̄ р...
Несистемско решење код придева од мотиватора из исте парадигме налазимо у патриˈја̄ рховскӣ
(РМС), мада у је РСЈ регуларно нпр. наполео̄ ˈновскӣ.
458 Ту би, ако није реч о реалним тежњама, спадали и односи џиˈновскӣ² ~ џˈин-, шаˈховскӣ ~ шˈах-.
459 Системска твореница би гласила информбироˈвскӣ (тако и нˈатоовскӣ);
456
457
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2.1.239. Суфикс ‐ински
У прозодији придева са суфиксом ‐инскӣ најпре се издваја питање дужине првог
суфиксалног слога (‐ин‐). Он је у приближно једнаким односима дат као кратак, дуг или
дублетно кратак и дуг:
(1) аˈгинскӣ, вӣˈлинскӣ, го̄ ˈљинскӣ, мˈа̄ јчинскӣ, про̄ ˈтинскӣ, трˈојичинскӣ, ћӣˈфтинскӣ,
хˈуљинскӣ;
(2) гоˈстӣнскӣ, дугоˈвӣнскӣ, кˈастӣнскӣ, ло̄ ˈлӣнскӣ, оˈсновӣнскӣ, ˈочӣнскӣ / оˈчӣнскӣ,
сˈестрӣнскӣ, слуˈгӣнскӣ, со̄ ˈвӣнскӣ, чаˈршӣнскӣ;
(1–2) гˈаздинскӣ / гˈаздӣнскӣ, гӯˈјинскӣ / гуˈјӣнскӣ, кћˈеринскӣ (кћˈерӣнскӣ), куˈрвӣнскӣ /
кˈӯрвинскӣ, ла̄ ˈлӣнскӣ (ла̄ ˈлинскӣ), мˈатерӣнскӣ / мˈатеринскӣ, мˈаћехӣнскӣ / мˈаћехинскӣ,
неˈвестӣнски / неˈвестинскӣ, ра̄ ˈјинскӣ / ра̄ ˈјӣнскӣ.
Наведена расподела дужина чини се произвољном. У њој се, ипак, налази ова
тежња: избегава се кумулација квантитета, разједначавањем дужине суфиксалног
слога (примерâ типа вӣˈлинскӣ има пет, а оних типа ло̄ ˈлӣнскӣ само два, уз два дублета)
или ПОС (гуˈјӣнскӣ², слуˈгӣнскӣ).
ПЛ изведеница махом су мотивни. Од тога имамо само неколико одступања. ПОС
крате поменути примери гуˈјӣнскӣ² и слуˈгӣнскӣ, за разлику од оних типа вӣˈлинскӣ.
Такав ПЛ носи и куˈрвӣнскӣ², с краћењем и прогресијом МА (уз кˈӯрвинскӣ²; уп. само
мˈа̄ јчинскӣ), као и гоˈстӣнскӣ, само с прогресијом. ˈОчӣнскӣ² и сˈестрӣнскӣ је с регресијом
МА (уп. ПЛ сˈестрић, сˈестрич(и)на, сˈестрӣнство²), мада је оˈчӣнскӣ² недоследно лику
ˈочин (РА и др.; не бележи га РСЈ). Аˈгинскӣ није у складу с дублетним мотивним формама
аˈга / ˈага. Готово све те појаве оличавају тежњу ка успостављању ПЛ ăˈ‐ӣнскӣ.
2.1.240. Суфикси ‐ански, ‐енски
Придеви са суфиксима ‐ански и ‐енски460 сврставају се према ПЛ у три групе:
примере (1) с мотивним МА, (2) с МА прогредираним до краја речи и (3) с МА
прогредираним до пред (продужен) суфикс:
(1) беˈрба̄ нскӣ, бˈерза̄ нскӣ, кˈућа̄ нскӣ, пˈоштанскӣ, суˈпружанскӣ, тˈузланскӣ,
чˈарда̄ нскӣ – чеˈсменскӣ;
(2) божаˈнскӣ, владичаˈнскӣ, гробљаˈнскӣ², девичаˈнскӣ, пророчаˈнскӣ, човечаˈнскӣ –
баштеˈнскӣ, ћабеˈнскӣ;
(3) амброзиˈја̄ нскӣ, јулиˈја̄ нскӣ, месиˈја̄ нскӣ, терезиˈја̄ нскӣ.
Мимо класификације остаје гроˈбља̄ нскӣ² с прогредираним МА и скраћеним ПОС.
У првој групи види се краћење ПОС (беˈрбанскӣ, чˈарданскӣ), а у другој и трећој
успостављање колумналних ликова ‐аˈнскӣ одн. ‐ˈа̄ нскӣ. Прозодија примера из треће
групе условљена је завршетком мотивне речи (‐иј‐) и пореклом. Избор МА код примера
прве и друге групе могао би се приписати броју слогова мотиватора: једносложне
основе чешће задржавају мотивно МА, али је превага таквих примера незнатна.
Дужина првог суфиксалног слога код колумналних ликова зависи од МА: пред
њим је слог кратак, а за њим дуг. Па ипак, дуго ‐а̄ н‐ у вези је и с дужином одговарајућег
суфикса ‐(иј)а̄ ˈнац из примера као волтерија̄ ˈнац ~ волтериˈја̄ нскӣ. Код примера који
чувају мотивно МА имамо насумично расподељену дужину суфикса: (а) пˈоштанскӣ,
суˈпружанскӣ, тˈузланскӣ према (б) беˈрба̄ нскӣ, бˈерза̄ нскӣ, кˈућа̄ нскӣ, чˈарда̄ нскӣ (дуго и
гроˈбља̄ нскӣ²).
2.1.241. Суфикси ‐њи, ‐ањи
Придеви са суфиксима ‐њи и ‐ањи, које због сродности обрађујемо заједно показују
више прозодијских тежњи. Начелно важи да они задржавају мотивно МА, као у
460

С потоњим суфиксом смо их забележили само три: баштенски, ћабенски, чесменски.
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примерима ?вˈа̄ јкадањӣ / вˈајкадањӣ, ваˈскршњӣ, вечеˈрашњӣ, гˈо̄ рњӣ, дˈа̄ љњӣ, даˈнашњӣ,
дˈо̄ њӣ, досаˈдањӣ, дотаˈдањӣ, зиˈмушњӣ, јˈагодњӣ, јесеˈнашњӣ, јˈутрошњӣ, крˈа̄ јњӣ, лˈетњӣ,
лˈетошњӣ, мˈалочашњӣ (и доˈмалочашњӣ), мˈате̄ рњӣ, ноˈћашњӣ, поˈкра̄ јњӣ, поˈтоњӣ,
прˈедвече̄ рњӣ, прˈедјута̄ рњӣ, прˈекјучерањӣ, проˈлетњӣ, проˈлетошњӣ, саˈдањӣ, сˈиноћњӣ,
срˈедӣшњӣ, стрˈажњӣ, суˈботњӣ, таˈдањӣ, тоˈбожњӣ, уˈнутарњӣ / унуˈтарњӣ, уˈскршњӣ;
троˈлетњӣ (добар део њих, како се види, чине придеви на ‐шњи, грађени од
референцијално одређених прилога на ‐с).
Регресије МА до пред ПОС имамо у блˈӣжњӣ / блˈижњӣ, зˈӣмњӣ, кˈӯтњи², сˈӯдњӣ, па и
у гˈо̄ рњӣ, дˈо̄ њӣ ако се мотивишу са го̄ ˈре, до̄ ˈле, што РСЈ не нуди. Регресија изостаје у
гӯˈжњи, кӯˈтњӣ⁽²⁾, као и у унуˈтарњӣ, где се може правдати вокализацијом (уп. лоˈвачкӣ,
т. 2.1.236.7). Ако би се ?вˈишњӣ / вˈӣшњӣ изводило од вис‐оˈк‐, вис‐иˈн‐а, и ту бисмо имали
повлачење МА. Посебан тип регресије имамо у доˈтадањӣ² (уз дотаˈдањӣ²), која је у
вези са шавним МА (в. сличну појаву под ‐шњӣ).
До пред суфикс прогредирају МА у примерима јучеˈрањӣ, дојучеˈрањӣ и сви типа
саˈдањӣ (ако се изводе од сˈад и сл.), а до пред ПОС у свˈагдањӣ / сваˈгдањӣ; јуˈта̄ рњӣ,
веˈче̄ рњӣ, поˈкра̄ јњӣ (према необичном пˈокрај²). Госпо̄ ˈдњӣ² (уз мотивно гˈосподњӣ²)
необична је формација; она би се могла објашњавати утицајем црквенословенског
(руског) акцента (госпо́ день)461, чије правилно новоштокавско преношење имамо у
варијанти гоˈсподњӣ² (РА, ОР, ХЈП).
ПОС се крати у примерима без сонанта јˈутрошњӣ, лˈетошњӣ, проˈлетошњӣ,
сˈиноћњӣ, стрˈажњӣ и дублетно у блˈӣжњӣ / блˈижњӣ, као и у речима са сонантом ван
сугласничке групе јучеˈрањӣ (и дојучеˈрањӣ, прˈекјучерањӣ), поˈтоњӣ, саˈдањӣ (таˈдањӣ и
сл. ~ саˈда̄ ², таˈда̄ ²...). Ипак, имамо дуго гӯˈжњӣ, кˈӯтњи (кӯˈтњӣ), сˈӯдњӣ, уз поменуто
блˈӣжњи². Дужење ПОС пред групом сонаната имамо у гˈо̄ рњӣ, дˈа̄ љњӣ, крˈа̄ јњӣ (и
поˈкра̄ јњӣ ~ пˈокрај²); веˈче̄ рњӣ (и прˈедвече̄ рњӣ), јуˈта̄ рњӣ (и прˈедјута̄ рњӣ), тако и у већ
дугом зˈӣмњӣ, а контраховано дуго о имамо у дˈо̄ њӣ. Зачудо, уˈнутарњӣ / унуˈтарњӣ је без
дужине, можда због непостојаног а (уп. ипак јуˈта̄ рњӣ с истим фонетским
окружењем)462. Необична је дужина у вˈӣшњӣ², коју не познају речници на западној
страни, а и она у госпо̄ ˈдњӣ².
2.1.242. Суфикси ‐шњи, ‐ашњи
Изведенице са неким од ова два, прозодијски истоветна суфикса, који се додају
прилошкој основи и које је понекад тешко разлучити463, већим делом задржавају
мотивно МА. Међутим, како је оно у извесном броју примера, посебно у онима типа
садашњи, претсуфиксално – (а) скоˈрашњӣ, доскоˈрашњӣ, одскоˈрашњӣ, унуˈтрашњӣ²; (б)
каˈдашњӣ, саˈдашњӣ (и досаˈдашњӣ), таˈдашњӣ; даˈвнашњӣ, прˈвашњӣ464 – то се јављају и
примери с МА прогредираним до суфикса: самостално, као гоˈдишњӣ (и двестагоˈдишњӣ,
једно‐, осамдесето‐, прошло‐, седмо‐, тисућ‐, толико‐, тро‐, четврт‐, четрдесето‐,

Сличне примере, с реинтерпретацијом старог МА у српско а̄ ˈ, забележили смо у црквеном социлекту у
облицима антропонима: Авра̄ ˈма (ген. јд.), Варва̄ ˈра (женско монашко име), ако се изузму ликови шире
познати народним говорима као ген. јд. Јова̄ ˈна, Јако̄ ˈва и у речницима признате варијанте као Ада̄ ˈма,
Иса̄ ˈка.
462 Једино ХЈП нуди дуг претпоследњи слог: уˈнута̄ рњӣ.
463 Речи као тадашњи могле би се анализирати на два начина: тад-ашњи и тада-шњи; доскорашњи би
могло бити са -шњи, али то не би важило за скорашњи и сл.
464 Примере под (б) разликујемо од претходних по томе што познају и варијанту с МА пред ПОС: кˈад и сл.,
дˈа̄ вно, пˈр̄ во. Додуше, у последњем примеру вероватно омашком није наведен регуларни лик прˈво,
наведен чак и у РСЈ07.
461
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четрнаесто‐, шеснаесто‐), јучеˈрашњӣ (и дојучеˈрашњӣ), оˈндашњӣ, преˈђашњӣ 465 ,
приˈјашњӣ, споˈљашњӣ; некиˈдашњӣ, свакиˈдашњӣ (ССТ с редукованом основом) и
дублетно с мотивним, као вˈаздашњӣ / ваˈздашњӣ, нˈекадашњӣ / некаˈдашњӣ, свˈагдашњӣ /
сваˈгдашњӣ, сˈутрашњӣ / суˈтрашњӣ. На тај однос личи онај у дублету ˈовдашњӣ /
оˈвдашњӣ, али је ту заосновинско МА мотивно, а необично, иницијално може се
приписати традицији (тако га даје Вук). Малопреˈђашњӣ је значењски изведеница од
малопре, као што је уосталом прозиран и однос преˈђашњӣ ~ прˈе̄ ; ту је посреди
контаминација двеју творби, у коју ближе не улазимо.
МА пред ПОС или даље од њега остаје и у речима ?вˈа̄ јкадашњӣ / вˈајкадашњӣ,
нˈаксутрашњӣ, нˈегдашњӣ (и доˈнегдашњӣ), оˈнамошњӣ, поˈсвемашњӣ, прˈекјучерашњӣ,
прˈекосутрашњӣ / прекоˈсутрашњӣ, пр[ˈ]ексутрашњӣ 466 , тˈамошњӣ, уˈнутрашњӣ², које
углавном познају и прогредиране ликове.467
У даˈвнашњӣ, јучеˈрашњӣ, ˈовдашњӣ / оˈвдашњӣ, прˈвашњӣ, прˈекјучерашњӣ,
уˈнутрашњӣ / унуˈтрашњӣ (и у саˈдашњӣ и сл., ако их мотивишемо варијантама саˈда̄ ²...),
а тако и у ССТ некиˈдашњӣ, свакиˈдашњӣ, имамо краћење ПОС; у осталих примера ти
слогови већ су кратки.
Као недоследности изгледају односи оˈндашњӣ : доˈондашњӣ / дооˈндашњӣ и
таˈдашњи : дотаˈдашњӣ / доˈтадашњӣ (уп. и само досаˈдашњӣ), али ту може бити реч и о
тенденцији успостављања шавног МА (тако и у РА неˈгдашњӣ² : доˈнегдашњӣ), будући да
је формално постојање речи као доонда, дотада, досада ствар правописа, а не творбених
односа. Према сваˈгдашњӣ² и некаˈдашњӣ² очекивано је неˈгдашњӣ, па и прекјучеˈрашњӣ.
2.1.243. Суфикс ‐ињи
Придеви с ‐ињи редом имају МА пред суфиксом: голуˈбињӣ, гуˈјињӣ, деˈтињӣ,
дуˈдињӣ, звеˈрињӣ, змиˈјињӣ, оˈсињӣ, оˈчињӣ, пчеˈлињӣ. Једино је мˈатерињӣ с мотивним
МА.
2.1.244. Суфикс ‐аћи
Девербативни придеви које гради суфикс ‐аћӣ носе колумнални ПЛ с МА и
краткоћом пред суфиксом, коју примећује и Клајн (2003): бруˈсаћӣ, буˈшаћӣ, воˈзаћӣ,
врˈшаћӣ, греˈјаћӣ, дуˈваћӣ, жваˈкаћӣ, јаˈхаћӣ, крˈпаћӣ, куˈпаћӣ, оˈраћӣ, пеˈраћӣ, пиˈјаћӣ,
плеˈтаћӣ, пуˈзаћӣ, пуˈшаћӣ, риˈбаћӣ, сеˈјаћӣ, спаˈваћӣ, стаˈјаћӣ, трˈкаћӣ, упиˈјаћӣ, црˈтаћӣ,
чиˈпкаћӣ, шиˈваћӣ, штриˈкаћӣ. Од тога се изузима дублет приˈмаћӣ / приˈма̄ ћӣ и само дуга
форма целиˈва̄ ћӣ. Ако Вукову суфиксалну краткоћу у целиˈваћа̄ упоредимо с доследним
дужинама у примерима куˈпа̄ ћӣ, оˈра̄ ћӣ, пиˈса̄ ћӣ, трˈка̄ ћи, шиˈва̄ ћӣ... које дају ХЈП и Чедић
(Матешић и ту прати вуковску традицију), можемо претпоставити различите
вредности на линији исток – запад. Дужина претпоследњег слога, у норми с
краткоћама, што у главнини нуди РСЈ, једна је од дистинктивних црта у односу ових
придева с попридевљеним глаголима типа теˈкӯћӣ, виˈсе̄ ћӣ.
Доˈма̄ ћӣ је свуда дуго и с другачијом, именичком основом.

РА нуди акценат предлога преˈђе (прилошки је прˈеђе), према ком би преˈђашњӣ било с мотивним МА,
али се на тај лик не ослањамо јер придеве изводимо из прилога и јер финално МА у предлогу не
потврђују други речници (у ОР је прˈеђе).
466 Преˈксутрашњӣ ~ прˈексутра је по свој прилици омашка, будући да таква прогресија у другим
примерима не постоји и да други речници (РМС, ОР, Мат, ХЈП) дају иницијално МА. Ипак, на ХЈП је
преˈксутрашњӣ ~ преˈксутра.
467 Тако имамо неˈгдашњӣ (РА, ОР), онаˈмошњӣ (Чед), прекјучеˈрашњӣ (ОР, ХЈП, Чед), таˈмошњӣ (ОР). Ипак,
нигде није прогредирано посвемашњи; наксутрашњи, прек(о)сутрашњи.
465
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2.1.245. Суфикс ‐ћ(и)
Придеве као светлећи сврставамо међу суфиксалне творенице имајући у виду да
би се они могли видети и као конвертовани од глаголских прилога.468 Придеви су
готово сви забележени у одређеном виду, с дугим наставачким вокалом, изузев држећ,
могућ, носећа и ССТ / ПСТ немогућ, свемогућ.
Прозодијски се с мотивним глаголским прилогом поклапа већина придева:
ва̄ ˈже̄ ћӣ, вла̄ ˈдајӯћӣ, врӣˈште̄ ћӣ, галопӣˈрајӯћӣ, господа̄ ˈре̄ ћӣ, гоˈстујӯћӣ / гˈостујӯћӣ,
дˈелујӯћи, доминӣˈрајӯћӣ, дре̄ ˈче̄ ћӣ, дрˈже̄ ћ, дˈрхћӯћӣ, жˈагре̄ ћӣ, жа̄ ˈре̄ ћӣ, забриња̄ ˈвајӯћӣ,
заглуˈпљујӯћӣ, заглуˈшујӯћӣ, задовоља̄ ˈвајӯћӣ, запаˈњујӯћӣ, застраˈшујӯћӣ, зачуˈђујӯћӣ,
кӣˈпе̄ ћӣ, котрˈљајӯћӣ, кре̄ ˈште̄ ћӣ, крста̄ ˈре̄ ћӣ, крӯˈже̄ ћӣ, леˈбде̄ ћӣ, леˈже̄ ћӣ, леˈте̄ ћӣ 469 ,
лӯˈтајӯћӣ, мутӣˈрајӯћӣ, обеспокоја̄ ˈвајућӣ, настӯˈпајӯћӣ, недоˈстајӯћӣ, осигура̄ ˈвајућӣ,
прˈате̄ ћӣ, раза̄ ˈрајӯћи, теˈкӯћӣ, све̄ ˈтле̄ ћӣ⁽²⁾, цваˈтӯћӣ; гоˈре̄ ћӣ, жӣˈвӯћӣ470..., као и они
негирани односно сложени: нева̄ ˈже̄ ћӣ, неˈверујӯћӣ, незадовоља̄ ˈвајӯћӣ, неодгова̄ ˈрајӯћӣ,
непо̄ ˈстоје̄ ћӣ / непостоˈје̄ ћӣ, нерˈђајӯћӣ...; брзора̄ ˈстӯћӣ, главнокоˈма̄ ндујӯћӣ, добродрˈже̄ ћӣ,
добростоˈје̄ ћӣ, дугожӣˈве̄ ћӣ, свеˈзнајӯћӣ, спорогоˈре̄ ћӣ, срцепа̄ ˈрајӯћӣ. Нˈемогӯћ и свˈемогӯћ,
мада се парафразирају глаголом а не придевом те стога спадају у суфиксале односно
ССТ / ПСТ, прозодијски одговарају префигираним придевима (в. т. 2.2.2). У примерима
нагрӣˈзајућӣ, надраˈжујућӣ недостаје дужина претпоследњег слога.
Прогресија МА врши се код придева од глагола типа воˈдити‐вˈодӣм: воˈде̄ ћӣ,
моˈле̄ ћӣ, ноˈсе̄ ћӣ, носе̄ ˈћа / ноˈсе̄ ћа 471 , али се сложено‐суфиксални придев колеба:
руковоˈде̄ ћӣ / рукоˈводе̄ ћӣ. Алтернације има и у буˈдӯћӣ, код два глагола I врсте: иˈдӯћӣ (~
ˈидӯ / иˈдӯ), моˈгӯћ² (поред мˈогӯћ²), а – што је необично – и код и / и глагола који у
флексији не мењају МА: виˈсе̄ ћӣ, теˈгле̄ ћӣ. Тој конјугацији припада и мотивни глагол
У прилог суфиксалном тумачењу иде то што се придеви застрашујући и сл. свакодневно
употребљавају у неодређеном виду, без крајњег -и (Клајн 2003: 310; аутор на истом месту за облике на
основу којих ову групу речи проглашава суфигираном – каже да су „сумњиве правилности“ (!), а у другој
граматици делом одустаје од те тезе – Пипер и Клајн 2013: 255), и што придеви на -ћи генетски претходе
глаголским прилозима (Маројевић 2005: 775). На то се могу уложити примедбе (1) да се лексема која се
конвертује и иначе, ако не и увек, флективним наставком и прозодијом прилагођава врсти речи у коју
прелази (мˈила̄ -мˈило̄ ј : Мˈила-Мили, пријатеˈљскӣ : пријатеˈљски, нˈиже̄ : ниже², пˈӯт-∅ им. : пут предл., па
и већиˈн-о̄ м (им., основа + наставак) : већиˈно̄ м (прил., једноморфемска лексема), заоста-о-∅, с последњим
наставком за род и број : заостао-∅, с наставком за род, број, падеж, вид и степен) и (2) да историјски
смер творбе не утиче на синхронијско поимање тих односа. Гледиште да је у питању попридевљење
заступају Бабић (2002: 52) и Станојчић и Поповић (2008: 174). Потоњи аутори, иако номинално говоре о
конверзији (глагол „са функцијом“ придева), наставачко прилагођавање представљају као морфемску
творбу, у којој је „творбена основа – гл[аголски] прилог“, нпр. светлећ-. Поменимо узгред да неки аутори
чак и неспорне примере за конверзију (лепо, јуначки) сматрају суфиксалним твореницама (Барић и др.
1997: 387–388).
469 Овде занемарујемо традиционалне ликове леже̄ ˈћи, лете̄ ˈћи, који се прописују или задржавају у норми
још од Даничића (РМС: веле̄ ˈћи², РА: беже̄ ˈћи², боје̄ ˈћи², горе̄ ˈћи²..., РСЈ: леже̄ ˈћи⁽²⁾, потоња два речника и
будӯˈћи⁽²⁾). Сматрамо, даље, да су леже̄ ˈћи, стоје̄ ˈћи, седе̄ ˈћи, а тако и клече̄ ˈћи, пузе̄ ˈћи, чуче̄ ˈћи с дугим ПОС
(или кратким: лежеˈћи, клечеˈћи и сл.), у савременом говору, према нашем осећају, поприложени у
значењу ’у лежећем ставу’ и сл. (уп. сличну тврдњу код Бабића 2002: 567), а да стриктно глаголско
значење остаје с ПЛ леˈже̄ ћи, стоˈје̄ ћи, сеˈде̄ ћи; пӯˈзе̄ ћи, чӯˈче̄ ћи.
470 У последња два примера, као и у киˈпӯћ, с краћењем коренског морфема, уместо очекиваног -е̄ ћ(ӣ)
имамо -ӯћ(ӣ). Ту би се чак, строго гледано, могло говорити и о суфиксу -ӯћ.
471 У Даничићевој и вуковској норми (Даничић 1925, Стевановић 1986, Стевановић, Белић 1999, Ивић
1998: 487, Белић 1950, П60, РА, РМС, РСЈ) глаголи кратке основе с алтернацијом МА ниједне конјугације,
па ни и / и основе, не прогредирају МА у прилогу садашњем: глˈођӯћи, тˈонӯћи, вˈоле̄ ћи, нˈосе̄ ћи, за разлику
од глагола дугих основа истог типа: вӣˈчӯћи, тр̄ ˈнӯћи, хва̄ ˈле̄ ћи. (Ипак, код колумналног бˈити-бˈуде̄ м од
Даничића (РЈАЗУ s. v. bȉti) – и на западној страни још од Бартола Кашића (1604) (Тафра 1998: 351) – до РА
и РСЈ имамо буˈдӯћи (будӯˈћи), осим што П60 даје системско бˈудӯћи.) Савремена хрватска норма (Вукушић
и др. 2007: 166, ХЈП) и ту пак прописује лик без алтернације: хвˈа̄ ле̄ ћи и сл., дозвољавајући дублетизам у
живоˈта̄ ре̄ ћи / живота̄ ˈре̄ ћи.
468

198

придева прˈате̄ ћӣ, забележеног без алтернације, али нашем је језичком осећању блиско
и праˈте̄ ћӣ, што потврђују ХЈП и Чедић. Ретки облици неодређеног вида као дрˈже̄ ћ,
носе̄ ˈћа², моˈгӯћ² имају даље очекиване флективне алтернације МА (држе̄ ˈћа, могӯˈћа).
Квантитетске алтернације основе (корена) има у три примера: киˈпӯћ, 472
свеˈтле̄ ћӣ², слеˈде̄ ћӣ, али не и у десетак других с таквим ПЛ (као ва̄ ˈже̄ ћӣ473).
2.1.246. Суфикс ‐вши
Само два придева смо забележили с овим суфиксом: бˈӣвшӣ и сложено
блаженопоˈчӣвшӣ, који одговарају ПЛ прошлог прилога. У овој маленој групи речи, међу
којима ОР бележи још неколико, и иначе нема прозодијских алтернација осим дужења
при успостављању придевског наставка.
2.1.247. Суфикс ‐а̄ к
Придевски суфикс ‐а̄ к долази на три бројевне основе: двˈоја̄ к, трˈоја̄ к, јˈедна̄ к. ПЛ су
уједначени: ˈа‐а̄ к.
2.1.248. Суфикс ‐а̣ к
Придеви са суфиксом ‐а̣ к носе колумнални лик ˈă‐а̣ к: брˈидак, вˈозак, вˈољак, гˈибак,
глˈадак, дˈрзак, жˈежак, звˈонак, клˈизак, кˈрхак, лˈепак, лˈомак, љˈубак, мˈрзак, пˈрхак, рˈезак,
сˈипак, цˈепак, чˈитак, у многим примерима настао регресијом МА и краћењем ПОС
(чˈитак, љˈубак...). Од тога одступају једино дублети јˈедак / је̄ ˈдак и грˈомак / гроˈмак.
Једино тросложно нˈеја̄ чак / неја̄ ˈчак нарушава правило краћења ПОС; чини се да неја̄ ˈчак
позајмљује форму од одговарајућих именица (нпр. обла̄ ˈчак), а да нˈеја̄ чак од њега стиче
аналошку дужину (уп. им. зˈарăванак). Код Вука је само нејаˈчак (то нуди и РА), као
дугаˈчак², колиˈчак².
Ови придеви у флексији не дуже ПОС пред сонантом: вˈољка, звˈонка, лˈомка... Ипак,
ако би се жˈа̄ ркӣ узело као изведеница с овим суфиксом, примерă за дужење би било.
2.1.249. Суфикси на ‐ВКа̣ к
Придеви (укључујући и придевске заменице) са суфиксима ‐ачак, ‐ашак, ‐ацак,
‐ечак, ‐ецак, ‐ицкӣ формирају ситне и махом непредвидљиве прозодијске групе:
(1) дˈугачак², пˈуначак, слˈабачак, тˈаначак; слˈабашак; тˈанацак; овоˈликачкӣ²;
(2) маˈлецак², маˈлечак²; оволиˈкачкӣ²;
(3) дугаˈчак², малеˈцак², малеˈчак²; оволиˈцкӣ, онолиˈцкӣ.
Од осталих је нешто изразитији ПЛ с МА пред ПОС. (Уп. с наведеним заменицама
пример коˈличак / колиˈчак, са ‐а̣ к.)
Од придева с претсуфиксалним МА једино код дугаˈчак имамо регресију у
одређеном виду. Код Даничића је пак маеˈцак у типу плавеˈтан‐плаˈветнӣ. (1925: 228)
Мимо ових група остаје необично вˈелика̄ чак, с дужењем (у РА дато у чак четири
варијанте).
2.1.250. Суфикс ‐а̄ н
Придеви ваˈља̄ н и дˈобра̄ н / доˈбра̄ н, ?лаˈга̄ н, од различитих основа, имају МА пред
дугим суфиксом (које у флексији прогредира: ваља̄ ˈна, добра̄ ˈнa, лага̄ ˈна, али и лаˈга̄ на).
Дублетизам у добран одговара ономе код придева са ‐ахан, а и дужина би се могла
објаснити сажимањем (мада уп. млаˈђан / млˈађан и сл. с краткоћом).
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Само ОР предвиђа и варијанту кӣˈпӯћ².
По Брозовићу је тако још у шуˈме̄ ћӣ, бљеˈште̄ ћӣ, уз ликове без алтернације (Тафра 1998: 351).
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Суфикс ‐ан у придеву раˈкија̄ н ’натопљен ракијом’ није сасвим јасан. Такво значење
немају други деноминали (који, иначе, имају кратак суфикс), а не може бити ни облик
радног придева, јер би он гласио рˈакија̄ н. Не налазимо га ни у једном другом речнику.
Лик нˈепреста̄ н (поред непреˈстăн) не може се упоредити с осталим речима из овог
творбеног модела.
2.1.251. Суфикс ‐ăн
2.1.251.1. Код велике већине (86%) придева са суфиксом ‐ăн, готово свих
двосложних, јавља се, самостално или као варијанта, лик аˈ‐ан. Ређе се јављају ˈа‐ан и
‐аˈнӣ.
Само с доминантним ПЛ су: броˈјчанӣ, броˈнзан, виˈјчанӣ, воˈштан, гроˈжђанӣ,
гроˈздан, даˈшчан, жаˈран, жиˈвчан, жиˈчан, жлеˈзданӣ, звеˈздан, коˈнчан, крˈстанӣ,
лаˈнчанӣ, мреˈжанӣ, неˈпчанӣ, ноˈвчанӣ, паˈлчанӣ, пеˈрјан, пеˈшчан, пиˈринчанӣ, плаˈштанӣ,
плеˈхан, плиˈшан, праˈмчанӣ, пуˈпчанӣ, суˈнчан, таˈфтан, теˈжан, тиˈнтан, трˈскан,
трˈшчан, фиˈлцан, цаˈјкан, циˈглан, циˈнчан, чаˈмчанӣ, чиˈпкан, чоˈхан, шиˈљчанӣ, шиˈндран,
шиˈпчанӣ, шиˈчан, шљуˈнчан, штоˈфан, тако и ССТ једнојаˈјчан. Циˈца̄ н је дато с дужином,
али без прогресије какву имамо у ваˈља̄ н, па ће бити да је реч о омашци, посебно
имајући у виду да РМС и др. речници дају циˈцан. Овде иду и два девербала: непреˈстан
(уз нˈепреста̄ н, с дугим суфиксом.) и пиˈјан.
МА пред ПОС имају: сˈанан, сˈрчан ’храбар’, тˈестан, црˈепан и тросложно коˈнопљан,
шаˈлитранӣ, али су они чешћи као дублети уз ˈа‐ан: гˈипсан / гиˈпсан, зˈемљан / зеˈмљан,
коˈштан / кˈоштан, коˈшчан (кˈошчан), лˈојан (лоˈјан), моˈжданӣ (мˈожданӣ), рˈажан /
раˈжан, рˈожан / роˈжан, тˈанан / таˈнан, туˈчан / тˈучан. С тим је МА и пуˈшчанӣ.
Претсуфиксално МА се јавља у четири примера: крљуштаˈнӣ и дублетно пуˈшчанӣ /
пушчаˈнӣ, срˈчанӣ / срчаˈнӣ, уˈљанӣ / уљаˈнӣ (код Даничића смо имали кључаˈнӣ, сунчаˈнӣ,
новчаˈнӣ² у типу аˈ‐ан и пушчаˈнӣ, ребраˈнӣ, солаˈнӣ, уљаˈнӣ; земљаˈнӣ², коштаˈнӣ²,
ражаˈнӣ²... у типу ˈа‐ан; 1925: 218, 221). У одређеном виду још налазимо лоˈјанӣ / лојаˈнӣ,
које сугерише прогресију МА лˈојан² ~ лојаˈнӣ². Крљуштаˈнӣ, које налазимо само још у
ОР, по свој прилици је лик уредника РСЈ, будући да је у РА крљуˈштанӣ (други речници
не дају ову лексему).
2.1.251.2. Када се са твореничким упореде мотивни ПЛ, може се уочити склоност
основа типа ˈă‐ да задрже МА – такве су све речи које дублетно носе тај лик. Код
недублетних примера, међутим, имамо тˈестан, црˈепан ~ тˈе̄ сто, црˈе̄ п (наспрам
гроˈздан, плаˈштан и сл.). Речи с мотивним МА пред суфиксом задржавају то МА, уз
краћење ПОС код дугих основа; изузетак је само зˈемљан².
Деадјективе на ‐ан би због другачијег порекла, од суфикса ‐ахан, требало
издвојити у посебну групу, али они показују исте прозодијске особине (осим узимања
суфиксалног МА) као и наведени деноминали. Константан је лик с МА пред ПОС:
блˈеђан, лˈаган, мˈекан, сˈићан, тˈихан, хлˈађан; он се јавља и у дублетима с
претсуфиксалним МА: злˈаћан / злаˈћан, млаˈђан / млˈађан, слˈађан / слаˈђан. Једини
пример с тим ликом је сјаˈјан. Чини се да се и горњи инваријантни јављају у таквим
ликовима (сиˈћан и сл.).
2.1.252. Суфикс ‐а̣ н
2.1.252.1. Обрађене творенице са суфиксом ‐а̣ н474, којих смо забележили око 1.500,
наоко се раслојавају у непрегледно мноштво ПЛ, који се могу свести, занемарујући
У њих убрајамо и све речи на -нӣ, без обзира на значењске разлике међу суфиксима, које најпре због
честих преклапања нису довољне да би се одвојили у засебне групе. Ипак, то здруживање носи једну
важну последицу: ми као појаве истог реда третирамо ликове жеˈљан и реˈднӣ, или брˈӣдан и брˈӯснӣ, иако
би ти другонаведени ликови, дати само у одређеном виду, хипотетички могли да имају основни,
неодређени вид с другачијим ПЛ (нпр. *рˈе̄ дан, *брӯˈсан). – С овим суфиксом је и неколико речи без
474
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лексичке случајеве, на неколико упадљивих прозодијских појава. Деноминали великим
делом задржавају мотивни лик трпећи алтернације око ПОС, али девербали, веома
слични именицама на ‐∅, умногоме мењају ликове, и то на непредвидљив начин. То
важи и за већину једносложних основа.
Издвојили смо 17 главних типова ПЛ, од којих би се неки (као последњи) могли
раставити на ситније, али и укрупнити (као 3, 4, 5), но не без губљења податка о
дужини предакценатског слога. Уз толики број мотивних ликова иде још двоструки
број њихових комбинација у дублетима. При класификовању смо се водили овим
критеријумима: (а) МА, (б) дужина ПОС, (в) дужина предакценатског слога.
Најпре наводимо типове, а затим дајемо и обимну класификацију твореница са
‐ан.
(1) ‐ăˈ‐ан
(7) ‐ăˈā‐ан
(13) ˈа̄ ă‐ан
(2) ‐āˈ‐ан
(8) ‐а̄ ˈā‐ан
(14) ‐ˈа̄ а̄‐ан
(3) ˈă‐ан
(9) ˈаă‐ан
(15) ˈаа(а)ă‐ан
(4) ‐ăˈă‐ан
(10) ‐аˈаă‐ан
(16) ˈаа(а)ā‐ан
(5) ‐а̄ ˈă‐ан
(11) ˈаā‐ан
(17) ‐ˈа̄ аă‐ан
(6) ˈā‐ан
(12) aˈаā‐ан
(1) ‐ăˈ‐ан – меˈђнӣ, амбулаˈнтнӣ, варијаˈнтнӣ, контровеˈрзан, питореˈскан,
романеˈскнӣ
(2) āˈ‐ан – бе̄ ˈсан, бӯˈдан, бӯˈшан, ?ва̄ ˈжан, вре̄ ˈдан, гла̄ ˈдан, дӯˈжан, зла̄ ˈтан, ква̄ ˈран,
ква̄ ˈсан, ма̄ ˈстан, мӣˈран, мла̄ ˈчан, мр̄ ˈсан, мӯˈтан, пра̄ ˈшан, сме̄ ˈшан, стра̄ ˈшан, та̄ ˈман,
ћо̄ ˈшнӣ
(3) ˈă‐ан – блˈатан, бˈочнӣ, брˈодан, бˈрстан, бˈрчнӣ, вˈеђнӣ, вˈечан, влˈажан, вˈодан,
вˈоднӣ (~ вод), вˈрстан, вˈртнӣ, гˈадан, гˈаћнӣ, глˈасан, глˈежнӣ, гнˈусан, грˈаднӣ, грˈешан,
грˈобнӣ, грˈупнӣ, гˈушнӣ, дˈимнӣ, длˈачнӣ, дрˈобан, ждрˈебна, жˈитан, жˈичнӣ, жˈучан,
зглˈобнӣ, згˈодан, зˈемнӣ, злˈобан, знˈатан, зˈобнӣ, јˈадан, јˈамнӣ, јˈужан, јˈужнӣ, квˈасан,
кˈитан, кˈишан, клˈаснӣ, крˈечан, кˈрснӣ, кˈрснӣ, кˈршан, лˈедан, лˈичан, лˈознӣ, лˈоман,
мˈатнӣ, мˈедан (~ мˈед ж. р.), мˈедан (~ мˈе̄ д м. р.), мˈекан, мˈеснӣ, мˈоснӣ, мˈоћан, мˈучан,
нˈужан, нˈуждан, плˈачан, плˈодан, пˈостан, прˈашнӣ, прˈоснӣ, пˈрснӣ, рˈасан, рˈепнӣ, рˈобнӣ,
рˈодан, рˈоднӣ, рˈосан, рˈушан, рˈушан, свˈестан, свˈодан, свˈоднӣ, сˈетан, склˈадан, скˈочан,
скрˈобнӣ, слˈастан, слˈичан, слˈожан, смˈеон, сˈочан, спрˈатнӣ, спрˈеман, срˈећан, стˈазнӣ,
стˈочан, стрˈастан, стˈрман, стрˈучан, сˈузан, тˈестан, тˈечан, тмˈичан, трˈошан, ˈуснӣ,
ˈушнӣ, флˈотнӣ, хмˈељнӣ, цвˈетан, чˈастан, чˈеонӣ, чˈилан, чˈудан, шˈавнӣ, шкˈржнӣ,
штˈетан
(4) ‐ăˈă‐ан – аˈдвербнӣ, аˈдреснӣ, аˈзбестнӣ, аˈзимутнӣ, аˈкорднӣ, аˈлармнӣ,
амеˈтистнӣ, анаˈграмнӣ, анаˈлоган, анеˈгдотнӣ, аˈнкетнӣ, аˈнтикнӣ, апоˈкрифнӣ, аˈпсиднӣ,
аˈпсурдан, аˈспектнӣ, аˈсфалтнӣ, аˈтласнӣ, баˈзалтнӣ, баˈксузан, баˈластнӣ, бареˈљефан,
баˈрокнӣ, баˈстарднӣ, баˈтистнӣ, бериˈћетан, беˈседнӣ, беˈшичнӣ, биˈвачнӣ, биˈготан,
биˈланснӣ, биљоˈједнӣ, благоˈдетан, бласфеˈмичан, боˈжићнӣ, боˈјкотнӣ, боˈкситнӣ,
боˈракснӣ, бриˈљантнӣ, бубоˈједнӣ, буˈбрежнӣ, буˈсолнӣ, буˈџетнӣ, ваˈскрснӣ, ваˈспитнӣ,
веˈначнӣ, ветроˈметан, виоˈлетан, водеˈничнӣ, воˈдичнӣ, врˈтложан, гаˈрантнӣ, глаˈвничнӣ,
голеˈничнӣ, гоноˈкокнӣ, горуˈшичнӣ, граˈдишнӣ, граˈничнӣ, грˈдобан, гроˈтескан, гуштеˈрачнӣ,
далекоˈводнӣ, даˈмастнӣ, даˈнгубан, деˈбатнӣ, деˈсертнӣ, динаˈмитнӣ, диˈсперзнӣ,
дихоˈтомнӣ, доˈличан, долоˈмитнӣ, доˈсежан, доˈтурнӣ, дуˈкатнӣ, ебоˈнитнӣ,
експлиˈцитан, еˈкстрактнӣ, еˈлиснӣ, еˈлитан, еˈпигамнӣ, еˈфектан, жеˈлезан, жиˈвичнӣ,
жиˈвотан, заˈлазнӣ, заˈтиљнӣ, злоˈпатан, иˈзвиднӣ, иˈзводнӣ, иˈзвршан, иˈзлучнӣ, иˈзметнӣ,
иˈзричан, имплиˈцитан, иˈскључан, иˈследнӣ, иˈспустан, иˈсходнӣ, иˈсцрпан, јаˈкостан,
реализације непостојаног а у основном облику: срˈебрн; смˈеон, мˈӣсаон, смˈӣсаон. Њих је, додуше, тешко
груписати с осталима, будући да нису imparisyllaba; уп. чˈилан-чˈилна са смˈеон-смˈеона.
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јаˈстучнӣ, једиˈничнӣ, коˈмплетан, коˈначан, коˈнвексан, краˈбуљнӣ, краˈсотан, криˈвичнӣ,
крˈмезан, куˈбетнӣ, куˈгличнӣ, кукуˈрузнӣ, куˈлиснӣ, луˈксузан, маˈгазнӣ, маˈслачнӣ, меˈлеман,
меˈрмеран, млаˈдачан, наˈдмашан, наˈзадан, наизмеˈничан, наˈјамнӣ, наˈпредан,
наˈспраман, наˈуман, наˈучнӣ, неˈбеснӣ, оˈбртан, оˈгревнӣ, оˈдјавнӣ, оˈдјелнӣ, оˈдличан,
оˈдносан, оˈдречан, оˈдричан, оˈдсечан, оˈдскочнӣ, оˈдсудан, оˈзледнӣ, опеˈретнӣ, оˈписнӣ,
оˈплоднӣ, оˈптужнӣ, оˈсновнӣ, оˈтпаднӣ, оˈтпуснӣ, паˈстелнӣ, периˈоднӣ, пеˈрфектан,
плаˈнетнӣ, пљуˈвачнӣ, поˈвлачнӣ, поˈводнӣ, поˈвратан, поˈвршан, поˈгодан, поˈгребнӣ,
поˈгрешан, поˈдесан, поˈдобан, поˈдручан, поˈзајмнӣ, поједиˈначан, поˈказан, поˈкладнӣ,
поˈкривнӣ, поˈлазнӣ, поˈлетан (’за полетање’), поˈмичан, поˈносан, поˈрочан, поˈспрдан,
поˈсредан, поˈстижан, поˈстотнӣ, поˈтврдан, поˈтрошан, поˈучан, поˈчетнӣ, преˈвратнӣ,
преˈклопнӣ, преˈсечнӣ, преˈсудан, преˈтржан, преˈћутан, приˈближан, приˈкључнӣ,
приˈпаснӣ, приˈслушнӣ, приˈхватнӣ, приˈходнӣ, промискуиˈтетан, проˈпратнӣ, проˈпуснӣ,
протиˈвречан, проˈточнӣ, проˈходан, пшеˈничнӣ, раˈонӣ, реˈгатнӣ, реˈкордан, реˈликтан,
рециˈпрочан, руˈгобан, саˈгласан, саˈмртан, сеˈдмичан, синоˈниман, сироˈмашан, спиˈра̄ лан,
суˈснежан, тврˈђавнӣ, теˈлеснӣ, теˈсначнӣ, треˈпетан, уˈбожан, уˈгљичнӣ, уˈгодан, уˈдесан,
уˈзлазан, уˈказнӣ, уˈкљевнӣ, уˈкопнӣ, уˈкрцнӣ, уˈлазнӣ, уˈљудан, уˈмиран, унаˈпредан, уˈпадан,
уˈпитнӣ, уˈпутнӣ, уˈредан, уˈсиснӣ, уˈскличнӣ, уˈспешан, уˈсхитан, фоˈлклорнӣ, фреˈгатнӣ,
хемороˈидан, хомоˈниман, хуˈморнӣ, цеˈментнӣ, цигаˈретнӣ
(5) ‐а̄ ˈă‐ан – ба̄ ˈзиснӣ, бр̄ ˈложан, ва̄ ˈрничнӣ, вӣˈруснӣ, вре̄ ˈдноснӣ, гло̄ ˈбуснӣ,
гњӣˈлежнӣ, гра̄ ˈбежан, дӯˈжноснӣ, за̄ ˈвидан, за̄ ˈвисан, за̄ ˈводан, за̄ ˈглушан, за̄ ˈгушан, за̄ ˈзоран,
за̄ ˈклопнӣ, за̄ ˈлетнӣ, за̄ ˈливнӣ, за̄ ˈметнӣ, за̄ ˈморан, за̄ ˈмотнӣ, за̄ ˈпорнӣ, за̄ ˈручан, за̄ ˈсипнӣ,
за̄ ˈслужан, за̄ ˈтезнӣ, за̄ ˈторан, за̄ ˈходан, за̄ ˈхтеван, за̄ ˈчелнӣ, на̄ ˈводнӣ, на̄ ˈвојнӣ, на̄ ˈгрдан,
на̄ ˈдлежан, на̄ ˈказан, на̄ ˈмеран, на̄ ˈпадан, на̄ ˈпоран, на̄ ˈраван, на̄ ˈследан, на̄ ˈсловнӣ,
на̄ ˈступнӣ, на̄ ˈчелан, нена̄ ˈвидан, подса̄ ˈвезнӣ, пре̄ ˈводнӣ, пре̄ ˈгледан, пре̄ ˈкоран, пре̄ ˈломан,
пре̄ ˈносан, пре̄ ˈтежан, прӣˈлазнӣ, прӣˈличан, прӣˈмеран, прӣˈносан, прӣˈродан, прӣˈтезнӣ,
про̄ ˈзорнӣ, ра̄ ˈзводнӣ, ра̄ ˈзлазан, ра̄ ˈзличан, ра̄ ˈзметан, ра̄ ˈзоран, ра̄ ˈсклопан, ра̄ ˈспадан,
ра̄ ˈспустан, ра̄ ˈстворан, ра̄ ˈстрошан, ра̄ ˈсудан, ра̄ ˈсходнӣ, ре̄ ˈвностан, са̄ ˈборнӣ, са̄ ˈставнӣ,
тр̄ ˈпежан, ӯˈложнӣ, уна̄ ˈкрстан
(6) ˈā‐ан – бˈа̄ знӣ, бˈе̄ дан, бˈӣљнӣ, блˈӯдан, бˈо̄ јнӣ, бˈо̄ рнӣ, бˈо̄ рнӣ, брˈа̄ днӣ, брˈа̄ чнӣ,
брˈӣдан, брˈӣднӣ, брˈо̄ јан, брˈо̄ мнӣ, брˈӯјан, брˈӯснӣ, бˈӯјан, бˈӯран, бˈӯчан, вˈа̄ лнӣ, вˈе̄ знӣ,
вˈӣдан, влˈа̄ тнӣ, влˈа̄ чнӣ, вˈо̄ јнӣ, вˈр̄ шнӣ, гˈа̄ зан, гˈа̄ знӣ, гˈа̄ ран, гˈа̄ снӣ, глˈа̄ снӣ, глˈе̄ ђнӣ, гнˈо̄ јан,
гˈо̄ јан, грˈе̄ јнӣ, грˈӣзнӣ, грˈӯднӣ, гˈӯзнӣ, дˈа̄ љнӣ, двˈо̄ јнӣ, дˈӣван, днˈе̄ внӣ, дˈр̄ внӣ, дрˈе̄ ман, дˈӯжнӣ,
дˈӯран, жˈа̄ лан, жˈа̄ рнӣ, ждрˈе̄ лнӣ, жлˈе̄ бнӣ, жˈӯдан, жˈӯпан, жˈӯран, збˈӣрнӣ, збˈо̄ рнӣ,
звˈӯчан, зˈо̄ рнӣ, зˈӯјан, јˈа̄ ван, јˈо̄ днӣ, кˈа̄ лан, клˈа̄ сан, клˈӣзнӣ, клˈӣпнӣ, кљˈӯчнӣ, кˈо̄ ван, кˈо̄ лнӣ,
крˈа̄ сан, крˈе̄ днӣ, крˈӣжнӣ, крˈӣзнӣ, крˈӣлнӣ, кˈр̄ мнӣ, крˈо̄ внӣ, крˈо̄ јнӣ, крˈӯжан, кˈӯтнӣ, лˈе̄ снӣ,
лˈе̄ тнӣ, лˈе̄ ћнӣ, лˈӣмфнӣ, лˈӣснӣ, лˈӣчнӣ, лˈо̄ внӣ, лˈо̄ јнӣ, мˈа̄ ман, мˈе̄ рнӣ, мˈе̄ снӣ, млˈа̄ знӣ,
мˈо̄ днӣ, мˈр̄ зан, мˈӯљан, ˈо̄ снӣ, пˈа̄ рнӣ, пˈа̄ рнӣ, плˈа̄ ван, плˈа̄ тнӣ, плˈо̄ ван, плˈӯћнӣ, прˈа̄ внӣ,
прˈо̄ бнӣ, прˈо̄ знӣ, прˈӯжнӣ, пˈӯтнӣ, рˈа̄ дан, рˈе̄ пнӣ, рˈӯбнӣ, рˈӯднӣ, рˈӯјан, сˈа̄ днӣ, сˈа̄ тнӣ,
слˈа̄ ван, сˈијеран475, слˈӣвнӣ, слˈо̄ внӣ, смрˈа̄ дан, смˈӯтан, сˈо̄ днӣ, сˈо̄ нӣ, спˈо̄ љнӣ, спˈо̄ ран,
срˈа̄ ман, ствˈа̄ ран, стˈо̄ нӣ, стрˈа̄ ван, стˈр̄ ван, стрˈе̄ лнӣ, стрˈо̄ јан, стрˈо̄ јнӣ, стрˈӯјнӣ, сˈӯшан,
сфˈе̄ рнӣ, тˈа̄ јан, твˈа̄ ран, твˈо̄ ран, тˈо̄ ван, трˈа̄ ван, трˈа̄ јан, трˈо̄ јан, тˈр̄ пнӣ, тˈр̄ снӣ,
трˈӯбнӣ, трˈӯпнӣ, ˈӯљнӣ, ˈӯман, ˈӯснӣ, флˈо̄ рнӣ, хрˈӣдан, хˈӯјан, хˈӯчан, црˈе̄ внӣ, цˈр̄ пнӣ, чˈа̄ ман,
чˈа̄ ран, чвˈо̄ ран, чˈе̄ лнӣ, чмˈа̄ рнӣ, чˈӯјан, чˈӯлан, шˈа̄ ран, шˈе̄ тнӣ, шˈӣран, шˈӯман
(7) ‐ăˈā‐ан – аˈвӣзнӣ, аˈгра̄ рнӣ, агрикуˈлтӯрнӣ, аˈзо̄ тнӣ, акваˈре̄ лнӣ, акупреˈсӯрнӣ,
акупуˈнктӯрнӣ, аˈла̄ тнӣ, амбаˈла̄ жнӣ, аˈме̄ бнӣ, аˈна̄ лнӣ, аˈно̄ днӣ, антипаˈса̄ тнӣ,
антиˈпо̄ дан, антропоˈӣдан, аˈо̄ ртнӣ, апеˈтӣтан, апотеˈо̄ знӣ, архитеˈктӯрнӣ, аˈто̄ мнӣ,
атриˈбӯтнӣ, аˈфе̄ лнӣ, баˈка̄ рнӣбакеˈлӣтнӣ, баˈла̄ днӣ, баˈнда̄ жнӣ, баˈра̄ жнӣ, библиоˈте̄ чнӣ,
биˈљӯран, биˈно̄ мнӣ, биˈсе̄ ран, блоˈка̄ днӣ, брахикеˈфа̄ лан, бриˈга̄ днӣ, бриˈке̄ тнӣ, броˈка̄ тнӣ,
буˈте̄ рнӣ, ваˈза̄ лан, ваˈздӯшан, ваˈлӯтнӣ, веˈла̄ рнӣ, веˈлӯрнӣ, веˈнтӣлнӣ, веˈрза̄ лнӣ, виˈзӣрнӣ,
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виˈка̄ рнӣ, виˈра̄ жнӣ, виˈско̄ зан, виˈтра̄ жнӣ, воˈка̄ лнӣ, вреˈлӣшнӣ, гаˈра̄ жнӣ, генераˈлшта̄ бнӣ,
глаˈзӯрнӣ, глоˈба̄ лан, глуˈмӣшнӣ, гноˈјӣшнӣ, граˈна̄ тнӣ (~ грана̄ ˈт‐), граˈна̄ тнӣ (~ грана̄ ˈта),
граˈнӣтан, граˈфӣтнӣ, грˈлӣћнӣ, гроˈбӣшнӣ, гроˈма̄ дан, деˈвӣзнӣ, деˈка̄ днӣ, деˈлӣшнӣ,
делтоˈӣдан, деˈнта̄ лан, дивиˈде̄ нднӣ, диˈфӯзан, долихокеˈфа̄ лан, дреˈна̄ жнӣ, дреˈсӯрнӣ,
дрˈжа̄ внӣ, дуˈа̄ лнӣ, европеˈӣдан, еˈкстре̄ ман, елеˈктро̄ днӣ, ентериˈје̄ рнӣ, еˈпите̄ лнӣ,
еˈско̄ ртнӣ, еˈстра̄ днӣ, еˈта̄ жнӣ, еˈтӣднӣ, етиˈке̄ тнӣ, заˈптӣвнӣ, иˈзбо̄ рнӣ, иˈмо̄ внӣ,
инваˈлӣдан, иˈнтӣман, кабоˈта̄ жнӣ, каˈдӣфан, каˈрте̄ чнӣ, картоˈна̄ жнӣ, каˈто̄ днӣ,
кваˈдра̄ тнӣ, кваˈрта̄ лнӣ, кваˈрта̄ рнӣ, клиˈстӣрнӣ, колоˈӣдан, коˈмфо̄ ран, коˈнтро̄ лнӣ,
коˈнфӯзан, коˈпрӣвнӣ, креˈдӣтнӣ, криˈста̄ лан, кристалоˈӣдан, ксероˈфӣтан, куˈде̄ љнӣ,
куˈпо̄ внӣ, куˈрзӣвнӣ, лаˈзӯран, лаˈнсӣрнӣ, латеˈрӣтнӣ, лаˈфе̄ тнӣ, лиˈзо̄ лнӣ, липоˈӣднӣ,
луˈна̄ рнӣ, љуˈба̄ внӣ, магнеˈзӣтнӣ, магнеˈтӣтнӣ, маˈгне̄ тнӣ, маˈзӣвнӣ, мајуˈскӯлнӣ, маˈкӣрнӣ,
маˈнда̄ тнӣ, маˈнӣтан, маˈнса̄ рднӣ, меˈта̄ лан, меˈтра̄ жнӣ, минуˈскӯлнӣ, монголоˈӣдан,
моˈнта̄ жнӣ, моˈтӣвнӣ, моˈто̄ рнӣ, наˈза̄ лнӣ, неˈде̄ љнӣ, немеˈта̄ лнӣ, оˈва̄ лан, оˈдбо̄ јан,
оˈдго̄ јан, оˈде̄ внӣ, оˈксӣднӣ, оˈтпре̄ мнӣ, паˈра̄ днӣ, паˈтро̄ лнӣ, пираˈмӣднӣ, плаˈнта̄ жнӣ,
поˈжа̄ рнӣ, поˈка̄ јнӣ, поˈко̄ јнӣ, полуфиˈна̄ лнӣ, поˈно̄ рнӣ, поˈпра̄ внӣ, поˈрта̄ лнӣ, поˈсте̄ љнӣ,
поˈткро̄ внӣ, преˈтво̄ ран, приориˈте̄ тнӣ, приˈсӣлан, проˈбо̄ јан, промеˈна̄ днӣ, пропаˈга̄ нднӣ,
проˈстре̄ лнӣ, проˈфӣлнӣ, проˈче̄ лнӣ, радиодиˈфӯзнӣ, раˈке̄ тнӣ, рариˈте̄ тан, реˈгла̄ жнӣ,
реквиˈзӣтнӣ, реˈкла̄ мнӣ, ренеˈсанснӣ, репаˈртӯрнӣ, реˈпрӣзнӣ, саˈжа̄ лан, саˈзна̄ јнӣ,
сиˈгна̄ лнӣ, сиˈже̄ јнӣ, сиˈла̄ жнӣ, силиˈка̄ тнӣ, симбиˈо̄ знӣ, соˈнантнӣ, соˈна̄ тнӣ, соˈнда̄ жнӣ,
стиˈхӣјнӣ, струˈктӯрнӣ, суˈлфа̄ тнӣ, суˈлфӣднӣ, таˈрӣфнӣ, теˈмпӣрнӣ, теˈтӣван,
тиˈркӣзнӣ, тоˈва̄ рнӣ, тоналиˈте̄ тнӣ, тоˈрпе̄ днӣ, трапезоˈӣднӣ, треˈна̄ жнӣ, триˈја̄ днӣ,
триˈно̄ мнӣ, троˈмбо̄ знӣ, ћеˈлӣчнӣ, ћуˈтӣлан, уˈбо̄ јнӣ, уˈда̄ рнӣ, уˈзго̄ јнӣ, уˈплӣван, уˈстро̄ јан,
фаˈктӯрнӣ, фаˈса̄ днӣ, фиˈска̄ лан, фоˈсӣлан, фотокоˈпӣрнӣ, фраˈктӯрнӣ, хиˈбрӣдан,
хипотеˈнӯзнӣ, хипоˈте̄ чнӣ, хуманоˈӣдан, целулоˈӣднӣ, цеˈнзӯрнӣ, цеˈра̄ днӣ, циˈвӣлнӣ,
циˈга̄ рнӣ, циприˈнӣднӣ, циˈта̄ тнӣ, чвоˈрӣшнӣ, чеˈтво̄ рнӣ, шеˈће̄ ран
(8) ‐а̄ ˈā‐ан – за̄ ˈсто̄ јнӣ, по̄ ˈдне̄ внӣ, попо̄ ˈдне̄ внӣ, послепо̄ ˈдне̄ внӣ, пре̄ ˈво̄ јнӣ,
препо̄ ˈдне̄ внӣ, прӣˈсто̄ јан, ра̄ ˈзво̄ јнӣ, ра̄ ˈздво̄ јнӣ, ра̄ ˈста̄ внӣ, са̄ ˈбӣрнӣ
(9) ˈаă‐ан – бˈолестан, бˈујичнӣ, вˈиличнӣ, грˈохотан, дˈеобнӣ, дˈивотан, дˈоплатнӣ,
дˈопремнӣ, дрˈагостан, дрˈажестан, дˈужичнӣ, жˈалостан, ˈисплатнӣ, кˈрвоточнӣ,
крˈепостан, лˈагодан, мˈатичнӣ, мˈекотан, мˈесечнӣ, мˈилостан, мˈилотан, нˈакнаднӣ,
ˈомаман, ˈопсаднӣ, ˈосетан, ˈотплатнӣ, пˈакостан, пˈаметан, пˈогубан, пˈодграднӣ,
пˈожудан, пˈојавнӣ, пˈокудан, пˈомоћнӣ, пˈопречан, пˈосаднӣ, пˈотајан, пˈотребан, пˈохотан,
прˈаведан, прˈеграднӣ, прˈедсвестан, прˈељубнӣ, прˈераднӣ, прˈесаднӣ, прˈетплатнӣ,
прˈивреднӣ, прˈијавнӣ, прˈосветнӣ, свˈетлоснӣ, сˈиноћнӣ, сˈиротан, слˈадостан, слˈободан,
спˈоко̄ ј[а]н476, срˈамотан, стˈароснӣ, стрˈахотан, сˈувишан, сˈувотан, сˈујетан, тˈегобан,
тˈескобан, тˈоплотнӣ, ˈудован, ˈузвичнӣ, ˈуслужан, ˈуставнӣ, ˈутешан, фˈинитнӣ, чˈудесан
(10) ‐аˈаă‐ан – бродограˈдилишнӣ, деˈлимичан, каˈдионӣ, леˈтимичан, многоуˈгаонӣ,
неˈхотичан, поˈследичнӣ, поˈсловичан, поˈтиљачнӣ, стреˈлимичан – електропри̏ вреднӣ –
на̄ ˈродноснӣ
(11) ˈаā‐ан – вˈрле̄ тан, зˈрца̄ лан, бˈина̄ рнӣ, бˈојӣшнӣ, бˈрзопӣснӣ, вˈапа̄ јнӣ, вˈезӣвнӣ,
вˈихо̄ ран, вˈојӣшнӣ, гˈово̄ рнӣ, гˈоле̄ тан, гˈорӣвнӣ, грˈадӣвнӣ, грˈимӣзан, грˈомо̄ тан, дˈебӣлан,
дˈивља̄ чан, дˈогле̄ дан, дˈоја̄ внӣ, дˈома̄ шан, дˈохва̄ тан, дˈрворе̄ зан, жˈарӣшнӣ, жˈубо̄ ран,
зˈагре̄ внӣ, зˈахва̄ лан, зˈира̄ тан, знˈача̄ јан, ˈизгле̄ дан, ˈизра̄ зан, ˈиспра̄ ван, ˈистра̄ јан,
кˈостре̄ тан, кˈоче̄ тан, кˈура̄ жан, мˈећа̄ ван, мˈирӣсан, мˈочва̄ ран, мрˈамо̄ ран, нˈевӣдан,
нˈево̄ љан, нˈема̄ ран, нˈерво̄ зан, нˈеха̄ јан, нˈеха̄ тан, ˈоба̄ лнӣ, ˈобе̄ стан, ˈобзӣран, ˈобӣман,
ˈобла̄ снӣ, ˈодва̄ жан, ˈокре̄ тан, ˈоло̄ ван, ˈопре̄ зан, ˈопсе̄ жан, ˈотпо̄ ран, ˈотро̄ ван, ˈоча̄ јан,
плˈаве̄ тан, пˈове̄ стан, пˈода̄ тан, пˈожа̄ рнӣ, пˈоже̄ љан, пˈоздра̄ внӣ, пˈоко̄ ран, пˈокре̄ тан,
пˈома̄ ман, пˈонӣзан, пˈоно̄ ван, пˈопла̄ внӣ, пˈора̄ зан, пˈоста̄ јнӣ, пˈостӣдан, пˈотпо̄ рнӣ,
пˈохва̄ лан, прˈавӣлан, прˈеда̄ јнӣ, прˈекре̄ тан, прˈивла̄ чан, прˈија̄ тан, прˈипра̄ ван,
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прˈипре̄ мнӣ, прˈиста̄ јан, прˈоба̄ ван, прˈова̄ лнӣ, прˈовӣдан, прˈода̄ јнӣ, прˈома̄ јан, прˈотӣван,
пˈурпӯран, сˈабла̄ стан, сˈеве̄ рнӣ, сˈедӣшнӣ, спˈозна̄ јнӣ, срˈедӣшњӣ, срˈедӣшнӣ, стˈоже̄ рнӣ,
сˈумо̄ ран, сˈустӣжан, тˈала̄ снӣ, тˈеме̄ љан, тˈимо̄ ран, трˈенӯтан, трˈокӯтан, ˈугле̄ дан,
ˈудво̄ ран, ˈужа̄ сан, ˈузгре̄ дан, ˈуздӯжан, ˈузра̄ стан, ˈукра̄ сан, ˈукӯсан, ˈумӣлан, ˈумо̄ ран,
ˈупа̄ лнӣ, ˈупра̄ внӣ, ˈуспра̄ ван, ˈустра̄ јан, ˈутва̄ ран, фˈосфо̄ рнӣ, чˈељӯснӣ, чˈеме̄ ран, шˈумо̄ ран
(12) aˈаā‐ан – биˈралӣшнӣ, боˈравӣшнӣ, боˈрилӣшнӣ, гуˈбилӣшнӣ, диˈгните̄ тан,
доˈходо̄ внӣ, иˈзворӣшнӣ, иˈсходӣшнӣ, коˈсите̄ рнӣ, куˈпалӣшнӣ, оˈбразо̄ внӣ, раˈзлико̄ внӣ,
траˈнзисто̄ рнӣ, уˈнифо̄ рман – купопро̏ да̄ јнӣ – по̄ ˈседо̄ внӣ / поˈседо̄ внӣ
(13) ˈа̄ ă‐ан – дˈо̄ бошнӣ, жˈа̄ горан, кˈа̄ мфорнӣ, лˈа̄ катнӣ, прˈа̄ зничан, смˈӣсаон,
сˈӯмпорнӣ
(14) ‐ˈа̄ а̄‐ан – кодифиˈка̄ то̄ рнӣ
(15) ‐ˈаа(а)ă‐ан – ˈаористнӣ, брˈодоломан, вˈодоводнӣ, гˈасоводнӣ, дˈаномичан,
дˈепозитнӣ, дˈефицитан, зˈаповедан, ˈисповедан, јˈајоводнӣ, крˈадимичан, крˈадомичан,
крˈиомичан, мˈестимичан, мˈокроводнӣ, нˈасупротан, нˈепобитан, нˈогометнӣ, ˈобавезан,
пˈодухватан, прˈексиноћнӣ, прˈепороднӣ, прˈипомоћнӣ, прˈоповеднӣ, рˈукометнӣ,
*сˈаучестан, тˈисућлетнӣ, тˈопловоднӣ, трˈенимичан, ˈупоредан, ˈупотребан, хвˈалоспеван,
хˈотимичан, цˈевоводнӣ, чˈасописнӣ, чˈестимичан – неˈхотимичан – мˈеђустаничнӣ
(16) ˈаа(а)ā‐ан – ˈаприо̄ ран, бˈагате̄ лан, бˈакропӣснӣ, бˈакроре̄ знӣ, блˈагода̄ ран,
блˈагосло̄ ван, вˈатроме̄ тнӣ, вˈетропӣран, вˈодоме̄ рнӣ, вˈодопа̄ днӣ, вˈокатӣвнӣ,
дˈисако̄ рдан, дˈогово̄ ран, дˈуборе̄ знӣ, ˈепизо̄ дан, ˈефектӣван, жˈалостӣван, зˈабора̄ ван,
зˈагоне̄ тан, зˈадово̄ љан, зˈанове̄ тан, зˈауста̄ внӣ, зˈемљотре̄ снӣ, ˈидеа̄ лан, ˈизазо̄ ван,
ˈизгово̄ рнӣ, ˈизнена̄ дан, ˈизобӣлан, ˈизоко̄ лнӣ, ˈимбецӣлан, ˈиспоста̄ внӣ, ˈистова̄ рнӣ,
кˈапила̄ рнӣ, кˈаракте̄ ран, кˈочопе̄ ран, крˈаснопӣснӣ, лˈетопӣснӣ, лˈокатӣвнӣ, мˈилостӣван,
мˈимогре̄ дан, нˈеодло̄ жан, нˈеоспо̄ ран, нˈепребо̄ лан, нˈепребро̄ јан, нˈераздво̄ јан, нˈеспоко̄ јан,
ˈодгово̄ ран, ˈотежа̄ внӣ, пˈалата̄ лан, пˈогибе̄ љан, пˈодуда̄ ран, пˈодузе̄ тан, пˈолукрӯжан,
пˈоткултӯрнӣ, пˈотпалӯбнӣ, прˈедузе̄ тан, прˈетова̄ рнӣ, прˈетпра̄ зничан, пˈустопа̄ шан,
пˈутопӣснӣ, рˈазгово̄ ран, рˈаспоре̄ днӣ, рˈаспрода̄ јнӣ, рˈодосло̄ ван, рˈукопӣснӣ, сˈепара̄ тан,
спˈоразӯман, трˈиколо̄ рнӣ, трˈикота̄ жнӣ, ˈултразвӯчнӣ, фˈискултӯрнӣ, хлˈорофӣлнӣ,
хˈонора̄ ран, шкрˈофуло̄ зан – ˈалувија̄ лан, ˈекстерије̄ рнӣ, ˈепистола̄ рнӣ, рˈегулатӣван,
стˈациона̄ ран,
тˈемператӯрнӣ,
тˈуберкуло̄ зан – вероˈиспове̄ днӣ – ˈапостерио̄ ран –
ˈепифеномена̄ лан – сˈамоиницијатӣван
(17) аˈмо̄ нијачнӣ
Дублети:
(1–3) бˈутнӣ / буˈтнӣ, вˈоћнӣ (воˈћнӣ), жˈељан / жеˈљан, кˈожнӣ / коˈжнӣ, нˈожнӣ /
ноˈжнӣ, нˈоснӣ / ноˈснӣ, нˈоћнӣ / ноˈћнӣ, ˈочнӣ / оˈчнӣ, рˈучнӣ / руˈчнӣ, џˈепнӣ / џеˈпнӣ
(1–4) бурлеˈскнӣ
(буˈрлескнӣ),
иˈнверзан / инвеˈрзан,
иˈнертан / инеˈртан,
деликаˈтеснӣ / деликатеˈснӣ
(1–6) вˈо̄ знӣ / воˈзнӣ, враˈтнӣ / врˈа̄ тнӣ (~ врˈа̄ т), вра̄ ˈтнӣ / враˈтнӣ (~ вра̄ ˈта),
глаˈвнӣ (глˈа̄ внӣ), зˈӯбнӣ (зуˈбнӣ), кˈр̄ внӣ / крˈвнӣ, лˈӣснӣ / лиˈснӣ, нˈо̄ тнӣ / ноˈтнӣ, пˈе̄ тнӣ /
пеˈтнӣ, рˈе̄ днӣ / реˈднӣ, рˈе̄ чнӣ / реˈчнӣ, тˈо̄ рнӣ / тоˈрнӣ, штˈе̄ днӣ / штеˈднӣ, штˈӣтнӣ /
штиˈтнӣ,
(2–3) вла̄ ˈстан / влˈастан
(2–6) зрˈа̄ чан / зра̄ ˈчан, лˈе̄ ђнӣ / ле̄ ˈђнӣ, мˈа̄ зан / ма̄ ˈзан, мˈа̄ ран / ма̄ ˈран, мрˈа̄ чан /
мра̄ ˈчан, мˈӯзнӣ / мӯˈзнӣ, рˈӯднӣ / рӯˈднӣ, сјˈа̄ јан / сја̄ ˈјан, сна̄ ˈжан / снˈа̄ жан, стӣˈдан /
ст[ˈӣ]дан477, трӯˈдан (трˈӯдан), ?тˈӯжан / тӯˈжан
(2–11) мˈогӯћан (могӯˈћан)
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(3–6) бˈо̄ лан / бˈолан, брˈижан / брˈӣжан, вˈеран / вˈе̄ ран, вˈо̄ љан / вˈољан, вˈӯчнӣ / вˈучнӣ,
гнˈе̄ ван / гнˈеван, грˈоздан (грˈо̄ здан), дˈо̄ бнӣ / дˈобнӣ, жˈижнӣ / жˈӣжнӣ, жˈупнӣ / жˈӯпнӣ,
знˈојан / знˈо̄ јан, кˈо̄ бан (кˈобан), кˈо̄ нтнӣ / кˈонтнӣ, кˈужан / кˈӯжан, лˈажан (лˈа̄ жан),
лˈӯжан / лˈужан, млˈечан / млˈе̄ чан, нˈе̄ жан / нˈежан, сˈилан / сˈӣлан, сӣˈрнӣ / сˈирнӣ, слˈушнӣ /
слˈӯшнӣ, смˈо̄ лнӣ / смˈолнӣ, снˈе̄ жан / снˈежан, трˈа̄ мпнӣ / трˈампнӣ, тˈр̄ жнӣ / тˈржнӣ,
хˈӯлан / хˈулан, чˈа̄ ђан / чˈађан, шˈӣбнӣ / шˈибнӣ
(4–5) аˈзбучнӣ / а̄ ˈзбучнӣ, до̄ ˈказнӣ / доˈказнӣ, до̄ ˈлазнӣ / доˈлазнӣ, до̄ ˈписнӣ / доˈписнӣ,
до̄ ˈпуснӣ / доˈпуснӣ,
доˈступан / до̄ ˈступан,
доˈтичнӣ / до̄ ˈтичнӣ,
за̄ ˈвршнӣ / заˈвршнӣ,
заˈкључан / за̄ ˈкључан,
за̄ ˈкупнӣ / заˈкупнӣ,
за̄ ˈлудан / заˈлудан,
за̄ ˈпречнӣ / заˈпречнӣ,
заˈчетнӣ / за̄ ˈчетнӣ, заˈчудан / за̄ ˈчудан, наˈдреднӣ / на̄ ˈдреднӣ, на̄ ˈпастан (наˈпастан),
по̄ ˈдметнӣ / поˈдметнӣ, по̄ ˈседнӣ / поˈседнӣ, пре̄ ˈлазан / преˈлазан, пре̄ ˈливнӣ / преˈливнӣ,
пре̄ ˈступнӣ / преˈступнӣ, преˈтходан / пре̄ ˈтходан, прӣˈвидан / приˈвидан, прӣˈчеснӣ /
приˈчеснӣ, проˈводнӣ / про̄ ˈводнӣ, проˈдужнӣ / про̄ ˈдужнӣ, про̄ ˈлазан / проˈлазан, про̄ ˈсторнӣ /
проˈсторнӣ, ра̄ ˈсипан / раˈсипан, ра̄ ˈсхладнӣ / раˈсхладнӣ, сиˈлазан / сӣˈлазан, уˈтезнӣ /
ӯˈтезнӣ
(4–7) баˈле̄ тнӣ / баˈлетнӣ, гаˈло̄ пнӣ / гаˈлопнӣ, дуˈбле̄ тнӣ / дуˈблетнӣ, еˈкӣпнӣ / еˈкипнӣ,
еˈтапнӣ / еˈта̄ пнӣ, каˈртелнӣ / каˈрте̄ лнӣ, коˈнзӯмнӣ / коˈнзу[м]нӣ, куˈбуран / куˈбӯран,
маˈршрӯтнӣ / маˈршрутнӣ,
оˈрӯжнӣ / оˈружнӣ,
соˈне̄ тнӣ / соˈнетнӣ,
штаˈфетнӣ /
штаˈфе̄ тнӣ – алфаˈбетнӣ (алфаˈбе̄ тнӣ), еруˈдитан / еруˈдӣтан, колоˈрӣтан / колоˈритан
(4–9) ˈизвестан / иˈзвестан, ˈисточнӣ / иˈсточнӣ, деˈлатан / дˈелатан, јˈамачан /
јаˈмачан, коˈротан / кˈоротан, мˈргодан (мрˈгодан), неˈсносан / нˈесносан, ˈодлучан / оˈдлучан,
ˈоколнӣ / оˈколнӣ, ˈопречан / оˈпречан, оˈпскрбнӣ / ˈопскрбнӣ, оˈсобнӣ / ˈособнӣ, поˈгрдан /
?поˈдложан / пˈодложан,
пˈогрдан,
пˈодсвестан / поˈдсвестан,
прˈавичан / праˈвичан,
приˈјемнӣ / прˈијемнӣ,
приˈнудан / прˈинудан,
прˈкосан / пˈркосан,
ˈузбрдан / уˈзбрдан,
уˈзвратан / ˈузвратан, уˈпутан / ˈупутан, чˈивитан / чиˈвитан, чˈовечан / чоˈвечан
(4–10) еˈфикасан / ефиˈкасан,
компроˈмисан / коˈмпромисан,
поˈименичан /
поимеˈничан
(4–11) дˈода̄ тнӣ / доˈдатнӣ,
кˈорӣстан / коˈристан,
пˈотре̄ сан / поˈтресан,
раˈзвратан / рˈазвра̄ тан, ˈуко̄ ран / уˈкоран, уˈмолан / ˈумо̄ лан
(4–15) абоˈноснӣ / ˈабоноснӣ,
моноˈполнӣ
(мˈонополнӣ),
обиˈлазан / ˈобилазан,
прˈиповеднӣ / припоˈведнӣ,
проиˈзводан / прˈоизводан,
рˈуководнӣ / рукоˈводнӣ,
тренуˈтачан / трˈенутачан – заобиˈлазан / зˈаобилазан
(4–16) ˈанонӣман / аноˈниман, ˈапсолӯтан / апсоˈлутан, блˈагода̄ тан / благоˈдатан,
рˈезолӯтан / резоˈлутан, сˈујеве̄ ран / сујеˈверан – стˈереотӣпан / стереоˈтипан
(5–7) на̄ ˈбавнӣ / наˈба̄ внӣ, преˈстӣжан / пре̄ ˈстижан, уˈзо̄ ран / уˈзоран, ӯˈслован /
уˈсло̄ ван,
(5–8) за̄ ˈбаван / за̄ ˈба̄ ван, за̄ ˈво̄ јан / за̄ ˈвојан, на̄ ˈдзо̄ рнӣ / на̄ ˈдзорнӣ, на̄ ˈпо̄ јнӣ / на̄ ˈпојнӣ,
на̄ ˈста̄ внӣ / на̄ ˈставнӣ, по̄ ˈзӣвнӣ / по̄ ˈзивнӣ, пре̄ ˈсто̄ нӣ / пре̄ ˈстонӣ, ра̄ ˈзме̄ ран / ра̄ ˈзмеран,
сра̄ ˈзме̄ ран / сра̄ ˈзмеран
(5–9) ја̄ ˈростан / јˈаростан, нˈасладнӣ / на̄ ˈсладнӣ, прˈигодан / прӣˈгодан, прˈиметан /
прӣˈметан, пˈустошан / пӯˈстошан, сӯˈседан (сˈуседан)
(5–10) безбе̄ ˈдностан (беˈзбедностан), ауто̄ ˈбуснӣ / аˈутобуснӣ
(5–11) ˈаве̄ тан / а̄ ˈветан, дˈодӣрнӣ / до̄ ˈдирнӣ, до̄ ˈзивнӣ / дˈозӣвнӣ, за̄ ˈмаман / зˈама̄ ман,
пˈоле̄ тан / по̄ ˈлетан, прˈева̄ ран / пре̄ ˈваран, пре̄ ˈзиран / прˈезӣран, прˈозӣран / про̄ ˈзиран,
ра̄ ˈзблудан / рˈазблӯдан, ӯˈресан / ˈуре̄ сан
(5–13) е̄ ˈтернӣ / ˈе̄ тернӣ, зˈа̄ блудан / за̄ ˈблудан, зˈа̄ дружан / за̄ ˈдружан, за̄ ˈпрежнӣ /
зˈа̄ прежнӣ, за̄ ˈштитнӣ / зˈа̄ штитнӣ
(5–15) књˈиже̄ вноснӣ / књиже̄ ˈвноснӣ
(5–16) ˈузалӯдан / уза̄ ˈлудан
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(7–8) двоˈбо̄ јнӣ / дво̄ ˈбо̄ јнӣ, преˈде̄ лнӣ / пре̄ ˈде̄ лнӣ, прӣˈсво̄ јнӣ / приˈсво̄ јнӣ, проˈдо̄ ран /
про̄ ˈдо̄ ран
(7–9) вˈизитнӣ / виˈзӣтнӣ
(7–11) аˈзӯран / ˈазӯран, аˈха̄ тнӣ / ˈаха̄ тнӣ, гаˈрӣшнӣ / гˈарӣшнӣ, двоˈрӣшнӣ / двˈорӣшнӣ,
деˈсе̄ тнӣ / дˈесе̄ тнӣ, деˈта̄ љан / дˈета̄ љан, дˈоба̄ внӣ / доˈба̄ внӣ, доˈста̄ внӣ / дˈоста̄ внӣ,
дˈостӣжан / доˈстижан, зˈемљӣшнӣ / зеˈмљӣшнӣ, ˈиде̄ јнӣ / иˈде̄ јнӣ, иˈзво̄ ран / ˈизво̄ ран,
ˈискӯсан / иˈскусан,
ˈистражнӣ / иˈстра̄ жнӣ,
јˈуна̄ чан / јуˈна̄ чан,
коˈма̄ днӣ / кˈома̄ днӣ,
кˈултӯран (куˈлтӯран), кˈупо̄ лнӣ, куˈпо̄ лнӣ, лˈежӣшнӣ / леˈжӣшнӣ, моˈра̄ лан (мˈора̄ лан),
оˈдвратан / ˈодвра̄ тан, ˈодмо̄ ран / оˈдмо̄ ран, ˈокрӯжнӣ / оˈкрӯжнӣ, ˈолӯјан / оˈлӯјан, ˈопо̄ јан /
оˈпо̄ јан, пˈасӣван / паˈсӣван, пˈеча̄ лан / пеˈча̄ лан, плуˈра̄ лнӣ (плˈура̄ лнӣ), ˈуста̄ ван / уˈста̄ ван,
флˈуӣдан / флуˈӣдан, хˈумо̄ ран / хуˈмо̄ ран – премиˈје̄ рнӣ / преˈмије̄ рнӣ
(7–16) абеˈце̄ днӣ / ˈабеце̄ днӣ,
агреˈга̄ тнӣ / ˈагрега̄ тнӣ,
ˈегзерцӣрнӣ / егзеˈрцӣрнӣ,
квˈалите̄ тан / квалиˈте̄ тан,
кˈубатӯрнӣ / кубаˈтӯрнӣ,
мˈастоӣдан / мастоˈӣдан,
ˈоколӣшнӣ / окоˈлӣшнӣ,
пˈарите̄ тан / париˈте̄ тан,
пˈатрона̄ жнӣ / патроˈна̄ жнӣ,
прˈоизво̄ љан / проиˈзво̄ љан,
репоˈрта̄ жнӣ / рˈепорта̄ жнӣ,
сˈедатӣван / седаˈтӣван,
чокоˈла̄ днӣ / чˈокола̄ днӣ,
чудоˈвӣштан / чˈудовӣштан – ˈабецеда̄ рнӣ / абецеˈда̄ рнӣ,
ˈелипсоӣдан / елипсоˈӣдан,
мˈануфактӯрнӣ / мануфаˈктӯрнӣ,
проспериˈте̄ тан /
прˈосперите̄ тан
(9–11) дˈосадан / дˈоса̄ дан, зˈама̄ шан / зˈамашан, ˈовла̄ шан / ˈовлашан, пˈослӯшан /
пˈослушан, пˈочаснӣ / пˈоча̄ снӣ, рˈазӯман / рˈазуман, скˈелетнӣ / скˈеле̄ тнӣ, сˈрдачан /
сˈрда̄ чан
(9–13) гˈаличнӣ / гˈа̄ личнӣ, зˈа̄ кладнӣ / зˈакладнӣ, зˈа̄ разан / зˈаразан, зˈа̄ ставнӣ /
зˈаставнӣ, нˈавалнӣ (нˈа̄ валнӣ), нˈа̄ граднӣ / нˈаграднӣ, нˈаплатнӣ (нˈа̄ платнӣ), прˈа̄ порнӣ /
прˈапорнӣ, рˈа̄ светнӣ / рˈасветнӣ, рˈа̄ справнӣ / рˈасправнӣ
(11–13) жˈа̄ моран / жˈамо̄ ран, зˈа̄ паднӣ / зˈапа̄ днӣ
(10–12) про̄ ˈрочӣшнӣ / про̄ ˈрочишнӣ
(10–15) чˈасомичан / чаˈсомичан
(12–16) ˈалкохо̄ лнӣ / аˈлкохо̄ лнӣ, глеˈдалӣшнӣ / глˈедалӣшнӣ
(15–16) ˈизузе̄ тан (ˈизузетан), нˈакара̄ дан / нˈакарадан, ˈуспоредан / ˈуспоре̄ дан –
јˈугоза̄ паднӣ / јˈугозападнӣ
Најпре ћемо разматрати дужину ПОС наведених твореница и слога пред њим. У
много примера, које нећемо понављати, она је мотивна и не потребује коментар478, а и
примере које дајемо, с алтернацијама, селектовали смо с обзиром на обим грађе – без
крајње исцрпности, осим код необичних појава.
2.1.252.2. Код основа на завршни сонант дужење је сасвим редовна појава.
Двосложни су примери: бˈо̄ јнӣ, бˈо̄ рнӣ, брˈо̄ јан, бˈӯран, гˈа̄ зан, грˈе̄ јнӣ, двˈо̄ јнӣ, дˈр̄ внӣ, дˈӯран,
кˈо̄ лнӣ, трˈа̄ јан, чˈӯјан, шˈӣран (уп. хмˈељнӣ, чˈулан...), дублети: бˈо̄ лан / бˈолан, вˈеран /
вˈе̄ ран, вˈо̄ љан / вˈољан, знˈојан / знˈо̄ јан, сˈилан / сˈӣлан, сӣˈрнӣ / сˈирнӣ, а с њима и они с
регресијом: бˈӯјан, гˈо̄ јан, зˈо̄ рнӣ, рˈӯјан, кˈупо̄ лнӣ / куˈпо̄ лнӣ; смˈо̄ лнӣ / смˈолнӣ.
Вишесложнице су: акваˈре̄ лнӣ, аˈфе̄ лнӣ, баˈка̄ рнӣ, биˈсе̄ ран, буˈте̄ рнӣ, дрˈжа̄ внӣ, еˈпите̄ лнӣ,
иˈзбо̄ рнӣ, иˈмо̄ внӣ, кодифиˈка̄ то̄ рнӣ, коˈпрӣвнӣ, коˈсите̄ рнӣ, куˈде̄ љнӣ, куˈпо̄ внӣ,
лˈокатӣвнӣ 479 , љуˈба̄ внӣ, неˈде̄ љнӣ, оˈдбо̄ јан, оˈде̄ внӣ, поˈка̄ јнӣ, поˈко̄ јнӣ, поˈпра̄ внӣ,
поˈсте̄ љнӣ, преˈтво̄ ран, раˈзлико̄ внӣ, саˈжа̄ лан, стиˈхӣјнӣ, тоˈва̄ рнӣ, траˈнзисто̄ рнӣ,
ћуˈтӣлан, уˈбо̄ јнӣ, уˈда̄ рнӣ, шеˈће̄ ран – ра̄ ˈзво̄ јнӣ, двоˈбо̄ јнӣ / дво̄ ˈбо̄ јнӣ, на̄ ˈпо̄ јнӣ / на̄ ˈпојнӣ –
вˈихо̄ ран, зˈауста̄ внӣ, ˈистра̄ јан, мˈочва̄ ран, мрˈамо̄ ран, ˈоба̄ лнӣ, пˈодуда̄ ран, пˈоно̄ ван,
478
479

За примере од основа -аˈ-ика, које нисмо црпли јер су с колумналним МА, в. под суфиксом -ичан.
Зачудо, лˈокатив² је дато и тако, без дужине (уп. нпр. вˈокатӣв).
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пˈопла̄ внӣ, пˈурпӯран, ˈустра̄ јан, фˈосфо̄ рнӣ, чˈетво̄ рнӣ. Ипак, у оˈсновнӣ, поˈзајмнӣ,
пˈојавнӣ, пˈотајан, прˈијавнӣ; ˈоколнӣ / оˈколнӣ, нˈавалнӣ (нˈа̄ валнӣ), прˈа̄ порнӣ / прˈапорнӣ,
рˈа̄ справнӣ / рˈасправнӣ нема дужења. У кˈа̄ мфорнӣ, сˈӯмпорнӣ оно је вероватно
суспрегнуто дужином претпоследњег мотивног слога.
Код основа без сонанта у одступу ПОС дужења су ређа и недоследнија.
Инваријантно је, међу двосложницама, бˈӯчан, вˈӣдан, вˈр̄ шнӣ, а дублетно и брˈижан /
брˈӣжан, вˈӯчнӣ / вˈучнӣ, кˈужан / кˈӯжан, лˈажан (лˈа̄ жан), нˈе̄ жан / нˈежан. Чини нам се да
овој групи, судећи према савременом градском говору, припадају и жˈучан, мˈучан. Међу
вишесложницама имамо: вˈатроме̄ тнӣ, пˈустопа̄ шан; дˈосадан / дˈоса̄ дан, ˈистражнӣ /
иˈстра̄ жнӣ, нˈакара̄ дан / нˈакарадан; сˈрдачан / сˈрда̄ чан (дуго непостојано а).
У ћеˈлӣчнӣ (тако и међућеˈлӣчнӣ) имамо контракцију (~ ћеˈлијица).
Крате се дуги ПОС пред МА у примерима: враˈтнӣ², глаˈвнӣ², ноˈтнӣ², реˈчнӣ²,
руˈчнӣ², пеˈтнӣ², штеˈднӣ², штиˈтнӣ²,480 а такав ПОС за МА у примерима: бˈрстан, бˈрчнӣ,
вˈечан, глˈасан, глˈежнӣ, гнˈусан, знˈатан, прˈашнӣ, свˈестан, слˈастан, стрˈастан, цвˈетан,
чˈастан; дублетно и у грˈоздан (грˈо̄ здан), снˈе̄ жан / снˈежан, тˈр̄ жнӣ / тˈржнӣ. У вˈрстан,
грˈешан, лˈичан; лˈӯжан / лˈужан уз краћење имамо и регресију МА. Као код основа с
алтернацијом а ~ ∅ при творби суфиксом ‐ски, ПОС коме следи тако вокализовани слог
крати се и у малобројним речима као: јаˈмачан, веˈначнӣ, коˈначан, поједиˈначан,
тренуˈтачан²; поˈтиљачнӣ. Тако је и прˈаведан с руским непостојаним е.
Вишесложне основе с краћењем су бˈолестан, грˈохотан, дрˈажестан, зˈаповедан,
ˈисповедан, мˈесечнӣ, нˈогометнӣ, пˈаметан, пˈодухватан, пˈопречан, прˈедсвестан,
прˈоповеднӣ, рˈукометнӣ, тˈисућлетнӣ, чˈасописнӣ – зˈа̄ меничнӣ / зˈаменичнӣ, јˈугозападан²,
наˈзадан, наˈпредан, поˈсредан, сироˈмашан, сˈуседан², унаˈпредан; уз дублете ˈовла̄ шан /
ˈовлашан, оˈрӯжнӣ / оˈружнӣ, про̄ ˈрочӣшнӣ / про̄ ˈрочишнӣ. Ипак, код већине примера
сличних првонаведенима (с иницијалним МА) краћење изостаје: вˈрле̄ тан, гˈоле̄ тан,
кˈостре̄ тан, плˈаве̄ тан, пˈове̄ стан, сˈабла̄ стан, тˈала̄ снӣ...
Примери наˈјамнӣ, наˈучнӣ, поˈводнӣ, преˈсечнӣ; пре̄ ˈступнӣ / преˈступнӣ, прӣˈчеснӣ /
приˈчеснӣ, уˈзо̄ ран / уˈзоран, уˈкопнӣ – заˈпречнӣ², нˈакнаднӣ, рˈасправнӣ² – раˈзлико̄ внӣ,
сви од мотивних дублета с дужином и краткоћом, својим незанемарљивим бројем
упућују на појаву краћења префиксалног слога, те се она тешко може приписати
недоследности ауторâ речника. (Изузетак је само про̄ ˈзорнӣ ~ про̄ ˈзор / проˈзор.)
Необично краћење видимо и у јаˈкостан (~ ја̄ ˈкост), лексеми коју речници (РА, ОР, Мат,
али не и ХЈП) доносе тако, вероватно јер је у питању Вуков лик.
2.1.252.3. Преглед примера открива да је дужина ПОС најчешће зависна од дужине
претходног слога, што илуструјемо односом чˈе̄ лнӣ, проˈче̄ лнӣ : за̄ ˈчелнӣ, на̄ ˈчелан. На
основу тога се може закључити, што сведоче и други творбени модели, да је
префиксално дужење, иако доста колебљиво, утицајнији фактор у формирању
прозодијских обележја творенице него ли је дужење пред сонантом.
Односи дужина у жˈељан / жеˈљан : пˈоже̄ љан; бˈо̄ лан / бˈолан : нˈепребо̄ лан, вˈо̄ љан /
вˈољан : нˈево̄ љан, прˈоизво̄ љан / проиˈзво̄ љан, сˈилан / сˈӣлан : приˈсӣлан; аˈкорднӣ :
дˈисако̄ рдан, ˈоколнӣ / оˈколнӣ : ˈизоко̄ лнӣ, ˈуставнӣ : зˈауста̄ внӣ – показатељ су да дужину
ПОС радије и извесније узимају вишесложне основе.481
Да и МА у једној мери утиче на појаву дужине ПОС показује нам група примера
уˈмиран : пˈоко̄ ран : ˈуко̄ ран / уˈкоран или поˈвлачнӣ : прˈивла̄ чан, у којима иницијално МА

Сви ови придеви у одређеном су виду, па би једнако смислено било и алтернацију дужине приписати
нивоу флексије, а не деривације.
481 Према нашем осећању, и придеви са мањим бројем слогова носе дужину ПОС, која за жељан није
предвиђена ни као варијанта.
480
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преферира дужину, а оно пред ПОС не. Такви односи, међутим, нису општи, јер имамо и
ˈодмо̄ ран / оˈдмо̄ ран.
Имајући у виду ове тежње, ипак, констатујемо да постоји и повелик број
очигледних недоследности код речи грађених од сродних основа. Најпре ћемо
представити оне са сонантом у одступу ПОС, а потом и оне без њега. ПОС коме претходи
кратак слог овако се раслојава – оˈгревнӣ : зˈагре̄ внӣ (и оˈде̄ внӣ); оˈдјавнӣ, пˈојавнӣ,
прˈијавнӣ : дˈоја̄ внӣ (и пˈопла̄ внӣ); оˈсновнӣ 482 : пˈоно̄ ван; рˈа̄ справнӣ / рˈасправнӣ :
ˈиспра̄ ван (и по‐, при‐, ус‐, у‐); тврˈђавнӣ : дрˈжа̄ внӣ (и мˈећа̄ ван, прˈоба̄ ван; коˈпрӣвнӣ);
знˈојан / знˈо̄ јан : гнˈо̄ јан; тˈа̄ јан : пˈотајан (и све друго на ‐а̄ јн‐); буˈсолнӣ : кˈупо̄ лнӣ /
куˈпо̄ лнӣ (уп. и ˈалкохо̄ лнӣ / аˈлкохо̄ лнӣ); каˈртелнӣ², паˈстелнӣ : аˈфе̄ лнӣ, еˈпите̄ лнӣ;
ˈомаман : зˈама̄ ман², пˈома̄ ман; наˈуман : рˈазӯман / рˈазуман : спˈоразӯман; спрˈеман,
дˈопремнӣ : оˈтпре̄ мнӣ, прˈипре̄ мнӣ; меˈрмеран : синонимно мрˈамо̄ ран (и готово сви са
групом ‐рн‐); нˈавалнӣ² : пˈохва̄ лан, прˈова̄ лнӣ, ˈупа̄ лнӣ; оˈдјелнӣ : преˈде̄ лнӣ²; поˈно̄ рнӣ :
проˈсторнӣ² (и прˈапорнӣ², доˈтурнӣ); хуˈморнӣ (односни придев) : хˈумо̄ ран / хуˈмо̄ ран
(описни); кˈа̄ мфорнӣ, сˈӯмпорнӣ : кодифиˈка̄ то̄ рнӣ.
ПОС коме претходи дуг префиксални слог такође се не крати доследно – до̄ ˈзивнӣ² :
по̄ ˈзӣвнӣ / по̄ ˈзивнӣ; са̄ ˈставнӣ : на̄ ˈста̄ внӣ / на̄ ˈставнӣ : ра̄ ˈста̄ внӣ; до̄ ˈстојан
(немотивисано) : за̄ ˈсто̄ јнӣ, прӣˈсто̄ јан; на̄ ˈвојнӣ : за̄ ˈво̄ јан / за̄ ˈвојан : пре̄ ˈво̄ јнӣ, ра̄ ˈзво̄ јнӣ (и
сви други на ‐ојн‐, с њима и на̄ ˈпо̄ јнӣ / на̄ ˈпојнӣ); на̄ ˈдзо̄ рнӣ / на̄ ˈдзорнӣ : за̄ ˈзоран, про̄ ˈзорнӣ
(и проˈдо̄ ран / про̄ ˈдо̄ ран); прӣˈмеран : ра̄ ˈзме̄ ран / ра̄ ˈзмеран, сра̄ ˈзме̄ ран / сра̄ ˈзмеран;
са̄ ˈборнӣ : са̄ ˈбӣрнӣ.
Недоследне су дужине и у ПОС без сонанта у одступу –ˈисповедан : вероˈиспове̄ днӣ;
ˈопсаднӣ : дˈосадан / дˈоса̄ дан (тако и етимолошки несродно пˈосаднӣ); ˈупоредан :
ˈуспоредан / ˈуспоре̄ дан; ˈизузе̄ тан (ˈизузетан) : пˈодузе̄ тан, прˈедузе̄ тан (и зˈагоне̄ тан);
нˈогометнӣ, рˈукометнӣ : вˈатроме̄ тнӣ; наˈдмашан : дˈома̄ шан : зˈама̄ шан / зˈамашан;
приˈслушнӣ : пˈослӯшан / пˈослушан; граˈдишнӣ, бродограˈдилишнӣ : про̄ ˈрочӣшнӣ /
про̄ ˈрочишнӣ : биˈралӣшнӣ, бˈојӣшнӣ, вреˈлӣшни (и још двадесетак дугих); чˈасописнӣ :
бˈакропӣснӣ (брзо‐, красно‐, лето‐, путо‐, руко‐); поˈвлачнӣ : прˈивла̄ чан.
У претходну групу би спадало и промискуиˈтетан : диˈгните̄ тан, приориˈте̄ тнӣ,
рариˈте̄ тан, тоналиˈте̄ тнӣ, ˈауторите̄ тан / ауториˈте̄ тан, квˈалите̄ тан / квалиˈте̄ тан,
пˈарите̄ тан / париˈте̄ тан, проспериˈте̄ тан / прˈосперите̄ тан, али сматрамо да је ту реч о
широј појави краћења сегмента ‐ите̄ тан када је он под акцентом, будући да се данас у
јавном говору новоштокавских средина чује квалите̏ тан, промискуите̏ тан,
просперите̏ тан, па на основу тога евентуално и квалѝтетан и сл.
2.1.252.4. Прелазећи на обраду алтернација МА, најпре увиђамо регуларност
регресије претсуфиксалног МА. Двосложнице из ове групе су: вˈодан, вˈртнӣ, грˈобнӣ,
грˈупнӣ, зглˈобнӣ, злˈобан, клˈаснӣ, крˈечан, кˈрснӣ, кˈрснӣ, лˈоман, рˈасан, рˈобнӣ, рˈосан,
свˈодан, скрˈобнӣ, спрˈатнӣ, стˈазнӣ, тˈечан, трˈошан, флˈотнӣ, хмˈељнӣ; дублетно
нˈожнӣ / ноˈжнӣ – бˈа̄ знӣ, бˈе̄ дан, брˈа̄ днӣ, брˈӣдан, брˈӯјан, гˈа̄ знӣ, ждрˈе̄ лнӣ, жˈӯпан, жˈӯран,
зˈӯјан, клˈӣзнӣ, клˈӣпнӣ, крˈӣжнӣ, крˈӣзнӣ, крˈӣлнӣ, кˈр̄ мнӣ, кˈӯтнӣ, лˈе̄ ћнӣ, мˈо̄ днӣ, мˈр̄ зан,
плˈа̄ тнӣ, плˈӯћнӣ, прˈо̄ знӣ, прˈӯжнӣ, рˈӯднӣ, сˈијеран, сˈо̄ днӣ, стрˈӯјнӣ, сфˈе̄ рнӣ, тˈр̄ пнӣ, ˈӯман,
ˈӯснӣ, хˈӯјан, цˈр̄ пнӣ, чˈа̄ ман, чˈӯлан; дублетно глаˈвнӣ (глˈа̄ внӣ), рˈе̄ чнӣ / реˈчнӣ и сл. У
примерима вˈрстан, грˈешан, лˈичан, лˈӯжан / лˈужан, уз регресију МА имамо и краћење
ПОС, а у бˈӯјан, гˈо̄ јан, зˈо̄ рнӣ, рˈӯјан; кˈупо̄ лнӣ / куˈпо̄ лнӣ; смˈо̄ лнӣ / смˈолнӣ и његово дужење.
Мотивна МА, ипак, остају у: меˈђнӣ; враˈтнӣ², глаˈвнӣ², жеˈљан², ноˈжнӣ², ноˈтнӣ², реˈчнӣ²,
руˈчнӣ², пеˈтнӣ², џеˈпнӣ², штеˈднӣ², штиˈтнӣ².483

Вероватно грешком с кратким ПОС, с обзиром на то да сви речници дају само оˈсно̄ внӣ.
Сви ови придеви, осим примера жељан, у одређеном су виду, па би једнако смислено било и
алтернацију дужине приписати нивоу флексије, а не деривације.
482
483
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Вишесложних примера има нешто више, они су највећим делом страног порекла,
али се понашају исто као и домаће речи. У избору примера нећемо наводити оне где су
алтернације МА и флективна појава (као аˈто̄ мнӣ). Домаће су основе: глаˈвничнӣ,
грˈдобан, жиˈвичнӣ, криˈвичнӣ, праˈвичан², руˈгобан, те неˈбеснӣ, теˈлеснӣ (ако их узимамо с
множинском основом), од дугих само теˈтӣван. Стране су: аˈдреснӣ, анаˈлоган, аˈнкетнӣ,
аˈпстрактан, буˈсолнӣ, диˈсперзнӣ, дихоˈтомнӣ, еˈкстрактнӣ, еˈлиснӣ, еˈлитан, коˈнвексан,
куˈлиснӣ, маˈгазнӣ, реˈгатнӣ, ренеˈсанснӣ, фреˈгатнӣ – аˈвӣзнӣ, аˈме̄ бнӣ, аˈно̄ днӣ,
апотеˈо̄ знӣ, архитеˈктӯрнӣ, баˈла̄ днӣ, баˈнда̄ жнӣ, баˈра̄ жнӣ, библиоˈте̄ чнӣ, блоˈка̄ днӣ,
бриˈга̄ днӣ, ваˈлӯтнӣ, виˈзӣтнӣ², виˈско̄ зан, виˈтра̄ жнӣ, гаˈра̄ жнӣ, глаˈзӯрнӣ, граˈна̄ тнӣ,
гроˈма̄ дан, деˈвӣзнӣ, деˈка̄ днӣ, дреˈна̄ жнӣ, дреˈсӯрнӣ, еˈстра̄ днӣ, еˈта̄ жнӣ, еˈтӣднӣ,
иˈнтӣман, каˈдӣфан, каˈто̄ днӣ, коˈнтро̄ лнӣ, лаˈнсӣрнӣ, лаˈфе̄ тнӣ, маˈскӣрнӣ, меˈтра̄ жнӣ,
моˈнта̄ жнӣ, паˈра̄ днӣ, паˈтро̄ лнӣ, плаˈнта̄ жнӣ, реˈгла̄ жнӣ, реˈпрӣзнӣ, соˈна̄ тнӣ, соˈнда̄ жнӣ,
спиˈра̄ лан, струˈктӯрнӣ, теˈмпӣрнӣ, тоˈрпе̄ днӣ, треˈна̄ жнӣ, триˈја̄ днӣ, троˈмбо̄ знӣ,
фаˈктӯрнӣ, фаˈса̄ днӣ, фотокоˈпӣрнӣ, фраˈктӯрнӣ, цеˈнзӯрнӣ, цеˈра̄ днӣ, циˈга̄ рнӣ; дублети:
дуˈбле̄ тнӣ / дуˈблетнӣ, еˈкӣпнӣ / еˈкипнӣ, еˈтапнӣ / еˈта̄ пнӣ. Примере који личе на
двоструко алтерниране, као раˈке̄ тнӣ ~ ракеˈта² и фоˈлклорнӣ ~ фоˈлкло̄ р, будући да
нису типични за стране основе, сматрамо недоследно нормиранима и дајемо их ниже.
Изостанак регресије МА у амбулаˈнтнӣ, бурлеˈскнӣ², варијаˈнтнӣ, деликатеˈснӣ²,
контровеˈрзан, питореˈскан, романеˈскнӣ и сл. (али уп. диˈсперзнӣ, иˈнверзан², ренеˈсанснӣ
или гроˈтескан, додуше без регресије484) одраз је „вештачког“ уплива норме (в. фн. 533).
2.1.252.5. Регресија МА до иницијалног положаја сасвим је честа у изведеницама од
речи̂ страног порекла са три и више слогова основе, од којих је последњи обавезно дуг:
ˈапостерио̄ ран, ˈаприо̄ ран, ˈекстерије̄ рнӣ, ˈепизо̄ дан, ˈепифеномена̄ лан, ˈефектӣван,
ˈидеа̄ лан,
ˈимбецӣлан,
кˈапила̄ рнӣ,
пˈалата̄ лан,
пˈоткултӯрнӣ,
рˈегулатӣван,
сˈамоиницијатӣван,
сˈепара̄ тан,
стˈациона̄ ран,
тˈемператӯрнӣ,
трˈиколо̄ рнӣ,
трˈикота̄ жнӣ, тˈуберкуло̄ зан, фˈискултӯрнӣ, хлˈорофӣлнӣ, хˈонора̄ ран, шкрˈофуло̄ зан;
дублети с обе врсте регресије су ˈабецеда̄ рнӣ / абецеˈда̄ рнӣ, ˈегзерцӣрнӣ / егзеˈрцӣрнӣ,
ˈелипсоӣдан / елипсоˈӣдан,
квˈалите̄ тан / квалиˈте̄ тан,
кˈубатӯрнӣ / кубаˈтӯрнӣ,
мˈануфактӯрнӣ / мануфаˈктӯрнӣ, мˈастоӣдан / мастоˈӣдан, пˈарите̄ тан / париˈте̄ тан,
пˈатрона̄ жнӣ / патроˈна̄ жнӣ,
проспериˈте̄ тан / прˈосперите̄ тан,
репоˈрта̄ жнӣ /
485
рˈепорта̄ жнӣ, сˈедатӣван / седаˈтӣван, чокоˈла̄ днӣ / чˈокола̄ днӣ.
Једино је, ипак,
антипаˈса̄ тнӣ.
Много десетина двосложних таквих основа познају само једносложну регресију –
покажимо то на тек неколико примера: аˈвӣзнӣ, аˈгра̄ рнӣ, аˈзо̄ тнӣ, аˈла̄ тнӣ, аˈме̄ бнӣ,
аˈна̄ лнӣ, аˈно̄ днӣ..., али ипак с крајњом регресијом срећемо бˈина̄ ран, дˈебӣлан, нˈерво̄ зан и
дублетно аˈзӯран / ˈазӯран, деˈта̄ љан / дˈета̄ љан, ˈиде̄ јнӣ / иˈде̄ јнӣ, кˈултӯран (куˈлтӯран),
моˈра̄ лан (мˈора̄ лан), плуˈра̄ лнӣ (плˈура̄ лнӣ), па чак и два домаћа придева: јˈуна̄ чан /
јуˈна̄ чан, ˈолӯјан / оˈлӯјан. Кˈаракте̄ ран ~ караˈктер² (што је фреквентан однос дужина и у
стандарду, мада се нуди и караˈкте̄ р²), као и бˈагате̄ лан, показује да се појава шири и на
кратке основе, осим ако не узмемо да се дужење одвија „пре“ померања МА. Слична је и
појава у односу варијаната ˈапсолӯтан / апсоˈлутан, рˈезолӯтан / резоˈлутан (тако и у
сˈујеве̄ ран / сујеˈверан, где то одговара односу дужина у вˈе̄ ран / вˈеран), које су с дугим
мотивним ПОС.

Сви недоследни ликови романеˈскнӣ, питореˈскан : гроˈтескан : бурлеˈскнӣ (буˈрлескнӣ) потичу од
одговарајућих недоследно акцентованих именица, о којима в. у т. 2.1.187. – У немотивисаном примеру
еˈфикасан/ ефиˈкасан уз МА које одговара регредираном налазимо и оно помакнуто за још један слог
натраг, за шта слични примери не постоје.
485 Да је ова појава била у превирању средином прошлог века и да је већ тада МА нагињало иницијалном,
показује нам Московљевићева критика редакторâ П60, који су у Правопис унели по њему погрешне
ликове с регресијом (Московљевић 1990: 951–952).
484
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Домаће се изведенице с краткоћом нешто сразмерније – и мање предвидљиво –
колебају између двеју врста регресије. Крајњу регресију имамо у дˈивотан, мˈекотан,
мˈилотан, срˈамотан, стрˈахотан, сˈувотан, тˈоплотнӣ; дˈеобнӣ, тˈегобан, тˈескобан;
бˈујичнӣ, прˈавичан², тако и у слˈободан; чˈудесан, а они ступају у нејасну опозицију с
горњим примерима у којима је МА повучено за слог унатраг – тˈегобан : руˈгобан (у РА,
ХЈП тако и деˈобнӣ); чˈудесан : теˈлеснӣ; бˈујичнӣ : криˈвичинӣ. Једино је ‐отан с доследним
иницијалним МА, а ‐ˈичнӣ најчешће с МА пред тим завршетком. Трˈенутачан² је једино̄ с
мотивним дугим слогом, скраћеним.
У ˈизво̄ ран², ˈизобӣлан, мˈећа̄ ван, мˈочва̄ ран, нˈево̄ љан, ˈотпо̄ ран,ˈотро̄ ван, тˈеме̄ љан
МА се, неочекивано, у иницијални положај помера из позиције удаљене од суфикса. То
важи и за девербале заобиˈлазан / зˈаобилазан, обиˈлазан / ˈобилазан, проиˈзводан /
прˈоизводан.
Неки појединачни сродни примери не показују доследност у појави регресије.
Такви су односи ентериˈје̄ рнӣ : ˈекстерије̄ рнӣ; хомоˈниман, синоˈниман : ˈанонӣман /
аноˈниман. Уп. и ликове исте творбене форме, донесене у две одреднице – хуˈморнӣ
(односни придев) : хˈумо̄ ран / хуˈмо̄ ран.
Прогресија МА уочава се у примерима којима се не могу јасно одредити. Код
једносложних основа до пред суфикс МА прогредира код изведеница гла̄ ˈдан, зла̄ ˈтан,
ква̄ ˈсан, ма̄ ˈстан, дублетно код стӣˈдан / ст[ˈӣ]дан и код само једног примера с
краткоћом: кˈожнӣ / коˈжнӣ. Именице променљиве прозодије (као врˈа̄ т, тˈор‐) дају више
дублетних придева с прогредираним МА: воˈзнӣ², враˈтнӣ², зуˈбнӣ⁽²⁾, крˈвнӣ², лиˈснӣ²,
реˈднӣ² – воˈзнӣ², тоˈрнӣ², од којих су први и с краћењем ПОС.
2.1.252.6. Другачију прогресију, која обуима слог пред ПОС: ˈаа‐ан ~ аˈа‐ан, показују
примери ваˈздӯшан, вреˈлӣшнӣ, маˈслачнӣ, многоуˈгаонӣ, оˈбртан, оˈдјавнӣ, оˈдличан,
оˈтпре̄ мнӣ, поˈдобан, преˈвратнӣ, прˈељубнӣ, приˈсӣлан, раˈонӣ, саˈзна̄ јнӣ, уˈбожан, уˈказнӣ,
уˈскличнӣ, чвоˈрӣшнӣ, чеˈтво̄ рнӣ – деˈлатан / дˈелатан, деˈсе̄ тнӣ / дˈесе̄ тнӣ, дˈоба̄ внӣ /
доˈба̄ внӣ, ˈодлучан / оˈдлучан, ˈокрӯжнӣ / оˈкрӯжнӣ, ˈопречан / оˈпречан, оˈпскрбнӣ / ˈопскрбнӣ,
пˈеча̄ лан / пеˈча̄ лан, поˈгрдан / пˈогрдан, пˈодсвестан / поˈдсвестан, приˈнудан / прˈинудан,
ˈузбрдан / уˈзбрдан и они с префиксалном дужином: за̄ ˈручан, на̄ ˈгрдан, на̄ ˈмеран, на̄ ˈпадан,
на̄ ˈста̄ внӣ / на̄ ˈставнӣ,
ра̄ ˈспадан – зˈа̄ блудан / за̄ ˈблудан,
за̄ ˈштитнӣ / зˈа̄ штитнӣ,
нˈасладнӣ / на̄ ˈсладнӣ. Они су у опреци с непрогредираним примерима као ˈисплатнӣ,
пˈодграднӣ, пˈожудан, пˈотребан, пˈохотан, прˈеграднӣ, прˈетплатнӣ, прˈивреднӣ,
прˈосветнӣ, ˈутешан – зˈа̄ паднӣ², зˈа̄ разан², нˈа̄ граднӣ², рˈа̄ светнӣ², рˈа̄ справнӣ² итд. итд.
ПЛ једне групе речи, вишесложних девербала, не може се довести у везу с
њиховом мотивном прозодијом. Избор који нудимо – дˈогле̄ дан, дˈода̄ тнӣ / доˈдатнӣ,
дˈодӣрнӣ / до̄ ˈдирнӣ, дˈома̄ шан, дˈохва̄ тан, за̄ ˈмаман / зˈама̄ ман, за̄ ˈмотнӣ, заˈптӣвнӣ,
за̄ ˈслужан, заˈчетнӣ / за̄ ˈчетнӣ, ˈиспра̄ ван, иˈсцрпан, кˈорӣстан / коˈристан, наˈдреднӣ /
на̄ ˈдреднӣ, на̄ ˈследан, на̄ ˈступнӣ, нˈеодло̄ жан, нˈепобитан, ˈодва̄ жан, оˈдвратан / ˈодвра̄ тан,
ˈодмо̄ ран / оˈдмо̄ ран, ˈокре̄ тан, ˈопо̄ јан / оˈпо̄ јан, ˈосетан, ˈотпо̄ ран, ˈотро̄ ван, пˈода̄ тан,
по̄ ˈдметнӣ / поˈдметнӣ, пˈодуда̄ ран, пˈоко̄ ран, пˈокре̄ тан, пˈома̄ ман, пˈонӣзан, пˈослӯшан /
пˈослушан, поˈтврдан, поˈтрошан, поˈучан, поˈчетнӣ, пре̄ ˈгледан, пре̄ ˈносан, пре̄ ˈтежан,
преˈтходан / пре̄ ˈтходан, прˈивла̄ чан, прˈија̄ тан, прˈиметан / прӣˈметан, прˈиповеднӣ /
припоˈведнӣ, прӣˈсво̄ јнӣ / приˈсво̄ јнӣ, прӣˈтезнӣ, прˈкосан / пˈркосан, проˈбо̄ јан, проˈдо̄ ран /
про̄ ˈдо̄ ран, прˈоизво̄ љан / проиˈзво̄ љан, ра̄ ˈзводнӣ, ра̄ ˈздво̄ јнӣ, ра̄ ˈзоран, ра̄ ˈсклопан,
ра̄ ˈспустан, ра̄ ˈсудан, ра̄ ˈсхладнӣ / раˈсхладнӣ, рˈуководнӣ / рукоˈводнӣ, уˈгодан, уˈда̄ рнӣ,
ˈузвичнӣ, уˈзвратан / ˈузвратан, уˈмолан / ˈумо̄ лан, уˈплӣван, уˈпутан / ˈупутан, уˈредан –
показује да ти ликови, осим што не одговарају мотивном глаголу, често не одговарају
ни именици са ‐∅ или ‐а (ˈузвӣк : ˈузвичнӣ, дˈодӣр : до̄ ˈдирнӣ²), мада од ње и не морају
бити изведени, већ често успостављају сопствене ПЛ, и то на готово све начине
комбинујући односе МА и дужина (обично) двају основинских слогова: аˈа‐, а̄ ˈа‐, аˈа̄ ‐,
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а̄ ˈа̄ ‐, ˈаа‐, ˈаа̄ ‐, ˈа̄ а‐ (углавном је то нека од оних комбинација које владају и код
двосложних девербала на ‐∅); једино се не јавља лик ˈа̄ а̄‐.
Недоследности̂ међу односима МА и дужина које се могу уочити код појединачних
сродних примера, за разлику од односа дужина, има нешто мање. То су: нˈевӣдан,
прˈовӣдан : иˈзвиднӣ, приˈвидан²; сˈустӣжан : поˈстижан; ˈуслужан : за̄ ˈслужан; обиˈлазан /
ˈобилазан, заобиˈлазан / зˈаобилазан : до̄ ˈлазнӣ / доˈлазнӣ (с тим МА и за‐, по‐, пре‐, при‐,
про‐, раз‐, си‐, у‐, уз‐); спˈозна̄ јнӣ : саˈзна̄ јнӣ; ˈумо̄ ран : ˈодмо̄ ран / оˈдмо̄ ран; поˈвлачнӣ :
прˈивла̄ чан; прӣˈсто̄ јан : немотивисано дˈосто̄ јан / до̄ ˈстојан; уˈказнӣ (~ уˈказ / ˈука̄ з) :
ˈуста̄ ван / уˈста̄ ван (~ ˈуста̄ в / уˈстав).
2.1.252.7. Упоређивањем односа МА и дужина речи изведених од једносложних
основа (именица) добија се слика представљена у табели (знаком × бележимо бројем
слогова блокирану позицију).
Табела 20. Односи мотивних и твореничких ПЛ једносложних основа са ‐ан
ăˈ‐
āˈ‐
ˈă‐
ˈа̄ ‐
Мотивни лик
Лик с регресијом МА
Лик с прогресијом
МА
Лик с дужењем ПОС
Лик с краћењем ПОС
Лик с прогресијом
МА и дужењем ПОС
Лик с регресијом МА
и краћењем ПОС
Лик с регресијом МА
и дужењем ПОС
Лик с прогресијом
МА и краћењем ПОС

меˈђнӣ

та̄ ˈман

кˈишан

брˈа̄ чнӣ

рˈосан

бˈе̄ дан

гла̄ ˈдан

×

×

∅

×

×
коˈжнӣ²
×

×

ноˈтнӣ²

×

глˈасан

×

(сме̄ ˈшан)

×

×

×

×

×

×

×

реˈднӣ²

×
вˈрстан

вˈр̄ шнӣ
×
×
×
нˈе̄ жан²
×

Без улажења у разматрање који морфопрозодијски типови те́ же̄ којој алтернацији,
мада је уочљиво да су овде заступљене речи из покретне дуге парадигме типа грˈа̄ д или
непокретне типа но̄ ˈта, ови подаци су довољни за закључак да ликови мотиватора
готово свих твореница имају све четири комбинације МА и дужине. Једино нисмо
нашли пример – то смо обележили нултим знаком – заосновинског МА пред којим се
дужи слог. Парентетични пример сме̄ ˈшан ~ сме̄ х / смˈех (с њим иду и пра̄ ˈшан, стра̄ ˈшан)
формално може припадати наведеном типу, мада су мотивне именице с краткоћом
новије у односу на Вукову прозодију. Уп. подударност твореничког и мотивног
дублетизма у слˈушнӣ / слˈӯшнӣ. У класи с прогресијом МА и дужењем ПОС могао би бити
и пример ње̄ ˈжан (Чед).
Односи између ПЛ мотиватора и твореница не одговарају описанима у следећим
примерима. Према мотивним краткоћама, варијантним или стабилним, налазимо само
(а) дуго аˈзо̄ тнӣ, гроˈма̄ дан, раˈке̄ тнӣ, реˈкла̄ мнӣ, (б) кратко анеˈгдотнӣ, периˈоднӣ –
биˈвачнӣ, долоˈмитнӣ, ебоˈнитнӣ, плаˈнетнӣ, промискуиˈтетан, сумпороводоˈничан,
уˈгљичнӣ,
фоˈлклорнӣ,
хемороˈидан,
цијановоˈдоничан / цијановодоˈничан 486
–
Наспрам трију наведених придева од назива хемијских елемената имамо само дуго водоˈнӣчнӣ,
хлороводоˈнӣчнӣ.
486
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бродограˈдилишнӣ. Према мотивном дублетизму МА смештеног око иницијалног слога
налазимо изостанак дешњег МА (аˈ‐): дˈефицитан, спˈоко̄ ја̄ н, трˈенимичан, ˈоколӣшнӣ /
окоˈлӣшнӣ. Мотиватори придева иˈнтӣман и наизмеˈничан имају и МА за слог ближе
почетку речи, придева нˈасупротан и пˈогибе̄ љан – за два слога ближе крају речи.
Недоследно је и дрˈагостан ~ дра̄ ˈгост / дрˈагост.
У двема изведеницама, купопро̏ да̄ јнӣ и електропри̏ вреднӣ, дата је непочетна
реализација силазног акцента.
Посматрајући узгред флективне одлике изведеница са ‐ан, коју смо у опису свесно
занемарили (в. фн. 474), увиђамо да једино варијанта бˈолан² носи алтернативни лик у
деклинацији (бо̄ ˈна, уп. бˈо̄ лан² ~ бˈо̄ лна). Једини примери за дужину пред
заосновинским МА у одређеном виду јесу вра̄ ˈтнӣ², ћо̄ ˈшнӣ ~ вра̄ ˈта, ћо̄ ˈше. Може се рећи
да се тај вуковски морфопрозодијски тип затро, с обзиром на то да су придеви из групе
бр̄ ˈчнӣ (Даничић 1925: 217) сви прешли или у образац бˈр̄ чнӣ или у крˈвнӣ. И Вуково
вра̄ ˈтнӣ (~ врˈа̄ т) у РСЈ је према вра̄ ˈта.
На крају, не може се изоставити податак да код изведеница на ‐ан налазимо
несразмерно велики број хомонима и њима блиских парова (као онима видски
опонираним, попут гласан : гласни). Једни су настали синкретички, од различитих
основа, а неки су од исте основе, с различитим значењем. Хомофони су (а) бˈо̄ рнӣ :
бˈо̄ рнӣ, брˈӣдан : брˈӣднӣ, вˈодан : вˈоднӣ, гˈа̄ зан : гˈа̄ знӣ, граˈна̄ тни : граˈна̄ тнӣ, јˈужан :
јˈужнӣ, кˈрснӣ : кˈрснӣ, мˈедан : мˈедан, пˈа̄ рнӣ : пˈа̄ рнӣ, рˈодан : рˈоднӣ, рˈушан : рˈушан,
свˈодан : свˈоднӣ, стрˈо̄ јан : стрˈо̄ јнӣ, а хетерофони (б) глˈасан : глˈа̄ снӣ487, дˈӯжнӣ : дӯˈжан,
квˈасан : ква̄ ˈсан, клˈаснӣ : клˈа̄ сан, лˈичан : лˈӣчнӣ, мˈеснӣ : мˈе̄ снӣ, пˈожа̄ рнӣ : *поˈжа̄ рнӣ,
прˈашнӣ : пра̄ ˈшан, ˈӯснӣ : ˈуснӣ – уз примере са сложенијим, дублетизмом изазваним
прозодијским односима, као враˈтнӣ / врˈа̄ тнӣ : вра̄ ˈтнӣ / враˈтнӣ, жˈӯпан : жˈупнӣ /
жˈӯпнӣ, лˈӣснӣ : лˈӣснӣ / лиˈснӣ, рˈӯднӣ : рˈӯднӣ / рӯˈднӣ, хуˈморнӣ : хˈумо̄ ран / хуˈмо̄ ран.
2.1.252.8. Префиксално‐суфиксалне творенице могу се према МА поделити у пет
главних група:
(1) (а)аˈ‐(а)ă‐ан
(2) (а)аˈ‐(а)ā‐ан
(3) ˈа(а)‐(а)а̄ ‐ан
(4) ˈа(a)‐ (а)ă‐ан
(5) ликови с унутаросновинским МА
(1) (а)аˈ‐(а)ă‐ан – беˈждребан, беˈжичнӣ, беˈзбожан, беˈзбрижан, беˈзвезан,
беˈзводан, беˈзгласан, беˈзгрешан, беˈздетан, беˈздимнӣ, беˈздрван, беˈздушан, беˈзлистан,
беˈзличан, беˈзлобан, беˈзљудан, беˈзмесечан, беˈзмилостан, беˈзножан, беˈзносан, беˈзочан,
безуˈветан, безуˈвјетан, беˈсвестан, беˈсквасан, беˈскишан, беˈскласан, беˈскречан,
беˈскућан, беˈсмртан, беˈсплатан, беˈсплодан, беˈспотребан, беˈспутан, беˈсхлебан,
беˈсцветан, беˈшћутан, беˈшчастан, ваˈнкласнӣ, доˈратнӣ, доˈручнӣ, доˈсиноћнӣ, доˈушнӣ,
заˈграничнӣ, заˈгробнӣ, заˈкулиснӣ, заˈуман, заˈушнӣ, изваˈнредан, иˈзврстан, међуˈкласнӣ,
међуˈкоснӣ, наˈдводнӣ, наˈдгробнӣ, наˈдземнӣ, наˈпрснӣ, поˈводан, поˈвртнӣ, поˈграничнӣ,
поˈдбраднӣ, поˈдвиличнӣ, поˈдводан, поˈдгушнӣ, поˈдземнӣ, поˈдножан, поˈдочнӣ, поˈдружнӣ,
поˈратнӣ, послеˈратнӣ, поˈсмртнӣ, поˈступан, поˈткожнӣ, поˈћудан, преˈдратнӣ,
преˈдсмртан, прекоˈгробнӣ, приˈбрежан, приˈвршан, приˈпрснӣ, приˈручнӣ, приˈсебан /
прӣˈсебан, приˈстрастан, проˈза̄ паднӣ, суˈждребна, суˈпрасна, суˈчеонӣ, уˈвршан, уˈсрдан –
за̄ ˈдушан, за̄ ˈкутан, за̄ ˈсебан, на̄ ˈреднӣ, на̄ ˈсилан, уза̄ ˈстопан – доˈсло̄ ван / до̄ ˈслован,
наˈдмоћан / на̄ ˈдмоћан, наˈдрепнӣ (на̄ ˈдрепнӣ), наˈпрасан (на̄ ˈпрасан), на̄ ˈсушан / наˈсушан,
поˈсебан / по̄ ˈсебан
487

Уп. и варијанту глаˈснӣ само у изр. „гла̀ сне̄ жи̏ це“.
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(2) (а)аˈ(а)ā‐ан – беˈзалкохо̄ лан, беˈзбо̄ јан, беˈзбо̄ лан, беˈзбра̄ чан, беˈзве̄ ран,
беˈзвӯчан, беˈзме̄ ран, беˈзмирӣсан, беˈзобла̄ чан, беˈзра̄ чан, беˈскро̄ ван, беˈсне̄ жан, беˈспо̄ лан,
беˈсра̄ ман, беˈсфо̄ рман, беˈсцӣљан, беˈша̄ внӣ, беˈшӯман, ваˈнсазна̄ јнӣ, ваˈнстеча̄ јнӣ,
доˈпоја̄ снӣ, заˈвета̄ ран, наˈдзвӯчнӣ, приˈдво̄ ран, суˈче̄ лнӣ, уˈспӯтан
(3) ˈа(a)‐(а)а̄ ‐ан – бˈезваздӯшан,
бˈезизгле̄ дан,
бˈезизража̄ јан,
бˈезизра̄ зан,
бˈезизузе̄ тан, бˈезнача̄ јан, бˈезобзӣран, бˈезоло̄ ван, бˈезосећа̄ јан, бˈезукӯсан, бˈезусло̄ ван,
бˈесадржа̄ јан, бˈескаракте̄ ран, бˈесперспектӣван, бˈестеме̄ љан, вˈанбра̄ чан, зˈаоколӣшан,
мˈеђуфа̄ знӣ, нˈезабора̄ ван, нˈеизбро̄ јан, нˈеизме̄ ран, нˈеизоста̄ ван, пˈово̄ љан, пˈомо̄ дан,
пˈотпалӯбнӣ, прˈекобро̄ јан, прˈекоре̄ дан, прˈетпорођа̄ јнӣ, прˈиоба̄ лнӣ, прˈотивпожа̄ рнӣ,
прˈотивпра̄ внӣ, прˈотусло̄ ван
(4) ˈа(a)‐(а)ă‐ан – бˈезутешан, дˈоживотан, дˈопрепороднӣ, нˈапоредан, нˈаткласнӣ,
пˈобочан, прˈеткишнӣ, прˈетпутнӣ, прˈотивратнӣ, сˈаобразан, стˈеона, сˈумацна, ˈуместан
(5) мотивни ПЛ – безоˈбразан, безуˈзрочан, бескоˈнтактнӣ, бескоˈнфликтнӣ,
беспоˈрочан, дојеˈзичнӣ, изнатпроˈсечан, преджеˈтвенӣ, предиˈнфарктнӣ, препоˈтопнӣ,
претпоˈтопнӣ, приграˈничнӣ – беза̄ ˈзоран, безвре̄ ˈдностан, безна̄ ˈчелан, безра̄ ˈзложан,
беса̄ ˈвестан, беспо̄ ˈлетан, беспре̄ ˈдметан, беспрӣˈмеран, надна̄ ˈраван, неза̄ ˈвидан,
неза̄ ˈситан, прина̄ ˈдлежан – безиˈзнӣман, безреˈзе̄ рвнӣ, међуреˈба̄ рнӣ, међућеˈлӣчнӣ,
наддрˈжа̄ внӣ, противуˈста̄ ван – ванна̄ ˈста̄ внӣ / ванна̄ ˈставнӣ – допо̄ ˈдне̄ внӣ / допоˈдне̄ внӣ
Дублети су:
(1–2) беˈзво̄ љан / беˈзвољан, беˈзмесан / беˈзме̄ сан, беˈзӯман / беˈзуман, беˈскрӣлан /
беˈскрилан
(1–3) бˈезна̄ дан / беˈзнадан, пˈобо̄ жан / поˈбожан, приˈземан / прˈизе̄ ман, прˈозра̄ чан /
проˈзрачан
(1–4) беˈживотан / бˈеживотан,
бˈескористан / беˈскористан,
бˈеспомоћан /
беˈспомоћан,
вˈанматеричнӣ / ваˈнматеричнӣ,
ваˈнредан / вˈанредан,
међуˈмеснӣ /
мˈеђумеснӣ, мˈеђуратнӣ / међуˈратнӣ, мˈеђусобнӣ / међуˈсобнӣ, нˈизводнӣ / ниˈзводнӣ,
ˈосион / оˈсион, спˈоредан / споˈредан, ˈузбрежан / уˈзбрежан, ˈузводнӣ / уˈзводнӣ
(1–5) беˈскаматнӣ / бескаˈматнӣ – беˈспредрасудан / беспредра̄ ˈсудан –
донеˈда̄ внӣ / доˈнеда̄ внӣ
(2–3) бˈезбро̄ јан / беˈзбро̄ јан,
бˈескра̄ јан / беˈскра̄ јан,
бˈескр̄ ван / беˈскр̄ ван,
бˈеспогово̄ ран / беˈспогово̄ ран, бˈеспра̄ ван / беˈпра̄ ван, бˈестӣдан / беˈстӣдан, мˈеђузӯбнӣ /
међуˈзӯбнӣ, прˈекоме̄ ран / прекоˈме̄ ран
(3–5) бˈезоблӣчан / безоˈбличан,
бˈеспоште̄ дан / беспоˈштедан,
нˈепресӯшан /
непреˈсушан
(4–5) безграˈничан / бˈезграничан, безиˈзлазан / бˈезизлазан, бˈезуспешан / безуˈспешан,
бˈескомпромисан / бескомпроˈмисан,
бˈесконачан / бескоˈначан,
бˈесповратан /
беспоˈвратан, бˈестелесан / бестеˈлесан, дˈоренесанснӣ / доренеˈсанснӣ, нˈадбубрежнӣ /
надбуˈбрежнӣ, неиˈзбежан / нˈеизбежан – безиˈде̄ јан / бˈезиде̄ јан
Пример међуˈвиличнӣ (међуви̏ личнӣ) дат је и са унутрашњом силазном
прозодемом.
ПОС са сонантом у одступу редовно се дуже, осим код примера са ‐мн‐ (на ‐земнӣ):
беˈзалкохо̄ лан, бˈезоло̄ ван, беˈша̄ внӣ, допо̄ ˈдне̄ внӣ / допоˈдне̄ внӣ, наддрˈжа̄ внӣ, нˈезабора̄ ван,
прˈиоба̄ лнӣ и сл., а они без сонанта махом имају кратак слог: беˈзлистан, беˈсвестан,
приˈбрежан; беˈзмесечан, али ванˈбра̄ чан, доˈпоја̄ сан (у пˈотпалӯбни је од пˈотпалӯбље).
Код девербала, налик оним с простом суфиксацијом, без обзира на присуство
сонанта, ПОС се дужи: бˈеспоште̄ дан², бˈеспрекӣдан², бˈеспреко̄ ран². Но, пример
бˈеспризо̄ ран / беспрӣˈзоран ~ прӣˈзор, који не може бити девербал, такође има овај лик,
па можемо закључити да се ПЛ у тим случајевима, као и у деноминалу пˈобо̄ жан²,
трансформише.
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Примери заˈгробнӣ, наˈдгробнӣ, наˈпрснӣ јављају се, мислимо, и с префиксалном
дужином.
Појава иницијалног МА у примерима као нˈизводнӣ / ниˈзводнӣ, ˈузбрежан /
уˈзбрежан, ˈузводнӣ / уˈзводнӣ, када се они упореде са доследним беˈзводан, наˈдводнӣ,
поˈводан, поˈдводан, приˈбрежан, сугерише могућност да се ради о суфиксацији синтагме
нˈиз воду, ˈуз бре̄ г, будући да се ради о специфичним врстама предлога (који иду с
акузативом) и именица (покретне акценатске парадигме).
Не могу се сасвим разумети односи сˈаобразан : безоˈбразан; ваˈнсазна̄ јнӣ :
бˈезнача̄ јан; беˈспутан, прˈетпутнӣ : уˈспӯтан. У беˈзалкохо̄ лан ~ аˈлкохол / ˈалкохол
очекивали бисмо и безаˈлкохо̄ лнӣ; у проˈза̄ паднӣ ~ зˈа̄ пад / зˈапа̄ д и проˈзапа̄ днӣ.
Речи с неслоговним суфиксом с‐, који махом означавају бременита (женска) бића,
носе искључиво МА пред ПОС, кратким у речима ждрˈебна, здˈетна, здˈушан, сјˈагња,
скˈозна, скˈотна, смˈацна, смлˈечан, спрˈасна, срˈодан – и дугим само у здвˈо̄ јан, ?спˈа̄ ран.
2.1.252.9. Сложено‐суфиксалне творенице са суфиксом ‐ан махом узимају неки од
ових четирију ПЛ, наведених по фреквентности.
(1) (a)аˈă‐ан
(2) (a)аˈа̄ ‐ан
(3)ˈа(a)а̄ ‐ан
(4)ˈа(a)ă‐ан
(5) ликови с унутаросновинским МА
То су, како се види у групама (1)–(4), комбинације двају МА (на творбеном шаву,
међу основама, и на инцијалном месту) и двеју дужина ПОС.
(1) (a)аˈă‐ан – бакроˈносан, [бе]лоˈкожан488, белоˈпутан, бесоˈмучан, благоˈдушан,
благоˈродан, богоˈносан, богоˈродан, бракоˈломан, брзоˈметан, брзоˈплетан, брзоˈродан,
брзоˈстасан, буроˈносан, велеˈлепан, великоˈдушан, виноˈродан, високоˈродан, вишеˈврстан,
вишеˈгласан, вишеˈзначан, вишеˈкатан, вишеˈкратан, вишеˈметнӣ, вишеˈродна̄ ,
вишеˈсложан, вишеˈспратан, властоˈручан, водоˈземнӣ, водоˈносан, голоˈгузан, голоˈмразан,
горњоˈвиличнӣ, гороˈломан, гороˈстасан, градоˈбитан, градоˈносан, громоˈбитан,
громоˈгласан, громоˈносан, густоˈгриван, густоˈлистан, далекоˈвидан, далекоˈметнӣ,
дванаестоˈсложнӣ, двоˈбочан, двоˈбразднӣ, двоˈвластан, двоˈврстан, двоˈгласан, двоˈгодан,
двоˈдоман, двоˈжичан, двоˈзначан, двоˈкатан, двоˈкратан, двоˈлетан, двоˈлистан,
двоˈличан, двоˈмесечан, двоˈнитан, двоˈножан, двоˈноћнӣ, двоˈоснӣ, двоˈпољнӣ, двоˈредан,
двоˈрезан, двоˈродан, двоˈручнӣ, двоˈседнӣ, двоˈсложан, двоˈсобан, двоˈспратан, двоˈстазан,
двоˈстопан, двоˈстубачан, двоˈтактнӣ, двоˈуснӣ, двоˈушан, дебелоˈкожан, дебелоˈлистан,
деветоˈсложан, доброˈдушан, доброˈслутан, доброˈсрећан, доброˈћудан, домоˈродан,
дрвоˈточан, другоˈредан, дугоˈвечан, дугоˈлетан, дугоˈметнӣ, дугоˈрочан, душеˈгубан,
жабоˈкречан, жалоˈбитан, живоˈлазан, животоˈносан, жироˈродан, житоˈродан,
златоˈносан, злоˈгласан, злоˈслутан, злоˈсрећан, злоˈћудан, зооˈморфан, иноˈродан,
истоˈврестан, истоˈдобан, истоˈкрачан, истоˈродан, истоˈстран, јединоˈродан,
једноˈбродан, једноˈврстан, једноˈгодан, једноˈдоман, једноˈжичан, једноˈзначан,
једноˈкатан, једноˈкратан, једноˈличан, једноˈмесечнӣ, једноˈметан, једноˈножан,
једнооˈбразан, једноˈредан, једноˈродан, једноˈсложан, једноˈсобан, једноˈспратан,
каучукоˈносан, кишоˈносан, краткоˈвечан, крвоˈлочан, крстоˈносан, малоˈдимнӣ,
малоˈдушан, малоˈлетан, малоˈљудан, малоˈцветан, медоˈносан, медоˈустан, мекоˈдушан,
мекооˈбразан, мекоˈпутан, мекоˈустан, мирноˈдобан, многоˈвечан, многоˈврстан,
многоˈгласан, многоˈзначан, многоˈкратан, многоˈлистан, многоˈљудан, многоˈсложан,
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многоˈспратан, многоˈстручан, нафтоˈносан, осмоˈсатнӣ, осмоˈугаонӣ, петоˈугаонӣ,
плодоˈносан, плодоˈродан, победоˈносан, првоˈбитнӣ, првоˈкласан, првоˈроднӣ,
простоˈдушан, простоˈлапан, пуноˈзначан, пуноˈлетан, равноˈдушан, равнооˈбразан,
равноˈродан, разноˈврстан, разноˈгласан, разноˈличан, разноˈродан, самоˈбитан,
самоˈвластан, самоˈживан, самоˈродан, свакоˈврстан, свеˈсрдан, својеˈврстан, седмоˈбојан,
седмоˈмесечнӣ, сироˈпуснӣ, ситноˈлистан, слабоˈвидан, слабоˈдушан, сладоˈстрастан,
слаткоˈводнӣ, слепоˈочнӣ, смртоˈносан, спасоˈносан, средњоˈрочан, стоˈкратан,
страˈнпутан, сувоˈмразан, судбоˈносан, тамноˈпутан, танкоˈгласан, танкоˈћутан,
троˈжичан, троˈкратан, троˈлетнӣ, троˈлистан, троˈмесечан, троˈножан, троˈпалачнӣ,
троˈсложан, троˈсобан, троˈспратан, тупоˈкутнӣ, тучоˈносан, угљеноˈносан, угљоˈносан,
уљоˈносан, цветоˈносан, целоˈкупан, целоˈноћан, цинкоˈносан, црвоˈточан, частоˈхлепан,
чедоˈморан,
четвороˈврстан,
четвороˈгласнӣ,
четвороˈкатан,
четвороˈкратан,
четвороˈкутан, четвороˈлиснӣ, четвороˈмесечнӣ, четвороˈножан, четвороˈпрежан,
четвороˈредан, четвороˈручан, четвороˈсложан, четвороˈсобан, четвороˈспратан,
четвороˈстазнӣ, четвороˈтактнӣ, четвороˈугаонӣ, четвороˈцеван, човекоˈљубан,
шестоˈгласан,
шестороˈпрежан,
шестоˈсложан,
шестоˈсобан,
шестоˈспратан,
шестоˈугаонӣ,
широкоˈгрудан,
широкоˈлистан,
широкоˈносан,
широкоˈтрачан,
штетоˈносан
(2) (a)аˈа̄ ‐ан – вишеˈто̄ мнӣ, вишеˈфа̄ знӣ, двадесетоˈдне̄ внӣ, двоˈба̄ зан, двоˈбо̄ јан,
двоˈбрӣдан, двоˈвӣдан, двоˈде̄ лан, двоˈдне̄ внӣ, двоˈета̄ жнӣ, двоˈжӣлан, двоˈклӣпнӣ,
двоˈколосе̄ чнӣ, двоˈкрӣлан, двоˈкрӯжнӣ, двоˈлӯчан, двоˈпе̄ ран, двоˈпо̄ лан, двоˈпре̄ жан,
двоˈра̄ днӣ, двоˈса̄ тнӣ, двоˈсло̄ јан, двоˈсме̄ ран, двоˈто̄ мнӣ, двоˈтра̄ чан, двоˈфа̄ знӣ, двоˈце̄ ван,
деведесетоˈдне̄ внӣ, деветоˈдне̄ внӣ, десетоˈдне̄ внӣ, десноˈкрӣлнӣ, дугомеˈтра̄ жнӣ,
златоˈпе̄ рнӣ, истоˈкр̄ ван, једнакоˈме̄ ран, једноˈзвӯчан, једноˈкр̄ внӣ, једноˈпе̄ ран,
једноˈпо̄ лан, једноˈпре̄ жан, једноˈце̄ ван, краткоˈва̄ лнӣ, кривоˈкле̄ тан, левоˈкрӣлнӣ,
мекоˈтра̄ ван, месоˈжде̄ ран, многоˈпе̄ ран, петнаестоˈдне̄ внӣ, равноˈзвӯчан, самоˈтво̄ ран,
светоˈгр̄ дан, седамдесетоˈдне̄ внӣ, седмоˈде̄ лан, седмоˈдне̄ внӣ, тврдоˈко̄ ран, топлоˈкр̄ ван,
троˈба̄ зан, троˈбо̄ јан, троˈбо̄ јан, троˈбра̄ зднӣ, троˈбрӣдан, троˈде̄ лан, троˈкрӣлан,
троˈпо̄ лан, троˈфа̄ зан, ускомеˈтра̄ жнӣ, усненоˈзӯбнӣ, хитроˈӯман, целоˈбро̄ јан,
целоˈдне̄ ван, црноˈпе̄ ран, црноˈпо̄ љнӣ, четвороˈбо̄ јан, четвороˈбра̄ зднӣ, четвороˈде̄ лан,
четвороˈдне̄ внӣ, четвороˈжӣлнӣ, четвороˈкрӣлан, четвороˈпрӯжнӣ, четвороˈса̄ тнӣ,
шеснаестоˈдне̄ внӣ, шестоˈбо̄ јан, шестоˈдне̄ внӣ, шестоˈпе̄ ран
(3) ˈа(a)ā‐ан – бˈајосло̄ ван, бˈасносло̄ ван, блˈаготво̄ ран, бˈрзопло̄ ван, ?вˈисокопа̄ ран,
вˈишекрӣлан, вˈодопла̄ ван, грˈађанскопра̄ внӣ, дˈелотво̄ ран, дˈоброво̄ љан, дрˈагово̄ љан,
дˈржавопра̄ внӣ, дˈугова̄ лнӣ, жˈивопӣсан, зˈаконода̄ ван, зˈакономе̄ ран, зˈаконотво̄ ран,
злˈово̄ љан, ˈистобо̄ јан, јˈавнопра̄ внӣ, јˈеднакопра̄ ван, јˈедноба̄ зан, ?јˈедноста̄ ван,
јˈеднофа̄ знӣ, кˈишоме̄ ран, кˈостобо̄ лан, кˈрвотво̄ ран, лˈистопа̄ дан, мˈеђуфа̄ знӣ,
мˈеничнопра̄ внӣ, мˈерода̄ ван, нˈаредбода̄ внӣ, плˈодотво̄ ран, пˈолукр̄ ван, прˈавокӯтан,
пˈунова̄ жан, пˈунопра̄ ван, рˈавноме̄ ран, рˈавнопра̄ ван, рˈазносме̄ ран, рˈатобо̄ ран,
сˈамосво̄ јан, сˈамоста̄ лан, свˈеобухва̄ тан, слˈабокр̄ ван, слˈоготво̄ ран, стˈаромо̄ дан,
?стˈароста̄ ван,
сˈувопа̄ ран, тˈоплотво̄ ран, трˈозвӯчан, ˈумобо̄ лан, ˈумотво̄ ран,
чˈистокр̄ ван, чˈудотво̄ ран, ˈуставотво̄ рнӣ²
(4) ˈа(a)ă‐ан – вˈодокрснӣ, дˈеловоднӣ, дˈесетлетнӣ, дˈимоводнӣ, нˈеболоман,
нˈископоднӣ, пˈословоднӣ
(5) с
дугим
ПОС:
белонеˈде̄ љнӣ,
високотиˈра̄ жан,
громопуˈцате̄ лан,
громопуˈцате̄ љан, двомоˈто̄ ран, двонеˈде̄ љнӣ, краткомеˈтра̄ жнӣ, малолиˈтра̄ жнӣ,
малотиˈра̄ жнӣ – и с кратким ПОС: брзопо̄ ˈтезнӣ, вишекомпонеˈнтан, вишепоˈтезнӣ,
вишестоˈлетнӣ, водопроˈпустан, далекоиˈсточнӣ, дванаестопаˈлачнӣ, двовалеˈнтан /
двоваˈлентан,
двокреˈветнӣ,
двопоˈстотнӣ,
деветомеˈсечнӣ,
десетмеˈсечнӣ,
десетомеˈсечнӣ,
доброна̄ ˈмеран,
злопоˈгледан,
истојеˈзичан,
истостраˈничан,
једновалеˈнтан / једноваˈлентан,
полимоˈрфан,
правоуˈгаон,
простолаˈтичан,
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простосрˈдачан, прошлонеˈдељнӣ, разностраˈничан, седампоˈстотнӣ, славодоˈбитан,
усненоноˈснӣ, чистосрˈдачан, шестомеˈсечнӣ.
Дублети су:
(1–2) благоˈзвӯчан / благоˈзвучан,
богоˈхулан / богоˈхӯлан,
велеˈӯман / велеˈуман,
високоˈуман / високоˈӯман,
главоˈбо̄ лан / главоˈболан,
далекоˈсежан / далекоˈсе̄ жан,
двоˈбра̄ чан / двоˈбрачан, двоˈве̄ ран / двоˈверан, једноˈве̄ ран / једноˈверан, краткоˈуман /
краткоˈӯман, кривоˈуман / кривоˈӯман, лакоˈӯман / лакоˈуман, плиткоˈуман / плиткоˈӯман,
пуноˈӯман / пуноˈуман, разноˈзвӯчан / разноˈзвучан, ситноˈӯман / ситноˈуман, слабоˈуман /
слабоˈӯман, танкоˈӯман / танкоˈуман, троˈдне̄ внӣ / троˈдневнӣ, троˈса̄ тан / троˈсатан,
тупоˈӯман / тупоˈуман
(1–3) брзоˈходан / бˈрзохо̄ дан, вˈероло̄ ман / вероˈломан, врˈатоло̄ ман / вратоˈломан,
злˈоко̄ бан / злоˈкобан, ˈинове̄ ран / иноˈверан, иноˈземан / ˈинозе̄ ман, кˈитоло̄ ван / китоˈлован,
крˈивове̄ ран / кривоˈверан, лˈакове̄ ран / лакоˈверан, мˈалове̄ ран / малоˈверан, милоˈсрдан /
мˈилоср̄ дан, многоˈкутан / мнˈогокӯтан, мˈукотр̄ пан / мукоˈтрпан, ˈочевӣдан / очеˈвидан,
ˈочигле̄ дан / очиˈгледан, прˈавове̄ ран / правоˈверан, рˈазнове̄ ран / разноˈверан, рˈазновӣдан /
разноˈвидан, рˈодољӯбан / родоˈљубан, снегоˈпадан (снˈегопа̄ дан), срˈедове̄ чан / средоˈвечан
(1–4) вˈелеможнӣ / велеˈможнӣ, даноˈноћан / дˈаноноћан, једноˈгласан / јˈедногласан,
једноˈдушан / јˈеднодушан, мˈесопуснӣ / месоˈпуснӣ, пˈолугласан / полуˈгласан, пˈуномоћнӣ /
пуноˈмоћнӣ, самоˈходан / сˈамоходан, свˈемоћан / свеˈмоћан, *својеˈдобан / свˈоједобан,
својеˈручан / свˈојеручан, средоˈземнӣ / срˈедоземнӣ, сувоˈземнӣ / сˈувоземнӣ, целиˈсходан /
цˈелисходан
(2–3) богоˈмо̄ љан / бˈогомо̄ љан, вˈатрога̄ снӣ / ватроˈга̄ снӣ, вишеˈбо̄ јан / вˈишебо̄ јан,
вишеˈдне̄ внӣ / вˈишедне̄ внӣ,
вˈишеса̄ тнӣ / вишеˈса̄ тнӣ,
вˈишесло̄ јан / вишеˈсло̄ јан,
вˈододе̄ лнӣ / водоˈде̄ лнӣ,
врˈатобо̄ лан / вратоˈбо̄ лан,
грˈудобо̄ лан / грудоˈбо̄ лан,
доˈбротво̄ ран / дˈобротво̄ ран, дˈржавотво̄ ран / државоˈтво̄ ран, дˈуготра̄ јан (дугоˈтра̄ јан),
жалоˈпо̄ јан / жˈалопо̄ јан, жˈивотво̄ ран / живоˈтво̄ ран, жˈивотода̄ ван / животоˈда̄ ван,
зˈимогро̄ зан / зимоˈгро̄ зан, ˈистосме̄ ран / истоˈсме̄ ран, једноˈбо̄ јан / јˈеднобо̄ јан, једноˈде̄ лан /
јˈедноде̄ лан,
једноˈдне̄ внӣ / јˈеднодне̄ внӣ,
једноˈкрӣлан / јˈеднокрӣлан,
јˈедноме̄ ран /
једноˈме̄ ран,
јˈедносло̄ јан / једноˈсло̄ јан,
јˈедносме̄ ран / једноˈсме̄ ран,
крˈаткотра̄ јан
(краткоˈтра̄ јан), кˈрвоже̄ дан / крвоˈже̄ дан, лˈицеме̄ ран (лицеˈме̄ ран), мˈалобро̄ јан
(малоˈбро̄ јан), мˈалокр̄ ван / малоˈкр̄ ван, мˈалотра̄ јан / малоˈтра̄ јан, малоˈӯман / мˈалоӯман,
мˈилозвӯчан / милоˈзвӯчан,
мˈилокр̄ ван / милоˈкр̄ ван,
мˈиротво̄ ран
(мироˈтво̄ ран),
мнˈогобро̄ јан / многоˈбро̄ јан,
мнˈогодне̄ внӣ / многоˈдне̄ внӣ,
многоˈзвӯчан / мнˈогозвӯчан,
мˈонофа̄ зан
(моноˈфа̄ зан),
мˈрзово̄ љан / мрзоˈво̄ љан,
нˈадобӯдан
(надоˈбӯдан),
оштроˈӯман / ˈоштроӯман, петоˈдне̄ внӣ / пˈетодне̄ внӣ, прˈавносна̄ жан / правноˈсна̄ жан,
прˈавосна̄ жан / пра[во]ˈсна̄ жан 489 , прˈекоме̄ ран / прекоˈме̄ ран, пˈунокр̄ ван / пуноˈкр̄ ван,
пˈунома̄ стан / пуноˈма̄ стан,
пˈустоло̄ ван / пустоˈло̄ ван,
рˈазнобо̄ јан / разноˈбо̄ јан,
рˈукотво̄ ран / рукоˈтво̄ ран,
сˈамово̄ љан / самоˈво̄ љан,
свакоˈдне̄ ван / свˈакодне̄ ван,
свˈојево̄ љан / својеˈво̄ љан,
слободоˈӯман
(слˈободоӯман),
сˈрдобо̄ лан / срдоˈбо̄ лан,
ˈускотра̄ чан / ускоˈтра̄ чан, хлˈаднокр̄ ван / хладноˈкр̄ ван
(2–4) богоˈве̄ ран / бˈоговеран
(3–4) бˈрзово̄ знӣ / бˈрзовознӣ, спˈоровознӣ / спˈорово̄ знӣ
(1–2–3–5) двˈоато̄ ман (двоаˈто̄ ман), трˈоато̄ ман / троаˈто̄ ман; вишеˈмесечнӣ /
вишемеˈсечнӣ, петомеˈсечнӣ / петоˈмесечнӣ, троˈкреветнӣ / трокреˈветнӣ, тронеˈде̄ љнӣ /
троˈнеде̄ љнӣ
Триплет је: бистроˈӯман / бистроˈуман / бˈистроӯман (1–2–3).
ПЛ прве основе задржан је у једној од варијаната дублета сˈаветода̄ ван /
са̄ ˈветода̄ ван.
489

Грешком штампано „правноснажан“ у другом члану дублета.

216

2.1.252.10. Реализацију мотивног МА на другој саставници у виду прозодеме
силазног
тона
налазимо
у
примерима
дугота̏ ла̄ снӣ;
кривичнопра̑ внӣ,
материјалнопра̑ внӣ
(и
међуна̄ ˈроднопра̑ внӣ),
дублетно
у
краткоˈталаснӣ /
краткота̏ ла̄ снӣ. Уп. и примере купопро̏ да̄ јнӣ, електропри̏ вреднӣ од сложених именица.
Чини се да разлог за такав поступак није исти код једносложних и вишесложних десних
основа. Код оних типа кривичнопра̑ внӣ (или хиперкоригованог усненоˈзӯбнӣ) различито
придевско значење, односно̄ , које и изворне говорнике збуњује при сегментирању речи
(што се не дешава код краћих форми као глувоˈне̄ м), обезбеђује им и прозодијски статус
различит од онога који важи за остале, описне, типичне примере као четвороˈжӣлнӣ, у
погледу сегментације неспорне. Код примера типа краткота̏ ла̄ снӣ ствар је у
вишесложности друге основе. Но, осим у речима на ‐таласни, РСЈ избегава да такве
примере доследно донесе, уп. горњоˈвиличнӣ, седмоˈмесечнӣ и речи с чак тросложном
основом: двоˈколосе̄ чнӣ, четвороˈугаонӣ.
У прˈива̄ тнопра̄ внӣ дужина другог слога није очекивана (уп. јˈеднакопра̄ ван;
дˈесетлетнӣ, па и јединоˈроднӣ). У иˈконопӣснӣ², јеˈзикосло̄ внӣ², уˈставотво̄ рнӣ² и
афиксоидној твореници виˈвипа̄ ран МА није регредирано до почетне позиције. Тако је и
с горњим са̄ ˈветода̄ ван².
Међуна̄ ˈроднопра̑ внӣ задржава обе прозодеме.
У наведеним примерима могу се уочити следеће тенденције. Већину њих (60%)
чине четворосложнице, а њих пак најчешће, уз суфикс, по две једносложне основе и
спојни вокал. Код форми рубних по броју слогова формира се доминантно МА – шавно;
код тросложница су само три речи са иницијалним МА: злˈово̄ љан, свˈемоћан²,
трˈозвӯчан. Четворосложнице показују више колебања, мада и код њих преимућство
односи шавно МА (1–2). Комбинација иницијалног МА и краткоће (тип 4) обухвата
упадљиво мало твореница.
Однос ПЛ твореница и њихових мотиватора тешко је испитати јер четири главна
ПЛ имају одлике колумналних. Но, питање дужине ПОС спада у она која се тичу и тих
ликова, па ћемо га размотрити.
Највећи број речи са сонантом у одступу ПОС, који се, нагласимо, најчешће
подудара с другом основом, носи дужину тог слога (мотивну или насталу
алтернацијом). Једино примери бракоˈломан, водоˈземнӣ, гороˈломан, густоˈгриван,
двоˈдоман, двоˈпољнӣ, једноˈдоман, малоˈдимнӣ, самоˈживан, седмоˈбојан, четвороˈцеван –
нˈеболоман – средоˈземнӣ / срˈедоземнӣ, сувоˈземнӣ / сˈувоземнӣ нису продужени. Међу
њима је највише оних са ‐мн‐, пред којим се ПОС не дужи ни при простој суфиксацији.
Примери без сонанта у одступу ПОС већином су кратки, што укључује и оне са
скраћеним ПОС, као ‐врстан, ‐гласан, ‐значан, ‐кутан, ‐личан, ‐путан, ‐ручан, ‐стасан
(они већином, у одређеном или неодређеном виду, постоје и као самосталне речи).
Ипак, творенице без сонанта доста чешће задржавају мотивну дужину: жˈивопӣсан,
јˈедноба̄ зан, прˈавокӯтан, пˈунова̄ жан, свˈеобухва̄ тан, трˈозвӯчан – високотиˈра̄ жан,
вишеˈфа̄ знӣ, двоˈба̄ зан, двоˈбрӣдан, двоˈвӣдан, двоˈета̄ жнӣ, двоˈклӣпнӣ, двоˈколосе̄ чнӣ,
двоˈкрӯжнӣ, двоˈлӯчан, двоˈпре̄ жан, двоˈра̄ днӣ, двоˈса̄ тнӣ, двоˈтра̄ чан, двоˈфа̄ знӣ,
дугомеˈтра̄ жнӣ, једноˈзвӯчан, једноˈпре̄ жан, кривоˈкле̄ тан, равноˈзвӯчан, светоˈгр̄ дан,
троˈба̄ зан, троˈбра̄ зднӣ, троˈбрӣдан, троˈса̄ тан / троˈсатан, троˈфа̄ зан, ускомеˈтра̄ жнӣ,
усненоˈзӯбнӣ, четвороˈбра̄ зднӣ, четвороˈпрӯжнӣ, четвороˈса̄ тнӣ – вˈатрога̄ снӣ /
ватроˈга̄ снӣ, вˈишеса̄ тнӣ / вишеˈса̄ тнӣ, зˈимогро̄ зан / зимоˈгро̄ зан, кˈрвоже̄ дан / крвоˈже̄ дан,
мˈонофа̄ зан (моноˈфа̄ зан), прˈавносна̄ жан / правноˈсна̄ жан, прˈавосна̄ жан / пра[во]ˈсна̄ жан,
пˈунома̄ стан / пуноˈма̄ стан.
Дублетни
су
примери
благоˈзвӯчан / благоˈзвучан,
далекоˈсежан / далекоˈсе̄ жан, двоˈбра̄ чан / двоˈбрачан, разноˈзвӯчан / разноˈзвучан –
бˈрзово̄ знӣ / бˈрзовознӣ, брзоˈходан / бˈрзохо̄ дан, злˈоко̄ бан / злоˈкобан, краткоˈталаснӣ /
краткотˈала̄ снӣ, милоˈсрдан / мˈилоср̄ дан, многоˈкутан / мнˈогокӯтан, мˈукотр̄ пан /
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мукоˈтрпан, ˈочевӣдан / очеˈвидан, ˈочигле̄ дан / очиˈгледан, рˈазновӣдан / разноˈвидан,
рˈодољӯбан / родоˈљубан, снегоˈпадан (снˈегопа̄ дан), спˈоровознӣ / спˈорово̄ знӣ, срˈедове̄ чан /
средоˈвечан. Недоследност у односима дужина ПОС двосложних десних основа видимо у
двоˈколосе̄ чнӣ : двоˈмесечнӣ и сл.
Девербали без сонанта чак и дуже ПОС (нпр. свˈеобухва̄ тан), мада је ту, како смо
видели у т. 2.1.252.6, реч о посебном лику невезаном за мотиватор.
2.1.252.11. Предвидети МА на основу критеријума који смо применили (мотивно
МА, дужина, покретност мотивне парадигме, постојање сонанта у одступу ПОС...) није
било могуће. Чини се да је оно фиксно само локално, нпр. код свих речи на ‐носан,
‐душан, а да је иначе у слободној дистрибуцији или варијацији. Рекли бисмо чак и да се
иницијално МА, које је, наравно, у тесној вези са ширењем крајње регресије код
изведеница на ‐ан (као у хˈонора̄ ран), у савременом градском говору тежи уопштити490
или макар постати стилски неутрални члан тог дублета. Оно се појављује и у
примерима који се не могу формално сматрати члановима овог творбеног модела, као
што је мˈрзово̄ љан / мрзоˈво̄ љан : мрзоˈвоља.
Када се размотре прозодијски односи међу речима твореним од истих (десних)
основа, добија се велики број недоследности. Неколико њих, као двоˈфа̄ знӣ : јˈеднофа̄ знӣ,
може се објаснити преференцијама условљеним бројем слогова основе. Ипак, чини се да
је остале, или бар њихову већину, потребно ускладити.
По МА, смештеном у иницијалној или шавној позицији, разликују се скупови
вишеˈгласан (громо‐, дво‐, зло‐, много‐, разно‐, танко‐, четвороˈгласнӣ, шесто‐) :
једноˈгласан / јˈедногласан, пˈолугласан / полуˈгласан; сироˈпуснӣ : мˈесопуснӣ / месоˈпуснӣ;
вишеˈфа̄ знӣ, двоˈфа̄ знӣ, троˈфа̄ зан : јˈеднофа̄ знӣ : мˈонофа̄ зан (моноˈфа̄ зан); вˈододе̄ лнӣ /
водоˈде̄ лнӣ, једноˈде̄ лан / јˈедноде̄ лан : двоˈде̄ лан, седмоˈде̄ лан, троˈде̄ лан, четвороˈде̄ лан;
двоˈкрӣлан (десно‐, лево‐, тро‐, четворо‐) : једноˈкрӣлан / јˈеднокрӣлан; двоˈноћнӣ,
целоˈноћан : даноˈноћан / дˈаноноћан; двоˈсло̄ јан : вˈишесло̄ јан / вишеˈсло̄ јан, јˈедносло̄ јан /
једноˈсло̄ јан; дˈоброво̄ љан, дрˈагово̄ љан, злˈово̄ љан : мˈрзово̄ љан / мрзоˈво̄ љан, сˈамово̄ љан /
самоˈво̄ љан, свˈојево̄ љан / својеˈво̄ љан; зˈакономе̄ ран, једнакоˈме̄ ран, кˈишоме̄ ран,
рˈавноме̄ ран : јˈедноме̄ ран / једноˈме̄ ран; истоˈдобан, мирноˈдобан : *својеˈдобан /
свˈоједобан; пˈолукр̄ ван, слˈабокр̄ ван, чˈистокр̄ ван : истоˈкр̄ ван, једноˈкр̄ внӣ, топлоˈкр̄ ван :
мˈалокр̄ ван / малоˈкр̄ ван, мˈилокр̄ ван / милоˈкр̄ ван, пˈунокр̄ ван / пуноˈкр̄ ван, хлˈаднокр̄ ван /
хладноˈкр̄ ван; рˈазносме̄ ран : ˈистосме̄ ран / истоˈсме̄ ран, јˈедносме̄ ран / једноˈсме̄ ран;
самоˈтво̄ ран : блˈаготво̄ ран (дело‐, законо‐, крво‐, плодо‐, слого‐, топло‐, умо‐, чудо‐) :
доˈбротво̄ ран / дˈобротво̄ ран (државо‐, живо‐, миро‐, руко‐); целоˈбро̄ јан : мнˈогобро̄ јан /
многоˈбро̄ јан, мˈалобро̄ јан (малоˈбро̄ јан); тако и немотивисано стˈароста̄ ван :
цароˈста̄ внӣ.
Недоследно унатаросновинско МА имају двокреˈветнӣ : троˈкреветнӣ /
трокреˈветнӣ; двоˈмесечан (једно‐, седмо‐, тро‐, четворо‐) : деветомеˈсечнӣ,
десетомеˈсечнӣ,
шестомеˈсечнӣ
:
петомеˈсечнӣ / петоˈмесечнӣ,
вишеˈмесечнӣ /
вишемеˈсечнӣ; осмоˈугаонӣ, петоˈугаонӣ, четвороˈугаонӣ, шестоˈугаонӣ : правоуˈгаон;
троˈпалачнӣ : дванаестопаˈлачнӣ; с њима и афиксоидне творенице ацидоˈфӣлан :
хˈидрофӣлан; бикеˈфа̄ лан (и др.) : аутокеˈфа̄ лан / ˈаутокефа̄ лан.
2.1.252.12. Дужина је нестална код следећих основа: седмоˈбојан : двоˈбо̄ јан,
троˈбо̄ јан, четвороˈбо̄ јан, шестоˈбо̄ јан; двоˈдне̄ внӣ, више‐, двадесето‐, деведесето‐,
девето‐, десето‐, једно‐, много‐, петнаесто‐, пето‐, свако‐, седамдесето‐, седмо‐, цело‐,
четворо‐, шеснаесто‐, шесто‐ : троˈдне̄ внӣ / троˈдневнӣ; двоˈпре̄ жан, једноˈпре̄ жан :
четвороˈпрежан, шестороˈпрежан; двоˈса̄ тнӣ, четвороˈса̄ тнӣ : осмоˈсатнӣ : троˈса̄ тан /

Из лекторске праксе знамо да говорници с критикама реагују када спикери јавног сервиса фаворизују
шавна МА као малоˈлетан, правоˈсла̄ вн[ӣ], правоˈсӯдн[ӣ].
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троˈсатан; двоˈтра̄ чан : широкоˈтрачан; двоˈце̄ ван, једноˈце̄ ван : четвороˈцеван;
једноˈзвӯчан, равноˈзвӯчан : : благоˈзвӯчан / благоˈзвучан, разноˈзвӯчан / разноˈзвучан;
троˈбра̄ зднӣ, четвороˈбра̄ зднӣ : двоˈбразднӣ; хитроˈӯман : велеˈӯман / велеˈуман (високо‐,
кратко‐, криво‐, лако‐, плитко‐, пуно‐, ситно‐, слабо‐, танко‐, тупо‐, хитро‐ ); црноˈпо̄ љнӣ
: двоˈпољнӣ. Нешто је другачији пример дугота̏ ла̄ снӣ : краткоˈталаснӣ / краткота̏ ла̄ снӣ.
Дужина пред унутаронсовинским МА варира у вишепоˈтезнӣ : брзопо̄ ˈтезнӣ.
И дужина и МА неједнаки су у примерима бракоˈломан, гороˈломан : вˈероло̄ ман /
вероˈломан, врˈатоло̄ ман / вратоˈломан; брзоˈходан / бˈрзохо̄ дан : самоˈходан / сˈамоходан;
водоˈземнӣ : иноˈземан / ˈинозе̄ ман : средоˈземнӣ / срˈедоземнӣ, сувоˈземнӣ / сˈувоземнӣ;
двоˈвӣдан : далекоˈвидан : рˈазновӣдан / разноˈвидан; двоˈтра̄ чан : широкоˈтрачан :
ˈускотра̄ чан / ускоˈтра̄ чан; једноˈве̄ ран / једноˈверан : богоˈве̄ ран / бˈоговеран : двоˈве̄ ран /
двоˈверан (ино‐, криво‐, лако‐, мало‐, право‐, разно‐); кˈостобо̄ лан, ˈумобо̄ лан :
врˈатобо̄ лан / вратоˈбо̄ лан, грˈудобо̄ лан / грудоˈбо̄ лан, сˈрдобо̄ лан / срдоˈбо̄ лан, главоˈбо̄ лан /
главоˈболан; лˈистопа̄ дан : снегоˈпадан (снˈегопа̄ дан); прˈавокӯтан : тупоˈкутнӣ,
четвороˈкутан : многоˈкутан / мнˈогокӯтан; човекоˈљубан : рˈодољӯбан / родоˈљубан; тако и
код речи с унутаросновинским МА: белонеˈде̄ љнӣ, двонеˈде̄ љнӣ, прошлонеˈдељнӣ :
тронеˈде̄ љнӣ / троˈнеде̄ љнӣ; зˈаконода̄ ван, мˈерода̄ ван, нˈаредбода̄ внӣ : жˈивотода̄ ван /
животоˈда̄ ван : сˈаветода̄ ван / са̄ ˈветода̄ ван. Афиксоидна је група твореница зооˈморфан,
метаˈморфан : ˈизомо̄ рфан : димоˈрфан, полимоˈрфан, хетеромоˈрфан.
Најзад, примери на ‐правни колебају се на више начина и при томе стварају чак
четири ПЛ, од којих је само први системски – грˈађанскопра̄ внӣ (државо‐, јавно‐, једнако‐,
менично‐, пуно‐, равно‐) : дрˈжа̄ внопра̄ внӣ, прˈива̄ тнопра̄ внӣ : међуна̄ ˈроднопрˈа̄ внӣ :
кривичнопра̑ внӣ, материјалнопра̑ внӣ.
МА у твореницама простосрˈдачан, чистосрˈдачан; самоуˈпра̄ внӣ; злопоˈгледан;
дванаестопаˈлачнӣ не одговарају мотивним. Од речника је једино у ОР забележен
реални изговор простоср̏ да̄ чан / ‐ачан (чисто‐); самоу̏ пра̄ внӣ⁽²⁾. Задржавање само
неиницијалног МА десне основе која је прозодијски варијантна нашли смо у примерима
вишепоˈтезнӣ, далекоиˈсточнӣ, простолаˈтичан, усненоноˈснӣ.
Суфикс ‐а̣ н додат на основу са завршетком ‐нт обрађујемо под суфиксом ‐нтан̣ .
2.1.253. Суфикс ‐ша̣ н
Девербални придеви јˈешан²; иˈзјешан², раˈдишан, уˈмешан фиксирају МА пред ПОС,
који се у раˈдишан крати. Ипак, у ˈизјешан², нˈеста̄ шан имамо иницијално МА, а у
потоњем примеру и дужење ПОС, ако није од контракције не стаја‐ти (нˈестăшан је
Вуков облик, дат и на ХЈП; у ОР дублетно). Дуго је и јˈе̄ шан², али та је дужина још ређа у
другим речницима (Вук, Мат, ХЈП, Јах дају кратко), па се може помишљати да није
настала под утицајем форми на ‐ӯшан или сличног врˈеме̄ шан.
2.1.254. Суфикс ‐(ј)уша̣ н
Већина придева са суфиксом ‐(ј)ушан има дуг први суфиксални слог, а МА варира
између суфиксалне и иницијалне позиције: згˈођӯшан / згођӯˈшан, мˈајӯшан / мајӯˈшан,
млˈакӯшан / млакӯˈшан, слˈабӯшан (слабӯˈшан), тˈанӯшан / танӯˈшан. Као једини ликови
јављају се дрˈагӯшан, плˈавӯшан (тако и врˈеме̄ шан, са ‐ешан) – мекӯˈшан. Другачији су
само сˈићӯшан / сˈићушан, дебеˈљушан / дебељӯˈшан, с кратким ‐у‐ и, у дебеˈљушан,
неочекиваним МА.
2.1.255. Суфикси ‐аша̣ н, ‐еша̣ н
Придеви са ‐ашан носе иницијално МА, али се колебају око дужине првог
суфиксалног слога: дˈивља̄ шан, дˈура̄ шан, трˈаја̄ шан – пˈунашан, слˈабашан, тˈанашан.
Трˈаја̄ шан би се могло изводити и суфиксом ‐шан (као нˈеста̄ шан).
Врˈеме̄ шан је с дужином.
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2.1.256. Суфикс ‐аха̣ н
Три придева са ‐ахан имају нестално МА и дужину првог суфиксалног слога
блеˈђахан, млаˈђахан² – млˈађахан², жˈивахан² – жˈива̄ хан. МА пред основом могло би
бити под утицајем придева сличног значења са ‐ан (млаˈђан и сл.).
2.1.257. Суфикс ‐ота̣ н
Уједначеног су лика придеви дрˈуготан, лˈакотан, сˈамотан, пˈрвотнӣ, чˈамотан, са
скраћеним ПОС и иницијалним МА.
2.1.258. Суфикс ‐овета̣ н
С овим суфиксом је само дугоˈветнӣ и евентуално слабо прозирно ?богоˈветан. МА је
суфиксално.
2.1.259. Суфикс ‐оба̣ н
Овде имамо жˈалобан (уп. једва мотивисано чˈаро̄ бан / чаˈробан).
2.1.260. Суфикс ‐ара̣ н1
Два су придева с овим суфиксом: вˈуча̄ ран, чˈува̄ ран. Они су прозодијски
уједначени.
2.1.261. Суфикс ‐ућа̣ н
С овим суфиксом само је ˈимӯћан (уп. у РА архаично ˈимӯћ / иˈмӯћ и аналогно
ˈимӯћан / имӯˈћан).
2.1.262. Суфикс ‐ича̣ н1
Сеˈбичан², страˈвичан и ПСТ поимеˈничан имају МА пред суфиксом. Даље од те
позиције је МА у сˈебичан², поˈименичан².
2.1.263. Суфикс ‐ача̣ н
Придеви приˈступачан, проˈбитачан, пˈуначан, уˈбитачан сви имају МА пред
(скраћеним) ПОС. У РА, Мат и РСЈ07 је и пробиˈтачан; оба та лика могла би бити и од
пробӣˈтак.
Једиˈначан је, с обзиром на другачије МА, боље изводити од једӣˈнац, једӣˈнак, мада
са слабом мотивацијом.
2.1.264. Суфикс ‐аза̣ н
Колумнални су ликови придева са суфиксом ‐аза̣ н: бˈоја̄ зан, гˈоја̄ зан, прˈија̄ зан.
2.1.265. Суфикс ‐ежни
С овим суфиксом је само пла̄ ˈтежнӣ.
2.1.266. Суфикс ‐ова̣ н
Придеви творени суфиксом ‐о̄ ва̣ н (‐о̄ внӣ, одн. одговарајућим аломорфом са ‐ев‐)
махом су тросложни и кратког / скраћеног ПОС. У њих варира једино МА, и то око ПОС:
ˈа‐о̄ ван и аˈ‐о̄ ван:
(1) ?бˈуно̄ ван, бˈунто̄ ван, вˈило̄ ван, дˈаро̄ ван, дрˈемо̄ ван, жˈиро̄ ван, ˈило̄ ван, јˈадо̄ ван,
јˈуго̄ ван, квˈарто̄ внӣ, мˈосто̄ внӣ, плˈаче̄ ван, пˈоло̄ ван, рˈедо̄ ван, рˈенто̄ внӣ, рˈуше̄ ван,
сˈано̄ ван, слˈико̄ ван, ˈуче̄ ван, хˈељдо̄ внӣ;
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(2) баˈнко̄ внӣ, боˈдо̄ внӣ, веˈко̄ внӣ, врˈхо̄ внӣ, граˈђе̄ внӣ 491 , груˈнто̄ внӣ, дуˈхо̄ внӣ,
звуˈко̄ внӣ, знаˈко̄ внӣ, јеˈло̄ внӣ, лиˈко̄ внӣ, поˈјмо̄ внӣ², поˈсло̄ ван, свеˈто̄ внӣ, слоˈго̄ внӣ,
стиˈхо̄ внӣ, тиˈнто̄ ван, троˈшко̄ внӣ, уˈгло̄ внӣ, цеˈно̄ внӣ, цеˈсто̄ внӣ, чеˈко̄ внӣ, чиˈно̄ внӣ;
(1–2) глаˈсо̄ внӣ / глˈасо̄ внӣ, гроˈмо̄ ван / грˈомо̄ ван, дрˈуже̄ ван / друˈже̄ ван, дуˈше̄ ван /
дˈуше̄ ван, књˈиже̄ ван / књиˈже̄ ван, кˈуће̄ ван / куˈће̄ ван, мˈасо̄ ван (маˈсо̄ ван), мˈиро̄ внӣ /
миˈро̄ внӣ, моˈзго̄ внӣ / мˈозго̄ внӣ, мˈуже̄ ван (муˈже̄ ван), роˈко̄ внӣ / рˈоко̄ внӣ, струˈко̄ внӣ /
стрˈуко̄ внӣ.
Однос ПЛ тих изведеница према њиховој основи изгледа овако:
Табела 21. Расподела ПЛ суфиксала са ‐ован
ПЛ основе →
ˈа‐
аˈ‐
ПЛ творенице
↓
ˈа‐о̄ ван
14
4
аˈ‐о̄ ван
15
7
ˈа‐о̄ ван / аˈ‐о̄ ван
9
4
Приказ сведочи да, начелно, мотивно МА није релевантно за прозодију творенице.
Уз краћење, имамо и прогресију, чешћу, и регресију МА у готово половини примера
(тип вˈило̄ ван одн. баˈнко̄ внӣ). Лик аˈ‐о̄ ван, очекивано, чешће имају придеви са
заосновинским МА мотивне именице (7 : 4). Дуге основе ˈа̄ ‐ – за разлику од Бабићеве
тврдње (2002: 436) и стања код Даничића, у ком доминира лик ˈа‐о̄ ван492 – преферирају
алтернацију МА, а кратке ˈа‐ нешто слабије (дуге су у првој групи 3, а у другој их је 9),
што ће рећи да су типови веˈко̄ внӣ ~ вˈе̄ к и плˈаче̄ ван ~ плˈач доминантни. Поред знатне
непредвидљивости наведених ликова, о томе да је ова категорија у превирању говори и
немали број дублета, чије нормирање заслужује преиспитивање.
2.1.266.1. Краћење ПОС изостаје у по̄ ˈјмо̄ внӣ². Доˈходо̄ вни и јеˈзико̄ внӣ су једини
примери од вишесложне основе, чији се мотивни лик задржава (уклапа се у тип
бˈунто̄ ван). Вишесложни су и нˈевидо̄ ван, нˈемино̄ ван, с иницијалним МА (уп. с њима
небичну сложеницу двˈочасо̄ ван²).
Сложенице са три основе: бродограˈђе̄ внӣ, вишевеˈко̄ внӣ, двочаˈсо̄ ван², дугочаˈсо̄ ван,
дуговеˈко̄ ван, једночаˈсо̄ ван, многовеˈко̄ внӣ, осмочаˈсо̄ внӣ, средњовеˈко̄ ван, старовеˈко̄ внӣ,
толиковеˈко̄ внӣ, трочаˈсо̄ ван², цестограˈђе̄ внӣ, четворочаˈсо̄ внӣ имају МА за основом,
‐аˈ‐о̄ ван. Две варијанте, ипак, имају и другачије решење: троˈчасо̄ ван – с шавним МА,
које одговара горњем регредираном ˈа‐о̄ ван – и двˈочасо̄ ван, с иницијалним МА;
пˈолучасо̄ внӣ / получаˈсо̄ внӣ је дато дублетно. Ту неуједначеност прати и давање форми
сложених од час‐ непредвидљиво у одређеном и неодређеном виду.
Кратке, Вукове ликове дуˈховнӣ, гроˈмовнӣ⁽²⁾ (уп. и његово књˈижевнӣк)493 РСЈ не
нормира. Уп. и његово МА у свјетоˈвнӣ.
2.1.267. Суфикс ‐ава̣ н
Творенице на ‐ава̣ н, њих четири, све имају иницијално МА и дуг први слог
суфикса: кˈука̄ ван, нˈедотупа̄ ван, нˈишта̄ ван, ˈувиђа̄ ван.

Овај се придев пре може изводити од граˈђевина, али се то не може чинити за две сложенице на грађевни, које дајемо ниже, тако да све три речи третирамо као творене од гради-ти.
492 Тамо је МА редовно мотивно жˈиро̄ ван, кˈуће̄ внӣ : врˈхо̄ внӣ, али и с регресијом: дˈуше̄ ван.
493 Ипак, и код Вука доминира суфиксална дужина: бˈуно̄ ван, врˈато̄ ван, врˈхо̄ внӣ, дˈаро̄ внӣ, дˈуше̄ ван,
жˈиро̄ ван, јˈадо̄ ван, књˈиже̄ внӣ, кˈуће̄ внӣ, стˈано̄ ван. Пешикан (1969: 120) краткоћу у дуˈховнӣк тумачи као
краћење у хијату (услед губљења х), али то објашњава кратко гроˈмовнӣ.
491
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2.1.268. Суфикси на ‐ВКа̣ н
На заменичке основе долазе суфикси ‐ишан и ‐ицан, али се понашају недоследно.
Према владајућем дублетизму онолиˈцнӣ / оноˈлицнӣ, толиˈшнӣ / тоˈлишнӣ; колиˈшан /
коˈлишан, колиˈцан / коˈлицан имамо само оволиˈшнӣ, оволиˈцнӣ.
Деадјективи маˈлешан / малеˈшан, маˈлецан / малеˈцан, са суфиксима ‐ешан и ‐ецан,
одговарају наведеном дублетизму.
2.1.269. Суфикс ‐ен
2.1.269.1. Придеви грађени суфиксом ‐ен највећим својим делом колебају се
између два ПЛ: (а)ăˈ‐ен и (а)ˈă‐ен. МА и краткоћа већином су мотивни, али код оних где
нису уочавамо доследно краћење ПОС и сразмерно ретке алтернације МА, прогресије
односно регресије. Најпре ћемо размотрити најбројније, двосложне примере,
групишући их према наведеним ликовима; трећу групу чине дублети.
(1) баˈгрен, беˈдренӣ, биˈвствен, боˈрбен, браˈшнен, веˈсленӣ, виˈменӣ, глаˈвенӣ, глиˈнен,
грˈлен, гроˈтлен, двоˈјбен, двоˈјствен, драˈжбенӣ, друˈштвен, жаˈлбен, здраˈвственӣ, јеˈчмен,
каˈфен, клеˈтвен, коˈпненӣ, крˈзнен, крˈменӣ, маˈглен, ?маˈлен (~ мˈа̄ лӣ?), моˈлбен, ниˈклен,
оˈвсен, оˈгњен, паˈклен, плаˈтнен, свеˈштенӣ, своˈјствен, сеˈдленӣ, срˈебрен, срˈменӣ,
стаˈклен, суˈдственӣ, твоˈрбен, тиˈнтен, туˈжбени, уˈгљенӣ, уˈљенӣ, уˈрменӣ, хиˈмбен,
цаˈклен, циˈглен, чаˈбренӣ, чеˈсменӣ, чуˈвствен;
(2) брˈатственӣ, вˈоден, дˈипленӣ, жˈртвен², јˈутен, јˈутренӣ, крˈизменӣ, мˈеден,
пˈапрен, пˈисмен 494 , прˈосен, прˈоштенӣ, пˈутен, сˈетвенӣ, сˈидренӣ, слˈамен, слˈеменӣ,
смˈислен, смˈоквенӣ, смˈотрен, стˈрмен, тˈеменӣ;
(1–2) баˈкрен / бˈакрен, бˈаснен / баˈснен, брˈвнен / бˈрвнен, вˈатрен / ваˈтрен, вˈетренӣ /
веˈтренӣ, вˈилен / виˈлен, вˈунен / вуˈнен, гвˈозден / гвоˈзден, гˈозбен / гоˈзбен, гˈумен / гуˈмен,
друˈжбен / дрˈужбен, жеˈтвенӣ / жˈетвенӣ, зˈемљен / зеˈмљен, јеˈтренӣ / јˈетренӣ, кˈазненӣ /
каˈзненӣ, кˈичмен / киˈчмен, лˈаненӣ (лаˈненӣ), лиˈмен / лˈимен, лˈитренӣ / лиˈтренӣ, маˈсенӣ
(мˈасенӣ), меˈден / мˈеден, мˈислен / миˈслен, ?нˈадмен / наˈдмен, ˈопнен / оˈпнен, рˈажен /
раˈжен, рˈаменӣ / раˈменӣ, реˈбренӣ / рˈебренӣ, свˈадбенӣ / сваˈдбенӣ, слуˈжбен / слˈужбен,
сˈукнен / суˈкнен, тˈаксенӣ / таˈксенӣ, ˈусненӣ / уˈсненӣ.
Најбројнији су, како се види, придеви с претсуфиксалним МА, а незнатно мање има
и дублетних примера. У погледу односа прозодије основе и изведенице упадљиво је,
ако се по страни оставе именице с дублетним мотивним ликом (нпр. кр̄ ˈма / кˈрма),
мотивно МА, које се простире на 80%–85% примера из прве две групе (боˈрбен : грˈлен
31 : 7, мˈеден : вˈоден 15 : 3). У трећој групи, однос МА мотиватора (аˈ‐ : ˈа‐) очекивано је
приближнији (бакрен : вунен 10 : 16). Мање од четвртине придева изведено је од
именице с дугим ПОС. Веза неодређеног вида придева с његовим ПЛ, коју је утврдио Б.
Николић на доста мањем броју примера и која не предвиђа форме типа грˈлен (1970: 83;
дат је само тип сиˈленӣ, у одређеном виду), очито, не важи. (За остале двосложне
придеве овог типа в. у т. 2.1.269.4.)
Краћење ПОС изостаје у необичном жˈр̄ твенӣ² и једва мотивисаном бла̄ ˈжен.
Једносложни пример снˈен због неслоговне основе нужно спада у групу (1).
2.1.269.2. Евидентнију доследност мотивном ПЛ, чак без иједног дублета, показују
примери с три и више слогова:
(1) божаˈнствен, величаˈнствен, господаˈрственӣ, госпоˈдствен, достојаˈнствен,
једиˈнствен, кадиˈфен, првеˈнствен, редаˈрственӣ, тајаˈнствен, књиговоˈдственӣ,
рачуновоˈдственӣ, уклеˈтвен;

Уп. антоним ˈусмен, истог ПЛ, који би се, ако се и може успоставити семантичка веза са уста (како то
чини Бабић 2002: 438), као једини пример морао изводити суфиксом -мен.
494
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(2) веˈридбенӣ, воˈзидбени, врˈшидбенӣ, гоˈјидбенӣ, жеˈнидбенӣ, иˈзложбен,
коˈнопљен, коˈризмен, коˈситрен, круˈнидбен, моˈлитвенӣ, наˈгодбенӣ, оˈдредбен,
плоˈвидбен, поˈгодбен, поˈмирбенӣ, поˈредбен, преˈдоџбенӣ, проˈсидбенӣ, уˈдадбенӣ,
храˈнидбенӣ.
Први су, изузев примера кадиˈфен и уклеˈтвен, изведени од именица на ‐а̄ ˈ‐ство
или ‐ăˈ‐ство, а други махом од именица типа аˈа‐ба. Код првих бележимо једино
краћење дугог ПОС у једиˈнствен, кадиˈфен и др., али не и у убӣˈствен / убиˈствен.
Прогресију МА, поред краћења, имамо једино у уклеˈтвен (уп. горе клеˈтвен, као и
заклеˈтвен из РА). Уз друге треба прокоментарисати недоследну дужину
антепенултиме у на̄ ˈредбенӣ (~ на̄ ˈредба) и наˈгодбенӣ (~ наˈгодба / на̄ ˈгодба), као и
прогресију у оˈсобен (~ оˈсоба / ˈособа).
Придев ˈупоредбен, с мотивним МА удаљеним од суфикса, задржава тај ПЛ.
2.1.269.3. Такође су вишесложне ПСТ и ССТ, које носе лик аˈă‐ен: беˈскичмен,
беˈсмислен, беˈспослен, неˈбројен; брзоˈмислен, вишеˈсмислен, вишеˈцифрен, горњоˈусненӣ²,
двоˈлитрен, двоˈсмислен, двоˈусненӣ, двоˈцифрен, доброˈмислен, дубокоˈмислен,
једноˈсмислен, лакоˈмислен, хитроˈмислен, четвороˈцифрен. То МА је свуда мотивно
изузев у беˈспослен, па се може извести закључак о уједначеном, шавном МА. Краћење
имамо у беˈскичмен ~ кˈӣчма² и евентуално у сложеницама на ‐мислен, ако су од мˈӣсао.
Од владајућег обрасца одударају два придева: безаˈзлен, с неслоговном основом (уп.
одговарајуће снˈен), које стога тешко може да се сврста у групу примера што потврђују
шавно МА, и горњоуˈсненӣ, међуцрˈквенӣ, који се наслањају на уврежене ликове уˈснени²,
црˈквенӣ² (уп. ипак неслагање с варијантом црквеˈнӣ² и то што према миˈслен² (РА)
имамо ‐ˈмислен, према поˈслен (РМС) ‐ˈпослен...).
2.1.269.4. Трећи, сасвим другачији ПЛ имају лексеме са суфиксалним МА, ă‐еˈн‐, у
одређеном или неодређеном виду придева. Ове појаве су различитог порекла, али су се,
како ћемо показати, стопиле у појаву истог реда. Већина примера које наводимо дати су
као дублети:
(1а) брадвеˈнӣ, бритвеˈнӣ;
(1б) зоˈбенӣ / зобеˈнӣ, иˈгленӣ / иглеˈнӣ, лаˈрвенӣ / ларвеˈнӣ, тиˈквенӣ / тиквеˈнӣ,
хрˈптенӣ / хрптеˈнӣ, црквеˈнӣ / црˈквенӣ;
(1в) марвеˈнӣ / мˈарвенӣ, мˈасленӣ (маслеˈнӣ);
(2) дˈрвен / дрˈвен, леˈден / лˈеден, свиˈлен / свˈилен, ген. дрвеˈна², ледеˈна², свилеˈна².
Разлика између група (1б) и (1в) одговара разлици између горњих група (1) и (2).
Ти примери, мада не постоје сви у старијим акцентологијама, наслањају се на
Даничићеву (1925) норму и од њених конкретних решења се разликују само утолико
што је у понеком примеру као дублетно уведено суфиксално или претсуфиксално МА
(нпр. тиˈквенӣ², црˈквенӣ²). (Придеви кафен, ражен, с друге стране, изгубили су, у односу
на Даничићев систем, суфиксална МА.) Дублетно МА пред суфиксом не може се
повезати с мотивним – уп. само лаˈрвенӣ² и мˈарвенӣ².
Из групе (2), с дублетним покретним МА, једино су варијанте свˈилена / свилеˈна
нормативно укорењене и стога оправданије. Примери ледеˈна² и дрвеˈна² представљају
речничке иновације495, први из РА и РМС (можда због синонимног стуˈден‐студеˈна?), а
други управо из Једнотомника. Тако прескрибовани они се не чине оправданим, јер – и
кад се занемари њихова слаба употребна вредност – ван норме остављају у стандарду
најфреквентнији неодређени лик леˈден‐леˈдена, дрˈвен‐дрˈвена и Даничићев одређени
ледеˈнӣ (с њим и Бабићев дрвеˈнӣ).496 За њихово одбацивање говори и чињеница да су
Закључно са П60 и Стевановићевом граматиком (1986: 270) нормирано је било лˈеден – лˈеденӣ/
ледеˈнӣ.
496 Према неодређеном ледеˈн- одређени лик морао би гласити леˈден-.
495
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остали придеви с кратким ПОС и покретним МА, изузев свилеˈн‐, немотивисани (зелеˈн‐,
малеˈн‐, црвеˈн‐...).
Упоређујући све наведене изведенице на ‐ен са стањем код Даничића, можемо
уочити тежњу ка уједначавању МА пред ПОС: према тадашњем односу ˈа‐ : аˈ‐ 35 : 15497
(и то без дублета) у грађи из РСЈ имамо доминацију лика аˈ‐ и дублетних – прелазних –
решења.
2.1.270. Суфикс ‐ствен
Придеви грађени сложеним суфиксом ‐ствен носе лик аˈ‐ствен: жеˈнствен,
знаˈнствен, *слеˈдствен (уп. слеˈдствено), соˈпственӣ, уˈмственӣ.498 То МА доминира и у
именица на ‐ство и у придева на ‐ен.
2.1.271. Суфикс ‐бен
Неколико придева са суфиксом ‐бен узима одлике твореница са ‐ен, али се
раслојава према броју слогова: (1) враˈџбенӣ, пуˈдбенӣ, стаˈмбенӣ, суˈдбенӣ, хваˈлбен,
храˈмбен; (2) доˈсудбенӣ, оˈдбрамбен, преˈхрамбен. Тросложни сви носе лик аˈ‐бен (то је
махом мотивно МА), а четворосложни сви аˈа‐бен. МА пред ПОС је лик типичан за
именичке девербале на ‐ба, али га у овом случају, услед непостојања таквих формација,
анализирамо према мотивном девербалу на ‐а (дˈосуда ~ доˈсудбенӣ), као прогресију.
2.1.272. Суфикс ‐вен
Страˈствен и ?трˈезвен (~ тре̄ ˈзан?) међусобно опонирају према МА, а засебно
опонирају и мотивним МА. Чини нам се да је данас у стандарду – као противтежа тим
двама нескладима – уобичајено (и) треˈзвен (тако у Чедић и нигде другде).
2.1.273. Суфикс ‐ин
Придеви са привсојним суфиксом ‐ин задржавају мотивне ликове, као у
илустративним примерима антило̄ ˈпин / антилоˈпин, бˈабин, бˈабичин, бана̄ ˈнин, бˈӣљчин,
ванӣˈлин, гˈрличин, жˈивин, клˈицин, коˈпривин, ло̄ ˈлин, маˈглин, младоˈжењин, пˈа̄ лмин,
поˈглавичин, тˈатин, хˈе̄ љдин / хˈељдин, цвеˈклин; то важи и за ПСТ антивла̄ ˈдин, невла̄ ˈдин.
РСЈ не бележи придев ˈочин, с необичним, регредираним МА, но та је форма, будући
творена од именице м. р., иначе особена. Могао би се довести у везу с регуларним
творбама жˈенин, сˈестрин, заступљеним у дубровачким и источнобосанским говорима
(Каповић 2014: 187–188).
2.1.274. Суфикс ‐ат
Највећи део речи са суфиксом ‐ат (43 од близу 50) има колумнални лик ‐ˈат, дат
само тако или дублетно. Он је у једним примерима (1) мотивни: даˈшчат, коˈсат (тако и
коˈсмат, „с проширењем основе“ по Клајну 2003), ноˈгат, плеˈћат, прˈстат; у другим (2)
с краћењем ПОС: влаˈкнат², глаˈват, граˈнат, гуˈзат, домиˈшљат², крˈзнат, криˈлат,
куˈсат, муˈдат, пастуˈшат, реˈсат², стрˈнат, шиˈљат499; у трећим (3) с прогресијом МА
за један слог: боˈкат, виˈмат, вуˈнат², грˈлат, зрˈнат, коˈшчат, кроˈшњат², оˈкат, роˈгат,
Мада се Решетар, у фусноти аргументујући да је дубровачко хˈимбен ~ хˈӣмба а Вуково хиˈмбен ~ хиˈмба
(Даничић 1925: 217), руководи мотивним МА, по примерима браˈшненӣ, жеˈтвенӣ, односно бˈакрен, вˈоден
видимо да је и у Даничићевом систему било прогресијâ односно регресијâ МА. Ипак, у Даничића нема
примера типа браˈшненӣ ~ брˈашно у неодређеном виду (1925: 217–221).
498 Неки од ових придева начелно би се могли, као величаˈнствен и сл., изводити суфиксом -ен. Ипак, за
суфикс -ствен определили смо се осећајући да се именице женство, знанство и сл. не користе, а то је
углавном и РСЈ потврђивао.
499 Једино код овог примера и једино у РСЈ11 (чак не ни у РСЈ07) даје се дублетна коса форма шиˈљата /
шиљаˈта. Узев да други придеви, мимо овог творбеног обрасца, распрострањени у форми с окситоним
МА (нпр. богаˈта) нису тако дати у речнику, сматрамо да је овакав поступак неоправдан.
497
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сиˈсат, уˈснат², уˈхат, уˈшат, шаˈкат; у четвртим (4) с обема тим алтернацијама: влаˈсат,
гриˈвнат, груˈдат, зуˈбат, клаˈсат, кљуˈнат², краˈкат, лиˈстат, ноˈсат, обиˈлат², реˈпат,
руˈкат.
Други колумнални лик, ˈа‐ат, дат је у 11 примера, највећма као дублет. Половина
тих речи задржава мотивни ПЛ: вˈунат², крˈошњат², трˈбушат, ˈуглат, ˈуснат², а код
осталих долази до краћења ПОС: кљˈунат², пљˈоснат, шˈушњат; или до краћења и
регресије МА: влˈакнат², доˈмишљат², рˈесат². Оˈбилат² (~ оˈбӣлан / ˈобӣлан) и уˈмиљат
(~ умиља̄ ˈвати) ступају у сложеније односе с мотивним ПЛ.
Како се види, примери не пружају основ за утврђивање морфолошког,
прозодијскопарадигматског или сличног правила о појави другог колумналног лика:
имамо сиˈсат али вˈунат², зуˈбат али кљˈунат² (уп. у ОР: шиˈљат али заˈшиљат). Ипак,
могу се установити ограничења: изведеница од ПЛ типа даˈска нема у форми *дˈашчат,
а од речи из дуге покретне парадигме има мање него у типу ‐ˈат (кљˈунат² и др.).
Код Даничића су (1925: 218, 220) ове творенице поларизоване према постојању
сонанта ‐н‐ пред суфиксом (браˈдат : вˈунат)500, што значи да и оне са суфиксом ‐нат (в.
сл. одељак) све имају МА пред пенултимом. Неки речници су ту расподелу задржали
(Мат), неки је ажурирали увођењем дублета на ‐ˈат (РА, РМС, ОР, РСЈ), док су
граматичари све примере уједначили у том лику (Стевановић 1986: 524, Бабић 2002:
479). Заобилазећи историју прозодије ових твореница, нагла́ симо да у осећању
савремених говорника претсуфиксално МА може бити, као у наведеним приручницима,
везано за творенице са ‐ат, а оно регредирано за један слог – за творенице са ‐аст или
‐ав, код којих такође постоји овакво колебање МА. За то је, наравно, основ дало слично
значење њихово (в. код Бабића 2002: 482), а посебно паралелни облици с различитим
суфиксима (шиљаст – шиљат, зрнаст – зрнат, ћосав – ћосат).
ССТ сухомеˈснат, широкоплеˈћат – двоˈуснат одговарају ликовима суфигираних
именица, али уп. зрˈнат : ситноˈзрнат.
2.1.275. Суфикс ‐нат
За изведенице са ‐нат важи исто што и за оне из претходне групе, осим што, у
складу с напоменом о Вук–Даничићевој прозодији, међу њима налазимо већи удео оних
са пенултимаским МА (10 према 12 на ултими).
Пред суфиксом МА имају (1) пеˈрнат², плеˈхнат, реˈжнат – мотивни ликови
(потоњи према реˈжањ²); (2) папиˈрнат501, реˈснат², траˈвнат, цвеˈтнат – ликови с
краћењем; (3) влаˈснат², кроˈвнат², роˈжнат – ликови с прогресијом МА; (4) лиˈснат²,
меˈснат – ликови с обема алтернацијама.
Пред првим слогом двосложне основе МА имају (1) кˈожнат, слˈамнат, чвˈорнат –
мотивни ликови; (2) бˈрснат, влˈаснат², лˈиснат² – ликови с краћењем; (3) пˈернат²,
крˈовнат², рˈоснат – ликови с регресијом; (4) лˈужнат, рˈеснат² – лик с обема
алтернацијама.
У ССТ широколиˈснат имамо само прогредирано МА (уп. лˈиснат²).
2.1.276. Суфикс ‐новат
У чворноˈват и чудноˈват² имамо колумнални лик суфикса ‐ат, а у чˈуднова̄ т²
(Вуковом) мотивни акценат с дугом ултимом суфикса.
2.1.277. Суфикси ‐цат, ‐цит, ‐ијат, ‐цијат
Ови суфикси прозодијски су међусобно аналогни и одговарају суфиксима ‐ат и
‐ит. Већина њихових твореница има дублетизам форми (а) а(a)ˈa и (б) ˈа(а)а̄ , које
500
501

Маретић у тим ликовима види „понајвише“ мотивни акценат (1901: 352)!
Среће се и паˈпирнат, што је такође системско.
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добијају алтернацијама квантитета и МА – прогресијом односно регресијом. С
једносложним суфиксом су: (1) беˈлцат / бˈелца̄ т, гˈолца̄ т / гоˈлцат, здрˈавца̄ т / здраˈвцат,
нˈовца̄ т / ноˈвцат, саˈвцат / сˈавца̄ т, саˈмцат / сˈамца̄ т, суˈвцат / сˈувца̄ т, цˈелца̄ т / цеˈлцат,
црˈнцат / цˈрнца̄ т; (2) гˈолцӣт / гоˈлцит, здрˈавцӣт / здраˈвцит, саˈвцит / сˈавцӣт, саˈмцит /
сˈамцӣт, цеˈлцит / цˈелцӣт (према алтернацијама, највише је примера типа саˈмцат /
сˈамца̄ т, с краћењем ПОС односно краћењем ПОС и регресијом МА). Ипак, и само с
једним ПЛ јавља се неколико придева: (а1) једиˈнцат, с претсуфиксалним МА, и (б1)
пˈунцӣт, (б2) жˈивца̄ т, пˈрвца̄ тӣ, пˈунца̄ т, стˈарцат, с МА пред ПОС.
Све три творенице с двосложним суфиксом имају МА пред суфиксом: здравциˈјат²;
празниˈјат, црнциˈјат, а здрˈавција̄ т² и МА пред ПОС.
Видимо да, за разлику изведеница с простим суфиксима ‐ат и ‐ит, МА пред ПОС
овде изискује појаву дужине на ултими. Једино је дато стˈарцат (тако и у РМС, у ОР
исправљено у стˈарца̄ т).
2.1.278. Суфикс ‐ит
И речи с овим суфиксом понашају се слично онима са ‐ат, само што преимућство
дају ликовимаˈа‐ит, а не ‐ˈит.
У доминантној форми (1) мотивно МА имају оˈсобит, прˈкосит, као и примери са
дугим предакценатским слогом – за̄ ˈклонит², за̄ ˈконит, ра̄ ˈзличит, ра̄ ˈзложит, са
основом проширеном превојем вокала – раˈзборит, скрˈовит, уˈбојит, уˈвојит (тако и
за̄ ˈвојит, али с дугим првим слогом502) и ПСТ наˈочит; (2) краћење ПОС бележимо у
влаˈститӣ, рˈечит², а претпоследњег основинског слога у заˈклонит503; (3) регресију МА
у заˈносит (и заˈклонит), оˈкомит, поˈложит, склˈонит504, уˈзносит; (4) регресију с
краћењем ПОС у заˈмашит, иˈзразит, иˈзричит, јеˈдначит505, оˈделит, оˈдрешит, оˈтресит,
оˈцедит, поˈносит, раˈстресит, уˈгасит, уˈзвисит и слабије мотивисаним ?заˈгасит,
?наˈбусит; а (5) прогресију у оˈсобит, уˈзбрдит² и можда у јеˈдначит (~ јˈедна̄ к ). Уˈзорит и
уˈдолит, додајмо, крате први слог основе. Дужина у поˈло̄ јит (~ поˈлој‐) није регуларна.
ПСТ наˈочит², наˈпрасит (на̄ ˈпрасит), поˈвозит, поˈглавит приклањају се овом лику.
Једино је нˈаочит⁽²⁾ с крајњом регресијом, што је, судећи по изостанку тог решења у
Вука, ОР, Мат, ХЈП, новија форма.
Међу ПЛ ‐ˈит уочавамо (1) мотивно МА у једном примеру: јеˈдвитӣ; (2) краћење
ПОС у срˈдит, једнаˈчит²; (3) једносложну прогресију у оˈчит, темеˈљит и збоˈјит (с
превојем, уп. ненормирано скроˈвит), а двосложну у бремеˈнит², бусеˈнит, времеˈнит²,
гребеˈнит, камеˈнит², кремеˈнит (уз слабо мотивисано ?знамеˈнит²), опћеˈнит; (4) те обе
алтеранције у глаˈсит, љуˈтит, реˈчит, стаˈсит (тако и ?чеˈстит према архаизму чˈе̄ ст
’част’) и кореˈнит (једина с двосложном прогресијом у овој групи).
Мимо обају колумналних ликова остају мотивне форме брˈеменит², врˈеменит² (и
?знˈаменит²), кˈаменит², стˈрменит и још ˈистинит, пˈотребит, ˈузбрдит²; нˈаочит⁽²⁾
(према старим регресијама ˈуз брдо, нˈа очи).
Опште тенденције према избору овог или оног колумналог ПЛ не виде се ни у
старијим приручницима (Даничић 1925 и др.) ни у овој класификацији. Може се само
Иако су то девербалне творенице, уп. једнаку именичку основу за̄ ˈвој-, ӯˈвој-. Уп. и пример без превоја
који крати први слог: ӯˈдол ~ уˈдолит.
503 С том алтернацијом – ако изводимо од именице за̄ ˈклон, што поткрепљује значење ’2. који пружа
заклон’. Међутим, заˈклонит би могло бити и према заклоˈнити – то потврђује значење ’1. заклоњен’ и ПЛ
из РА заклоˈнит².
504 У РМС у истој одредници, иако дато без финалне дужине, и пасивно значење према склонити (се), што
би, да није реч о превиду, значило другачију творбу.
505 Могло би се мотивисати и придевом јˈедна̄ к, али у том бисмо случају морали уводити прогресију МА,
које ни у једном другом примеру нема.
502

226

приметити (1) редовно краћење последњег, а половично и претпоследњег основинског
слога; (2) већа заступљеност пенултиматског акцента (ˈа‐ит) код девербала него код
осталих твореница; (3) доследна прогресија код основа на ‐ен (бремеˈнит...)506, дата,
додуше, и с дублетним мотивним МА у неколика примера; (4) недоследности попут
за̄ ˈвојит : заˈклонит / за̄ ˈклонит : уˈбојит или оˈчит : наˈочит (нˈаочит) (наˈочит је још
Вуков лик и, мислимо, одговара и данашњем изговору).
2.1.279. Суфикс ‐овит
Стотињак придева грађених овим суфиксом имају ПЛ ‐оˈвит: бајкоˈвит, брдоˈвит,
ветроˈвит, грчеˈвит, дароˈвит, духоˈвит, кишоˈвит, маштоˈвит, мешоˈвит, муњеˈвит,
силоˈвит, целоˈвит, шумоˈвит и др. Једино плиˈновит омашком има другачије МА (у РМС,
ОР и другде свуда је плиноˈвит). Скрˈовит је са суфиксом ‐ит, мада његову сегментну
сличност с овим именицама потврђује и уобичајени ПЛ скроˈвит (тако на ХЈП).
2.1.280. Суфикс ‐(ј)аст
Као и у претходном одељку, поред аломорфâ ‐аст и ‐јаст, који творе и ПСТ и ССТ,
овде обрађујемо и суфикс ‐каст, као и сложене ‐икаст, ‐ичаст, ‐ушаст, ‐ушкаст, ‐уљаст.
2.1.280.1. У грађи се нашло петстотињак одредница. Од њих, нешто више од
половине задржава својства основе: алаˈмуњаст, ˈалатаст, бˈабаст, баˈбураст,
баˈгренаст,
ба̄ ˈдемаст,
баˈкренаст / бˈакренаст,
бˈачваст,
белаˈнчевинаст /
бела̄ ˈнчевинаст, белоˈкораст, бˈенаст, биˈсераст, боˈбичаст / бо̄ ˈбичаст, бˈокаст,
бˈокораст, бˈоцаст, бˈоцкаст, брˈабоњаст, браˈдавичаст, брˈадваст, брˈашнаст,
брˈескваст, брˈечаст, брˈоћаст, буˈбрежаст, бубуˈљичаст, бˈујичаст бујиˈчаст, бˈусенаст,
вˈаљкаст, ваˈљушкаст, ва̄ ˈрничаст, вˈеверичаст, ведоˈгоњаст, вˈепраст, ветроˈгоњаст,
вˈетропираст², вˈидраст, вˈижласт, вˈижљаст, виˈјугаст, вˈиласт, вˈиличаст, вилоˈрогаст,
виˈљушкаст, виˈтичаст / вˈитичаст, вˈиткаст, вˈихораст, вишњаст, влаˈсуљаст, вˈоскаст,
врˈећаст, врˈтачаст, врˈтложаст, вˈунаст, гаˈјтанаст507, гˈаћаст, глаˈвичаст, гљˈиваст,
гљˈивичаст, голоˈбрадаст, голоˈтрбаст, гоˈмиласт, гоˈмољаст, гомоˈљикаст, грˈабљаст,
граˈбуљаст, грˈахораст, гˈрбаст, гˈрбичаст, грˈебенаст, громуˈљичаст, грˈоњаст, грˈудаст,
грˈудваст, грˈуменаст, гˈубаст, гˈубичаст, гуˈдураст, гˈукаст, гуˈсеничаст, гˈуштераст,
двоˈрогаст, дебелоˈкораст, ?деˈжмекаст, дˈелтаст, деˈтињаст, дˈимаст, дˈињаст,
длˈакаст, длˈанаст, дˈо̄ бошаст, дˈоратаст, дрˈачаст, дрˈашкаст, дˈрвенаст / дрˈвенаст,
дроˈмбуљаст, дрˈоњаст, дрˈопљаст, дуˈдињаст, ђˈаволаст², еˈлипсаст², е̄ ˈтераст /
ˈе̄ тераст, жабоˈкречинаст, ждрˈебаст, жˈенскаст, жˈиличаст, за̄ ˈвојаст, збˈабаст,
звˈонаст, здˈеласт, зе̄ ˈјтинаст, зˈрнаст, ˈивераст, ˈикраст, ˈиловаст, иˈспупчаст, јˈабучаст,
јˈагодаст, јˈагодичаст, јˈамаст, јˈамичаст, јаˈругаст, јаˈстучаст, јеˈгуљаст, јеˈзичаст,
каˈљужаст, кˈаменаст, каˈтранаст, кˈашаст, каˈшикаст, квˈакаст, квˈргаст, квˈржичаст,
кˈесаст, кˈесичаст, кˈестењаст, кˈиселаст, кˈитаст, клˈинаст, клиˈсураст, кобаˈсичаст,
коˈврџаст, коˈленаст, коˈнопљаст, коˈпитаст, коˈпренаст, коˈприваст, кˈораст,
коˈритаст, кˈотваст, коˈтлинаст, кˈоцкаст, кˈошчаст, кра̄ ˈтераст, крˈеменаст,
крˈечњаст, кривоˈшијаст, крˈошњаст, кˈрпаст, куˈгличаст, куˈдељаст, кˈудраст, кˈукаст,
кукуˈљичаст, куˈнадраст, кˈупаст, куˈпинаст, куˈтијаст, куˈчинаст, кˈуполаст²,
лˈаненаст508, лˈапораст509, лˈасичаст (лаˈсичаст), лˈатичаст (лаˈтичаст), леˈпињаст,
лˈептираст², лˈесаст, лиˈсичаст, лиˈтичаст / лˈитичаст, лˈицкаст, лˈојаст, лˈокваст,
лоˈпатаст, лˈоптаст, лˈупинаст / луˈпинаст, љˈубичаст² (~ љˈубица ’љубичица’),
љуˈштураст, маˈгленаст, маˈгличаст, маˈјмунаст, маˈказаст, маˈлинаст, мˈасласт,

И немотивисано плˈеменит, донесено тако у већини речника, на ХЈП и код Јахића гласи племеˈнит.
Недоследно према га̄ ˈјтан / гаˈјтан.
508 Недоследно према лˈанен (лаˈнен).
509 Недоследно према лˈапор (лаˈпор).
506
507
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маˈслинаст / мˈаслинаст, маˈховинаст / мˈаховинаст, маˈхунаст, мˈачкаст, меˈдведаст,
меˈкињаст, мˈесечинаст, меˈтличаст, мˈечкаст, меˈшинаст, мˈишаст, мˈишићаст² (~,
млеˈчикаст, мˈоткаст, мрˈамораст, мˈргодаст (мрˈгодаст) (дем. од мˈргодан (мрˈ‐)),
мˈркаст, мушкоˈбањаст, на̄ ˈмћораст / наˈмћораст, ˈопнаст / оˈпнаст, паˈнтљичаст,
пˈаткаст, пˈаучинаст, паˈхуљаст, пˈегаст, пе̄ ˈдераст, пеˈкмезаст, пˈенаст, пˈепељаст²,
пиˈхтијаст, плаˈтинаст, плˈочаст, поˈтковичаст, прˈизмаст, проˈтегљаст, пˈрстаст,
пˈрстенаст, пˈупољаст, пˈупчаст, рˈакљаст, рˈачваст, рˈашљаст, реˈљефаст, рˈецкаст,
реˈшеткаст, рˈожаст, рˈужичаст, рˈупичаст, сˈабљаст, саˈндучаст, саˈрагаст, свˈрдласт,
сеˈдефаст, сиˈвуљаст, сˈитаст, сјˈајкаст (~ сјˈајкати), слˈаткаст, соˈвуљаст, сплˈачинаст,
срˈебрнаст, стˈепенаст, суˈбеласт 510 , суˈлудаст², сˈумораст, сˈӯмпораст, суˈнђераст /
сˈӯнђераст, сӯˈтонаст, тˈачкаст, тˈикваст, трˈакаст, трˈбушаст, трепеˈтљикаст,
троˈугласт, ћˈошкаст, ӯˈвојаст, ˈугласт, ˈугљенаст, ˈутвараст, хладоˈвинаст, хриˈдинаст,
циˈметаст, цино̄ ˈбераст, цˈифраст, чˈашаст, чвˈораст, чеˈкињаст, чеˈликаст, чˈешераст²,
чˈиграст, чˈупераст (~ чˈупер ’чуперак’) 511 , џиˈгеричаст, џˈомбаст 512 , шаˈфранаст,
шеˈћераст, штаˈпићаст, штˈеточинаст / штетоˈчинаст, шуˈбараст.
Највећи број лексема има прозодијски образац ‐ˈă‐аст: двосложне безизузетно, а
тросложне најчешће. Творенице боˈдљикаст и шуˈпљикаст могле би се третирати као
изведене од именица на ‐ика, али и од бо̄ ˈдља одн. шӯˈпаљ, суфиксом ‐икаст (q. v.).
Воˈденаст је, стриктно гледано, од вˈоден, с алтернацијом какву имају примери из т.
2.1.280.3, али и према одређеном виду воˈденӣ / вˈоденӣ (вˈоденаст је у сваком случају
очекивано, бар као дублет). Вˈетрењаст би могло бити од вˈетрен / веˈтрен, мада је по
значењу пре од вˈетрења̄ к, са редукованом основом.
2.1.280.2. У осталим примерима уочавају се прозодијске алтернације. Последњи
слог основе, акцентовани или постакценатски, крати се у лексемама: бˈогаљаст,
бˈомбаст, брˈегаст, брˈидаст, бˈубњаст, бˈумбараст, бˈунараст², влˈасаст, влˈатаст,
вˈргаст, гˈавранаст, глˈеђаст, грˈивнаст, гˈрмаљаст, гˈрмаст, грˈоздаст² (~ грˈо̄ зд),
жˈаркаст, жбˈунаст, желаˈтинаст, жлˈебаст, звˈераст, зглˈавкаст, зˈекаст, зеˈљаст,
зˈечаст, злˈатаст, зˈубаст, јˈастребаст, јˈежаст, кˈанџаст, кваˈдратаст, кˈепецаст,
клˈасаст, кљˈунаст, кˈолутаст, кˈоренаст, кˈостураст, кˈотураст, крˈакаст, криˈсталаст,
крˈишкаст, крˈтоласт, лˈабудаст, лˈахораст, лˈевкаст, лˈевчаст (~ лˈе̄ вча), лˈимунаст,
лˈистаст, лˈишајаст, мˈедаст, мˈесечаст, мˈехураст, оˈкругласт, паˈперјаст, прˈаменаст,
прˈиткаст, прˈутаст, пˈршљенаст, пˈужаст, пˈупољкаст, рˈежњаст, рˈепаст, сˈенаст,
слˈузаст, смˈоласт, сˈочиваст, спрˈудаст, сˈрпаст, сˈумракаст, сˈурласт, тˈинтаст,
тˈучкаст (~ тˈӯчак), ћˈуркаст, цвˈетаст, цˈеваст, цˈрваст, црˈепаст, чˈапораст, чˈунаст,
чˈуњаст, шкˈољкаст. То важи и за примере дˈундаст, зрˈакаст, стˈупаст, сˈулудаст²,
ˈуљаст, чˈађаст, мада су они творени од лексема с дублетним кратким слогом (дˈӯнда /
дˈунда итд.).
Регресивна алтернација МА око последњег слога основе постоји у примерима
веˈругаст² (~ веруˈгати), грˈошаст, дˈаскаст, деˈбељаст, дˈугмаст, дˈудаст, зˈемљаст²,
змˈијаст, зˈупчаст, ˈигласт, клˈупчаст, кˈоњаст, кˈотласт, крˈечаст, криˈвудаст²,
криˈвуљаст², кˈрстаст, лаˈнцетаст, леˈпезаст, леˈпршаст², лˈозаст, лˈокнаст, мˈагласт,
маˈглинаст², мˈетласт, правоˈугласт 513 , раˈвничаст, ˈрђаст, рˈебраст, рˈежњаст,
реˈшетаст, сˈедласт, скрˈобаст, срˈебраст, стˈакласт, ћаˈловаст, ћˈошкаст, џˈигљаст,
шпˈицаст, штрˈафтаст, као и у примерима с дублетним основама, чији су се ПЛ
Ова би се реч могла тумачити и префиксално, као су-ˈбеласт.
Мислимо да је методолошки једноставније, ма и по цену губљења семантичке прозирности, у
интерпретацију не уводити редукцију основе и необичну алтернацију као чупе̄ ˈрк- ~ чˈупераст.
512 В. фн. 362.
513 Према правоуˈгао. Друге лексеме тога типа имају ПЛ -ˈугао (в. т. 2.3.1), па алтернације при додавању
суфикса -аст нема (троˈугао ~ троˈугласт).
510
511
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алтернацијом изједначили: вˈрпчаст (~ вˈрпца / врˈпца), гˈумаст, доˈлинаст, кˈичаст,
кˈопљаст, леˈдинаст, прˈосаст, слаˈнинаст, тˈиграст, чˈешљаст.
Обе алтернације (а̄ ˈ ~ ˈа) врше се у речима баˈршунаст, бˈебаст, бˈедаст, бˈелкаст,
бˈодљаст, боˈкаласт, брˈаздаст, бреˈжуљаст (редукована основа брежӯˈљк‐),
бреˈжуљкаст, буˈнараст², вˈинаст, влˈакнаст, врˈежаст, глˈинаст, глˈистаст, гнˈездаст,
гˈоркаст, грˈанаст, грˈотласт, длˈетаст, дрˈоњкаст, дˈупљаст, жлˈездаст, жуˈмањаст (с
редукованом основом жума̄ ˈњк‐), жуˈмањкаст, жˈуткаст, заоˈшиљаст, заˈтупаст,
заˈшиља̄ ст 514, звˈездаст, здˈепаст, зˈупчаст, јˈајаст, јˈезграст, јоˈгунаст515, каˈдифаст,
кˈончаст, коˈштуњаст², клоˈбучаст, крˈедаст, креˈтенаст, крˈиваст, крˈижаст, крˈиласт,
кˈрњаст, кроˈмпираст, кˈугласт, куˈлашаст, кˈусаст, лˈанчаст, лˈасаст, лˈевкаст,
леˈпезаст, лˈираст, лˈугаст, лˈудаст, лˈужаст, миˈшићаст², млˈечаст, оˈкругласт,
паˈстушаст, паˈтуљаст, прˈашкаст, прˈугаст, рˈесаст, рˈиђаст, рˈудаст, рˈунаст, свˈиласт,
сˈиваст, слˈанаст, сˈрнаст, стрˈеласт, стˈупаст, таˈњираст², тˈорњаст, трˈубаст,
тˈртаст 516, тˈубаст, тˈупаст, тˈучкаст, флаˈнеласт, хаˈрпунаст, цˈигласт, чˈорбаст,
шˈапаст, шˈараст, шˈиљаст, шˈиљкаст, шкрˈиљаст, шљˈункаст, штаˈпићаст, штˈитаст,
штрˈафтаст, штˈркљаст 517 и у примерима с дублетним основама: гроˈмадаст (~
грома̄ ˈда (гроˈмада)), крˈестаст, ћˈубаст, члˈанкаст, шˈепаст. (За лик лептиˈраст⁽²⁾ в. фн.
523.)
Облицима на ‐ˈă‐аст одговара и придев чеˈтвртаст, али је нејасно од чега га треба
изводити, с обзиром на семантичку немотивисаност лексемама чеˈтвр̄ т одн. чеˈтвр̄ тӣ.
Квантитетске алтернације нема у примерима: наˈра̄ нџаст, чˈеше̄ раст² и шˈӯнкаст,
а алтернације МА у примерима: будаˈласт, веруˈгаст² (~ веруˈгати, поред веˈругаст²),
елиˈпсаст², купоˈласт², свилеˈнаст. У другу групу спадају и дублети зеˈмљаст²,
вретеˈнаст², маглиˈнаст², лепрˈшаст⁽²⁾, кривуˈдаст², кривуˈљаст², коштуˈњаст⁽²⁾,
тањиˈраст² (~ коштӯˈњ‐, тањӣˈр‐, с квантитетском алтернацијом).
2.1.280.3. Малобројне лексеме показују алтернације МА необичне за овај суфикс:
једносложну регресију МА пред последњим слогом основе шˈатораст518, гˈаличаст,
чˈуперкаст519 (~ шаˈтор, гаˈлица, чупе̄ ˈрк‐), односно двосложну регресију с тог слога:
врˈетенаст520, тˈерасаст, тˈестераст (~ вретеˈно, тераˈса, тестеˈра², мада се последњи
пример може придружити и првој групи, према теˈстера²). Наведени ПЛ гˈаличаст
вероватно је настао укрштањем с хомонимом гˈалица / гˈа̄ лица521. Супротан случај,
прогресију МА, уочавамо у речима гроˈздаст² (поред грˈоздаст²), приˈштаст, чиˈраст;
ваˈздушаст522, гоˈлубаст, клоˈбучаст (~ клˈобӯк²), крˈљуштаст, љуˈбичаст² (~ љˈубица
’љубичица’), цикцаˈкаст (~ цˈик‐цˈак).523 Вероватно све лексеме из ове групе треба да
имају нормализоване ликове шаˈтораст, гаˈличаст, грˈоздаст, прˈиштаст, чˈираст,

Sic, с дужином.
Ако је према јогӯˈнити се. Речничке дефиниције дају повода да се мотиватором сматра одговарајући
придев, одн. именица.
516 Ако је девербал од тр̄ ˈтити ’истурати задњицу’.
517 Узевши да је мотивисано именицом штр̄ ˈкља / штр̄ ˈкљо (м. р.). РМС даје дублетне акценте штр̄ ˈкља /
штˈркља (за оба рода), па би придев могао спадати и међу творенице без алтернације.
518 Уп. шаˈтораст (ОР).
519 С алтернацијом е̄ ~ е. И у РМС, ОР доследно с овим местом акцента.
520 У речницима углавном с овим местом акцента. У РА пак: вреˈтенаст.
521 Уп. одговарајуће придеве гˈаличаст / гˈа̄ личаст у ОР и Мат, у којима није забележен лик гаˈличаст.
522 Можда према ваздӯˈх-, како даје РА. У том речнику је и ваˈздушаст / вˈаздушаст.
523 Облик лептиˈраст⁽²⁾, с двосложним прескакањем према лˈептӣр, може бити од основе лептӣˈр-, које
нема у РСЈ ни РМС, али има у ОР (у загради), као и (лептиˈраст). Тај пример, ипак, може бити и као
богаˈљаст и сл.
514
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вˈаздушаст, клˈобучаст, кˈрљуштаст, љˈубичаст; чуˈперкаст, вреˈтенаст, теˈрасаст,
теˈстераст, циˈкцакаст, (мотивне, односно с алтернацијама).
Примери с двосложном прогресијом МА ђавоˈласт², пепеˈљаст² делом одговарају
Вуковим ПЛ богаˈљаст, голуˈбаст, јастреˈбаст, појаˈсаст524 (према флективном типу ˈаа̄ ),
мада им је ПОС кратак. Ветроˈпираст² (~ вˈетропӣр) не спада овде, будући да је
вероватно заостао при ревизији дублетâ из РМС (~ ветроˈпир², РМС).
Забележили смо један пример с неслоговном основом, полумотивисано ?тмˈаст /
тмˈа̄ ст (тај лик дају и РМС и ОР, док РЊ, ХЈП и Чедић имају само кратак вокал). Уп.
несистемску, вероватно грешком унету дужину и у заˈшиља̄ ст.
2.1.280.4. ССТ такође већином имају лик (а)ааˈ‐аа, који једнако може бити резултат
и алтернација које условљава суфикс ‐аст, што потврђује 8 прозодијских алтернација у
примерима који следе, као и сложеничког МА (на међи саставница): белоˈрунаст,
буљоˈокаст, голоˈшијаст, дугоˈвлакнаст, коњоˈглаваст, кукоˈносаст, кусоˈрепаст,
лихоˈпераст, мекоˈпутаст, мрзоˈвољаст, приˈземљаст, прћеˈуснаст⁽²⁾, ситноˈзрнаст,
танкоˈвијаст, тупоˈглаваст, црноˈкораст, ?црноˈмањаст, црноˈокаст², четвороˈугласт. 525
У једном пак примеру, троˈзнаменкаст (~ знаˈме̄ нка), с двосложном другом основом,
види се да у колизији ових прозодијских творбених модела превладава сложенички
(мада је језичком осећању, мислимо, блиско и трознаˈменкаст)526. Полумотивисана ПСТ
заˈкучаст (’повијен’, ~ ку̏ ка) такође има ПЛ који одговара суфиксу ‐аст.
Дублете прћеуˈснаст², црˈноокаст² (: црноˈок), путоноˈгаст / пˈутоногаст (: путоноˈг
(sic) и пˈутоног) сматрамо несистемскима.
2.1.280.5. Творенице са суфиксом ‐(ј)аст умногоме се, значењем и прозодијом,
поклапају са онима изведеним суфиксом ‐(ј)ав. Тамо где се они додају истим основама,
ПЛ тих твореница могу се довести у везу. Тако истоветна прозодијска решења
налазимо у речима бодљикав, бујичав, глистав, зверав, смолав и одговарајућим
облицима на ‐аст, док код следећих уочавамо разлике, готово непредвидљиве, у МА –
(1) колуˈтав : кˈолутаст, лˈужав : лˈужаст, прˈиштав : приˈштаст, рˈђав : ˈрђаст, (2)
коˈврџав/коврˈџав : коˈврџаст, клоˈбучав/клобуˈчав : клоˈбучаст, воˈдњикав (водњиˈкав) :
воˈдњикаст, (3) коштуˈњав : коˈштуњаст (коштуˈњаст), кривуˈдав : криˈвудаст/
кривуˈдаст, кривуљˈав : криˈвуљаст/кривуˈљаст, лепрˈшав : леˈпршаст (лепрˈшаст),
плаˈвушав : плавуˈшаст/плавуˈшкаст, (4) пˈепељав/пепеˈљав : пˈепељаст/пепеˈљаст.
2.1.281. Суфикс ‐каст
Већина од 25 придева на суфикс ‐каст понаша се као и они на ‐аст. Без
алтернација су кˈиселкаст, смˈећкаст и дˈрвенкаст² (~ дˈрвен²). Квантитеска
алтернација последњег мотивног слога врши се у зˈечкаст, лˈимункаст, чˈуњкаст,
једносложна алтернација МА пред суфиксом у вˈицкаст, деˈбељкаст, дрˈвенкаст² (~
дрвеˈн‐²) зеˈленкаст², маˈленкаст, руˈменкаст, црˈвенкаст², шаˈренкаст², а обе у
врˈанкаст, лˈепкаст, лˈуцкаст (~ лӯˈд‐), љˈуткаст, плˈавкаст, сˈивкаст, слˈанкаст,
сˈуркаст, цˈрнкаст, шˈаркаст. Мотивно МА на месту где је очекивана алтернација чува
лексема свилеˈнкаст и, дублетно, зелеˈнкаст², црвеˈнкаст², шареˈнкаст². Воˈденкаст (~
У РСЈ само бˈогаљаст, јˈастребаст, али гоˈлубаст; у РМС такође недоследно бˈогаљаст, гоˈлубаст /
голуˈбаст, јˈастребаст / јастреˈбаст, пˈојасаст / појаˈсаст.
525 Упадљива је прозодијска сличност с одговарајућим придевима на -∅: белоˈрун и сл. Могућност да се
таква аналогија не успостави јавља се код примера који би тешко градили ССТ на -∅ (*голошиј,
*дуговлак(а)н...), што вероватно објашњава и недостатак деминутивне компоненте код ових примера: они
функционишу као неутрални описни придеви.
526 За супротан случај в. пример са суфиксом -ав: самохваˈлисав / самохвалиˈсав.
524
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вˈоден ~ воˈденӣ / водеˈнӣ), зависно од основе од које се изводи, може се сврстати у
различите групе.
2.1.282. Суфикси ‐икаст, ‐ичаст
Придеви творени овим суфиксима имају фиксирани прозодијски лик: веˈдрикаст,
виˈшњикаст, воˈдњикаст, моˈдрикаст, роˈзикаст, тоˈпликаст; беˈличаст, маˈгличаст,
плаˈвичаст.
2.1.283. Суфикси ‐уљаст, ‐ушаст, ‐ушкаст
Творенице с овим суфиксима показују више варијације, али се оне тичу само МА
(‐ˈуКаст : ‐уˈКаст), док се квантитетска алтернација среће редовно. Примери су:
змиˈјуљаст : дугуˈљаст / дуˈгуљаст; дебеˈљушаст, меˈкушаст : плавуˈшаст; плавуˈшкаст,
белуˈшкаст / беˈлушкаст, дебељуˈшкаст / дебеˈљушкаст, леˈпушкаст (лепуˈшкаст). Чини
се да би се они могли уједначити, макар доследним увођењем дублета.
2.1.284. Суфикс ‐оласт
Само је једна лексема забележна са суфиксом ‐оласт: врˈаголаст / врагоˈласт. Реч је
можебити настала аналошки према ђˈаволаст / ђавоˈласт, што потврђује и њена
прозодија. С друге стране, није немогуће ни да јој је мотивна реч врагоˈлија (што
потврђује варијанта врагоˈлијаст у РА). Но, тиме би се објаснио ПЛ само другог дублета
(и евентуално ПЛ враˈголаст⁽²⁾ из РА).
2.1.285. Нулти суфикс
2.1.285.1. Придеви који настају чистом суфиксацијом ‐∅ сразмерно су малобројни,
али се раслојавају према ПЛ који важе за именице. Тако имамо (1) бˈусенӣ, кˈамен,
крˈеменӣ, сˈеменӣ; нˈезасит; (2) на̄ ˈклон, на̄ ˈслонӣ; (3) плаˈмен, суноˈврат. Други придеви
су дати дублетно, у некој од комбинација ових типова: нена̄ ˈсит / нˈенасит, неˈук / нˈеук,
уˈспонӣ / ӯˈспонӣ. ?Пˈо̄ ман / пˈоман могло би се изводити од поˈмнити, али је тај пример
необичан због неслоговног корена и дужења пред групом сонаната. Васиˈонӣ / васиˈо̄ нӣ
би, судећи по другој варијанти ПЛ, пре ишло у изведенице са ‐а̣ н с обзиром на чување
дужине из ПОС. Једносложне су основе ?стрˈа̄ н, ˈуснӣ (~ ˈусна).
Како се види, међу решењима има очевидних недоследности, као што је
регредирано плаˈмен према осталим придевима на ‐ен(ӣ), с иницијалним МА, или
нˈезасит : неза̄ ˈсит².
ПСТ (1) и ССТ (2) са нултим суфиксом, с друге стране, бројније су и прозодијски
уједначеније. Огромна већина њих носи ПЛ аˈ‐(а)а, с МА међу испред (друге основе) и
свим слоговима кратким / скраћеним. То показују примери:
(1) беˈскрил, беˈзбрад, беˈзбрк, беˈзвремен, беˈзглав, беˈздан, беˈзимен, беˈзног, беˈзнос,
беˈзреп, беˈзрог, беˈзрук, беˈзуб, беˈсан, беˈсцен – ваˈнвремен, оˈзимӣ, поˈвремен, поˈстепен,
преˈвремен, саˈвремен;
(2) [бе]лоˈкож, бандоˈглав, белоˈбрад, белоˈбрк, белоˈврат, белоˈглав, белоˈгрив,
белоˈгрл, белоˈдан, белоˈзуб, белоˈкап, белоˈкор, белоˈкос, белоˈкрил, белоˈлик, белоˈног,
белоˈпут, белоˈреп, белоˈрук, белоˈрун, белоˈтрб, бистроˈок, благоˈвремен, бледоˈлик,
богоˈлик, босоˈног, брзоˈног, брзоˈплет, брзоˈрек, буљоˈок, бућоˈглав, ведроˈлик, вијоˈглав,
вијоˈрог, вилоˈрог, виткоˈног, витоˈпер, вишеˈименӣ, вишеˈстепен, вишеˈстепен, вишеˈстран,
вишеˈструк, вишеˈчлан, враноˈкос, вртоˈглав, вукоˈлик, глистоˈлик, голоˈбрад, голоˈбрк,
голоˈврат, голоˈглав, голоˈгуз, голоˈреп, голоˈрук, голоˈстуб, голоˈтрб, голоˈшак, грмоˈлик,
гроздоˈлик, далекоˈвид, двоˈврх, двоˈглав, двоˈгод, двоˈгрб, двоˈзуб, двоˈимен, двоˈкрак,
двоˈкрил, двоˈок, двоˈпер, двоˈседӣ, двоˈсемен, двоˈстепен, двоˈстран, дебелоˈврат,
дебелоˈглав, дебелоˈкљун, дебелоˈкор, дебелоˈлист, дебелоˈусан, деветороˈструк,
деветоˈструк, десетороˈструк, десноˈрук, драгоˈцен, другоˈстепен, дугоˈбрад, дугоˈбрк,
дугоˈвремен, дугоˈжилӣ, жалоˈбит, жутоˈкљун, злоˈрек, змијоˈглав, истоˈвремен, истоˈимен,
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истоˈкрак, истоˈстран, јајоˈлик, једноˈвремен, једноˈгод, једноˈимен, једноˈстран, козоˈрог,
косоˈуглӣ, лакоˈсан, лепоˈрек, многоˈсеменӣ, обоˈстран, оноˈстран, плавоˈок, правоˈвремен,
правоˈуглӣ, прекоˈвремен, прћоˈнос, самоˈжив, свеˈстран, својеˈвремен, скупоˈцен,
стрмоˈглав, танкоˈгрл, танкоˈзвук, танкоˈкор, тврдоˈсан, тесноˈгруд, троˈбрид, троˈгод,
троˈимен, троˈлист, троˈуглӣ, тупоˈуглӣ, ускоˈгруд, хиљадоˈструк, црвеноˈгрлӣ,
четвороˈглав, четвороˈрук, четвороˈстран, шаренˈреп, широк[оˈ]вид 527 , широкоˈплећ и
десетине других.528
Да у питању није смештање МА пред ПОС као код чистих суфиксала – на шта би
могли навести односи проиˈзвод, мимоиˈлаз : белоˈкож, четвороˈглав – видимо по
примерима с другачијим односима бројева мотивних слогова: проиˈзвод, мимоиˈлаз :
двоˈимен, благоˈвремен. На формалну разноликост у МА утиче, дакле, састав основа, па
тако с једне стране имамо примере као четвороˈглав, десетороˈструк (њих углавном
чине ССТ с бројевима), а с друге својеˈвремен, многоˈстепенӣ (таквих основа је мало:
времен‐, имен‐, семен‐, степен‐). Уп. и неслоговне основе усн‐ (дебелоˈусан) и угл‐
(правоˈуглӣ), са сегментном алтернацијом у основном облику.
ПЛ ˈа(а)а̄ јавља се само у ˈиностра̄ н529, рˈодосквр̄ нӣ и дублетно у витоˈрог / вˈиторог,
пут[оˈ]ног / пˈутоног530, мада потоња два примера немају дуг ПОС (тако доследно у свим
речницима, уп. именицу Вˈиторо̄ г² из ОР). Овде би ишло и приˈвремен / прˈивремен, мада
су за несистемско прˈи‐ потврде малобројне (нема га у ОР, Мат, ХЈП).
Трећи ПЛ, а̄ ˈа, имамо у ?ра̄ ˈзрок531, на̄ ˈстран / наˈстран.
Другачије појаве уочавамо код придева крстопоˈклонӣ, првостеˈпенӣ, распоˈјас
(прогресију унутар основе) и оˈновременӣ / оноˈвременӣ. Прва твореница се у
религијском социолекту, колико нам је познато, јавља само у наведеном лику, али
другој је, мислимо, ускраћен системски лик првоˈстепен(ӣ) (уп. другоˈстепен). Архаично
распоˈјас, с Вуковим МА, могло би, заједно с осталима, потврђивати аналошко
уопштавање ликова као белоˈбрад, врло бројних, засновано на слоговној форми а без
обзира на односе основа; но распоˈјас је такође важан лик јер опонира именичкој форми
рˈаспоја̄ с (РМС, ОР), мада би ту функцију вршило и системско *раˈспојас. Оˈновременӣ² је
нејасан лик, дат дублетно у већини речника (РА, РМС, ОР, Мат – не и на ХЈП).
Придевски суфикси – страног порекла
2.1.286. Суфикс ‐ича̣ н2 и сложени
Наспрам многобројних именица на ‐ичан (и ‐атичан, ‐истичан), било с тим
суфиксима или са суфиксом ‐а̣ н додатим на основу с веларом – акуˈстичан,
аподиˈктичан; агоˈничан, акриˈбичан, алегоˈричан, алоˈгичан, анархиˈстичан, анеˈмичан,
антипаˈтичан, апокалиˈптичан, астмаˈтичан... итд. итд. – налазимо четири необична
лика, с МА пред ПОС: руˈстичан (рˈустичан) (~ руˈстика / рˈустика532), лˈактичнӣ, и с
уобичајеним МА али с дугим ПОС: ба̄ ˈзичан, фо̄ ˈничан.
Придеви са сложеним суфиксима ‐атичан, ‐истичан и сл. понашају се исто као и
главнина наведених.

Вероватно грешком широˈковид (уп. у РМС, ОР широкоˈвид).
Јављање примера правоˈуглӣ, рˈодосквр̄ нӣ, троˈуглӣ, тупоˈуглӣ, црвеноˈгрлӣ само у одређеном виду, мада
има и других таквих, нпр. вишеˈименӣ, могло би указивати на тежњу ка избегавању тешке сугласничке
групе (родоскврн) односно хомонимије с именицом (правоугао и сл.).
529 У РМС и ОР и у доминантној форми, иноˈстран, а у Мат само тако. Уп. и иноˈземан².
530 У тежњи за уштедом простора претрпело је значење акценатске ознаке: „путоно̀ г(аст)“.
531 У већини речника само с дужином, али на ХЈП раˈзрок, што потврђује и наше језичко осећање.
Епентетско -р- је, по Скоку, настало укрштањем с италијанском речју тог значења.
532 У РСЈ такво МА носи само још једна реч на -ика, додуше немотивисана: кореуˈтика / кореˈутика.
527
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2.1.287. Суфикси на ‐нта̣ н
Творенице са суфиксима ‐анта̣ н, ‐ента̣ н и оне са ‐а̣ н, које због карактеристичног
МА одвајамо од осталих, огромном већином носе претсуфиксално МА: алармаˈнтан,
асонаˈнтан, вибраˈнтан, дискордаˈнтан, дискрепаˈнтан, доминаˈнтан, педаˈнтан,
резонаˈнтан, резултаˈнтан, рискаˈнтан, секаˈнтан, стагнаˈнтан, толераˈнтан,
фасцинаˈнтан, фрапаˈнтан, халуцинаˈнтан, хидраˈнтнӣ, шармаˈнтан, шокаˈнтан –
амбивалеˈнтан, еквивалеˈнтан, еманеˈнтан, индолеˈнтан, компетеˈнтан, конвергеˈнтан,
конгруеˈнтан,
консеквеˈнтан,
наваˈлентан,
проминеˈнтан,
суплемеˈнтан,
трансцендеˈнтан, турбулеˈнтан, луминисцеˈнтан, реминисцеˈнтан, темпераˈментан,
флуоресцеˈнтан, фосфоресцеˈнтан, ургеˈнтан, заједно са десетинама других,
немотивисаних таквих речи.
Ипак, под утицајем строго нормираног лика именица на ‐ˈент и ‐ˈант јављају се,
тамо где такве именице постоје, али не у свим случајевима, мотивна МА: адолеˈсцентнӣ,
акциˈдентан, асцеˈндентнӣ, делиˈнквентан, инциˈдентан, дублетно и бриљаˈнтан /
бриˈљантан, тангеˈнтнӣ (таˈнгентнӣ). Осим што су ти ликови неуобичајени, као што –
истини за вољу – нису уобичајене ни узлазне реализације на пенултими (редовно се
изговарају с краткосилазним533), они уопште ни с творбене стране нису или не морају
бити нужни, будући да се ти придеви једнако могу изводити од одговарајућих именица
на ‐ција (адолесцеˈнтан ~ адолесцеˈнција).
У дублету ˈиндиферентан / индифереˈнтан имамо и сасвим регредирано МА,
неочекивано за речи с овим суфиксом.
2.1.288. Остали суфикси на ‐а̣ н
2.1.288.1. Придеви са страним суфиксима сложеним с домаћим ‐а̣ н, изузев оних на
‐ича̣ н, окупљају се већим делом око лика с иницијалним МА и дугим слогом пред ‐а̣ н.
Алтернативно је решење претсуфиксално МА. Репартицију та два лика нудимо у доњој
табели. Једносложне основе су дате у осенченим пољима, а вишесложне, у које спадају и
ПСТ и ССТ, испод њих. Примери за доминантни лик, којих је много, посебно
немотивисаних, селектовани су овде насумично, а они за ређи лик наведени су сви.
Табела 22. Расподела ПЛ твореница суфигираних сложеним суфиксом са ‐а̣ н
Иницијално МА
Претсуфиксално МА
Оба лика
?лˈингва̄ лнӣ, нˈорма̄ лан, пˈасхалнӣ,
?
баˈза̄ лнӣ, глоˈта̄ лнӣ,
веˈрба̄ лан /
тˈона̄ лнӣ
зоˈна̄ лнӣ, реˈкта̄ лнӣ,
вˈерба̄ лан,
спеˈктра̄
л
нӣ,
фоˈка̄
л
нӣ,
мˈода̄ лан /
‐алан534
фоˈрма̄ лан, цеˈнтра̄ лан моˈда̄ лан
ˈалувија̄ лан, ˈепифеномена̄ лан
десцендеˈнта̄ лнӣ,
полигоˈна̄ лан
мˈола̄ рнӣ, сˈума̄ ран
луˈна̄ рнӣ, плеˈна̄ ран
дˈисциплина̄ ран, тˈабела̄ ран,
мултипоˈла̄ ран,
хˈипотека̄
р
нӣ,
цˈелула̄
р
нӣ;
циркумпоˈла̄ ран
‐аран2
ˈинтрамускула̄ ран, мˈеђупланета̄ рнӣ,
мˈеђупарламента̄ рнӣ,
мˈултидисциплина̄ ран
‐еран
мˈоде̄ ран
О томе и о „вештачком претварању“ силазних у узлазне акценте сведочи и уредник РСЈ у Предговору
(стр. 9).
534 Уп. слично раслојавање код немотивисаних речи на -ила̣ н: сˈервӣлан, фˈебрӣлан, фрˈагӣлан – виˈрӣлан,
граˈцӣлан, моˈбӣлан, сеˈнӣлан, феˈртӣлан – стˈабӣлан/ стаˈбӣлан, стеˈрӣлан/ стˈерӣлан, сˈуптӣлан /
суˈптӣлан.
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(моˈде̄ ран)
‐оран

‐иван

‐озан

ˈакцесо̄ ран, ˈилузо̄ ран, кˈомбинато̄ ран;
ˈантиинфлато̄ ран
мˈасӣван, флˈексӣван
ˈевокативан, ˈинтроспектӣван,
кˈонтрацептӣван, мˈултипликатӣван,
фˈинитӣвнӣ
грˈипо̄ зан, пˈоро̄ зан
ˈамбицио̄ зан, рˈелигио̄ зан,
скˈандало̄ зан; бˈескрупуло̄ зан

‐езан

‐они535

‐оналан

ˈакцио̄ нӣ, пˈензио̄ нӣ, фрˈакцио̄ нӣ,
фˈункцио̄ нӣ
аеронˈавигацио̄ нӣ, кˈодификационӣ,
пˈозиционӣ, рˈекапитулацио̄ нӣ,
рˈелацио̄ нӣ, тˈелекомуникацио̄ нӣ,
трˈансформацио̄ нӣ,
трˈансфузио̄ нӣ, фˈортификацио̄ нӣ,
хˈабилитацио̄ нӣ; тˈермоизолацио̄ нӣ,
тˈермоакумулацио̄ нӣ
прˈофесиона̄ лан; вˈишенациона̄ лан,
двˈодимензиона̄ лан,
вˈишеконфесиона̄ лан,
јˈеднодимензиона̄ лан

фˈиктӣван /
фиˈктӣван

веˈно̄ знӣ, паˈсто̄ зан,
тиˈфо̄ зан
интравеˈно̄ зан
поˈмпе̄ зан
фриˈкцио̄ нӣ

тифоˈӣдан
‐оидан

фиˈсио̄ нӣ /
фˈисио̄ нӣ

шˈизоӣдан /
шизоˈӣдан

фˈашизоӣдан, фˈашистоӣдан
рˈеволуциона̄ ран, дˈореволуциона̄ рнӣ,
‐онаран
прˈедреволуциона̄ ран
‐итаран тˈоталита̄ ран, хˈуманита̄ ран
‐елан
ˈузуе̄ лан
‐ијалан ˈекваторија̄ лан, кˈолегија̄ лан
‐ијелан прˈинципије̄ лан; бˈеспринципије̄ лан
‐уелан
грˈадуе̄ лан, тˈекстуе̄ лан
‐уалан
грˈадуа̄ лан, тˈекстуа̄ лан
Како се види, доминантност иницијалног МА озбиљније се нарушава само код
једносложних основа. Та појава је, можебити, у речнику дата доста једноставније него
што је то у савременом стандарду (нпр. у Новом Саду смо чули искључиво ликове као
нˈорма̄ лан). С друге стране, мислимо да се ликови аˈкцио̄ нӣ, пеˈнзио̄ нӣ и сл. редовно
јављају и с претсуфиксалним (мотивним) МА.

Клајн (2003) и Бабић (2002) суфиксе -они и -оналан наводе као -иони, -ионалан, за чим нема никакве
потребе, будући да је -и- увек мотивно. Штавише, ако би се сегмент -он- посматрао као део основе, што он
етимолошки и јесте (ија ~ ион- < нпр. лат. natio-nationis), за посебним суфиксима не би било потребе, већ
би и то били суфикси -а̣ н (са губљењем удвојеног сугласника, уп. примере спонтан, хомоген) и -алан.
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2.1.288.2. МА код твореница са ‐оидан заправо није претсуфиксално, већ
суфиксално. Уп. тифоˈӣдан са фриˈкцио̄ нӣ, где је МА, упркос тросложном суфиксу, пред
суфиксом. Но, није искључено да доследност у успостављању прогредираног МА
обавезује на решења као фрикциˈонӣ. Код Московљевића (1990: 951–952 и у речнику),
који у том погледу није био само доследан таквим ликовима, већ је иницијална МА
сматрао „погрешним“, налазимо примере агиотациˈо̄ нӣ, апелаˈто̄ рнӣ, витамиˈно̄ зан,
перфеˈктӣван, професиоˈна̄ лан и сл.
Ликови контраре̏ волуциона̄ ран, многона̏ циона̄ лан суштински одговарају осталима
с иницијалним МА, само што се те речи осећају као недовољно срасле (уп.
међуна̄ ˈроднопрˈа̄ внӣ), па се прозодема реализује на почетку друге саставнице.
Беˈскрупуло̄ зан², двоˈнациона̄ лан, деˈкомпресио̄ нӣ је тога обрасца, али је њему МА на
творбном шаву – типично за ССТ са ‐ан, атипично за оне са ‐алан, ‐о̄ нӣ.
Сасвим су неочекивани ликови двокоˈнфесионалан (: кˈонфесиона̄ лан,
вˈишеконфесиона̄ лан), фоˈнацио̄ нӣ, фруˈстрацио̄ нӣ, хемороˈида̄ лан; ревалоˈризацио̄ нӣ, као
и аˈпстиненција̄ лан (: ˈегзистенција̄ лан), хеˈтеросексуа̄ лан (: хˈомосексуа̄ лан).
2.1.289. Суфикс ‐атски
Речи с овим суфиксом носе колумналне ПЛ с МА пред њима: аксиоˈматскӣ,
ароˈматскӣ (~ аро̄ ˈма), доˈгматскӣ, драˈматскӣ, ениˈгматскӣ, клиˈматскӣ, маˈгматскӣ,
систеˈматскӣ, схеˈматскӣ, теˈматскӣ, тако и ПСТ антиреуˈматскӣ.
Једини (неоправдани) изузетак је дублет траˈуматскӣ / трауˈматскӣ536, у ком први
лик носи мотивно МА пред ПОС.
2.1.290. Суфикс ‐ијски
Ретке творенице са суфиксом ‐ӣјскӣ – гаˈрдӣјскӣ, деˈлфӣјскӣ – носе колумнални ПЛ с
МА пред суфиксом и дужине на суфиксу.
2.1.291. Суфикс ‐ички
Сви придеви с овим суфиксом колумналног су ПЛ, с МА пред суфиксом:
аналиˈтичкӣ, галаˈктичкӣ, категоˈричкӣ, коˈсмичкӣ, симбоˈличкӣ, синтаˈксичкӣ,
фаˈктичкӣ, хипотеˈтичкӣ...; тако и они на ‐истичкӣ, које се ретко кад може сматрати
суфиксом:
авантуриˈстичкӣ,
идеалиˈстичкӣ,
стилиˈстичкӣ,
урбаниˈстичкӣ,
хуманиˈстичкӣ и др.
Глаголски суфикси – домаћи
2.1.292. Суфикс ‐(ј)ати
Глаголи са суфиксом ‐(ј)ати537 према прозодијском понашању могу се разврстати
на оне имперфективизоване (девербале) и остале (од разних основа, махом именица).
Најпре наводимо друге, укључујући у анализу, уз суфиксацију, и ПСТ и ССТ.
2.1.292.1. Мотивни ПЛ носи приближно четвртина речи са суфиксом ‐ати:
(1) ?бљˈузгати, бо̄ ˈбати се, бˈоксати, бо̄ ˈрати, бˈоћати се, ва̄ ˈгати, вˈежбати, ве̄ ˈћати,
веˈчерати, вра̄ ˈчати, вˈрцати, грˈињати се, грˈудвати се, гˈубати, гˈушати се, дˈелати,
?долӣˈјати, збˈабати се, ?звˈоцати, звˈрцати, иˈжицати, јˈадати, кˈа̄ ртати, квˈарцати,
квˈоцати, кљˈуцати, ко̄ ˈкати, кˈоцкати, крˈампати, крˈастати се, крӣˈжати, ?крӣˈвати,
крˈизмати, кˈрпати, кˈӯрвати се, кӯˈцати се, лˈа̄ рмати, ло̄ ˈлати се, лˈоптати се, љˈускати,
љˈуспати се, миˈрбожати / мӣˈрбожати, мрˈежати, мˈрскати, на̄ ˈдати се, оˈкишати,
поˈгушати се, попаˈтосати, поˈстарати, прˈа̄ вдати, препӣˈлати, про̄ ˈбати, проˈветрати,
Уп. тежњу ка регресији МА, додуше крајњој, код двосложних основа у разговорном сˈистематскӣ.
Варијанте -ати и -јати понашају се истоветно у прозодијском, морфолошком и семантичком погледу,
те их третирамо као један суфикс.
536
537

235

пртиˈнати, пˈӯмпати, раˈскишати се, раˈскрӣнкати, раˈскуштрати се, рˈашљати се,
рˈупичати, сˈа̄ нкати, свˈрдлати, сˈисати, скˈијати, слˈикати, спрˈинтати, спˈутати,
стˈартати, стре̄ ˈљати, стˈупати, ?тˈапати, тˈипкати, трˈифтати, тˈумбати, уˈгипсати,
уˈгрудати се / уˈгрудвати се, ˈужинати, ушеˈпртљати се, фˈа̄ рбати, фˈиксати, фо̄ ˈтати се,
цвˈрцати, цˈртати, цˈуцлати, чˈеткати, чˈикати, чˈикати, чˈипкати, чˈукати, шˈибати,
шˈицати, шкљˈоцати, ?шљо̄ ˈкати, шмˈӣнкати, шпрˈицати, штˈепати, штˈиркати,
штрˈајкати, штрˈицати, ?штˈуцати, шˈугати.
Већина од свих преосталих речи, ипак, успоставља доминантни ПЛ, с МА пред
суфиксом и кратким ПОС (‐ăˈ‐ати). У питању су (1а) мотивни ликови, (2) ликови с
краћењем ПОС, (3) ликови с прогресијом МА до суфикса, једносложном или
вишесложном538, (4) ликови с краћењем ПОС и прогресијом МА до суфикса.
(1а) веˈрглати, веˈслати, вретеˈнати, греˈбати, диˈвљати, зуˈпчати, зуˈрлати,
куˈрблати, рˈђати, реˈндати, сеˈдлати, склуˈпчати, уˈздати, умрˈтвати, чиˈфтати се
(2) бехаˈрати, браˈдати, браˈздати, браˈнати, брˈзати, веˈнчати, врˈстати, глаˈвати,
гоˈрчати, граˈнати, зуˈпчати, јаˈкати се, јаˈчати, јеˈдрати, клиˈпати, кљуˈчати, комаˈдати,
коˈнчати, крмеˈљати, круˈпњати, куˈглати се, маˈцати, меˈзграти, метиˈљати, окоˈнчати,
освеˈтлати, паˈрчати, пошљуˈнчати, раˈвнати, раскаˈнтати се, рачуˈнати, реˈсати,
сапуˈнати, сапуˈњати, свеˈтлати, свиˈлати, уˈздати, укоˈнчати се, улаˈнчати, чеˈстати,
чиˈјати, џилиˈтати се, шамаˈрати, шиˈљкати
(3) амиˈнати, балеˈгати, балоˈтати се, батиˈнати, бачиˈјати, бекриˈјати,
бестиˈјати, бобиˈчати се, брабоˈњати, броˈјати‐бројим, бу[ˈ]ђати 539 , бургиˈјати,
велиˈчати, веруˈгати, вијуˈгати, виˈтлати, главиˈчати, глаˈчати, гомиˈлати, грабуˈљати,
гребеˈнати, гуˈслати, дадиˈљати, деˈбљати, девеˈрати, диˈплати, домиˈнати се,
дромбуˈљати, дуˈжати, забреˈђати, ?зврˈндати, зглаˈјзати, зунзаˈрати, каиˈшати,
камеˈнати, канџиˈјати, кириˈјати, кириџиˈјати, клевеˈтати, кликеˈрати се, коврˈџати,
колеˈдати, комедиˈјати, комуˈшати, копиˈтати се, коˈпчати, краˈћати, кривуˈљати,
крмеˈљати, кукиˈчати, купуˈсати, лагуˈмати, лакрдиˈјати, лаˈкшати, леˈпшати,
лопаˈтати, мађиˈјати, маˈкљати, мамуˈзати, меˈкшати, молиˈтвати, мрˈшати,
овеˈштати, окоˈштати, олаˈкшати, онемоˈћати, оплиˈћати, оргиˈјати, оргуˈљати,
отеˈжати, пеˈтљати, помеˈкшати, пртиˈнати, ракиˈјати, робиˈјати, руˈжњати,
секиˈрати, сјезеˈрати се, смрˈшати, стиˈшати, сумпоˈрати, табаˈнати, таљиˈгати,
тамбуˈрати, таˈнчати, ташуˈнати, теˈжати, теˈшњати, тиктаˈкати, тиˈшати,
тољаˈгати, тоˈњати, тоциˈљати, траˈпати, трбуˈшати, трˈкљати, турпиˈјати, увеˈћати,
удостоˈјати, уноˈћати се, упечаˈтати, уреˈђати, утаˈнчати, циˈнчати, цициˈјати,
чврˈшћати, чекиˈћати, чеˈшљати, чибуˈкати, џилиˈтати се, шепрˈтљати, шупљиˈкати
(4) буˈбњати, бу[ˈ]ђати, бумбаˈрати, буˈсати, влаˈсати, влаˈтати, воˈњати, глаˈсати,
?девеˈтати, жрˈвнати, жрˈвњати, зуˈрлати, јуриˈшати, кваˈсати, клаˈсати, клобуˈчати,
колуˈтати, комаˈдати, кораˈчати, котуˈрати, крљуˈштати, кусуˈрати се, лаˈктати се,
лемеˈзати, лиˈстати, мириˈсати, навиˈљчати, надгоˈрњати, наобруˈчати, обаˈдати се,
околиˈшати, оперуˈтати се, оруˈжати, осигуˈрати, пеˈрјати, перуˈтати, раскаˈнтати се,
раскусуˈрати се, распојаˈсати, рођаˈкати, руковеˈдати, сврˈстати, сигуˈрати, талаˈсати,
тоциˈљати, траˈгати, траˈпати, туˈтњати, увлаˈтати, удостоˈјати, урнебе[ˈ]сати540,
уцрˈвати се, учворуˈгати се, учеˈстати, цвеˈтати, црˈвљати се
На периферији изведеница са овим суфиксом налазимо ликове а̄ ˈ‐ати и ˈă‐ати
настале алтернацијама. Међу првима имамо (5а) оне с прогресијом МА: бле̄ ˈјати,
глӣˈбати, жре̄ ˈбати, жӯˈљати, ?звр̄ ˈјати, звӯˈчати, зӣˈдати, зӯˈјати, ка̄ ˈљати, клӣˈсати,
Ова прогресија подразумева и краћење свих слогова који претходе ПОС: амиˈнати, бобиˈчати...
Омашком штампано „бу̏ ђати“ – уп. убуˈђати, као и лик буˈђати у РА, РМС, ОР.
540 Омашком штампано „урнебе̄ сати“.
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кра̄ ˈкати, кӯˈмати се, пре̄ ˈчати, ре̄ ˈдати, скла̄ ˈдити, ћӯˈкати, цӣˈљати, ча̄ ˈрати, шнӣˈрати,
(5б) с дужењем ПОС: ?тр̄ ˈкати, и (5в) с обе алтернације: врӯˈштати, дудӯˈкати, ко̄ ˈлати,
мр̄ ˈљати, скла̄ ˈдити, ?честӣˈтати, ?шкрӣˈпати. Међу другонаведенима су ликови (6а) с
регресијом МА: уˈжурбати се, шˈутати, ?шлˈепати, (6б) с краћењем ПОС: кˈасати,
оˈпасати, и (6в) с обе алтернације: поˈциглати, пˈудрати се, уˈчичкати.
Преостале речи представљају парове дублета из неких од ових група:
(1–1а) зˈумбати / зуˈмбати, маˈштати / мˈаштати, траˈчати / трˈачати
(1–2) драˈгати / дра̄ ˈгати, раздраˈгати (раздра̄ ˈгати)
(1–3) блаˈњати / блˈањати, грˈабљати / граˈбљати, моˈзгати / мˈозгати, поˈплочати /
поплоˈчати, рабоˈтати / раˈботати, ухрˈпати / уˈхрпати
(1–4) сˈӯнчати / суˈнчати, таˈнцати / тˈа̄ нцати
(1–5а) звˈерати / зве̄ ˈрати, штˈа̄ мпати / шта̄ ˈмпати
(1–5в) ?уˈмусати / умӯˈсати
(1а–6а) шмˈирглати / шмиˈрглати
(3–5в) баˈњати се / ба̄ ˈњати се, махниˈтати / махнӣˈтати, помахнӣˈтати /
помахниˈтати
(3–5а) скла̄ ˈд[а]ти541 / склаˈдати
(4–5а) мӯˈљати / муˈљати, руковеˈтати рукове̄ ˈтати
(1–6а) пе̄ ˈглати / пˈе̄ глати
(1–6в) гра̄ ˈјати / грˈајати
(4–6б) стаˈсати / стˈасати
(6а–6в) брˈе̄ нцати / брˈенцати
2.1.292.2. Везе између ПЛ наведених речи и њихових мотиватора приказане су у
доњој табели. У колонама се налазе најчешћи ПЛ, представљени по једним примером из
сваке групе, а у редовима су сложени најбројнији парадигматски типови мотиватора
(од крупнијих према ситнијим класама) према месту мотивног акцента (веˈргл‐ ...
ˈоколӣш), према дужини ПОС (веˈргл‐ – бра̄ ˈд‐а), према деклинационим типовима (веˈргл‐
– уˈзд‐а – веˈсл‐о), према броју слогова испред МА (кљӯˈч‐ – рачӯˈн‐); на крају се наводе
ономатопејске основе. У осенченим колонама су односни бројеви примера.
Табела 23. Расподела ПЛ суфиксала са ‐(ј)ати
Основа
ăˈ‐ати
ˈa‐ати
а̄ ˈ‐ати
ăˈ‐
веˈрглати
2 шлˈепати
1
уˈздати
8 шмˈирглати
2
веˈслати
2
а̄ ˈ‐
кљуˈчати
5
крӣˈжати
2
рачуˈнати
6
браˈдати
12 грˈајати
2 ва̄ ˈгати542
11
пˈе̄ глати
2
ве̄ ˈћати
1
брˈзати
8
дра̄ ˈгати
2
543
ˈă‐
виˈтлати
4 бˈоксати
14
купуˈсати
11
дудӯˈкати
1
Омашком штампано „скла́ дити, скла̑ да̄ м“.
Примери из ове групе већином су страног порекла: пе̄ ˈглати, про̄ ˈбати, фо̄ ˈтати..., али има и домаћих,
као кӯˈцати.
543 И ови примери махом су страног порекла.
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ˈа̄ ‐

ˈаа‐
ˈаа̄ ‐
ˈааа̄ ‐
Оном.
Укупно

гуˈслати
батиˈнати
кириџиˈјати
лаˈкшати
махниˈтати²
глаˈсати

9
38
2
8
2
15

кˈоцкати се
веˈчерати

влаˈсати
зуˈрлати
гребеˈнати
балеˈгати
колуˈтати
крљуˈштати
околиˈшати
цврˈцати

3
2 прˈа̄ вдати
5
4 ˈужинати
14
2
4
4 квˈоцати
168

кˈасати
тˈа̄ нцати²

32 ба̄ ˈњати
2

2
1
9

2

честӣˈтати
зӣˈдати

2
9

ча̄ ˈрати
шта̄ ˈмпати²

1
1

2

рукове̄ ˈтати² 1
10 шкрӣˈпати
5
34
38

Подаци, осим непреврелог стања, приказују већинску или умерену превагу
доминантног лика, ăˈ‐ати, у већини типова. Ипак, глаголи типа бˈоксати, махом
позајмљенице, те они типа кˈоцкати и ономатопејске творенице као квˈоцати убељиво
задржавају мотивне ликове с МА пред ПОС. Однос глагола глаˈсати : зӣˈдати знатно је
уравнотеженији него у другим групама.
Када се посматра презент разматраних глагола, види се да је он у огромном броју
примера на ‐а̄ м. Од тога одступају глаголи дудӯˈкати, зоˈбати, мириˈсати, с презентом
на ‐(ј)е̄ м и презентском регресијом МА, и глаголи броˈјати, удостоˈјати, те неколико
њих са значењем звука, као бле̄ ˈјати, звр̄ ˈјати, звӯˈчати, зӯˈјати544, који имају презент на
‐ӣм. Глаголи типа а̄ ˈ‐ати с презентом на ‐а̄ м сви регредирају МА у презенту (бˈа̄ ња̄ м,
чеˈстӣта̄ м...), док они кратки, састава ăˈ‐ати и таквог презента, задржавају презентско
МА; изузетак је чеˈшља̄ м / чˈешља̄ м.
Упоређивањем појединачних примера могу се уочити ове недоследности –
препӣˈлати : испиˈлати, распиˈлати; кваˈсати : раˈсквасати; уковрˈџати / укоˈврџати :
коврˈџати; кӯˈцати : маˈцати.
2.1.292.3. Имперфективизација
Додат на глаголску основу ради имперфективизације, суфикс ‐(ј)ати гради
лексеме с два доминантна лика: (1) ‐ˈă‐ати и (2) ‐а̄ ˈ‐ати.545 Наводимо илустративне
примере.
(1) брˈизгати, васпоˈстављати, врˈаћати, доˈбављати, доˈимати, доˈпирати,
доˈпицати, доˈплетати, доˈплитати, доˈпраћати, доˈсећати, доˈсипати, доˈстизати,
доˈтицати, доˈхватати, доˈхитати, жˈицати, заˈбављати, заˈвраћати, заˈвртати,
Као код глагола на -кати, и овде састав одступа ПОС утиче на избор ПЛ: уп. краткоћу у квˈоц-ати с
дужином у зӯˈ-јати.
545 При тој творби јављају се, чак у више од трећине примера, разне вокалске алтернације у корену:
договоˈрити ~ догова̄ ˈрати, одреˈћи² ~ одрӣˈцати, уˈспе̄ ти ~ уˈспињати, у ијекавском и полеˈтјети ~
полијеˈтати. Клајн (2003) опажа да да глаголи с алтернацијом о ~ а имају најчешће имају дуго а у основи;
но ни он ни Бабић (2002: 525) међу изузетке од тог правила, уз поˈклањати, наˈслањати не наводе
глаголе као заˈтварати². Њих, додуше, хрватска норма (ХЈП, Вукушић и др. 2007) не признаје.
544
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заˈгртати, заˈдизати, заˈдирати, заˈдисати, заˈжизати, заˈзирати, заˈимати, заˈклањати,
заˈклињати, заˈкретати, заˈмирати, заˈмицати, заˈмрцати, заоˈгртати, заˈпадати,
заˈпињати, заˈпирати, заˈпирати, заˈпицати, заˈплитати, запоˈдирати, запоˈстављати,
запоˈчињати, заприˈстајати, заˈсизати, заˈсипати, заˈслањати, заˈсретати, заˈстајати,
заˈстирати, заˈтирати, заˈтицати1, затицати2, зауˈзимати, заˈхватати, заˈчињати,
изаˈсипати, иˈзбављати, иˈзвраћати, иˈзвртати, иˈзгртати, иˈздизати, иˈздирати,
иˈздисати, иˈзмицати, иˈзницати, изоˈстајати, иˈспадати, иˈспињати, иˈсплетати,
иˈспраћати, иˈстирати, лˈаћати, мˈашати се, мˈигати, мˈицати, наˈбављати, наˈвађати,
наˈвирати, наˈвраћати, наˈвртати, наˈгињати, наˈздрављати, наˈсецати, наˈсртати,
неˈстајати, нˈицати, оˈбраћати, оˈбртати, обуˈимати, обуˈхватати, оˈгртати,
одаˈшиљати, оˈдвраћати, одуˈпирати, одуˈстајати, оˈздрављати, оˈпирати се, оˈплетати,
оˈплитати, опоˈмињати, опоˈрављати, оˈпстајати, оˈптицати, оˈсвртати се, оˈсећати,
оˈслањати, оˈстављати, оˈтимати, оˈтирати, оˈтицати1, оˈтицати2, пˈадати, поˈдизати,
поˈдстицати, подуˈпирати, позаˈимати, поˈздрављати, поˈимати, поˈмињати, поˈницати,
поˈправљати, поˈсипати, поˈсртати, поˈстајати, поˈстизати, поˈтирати, поˈтицати,
поˈтицати, поˈчињати, преˈвирати, преˈвртати, преˈгртати, предуˈсретати,
преˈздрављати, преˈзирати, преˈмирати, преоˈбраћати, преоˈкретати, преˈплетати,
преˈсипати, преˈсретати, преˈстизати, преˈтрзати се, приˈбављати, приˈвешати,
приˈгињати, приˈдизати, приˈпињати, приˈсећати се, приˈтицати, приˈхватати,
пробоˈрављати, проˈдирати, проˈзирати, проˈмицати, проˈпињати, проˈпраћати,
проˈслављати, проˈстирати, пˈрскати, пˈуцати, раˈжизати, разаˈсипати, разаˈшиљати,
раˈзвађати, раˈзвртати, раˈзгртати, раˈсправљати, раˈстајати се, саˈвирати, саˈгињати,
саˈжизати, саˈпињати, свˈађати, ?свˈитати, сврˈаћати, свˈртати, сˈедати, сˈећати,
сˈецати, склˈањати, смˈицати, сплˈављати, срˈетати, стˈизати, стрˈизати, суˈвраћати,
суˈдарати, суˈсретати, суˈстајати / сӯстајати, суˈстизати, тˈискати, тˈрзати, трˈупати,
тˈуцати, уˈвирати, уˈвирати, уˈгињати, уˈдарати, уˈдисати, узаˈвирати, узаˈимати,
уˈзвраћати, уˈимати, уˈправљати, уˈспињати, уˈсртати, уˈтирати, фˈрцати, хвˈатати,
цˈугати, чвˈокати, чвˈргати, швˈигати
(2) ба̄ ˈдати, бле̄ ˈштати, брӣˈждати, вӣˈђати, вӣˈјати, во̄ ˈдати, во̄ ˈзати, ?врӣˈштати,
вӯˈцати, га̄ ˈњати, ?грӯˈвати, де̄ ˈвати, добӣˈвати, добӣˈјати, добӣˈрати, добра̄ ˈјати,
довӣˈјати, дога̄ ˈрати, догле̄ ˈдати, догова̄ ˈрати, дода̄ ˈвати, дозӣˈвати, дозна̄ ˈвати,
докра̄ ˈдати, дола̄ ˈгати, дола̄ ˈмати, доле̄ ˈтати, дома̄ ˈгати се, домӣˈшљати, дона̄ ˈшати,
допе̄ ˈвати, допӣˈјати, допре̄ ˈмати, допӯˈњати, допӯˈштати, дора̄ ˈстати, доспе̄ ˈвати,
дотӯˈцати, др̄ ˈпати, ђӣˈпати, жӣˈгати, заба̄ ˈдати, забӣˈјати, забра̄ ˈјати, загле̄ ˈдати,
загова̄ ˈрати, загре̄ ˈвати, загрӣˈзати, зада̄ ˈвати, зада̄ ˈјати, заде̄ ˈвати, заје̄ ˈдати, закӣˈдати,
закла̄ ˈпати, закрӣˈвати, зала̄ ˈгати, зала̄ ˈмати, зале̄ ˈгати, зале̄ ˈтати, залӣˈвати,
зама̄ ˈкати, зама̄ ˈрати, зама̄ ˈтати, заме̄ ˈрати, замӣˈшљати, заоде̄ ˈвати, заокӯˈпљати,
запа̄ ˈжати, запа̄ ˈјати, запа̄ ˈсати, запе̄ ˈвати, запӣˈјати, запӣˈрати, запӣˈрати, запове̄ ˈдати,
заподе̄ ˈвати, запома̄ ˈгати, запре̄ ˈдати, запре̄ ˈзати, запре̄ ˈмати, запӯˈштати, зара̄ ˈњати,
зара̄ ˈстати, зарӣˈцати се, заса̄ ˈљати, засе̄ ˈзати, засе̄ ˈцати, заска̄ ˈкати, зата̄ ˈпати,
зате̄ ˈзати, затре̄ ˈсати, затӯˈрати, затӯˈцати, зашӣˈвати, збӣˈјати, збра̄ ˈјати, зга̄ ˈрати,
згле̄ ˈдати, згра̄ ˈжати, зде̄ ˈвати, изабӣˈрати, изба̄ ˈдати, избӣˈвати, избӣˈјати, извӣˈђати,
извӣˈјати, ?изгле̄ ˈдати, изгова̄ ˈрати, изда̄ ˈвати, издва̄ ˈјати, изје̄ ˈдати, изла̄ ˈгати, изле̄ ˈгати,
изле̄ ˈтати, измӣˈвати, измӣˈшљати, измӯˈзати, изнема̄ ˈгати, изра̄ ˈњати, изра̄ ˈстати,
иска̄ ˈкати, искра̄ ˈдати се, испове̄ ˈдати, испре̄ ˈдати, испре̄ ˈзати, испрогрӣˈзати, испӯˈњати,
иста̄ ˈкати, истова̄ ˈрати, ја̄ ˈвљати, ка̄ ˈрати, кӣˈјати, кӣˈхати, ла̄ ˈмати, ле̄ ˈгати, ле̄ ˈтати,
лӯˈпати, ма̄ ˈхати, ?ме̄ ˈшати, набра̄ ˈјати, нага̄ ˈђати, нагӣˈбати, нагрӣˈзати, нада̄ ˈјати,
надгле̄ ˈдати, надӣˈмати, надма̄ ˈшати, надоме̄ ˈштати, назӣˈвати, назӯˈвати, нама̄ ˈтати,
наме̄ ˈштати, напа̄ ˈсати, напре̄ ˈзати, натпе̄ ˈвати, но̄ ˈсати, оба̄ ˈрати, обӣˈјати, огле̄ ˈдати,
?огова̄ ˈрати, ода̄ ˈвати, одва̄ ˈјати, одга̄ ˈђати, одга̄ ˈјати, одгрӣˈзати, оде̄ ˈвати, одзва̄ ˈњати,
одма̄ ˈгати, одра̄ ˈњати, одрӣˈцати, одстӯˈпати, оје̄ ˈдати, окӣˈдати, окӯˈшати, ома̄ ˈтати,
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оме̄ ˈтати, опа̄ ˈжати, опӣˈјати, опре̄ ˈмати, опрӯˈжати, опсе̄ ˈцати, опӯˈштати, опшӣˈвати,
осва̄ ˈјати, осма̄ ˈтрати, ота̄ ˈпати, оте̄ ˈзати, откӣˈдати, откла̄ ˈпати, отпе̄ ˈвати,
отпре̄ ˈдати, отпре̄ ˈзати, ?па̄ ˈрати, пла̄ ˈћати, пова̄ ˈђати, погӣˈбати, погӣˈбати, погле̄ ˈдати,
подгре̄ ˈвати, подсе̄ ˈцати, подсме̄ ˈвати, подшта̄ ˈпати се, позна̄ ˈвати, покла̄ ˈпати,
покра̄ ˈдати, поле̄ ˈгати, поле̄ ˈтати, полӣˈвати, пома̄ ˈгати, пома̄ ˈљати, поме̄ ˈрати,
поме̄ ˈтати (~ помеˈсти), поме̄ ˈтати (~ поме̄ ˈсти), пона̄ ˈвљати, пона̄ ˈшати се, попе̄ ˈвати,
попрӣˈмати, посе̄ ˈцати, постӯˈпати, пота̄ ˈпати, поте̄ ˈзати, потка̄ ˈпати, поткра̄ ˈдати,
?потӯˈцати , ?потӯˈцати , пошта̄ ˈпати, пребӣˈвати, превӣˈђати, превӣˈјати, прегле̄ ˈдати,
1
2
прегоре̄ ˈвати, прегре̄ ˈвати, прегрӯˈвати, пре̄ ˈзати, презна̄ ˈјати се, презре̄ ˈвати, преје̄ ˈдати,
прекӣˈвати, прекра̄ ˈјати, прекрӣˈвати, прекр̄ ˈштати, прела̄ ˈмати, прелӣˈвати,
према̄ ˈрати, према̄ ˈтати, преме̄ ˈштати, ?пренема̄ ˈгати, препӣˈрати, препре̄ ˈдати,
прерӣˈвати, преса̄ ˈљати, престӯˈпати, претова̄ ˈрати, претре̄ ˈсати, претӯˈрати,
приа̄ ˈњати, приба̄ ˈдати, прибӣˈрати, привӣˈјати, приволе̄ ˈвати, пригоре̄ ˈвати,
пригрӣˈзати, придва̄ ˈрати се, прижӣˈзати, прикӣˈвати, прикӯˈпљати, приле̄ ˈгати,
прилӣˈвати, прӣˈмати, припа̄ ˈјати, припе̄ ˈвати, припове̄ ˈдати, припре̄ ˈмати, присма̄ ˈкати,
приспе̄ ˈвати, прита̄ ˈкати, пришӣˈвати, пробде̄ ˈвати, провӣˈђати, прогле̄ ˈдати,
прогрӣˈзати, проде̄ ˈвати, прокӣˈдати, прома̄ ˈкати, прома̄ ˈљати, прома̄ ˈтрати,
пропӣˈрати, протре̄ ˈсати, протӯˈрати, прохте̄ ˈвати се, пр̄ ˈскати, ?пр̄ ˈштати, прӯˈжати,
пр̄ ˈхати, псӣˈкати, пӯˈштати, ра̄ ˈђати, разабӣˈрати, раза̄ ˈрати, разбӣˈрати, разболе̄ ˈвати,
разгле̄ ˈдати, разна̄ ˈшати, разрӣˈвати, разуме̄ ˈвати, раскӣˈдати, раскла̄ ˈпати, раскра̄ ˈјати,
раскр̄ ˈштати, распре̄ ˈмати, распрода̄ ˈвати, растова̄ ˈрати, растӯˈрати, рашчӣˈшћати,
рукпола̄ ˈгати, сагӣˈбати, саде̄ ˈвати, сажӣˈмати, сазӯˈвати, сакӯˈпљати, са̄ ˈњати,
сапӣˈрати, ска̄ ˈкати, скӣˈдати, скре̄ ˈтати, скр̄ ˈштати, сла̄ ˈмати, сма̄ ˈрати, сме̄ ˈрати,
смӣˈшљати, снабде̄ ˈвати, сне̄ ˈвати, снӣˈмати, спа̄ ˈјати, спӣˈрати, спре̄ ˈмати, ста̄ ˈкати,
ства̄ ˈрати, стӣˈскати, стӯˈпати, стӯˈрати, стӯˈцати, суспре̄ ˈзати, тӣˈцати, ?тӣˈштати,
тре̄ ˈштати, тӯˈрати, ува̄ ˈжати, увӣˈђати, уга̄ ˈђати, угӣˈбати, угӣˈбати се, угле̄ ˈдати,
угрӣˈзати, удва̄ ˈјати, удва̄ ˈрати се, узре̄ ˈвати, ука̄ ˈпати, укрӣˈвати, укӯˈпљати, ула̄ ˈмати,
умӣˈљати се, ура̄ ˈђати, ура̄ ˈњати, урӣˈвати, устӯˈпати, ута̄ ˈкати, ута̄ ˈњати, цво̄ ˈкати,
цма̄ ˈкати, цмо̄ ˈкати, чалабр̄ ˈкати, чалабр̄ ˈцати, ?шӣˈвати, шӣˈкати, шља̄ ˈпати,
?шмр̄ ˈкати, шо̄ ˈпати
(1–2) досе̄ ˈзати / доˈсезати, забоˈрављати / забора̄ ˈвљати, запосе̄ ˈдати / запоˈседати,
засе̄ ˈдати / заˈседати, затва̄ ˈрати / заˈтварати, изапӣˈрати / изаˈпирати, избӣˈрати
(иˈзбирати), насе̄ ˈдати / наˈседати, одабӣˈрати (одаˈбирати), оˈкретати / окре̄ ˈтати,
опсе̄ ˈдати / оˈпседати, отва̄ ˈрати / оˈтварати, посе̄ ˈдати / поˈседати, поˈсезати / посе̄ ˈзати,
пребӣˈрати (преˈбирати), пресе̄ ˈдати / преˈседати, проˈжимати / прожӣˈмати, рˈитати се
/ рӣˈтати се, се̄ ˈзати / сˈезати, трˈескати / тре̄ ˈскати, убӣˈрати (уˈбирати), узабӣˈрати
(узаˈбирати), фˈрљати / фр̄ ˈљати, шмр̄ ˈцати / шмˈрцати,
Уз њих имамо и још неколико глагола с претсуфиксалним МА: помеˈтати,
противстаˈјати, највећим делом као варијанте: меˈтати / мˈетати (до‐, пре‐, про‐, раз‐,
с‐), сплеˈтати (сплˈетати) и сплˈитати / сплиˈтати и још цˈакати / цаˈкати, штрˈцати /
штˈрцати, који прозодијом више личе на друге ономатопејске глаголе са ‐ати, иако су
творени према свршеном глаголу на ‐нути. И при творбеној анализи глагола као
кљˈуцати, звˈрцати, чˈукати, шкљˈоцати тешко је разлучити је ли суфикс додат на
ономатопејску основу или на основу свршеног глагола на ‐нути. Слично је и с
глаголима баˈцати, свеˈштати – ?кљуˈвати, пљуˈвати, који би могли бити итеративи
одговарајућих свршених глагола иако носе нетипично МА, пред суфиксом.546

На самом су рубу групе глагола имперфективизованих суфиксом -(ј)ати глаголи клиˈзати / клӣˈзати,
леˈжати (при-), цуˈрикати / цуриˈкати, који се ни прозодијом ни значењем (дуративним) не подударају с
осталима.
546
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Противстаˈјати изгледа као несистемско решење, будући да остале такве
изведенице од (‐)стˈати гласе (‐)стˈајати (нпр. одуˈстајати, посуˈстајати, али у
суˈстајати / сӯˈстајати имамо и префиксалну дужину). Уз то, презент противстоˈјӣм
упућује на то да је у питању префиксација глагола стаˈјати‐стоˈјӣм (итератив стˈајати
у презенту је стˈаје̄ м).
Још неки презентски облици глагола са ‐ати одударају од владајућег ‐а̄ м: наставак
‐е̄ м имамо код оних на ‐бртати, ‐гртати, ‐давати, ‐знавати, 547 ‐сезати, ‐такати,
‐тезати (оˈбрће̄ м, заˈгрће̄ м, заˈда̄ је̄ м, поˈзна̄ је̄ м, сˈе̄ же̄ м, раˈста̄ че̄ м, оˈте̄ же̄ м), оних с
апофонијом ∅ ~ и: заˈклиње̄ м, заˈтире̄ м, проˈдире̄ м, уˈбире̄ м (поред уˈбӣра̄ м), уˈпиње̄ м,
уˈпире̄ м (али ипак: разаˈсипа̄ м) и код свих наведених на ‐метати548, те сплетати,
сплитати.
У даљој анализи ексцерпиране примере сводимо само на по један пример од истог
корена (непрефигирани глагол, ако постоји – односно насумични префигирани глагол
од тог корена, ако непрефигирани не постоји) и његов лик упоређујемо с мотивним.
2.1.292.4. Мотивни су ликови (1а) и (1б), раздвојени према ПЛ. У примерима под
(2) увиђамо дужење ПОС, у онима под (3) дужење с прогресијом МА до суфикса
(једносложном), у онима под (4) краћење ПОС (најчешће уз апофонију), у онима под (5),
краћење с регресијом МА до пред ПОС, у онима под (6) само регресију МА до пред ПОС.
(1а) брˈизгати, доˈхитати, жˈицати, заˈдизати, заˈмрцати, запоˈстављати,
заˈстирати, заˈтирати, иˈзницати, лˈаћати, мˈашати се, меˈтати мˈетати, мˈигати,
пˈадати, преˈзирати, пˈрскати, пˈуцати, разаˈшиљати, раˈстајати се, сˈедати, сˈецати,
срˈетати, стˈизати, стрˈизати, тˈискати, тˈрзати, уˈдарати, узаˈвирати, фˈрцати,
хвˈатати, цˈугати, чвˈокати, чвˈргати, швˈигати –
(1б) брӣˈждати, вӯˈцати, дотӯˈцати, жӣˈгати, запа̄ ˈсати, запове̄ ˈдати, запре̄ ˈзати,
зара̄ ˈстати, засе̄ ˈзати, зате̄ ˈзати, затре̄ ˈсати, кӣˈјати, кӣˈхати, ма̄ ˈхати, оме̄ ˈтати,
?оскуде̄ ˈвати, подшта̄ ˈпати се, прегрӯˈвати, прӣˈмати, припре̄ ˈмати, пр̄ ˈскати, пр̄ ˈхати,
псӣˈкати, скре̄ ˈтати, снӣˈмати, стӯˈпати, чалабр̄ ˈкати, чалабр̄ ˈцати, шӣˈкати, ?шмр̄ ˈкати
Мотивни су и ликови: помеˈтати – штрˈцати / штˈрцати – фˈрљати / фр̄ ˈљати
(2) ба̄ ˈдати, во̄ ˈдати, во̄ ˈзати, дозна̄ ˈвати, докра̄ ˈдати, загова̄ ˈрати, зада̄ ˈјати,
закла̄ ˈпати, зала̄ ˈгати, зала̄ ˈмати, зама̄ ˈкати, зама̄ ˈрати, зама̄ ˈтати, запа̄ ˈјати,
запӯˈштати, зара̄ ˈњати, зата̄ ˈпати, зга̄ ˈрати, издва̄ ˈјати, ?испа̄ ˈштати, ка̄ ˈрати, ле̄ ˈгати,
ле̄ ˈтати, наме̄ ˈштати, но̄ ˈсати, оба̄ ˈрати, одга̄ ˈјати, одрӣˈцати, осва̄ ˈјати, ?па̄ ˈрати,
пома̄ ˈгати, поме̄ ˈтати, потка̄ ˈпати, презна̄ ˈјати се, прекӣˈвати, прекра̄ ˈјати,
прекр̄ ˈштати, преса̄ ˈљати, придва̄ ˈрати се, прижӣˈзати, припа̄ ˈјати, прита̄ ˈкати,
прома̄ ˈтрати, раза̄ ˈрати, ска̄ ˈкати, ства̄ ˈрати, тӣˈцати, цмо̄ ˈкати
(3) брӣˈждати, вӣˈђати, вӣˈјати, де̄ ˈвати, др̄ ˈпати, ђӣˈпати, забра̄ ˈјати, загле̄ ˈдати,
загре̄ ˈвати, загрӣˈзати, заје̄ ˈдати, закӣˈдати, закрӣˈвати, залӣˈвати, заме̄ ˈрати,
запа̄ ˈжати, запа̄ ˈсати, запе̄ ˈвати, запӣˈјати, запӣˈрати, запре̄ ˈдати, запӯˈштати,
засе̄ ˈцати, зашӣˈвати, збӣˈјати, изда̄ ˈвати, измӣˈвати, измӯˈзати, лӯˈпати, нагӣˈбати,
надӣˈмати, надма̄ ˈшати, назӣˈвати, назӯˈвати, погӣˈбати, презре̄ ˈвати, прерӣˈвати,
претова̄ ˈрати, приволе̄ ˈвати, приспе̄ ˈвати, прохте̄ ˈвати се, прӯˈжати, разабӣˈрати,
разболе̄ ˈвати, разуме̄ ˈвати, рашчӣˈшћати, снабде̄ ˈвати, стӣˈскати, тӯˈрати, цво̄ ˈкати,
цма̄ ˈкати, ?ча̄ ˈрати, шља̄ ˈпати, шо̄ ˈпати
(4) заˈдирати, заˈмирати, заˈпињати, заˈпирати, заˈсипати, заˈстирати, заˈтирати,
зауˈзимати, заˈчињати, позаˈимати, уˈвирати

У итеративима од глагола на -дати и -знати, уместо суфикса -авати, видимо суфикс -ати додат на
основу проширену ради избегавања хијата.
548 Уп. ипак ме̄ ˈтати-мˈе̄ та̄ м ~ ме̄ ˈсти.
547
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(5) брˈизгати, заˈкретати, заˈсизати, наˈсртати, оˈбртати, поˈмињати, раˈзгртати,
тˈуцати
(6) доˈпицати, доˈплитати, доˈтицати, заˈдисати, заˈжизати, мˈицати,
преˈплетати, приˈтицати
Дублети су:
(1а–4) засе̄ ˈдати / заˈседати, изапӣˈрати / изаˈпирати, одабӣˈрати (одаˈбирати),
рˈитати се / рӣˈтати се, саˈгињати / сагӣˈбати, трˈескати / тре̄ ˈскати, шмр̄ ˈцати /
шмˈрцати
(1б–5) досе̄ ˈзати / доˈсезати, оˈкретати / окре̄ ˈтати
(1–6) сплеˈтати (сплˈетати)
(2–6) затва̄ ˈрати / заˈтварати
Неколико глагола познаје и прогресију МА. То су помеˈтати (~ поˈметнути²),
сажӣˈмати и дублети проˈжимати / прожӣˈмати, цˈакати / цаˈкати.
Уз мотивне ликове, како се види, најбројнији су они с прогресијом МА. ПЛ ‐а̄ ˈ‐ати,
према тим подацима, успоставља се у приближно подједнакој мери на три начина
(задржавање мотивне прозодије, дужењем ПОС и дужењем с прогресијом МА), а ПЛ
‐ˈă‐ати већином на један: задржавањем мотивне прозодије; остали начини (4, 5, 6)
сразмерно су малобројнији. Лик ‐а̄ ˈ‐ати, када се варијанте зброје као посебне јединице,
јавља се у око 63% оваквих глагола. Ликови мотиватора присутни су у приближно
трећини изведеница (32%).
2.1.292.5. У следећој табели приказујемо однос ПЛ мотивних речи (представљених
у првој колони) и твореница (представљених у горњем реду). Уз број примера који се
односе на одређени однос налази се и његов удео у укупном броју примера од
мотиватора дате прозодијске структуре.
Табела 24. Расподела ПЛ итеративних суфиксала са ‐(ј)ати
‐āˈ‐ати
‐ˈă‐ати
‐ăˈ‐
44
81%
10
19%
‐āˈ‐
28
74%
10
26%
‐ˈă‐
66
61%
42
39%
‐ˈā‐
2
17%
10
83%
Укупно
140
67%
72
33%
Као што се може приметити, творенице од свих мотиватора осим код оних типа
проˈже̄ ти (четврти тип) преферирају лик ‐а̄ ˈ‐ати, али у неједнакој мери: највише оне са
заосновинским МА и оне с краткоћом ПОС. Лик пак ‐ˈă‐ати убедљиво бирају
мотиватори код којих дужини ПОС претходи МА, а нешто ређе и они с МА испред
кратког ПОС.
Упоређивањем ликова твореница од истих корена утврдили смо неколико
недоследности – према ства̄ ˈрати имамо затва̄ ˈрати / заˈтварати (о‐), тако и сˈедати :
засе̄ ˈдати / заˈседати (на‐, пре‐, по‐, оп‐); мˈашати се : надма̄ ˈшати : доˈмашати /
дома̄ ˈшати; сˈецати (на‐) : засе̄ ˈцати (за‐, на‐, оп‐, по‐, под‐); заˈкретати (прео‐, с‐) :
оˈкретати / окре̄ ˈтати; запӣˈрати : изапӣˈрати / изаˈпирати; иˈсплетати (до‐, пре‐) :
сплеˈтати (сплˈетати); засе̄ ˈзати : се̄ ˈзати / сˈезати (до‐, по‐); заˈсизати : доˈсизати /
досӣˈзати; прижӣˈзати : заˈжизати (раз‐, са‐); сажӣˈмати : проˈжимати / прожӣˈмати;
притӣˈскати (за‐, ис‐, с‐) : уˈтискати (на‐, про‐); суˈстајати / сӯˈстајати : посуˈсатајати;
помеˈтати : доˈметати / домеˈтати (до‐, пре‐, про‐, раз‐, с‐, у‐). У односу саˈгињати :
сагӣˈбати (на‐, по‐) видимо преференцију одређеног ПЛ према избору коренског
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аломорфа. Варијанта забора̄ ˈвљати² (забележена и у РА) одудара од свих осталих с тим
завршетком: доˈбављати, заˈбављати, наˈздрављати, поˈправљати, поˈстављати...549
2.1.293. Суфикс ‐авати
Петстотињак глагола имперфектизованих суфиксом ‐а̄ ˈвати има истоветне ПЛ.
Неки од њих су: васпита̄ ˈвати, доживља̄ ˈвати, дотрча̄ ˈвати, загорча̄ ˈвати,
запертла̄ ˈвати, збриња̄ ˈвати, избега̄ ˈвати, исплива̄ ˈвати, липса̄ ˈвати, наглаша̄ ˈвати,
надигра̄ ˈвати, наруша̄ ˈвати, озелења̄ ˈвати, означа̄ ˈвати, окопа̄ ˈвати, отаља̄ ˈвати,
поража̄ ˈвати, прекуца̄ ˈвати, приготовља̄ ˈвати, продува̄ ˈвати, рашчлања̄ ˈвати,
садржа̄ ˈвати, сплашња̄ ˈвати, угрожа̄ ˈвати, шчишћа̄ ˈвати. У презенту они за слог
регредирају МА (васпита̄ ˈвати‐васпиˈта̄ ва̄ м).550
2.1.294. Суфикси ‐ивати, ‐кивати
Глаголи са суфиксима ‐ӣˈвати и ‐кӣˈвати551, преко 700 њих, такође сви носе
колумналне ликове. То су довикӣˈвати, досађӣˈвати, заварӣˈвати, задиркӣˈвати,
залуђӣˈвати, застајкӣˈвати, збацӣˈвати, извиркӣˈвати, изручӣˈвати, ишчекӣˈвати,
миропомазӣˈвати, набацӣˈвати, надзиђӣˈвати, наручӣˈвати, обмањӣˈвати, описӣˈвати,
осуђӣˈвати, подбуњӣˈвати, попрскӣˈвати, преобрађӣˈвати, привирӣˈвати, пројурӣˈвати,
разрађӣˈвати, сахрањӣˈвати, сустајкӣˈвати, узајмљӣˈвати, ускраћӣˈвати, утоварӣˈвати и
стотине других.
Они у презенту имају суплетивну морфему ‐(к)y̆ је̄ ‐м, која МА регредира за слог:
довиˈкује̄ м, досаˈђује̄ м, завиˈрује̄ м... Само неколико глагола (они на ‐снивати, ‐спивати,
‐кивати (~ ‐коˈвати), као и даривати, утајивати, поштивати552) има (и) презент без
промене облика суфикса, али с поменутом регресијом (заˈснӣва̄ м, оˈткӣва̄ м и сл.). В. и
фн. 550.
2.1.295. Суфикс ‐овати
Глаголи творени суфиксом ‐овати, којима због једне заједничке црте (аналошких
колебљивих МА код интернационализама), прибрајамо и оне са ‐изовати, ‐ификовати,
прозодијски су раслојени у два главна типа, с више неправилности у обама.
2.1.295.1. Први је фиксација МА на суфиксу, у примерима баноˈвати, бивствоˈвати,
?благоˈвати, богоˈвати, векоˈвати, вилоˈвати, врагоˈвати, вредноˈвати, гладоˈвати,
господоˈвати², даноˈвати, дароˈвати, девероˈвати, девоˈвати, дражбоˈвати, другоˈвати,
дугоˈвати, ђакоˈвати, жутоˈвати, збороˈвати, зимоˈвати, испослоˈвати, јесеноˈвати,
јунакоˈвати, кнежеˈвати, краљеˈвати, кумоˈвати, купоˈвати, лудоˈвати, љубоˈвати,
мироˈвати, младоˈвати, момкоˈвати, мудроˈвати, пашоˈвати, попоˈвати, послоˈвати,
пријатељеˈвати (пријатељоˈвати), путоˈвати, робоˈвати, самоˈвати, самотоˈвати,
сиротоˈвати, службоˈвати, србоˈвати, станоˈвати, страхоˈвати, ступњеˈвати,
сужњеˈвати, тамноˈвати, тргоˈвати, тугоˈвати, умоˈвати, умствоˈвати, хајдукоˈвати,
хладоˈвати, хрватоˈвати, чамоˈвати, чувствоˈвати². Овде иду и неслоговне основе
роˈвати, сноˈвати (и немотивисано псоˈвати).
Дублетно с таквим ликом и оним из следеће групе јесу речи агоˈвати / ˈаговати,
бегоˈвати / бˈеговати, бичеˈвати (бˈичевати), болоˈвати (бˈоловати), ?војеˈвати / вˈојевати,
гостоˈвати / гˈостовати, ?добоˈвати / дˈобовати, јˈадовати / јадоˈвати, клˈиковати /

Уп. залагање Ђ. Шкавић (1996) за признавање таквих ликова у већини глагола на -ављати.
За утицај прозодије мотивног, свршеног глагола на избор између суфикса -авати и -ивати в. 1.3.2.3.
551 Други суфикс настао је перинтеграцијом деминутивног -кати (Клајн 2003).
552 У ову групу, за разлику од нпр. Клајна (2003) не убрајамо итеративе од глагола с кореном на -и
(добијати, заривати, зашивати, умивати...), будући да се они регуларно, уз успостављање полувокала у
хијату, граде суфиксом -ати.
549
550
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кликоˈвати, кнезоˈвати / кнˈезовати, мˈачевати / мачеˈвати, пироˈвати / пˈировати,
рукоˈвати / рˈуковати, суˈвотовати / сувотоˈвати, шˈефовати / шефоˈвати.
2.1.295.2. Код другог типа већи део чине речи с МА пред ПОС, али и оне које бележе
регресију до те позиције и краћење ПОС (махом од двосложних основа). Четворосложни
су примери: бˈајцовати, бˈодовати, бˈоксовати, брˈатовати, вˈеровати, гˈаздовати,
дˈејствовати, дˈеловати, дˈуждевати², жˈртвовати², јˈемствовати, дˈиловати,
дрˈиловати, јˈотовати, кˈамповати, квˈарцовати, кˈитовати, кмˈетовати, кˈоксовати,
кˈушовати, лˈетовати, лˈетовати, лˈинчовати, лˈобовати, мˈаршевати, мˈаршовати,
мˈиловати, нˈеговати, нˈикловати, пˈаметовати, прˈазновати², пˈудровати, рˈанговати,
рˈатовати, рˈеповати, рˈимовати, свˈадбовати, свˈатовати, свˈетковати, свˈинговати,
сˈиловати, слˈедовати, смˈечовати, спрˈинтовати, срˈоковати, стˈартовати, стˈиховати,
стрˈиповати, тˈанцовати, тˈиповати, тˈитловати, трˈебовати, фˈилмовати, фˈиловати,
флˈертовати, хˈобловати, цˈаревати, цˈинковати, чˈартовати, чˈетовати (~ чˈета),
чˈетовати (~ чˈет, К–Ш), швˈерцовати, шˈифровати, ?шлˈеповати, шкˈоловати,
шлˈифовати, штˈеповати, штˈетовати, штрˈајковати.553 Петосложни су: аˈдресовати,
аˈпеловати, аˈтаковати, атаˈмановати, аˈшиковати, баˈјрамовати, баˈлзамовати,
беˈзецовати, биˈваковати, боˈжићевати, боˈјкотовати, ваˈмпировати, веˈзировати,
влаˈдиковати, деˈбатовати, деˈбитовати, деˈсетковати, деˈфиловати, домаˈћиновати,
доˈпинговати, доˈручковати, јаˈтаковати, коˈмитовати, коˈнаковати, коˈротовати²,
коˈртешовати, миˈнистровати, миˈтинговати, митропоˈлитовати, наˈзадовати,
наˈпредовати, оˈбедовати, ?оˈбиловати, оˈбликовати, оˈдликовати, оˈдсуствовати,
опоˈрезовати, оˈртаковати, поˈсредовати, поˈтребовати, поˈцинковати, приˈдиковати,
приˈсуствовати,
проˈлетовати,
проˈтестовати,
риˈзиковати,
теˈжаковати,
тоˈрпедовати, уˈзроковати, уˈредовати, уˈскрсовати, хеˈрцеговати, чоˈбановати,
шеˈгртовати – и они с дугим претпоследњим слоговима основе а̄ ˈменовати, а̄ ˈминовати,
ба̄ ˈгеровати, за̄ ˈветовати, ла̄ ˈгеровати, на̄ ˈликовати, пре̄ ˈстоловати, прӣˈликовати,
про̄ ˈроковати, ра̄ ˈзликовати, ра̄ ˈсходовати, са̄ ˈборовати, са̄ ˈветовати, сӯˈседовати² (тако
и шестосложна ПСТ обна̄ ˈродовати), дублетно по̄ ˈседовати / поˈседовати.
У ту групу иду и стотине многосложних интернационализама на ‐овати и
‐изовати, чија су МА ретко мотивна: аклимаˈтизовати, акреˈдитовати, актиˈвизовати,
актуеˈлизовати, аˈкцентовати, аˈкцептовати, албаˈнизовати, америкаˈнизовати,
амоˈртизовати, аˈнглизовати, апсолуˈтизовати, аˈпсорбовати, аˈпстраховати,
араˈбизовати,
аргуˈментовати,
аромаˈтизовати,
архаˈизовати,
аˈспировати,
атоˈмизовати, аутомаˈтизовати, аутоˈризовати, аˈфектовати, африкаˈнизовати – да
наведемо само оне с почетним а.
2.1.295.3. Домаће речи нешто ређе носе МА пред петим слогом с краја:
бˈискуповати, вˈојводовати, дˈеспотовати, ˈименовати, кˈаменовати, кˈореновати,
кˈоротовати², пˈрстеновати, рˈекторовати, стˈепеновати, сˈубашовати, сˈуседовати²,
чˈетниковати² – аˈпостоловати², диˈректоровати, проˈфесоровати, уˈчитељевати /
уˈчитељовати, хаˈрамбашовати. Позајмљенице пак, у поређењу с малопређашњом
бројном групом, то чине тек у незнатном постотку и по изузетку: аˈсимиловати,
геˈтоизовати, диˈвинизовати, диˈсимиловати, диˈсциплиновати, саˈкрализовати.
Дублетно МА пред петим и четвртим слогом с краја јавља се код глагола са
‐ификовати, ‐изовати и ‐овати (изузетно, ради утврђивања особина речи с таквим
завршетком, овде наводимо и слабо и нимало мотивисане речи): кодиˈфиковати /
коˈдификовати, модиˈфиковати / моˈдификовати, квалиˈфиковати / кваˈлификовати,
преквалиˈфиковати / прекваˈлификовати,
дисквалиˈфиковати / дискваˈлификовати,
симплиˈфиковати / сиˈмплификовати,
бониˈфиковати / боˈнификовати,
Таквог су ПЛ и десетине немотивисаних позајмљеница од једносложних основа, као дрˈибловати,
јˈодловати, лˈумповати, мˈоловати, пˈаковати, пˈелцовати, пˈоховати, рˈестовати, сˈурфовати...
553
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персониˈфиковати / персоˈнификовати, униˈфиковати / уˈнификовати, вериˈфиковати /
веˈрификовати, глориˈфиковати / глоˈрификовати, ностриˈфиковати / ноˈстрификовати,
класиˈфиковати / клаˈсификовати,
фалсиˈфиковати / фаˈлсификовати,
диверсиˈфиковати / дивеˈрсификовати,
ректиˈфиковати / реˈктификовати,
идентиˈфиковати / идеˈнтификовати,
мистиˈфиковати / миˈстификовати,
демистиˈфиковати / демиˈстификовати,
денациˈфиковати / денаˈцификовати,
специˈфиковати / спеˈцификовати, дезиˈнфиковати / деˈзинфиковати –стаˈбилизовати /
стабиˈлизовати,
циˈвилизовати / цивиˈлизовати,
оргаˈнизовати / (оˈрганизовати),
саˈтанизовати / сатаˈнизовати,
деˈзинсековати / дезиˈнсековати
–издеˈкламовати /
иˈздекламовати, маниˈфестовати / маˈнифестовати.
2.1.295.4. Даље наводимо спорадичне примере с другачијим односима броја
слогова, МА и дужина. Пред петим слогом МА имају речи с дужинама лˈо̄ горовати,
тˈа̄ боровати, жˈупниковати / жˈӯпниковати; на̄ ˈмесниковати, на̄ ˈчелниковати, дублетно
преˈдседниковати / пре̄ ˈдседниковати. Пред шестим је само у ˈапостоловати²,
ˈинтересовати (и деˈзинтересовати се), мˈикрофилмовати – са свим кратким слоговима.
Примери фуˈговати, чиноде̄ ˈјствовати, чуˈвствовати² имају претсуфиксално МА,
које се не јавља у другим речима. Фуˈговати је вероватно грешка, јер се у другој
одредници даје фˈугова̄ н. Према чиноде̄ ˈјствовати имамо регредирано дˈејствовати,
саˈдејствовати, а према чуˈвствовати (~ чӯˈвство) и прогредирани лик чувствоˈвати²
(као бивствоˈвати). Сва три лика су, дакле, упитна, посебно ако се зна да од основâ
јеˈмств‐², ниˈкл, стиˈх‐, стриˈп‐, тиˈтл, фиˈл‐², шлиˈф‐ имамо глаголе с регресијом; то
важи и за ниже дате примере као рˈимовати. Правилну регресију имамо и у
петосложницама аˈдресовати, гоˈсподовати² (~ госпоˈдин), деˈбатовати, деˈбитовати,
деˈфиловати, суˈвотовати.
Прогресија МА до ПОС је ретка. Такве су четири изведенице: наˈзадовати,
оˈбликовати, оˈдликовати, приˈдиковати.
2.1.295.5. Удео речи са скраћеним ПОС нешто је већи. Ипак, и ту су односи с
мотивном дужином непредвидљиви.
Табела 25. Расподела ПЛ суфиксала са ‐овати
Лик с краћењем
Лик без краћења
Дублетни лик
ˈа̄ ‐
бˈодовати, дˈобовати² (~
жˈр̄ твовати²,
дˈуждевати /
554
дˈо̄ бош) , дˈиловати,
цˈа̄ рствовати
дˈӯждевати555
?слˈедовати, тˈанцовати,
прˈазновати /
шкˈоловати
прˈа̄ зновати
а̄ ˈ‐
чуˈвствовати; дˈејствовати, чиноде̄ ˈјствовати
деˈсетковати, јˈемствовати,
хˈобловати, свˈетковати,
пˈудровати, рˈимовати,
тоˈрпедовати (и
атаˈмановати, биˈваковати,
ваˈмпировати, веˈзировати,
оˈртаковати, теˈжаковати)
аˈа̄ ‐ наˈпредовати (и
коˈма̄ ндовати,
наˈзадовати, оˈбликовати)
прекоˈма̄ ндовати556

У РА и с дужином: добоˈвати / дˈобовати (дˈо̄ бовати).
Дˈужд је, зачудо, у РСЈ само с кратким вокалом, што глаголску дужину чини недоследном у односу на
дужину мотивне речи. У РА је, и нигде више, дат и дуг слог: дˈӯжд².
556 Уп. и пиˈја̄ нчевати из РМС.
554
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ˈаа̄ ‐

кˈореновати, пˈаметовати,
жˈупниковати /
жˈӯпниковати;
на̄ ˈчелниковати

уˈреднӣковати,
чиˈно̄ внӣковати

чˈетниковати /
чˈетнӣковати

Када се загледа у мотивне ликове појединих од датих образаца, уочиће се
тенденција да прогресију МА до суфиксалног ‐оˈвати усвајају изведенице од основа на
а̄ ˈ‐ и ăˈ‐, као и од основа покретних парадигми (типови тугоˈвати, послоˈвати,
станоˈвати, богоˈвати), као што је то већ установио М. Пешикан (1963–1964: 285).
Прогресија код непокретних ˈă‐основа јавља се једино у србоˈвати; бегоˈвати²,
јадоˈвати² и евентуално збороˈвати, страхоˈвати према новијим збˈор², стрˈах². Горње
правило лепо потврђују дублети као агоˈвати / ˈаговати, шˈефовати / шефоˈвати ~ аˈга /
ˈага, шˈеф‐ / шеˈф‐, али је ипак недоследно пашоˈвати ~ пˈаша / паˈша.
Још неки односи указују на превирања између мотивног и твореничког акцента.
Табела 26. Расподела ПЛ суфиксала са ‐овати
Мотивни (алтернирани)
‐оˈвати
Дублетни лик
лик
ăˈ‐
момкоˈвати, попоˈвати,
бичеˈвати (бˈичевати),
послоˈвати, робоˈвати
мˈачевати / мачеˈвати
аăˈ‐ самотоˈвати,
господоˈвати /
сиротоˈвати
гоˈсподовати,
суˈвотовати /
сувотоˈвати
а̄ ˈ‐
вилоˈвати, девоˈвати,
рˈимовати
рукоˈвати / рˈуковати
зимоˈвати, љубоˈвати,
тугоˈвати, чамоˈвати
бивствоˈвати
дˈејствовати,
чуˈвствовати /
саˈдејствовати;
чувствоˈвати
чиноде̄ ˈјствовати
?прˈазновати / прˈа̄ зновати
вредноˈвати, лудоˈвати,
младоˈвати, тамноˈвати
аа̄ ˈ‐ јунакоˈвати, хајдукоˈвати, атаˈмановати,
хрватоˈвати
биˈваковати,
ваˈмпировати,
веˈзировати, оˈртаковати,
теˈжаковати;
деˈсетковати;
тоˈрпедовати
ˈа̄ ‐
баноˈвати, векоˈвати,
болоˈвати (бˈоловати),
врагоˈвати, даноˈвати,
гостоˈвати / гˈостовати,
дароˈвати, другоˈвати,
клˈиковати / кликоˈвати,
дугоˈвати, кумоˈвати,
кнезоˈвати / кнˈезовати,
станоˈвати, тргоˈвати,
пироˈвати / пˈировати
умоˈвати
ˈаа‐ девероˈвати, јесеноˈвати
кˈаменовати,
пˈрстеновати,
стˈепеновати
Слични су и односи чиноде̄ ˈјствовати : чувствоˈвати / чуˈвствовати :
бивствоˈвати, али је то нерегредирано МА несистемско, па га не сврставамо у
регуларне обрасце. То не чинимо ни за пар кˈореновати : оˈбликовати.
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Са чињеницом да су примери са суфиксалним МА по правилу старији од оних с
регресијом МА долази сазнање да је немали број ових других, уз које обавезно треба
имати у виду и ненормиране а уобичајене ликове као врˈедновати, зˈимовати,
мˈировати, пˈословати, рˈобовати, стрˈаховати557 и именице као бˈолова̄ ње, зˈимова̄ ње,
доминантни лик који се шири.
Поменимо на крају још две недоследности: од мотивног бˈискуп / биˈскуп имамо
само бˈискуповати, од ӯˈред / уˈред само уˈредовати.
Глаголи с ликом ‐оˈвати, за разлику од свих осталих, у презенту регредирају МА за
слог: сноˈвати‐снˈује̄ м, дароˈвати‐даˈрује̄ м. С тиме није усклађено бˈоловати²‐боˈлује̄ м и
вˈојевати²‐воˈјује̄ м (в. фн. 557). У чӯˈвствовати²‐чӯˈвствује̄ м од инфинитивног лика још
је необичнији презентски. Удоˈвати‐удоˈвује̄ м / уˈдовује̄ м (~ ˈудов), очито, није типични
глагол ове конјугације.
2.1.296. Сложени суфикси са ‐овати
Глаголи изведени суфиксима ‐вовати, ‐ствовати или ‐овати (код примера који се
могу парафразирати именицом на ‐ст или ‐ство) имају уједначене ликове с МА пред
кратким ПОС: на̄ ˈпаствовати, поˈчаствовати; лˈенствовати², стрˈанствовати.
Варијанта ленствоˈвати⁽²⁾ одговара примерима из групе бивствоˈвати.
Тај образац важи и за боˈжићковати, јаˈдиковати.
2.1.297. Суфикс ‐кати
2.1.297.1. Глаголи с деминутивним суфиксом ‐кати сврставају се према
прозодијским обележјима у три главна типа: (1) (а)ˈă‐кати, (2) (а)а̄ ˈ‐кати и (3)
(а)ăˈ‐кати. 558 Изузетно се јавља и лик (4) ˈа̄ ‐кати, као и комбинације наведених ликова.
Ево тих лексема:
(1) ˈајскати, бˈиркати, бˈоцкати, брˈискати, бˈрчкати, бˈућкати, бˈућкати, бˈушкати,
вˈаљкати, вˈаркати, вˈивкати, вˈиркати, вˈоскати, вˈрљкати, ?вˈрскати, вˈрткати,
?врˈускати, вˈрћкати, вˈрцкати, гˈаркати, гˈаћкати се, гˈацкати, гвˈиркати, гˈипкати,
глˈацкати, глˈеткати, глˈоцкати, гњˈецкати, гњˈечкати, гњˈуркати, грˈепкати, грˈискати,
грˈицкати, гˈуркати, гˈуцкати, дˈељкати, дˈиркати, дрˈашкати, дрˈемкати, дˈрмкати,
дˈрпкати, жˈацкати, жвˈаћкати, жˈељкати, жмˈиркати, жˈуркати, жˈућкати се,
звˈеркати, звˈрцкати, зˈивкати, зˈипкати, зˈујкати, зˈуцкати, јˈавкати, јˈеткати, кˈапкати,
кˈаскати, квˈрцкати, кˈиткати, клˈапкати, клˈацкати, кљˈуцкати, кˈопкати, крˈескати,
кˈрцкати, кˈрчкати, кˈршкати, кˈукати, кˈуцкати, лˈешкати, лˈискати, лˈомкати, лˈупкати,
љˈуљкати, мˈеркати, мˈешкати, мљˈацкати, мˈућкати, мˈуцкати, нˈуткати, њˈушкати,
пˈецкати, пˈиркати (~ прати), пˈиркати (~ пирити), пљˈускати, прˈаскати, пˈрцкати,
пˈућкати, рˈескати, рˈецкати, рˈечкати, рˈошкати, свˈиркати, сˈевкати, сˈецкати, сјˈајкати,
слˈушкати, смˈешкати се, сˈуљкати, тˈапкати, трˈапкати, трˈепкати, тˈрљкати,
тˈрткати се, ?трˈускати, тˈуркати, ћˈакати, ћˈукати, ћˈуткати, ћˈушкати, ˈујкати,
?ˈуњкати, фљˈискати, фˈућкати, хˈајкати, хˈоткати, ?хˈрскати, цˈањкати, цˈапкати,
цˈенкати се, цˈењкати се, цˈепкати, цˈимкати, цˈинкати, цˈрпкати, цˈрткати, цˈуркати,
чˈаркати, чˈепкати, чˈешкати, чˈивкати, чˈиткати, чˈупкати, џˈивкати, швˈрљкати,
швˈрћкати, шˈеткати, шˈећкати, ?шˈицкати, ?шˈишкати, шљˈапкати, шљˈискати,

Они, заједно с глˈадовати, дˈаровати, лˈудовати, пˈутовати и сл., могу настајати не само уједначавањем
с обрасцем гˈаздовати него и с радним придевом глˈадовао и сл. Да је вероватније ово друго, говори
настанак хибридне парадигме мˈировати-миˈрује̄ м, коју уочавамо и у РСЈ s. v. боловати, војевати.
558 Презент ових глагола је по а / а типу, изузев код ономатопејских, бројних, који су по а / е промени
(ачем, алачем, арлаучем...). Ретки су неономатопејски глаголи с том конјугацијом, као пљешћем. – У
погледу прозодије, презенти друге и треће групе с презентом на -е̄ м регредирају МА: (а)ˈа̄ -че̄ м, одн. (а)ˈăче̄ м (уп. аˈлаче̄ м са бацаˈка̄ м).
557
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шˈопкати, шˈоркати, штˈипкати, штˈрцкати – доˈшеткати, наˈдрашкати, наˈломкати,
проˈбоцкати, проˈкопкати, проˈчаркати, раˈспршкати, уˈдаркати и ПСТ споˈречкати се
(2) а̄ ˈкати, алаӯˈкати, арлаӯˈкати, врӣˈскати, гага̄ ˈкати, га̄ ˈкати, гра̄ ˈкати,
?грлӣˈкати, гугӯˈкати, гӯˈкати, да̄ ˈкати, е̄ ˈкати, жмӣˈкати, зрӣˈкати, зӯˈкати, ијујӯˈкати,
ква̄ ˈкати, кокода̄ ˈкати, кукуре̄ ˈкати, кукурӣˈкати, мӯˈкати, нијеˈкати, ња̄ ˈкати, пљӯˈскати,
сӣˈкати,?тотр̄ ˈкати, уме̄ ˈцкати, фр̄ ˈкати, ха̄ ˈкати, хр̄ ˈкати, хӯˈкати, цагр̄ ˈкати, цвр̄ ˈкати,
цӣˈкати, *што̄ ˈкати
(3) бацаˈкати, белаˈскати се, возиˈкати, врдаˈкати, гиˈцкати се, говоˈркати,
?дилиˈкати, лепрˈшкати, трзаˈкати се, цинциˈкати, чараˈкати, џараˈкати
(4) хˈо̄ јкати
Дублети:
(1–2) блˈескати / бле̄ ˈскати, пљˈескати / пље̄ ˈскати, стˈукати / стӯˈкати
(1–3) жубоˈркати / жуˈборкати, ?мˈањкати / маˈњкати
(2–3) ала̄ ˈкати / алаˈкати, зузӯˈкати / зузуˈкати, јаӯˈкати / јауˈкати, јујӯˈкати /
јујуˈкати, кауˈкати / каӯˈкати, крмауˈкати / крмаӯˈкати, лелеˈкати / леле̄ ˈкати, мауˈкати /
маӯˈкати, мијауˈкати / мијаӯˈкати, мјауˈкати / мјаӯˈкати, мрњауˈкати / мрњаӯˈкати,
пијӯˈкати / пијуˈкати, тандр̄ ˈкати / тандрˈкати, трˈескати / тре̄ ˈскати, фијуˈкати /
фијӯˈкати, хала̄ ˈкати / халаˈкати, хаха̄ ˈкати / хахаˈкати, цијӯˈкати / цијуˈкати, цилиˈкати /
цилӣˈкати, ?цирлиˈкати / цирлӣˈкати,
(1–4) бˈуркати / бˈӯркати, вˈа̄ јкати се / вˈајкати се
2.1.297.2. За један од два доминантна лика (1 и 2) глаголи се опредељују на основу
постојања одступа ПОС: ако се основа завршава на сугласник, твореница ће узети лик
(1); ако суфикс долази директно на мотивни вокал, у који спада и р̥ 559, твореница ће
узети лик (2). Од тога одступају ређи примери као врӣˈскати, пљӯˈскати (воду),
уме̄ ˈцкати, блˈескати / бле̄ ˈскати, пљˈескати / пље̄ ˈскати, трˈескати / тре̄ ˈскати и
ономатопејски глаголи кˈукати, ћˈакати, стˈукати / стӯˈкати.560 Краткоћу пред ‐кати
имамо и када суфиксу претходи сонант (у више десетина речи као дрˈемкати, пˈиркати,
цˈенкати, хˈајкати) и по томе овај суфикс не следи морфеме као ‐ка, ‐ко, ‐киња, код којих
је присуство сонанта у одступу ПОС један од услова за успостављање дужине. Ипак, дуго
је хˈо̄ јкати; бˈӯркати², вˈа̄ јкати се².
Глаголи с кратким ПОС испред МА (3) индиферентни су према постојању одступа
ПОС (бацаˈкати : белаˈскати) и за њих се може утврдити ова тежња: тај лик узимају
двосложне непрефигиране561 основе (уп. бацаˈкати са уˈдаркати), чиме се оне одвајају
од глагола типа (1). Једносложна основа гиˈцкати се може представљати омашку (у РА,
ОР, Мат само је гˈицкати); а ?маˈњкати² позајмљеница укрштена с нашом основом (Клајн
2003), без деминутивног значења. Ова тежња, о којој на свој начин сведочи и Пешикан
(1963–1964: 286), новија је, будући да су Вукови односи били параˈкати : гоˈворкати,
жуˈборкати, према истом критеријуму као код једносложних основа.562
2.1.297.3. С ономатопејским глаголима какви доминирају у групи (2) теже је,
међутим, повући јасну границу, будући да уз типично кокода̄ ˈкати имамо кратко
цинциˈкати и мноштво дублета у групи (2–3). Но, извесно је да су у групи (2–3) све
вишесложнице, а у групи (2) већином једносложне основе (двосложно их је неколико:
грлӣˈкати, гугӯˈкати, ијујӯˈкати, кокода̄ ˈкати, кукуре̄ ˈкати, кукурӣˈкати, ?тотр̄ ˈкати,
Нпр. ?тотр̄ ˈкати, фр̄ ˈкати, хр̄ ˈкати, цагр̄ ˈкати, цвр̄ ˈкати, с краткоћом и тандр̄ ˈкати / тандрˈкати.
Нашем су језичком осећању и код ових примера блиски само доминантни ликови, као врˈискати,
ћа̄ ˈкати.
561 Постојање префикса углавном подразумева и свршеност глагола: доˈшеткати, наˈдрашкати...
562 Тежњу ка померању МА према суфиксу пред суфиксалним -к- видимо и код именичких твореница као
потрˈчко, дугоуˈшко, Велиˈчко, тако и у презимену Атанаˈцковић.
559
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цагр̄ ˈкати; нијеˈкати је дубински једносложна основа). Да су краће основе утицале на
појаву квантитета код дужих види се по томе што је у Вука било само јалаˈкати,
јауˈкати, мауˈкати, пијуˈкати, фијуˈкати и сл. Дублетизам који ту тежњу, нормирану у
већини примера, оличава – ваљало би евидентирати и код осталих вишесложних
глагола.
Ван класификације остаје само ужубоˈркати се / уˈжуборкати се, с мотивним
аˈаа‐кати, где је МА пред пенултимом основе. Поред тога, тај је дублет у нескладу са
сродним жубоˈркати / жуˈборкати (уп. правилно жˈуборити / жубоˈрити ~ ужубоˈрити /
уˈжуборити).
2.1.298. Суфикс ‐цати
Глаголи с овим суфиксом, тек неколико њих, показује слична својства као
претходни, са ‐кати. Имамо их (1) с кратком основом и МА пред њом: гˈуцати, квˈоцати,
кљˈуцати, (2) с кратком основом и МА за њом: јуˈрцати и (3) дублет ?га̄ ˈцати / гаˈцати,
који, осим претходног лика, сведочи и варијанту с дугим ПОС. (Од њих само квоцати
познаје и презент на ‐е̄ м.)
2.1.299. Тросложни суфикси на ‐кати и ‐цати
Глаголи изведени суфиксима ‐акати, ‐укати, ‐екати, ‐икати; ‐уцати, ‐уцкати носе
суфиксална МА, али с различитим дужинама првог слога суфикса (групе 2 и 3 код
глагола на ‐кати). То приказујемо следећом табелом:
Табела 26. Расподела ПЛ суфиксала на ‐кати и ‐цати
‐а̄ ˈ‐кати
‐ăˈкати
‐а̄ ˈ‐кати / ‐ăˈкати
‐акати
возаˈкати се, љубаˈкати, својаˈкати / своја̄ ˈкати,
мољаˈкати, сељаˈкати
џивџаˈкати / џивџа̄ ˈкати,
се
‐укати
вируˈкати, вртуˈкати,
гризуˈкати / гризӯˈкати,
свируˈкати
лизуˈкати / лизӯˈкати,
скијӯˈкати / скијуˈкати,
џивџуˈкати / џивџӯˈкати
‐екати
цереˈкати
‐икати
гурӣˈкати, урлӣˈкати,
џивџӣˈкати
‐уцати
мирӯˈцати, шантӯˈцати летуˈцати,
гегуˈцати / гегӯˈцати
светлуˈцати,
свируˈцати
‐уцкати
болуˈцкати, ваљуˈцкати, гегуˈцкати / гегӯˈцкати,
вируˈцкати, гризуˈцкати, лагуˈцкати / лагӯˈцкати,
летуˈцкати,
пијуˈцкати / пијӯˈцкати
меруˈцкати,
светлуˈцкати,
свируˈцкати
Речима на ‐акати и ‐укати позната су оба квантитета (код првих незнатно
преовлађује краткоћа, код других дужина), онима на ‐екати и ‐икати само краткоћа,
односно дужина заосновинског слога. Глаголи са ‐ц‐ се, као и горњи, тешко опредељују
за једну варијанту, с тим што је код оних са ‐уцати репартиција уједначена, док они са
‐уцкати – због групе безвучних сугласника – убедљивије преферирају краткоћу.
Глаголи ‐В‐кати (дакле, прве четири групе) колебљиви су и у погледу презентског
наставка (нпр. уˈрлӣче̄ м : џиˈвџӣка̄ м, без обзира на ономатопејско порекло основе, што
је, рецимо, критеријум раздвајања суфиксала са ‐кати) и у погледу регресије МА у
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презенту код кратких суфикса (гризуˈка̄ м : скиˈјуче̄ м), мада је видљива веза између
избора наставка и регресије.
Другачије се понашају глаголи са суфиксима ‐шкати (рˈишкати), ‐ашкати
(љуљаˈшкати) и ‐ушкати (ваљуˈшкати, љˈушкати, љуљуˈшкати / љуˈљушкати). Они, како
се види, знају и за МА пред антепенултимом (горњи тип 1) и колебају се између њега и
суфиксалног МА. И овде на ту дистрибуцију утиче број слогова.
2.1.300. Суфикс ‐љати
Пред суфиксом ‐љати МА фиксирају и основу скраћују малобројни глаголи
вуˈкљати, ?грˈгљати, муˈтљати, шиˈкљати.
2.1.301. Суфикс ‐ељати
Глаголи гужвеˈљати и дробеˈљати имају МА на суфиксу.
2.1.302. Суфикс ‐ињати
Суфиксално МА носе неколика деноминална глагола са ‐иˈњати: ?главиˈњати,
мравиˈњати, пламиˈњати, прамиˈњати.
Код глагола с алтернацијом коренског вокала (резултатом превоја) као наˈгињати,
запоˈчињати, заˈклињати... суфикс није ‐ињати, што се види и по прозодији, већ ‐ати.
Ипак, закаˈчињати и откаˈчињати су, према фонемској структури, са суфиксом ‐ињати,
али с прозодијом и морфологијом итератива као отпоˈчињати (закаˈчиње̄ м,
откаˈчиње̄ м).
2.1.303. Суфикс ‐арати
Петнаестак глагола са суфиксом ‐арати563 носи колумнално МА на суфиксу:
богаˈрати, бушкаˈрати, вуцаˈрати, глупаˈрати, думбаˈрати, клапаˈрати, клопаˈрати,
лупаˈрати, лупкаˈрати, млатаˈрати, пискаˈрати, пуцаˈрати, пуцкаˈрати, пушкаˈрати,
трапаˈрати, трчкаˈрати, тупаˈрати, туцкаˈрати, чрчкаˈрати, шушкаˈрати.
2.1.304. Суфикс ‐есати
С овим су суфиксом и МА на њему тумбеˈсати и шепеˈсати.
2.1.305. Суфикс ‐осати
Исте су прозодије и ретке творенице са ‐ˈосати (‐ˈоше̄ м): глеˈђосати, жиˈгосати,
коˈњосати, троˈносати. Последња би могла бити и немотивисана, од грч. θρόνος, са
суфиксом ‐ати.
2.1.306. Суфикс ‐тати
Суфикс ‐тати додат на сугласничку основу даје творенице с колумналним ПЛ
ăˈ‐тати: аˈхтати, бреˈктати, гаˈктати, граˈктати, гроˈктати, даˈхтати, зврˈктати,
зуˈктати, кваˈктати, киˈптати, клаˈптати, клеˈптати, клоˈктати, сиˈктати, суˈктати,
таˈптати, фрˈктати, хуˈктати, цаˈктати, циˈктати, цилиˈктати, цмоˈктати, цоˈктати,
шиˈктати, шиˈктати, шкриˈптати, шљаˈптати, шмрˈктати. То делимично важи и за
самогласничке (ономатопејске) основе гргуˈтати², кокоˈтати, крекеˈтати, али у
гргӯˈтати² и гугӯˈтати имамо дуг ПОС, можда под утицајем глагола на ‐уˈкати (в. т.
2.1.297), где је дужина ПОС такође нестабилна. У презенту ови глаголи регредирају МА:
аˈхтати‐ˈахће̄ м итд.

Клајн (2003) одвојено обрађује сложени суфикс -карати, међутим, готово сви од невеликог броја
примера могу се извести из готовог деминутива на -кати (РСЈ нпр. чрчкаˈрати упућује на чˈрчкати) –
једино није обично пискати.
563
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2.1.307. Суфикси на ‐Втати
На завршетак ‐тати јесу суфикси ‐атати, ‐етати, ‐отати и ‐утати.
Глаголи са ‐атати имају МА за првим слогом суфикса: глумаˈтати, климаˈтати,
ламаˈтати, ломаˈтати, својаˈтати. Презент им је на ‐а̄ м, без регресије МА.
И они са ‐етати – ?блебеˈтати, богеˈтати, дрекеˈтати, квекеˈтати, клепеˈтати,
лупеˈтати, мекеˈтати, пуцкеˈтати, трубеˈтати, шакеˈтати – носе суфиксално МА иза
краткоће. То су углавном речи са значењем производње звука. Једна која нема то
значење, бене̄ ˈтати, има дуг први суфиксални слог (уп. и готово немотивисано
гоне̄ ˈтати, РА). Ономатопејски глаголи имају презент на ‐е̄ м, у ком облику регредирају
МА, а остали на ‐а̄ м, без регресије (ипак беˈне̄ та̄ м (беˈнеће̄ м)). Шушкеˈтати / шушке̄ ˈтати
(‐а̄ м) и прозодијом (дужином) и обликом презента одступа од других глагола значења
везаног за звук.
Уз неколико правих изведеница са суфиксом ‐отати – бубоˈтати, громоˈтати,
клопоˈтати, кркоˈтати, ломоˈтати, шкрипоˈтати – имамо још толико ономатопејских
глагола – ?бобоˈтати, ?брбоˈтати, ?глогоˈтати, ?грохоˈтати, ?штропоˈтати,
?шклобоˈтати, ?шклопоˈтати. Они су сви са суфиксалним МА, које – заједно с променом
тематског вокала – у презенту регредира за слог (бубоˈтати‐буˈбоће̄ м). Једино су
ка̄ ˈкотати (какоˈтати) и ?грˈготати / гргоˈтати и с другачијим ПЛ.
И глаголи са ‐утати носе доминантни ПЛ: ?колуˈтати, пискуˈтати, прхуˈтати,
скакуˈтати, сркуˈтати, стругуˈтати, хрипуˈтати, хркуˈтати, цвркуˈтати, цикуˈтати,
шапуˈтати, шкрипуˈтати. Они у презенту, ако су а / а конјугације, задржавају МА, а с
променом тематског вокала регредирају и МА.
2.1.308. Суфикс ‐чати
Ономатопејски глаголи а / и основа имају дужину и у флексији непроменљиво МА
пред суфиксом ‐чати: бле̄ ˈчати, ?вре̄ ˈчати, вр̄ ˈчати, ?гр̄ ˈчати, ?је̄ ˈчати, кве̄ ˈчати, квр̄ ˈчати,
кме̄ ˈчати, ?кре̄ ˈчати, кр̄ ˈчати, ме̄ ˈчати, сквӣˈчати, скӣˈчати, хӯˈчати, цвӣˈчати, цвр̄ ˈчати,
цвр̄ ˈчати, цӣˈчати.
Другачије је, с обема алтернацијама, једино пˈупчати‐пˈупча̄ м (~ пӯˈп‐, пӯˈпити).
2.1.309. Суфикс ‐шати
Две речи с овим суфиксом, побоˈљшати и погоˈршати, носе претсуфиксално МА.
2.1.310. Суфикс ‐ушати
Пенуˈшати и перуˈшати носе МА на суфиксу ‐уˈшати.
2.1.311. Суфикс ‐ети
Суфиксом ‐ети (ијек. ‐јети), додатим на основу самостално или заједно с
префиксом, граде се глаголи са два главна ПЛ: (1) а̄ ˈ‐ети и (2) ăˈ‐ети, који, за разлику од
оних на ‐ити, у презенту не регредирају МА.564 То су:
(1) бе̄ ˈлети, бле̄ ˈдети, ?брӣˈдети, глӯˈвети, глӯˈпети, гњӣˈлети, гр̄ ˈдети, гр̄ ˈднети,
грӯˈбети, жӣˈвети, жӯˈтети, лӯˈдети, не̄ ˈмети, рӯˈдети, се̄ ˈдети, сӣˈвети, сле̄ ˈпети,
?стӣˈдети, стӯˈдети, та̄ ˈмнети, цр̄ ˈнети – запӯˈстети, повра̄ ˈнети, угњӣˈлети, уча̄ ˈмети;
(2) беˈснети, ?боˈлети, воˈднети, глаˈднети, даˈждети, жеˈднети, круˈпнети,
моˈдрети, сеˈдети, туˈтњети, хлаˈднети; зелеˈнети, румеˈнети, црвеˈнети, шареˈнети се –
захлаˈднети, обудоˈвети, окоˈрети, осироˈтети, потаˈмнети, проруˈжнети, ?разуˈмети.

У хрватској норми сви ти глаголи, заједно са префигиранима типа полеˈт(ј)ети, привӣˈрити, признају
се искључиво с регресијом МА у презенту (Вукушић и др. 2007: 146–147), тако и слˈетӣм. Чак и онде где је
регредирано МА ознака глаголске прелазности (зацрвеˈнӣм : зацрˈвенӣм), оно – иако је „prihvatljivo“ –
„teže funkcionira“ (стр. 148).
564

251

(1–2) Дублет с те две варијанте је затруˈднети / затрӯˈднети.
Трећи могући ПЛ је с мотивним МА пред ПОС, у стˈарети, оˈмилети и у дублетном
одрвеˈнети / оˈдрвенети.
Велики део једносложних дугих придевских основа (бе̄ ˈлети, бле̄ ˈдети, глӯˈвети...) и
вишесложних кратких (зелеˈнети, румеˈнети...) – остаје мотивни. Међутим, уочавамо и
разне алтернације: (а) прогресију МА у гр̄ ˈднети; воˈднети, даˈждети, моˈдрети, сеˈдети;
обудоˈвети, окоˈрети, осироˈтети; (б) краћење у беˈснети, глаˈднети, жеˈднети,
круˈпнети, хлаˈднети; затруˈднети², потаˈмнети, проруˈжнети; и (в) краћење с
прогресијом у ?боˈлети,565 ?разуˈмети. Примери под (б), творени од придева на ‐а̣ н ,
супротстављају се нескраћенима гр̄ ˈднети, та̄ ˈмнети (особито уочи несклад та̄ ˈмнети :
потаˈмнети), насталим вероватно под утицајем оних на ‐ити (в. т. 2.1.312.1), код којих
је дужина стабилн(иј)а. Недоследностӣ налазимо и у другим речницима: док глаголе од
придева бе̄ ˈсан, гла̄ ˈдан, же̄ ˈдан сви доносе кратке, према другим придевима имамо
проруˈжнети : порӯˈжнети : оруˈжнети / орӯˈжнети; та̄ ˈмнети / таˈмнети : потаˈмнети;
хлаˈднети (и др.) : схла̄ ˈднети (РМС). 566 Ни поменути однос суфикса ‐ети : ‐ити
(скраћена : нескраћена основа на ‐н) није без изузетка, будући да још од Вука имамо
изглаˈднити = изглаˈднети (што Даничић (1925: 137, 145) не уврштава у акценатски
систем), а у РА, рецимо, окруˈпнети : окрӯˈпнити / окруˈпнити (потоње пак уп. са
закрӯˈпнити из истог речника).
2.1.312. Суфикс ‐ити1
2.1.312.1. Веома плодним суфиксом ‐ити1 граде се глаголи разних основа.
Истовремено с онима твореним само суфиксацијом разматрамо и глаголе творене ПСТ
или ССТ, јер у прозодијском погледу међу њима нема разлике, не искључујући
могућност да би критеријум којим смо одвајали ПСТ од префиксала – језичко
осећање567 – други аутор применио другачије, али то би било и очекивано, с обзиром на
различите погледе дериватолога на овај проблем.568 У случајевима где се од једног
мотиватора гради више твореница с различитим префиксима наводимо само по један
пример, изузев ако те речи носе различите ПЛ.
Готово 700 од близу 1350 ексцерпираних глагола – дакле, натполовична већина –
задржава мотивни ПЛ: ала̄ ˈлити, арнаˈутити, а̄ ˈшовити, бˈалити, бˈа̄ нчити, бˈаштинити,
баштова̄ ˈнити, бе̄ ˈбити се, беˈглучити, беˈлежити, бе̄ ˈлити, беˈспосличити, бећа̄ ˈрити,
биˈберити, биˈсерити се, бла̄ ˈжити, блˈатити, бле̄ ˈдити, блӣˈжити, блӯˈдничити /
блˈӯдничити, боˈгатити, боˈјити, бра̄ ˈздити, брˈатити, брˈкатити, бр̄ ˈложити, бˈугарити,
будаˈлити, вампӣˈрити се, ва̄ ˈрничити, ва̄ ˈшарити, векоˈвечити, вˈетрити, вешта̄ ˈчити,
вˈиличити, вˈихорити, влаˈдичити, влˈажити, вра̄ ˈнити, вре̄ ˈжити се, вретеˈнити се,
врˈтложити, вукоˈдлачити се, гаˈгричити се, гˈаздити се, гала̄ ˈмити, гимнаˈстичити,
гла̄ ˈвити, глоˈбити, глӯˈмити, глӯˈшити, гне̄ ˈздити се, говеда̄ ˈрити, говна̄ ˈрити, гоˈлити,

Боˈлети би с лексемом бˈо̄ л могло бити повезано и обратно (бˈо̄ л-∅ ). Слично важи и за брӣˈдети,
стӣˈдети, стӯˈдети ~ брˈидак, стӣˈдан / стˈӣдан, студеˈн-, с другим алтернацијама.
566 ОР, рецимо, поменуте глаголе такође бележи кратке, али оне на -ружнети, (-)хладнети, (-)тамнети
даје с дублетним дужинама.
567 Клајн (2003: 292–293), разматрајући ово питање, закључује: „једино нам језичко осећање може рећи да
су глаголи типа срећити [тј. депревербативи – Ђ. Ј.] секундарне, стилски обележене творевине, које не
могу бити полазна тачка за глаголе типа усрећити“, будући да се за готово сваки глагол с префиксом
може наћи и његова варијанта без префикса.
568 За Клајна је, рецимо, Бабићево третирање глагола попут ослабити као префиксално-суфиксалних
„прилично широка интерпретација“ (2003: 294); за глаголе попут пумпати са значењима ’испумпавати’,
’упумпавати’ Клајн (2002: 241, 246) прихвата и тумачење И. Грицкат, по коме „префикси само откривају
полисемију која већ постоји у основном глаголу“, и њему сасвим опречан поглед А. Вајана, по коме је
„основни глагол накнадно добио поједина значења од префиксираних глагола“.
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го̄ ˈрдити се, го̄ ˈрчити, го̄ ˈрчити, господа̄ ˈрити, гоˈтовити, граˈничити, грˈбачити, гˈрбити,
гре̄ ˈшити, грӯˈбити, група̄ ˈшити, гӯˈзити се, гӯˈстити, двоˈличити, двоˈрити / дво̄ ˈрити,
двоˈстручити, деˈво̄ јчити, дˈимити, дˈиплити, доˈколичити, дра̄ ˈмити, дˈрвенити /
дрвеˈнити, дува̄ ˈнити, дˈудлити, ђˈаконити, ђаˈурити, ђоˈнити, ђˈубрити, жˈа̄ горити,
жˈа̄ морити / жˈаморити, жвˈалити, жеˈнити, жиˈжљивити се, жˈиочити, жӯˈтити,
заархимаˈндри[ти]ти569, заˈбарити, забиˈскупити, заˈбравити, забраˈдатити, забра̄ ˈдити,
заˈбрашнити, завлаˈдичити, завојнӣˈчити се, завртоˈглавити се, заˈзрнити, заиˈгуманити,
закаˈјмачити, заˈклӣнчити, заˈкметити, закоˈсматити, залиˈвадити, заˈлудничити /
за̄ ˈлудничити, замеˈзити, замле̄ ˈчити, заˈмо̄ мчити, замоˈчварити се, заˈмрежити,
заоˈгњити, заˈпаличити, запаˈпричити, заˈпаучити, запе̄ ˈвчити се, запоˈпити, запоˈслити,
запӯˈтити се, зара̄ ˈвнити, заˈратити, зарова̄ ˈшити, зарӯˈчити, засама̄ ˈрити, заˈсвежити,
засвӣˈњити, заˈсеменити, засиˈрћетити, заˈситити, засмоˈлити, застаˈклити,
застра̄ ˈвити, застра̄ ˈнити, затра̄ ˈвити, заӯˈстити, заˈушити, зауˈшљивити,
заˈфра̄ трити, захла̄ ˈдити, заˈчедити, заˈшанчити, збˈабити се, зглоˈбити се, згӯˈстити,
здрˈавити, зеˈвзечити се, зе̄ ˈјтинити, зелена̄ ˈшити, зелеˈнити, зӣˈмити, злоˈбити, зоˈрити,
зˈрцалити се, иˈзвештити, измӯˈдрити, изнеˈверити, иˈзнедрити, изула̄ ˈрити, ˈикрити,
ина̄ ˈтити се, ˈискрити, иˈспарити, јаˈгмити / јˈагмити, јˈагњити, јˈадити, јˈаловити,
јара̄ ˈнити, јˈарити, ја̄ ˈрмити, ја̄ ˈрмити / јаˈрмити, јˈатити се, је̄ ˈдрити, јеˈдрити / јˈедрити,
јежӯˈрити, јˈужити, јуна̄ ˈчити, јˈутрити се, кˈа̄ вжити се, кˈазнити, каиша̄ ˈрити,
каˈлемити, каˈлуђерити, каˈлупити, кˈаменити, каˈсапити, кˈатоличити / катоˈличити,
каˈурити, кˈиселити, кˈитити, кˈӣцошити, кљˈастити, книти, књˈижити, коˈзити,
коˈначити, кормила̄ ˈрити, кˈотвити, кочија̄ ˈшити, крӣˈвити, кријумча̄ ˈрити, крӣˈлити,
крма̄ ˈнити, крма̄ ˈрити, крˈмачити, кр̄ ˈмити1 / кˈрмити1, кр̄ ˈмити2 / кˈрмити2, кр̄ ˈњити,
крпа̄ ˈчити, кˈрпити, крˈстинити, крˈстити, крӯˈтити, крˈчмити / кˈрчмити, кˈужити,
кˈукавичити, кукуˈма̄ вчити, куˈлучити, куˈндачити, кˈӯрчити се, кӯˈсити, кˈућити, кӯˈцити
се, лакрдија̄ ˈшити, ласта̄ ˈрити, ле̄ ˈнити се, ле̄ ˈњити, лиˈсичити, лˈо̄ горити, луда̄ ˈчити се,
лӯˈдити, лӯˈжити, љӯˈтити, маˈга̄ рчити, маˈглити, маˈндалити, маˈскарити се, мˈастити,
мˈаторити, ма̄ ˈцити, међа̄ ˈшити, меˈђити, меˈзетити, мˈетрити / мˈе̄ трити,
мешета̄ ˈрити, мˈилити, мӣˈрити, мӣˈтити, мла̄ ˈчити, мо̄ ˈбити, моˈлитвити, мрˈазити,
мˈрвити, мрˈежити, мудријашити, мˈучити, наˈвӣљчити, на̄ ˈглити, наˈгучити, нˈадничити,
наˈздравити, наˈјамничити, наˈла̄ ктити, на̄ ˈличити, намаˈшкарити се, нˈаполичити /
наˈполичити, напома̄ ˈдити, насмоˈлити, наˈчетити се, не̄ ˈмчити, ниˈшанити, нˈиштити,
обезвре̄ ˈдити, обезгла̄ ˈвити, обезоˈбразити се, обесна̄ ˈжити, обеспра̄ ˈвити, обесхра̄ ˈбрити,
обеˈштетити, обеˈшчастити, обна̄ ˈжити, обоˈсити, обраˈдатити, обрˈкатити,
овекоˈвечити, оˈверити, оˈгадити, оˈгарити, оглӯˈшити, ограˈничити, одоˈбрити,
одстра̄ ˈнити, ожӣˈвити, оза̄ ˈконити, озваˈничити, оˈздравити, оˈјадити, оˈкаменити,
окриˈлатити, оˈкрунити, оле̄ ˈњити се, омалова̄ ˈжити, оˈматорити, оˈмилити, оˈмразити,
опеˈрнатити, опре̄ ˈдметити, оптеˈретити / опте̄ ˈретити, осаˈкатити, оса̄ ˈмити се,
оˈсвежити, осве̄ ˈтлити, осева̄ ˈпити се, оˈсеменити, оˈсе̄ нчити, осироˈтити, оˈсмелити,
отестеˈрити / отеˈстерити, отӯˈђити, оˈцаринити, оштеˈнити, оˈштетити, пˈабӣрчити,
паза̄ ˈрити, паˈничити, пˈаприти, пˈарити, па̄ ˈрничити, паˈтосити, пеˈндречити, пˈенити,
пеˈчатити, пеша̄ ˈчити, пӣˈздити, пирја̄ ˈнити, плеˈснивити / плˈеснивити, плˈужити,
побаˈкрити, поˈбратимити, повампӣˈрити се, повојнӣˈчити се, повра̄ ˈзити, повра̄ ˈнити,
поˈганити, погоспоˈдити се, подбра̄ ˈдити се, подвоˈстручити, подеˈво̄ јчити,
подруˈштвенити, поˈдсирити, поˈзлити, поˈименичити се, покондӣˈрити се, поˈлакомити,
полатӣˈнити / полаˈтинити,
поˈлацманити
се,
помуслима̄ ˈнити,
поˈништити,
попаˈтосити, поˈпити, попроста̄ ˈчити се, пора̄ ˈвнити, поˈрибити, порумӯˈнити, поˈрусити,
посеља̄ ˈчити, послове̄ ˈнити, поˈсрбити, поталија̄ ˈнити, поте̄ ˈснити, поˈткожити,
потпе̄ ˈтити, потроˈстручити, поуниˈјатити, похајдӯˈчити, похрва̄ ˈтити, похриˈшћанити,
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поˈцига̄ нчити, пошоˈкчити, пошта̄ ˈпити се, поˈшумити, пра̄ ˈзнити, преˈверити,
предња̄ ˈчити, предуˈхитрити, презӣˈмити, ?прекарда̄ ˈшити, прена̄ ˈглити, пресвоˈјити,
престра̄ ˈвити,
претестеˈрити / претеˈстерити,
приˈбратити,
придомаˈзетити,
приˈзетити, прикле̄ ˈштити, приˈклӣнчити, прӣˈличити, прˈкосити, проваља̄ ˈнити се,
проˈзлити, проло̄ ˈповити, пропоштеˈнити се, прорӯˈжнити, проˈсвежити, протӣˈвити се,
профӣˈнити, прочуда̄ ˈчити се, пˈрсити се, пуда̄ ˈрити, пˈунити, пˈупољити, пӯˈтити,
разва̄ ˈшарити, раздеˈвичити, разре̄ ˈдити, рˈанити, рˈанити, раˈсанити, раскаˈлуђерити,
раскаˈљужити, раскрӣˈлити, распеˈкмезити се, распила̄ ˈвити, распишто̄ ˈљити се,
распоˈпити, распроˈстранити, растрˈбушити се, раˈсфра̄ трити, раˈсцарити, ре̄ ˈдити,
ре̄ ˈсити, роˈбити, роˈсити, рӯˈжити, румеˈнити, рˈушити се, саˈкатити, сама̄ ˈрити,
сања̄ ˈрити, сапӯˈнити, саˈста̄ нчити, све̄ ˈтити, свеча̄ ˈрити, свиња̄ ˈрити, своˈјити, се̄ ˈдити,
сˈедничити, сˈенити, сˈе̄ нчити, сˈидрити, сˈилити, сˈирити, сироˈмашити, сироˈтити,
сиˈрћетити, сˈитити, сјˈагњити, сјара̄ ˈнити се, сјˈатити се, скˈашити, сквˈачити,
скӣˈтничити, скоча̄ ˈњити, скˈукавичити се, скˈука̄ вчити се, слˈабити, слˈавити,
слˈакомити се, слˈинити, слˈичити, слӯˈжити, смла̄ ˈчити, смˈрвити, сна̄ ˈжити, снˈити,
снˈуждити, сплава̄ ˈрити, сплетка̄ ˈрити, спˈучити, срамоˈтити, сˈрбити, среˈбрити,
стˈарити, стра̄ ˈвити, стража̄ ˈрити, странча̄ ˈрити, стре̄ ˈлити, стӯˈжити се, сӯˈдити,
сˈӯмпорити, суˈнетити, сӯˈтонити, сучеˈлити, сӯˈшити, тˈа̄ борити, таˈванити,
та̄ ˈложити, таˈмничити, таˈслачити, ?твр̄ ˈдити, тврˈдичити, тврдоˈглавити,
тежа̄ ˈчити, тела̄ ˈлити, теˈлити, тереˈве̄ нчити, теˈретити / те̄ ˈретити, теслӣˈмити,
те̄ ˈснити, тестеˈрити / теˈстерити, тефеˈричити, теˈфтерити, тима̄ ˈрити, тмˈушити
се, тоˈварити, трава̄ ˈрити, тра̄ ˈвити, трˈа̄ мпититрˈампити, тˈрлити, тропа̄ ˈрити,
троˈстручити, трӯˈбити, трˈулити, тӯˈђити, тӯˈжити, тума̄ ˈчити, тӯˈпити, тˈӯрчити,
туˈткалити / тˈуткалити, убаˈјатити се, убаˈјбочити, уˈбалити, уˈбарити се, убаˈрјачити
се, уˈбрашнити, уˈбрдити, убр̄ ˈзити, уˈбрижити се, ува̄ ˈжити, уваˈјдити, уˈвештити,
увојнӣˈчити, уˈвољити, увре̄ ˈжити, угаˈгричити се, углаˈзбити, удвоˈстручити, уˈдлажити,
удоˈбрити, удомаˈзетити, удрвеˈндечити, удуˈдучити, уˈдӯпчити, уза̄ ˈконити, узеˈмљити,
уˈзлити се, уˈзортити се, уˈзрнити се, уˈјаловити, уˈјатити, укаˈлупити, уˈкиселити,
уˈклинити, уˈкметити, укоˈпитити се, уˈкрајити, укрˈмачити, улеˈд[и]нити570, уˈлетити,
улиˈвадити, уˈматичити, уметӣˈљити се, умӣˈдерити се, умле̄ ˈчити, умногоˈстручити,
умоˈчварити се, умрзоˈвољити се, умӯˈдрити, унаˈвӣљчити, уна̄ ˈглити, унеˈсрећити,
униˈјатити, уˈништити, унова̄ ˈчити, уˈо̄ мчити, уˈорити, уˈпаочити, уˈпаучити,
упетоˈстручити, упеˈчатити, уˈплеснивити / уплеˈснивити, упоˈслити, упоˈтпунити,
упроˈлетити, упроˈштити се, уравноˈмерити, уравноте̄ ˈжити, усалаˈмурити, уса̄ ˈмити се,
усаˈчмити, усвӣˈњити, уˈсидрити, усиˈрћетити се, уˈситнити, уˈскладити,
уˈскладиштити, ускоˈрити, уˈсмерити, усмоˈлити, уˈсмртити, усноˈпити, усредсре̄ ˈдити,
уˈсрећити, устоˈличити, устоˈстручити, устра̄ ˈвити, уˈстрмити, уˈсӯжњити / уˈсужњити,
уˈсуручити се, усӯˈтонити се, утаˈбачити, уˈта̄ борити, утаˈмничити, утаˈслачити,
уˈтмастити, утроˈстручити, уфаˈјдити се, уфитӣˈљити, уˈфлашити, уˈфронтити,
уфукаˈрити, ухиˈљадити се, ухиљадоˈстручити, уˈхитрити, уˈхлебити, уц[е̄ ]ˈнити 571 ,
учаˈхурити се, уˈчашити, ушеˈпртљити се, ушеˈћерити, ушића̄ ˈрити, ушкроˈбити,
ушоˈрити, ушта̄ ˈпити се, фитӣˈљити, фӯˈшерити, халаˈбучити, хала̄ ˈлити, хˈапсити,
хара̄ ˈчити, хиˈљадити се, хла̄ ˈдити, хра̄ ˈбрити, хрва̄ ˈтити, хулига̄ ˈнити, цаˈклити,
цˈаринити, цˈе̄ вчити, це̄ ˈнити, цепиˈдлачити, циција̄ ˈшити, црвеˈнити, цр̄ ˈнити, чаˈхурити
се, чвр̄ ˈстити, чеˈличити, чˈемерити, чеˈпити, черга̄ ˈрити, черга̄ ˈшити, чˈетити, чиˈбучити,
чˈистити, чоˈбанити, чˈудити, џабалеба̄ ˈрити, шареˈнити, шеˈнлучити, шеˈпртљити,
шеˈћерити, шића̄ ˈрити, шоˈкчити, шоˈрити, штеˈнити, штˈетити, штӣˈтити, шӯˈпљити,
шчвр̄ ˈстити. У ову групу спадају и ономатопејски глаголи махом прозирне творбе чији
570
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’Претворити у ледину’ – омашком штампано „улѐ денити“.
Омашком штампано „уцѐ нити“.
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мотиватори нису забележени: ђˈипити, клˈапити, клˈепити, лˈупити, трˈупити, тˈупити,
ћˈапити, шљˈапити, шћˈапити.
2.1.312.2. Једносложна прогресија МА до пред суфикс самостално се или с дужењем
јавља у готово половини (300) преосталих примера с једносложним основама. Само ту
алтернацију уочавамо у глаголима изведеним из мотивних речи ових
морфопрозодијских типова: (1) именице типа грˈа̄ д и мˈа̄ ст, (2) именице типа гˈост‐ и
нˈоћ‐, (3) именице типа кˈоло, злˈа̄ то, ждрˈе̄ бе, (4) придеви типа бˈиста̣ р – са
сугласничком групом која се завршава сонантом, (5) придеви типа нˈов, (6) придеви
типа мˈа̄ лӣ и стˈа̄ ла̣ н, (7) придеви типа доˈма̄ ћӣ.
(1) ба̄ ˈнити се, брӯˈсити, глӣˈбити, да̄ ˈнити, де̄ ˈлити, ?дра̄ ˈжити, дрӯˈжити се,
дӯˈбити, жа̄ ˈрити, жӣˈрити, жле̄ ˈбити, ?жма̄ ˈрити, жӯˈљити, заба̄ ˈнити, заква̄ ˈсити,
закне̄ ˈжити, залӯˈжити, заоблӯˈчити, запла̄ ˈмити, заре̄ ˈдити, засмра̄ ˈдити, затр̄ ˈнити,
зве̄ ˈрити, ?зна̄ ˈчити, зра̄ ˈчити, зӯˈбити, ја̄ ˈзити, је̄ ˈдити, је̄ ˈжити, крӯˈжити, кӯˈмити,
ле̄ ˈчити, лӣˈчити, ма̄ ˈстити, мра̄ ˈчити, мр̄ ˈсити, мӯˈљити се, наста̄ ˈнити, наӯˈљити,
обелода̄ ˈнити, обрӯˈбити, овла̄ ˈстити, огро̄ ˈздити, одљӯˈдити се, озлогла̄ ˈсити,
озлоје̄ ˈдити, осве̄ ˈстити, остр̄ ˈвити се, па̄ ˈрити, пла̄ ˈстити, пле̄ ˈнити, посӣˈнити,
преда̄ ˈнити, преја̄ ˈзити, ?приче̄ ˈстити, прӣˈштити се, разре̄ ˈдити, рашчӣˈнити, ре̄ ˈдити,
рӯˈбити, сагла̄ ˈсити, све̄ ˈстити, сӣˈнити, сја̄ ˈјити, слӣˈстити, сне̄ ˈжити, сра̄ ˈмити се,
сре̄ ˈдити, ста̄ ˈнити, тр̄ ˈнити, трӯˈнити, уа̄ ˈмити, ужӣˈрити, ужле̄ ˈбити, улӯˈжити,
уљӯˈдити, унӣˈтити, ура̄ ˈмити, устӯˈбити се
(2) боˈчити, броˈдити, броˈјити, гноˈјити, гоˈстити, доˈмити, засвоˈдити, зноˈјити,
зоˈбити, крˈвити, леˈдити, меˈдити, моˈстити, наткроˈвити, ноˈћити, оплоˈдити,
ороˈчити, плоˈдити, подбоˈчити, поˈстити, растроˈјити, роˈвити, роˈјити, роˈчити,
соˈлити, сроˈдити, строˈјити, улоˈјити се, уроˈвити, устроˈјити, утоˈрити
(3) звоˈнити,предоˈчити; зла̄ ˈтити, позла̄ ˈтити (са слабијом семантичком везом и
?испоˈљити, ?опкоˈлити, ?ослоˈвити, ?протуслоˈвити); ждре̄ ˈбити, пра̄ ˈсити
(4) биˈстрити, боˈдрити, веˈдрити, доˈцнити, заоˈблити, моˈдрити, моˈкрити,
навоˈднити, оˈштрити, сиˈтнити, тоˈплити, уоˈблити, утоˈплити
(5) кроˈтити, обноˈвити, оˈпштити, свеˈштити, споˈрити, тмоˈрити се, троˈмити,
уо[ˈ]пштити572, упроˈстити
(6) обзна̄ ˈнити, профӣˈнити (~ фˈӣн⁽²⁾), сја̄ ˈрити, сма̄ ˈлити; укӣˈвити, уста̄ ˈлити
(7) дома̄ ˈћити се, једӣˈнити, пишма̄ ˈнити, сенӣˈлити
Осим у тим, мање или више бројним групама, једносложна прогресија МА види се
и у глаголима воˈштити, заˈптити, призоˈртити се; темеˈљити, утемеˈљити односно
коˈрити се, скоˈрити, укоˈтвити (деноминали); узохоˈлити односно питоˈмити,
устакле[ˈ]нити573, окоˈмити се (с редукованом основом), укрмеља̄ ˈвити (деадјективи);
мноˈжити, унапре̄ ˈдити (прилошке основе), уз полоˈвити, с проширеном основом;
двоˈјити – удвоˈјити, троˈјити – претроˈјити (бројевне основе). – Као дублети се јављају
парови оваквих ликова с мотивнима: кˈаснити / каˈснити, обра̄ ˈзложити / образлоˈжити,
одобровоˈљити / одоброˈвољити, озлоˈвољити / озловоˈљити, офо̄ ˈрмити / оˈфо̄ рмити,
поˈдла̄ ктити се / подла̄ ˈктити се, разне̄ ˈжити / раˈзнежити, рашчла̄ ˈнити / раˈшчланити,
удобровоˈљити / удоброˈвољити,
удовоˈљити / удоˈвољити,
укоˈсити / уко̄ ˈсити,
упитоˈмити / упиˈтомити, упоˈзорити / упозоˈрити, утроˈмити се / уˈтромити се.
2.1.312.3. Вишесложну, крајњу прогресију налазимо у речима типа кˈоре̄ н, кˈура̄ ж,
бˈокор‐, мˈилост‐ (и таквима са више слогова: ˈобича̄ ј, блˈагосло̄ в‐блˈагослова), налик

Да је „у̀ општити“ омашка, осим лика из РМС, показује и нескраћени запис презентског лика
„у̀ оппштӣ м“, који би, да је реч, о непроменљивој парадигми, гласио „-ӣ м“.
573 Омашком штампано „устакле̄ нити“.
572

255

речима из горњих група (1) и (2)574. То су примери: благослоˈвити, бога̄ ˈљити, вијоˈрити,
геа̄ ˈчити се, горопа̄ ˈдити се, гуса̄ ˈрити, гусла̄ ˈрити, деда̄ ˈчити се, докусӯˈрити, ђавоˈлити,
жалоˈстити, закукӯˈљити, заоблӣˈчити, заобрӯˈчити, заогла̄ ˈвити, запепеˈлити,
запрепа̄ ˈстити, заскорӯˈпити, зира̄ ˈтити, изобича̄ ˈјити, изоблӣˈчити, искоре̄ ˈнити,
испаме̄ ˈтити, јурӣˈшити, кора̄ ˈчити, коре̄ ˈнити, коча̄ ˈрити, кура̄ ˈжити, лихва̄ ˈрити,
наднича̄ ˈрити, наобла̄ ˈчити се, несве̄ ˈстити се, обога̄ ˈљити, околӣˈшити, онере̄ ˈдити,
онесве̄ ˈстити, опаме̄ ˈтити, опепеˈлити, опуномоˈћити, откора̄ ˈчити, презалога̄ ˈјити,
просја̄ ˈчити, преоблӣˈчити, разгоропа̄ ˈдити, распоја̄ ˈсити, риба̄ ˈрити, рођа̄ ˈчити се,
руда̄ ˈрити, сабла̄ ˈзнити, своја̄ ˈчити, сјесеˈнити се, спеча̄ ˈлити, сточа̄ ˈрити, тоцӣˈљити,
убокоˈрити се, умилоˈстити, унере̄ ˈдити, уобича̄ ˈјити, уобла̄ ˈчити се, уоблӣˈчити,
уобрӯˈчити, упепеˈлити, упропа̄ ˈстити, цига̄ ˈнити, цинца̄ ˈрити,575 џепа̄ ˈрити, шеста̄ ˈрити.
Тако је и с примерима од других основа (увек структуре̄ ˈа(а)а̄ ‐ или ˈа(а)ă‐):
пријатеˈљити, спријатеˈљити; заокоˈлити, сјезеˈрити се; копӣˈлити се (деноминали);
изнаопа̄ ˈчити се, изопа̄ ˈчити, једна̄ ˈчити, онемогӯˈћити, осамоста̄ ˈлити, поједноста̄ ˈвити,
раскала̄ ˈшити, раскомо̄ ˈтити, уозбӣˈљити – весеˈлити, оневесеˈлити, онеспосоˈбити,
оплемеˈнити, ослобоˈдити, прилагоˈдити, увесеˈлити (деадјективи); учетвоˈрити
(бројевна основа); изнена̄ ˈдити, попре̄ ˈчити, преина̄ ˈчити, проˈстити, уназа̄ ˈдити,
упопре̄ ˈчити (прилошке основе). Прогресију до суфикса код основе без иницијалног МА
имамо само у левича̄ ˈрити (~ леˈвича̄ р).
Специфична је појава прогресије МА којом оно не долази до суфикса, већ се
помиче само за један слог, до ПОС. То се види у примерим с двосложним основама:
пустоˈпашити, склаˈдиштити, ?скоˈрупити се, утиˈсућити (према именицама с
иницијалним МА). Од њих, последњи пример различито је акцентован у речницима (уп.
тˈисућа ~ уˈтисућити из РМС; тиˈсућа са ХЈП), средњи је једва или нимало мотивисан, а
први је, када носи и префикс, с другачијим МА (уˈскладиштити; тако и у РМС), које може
бити у вези с нестабилним стањем тог обележја међу именицама са ‐иште. У дублетном
пару с глаголом мотивне прозодије стоје примери коˈричити / кˈоричити, обиˈстинити се
/ оˈбистинити се, стоˈтинити се / стˈотинити се. Малобројност оваквих речи показује
да наведени тип прогресије није доминантан.
Дужење ПОС с прогресијом МА до суфикса илуструју у првом реду изведенице из
придева једносложних (редукованих) основа: вӣˈсити, да̄ ˈљити, дӯˈжити, дӯˈљити,
же̄ ˈстити, кӣˈсити, кре̄ ˈпити, ма̄ ˈњити, надвӣˈсити, ода̄ ˈљити, повӣˈсити, поја̄ ˈснити,
понӣˈзити, ре̄ ˈзити, сла̄ ˈдити, сма̄ ˈњити, снӣˈзити, сӯˈзити, та̄ ˈњити, ӯˈзити, шӣˈљити,
шӣˈрити, али друге основе: ?гӯˈшити, закӯˈчити, љӯˈштити, пле̄ ˈвити, поживотӣˈњити,
раздржа̄ ˈвити, ?скӯˈчити, шљӣˈвити – изобра̄ ˈзити (и неколике друге на ‐обра̄ ˈзити),
испӣˈлити, поштока̄ ˈвити – слоја̄ ˈнити, увошта̄ ˈнити, јогӯˈнити се (~ јоˈгун или
јоˈгун‐аст), обезбе̄ ˈдити, располӯˈтити – богора̄ ˈдити. Дужење с вишесложном
прогресијом често је међу глаголима од придева на ‐ав: бена̄ ˈвити, блатња̄ ˈвити,
брља̄ ˈвити, каља̄ ˈвити, крва̄ ˈвити, одроња̄ ˈвити, рања̄ ˈвити, рашчупа̄ ˈвити, учађа̄ ˈвити, а
иначе врло ретко: начетво̄ ˈрити се, проневаља̄ ˈлити се. – Такве ликове као варијанте
налазимо у примерима доја̄ ˈдити / доˈјадити, ?задовоˈљити / задоˈвољити, заˈсенити /
засе̄ ˈнити,
изоˈлучити / изолӯˈчити,
кӣˈшити / кˈишити,
обезлӣˈчити / обеˈзличити,
оˈкужити / окӯˈжити,
подеˈтињити / подетӣˈњити,
подрˈжавити / подржа̄ ˈвити,
саобра̄ ˈзити / саоˈбразити, ?ср̄ ˈдити / сˈрдити, суоˈбразити / суобра̄ ˈзити, увишеˈстручити /
увишстрӯˈчити, уˈдрвити / удр̄ ˈвити, уˈжустрити се / ужӯˈстрити се – а међу њима
највећи број чине творенице од придева на ‐ав: бала̄ ˈвити / бˈалавити, блата̄ ˈвити /
блˈатавити,
блеса̄ ˈвити / блˈесавити,
бљута̄ ˈвити / бљˈутавити,
брашња̄ ˈвити /
Да је из историјске перспективе узрок прогресије била покретљивост МА у парадигми мотиватора,
лепо сведочи пар примера ђˈаконити : ђавоˈлити (уп. ген. мн. ђˈако̄ на̄ : ђаво̄ ˈла̄ ).
575 Примери цига̄ ˈнити и цинца̄ ˈрити носе квантитет ПОС из облика множине.
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брˈашњавити, бˈуђавити / буђа̄ ˈвити, гара̄ ˈвити / гˈаравити, глупа̄ ˈвити / глˈупавити,
грба̄ ˈвити / гˈрбавити, длака̄ ˈвити / длˈакавити, запупа̄ ˈвити / заˈпупавити, заруња̄ ˈвити /
заˈруњавити, кˈилавити / кила̄ ˈвити, крˈаставити се / краста̄ ˈвити се, кˈржљавити /
кржља̄ ˈвити, кˈудравити / кудра̄ ˈвити, лаба̄ ˈвити / лˈабавити, лˈукавити / лука̄ ˈвити,
млˈитавити / млита̄ ˈвити,
млˈохавити / млоха̄ ˈвити,
мрља̄ ˈвити / мˈрљавити,
мрша̄ ˈвити / мˈршавити,
обанга̄ ˈвити / оˈбангавити,
одрта̄ ˈвити / оˈдртавити,
ожвала̄ ˈвити / оˈжвалавити, окљака̄ ˈвити / оˈкљакавити, окошта̄ ˈвити / окоˈштавити,
омаља̄ ˈвити / оˈмаљавити, ометиља̄ ˈвити / ометиˈљавити, омута̄ ˈвити / оˈмутавити,
опупа̄ ˈвити / оˈпупавити,
орања̄ ˈвити / оˈрањавити,
орута̄ ˈвити / оˈрутавити,
отрапа̄ ˈвити / оˈтрапавити,
отупа̄ ˈвити / оˈтупавити,
оћела̄ ˈвити / оˈћелавити,
оћопа̄ ˈвити / оˈћопавити,
оћора̄ ˈвити / оˈћоравити,
охрапа̄ ˈвити / оˈхрапавити,
очађа̄ ˈвити / оˈчађавити, ошепа̄ ˈвити / оˈшепавити, ошуга̄ ˈвити се / оˈшугавити се,
пега̄ ˈвити / пˈегавити, погура̄ ˈвити се / поˈгуравити се, пошаша̄ ˈвити / поˈшашавити,
проˈаљкавити се / проаљка̄ ˈвити се, разлаба̄ ˈвити / раˈзлабавити, рута̄ ˈвити / рˈутавити,
тˈупавити / тупа̄ ˈвити, ћˈелавити / ћела̄ ˈвити, ћˈоравити / ћора̄ ˈвити, ублата̄ ˈвити /
уˈблатавити,
уˈбрашњавити / убрашња̄ ˈвити,
уˈмлитавити / умлита̄ ˈвити,
упепеˈљавити / упепеља̄ ˈвити, храпа̄ ˈвити / хрˈапавити, чађа̄ ˈвити / чˈађавити, чˈупавити /
чупа̄ ˈвити.
Са̏ мо дужење ПОС видимо у малобројним примерима превр̄ ˈшити, рӯˈјити –
предругоја̄ ˈчити, умр̄ ˈтвити – начетвороно̄ ˈжити се и с другачијим МА једино
уˈде̄ њчити, уˈша̄ нчити.
На крају наводимо две појаве које опонирају устројавању наведеног доминантног
лика а̄ ˈ‐ити. То су оне с краћењем ПОС којем претходи МА: гˈарити, заˈумити,
обеˈсмислити, оˈсмислити, оˈчадити (~ чˈа̄ ђ), протиˈвречити, противуˈречити,
уˈтржити;ˈуљити (и заˈуљити...) тˈуштити (тако и изглаˈднити с мотивним,
претсуфиксалним МА) и оне с регресијом МА до пред ПОС: гˈрчити, трˈапити, чˈасити –
оˈвајдити се, оˈпарити се, сˈузити – пиˈја̄ нчити, уˈла̄ нчити, уˈно̄ вчити – пожиˈвӣнчити (~
живӣˈнче).
Миˈрбожити / мӣˈрбожити носи шавно МА, које је и МА десне основе, а – необично
– варијантно задржава и мотивну дужину.
Неслоговне су основе заˈднити, кнˈити, уˈзлити се (по‐, про‐), с претсуфиксалним
МА.
2.1.312.4. ‐Ити као суфикс за имперфективизацију твори лексеме с мотивним МА,
најчешће претсуфиксалним, мада тај однос није свуда интуитиван с обзиром на
коренске, вокалске алтернације. У овој су групи глаголи завоˈдити, извоˈзити,
приноˈсити, развла̄ ˈчити (и с мноштвом других префикса). У творбеним паровима као
до̄ ˈћи ~ доˈлазити, наˈгнати ~ нагоˈнити налазимо ремећење слоговне структуре корена
(∅ : лаз‐, гн‐ : гон‐), што кретања МА чини тежим за анализу.
У неколико примера срећемо прозодију као семантичкодиференцијални знак:
јеˈдрити / јˈедрити : је̄ ˈдрити (~ јеˈдро / јˈедро : је̄ ˈдар), мˈастити : ма̄ ˈстити (~ мˈаст :
мˈа̄ ст), сˈузити : сӯˈзити (~ суˈза : ˈуз‐ан / ˈуз‐ак), тˈупити : тӯˈпити (~ ономатопеја :
тӯˈп‐), али и парове хомонима с истим ПЛ: кˈрмити / кр̄ ˈмити1 : кˈрмити / кр̄ ˈмити2
(~кˈрма / кр̄ ˈма1 : кˈрма / кр̄ ˈма2), пˈарити1 : пˈарити2 (~ пˈара : пˈара / паˈра); горчити1 :
го̄ ˈрчити2 (~ го̄ ˈрак). За парове глагола од истих основа са суфиксима ‐ати и ‐ити в.
ниже.
2.1.312.5. Презент лексема с доминантним ликом, ‐а̄ ˈ‐ити, у највећем је броју
примера (близу 600) са за слог регредираним МА (ала̄ ˈлити‐аˈла̄ лӣм, бе̄ ˈлити, гне̄ ˈвити,
дозлогр̄ ˈдити...). Тек једна група њих (26, односно око 3%) не познаје ову алтернацију:
глӯˈмити‐глӯˈмӣм, го̄ ˈрчити, гӯˈстити, дра̄ ˈмити, жӯˈљити, је̄ ˈдрити, кӣˈсити, кӣˈшити²,
лӣˈчити, пӣˈздити, пле̄ ˈвити, ре̄ ˈзити, рӯˈјити, сја̄ ˈјити, сне̄ ˈжити, сра̄ ˈмити се, ?та̄ ˈјити,
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трӯˈбити, тӯˈжити, ?шӣˈзити, шкрӣˈпити. Њихови се пак префиксали не понашају
једнако – једни задржавају МА: загӯˈстити, одглӯˈмӣм, пожӣˈвӣм, растрӯˈбӣм, а други га
померају унатраг: наˈжӯљӣм, поˈсра̄ мӣм, уˈва̄ жӣм. Дублетно МА у презенту познаје
на̄ ˈглити – нˈа̄ глӣм (на̄ ˈглӣм); уз мо̄ бити‐мˈо̄ бӣм имамо и мо̄ ˈбӣм само у једном значењу
(’радити на моби’, али не ’звати на мобу’). Го̄ ˈрчити1 и го̄ ˈрчити2 необични су примери, у
којима је јединŏ регресија презентског МА дистинктивно обележје прелазности –
го̄ ˈрчӣм : гˈо̄ рчӣм.
Код кратких основа, (1) регредирано МА у презенту редовно је код глагола с
префиксом (заˈсводӣм, оˈбновӣм, опеˈпелӣм…), док (2) код глагола без префикса
доминира финално МА (биˈстрӣм, весеˈлӣм, ноˈћӣм...). Па ипак, у мањој мери налазимо и
опречне појаве – (3) регресије МА код непрефигираних глагола: благослоˈвити‐
‐благоˈсловӣм, жеˈнити, зглоˈбити се, зелеˈнити, коˈзити, креˈчити², окоˈмити се,
пакоˈстити², питоˈмити, преподоˈбити се, румеˈнити, смоˈчити, теˈлити, тестеˈрити²,
штеˈнити (таквих је 15 према 108 префигираних), односно (4) изостанак регресије МА
код префигираних: зајезеˈрити²‐зајезеˈрӣм², запепеˈлити, изглаˈднити, напакоˈстити²,
погоспоˈдити се, свеˈштити, скоˈрити (~ кˈора), уваˈјдити, умилоˈстити, уразуˈмити²,
уфаˈјдити се, ушатоˈрити се², тако и једносложне основе заˈднити‐заˈднӣм², поˈзлити
(про‐, у‐) (таквих је 16 према 83 непрефигирана примера). Жалоˈстити и спријатеˈљити
су дублети.
Глаголи заˈптити, заˈднити, кнˈити имају презенте на ‐ије̄ м, с уобичајеном
регресијом МА у случајевима где је она могућа (зˈаптије̄ м, зˈадније̄ м² : кнˈије̄ м).
Из прегледа грађе је видљиво да одређене речи, иако од истих мотиватора, носе
недоследне ПЛ. То је најприметније код твореница од придева на ‐ав, где према десетак
примера попут блатња̄ ˈвити имамо шездесетак дублета као блата̄ ˈвити / блˈатавити.
Неподударне су и ове групе речи – обезгла̄ ˈвити, заогла̄ ˈвити, стрмогла̄ ˈвити :
тврдоˈглавити, завртоˈглавити : уоˈглавити / уогла̄ ˈвити; кора̄ ˈчити, откора̄ ˈчити :
опкора̄ ˈчити / опкоˈрачити, раскора̄ ˈчити / раскоˈрачити, раздржа̄ ˈвити : подрˈжавити /
подржа̄ ˈвити.
2.1.312.6. Специфичност глагола грађених суфиксом ‐ити представља и ступање у
однос паронимије са суфиксалима на ‐ати. Како се из прегледа који следи може
видети576, код мањег дела од педесетак таквих парова (1–3) прозодија не игра
дистинктивну улогу, док код оних других (означених комбинацијом група), већинских,
глаголи с ликом ăˈ‐ати стоје наспрам оних на ‐ити с другачијим МА или дужином ПОС.
(1) ăˈ‐ – вретеˈнати : вретеˈнити, сјезеˈрати : сјезеˈрити, ?туˈтњати : ?туˈтњити,
удостоˈјати : удостоˈјити
(2) а̄ ˈ‐ глӣˈбати : глӣˈбити, жӯˈљати : жӯˈљити, ?крӣˈвати : крӣˈвити, кӯˈмати :
кӯˈмити, кӯˈцати : кӯˈцити, пре̄ ˈчати : попре̄ ˈчити, ре̄ ˈдати, ре̄ ˈђати : ре̄ ˈдити (~ рˈе̄ д),
ута̄ ˈјати : ута̄ ˈјити
(3) ˈă‐ – збˈабати : збˈабити, јˈадати : јˈадити (али: доја̄ ˈдити / доˈјадити), кˈрпати :
кˈрпити, мрˈежати : мрˈежити, попаˈтосати : попаˈтосити, проˈветрати : провˈетрити,
раˈскишати : заˈкишити (али кӣˈшити / кˈишити), ?стˈарати се : стˈарити
(1–2) аˈ‐ати : а̄ ˈ‐ити – браˈздати : бра̄ ˈздити, глаˈвати : гла̄ ˈвити (обезгла̄ ˈвити...),
глаˈсати : гла̄ ˈсити, излиˈстати : слӣˈстити, испиˈлати : испӣˈлити (~ пˈила) (али:
препӣˈлати : испӣˈлити), јеˈдрати : је̄ ˈдрити (~ је̄ ˈдар), јуриˈшати : јурӣˈшити, клобуˈчати :
клобӯˈчити, кораˈчати : кора̄ ˈчити (али: опкора̄ ˈчити / опкоˈрачити, рас‐), маˈцати :
ма̄ ˈцити, наобруˈчати : заобрӯˈчити, околиˈшати : околӣˈшити, освеˈтлати : осве̄ ˈтлити,
У избору примера као критеријум занемарујемо начин творбе, тј. поистовећујемо префиксалне и
префиксално-суфиксалне творенице.
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пораˈвнати : пора̄ ˈвнити, раскваˈсати : заква̄ ˈсити, раскусуˈрати : докусӯˈрити,
распојаˈсати : распоја̄ ˈсити, реˈсати : ?ре̄ ˈсити, сапуˈнати : сапӯˈнити, склаˈдати :
скла̄ ˈдити (али: уˈскладити), тоциˈљати : тоцӣˈљити, убрˈзати : убр̄ ˈзити, умрˈтвати :
умр̄ ˈтвити (ту спадају и они суфиксали са ‐ати чија би основа пре била од компаратива
него од позитива – дуˈжати : дӯˈжити, краˈћати : кра̄ ˈтити, стиˈшати : утӣˈшити,
уреˈђати : проре̄ ˈдити (~ ре̄ ˈд‐ак), чврˈшћати : учвр̄ ˈстити
(1–3) аˈ‐ати : ˈа‐ити – глаˈчати : глˈадити, молиˈтвати : моˈлитвити, овеˈштати :
иˈзвештити (али: свеˈштити), упечаˈтати : упеˈчатити, шепрˈтљати : шеˈпртљити
(али: ушеˈпртљати : ушеˈпртљити)
(1–4) аˈ‐ати : другачији мотивни ПЛ суфиксала са ‐ити – камеˈнати : кˈаменити,
лаˈктати : наˈла̄ ктити (али: поˈдла̄ ктити / подла̄ ˈктити), сумпоˈрати : сˈӯмпорити
Наведеним паровима ваља прикључити и оне у којима један или оба члана познају
дублетизам: звˈерати / зве̄ ˈрати : зве̄ ˈрити, мӯˈљати / муˈљати : мӯˈљити, ?услиˈшати
(али: ?преˈслишати) : ?уˈслишити / услӣˈшити, шамаˈрати : ошаˈмарити / ошама̄ ˈрити.
Творбено су сродни и прости парови браˈнати : бра̄ ˈнити, теˈжати : те̄ ˈжити, као и
деривати од хомонимских основа прокљуˈчати : укљӯˈчити, јеˈдрати : је̄ ˈдрити (~ је̄ ˈдар) :
јеˈдрити / јˈедрити (~ јеˈдро / јˈедро).
2.1.313. Суфикс ‐ити2
Деминутивно‐хипокористично значење имају глаголи с ла̄ ˈгити, па̄ ˈјити, свӣˈрити,
сӣˈпити, сме̄ ˈшити. По томе се они разликују од оних из групе ‐ити1. Они сви, осим тога,
имају презент без регресије МА (ла̄ ˈгӣм и сл.), мада то није дистинктивна црта између
две групе глагола, будући да та особина важи и код других, али у сразмерно малом
броју примера.
2.1.314. Суфикс ‐кити
С овим суфиксом имамо хипокористике па̄ ˈјкити и мˈӣлкити / мӣˈлкити (~
спа̄ ˈвати, мˈиловати). Претсуфиксално МА у њима одговара ономе из деминутива са
‐ити2, а оно пред ПОС деминутивима на ‐К‐кати.
2.1.315. Суфикс ‐арити, ‐уљити
Речи с овим суфиксима носе ПЛ са суфиксалним МА и дужином: клата̄ ˈрити,
крва̄ ˈрити, рова̄ ˈрити, ћифта̄ ˈрити, шкрта̄ ˈрити – вртӯˈљити, дрхтӯˈљити, смејӯˈљити
се. Од тога одступа једино вуˈцарити, који је у РСЈ07 био дат и с колумналном
варијантом вуца̄ ˈрити².
2.1.316. Суфикси ‐ољити, ‐орити, ‐оњити
Ови глаголи, који махом означавају производњу звука и граде се од мање‐више
прозирне ономатопеје, или су (1) с иницијалним МА или (2) са суфиксалним:
(1) ?мˈешкољити, ?мˈрмољити – ?бˈрборити, ?мˈрморити, њˈуњорити, шˈушкорити,
(2) ?бобоˈњити – громоˈрити, клопоˈрити
(1–2)?гˈргољити / гргоˈљити, ?жвˈргољити / жвргоˈљити, кˈркољити / кркоˈљити –
?гˈргорити / гргоˈрити, кˈркорити / кркоˈрити
Једино ?мˈигољити / мӣˈгољити (~ мˈигнути) познаје и претсуфиксално МА и дуг
ПОС.
2.1.317. Суфикс ‐овити
Глаголи одухоˈвити и отелоˈвити са суфиксалним су МА, које помичу у презенту.
То важи и за одушеˈвити / душе̄ ˈвити, осим што се он јавља и с дугом варијантом.
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2.1.318. Суфикс ‐ушити
Три творенице с овим суфиксом носе МА на њему: певӯˈшити, рогӯˈшити,
скорӯˈшити се (потоње је ПСТ).
2.1.319. Суфикс ‐чити
Неколико глагола с овим суфиксом, паˈстӣрчити, поˈжа̄ рчити, страˈжа̄ рчити,
таˈба̄ нчити, циˈга̄ нчити², као и ПСТ залеˈдӣнчити, укоˈле̄ нчити, 577 има колумналне
ликове, с дугим ПОС и МА пред њим. То су већином мотивна или регредирана МА,
изузев у поˈжа̄ рчити, циˈга̄ нчити²; потоња лексема јавља се и у варијанти с мотивним
МА, цˈига̄ нчити².
2.1.320. Суфикс ‐нути
2.1.320.1. Глаголи суфигирани морфемом ‐нути, чију творбену анализу у неким
примерима отежава непрозирност мотиватора и смера мотивације578, приклањају се
једном од ова три ПЛ, дата редом према учесталости: (1) (а)ˈă‐нути, (2) (а)āˈ‐нути, (3)
(а)ăˈ‐нути579; остали се колебају између два решења.
(1) ˈајснути, бˈапнути, блˈеднути, бљˈузнути, бљˈунути, бљˈуцнути, бˈоцнути,
брˈецнути, брˈиснути, бˈрчнути, бˈубнути, бˈупнути, бˈућнути, вˈарнути, ?вˈрднути,
вˈрцнути, гˈађнути, гˈаснути, гˈицнути се, глˈаднути, глˈаснути се, глˈацнути, глˈеднути,
глˈоднути, глˈоцнути, гмˈизнути, гњˈецнути, гњˈурнути, грˈебнути, грˈицнути, гˈркнути,
грˈунути, гˈрцнути, гˈуднути, гˈурнути, гˈуснути, гˈутнути, гˈуцнути, дˈељнути, дˈимнути,
дрˈемнути, дˈрмнути, дˈрпнути, дˈрхтнути, ђˈикнути, ?ђˈипнути, ђˈуснути, жˈацнути,
жˈегнути, жˈивнути, жˈицнути, жмˈирнути, ?звˈекнути, звˈернути, звˈизнути, звˈоцнути,
звˈрцнути, згˈаснути, зглˈајзнути, зˈибнути, зˈуцнути, јˈавнути, јˈарнути, јˈецнути,
?кˈиснути, клˈецнути, ?кљˈунути, кљˈуцнути, кˈопнути, кˈоснути, крˈеснути, кˈркнути,
кˈрхнути, кˈуљнути, кˈуцнути, лˈеднути, лˈизнути, лˈопнути, љˈубнути, љˈуљнути,
љˈуснути, љˈутнути, љˈушнути, мˈазнути, мˈаршнути, мˈекнути, млˈатнути, мˈрднути,
мˈућнути, мˈуцнути, пˈевнути, пˈецнути, пˈиснути, пљˈеснути, пљˈуснути (по лицу),
пљˈуснути (по води), пˈрднути, пˈућнути, рˈезнути, рˈигнути, рˈокнути, рˈоснути, сˈекнути,
сˈецнути, сˈипнути, сјˈарнути, скˈокнути, смˈрднути, стрˈељнути, сˈузнути, сˈуљнути,
тˈапнути, твˈрднути, тˈихнути, тˈокнути, трˈенути, трˈепнути, трˈеснути, тˈрзнути,
тˈрљнути, трˈупнути, тˈупнути, ћˈакнути, ћˈефнути се, фˈикнути, фљˈаснути, хˈапнути,
хˈрснути, цˈакнути, цˈапнути, цвˈокнути, цˈелнути, цˈепнути, цˈимнути, цмˈокнути,
цˈокнути, цˈугнути, цˈугнути, чˈарнути, чвˈакнути, чвˈрснути, чˈифтнути се, чˈупнути,
чˈучнути, џˈапнути се, џˈарнути, шˈарнути, швˈигнути, шˈиљнути, шˈишнути, шкˈиљнути,
шљˈапнути, шљˈиснути, шљˈокнути, шˈорнути, штˈипнути, штˈрпнути, штˈрцнути –
буˈботнути, заˈринути, гоˈракнути, леˈпетнути, маˈмузнути, поˈдругнути се, уˈгризнути се,
шеˈврднути
(2) а̄ ˈкнути, бе̄ ˈкнути, бле̄ ˈкнути, бр̄ ˈкнути, вӣˈкнути, вре̄ ˈкнути, ?врӣˈснути,
га̄ ˈкнути, гӣˈбнути, гӯˈкнути, дӣˈхнути, дре̄ ˈкнути, дӯˈрнути се, е̄ ˈкнути, жва̄ ˈкнути,
жӣˈгнути, зве̄ ˈкнути, звӣˈзнути, звр̄ ˈкнути, зе̄ ˈбнути, зе̄ ˈвнути, зӯˈкнути, је̄ ˈкнути, јӯˈрнути,

Неке од наведених лексема могле би се изводити простим -ити, нпр. из пастирче, пожарац, коленце.
Глагол пиˈја̄ нчити тако смо и сврстали (~ пија̄ ˈнац), мада би могло бити и према пиˈјан, пија̄ ˈн-ство.
578 Глаголи кора̄ ˈкнути, колӯˈтнути, котӯˈрнути, евидентни видски парњаци трајних кораˈчати,
колуˈтати, котуˈрати, теже би се, с обзиром на нпр. изостанак палатализације, изводили из тих глагола
него из именица кˈора̄ к, кˈолӯт, кˈотӯр, чији би дуги ПОС олакшао опис њихове прозодије. – Друго, парови
као вӣˈкати ~ вӣˈкнути, кӣˈјати ~ кӣˈнути, бˈоцкати ~ бˈоцнути једнако би се могли мотивисати од
свршеног ка несвршеном као и обратним смером. Ни прозодија њихова не открива који би глагол био
мотивни, будући да су ти ПЛ доминантни у творбеним моделима којима припадају.
579 Презенти друге и треће групе су с регресијом: (а)ˈа̄ -не̄ м, одн. (а)ˈă-не̄ м. Једино је белаˈснути²
забележено с презентом „-не̄ м“ (тако и у РМС, ХЈП), док је у РА, рецимо, бела̄ ˈснути / беˈласнути.
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кве̄ ˈкнути, кӣˈхнути, кӣˈнути, кре̄ ˈкнути, крӣˈкнути, кӯˈснути, лӣˈнути, ?ма̄ ˈнути, ме̄ ˈкнути,
мӯˈкнути, ња̄ ˈкнути, њӣˈснути, њӣˈхнути, пӣˈнути, пӣˈрнути, псӣˈкнути, рӣˈкнути,
се̄ ˈвнути, сӣˈјнути, сӣˈкнути, ?сӣˈнути, сја̄ ˈјнути, ?сӯˈкнути, сквӣˈкнути, скӣˈкнути,
стрӯˈјнути, ћӯˈкнути, фр̄ ˈкнути, ха̄ ˈкнути, хрӣˈпнути, хр̄ ˈкнути, цвр̄ ˈкнути, цӣˈкнути,
че̄ ˈпнути, шӣˈкнути – ала̄ ˈкнути, алаӯˈкнути, арлаӯˈкнути, гргӯˈтнути, гугӯˈкнути,
гугӯˈтнути, дудӯˈкнути, жива̄ ˈхнути, завӣˈрнути, кокода̄ ˈкнути, колӯˈтнути, кора̄ ˈкнути,
котр̄ ˈљнути, котӯˈрнути, кукурӣˈкнути, лепр̄ ˈшнути, љуљӯˈшнути, насме̄ ˈхнути се,
присӯˈкнути, тандр̄ ˈкнути, тотр̄ ˈкнути, тоцӣˈљнути, тума̄ ˈрнути, турӯˈкнути,
ужа̄ ˈснути, фићӯˈкнути, хала̄ ˈкнути, хаха̄ ˈкнути, цагр̄ ˈкнути, цилӣˈкнути, чара̄ ˈкнути,
чепр̄ ˈкнути, шкамӯˈтнути
(3) хлаˈднути се – бацаˈкнути, голиˈцнути, гроˈкнути, грохоˈтнути, копрˈцнути се,
мекеˈтнути, палаˈцнути, певуˈцнути, светлуˈцнути, тетуˈрнути, трепеˈтнути,
уштаˈпнути се, џилиˈтнути се
Дублети:
(1–2) ва̄ ˈбнути / вˈабнути, ва̄ ˈгнути / вˈагнути, вӣˈрнути / вˈирнути, глˈухнути /
глӯˈхнути, гра̄ ˈкнути / грˈакнути, гˈрмнути / гр̄ ˈмнути, дӣˈрнути / дˈирнути, звˈирнути /
звӣˈрнути, зо̄ ˈвнути / зˈовнути, клˈизнути / клӣˈзнути, клˈикнути / клӣˈкнути, кме̄ ˈкнути /
кмˈекнути, мӯˈкнути (мˈукнути), свӣˈрнути / свˈирнути, ср̄ ˈљнути / сˈрљнути, стрӯˈгнути /
стрˈугнути, стˈукнути / стӯˈкнути, тр̄ ˈкнути / тˈркнути, цˈурнути / цӯˈрнути, шкрˈипнути /
?штˈинути / штӣˈнути,
шкрӣˈпнути,
штˈркнути / штр̄ ˈкнути – кашљӯˈцнути /
каˈшљуцнути, фијӯˈкнути / фиˈјукнути
(1–3) каˈнути / кˈанути, каˈпнути / кˈапнути, лˈакнути / лаˈкнути, лˈанути / лаˈнути,
млаˈкнути / млˈакнути – цуˈрикнути / цуриˈкнути
(2–3) леˈтнути / ле̄ ˈтнути – белаˈснути се / бела̄ ˈснути се, јаӯˈкнути / јауˈкнути,
лелеˈкнути / леле̄ ˈкнути, мауˈкнути / маӯˈкнути, мијауˈкнути / мијаӯˈкнути, мјауˈкнути /
мјаӯˈкнути,
мрњауˈкнути / мрњаӯˈкнути,
цијӯˈкнути / цијуˈкнути,
цркуˈтнути /
цвркӯˈтнути, џараˈкнути / џара̄ ˈкнути, шкргӯˈтнути / шкргуˈтнути, шкрипӯˈтнути /
шкрипуˈтнути
Слично се понашају и ПСТ, само што не познају варијанту с претсуфиксалним МА:
(1) згˈуснути, шчвˈрснути – оˈтврднути, оˈчврснути, уˈтихнути
(2) прева̄ ˈгнути
(1–2) скра̄ ˈјнути / скрˈајнути – оˈсмехнути / осме̄ ˈхнути,
подсме̄ ˈхнути
се
/
поˈдсмехнути се
Једина правилност која се може уочити јесте опредељивање простих
ономатопејских основа за ПЛ ˈă‐нути: ˈајснути, бˈапнути, бˈрчнути, бˈубнути, бˈућнути,
ђˈипнути, звˈизнути, ?звˈоцнути, зглˈајзнути, мˈаршнути, мˈућнути, пљˈуснути, тˈапнути,
фˈикнути, хˈапнути, цˈакнути, цˈапнути, цвˈокнути, цмˈокнути, цˈокнути, ?швˈигнути,
шљˈапнути, шљˈиснути, штˈрпнути, штˈрцнути (уп. бе̄ ˈкнути, арлаӯˈкнути од
суфигиране ономатопејске основе). Од тога се изузима једино ?штˈркнути / штр̄ ˈкнути.
Број слогова у вези је с избором ПЛ: двосложне основе, особито кратке,
преферирају МА на свом крају: примера попут буˈботнути вишеструко је у својој групи
мање него оних као ала̄ ˈкнути, бацаˈкнути у својим групама.
2.1.320.2. Сва три ПЛ успостављају се, осим задржавањем мотивног лика, и
различитим алтернацијама, које су ређи случај. Из прве групе (а) регресију МА имамо у
примерима бљˈунути, гˈицнути се, глˈаснути се, глˈоднути, грˈебнути, гˈутнути, дˈрхтнути,
ђˈикнути, ?кљˈунути, кˈопнути, кˈоснути, крˈеснути, кˈрхнути, кˈуљнути, лˈеднути,
лˈопнути, рˈокнути, рˈоснути, скˈокнути, сˈуљнути, тˈокнути, трˈепнути, ћˈефнути се,
чвˈакнути, чˈифтнути се, чˈупнути – буˈботнути, леˈпетнути, маˈмузнути, шеˈврднути, а
(б) регресију МА и краћење ПОС у гˈађнути, гˈаснути, гњˈурнути, грˈунути, гˈуднути,
гˈурнути, гˈуснути, дрˈемнути, жˈивнути, жмˈирнути, згˈаснути, зˈибнути, јˈавнути,
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јˈарнути, лˈизнути, љˈубнути, љˈуљнути, љˈутнути, млˈатнути, пˈиснути, пљˈуснути,
пˈрднути, сјˈарнути, стрˈељнути, твˈрднути, тˈрљнути, цˈепнути, чˈарнути, чвˈрснути,
чˈучнути, џˈапнути / се, шˈарнути, шˈиљнути, шˈишнути, шкˈиљнути, шљˈокнути,
шˈорнути, штˈипнути – поˈдругнути се, уˈгризнути се, затим придевске основе гˈуснути,
тˈихнути, шчвˈрснути, и још ђˈуснути, звˈернути, пљˈеснути, џˈарнути, смˈрднути, које
имају мотивни дублетизам. Регресију с краћењем налазимо и у одговарајућим
члановима дублета ва̄ ˈбнути / вˈабнути, вӣˈрнути / вˈирнути, глˈухнути / глӯˈхнути,
гра̄ ˈкнути / грˈакнути, дӣˈрнути / дˈирнути, звˈирнути / звӣˈрнути, клˈизнути / клӣˈзнути,
кме̄ ˈкнути / кмˈекнути, мӯˈкнути (мˈукнути), свӣˈрнути / свˈирнути, стрӯˈгнути /
стрˈугнути, цˈурнути / цӯˈрнути; гˈрмнути / гр̄ ˈмнути, ср̄ ˈљнути / сˈрљнути, фијӯˈкнути /
фиˈјукнути (последња три примера познају и мотиваторе на ‐ăˈ‐ати, те се код њих не
мора уводити краћење). Само краћење ПОС јавља се у цˈугнути и бˈапнути (потоње од
мотивног дублета).
У групи (2) налазимо (а) дужење ПОС – котр̄ ˈљнути, котӯˈрнути, лепр̄ ˈшнути,
љуљӯˈшнути, насме̄ ˈхнути / се, ?сӣˈнути, чара̄ ˈкнути, чепр̄ ˈкнути, шкамӯˈтнути, тако и од
мотивних дублета у примерима гргӯˈтнути, тандр̄ ˈкнути, фићӯˈкнути, хала̄ ˈкнути,
хаха̄ ˈкнути, цилӣˈкнути. Дужење је дублетно у белаˈснути се / бела̄ ˈснути се, леˈтнути /
ле̄ ˈтнути,
цвркуˈтнути / цвркӯˈтнути,
џараˈкнути / џара̄ ˈкнути,
шкрипӯˈтнути /
шкрипуˈтнути; кашљӯˈцнути / каˈшљуцнути. (б) Прогресију МА с дужењем видимо у
лӣˈнути, пӣˈнути и у жива̄ ˈхнути. (в) Без дужења МА прогредира у неглаголским
основама: жива̄ ˈхнути, кве̄ ˈкнути, колӯˈтнути, кора̄ ˈкнути, ужа̄ ˈснути.
Код дублета тр̄ ˈкнути / тˈркнути, штˈркнути се / штр̄ ˈкнути се, клˈикнути /
клӣˈкнути, шкрˈипнути / шкрӣˈпнути, ?штˈркнути / штр̄ ˈкнути увиђамо различите односе
према мотивној прозодији.
Творенице из групе (3) познају краћење ПОС: млаˈкнути², хлаˈднути се,
уштаˈпнути се, прогресију МА: каˈнути / кˈанути, каˈпнути / кˈапнути, лˈакнути / лаˈкнути,
лˈанути / лаˈнути; цуриˈкнути (поред цуˈрикнути² према нереално нормираном
цуˈрик580), али у једном примеру и регресију МА: млˈакнути² (с краћењем; поред
млаˈкнути²).
2.1.320.3. Јављање прозодијских алтернација у свим трима типовима, међу којима
се, осим набројаних појединости, не могу наћи релевантне разлике581, ни фонолошке ни
семантичке, сведочи о непреврелом стању и разнострано усмереним прозодијским
процесима. Те се неједнакости виде – да најпре за пример узмемо један малени скуп
речи са ‐нути, деадјективе – анализом парова као гˈуснути : хлаˈднути (~ а̄ ˈ‐), тˈихнути :
лаˈкнути² (~ ˈа‐) или међусобно опречним смером кретања МА у примерима гˈуснути :
лаˈкнути² (регресија : прогресија). Даље, неједнаких су прозодијских ликова и по
структури мотиватора сличне творенице као зˈибнути, љˈубнути : ва̄ ˈбнути / вˈабнути;
јˈавнути, жˈивнути : ва̄ ˈгнути / вˈагнути; заˈринути : пӣˈнути, лӣˈнути (и кӣˈ(х)нути).
Нешто више доследности налазимо код глагола од основа на ‐кати: вӣˈкнути,
гӯˈкнути, мӯˈкнути, цвр̄ ˈкнути и сл. – алаӯˈкнути, арлаӯˈкнути, гугӯˈкнути, цагр̄ ˈкнути –
јаӯˈкнути / јауˈкнути, лелеˈкнути / леле̄ ˈкнути, мауˈкнути / маӯˈкнути, мијауˈкнути /
мијаӯˈкнути, мјауˈкнути / мјаӯˈкнути, цијӯˈкнути / цијуˈкнути, шкргӯˈтнути / шкргуˈтнути
(разлику између другог и трећег низа примера треба приписати суфиксалима са ‐кати,
в. т. 2.1.297). Према мотивном дублетизму код тих глагола само дуго имамо
тандр̄ ˈкнути, фићӯˈкнути, хала̄ ˈкнути, хаха̄ ˈкнути, цилӣˈкнути, и обратно, према
Уп. цури̏ к у К–Ш, ХЈП.
Пешикан пак (1963–1964: 271, 291) наводи, без нарочите разраде, да „ин[х]оативни глаголи, глаголи
са значењем слабо изражене особине и деминутиви“ начелно носе ПЛ -ˈа-нути, а ономатопеје ПЛ -а̄ ˈ-нути.
Он претпоставља и фоносимболизам, тј. „утицај краћег или дужег трајања радње, одн. звука који се
опонаша“: дˈрмнути, грˈухнути : ма̄ ˈхнути, рӣˈкнути, што се не чини нарочито убедљиво.
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мотивној краткоћи имамо чара̄ ˈкнути, чепр̄ ˈкнути – цвркуˈтнути / цвркӯˈтнути,
шкрипӯˈтнути / шкрипуˈтнути. 582 Недоследно је још регредирано фијӯˈкнути /
фиˈјукнути ~ фијуˈкати / фијӯˈкати (тако и у РМС, ОР, Мат), мада је регресија као у
фиˈјукнути уочљива и у сродним примерима без ‐к‐: каˈшљуцнути²583, леˈпетнути,
трˈепнути. (Наспрам тих регредираних ликова имамо нпр. продужене кашљӯˈцнути²,
лепр̄ ˈшнути 584 , мотивне светлуˈцнути, тетуˈрнути, трепеˈтнути, џилиˈтнути се, а
према мотивном дублетизму само дуго гргӯˈтнути.)
2.1.321. Суфикс ‐уцнути
Ако се изузму глаголи као гребӯˈцнути, кашљӯˈцнути / каˈшљуцнути, који према
себи имају форму на ‐уцати / ‐уцкати и који се могу изводити простим ‐нути, са
сложеним суфиксом ‐уцнути остаје само штрбӯˈцнути (~ штˈрпкати). У том и у другим
наведеним примерима уочљива је тежња ка дужењу деминутивног форманта ‐уц‐.
Глаголски суфикси – страног порекла
2.1.322. Суфикс ‐исати
Више од 300 глагола на ‐исати (‐ише̄ м), од којих нису сви творбене речи, носе исти
ПЛ, с МА пред суфиксом и свим краткоћама. Ево десетине таквих: адвокаˈтисати,
амалгаˈмисати, алегоˈрисати, анатеˈмисати, багеˈрисати, бадаваˈџисати, бакаˈрисати,
биˈтисати, бункеˈрисати, вакциˈнисати, врагоˈлисати, генераˈлисати, готоваˈнисати,
груˈписати... Једини изузетак је дублет маˈнисати / ма̄ ˈнисати ’налазити (коме) мане’, у
ком је дужина Вукова.
2.1.323. Суфикс ‐ирати и сложени суфикси
Готово хиљаду и по глагола на ‐ирати, од којих нису сви мотивисани, а ни
суфигирани ако и јесу мотивисани, безизузетно носи суфиксални ПЛ ‐ӣˈрати (с
регредираним МА у презенту ‐ˈӣра̄ м). Навешћемо десетак њих са суфиксом у наведеној
форми: анкетӣˈрати, аплаудӣˈрати, докторӣˈрати, емајлӣˈрати, живцӣˈрати,
интензивӣˈрати, матурӣˈрати, минӣˈрати, нокаутӣˈрати, прогнозӣˈрати, профитӣˈрати,
рецензӣˈрати, стажӣˈрати, стипендӣˈрати, тушӣˈрати, фантазӣˈрати, шокӣˈрати...
Суфикс ‐изирати, чије се изведенице најчешће јављају као неравноправне
варијанте глагола на ‐изовати, понаша се истоветно: атомизӣˈрати, естетизӣˈрати,
канализӣˈрати, латинизӣˈрати, специјализӣˈрати, тактизӣˈрати, типизӣˈрати,
христијанизӣˈрати..., а тако и ‐онирати: импресионӣˈрати, магационӣˈрати,
субвенционӣˈрати...,
те
‐(и)фицирати:
електрифицӣˈрати,
класифицӣˈрати,
мумифицӣˈрати, русифицӣˈрати...
2.1.324. Заменички суфикси
Суфиксација заменица, изузев оних субјективне оцене (в. т. 2.1.268), непримећена
је појава у двема великим творбама (Бабић 2002, Клајн 2003). И збиља није уобичајено
говорити о суфиксима ‐акав, ‐олики или ‐де, мада смерницу за такав третман дају
Барићева и др. (1997: 275)585, а имплицитно и Пипер и Клајн (2013: 202), и мада би се
они с пуним правом могли издвојити на основу речничких дефиниција – истовремено и
творбених парафраза – попут ових: онакав ’који је као онај’, толики ’те величине’, овде
Давање предности дугој варијанти, поред РСЈ, који то чини с недовољном доследношћу, предлаже
Пешикан (196–1964: 290–291), на основу стања у народним говорима. Но, ни Вукова краткоћа (бауˈкнути,
јауˈкнути, мауˈкнути, пијуˈкнути...) није доследна (вијӯˈкнути, звијӯˈкнути).
583 У ОР ипак кашљуˈцнути² (уз кашљӯˈцнути²).
584 Кора̄ ˈкнути, колӯˈтнути, котӯˈрнути, како је објашњено у фн. 578, не сврставамо овде.
585 Аутори, ипак, иако заменице од прилога разликују на традиционалан начин, у мотивне заменице
сврставају речи гдје, камо, куда (l. c.).
582

263

’на овом месту’, куда ’којим правцем’.586 Управо на основу тога ми у доњој табели
утврђујемо систем творбе показних заменица, укључујући ту и прилошке, међу којима
оне на ‐ако и ‐акако третирамо као конвертоване587, па их у приказу не наводимо. На
исти начин као показне творе се и упитно‐односне заменице, мотивисане речју који.
Табела 28. Расподела ПЛ суфигираних заменица
Мотивна реч
→ оˈва̄ ј588
оˈна̄ ј
тˈа̄ ј
коˈјӣ
Суфикс ↓
‐аˈкав
оваˈкав
онаˈкав
таˈкав
каˈкав
‐олиˈкӣ /
оволиˈкӣ /
оноˈликӣ /
толиˈкӣ /
коˈликӣ /
‐оˈликӣ
овоˈликӣ
онолиˈкӣ
тоˈликӣ
колиˈкӣ
‐ˈамо
оˈва̄ мо / оˈвамо оˈна̄ мо / оˈнамо тˈамо
кˈамо
‐уд(а̄ )
овуˈда̄ / оˈвуда̄
оˈнуд, оˈнуда̄ /
тˈуд, туˈда̄
кˈуд, куˈда̄
онуˈда̄
‐де
о̄ ˈвде
о̄ ˈнде
гдˈе
‐аˈда̄ / ‐аˈда,
сˈад, саˈда̄ /
тˈад, таˈда̄ /
кˈад, каˈда̄ /
‐ˈад
саˈда
таˈда
каˈда
(суплетивно)
‐д(а̄ )
(ˈовда̄ 589)
ˈонда̄
Прегледом табеле види се, најпре, лакуна на месту коме одговара заменица тˈӯ,
као и укрштање суфиксâ за означавање времена (двосложног ‐ада, који долази на
неслоговне основе, и једносложног ‐да, који долази на једносложне). У погледу
прозодије, уочавају се две недоследности у систему: (1) према дугом оˈва̄ мо², оˈна̄ мо²
имамо само кратко двосложно тˈамо, кˈамо; а (2) према оˈвуда̄ ², оˈнуда̄ ² немамо *тˈуда̄ ,
*кˈуда̄ , с МА пред суфиксом. У погледу квантитета факултативног ‐а590, доследна је
његова варијантност код речи са ‐ада и дужине код речи са ‐уда̄ 591 и ‐да̄ . (Та доследност,
ипак, изостаје при префиксацији и суфиксацији ових изведеница, в. т. 2.2.3.) Суфиксе
‐ада и ‐да класификујемо као засебне будући да су на сегментном нивоу различити, али
и због неједнаке прозодије: први носи финално МА, а други га смешта пред ПОС.
Узгред буди речено, за М. Стевановића, који деривацији заменица приступа дијахронијски, смер
извођења је обрнут: у как-ав, кол-ик он види „прилошке основе и придевске наставке“, за шта даје
неуверљиво поткрепљење. Придевска заменица такав, по њему, „казује да појам уз чије име стоји има
особину што је у неком другом појму“, а то не објашњава њено прилошко порекло (1986: 571–572).
587 На основу односа међу придевима и прилозима попут ја̄ ˈко ~ јˈа̄ ко (начинско значење), мˈа̄ ло̄ ~ мˈало
(значење количине), и у паровима као оволики ~ оволико, колики ~ колико може се успоставити формално
и значењски јасна веза, с тим што би се за парове као овак-а̣ в ~ овак-о морала увести редукција основе.
Такав поступак би имао темеља у дијалекатском – уосталом и Вуковом – облику ка̀ к-ӣ ’какав’,
нормираном све до 1960. (нпр. у Белић 1950), и у говору врло честом споју тако нешто (ум. такво
нешто).
588 У творби учествују редуковане основе ов-, он-, т-, к-. Заједничком завршетку -ˈа̄ ј из заменица овај, онај,
тај не би се могла придати вредност суфикса, будући да се ове лексеме не могу творбено парафразирати.
Свођење основа на једну фонему (која у потоњем случају алтернира пред звучним сугласником, нпр. к-ад
: г-де), иако нетипично, српској морфологији није непознато. У флексији тако имамо анализу њ-ега, њ-е, њих..., па чак и на нулту основу у случају енклитика као ∅-их. Маројевић (2005: 741) такође у творби
заменичких речи види „заменички корен -к-“.
589 Само у изразу овда-онда ’с времена на време’.
590 Омашком или из оправданог разлога, изостао је облик овуд. (И РА нпр. с њега упућује на овуда, док онуд
даје у истој одредници са онуда.)
591 Међу другим речницима једино Мат нуди и кратке варијанте куˈда², туˈда², свуˈда², а ХЈП куˈда̄ , али
туˈда, свуˈда, нˈекуда...
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Поређењем примерâ о̄ ˈнде и ˈонда̄ , код којих се очекује истоветна врста дужења,
уочавамо избегавање кумулације квантитета. – Као изразитија појава у суфиксацији
датих заменица могло би се истаћи одвајање прозодије неслоговних основа од оних
једносложних, уочена на чак три места у овако скромном скупу примера.
Речи с постфиксом ‐год раслојавају се у две групе: (1) једносложне (увек кратке592)
основе прогредирају МА: гдеˈгод, каˈдгод, коˈгод, куˈдгод, штаˈгод, штоˈгод, 593 а (2)
вишесложне основе задржавају мотивну прозодију: каˈдагод, каˈкавгод, кˈакогод, кˈамогод,
коˈликогод, куˈда̄ год, чиˈјӣгод594, 595. Уз потоње иду напомене о недоследности дужине
факултативног вокала куˈда̄ год : каˈдагод, заснованој можда и на мотивној разлици куˈда̄
: каˈда̄ / каˈда, и о изостанку МА каˈкогод, кˈоликогод, колиˈкогод, очекиваних на основу
мотивних дублета596.
Од таквих заменица се и правописно и прозодијски (и значењски) разликују оне
опште, типа ко го̏ д ’свако ко’, с финалним и увек непренесеним МА. Лексикографски
поступак у РСЈ, којим њима – изузев примеру где го̏ д – није дат статус засебне
одреднице, већ су групно дефинисане, као и у РА, под гˈод, чини се подложан
преиспитивању, будући да ове речи нису обични спојеви упитно‐односне заменице и
речце, већ, макар само прозодијски, посебна формација, што видимо по
дезакцентуацији прве саставнице и укидању њених дужина: какав го̏ д, који го̏ д
(акцентовано према Стевановић 1986: 301). Ова опаска важи и за сличне заменичке
спојеве, попут који бӣˈло, какав му дра̄ ˈго (ibid; РСЈ пак предвиђа само дрˈа̄ го).
Бројевни суфикси
2.1.325. Суфикс ‐ӣ
Додавањем суфикса ‐ӣ на основу кардиналног броја граде се редни бројеви.597 У
примерима који означавају (1) десетице и (2) бројеве 11–19 суфикс не утиче на ПЛ
мотивне речи: (1) два̄ ˈдесе̄ тӣ, деведеˈсе̄ тӣ, осамдеˈсе̄ тӣ, педеˈсе̄ тӣ, седамдеˈсе̄ тӣ,
трӣˈдесе̄ тӣ, четрдеˈсе̄ тӣ, шездеˈсе̄ тӣ; (2) два̄ ˈнаестӣ, девеˈтнаестӣ, једаˈнаестӣ,
осаˈмнаестӣ, пеˈтнаестӣ, седаˈмнаестӣ, трӣˈнаестӣ, четрˈнаестӣ, шеˈснаестӣ. То важи и
за деноминал тˈисућӣ. (Уп. ипак ССТ двестатˈисӯћӣ, двˈе̄ тисӯћӣ, с недоследним
дужењем ПОС, какво имамо у наредним примерима.)
Код редних бројева 5–10 устаљен је дуг ПОС и МА пред њим: сˈе̄ дмӣ, ˈо̄ смӣ; пˈе̄ тӣ,
шˈе̄ стӣ, деˈве̄ тӣ, деˈсе̄ тӣ (дужење имамо у сˈе̄ дмӣ, ˈо̄ смӣ; а прогресију МА у деˈве̄ тӣ,
деˈсе̄ тӣ).598 Код бројева пˈр̄ вӣ, чеˈтвр̄ тӣ; дрˈугӣ, трˈећӣ основа је суплетивна: у прва два
примера одговара наведеном ПЛ, а у друга два има кратак ПОС.
2.1.326. Суфикс ‐ŭ

Једини примери за дугу основу били би падежни облици кˈӣм и чˈӣм, али прозодију њихових
постфигираних облика у прегледаним речницима нисмо нашли (уп. у херцеговачким говорима кӣˈмгод,
чӣˈмгод, али и кога̄ ˈгод, комуˈгод – Данило Вушовић, Диалект источне Херцеговине, СДЗб III, 1927, стр. 147).
593 РА и РМС готово доследно нуде и непрогредирано гдˈегод², кˈадгод², кˈогод², штˈагод². Кˈогод⁽²⁾ бележи и
РСЈ07. То је и Вуково МА, мада код њега генитив гласи само когаго̏ д (чегагод не акцентује). У РЈАЗУ је, ипак,
ткˈогод : штоˈгод, уз оправдавање иновације спрам Вука Ристић–Кангргиним речником.
594 РСЈ не нуди постфиксал којигод, забележен у РА, РМС, ОР, Мат у лику коˈјӣгод.
595 Падежне, тросложне облике деклинабилних заменица когод и штагод / штогод РСЈ не бележи. У РА
налазимо коˈгагод, кӣˈмегод и сл.
596 Кˈоликогод бележи Мат, а ОР уз коˈликогод нуди и четврту варијанту: коликого̏ д⁽²⁾. За несагласност
прозодије прилошке речи колико с придевском колики в. т. 2.4.4.6.
597 Овај суфикс Бабићева и Клајнова творба не бележе.
598 Овај модел може се уочити и у примерима као четрдеˈсе̄ тӣ (: деˈсе̄ тӣ), али алтернација МА у њима
настаје при слагању.
592
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Кратко придевско ‐и суфикс је у бројевним придевима грађеним од основе
збирног броја на ‐оро: два̄ ˈдесетори, дˈеветори, дˈесетори, ˈосмори, пˈетори, сˈедмори,
чˈетвори, шˈестори, односно на ‐оје: двˈоји, ˈобоји, трˈоји. Ликови одговарају мотивним
ПЛ.
2.1.327. Суфикс ‐ити
Малобројне изведенице са значењем редних бројева, које наши дериватолози ни
словом не помињу, имају прилично разуђене ПЛ. Мотивни је хиˈљадитӣ, стˈотинитӣ², с
краћењем билиоˈнитӣ, милиоˈнитӣ, а с прогресијом стоˈтинитӣ² – такве алтернације
постоје и код твореница са ‐ит1. Прозодија њихових ССТ још је компликованија. Оне
махом узимају ПЛ прве саставнице: двˈе̄ стотинитӣ, двˈе̄ хиљадитӣ, пˈе̄ тстотинӣтӣ,
трˈӣстотинитӣ, шˈе̄ стстотинӣтӣ, али наспрам тога имамо стохиˈљадитӣ
(стоˈхиљадитӣ) – с ликом друге компоненте односно неочекиваним (и
нераспрострањеним?) шавним МА; двестахиˈљадитӣ има двосложну прву компоненту,
па је утолико разумљивији ПЛ који одговара другој компоненти.599 Нашем осећању је
близак тај лик, па чак и с двојним МА, у свим наведеним примерима.
Необична је и дужина суфикса у пˈе̄ тстотинӣтӣ, шˈе̄ стстотинӣтӣ, пренесена из
РМС, које другде нема (нпр. у РА, ОР, Мат).600
2.1.328. Суфикс ‐ти
Такође суфикс којим се творе редни бројеви, ‐ти долази на сложене бројеве са
‐сто̄ . Мотивни су ликови стˈо̄ тӣ; пˈе̄ тсто̄ тӣ, шˈе̄ стсто̄ тӣ; дˈеветсто̄ тӣ, сˈедамсто̄ тӣ.
Према њима, очекивало би се и двˈесто̄ тӣ, трˈисто̄ тӣ601 (наш изговор), но за те лексеме
имамо само двеˈсто̄ тӣ и трˈӣсто̄ тӣ – као да су у питању сложенице: први лик с шавним
МА (РА и ОР, истина, дају и двˈесто̄ тӣ), а други с ПЛ (дужином) прве компоненте (тако у
свим речницима).
Овој групи припадају и примери ˈентӣ, нˈултӣ / нˈӯлтӣ, код којих уочавамо
недоследно дужење пред сонантом и регресију МА у нˈултӣ ~ нˈула / нуˈла.
2.1.329. Суфикс ‐оро
Збирни бројеви на ‐оро имају мотивно МА, увек најдаље пред ПОС, и кратки ПОС:
‐ă‐оро. Краткоћа је у примерима два̄ ˈнаесторо, девеˈтнаесторо, једаˈнаесторо,
осаˈмнаесторо, ˈосморо, пеˈтнаесторо, седаˈмнаесторо, сˈедморо, трӣˈнаесторо,
четрˈнаесторо, шеˈснаесторо – мотивна, а у примерима два̄ ˈдесеторо, деведеˈсеторо,
дˈеветоро, дˈесеторо, педеˈсеторо, пˈеторо, трӣˈдесеторо602, четрдеˈсеторо, шˈесторо –
резултат краћења. С нескраћеном дужином је, ипак, осамдеˈсе̄ торо, седамдеˈсе̄ торо,
шездеˈсе̄ торо, пренето тако из РМС.603
Чˈетворо је с морфофонолошке стране посебна формација, па њеном ПЛ не треба
посвећивати посебну пажњу, осим условно узете констатације да чеˈт‐ алтернира са
чˈет‐, усклађујући се с осталим тросложним твореницама тог типа.

РА даје још необичних ликова, као двестотиˈнити², петстˈотинитӣ².
Уп. слична колебања у твореницама са -∅ – тˈисућӣ : двестатˈисӯћӣ, двˈе̄ тисӯћӣ (у РА је и МА
прогредирано: двестатиˈсӯћӣ!).
601 Избегавајући ради аналогије с другим редним бројевима да за само ова два примера уведемо суфикс о̄ тӣ и редукцију основе, -о̄ - тумачимо као уопштени сегмент. Клајн (2003) – који се, за разлику од осталих
граматичара, детаљно бави творбом затворених врста речи – не помиње редне бројеве.
602 Према трӣˈдесе̄ т (трӣˈдесет), о чему в. у т. 2.3.5.
603 Уп. недоследности и у самом РМС: према наведеним ликовима имамо деведеˈсеторо, четрдеˈсеторо,
али дуго педеˈсе̄ торо, које РСЈ исправља. Ни РА није без недоследности: деведеˈсеторо : осамдеˈсе̄ торо.
599
600
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2.1.330. Суфикс ‐оје
С овим суфиксом је ˈобоје, као две неслоговне основе: двˈоје и трˈоје. МА је мотивно,
односно – у потоњем случају – претсуфиксално.
Прилошки суфикси
2.1.331. Суфикси (на) ‐ке, ‐ки, ‐це
Суфиксима изведени прилози се према прозодијским својствима грубо могу
поделити у две групе: оне са једносложним суфиксом (‐ке̄ , ‐ки, ‐це̄ ) и са двосложним
(‐ице̄ ), при чему обе групе садрже и сложене суфиксе. И једносложна и двосложна група,
зачудо, имају приближну дистрибуцију ПЛ твореница, што се најпре огледа у благо
натполовичној доминацији једног ПЛ.
Примарно једносложни суфикси
У првој групи највише је лексема, великим делом ПСТ, с колумналним МА пред
ултимом (‐аˈа), која је, ако садржи и, кратка (‐ки), а иначе дуга (‐ке̄ , ‐ачке̄ , ‐ушке̄ , ‐це̄ )604:
1. ‐ке: бауˈљке̄ , безобзиˈрке̄ , дуˈпке̄ , назаˈтке̄ , налеˈћке̄ , наопаˈчке̄ , натраˈшке̄ /
натраˈшке, однатраˈшке̄ , полоˈшке̄ , поребаˈрке, пузеˈћке̄ , седеˈћке̄ , стојеˈћке̄ ,
стрмоглаˈвке̄ , ћутеˈћке̄ , унатраˈшке̄ , четвороноˈшке̄ ; чучеˈћке̄ ;
2. ‐ачке: главаˈчке̄ , наглаваˈчке̄ ;
3. ‐ушке: налеђуˈшке̄ , полеђуˈшке̄ ;
4. ‐ки: пузеˈћкӣ, седеˈћки, стојеˈћкӣ, трчеˈћки, ћутеˈћки, чучеˈћки, главаˈчки;
5. ‐це: безобзиˈрце̄ , дослоˈвце̄ , наглаˈвце̄ , наизмеˈнце̄ , поимеˈнце̄ , постраˈнце̄ ,
праˈвце̄ , стрмоглаˈвце̄ , стуˈпце̄ , суˈстопце̄ , узастоˈпце, устоˈпце̄ .
Близу половине (4 / 6) прилога на ‐ећке̄ и ‐ећки, редовно датих с дублетним
суфиксима (осим у примеру трчећки), бележи и дублетне ПЛ – мотивне, с ликом
глаголског прилога, и наведене колумналне: жмӯˈре̄ ћке / жмуреˈћке̄ – жмӯˈре̄ ћкӣ /
жмуреˈћкӣ, клечеˈћке̄ / кле̄ ˈче̄ ћке̄ – клечеˈћки / кле̄ ˈче̄ ћки, лежеˈћке̄ / леˈже̄ ћке̄ – лежеˈћки /
леˈже̄ ћки, шутеˈћке̄ / шӯˈте̄ ћке̄ – шутеˈћки / шӯˈте̄ ћки. То не важи за примере на пузеˈћк‐,
седеˈћк‐, стојеˈћк‐, ћутеˈћк‐, чучеˈћк‐ (у очи пада и недоследност ћутеˈћк‐ : шутеˈћк‐ /
шӯˈте̄ ћк‐), који потврђују превагу колумналног ПЛ.
Дублетно је и жмӯˈрке̄ / жмуˈрке̄ , ћуˈтке̄ / ћˈӯтке̄ – шˈӯтке / шуˈтке̄ , са суфиксима
додатим директно на коренску основу.
Само мотивни ПЛ могао би се констатовати у бˈочке̄ 605, труˈпачке̄ / труˈпачки (~
трӯˈпац / труˈпац, с краћењем ако је према првом лику), а дублетни мотивни и
претсуфиксални у потрбуˈшке̄ / потрˈбушке̄ .
Голоˈручке̄ , двоˈношке̄ , троˈношке̄ , као и дублетно обеˈручке̄ / оберуˈчке̄ потврђују и
алтернацију МА, које се фиксира пред другом основом. То би могло важити и за
суноˈвратке̄ 606 (~ сˈуновра̄ т или суновра̄ ˈтити). Недоследност четвороноˈшке̄ :
двоˈношке̄ (које може бити у вези с појавом шкоˈлскӣ : средњоˈшколскӣ, о чему в. у т.
2.1.236.2) указује на нестабилност и овог модела.
Наведеним прозодијским моделима одговара ?наˈсумце̄ / насуˈмце̄ (ако је прозирно,
од ’с ума’), али не и трећи члан триплета нˈасумце̄ ². МА у пˈустимичке̄ ’бацивши замахом
руке’ могло би бити мотивно (ако је од пˈустити⁽²⁾), али и према алтернацији изазваној
суфиксом ‐имице. У уˈзаманце̄ (поред узамаˈнце̄ ) очекивано МА је мотивно на прими (~

Уп. ипак недоследности: поребаˈрке, натраˈшке̄ / натраˈшке; пузеˈћкӣ, стојеˈћкӣ, жмӯˈре̄ ћкӣ/ жмуреˈћкӣ.
У РА и боˈчке̄ .
606 У РСЈ07 и РМС дублетно суноˈвратке̄ / сˈуновратке̄ (тако и суновратице).
604
605
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ˈузама̄ н). Ни мˈӯчке̄ (~ мӯˈчати) није у складу с мотивним МА, какво потвђују ћӯˈтке̄ ²,
жмӯˈрке̄ ².
2.1.332. Суфикс ‐ице и сложени суфикси
2.1.332.1. Прилози грађени суфиксима ‐ице, ‐имице и ‐омице имају један од ова два
ПЛ: аˈа‐ице̄ и ˈаа‐ице̄ , од којих је први у бројчаној предности.
I. МА пред трећим слогом с краја имају:
(1) иˈскосице̄ , за̄ ˈсебице̄ / заˈсебице̄ , једноˈгласице̄ , једноˈгрлице̄ , наˈзорице̄ , неˈмилице̄ ,
неоˈпазице̄ , неˈтремице̄ , неˈхотице̄ , поˈлеђице̄ , поˈсебице̄ , пустоˈпашице̄ , стрмоˈглавице̄ ,
страˈнпутице̄ , суноˈвратице̄ , суˈстопице̄ , суˈчелице̄ , уˈпропнице̄ , уˈспропнице̄ , уˈстопице̄ ,
усуˈстопице̄ , четвороˈножице̄ 607;
(2) гроˈздимице̄ , деˈлимице̄ , коˈсимице̄ , леˈђимице̄ , леˈтимице̄ , реˈдимице̄ ,
стреˈлимице̄ , ћуˈтимице̄ ;
(3) деˈломице̄ .
II. МА пред четвртим слогом с краја имају:
(1) ˈузгредице̄ ;
(2) јˈатимице̄ , крˈадимице̄ , мˈестимице̄ , неˈхотимице̄ , пˈрсимице̄ , пˈустимице̄ ,
сˈилимице̄ , тˈркимице̄ , ˈушимице̄ , хˈотимице̄ ;
(3) дˈаномице̄ , јˈатомице̄ , крˈадомице̄ , крˈиомице̄ .
III. Дублетно један и други прозодијски лик имају:
(1) нˈаполице̄ / наˈполице̄ , ?наˈсумице̄ / нˈасумице̄ , ˈузбрдице̄ / уˈзбрдице̄ ;
(2) крˈстимице̄ / кˈрстимице̄ ,
нештеˈдимице̄ / неˈштедимице̄ ,
пљˈоштимице̄ /
пљоˈштимице̄ , трˈенимице̄ / треˈнимице̄ , хˈрпимице̄ / хрˈпимице̄ , *чˈестимице̄ / чеˈстимице̄
(према честимичан);
(3) трˈеномице̄ / треˈномице̄ , чˈасомице̄ / чаˈсомице̄ .
У вези с квантитетом, поменимо да је редовно, мада не и че́ сто, краћење, као у
ˈузгредице̄ , дˈаномице̄ , чеˈстимице̄ и др. Префикс је дуг једино у примеру за̄ ˈсебице̄ ² (уп.
кратко наˈзорице̄ , поˈсебице̄ , уˈстопице̄ ), како дају и други речници. (Једино је у Мат зă‐.)
МА, како приказују наведени подаци, распоређено је по суфиксима овако:
Табела 29. Расподела ПЛ суфиксала на ‐ице
аˈааа
ˈаааа
Оба ПЛ
‐ице
21
1
3
‐имице
8
10
6
‐омице
1
4
2
Укупно
30
15
11
Једина доследнија тенденција коју табела открива јесте то што творенице са
суфиксом ‐ице избегавају удаљавање МА ка почетку речи. Оне на ‐омице, малобројније,
то чине у супротном смеру и у доста мањој мери.
2.1.332.2. Огромна већина прилога са ‐ице фиксира МА на рубу морфема (испред
основе), било да је у питању ПСТ било суфиксална творба (поˈлеђице̄ : иˈскосице̄ )608;
једини изузетак од тога донекле би могао бити неоˈпазице̄ (в. т. 2.1.332.2). Фиксирање
места подразумева и прогресију (иˈскосице̄ , наˈзорице̄ ) и регресију (поˈлеђице̄ ,
четвороˈножице̄ ) и задржавање мотивног МА (неˈмилице̄ , пустоˈпашице̄ ). То, ипак, не

Овој групи припадају и немотивисани прилози, као наˈсатице̄ , и једини тросложни, као пˈешице̄ ,
нˈичице̄ .
608 Тако и префиксално-суфиксалне именице на -ица (q. v.).
607
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важи у примерима под II.1 и III.1 (тип узгредице), који сугеришу или доследно увођење
дублета или занемаривање МА на прими.
У односу мотивног и твореничког ПЛ речи са тросложним суфиксом могле би се
истаћи неке правилности. Јˈатимице̄ , јˈатомице̄ , мˈестимице̄ , сˈилимице̄ , ˈушимице̄ ,
крˈиомице̄ (условно и пˈустимице̄ ~ пˈустити², пˈрсимице), као и леˈђимице̄ , леˈтимице̄ ,
стреˈлимице̄ , ћуˈтимице̄ задржавају мотивни лик, али то не важи за дублете крстимице,
нештедимице, тренимице, хрпимице, часомице, чије МА може бити пред трећим или
четвртим слогом с краја. Творенице из покретне парадигме преносе МА иза основе:
гроˈздимице̄ , деˈлимице, деˈломице̄ , реˈдимице̄ (и коˈсимице̄ , према кˈо̄ с⁽²⁾?); но, то не би
могло важити за дˈаномице̄ , тˈркимице̄ , крˈадимице, крˈадомице (ако је укрштено са
тˈр̄ ком, крˈа̄ дом), *чˈестимице̄ / чеˈстимице̄ .609 (Пљˈоштимице̄ би било према пљˈошт², а
пљоˈштимице̄ према пљˈо̄ шт² – РМС. За (не)хотимице је тешко одредити МА у основи,
уп. хоˈћу, хоˈте̄ ћӣ, хоˈћа̄ х, али хˈоћеш.)
2.1.332.3. На крају, с обзиром на то да других тросложних мотивисаних примера
нема, није неочекивано што примери ма̄ ˈлкице̄ / ма̄ ˈлкӣце̄ , ма̄ ˈлчице̄ / ма̄ ˈлӣчице (sic,
вероватно омашком уместо ма̄ ˈлчӣце610) имају необичну прозодијску структуру: МА
пред суфиксом ‐ице̄ , задржану мотивну дужину и дублетно дуг први слог суфикса (и
кратак други). Ипак, наведеним варијантама из РСЈ конкуришу и оне с кратком
основом: маˈлчӣце̄ (РА), маˈлчице̄ (Чед).
У групу примера с МА пред пенултимом спадају и поиме[ˈ]нице̄ 611 и наизмеˈнице̄
(поред наиˈзменице̄ ⁽²⁾). РМС је, а за њим и РСЈ и делом ОР, недоследан у бележењу ПЛ
прилога и деривираних придева: поимеˈнице̄ ~ поимеˈничан / поˈименичан, наизмеˈнице̄ /
наиˈзменице̄ ~ наизмеˈничан; Мат, ХЈП и Чедић доследно имају МА пред пенултимом у
обема формама. Незабележени лик *поˈименице̄ , са шавним МА, очекиван је.
Наиˈзменице̄ ⁽²⁾ би ишло уз неоˈпазице̄ ; оба примера сведоче о могућности да се као први
основински рачуна први коренски слог, односно да се префикс глагола узима заједно с
префиксом прилога (на‐ уз из‐, не‐ уз о‐).
2.1.333. Суфикси на ‐с
Осам прилога на ‐с гради се помоћу три суфикса:
1. ‐ас: вечеˈрас, даˈнас, јесеˈнас, ноˈћас;
2. ‐ус: зиˈмӯс;
3. ‐ос: јˈутро̄ с, лˈето̄ с, проˈлето̄ с (~ проˈлећ‐е).
Етимолошки, ови су ПЛ везани за акценатску променљивост именица од којих су
настали (уп. нпр. лок. јд. да̄ ˈну, ноˈћи, вечеˈри и ак. јд. зˈӣму с непроменљивим лˈето,
јˈутро), односно за вокализованост последњег слога (кратко ‐ас : дуго ‐ӯс, ‐о̄ с). Међутим,
из савремене перспективе ту се мора говорити о три засебна суфикса с одговарајућим
квантитетом, чијим се твореницама приписују ова прозодијска својства: фиксно МА
пред ултимом и краћење мотивне дужине код твореница са ‐ас и ‐ус, односно мотивно
МА код твореница на ‐ос.
2.1.334. Једнофонемски вокалски суфикси
Прилози грађени суфиксима које чини само један вокал (‐у, ‐и, ‐а), сви двосложни,
имају фиксно МА пред основом: дˈању, нˈоћу; зˈӣми, лˈети (овде би спадало и кˈући, које
РСЈ не третира као посебну лексему); дˈома / доˈма, скˈупа612. Дома, као што се види, има
РА, с друге стране, прилоге с основама дел- и дан- третира једнако – дублетно. ХЈП пак већину примера
с тросложним суфиксом даје у лику ˈаааа: djȅlomicē, krȁdomicē, krȁdimicē, lȅtimicē, strȅlimicē, nèštedimicē.
610 Тако у РА, ОР, без финалне дужине.
611 Грешком штампано „поименѝ це̄ “.
612 Скˈупа се у творбама речи не помиње, мада је видљива веза тог прилога са скупити се или скуп.
609
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и претсуфиксално МА (то потврђују и сви речници осим ХЈП). Од две мотивне именице с
дугом основом једна скраћује слог (дˈању), а друга не (зˈӣми), али је у оба прилога
извршена бар једна алтернација.
2.1.335. Суфикс ‐ма
Мада Клајн (2003: 377) веома сматра за немотивисану реч, она би се могла
изводити од редуковане основе вел‐ (’у великој мери’). МА јој је претсуфиксално. Остале
речи са суфиксом ‐ма (бољма, већма) РСЈ не бележи, али оне у другим речницима (ОР,
Мат, ХЈП) задржавају мотивно МА; босански речници предвиђају само веˈћма, а РА то
чини факултативно.
2.1.336. Суфикс ‐ко
Једини прилог са суфиксом ‐ко јесте ма̄ ˈлко. Тако га класификује Клајн (2003),
заједно са колицко, иколицко613, које РСЈ не бележи, и то се чини оправданим, будући да
се придев ма̄ ˈлак / мˈалак (РА, ж. р. ма̄ ˈлка / мˈа̄ лка), од којег би се овај конвертовао, не
употребљава. Облици вˈољак и неˈвољак, мотивни прилозима вˈољко и нˈево̄ љко, мада
необични, забележени су (РА, ОР), па у тим примерима посреди није суфиксација.
2.1.337. Суфикс ‐ацко
Полага̄ ˈцко Клајн (2003: 377) и Бабић (2002: 559) изводе од редуковане основе
полагано суфиксом ‐ацко. Поред тога што придев *полагацак није забележен, могућност
да се и у полага̄ ˈцко, као и у претходним примерима, ради о претварању (РА, рецимо,
даје ла̏ га̄ цак (лага́ цак)) побија чињеница да је придев лагацак према значењу деминутив
од ла̏ ган, а не од ла̀ га̄ н. ПЛ творенице одговара мотивном лику полага̄ ˈно² (варијанта уз
полаˈга̄ но²). Уп. ипак и кратки ПОС у полагаˈцко (ХЈП, Бабић l. c.), што одговара и нашем
језичком осећању.
2.1.338. Суфикс ‐ом
Полазишта на основу којих Клајн (2003: 377–378) одељује суфиксале са ‐ом од
прилога конвертованих од инструментала јд. не чине се убедљивим: за такву
диференцијацију, сматрамо, није важно ни да ли је мотивна реч у употреби (шир ~
широм), ни да ли јој је при творби померено значење (мах ~ махом), ни да ли се може
заменити синонимом (Дођи часком : *Дођи тренутком) – то су све критеријуми за
одређивање мотивисаности речи, а не начина творбе. Ни то што једном и милом нису
употребљени у инстр. јд. мушког рода, већ женског (с дугим наставачким слогом, што
Клајн занемарује) не мора значити да су у питању суфиксалне творенице, како Клајн
тврди, јер се ни придеви не морају претварати само из мушког рода (уп. нпр. доˈбро ~
дˈобар‐доˈбро); а да никако није реч о изведеницама истог типа као часком сведочи
поменута дужина наставка.
Зато бисмо од прилога на ‐ом овде сврстали само нефреквентну реч ˈистом
(будући да није нпр. од синтагме ˈисто̄ м приликом). Ако би се говорило о творби облика
мˈило̄ м, насталог аналошки према сˈило̄ м, онда би се морао увести и суфикс ‐ом2 (‐о̄ м).
2.1.339. Суфикс ‐ју
Овај суфикс имамо у дˈању, с краћењем основе, и евентуално нˈоћу, ако због
аналогије претпоставимо да су грађене на исти начин.

Ови прилози би се, по аналогији с другима тог типа, могли сматрати не изведеним него
конвертованим од одговарајућих придевских заменица, мада су оне ретке или непосведочене (РА их не
бележи, претрага интернета даје поготке за колицки).
613
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2.1.340. Нулти суфикс
Не залазећи у разматрања настанка прилогâ код којих се може уочити основа са
нултим суфиксом – било да су они творени директно ПСТ / ССТ или спојем предлога и
готове именице – дајемо неколико таквих лексема. Именичке основе уочавамо у
наоˈсоб, понаоˈсоб; ˈуврете̄ н (дериватолози досад нису третирали ове речи), а у свим
осталим примерима – глаголске. То су: уˈневра̄ т / ˈуневра̄ т; нˈаочигле̄ д (наˈочигле̄ д),
уˈочигле̄ д, уˈнедогле̄ д; наиˈзуст / нˈаизӯст; нˈаиска̄ п / наˈиска̄ п; упреˈкрат; надоˈхват /
нˈадохва̄ т (у ОР имамо и нˈаупр̄ т, уˈпретр̄ к и још покоју слабије мотивисану). Код неких
лексема забележене су мотивне именице са ‐∅, али су оне дате или (а) искључиво у
прилошком изразу – напреˈтек, уˈнеповра̄ т – или (б) са таквом доминантном употребом
– упре̄ ˈкрст, нˈапомо̄ л (~ поˈмол / пˈомо̄ л). Прилоге мˈимогре̄ д и сˈуновра̄ т сврстали смо у
конвертоване прилоге (т. 2.4.4.7), мада се они разликују од других деноминалних
таквих прилога, у конверзију, мада би се могли изводити суфиксацијом, по овом
моделу. (Уп. и сраслицу уˈмимогре̄ д.) Нˈасупрот / насуˈпрот је префигирано супрот, чиме
се може објаснити и краткоћа ултиме.
Именице са ‐∅ очигледније видимо у прилозима конвертованим од инструментала
јд.ˈизре̄ ком, крˈа̄ дом, нˈетра̄ гом, тˈа̄ јом, ћˈӯтом (в. т. 2.4.4.7).
Сви ПЛ који се могу реконструисати за ове именице одговарају онима које имају
друге такве лексеме са ‐∅. Међу њима разлика постоји само у понашању МА када
варијанти ˈаа̄ претходи префикс / предлог. Јасног обрасца за расподелу МА ту, мислимо,
нема; уп. само недоследности код речи на ‐гле̄ д.
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2.1.341. Јединачни суфикси
На крају дајемо списак рубних суфикса, који се могу установити само у по једном
примеру. Њихову прозодију стога не вреди коментарисати, јер она не носи системску
вредност.
Именички
‐ăв
љӯˈбав
‐а̄ в
руˈка̄ в
‐агија
чешаˈгија
‐аје
пера̄ ˈје
?пˈолажа̄ јнӣк
‐ајник
‐ака
диˈвљака
‐алија
грана̄ ˈлија
‐а̣ љ
жˈӣваљ
‐а̣ н
оˈван / о̄ ˈван (ген. о̄ ˈвна)
‐ања
путаˈња / пуˈтања
‐арио
сцеˈна̄ рио
‐арна
цеˈва̄ рна
‐аћка
пиˈшаћка
‐ашин
кумаˈшин
‐ашка
љуˈља̄ шка
‐ач
дˈивља̄ ч
‐баћ
зелеˈмба̄ ћ
‐ванин
Ба̄ ˈчванин
‐вица
наˈруквица / на̄ ˈруквица
‐даћ
срˈнда̄ ћ
‐дрва
нˈоздрва
‐дура
пијаˈндура
‐ева̣ к
угље̄ ˈвак
‐ез
Киˈне̄ з
‐еза
принце̄ ˈза
‐ељка
боˈде̄ љка
‐енда
Срˈбе̄ нда
‐ендра
сеˈле̄ ндра
‐енство
прве̄ ˈнство
‐ер3
стˈоже̄ р
‐ерај
лумпеˈра̄ ј
‐ерда
руˈче̄ рда
‐ерина
кућеˈрина
‐еринг
скˈијеринг
‐есина
људеˈсина
‐ескара
људеˈскара
‐ет2
гˈоле̄ т
‐етин
ра̄ ˈјетин / рајеˈтин
‐ето
псˈето

‐ечке
‐еша
‐ешка
‐ијан
‐(иј)ел
‐ӣк2
‐ила
‐илије
‐иљка
‐има
‐има̣ ц
‐иница
‐инка
‐ита̣ к
‐ице
‐ишник
‐јевић
‐јера
‐јеха
‐кеља
‐ковац
‐кост
‐лета
‐љага
‐љача
‐мено
‐мо
‐но
‐њаја
‐њика
‐о
‐обања
‐овило
‐ојла
‐ок
‐ока
‐олан
‐олет
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коˈле̄ чке
гˈаћеша
врˈте̄ шка
грубиˈја̄ н
шпаˈнијел
куˈбӣк
флотиˈла
атмосферӣˈлије /
атмосфеˈрӣлије
свеˈтӣљка
поˈсестрима
љубӣˈмац
коле̄ ˈгиница
тиˈсућӣнка / тисуˈћӣнка
бољӣˈтак
колӣˈца
крˈајишнӣк (краˈјишнӣк)
скˈоројевић
бомбоње̄ ˈра
мˈаћеха
стаˈркеља
пеˈлинковац
мале̄ ˈнко̄ ст
?старлеˈта
пртља̄ ˈга
праˈкљача
пˈисмено
пӣˈсмо
кла̄ ˈтно
шуˈрњаја
воˈдњика
јˈуго
мушкоˈбања
мотоˈвило
узвиˈјо̄ јла
круˈжок
џуˈдока
врагоˈла̄ н
драмоˈлет

‐олина
‐ото
‐ољ
‐оља̣ к
‐ор
‐оч
‐ошта
‐та
‐тир
‐тура
‐удија
‐ужа
‐уљак
‐уљача
‐уљка
‐уп
‐урдија

пˈустолина
риˈжото
пˈупољ
прцо̄ ˈљак
маˈчо̄ р
глаˈвоч (ген. главоˈча)
мˈилошта
свˈо̄ јта
псаˈлтӣр
жеˈнтура
старуˈдија
лоˈпужа
чорбуˈља̄ к
капуˈљача
жиˈвӯљка
?скˈорӯп
балавуˈрдија

‐урка
‐урлија
‐ускара
‐ута
‐утић
‐уца
‐уча
‐уџа
‐ушак
‐ушар
‐ушица
‐ушница
‐чага
‐чија2
‐чура
‐штура

јеˈжӯрка
дечуˈрлија
бабуˈскара
баˈкута
?секуˈтић / сеˈкутић
дебељӯˈца
глаˈвуча
глаˈвуџа
ваˈљушак
коњуˈша̄ р
горуˈшица
коˈњӯшница
руˈпчага
убоˈкчија (и ?крˈмчија)
Цигаˈнчура
Цигаˈнштура

Придевски и заменички
‐алачки
млаˈдалачкӣ
‐аљив
тугаˈљив
‐ачији
другаˈчијӣ
‐ачки
коˈзарачкӣ
‐ашки
гаˈзда̄ шкӣ
‐ежни
пла̄ ˈтежнӣ
‐еза̣ н
поˈмпе̄ зан
‐ела̣ н
ˈузуе̄ лан
‐ера̣ н
мˈоде̄ ран (моˈде̄ ран)
‐етски
теоˈретскӣ
‐ешан
врˈеме̄ шан
‐ини
јеˈдӣнӣ
‐иновски вла̄ ˈдиновскӣ

‐ли
‐јли
‐мат
‐њаст
‐ојак
‐ојачији
‐оњав
‐угав
‐уљав
‐ућа̣ н
‐ушт
‐чив
‐чији

срмаˈли
срмаˈјли
коˈсмат
кˈитњаст
свˈакоја̄ к
другојаˈчијӣ
сувоˈњав
змиˈјугав
мршуˈљав
ˈимӯћан
неˈмӯшт
пријеˈмчив
друˈкчијӣ

Глаголски
‐адисати бојаˈдисати
‐асати
белаˈсати се
‐ачити
шега̄ ˈчити се
‐ликати скилиˈкати / скилӣˈкати
‐иљати
аратосӣˈљати се
‐имити
сˈестримити
‐итити
голӣˈтити
‐ичити
суˈмњичити
‐ишати
комиˈшати

‐ишити
‐карити
‐мати
‐сати
‐њати
‐тети
‐угати
‐уљати
‐удати

?колӣˈшити
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сетка̄ ˈрити
врˈзмати се / вˈрзмати се
плаˈмсати
деˈрњати се
киˈптети
змијуˈгати
змијуˈљати
кривуˈдати

‐урити
‐усати
‐уцнути

дрхтӯˈрити
дрмуˈсати
штрбӯˈцнути

Прилошки
‐е
крˈкаче̄
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‐чарити
‐штати

ленча̄ ˈрити
њӣˈштати

‐и

ваˈни / вˈани

2.2. ПРЕФИКСАЦИЈА
2.2.1. Именице
2.2.1.1. Већина именица с префиксом носи једно од три могућа МА: (1) у
иницијалном положају, (2) на творбеном шаву (који одговара иницијалном мотивном
МА) и (3) унутар основе.
(1) ˈамора̄ л, бˈездно, бˈесве̄ ст, бˈестра̄ г, дˈисакорд, дˈомӣсао, кˈопре̄ дседнӣк, мˈеђуакт,
мˈеђукора̄ к, мˈеђумо̄ зак, мˈеђусло̄ ј, мˈеђустӯпањ, мˈеђучӣн, нˈадбискуп, нˈадвојвода, нˈадмо̄ ћ,
нˈатпритӣсак, нˈатчовек, нˈевре̄ ме, нˈедо̄ ба / нˈедоба, нˈедрӯг, нˈелагода, нˈељӯди, нˈемӣр,
нˈемора̄ л, нˈемо̄ ћ, нˈепа̄ р, нˈепривреда, нˈера̄ д, нˈере̄ д, нˈесве̄ ст, нˈесӣн, нˈеспоко̄ ј, нˈесрбин,
нˈеукӯс, нˈеуспех, нˈечовек, нˈузза̄ рада / нˈуззарада, ˈокука, пˈодвр̄ ста / пˈодврста,
пˈодзаповеднӣк, пˈодзӣд, пˈодре̄ д, пˈодсве̄ ст, пˈодстана̄ р, пˈодтӣп, пˈома̄ јка, пˈоткошуља,
пˈотпоручнӣк, пˈотпредседнӣк, пˈотпуко̄ внӣк, пˈоће̄ рка, прˈаводозе̄ мац, прˈадоба / прˈадо̄ ба,
прˈадомовина, прˈаживотиња, прˈажитељ, прˈаиско̄ н, прˈакичмења̄ к, прˈакӯкац, прˈалӣк,
прˈаљӯди, прˈаљуска̄ р, прˈаоблӣк, прˈаотац, прˈапове̄ ст, прˈапредак, прˈаптица, прˈариба,
прˈаслика, прˈасупстанца, прˈатва̄ р, прˈаунук, прˈаунука, прˈачовек, прˈевелик, прˈедвече /
прˈедвече̄ , прˈедживот, прˈедзна̄ к, прˈедигра, прˈедистрага, прˈедјело, прˈедјесе̄ н,
прˈедрасуда / прˈедра̄ суда, прˈедрачӯн, прˈедсве̄ ст, прˈедспрема, прˈедстра̄ жа, прˈедстӯпањ,
прˈемо̄ ћ, прˈеслава, прˈетпра̄ знӣк, прˈетпра̄ ње, прˈетприпрема, прˈетпродаја,
прˈетпројекција, прˈизвӯк, прˈисја̄ ј, прˈисмотра, прˈодека̄ н, прˈоко̄ нзул / прˈоконзул, рˈазљӯди,
рˈасфра̄ тар, рˈашчовек, рˈеагенс, сˈаборац, сˈагово̄ рнӣк, сˈадрӯг, сˈаучеснӣк, сˈубаша,
сˈубаштинӣк, сˈубђакон, сˈугла̄ с, сˈудрӯг, сˈумра̄ к, сˈустана̄ р, сˈутӯтор
(2) аˈнјо̄ н, аˈтест, беˈзбрига, беˈзвоља, иˈскра̄ ј, наˈджупнӣк / наˈджӯпнӣк, наˈтпоп,
неˈбрат, неˈбрига, неˈвера, неˈвласнӣк, неˈдело, неˈјело, неˈпра̄ вда, неˈпра̄ внӣк, неˈсан,
неˈсрећа, паˈпе̄ рје, поˈдгрло, поˈдстаница, поˈдсукња, поˈдтекст, поˈкрајина, поˈмати,
преˈдвежба, преˈдра̄ днӣк, преˈзиме, преˈткомора, преˈтчас, проˈректор, профаˈшист(а),
раˈсцар, саˈбрат, саˈкривац, саˈмило̄ ст, саˈпутнӣк, саˈпутница, саˈсуд, суˈбрат, суˈве̄ рнӣк,
суˈвласнӣк, суˈграђанин, суˈмеђа, суˈмештанин, суˈмученӣк, суˈсељанин, уˈдолина – за̄ ˈдно,
ӯˈдол
(3) античеˈстица, асеˈпса, бимеˈта̄ л, дистоˈнија, дисхармоˈнија / дисхаˈрмо̄ нија,
коаˈутор, ковалеˈнтан, копродуˈкција, косценаˈриста, међувре̄ ˈме, међуепо̄ ˈха, међуета̄ ˈпа,
међуза̄ ˈво̄ ј / међуза̄ ˈвој, међуоˈднос, међууˈсев, небезбе̄ ˈдно̄ ст, небӣˈтак, небӣˈће,
неваспита̄ ˈње / неваспӣˈта̄ ње, невоˈјнӣк, недоˈлазак, недоˈумица, неискӯˈство, нејуˈна̄ к,
немеˈта̄ л,
немуслиˈма̄ н,
нена̄ ˈсӣље / нена̄ ˈсиље,
неотро̄ ˈвница / неоˈтро̄ вница,
непо̄ ˈстоја̄ ње / непостоˈја̄ ње, непрежиˈва̄ р, непуˈша̄ ч, неслобоˈда, несра̄ ˈзмер, нехаˈрмо̄ нија,
нехрˈва̄ т, нехриˈшћанин, нуспроиˈзвод, нуспростоˈрија, подваријаˈнта, поддијаˈлек(а)т,
подза̄ ˈкуп, подза̄ ˈкупац, подна̄ ˈреднӣк, подна̄ ˈслов, подоˈдбор, подоˈдељак, подра̄ ˈзред,
подса̄ ˈвез, подсеˈкција, подсиˈсте̄ м, подте̄ ˈма, постмоˈде̄ рна, поткултӯˈра, поузе̄ ˈће,
прајеˈзик, прамаˈте̄ рија, прана̄ ˈрод, прароˈдитељ, прафеноˈме̄ н, предзна̄ ˈње, предра̄ ˈдња,
предсезо̄ ˈна, предӯˈвјет, препо̄ ˈдне, претпремије̄ ˈра, претпроˈграм, претпроˈјек(а)т,
претпроˈлеће, претпубеˈрте̄ т, раскаˈлуђер, раскаˈлуђерица / раскалуђе[ˈ]рица 614 ,
раскраˈљица, реиˈзбор, сабеˈседнӣк, сабеˈседница, саде̄ ˈјство, садруˈга̄ р, саиˈгра̄ ч,
саиграˈчица, саинвеˈстӣтор, сана̄ ˈследнӣк, сапо̄ ˈсед (сапоˈсед), сапоˈтпис, сапоˈтписнӣк,
субеˈседнӣк,
сувеˈсла̄ ч,
сувлаˈдалац,
сувлаˈда̄ р,
судрˈжављанин / судржа̄ ˈвљанин,
суна̄ ˈроднӣк, суна̄ ˈследнӣк, суоптужеˈнӣк, суосниˈва̄ ч, суплеˈса̄ ч, суптро̄ ˈпи, сусвојиˈна,
сустраˈда̄ лнӣк, сууˈзрок, сучиˈнилац
Дублети су:
(1–2) бˈезбро̄ ј / беˈзбро̄ ј, бˈескра̄ ј / беˈскра̄ ј, бˈесмӣсао (беˈсмӣсао), мˈеђуигра / међуиˈгра,
мˈеђукат / међуˈкат, мˈеђукласа / међуклаˈса, мˈеђуспрат / међуˈспрат, неˈборац / нˈеборац,
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неˈзгода / нˈезгода,
нˈеистина / неˈистина,
неˈма̄ јка / нˈема̄ јка,
нˈемати / неˈмати,
неˈпријатељ / нˈепријатељ,
нˈесклад / неˈсклад,
нˈеслога / неˈслога,
нˈечла̄ н / неˈчлан,
прˈабаба / праˈбаба,
прˈадед / праˈдед,
праˈдеда
(прˈадеда),
прˈама̄ јка / праˈма̄ јка,
прˈапосто̄ јбина / прапоˈсто̄ јбина, прˈастановнӣк / прастаноˈвнӣк, прˈашума / праˈшума,
рˈаскра̄ љ / раˈскра̄ љ, рˈеконтра / реˈко̄ нтра, суˈборац / сˈуборац, сˈукрӣвац / суˈкривац,
сˈутере̄ н / сутеˈре̄ н – ра̄ ˈспоп / рˈаспоп – међуста̏ ница / мˈеђустаница
(1–3) дебаˈланс / дˈебаланс, кˈотангенс (коˈтангенс), мˈеђупоте̄ з (међупоˈтез),
надбискуˈпија (нˈадбискупија), надна̄ ˈслов (нˈадна̄ слов), непрӣˈлика / нˈепрӣлика,
пˈоджупа̄ н / поджуˈпа̄ н, пˈодофицӣр / подофиˈцӣр, прˈаизведба / праиˈзведба, прˈаизвор /
праиˈзвор,
прˈаинсект / праиˈнсект,
прˈаисто̄ рија / праиˈсто̄ рија,
прˈапоче̄ так /
прапоче̄ ˈтак,
Прˈаслове̄ н / Праслоˈве̄ н,
прˈасна̄ га / прасна̄ ˈга,
прˈаста̄ ње / праста̄ ˈње,
прˈаузрок / прауˈзрок,
прˈахришћа̄ нство / прахришћа̄ ˈнство,
предиˈспит / прˈедиспит,
предиˈсто̄ рија / прˈедисто̄ рија, предна̄ ˈцрт / прˈеднацрт, прˈедујам / предӯˈјам, предӯˈслов /
предуˈслов (прˈедуслов), прˈеисто̄ рија / преиˈсто̄ рија, претпарлаˈмент / прˈетпарламент,
прˈетпраскозо̄ рје / претпраскоˈзо̄ рје,
претфа̄ ˈза / прˈетфа̄ за,
прˈоигуман / проиˈгуман,
сˈувоза̄ ч / сувоˈза̄ ч, суиˈгра̄ ч / сˈуигра̄ ч, сˈукрӣвња / сукрӣˈвња,
(2–3) поˈдгрупа / подгруˈпа, поджа̄ ˈнр / поˈджанр
Односи дужина прилично су стабилни, али ипак наилазимо на примере с
краћењем неког од основинских слогова: неˈборац / нˈеборац, пˈотпредседнӣк, дублетно:
нˈечла̄ н неˈчлан, пˈодвр̄ ста / пˈодврста, предна̄ ˈцрт / прˈеднацрт, предӯˈслов / предуˈслов
(прˈедуслов), сˈукрӣвац / суˈкривац. О вези те краткоће с МА ови примери говоре
различито: у некима дужине нема у вези с крајњом регресијом МА (пˈодврста²,
прˈедуслов²), а у некима у вези са шавним МА (неˈчлан², суˈкривац²). Потоњи примери
подсећају на оне префигиране придеве као суˈлуд. Саˈпутнӣк и саˈпутница, с
неочекиваним краткоћама, потврђују сви речници (уп. дуго неˈра̄ днӣк).
У рˈеконтра / реˈко̄ нтра ~ кˈонтра имамо недоследну дужину.
2.2.1.2. Крајњу регресију код основа с иницијалним акцентом (бˈездно, пˈома̄ јка) не
треба посебно објашњавати, али се она овде, за разлику од сложеница, редовно јавља и
код речи с унутаросновинским МА: ˈамора̄ л, дˈисакорд, кˈопре̄ дседнӣк, нˈевре̄ ме, нˈемора̄ л,
нˈеуспех, пˈодвр̄ ста / пˈодврста, пˈодстана̄ р, пˈоткошуља, пˈотпоручнӣк, пˈотпредседнӣк,
пˈотпуко̄ внӣк,
пˈоће̄ рка,
прˈаводозе̄ мац,
прˈаживотиња,
прˈакӯкац,
прˈаотац,
прˈасупстанца, прˈаунук, прˈаунука, прˈедживот, прˈедрачӯн, прˈетпра̄ ње, прˈодека̄ н,
рˈеагенс, сˈаборац, сˈагово̄ рнӣк, сˈаучеснӣк, сˈустана̄ р, тако и од мотивних дублета:
нˈадбискуп, нˈатпритӣсак, нˈатчовек, нˈечовек, пˈодзаповеднӣк, прˈажитељ, прˈакичмења̄ к,
прˈачовек, прˈедигра, рˈашчовек. Регресија је дублетна у дебаˈланс / дˈебаланс, кˈотангенс
(коˈтангенс), надбискуˈпија (нˈадбискупија), надна̄ ˈслов (нˈадна̄ слов), непрӣˈлика /
нˈепрӣлика, пˈодофицӣр / подофиˈцӣр, прˈаизведба / праиˈзведба, прˈаизвор / праиˈзвор,
прˈаинсект / праиˈнсект,
прˈаисто̄ рија / праиˈсто̄ рија,
прˈапоче̄ так / прапоче̄ ˈтак,
Прˈаслове̄ н / Праслоˈве̄ н, прˈасна̄ га / прасна̄ ˈга, прˈаста̄ ње / праста̄ ˈње, прˈаузрок / прауˈзрок,
прˈахришћа̄ нство / прахришћа̄ ˈнство,
предиˈспит / прˈедиспит,
предиˈсто̄ рија /
прˈедисто̄ рија, прˈедујам / предӯˈјам, прˈеисто̄ рија / преиˈсто̄ рија, претпарлаˈмент /
прˈетпарламент, претфа̄ ˈза / прˈетфа̄ за, сˈувоза̄ ч / сувоˈза̄ ч, суиˈгра̄ ч / сˈуигра̄ ч, сˈукрӣвња /
сукрӣˈвња. Од мотиватора чија основа, али не и номинативни лик, има
унутаросновинско МА, добијамо различите врсте твореница: (а) непроменљив тип
мˈеђукат / међуˈкат – ген. ‐а, мˈеђуспрат / међуˈспрат – ген. ‐а ~ каˈта, спраˈта², и (б) тип
с прилагођавањем твореничког ПЛ флективном лику мотиватора: међувре̄ ˈме‐
‐међуˈвремена, преˈзиме‐презимеˈна (ном. мн.), саˈборац‐сабо̄ рца.
МА на творбеном шаву фиксирају речи с унутаросновинским МА преˈткомора,
суˈмеђа, суˈсељанин, уˈдолина.
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Колебања између између две врсте регресија видимо у примерима неˈборац /
нˈеборац,
неˈзгода / нˈезгода,
прˈама̄ јка / праˈма̄ јка,
прˈапосто̄ јбина / прапоˈсто̄ јбина,
прˈастановнӣк / прастаноˈвнӣк, суˈборац / сˈуборац, сˈутере̄ н / сутеˈре̄ н.
Шавно МА, ради избегавања силазне реализације, прогредира у примерима
постмоˈде̄ рна, суптро̄ ˈпи, а такву прогресију немамо у међуста̏ ница / мˈеђустаница, мада
је стаˈница, и без прогресије, норми познат лик (ОР).
Ликови следећих речи недоследно су донесене према мотивнима: међуепо̄ ˈха,
међуета̄ ˈпа, међууˈсев имају и кратке основе, небезбе̄ ˈдно̄ ст ~ беˈзбедно̄ ст²,
неваспита̄ ˈње / неваспӣˈта̄ ње ~ васпита̄ ˈње, постмоˈде̄ рна ~ модеˈрна².
Речи подна̄ ˈслов, прˈадомовина, прˈаживотиња, прˈасупстанца, препо̄ ˈдне,
прˈетпројекција и многе друге изговарају се, мислимо, са два акцента, а такво бележење
нисмо нашли ни у једном примеру.
2.2.2. Придеви
2.2.2.1. Типове придевских префиксала означавамо на исти начин као именичке:
(1) ˈамора̄ лан,
ˈамузика̄ лан,
ˈанациона̄ лан,
ˈанорма̄ лан,
ˈантиканцеро̄ зан,
антилˈибера̄ лан, ˈантирелигио̄ зан, ˈантисоција̄ лан, ˈасексуа̄ лан, ˈасинхро̄ н, ˈасоција̄ лан,
ˈатона̄ лан, бˈезвре̄ дан, бˈезопа̄ сан, бˈиконвексан, бˈиконка̄ ван, бˈилабија̄ лан, ˈизра̄ ван,
ˈиндиректан,
ˈиндискре̄ тан / ˈиндискретан,
ˈиреа̄ лан,
ˈиспота̄ јан,
ˈиспра̄ зан,
нˈадиндивидуа̄ лан, нˈадличан, нˈадљудскӣ, нˈадрациона̄ лан, нˈадреа̄ лан, нˈадства̄ ран,
нˈаписмен, нˈатчӯлан, нˈашӯпаљ, нˈеадекватан, нˈеактӣван, нˈеакуе̄ лан, нˈеатрактӣван,
нˈебана̄ лан, нˈебитан, нˈеблагода̄ ран, нˈеборбен, нˈебӯдан, нˈева̄ жан, нˈевелик, нˈевесео,
нˈевисок, нˈево̄ зан, нˈево̄ јнӣ, нˈевре̄ дан, нˈедалек, нˈедово̄ љан, нˈедохва̄ тан, нˈедра̄ г, нˈедуг,
нˈедӯжан, нˈежӣв, нˈеживотан, нˈезадово̄ љан, нˈезаобила̄ зан, нˈезахва̄ лан, нˈеизвестан,
нˈеизража̄ јан, нˈеиндивидуа̄ лан, нˈеинтелектуа̄ лан, нˈеиспра̄ ван, нˈеја̄ к, нˈејасан, нˈеједна̄ к,
нˈекаракте̄ ран, нˈекњиже̄ ван, нˈекомплетан, нˈеконвенциона̄ лан, нˈеконвертибӣлан,
нˈекоректан, нˈекултӯран, нˈелега̄ лан, нˈеле̄ п, нˈеликвӣдан, нˈеличнӣ, нˈелоја̄ лан,
нˈељубазан, нˈељудскӣ, нˈема̄ лӣ, нˈематерија̄ лан, нˈемерода̄ ван, нˈемилостан, нˈемилостив,
нˈемӣран, нˈемогӯћ, нˈемогӯћан, нˈемора̄ лан, нˈемоћан, нˈемузика̄ лан, нˈенорма̄ лан,
нˈеобавезан, нˈеобјектӣван, нˈеодгово̄ ран, нˈеодлучан, нˈеозбӣљан, нˈеопре̄ зан, нˈеорга̄ нскӣ,
нˈеосетан, нˈеотпо̄ ран, нˈепа̄ ран, нˈепово̄ љан, нˈеподесан, нˈеподуда̄ ран, нˈепоже̄ љан,
нˈепоко̄ ран, нˈепокре̄ тан, нˈепопула̄ ран, нˈепослӯшан, нˈепостоја̄ н, нˈепотпун, нˈепотребан,
нˈепоштен, нˈепра̄ вӣ, нˈеправӣлан, нˈеправичан, нˈепра̄ внӣ, нˈепрактичан, нˈепретенцио̄ зан,
нˈепрецӣзан, нˈепривла̄ чан, нˈепривреднӣ, нˈеприја̄ тан, нˈепринципије̄ лан, нˈепровӣдан,
нˈепродуктӣван, нˈера̄ ван, нˈеравноме̄ ран, нˈеравнопра̄ ван, нˈера̄ дан, нˈеразгове̄ тан,
нˈеразгово̄ ран, нˈеразӯман, нˈератобо̄ ран, нˈерациона̄ лан, нˈереа̄ лан, нˈерегула̄ ран,
нˈередо̄ ван, нˈерелигио̄ зан, нˈесамоста̄ лан, нˈесебичан, нˈесентимента̄ лан, нˈесигӯран,
нˈескроман, нˈескрупуло̄ зан, нˈесла̄ ван, нˈесла̄ н, нˈеслободан, нˈесолӣдан, нˈеспортскӣ,
нˈеспособан, нˈеста̄ лан, нˈества̄ ран, нˈестручан, нˈетактичан, нˈетачан, нˈеугле̄ дан,
нˈеукӯсан, нˈеуместан, нˈеумешан, нˈеумӣтан, нˈеумо̄ ран, нˈеупра̄ ван, нˈеуспешан,
нˈеуста̄ ван, нˈеутешан, нˈеучтив, нˈечастан, нˈечовечан, ˈоближњӣ, ˈовелик, ˈовећӣ, ˈовисок,
ˈовишӣ, ˈократак (ˈокра̄ так), ˈомален, ˈомањӣ, ˈомлађӣ, ˈонижӣ, ˈонизак, ˈослаб, ˈосредњӣ,
ˈотанак, ˈоте̄ сан, пˈоближӣ, пˈобољӣ, пˈовелик, пˈовећӣ, пˈовисок, пˈовитак, пˈовишӣ, пˈогӯст,
пˈодалек, пˈодаљӣ, пˈодебео, пˈодједна̄ к, пˈодобар, пˈодубок, пˈодуг, пˈодугачак, пˈодужӣ,
пˈозама̄ шан, пˈоја̄ к, пˈократак (пˈокра̄ так), пˈокраћӣ, пˈокрӯпан, пˈоле̄ њ, пˈољӯт, пˈомален,
пˈома̄ лӣ, пˈома̄ стан, пˈоматор, пˈомек, пˈомекан, пˈомла̄ д, пˈонизак, пˈопре̄ к, пˈорӯжан,
пˈосигӯран, пˈоситан, пˈоскӯп, пˈостаријӣ, пˈостдента̄ лан, пˈостпозитӣван, пˈота̄ ман,
пˈотанак, пˈотвр̄ д, пˈоте̄ жак, пˈоте̄ сан, пˈотӣх пˈотих, пˈоузак, пˈоузан, пˈохла̄ дан, пˈоче̄ ст,
пˈоширок, прˈада̄ внӣ, прˈастар, прˈебео, прˈебла̄ г, прˈебо̄ лан, прˈебр̄ з, прˈебӯјан, прˈебӯчан,
прˈева̄ жан, прˈевесео, прˈевисок, прˈевише̄ прˈевише, прˈевре̄ дан, прˈеврӯћ, прˈегибак,
прˈегласан, прˈеглома̄ зан, прˈеглӯп, прˈеголем, прˈего̄ рак, прˈегрешан, прˈегрӯб, прˈегӯст,
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прˈедалек, прˈедебео, прˈедизбо̄ рнӣ, прˈедобар, прˈедра̄ г, прˈедубок, прˈедуг, прˈедугачак,
прˈедшколскӣ, прˈежесток, прˈезадово̄ љан, прˈезао, прˈезаузе̄ т, прˈеја̄ к, прˈејасан,
прˈејевтин, прˈејефтин, прˈеједноста̄ ван, прˈекасан, прˈекитњаст, прˈекра̄ сан, прˈекратак
(прˈекра̄ так), прˈекротак, прˈелак, прˈеле̄ п, прˈељубазан, прˈељӯт, прˈемалӣ, прˈема̄ стан,
прˈемек, прˈемекан, прˈемилостан, прˈемилостив, прˈемио, прˈемла̄ д, прˈемногӣ, прˈемо̄ ћан,
прˈемршав, прˈена̄ гао, прˈенапе̄ т, прˈенежан, прˈенизак, прˈеобӣлан, прˈеозбӣљан,
прˈеопшӣран, прˈеосећа̄ јан, прˈеоспе̄ жан, прˈеотмен, прˈеоштар, прˈепаметан, прˈепонӣзан,
прˈепоштен, прˈерадика̄ лан, прˈерадостан, прˈесве̄ т, прˈесве̄ тао, прˈесигӯран, прˈесит,
прˈеситан, прˈескроман, прˈескӯп, прˈеслаб, прˈесладак, прˈесла̄ н, прˈеслободан, прˈесмео,
прˈеспоко̄ јан, прˈестар, прˈестрог, прˈетанак, прˈетвр̄ д, прˈете̄ жак, прˈете̄ сан, прˈетӣх
прˈетих, прˈетклиничкӣ, прˈетпрошлӣ, прˈетром, прˈетруо, прˈетӯжан, прˈетӯп,
прˈетуро̄ бан, прˈеузак, прˈеумо̄ ран, прˈефӣн, прˈехитар, прˈехла̄ дан, прˈехра̄ бар, прˈецр̄ н,
прˈече̄ ст, прˈеширок, прˈиглӯв, прˈиглӯп, прˈиго̄ рак, прˈиле̄ њ, прˈипрост, прˈистар, прˈитӯп,
прˈокисео, прˈонуклеа̄ ран, прˈосӯв, прˈохла̄ дан, рˈаздалек, рˈаспа̄ ран, сˈаодгово̄ ран,
сˈубпола̄ ран, сˈувлажан, сˈуглӯв, сˈумла̄ к, сˈумра̄ чан, сˈумркаст, сˈумртав, сˈуобао
(2) доˈма̄ лӣ, наˈгњио, наˈкисео, неˈбрижан, неˈвешт, неˈвичан, неˈделатан, неˈздрав,
неˈзрео, неˈмио, неˈписмен, неˈпун, неˈродан, неˈсвестан, неˈсит, неˈсклон, неˈспреман,
неˈспретан, неˈсрећан, неˈстраначкӣ, неˈчедан, поˈдмӯкао, поˈкосовскӣ, поˈмањӣ, преˈвитак,
преˈдзадњӣ, преˈкисео, преˈмајӯшан, преˈткосовскӣ, преˈчист, проˈратнӣ, суˈбеласт,
суˈбенаст, суˈкрвав / суˈкрва̄ в, суˈмахнит, суˈмодар – на̄ ˈлик, наˈтруо (на̄ ˈтруо)
(3) асинхроˈничан, ахроˈматскӣ, међулеˈден, надбожаˈнскӣ, натчовечаˈнскӣ,
небриˈжљив, неваˈља̄ н, невла̄ ˈдин, невоˈјнӣчкӣ, недвоˈјбен, недвоˈсмислен, недоˈзрео,
неза̄ ˈзоран, неиˈзразит, неједиˈнствен, нејуˈна̄ чкӣ, некваˈлификова̄ н, некриˈтичан,
некуреˈнтан, нена̄ ˈсилан, ненеˈпчани, неоˈбразова̄ н, неоˈдра̄ стао, неприˈкладан,
неприˈстрас(т)ан, непротиˈвречан, непуноˈлетан, нераˈзборит, неса̄ ˈвестан, несаˈвремен,
несаˈгласан, несвакиˈдашњӣ, несвакиˈдањӣ, несвоˈјствен, неслоˈве̄ нскӣ, нетиˈпичан,
нетоˈксичан, нехриˈшћанскӣ, нециˈвилизова̄ н / нецивиˈлизова̄ н, подјеˈзичнӣ, полаˈга̄ н,
постиˈзбо̄ рнӣ, постиндуˈстријскӣ, постмоˈде̄ ран, предбуˈдӯћӣ, предмеˈнструа̄ лнӣ,
презаˈдӯжен, преклиˈничкӣ, прекоˈгнитиван, прелаˈган, прена̄ ˈпоран, преобиˈлат,
преоˈбичан, препоˈносан, препоˈносит, препотеˈнтан, преруˈмен, претреˈнӣр[а̄ ]н,
преуˈглађен, преуˈзвӣшенӣ, пречеˈстит, проаˈлбанскӣ, пробриˈта̄ нскӣ, прогеˈрма̄ нскӣ,
саоˈдносан, суо̄ ˈвисан, супиˈјан, суцрˈвен
Дублети су:
(1–2) неˈверан / нˈеве̄ ран, нˈеда̄ внӣ / неˈда̄ внӣ, неˈзгодан / нˈезгодан, нˈезна̄ тан /
неˈзнатан, нˈеискрен / неˈискрен, нˈелагодан / неˈлагодан, нˈеплодан / неˈплодан, нˈеправедан /
неˈправедан, нˈесит / неˈсит, нˈескладан / неˈскладан, нˈесложан / неˈсложан, нˈеспо̄ ран /
неˈспо̄ ран, неˈчист / нˈечист, нˈечитак / неˈчитак, нˈечӯјан / неˈчӯјан, ˈотӯжан / оˈтужан,
?поˈдробан / пˈодробан, преˈпун / прˈепун, преˈран / прˈеран, прˈечаснӣ / преˈчаснӣ, прˈосе̄ д
(проˈсед), сˈулӯд / суˈлуд – нˈаглӯв (на̄ ˈглув), нˈаго̄ рак / на̄ ˈгорак, нˈагр̄ к / на̄ ˈгрк, нˈажӯт /
на̄ ˈжут, нˈакрӣв / на̄ ˈкрив, нˈаљӯт / на̄ ˈљут
(1–3) аноˈрга̄ нскӣ / ˈанорга̄ нскӣ, натпрӣˈродан (нˈатприродан), нˈатпросечан /
натпроˈсечан,
невероˈватан / нˈеверова̄ тан,
недиˈсциплинова̄ н / нˈедисциплинова̄ н,
недоˈличан / нˈедоличан,
недоˈследан / нˈедоследан,
нˈедостӣжан / недоˈстижан,
нˈедосто̄ јан / недо̄ ˈсто̄ јан, недо̄ ˈступан / нˈедостӯпан, неза̄ ˈвисан / нˈезависан, неза̄ ˈконит /
нˈезаконит, нˈезваничан / незваˈничан, нˈеискӯсан / неиˈскусан, нˈеисцрпан / неиˈсцрпан,
нˈеквалите̄ тан / неквалиˈте̄ тан,
нˈекомпромисан / некомпроˈмисан,
нˈекорӣстан /
некоˈристан,
нˈелогичан / нелоˈгичан,
нˈемилоср̄ дан / немилоˈсрдан,
нˈенадма̄ шан /
ненаˈдмашан, неоˈбичан / нˈеобичан, нˈеповра̄ тан / непоˈвратан, нˈепогодан / непоˈгодан,
нˈеподобан / непоˈдобан, нˈепомичан / непоˈмичан, непоˈрочан / нˈепорочан, непоˈсредан /
нˈепосредан,
нˈепоћудан / непоˈћудан,
нˈепоштедан / непоˈштедан,
нˈепрегле̄ дан /
непре̄ ˈгледан,
нˈепрекӣдан / непре̄ ˈкидан,
нˈепрела̄ зан / непре̄ ˈлазан,
непрӣˈличан /
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нˈепрӣличан, нˈеприметан / непрӣˈметан, непрӣˈродан / нˈеприродан, непрӣˈсто̄ јан /
нˈепристо̄ јан, нˈеприступачан / неприˈступачан, нˈепробо̄ јан / непро̄ ˈбо̄ јан, непроˈзрачан /
нˈепрозра̄ чан, нˈепроизводан / непроиˈзводан, нˈепрола̄ зан / непро̄ ˈлазан, непро̄ ˈписан /
нˈепропӣсан, непроˈходан / нˈепрохо̄ дан, несвакоˈдне̄ ван / нˈесвакодне̄ ван, несуˈвисао /
нˈесувисао, нˈеугодан / неуˈгодан, нˈеудобан / неуˈдобан, нˈеуљудан / неуˈљудан, неуˈпутан /
нˈеупутан,
нˈеуредан / неуˈредан,
нˈеуспео / неуˈспео,
нехиˈгије̄ нскӣ / нˈехигије̄ нскӣ,
нˈецелисходан / нецелиˈсходан,
пˈопрӣличан / попрӣˈличан,
постдиˈпло̄ мскӣ /
пˈостидипло̄ мскӣ, прˈапотопскӣ / прапоˈтопскӣ, прˈекрӯпан / прекрӯˈпан, прˈемален /
премаˈлен, прˈемӯдар / премӯˈдар, пренеуˈгодан / прˈенеугодан, прˈеподобан / препоˈдобан,
прˈере̄ дак / прере̄ ˈдак, прˈесрећан / прˈесретан, прˈета̄ ман / прета̄ ˈман, претпоˈследњӣ /
прˈетпоследњӣ, прˈешарен / прешаˈрен
(2–3) неˈсврсисходан / несврсиˈсходан, преˈткршћа̄ нскӣ / преткрˈшћа̄ нскӣ
Лексема неувиђаван није акцентована.
2.2.2.2. Код придева са шавним МА јављају се краћења ПОС: суˈлуд², проˈсед²,
оˈтужан², посебно код оних с префиксом на‐, који се дужи: нˈаглӯв (на̄ ˈглув), нˈаго̄ рак /
на̄ ˈгорак, нˈагр̄ к / на̄ ˈгрк, нˈажӯт / на̄ ˈжут, нˈакрӣв / на̄ ˈкрив, нˈаљӯт / на̄ ˈљут. Краћења,
вероватно случајна, после иницијалног МА видимо у ˈоближњӣ, прˈемалӣ.
Једна група речи с иницијалним МА, налик ССТ / ПСТ са ‐ан (бˈеспризо̄ ран² и сл.),
носи продужени ПОС, увек као дублет. Од основа типа ăˈăа имамо (а) ˈиндискре̄ тан /
ˈиндискретан (али само: ˈиндиректан), нˈенадма̄ шан / ненаˈдмашан, нˈеповра̄ тан /
непоˈвратан, али је ипак чешће (б) кратко нˈатпросечан / натпроˈсечан, нˈезваничан /
незваˈничан, неоˈбичан / нˈеобичан, непоˈсредан / нˈепосредан. Код основа с префиксалном
дужином, а̄ ˈăа, имамо укидање те дужине и успостављање оне на ПОС: (а) недо̄ ˈступан /
нˈедостӯпан,
нˈепрегле̄ дан / непре̄ ˈгледан,
нˈепрекӣдан / непре̄ ˈкидан,
нˈепрела̄ зан /
непре̄ ˈлазан, нˈепрола̄ зан / непро̄ ˈлазан, непро̄ ˈписан / нˈепропӣсан и, с друге стране, готово
једнако често (б) са̏ мо краћење префиксалне дужине: натпрӣˈродан (нˈатприродан),
недоˈследан / нˈедоследан (~ доˈследан / до̄ ˈследан), неза̄ ˈвисан / нˈезависан, непрӣˈродан /
нˈеприродан. Јавља се, само у два примера, и трећа могућност: (в) задржавање
префиксалне дужине: непрӣˈличан / нˈепрӣличан, пˈопрӣличан / попрӣˈличан.615
Само у неколико примера нашли смо прогресију МА: предмеˈнструа̄ лнӣ,
нехиˈгије̄ нскӣ², постмоˈде̄ ран, међулеˈден (у последња два примера од варијантног МА).
Нехиˈгије̄ нскӣ² је двоструко необичан лик, јер је изведен из хигиˈје̄ нскӣ, лика без
инцијалног МА, мада се у градским говорима јављају и крајње регресије као хˈигије̄ нскӣ,
мˈедицӣнскӣ, дˈисциплӣнскӣ.
Уз све примере из групе (1–3), које према унутаросновинском МА имају и
иницијално, иду и они са обавезном крајњом регресијом: бˈезвре̄ дан ~ вре̄ ˈдан,
бˈиконвексан, ˈизра̄ ван, ˈиндиректан, ˈиндискре̄ тан / ˈиндискретан, ˈиспра̄ зан, нˈашӯпаљ,
нˈевисок, нˈедалек, нˈедӯжан, нˈера̄ ван, нˈеучтив, ˈовисок, ˈомален, ˈоте̄ сан, пˈовисок,
пˈодалек, пˈодебео, пˈодубок, пˈокрӯпан, пˈомален, пˈома̄ лӣ, пˈорӯжан, пˈостаријӣ, пˈохла̄ дан,
пˈоширок, прˈевисок, прˈевре̄ дан, прˈеголем, прˈедалек, прˈедубок, прˈежесток, прˈема̄ стан,
прˈете̄ жак, прˈете̄ сан, прˈехла̄ дан, прˈехра̄ бар, прˈеширок, прˈохла̄ дан, рˈаздалек, суˈмахнит,
сˈумртав, од мотивних дублета су: ˈамора̄ лан, ˈанорма̄ лан, нˈадљудскӣ, ˈокра̄ так²,
пˈокра̄ так², прˈедугачак, прˈекра̄ так², прˈесве̄ тао, сˈумра̄ чан. Према унутаросновинском
МА које се јавља у флексији, као у грˈӯб‐грӯˈба, редовно имамо стално инцијално место,
без могућности акценатске покретљивости пˈотвр̄ д‐пˈотв̄ рда, прˈегрӯб, прˈиглӯв, сˈумла̄ к...
2.2.2.3. Укупно око 4 / 5 придевских префиксала носи, самостално или као
варијанту, иницијално МА.
Овде би се, ако није реч о превиду, могло сврстати и нˈепослӯшан ~ пˈослӯшан/ пˈослушан, с мотивним
иницијалним МА.
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Префиксали са на‐ прозодијски се овако раслојавају: наˈгњио, наˈкисео, наˈтруо
(на̄ ˈтруо) : нˈашӯпаљ : нˈаглӯв (на̄ ˈглув), нˈагр̄ к / на̄ ˈгрк, нˈажӯт / на̄ ˈжут, нˈакрӣв / на̄ ˈкрив,
нˈаљӯт / на̄ ˈљут, нˈаго̄ рак / на̄ ˈгорак. Они тросложни обично узимају шавно МА и кратак
префикс (али: на̄ ˈтруо²); они двосложни су готово сви дублети с иницијалним или
шавним МА и дужинама комплементарно распоређеним испред или иза МА.
Творенице са о‐, по‐, про‐, пра‐ огромном већином носе иницијално МА. Једино
имамо шавно оˈтужан², с краћењем, поˈмањӣ, проˈсед, и унутаросновинско полаˈга̄ н,
попрӣˈличан², уз нешто већи број примера попут прајеˈзик.
Са при‐ нема другачијих ликова осим оних с иницијалним МА.
Речи са су‐ колебају се између сва три типа (сˈувлажан : суˈмодар : супиˈјан) у
приближно сразмерним односима.
Највише оних са пре‐ (готово 80%) носи иницијално МА, али има ликова као
преˈчист преˈвитак, преˈкисео, за које би се могло рећи да у данашњем стандарду нису
једини. Ипак, групе елатива творене од придева на ‐нтан (као препотеˈнтан) и од
трпних придева (презаˈдӯжен, претреˈнӣр[а̄ ]н, преуˈглађен, преуˈзвӣшенӣ), чини се, и не
могу имати иницијално МА.616
2.2.2.4. И из грубог прегледа дате грађе види се да творенице с префиксом не‐
преимућство такође дају иницијалном МА, у групама (1) и (1–3). Пажљивији поглед
открива да то зависи од структуре мотивног придева. Једносложне дуге основе, тако,
доследно регредирају МА за слог или два до пред префикс: нˈедра̄ г, нˈеја̄ к, нˈеле̄ п,
нˈема̄ лӣ, нˈепра̄ вӣ, нˈесла̄ н; нˈепа̄ ран, нˈепра̄ внӣ, нˈера̄ дан, нˈеста̄ лан; нˈебӯдан, нˈева̄ жан,
нˈемӣран, нˈера̄ ван, док оне с краткоћама то чине са доста колебања: уз мотивно
неˈвешт, неˈздрав, неˈмио, неˈпун, неˈсит, неˈсклон; неˈродан, неˈсвестан, неˈспреман,
неˈспретан, неˈсрећан, неˈчедан имамо и нˈедуг; нˈебитан, нˈејасан, нˈеличнӣ, нˈемоћан и
дублете нˈесит / неˈсит, нˈечист / неˈчист; неˈзгодан / нˈезгодан, неˈскладан / нˈескладан,
неˈсложан / нˈесложан, нˈечитак / неˈчитак итд. Нерегредирано МА пред квантитетом
налазимо, као варијанту, само у примерима где је он настало дужењем пред сонантом
(неˈда̄ внӣ², неˈспо̄ ран², неˈчӯјан²). Ту расподелу посебно потврђује дублет неˈверан /
нˈеве̄ ран617. Вишесложне пак готово доследно регредирају МА до иницијалне позиције:
тако је у десетинама примера с дугим ПОС, као нˈеактӣван, нˈеблагода̄ ран (то потврђује
и Јокановић Михајлов 2012: 91), али и у онима с кратким ПОС, као нˈеживотан,
нˈеизвестан, нˈељубазан, нˈемилостан, нˈеодлучан, нˈеосетан итд. – мотивно МА је само у
неˈстраначкӣ и неˈправедан², неˈлагодан² (уп. и необично неˈсврсисходан², мада је
нˈецелисходан²).
2.2.2.5. На крају издвајамо неколико префиксала међусобно сличне сегментне
структуре, а различито нормиране прозодије – небриˈжљив : нˈеучтив, нехриˈшћанскӣ :
преˈткршћа̄ нскӣ / преткрˈшћа̄ нскӣ, преклиˈничкӣ : прˈетклиничкӣ, прˈедизбо̄ рнӣ :
постиˈзбо̄ рнӣ, ˈомањӣ : поˈмањӣ, прˈета̄ ман / прета̄ ˈман : поˈта̄ ман, неоˈбичан / нˈеобичан :
преоˈбичан, доˈма̄ лӣ : нˈема̄ лӣ, пˈома̄ лӣ, прˈемалӣ. Чини се, према нашем језичком осећају,
да би се уз ликове поˈмањӣ, преˈвитак, преˈкисео, прелаˈган, преˈмајӯшан, прена̄ ˈпоран,
преоˈбичан, препоˈносан, препоˈносит, прˈере̄ дак / прере̄ ˈдак, преруˈмен, прˈета̄ ман /
прета̄ ˈман могао наћи и бар још лик с иницијалним МА у тим примерима, ако не и само
он.
2.2.3. Заменице
За префиксацију заменица в. т. 2.3.3.
Сличну појаву је Ј. Јокановић Михајлов (2012: 91) уочила за трпне и радне придеве с префиксом не-,
којих у нашој грађи нема јер их РСЈ не бележи.
617 Налик је томе и нˈезна̄ тан / неˈзнатан, али је та дужина неочекивана према знˈатан. Бележи је само још
ХЈП, док је у РА, РМС, ОР нˈезнатан².
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2.2.4. Глаголи
2.2.4.1. Хиљаде префигираних глагола 618 у начелу имају сасвим предвидљиве
ликове, мотивне: поˈдићи ~ дˈићи, запӣˈсати ~ пӣˈсати, обаˈвити ~ вˈити, насмеˈјати се ~
смеˈјати се, преˈдвидети ~ вˈидети, претрˈчати ~ трˈчати итд. итд. Ипак, неколико група
у томе су изузеци. (У примерима које наводимо, као ни другде, не осврћемо се на статус
дублета који даје РСЈ – за нас је овде исто проврˈтети / провр̄ ˈтети и вр̄ ˈтети (врˈтети),
нити на редослед навођења варијанта – оˈпајати / опа̄ ˈјати ~ па̄ ˈјати / пˈајати.)
Префиксални слогови су, за разлику од других речи с префиксима, не нужно
префигираних, редовно кратки. Једино глаголи на ‐стојати познају и дуге префиксе:
на̄ ˈстојати, постоˈјати / по̄ ˈстојати, пристоˈјати / прӣˈстојати, али у томе нема
доследности: само је кратко одстоˈјати (оп‐, пред‐, са‐). Овде би спадали и слабо
мотивисани глаголи ?за̄ ˈвисити, ?за̄ ˈвидети (нена̄ ˈвидети је сасвим непрозирно); у РА
имамо и на̄ ˈдлежати.
Код глагола творених од иˈћи имамо дужење ПОС (иˈћи ~ мимоӣˈћи (мимоˈӣћи)) без
обзира на то да ли су у питању контраховане форме као доћи, наћи, проћи или
неалтерниране као мимоићи.
МА је у одређеним случајевима колебљиво. Један од бројнијих таквих скупова јесу
глаголи сугласничке конјугације са заосновинским МА. У РСЈ је, по свему судећи, свесно
поштован принцип давања регредираног МА, као неравноправног, само код глагола од
три и више слогова: моˈћи ~ помоˈћи (поˈмоћи), вӯˈћи ~ повӯˈћи (поˈвӯћи). Од тога
одступају три примера, уˈцвасти (уцваˈсти) и проистеˈћи / проиˈстећи, расцваˈсти /
раˈсцвасти, вероватно тако донесена омашком. За разлику од групе слоˈмити‐слˈомӣм,
овде је релевантан фактор само број слогова, а не и префигираност, па тако имамо
нерегредирано збоˈсти, згреˈпсти. Регресија би се, уз дужење, могла видети и у наˈӣђе̄ м ~
иˈде̄ м / ˈиде̄ м. Само у дореˈче̄ м / доˈрече̄ м налазимо недоследност према презенту рˈече̄ м.
Регредиране ликове без дублетизма имамо код дугих основа: заˈкле̄ ти, заˈмре̄ ти,
заˈпе̄ ти (~ кле̄ ˈти (клˈе̄ ти) и сл.).
Презентску регресију типа жњˈе̄ м ~ пˈожње̄ м налазимо у неправилних глагола а / е̄
конјугације и њима сродних неправилних (део њих чине и везане основе): изаˈслати,
поˈслати, изаˈткати, оˈткати, поˈжети / поˈжњети, проˈжети‐прˈожме̄ м, обуˈзе̄ ти,
оˈте̄ ти, заˈдре̄ ти, оˈпре̄ ти, оˈтрти / оˈтре̄ ти, наˈзрети, преждеˈрати (преˈждрати),
проˈзрети (наводимо само репрезентативне примере основа). Слична регресија влада и
код глагола вокалских основа IV групе: пˈије̄ м ~ пˈопије̄ м. То важи за примере као
заˈлити, иˈзмити, иˈзрити, иˈспити, наˈзути, оˈбути, оˈпшити, оˈткрити, поˈсӯти, саˈвити,
уˈгњити; а и за оне с четири слога: оˈбавије̄ м, преˈобује̄ м, приˈдобије̄ м и сл., који – с друге
стране – у многим народним говорима ту имају крајњу регресију и инцијално МА:
ˈобавије̄ м и сл.619 (уп. нˈе пролије̄ м у Пљевљима – Николић 1970: 52). Према наведеним
ликовима с алтернацијом једино је мотивно заˈчути‐заˈчује̄ м.
РСЈ и код основа на ‐не̄ ти и ‐вести даје факултативне регредиране ликове
презента, познате широком ареалу од Мачве до Пиве (Николић 1970: 117): допринеˈсе̄ м
(доприˈнесе̄ м), завеˈде̄ м (заˈведе̄ м). Старији речници нису доследни у том поступку; у РА
је доˈнесе̄ м / донеˈсе̄ м и сл., али само довеˈде̄ м. Према серији презентâ на ‐зоˈве̄ м у РСЈ
имамо назоˈве̄ м (наˈзове̄ м) (тако и у РА, РМС, једнако недоследно).

У њих урачунавамо и оне с везаним основама, као доˈкинути, доˈспети, дочеˈпати, завеˈсти (заˈвести),
заˈгнати, за̄ ˈјмити, заклоˈпити, заме̄ ˈнити, заˈне̄ ти, запре̄ ˈмити, заˈпре̄ ти, запре̄ ˈчити, заслоˈнити,
заˈстре̄ ти / заˈстрти, заˈсӯти...
619 Нормирани ликови су Вукови (Даничић 1925: 102), изузев двосложног иˈзује̄ м (тип заˈчује̄ м), које је по
Даничићу „погрjешка“ (l. c.). Каповић (2018: 203–204) ту разлику између глаголâ и- и у-презента
приписује редукцији коренског -и- (уˈшијем : ˈуши̯ је̄ м) – уп. поˈшаље̄ м : пˈошље̄ м.
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Глаголи и / и основа с непокретним заосновинским МА при префиксацији 620
регредирају презентско МА, као у примеру гуˈбӣм ~ иˈзгубӣм. Ради се о основама
додвоˈрити се, досоˈлити, доуˈчити, загноˈјити, задоˈјити, задроˈбити, зазоˈрити,
заклоˈнити, заклоˈпити, закрˈвити, закрˈстити, залоˈжити, залоˈмити, замеˈзити,
замоˈрити, замоˈтрити, заноˈћити, заоˈрити, заплоˈвити, запоˈјити, запоˈрити,
запоˈстити, зароˈбити, заˈтворити, затоˈмити, затоˈчити, избоˈрити, извеˈдрити,
изгуˈбити, измоˈкрити, изноˈјити, изоˈпштити, изоˈштрити, изроˈјити, изроˈнити,
искоˈбити, искоˈрити, истоˈпити, нагоˈјити, назоˈбити, накроˈпити, намноˈжити,
ороˈсити, отпрˈтити², позвоˈнити, потоˈвити, потроˈшити, потчиˈнити, почаˈстити,
пребоˈјити, прегоˈјити се, прекроˈјити, разгоˈлити, ујаˈгмити², укроˈтити, уноˈћити се. Та
је појава редовна и с неслоговним префиксима као у зброˈјити‐збрˈојӣм, згоˈдити,
здроˈбити, склоˈнити, скрˈстити, слоˈмити, смоˈждити, строˈшити.
Презентска регресија МА позната је и код дугих, малобројнијих основа:
зага̄ ˈјити‐заˈга̄ јӣм, заˈна̄ глӣм621, наˈсме̄ шӣм се, поˈсра̄ мӣм, проˈсле̄ дӣм, раˈзблӯдӣм, уˈдӯбӣм,
уˈжӯљӣм се, уˈпӣљӣм, али недоследно: МА је мотивно у примерима завӣˈрӣм, зажмӣˈрӣм,
зажмӯˈрӣм, засне̄ ˈжӣ(м), застре̄ ˈпӣм, зашкрӣˈпӣм, зашӯˈмӣм, исцӯˈрӣ(м), пока̄ ˈкӣм,
проклӣˈзӣм, прострӯˈјӣм, проча̄ ˈмӣм, растрӯˈбӣм, ута̄ ˈјӣм. Колебају се презенти раˈспӯпӣм
: запӯˈпӣм (ис‐, на‐, про‐), поˈшкӣљӣм (при‐, у‐) : нашкӣˈљӣм (про‐); приˈчкӣљӣм : зачкӣˈљӣм
(на‐, у‐), затӯˈжӣм (до‐, на‐) : преˈтӯжӣм, стˈӯжӣм се622; а према пле̄ ˈвӣм / плˈе̄ вӣм имамо
недоследно испле̄ ˈвӣм, опле̄ ˈвӣм : наˈпле̄ вӣм; заˈгњӯрӣм, чији мотиватор РСЈ не бележи,
могло би бити мотивно према гњˈӯрӣм (РА), или с регресијом према гњӯˈрӣм (РМС, ХЈП).
Ако је судити према изостанку регресија код префигираних дугих основа у
Даничићевом опису (1925: 137–138)623, могло би се претпоставити или да је Вуков
систем уједначен у том правцу или да су регресије део развојног процеса, понуканог
таквом појавом код кратких основа или утицајем западних говора (уп. Вукушић и др.
2007: 17, 171). Но, то се прераспоређивање МА, чини се, одвија и на нивоу основа ових
глагола: уп. Вуково гˈа̄ јӣм, срˈа̄ мӣм : жӯˈрӣм.
Једини глаголи а / и основе који се приклањају обрасцу с регресијом МА, вероватно
укрштајући се с претходном групом, али и с дијалекатским ликовима као заˈдржӣм, јесу
они са броˈјати: изброˈјӣм / иˈзбројӣм (до‐, на‐, од‐, по‐...), уз недублетно зброˈјӣм. Сличну
контаминацију, само супротног смера, имамо у претуˈтњити‐претуˈтњӣм (преко
регуларног претуˈтњати‐претуˈтњӣм).
Регресија, ипак, не обухвата секундарно префигирано узаˈждӣм (дакле, с
неслоговним коренима)624. Појединачни су примери без регресије допрˈтӣм², замаˈглӣм,
прозвоˈнӣм, од којих су последња два дата недоследно према другима од те основе.
Скоˈрӣм (~ кˈорити) и скрˈшӣм² такође могу бити превиди625, а схоˈдӣм је сасвим
неочекивано, јер је грађено од хоˈдити‐хˈодӣм. Обратан случај, неочекивану регресију
Ова појава се налази и код ПСТ, које овде не представљамо посебно.
Овде је однос сложенији: нˈа̄ глӣм (на̄ ˈглӣм) ~ за̄ ˈна̄ глӣм.
622 Ове колебљиве форме разликујемо, као што то чини и РСЈ, од префиксала изведених из тӯˈжититˈӯжӣм (оˈптӯжӣм и сл.). Ипак, неке примере немогуће је мотивисати само једним од тих глагола:
истӯˈжити се и натӯˈжити се обоје је дефинисано као ’изјадати се’ (некоме на некога), чему одговара
мотиватор тˈӯжӣм се; па ипак прозодија то не потврђује: према иˈстӯжӣм се имамо натӯˈжӣм се.
Раˈстӯжӣм је, будући прелазан глагол, с очекиваном регресијом и спада у ПСТ.
623 Примерâ с основама типа занаглим код Даничића уопште нема. Једино налазимо зашкӣˈљӣм, напӯˈпӣм,
с основама које су у РСЈ недоследно дате с регресијом.
624 Да је ово рубна категорија, уверава нас Даничићева исправка (1925: 152) Вуковог оˈдаднӣм, мада се он
и сам колеба: „или би у онога [монопрефигираног глагола] требало да је за̏ дни̑ м“.
625 Други пример је то вероватно, будући да у РМС имамо „скр̏ шити, -ӣ м“, а у РСЈ проширено „скр̏ шити и
скр̀ шити, -ӣ м“. Први пак пример, иако прелазан, с нерегредираним је презентским МА и у РМС (РА,
рецимо, и мотивно кˈорити⁽²⁾ нуди с тим МА), док га ХЈП даје у лику скˈорӣм.
620
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код е / и глагола (дату недоследно у поређењу с другима с том основом) находимо у
прˈезрӣм, прˈозрӣм.
Код двосложних корена регресија, као ни у Даничићевој грађи (1925: 149–150),
није доследна. Према регредираним презентима у (1) засведоˈчити‐засвеˈдочӣм,
осокоˈлити, осрамоˈтити, ожалоˈстити, провесеˈлити, разбокоˈрити, удрвеˈнити се626,
утемеˈљити имамо (2) мотивно забудаˈлити‐забудаˈлӣм, прођавоˈлити се, развијоˈрити
се и (3) различито нормирано устреˈперӣм : затрепеˈрӣм, ушареˈнӣм : зашаˈренӣм.
2.2.4.2. Поредећи мотивне и твореничке ликове префиксалних глагола нашли смо
близу 150 несагласних примера. Њих према броју дублета, а не према прозодијским
одликама, разврставамо у четири групе:
(1) доˈплутати ~ плˈутати, 1 ~ 1
(2) иˈшпартати / ишпаˈртати ~ шпаˈртати / шпˈа̄ ртати, 2 ~ 2
(3) доˈмашити / дома̄ ˈшити ~ мˈашити, 2 ~ 1
(4) додвоˈрити се ~ двоˈрити / дво̄ ˈрити, 1 ~ 2
У свакој од тих група налазимо најразличитије прозодијске односе, као што су, да
покажемо на примеру гнездâ с више недоследно датих речи, маˈглити ~ замаˈглити,
размаˈглити, умаˈглити : иˈзмаглити, оˈдмаглити; клˈизнути / клӣˈзнути ~ поˈклизнути,
уˈклизнути : проклӣˈзнути; кˈрхати / крˈхати ~ прекрˈхати, раскрˈхати, скрˈхати :
иˈскрхати; штˈа̄ мпати / шта̄ ˈмпати ~ доˈшта̄ мпати, наˈшта̄ мпати, оˈдшта̄ мпати,
преˈшта̄ мпати.
Мотивној речи, дакле, не одговарају ликови:
(1) доплуˈтати, заˈсребрити, заˈтрапати, избаˈштинити, изброˈдити, иˈзмршати,
заˈмедити, наболоˈвати, нариˈнтати се, обрˈстити, одболоˈвати, оˈкржљати,
поˈне̄ мчити, преˈвредновати, преда̄ ˈхнути, приваˈбити, прижуˈљати, проˈбистрити,
проблеˈдети, проˈзвр̄ ндати, промеˈшкољити се, прориˈшкати, просврˈдлати, протрˈпети,
разбаˈштинити, разраˈчвати се, раˈспрхнути, убаˈштинити, уˈзверити се, узмеˈшкољити
(2) иˈшпартати / ишпаˈртати, иштр̄ ˈцати / иˈштрцати, одла̄ ˈкнути / одлаˈкнути
(3) доˈмашити / дома̄ ˈшити,
дотраˈпати / доˈтрапати,
зако̄ ˈсити / закоˈсити,
заˈпљескати / запље̄ ˈскати,
запреˈтати / заˈпретати,
заˈтитрати / затиˈтрати,
избиˈстрити / иˈзбистрити, избраˈздати / избра̄ ˈздати, излоˈкати / изло̄ ˈкати, иˈзмувати
(измуˈвати), иˈситнити / исиˈтнити, искљуˈвати / иˈскљувати, искоˈсити / иско̄ ˈсити,
испреˈтати / иˈспретати,
истр̄ ˈљати / истрˈљати,
наˈдмашити / надма̄ ˈшити,
наˈпујдати / напуˈјдати, наˈтро̄ нтати / натроˈнтати, окреˈсати / оˈкресати, оˈмашити /
ома̄ ˈшити, омириˈсати / омиˈрисати, отр̄ ˈпети / отрˈпети, поса̄ ˈветовати / посаˈветовати,
поˈтапшати / потаˈпшати, поˈтлачити / потла̄ ˈчити, потр̄ ˈљати / поˈтрљати, поуˈздати
се / поˈуздати се, преˈмашити / према̄ ˈшити, приˈлемити / прилеˈмити, приˈтишати /
притиˈшати, проˈтаворити (прота̄ ˈворити), проћеˈрдати / проˈћердати, развијоˈрити
(развихоˈрити),
разгне̄ ˈвити / раˈзгневити,
раˈзјадити / разја̄ ˈдити,
раˈскужити /
раскӯˈжити, рашћеˈрдати / раˈшћердати, склеˈпати / скле̄ ˈпати, уга̄ ˈснути / уˈгаснути,
уˈзбочити / узбоˈчити,
узвијоˈрити / уˈзвијорити,
узврˈтложити
(узвр̄ ˈтложити),
узјогӯˈнити се / узјоˈгунити се, уклуˈпчати се / уˈклупчати се, укотр̄ ˈљати / укотрˈљати,
улаˈштити / уˈлаштити, уˈститрати / устиˈтрати,
(4) додвоˈрити се, доклиˈзати се, доклиˈпсати, досе̄ ˈгнути, доˈшта̄ мпати,
заˈбријати, заˈврбовати, загара̄ ˈвити, зага̄ ˈтити, заглупа̄ ˈвити, заˈжа̄ морити,
зажубоˈрити, зазве̄ ˈрити, зајеˈздити, заˈкишити, заˈмигољити, замијаӯˈкати, зањӣˈскати,
засе̄ ˈгнути, затӯˈвити, зауˈздати, зауˈзлати, зашумоˈрити, збљута̄ ˈвити, иˈзблањати,
иˈзмигољити, иске̄ ˈзити, искила̄ ˈвити, иˈскрхати, искрˈшити, иˈспоштовати, иˈспӯмпати,
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накр̄ ˈмити, намаˈштати, наˈпла̄ ндовати се, наˈпӯмпати, наˈшта̄ мпати, оˈдблеснути,
оˈдшта̄ мпати, осе̄ ˈгнути, поˈвенути, погра̄ ˈјати, позабора̄ ˈвљати, поˈклизнути,
покоˈристити, покрˈшити, поˈштрцати, прејеˈздити, прекрˈхати, преоптеˈретити,
препе̄ ˈглати, преˈшта̄ мпати, приˈбријати се, призаˈкаснити, приˈкаснити, прикр̄ ˈмити,
припе̄ ˈглати, присе̄ ˈгнути, проˈзверати, проклӣˈзнути, проˈмозгати, проˈпла̄ ндовати,
профијӯˈкати, проˈфирцати, проˈцуњати, разбокоˈрити се, раˈзграјати, разоˈртачити,
разрӣˈљати, разуˈздати, разуˈзлати, раске̄ ˈзити, раскрˈхати, раср̄ ˈдити, саˈвенути,
скрˈхати, уˈвенути, удвоˈрити, уˈзбуркати, уˈзверити, уˈзврзмати се, узвр̄ ˈпољити се,
узмаˈњкати, уˈклизнути, укр̄ ˈмити, уср̄ ˈљати.627
Према неким примерима нисмо нашли мотиватор, али јесмо речи из творбеног
гнезда, који се једни с другима прозодијски не подударају – заˈзре̄ ти : проˈзрети,
углаˈнцати / уˈгла̄ нцати : изглаˈнцати / иˈзгланцати (на‐).
Поменимо на концу и очигледне омашке као исклиˈзати²‐иˈсклиза̄ м,
протиˈвстати‐противстаˈне̄ м, заарлаӯˈкати‐зааˈрлаӯче̄ м; заˈмусати ~ заˈмӯса̄ м,
ожалоˈстити‐ожаˈло̄ стӣм, преполоˈвити‐препоˈло̄ вӣм, загра̄ ˈктати‐заˈгракће̄ м, те
вероватно штампарске грешке на̀ нети, прѝпамтити; прѐбројити, прѝдомити,
за̏ шуткати.
2.2.5. Прилози
Префигирани прилози, као и придеви, имају МА (1) у иницијалној позицији, (2) на
творбеном шаву или (3) унутаросновинско МА:
(1) зˈаједно, нˈакјуче̄ , нˈакосутра, нˈаксино̄ ћ, нˈаксутра, нˈапросто, нˈапротӣв,
нˈаре̄ тко, нˈаскро̄ з, нˈере̄ тко, ˈобашка, ˈодма̄ х, ˈолако, ˈониско, пˈоближе̄ / пˈоближе, пˈоблӣзу,
пˈобоље̄ / пˈобоље, пˈобр̄ зо, пˈовисоко, пˈовише̄ / пˈовише, пˈодалеко, пˈодаље̄ / пˈодаље,
пˈодобро, пˈодоста, пˈодоцкан, пˈодсигӯрно / поˈдсигӯрно, пˈодуго, пˈодугачко, пˈодуже̄ /
пˈодуже, пˈозадуго, пˈоистӣха / пˈоистиха, пˈоја̄ ко, пˈојаче̄ / пˈојаче, пˈокасно, пˈомлађӣ,
пˈониже̄ / пˈониже, пˈониско, пˈоново, пˈорано, пˈоређе̄ / пˈоређе, пˈоре̄ тко, пˈосигӯрно,
пˈоскӯпо, пˈосто̄ , пˈотама̄ н / пˈотаман, пˈотанко, пˈотеже̄ / пˈотеже, пˈоте̄ сно, пˈоте̄ шко,
пˈотӣхо / пˈотихо, пˈотише̄ / пˈотише, пˈочешће̄ / пˈочешће, прˈеблӣзу, прˈебогато, прˈевећ /
преˈвећ, прˈевисоко, прˈегласно, прˈеглӯпо, прˈего̄ рко, прˈеда̄ вно, прˈедалеко, прˈедобро,
прˈедугачко, прˈедуго, прˈејако, прˈекасно, прˈекјуче̄ (прˈекјуче̄ р), прˈекла̄ не / прˈекла̄ ни,
прˈекода̄ н, прˈеконо̄ ћ, прˈекосутра / прекоˈсутра, прˈексино̄ ћ, прˈексутра (прˈексутрада̄ н,
прˈелако, прˈемало, прˈемного, прˈена̄ гло, прˈеода̄ вно, прˈеозбӣљно, прˈеоштро, прˈесмело,
прˈестрого, прˈете̄ шко, прˈетӣхо / прˈетихо, прˈефӣно, прˈехитро, прˈече̄ сто, прˈешироко,
рˈаздалеко, ˈуближе, ˈублӣзу, ˈубр̄ зо – нˈа̄ јпосле̄ (нˈа̄ јпосле), нˈа̄ јпре̄
(2) беˈзмало, доˈмало, заˈмало, иˈзна̄ јпре̄ , иˈсувише̄ , неˈмало, неˈмного, оˈда̄ вно
(оˈда̄ вна), оˈчас, поˈмало, поˈмање̄ / поˈмање, поˈсве, уˈнеколико, уˈнешто
(3) забадаˈва̄ / забада̄ ˈва, нијеˈдно̄ м, одједаˈнпӯт, одједаˈре̄ д, одјеˈдно̄ м, одоˈзго̄ ,
одоˈздо̄ ,
одоздо̄ ˈла,
одоˈстра̄ / одоˈстра̄ га / одостра̄ ˈга,
поиздалеˈка,
покаˈдшто,
покаˈткад(а̄ ), полаˈга̄ но / полага̄ ˈно, прена̄ ˈпорно
(1–2) наˈжао / нˈажао, неˈправо / нˈеправо, ˈодвише̄ / оˈдвише, прˈерано / преˈрано
(1–3) пˈоизблӣза / поиˈзблӣза, пˈоиздаље̄ / пˈоиздаље / поиˈздаље̄ / поиˈздаље, пола̄ ˈко /
пˈолако, пооˈда̄ вно / пˈоода̄ вно, пооˈда̄ вна / пˈоода̄ вна, пˈрбр̄ зо / пребр̄ ˈзо, прˈере̄ тко /
прере̄ ˈтко
(2–3) оˈдва̄ јкада / оˈдвајкада / одваˈјкада, оˈтра̄ г / отра̄ ˈга
Како се види, највише придева узима инцијално МА. Према десетинама речи с
крајњом регресијом МА, да узмемо оне с префиксима по‐ и пре‐, имамо тек неколико
њих са шавним – поˈмало, поˈмање̄ / поˈмање, прˈерано / преˈрано – и мотивним МА –
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поиздалеˈка, полаˈга̄ но полага̄ ˈно, пооˈда̄ вно / пˈоода̄ вно и сл. У поиˈзблӣза² имамо
прогресију МА (~ ˈизблӣза).
Префиксали са прек‐ такође готово доследно носе почетно МА: прˈекјуче̄ (р),
прˈекла̄ не,прˈекла̄ ни, прˈекосутра², прˈексино̄ ћ, прˈексутра, прˈексутрада̄ н, али:
прекоˈсутра². Творенице с другим префиксима (и‐, од‐, у‐ па и не‐) доста ређе узимају
иницијално МА.
Нај‐ у нˈа̄ јпосле̄ (нˈа̄ јпосле) и нˈа̄ јпре̄ једини је префикс с дужином којој претходи
МА.
Мотивне дужине компаратива као у пˈоближе̄ / пˈоближе, пˈобоље̄ / пˈобоље,
пˈовише̄ / пˈовише... доследне су. Једино имамо ˈуближе.
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2.3. СЛАГАЊЕ
2.3.1. Именице
2.3.1.1. У композицији прозодијски односи ни издалека нису сложени као што су
то односи међу значењима и врстама речи које граде творенице, нити као што су то
прозодијски односи код неких суфиксала (нпр. оних са ‐ан). Ствари су овде
једноставније јер сложенице, осим у неколико појединачних примера, не подлежу
квантитетској алтернацији, па се има расправљати само о њиховом МА. С друге стране,
о̀ но је прилично разуђено: начелно, на једној четворосложници отварају се чак четири
позиције за МА – па и пет, ако се силазна реализација шавног МА узме као посебна
позиција. Па ипак, само су нека од тих места уобичајена и доминантна, остала се јављају
у посебним случајевима. Речи смо према МА класификовали у седам типова:
(1) ˈа(а)‐а(а)
(2) аˈ(а)‐а(а)
(3) а(а)ˈ‐а(а)
(4) а(а)‐а̏ (а) / а(а)‐а̑ (а)
(5) а(а)‐а(а)ˈа(а)
(6) (а)ˈа(а)‐(а)ˈа(а)
(7) (а)ˈа(а)‐а(а)
Једино су прва два колумнална: они неутрализују мотивна обележја и
успостављају колумнални МА, додуше уз задржавање квантитетских одлика друге
саставнице. У типовима 3–5 имамо неутрализацију само прве основе и задржавање
обележјâ друге: у 3–4 иницијално МА, које у сложеници има функцију шавног, а у 5
унутаросновинско МА. Ипак, та МА, како ће се видети, нису увек мотивна. Речи из
претпоследњег типа задржавају ПЛ обеју саставница, а оне из последњег, који је
најређи и најнеобичнији, задржавају ПЛ само прве саставнице и евентуални квантитет
друге.
У грађу смо осим неспорних сложеница сврстали и творенице с афиксоидима628, а
будући да је за прозодију сложеница релевантан ПЛ само друге саставнице, све те речи
поделили смо у две велике групе: ону са завршним регуларним мотиватором (нпр.
аероклуб, двозвук) и ону са завршним суфиксоидом (геноцид). Наводимо их једну за
другом. Такође, не правимо разлику између сложеничког и полусложеничког писања,
јер се показало да оно ту није differentia specifica, уп. графије као фото‐роˈбот и
тˈоп‐листа с типичним полусложеничким гˈа̄ с‐мˈаска, и с друге стране, с нетипичним
сложеничким нациоˈна̄ лсоцијалиˈзам.
(1) ˈа(а)‐а(а) – ˈаероклӯб,
ˈаерорели,
ˈаеросетва,
ˈакватӣнта,
ˈалкотест,
ˈанемоме̄ тар / ˈанемометар, ˈантипа̄ па, ˈантисве̄ т, ˈантисепса, ˈантите̄ ло, ˈареометар /
ˈареоме̄ тар, бˈакротӣсак, бˈароме̄ тар / бˈарометар, бˈиотӣп, блˈагове̄ ст, вˈелегра̄ д,
вˈелепродаја, вˈелесила, верˈиспове̄ ст, вˈетрометар / вˈетроме̄ тар, вˈибрафо̄ н, вˈидокрӯг,
вˈисора̄ ван, вˈишебо̄ ј, вˈодора̄ ван, вˈодото̄ к / вˈодоток, вˈолтме̄ тар / вˈолтметар,
гˈазометар / гˈазоме̄ тар,
гˈалванометар / гˈалваноме̄ тар,
гˈасометар / гˈасоме̄ тар,
гˈеометар / гˈеоме̄ тар, гˈороцве̄ т, дˈагеротӣп, двˈовла̄ ст, двˈозвӯк, двˈозна̄ к, двˈокора̄ к,
дˈелокрӯг, дˈивојарац, дˈивокоза, дˈијафилм, дˈинамоме̄ тар / дˈинамометар, дˈиоксӣд,
дˈрворе̄ д, дˈрвотӣсак, ˈекотӣп, ˈекскра̄ љ, ˈекстрадобӣт, ˈелектроме̄ тар / ˈелектрометар,
ˈелектропе̄ ћ, ˈепицентар, ˈехоме̄ тар / ˈехометар, злˈатотӣсак, злˈоко̄ б, ˈименда̄ н,
јˈеднолӣст, јˈугоза̄ пад / јˈугозапа̄ д, кˈаблограм, кˈилобајт, килова̄ т / кˈиловат, кˈиловолт,
кˈилограм, кˈилометар / кˈиломе̄ тар, кˈозбаша, кˈолодво̄ р, кˈолома̄ ст, Кˈоминтерна,
Категорија афиксоида је по природи рубна, јер се тим творбеним елементима речи нити стриктно
афигирају нити слажу.
628

286

кˈонтраалт, кˈонцло̄ гор, лˈактометар / лˈактоме̄ тар, лˈевокрӯг, лˈинотӣп, лˈиполӣст,
мˈегабајт, мˈегава̄ т / мˈегават, мˈегаволт, мˈегатона / мˈегато̄ на, мˈегахерц, мˈикрова̄ л,
мˈикрометар / мˈикроме̄ тар, мˈикротала̄ с, мˈикрофилм, мнˈогокӯт, мˈоноксӣд, пˈактре̄ гер,
пˈероксӣд, пˈетобо̄ ј, пˈетродола̄ р, пˈолубо̄ г, пˈолубрат, пˈолугла̄ с, пˈолуистина, пˈолукрӯг,
пˈолулопта, пˈолумесе̄ ц, пˈолумра̄ к, пˈолуострво, пˈолуправа̄ , пˈолупречнӣк, пˈолупрсте̄ н,
пˈолусан, пˈолусве̄ т, пˈолустепе̄ н, пˈолустих, пˈолуто̄ н, пˈолучовек, пˈолушанса,
прˈотивјурӣш, прˈотивстав, прˈотивте̄ ло, прˈотивуда̄ р, прˈотивуслуга, прˈототӣп,
пˈуномо̄ ћ, рˈођенда̄ н, рˈунолӣст, сˈамовла̄ ст, сˈамомученӣштво, сˈамоса̄ м, сˈамосве̄ ст,
сˈамоста̄ н, свˈемо̄ ћ, свˈечовек, сˈевероза̄ пад / сˈеверозапа̄ д, сˈедмобо̄ ј, сˈитошта̄ мпа,
слˈаволӯк, слˈадолед, слˈадостра̄ ст, сˈувозӣд, тˈоп‐листа 629 , трˈиметар / трˈиме̄ тар,
трˈозвӯк, трˈокӯт, трˈолӣст, ˈултразвӯк, фˈелдмарша̄ л, фˈотоме̄ тар / фˈотометар,
фˈототӣсак, фˈотоце̄ в, хˈекта̄ р, хˈектолитар, хˈектоме̄ тар / хˈектометар, хˈидроксӣд,
хˈидроме̄ тар / хˈидрометар,
хˈидропла̄ н,
хˈидрочво̄ р,
хˈипоцентар,
цˈентаршут,
цˈехма̄ јстор, цˈиклоба̄ л, цˈрнокрӯг, чˈетворолӣст
(2) аˈ(а)‐а(а) – аˈрхибискуп, аˈутого̄ л, аˈутокош, баˈлетма̄ јстор, виˈзитка̄ рта,
виˈногра̄ д, враˈпсеме, деˈкаграм, деˈциграм, еˈлектрошок, каˈпелма̄ јстор, лаˈнилӣст,
миˈлиграм, проˈтома̄ јстор, проˈтопоп, суˈперсила, таˈнцма̄ јстор, хиˈдроба̄ за, цеˈнтигра̄ д,
цеˈнтиграм,
чуˈкунунук,
чуˈкунунука,
чуˈкунунуче – аˈерометар / аероме̄ тар,
аˈкцелометар / аˈкцелероме̄ тар,
аˈмперметар / аˈмперме̄ тар,
аˈудиометар /
630
аˈудиоме̄ т[а]р , блеˈсиме̄ тар / блеˈсиметар, брˈзинометар / брˈзиноме̄ тар, виˈброме̄ тар /
виˈброметар, гаˈлактометар / гаˈлактоме̄ тар, гоˈниоме̄ тар / гоˈниометар, граˈвиметар /
граˈвиме̄ тар,
деˈкаме̄ тар / деˈкаметар,
деˈнзиме̄ тар / деˈнзиметар,
деˈциме̄ тар /
деˈциметар,
диˈјаме̄ тар / диˈјаметар,
доˈзиме̄ тар / доˈзиметар,
евапоˈриметар /
евапоˈриме̄ тар, еˈргоме̄ тар / еˈргометар, каˈлориме̄ тар / каˈлориметар, маˈнометар /
маˈноме̄ тар, миˈлиметар / миˈлиме̄ тар, пеˈнтаме̄ тар / пеˈнтаметар, плаˈниме̄ тар /
плаˈниметар, саˈнтиметар / саˈнтиме̄ тар, сеизоˈметар / сеизмоˈме̄ тар, таˈксиметар /
таˈксиме̄ тар, таˈхиметар / таˈхиме̄ тар, теˈлеме̄ тар / теˈлеметар, теˈрмоме̄ тар /
теˈрмометар, фоˈноме̄ тар / фоˈнометар, хиˈгроме̄ тар / хиˈгрометар, хиˈпсоме̄ тар /
хиˈпсометар, хроˈноме̄ тар / хроˈнометар, цеˈнтиме̄ тар / цеˈнтиметар, циˈкломе̄ тар /
циˈклометар; деˈкалитар, цеˈнтилӣтар / цеˈнтилитар, деˈцилӣтар / деˈцилитар
(3) а(а)ˈ‐а(а) – адмираˈлшта̄ б, аˈктенташна, Англоˈсас, аˈнтикрист, аˈнтихрист,
аргонаˈут, аˈрха̄ нђел, аˈрха̄ нђео, астронаˈут, белоˈбор, белоˈгаћа, белоˈнога, белоˈриба,
белоˈшљива, Беоˈград, Богоˈма̄ јка, Богоˈмати, бродоˈвласнӣк, великоˈмученӣк, великоˈсрбин,
вероˈиспове̄ д, водоˈмеђа, генераˈлшта̄ б, голоˈшија, гороˈстас, дванаестоˈбо̄ ј, двоˈба̄ нка,
двоˈбро̄ ј / двоˈброј, двоˈвласнӣк, двоˈмеч, двоˈсмӣсао, двоˈстих, двоˈтачка, двоˈугао, двоˈчас,
деˈцибел, диˈстих, дубокоˈтӣсак, дуваˈнкеса, еˈксцентар, живоˈбара, живоˈмученӣк,
зелеˈнгаћа, зелеˈнгора, земљоˈвласнӣк, земљоˈра̄ днӣк, зимоˈмора, златоˈврана, златоˈутва,
злоˈвоља, злоˈдело, злоˈсрећа, злоˈупотреба, ?иноˈрог, кошљоˈриба, креˈмпита, кривоˈшија,
ловоˈкрађа, лубеˈндиња, многоˈугао, некроˈпола, олиˈгарх, осмоˈугао, петоˈба̄ нка, поˈлитра,
протоˈђакон, психиˈја̄ тар, пустоˈсват, радиобиоˈлог, робоˈвласнӣк, самоˈвоља,
самоˈиспове̄ ст, свеˈзналац, свилоˈбуба, својеˈвоља, седмоˈугао, слузоˈкожа, стоˈнога, сувоˈдо̄ ,
сувоˈмеђа, сухоˈжила, телеоˈбјектӣв / телеобјеˈктӣв, трансуˈра̄ н, трноˈшљива, троˈмеђа,
троˈстих, троˈугао, цигаˈршпиц, цијаˈнка̄ лијум, црвеˈнкапа, црноˈбор, црноˈграб,
црноˈшљива, четвороˈпол, четвороˈугао, чуваˈркућа, шестоˈлист, шестоˈугао, шоˈркапа –
по̄ ˈноћ; двоˈбо̄ ј / дво̄ ˈбо̄ ј
(4) а(а)‐а̏ (а) / а(а)‐а̑ (а) – богобо̏ ја̄ зан,
дрвопре̏ рада,
другобра̏ тучед,
електропри̏ вреда, електроу̏ ређа̄ ј, купопро̏ даја, металопре̏ рада, пољопри̏ вреда,
С обзиром на то да сличне̄ полусложенице̄ с таквим ПЛ нисмо нашли (имамо нпр. рˈанг-лˈиста),
претпостављамо да је реч о грешци.
630 Грешком штампано с дугим а.
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примопре̏ даја, самоза̏ бора̄ в, самоо̏ бмана, самоо̏ дбрана, самоо̏ зледа, самопо̏ мо̄ ћ,
самопо̏ слуга, самоспо̏ знаја, самоу̏ права, самоу̏ слуга, сумпор‐ди̏ оксӣд², трећебра̏ тучед;
самоза̑ штита
(5) а(а)‐а(а)ˈа(а) – агрикултӯˈра, агробиоˈлог, агроиндуˈстрија, агротеˈхника,
аеролӣˈнија / аеролиˈнија, аеромиˈтинг, аеронауˈтика, аероснӣˈмак, Англосаксо̄ ˈнац,
антидра̄ ˈма, антисеˈмӣт / антисеˈмит, аудио‐касеˈта, бабадеˈво̄ јка, бабаро̄ ˈга, бареˈљеф,
биомаˈса, биориˈтам, братоубӣˈца, братоуˈбојица, бродограˈдилац, бултеˈријер,
велеизда̄ ˈјство,
велепоˈсед / велепо̄ ˈсед,
велетргоˈвина,
великодо̄ ˈсто̄ јнӣк /
великодоˈсто̄ јнӣк,
високолеˈта̄ ч,
високопоштова̄ ˈње,
водокоˈтлић,
волтаˈмпе̄ р,
гркокаˈтолик / гркокатоˈлик,
гркокаˈтоликиња / гркокатоˈликиња,
дрвореˈзба̄ р,
дуралуˈмӣнијум, Евроаˈзија / Евроа̄ ˈзија, Евровӣˈзија, егзоскеˈлет, екосиˈсте̄ м, екосфе̄ ˈра,
екскраˈљица, екстрапроˈфӣт, електроенцефалоˈграф, електрофиˈлтар, електрофиˈлтер,
женоубӣˈца / женоуˈбица, земљопоˈсед / земљопо̄ ˈсед, земљора̄ ˈдња, злона̄ ˈмера, зооспо̄ ˈра,
Информбиˈро̄ , јеромоˈна̄ х / јеромоˈнах, јоносфе̄ ˈра, китоло̄ ˈвац / китолоˈвац, контрате̄ ˈза,
криптокаˈтолик / криптокатоˈлик,
криптокатоличаˈнство / криптокатолича̄ ˈнство,
лумпенпролетариˈја̄ т,
маршрӯˈта / маршруˈта,
матероубӣˈца / матероуˈбица,
микрокоˈсмос, минолоˈвац / миноло̄ ˈвац,
младотуˈрчин, моноˈлог, моторбициˈкл,
мраволоˈвац / мраволо̄ ˈвац, оцеубӣˈца, политбиˈро̄ , полубоˈгиња, полумаˈјмун, полупла̄ ˈтно,
полупрӣˈлика, полупроˈводнӣк / полупро̄ ˈводнӣк, полусезо̄ ˈна, полусеˈља̄ к, полусеˈстра,
полуфабриˈка̄ т, полуфина̄ ˈле, правобраˈнилац, правоуˈгао, првосвеˈштен[ӣ]к631, пресбиˈро̄ ,
противвре̄ ˈдно̄ ст, противкандиˈда̄ т, противтуˈжба, противоˈтров, риболо̄ ˈвац,
римокаˈтолик / римокатоˈлик,
римокаˈтоликиња / римокатоˈликиња,
самоубӣˈца /
самоуˈбица, свесаˈздатељ, свеуˈчилӣште, славодоˈбитнӣк, словолӣˈвница, стихокле̄ ˈпа̄ ње,
сумпороводоˈнӣк, сумпороугљеˈнӣк, супероˈксӣд, ултрадеˈсница, флиспаˈпӣр, фотоко̄ ˈпија,
фото‐роˈбот, фотостаˈница, хидроглиˈсер, цареубӣˈца, циганма̄ ˈла, чедоубӣˈца / чедоуˈбица
(6) (а)ˈа(а)‐(а)ˈа(а) – аˈлем‐кˈаме̄ н, аˈуто‐оˈпрема, аˈуто‐стоˈпер, гˈа̄ с‐маˈска,
коˈпӣр‐машӣˈна, коˈпӣр‐паˈпӣр, лˈептӣр‐маˈшна (леˈптӣр‐маˈшна), нациоˈна̄ лсоцијалиˈзам,
рˈа̄ дио‐амаˈте̄ р, рˈа̄ дио‐приˈјемнӣк, рˈанг‐лˈиста, рˈа̄ диотераˈпија, сˈӯмпор‐дˈиоксӣд⁽²⁾,
фˈото‐оˈбјектив, фрˈеско‐сликаˈрство, фˈӯл‐коˈнтакт, цигаре̏ т‐паˈпӣр, циˈга̄ р‐паˈпӣр
?беˈглербег,
(7) (а)ˈа(а)‐а(а) – аˈла̄ јбег,
буˈљубаша,
буˈта̄ нга̄ с,
деˈлибаша,
лоˈка̄ лпатриот(а), наˈтӯршницла – рˈа̄ диометар / рˈа̄ диоме̄ тар – на̄ ˈливперо
Дублети:
(1–2) каˈрабоја / кˈарабоја, кˈонтрабас / коˈнтрабас, мˈаскенба̄ л / маˈскенба̄ л
(1–3 ˈакростих / акроˈстих, вˈелема̄ јстор / велеˈма̄ јстор, двˈогла̄ с / двоˈглас, двˈоре̄ д /
двоˈред, десетоˈбо̄ ј / дˈесетобо̄ ј, милоˈдух (мˈилодух), октоˈпод / ˈоктопо̄ д, пˈаробро̄ д /
паˈродбро̄ д, трˈоскок / троˈскок, ћˈорсока̄ к / ћорсоˈка̄ к, фˈото‐фиˈниш, хˈексаме̄ тар /
хˈексаметар
(хексаˈме̄ тар / хексаˈметар),
чˈетворобо̄ ј / четвороˈбо̄ ј,
чˈетворобро̄ ј /
четвороˈбро̄ ј, чˈетворокӯт / четвороˈкут, чˈетвороре̄ д / четвороˈре̄ д – шино̄ ˈбус / шˈинобус
(1–4) трафоста̏ ница / трˈафостаница
(1–5) вˈодоста̄ ње / водоста̄ ˈње, кˈарабатак / карабаˈтак, лајтмоˈтӣв / лˈајтмотӣв,
лˈетла̄ мпа (летла̄ ˈмпа), мˈонодрама / монодра̄ ˈма, полувре̄ ˈме / пˈолувре̄ ме, пˈолуоток /
полуоˈток, противдо̄ ˈказ / прˈотивдока̄ з, псеудоклаˈсик / псˈеудокласик, рˈодооскврње̄ ње /
родооскврње̄ ˈње, фокстериˈје̄ р / фˈокстерије̄ р, фˈусно̄ та / фусно̄ ˈта,
(1–7) блˈа̄ гда̄ н / блˈагда̄ н
(2–3) архиˈђакон / аˈрхиђакон, суˈпермаркет / супермаˈрке̄ т, чуˈкунбаба / чукуˈнбаба,
чуˈкундед(а) / чукуˈндед(а), чуˈкундед(а) / чукуˈндед(а) – у оквиру групе (6) и:
чуˈкунчуˈкунбаба / чуˈкунчукуˈнбаба, чуˈкунчуˈкундед(а) / чуˈкунчукуˈндед(а)
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(3–4) велеˈиздаја / велеˈиздаја,
водопри̏ вреда / водоˈпривреда,
малоˈпродаја /
малопро̏ даја
североиˈсток / северои̏ сток,
(3–5) богоˈчовек / богочоˈвек,
двопо̄ ˈтез / двоˈпоте̄ з,
дубоˈдолина / дубодоˈлина,
југоˈисток / југоиˈсток, ксероˈфӣт / ксерофӣˈта, мелодра̄ ˈма / мелоˈдрама, протоˈплазма /
протоплаˈзма, самодопрӣˈнос / самодоˈпринос, сноˈвиђе̄ ње / сновиђе̄ ˈње,
(4–5) контрана̑ пад / контрана̄ ˈпад
(5–6) амилаˈлкохол (аˈмӣл‐аˈлкохол)
(5–7) дˈӯстабан / дустаˈбан
Творенице са два афиксоида
(1) ˈаероста̄ т, ˈаквапла̄ н, гˈеноцӣд, дˈекае̄ дар, дˈодекае̄ дар, ˈегзоген, ˈектодерм,
ˈендодерм, ˈендокард, ˈендокарп, ˈендосперм, кˈосмодром, ксˈероформ, лˈогопе̄ д, лˈоготӣп,
мˈинибус, мˈонокорд, мˈонопла̄ н, ˈолигоце̄ н, плˈиоце̄ н, пˈолие̄ дар, рˈомбое̄ дар, стˈереотӣп,
тˈелефакс, тˈермоста̄ т, тˈермофо̄ р, тˈетрае̄ дар, фˈотоста̄ т, хˈексае̄ дар, хˈидробус
(2) аˈрхитип, диˈхроскоп, еˈпископ, еˈпител, еˈстроген, еˈтноцӣд, пеˈрископ,
пеˈристил, фуˈнгицид, хоˈлоцен
(3) аероˈлог, аероˈсо̄ л, алеˈрге̄ н, алоˈхто̄ н, анаˈтом, англоˈман / англоˈма̄ н, англоˈфил /
англоˈфӣл, англоˈфоб / англоˈфо̄ б, андраˈгог, андроˈгӣн, анемоˈстат, антиˈпо̄ д, антропоˈзоф,
антропоˈним, антропоˈфа̄ г, астроˈном, аустроˈфил / аустроˈфӣл, аустроˈфоб / аустроˈфо̄ б,
аутоˈге̄ н / аутоˈген, аутоˈграф, бароˈграм, бароˈграф, библиоˈман / библиоˈма̄ н, библиоˈфил /
библиоˈфӣл, биˈно̄ м, бугароˈман, бугароˈфил, велоˈдром, галваноˈскоп, галоˈман, галоˈфил /
галоˈфӣл, гастроˈном, гастроˈпо̄ д, гастроˈскоп, германоˈфил / германоˈфӣл, германоˈфоб /
германоˈфо̄ б, геронтоˈфил / геронтоˈфӣл, гигантосаˈур, / гигантосаˈурус, гимноˈсперма,
гликоˈге̄ н, глиптоˈдонт, грандоˈман / градоˈма̄ н, графоˈман / графоˈма̄ н, гркоˈман, гркоˈфил /
гркоˈфӣл, демаˈгог, диˈе̄ дар, дијапоˈзитӣв, драмаˈтург, електроˈскоп, ендоˈскоп, епиˈдерм /
ˈепидерм, епиˈлог, епоˈним, еритроˈцӣт, еротоˈма̄ н / еротоˈман, ехиноˈдерм, зооˈге̄ н, изоˈто̄ п,
изохиˈпса,
иконоˈкласт / иконоˈкласта,
калеидоˈскоп,
касетоˈфо̄ н,
клептоˈман /
клептоˈма̄ н, криптоˈним, ксеноˈфо̄ б, лимфоˈцӣт, литоˈфӣт, логоˈпат, мађароˈфил /
мађароˈфӣл, мегалоˈман / мегалоˈма̄ н, мезоˈдерм, мезоˈфил, мезоˈфӣт, мелоˈман / мелоˈма̄ н,
меˈнингокок, мизаˈнтроп, микроˈлӣт, микроˈсо̄ м, микротопоˈним, митропоˈлит,
моноˈлӣт / моноˈлит, моноˈма̄ н / моноˈман, наркоˈман / наркоˈма̄ н, оксиˈге̄ н, ортоˈпе̄ д,
палеоˈлӣт, пироˈге̄ н, пироˈман / пироˈма̄ н, полиˈгам, полиˈглот(а), протоˈптер, псеудоˈним,
реоˈста̄ т, ризоˈпода, русоˈфил / русоˈфӣл, русоˈфоб / русоˈфо̄ б, синаˈнтроп, словеноˈфил /
словеноˈфӣл,
словеноˈфоб / словеноˈфо̄ б,
србоˈфил / србоˈфӣл,
србоˈфоб / србоˈфо̄ б,
телеˈстих, телеˈфо̄ н, топоˈним, триˈптих, триˈфтонг, туркоˈфил / туркоˈфӣл,
фибриноˈге̄ н, филаˈнтроп, филмоˈфил / филмоˈфӣл, филмоˈфо̄ б, фитоˈним, франкоˈман /
франкоˈма̄ н,
франкоˈфил / франкоˈфӣл,
франкоˈфоб / франкоˈфо̄ б,
франкоˈфо̄ н,
халуциноˈге̄ н, хематоˈге̄ н, хероиноˈман, хидроˈним, хијероˈглӣф, хидроˈфо̄ р, хироˈмант,
хомоˈним, хромоˈзо̄ м, хромоˈпласт, цароˈфил / цароˈфӣл, цефалоˈпод, швабоˈман /
швабоˈма̄ н, швабоˈфил / швабоˈфӣл
(5) аеронаˈут, геоизотеˈрма, епидеˈрма, изоглоˈса, изого̄ ˈна, изоклӣˈна, изоте̄ ˈра,
изотеˈрма, изофо̄ ˈна, кумулониˈмбус, мелопе̄ ˈја / мелопеˈја, метазоˈа, мотоциˈкл,
полихиˈстор, примадоˈна, стафилоко̄ ˈка, талофӣˈта, трохофо̄ ˈра, хербиˈцӣд, хидрозоˈа,
хидрофӣˈта, хипохоˈндар, цитоплаˈзма
Дублети:
(1–2) прˈотозоа / проˈтозоа
(1–3) ˈаеродром / аероˈдром, ˈаутодром / аутоˈдром, бˈиоскоп / биоˈскоп, грамоˈфо̄ н /
грˈамофо̄ н, дˈијаграм / дијаˈграм, дˈиктафо̄ н / диктаˈфо̄ н, епиˈграм / ˈепиграм, епиˈграф /
ˈепиграф, ˈепитаф / епиˈтаф, јˈодоформ / јодоˈформ, ксˈилофо̄ н / ксилоˈфо̄ н, леукоˈпласт /
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лˈеукопласт, леукоˈцӣт / лˈеукоцит, лˈизоформ / лизоˈформ, магнетоˈфо̄ н / мˈагнетофо̄ н,
мˈегафо̄ н / мегаˈфо̄ н, метроˈном (мˈетроном), мˈикроскоп (микроˈскоп), мˈикрофо̄ н /
микроˈфо̄ н, мˈикрофо̄ н / микроˈфо̄ н, мˈиоце̄ н (миоˈце̄ н), мˈонофто̄ нг (моноˈфтонг),
мˈотодром (мотоˈдром), неоˈлӣт / нˈеолит, пˈалеоге̄ н / палеоˈге̄ н, пˈалеоце̄ н / палеоˈце̄ н,
пˈароним / пароˈним, патроˈнӣм / пˈатронӣм, саксоˈфо̄ н / сˈаксофо̄ н, саркоˈфа̄ г / сˈаркофа̄ г,
стеноˈграм / стˈенограм, стетоˈскоп / стˈетоскоп, телеˈграм / тˈелеграм, телеˈграф /
тˈелеграф,
тˈелескоп / телеˈскоп,
тромбоˈцӣт / трˈобоцит,
хˈидроге̄ н / хидроˈге̄ н,
хˈидродром / хидроˈдром, хипоˈдром / хˈиподром, хлˈоропласт / хлороˈпласт, хлˈорофӣл /
хлороˈфӣл,
хлˈороформ / хлороˈформ,
хˈолограм / холоˈграм,
хроноˈграф / хрˈонограф,
шˈизофрен / шизоˈфрен
(2–3) моˈнограм / моноˈграм – ауто̄ ˈбус / аˈутобус
(2–5) техникоˈло̄ р / теˈхниколор
(3–5) антите̄ ˈза / антиˈтеза,
ехиноˈко̄ к / ехиноко̄ ˈкус,
метаˈтакса / метатаˈкса,
метате̄ ˈза (метаˈтеза), пероноˈспора / пероноспо̄ ˈра
2.3.1.2. Односи дужина између мотивне речи и творенице (друге основе) не
изискују посебан коментар. То су све редом мотивне дужине као пˈолукрӯг, виˈногра̄ д,
генераˈлшта̄ б. Ипак, код именица из типа (3) налазимо краћење ПОС: Беоˈград, гороˈстас,
двоˈглас², двоˈред², четвороˈпол, а тако и самодоˈпринос², уз прогресију МА, иако других
таквих ликова нема. Иначе бисмо у белоˈбор, црноˈбор, по̄ ˈноћ видели мотивну краткоћу
друге саставнице, али је при слагању релевантан номинативни лик (уп. само
полувре̄ ˈме²), па и то морамо сматрати покраћеним дужинама, у потоњем случају у вези
с предакценатским дужењем. До краћења, осим што је оно уобичајено код придевâ
сличне форме, на ‐∅, вероватно долази и ради избегавања флективне алтернације МА
каква постоји у генераˈлшта̄ б, ‐шта̄ ˈба (за четвороˈре̄ д није обележена флексија632) и
каква ремети аналогију однос с мотивним ПЛ (штˈа̄ б‐штˈа̄ ˈба). Утолико је и лик
генераˈлштаб, који се такође чује (бележе га ХЈП и Чед), системски. Дужине у сувоˈдо̄ и
двоˈбо̄ ј позиционе су. Мˈегатона² ~ то̄ ˈна / тˈо̄ на личи на превид.
Дужење пред МА, че́ сто на извесним префиксалним слоговима, овде имамо само у
дво̄ ˈбо̄ ј², по̄ ˈноћ; ауто̄ ˈбус, шино̄ ˈбус². Уп. и позајмљеницу тролеˈјбус / троле̄ ˈјбус – с
ревидираним МА на првој саставници типа троˈле̄ јбус у односу на решење из
претходног издања (РСЈ07, ОР, РМС...).
2.3.1.3. Сложенице које задржавају мотивни ПЛ прве саставнице, потврђен
дужином око МА, посве су ретке: аˈла̄ јбег, блˈа̄ гда̄ н², дˈӯстабан², рˈа̄ диометар /
рˈа̄ диоме̄ тар – на̄ ˈливперо. Штавише, блˈа̄ гда̄ н², које опонира својој чисто сложеничкој
варијанти блˈагда̄ н, пре бисмо сврстали у сраслице, уз Иˈлӣнда̄ н и сл. Када се у обзир
узме и порекло ових речи, види се да формације аˈла̄ јбег, дˈӯстабан², и још буˈљубаша,
кˈарабоја / каˈрабоја, ћˈорсока̄ к² и сл. с краткоћама, одговарају турцизмима и да су оне
данас непродуктивне, па се неоправданим чини поступак проширивања таквих ликова
на греколатинизме као радиометар или домаће речи (придеве) гˈо̄ ркосла̄ н (в. т. ). Уп. с
овима лик баˈлетма̄ јстор, са краћењем дужине прве саставнице, који се тиме приклања
главнини осталих сложеница.
При обради односа МА у случајевима дублетизма водили смо се претпоставком
најједноставнијег тумачења, да нпр. односу лˈа̄ мпа / ла̄ ˈмпа одговара однос лˈетла̄ мпа
(летла̄ ˈмпа); исто и иˈсток / ˈисток ~ североиˈсток / североˈисток. Тиме смо желели да
избегнемо успостављање могућих али не и вероватних односа ла̄ ˈмпа ~ лˈетла̄ мпа и
лˈа̄ мпа ~ летла̄ ˈмпа.

Флективне облике за тај необични лик не даје ни РМС. ОР га прозодијски изједначава с придевом:
четвороˈред, што и РСЈ чини у примеру двоˈред.
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2.3.1.4. У примерима бултеˈријер, ?Евровӣˈзија, макрокоˈсмос, правоуˈгао, примадоˈна,
фотостаˈница – гркокаˈтолик², гркокаˈтоликиња², криптокаˈтолик², римокаˈтолик²,
римокаˈтоликиња² (~ тˈерије̄ р², ˈугао, кˈатолик² и сл.) имамо прогресију МА. 633
Сложенији су односи у Аˈзија / ˈАзија ~ Евроаˈзија / Евроа̄ ˈзија, али је прогресија
несумњива. И у речима амилаˈлкохол², дијапоˈзитӣв, егзоскеˈлет, злона̄ ˈмера,
телеоˈбјектӣв², фотоко̄ ˈпија, цитоплаˈзма, творених од дублета, може се претпоставити
та алтернација, будући да су мотивне варијанте са иницијалним МА (ˈалкохол, нˈа̄ мера и
сл.), ако није реч о превиду – што се по броју примера не би рекло, изостављене. Та
појава је несумњиво резултат „вештачког“ (РСЈ: 9) уклањања непочетних силазних
акцената, која се не може разумети ако се зна за двадесетак речи као самоспо̏ знаја и
дублета с њима – типови (4) и дублети (3–4). Најмање се може разумети уклањање
силазне прозодеме у речима с два акцента, као рˈа̄ дио‐приˈјемнӣк и аˈмӣл‐аˈлкохол⁽²⁾.
Прогресија није извршена у трафоста̏ ница², иако је лик стаˈница, чак и ван сложенице,
познат норми (ОР, ХЈП).
2.3.1.5. Регресију МА до неке од три позиције пред другом саставницом видимо у
примерима с унутаросновинским МА мотиватора: водоˈмеђа, дˈивокоза, сувоˈмеђа,
троˈмеђа; чуˈкунунук, чуˈкунунука; дˈиоксӣд, мˈоноксӣд, пˈероксӣд, хˈидроксӣд и дублетима
вˈодоста̄ ње / водоста̄ ˈње,
дубоˈдолина / дубодоˈлина,
полувре̄ ˈме / пˈолувре̄ ме,
противдо̄ ˈказ / прˈотивдока̄ з, рˈодооскврње̄ ње / родооскврње̄ ˈње; лајтмоˈтӣв / лˈајтмотӣв,
мˈонодрама / монодра̄ ˈма,
псеудоклаˈсик / псˈеудокласик,
ћˈорсока̄ к / ћорсоˈка̄ к,
суˈпермаркет / супермаˈрке̄ т, фˈусно̄ та / фусно̄ ˈта. То важи и за регредирано мотивно
дублетно МА: ˈантипа̄ па, свеˈзналац; мˈегатона / мˈегато̄ на (~ па̄ ˈпа², зна̄ ˈлц‐², то̄ ˈна²).
Више десетина сличних сложеница које не знају за такву промену сведоче да није у
питању системска појава; пре се може претпоставити да је она укорењена у речима на
‐међа, ‐оксӣд и још покојој, а да су остале, као супермаркет, последица колебљивог
нормирања сложеница с две прозодеме.
Флективне алтернације код мотиватора не утичу на МА сложенице: према
кˈолодво̄ р, проˈтопоп, сувоˈдо̄ имамо кˈолодво̄ ра, прˈотопопа, сувоˈдола (*колодво̄ ˈра...).
Ипак: полувре̄ ˈме² ~ полуˈвремена². Аˈутого̄ л‐аˈутогола је недоследно према ген. гˈо̄ ла /
гоˈла. (За генераˈлшта̄ б в. горе.)
Фиксирање МА у постинцијалном положају, ако се изузму поменути турцизми и
покоји германизам из типа (2), готово је безизуетно код назива мерних јединица на
‐метар, ‐литар, ‐грам. Према тридесетак њих типа аˈерометар / аˈероме̄ тар имамо само
ˈелектро‐, кˈило‐ и хˈекса‐ (уз хексаˈ‐). Чак и они префиксоиди који иначе узимају
иницијално МА – ˈаеро‐, вˈибро‐, дˈија‐, мˈикро‐, тˈермо‐, фˈоно‐ – у споју с метар
опредељују се за аˈеро‐ и сл. На тој линији имамо и односе хиˈдроба̄ за : хˈидробус,
хˈидроге̄ н; проˈтома̄ јстор, проˈтопоп : прˈототӣп; ˈелектропе̄ ћ : еˈлектрошок.
Префиксоиде које очекујемо само уз мерне јединице, разумљиво, нисмо нашли с
иницијалним МА (деˈкаграм, деˈциметар, цеˈнтилитар), али нисмо ни префиксоиде
аˈрхи‐, аˈуто‐, суˈпер. То још више важи за оне од три и више слогова, аˈкцело‐, аˈудио‐,
гоˈнио‐..., па и за домаће брˈзино‐. – Једина чисто домаћа сложеница из овог типа је
виˈногра̄ д (уп. Беоˈград, вˈелегра̄ д, али и топонимска колебања у ОР: Цаˈригра̄ д / Цˈаригра̄ д,
Вˈишегра̄ д / Виˈшегра̄ д).
2.3.1.6. Незабележени суфиксоид ‐мен / ‐ман, од енглеског man, могао би се
пронаћи позајмљеницама као баˈрмен, биˈзнисмен, коˈнгресмен; гˈолман, шˈоумен;
кˈамерман / каˈмерман, које су све прозирне и творбеном парафразом обухватљиве
(’човек који ради у бару’ и сл.). (РСЈ не бележи речи супермен, спортсмен, сендвичмен
(ОР, К–Ш), али и оне би се могле сврстати с њима.) У двосложном примеру баˈрмен, као
и у основама биˈзнис, коˈнгрес, уочавамо прозодијски образац који важи за двосложне
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Уп. и нетворбене односе као нˈаос, хˈаос : хидробиˈос.
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англицизме (њега потврђују и немотивисани примери џеˈнтлмен, Спаˈјдермен) и према
коме је формант ‐мен индиферентан. Варијанта ‐ман, можда под утицајем хомонимног
грчког суфиксоида, чешће утиче на појаву иницијалног, сложеничког МА.
Недоследности међу сродним основама уочавамо, осим код речених примера на
‐метар, и код следећих. Дужина је нестална у двˈоре̄ д / двоˈред : чˈетвороре̄ д /
четвороˈре̄ д; реоˈста̄ т : анемоˈстат; бугароˈфил, мезоˈфил : гркоˈфил / гркоˈфӣл (и 15
других); филмоˈфо̄ б, ксеноˈфо̄ б : русоˈфоб / русоˈфо̄ б (и 6 других); бугароˈман, галоˈман,
гркоˈман : англоˈман / англоˈма̄ н (и 15 других), уп. и немотивисано аˈто̄ м : анаˈтом. 634
Слично се и МА колеба у примерима вˈелепродаја : купопро̏ даја, правоуˈгао : седмоˈугао (и
6 других); протоˈђакон : архиˈђакон / аˈрхиђакон; деˈкаграм (деˈци‐, миˈли‐, цеˈнти‐) :
кˈилограм : бароˈграм : моˈнограм / моноˈграм; епидеˈрма, изотеˈрма : гимноˈсперма;
изоглоˈса, изохиˈпса : метаˈтакса / метатаˈкса; лˈогопе̄ д : ортоˈпе̄ д, телеˈфо̄ н : вˈибрафо̄ н :
мˈикрофо̄ н / микроˈфо̄ н (и 3 друга); ˈакростих : телеˈстих. Несагласности у погледу оба
обележја имамо у хербиˈцӣд : фуˈнгицид : еˈтноцӣд; антиˈпо̄ д, гастроˈпо̄ д : цефалоˈпод;
еˈстроген : гликоˈге̄ н (и 8 других); антоˈним (антропо‐, епо‐, микротопо‐, псеудоˈним,
сино‐, топо‐, фито‐, хидро‐, хомо‐) : пˈароним / пароˈним : патроˈнӣм / пˈатроним.
Коначно, сматрамо да је ревизија многих од изнесених нормативних решења
ствар нужде, и то не само у домену појединачних или типских ликова, већ и када се
ради о општим појавама, као што су силазне реализације на унутрашњим слоговима и
речи с два акцента. Уз малобројне примере из типова (4) и (6) ту би, према нашем
осећању, могли или морали спадати и примери као вˈелепродаја, јˈугоза̄ пад / јˈугозапа̄ д,
сˈевероза̄ пад / сˈеверозапа̄ д – великоˈмученӣк, великоˈсрбин, вероˈиспове̄ д, дубокоˈтӣсак,
живоˈмученӣк, цијаˈнка̄ лијум (са непочетним силазним) и ˈаерорели, ˈалкотест,
ˈантите̄ ло, ˈекскра̄ љ, ˈекстрадобӣт, ˈелектропе̄ ћ, кˈонтраалт, лˈетла̄ мпа (летла̄ ˈмпа),
пˈактре̄ гер, пˈолуострво, пˈолучовек, прˈотивдока̄ з², прˈотивуслуга, сˈамомученӣштво,
ˈултразвӯк,
фˈусно̄ та / фусно̄ ˈта,
цˈехма̄ јстор – еˈлектрошок,
лоˈка̄ лпатриота,
маˈшинбрава̄ р, чуˈкунунука – аероснӣˈмак, аудио‐касеˈта, екосфе̄ ˈра, екскраˈљица,
зооспо̄ ˈра, јоносфе̄ ˈра, полупла̄ ˈтно, полусеˈстра, стафилоко̄ ˈка, флиспаˈпӣр (са
двоструким МА).
2.3.1.7. Императивне сложенице
Да су императивне сложенице посебна формација, види се и по њиховој прозодији.
Оне, наиме, већим делом задржавају „императивни“ ПЛ – заправо постиницијално МА с
краткоћама на оба слога глаголске основе.
То важи за примере: ваˈдичеп, виˈсибаба, врˈтигӯз, врˈтире̄ п, гаˈзивода, глаˈдибр̄ к,
гуˈликожа, деˈрикожа, иˈспичаша, каˈжипрст, лаˈжигаће, леˈтилӣст, леˈтипас, лоˈмивра̄ т,
маˈмипара, млаˈтипара, млаˈтишума, муˈтивода, муˈтикаша, паˈзикућа, паˈливетар,
паˈликућа, паˈмтиве̄ к, поˈжмире̄ п, преˈливода, приˈшипетља, проˈбисве̄ т, раˈзбибрига,
раˈспикућа, сеˈцикеса, скоˈчимиш, смрˈдибуба, смрˈдиврана, стриˈзибуба, трˈчилажа,
туˈжибаба, цвиˈлидре̄ та. Једини изузетак је ?пˈушимагла (тако и у РМС, ОР). ?Дˈа̄ јбо̄ г /
Даˈјбог, ако се узме као мотивисано, има другу императивну форму, а стога и другачије
ПЛ.
МА на другој, именичкој основи имамо у испичуˈтура, дублетно и у вуцибаˈтина /
вуˈцибатина, лиˈжисахан / лижисаˈхан, а на обема саставницама у скоˈчидеˈво̄ јка. Три од
четири таква примера, видимо, имају тросложну именичку основу, за разлику од
претходно наведених основа с мањим бројем слогова. Само у цепиˈдлака / цеˈпидлака
налазимо шавно МА.
Мотивна дужина (лоˈвац-ло̄ ˈвца) недоследно је дата у риболо̄ ˈвац : китоло̄ ˈвац / китолоˈвац, минолоˈвац/
миноло̄ ˈвац, мраволоˈвац / мраволо̄ ˈвац.
634
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Раˈзвиго̄ р је правилна ССТ са ‐∅, код које, видимо, превагу односи акценат
императивне сложенице. У развиго̄ ˈрац, с друге стране, МА је везано за суфикс.
Дужина друге саставнице је стaбилна и одговара мотивној (дуге су врˈтигӯз,
врˈтире̄ п, глаˈдибр̄ к, леˈтилӣст, лоˈмивра̄ т, паˈмтиве̄ к, поˈжмире̄ п, проˈбисве̄ т). У
цвиˈлидре̄ та она није јасна, будући да РМС даје цвиˈлидрета и дрˈета.
Доминантни ПЛ, с постиницијалним МА за краткоћом, назвали смо условно
„императивним“, јер му је то место мотивно само у примерима деˈрикожа, лаˈжигаће,
леˈтилӣст, леˈтипас, лоˈмивра̄ т, поˈжмире̄ п, раˈспикућа, скоˈчимиш. У осталима имамо
алтернације: (а) краћење слога пред МА у вуˈцибатина², гуˈликожа, каˈжипрст,
лиˈжисахан², маˈмипара, млаˈтипара, млаˈтишума, муˈтивода, муˈтикаша, паˈливетар,
паˈликућа, сеˈцикеса, стриˈзибуба, туˈжибаба, цвиˈлидре̄ та, цеˈпидлака² и мотивним
дублетима у врˈтигӯз, врˈтире̄ п, смрˈдибуба, смрˈдиврана; (б) прогресију МА у ваˈдичеп,
виˈсибаба, гаˈзивода, глаˈдибр̄ к, паˈзикућа (ту иде и трˈчилажа ако се пође од
императивног лика тˈрчи635); (в) обе алтернације у паˈмтиве̄ к; (г) краћење другог слога
у иˈспичаша, преˈливода, приˈшипетља, проˈбисве̄ т, раˈзбибрига, раˈзвиго̄ р.
Најзад, налик на императивне сложенице јесу и оне код којих се облик императива
формирао као префиксоид: наˈдри‐ и назоˈви‐ (једина тросложна саставница). Оне се,
међутим, понашају нешто другачије. Поред императивног лика – наˈдрикњига,
наˈдрима̄ јстор, наˈдримудро̄ ст, наˈдрипеснӣк, наˈдрипеснӣштво, наˈдриполитича̄ р,
наˈдрипчела̄ р,
наˈдриучено̄ ст;
назоˈвибрат,
назоˈвима̄ јка,
назоˈвиматица,
назоˈвипријатељ – оне узимају, доста редовније, ПЛ друге саставнице: надригоспоˈдство,
надрикултӯˈра,
надрилеˈка̄ р,
надрилека̄ ˈрство,
надримуˈдрац,
надринаˈучнӣк,
надриоˈбразова̄ н, надриопатриˈот, надриопатриˈота, надрипӣˈсац, надриуˈметнӣк,
надрифилоˈзоф; назовисеˈстра, дублетно у надрикњиˈже̄ внӣк / наˈдрикњиже̄ внӣк,
наˈдриписа̄ р / надрипиˈса̄ р. У тој групи имамо и неколика придева: надридухоˈвит,
наˈдриинтелектуа̄ лан, наˈдрикњишкӣ, наˈдриучен. Већина датих речи данас се, мислимо,
изговара с два акцента.
2.3.2. Придеви
2.3.2.1. Придеви творени композицијом узимају ПЛ наведене код одговарајућих
именица. Означавамо их према тамо датим типовима и задржавамо све напомене о
њима.
(1) ˈа(а)‐а(а) – ˈаудиовизуе̄ лан, ˈаутосугестӣван, бˈогода̄ н, вˈаздугӣ, вˈасцео,
вˈатроста̄ лан, вˈодора̄ ван, глˈувоне̄ м, ˈекстраордина̄ ран, зˈимзелен, пˈолуписмен,
пˈолусвестан, пˈолусле̄ п, рˈетроактӣван, свˈемӯдрӣ,
(2) аˈ(а)‐а(а) – аˈрхипозна̄ т, пеˈролак
(3) а(а)ˈ‐а(а) – богоˈмрзак, векоˈвечан, велеˈчастан, великоˈсрпскӣ, дубокоˈуман /
дубокоˈӯман, живоˈрођен, златоˈтка̄ н, јединоˈрођен, климатоˈгенӣ, многоˈзнача̄ јан,
мртвоˈрођен, свеˈопштӣ, такоˈзва̄ нӣ, троˈједан, троˈједӣн, црноˈсӣв,
(4) а(а)‐а̏ (а) / а(а)‐а̑ (а) – аустроу̏ гарскӣ, богобо̏ ја̄ зан, високоа̏ кумулатӣван,
контрао̏ бавешта̄ јнӣ, многопо̏ штова̄ нӣ, новои̏ менова̄ н, самодо̏ во̄ љан, самоза̏ дово̄ љан,
самопо̏ стоја̄ н, самопо̏ узда̄ н, црквенору̏ скӣ – високоце̑ њенӣ, челичнопла̑ в, челичноси̑ в
(5) а(а)‐а(а)ˈа(а) – афроаˈзӣјскӣ,
бакарноцрˈвен,
богоуˈгодан,
вековеˈчит,
веродо̄ ˈсто̄ јан / веродоˈсто̄ јан, висококвалиˈте̄ тан, висококваˈлификова̄ н, високомоˈра̄ лан,
високопоˈштова̄ нӣ, високоразвиˈјен, двојеˈдан, дубокољуˈдскӣ, дугосиˈлазнӣ, дугоуˈзлазнӣ,
електроиˈнсталацио̄ нӣ,
инфрацрˈвенӣ,
контрапроˈдуктӣван,
краткосиˈлазнӣ,
краткоуˈзлазнӣ,
полуквалиˈфиков[а̄ ]н,
полумрˈтав,
полупиˈјан,
полусклоˈпљен,
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последиˈпломскӣ, првовеˈнча̄ ни, првоплаˈс[ӣ]р[а̄ ]н 636 , пуноваˈља̄ н, самодиˈсциплинова̄ н,
самодоˈпадан, свељуˈдскӣ, свеприˈсутан, свесвеˈтскӣ, свеуˈкупан, свечовечаˈнскӣ,
сумпорнозеˈлен, супрадеˈнта̄ лан, супранаˈциона̄ лан, супраноˈрма̄ лан, травнозеˈлен,
ултрабаˈзичан, ултравиоˈлетнӣ, ˈултракраткӣ, ултракраткотаˈла̄ снӣ, ултраљуˈбичаст,
ултрацрˈвенӣ, фотосеˈнзибӣлан, хипераˈктӣван, хипермоˈде̄ ран, хиперпроˈдуктӣван,
хиперсеˈнзибӣлан, цереброспиˈна̄ лнӣ, црносја̄ ˈјан, црнохуˈмо̄ ран
(6) (а)ˈа(а)‐ (а)ˈа(а) – лˈимунастожˈӯт, шљˈивастоплˈа̄ в
(7) (а)ˈа(а)‐а(а) – гˈо̄ ркосла̄ н, рˈа̄ диоактӣван, сˈӯмпорножӯт,
Дублети:
(1–3) рˈазнора̄ зни / разноˈра̄ знӣ,
самоˈсвестан / сˈамосвестан,
стˈародре̄ ван /
староˈдре̄ ван
(1–4) сˈамосазда̄ н / самоса̏ зда̄ н
(1–5) ˈантиалкохо̄ лнӣ / антиаˈлкохолнӣ, полулеˈга̄ лан / пˈолулега̄ лан, полума̄ ˈстан /
пˈолума̄ стан, полумра̄ ˈчан / пˈолумра̄ чан, полупра̄ ˈзан / пˈолупра̄ зан, свˈеслове̄ нскӣ /
свеслоˈве̄ нскӣ
(3–5) другоˈрођенӣ / другороˈђенӣ,
првороˈђенӣ / првоˈрођенӣ,
свеˈмилостив /
свемилоˈстив
(4–5) високопреˈчаснӣ / високопре̏ часнӣ, самопоˈжртвова̄ н (самопо̏ жртвова̄ н)
2.3.2.2. Односи дужина су стабилни: мотивнима одговарају твореничке.
„Вештачку“ прогресију уочавамо у овим примерима: веродоˈсто̄ јан²,
високопоˈштова̄ нӣ,
другороˈђенӣ²,
електроиˈнсталацио̄ нӣ,
контрапроˈдуктӣван,
полусклоˈпљен, првовеˈнча̄ ни, првороˈђенӣ², супранаˈциона̄ лан, ултракраткотаˈла̄ снӣ,
фотосеˈнзибӣлан, хипераˈктӣван, хиперпроˈдуктӣван, хиперсеˈнзибӣлан; и још у речима у
којима је прогредирано МА једнако варијантном мотивном: веродоˈсто̄ јан²,
високомоˈра̄ лан, дубокољуˈдскӣ, свељуˈдскӣ, ултраљуˈбичаст, хипермоˈде̄ ран, црносја̄ ˈјан,
црнохуˈмо̄ ран. Свемилоˈстив² и свемилоˈстӣван² је према мˈилостив и мˈилостӣван. У
полуле̏ га̄ лан / пˈолулега̄ лан занемарена је мотивна варијанта леˈга̄ лан⁽²⁾. Уз ову појаву иде
и избегавање крајње регресије у висококвалиˈте̄ тан (уп. квˈалите̄ тан²).
Крајњу регресију унутаросновинског МА имамо у пˈолума̄ стан, свˈеслове̄ нскӣ. Тако
и у пˈолусле̄ п, где добијамо падежне односе пˈолусле̄ па : сле̄ ˈпа. Једносложна регресија је
у троˈједӣн, где добијамо шавно МА.
Недоследни су ПЛ ових придева – веродоˈсто̄ јан² (~ дˈосто̄ јан) : самопо̏ стоја̄ н,
самодо̏ во̄ љан; многоˈзнача̄ јан : ˈантиалкохо̄ лнӣ², ˈекстраордина̄ ран; полуле̏ га̄ лан /
пˈолулега̄ лан : високомоˈра̄ лан, хипермоˈде̄ ран, црнохуˈмо̄ ран. У једној групи имамо чак
седам нормативних решења – ˈероге̄ н : карциноˈге̄ н, хетероˈге̄ н : климатоˈгенӣ : ендоˈге̄ н /
ˈендоге̄ н : пˈатоге̄ н / патоˈген : фитоˈген / фˈитоген : ограноˈге̄ н / органоˈген, цитоˈге̄ н /
цитоˈген.637 У нескладу с мотивном речју стоје дугосиˈлазнӣ, краткосилазнӣ (~ сиˈлазан /
сӣˈлазан).
2.3.3. Заменице (префиксација, слагање, срастање)
2.3.3.1. Творба заменица префиксацијом, слагањем и срастањем638 такође доноси
питања која у литератури досад нису решена. Међу важнијима је ово: којим су од
наведених начина настале речи као ико, нико, неко? За Клајна (2002: 130, 134) лексеме с
Штампано без дужина.
Придеви на -ге̄ н, као и они на -фо̄ н, нису уклопљени у систем придевске прозодије због особине да МА,
када дође пред ПОС, не прогредирају у зависним падежима како то чини нпр. ваˈља̄ н. (Уп. и решење
сувеˈре̄ н, -е̄ на из Мат и Клаића (1987), које је у новијим речницима напуштено у корист лика суˈверен.)
638 Три начина слагања обрађујемо заједно услед потешкоћа у разлучивању једног од другог при
творбеној анализи.
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637

294

„елементима“ и‐, ни‐ и не‐ (ико, ишта, икоји...; игде, икуда, икамо...) јесу сложенице, јер су
ти елементи, као у сложеница а за разлику од префиксала, „главни носиоци значења,
или у најмању руку равноправни са заменицом у другом делу“ (стр. 130). Ако би се то
тумачење и прихватило639, остаје спорно то што је неодређено не‐ везана морфема.640
Ту тезу заступају, мада деривацију заменичких речи на не‐ изостављају, и Барићева и
др. (1997: 276), али опет не без превида: за њих је некако сложеница предлога и
заменице (sic). Бабић за такве речи, као и за довде и сл., мисли да су префигиране (2002:
561), иако је, нарочито у спојевима са од и до, јасно да је у питању спој засебне лексеме
(предлога) са заменичком речју.641 Ми се опредељујемо за то да заменичке речи на не‐,
следећи Бабића, третирамо као префигиране, а оне на од‐, до‐ и и‐, ни‐ као сраслице, и то
из два разлога: (1) за разлику од других (правих) сложеница, сраслице се не могу
творбено парафразирати: однекуд ’од некуд’, николико ’ни колико’ и (2) у осећању
говорника не постоји сигурност да је спој две речи – тамо где су основе очуване, без
алтернација – лексикализован, што потврђује и често одвојено писање у примерима као
ни један, и један, од некуд (уп. и правописна решења од сада / одсад(а), ни један једини –
П10).642
2.3.3.2. У погледу прозодије, речи из ове групе начелно се могу поделити на оне (I)
с иницијалним МА и (II) с мотивном прозодијом, мада је друга група доста
нестабилнија.
(I) Почетно је МА у заменица творених
(1) са и: ˈигда, ˈигде, ˈизашта, ˈизашто, ˈикад, ˈикада̄ , ˈикакав, ˈико, ˈикојӣ, ˈиколик,
ˈикуд, ˈикуда̄ , ˈиоткуд, ˈиоткуда̄ , ˈичијӣ, ˈишта;
(2) са ни: нˈигде, нˈизашта, нˈизашто, нˈикад, нˈикада̄ , нˈикакав, нˈикамо, нˈико,
нˈикојӣ, нˈиколик(ӣ)643, нˈикуд, нˈикуда̄ , нˈиодакле̄ , нˈиоткуд, нˈиоткуда̄ , нˈиуколико, нˈичијӣ,
нˈишта;
(3) са не‐: нˈегда, нˈегде, нˈекад, нˈекада̄ , нˈекакав, нˈеко, нˈекамо, нˈекӣ, нˈекојӣ,
нˈеколик, нˈекуд, нˈекуда̄ , нˈечијӣ, нˈешто;
(4) са св‐644 (~ сав) и вас‐: свˈагде (и свˈугде, свˈуд), свˈакад, свˈакада̄ (и свˈагда),
свˈакакав, свˈакӣ (и свˈакојӣ), свˈако, свˈаколик (и вˈасколик, свˈеколик), свˈукуд, свˈукуда̄ 645.
Од тога, ипак, одступају заменице творене од незаменичких речи (строго
заменичке садрже форманте к‐ и шт‐, или чији): иˈмало, ниˈмало; ијеˈдан / ˈиједан,
нијеˈдан / нˈиједан. То важи и за свуˈда̄ , које – вероватно због изосилабичности у
поређењу с мотиватором, нетипичне код ових речи – преузима његово МА (уп.
хетеросилабично свˈукуд(а̄ )), као и за ионаˈко / ионаˈко̄ , које није у систему заменица
грађених од упитних речи. Дужине код речи на ‐када̄ и ‐куда̄ сталне су, без обзира на
дублетизам првог мотиватора. РСЈ не нуди заменице ˈикамо, нˈигда, ˈиуколико, чије
одговарајуће облике с другим формантима бележи.
Оно је спорно зато што се критеријум значењске доминантности (шта год она представљала)
примењује на непунозначне речи. То оспорава и Маројевић (2005: 737).
640 Да се не- у творби заменица понаша другачије од ни и и показују и конструкције с предлозима: за
некога : (н)и за кога, однекуд : (н)иоткуд. Уп. пак руско аналитичко не к кому (Маројевић 2005: 736).
641 Маројевић (2005: 737) проблем настоји да реши тако што за елементе које је дефинисао као речце
каже да су „у функцији префикса“.
642 Поменимо да би се речи попут никакав, икуда, негде, иако то прегледане дериватологије не разматрају,
могле видети као суфиксалне творенице (’и на коју страну’, ’на неком месту’), што сугеришу и речничке
дефиниције, али не код свих ових речи (уп. граматичку дефиницију: некакав ’квалификативна
неодређена придевска заменица’, РСЈ).
643 Уп. различита решења за завршни наставак код ове заменице и код осталик на -колик.
644 Спојни вокал у овим примерима углавном је -а-.
645 Уп. и аналогно свˈакоја̄ к, за савремено осећање суфигирано јединачним -ојак.
639
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Иницијално је МА још у речима с две основе мˈалогде и мˈалокад, мˈалокада
(потоњи облик без дублетне дужине, ‐а̄ ) и јединачном дрˈугде, које с осталим
заменицама није распрострањено (уп. ипак у РА: дрˈугакав (и дрˈугако), дрˈугамо, дрˈугда,
дрˈукада...)646.
У сраслицама зˈашто, пˈошто (тако и крˈошто) имамо почетно МА, али не и у
даˈшта, даˈшто647 (једва мотивисаном). Уп. и однос зˈашто : заˈто̄ .
(II) Сложенице с две упитно‐односне заменице задржавају мотивне ликове
једносложних других компонената: (1а) гдеˈгде, гдеˈкад, гдеˈко, гдеˈшто, каˈдшто, каˈткад,
штоˈшта648; (1б) којеˈгде (којегде̏ ), којеˈко (којеко̏ ), којеˈкуд (којеку̏ д), којеˈшта – мада се
творенице на које‐, изузев последње, дају и с непренесеним силазним акцентом.
Двосложне основе са иницијалним МА такође познају непренесену прозодему –
куˈткамо : којека̏ ко². Последњи лик, упоређен с другим заменицама на које‐, постаје
изузетак, немајући пренесену варијанту *којеˈкако. Двосложне основе с финалним МА
такође су недоследне: у (2а) гдекаˈда̄ ², којекаˈкав, којекаˈко², којекуˈда̄ , којечиˈјӣ имамо
мотивне ПЛ (ако се изузме изостанак варијанте према каˈда²), а у (2б) гдеˈкада649,
гдеˈкојӣ, каˈткада̄ – регредирана МА, од којих се прво и треће могу разумети као утицај
кратке форме (гдеˈкад, каˈткад), а друго, посматрано уз примере као покоˈјӣ, којечиˈјӣ,
као недоследно решење.
Сраслице са по задржавају мотивно МА: погдеˈгде, погдеˈкад, погдеˈкада̄ , погдеˈко,
погдеˈкој[ӣ]650, погдеˈшто, покоˈјӣ, поˈнегде, поˈнекад, поˈнекада̄ , поˈнекӣ, поˈнеко, поˈнешто,
поˈсвуд, посвуˈда̄ ². Једино је поˈсвуда̄ ² с тим МА, поновљеним из РМС (тако је и у ОР, а
укида га нпр. Мат), а недоследним у односу на покоˈјӣ. И овде су све речи на ‐а дате с
дужином тог слога (поˈнекада̄ , погдеˈкада̄ ...), што је у нескладу с варијантом каˈда².
2.3.3.3. Сраслице с предлозима до и од – изузев, наравно, оних
нелексикализованих, као до тамо, до овамо, до колико – представљамо у следећој
табели:
Табела 30. ПЛ заменичких сраслица са до и од
С предлогом до
С предлогом од
дˈовде̄ / дˈовде
оˈда̄ вде̄ / оˈдавде̄ / ода̄ ˈвде̄
дˈонде̄ / дˈо̄ нде
оˈда̄ нде̄ / оˈданде̄ / ода̄ ˈнде̄
651
доˈкуд, доˈкуд[а̄ ]
оˈткуд, оˈткуда̄ / откуˈда̄
одоˈнуд / оˈдонуд,
одоˈнуда̄ / оˈдонуда̄ 652, 653
оˈтуд / ˈотуд, оˈтуда̄ /

Другачији (и варијанте те лексеме) сматрамо изведеницом са -ачији.
РА, који прописује исту прозодему, у изразу пак предвиђа иницијално МА: дˈашто ми ти дˈашто.
648 Ако би се пак пошло од прве саставнице, могла би се констатовати прогресија МА (нпр. гдˈе ~ гдеˈгде).
Ипак, на то да је код сложеница прозодијски доминантна друга основа упућују облици као којекуˈда̄ , који
стоје наспрам постфигираних примера попут каˈкавгод, с очитим задржавањем ПЛ прве саставнице.
649 Изостанак дужине упућивао би на односе каˈда̄ ~ гдекаˈда̄ и каˈда ~ гдеˈкада, који нису очекивани ако се
зна за гдеˈкојӣ с дужином последњег слога. Уп. и варијантност гдеˈкада/ гдекаˈда̄ с префигираним
погдеˈкада̄ .
650 Грешком штампано без дужине, за разлику од ијекавског лика погдјеˈкојӣ.
651 С обзиром на доследност у нормирању дужине у (-)куда̄ , испис „до̀ куд(а)“ вероватно представља
омашку.
652 Код лексема одасвуд(а), одонуд(а) и отуд(а) варијанте групишемо према сегментно једнаким
ликовима, док су у РСЈ оне дате по овом принципу: одоˈнуд(а̄ ) / оˈдонуд(а̄ ).
653 РА с овим четирима ликовима наводи и лексему одовуд(а), која се у РСЈ не јавља као одредница, али је
има у изразима s. v. одовуд(а)и и отуд(а)
646
647
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доˈкад, докаˈда̄ / докаˈда
доˈсад, досаˈда̄ / досаˈда
доˈтад, дотаˈда̄ /
дотаˈда
доˈонда̄

ˈотуда̄ / отуˈда̄
оˈднекуд, оˈднекуда̄
ˈодасвуд / одаˈсвуд,
ˈодасвуда̄ / одаˈсвуда̄
оˈткад, откаˈда̄ / откаˈда
оˈдсад, одсаˈда̄ / одсаˈда
оˈтад, отаˈда̄ / отаˈда
оˈдонда̄
оˈткако

У речима твореним од заменица некуд(а), кад(а), сад(а), тад(а), онда, како
уочавамо само мотивне ПЛ. Остале познају и алтернације. Једносложну регресију
уочавамо у оˈткуда̄ ², оˈтуда̄ ², одаˈсвуда̄ ² (уп. изостанак варијанте *доˈкуда̄ ), мада такве
алтернације нема код аналогних речи на ‐аˈда̄ , те у речима на ‐де, код којих такође нема
доследности (изостају варијанте *до̄ ˈвде, *до̄ ˈнде, потврђене у РА). Вишесложне су
регресије у ˈотуд(а̄ )² (изостаје *ˈоткуд или сл.), оˈдонуд(а̄ )², ˈодасвуд(а̄ )². Краћења имамо
у дˈовде̄ / дˈовде, дˈонде², оˈдавде², оˈданде² (РА је и у овом погледу доследнији, будући да
попуњава лакуну дˈо̄ вде, а не предвиђа краткоћом изнимно дˈовде, већ кумулације
дужина).
Творенице које одговарају заменицама где и ту срастају са суплетивним
формантима ‐кле и ‐тле:
Табела 31. ПЛ заменичких сраслица са до и од
С предлогом до
С предлогом од
дˈокле̄ (али: дˈокле̄ гˈод / оˈда̄ кле̄ / оˈдакле̄ / ода̄ ˈкле̄
доˈкле̄ гˈод)
дˈотле̄
оˈда̄ тле̄ / оˈдатле̄ /
ода̄ ˈтле̄
доˈнекле̄ (дˈонекле̄ )
оˈднекле̄
И овај преглед осветљава бројне недоследности, почев од неједнаких ликова
нормираних у простој форми заменице и оној с речцом год. У погледу МА имамо
иновацију дˈонекле̄ ⁽²⁾, непознату РА, РМС, ОР, као и несаобразно дˈотле̄ : ода̄ ˈтле̄ ² (уп. у
РА до̄ ˈтле̄ ⁽²⁾). Дужина је различита у паровима доˈкле̄ ² (гˈод) : ода̄ ˈкле̄ ² (уп. у РА до̄ ˈкле̄ ⁽²⁾)
и дˈотле̄ : оˈда̄ тле̄ ².
Спој предлога и заменице имамо и у уколиˈко / уˈколико / укоˈлико, утолиˈко̄ /
уˈтолико̄ . Недоследност варијанта потиче од мотивних ликова.
2.3.4. Глаголи
Глаголске сложенице као богоˈхулити / богохӯˈлити, живопӣˈсати, злоˈпа̄ мтити,
злоˈпатити,
злоупотре̄ ˈбити,
криволоˈвити,
кривотвоˈрити,
лицеˈмерити,
празнослоˈвити, страховла̄ ˈдати, ?ходочаˈстити и др. носе ПЛ мотивних глагола.
Недоследности се може приписати однос ПЛ творенице и мотиватора код примера
самохваˈлисати се / самохвалиˈсати се ~ хваˈлисати се и свештеноде̄ ˈјствовати ~
дˈејствовати.
2.3.5. Бројеви
Бројеви слагањем граде називе десетица и стотина, комбинујући имена основних
бројева 2–9 и основа дˈесе̄ т / дˈесет, стˈо̄ . У првој групи су, дакле, деведеˈсе̄ т, осамдеˈсе̄ т,
педеˈсе̄ т, седамдеˈсе̄ т, четрдеˈсе̄ т, шездеˈсе̄ т, с прогредирним МА, и два̄ ˈдесе̄ т, трӣˈдесе̄ т
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(трӣˈдесет), с мотивним МА и задржавањем дужине прве основ (уп. дво̄ ˈбо̄ ј² код
именичких композита). Кратким дˈесĕт теже се објашњавају дужине у већини датих
сложеница, а и друге творбе, као дˈесе̄ тнӣ / деˈсе̄ тнӣ – те се мора увести дужење. Према
трӣˈдесет⁽²⁾ очекује се и два̄ ˈдесет (тако у РА).
(Бројеве једанаест, дванаест..., мада су делом прозирни, не можемо сматрати
сложеницама. Њихова се прозодија, ипак поменимо, у једној ствари поклапа са
прозодијом примера на ‐десет: само творенице од два и три – два̄ ˈнаест и трӣˈнаест –
дуже вокал пред МА.)
И у групи стотина сложенице са два, три одударају од осталих – двˈеста, трˈиста :
пˈе̄ тсто̄ , сˈедамсто̄ , чеˈтиристо̄ , шˈе̄ стсто̄ и још дˈеветсто̄ / дˈеветсто (осамсто
недостаје). Факултативну дужину у деветсто бележи и РА, као и у осамсто. Главнина
наведених бројева задржава лик прве саставнице, мада се дужина из дˈеве̄ т² крати.
Двˈеста и трˈиста су историјски сраслице (паукалне синтагме), па уз њихов сегментно
необичан лик иде и другачији ПЛ.
Сложенице (сраслице?) ˈобадва̄ и ˈобадвоје регредирају МА до иницијалног
положаја, док обадвоˈјица задржава МА друге саставнице.
2.3.6. Прилози
Ретке сложенице с прилозима махом носе иницијално МА: бˈудзашто, вˈазда̄ н
(вˈазда), мˈалоне, мˈалочас, пˈолудесно, пˈолуле̄ во; дублетно сутраˈда̄ н / сˈутрада̄ н. Ипак,
према пˈолудесно, пˈолуле̄ во имамо мотивно полушаˈљиво.
Прилози сложени са пут и ред грађени с једносложном првом саставницом чувају
њену дужину: два̄ ˈпӯт / два̄ ˈпут, два̄ ˈре̄ д / два̄ ˈред, сто̄ ˈпӯт / сто̄ ˈпут, трӣˈпӯт / трӣˈпут,
трӣˈред / трӣˈре̄ д, а они с двосложном саставницом чувају краткоћу: иједаˈнпӯт,
ниједаˈнпӯт, ниједаˈре̄ д. МА је шавно, а квантитет друге основе сталан, изузев што се у
варијантама као два̄ ˈпут² избегава нагомилавање узастопних дужина.
2.3.7. Предлози
Мада су већина предлога неортотоничне речи, они сложени, који редовно имају
најмање два слога (изузетак је сврх), дати су и с акцентованом варијантом, додуше не
доследно.
Сложенице са врх, дно, крај, сред, ако носе МА, носе га на творбеном шаву, а оне са
кра̄ ј су дугог ПОС (уп. кратко ‐вp̆ х ~ вр̄ х²); предлози на из‐ узимају иницијално МА. Од
тога, ипак, одступају пˈокрај² (sic, кратко) и иˈзван². У порад(и) такође имамо дужину на
ПОС, коју бисмо, ако се већ уводи, очекивали и у ˈиспре̄ ко.
Но, њихова ортотоничност није обележена доследно, што приказује ова табела:
Табела 32. Расподела неортотоничних ликова код сложених предлога
Ортотоничан
Неортотоничан
Дублетни ликови
лик
лик
доˈкра̄ ј
искрај (иˈскра̄ ј), накрај (наˈкра̄ ј), поткрај
(поˈткра̄ ј), преткрај (преˈткра̄ ј), али: покрај
(поˈкра̄ ј / пˈокрај)
доврх, саврх
наврх (наˈврх), поврх (поˈврх), уврх (уˈврх)
насред, усред
досред (доˈсред), посред (поˈсред)
доˈдно, уˈдно
надно
подно (поˈдно), садно (саˈдно)
понад
изнад (ˈизнад), испод (ˈиспод), испред (ˈиспред),
испреко (ˈиспреко), али: изван (иˈзван)
зарад / заради
поради (порад) (пˈора̄ ди (пˈора̄ д))
Осим ових предлога, факултативно су наглашени још напрема (нˈапрема) и уочи
(ˈуочи), а само ненаглашено наспрам.
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2.4. КОНВЕРЗИЈА
Прозодију речи претворених у именице, придеве, глаголе, бројеве, предлоге и
прилоге и друге врсте представљамо у засебним одељцима који следе. Из грађе су
изостала веома бројна нелематизована, секундарна значења – и употребе – лексеме, у
РСЈ дата уз квалификатор „у им[еничкој] служби“ и сл., нпр. за лексеме адађо, аконто,
алал, али, амин, барабар, безброј, бис, ближњи, бруто, ваш, вече, вољно, врућ...
2.4.1. Поименичење
Педесетак поименичених придева разврставамо према наставачкој дужини, која је
у вези с типом деклинације, и према месту акцента.
2.4.1.1. Већина ових именица има дуг слог придевског наставка, отприлике у
односу 30 : 20 према кратком, и, у складу с тим, деклинира се по одређеној придевској
промени: дрˈа̄ гӣ, дрˈа̄ го̄ , бˈе̄ ла̄ , жˈенска̄ / жеˈнска̄ , дрˈа̄ га̄ , мˈа̄ ла̄ , мˈила̄ , млˈа̄ да̄ ²; поˈжа̄ рнӣ654,
председа̄ ˈвајӯћӣ, преоˈсве̄ ћенӣ, претпоˈстављенӣ, председа̄ ˈвајӯћа̄ ; крˈӣва̄ , прˈава̄ ; стуˈденӣ;
прˈошло̄ , це̄ ˈло̄ , слаˈтко̄ ; Аустроу̏ гарска̄ , Бˈа̄ чка̄ , Бˈугарска̄ , Влˈашка̄ , Гˈрчка̄ , Маˈђарска̄
(Маˈђа̄ рска̄ ), Неˈмачка̄ , Рˈашка̄ , Чехослоˈва̄ чка̄ , Чˈешка̄ , Шваˈјца̄ рска̄ / Шваˈјцарска̄ , Швˈапска̄ ,
Швˈедска̄ (Слоˈва̄ чка омашком без крајње дужине). Од њих је једино слаˈтко̄ дато с
необичном променом: ген. гласи слаˈтка̄ и слаˈтко̄ га, иако би се очекивало слаˈтка
(тако у РМС) и слаˈтко̄ г(а); но, и тада остаје питање хибридног обрасца слаˈтко̄ ‐слаˈтка,
које сугерише увођење номинатива слаˈтко² (уп. млˈа̄ да²‐млˈа̄ ди).
2.4.1.2. С кратком ултимом и именичком променом су: веˈче̄ рња, веˈче̄ рње, јˈутрења,
јˈутрење (обоје ~ јˈутрењӣ ’јутарњи’); бˈо̄ јна, вˈо̄ јна; коˈса, петоˈкрака; мˈоде̄ рна
(модеˈрна), постмоˈде̄ рна; доˈбро655, зло, свеˈтло, сˈӯво; жˈенско656; Рˈашка; Госпојӣˈна 657;
Иˈва̄ ње / Иˈвање, Миˈхо̄ ље / Миˈхоље, Ђˈӯрђево, Јˈӯрјево, Сиˈлвестрово658, па и калк пра̄ ˈво.
Образац жˈенско‐жˈенско̄ га (поред жˈенска) не одговара придевској промени 659 .
Мотивни дублетизам дужина у Ивање, Михоље у вези је различитим реализацијама
таквих твореница у народним говорима (уп. топониме Требиње, Цетиње, Клење,
Љубиње, као и непосесиве зˈеље⁽²⁾, поˈсуђе из т. 2.1.71.1).
Као што се види, уз слаˈтко̄ и жˈенско, млˈа̄ да̄ / млˈа̄ да је једини поименичени
придев с (доследно) дублетном деклинацијом. Уп. и различите лексеме Рˈашка (река,
варошица) : Рˈашка̄ (област).
Место акцента именица с придевском променом углавном не алтернира. Оно
одговара ПЛ одређеног вида придева. Ипак, према стуˈден / стˈуден имамо само
стуˈденӣ, а према слˈадак (и вероватно слˈаткӣ, пошто прозодијска алтернација није
означена) – слаˈтко̄ .660 Именице с именичком променом такође нису прозодијски
доследне мотиваторима: жˈенско ~ жеˈнскӣ / жˈенскӣ (уп. и доследно жˈенска / жеˈнска).
Према овој именици имамо забележен придев пˈожа̄ рнӣ (~ пˈожа̄ р), с иницијалним МА. Стога нам се
чини, мада би се и од пˈожа̄ р прогресијом могао, додуше не сасвим регуларно, добити придев поˈжа̄ рнӣ,
да је поˈжа̄ рнӣ пре од пожа̄ ˈрство, што одговара и семантичкој дефиницији и правилу о регресији МА
пред -а̣ н.
Сродна лексема по̄ ˈсилнӣ / поˈсилнӣ немотивисани је русизам.
655 Сродна немотивисана реч блˈа̄ го има облик одређеног вида придева, уп. сˈӯво.
656 Речници, осим Мат и ХЈП, не доносе лексему мушко.
657 Према РЈАЗУ, поименичено од елидираног Госпојина (= Богородичина) светковина.
658 Према наведеним именима празника нисмо имали одговарајуће присвојне придеве, али мислимо да
они, чак ни они са старим суфиксом -ј, нису немотивисани, будући да имамо Михољдан, Ивањдан и сл.
659 У РА са кратким -ог(а)!
660 Тај придев код Даничића (1925: 222) има ликове слˈатка – слˈаткӣ / слаˈткӣ, што задржава и РЈАЗУ и
Чедић, занемарујући додуше слˈаткӣ; РМС пак уз дублетизам у одређеном виду уводи и дублетни ПЛ
неодр. вида, близак западним говорима: слаˈтка² (Даничићев тип доˈбра-дˈобрӣ), што Вукушић једино
признаје за стандард.
654

299

Од оних које разликују ПЛ у видовима имамо само доˈбро, злˈо, коˈса, свеˈтло и сˈӯво: прве
две, како се види, имају ПЛ неодређеног вида придева, коˈса ~ кˈоса² је с прогресијом
МА, коˈса (~ ко̄ ˈса⁽²⁾) и свеˈтло с краћењем ПОС, а сˈӯво с регресијом МА (историјски
вероватно с ПЛ средњег рода неодређеног вида какав постоји и у одговарајућем
прилогу).
2.4.1.3. Пра̄ ˈво, модеˈрна⁽²⁾ и Госпојӣˈна су специфичне творевине. Модеˈрна се
наслања на ликове као дијуˈрна, кавеˈрна², Коминте̏ рна² (ОР), који, мислимо, и у речима
лаˈте̄ рна, таˈве̄ рна настоје истиснy̆ ти мотивно МА. За Госпојӣˈна се не може тражити
објашњење у мотивном лику (Госпоˈјина из Вука и РЈАЗУ одговара старом МА именице
госпоја / госпођа, а Гˈоспојина² из РА аналошком МА те именице), већ пре у прозодији
имена попут страних Христӣˈна661, Катарӣˈна, Ангелӣˈна и домаћих Божӣˈна, Миладӣˈна,
Милӣˈна, која обоја или већ познају дублетизам (Јаˈсмина / Јасмӣˈна, Драˈгина / Драгӣна)
или њему теже (Даˈфина / Дафӣˈна : Даˈфина (РСАНУ)).
(Прозодију властитих имена као Мила, Бели, Црњански, Ћирилов, Брчко РСЈ не
бележи.)
2.4.2. Попридевљење
Конвертовани придеви, готово сви, долазе од глаголских облика. Као нетипичан
вид попридевљавања наводимо придев страног порекла суˈверен662, који би се могао
мотивисати именицом сувеˈре̄ н, будући да немамо основа за мишљење да је ПЛ с
регредираним МА позајмљен из неког другог језика663, мада ни то из синхронијског
угла не би ометало могућност за мотивацију.
2.4.2.1. Од глаголског придева радног
Придеви творени од глаголског придева радног огромном већином задржавају ПЛ
мотивне речи. Управо због тога, у анализи коју дајемо неће се наћи сви примери из РСЈ,
већ они репрезентативни и они вредни дискусије. Незабележене придеве на чије
дубинско постојање упућују деадјективи на ‐ост 664 као заглупелост, загорелост,
занемелост, закржљалост665... и понеки конвертовани прилог као занемело – такође
нећемо уврштавати, јер се прозодијски не разликују од забележених.
Мањи део придева овог типа дат је само у одређеном виду (задоˈцнелӣ, мˈрклӣ,
наˈвиклӣ, нˈеумр̄ лӣ, одоˈцнелӣ, пˈалӣ, уˈгаслӣ, ˈумр̄ лӣ, ˈучеста̄ лӣ / учеˈсталӣ), сви остали су у
неодређеном.
Према ПЛ радног придева творенице сврставамо у ове групе:
(1) доˈзрео, доˈспео, доˈтрајао, заблӯˈдео, задоˈцнелӣ, заˈдригао, закоˈрео, заоˈстао,
заплаˈмтео, запӯˈстео, зарӯˈдео, заˈсузео / заˈсузио, изла̄ ˈпео, мˈрклӣ, наˈвиклӣ, нагоˈрео,
наˈзрео, напӯˈпео, наˈтруо²666, обудоˈвео, огоˈлео, одоˈцнелӣ, ожеˈднео, ороˈнуо, оˈстарео,
пˈалӣ, смˈео; с мотивним дублетизмом: запупа̄ ˈвео / заˈпупавео, зарута̄ ˈвео / заˈрутавео,
омаља̄ ˈвео / оˈмаљавео, свˈенуо / свеˈнуо;
(2) зˈамро, ˈумр̄ лӣ, нˈеумр̄ лӣ; ˈугњио667; зˈаспао,ˈустајао;

ПЛ имена дајемо према ОР.
У Мат и код Клаића (1987) сˈувере̄ н/ сувеˈре̄ н (-е̄ на).
663 К–Ш и ХЈП за обе речи наводе француско порекло, посредно или непосредно.
664 Поред ове недоследности, зачуђује што РСЈ не бележи ни тако фреквентне придеве као залутали,
ишчезли, полегли, ужегли, учмали (према Клајн 2003: 383–384).
665 Акцентовано вероватно грешком зˈакржља̄ лост и заˈкржљало̄ ст м. закрˈжљало̄ ст.
666 Овај ПЛ упућује на конверзију ~ наˈтрунути. Дублетни лик на̄ ˈтруо⁽²⁾ упућује на префиксацију
придева трˈуо.
667 Грешком без дужине у ж. и с. р. ˈугњила, -о.
661
662

300

(3) зˈадебљао / задеˈбљао, зˈапенушао / запенуˈшао, зˈарђао (зарˈђао), мˈалаксао /
малаˈксао, нˈабујао / набуˈјао, нˈаједрао / најеˈдрао, ˈовештао / овеˈштао, окоˈштао /
ˈокоштао, ˈокраћао / окраˈћао, ˈотежао / отеˈжао, пˈодивљао / подиˈвљао, прˈоцветао /
процвеˈтао, ˈуздрхтао / уздрˈхтао, ˈучеста̄ лӣ / учеˈсталӣ;
(4) надоˈшао (наˈдошао), придоˈшао (приˈдошао), прˈошлӣ; заˈпекао668, изнеˈмогао,
пооˈдмакао, доˈра̄ стао, оˈдра̄ стао, наˈбре̄ као, проˈзе̄ бао.
2.4.2.2. Уз примере под (1) треба указати на недоследност у ликовима усмр̄ ˈдео ~
усмр̄ ˈдети / усмрˈдети и закаˈснео ~ заˈкаснити / закаˈснити. Ипак, овај други редовно је с
тим МА у свим прегледаним речницима (РА, РМС, ОР, П60, Мат, ХЈП; у потоња два:
закаˈшњелӣ), једино Ившић (1952а: 73) сведочи о партиципу заˈкаснио из Ристић–
Кангргиног немачког речника (1928). Та унисоност међу речницима, приближно
убедљива и у примеру окаˈснео, упућује на особиту устаљеност МА у средини основе,
што је можда у вези с његовом етимолошком примарношћу коју Ившић на наведеном
месту утврђује. Свˈео‐свˈела, даље, не одговара мотивном свˈенути / свеˈнути (очекивало
би се, по узору на запеˈкла² из сугласничке конјугације, и свеˈла, што потврђује РА за
веˈла², завеˈла² и РМС за свеˈла², али не и РМС за увела, провела), док је уˈвео‐уˈвела у
складу са уˈвенути, а то, опет, није у сагласности с наведеним свеˈнути². Према
уга̄ ˈснути / уˈгаснути очекивали бисмо, поред придева уˈгаслӣ, и уˈга̄ слӣ. (Друге глаголе с
овом основом, иначе, РСЈ даје без дугог коренског слога: заˈгаснути, згˈаснути.)
Неједнакост у навођењу дужине уочавамо и код основе мук‐: мˈӯкао (мӯˈкао) (~
мӯˈкнути (мˈукнути)), поˈдмӯкао669; заˈмукао (~ заˈмукнути / замӯˈкнути); проˈмукао /
проˈмӯкао. Неосновни облик код дуге основе дат је дублетно: промӯˈкла / проˈмӯкла (али
само мӯˈкла)670. Мӯˈкао⁽²⁾ је несистемски лик; не бележе га ОР, Мат, Чедић, али бележи
РА.
Придеви на ‐ео типа оˈстарео, према којима не постоји глагол на ‐(ј)ети (закаснео,
запупавео, зарутавео, делимице и напупети), а међу њима посебно дублет заˈсузео /
заˈсузио (једини наведен без ијекавске варијанте и једини с обликом на ‐ио), указују на
питање: могу ли се они сматрати конвертованима, како се наводе у граматикама671, или
је тачније сматрати их изведеним суфиксом ‐ео (ијек. ‐ио)? Мислимо да Клајново
издвајање придева на ‐ћи и ‐вши у суфиксацију (2003: 384–385) даје основа да се
определимо за ово друго, макар у наведеним примерима, утолико пре што овде постоји
непремостива формална разлика између мотивне основе и творенице (‐и‐ ~ ‐е‐).
Уз ставке (2) и (3) важи, најпре, напомена да придеви с иницијалним МА не само у
ж. и с. роду, као код глаголског придева, него и у косим облицима, укључујући и
одређени вид, имају квантитетску алтернацију зˈамро‐зˈамр̄ ла (зˈамр̄ лӣ, зˈамр̄ ло̄ г...),
зˈадебљао‐зˈадебља̄ ла (зˈадебља̄ лӣ, зˈадебља̄ ло̄ г). Двосложни пример гњˈио‐гњӣˈла‐гњˈӣлӣ,
који много више има описно него глаголско значење те није предмет рада,
демонстрирао би и алтернацију МА каква у вишесложних изостаје.
Серију дублета типа оних под (3) нарушавају примери са само једним ПЛ:
извеˈштао (уп. ˈовештао / овеˈштао или ˈизвештао / извеˈштао (РА)), изнемоˈћао 672 ,
У ж. роду омашком некацентовано: „запѐ к ла (запекла)“.
Ова реч, строго узев, није мотивисана. Речници не бележе *подмукнути.
670 поˈдмӯ к ла / поˈдмӯ к ла, мада истицање регредираног поˈдмӯ к ла на првом месту дублета није
уобичајена код сличних примера (нпр. глагола I врсте као изреˈћи (иˈзрећи) и одговарајућих радних
придева).
671 Нпр. код Клајна: остар(ј)ели чика (2003: 384), Пипера и Клајна: омршавеле руке (2013: 255). С друге
стране, Клајн (l. c.), показујући ограниченост творбеног модела, конструише неграматичне облике
*проредили позиви, *пожурили путници.
672 Други речници осим ОР немају овај лик, а ниједан чак, па ни РСЈ, не бележи још обичнији придев
занемоћао.
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помахниˈтао² – ˈубуђао (тако и у Мат; у ОР уˈбуђао!). Поред лˈипсао²‐лˈипса̄ ла и
лиˈпсао²‐лиˈпсала очекивало би се, као у РА, и лˈипсао‐лˈипсала, будући да РСЈ нуди, чак
на првом месту, лˈипсати². На основу ПЛ уˈчмало̄ ст, претпоставља се придев *уˈчмао
(РМС га бележи), али би и ту, према односу уˈчмати‐ˈучме̄ м (поред уˈчма̄ м), био могућ
ПЛ ˈучмао‐ˈучма̄ ла673.
Творенице као оˈдра̄ стао (4) издвојили смо, прво, због могућих алтернација у
флексији (одра̄ ˈсла (оˈдра̄ сла)) 674 и, друго, због посебног ПЛ одређеног вида,
неуобичајеног за конвертоване радне придеве. Наиме, РСЈ, мада код ових одредница не
нормира ПЛ одређеног вида придева, већ само ж. р. неодређеног, и то редовно по
моделу изнемоˈгла (изнеˈмогла), одра̄ ˈсла (оˈдра̄ сла) – у двама примерима од глагола с
префигираном основом ићи утврђује одређени вид надоˈшао (наˈдошао)675 – наˈдошлӣ,
придоˈшао (приˈдошао) – приˈдошлӣ. Тако је и прˈошлӣ, дато само у одређеном виду, с
регредираним МА (по типу гоˈла‐гˈолӣ), као и новоˈдошлӣ.676 Водећи се за тим, а и за
наведеним ПЛ мˈӯклӣ, можемо претпоставити да и остали придеви од глагола I врсте у
одређеном виду знају за алтернацију МА (заˈпеклӣ, изнеˈмоглӣ, пооˈдмаклӣ...), а наше
језичко искуство потврђује да се другачији лик и не употребљава. У групу ових примера
иду и они чији мотивни глаголи комбинују конјугацијске врсте (РСЈ: увео, (‐)мукао; Мат:
усахао) или регуларно припадају I врсти а које РСЈ не бележи (Мат: уˈжегао; Клајн 2003:
полегло жито, Пипер и Клајн 2013: оцвала дама, отекле ноге).
На крају, забележили смо два примера која једина презентују творбено условљену
алтернацију: то су оˈста̄ лӣ и преоˈста̄ лӣ, с дужењем ПОС.677
2.4.2.3. Од глаголског придева трпног
Придеви творени од глаголског придева трпног такође имају ПЛ који у
потпуности одговарају мотивнима.678 Где је тај ПЛ променљив у флексији, задржавају
се прозодијске особине глагола (занеˈсен‐занесеˈна и сл.). Од преко сто, колико их
бележи РСЈ, издвајамо неколико представника прозодијско‐морфолошких образаца:
1. згˈуснӯт, заˈпажен;
2. оˈдвојен, заˈмагљен;
3. бˈӣра̄ н, збˈӯњен, оˈчӯва̄ н, наˈпре̄ гнӯт, заˈгӯљен;
4. звˈа̄ нӣ, дˈа̄ т, клˈе̄ т, ˈода̄ н, ˈоснова̄ н, зˈаузе̄ т; нˈеобузда̄ н;
5. иˈзједен; преˈпреден
6. занеˈсен, завиˈјен;
7. завӯˈчен.
2.4.2.4. Као и у претходном одељку, рачунамо да би одређени вид придева типа
занеˈсен‐занесеˈна гласио само занеˈсенӣ, иако РСЈ то не бележи (ни у једном од примера
на ‐несен, ‐веден, ‐плетен, ‐течен, ‐печен, ‐речен, жежен, ‐бијен, ‐вијен, ‐пијен).
С примерима наведеним под (7) несагласан је придев приˈведен.
РМС ипак, а с њим и П60, предвиђа још инфинитиве учмаˈнути и уˈчмасти (П60 и учмаˈсти²). Према
првом и трећем лику радни придев би гласио уˈчмао-учмаˈла, како је код Вука. РМС даје и однос уˈчматиуˈчме̄ м, према којем је још извеснији лик ˈучмао.
674 О прозодијском дублетизму префигираних глагола I врсте са заосновинским МА в. више у 2.2.4.
675 Неравноправно МА пред основом РСЈ редовно даје у конјугацији глагола (нпр. пронаˈшао (проˈнашао)),
али има и случајева када је оно равноправно: изаˈшао/ иˈзашао, отиˈшао / оˈтишао.
676 Уп., с друге стране, добродоˈшао, наведено без одређеног вида, који, према нашем осећању, не делује
сасвим граматично у лику доброˈдошлӣ. Ова два примера специфичне су творбе, о чему в. у т. 2.4.3.
677 Маројевић (2005: 774) претпоставља придев ˈодра̄ стао с наводном алтернацијом МА. Мада такав ПЛ
постоји у говорима, нисмо га уочили у речницима.
678 Маројевић, критикујући Клајна што не уочава прозодијске разлике између трпних и правих придева,
такву разлику доказује у речницима незабележеним придевом проˈкле̄ т (2005: 774).
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У примерима веˈнча̄ нӣ679, роˈђенӣ и одр. виду придева кˈрштен – крˈштенӣ² –
промену значења прати и прогресија МА. Она се, заједно с краћењем, јавља и у слабије
мотивисаном придеву свеˈштенӣ (~ све̄ ˈтити ’освећивати’).
Дублетизам у придеву заˈгрижен / загрӣˈжен, с неправилно јотованом основом,
одговара дублетизму у трпном придеву датом уз заˈгристи, из‐, на‐, од‐, пре‐, про‐, у‐, али
не и мотивном глаголском придеву грˈизен и серији оних на ‐сˈечен, ‐прˈеден, ‐јˈеден. Уп.
ипак неочекивано препреˈдено̄ ст⁽²⁾ према преˈпреден.
Већи број придева не прати ПЛ мотивног глагола: (1) квалиˈфикова̄ н ~
квалиˈфиковати / кваˈлификовати, неˈдӣрнӯт ~ дӣˈрнути / дˈирнути, раˈспљеска̄ н ~
раˈспљескати / распље̄ ˈскати, поˈжртвова̄ н ~ жˈр̄ твовати / жˈртвовати, пˈоузда̄ н ~
поуˈздати / поˈуздати (за мотивисаност последња два в. ниже), (2) ˈоправда̄ н / оˈпра̄ вда̄ н и
нˈеоправда̄ н / неоˈпра̄ вда̄ н ~ оˈпра̄ вдати (тако и прˈа̄ вдати), неˈспута̄ н / нˈеспута̄ н ~
спˈутати680, (3) ˈужурба̄ н ~ уˈжурбати, фˈугова̄ н ~ фуˈговати (у ОР фˈуговати).
Благослоˈвен (ж. ‐еˈна) строго гледано је немотивисано, будући да је пореклом од
глагола *слути‐словем (РЈАЗУ s. v. blagoslòven), мада га, рецимо, РА сврстава у
конјугацију глагола благословити. Према благослоˈвити је трпни придев благоˈсловљен /
благослоˈвљен, у ком облику изненађује дублетизам. Облик с преднаставачким МА
настао је укрштањем са првом, нејотованом варијантом (благослоˈвен). Њега дају српски
речници (РМС, РА, ОР, РСЈ), док је у хрватских, где се тај облик данас чешће користи681,
само благоˈсловљен (Мат, ХЈП, Броз и Ивековић 1901 s. v. blagoslòven, с истом
граматичком дефиницијом као у РЈАЗУ). И П60 поштује системску прозодију:
благослоˈвен и благоˈсловљен (s. v. благословити).
Осим код лексема поˈжртвова̄ н и пˈоузда̄ н, значења још неких придева не
одговарају значењу или рекцији682 мотивних глагола. То су: ˈоружа̄ н, пљˈунутӣ (sic),
пˈоспа̄ н, пˈостоја̄ н, поˈтӣштен / поˈтиштен, прˈипӣт, смˈушен / смˈӯшен, чˈукнут (sic).
Њихова прозодија је јасна, једино се уочава недостатак партиципске дужине у
пљˈунутӣ, чˈукнут и недоследност прозодији мотивног глагола потӣˈштити и смˈушити
се (обоје без дублета).
Спрам ливреˈјиса̄ н, наˈда̄ рен, лˈуцнӯт (и поˈтӣштен / поˈтиштен) у РСЈ немамо
мотивне глаголе (али РА бележи ливреˈјисати, нада̄ ˈрити, а РМС потӣˈштити).
Вˈит / вˈӣт је са синхронијског становишта немотивисано, што потврђује и
дублетна мотивна краткоћа: трпни придев би био само вˈӣт (уп. горње прˈипӣт).
Проˈка̄ жен етимолошки припада овој групи, али према њему нема глагола *прока̄ ˈзити
(с тим кореном је унака̄ ˈзити).
2.4.3. Слагање с попридевљењем
Сасвим је специфична творбена појава, коју – упркос малом обиму примера –
прегледане дериватологије не региструју, комбинација истовременог слагања и
конвертовања речи. Наиме, будући да глаголски придеви нису у пуном смислу
придевске речи – на пример, не могу стајати препозитивно (*дошао човек, *секао мач),
нити могу имати одређени вид (*дошлӣ, *секлӣ) – и будући да немамо глаголске
У РА и веˈнчанӣ⁽²⁾, у ОР веˈнчанӣ². То је, мислимо, и обичније.
С тим ПЛ у свим речницима, само на ХЈП спуˈтати, којем одговара нˈеспута̄ н. (Спˈута̄ н не открива ову
разлику.)
681 У РА, рецимо, лексема благословљен је описана уз три примера из хрватских писаца, а благословен уз
примере из српских писаца.
682 Придеви од непостојећих трпних придева (непрелазних глагола) могли би се сматрати суфигираним,
како смо то горе предложили за закаснео, али мислимо да би у овом случају увођење неколико суфикса и
прозодијских правила који зависе од глаголске врсте и прозодијске парадигме – аналогних флективним
правилима за трпни придев – исувише компликовало опис, а да би као резултат давало категорије с по
једним или два маргинална примера.
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сложенице као *новодоћи, *радознати, спојеве као добродоˈшао, новоˈдошлӣ; радоˈзнао,
свеˈзналӣ; двоˈсеклӣ, једноˈсеклӣ; самоˈникао најпре можемо сматрати комбинацијом
двају творбених начина.683
Те речи носе мотивне ПЛ радног придева, уз регресију МА у одређеном виду
новоˈдошлӣ (уп. прˈошлӣ).
2.4.4. Поприложење
2.4.4.1. Од придевских речи
Најбројнију групу лексема творених претварањем чине прилози, типично
начински, творени од облика средњег одн. мушког рода придева684. Сасвим начелно, ПЛ
прилога одговара прозодијском лику неодређеног вида придева.685 Међутим, такво
правило не важи за све примере и отвара питања (1) наставачке дужине у прилозима
грађеним од придева који не познају неодређени вид и (2) историјских наслага које
чува лик прилога (лˈе̄ по али поштеˈно), односно других врста недоследности између ПЛ
придева и прилога.
2.4.4.2. Придеви лексикализовани само у одређеном виду понашају се недоследно
када је у питању чување наставачке дужине при преласку у прилоге. Једни од њих, они
творени суфиксима -скӣ и ‐јӣ, доследно крате дужину 686 : авантуриˈстички,
агиˈта̄ торски, адвоˈка̄ тски, аутсаˈјдерски, бˈапскӣ, беˈда̄ чки, беˈзӯмнички... 687 (таквих
прилога има близу хиљаду); кеˈрећи / кереˈћи, магареˈћи / магаˈрећи, псˈећи.
Прилози на ‐о такође губе дужину, готово редовно: дˈупло, кˈр̄ вно, лˈе̄ ђно,
мˈеђусобно / међуˈсобно, прˈаво, рˈе̄ дно, рˈучно...; дрˈуго, пˈр̄ во (пˈрво), трӣˈдесето 688 ,
чеˈтвр̄ то, а тако и мˈало, рˈано, у којим облицима мотивна краткоћа видљивије упућује
на (историјски) неодређени вид. Ипак, примери глаˈвно̄ / глˈа̄ вно, ˈисто̄ / ˈисто и јеˈдӣно /
јеˈдӣно̄ указују и на могућност задржавања дужине. Међу њима је ˈисто̄ у свим
речницима дато с дужином (дублетно и с краткоћом у РА, РМС, ОР), дуго глаˈвно̄ неки
речници не бележе (Мат, ХЈП: глаˈвно), а ПЛ јеˈдӣно̄ даје још само РА (РМС, ОР, Мат, ХЈП
имају јеˈдӣно). Прˈизе̄ мно̄ ² је очита грешка.
Када се завршавају на ‐е, конвертовани прилози нешто доследније задржавају
дужину наставка. То, зачудо, никако не чине они на ‐ће (и на ‐ћи): депримӣрајӯће,
запаˈњујӯће (запаˈњујӯћи), застраˈшујӯће, одлуˈчујӯће, окреˈпљујӯће, охраˈбрујӯће,
понижа̄ ˈвајӯће, ублажа̄ ˈвајӯће, ублаˈжујӯће, узнемира̄ ˈвајӯће, узнемиˈрујӯће, умиˈрујӯће,
успаˈвљујӯће, али чине прилози пореклом од компаратива и других придева без
неодређеног вида. Ретки лексикализовани облици компаратива прилога – било као
прилози (раније), било као конвертовани придеви (прече) – заиста, како то обично важи
и у компарацији прилога689, имају наставачки слог дуг или кратак: бˈоље / бˈоље̄ 690,
Могућност да се ови спојеви разумеју као регуларне ССТ с нултим суфиксом (попут брзоˈрек) уз
деривацију од основе радног придева – што би се, иако изнимно, могло допустити за неслоговни кореноснову зн(ати) и неправилно доћи – суспреже чињеница да су глаголске основе у тој групи сложеница
сасвим ретке.
684 Под придевима у овом одељку, ради уштеде простора, подразумевамо придевске речи – придеве и
маргинално присутне редне бројеве и придевске заменице.
685 За Б. Тафру ликови јˈа̄ ко, мˈӣрно, чˈе̄ сто – одоговарају одређеном виду придева без дужине, што,
дабоме, не може важити за ва̄ ˈжно, дебеˈло и сл.
686 Историјски, по Маројевићу (2005: 776), краћења нема, јер је у питању адвербијализација инстр. мн.
неодређеног вида придева у м. / с. роду.
687 Према болеˈснӣчкӣ прилог је, грешком, болеˈснички.
688 Вероватно омашком без дужине на ПОС, уп. придевски облик трӣˈдесе̄ тӣ. РСЈ, сле́ де̄ ћи РМС, даје овај
необични прилог, али не и пето и сл. према бројевима 5–10, који се у говору могу срести.
689 У РСЈ доследно блаже̄ / блаже, тако и глађе, гушће, даље, доцније, дубље... РМС углавном даје дублетна
решења: брже̄ / брже, даље̄ / даље, жалије̄ / жалије, посебно за двосложне компаративе. Али чести су и само
683
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вˈише̄ / вˈише (уз њих дублетно и брже‐боље, више‐мање), гˈоре̄ / гˈоре, нˈиже̄ / ниже, прˈече̄ /
прˈече, али само раˈније̄ (дуго и у РМС, ОР, ХЈП, али у Мат само раˈније).691 Остали прилози
на ‐е делом имају такав дублетизам: диˈвље̄ / диˈвље, другојаˈчије / другојаˈчије̄ , друˈкчије̄ /
друˈкчије, срˈедње̄ / срˈедње, трˈеће̄ / трˈеће, а делом задржавају дуг слог: другаˈчије̄ ,
гоˈдишње̄ , крˈа̄ јње̄ .692 О тој недоследности посебно сведочи однос међу варијантама
лексеме другачије.
2.4.4.3. ПЛ придева задржава нешто више од 4.000 конвертованих прилога, уз
евентуалну адаптацију квантитета последњег слога. Такви су прилози ˈактуе̄ лно,
анаˈрхично, бˈезизража̄ јно, бˈистро, блˈагода̄ тно / благоˈдатно, бˈӯјно, вˈатрено / ваˈтрено,
громопуˈцате̄ лно, нˈезна̄ но, приˈстало и стотине других насталих од придева који не
познају прозодијских алтернација у парадигми.
Придеви пак код којих у односу неодређене и одређене форме постоји алтернација
МА (типично регресија693) дају прилоге следећих особина. (Као референтни облик
узимамо с. р. јд. неодређеног вида.)
Кратке основе избегавају алтернацију МА: гоˈло, доˈбро; висоˈко, дебеˈло, дˈрвено /
дрвеˈно694, жестоˈко / жˈестоко, зелеˈно, поштеˈно, румеˈно, свилеˈно / свˈилено, студеˈно,
црвеˈно, шареˈно, широˈко и низ партиципских твореница: занесеˈно, надувеˈно, понесеˈно,
прикривеˈно, припијеˈно, разведеˈно, сплетеˈно, убијеˈно, чувеˈно (тако и немотивисано
неприкосновеˈно). Скоˈро ~ скоˈрӣ / скˈорӣ могло би се историјски тумачити на више
начина695, а регресије грˈомко и хрˈомо (~ гроˈмк‐², хроˈм‐²) можда су у вези с регресијама
кˈр̄ вно, тˈӯђе, о којима в. ниже. Уз изнеˈмогло, које тако бележе и РА, РМС и ОР, очекује се
још изнемоˈгло (уп. дуго прозе̄ ˈбло (проˈзе̄ бло)), уместо благослоˈвено (~ благословеˈно),
датог у том лику и у РМС и ОР, благословеˈно, а уместо сиˈрово⁽²⁾ – сироˈво⁽²⁾.
2.4.4.4. Из групе прилога творених од придева покретљивог МА највише је, око
110, двосложних с дугом основом (и придевским МА пред наставком). Они се могу
поделити у три групе, на основу појаве алтернације МА (1 – без алтернације, 2 – с
једносложном регресијом МА):
дуги: блаже̄ , горе̄ , круће̄ , а тросложни су махом с дужином: вољкије̄ , вредније̄ , раније̄ , трајније̄. Ту
тенденцију потврђују и примери мрскије̄ / мрже̄ / мрже, радије̄ / рађе̄ / рађе. Има у РМС, зачудо, и прилога с
краткоћом: ближе, чистије некњиж. чишће. У РА се могу срести и дуги компаративи: ажурније̄ , бистрије̄ ,
ближе̄ , богоугодније̄ , глађе̄ , даље̄ , доцније̄ , дубље̄ , касније̄ , кроткије̄ ... и они дати дублетно: драже̄ / драже,
дуже̄ / дуже, живље̄ / живље, краће̄ / краће, круће̄ / круће, али опет с преференцијом дужине у тросложној
форми: крепкије̄ / крепче̄ / крепче, кроткије̄ некњ. кроче, крочије̄ . П60 се колеба између дужине (боље̄ (рећи),
горе̄ ), краткоће (више (пута)) и дублетизма (више-мање / више̄-мање̄ , прече̄ / прече), а Белићев Правопис
(1950) је доследан: касније̄ и сл. Б. Николић за српске новоштокавске говоре наводи да у севернијима
влада дужина, а да се у Пиви и Дробњаку срећу оба лика (1970: 106). Ако је потоња поларизација тачна,
онда би она објаснила што Стевановић (1986: 379), рођени Црногорац, ни у једном примеру за
компаратив прилога не бележи дуго -е. Маројевић заступа гледиште да дужину треба одбацити ради
разликовања од придева (2005: 776). Код Хрвата, Вукушић и др. предвиђају дужину (чак и за хрватскӣ²,
2007: 196), а Бабић (2002: 566) и Барићева и др. (1997: 274) дублетизам.
690 Само у овом примеру с обрнутим редоследом дужина последњег слога.
691 Низ недоследности, ипак, доносе сраслице с овим лексемама, као издаље̄ / издаљĕ, навише̄ , уближĕ, о
чему в. више у 2.2.5.
692 И други речници се колебају у овом погледу: ОР – годишње̄ , дивље̄ , другачије̄ , крајње̄ : средње / средње̄ ;
РМС – годишње̄ , крајње̄ : дивље / дивље̄, другачије / другачије̄ , средње / средње̄ , треће / треће̄ ; П60 – другаˈчије,
друˈкчије : гоˈдишње̄; Мат – другачије, треће : годишње̄ , средње̄ . Једино је у РА (за досад обрађене лексеме,
наравно) и на ХЈП доследно -е̄ .
693 Историјски, прилошка регресија типа лˈе̄ по (~ ле̄ ˈпо) није у вези с регресијом у одређеном виду лˈе̄ пӣ,
већ је остатак старог циркумфлекса који је стајао у с. р. О томе сведоче и проклизе као нˈасле̄ по : заˈ
сле̄ по̄ га.
694 Потоњи лик се чини нереалан: у већини речника је само дˈрвено (РА, РМС, ХЈП, Мат, Чедић), у складу с
Вуковим дˈрвен. ОР пак правилно даје и дрˈвено према дрˈвен, -а (РА, РМС).
695 РА има одреднице скˈор-скоˈра / скˈора, скоˈрӣ / скˈорӣ и скоˈро. РЈАЗУ даје само скˈор-скоˈрӣ.
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(1) бе̄ ˈло, ва̄ ˈжно, жӣˈтко², та̄ ˈмно, цр̄ ˈно‐бе̄ ˈло;
(2) бˈе̄ сно, блˈа̄ го, блˈе̄ до, бˈр̄ зо, бˈӯдно, врˈе̄ дно / вре̄ ˈдно, глˈа̄ дно, глˈӯво, гњˈӣло, гˈо̄ рдо,
гˈо̄ рко, грˈӯбо, гˈӯсто, дрˈа̄ го, жˈе̄ дно, жˈӣво, јˈа̄ ко, јˈе̄ тко², крˈа̄ тко⁽²⁾, крˈӣво, крˈӯпно, крˈӯто,
лˈе̄ њо, лˈе̄ по, лˈӯдо, љˈӯто, мˈӣрно, млˈа̄ ко, млˈа̄ чно, мˈӯдро, мˈӯтно, нˈе̄ мо, плˈа̄ во, плˈӣтко,
прˈа̄ зно, прˈе̄ ко, пˈӯсто, рˈӯжно, скˈӯпо, слˈе̄ по, сˈӯво, твˈр̄ до, тˈе̄ сно, трˈе̄ зно, тˈӯђе, тˈӯпо,
хрˈа̄ бро, хˈӯдо, чвˈр̄ сто, чˈе̄ сто;
(1–2) врˈӯће / врӯˈће, глˈӯпо (глӯˈпо), да̄ ˈвно / дˈа̄ вно 696 , жӯˈто / жˈӯто, јˈе̄ дро / је̄ ˈдро,
мˈа̄ сно (ма̄ ˈсно), нˈа̄ гло (на̄ ˈгло), ра̄ ˈвно / рˈа̄ вно, рˈе̄ тко / ре̄ ˈтко, смˈе̄ шно / сме̄ ˈшно, стра̄ ˈшно /
стрˈа̄ шно, тˈе̄ шко / те̄ ˈшко, хлˈа̄ дно / хла̄ ˈдно, цр̄ ˈно / цˈр̄ но, штˈӯро / штӯˈро, шˈӯпље /
шӯˈпље697.
Примерима из групе (2) могу се придружити прилози чији мотивни придеви
познају два ПЛ, с МА испред и иза основе. Њихово је МА доследно пред основом: гˈр̄ дно
(~ гр̄ ˈдан / гˈр̄ дан), лˈе̄ ђно, мˈа̄ зно, мˈа̄ рно, мрˈа̄ чно, мˈӯкло, сјˈа̄ јно, снˈа̄ жно, стˈа̄ лно,
стˈӣдно698, тˈӯжно, фˈӣно. Једино је трˈӯдно / трӯˈдно ~ трӯˈдан (трˈӯдан).
Код вишесложних прилога с дужином при конверзији не долази до алтернација:
ваља̄ ˈно, дˈобра̄ но / добра̄ ˈно, лаˈга̄ но / лага̄ ˈно, окрӯˈгло / оˈкрӯгло, прозе̄ ˈбло (проˈзе̄ бло) (МА у
основи потиче од придевског дублета).
Некада бројни а данас ретки придеви кратког ПОС с (дублетним)
преднаставачким МА у одређеном виду творећи прилог само изнимно задржавају то
МА. У прилозима (1) од придева који имају и облик с мотивном дужином то се уочава
само у мрˈтво² (~ мрˈтвӣ / мˈр̄ твӣ)699, а (2) од оних с дублираном краткоћом само у
муˈшки⁽²⁾ (~ мˈушкӣ (муˈшкӣ)). Мимо њих редовно имамо иницијално МА: (1) кˈр̄ вно,
пˈр̄ во, рˈе̄ дно (~ кˈр̄ внӣ / крˈвнӣ итд.) и наведено тˈӯђе (~ тӯˈђ‐, туˈђӣ / тˈӯђӣ) и (2) дˈесно,
рˈучно̄ , љˈудскӣ, дˈупло (~ деˈснӣ / дˈеснӣ итд.). Према рˈе̄ ван / реˈван само је рˈе̄ вно, а према
тˈанак‐тˈанкӣ / таˈнкӣ само тˈанко.
Квантитетску алтернацију бележимо у прилозима мˈало, рˈано. Ту би се могло
убројити и прˈаво према лексеми прˈа̄ вӣ.700, 701
ПЛ већег броја прилога недоследно је дат према ПЛ придева, и то најчешће оних са
‐ан.
2.4.4.5. Када су у питању квантитетски односи, у мецеˈнатски, паˈмфлетски,
стˈаромодно недостаје придевска дужина на ПОС, док је она, према облику придева,
сувишна у беˈздӣмно, доброˈћӯдно, мобилиˈза̄ то̄ рскӣ. Према наˈсилнички², сӯˈстало²;
неˈве̄ рно², реˈље̄ фно², стрˈано нема придева с одговарајућом дужином слога пред
односно за МА, док према придевима зˈамашан², језуˈӣтскӣ², по̄ ˈсебан², *раˈзгневљен (~
раˈзгневити²) нема прилога с одговарајућом дужином. Дублетима бˈескра̄ јно / беˈскрајно
и бˈескрвно / беˈскр̄ вно мотивни су придеви с дужинама у обе варијанте (у првом пару,
ваља приметити, изостављена је дужина непосредно иза МА, а у другом на другом слогу
иза МА), а онима с уједначеним дужинама празноˈве̄ рно / прˈазнове̄ рно, уˈко̄ рно / ˈуко̄ рно,
глˈома̄ зно / глоˈма̄ зно мотивни су придеви код којих један члан дублета има краткоћу

Сврставамо овде на основу одређеног вида да̄ ˈван (РА), иако други речници дају само дˈа̄ внӣ.
Уо̀ чи међу примерима недоследан ред ликова с алтернацијом и без ње.
698 Према „сти́ дан и стӣ дан“ (sic).
699 Друга варијанта, мˈр̄ тво², с регресијом и дужењем, одговара одр. виду мˈр̄ твӣ, који је, као и мрˈтвӣ,
према мр̄ ˈтав (бележи га РА).
700 Уп. нпр. значења прˈа̄ вӣ ’1. стваран, истински, реалан’ и прˈаво ’3. истинито, тачно, прецизно’, односно
’4. како треба, исправно, добро’.
701 Према немотивисаном вˈрло имамо неодређени вид вˈро-вˈрла и дублетни одређени вˈрлӣ / вˈр̄ лӣ.
696
697
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(прˈазноверан, уˈкоран, глоˈмазан).702 Сасвим укрштене односе дужина показују сродни
примери пˈомамно ~ пˈома̄ ман и ˈома̄ мно ~ ˈомаман (‐мна).
У прилозима подругиˈвачки, подстреˈкачки (и одговарајућим прилозима), те
заˈдӯвано, цˈӣљано703 омашком нема дужине на претпоследњем слогу.
МА је забележено као недоследно у овим односима прилога и придева. Прилозима
шˈуштаво, диˈнарачки, заˈдахта̄ но не одговара МА мотивног шуˈштав, *динаˈрачкӣ ~
Дина̄ ˈрац, *зˈадахта̄ н ~ задаˈхтати. Према мотивним придевима с дублетним МА пред
првим и другим слогом имамо само дˈода̄ тно, гвˈоздено, мˈогӯћно, чˈаро̄ бно / чˈаробно;
проˈмукло / проˈмӯкло и гроˈмо̄ вно, деˈлатно, екоˈномски, за̄ ˈблудно, оˈпра̄ вда̄ но 704 ,
уˈзвратно, фаˈта̄ лно. Према чаˈплиновскӣ, прˈобабӣлан, нˈемилостан, уˈмешан прилози су
чˈаплиновски, пробаˈбӣлно, неˈмилосно, ˈумешно. Према доˈсто̄ јно², неˈпријатељски²,
поˈко̄ рно², приˈпра̄ вно² нема придева с одговарајућим МА. Редослед навођења дублета
гороˈпадно / гˈоропа̄ дно не одговара редоследу датом код придева.
У односу жˈељно / жˈе̄ љно ~ жˈељан / жеˈљан (тако и у РСЈ07, РА) по свој прилици
није ствар у појави алтернација, већ у лоше нормираном придеву жеˈљан², који би
могао дати само прилог жеˈљно или жˈељно. Но, ПЛ жˈе̄ љно² упућује на придев жˈе̄ љан,
што бележе РМС, ОР, Мат (код Вука, у РЈАЗУ и ХЈП само је жˈељан).
Неки прилози немају забележен мотивни придев: вˈашки, вˈрчасто, диˈнарачки,
доˈмишљено, заˈдахта̄ но, заˈдӯвано, зане̄ ˈмело, зˈе̄ чки, зˈӣмно, нˈашки, нˈеваспитно /
неваˈспитно, нˈена̄ дно, неоˈме̄ та̄ но, нˈерадо / неˈрадо 705 , поˈзо̄ рно, пˈотребито,
прˈигоднички, раˈзгне̄ вљено, рˈоктаво, сˈаучесно, својеˈдобно / свˈоједобно, свˈо̄ јскӣ,
слеˈдствено, ублажа̄ ˈвајӯће, ублаˈжујӯће, цˈӣљано.
2.4.4.6. На крају, уз наведено поприложење придева и бројева ваља се осврнути и
на конверзију заменица. Њихове облике и прозодију дајемо у следећој табели упоредо
са онима који се могу сматрати мотивним:
Табела 33. Расподела ПЛ конвертованих заменица
Величина
Количина
Особина
Начин
оволиˈкӣ / овоˈликӣ
оволиˈко̄ / овоˈлико̄
оваˈкав
оваˈко̄ /
оваˈко
толиˈкӣ / тоˈликӣ
толиˈко̄ / тоˈлико
таˈкав
таˈко̄
оноˈликӣ / онолиˈкӣ
оноˈлико̄ / онолиˈко̄
онаˈкав
онаˈко̄ /
онаˈко
коˈликӣ / колиˈкӣ
нˈеколик
нˈиколик(ӣ)
ˈиколик
свˈеколик (свˈаколик,
вˈасколик)

кˈолико / коˈлико / колиˈко
нˈеколико
нˈиколико
ˈиколико
∅

толиˈцнӣ / тоˈлицнӣ
толиˈшнӣ / тоˈлишнӣ

толиˈцно̄ / тоˈлицно
толиˈшно̄ / тоˈлишно

каˈкав
нˈекакав
нˈикакав
ˈикакав
свˈакакав

кˈако / каˈко
нˈека̄ ко
нˈика̄ ко
ˈика̄ ко
свˈака̄ ко

У последњем примеру грешка је вероватно у ПЛ придева, будући да други речници дају глоˈма̄ зан (Мат,
Чедић).
703 Уп. правилно заˈдӯва̄ но у ОР, Мат, али заˈдӯхано̄ ст на ХЈП. Циљано не дају други речници, осим ХЈП, где
је такође кратко партиципско -ан-.
704 И у овом случају је грешка у ПЛ придева, в. т. 2.4.2.4.
705 РА такође даје нˈерадо / неˈрадо, али према мотивном неˈрад!
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Ликовима твореница у главним цртама одговарају ПЛ мотиватора. Ипак, не у
свим.
Последњи слог, дуг код заменица на ‐кӣ а кратак код заменица на ‐ав, доследно је
кратак код одговарајућих прилога који не носе податак о лицу. Међутим, код осталих
шест, како се види, највише у примерима који означавају близину саговорнику (2. л.), то
није. Ти прилози дужину последњег слога чувају односно факултативно добијају
дужењем ако се она налази непосредно за МА (оволиˈко̄ , толиˈко̄ , онолиˈко̄ ; оваˈко̄ , таˈко̄ ,
онаˈко̄ ). Варијантама с мотивном краткоћом – оваˈко, онаˈко – недостаје још таˈко,
забележено у РСЈ07 и у РМС, ОР, Мат. Удаљеност МА у овоˈлико̄ , оноˈлико̄ и сл. не утиче на
мотивну дужину ултиме, али с тим није у сагласности кратко тоˈлико, које тако дају ОР
и Мат, док РМС успоставља системске дужине (овоˈлико̄ ², тоˈлико̄ ², оноˈлико̄ ²).
Деминутивно тоˈлицно² и тоˈлишно² дато је исто као тоˈлико², кратко, са чиме се слаже
и ОР (остали речници немају МА пред пенултимом у тој речи). Видимо, дакле, да су,
када су у питању дужине, овде у колизији мотивни ликови и близина МА.
Недостатак дужине без обзира на МА имају прилози на (‐)колико, што се може
објашњавати постојањем неодређене форме у већем броју одговарајућих придевских
заменица, које код прва три не постоје (код Вука је и коˈлик).
У вези с квантитетом још је важно истаћи разноврсност секвенце ‐ако, која је, за
разлику од истоветних придевских ликова на ‐акав, у личним формама и неличној
упитно‐односној форми кратка, а код остале четири дуга. Историјски, та је
несагласност у вези с постањем обликâ нека̄ ко... од некојако... путем вокалског
сажимања (уп. и несажето свˈакоја̄ ко)706, али на синхронијском плану она, будући да се
не поклапа са горњом линијом раздеобе лично–нелично, која важи за дужину финалног
вокала, нарушава систем из горње табеле, посебно у примеру кăко.
И када се посматра МА, заменички прилози на к‐ издвајају се од осталих по
дублетизму: код њих је дублетно дато, и у РСЈ и РА, ОР, Мат, регредирано МА кˈолико²,
кˈако². Други би се могао довести у везу с са сличном тенденцијом у адвербијализацији
придева (муˈшкӣ² ~ мˈшки и др.), док за први нема аналогона.
2.4.4.7. Од осталих врста речи
Главнина конвертованих прилога претворена је од именичких облика у
инструменталу једнине. Критеријуме њиховог раздвајања од одговарајућих
суфигираних са ‐ом навели смо у т. 2.1.338. Од оних претворених један део – висом,
гредом, дупком, изреком, крадом, кришом, листом, нетрагом, пасом, стопом, тајом,
ћутом, часком, широм – на рубу је мотивисаности, због нефреквентности / непостојања
одговарајуће именице или због слабије значењске везе с њом.
ПЛ ових твореница одговарају мотивним, било да су у питању именице (1) мушког
рода а‐деклинације, било (2) женског е̄ ‐деклинације:
(1) бˈе̄ гом, вˈечером, вˈӣсом, врˈхом, вр̄ ˈшком, грˈе̄ дом, дӯˈпком, ˈизре̄ ком, јˈутром,
крˈа̄ дом, крˈӣшом, крˈӯгом, лˈӣстом, мˈа̄ хом / мˈахом, мˈӯком, нˈетра̄ гом, пˈа̄ сом, проˈсеком,
рˈе̄ дом, рође̄ ˈњем, тˈа̄ јом, тˈр̄ ком, ћˈӯтом, ча̄ ˈском / чˈаском, шˈапа̄ том;
(2) већиˈно̄ м, грˈешко̄ м, зоˈро̄ м, сˈило̄ м, срˈећо̄ м.
Томе одговара и прилог од заменичке / бројевне основе јеˈдно̄ м (дужина је од
инстр. јд. ж. р.).
Неколико прилога од тога одступа: хˈо̄ дом ~ хˈод‐, цӯˈрком / цˈӯрком ~ цӯˈрак, чˈасом ~
чаˈс-, шˈӣром / шӣˈром ~ шˈӣр‐, дˈе̄ лом ~ дˈе̄ л‐ (де̄ ˈл‐); то су махом случајеви код којих је
акценатска парадигма колебљива. Пример стопом је неакцентован.

По Маројевићу (2005: 736) облици као свакојако настали су поприложењем придевског облика
заменице (ак. јд. с. р.).
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Путем (пӯˈтем), дато неортотонично и за предлошко и за прилошко значење (!),
мислимо, уопште не може спадати у прилоге. То потврђује пример, једини, из РСЈ:
„објаснити нешто посредним (усменим) путем“, где је очевидно употребљена именица.
Од поприложених именица и‐деклинације имамо само нˈоћу, ако се не сврста под
суфиксалне творенице (т. 2.1.339).
Остале поприложене именице су у номинативу једнине: жˈао707, збˈиља, пˈола; чˈас;
мˈимогре̄ д, сˈуновра̄ т, а једна у акузативу једнине: пˈолу. Пошто је у питању сасвим рубна
група речи, творбе их (готово) не помињу, посебно последње две творенице.
Алтернације уочавамо у збˈиља ~ збˈиља / збӣˈља.
Девербални прилог708 изуˈзе̄ в / ˈизузе̄ в дат је и с иницијалним, иначе фреквентним
МА, мада он не одговара прозодији мотиватора. У питању може бити аналошка
прозодија према лику радног придева из говора који не познају инфинитив (и̏ зузео,
и̏ зузĕти), којој неки акцентолози строго забрањују статус у стандарду (Јокановић
Михајлов 2006: 190–191; 2012: 87), али и појава која прати рекатегоризацију ове
лексеме, с дистинктивном функцијом (уп. прˈкос ~ уˈпркос², на ХЈП ˈупркос). Речници –
ОР, Мат, ХЈП – дају само мотивни ПЛ, а РА у загради и онај с иницијалним МА.
Поприложена сраслица такореˈћи задржава прозодију глагола.
Мада су обично предлози творени од прилога, обрнут случај уочавамо у прˈотӣв ~
против (прˈотӣв), где имамо искључиво ортотонични лик.
2.4.5. Попредложење
И конвертованих предлога највише је од именица. У њиховој прозодији је главно
питање задржавају ли мотивни ПЛ или се клитизирају. Клајн наводи да „једносложне
именице при том губе акцент и постају проклитике, али је (на основу различитих
поступака у РМС) неизвесно да ли то важи и за вишесложне“ (2003: 387). РСЈ не даје ни
толико доследности. Дно, дуж, крај су само тако и забележени, али врх (вˈрх), место
(мˈесто), пут (пˈӯт), чело (чеˈло) имају обе варијанте (ортотоничну увек као
неравноправну или уз напомену „наглашено“ или „кад је наглашено“). Једино вˈрх⁽²⁾ ~
вˈр̄ х / вˈрх одступа од мотивног ПЛ.
Вишесложни деноминални предлози дати су овако: само ортотонични дˈӣљем
поˈводом / по̄ ˈводом, само неортотонично помоћу, дублетно путем (пӯˈтем).709
Већ разматрано изуˈзе̄ в / ˈизузе̄ в, ако се занемари могућност конверзије од прилога
(в. фн. 708) потиче од глагола.
Деадвербални су ортотонични блӣˈзу, прˈе̄ и пˈосле (потоње неиздвојено као
засебна лексема), неортотонични ван, назад, насупрот, преко и дублетни више (вˈише),
ниже (нˈиже), сходно (схˈодно)710. Код ортотоничних речи ПЛ одговарају мотивним.
Други прилози овог типа, као туга, зима, дати су под именичком одредницом; претпостављамо да се за
жао, које је и семантички удаљеније од жал, то није могло учинити због формалне разлике (сегментне
алтернације). Но, прилоге или прилошка значења речи страх, стид, срам РСЈ уопште не бележи у
безличним егзистенцијалним конструкцијама као Мене је страх, са носиоцем ситуације израженим
акузативом (под срам, срамота квалификује их именички). Клајн за жао, упркос постојању читаве
категорије таквих лексема, каже да „не припада ниједној познатој врсти речи“ (2003: 180).
708 И овој лексеми може се спорити прилошко значење. Ако узмемо да је она иначе предлог (РСЈ, РА) или
везник (РА), примери које уз наводно прилошко значење дају ови речници не чине се различитим у
односу на основно глаголско, прилошко или везничко: „читаве партије [...] пренесене су без [...] промена,
изузев [...] скраћивања“, „није било ... поремећености изузев оне коју је сама проузроковала“,
„[напредоваћеш] ма под каквим околностима. – [...] Изузев у мојој рђавој страни људске нарави“, „Све је
било на свом месту, изузев што је она узела“.
709 РСЈ не бележи предлоге крајем, половином, почетком, средином (ХЈП, где има још и tijȇkom),
поˈсредством (Мат), који сви имају мотивне ПЛ.
710 Мотивни прилог према овој лексеми не бележи ниједан речник.
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Према дистрибуцији ортотоничности гајимо пак резерве: после се јавља и
неакцентовано, док су ван и насупрот махом акцентовани, па тако и необично назад.
Неправе, творене предлоге треба с прозодијске стране нормативно уједначити, за
шта су, чини се, потребна емпиријска истраживања.711
2.4.6. Конверзија у осталим врстама речи
Неколико забележених творених везника чувају ПЛ мотивних речи: бӣˈло, коˈје̄ ,
чˈӣм. Једино је већ дато дезакцентовано.
Неодступање од мотивних ПЛ важи и за речце: ˈистина, јˈест(е), оˈно̄ , тˈо̄ (с њима и
вˈећ и такореˈћи, наведени код везника и прилога). Каˈкви / каˈквӣ у односу на мотивну
заменицу има квантитетску алтернацију последњег слога (можда је у питању
интонативна појава 712 , а не акценатска). Пут / пута је у називу одреднице
неакцентовано, иако уз сва три значења стоје наглашене, додуше различите форме.713
Ти ликови – пˈӯт и пӯˈта (први пут, овог пута), пӯˈта и пӯˈта̄ (два пута, пет пута), пӯˈта
(два пута два) – одговарају облицима ном. јд., ген. јд. и ген. мн. мотивне именице.
Међу узвицима у деадвербалном тˈешко уочавамо краћење (првог) основинског
слога. Таква алтернација постоји и у немотивисаном блˈаго. 714 Мˈарш одговара
прозодији мотивне именице.

У њих спада и питање јесу ли ти предлози, када су акцентовани, ортотонични на исти начин као и
друге речи с акцентом или је у питању секундарни нагласак. Такав нагласак у србистици, иако без доказа
о употреби, заступа Р. Маројевић (нпр. Маројевић 2012), преносећи, можда без основа, руску прозодијску
појаву на српски језик, руском у овом погледу несродан језик. Он такав, „слабији акценат у спојевима
двију акцентогених ријечи“ назива побочним или споредним (стр. 53) и примењује га, на пример, на
спојеве наглашеног предлога и друге ортотоничне речи: „пре̏ ко (по̏ ља)“, „пу̑ т (то̏ плӣ х кра̏ је̄ ва̄ )“ (2005:
777, форматирање текста изворно).
712 Интонативне напомене у вези с узвицима РСЈ бележи као да се ради о акценту речи, нпр. уз а4, аих, аја,
воч, љу, о: „различито наглашено“. Ту је заправо посреди посебна интонација реченице коју чине ови
узвици.
713 Овде преносимо класификацију те речи (као речце) из РСЈ. Лексема минус је, с друге стране, у значењу
одузимања означена као прилог. По Клајну је у сложеницама типа једанпут мотиватор именица пут
(2002: 134).
714 За Маројевића су то предикативи, врста речи коју уводи да објасни ову врсту транспозиције („тѐби је
те̑ шко > [...] те̏ шко тѐби“; 2007: 517).
711

310

2.5. ПРОЗОДИЈСКА ТВОРБА
2.5.1. Лексеме које се творе искључиво прозодијским средствима сасвим су ретке.
Мада се у њих традиционално715 убрајају донекле продуктивни модели као ло̄ ˈза ~
лоˈза716, погле̄ ˈдати ~ поˈгледати717, пече̄ ˈње ~ пеˈче̄ ње,718 наведене творенице по свему
одговарају осталима из група суфигираних хипокористичним ‐а, итеративним ‐ати или
резултативним ‐(е)ње, те нема смисла само због језичке случајности, хомонимије, од
њих их разлучивати.719 Не сврставамо овде нужно ни придеве веˈнча̄ нӣ, крˈштенӣ²,
роˈђенӣ, свеˈштенӣ – с прогресијама МА трпног придева, будући да се та појава може
приписати конверзији.
Стога међу заједничким именицама наводимо тек неколико примера за које би се
сигурније могло рећи да су творени само прозодијским средствима. Једно је архаизам
гвоˈжђа / гво̄ ˈжђа ’кљуса’, с прогресијом МА и факултативним краћењем.720 Друго су
именице на ‐ина, (1) грађевӣˈна и (2) нˈовине, слаˈбина / слабиˈна, стˈарина721, у којима је
смер акценатске дисимилације међусобно обратан: у првој МА прогредира до крајње
позиције, уз дужење претпоследњег слога, што је појава јединствена међу именицама
на ‐ина, а у другој групи оно регредира. Ипак, чињенице да се речи под (2) много боље
могу мотивисати придевом него од њега насталом именицом на ‐иˈна и да су у питању
ПЛ уобичајени међу твореницама са суфиксом ‐ина – намећу могућност да су то
деадјекативне творбе.
Међу придевима би се могло издвојити прˈа̄ вӣ (~ прˈав‐прˈавӣ), с ПЛ који спада у
(углавном историјски) инвентар прозодијских одлика придева тога типа (уп.
стˈар‐стˈа̄ рӣ).
Остале прегледане лексеме настале распадом полисемантичке структуре, као
лиˈсице, пˈо̄ л и сл., не познају прозодијске алтернације.

Нпр. Станојчић и Поповић 2008: 144, Маројевић 2009: 19 и даље, Бабић 2002: 51, Клајн 2003: s. v. -ати.
Бабић уз наведене нуди и примере свјеˈтле̄ ћӣ, сљеˈде̄ ћӣ (~ свијеˈтле̄ ћи, слије̄ ˈде̄ ћи), ноˈкат (~ нˈокат),
плˈаме̄ н (~ плˈамен), у којима се прозодијске алтернације, као и у горњим примерима, могу условити
другом творбеном променом (конверзијом, одн. суфиксацијом са -ат, -∅; потоње признаје и сам аутор на
стр. 329). Маројевић даје и мˈудра, Ко̄ ˈса, али сви ти ПЛ и значењски типови јављају се међу именицама са
суфиксом -а.
716 Уз имена ракија (шљӣˈва) и биљака (пасуљ вӣˈшња), које се обично наводе, ту су и хомонимски парови
као бˈрња ~ бр̄ ˈња (и грба, руња, шкрба), чијим је члановима творбени посредник придев на -ав, те пар
лаˈжа ~ ла̄ ˈжа, посредован именицом лаж.
717 У неким пак примерима сасвим сличним овоме – као опијеˈвати, прелијеˈтати – не може бити речи о
прозодијској творби, будући да у несвршеном глаголу ијекавског изговора имамо, макар с нормативне
тачке гледишта, другачији фонетски, а стога и прозодијски инвентар.
718 Р. Маројевић (2009: 20) ту сврстава и односе мушких и женских муслиманских имена, као Хаˈснија ~
Хасниˈја, која нису предмет нашег рада. Више о томе в. код Смаиловића (1990: 65). Ми примерима из
женске антропонимије додајемо и модерне прогресије с дужењем као Калӣˈна, Малӣˈна, Веселӣˈна,
Силва̄ ˈна, које према себи немају мушког лика, већ су вероватно формиране према именима попут
Милӣˈна, Милија̄ ˈна. – У прозодијску творбу спадало би и именовање заселака према презименима,
заступљено у народним говорима, нпр. Па̄ ˈвловић(и) ~ Павлоˈвићи, Аˈнто̄ нијевић(и) ~ Антонӣˈјевићи...
(наши подаци из шумадијских говора).
719 Граматичари прозодијску творбу обично именују као „унутрашњу“, те у њу сврставају и примере с
очитим сегментним неједнакостима између мотиватора и творенице, нпр. зˈе̄ в, лˈо̄ в код Станојчића и
Поповића (уз експлицирање постојања нултог суфикса) или ома̄ ˈтати ~ омоˈтати код Бабића (l. c.). И
новији радови (нпр. Рамадановић и Ковачевић 2018) предлажу да се прозодијска творба третира као
врста унутрашње творбе. Тиме се сугерише да се фонолошка алтернација јавља не као пратилац
творбеног средства, већ као са́ мо творбено средство, што горњим тврђењем оповргавамо (уп. очитост
таквог средства у енглеском proove ~ proof / pruːv ~ pruːf / , или у флективном пару get ~ got, swim ~ swam).
720 Уп. Даничићеве сличне примере ме̄ ˈса, се̄ ˈна (1925: 62), мада их он не третира као посебне лексеме.
721 У Мат и ХЈП, ипак, стаˈрина.
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2.5.2. На периферији дериватолошког разматрања дајемо епониме – називе
физичких и др. јединица, врста биљака, оружја и др. предмета наденуте према именима
људи (проналазача) или места̂ / области̂ одакле су потекле – све једнаког прозодијског
састава као одговарајућа властита имена (аˈтика, вˈа̄ т, виˈрџӣнија, мˈаксим, маˈлага,
маниˈла, маˈузер, мˈах, наˈган, тˈесла, тоˈка̄ ј, хаваˈна; значењски одударају меце̄ ˈна и
соˈдома). Код њих се, дакле, с обзиром на изостанак формалне (морфемске) компоненте
деривације, вероватније ради о семантичкој творби – развијању полисемантичке
структуре, али будући да РСЈ такве речи доноси као засебне одреднице, ни ми их не
можемо оставити без осврта (посебно имајући у виду да смо разматрали, с мање пажње,
и односе као венчаˈница : веˈнчаница, које РСЈ даје у оквиру једне лексеме). Истој групи
би припадале и суфигиране именице као америка̄ ˈнац, далматӣˈнац, швајца̄ ˈрац;
белгиˈја̄ нка, буˈдӣмка (и сродне аˈрапин, еˈнгле̄ з), углавном са значењем животиња и
биљака, за које није извесно да ли спадају у семантичку творбу готових деривата
(’становник Америке’ → ’кукуруз из Америке’) или су два засебна творбена процеса, што
би, уосталом, била дилема која се јавља и код горњих примера на ‐ина (о томе в. у
Гортан‐Премк 2004: 134). Потоњу могућност у нашем приступу суспреже чињеница да
многе сличне примере које РСЈ доноси под једном одредницом (нпр. посланички ~
посланик и посланица) нисмо третирали као различите лексеме.
Појаву супротног смера именовања, од општег (апелатива) ка посебном (ониму)
уочавамо у називима црквених празника – Блˈагове̄ сти, Боˈжић, Воˈдице, Вра̄ ˈчеви
(Вра̄ ˈчи), Дˈухови / Дуˈхови, Млˈаде̄ нци, Трˈојице и личности̂ – Главоˈсек, Деˈвица, трˈојица722
(мада се и имена Врачеви (Врачи), Младенци и још покоје могу односити и на личности),
сазвежђâ – Бик, Близаˈнци / Блˈиза̄ нци, Вага, Јарац... и, ређе, у топонимима као Вˈојводина /
Воˈјводина, које РСЈ иначе не бележи. Од свих тих речи коментар на прозодијску
структуру изискују само ове. У примеру трˈојица (~ троˈјица) имамо регредирано МА –
лик наслоњен на руско (и рускословенско) тро́ ица / Тро́ ица. Деминутиву боˈжић / боˈжӣћ
не одговара хеортоним Боˈжић (што би, ако се узме да је назив слабије подложан
промени, било још једно сведочанство о проширивању дужине у суфиксу ‐ић). Главоˈсек,
атрибут Светог Јована Претече са значењем ’онај коме је одсечена глава’ према себи
има некомпатибилне апелативе главоˈсек ’онај који сече главе’ и глˈавосе̄ к ’сечење главе’
(различите фокусе глаголског значења – на вршиоца, трпиоца и саму радњу – при
творби нултим суфиксом описали смо у Јанковић 2020). Варијанта Дˈухови² није у
сагласности са деклинацијом дˈух‐дуˈха (несклад потиче још од Вука723), мада – као и
Божић – сведочи старије акценатско стање724.
Поменимо, на крају и узгред, предлоге појединих лингвиста да се мовирани
облици на ‐ица, као Босанчица, бродарица, говорница, позорница, посланица, рибарица,
нормативним прописима прозодијски раздвоје од постојећих, често и архаичних речи
које означавају неживо (Тафра 2011: 178), мада ти нови ликови не би били међусобно
уједначени прозодијом – Боˈсанчица, рˈибарица : говоˈрница, позо̄ ˈрница... Ту, ипак, не
може бити речи о прозодијској деривацији, већ о искоришћавању прозодијских
могућности везаних уз одређени творбени модел у новом процесу творбе.

Нејасно је зашто РМС и РСЈ овај теоним не третирају као властито име и не пишу га с великим словом.
Код њега је: Дˈухови-Духо̄ ˈва̄ , што упућује на покретну акценатску парадигму, те не може бити речи о
појави као што је превирање МА у категоријама мˈиш-мˈиша мн. мˈишеви (новије миˈшеви, у РСЈ
нормирано: боˈкови, јеˈрови², скуˈпови...) или крˈа̄ ј-крˈаја мн. крˈајеви (новије краˈјеви, али у РСЈ и
нетрадиционално спˈојеви, стрˈојеви...). – Ипак, РА нуди дублетизам у промени: дуˈха / дˈуха и, следствено,
дуˈхови / дˈухови.
724 Уп. руско ду́ х-ду́ ха.
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2.6. РАЗМАТРАЊЕ РЕЗУЛТАТА
На основу прегледане, изложене и анализиране грађе сумарно издвајамо
значајнија питања која се тичу прозодије твореница и прозодијских алтернација. Њих
ћемо сагледавати кроз призму МА и квантитета.
2.6.1. Место акцента
За представљање особина МА у суфиксацији издвојили смо творбене типове са по
најмање 3 примера који упућују на устаљено прозодијско понашање. Малобројне
типове с дифузним ПЛ нисмо урачунавали.
2.6.1.1. Најпре се бавимо суфиксалима који имају предвидљиве одлике – углавном
колумнално и неколебљиво МА. У следећој табели наводимо преглед суфикса према
прозодијским одликама речи које творе (ПЛ): с МА за основом, пред ПОС или у
иницијалном положају, и према слоговном саставу суфикса (не укључујући флективни
наставак). Раздвајамо и речи с дугим ПОС од оних с кратким. У наставку се наводе
суфикси који долазе на речи што задржавају мотивне ПЛ и који на себи носе МА
(евентуално и дужину, која, будући непроменљива, није означавана). Сортирамо их
према редоследу примењеном у анализи.
Табела 34. Колумнални ликови твореница према суфиксима
Бр.
ПЛ
Кратак ПОС
Дуг ПОС
слогова
(‐)аˈ‐
1
‐(ј)ава, ‐њава, ‐jага, ‐уљага, ‐чага, ‐урда и сродни,
‐ца1, ‐еж;
‐(ј)уга, ‐аја, ‐њаја, на ‐Вка, ‐уља, ‐ара, ‐ура и
сродни, ‐аћа, ‐чица, ‐иша, ‐уша, ‐ља, ‐иља, ‐лина,
‐љка, ‐аљка, ‐ељка, ‐иљка, ‐линка, ‐лија, ‐ција, ‐џија,
‐ика2, ‐ола, ‐ист(а), ‐аст(а);
‐овље, ‐иње, ‐ило, ‐ало;
‐ов, ‐ан, ‐ир, ‐аћ, ‐ац, ‐ач1, ич, ‐аш, ‐ӣш, ‐инг, ‐ид, ‐ај2,
‐ŭк, ‐лук, ‐ман, ‐он, ‐а̄ т, ‐ант, ‐ент;
‐ит, ‐(ј)ив, ‐љив, остали на ‐ив, ‐ствен; ‐ињи, ‐аћи,
‐чати, ‐ити2
‐ича̣ н2, ‐атски, ‐ички;
‐љати, ‐тати, ‐шати;
на ‐ке
2
‐авина, ‐етина2, ‐илица, ‐елица, ‐алица;
‐оња
‐ињак, ‐арник, ‐авник, ‐(ј)аник, ‐ила̣ ц, ‐ела̣ ц, ‐ариј,
‐атор, ‐арош;
‐икаст, ‐ичаст; сложени са ‐ича̣ н2;
‐осати, ‐исати
3
‐аријум;
(‐)ˈа‐
0
‐дба, ‐ћа;
‐а̣ к (прид.)
1
‐бина, ‐ота2;
‐ош
‐ен, ‐ћар, ‐ут;
‐а̄ к (прид.);
‐каст; ‐аша̣ н, ‐еша̣ н, ‐аха̣ н, ‐ота̣ н, ‐ача̣ н, ‐аза̣ н, ‐ава̣ н
ˈа(а)‐
0
‐л, ‐а̣ њ, ‐(с)т
1
‐ај1, ‐љај; ‐иво
Мотивно
МА

0+

‐ин – ‐овић, ‐ова̣ ц, ‐кова̣ ц – ‐овица, ‐инова̣ ц, ‐икова̣ ц;
‐ински;
‐ŭ, ‐оро
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МА на
суфиксу

‐оба, ‐ота1, ‐оћа, ‐ада, ‐ажа, ‐оза, сложени са ‐ика2, ‐лама, ‐ана, ‐ӣна,
‐ура, ‐еса, ‐ета;
‐инче;
на ‐ВКа̣ к и ‐ВСа̣ к, на ‐ВСа̣ ц и ‐ВКа̣ ц, ‐иза̣ м;
на ‐ив, ‐овљи
2
‐уљага, сложени са ‐ија, на ‐ВКина, ‐арина, ‐етина1, ‐овштина,
‐уштина, ‐ештина, ‐иштина, ‐ачина, ‐ичина, ‐екања, ‐отиња,
‐ускера и сродни, ‐уљица, ‐ијада, ‐ајлија, ‐ација, ‐енција, ‐анција,
‐(и)јера, ‐атура, ‐онист(а);
‐исимо;
‐ењак, сложени са ‐ан, ‐ивач, ‐оид, сложени са ‐иза̣ м, ‐ијер, ‐онер,
‐анер, ‐итис, ‐ијат, ‐итет, ‐онист(а), ‐онаш;
‐овљев;
‐авати, ‐ивати, ‐кивати, ‐ељати, ‐арати, ‐есати, на ‐Втати,
‐ушати, тросложни на ‐кати и ‐цати, ‐арити, ‐уљити, ‐ушити,
‐ирати
3
‐ијација;
сложени са ‐ирати
На основу претпоставке да се МА, када се везује уз суфикс, везује за конкретну
морфему, чије се место настанком вишесложних суфикса помера за слог удесно, односи
као ‐ˈав : ‐иˈкав, ˈа‐ћа : ‐ˈаћа, ‐ˈа̄ ‐ош ‐ˈа̄ рош итд., ликове твореница разматрамо
уважавајући слоговни састав суфикса који основи следи, а не са̏ мо његово постојање, у
ком случају би се – груписањем ликова са истим МА у односу на творбени шав, нпр.
меˈљ‐ава и грˈм‐љавина – замаглио прозодијски састав творенице. За анализу је такође
нужно нормализовати сегментне ликове суфикса у погледу јављања фонетски
израженог флективног наставка на крају суфикса (‐а, ‐о, ‐е, придевско ‐и), будући да би
различито третирање ликова као драˈган и стаˈклара, беˈснило, истоветних
прозодијских састава основа: аˈа‐, било анахрано (уп. изједначавање ликова као дˈим и
књˈига у флективној анализи, т. 1.3.1.1). Зато суфиксе ‐ава, ‐овље, ‐ињи и сл. третирамо
као једносложне итд.
Табела открива да МА везана за основу (мада је МА аˈ‐ рубно, јер се може сматрати
и суфиксалним) односе незнатну превагу над суфиксалнима (пребројавање суфикса
даје однос 3 : 2). Најбројнији су једносложни суфикси са заосновинским МА и
двосложни са суфиксалним МА (углавном иза првог слога суфикса). Ти подаци, узети
заједно с онима који иду уз неслоговне суфиксе на ‐дба и сл., упућују на могућност да
велики број твореница преферира ПЛ основе аˈа‐. Истом линијом идући, може се
претпоставити да се за њима налазе оне с ликовима аˈаа‐ и ааˈ‐ (у овим схематским
приказима подразумевамо могућност додавања слогова с леве стране, зависно од
дужине основе мотиватора), на шта упућује бројност група с двосложним суфиксима
иза МА и једносложним с МА пред ПОС (‐авина и др., ‐бина и др.), те оних са МА на
једносложном суфиксу с МА (‐оба и др.), којима се прикључују коси облици именица с
ПЛ аˈа‐ с прогресијом МА (‐ов, ‐ир; ‐ењак и сл.).725 Речи с колумналним дужењем ПОС,
зависним од фонетског контекста, судећи по броју суфикса, ретке су, као и оне са
фиксирањем МА у иницијалној позицији. Нису бројни ни суфикси који не утичу на МА –
то су углавном они са морфемама ‐ин‐ и ‐ов‐. На основу изнетог може се увидети да
творенице са стриктно одређеним МА те́ же̄ да то место фиксирају пред ултимом основе
или у њеној блиској околини.
2.6.1.2. Остали суфикси МА творенице смештају у различите позиције, зависно од
врсте мотиватора, фонетског окружења или у слободној дистрибуцији, комбинујући
725

1
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наведене обрасце на различите начине. У даљој класификацији дајемо их без навођења
тих комбинација.
Претсуфиксално МА (аˈ‐) познају суфикси ‐(ј)а, ‐ба, ‐ŭна, ‐чина, ‐отина, ‐ња, ‐иња,
‐киња, ‐арница, ‐ерница, ‐овница, ‐арица, ‐ача и сложени суфикси, ‐иште, ‐е, ‐че, ‐(ј)ак,
‐њак, ‐ӣк1, ‐нӣк, ‐овник, ‐ство, ‐ар, ‐ић, ‐чић, ‐∅, ‐ија и сложени, ‐иција, ‐иција, ‐алија1, ‐илије,
‐аџија, ‐ив, ‐унг, ‐ал, ‐ер, ‐(ј)ав, ‐ов, ‐ећи, ‐ски, ‐овски, ‐шњи, ‐ашњи, ‐ăн, ‐ова̣ н, суфикси на
‐ВКа̣ н, ‐ен, ‐бен, ‐ат, ‐нат, ‐цат, ‐цит, ‐ијат, ‐цијат, ‐ит, ‐(ј)аст, ‐уљаст, ‐ушаст, ‐ушкаст,
сложени страни суфикси на ‐а̣ н, ‐(ј)ати, ‐ети, ‐ити1, ‐ке, ‐ки, ‐це, ‐ице и сложени суфикси
(ређе ‐овина, ‐ница, ‐авица, ‐аница, ‐еница, ‐уница, ‐ин, ‐ји, ‐кати, ‐нути, сасвим ретко
сложени суфикси са ‐ство, ‐а̣ ц, ‐еска, ‐ански, ‐енски, суфикси на ‐нта̣ н, ‐ињати).
Варијанту тог ПЛ, с дугим ПОС пред МА (а̄ ˈ‐) имамо код суфикса: ‐(ј)а2, ‐штина, ‐ња,
‐ица, ‐ница, ‐ача и сложени суфикси, ‐ње, ‐ће, ‐це и сложени суфикси, ‐а̣ к, ‐(ј)анин, ‐ство,
‐ко, ‐ост, ‐а̣ ц, ‐ава̣ ц, ‐унг, ‐(ј)ати, ‐кати, ‐ети, ‐ити1 (ређе ‐иња, ‐ји, ‐нути, сасвим ретко
‐ка1, ‐ија и сложени, ‐ер).
МА пред ПОС (ˈа‐) јавља се код ових суфикса: ‐(ј)а, (ј)а2, ‐ба, ‐ка1, суфикси на ‐ВКка,
‐ŭна, ‐нина, ‐овина, ‐киња, ‐ица, ‐ница, ‐авица, ‐арица, ‐је, ‐ње, ‐ће, ‐иште, ‐е, ‐че, ‐а̣ к, ‐(ј)ак,
‐њак, ‐ӣк1, ‐нӣк, ‐ла̣ ц, ‐ло, ‐лиште, ‐оник, ‐оница, ‐аоница, ‐ионица, ‐тељ, ‐ин, ‐ава̣ ц, ‐∅, ‐ија и
сложени суфикси, ‐аџија, ‐ор, ‐(ј)ав, вишесложни суфикси на ‐ав, ‐ски, ‐њи, ‐ањи, ‐шњи,
‐ашњи, суфикси на ‐ВКа̣ к, ‐а̣ н, ‐ша̣ н, ‐(ј)уша̣ н, ‐о̄ ва̣ н, ‐ен, ‐бен, ‐цат, ‐цит, ‐ијат, ‐цијат, ‐ит,
‐(ј)аст, ‐(ј)ати, ‐кати, ‐нути, ‐ӣ, ‐ице и сложени, ‐∅ (ређе ‐лица, ‐ко, ‐ји, ‐ћ(и), ‐ăн, ‐ат,
‐нат, сасвим ретко ‐а̣ ц).
МА даље према почетку речи (најчешће ˈаа‐), у положају који не мора бити
иницијалан имамо у суфиксима: ‐∅ (ређе ‐ин, сасвим ретко ‐а̣ ц).
Иницијално је МА (ˈа(а)‐) у: ‐(ј)а, ‐ба, ‐∅, ‐ив, ‐а̣ н, сложени страни суфикси на ‐а̣ н,
‐ољити, ‐орити, ‐оњити (ређе ‐ка1, ‐ал), ‐ице и сложени суфикси.
Ликови остају основински код ових суфикса: ‐ŭна, ‐чина, ‐штина, ‐ица, ‐ница, ‐ад,
‐ње, ‐ће, ‐(ј)ак, ‐њак, ‐ӣк1, ‐нӣк, ‐лица, ‐ло, ‐лиште, ‐(ј)анин, ‐ство, сложени са ‐ство, ‐ар,
‐ост, ‐(ј)ав, ‐ов, ‐ји, ‐ски, ‐овски, ‐ански, ‐енски, ‐њи, ‐ањи, ‐шњи, ‐ашњи, ‐ћ(и), ‐а̣ н, ‐(ј)аст,
‐(ј)ати, ‐овати, ‐ити1, ‐ӣ, ‐ке, ‐ки, ‐це (ређе ‐иња, ‐арница, ‐ерница, ‐ача и сложени
суфикси, ‐је, ‐иште, ‐ла̣ ц, ‐ић, ‐чић, сасвим ретко ‐це и сложени суфикси, ‐оница, ‐тељ,
‐ина̣ ц, ‐ина̣ ц)
Суфиксално МА познају: ‐ен, ‐ŭна, ‐нина, ‐ица, ‐овница, ‐аница, ‐еница, ‐уница, ‐оник,
‐оница, ‐аоница, ‐ионица, сложени са ‐ство, ‐ина̣ ц, ‐ина̣ ц, ‐иција, ‐иција, ‐еска, вишесложни
суфикси на ‐ав, ‐ански, ‐енски, суфикси на ‐ВКа̣ к, ‐(ј)уша̣ н, суфикси на ‐ВКа̣ н, ‐цат, ‐цит,
‐ијат, ‐цијат, ‐уљаст, ‐ушаст, ‐ушкаст, суфикси на ‐нта̣ н, ‐овати, ‐ињати, ‐ољити,
‐орити, ‐оњити (ређе ‐отина, ‐овник, ‐ећи, сасвим ретко ‐алија1, ‐илије)
2.6.1.3. Речи са наведеним суфиксима најчешће се (68 / 101) јављају у два
паралелна обрасца. Оне од осталих суфикса, међутим, познају (1) три, па и (2) четири
позиције за МА: (1) ‐ка1, ‐(ј)а, ‐ба, ‐иња, ‐ача и сложени суфикси, -ње, -ће, -иште, -(ј)ак,
-њак, -ӣк1, -нӣк, ‐оница, ‐ин, ‐ство, сложени са ‐ство, ‐∅, ‐ија и сложени суфикс, ‐(ј)ав,
‐ански, ‐енски, ‐шњи, ‐ашњи, ‐ен, ‐цат, ‐цит, ‐ијат, ‐цијат, ‐(ј)аст, ‐кати, ‐ити1, ‐нути; (2)
-а̣ н, ‐ŭна, ‐ица, -ница, -а̣ ц, ‐ји, ‐ски, ‐(ј)ати.
2.6.1.4. Код мањег броја суфикса може се уочити МА у позицији налик
колумналној, али која је заправо везана за мотивно МА и у односу на њега алтернирана.
Тако код суфикса ‐ад, ‐ски, ‐(ј)ав, ‐(ј)аст заосновинска МА регредирају за слог (у првом
случају и кратећи га), до позиције ˈа‐ (свˈињча̄ д, зˈӣмскӣ). Такви ликови ступају у
опозицију са непромењеним мотивнима, који се налазе даље од краја речи (прˈаунуча̄ д,
аˈуторскӣ). Код других таквих суфикса, као ‐ка (у једној мери и ‐а̣ н) МА у позицији пред
ПОС постаје толико изразито да почиње привлачити МА и из почетног положаја
(сеˈме̄ нка, саобраˈћа̄ јка).
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Алтернације МА, дакле, које нису усмерене на грађење колумналног ПЛ могле би
се сматрати типолошки релевантним јер су синтагматског типа, везане за контакт
основе и суфикса, док су оне већинске, којима се успоставља колумнални лик, за
типологију алтернација нерелевантне. На сличан начин су нерелевантне и
квантитетске алтернације тамо где су оне (готово) аутоматске (нпр. краћења ПОС пред
МА у воˈјнӣк, граˈдскӣ), за разлику дужења као пред сонантом или сл.
2.6.1.5. Места акцента, на основу датог прегледа, могу се разврстати према
постојању алтернације и према позицији коју заузимају:
(1) Мотивно МА
• алтернирано мотивно
(2) Колумнално МА
а. пред суфиксом
б. пред ПОС
в. иницијално
г. на суфиксу
(1–2) Комбиновано
Оваква класикфикација умерено наличи оној коју нуди Н. Радосављевић726, но
потоња не отвара места за суфиксе који МА творенице успостављају даље од себе,
делујући репелентно, као што то чине они који га регредирају за слог или до краја речи,
у иницијалну позицију, нити експлицира позиције фиксирања МА.
У примерима где је основински број слогова мали (0–2) може доћи до колизије
наведених МА, па се тако у анализи примера као ткˈа̄ ч, сјˈа̄ ј или врˈаџбина, прˈодаја без
упоређивања са вишесложним речима као огрˈта̄ ч, прˈекрша̄ ј или наˈруџбина, рˈаспродаја
не може утврдити које је МА у питању и тада се може рећи, по угледу на поступак Б.
Николића у флективној морфологији (виђење различитих алтернација у непрозирном
хвˈа̄ лӣ, које може бити у презенту или аористу), да и у сјˈа̄ ј или дрˈека имамо иницијално
МА, а не оно пред ПОС. Ипак, постоје и типови, као пˈрсте̄ н, брˈидак, у којима је то
немогуће учинити.
Поменули смо да се у неким творбеним моделима могу уочити алтернације
опречног смера (као код суфикса ‐ка1, тако нпр. у грˈа̄ ње : каˈме̄ ње. Постоје пак и они у
којима разносмерност не води истом циљу, успостављању колумналног лика, већ води
у сукобљавање и мимоилажење путева кретања МА. Код једних, нпр. суфикса ‐а̣ н имамо
две регресивне тежње (мˈо̄ днӣ, тˈоплотнӣ) и две прогресивне (зуˈбнӣ, ваˈздӯшан), које се
делом могу објашњавати фонолошким и морфолошким факторима, док код других,
нпр. суфикса ‐ен, имамо сасвим дифузне прогресије и регресије МА (вˈоден : браˈшнен).
Појаву да се речи са суфиксима ‐ија, ‐атор, ‐ант, ‐ент реализују с различитим МА
зависно од броја слогова обрађивао је Д. Шипка (2016), а пре њега узгредно и В.
Недељковић (1998) и Д. Петровић (1998). Том запажању ваља додати и наше податке:
на тај начин се понашају и речи са ‐(а)џија, а незнатно другачије и оне са ‐ба.
2.6.1.6. МА код сложеница и префиксала
За ову групу речи могу се успоставити три главна МА:
(1) мотивно, везано за ПЛ (десне) основе,
(2) међуосновинско или шавно и
(3) иницијално.

Суфикси, према том аутору, могу бити (1) неутрални у односу на акценат; (2) могу га обавезно
привлачити и (3) могу га у одређеним случајевима привлачити, а у другима не (Радосављевић 2019б:
274)
726
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Сложенице и префиксали, укључујући и оне творене комбиновано са
суфиксацијом, различито се понашају при избору МА. Тако у чистој префиксацији
именица, придева и прилога, доминирају иницијално и мотивно МА (које се врло често
поклапа са шавним, нпр. троˈсобан), у слагању именица се јавља још и постиницијално
МА, о којем ће бити речи ниже; код комбинованих твореница са нултим суфиксом
редовно, поред иницијалног, имамо шавно МА (ређе, у префиксацији, МА друге основе),
а тако и код оних са ‐(ј)а1, ‐је, ‐а̣ н. Иницијално МА ретко се јавља код твореница са ‐ина,
‐ица ,‐ница, а код оних са ‐а̣ ц и ‐ка1, поред шавног, налазимо, уместо стриктно мотивног,
МА које се везује уз суфикс (као ненабо̄ ˈжац).
Шавно МА успоставља се између основа (обично за спојним ‐о‐): наˈдбедренӣк,
зелеˈнгора, двоˈнеде̄ љнӣк, троˈкреветнӣ, двоˈстубачни, ситноˈзрнат, а када (друга)
основа већ носи иницијално МА, та два положаја се обједињују. Посебна реализација тог
МА у ретким случајевима јесте силазна прозодема на следећем слогу: самопо̏ слуга,
аустроу̏ гарскӣ.
У примерима виˈногра̄ д, доˈбротвор², тоˈпломе̄ р², свеˈтоса̄ вскӣ видимо МА на првој
саставници, које би у неким од тих примера могло да одговара њеном мотивном МА,
међутим, на основу примера као тоˈпломе̄ р², где то не може бити случај, увиђамо да је
реч о успостављању постиницијалног МА, какво имамо и у страним речима као
аˈрхибискуп, аˈутокош, хиˈдроба̄ за и серијама афиксоидних твореница попут миˈлигра̄ м,
цеˈнтиме̄ тар², код којих иначе такође имамо колебање између иницијалног и шавног
МА: акваˈдукт, артеˈфакт, параˈдокс, хидроˈфо̄ р – ХЈП: ˈаквадукт, ˈартефакт,
хˈидрофо̄ р.727 На појаву постиницијалног МА могла је утицати бројност речи са шавним
МА иза једносложне прве саставнице (префикса или основе: наˈдбедренӣк, двоˈзвучан),
као и творбе турцизама попут аˈла̄ јбег, деˈлибаша.
Изузетно, неке сложенице, осим претходно наведених, задржавају читав ПЛ прве
саставнице: рˈа̄ диоактӣван, међуна̄ ˈроднопра̑ внӣ и сл.
За потребе норме, силазне реализације на другим компонентама сложеница
преводе с узлазне, што у нашој терминологији значи прогресију МА у постиницијалну
позицију друге саставнице: правоуˈгао, самодоˈпринос² и сл. (уочава и Дешић 2010: 407 у
хрватским граматикама). Други начин да се избегне силазна интонација јесте
изостављање таквог решења из мотивног дублета, уп. брˈатственӣк / братствеˈнӣк ~
једнобратствеˈнӣк, или вишепоˈтезнӣ, далекоиˈсточнӣ, простолаˈтичан, усненоноˈснӣ,
што у подједнакој мери нарушава језичко осећање (образованих) говорника који ту
употребљавају силазне прозодеме. – Ова прогресија МА у сукобу је са појавом супротног
смера при успостављању шавног МА.
У вези с појавом двоструких МА код сложеница и префиксала, поред увида које
даје Н. Радосављевић на примеру само префиксалних твореница (2019б: 223–225), ваља
поменути и једно добро запажање В. Анића (1972), који поред дужине саставних
елемената и њихове гласовне структуре 728 , као фактор који утиче на појаву
секундарног акцента сложенице издваја постојање „семантичке опреке“ односно
„potrebe za jačim razgraničenjem prema riječi koja drugačiji sadržaj izriče pridjevskom
dopunom“ (нпр. сугубо акцентовано мˈикрорˈе̄ гија под утицајем спојева као макрорегија,
што не важи у примерима као контрадиˈкција), на основу чега се „pridjevskome delu

У београдском говору забележили смо киˈшобран, ноˈсорог, роˈђендан, чаˈсопис; Виˈшеградска,
Свеˈтогорска, боˈгословски, иˈностран; аˈквадукт, аˈртефакт, миˈкрофон, паˈрадокс, стаˈврофор.
728 Показује се, додуше на тек по једном примеру (стр. 27), да истородни гласови који се нађу на
творбеном шаву (В-В или К-К) утичу на задржавање мотивних МА, док спој В-К утиче на акценатско
обједињавање: ко̏ нтраа̏ лт : ко̏ нтрабас и сл.
727
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ispred junkture vraća leksički akcenat729“ (стр. 27–28). Маројевић (2012) у двоструким
акцентима сложеница претпоставља један примарни и један секундарни (главни и
„побочни“), али нуди фонетско поткрепљење за ту појаву.
2.6.1.7. Утицај сегментних алтернација на МА
У анализи МА твореница намеће се питање односа према саставу основе која
морфофонолошки алтернира. За нас су значајне алтернације које се односе на број
слогова: л ~ о и а ~ ∅. Непостојано а у творбенотиполошком смислу понаша се
недоследно, па тако код једносложних суфиксала са ‐∅ имамо наместо реализације
једне врсте (пˈа̄ д, лˈов‐) имамо двострукост трˈе̄ са̣ к : по̄ ˈјам.
Парови анђеˈлскӣ : анђеоˈскӣ, жаˈлба : деоˈба, наˈруџбина² : наˈсеобина², ˈизгоре̄ л :
пˈомӣсао упућују на то да у речима с вокализацијом алтернацији МА претходи појава а
и / или о. Међутим бројни примери као лоˈвачкӣ (: сˈелскӣ, сˈеоскӣ) говоре о обратном
„редоследу“, иначе бисмо ту, након уобичајене регресије МА, имали лик лˈовчкӣ. У
мома̄ ˈштво / моˈмаштво видимо обе те могућности као варијанте, а тако и у односу
света̄ ˈштво : твоˈраштво, или са суфиксом ‐це – брваˈнце : стаˈкалце.
2.6.2. Квантитет
2.6.2.1. Дужина ПОС зависи од природе суфикса који му се додаје и од фонетског
окружења – састава његовог одступа и посебно постојања сонанта у њему. На основу
тога издвојили смо неколико типова квантитетских алтернација и представљамо их уз
помоћ илустративних суфикса:
(1) обавезно дужење: ‐л, ‐(с)т, ‐а̣ њ; ‐ца1, ‐еж; ‐чати, ‐ити2; ‐оња, ‐ош;
(2) дужење пред сонантом: ‐ка1, ‐љка, ‐ница, ‐је, ‐це, ‐ко, ‐џија и сродни суфикси;
(3) недоследно дужење пред сонантом: ‐чица, ‐ски, ‐ан;
(4) недоследно дужење пред несонантом: ‐ача и сложени суфикси, ‐ашце, ‐ешце;
(5) мање или више доследно краћење: ‐ка, ‐киња ‐а̣ к; ‐а̄ д, ‐ица, ‐ница, ‐је;
(6) доследно краћење: ‐иште, ‐(ј)ав, ‐(ј)аст;
Краћење ПОС пред суфиксом с почетним безвучним сугласником (махом т), какво
налазимо код суфикса ‐ка, ‐киња ‐а̣ к и др., познато је у лингвистици (pre‐fortis clipping).
Појаву бележи и Шкарић (1986: 80), а у новије време потврдила ју је М. Соколовић
(2010).
Избегавање кумулације дужина налазимо у контакту префиксалног слога и ПОС са
сонантом у одступу: на̄ ˈсилнӣк, за̄ ˈвој² или за̄ ˈбрђе / заˈбр̄ ђе, нˈаглӯв (на̄ ˈглув). Исто важи и
за оне које се налазе даље од МА: у складу с општим правилом укидања дужина у
крајњим слоговима (нпр. Пешикан 1969: 120), имамо скраћене примере као мрˈазовнӣк
(код Вука и дуˈховнӣк, књˈижевнӣк...), али и рефоˈрма̄ торка. У другим случајевима ради
се о скраћивању мотивне дужине ПОС – у именицама од трпних придева: фоˈрсира̄ но̄ ст,
преˈфињено̄ ст, раˈзмазано̄ ст; пˈӣсаница², тˈисканица², и других придева: беˈсправно̄ ст,
пˈодатно̄ ст, код којих се, видимо, дужина подједнако крати и у речима с три дужине и у
онима с две, иако знамо и за нагомилане квантитете као у шˈе̄ нӯто̄ ст.
Дужина ПОС се, ако нема другог услова за краћење, при једносложној регресији МА
задржава (диˈпло̄ мскӣ, библиоˈте̄ чкӣ), док се при крајњој прогресији брише (рˈасподела,
прˈеобразба, ˈизвешта̄ ј). При једносложној и вишесложној прогресији важи сличан
принцип (на̄ ˈставнӣ² : васпитаˈнӣк), мада се на ПОС могу наћи и дуги слогови пред МА,
као бо̄ ˈлница, вӯˈчјӣ (уп. воˈјнӣк).

Аутор (l. c.) лексичком акценту прве саставнице додаје и „duljinu“ (народноослободилачки се, по њему,
реализује као на̄ ˈродно̄ ослобоˈдилачкӣ), што је појава крајње неуобичајена у прозодији сложеница.
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Краћење пред вокализованим о (анђеоˈче, еваˈнђеоскӣ) уобичајена је и позната
појава, на коју не треба посебно скретати пажњу. То важи и за дужење пред сонантом.
Треба поменути, узгред, да се као фонетски условљено дужење неће карактерисати оно
у тре̄ ˈнинг или тре̄ ˈнер, где је реч о адаптацији страног дифтонга.
Дужинско колебање познато је и суфиксима, нпр. ‐ић, ‐чић, и оним мање плодним:
‐ан, ‐ин, ‐ер, ‐енција, ‐анција, ‐ински и сл.
2.6.2.2. Дужења префиксалних слогова, било у ПСТ било у творби од глагола,
којима су префикси у правилу кратки, срећемо код суфиксâ ‐∅, ‐ница, ‐ка1, ‐а̣ к, ‐ник, ‐(ј)а1,
‐је, у мањој мери и код ‐бина, ‐киња, ‐ŭна, али нимало доследно и предвидљиво.
Пешикан је (1969: 120–121) за неке од тих суфикса, ‐а̣ к и ‐ица, предвиђао само краткоће
префикса и чак их опонирао дужинама из других модела, али ми нисмо нашли повода
за такву дистинкцију. Најдаља позиција за смештање префиксалне дужине јесте
пенултима основе (на̄ ˈлепница), будући да су ретки тросложни ликови као расподела –
само кратки. Наведени примери као на̄ ˈсилнӣк показују да је при избору могућих
дужина робуснија она префиксална. О тежњама појединачних префикса да преузму
дужину в. у одговарајућим творбеним оделима, посебно ‐∅.
Изузетно, дужине налик префиксалним налазимо у сложеницама пōˈноћ, дво̄ ˈбо̄ ј²,
шино̄ ˈбус², од којих се само прва може разумети као мотивна.
2.6.2.3. Јављање дужине у једном скупу примера не заснива се на језичким
критеријумима. У питању је изражавање хипокористичности уз помоћ дугоузлазног
акцента, и то посебно на вокалу и (‐ић, ‐ица, ‐(ј)а2, ‐ити2). О афективној вредности те
прозодеме писала је И. Грицкат 1955 / 6, поводом ПЛ гмӣˈзити, ла̄ ˈгити, свӣˈрити: појава
дугоузлазног акцента при деминуцији је „у сваком случају у блиској вези са именичком
деминуцијом (одн. с категоријом хипокористика), где су сличне прилике (ко́ ка, ку́ ца,
Ма́ ра, ма́ ца, ме́ ца, Ра́ да, те́ та итд.)“ (2020: 256). Потоње примере у ову групу сврстава и
Пешикан (1969: 131–132) и уз њу одређује могућност утицаја „афективног значења на
наглашавање“, а примере вунӣˈца, писарӣˈца доводи у везу са лӣˈја (стр. 133). Грицкатова
за њих каже изражавају „шаљивост и подругљивост“ (стр. 278). И П. Ивић (1966: 287)
помиње могућност употребе акцената „за обележавање емфазе.
2.6.3. Прозодија као творбени критеријум
Преглед главних дериватолошких наших приручника показао је да се прозодија у
недовољној мери користи као критеријум у творбеној анализи речи. Као белодани
пример такве могућности нека послужи Бабићев суфикс ‐ета, под којим се заједно
налазе речи стриптизеˈта и ˈИвета (2002) – различите не само значењски и
етимолошки већ и прозодијски. Клајн (2003), слично, међу речи са суфиксом ‐ом
(мˈилом, ˈистом...) сврстава јеˈдно̄ м, које носи дужину непознату другим речима. –
Прозодија у таквим случајевима, сама или с другим критеријума, може послужити да се
један суфикс одели од другог.
У нашој анализи смо уочили више прилика да за упошљавање прозодије.
(1) У примерима као ло̄ ˈза, погле̄ ˈдати природно је видети суфиксе ‐а и ‐ати,
којима се граде серије речи управо с таквим ПЛ, и не изоловати их у прозодијску
творбу, посебно што разлике у творбеном пару понекад нису само супрасегментне
(преле̄ ˈтати : прелијеˈтати).
(2) Прозодијске линије истоветности које се повлаче међу твореницама од ‐ла̣ ц,
‐лица, ‐ло, ‐ља, ‐лиште и сл. показују да те суфиксе ваља третирати као један комплекс,
јер су много ближе међусобно него са суфиксима од којих су настали (‐а̣ ц, ‐ица...). То би у
једној мери важило и за сложене суфиксе с формантима ‐ов‐ и ‐ин‐.
(3) Л‐суфикси и ‐тељ, за разлику од других суфикса, алтернације уместо око ПОС
изводе око пенултима основа којима приступају или на њима (стаˈра‐лац, изврˈши‐лац),
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стога се отвара питање није ли и ту глаголска основа редукована (стар‐алац,
изврш‐илац), као што је то код одговарајућих простих суфикса ‐а̣ ц, ‐ица, ‐иште.
(4) МА на првој саставници, заједно с дужинама, у примерима као аˈла̄ јбег,
Аˈра̄ нђеловда̄ н, па и блˈа̄ гдан, супротстављају се прозодији других сложеница и сугеришу
да би у питању пре биле сраслице.
(5) Иницијална МА у дˈрмаџија, дˈркаџија, шˈибаџија и сл. сведоче да није у питању
творба суфиксом ‐џија (Клајн 2003), већ ‐аџија, будући да прве носе претсуфиксално
МА, а друге иницијално.
(6) МА и дужина ПОС у пару заˈдунавскӣ : пˈодунавски / подуˈна̄ вскӣ могу објаснити
да је прво ПСТ од Дˈунав / Дˈуна̄ в, са шавним / мотивним МА, а друго суфиксал од
Пˈодуна̄ вље / Подуˈна̄ вље.
(7) Ликови фиˈксӣр, цеˈло̄ в, с покретним МА, према семантичко‐формалним везама
смештени међу творенице са нултим суфиксом, од њих евидентно прозодијски
одударају и могу, ако не бити изостављени из анализе, макар скрајнути на периферију
те групе речи.
(8) Мотивисање творенице коˈшчица и речју кˈоска, како сугерише дефиниција из
РСЈ, није вероватно, јер с мотиваторима из непокретне парадигме обично немамо
прогресију МА.
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3. ТВОРЕНИЦЕ У МЕТОДИЦИ АКЦЕНТОЛОГИЈЕ
3.1. ДОСАДАШЊА ИСТРАЖИВАЊА У МЕТОДИЦИ НАСТАВЕ
АКЦЕНТОЛОГИЈЕ
Методика акцентологије је област доста испитивана, али слабо систематизована.
Њени корени јављају се, колико је наш преглед литературе показао, већ у првим
методичким приручницима (Јовановић 1926, Белић 2000б), а развијају почетком друге
половине XX века. Нисмо нашли ниједан прегледни рад који би представио множину на
више појединачних места представљаних акцентолошких метода. Штавише, и они који
се баве овим или оним методичким питањем из наше области најчешће пренебрегавају
резултате које су њихови претходници постигли; у новијим чланцима сав преглед
ранијих истраживања окупира, иако њих није мало, један до два методичка рада, и то
редовно рад Дешић 1992.
Методиком наставе 730 акцената бавили су се људи разних профила. Поред
научника, чијих радова има највише, методичка упутства на ову тему у послератном
периоду давали су и школски наставници (Прица 1966, Јелачић Србуљ 2007) и
уметници (Винавер 2012, Поповић 1996, Дамјановић 2001), у чијем се приступу могу
затећи наслаге самоукости у том послу и површности у разумевању појава, али и врло
проницљиве смернице.
3.1.1. Фонетска природа акцената
Већ први услов за бављење методиком у овој области јесте познавање начина на
који се артикулишу и перцепирају наше прозодеме, поред разумевања фонолошке
стране њихове, која није нарочито спорна.
И многи аутори ослањају се управо на основне компоненте прозодије речи: јачину
тона, његову висину (и кретање) и трајање слогова. Дескрипција тих компонената у
методичким радовима прати развој научних проучавања спорних питања, па тако код
Б. Ђорђевића (1984: 174–175) имамо визуелни приказ акцената према Белићевим
описима, дат и с музичком нотацијом, иако су у то време сазнања о тонском кретању
узлазних акцената била знатно шира. Неки аутори ће наводити нпр. да слог иза
узлазног акцента мора имати виши тон од наглашеног (Првуловић 2000: 44), а то је
особеност само једног дела српских говора.
Као увиде корисне за избор поступака у настави акцената издвајамо ове. Кретање
тона код кратких акцената „teže se zapaža kretanje [...] zbog kratkog trajanja“ (Томановић
1959: 96); неакцентована дужина је „квантитатвино и квалитативно изразитија ако
стоји на слогу непосредно иза акцентованог слога и ако постоје разлике у
квалитативном и квантитативном смислу између облика дужине и акцента који јој
претходи“ (Ђорђевић 1984: 177); постакценатски слог се „изговара осетно јасније
(вишим тоном и интензитетом) иза узлазног него иза силазног акцента“ (Пешикан
2007: 79; раније је то уочила и А. Прица – 1966: 368).
С друге стране стоје погледи на фонетску природу прозодема који с њом нису у
складу. (а) Б. Ђорђевић (1984: 172–177) инсистира на силазној интонацији
ненаглашене дужине, па и на њеном бележењу по узору на Даничића (ју̀ на̑ к). И Дешић
(1979: 159) потврђује сличност са дугосилазним акцентом, али упозорава да је код
ненаглашене дужине интензитет слабији и тон равнији (слично срећемо у Николић
1955: 591; Поповић 1996: 119, 125). (б) Изговарање узлазног тона „продужава [се] и на
следеће слогове речи“ и „висина гласа стално расте“ (Јелачић Србуљ 2007: 226); ауторка
Иако редовно користимо термин методика наставе, везан за најчешћи вид изучавања акцената –
школску средину, у њега као блиску појаву укључујемо и свако друго поучавање акцентима и самоучење.
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ту тврдњу представља и визуелно, уздигнутим слоговима у речи Ми‐ле‐на. – Тачно је да
висок тон може имати и постакценатски слог, али они после њега, осим када се нађу
под утицајем реченичне интонације, не. (в) Без обзира на степен убрзавања или
успоравања темпа изговора, однос дугих према кратким слоговима увек мора бити
изражен утврђеним трајањем 1 : 2. – Подаци из Лехисте и Ивић 1996 сведоче и о другим
вредностима. (г) Једносложне речи (у фонетском погледу) немају акцената и њихова је
изразита особина само дужина (Костић (1983). Слично Ивићево (1998) виђење које смо
помињали у вези с бележењем речи као гра̄ д није сравњиво с овим, јер се ту ради о
фонолошком нивоу. (д) Висински односи акценатског и постакценатског слога настоје
се уопштити, уз коришћење музичке терминологије, нпр. скок код узлазног акцента је
„преко три тона“ (Недовић 1962), тон се код краткосилазног „у делићу секунде снизи за
квинту“ (Јелачић Србуљ 2007: 225, слично и Поповић 1996: 127). – Стварни подаци
показују доста више варијације. (ђ) Врло много произвољних описа артикулације, као
што је „имплозија и артикулациона експлозија“ код краткосилазног акцента или
„ваздушни вртлог у усној дупљи за време оклузије“ или „савршени декрешендо“ код
дугосилазног акцента, налазимо код Поповића (1996: 124–134).
Опису акцената у неким радовима приступа се метафорички али истовремено и
паушално: мелодија краткоузлазног акцента тако се код Недовића (1962) описује као
„мекана, блага“, а с експираторне стране „готово слаба и нечујна“. Слично код Мамузића
акценти могу бити „јаки“ и „блажи“ или за једне морамо да се „јаче напрегнемо“ (1951:
49). То је посебно изражено код Дамјановића (2001): „кратки акценти се забадају у
слух“ (96), „кад се дужина прогута или нагњечи, нема правог звука речи“ (98), „сломите
акценат“ (101) и Винавера (2012: 369): „кад се у једној речи иде увис (према
акцентованом слогу), слогови су прилично јасни; а када се пада, они су муклији и
неразговетнији“. У поетизацији описа акцената долази се и до тога да се тим иначе,
наравно, немотивисаним језичким ознакама прида фоносимболичка вредност: „Дужине
су патетичне и жалосне. С њима нема радости“ (Винавер 2012: 366), „мисаоне
вредности и емоционалне вибрације дају управо акценти“ (Недовић 1962: 211).
3.1.2. Специфичности наставе акцентологије
3.1.2.1. Неприступачност садржаја
Око питања тешкоће у савладавању прозодије речи (и на фонетском нивоу и на
нивоу система) постоји општа сагласност. „Акцената се плаше и наставници и ученици,
нарочито у оним регионима у којима акцентуација знатније одступа од књижевне“
(Дешић 1992: 5), а уз то је тај сегмент језика још и „dosadan, težak, apstraktan“ (Ујчић
1961: 54). „[K]oga maćeha priroda nije usrećila darom da se rodi kao novoštokavski
»četveroakcentualac«, tome je do našega pravilna akcenta više puta veoma teško, gotovo
nemoguće doći“, вели Кравар (1974: 42). Такве коментаре дају и И. Мамузић (1951: 39), Б.
Николић (1955: 593), В. Анић (1972: 25), С. Тежак (1985: 53), П. Ђукановић (1994: 61), Р.
Дамјановић (2001: 95), Цвијетић (2006:38), М. Глушац (2016: 514), а рад Судимац и
Новаковић (2017: 154) потврђује негативан став ученика према тој теми. П. Ивић је у
оцени стања у настави још строжи: „posebnu brigu i korenitu reformu metodike zaslužuje
područje koje zasad predstavlja najslabiju tačku, u kojem nastava daje praktično ništavne
rezultate“ (1966б: 37).
Поред неспремности наставника да ову материју ваљано предају, разлози за
немотивисаност ученика виде се у неинтуитивности графичких знакова за акценте
(Кравар 1974: 48, 50) или у заснованости прозодије на чулној перцепцији („осећајним
разликовањима“, Мамузић 1951: 39), које се за друге граматичке партије не тражи.
Одговори ученика на питање које им је Глушчева (2016: 524) у вези с овим поставила
откривају и да „nisu dovoljno vježbali naglaske (45,31%)“ или да се „nisu dovoljno trudili“
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(26,56%). Наставници у истом истраживању сматрају да одговорност сносе и аутори
уџбеника, у којима је недовољно акцентованих примера и звучних записа (стр. 518).
Насупрот томе, многи од њих изражавају наду да се „sustavnim radom može mnogo
postići“ (Тежак 1985: 53, слично и у Томановић 1959: 94, Антић 2004а: 5, Јелачић Србуљ
2007: 225), посебно ако се не инсистира „на неприродном изговарању дугих
ненаглашених слогова731 јер се на тај начин смањује мотивација и повећава отпор
према усвајању оних елемената прозодијског система [...] које без већих тешкоћа
увежбавањем усвајају“732 (Антић 2004б: 32). Задатак наставника је да уочи „одређене
психичке баријере које ометају ученике“ и помогне им да их се ослободе, посебну
пажњу посвећујући томе да ученичке грешке коригује пажљиво, спонтано, благим
гласом и ставом да је при учењу „нормално грешити“ (Јањић 2008: 104). Бабић у
провизорној анкети коју је спровео открива да су сви испитаници чули разлику између
цр̀ ка̄ ва̄ и цр̑ ка̄ ва̄ (1982: 225), али да нису свесни у чему је тачно разлика (стр. 227,
слично говори и Томановић 1959: 92), на основу чега се може оцртати методичка траса
– освешћивање дистинктивних обележја.
3.1.2.2. Некомпетентност наставника
Недовољна оспособљеност наставника за подучавање акцентима непрекинута је
нит у настави српског језика од Белићевог времена (уп. његове коментаре у 2000: 407)
до наших дана (в. Глушац 2016, и још Ивић 1966б: 37, Бабић 1982: 252, Тежак 1985: 53,
Поповић 1996: 110–112, Ђуровић 1997 135, Првуловић 2000: 5), а „добра акцентуација“
(Павловић 1962: 53) део је улоге коју наставник мора да одигра, због значаја коју има у
развијању говорне културе ученика (Дешић 1979: 164), и то не само наставник
матерњег језика већ и сваког другог предмета (Ујчић 1961: 55). У старијим радовима се
узрок проблема види у томе што је факултетска настава усмерена на усвајање
искључиво теоријских садржаја, док примена – разликовање акцената – изостаје (нпр.
Томановић 1959: 93). Данашњи акцентолошки курсеви, рецимо на Филолошком
факултету у Београду, обухватају и стицање практичних вештина. За развијање ових
компетенција наставника предлажу се сукцесивно похађање „програмâ сталног
стручног усавршавања“ (Ујчић: l. c.; Милошевић 2016: 377).
3.1.2.3. Дијалекатске разлике.
Мада у распознавању матерњих прозодема нема разлике међу говорницима са
прогресивнијом и архаичнијом акцентуацијом (Бабић 1982: 228), њихово усвајање
стандардног акцента не иде истим путем. Други језички системи, као фонетски,
морфолошки, синтактички, у староштокавским говорима (косовско‐ресавском,
зетско‐рашком, призренско‐тимочком 733 ) ближи су језичком стандарду него
прозодијски, те је савладавање прозодије ученицима из тих крајева „двоструко“ теже
(Ивић 1998: 11–12, Ђукановић 1994: 55). Осим те потешкоће, неприлике са
социјално‐културним вредностима ортеопски стандард „из инвентара неопходних
чинилаца савременог друштвеног престижа“ (Јањић 2008: 105). Зато је задатак
наставника да познаје локални говор ученика којима предаје (Ћупић 1995: 345) и тиме
примењује принцип завичајности (Тежак 1980: 43), који као полазишну тачку у настави
узима дечје језичко осећање.

На другим местима ауторка као тешку позицију помиње и краткоузлазни акценат на пенултими.
В. код П. Ивића шири приказ овог проблема (1996б: 38)
733 У прозодијском погледу ови говори се могу разликовати по степену одступања од новоштокавштине.
Код првих изостаје тонска опозиција, а код другог – и тонска и квантитетска опозиције (Ђукановић 1994:
55).
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Ради превладавања тог језичког несклада, прибегава се раду на диференцијалној
граматици (Тежак 1980: 151)734 – у овом случају диференцијалној акцентологији, која
почива на упоређивању прозодијских ликова из матерњег говора и књижевног,
разговору о њима и извођењу правила за диференцијацију. Књижевни изговор може се
донети и као аудио‐запис (Првуловић 2000: 37). Редослед примера који ће ући у те
предлошке усклађиваће се према онима који иначе важе у настави акцената (в. т.
3.1.3.8), нпр. разликовање места акцента, па квантитета и тона (Тежак 1985: 53–54,
слично и у Ћупић 1995: 349–350). Поступци који прате ту методу могу бити
меморисање735 примера и текстова с књижевном акцентуацијом (Николић М. 2006,
Николић Б. 1955: 593), повећавање наставног времена – не нужно целих часова – које се
одваја за ову област (Николић 2006, Глушац 2016: 525), контактирање с ученицима из
других говорних средина, рад у језичкој секцији (Дешић 1995б: 309), упошљавање
ученичких одговора са часова говорних вежби као лингвометодичког текста (Јањић
2008: 47), обогаћивањем уџбеника додатком с „језичким материјалом методички
прилагођеном локалном говору“ (Милошевић 2016: 377), слушање и коментарисање
узорног говора на аудио‐снимцима, у представама, на радију, телевизији (Дешић 1979:
163–164).
Ипак, рад на диференцијалној акцентологији носи и извесне опасности, као што је
хиперкорекција (Бабић 1982: 228) – примењивање правила и тамо где за то нема
основа. М. Дешић као спорно у том поступку додаје истицање парцијалног и
занемаривање целине у говору (свој говор се види као збир грешака), због чега се, уз
податке о разликама, може сачинити и граматика с основним подацима о заједничким
особинама (Дешић 1995б 306–307). За тај посао нема ни довољно кадра, али се тај
проблем може решити помоћу техничких средстава (ibid).
У погледу на дијалекатски говор у настави и методици постоји уверење да је
матерњи говор мање вредан од стандардног, што сугеришу очекивања методичара да
наставници „добро говоре“ (Дешић, в. горе), да ученици свих говора „морају“ да науче
књижевни акценат (Дешић 1981: 81) и да „стално воде рачуна“ о свом говору (ibid) и сл.
С друге стране налазимо инсистирање на томе да дијалекат није девијантни говор
(Судимац и Новаковић 2017: 157), већ да је књижевни језик његова надградња
(Милошевић 2016: 376), извор језичког богатства (Јањић 2008: 124). Треба „’помирити’
дијалекат и књижевни језик у свести ученика тако да и стандардан и
нестандардизовани језички идиом има своје место и значај“, као што је изграђивање
повезаности међу припадницима исте групе и осећања блискости и разумевања (ibid).
На крају, неговање паралелне употребе матерњег и стандардног говора, која
ученике из дијалеката где је разлика између та два варијетета већа у неку руку чини
билингвалним (вертикални билингвизам – в. Тежак 1980: 152), и у другим аспектима
може бити плодотворна. Показало се да билингвална деца која се успешно прекључују
између два језичка варијетета, због ранијег развоја метајезичке свести, показују боље
резултате у учењу читања (Јармулович и др. 2012: 418–419).
3.1.2.4. Освешћивање
Једна од посебности наставе акцената је потреба да се обележја по којима они
ступају у варијацију – освесте. С. Бабић (1982: 227) истиче да говорници чују
(перципирају) разлике у прозодемама, али их нису свесни. Отуд настава акцентологије,
као и она почетног читања, треба да се, пре теоријских увида, оријентише на
Ову потребу истичу и Павловић 1962, Ђукановић 1994: 56, Павловић 1995: 380, Првуловић 2000: 10,
Јањић 2008: 117, Јањић и Лончар Раичевић 2014: 421, Глушац 2016: 525, Милошевић 2016: 375.
735 Овај поступак објашњава П. Ђукановић: „Новоштокавска акцентуација усваја се фонетски, и то на
нивоу перцепције, а не и фонолошки (пошто не егзистира у фонолошком систему). Ваљало би више пута
понављати речи са новоштокавским акцентима како би се створила нова навика“ (1994б: 482).
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дискриминисање прозодијских обележја. Када се то не уради „stiče [se] predrasuda da su
nesavladivi“ (ibid).
3.1.3. Принципи, методe, поступци
3.1.3.1. Ако прихватимо став В. Милатовића, по коме се методика наставе
граматике „пре свега утемељује [...] у науци о језику, па онда позива у помоћ тзв.
граничне дисциплине – педагогију, дидактику, психологију...“ (1999: 732), онда и за
методику наставе акцентологије важи да се утемељује у појавама које из ове истичу,
као што је помињана̄ фонетска природа акцената, тј. њихова „иманентна природа“
(ibid). Утолико овде нећемо разматрати опште, дидактичке темеље, као што је
извођење наставе дијалошки, уз активно учешће ученика, уз очигледна средства –
будући да се то, посебно у нашем времену, подразумева.
Развој методичких приступа акцентима почиње од борбе за укључивање
практичних акценатских вежбања у наставу (Мамузић 1951: 40, слично и код Белића
2000б736), која се раније сводила на појмовно разумевање акценатских односа – тј. на
теорију – и у најбољем случају још на слушање узорног говора (Ујчић 1961: 54). Отуд су
први кораци у вежбањима били једноставни, чињени уз помоћ „ослушкивања
наглашеног слога“ (ibid: 43), исправљања „погрешних“ акцената (Павловић 1962: 54),
мада ни неки каснији аутори, који такође истичу потребу за вежбањем, тај процес не
разрађују даље од „фонетских вежби“ за изговор сваког акцента (Ђорђевић 1984:
176‐177), „сагледавања фонетске природе“ и „суштине“ акцента (Поповић 1996: 139),
„аудитивног перципирања [...] акустичких особина акцентованог слога“, што се све не
може разумети као друго до – опонашање задатог изговора, без развијања фонолошке
свести и прозодијских дистинкција. У једном чак угледном примеру обраде јединице
која се бави акцентом од ученика се, без претходног ангажовања на перципирању
разлика међу примера, тражи да сами акцентују текст (Маринковић 2000).
Мишљења методичара о редоследу увођења теоретских прозодијских објашњења
(природе акцената и правила њихове дистрибуције) и вежбања – не подударају се. Док
једни сматрају да се вежбе не могу изводити без познавања основних појмова (Тежак
1985: 53, Ђукановић 1994: 56, Николић 2006: 754, Глушац 2016: 518), други усвајању
садржаја надређују живи контакт с акцентима (Мамузић: 1951: 40, Николић 1955: 593,
Перушко 1971: 99, Дешић 1999: 53, Првуловић 2000: 5) и чак ово прво одгађају за
старије разреде основне школе.
3.1.3.2. Метода бинарног упоређивања
Обликовање акценатских вежби у правом смислу, њихово испуњавање смислом и
садржајем, могло би се остварити (1) довођењем речи‐примера у парадигматски однос
и (2) њиховом истовременом обрадом. М. Пешикан тако примећује: „идентификовање
акцента у великој мери је контрастно, па би резултат био бољи кад би се могле
конструисати реченице које би садржавале истовремено“ оба члана хомонимског пара
(Зара́ дио је за ра̑ дио) или две речи „неподударног склопа“ (Нема овде ни кондукте́ ра ни
шофе́ ра̄ ) (1968: 502). Њега у тој мисли следи, мада га не цитира, М. Дешић: „може [се]
утврдити да је нешто дуго само ако се упореди са нечим кратким“737 и препоручује да се
акценти доносе паралелно, а не изоловано као код ранијих методичара (Дешић 1979:
160). И један и други аутор ће према наведеном принципу састављати мноштво добрих
акценатских вежби у приручницима Пешикан 2007, Дешић 1992. – Нагласимо да је у
Ни до краја прошлог века доминација теорије неће бити умањена: „оно што је суштинско,
разликовање четири књижевна акцента у самом говору и њихово тачно обиљежавање у тексту“ остаје
тајна ученицима (Дешић 1999: 53).
737 Уп. општу напомену у вези са хијерархијом критеријума у настави: „Сродни појмови се најлакше
усвајају издвајањем њихових диференцијалних црта у непосредном суодносу“ (Ковачевић 1999: 268).
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овом приступу у бити прозодијске дистинкције – опозиција, сучељавање двеју јединица
у парадигматском односу, а не контраст, како то и сам Пешикан назива, који почива на
супротности у синтагматском односу. Право контрастирање имамо нпр. код Ђорђевића
(1984: 171–172): „истакнутост једне јединице остварује се само неистакнутошћу друге
јединице“, као у примерима односа акцентованог и неакцетованог слога, акцентогене и
атониране речи и сл. Тај однос примењујемо нпр. у опажању промене тонске висине
узлазних или силазних акцената на суседним слоговима.
На упоређивању акцената какво су понудили Пешикан и Дешић заснива своју
методику А. Антић (2004б), али надевајући му име, „лексичко‐силабички модел“ (стр.
5), и не дајући признање његовим творцима: „упоређивање прозодијских особина као
метод за усвајање нагласка речи ... показује већу ефикасност, будући да се својства
акцента усвајају у групама речи“, у којима је „лако уочити одређена прозодијска
својства и применити правила“ (стр. 8–9). Групе речи фомирају се према сличности
гласовног склопа, броју слогова, лексичком значењу и граматичком значењу (врсти
речи)“.
3.1.3.3. Упоређивање с моделом
Као варијанта претходне методе јавља се упоређивање речи‐примера с моделима,
тј. утврђеним речима које носе различите акценте: ку̏ ћа, ма̑ јка, но̀ га, гла́ ва (Дешић 1980:
51).
3.1.3.4. Метода варирања акцента
Да би се перцептивно и артикулационо овладало акцентима, изговор речи се
увежбава „на више начина, тако да се на истом слогу нађу сви акценти или да се
неакцентоване дужине комбинују с разнима акцентима“, као у примерима: књи̏ га, књи̑ га,
књѝга, књи́ га; во̏ јнӣк, во̑ јнӣк, во́ јнӣк, во̀ јнӣк (Дешић 1979: 161‐162; прва је о тој методи
писала А. Прица 1966: 366–367, а касније и Ђорђевић 1984: 171, 177; Ђукановић 1994:
56–57; Антић 2004б: 23; Јелачић Србуљ 2007: 13). Код Мавида налазимо и предлог да се
вежба изводи читањем погрешно записаних акцената: Ђура̏ Ја́ кшић (Поповић 1996: 144).
3.1.3.5. Ослањање на дистрибуциона правила
Тачка ослонца при одређивању акцената могу бити дистрибуциона правила,
према којима силазни акценат може доћи само на први или једини слог, а узлазни на
све остале осим последњег. Те појаве ученицима сужавају могућности избора акцента и
олакшавају решавање задатка. Поступак заступају Томановић (1959: 60), Дешић (1979:
163), Дамјановић (2001: 99).
3.1.3.6. Очигледност и чулно‐телесна интеграција
Удруживање опажања акценатских обележја с уобичајеним пратећим средствима
која се користе у настави (графички приказ, илустрација, покрет, невербални сигнал)
препоручују сви методичари.
Питање методичности и интуитивности наших знакова за акценте широко је
разматрао Кравар (1974), замерајући му што очигледно не приказује који је акценат дуг
или кратак, узлазан или силазан: у том графичком систему „nema ni traga onim
binarno‐proporcionalnim odnosima koji stvarno postoje na fonetičko[‐]fonološkom planu kao
akcenatski sistem“ (стр. 44). У следећој табели дајемо преглед Краварових предлога
(старије предлоге, Јакобсонов и Хоџов, наводимо према њему), допуњен још онима из
Симић 1978 и савременим писмом Међународног фонетског удружења (ИПА). У сваком
од тих предлога види се намера да се две тонске линије и две дужине раздвоје и тако
означе.
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Табела 35. Приказ нотација с видљивим бинарним опозицијама
1. Традиционалан запис (Вук–
а̏
а̑
а̀
а́
Даничић)
а
а̄
ˊа
ˊа̄
2. Симић 1978
а
а:
а̀
а̀ :
3. Јакобсон
а̀
а̀ а
(а́ )
аа́
4. Хоџ
5. Краварова синтеза
а̀
а̀ :
а́
а́ :
Јакобсона и Хоџа
а̀
а̄ ̀
а́
а̄ ́
6. Кравар 1974: варијанта А
а̀
а̏
а́
а̋
7. Кравар 1974: варијанта Б
8. Ившић и Кравар 1955 по
ˋа
ˋа:
ˊа
ˊа:
узору на ИПА
â
â ː
ǎ
ǎ ː
9. ИПА – савремени запис
ˈа
ˈа̄
аˈ
а̄ ˈ
10. Ивић 1958
Дијаграмске приказе акцената препоручују Дешић (1988: 51) и Поповић (1996: 124
и даље), а висину тона графичким уздизањем и спуштањем слога означавају Поповић
(1996), Јелачић Србуљ (2007) и др., а то се, истина – ређе, и у школским уџбеницима (уп.
сличне поступке у јапанском у: Камијама и Јамамото 2007, или учење прозодије страног
језика уз помоћ техничког средства које прецизно представља тонске контуре и
трајање, Мартин 2010).
Укључивање покрета у наставу акцената није у нашој средини развијено, док се
оно у настави других језика редовно користи. Увођење ритмичких удара спаривањем са
другим звуковима, као што су ударци у провизорни инструмент предлаже Хирано‐Кук
(2011: 19). К. Џен Џанг (2006: 141 и даље) развија приступ појачавања акустичких
дражи покретима („somatically‐enhanced approach“), заснован на самоусаглашавању
(„self synchrony“). Поступак рада на прозодији се одвија у осам корака: од брујања, преко
ритма – пљескања према акцентованим слоговима, те укључивања покрета тела у
складу с прозодијском динамиком, до шапутања речи, придруживања сегментних
јединица савладаном прозодијском обрасцу (обично у настави ствар тече обратним
путем!) и утврђивање значења.
3.1.3.7. Као ситније поступке који се предлажу у прегледаним радовима издвајамо:
1. обраћање пажње ученика само на акцентовани слог (Томановић 1959: 96),
јер у супротном перцепција силазности краја речи може да се чује као
силазни акценат;
2. репетицију акцентованих речи, индивидуалну или хорску (Дешић 1992: 7,
Ђукановић 1994: 56, Ђуровић 1997: 158, Јањић и Лончар Раичевић 2014:
423);
3. успоравање изговора речи‐примера, ради пажљивијег аудирања (Поповић
1996: 139);
4. извођење кратких али честих вежби (Дешић 1999: 53, 2000б: 64), будући да
при дужем перципирању акцената опада концентрација (Дешић 1992: 7);
5. распоређивање наставних јединица о акцентима тако да се јављају у
размацима (Првуловић 2000: 9) ;
6. снимање ученичког говора, ради аутокорекције (Јањић и Лончар Раичевић
2014: 423);
7. читање акцентованог дијалекатског текста (Јелачић Србуљ 2007: 314)
8. вежбе „туђих ципела“, засноване на игри, у којој ученик преузима туђ начин
акцентуације: дијалекатски, социолекатски, опонашање другог језика
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(Јањић и Лончар Раичевић 2014: 424; назнаке таквог приступа видимо и у
Јокановић Михајлов 2012: 40)
3.1.3.8. Редослед учења прозодема
Овим питањем бави се више аутора (Николић 1955, 1975, Дешић 1979, 1985, 1992,
Ђорђевић 1984, Ђукановић 1994, Пешикан 1997, Антић 2004б) и они се слажу у
главноме: да се при савладавању прозодије речи најпре ради (1) на разликовању
ортотоничних речи од клитика, (2) на разликовању наглашених од ненаглашених
слогова и одређивању места акцента, (3) на разликовању дугих од кратких акцената,
(4) на разликовању силазних од узлазних акцената, и то прво (4а) дугосилазног од
дугоузлазног и потом (4б) краткосилазног од краткоузлазног, (5) на крају наглашених
од ненаглашених неакцентаних слогова. Једино се последње, увођење неакцентованог
квантитета, разматра недоследно, а неки му аутори место налазе уз разликовање дугих
од кратких акцената. М. Дешић, поред ових наставних фаза, пре разликовања тонова
предвиђа и упоређивање несродних акцената, нпр. а̑ и а̀ (1985: 92). Чини се да је она
редундантна, зато што не упућује на систематично усвајање прозодема, према
бинарним опозицијама 738 , већ комбинујући критеријуме ставља пред ученике
сложен(ији) задатак.
Два се важна питања често пренебрегавају у разматрању поступности рада на
акцентима. Једно је – позиција краткоузлазног акцента. Будући да се он на пенултими у
нашим говорима, и онима који познају новоштокавске акценте, често реализује као
метатактички пренесен (нпр. же̏ на) или да се под утицајем завршне, силазне
реченичне интонације такође изговара силазно, упутније је упознавати га на
антепенултими (жѐница), као што предлаже М. Пешикан (1997), или на неком другом
слогу даљем од краја речи. Друго питање се тиче дужине која следи краткоузлазном
акценту. Она се, наиме, због тонска врхунца који се може наћи на истом слогу с њом,
разуме и као дуг акценат: „ученика лако може да заведе напр. неакцентована дужина у
примерима као што је ју̀ на̄ чкӣ или сл. и да му се учини да је акценат на другом слогу“
(Николић 1955: 591).

То потврђују Кимура и др.: „Поређење објеката сличних облика који припадају истој блиској
категорији истиче његова неочигледна [тј. сазнајно нова] перцептивна својства [...] и олакшава
класификацију нових инстанци тих категорија“ (2018: 172).
738
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3.2. ЈЕЗИЧКИ ПРИМЕРИ У УЏБЕНИЦИМА
Овај одељак рада проучава примере уз помоћ којих се у уџбеницима за српски
језик упознају и увежбавају акценти, питањем какви они могу бити и како се повезују у
скупове, а нарочита пажња се поклања примерима који су засновани на творбеној вези.
Друге одлике уџбеничке методичке апаратуре у настави акцената неће бити
коментарисане.
3.2.1. Акценти у наставним програмима
Изучавање акцентологије, како показује табела са прописаним прозодијским
садржајима739 која следи, доминира у старијим разредима основне школе и завршава се
са I разредом средње. Према програмима који су важили до 2017. и нешто касније, у III
разреду основне школе започињао је рад на савладавању интонације реченице (тон и
јачина гласа у изговарању реченице; истицање речи у реченици (реченични акценат);
интонационо подешавање гласа у изговарању обавештајне, упитне, узвичне и
заповедне реченице) – рад, дакле, на обезбеђивању предуслова за студирање прозодије
речи, а акцентологија се јављала у IV разреду и продужавала се до I р. средње школе,
концентрично се развијајући од усвајања појма наглашене речи, преко места акцента,
његовог квантитета и интонације до новоштокавске дистрибуције. То све у потпуности
одговара начелима која су заступали методичари који су о методици акцената писали.
Табела 36. Прозодијски садржаји у наставним програмима
Разред
Наставни програми до 2017. г.
Наставни програми од 2017. г.
ОШ IV
уочавање наглашених и ненаглашених
речи: вежбе у изговарању акценатских
целина; уочавање диференцијалне
(дистинктивне) функције акцента у
–
речима истог гласовног састава, а
различитог акцента; вежбе за отклањање
грешака које се јављају у говору ученика
ОШ V
вежбе у изговарању дугих и кратких
место акцента у вишесложним
акцената
речима (типични случајеви
ОШ VI
вежбе у изговарању дугоузлазног и
дуги и кратки акценти
дуосилазног акцента
ОШ VII
уочавање разлике између кратких
вежбе у изговарању
акцената
дугоузлазног и дуосилазног
акцента
ОШ VIII
главна правила стандардне акценатске
краткосилазни и
норме
краткоузлазни акценат;
правила о распореду акцената
и неакцентованих дужина
(основни појмови)
СШ I
акценатски систем српског књижевног
акценатски систем српског
језика (и његово обележавање); клитике књижевног језика; основна
(проклитике и енклитике);
правила о распореду акцената
контрастирање акценатског система
и постакцентованих [sic]
књижевног језика и регионалног
дужина; проклитике и
Подаци су црпени из НПП 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, односно НПП 2017а, 2017б, 2018, 2019а, 2019б,
2019в, 2019г. У њиховом приказу занемарили смо ортоепске вежбе сличних садржаја и прозодију
реченице; као и садржаје којима се прописује увежбавање и систематизација садржаја из претходних
разреда.
739
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дијалекта (где је то потребно); служење
речником за утврђивање правилног
акцента.

енклитике

Према новијим програмима (насталим после 2017) из млађих разреда предвиђени
садржаји су сасвим одстрањени, те се у настави прозодије полази од одређивања места
акцента, у V р., иако је раније било предвиђено да полазиште буде уочавање акценатске
целине као споја ортотоничне речи и клитике. Даље продубљивање акцентолошких
знања и вештина сада тече истим редом, само за по један разред касније. На крају
основношколског бављења овом темом сустичу се две захтевне партије: разлика у тону
код кратких акцената и новоштокавска дистрибуција, што се, уочено без других знања
о састављању оваквог програма, чини беспотребно сложеним.
3.2.2. Грађа
Примери су црпени из уџбеника за Српски језик или Српски језик и књижевност
који су 2018. године, када је ексцерпирање извршено, били одобрени од Министарства
просвете за употребу у школама. Из старијих разреда основне школе узели смо
граматике најзаступљенијих издавача, Клета и Новог Логоса, а за млађе разреде, у
којима су прозодијске лекције – природно – с оскудним примерима, још и уџбенике
Едуке, БИГЗ школства и Креативног центра. Корпусу смо прикључили и старије
уџбенике Завода за уџбенике од III до VII разреда, (ко)ауторâ Вука Милатовића и
Милије Николића, који спадају у наставни канон и истраживању пружају хронолошку
потку. – Уз граматике прегледане су и радне свеске; неке од њих, означене курзивом,
или не садрже градиво које истражујемо или се у њима понављају примери из других
књига датог аутора.
Табела 37. Прегледани уџбеници
III р.
IV р.
V р.
VI р.
VII р.
VIII р.
I р. ср.
Г1 Г2
Нови Логос
Г РС
Г РС
Г РС
Г РС
Г РС
Г
РС
Г
Г
Г
Клет
Г РС
Г РС
Г РС
Г
РС1 РС2 РС1 РС2 РС1 РС2
Г
Завод
за
Г РС
Г РС
Г РС
Г РС
Г РС
Г РС
уџбенике
СЈК
Едука
Г РС
Г РС
Г
БИГЗ
Г РС
Г РС
школство
Креативни
Г РС
Г РС
Г
центар
Као допунска грађа коришћена су и два уџбеника акцентологије: Дешић 2017
(прво издање 1992) и Антић 2004а.
3.2.3. Методолошке и терминолошке напомене
Речи‐примери и њихово груписање значајни су за истраживање зато што при
акцентовању речи лингвометодички текст није сасвим употребљив, будући да за
супрасегментну анализу реченице ученик мора да барата појмовима клитикâ,
акценатских целина, интонацијских правила и, што је битније, хијерархијом
прозодијских модела, по којој у говорној реализацији интонација реченице има
првенство пред акцентом речи (Лехисте и Ивић 1996: 266). Стога се као алтернатива
тексту јављају речи‐примери, а функцију синтезе, коју обично има значење текста,
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преузима њихова сродност, семантичка или формална740. Осим тога, примери који су по
одређеном критеријуму уланчани, поистовећени, као ма̑ јка – ће́ рка или па̏ с – па̑ с,
очигледнији су за илустрацију различитих језичких појава, јер су у њима уклоњени
семантички и / или формални шумови, какви постоје у несродним примерима као на́ род
– сунце; они тако постају живи, доживљени, конкретни јер су ментално локализовани, а
не насумични и зато распршени. Под скуповима примера у раду, дакле, подразумевамо
оне скупове који су с методичком намером обликовани и визуелно сегментирани од
осталог текста, обично штампани у засебном реду и с околним белинама које их чине
разумљивим у виду целине, а под речима‐примерима сваки појавни облик којем се
додељује акценат (била то лексема или морфосинтактичка реч). Низ речи чудовиште,
змај, аждаја, неман за нас је скуп примера, а свки његов члан реч‐пример.
3.2.4. Врсте скупова речи‐примера
Скупове речи груписали смо упоређујући их према четири критеријума, од којих
сваки носи по две или три вредности:
(1) облик речи: несродан, сродан, исти;
(2) опсег поклапања облика: потпуни (хомоними), непотпуни (хомоформи)741;
(3) значење речи: сродно, несродно;
(4) ред односа: међулексемски (творбени), унутарлексемски (флективни).
Када се од те 24 комбинације изузму оне немогуће, остаје их 10, које приказујемо у
табели.
Табела 38. Врсте скупова речи‐примера
Критеријално
Врсте скупова
Пример
Облик
Значење
одређени
на́ род –
1. Неуређени скупови
несродан
несродно
не
су̑ нце
2. Скупови облички
несродних а значењски
ча̏ с – са̑ т
несродан
сродно
да
сродних примера
3. Скупови облички сродних а
значењски несродних
дла̏ н – пла̑ н
сродан
несродно
да
примера
4. Скупови облички сродних
сродно:
гра̑ д –
примера у творбеном
сродан
да
гра́ дила
творбено
односу
5. Скупови облички сродних
гра̑ д –
сродно:
примера у флективном
сродан
да
гра̏ дови
флективно
односу
исти:
6. Скупови значењски
ра̑ дио –
несродно
да
несродних хомоформа
ра́ дио
хомоформи
7. Скупови значењски
сѐдети –
исти:
несродно
да
несродних хомонима
се́ дети
хомоними
О важности, на пример, хомонимије у усвајању акцената сведочи њено првенство у отварању
акцентолошких питања. Она је, историјски, и породила потребу да се обележавају или подробно
разликују акценти (нпр. у речнику уз Латинскїй букварь Захарије Орфелина или у Вуковом Српском
рјечнику из 1818: ја̀ рица – ја̏ рица и сл.).
741 Термине хомоними и хомоформи употребљавамо с разликом у опсегу подударања (хомоними се
облички подударају у читавој парадигми) и категоријалној припадности – врсти речи. Под хомографима
подразумевамо речи истог записа, који у нашем случају значењски наткриљују хомониме и хомоформе.
740
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8.

Скупови творбених
хомоформа

9.

Скупови творбених
хомонима

10. Скупови флективних
хомоформа

исти:
сродно:
хомоформи творбено
сродно:
ра̀ скидати –
исти:
раски́ дати
хомоними
творбено
исти:
сродно:
да̑ на – да́ на̄
хомоформи флективно
је̏ лагл. – је̑ ла̄

да
да
да

Класификацију црпених речи према овим критеријумима дајемо у Прилогу. У њој
ће, ради растерећења текста, бити изостављене ознаке о могућности сврставања једног
скупа, најчешће богатог примерима, у две групе. У групу (2) сврставали смо и низове
примера везаних за текстуалну целину (нпр. свет, поток, цвет... из Змајеве песме Свет).
Скупови примера у уџбеницима имају две улоге: (1) да се уз помоћ њих илуструје
прозодијска појава (краткосилазни акценат, краткоузлазни, дугосилазни, дугоузлазни;
постакценатске дужине, дуги акценти, кратки акценти, силазни акценти, узлазни
акценти; акценат на 1, 2, 3. слогу и сл.) и (2) да се кроз вежбу разликују, разврставају и
гласовно артикулишу акценти. Потоња функција је, природно, у уџбеницима
израженија и обухвата око 2 / 3 скупова, мада у неким граматикама (нпр. НЛ8Г и З7Г742)
несразмерно доминирају примери за илустрацију, односно вежбање, а ниједна од те две
крајности не чини се методички оправдана.
3.2.5. Анализа
3.2.5.1. Општи увиди у резултате истраживања показују да у прегледаних 47743
уџбеника, око 1.220 скупова примера и 4.000 речи‐примера, доминирају лематски
облици лексема, што је разумљиво ако се зна да већину примера аутори дају без
контекста, изоловано, или уз дефиницију или граматичку ознаку, која ученицима не
значи много. Ипак, изостављање конкретних реализација не чини се сасвим разложно,
будући да управо нелематски облици, нужно стављени у реченицу, акценту и речи
поклањају уверљивост и живост, поштујући принцип очигледности. Превагу међу
нашим примерима односе и именице, заједно с глаголима, две најбројније групе
лексема, богате парадигмом и пријемчиве за представљање акценатских алтернација.
У прегледу хомографских парова и гнезда, најпре оних са несродним значењем,
којих има највише, истакнимо да су убедљиво најфреквентнији хомонимски парови
гра̑ д – гра̏ д744 (19 примера) и лу̑ к – лу̏ к (15), ку̏ пити – ку́ пити (8), а с нижом учесталошћу
слагати, седети, вила, виле; пара, поплавити, суд, лука – Лука, Бар – бар, обавити.
Најчешћи хомоформи шу̏ ме – шу́ ме̄ (11), дуга (8), скуп (7) и затим Јела – јела, горе, прави
3, пролеће, Рада – рада, гори, Коса – коса, радио, реци, село и др. Међу овим примерима се
уочава узрасту непримерена лексема ра̀ спарити ’угрејати на пари’, као и ср̑ чан, с тим
акцентом, која значи ’љут’. Реч вилица је у анатомском значењу погрешно акцентована,
па заправо није реч о пару с различитим акцентима.
Група семантичких сродних, творбених хомонима, као загледати, запевати,
прегледати, разгледати, раскидати; Вишња, Зора, Роса, Ружица; новине, у литератури
углавном заобилажених због аномалије да јесу прави хомоними али да су и значењски
повезани, скромнијег је обима.
Творбени хомоформи су бројнији и творбено разуђенији: то су углавном парови
придева и прилога; и именица и глагола. Ту су увршћени и чланови творбеног ланца
или гнезда који не стоје у директној творбеној вези, као и они где је та мотивација

За разрешење скраћеница в. Прилог.
Из тог броја су искључени они који који не доносе (нове) језичке примере.
744 Подаци о извору из којег цитирамо наведене парове могу се наћи у Прилогу.
742
743
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слаба или синхронијски неизводљива. Најфреквентнији су млада (3 примера), јела (3),
јако (3), лепо (3). Од творбених модела наилазимо на
1. зуб, зид, век, лист, крај, гас, плин, знам, пиј, брод, мој, твој, свој, ја, ти, ви, он,
леп, слеп, дар, дај, знај, дан, снег (24 примера; ЗсГ: илустративни примери)
2. мајка, греда, стена, лево, зима, ружа, снег, рода, сенка, правда, прича, вино,
брада, лађа, сено, сунце, лице, лађа, барка, брег, бајка (21 пример, З7Г:
примери за вежбање)
3. зима, душа, глава, народ, рука, трава, време, снага, врата, страна, начин,
прозор, љубав, пример, дете, друштво, звезда, река, цена, струја, закон (21
пример, Кс1, илустративни примери)
4. конверзију у прилоге: брзо, јако, лењо, лепо, мало, мирно, снажно, тихо,
хладно;
5. извођење са ‐Ø: одговори, отвори, поклони, помоћи; раван, студен, зелен,
мисли;
6. извођење суфиксом ‐ло: јела, легло, врело;
7. конверзију у предлоге: крај, дуж; пре;
8. извођење суфиксом ‐ка: њушка, пловка;
9. извођење суфиксом ‐а: дива, кума;
и друге, слабије заступљене моделе: биће; Сања – сања; вечери; жути; зими; напети;
Слободан – слободан. Посредније су творбено повезани: Биља, Дана, Дара, Рада; ближи,
Мишић – мишић, сунчаница. Само етимолошка веза могла би се наћи у речима низ, право,
блага, срчан, горе, гуши, дуг.
Флективни хомоформи су такође бројни, а међу њима се најчешће појављују
облици: књига / књиге (7 примера), шума (4), кућа (4), дана (3), имена (3), рамена (3). Из
деклинације именица имамо односе:
1. Нсг. ~ Гпл.: ваза, врана, глава, гора, зграда, зима, зора, крава, кућа, киша,
књига, прича, пчела, река, ружа, суза, школа, шума; новина, година, јабука,
кошуља; марамица, компјутера;
2. Гсг. ~ Гпл.: речи; дана, зуба, ђака; прозора, сведока, телефона, ормана,
шестара;
3. Гсг. ~ Нпл.: жене, књиге, лађе, слике; руке;
4. Гсг. ~ Нпл. ~ Гпл.: времена, имена, рамена, презимена; поља, села, одела;
5. Асг. ~ Гпл.: ногу
Из конјугације су односи:
1. 3. л. јд. презента ~ императива ~ аориста: залепи, излази, одлучи, отвори,
пази (види, гради, клони, љуби, мисли);
2. презент ~ императив: затворите, пожели
3. 3. л. јд. презента ~ аориста: израчуна
3.2.5.2. Као што приказује следећа табела, број ексцерпираних скупова према
издавачима упадљиво се разликује, будући да представља неупоредиве податке. Наиме,
уџбеници последња три издавача за више разреде нису ексцепирани. Али и поред тога,
код прва три издавача, која се могу сравнити, види се да по броју скупова примера
предњачи Клет, а упадљив је контраст и у другој групи издавача. Ако се размотре
подаци из табеле која доноси скупове према разредима, јасно је зашто је у III разреду
број скупова тако мали: програм није предвидео обраду акцената у том периоду.
Зачуђује пад броја у V разреду, као и енормни скок у VI р. Велики број скупова који се
односи на средњу школу разумљив је ако се има у виду ширина и дубина програмског
садржаја за тај узраст.
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Табела 39. Расподела скупова према издавачима и разредима
Издавач
Разред
Клет
405
ОШ III
36
Нови Логос 368
ОШ IV
102
Завод
307
ОШ V
91
Едука
85
ОШ VI
249
БИГЗ
17
ОШ VII
244
Кр. центар
31
ОШ VIII
192
СШ I
309
Укупно
1223
Табела 40 приказује удео врста скупова (означених према броју из табеле 38) у
укупном броју скупова по издавачима (изражен процентима). Из ње се уочава да Нови
Логос, на пример, фаворизује скупове с формалном сличношћу примера, што је и општа
тенденција, као и оне успостављене без икаквих критеријума, а да занемарује
семантичко повезивање примера и творбене односно флективне хомографе. Највише
пажње хомографима посвећује Клет.
Табела 40. Удео врста скупова у укупном броју скупова по издавачима (%)
1
2
3
4
5 3–5 6
7 6–7 8
9
10 8–10 6–10
Нови
33
1
15 14 14 43 12
6
17
3
1
1
5
22
Логос
Клет
13
5
8
17 14 40 12
6
18 10
3
12
25
43
Завод
18
7
4
22 18 44 13
3
17
6
0
8
14
31
Едука
31
0
16
8
8
33 12 13 25
6
2
4
12
36
БИГЗ
41 18
0
0
0
0
12 12 24
6
6
6
18
41
Кр.
29 13
6
16
0
23 10 16 26
0
0
10
10
35
центар
Просе‐
28
7
8
13
9
31 12
9
21
5
2
7
14
35
чно
Гледано према разредима (табела 41), запажа се да број хомографских скупова
опада од III разреда до средње школе, што је логично, с обзиром на то да је са старијим
узрастом потреба за очигледношћу мања. Број скупова организованих према формалној
сличности примера повећава се и стабилизује на око 40% у вишим разредима.
Несразмеран је мали број прве две врсте скупова у 5. разреду.
Табела 41. Удео врста скупова по разредима (%)
1
2
3
4
5 3–5 6
7 6–7 8
9
10 8–10 6–10
ОШ III
14
0
8
0
0
8
39 31 69
3
3
3
8
78
ОШ IV
23
7
5
6
0
11 30
9
39
9
2
10
21
60
ОШ V
5
1
3
20 12 35 10 25 35
5
4
13
23
58
ОШ VI
11
4
13 22 17 53
9
8
17
6
0
8
15
33
ОШ VII
32
1
9
23
9
41 11
1
12 10
2
3
15
27
ОШ VIII 20 12
7
22 25 54
3
3
6
1
0
6
7
14
СШ I
30
4
12
7
15 35 11
5
16
6
1
7
15
30
Просе‐
28
7
8
13
9
31 12
9
21
5
2
7
14
35
чно
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Табела 42. Удели скупова и речи‐примера у њиховом укупном броју (%)
1
2
3
4
5
3–5
6
7
6–7
8
9 10 8–10
Скупови
22
5
10 17 14
40 12 6
18
6
1
7
15
Примери 43
7
7
14
9
30
7
4
12
4
1
4
9

6–10

33
20

Удео самих примера у њиховом укупном броју поређен с таквим уделом скупова
(табела 42) – ублажава проценат хомографа, будући да су то обично парни скупови, а
умногоме увећава проценат произвољних, неуланчаних скупова, који обилују
примерима (табела Х). Ти скупови, у свом методички најспорнијем облику, овако
изгледају:
4. зуб, зид, век, лист, крај, гас, плин, знам, пиј, брод, мој, твој, свој, ја, ти, ви, он,
леп, слеп, дар, дај, знај, дан, снег (24 примера; ЗсГ: илустративни примери)
5. мајка, греда, стена, лево, зима, ружа, снег, рода, сенка, правда, прича, вино,
брада, лађа, сено, сунце, лице, лађа, барка, брег, бајка (21 пример, З7Г:
примери за вежбање)
6. зима, душа, глава, народ, рука, трава, време, снага, врата, страна, начин,
прозор, љубав, пример, дете, друштво, звезда, река, цена, струја, закон (21
пример, Кс1, илустративни примери)
Скупова са преко 8 речи‐примера, према издавачима, налазимо оволико – Логос:
24, Клет: 14, Завод: 11, а према разредима највише их има у првом разреду средње
школе: 23 и седмом разреду основне: 18. Ако би се аналогијом посегло за примерима из
морфологије или синтаксе, не би се учинило методички оправданим да ученик мисаоно
барата са двадесетак јединица у тим областима – речи, синтагми или реченица –
истовремено.
Ти
огромни
низови
лексема
отварају
питање
примене
психолингвистичких и когнитивних знања у методици језика. У вези с тим, није без
важности корелација између броја примера у скупу и критеријума њихове селекције;
највише примера забележено је међу скуповима без критеријума, који се могу
састављати и паушално, без стручног ангажмана, какав утисак многи од њих остављају.
3.2.5.3. У избору примера уочено је неколико методички неприкладних појава, као
што су:
(1) занемаривање поступности у учењу акцената (лакше се савладава
краткоузлазни акценат на слоговима даље од краја речи – жѐница, жѐна745, лакше се
савладава дужина акцентованог слога ако му не следи неакцентована дужина –
чѝтати, чѝта̄ м746, лакше се савладавају нормативно неспорни примери него они као
телѐвӣзија, лавѝринт, о̀ рао итд.);
(2) употреба ученицима недовољно познате (покрајинске, архаичне, оказионалне)
или непримерене или неваспитне – пејоративне лексике (пу̏ ст, ср̑ чан, распарити;
мрвичак, смејуљак, лађаст, пустоловити, маглина; зера, загуштерити, Чићковић; обесно,
накарадно, псовка, згулити (друга група примера је из уџбеникâ Новог Логоса)747;
(3) стварање дилема у решавању задатака због употребе дублета (школа, не знам,
горе, врх, забава, кров, карта, учимо, читамо, бацити, терет, први, помоћи, Давид,
Богдан...) или хомографа без значењске сугестије (чело, бело, лепо, слепа) без
објашњења;
(4) представљањем хомонимије уз помоћ примера за полисемију, најчешће у III и
IV р.: маца, лист, срце, пекмез, звезде, лук, тећи.

Уп. примере жѐна–же̏ но (З7Г), ки̏ т-кѝта, кро̀ фна, ко̀ пље (Л7Г).
Уп. примере тру̀ ба̄ ч, дѐво̄ јка, слу̀ жа̄ вка, фра̀ нцӯски.
747 За неке од критеријуме избора примера в. Ломпар 2004.
745
746
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Али испред тих методичких мањкавости стоји појављивање материјалних
грешака у уџбеницима – погрешног и незанемарљивог бележења акцената и дужина
при илустрацији прозодијских појава. Тако наилазимо на (а) недостатак дужина: ви̑ чем,
да́ на, ра̑ дник, дѐчак, лѐкар итд. итд., (б) погрешне илустрације акцента: би̏ к (Зс1); ко̀ ла,
вѝдео, и̏ гла (НЛс1); (в) дублета: но̏ сорог / но̀ сорог (НЛ7Г); дистрибутивног правила:
филха̀ рмонија (НЛс1), Алекса̀ ндар (НЛ7Г); уп. и ове примере: зу̀ бић, вр̀ тешка (НЛ8Г),
зу̀ бӣћ, вр̏ те̄ шка (НЛс1). Од свих таквих омашки 49% долази из уџбеника Завода за
уџбенике, 40% из Новога Логоса; процентуално их најмање налазимо у издањима
Клета: вре́ ло, замѝриши, бо̑ ра (Гсг.).
3.2.5.4. Ови подаци упућују на потребу примене постојећих знања из методике
акцентологије и на њено даље развијање, у смеру који би, поред општих педагошких и
стручних језичких, наглашено уважавао и предметна мерила, базирана на унутрашњој
логици прозодије и посебно њене фонетске природе и тока усвајања. Ти интринзични
критеријуми већ су програмом постављени у ток учења акцената, а њихова даља
разрада посветила би дужну пажњу времену и начину увођења краткоузлазног
акцента, неакцентоване дужине, категоријâ у превирању; а тако и акцената у
континуалном говору. Једно од унутрашњих својстава акцентологије које би се
показало била би и њена веза са садржинско‐формалним односима, какви су овде
приказани.
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3.3. ДАЉА ПРИМЕНА ТВОРБЕНИХ ПАРОВА У НАСТАВИ
АКЦЕНТОЛОГИЈЕ
Творбени парови и, уопште, творбено сродне речи, чине се као посебно
употребљиви предлошци за илустровање и увежбавање прозодијских односа. Најпре,
(1) код њих је, за разлику од хомографа, формална веза (сродност) удружена са
значењском, што доприноси очигледности примера и њиховом смисаоном
обједињавању (уп. ру́ ка – ру̀ чица са ма̑ јка–ће́ рка или па̏ с–па̑ с). (2) Творбени парови су
значењски разуђенији од флективних, јер обухватају много већи број значења
обухваћених творбеним моделима, док су флективни ограничени на граматички
устројени, такорећи монотони инвентар. (3) Творбени парови су контекстуално
независнији од флективних, што најпре доприноси могућности да се у низу примера
нађу изоловано, а не само у реченици (уп. цве̑ т – цве̏ ћка са спи̏ с – спи̑ са̄ ). (4) Многе
флективне категорије су у прозодијском превирању (ли̏ ва̄ да̄ / лѝвада, ма̀ рамӣца̄ /
ма̀ рамица, лѝваде̄ / лѝваде, но̏ гу / но̀ гу, зи̑ му / зи́ му, гра̑ ду / гра́ ду, по̏ беже / по̀ беже), тако да се
њиховим изостављањем умањује и број могућности за приказивање акценатских
алтернација. У творбеним пак алтернацијама, упркос бројним превирањима, редовно
налазимо читаве низове твореница које задржавају одређену прозодијску
карактеристику.
3.3.1. Наше истраживање на двојак начин може да допринесе развијању употребе
оваквих скупова примера у настави акцентологије. Најпре, спискови три врсте на
творбеној вези заснованих парова (облички сродних, те хомоформа и хомонима), дати у
т. 4, 8, 9 у Прилогу – најнепосредније се могу користити при избору примера за
илустрацију прозодијских појава748, са свешћу да тај избор подразумева обазирање на
предметне и опште дидактичке критеријуме које смо истакли у одељку 3.2.
3.3.2. Друго, наша теоријска анализа прозодијских алтернација у творби речи
(одељак 2) указује на обиље примера који се, уз даљу селекцију, могу упошљавати у
настави. Предност тог материјала јесте што је готово потпуно исцрпан и што открива
све примере с одређеном карактеристиком који ће користити наставнику и ученику. За
то је, ипак, потребно прекодирати овде коришћене прозодијске ознаке у оне
конвенционалне, као што предлажемо у овом упутству:
1. једносложна прогресија / регресија на једносложним основама означава
смену тона акцента: ве́ на ~ ве̑ нскӣ, зло̀ ба ~ зло̏ бан;
2. краћење / дужење на једносложним основама означава смену квантитета
акцента: пра̑ се ~ пра̏ сићи, ре́ ка ~ рѐчица;
3. комбинације ових алтернација означавају смену обеју прозодијских
компонената: зу̑ б ~ зу̀ бат;
4. једносложна прогресија / регресија на вишесложним основама означава
промену места акцента: Евро́ па ~ ѐвро̄ пскӣ, топло̀ та ~ то̏ плотнӣ;
5. вишесложна прогресија / регресија такође означава смену места акцента:
о̏ сигура̄ н ~ осигура̀ нӣк;
6. краћење / дужење на вишесложним основама означава смену квантитета
неакцентованог слога: Бео̀ грађанин ~ Бео̀ грађа̄ нка.
3.3.3. Баратање поменутим обиљем примера олакшаће табела 43, која нуди
преглед правила или тежњи за успостављање колумналних ликова у творбеним
моделима. Тамо дати примери суфиксâ који на себи носе МА моћи ће се употребити при
избору примера за сродне речи с различитим местом акцента. То важи и за сложенице
са шавним МА (в. т. 2.3).

Радови М. Дешића (2013, 2018а, 2018б) такође нуде богат избор алтернација у творби речи, уп. нпр.
гла̑ ву – гла̀ вицу; гла́ ва – гла̀ вица; ола̀ кшати – о̏ лакшао – о̀ лакшица (2013: 26–27).
748
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У т. 2.1.312.6 представили смо прозодијске односе међу речима грађеним
суфиксима ‐ити и ‐ати, те такви парови такође представљају вредно полазиште за
наставну праксу.
Напомене које смо у раду давали уз (1) статусе одређених акцената твореница у
савременом стандардном језику (као ло̀ вац) и (2) недоследности у акцентовању речи у
РСЈ (као гледатѐљство) могу послужити као путоказ у селекцији примера; речима чији
званично нормирани акценти ученицима нису блиски неће бити места у примерима за
илустровање појаве и увежбавање. Оне се могу наћи у (теоријском!) објашњењу
дистрибуција акцената или у другим социолингвистичким или нормативним
партијама.
На крају нудимо селективни преглед творбених модела у којима се између
мотиватора и творенице могу наћи акценатски односи који илуструју неку од
алтернација изложених у претходној тачки (нумерисаних као на том месту).
Изостављени су модели са суфиксалним акцентом.
Табела 43. Приказ избора творбених модела за илустрацију
прозодијских алтернација
Тип
Илустративни примери
алтернације
‐а, ‐ав, ‐ан, ‐аст, ‐ати, ‐еж,
1
‐етина1, ‐иво, ‐ина, ‐ица, ‐ка, ‐ко,
л‐суфикси, ‐ница, ‐ња, ‐ски
‐∅, ‐ан, ‐ар, ‐ац, ‐иште, ‐је, ‐ка,
2
л‐суфикси, ‐оња, ‐це, ‐че
‐∅, ‐ар, ‐ат, ‐ац, ‐е, ‐иво ‐ка, ‐ит,
3
‐ић, ‐ица
‐ад, ‐ан, л‐суфикси, ‐ски,
4
префиксација
‐ав, ‐ан, ‐аст, ‐ати, ‐ац, ‐ица,
5
‐иште, ‐ски, ‐че
6
‐ад, ‐а̣ њ, ‐је, ‐ка, ‐ко1, ‐ница, ‐ст
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4. ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДМЕТА

Поједностављени израз српског прозодијског система, сведен на „бинарно‐
-пропорционални однос“ с двема квантитетским вредностима и ограничењем броја
вредности МА бројем слогова, употребљив је, и чак употребљивији за потребе научне
дескрипције прозодијских алтернација у творби речи од традиционалног. Њиме се уз
помоћ малог броја операција могу описати појаве доста сложеније него што су оне из
флективне морфологије, будући да у деривацији налазимо знатно већи број параметара
којима треба баратати – многобројне афиксе и значења – уз често присутне дублете,
који се могу појавити с обе стране творбеног ланца. Коришћени концепт је помогао да
се алтернације, иако понекад конкомитантне, раздвоје према прозодијским обележјима
и тако омогуће слојевито сагледавање појава. Томе је допринело и узимање
акценатског лика граматичке основе за мотивни, чиме се избегло увиђање алтернација
где оне нису нужне.
У разврставању речи према прозодијским обележјима, узимање творбених шавова
(основа – суфикс, префикс – основа, основа – основа) као реперних тачака за
разматрање прозодије донело је плод у виду успостављања серија речи с МА пред ПОС
или на шаву ПСТ и ССТ, што је у досадашњој анализи било скрајнуто због стриктног
везивања за иницијалну или финалну (суфиксалну) позицију. Пут у обликовање тог
приступа утро је М. Пешикан (1969) класификујући речи према акценатским
алтернацијама у њима – на окситоне, баритоне и прототоне, појмовима којима, с
другачијом терминологијом, данас оперише историјска акцентологија.
Прегледање РСЈ и упоредне, допунске грађе из других речника показало је знатне
разлике у нормирању новоштокавског стандарднојезичког материјала, које потичу од
територије и времена објављивања лексикона. Визура из које смо ми сагледали те
односе упућује на флуидни став према задржавању традиционалнога и нормирању
иновације, што одсликава идеју аутора тих речника (посебно РМС, РА, ОР) о еластичној
норми. И РСЈ у том погледу заузима умерену линију, (1) поништавајући у неким
случајевима раније важеће варијанте (у поређењу са РМС, на основу којег је израђен, па
и РСЈ07) и (2) уводећи нове варијанте – ретко простом суптституцијом претходног
решења новим.
Претпоставке изложене у т. 1.1.3, да се творбени модели према прозодијским
алтернацијама дају класификовати на оне без алтернација и оне с њима, од којих се
потоње разврставају у ситније типове, те да код типова са сложенијим прозодијским
односима ови могу бити предвидљиви и непредвидљиви – у већој мери је потврђена. У
табели 34 (т. 2.6.1) приказали смо колумналне прозодијске ликове (према МА) које
речи са суфиксима обнашају. Она је допринела увиђању да се фиксирана МА смештају
пред суфикс, пред ПОС, у иницијални положај, те на суфикс, али и да у малом броју
примера задржавају мотивно МА. Као посебан проблем се јавило прикључивање
извесног броја суфикса тој класификацији, будући да они алтернацију МА познају само
под одређеним условима, као што је то мотивно заосновинско МА (‐ан, ‐ски, ‐ад, ‐(ј)ав...)
и будући да се у задржавању осталих мотивних МА не понашају доследно (бˈалавча̄ д :
саˈзна̄ јнӣ). То би, заједно с мноштвом суфикса из т. 1.5.1.2, с колебљивим ликовима,
могли бити горњи претпостављени творбени модели са сложеним али (умерено)
предвидљивим односима, док би они с тешко предвидљивим могли бити модели са
суфиксима као што је придевско ‐ен.
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Комплементарно с погледом на типове прозодијских ликова поставља се
типологија алтернација. Оно што је код ликова било типолошки релевантно –
колумналност, за алтернације је нерелевантно, јер су оне ту пратећа појава, а не она
која одређује тип. Као типолошки релевантне алтернације могле би се видети само оне
ограниченог обима, које се не јављају када за њих нема услова (нпр. регресије код
поменутих суфикса ‐ан, ‐ски, ‐ад и др.). Ова дихотомија у већој мери одговара оној која
алтернације одваја на аутоматске и условне.
Сложенице са афиксоидним и сложено‐суфиксалним твореницама, осим
поменутих МА, укључујући и шавно, познају и постиницијално МА, које се среће у
мањем броју речи, али је у живој употреби у савременом језичком стандарду.
Прозодијске алтернације у деривацији могу се довести у везу с онима које су
присутне у морфолошким парадигмама, те се направити врло јасне аналогије, нпр. код
једносложне регресије матӯˈра ~ маˈтӯрскӣ као похва̄ ˈлити ~ похвˈа̄ лӣм; крајње
регресије стˈепе̄ н ~ пˈолустепе̄ н као дˈобије̄ ~ нˈе добӣ, или прогресије лˈӣк ~ лӣˈчити као
лˈӣк ~ по лӣˈку; дужења сˈена ~ сˈе̄ нка као сˈена ~ сˈе̄ на̄ и сл. Међу њима, ипак, постоји и
важна разлика: морфолошке алтернације не познају брисање основинских дужина ради
померања МА у неку од крајњих позиција, док је код творбених то редовна појава, уп.
пˈодела, осигураˈнӣк са пˈохва̄ лӣ, у случа̄ ˈју.
Примењивање прозодијског критеријума у анализи твореница може је олакшати
или поправити, што је од методолошког значаја. То смо објаснили на примеру речи које
су се традиционално сматрале твореним унутрашњом или прозодијском творбом, а
заправо носе исте прозодијске одлике као одговарајуће суфиксалне творенице; на
примеру л‐суфиксâ, који, чувајући везу и са суфиксима од којих су настали, ступају у
засебан систем и др.
Прегледом речничке грађе установили смо местимичну и не ретку дискрепанцију
међу прозодијским ликовима твореница које припадају истом творбеном моделу или,
још уже, твореница с истим морфолошким и фонолошким одликама у оквиру модела.
Објашњење за то може се тражити у историјским наслагама и укорењености одређених
примера, затим наслеђу из РМС, према коме је овај речник израђиван, али и у
недовољној акрибичности ауторâ и редактора, која је делимично и разумљива ако се
зна да стручњаку који одређује и уноси акценат лексеме нису на оку друге речи из
творбеног модела којем ова припада, већ у најбољем случају – с обзиром на смер
уазбучавања – друге изведенице од исте основе.
Методички радови о настави акцената приказују приличну усаглашеност у
погледу на приступачност прозодијских садржаја, на оцену оспособљености наставникâ
за извођење ове наставне партије, на потребу за поштовањем принципа завичајности,
али и откривају недовољно познавање фонетске природе акцената, нужне за извођење
наставе, и посебно стручно бављење њоме. Начини на које се може изводити настава
акцената у прегледаним радовима подробно су и широко описани и пред наставника
стављају широку лепезу метода и поступака које ће примењивати. Најфункционалнија
међу њима чини се Пешикан–Дешићева метода бинарног упоређивања (назив
предлажемо ми, другачије ју је именовала А. Антић). Богат методички корпус може се
допунити искуствима и иновацијама које потичу из других прозодијски сродних језика,
на шта смо у раду упутили.
Испитивање типова скупова речи‐примера у уџбеницима српског језика открива
да су најдоминантнији неуређени скупови – они сложени без методичког критеријума,
стручног или дидактичког, који показују опасну лежерност аутора у приступу овој
материји. Обично се дају у дугачким низовима, од по преко 10, па и 20 речи‐примера,
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што се не може сматрати прилагођеним раду с почетницима. Осим таквих примера,
срећу се и они са веома егзактном уређеношћу, али је њих, природно, доста мање.
Нашег рада посебно се тичу примери засновани на творбеној вези, те је на њихове
њихове методичке погодности указано у т. 3.3, уз смерницу за коришћење наше
анализе твореница у настави.
4. 1. Смерови даљег проучавања прозодије твореница
Творбени типови у превирању могли би се проучавати дијалекатски,
испитивањем урбаних говора, што би омогућило да нормативна решења почивају на
узусу образованих говорника, а не само на оном (уском) сегменту узуса који је доступан
састављачима речника. Извесно је да би се у том случају морало рачунати на увођење
дублетизма у још већем броју примера.
Описана прозодија твореница могла би послужити, заједно са подацима из
народних говора, као оквир за израду диференцијалне акцентологије, у оним њеним
аспектима који се односе на најраспрострањеније одлике говора са два или три
акцента, са једним, експираторним акцентом, па чак и новоштокавских говора. Настава
акцената, наиме, ученицима из тих средина не пружа упутства за везивање употребе
акцената уз одређени морфолошки контекст, већ говорници који чују да свој матерњи
акценат, нпр. по̏ грешан, у новоштокавској средини треба да замене са по̀ грешан – исти
поступак примењују и на друге и другачије примере са силазним акцентом (по̀ требан,
про̀ светни, па и до̀ принос, у̀ потреба).
Прозодијске алтернације уочене у творби речи, према упутствима из одељка 3.3,
аутори школских уџбеника могли би искористити за селекцију примера, а сама грађа би
се могла преобликовати и систематизовати тако је могу употребљавати и наставници и
ученици.
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К3РС = Жежељ Ралић и Матијевић 2016
К4Г = Жежељ Ралић 2016
К4РС = Жежељ Ралић и Матијевић 2017
К5Г = Ломпар 2018

К5РС = Ломпар и Станковић Шошо 2008
К5РС= Ломпар и др. 2018
К6Г = Ломпар 2008а
К6РС = Ломпар 2008б
[К6РС = Ломпар и Несторовић 2016]
К7Г = Ломпар 2009
К7РС = Ломпар и Несторовић 2014
[К7РС = Ломпар и Станковић Шошо
2010]
К8Г = Ломпар 2010
К8РС = Ломпар и др. 2010
Кс1Г = Ломпар 2012
КЦ3Г = Маринковић 2016а
КЦ3РС = Маринковић 2016б
КЦ4Г = Маринковић 2016в
КЦ4РС = Маринковић 2016г
КЦоГ = Кликовац 2012
НЛ3Г = Срдић 2014а
НЛ3РС = Станковић Шошо и др. 2016а
НЛ4Г = Срдић и Петковић Живановић
2016
НЛ4РС = Станковић Шошо и др. 2016б
НЛ5Г = Срдић 2014б
НЛ5РС = Станковић Шошо и др. 2014а
НЛ5РС Слијепчевић и др. 2018
НЛ6Г = Стевовић и др. 2014
НЛ6РС = Станковић Шошо и др. 2014б
НЛ7Г = Савовић и др. 2014
НЛ7РС = Станковић Шошо и др. 2013
НЛ8Г = Ћећез Иљукић и др. 2012
НЛ8РС = Станковић Шошо и др. 2012
НЛс1Г = Кецман и др. 2013

Б = БИГЗ школство
Е = Едука
З = Завод за уџбенике
К = Klett
КЦ = Креативни центар
НЛ = Нови Логос

Легенда за скраћенице
о = основношколски уџбеник (ознака у
већини случајева изостаје јер се
подразумева)
с = средњошколски уџбеник
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 = разред за који је писан
уџбеник
Г = граматика (именована тако или
другачије)
РС = радна свеска уз граматику

Звездица (*) уз примере означава да је у питању пример дат илустративно, а не за
вежбање, док удвојена звездица (**) означава пример(е) из књижевног текста.
При навођењу, испод сваке групе примера из школских уџбеника дајемо оне из
акцентолошких уџбеника (Д, А).

(1) Неуређени скупови
Анђела, ветар, вешт, исхитрен, грош, лавиринт, грудва, одгегати се, освојив
(НЛ7Г); анђео, антика, набацити, крак, дриблати, нар, свитац (НЛ6Г); анђео, антика,
набацити, крак, дриблати, нар, свитац, јагње (НЛс1Г); бајка, развеселити, певам,
ширина, играти, радити, пријатељ, глава, рука (Е7Г); Банаћанин, Московљанин,
чаролија, девојчица (НЛ8Г); Банаћанин, Московљанин, чаролија, девојчица (НЛс1Г);
Београд (Кс1Г); Београд, Крагујевац, Лозница, Суботица, Јован, Милија, отац, вода,
малина, сањив, рђав, читати, скакутати, страховито (Ес1Г); Београд, дијета, поглед,
крајњи (Кс1Г); биоскоп (Кс1Г); бој, пој, тој, луг, зими, зрак, Зринка (НЛ7РС); босиљак,
весло, владар, војник, невеста (Зс1Г); брат, ноћ, правда, гладан, вода, радост, пишем,
лупити (Е7Г); брдо, грм (НЛ7РС); број, мрак, воз, благ, плес, чарка, џак (НЛ6РС); важно,
ваљак, гитара, чамац, тражити, ошишати, проћи (НЛ6РС); варалица, поскочити,
куповати, паничити (НЛ8Г); ватра, граматика, закаснити, полицајац, комшија, Београд
(Б4Г); веверица, говорити, обећање (З8Г); венац, наставник, нацепати, душа, забава
(Зс1Г); вера, поток (Е7Г); вешт, чист, шкрт, густ, ташт (Кс1Г); виолина, висак, заплет,
јаренце, двор, називати, нервирати се (НЛ7Г); вир, незаменљив, крити, обратити (се),
намена, обрушавати, најке (НЛ7РС); висина, недовољан, записати, весељаци (К4Г);
висок, густ, запарати, дозволити, испроливати, гуњ, корица, дар (НЛ6РС); власт, сличан,
звучно, чисто, јединац, цар (НЛ6РС); вода, кола, зубић, кућа, игла, књига (НЛ8Г); вода,
кола, зубић, кућа, игла, књига (НЛс1Г); вода, рука, радити (КЦ4Г); воз, зов (НЛс1Г); врат,
брат, брег, зет, грб, врт (НЛ8Г); врат, брат, брег, крт, грб, врт (НЛс1Г); врућ, пена,
опробати, криво, оштро, мирно (НЛ6РС); врх, већ, прст, пас, наш, лош (Е7Г); врч, маст
(КЦ4РС); гитара, вихор, чамац, молер, лубеница, тумачити, мол, пиџама, можда, мњење
(НЛ7РС); глава, жалба, гнездо, деца, зима, живот, зона, зора, туга, зубић (НЛ8Г); глава,
жалба, гнездо, деца, зима, живот, зона, зора, туга, зубић (НЛс1Г); глава, правда, река,
сенка, рода, школа (НЛ8Г); глава, правда, река, сенка, рода, школа (НЛс1Г); глава, рука,
слепа, гладан, генерација, сељаци, доказивати, досађивати, радити (ЗсГ); гладан, кожа,
знање, крити, вир, илустрација (НЛ6РС); гладан, мрвичак, знање, мрежњача,
илустрација, намеравати, намигивати (НЛ7РС); гњурац, вихор, знак, врт, пиџама,
двојица, протумачити, двор (НЛ6РС); гол‐разлика, тамноплав, радио‐драма (НЛ6РС);
дана, Павла, знаш, сат, подне* (НЛ7Г); дар, блед, брк, млад, храм, бор, геније, мед, лађа,
чавка (НЛ6Г); девојка, Љубинка, ниво (З8Г); девојка, поморанџа, заборавити (К8Г);
девојчица, гимнастика, играоница, побеђивати, фотографија, реченица (К5РС); дете,

вага, пруга, стрела, труба, зима, нада, ружа (К7Г); деца, земља, живот, жена, сестра, вода,
боја, језик, отац, нога, борба, страница, новац, чело, зора, граница, држава, магла, избор,
темељ, образ (Кс1Г); децо, кућа, небо, срце, место, соба, ветар, дело, помоћ, птица, слика,
песма, књига, тачка, шума, улица, ватра, чаша, плоча, усна (Кс1Г); доливати, космос,
кошница, отегнути, плећка, превиђати, сагласан, (Б4РС); доћи, помоћи, сусрет,
необичан, њега, градова (Кс1Г); Дошао, сам, у, клуб, и, срео, кловна (НЛ7Г); Дубоко, на,
дну, мора, где, зраци, сунца, стижу, тек, у, подне, живела, је, шкољка, лепотица, звана*
(НЛ8Г); елемент, интервју, диригент, продуцент, инструмент, континент, парламент,
асистент, амбијент, филхармонија (НЛс1Г); елемент, интервју, диригент (НЛ8Г); Скочио
је у воду (К8Г); еп, жеђ, жар, власт, настава, жбуње, радник (Зс1Г); жагор, труд, краљ,
круг, јарчев, поћи, кичма (НЛ7Г); жалостан, певам, никакав (ЗсГ); забавама, бананама,
заставама, саванама (НЛ8РС); заборавити, загрлити, направити, размислити,
зауставити се, осетити, поставити, усмерити, надокнадити, освежити, поздравити се,
замислити (Кс1Г); заборавити, оставити, изгорети, прогутати (К7РС); завичај, нафта,
загонетка, јајник, живаљ, јуни, босоног, Ђурђина, жарити (Зс1Г); задатак, поуздање,
задати, предавање, самопоуздање (З6РС); здравље, кост, пуж, псовка (НЛ7Г); зевнути,
згулити, натмурити, пребранац (НЛ7Г); зима, душа, глава, народ, рука, трава, време,
снага, врата, страна, начин, прозор, љубав, пример, дете, друштво, звезда, река, цена,
струја, закон (Кс1Г); зима, ливада, сањати, кућа, мрав, смех, љубав, сести (НЛ5РС); зиму,
сунце, мајка, бајка, школа, тело, мисао, смисао, цвеће, лишће, прича, сенка, црква, тајна,
банка, карта, здравље, жртва, путник (Кс1Г); злато, сунце, цвеће, путник, бајка, школа,
санке, јелка (К7Г); зуб, зид, век, лист, крај, гас, плин, знам, пиј, брод, мој, твој, свој, ја, ти,
ви, он, леп, слеп, дар, дај, знај, дан, снег (ЗсГ); зуби, радници, радимо, пишемо (ЗсГ);
игра, лишће (НЛ7РС); изаћи, необично, читамо (Ес1Г); извуче, сечиво, то, чинио,
кажереч, намрштио, чело, усне, загуштерали, вилицама (НЛ7Г); излазећи, подеран,
бачен* (Ес1Г); историја, испеглати, пребацивање, затрпавање, наредити, медицина,
сликовито, испи (З7РС); јабука (З8Г); јабуке, љубопитљив, надгласати, клавијатуре,
особина (НЛс1Г); јако, једро (платно, на, јарболу), цват, дриблинг, јеж, ливада, царски,
царић (НЛ7РС); јастук, љуштура, крпењача, јарчина, заводљив, закикотати се (НЛ7Г);
језик, капија, лифт (Кс1Г); Јованица, изванредан, одужити, чићковићи (НЛс1Г);
кикирики, звоно, лет, дописати, претчас, заигравати, ведар, ласта, плод (НЛ6Г);
китоловац, заседати, кључ, Јоца, оклевати, со (НЛ7Г); клупа, табла, оловка, врата,
учионица, школа, учитељица, слобода (КЦ3Г); књига, написати, професорка, лепота,
радионица, радост, другарство, неговатељица, детињство (КЦ3Г); компју̀ тер, непр.,
Ко̏ мпјутер (Кс1Г); коњ, ток, Душанка, ишчекивање, начелник, испресецаност (Зс1Г);
корак, двеста, парада, сребро, ношња, ћебе, радост, виноградар, планина, особина
(КЦ4РС); кос, сок (НЛс1Г); косити, лимунада, прћаст, бициклиста, засукати, носат, сриче
(НЛ7РС); кош, кошава (НЛ7Г); кошуљица, заволети, лимунада (НЛ8Г); кров, рука (З8Г);
култура, мимоза, вретено, ситница (НЛ8Г); култура, мимоза, вретено, ситница (НЛс1Г);
кућа, киша, јабука, весео, наш, пливати (З8Г); кућа, језик, доброта, животиња,
пријатељство, стогодишњица (К4Г); лађа, брбљивица, лимунада, радост, цврчак,
чоколада, цвокотати, срце (НЛ6Г); Ленка, кружити, вратанца, једноликост, лелујав,
крут, обучавати, срчан (НЛ7Г); ливада, вода, пријатељица, црвен, имати, проговорити
(З8Г); ливада, девојка, генерација, телевизија, загрлити, оставити (Е7Г); лице, живети,
пиши, пољубити, свиђати се, аплаудирати, плима (НЛ6Г); ломотива, девојка,
поморанџа, заборавити (Кс1Г); лубеница, величанствено, пребродити (З6Г); луталица,
Карловчанин, историја, јагодица (НЛ8Г); луталица, Карловчанин, историја, јагодица
(НЛс1Г); лутка, овца, лопта, књига (К4Г); љушчица, евро, парк, јастог, јарац, кукавица,
кршан (НЛ7Г); Маја, Мајо, Марко (К7РС); мајка, греда, стена, лево, зима, ружа, снег, рода,
сенка, правда, прича, вино, брада, лађа, сено, сунце, лице, лађа, барка, брег, бајка (З7Г);
мајка, ја, леп, мој, буран (З8Г); мајка, сунце (З7Г); Мачва, Панчево, Срем, Јанко, сунце,

мајка, цвеће, сив, нагло (изаћи) (Ес1Г); машна, прах, ташна, слива (НЛ6Г); мед, век, рис,
бик (Зс1Г); мек, лед (КЦ4РС); минијатуран, надокнадити, изговорити, литература
(НЛ8Г); мир, Рим (НЛс1Г); мирис, сирим (НЛс1Г); мислити, цртати, куцнути, певати,
ставити (К7РС); миш, лав, ватра, вера, жетва, заједница, жито (Зс1Г); морнар, корен,
аутомобил, шишарка (З8Г); мрва, облачак, мрежаст, облачина, мрзак, обично, нашироко
(НЛ7РС); мргодно, мрс, мрмљати, надати се, надвладати, надахнути, њакати, петорица
(НЛ7РС); мрдати, мрзнути, мрљав, мрко, надвојвода, надвоје, лосос (НЛ7РС); музика,
туга, љубав, кућа, столица, маца, касета (З4РС); На клупи је стајала птица повијена
кљуна (НЛ7Г); надгласати, надзирати, локна, ломатати се, надирати, накитити,
надстрешница (НЛ7РС); надесно, накит, настати, небо, мрест, неадерталац, накарадно
(НЛ7РС); најједноставнији, тамнозелен, контрашпијанажа (Ес1Г); најпаметнији,
псеудокласични (Зс1Г); намаз, низија, наливати, низбрдо, оријентација, обузети,
осветљење (НЛ7РС); нар, краставчић, џеп, вук, зец, голубица, дечачић, грожђе (НЛ7РС);
настава, питање, девојка, вртешка, госпођа (НЛ8Г); настава, питање, девојка, вртешка,
госпођа (НЛс1Г); наш, ваш, пас, лав, брат, сав, сва, све, топ, сноп, лош, нов, миш, врх, већ,
сад, пуст (ЗсГ); не, знам, не, желим, не, волим, не, читам, не, рече, не, жудим, не, чух, не,
седим (Кс1Г); не, знам, не, можеш, не, миришу, (НЛс1Г); не, носим, не, спавам, не,
спавају, не, пишем, не, лажем, не, кажем, не, пазим, не, сањам, не, сањају, не, једем, не,
знам, не, читам, не, читају (Ес1Г); не, пишем, не, пливај, не, учим, не, ради (НЛс1Г); не,
радим, не, дам, не, носим (Ес1Г); не, чита, не, пева (Кс1Г); небрига, прелом, странац,
традиција, уметник, цепати, чорба, запевати (Б4РС); небројено, осека, облетети, пета,
обећати, песништво, осетити, петља (НЛ7РС); неуспех, неуспео, неумерен, нећкати се,
несвестан, нерв, неприметно, непримерен (НЛ7РС); нисам, снова, бреза*, ИЗ, ПЕСМЕ
(НЛ7Г); нога, вода (З7Г); нога, вода, капетан, ширина, играти, развеселити, шарен, мене,
телефон (ЗсГ); носити, лимунада, прћаст, мотоциклиста, насукати, нокат, прича
(НЛ6РС); опна, стар, пеге, дете, мана, кров, тета, наге, ген, Ера, нега, не, У, ОСМОСМЕРЦИ
(НЛ8РС); осетљиво, обесно, осећати, петак, освојив, песништво, петљати (НЛ7РС);
отвореноплав, тамносив, светложу (НЛс1Г); очију (З8Г); палма, дах, дуга, прасе,
облачина, садница, целер, зраци (НЛ6Г); палма, дах, дуга, прасе, облачина, садница,
целер, зраци, осека (НЛ7Г); пас, лав, кућа, поље, радост, певам, жалостан, истина,
пријатељ (ЗсГ); пас, хлад (НЛ7РС); певам, кажем, јунак, клечим (ЗсГ); песма, вест
(НЛ7РС); песма, кућа, киша, звоно, место, књига, киша, поље, ватра, улица, свеска, чаша,
лопта, мера (К7Г); песма, слобода, сунце, глава (ЗсГ); пећ, кост, правда, радник, суша,
кажем, лепи, бели, тужан (ЗсГ); пећи, култура, купина, дирка, Јова, пруга, напоље,
оркестар, оригиналност, пилетина, ромб, тресак, умножавати, врт (НЛ7РС); писмо, зима,
миран, радити, сањарити, овде (З8Г); плав, необичан, фантазирати, тик, љутит,
цмакати, пчеларити, цреп, шницла, крагна, соко, краљевић (НЛ7Г); појава, наткрилити,
осморо, космонаут, маглина, прасе, оговарати, век (НЛ7Г); поља (К8РС); поље, слама
(З7Г); пољопривреда, купопродаја (Ес1Г); поморанџа (НЛ8Г); пошта, вода, река, море
(К8Г); пошта, вода, река, море (Кс1Г); Пред тобом лежи поље сасвим је беле боје и чека
црну кишу из десне руке твоје* (З3Г); преписати, затворити, граматика, задатак (К8Г);
преписати, затворити, граматика, задатак (Кс1Г); префриган, погурати, зацрвенети
(се), разбацивати, будити, море, жагорити (НЛ6РС); пријатељ, свитац (НЛ7РС);
пријатељ, скакати, питање, заблуда, ливада, другарство, сарадња, сељаци, висина,
тежина (К4Г); прикочити, испитати, такнути, понестати, скинути, испретакати (З8РС);
приповетка,
продавница,
поверовати;
граматика,
захвалити,
јагорчевина,
чоколада,мармелада, учитељица, библиотека, локомотива, литература (К5Г); прича,
црква, цвеће, мајстори, сенка, славно, трајно, банка, море, пасош (К6Г); пудинг,
девојчица, продавачица, обавештајац (Б4Г); пун, сунце (НЛ7РС); путник, радник, вечера,
путопис, животиња, простирка, ветрењача, запамтити (Б4РС); Пучини, Павароти (Ес1Г);
радити, урадити, тетива, генерација (ЗсГ); радити, волети, доброта, скупоћа (З4РС);

размислити, Лесковчанин, непријатељ, недовољан; другарица, Шумадија, Колубара,
записати; пријатељство, Шумадинац, мандарине, весељаци (К4Г); рачваст, ратлук,
заруменети (се), рашчишћавати, коректор, хор, коракнути (НЛ7РС); рачунар (К5РС);
рећи, причати, мрштити се, сир, Мира, туга, зрно, мирис, љубичица, октопод, љубомора,
огулити, увежбавати (НЛ6РС); речи, оловка, пахуљица, море, лепота, фломастери,
љубав, банана, бубамара (К4Г); рука, глава (З7Г); рука, лекар, стадо, зидати:, кратко,
или, дуго (З3Г); рука, ливада, рукавица, заповедати (З6Г); рукавац, обуставити,
наградити, ти, тиква, Јоца, понекад, циљ (НЛ7Г); рукавац, обуставити, наградити, тиква
(НЛс1Г); ручак, храна, прогноза, потрчати, кикирики, звоно, главурда (НЛ7РС); Сава,
Дрина, Краљево, Проклетије, Сима, река, народ, весеље, храбар (јагње, је), бело, писати,
певушити, изазивати, овде (Ес1Г); сат, математика, лудирати се, мол, дрхтати, нарав,
жеља, обожавати, обојити, облак (НЛ7Г); сат, математика, лудирати се, мол, дрхтати,
нарав, жеља, обожавати, обојити, облак (НЛс1Г); сат, поп, пећ, дом, туп, сад, воз, сељак,
капетан, развеселити (ЗсГ); сестра, земља, кашика, ташна, магла, ливада, момак, село,
стихови, столица, јакна, постер, јелен, папир (К7Г); сидро, благ, испросипати, торбица,
гњурац, плес, шарати, чарка, протумачити, џак (НЛ7РС); синовима (Кс1Г); сир, рис
(НЛс1Г); сликовати, исписати, таленат, занемети, скинути, братанац (З7РС); слово,
цврчак, пљусак, врат, мачак, Бор (НЛ6Г); смех, зеље, прасак, ролати, носорог (НЛс1Г);
сова, загњурити, причица, засолити, лимунада (НЛс1Г); сова, одбранити, никнути,
слављеник, очистити, кајсија, краставчић, воден, сладолеџија, пустоловити, зарђати
(НЛ6Г); сова, трешња, некултура, љутња, малина, љуска, мода, поглед (НЛ6Г);
становник (Кс1Г); сунце, песма, љубав, слобода (Е7Г); сунце, река, киша, вода (Ес1Г);
табла, рука, радити, глава, трава, писати, почетак, храбар, време, брежуљак (К6Г); тело,
срце, лађа, звоно, кошчица, кломпе, мирис, тренутак, бибер, море, роса, шкољка (НЛ7Г);
тих, хит (НЛс1Г); тишина, пољубити, анђелчић, надурити се, љубомора, одгонетнути
(НЛ7Г); траг, праг, врт, снег, мит, виц, шут, прут, воз, тост (НЛс1Г); тражим, умем,
плачем, трчим, учим, читам, СА, НЕ (НЛ8РС); трчкарати, одолети, отерати, прецртати,
преувеличати (Кс1Г); у, град, на, земљу, са, собом, на, главу (Кс1Г); улица, земља, јунак,
срећа, ветар, нога, магла, шума, ливада, острво, воденица, човек, корак, вода (З7РС);
упорност, штука, чарапа, стругати, оријентација, џез, обухвати, шеширџија (НЛ7Г);
учионица, ватерполо, чекаоница, такмичење, летовалиште (К5РС); хигијена,
ватрогасац, површина, кикирики (НЛ8Г); цар, дан, сан, прст, члан, свет, трн (К8Г); цар,
дан, сан, прст, члан, свет, трн (Кс1Г); ценити, позајмити, галамити, осветлити,
истражити (Кс1Г); црква, звоно, врста, играти, хвалити, трка (НЛ6Г); црнити, препрека,
пробијати, насукати, младић, кућа, кум, изненада (Б4Г); црнити, препрека, пробијати,
насукати, младић, кућа, кум, изненада (Б4РС); чеп, мед (КЦ4РС); Чуј, како, јауче, ветар:,
У, позну, јесен*, ЦЕЛА, ПЕСМА (Е7Г); чуј, крв, мој, ја, зуб, дај, знам (Е7Г); чучнути,
чезнути, сместити, чистити, скупити (Кс1Г); Шабац, Пожаревац, Смедерево, Милица,
брат, ветар, кућа, киша, сит, наши, гледати, сипати (Ес1Г); шара, разбој, живот, чунак
(НЛ7РС); школу (З8Г); Станка спрема ручак (З6Г); Мајка сину тугу ублажила (З6Г)
жена, човек, народ (A1–3); игра, другарство, обећање (A1–3); истина, манастир,
пшеница, недеља, бројаница, љубазност, младунче, пријатељ, разгледница, купина,
кућица, градови, мајица, авион, прогноза, врућина, година, победа, дрвеће, стазица,
касета, локомотива, детектив, малина, телефон, екскурзија, кошаркаш, лисица,
фотографија, бомбона, четвртак, обала (A1–3); лопта (A1–3); обратити се, позориште,
играоница, песникиња, североисток, показати, расположење, поклањати, неограничен,
авантура (A1–3); пријатељство, радозналост, поранити, девојчица, површина,
железница, бубамара, приметити, обрадован (A1–3); размислити, другарица,
пријатељство (A1–3); рукавице, пахуљице, огледало, мандарине, чоколада, колачићи,
обојити, нацртати, фломастери (A1–3); столица, шољица, колица, бојица, рођендан,
јабука, банана, свећице, мислити, нагласак, лепота, задатак, оловка, цртежи, природа

(A1–3); говорити, испричати, дозивати, написати, честитати, поскочити, засадити,
доскочити, изгубити, задрхтати, доносити, довикнути, процветати, наследити,
долетети, прочитати, прошетати, одскочити, осушити, потрошити, заволети, мирисати,
заронити, пољубити, одолети, залепити, зарадити, пробудити, победити, погодити (A4–
6); жбун, пањ, плод, лист, жир, цвет, трн, парк, врт, штап, прут, храст, брег, брест, дуд,
бор, кап, мраз, лед, мрак, снег, дан, ноћ, хлад, сјај, шум (A4–6); жеђ, глад, хлебсир, гриз,
раж, сос, со, шлаг, кекс (A4–6); заволети, пољубити (A4–6); задатак, податак,
проучавати, разумевање, самогласник, библиотека, одељење, враголани (A4–6); нос,
прст, струк, раст, врат, длан, труд, кук, зуб, зглоб, лист (A4–6); обојити, нацртати,
фломастери, сањалица, породица, причалица, рукавице, пахуљице, огледало, написати,
замолити, урадити (A4–6); поскочити, покушавати (A4–6); пут, траг, мост, воз, свет (A4–
6); разгранат, домовина, пријатељство, радостан, радозналост, племенитост (A4–6);
скок, крај (A4–6); славити, праштати (A4–6); слог, род (A4–6); спорт, број, рад, два, три,
збир, пет, шест, тест, знак, плус, реч, слог, стих, текст, ред (A4–6); тег, град, длан, нож,
жир, реп, пут, топ, плот, тенк, кош (A4–6); температура, пахуљица, поветарац, небеса,
олуја, равнотежа, узвишење, планета, растојање, брежуљак, путељак, пољана, планина,
маслачак, шумарак (A4–6); (A4–6); хлеб, град, мост, реч, праг, брат, парк, хлад, сан, друг
(A4–6); хлеб, сир, мост, брат, врат, југ, крст, мед, круг, друг, лист, ноћ, дан, зуб, прст, сан,
хлад, џем, трн, град (A4–6); цреп, дим, спрат, лифт, сто, пећ, ствар, дом, стуб, зид, стан,
праг, кључ, туш, ћуп, сат (A4–6); бицикл, написати (A7–9); дете, ждребе (A7–9); дјеца,
дијете, свијет, пјесма (A7–9); долетети, хигијена (A7–9); корачати, писамце (A7–9); лето,
јутро, јесен, месечина, поље, шума, пупољак, детелина, дрво, дрворед, водопад, таласи,
облаци, обала, камен, копно, језеро (A7–9); љубав, биће, људи, народ (A7–9); мачка,
магла, настава, махати, кожа, коза, пловка, рода, певати, лекар, цвеће, петао, висибаба,
ливада, лишће, писати, уши, зубар, руке, љубав (A7–9); поздрав, помоћ, срећа, памет,
подне, одмор, жеља, кутак, успех, осмех, храброст, радост (A7–9); празан, чист, мали,
дугачак, прав, тужан, лак, ситан, светао, млад, леп, висок, храпав, сит, врућ, плитак, сув,
спор (A7–9); пролеће, зора, пахуље, босиљак, висибаба, ливада, коприва, вода, извор,
поток, земља (A7–9); РЛистови, су, на, дрвету, а, у, корпи, је, хлеб (A7–9); срећа, кројач,
село, балон, поље, базен, вода, плићак (A7–9); телефон, шампион, авион, камион,
посластичарница (A7–9); трава, зраци (A7–9); храм, вест, мир, мост, друг, брат, хлеб, сир,
слог, ћуп (A7–9); чамац, залив, река, лађа, лука, плажа, шкољка, песак, зима, време,
подне, поноћ (A7–9); чаролија, боровница (A7–9); шапутати, пољубити (A7–9); вино (Д);
висока, ослободити, књига, ослобођење (Д); вода (Д); воз, роб (Д); воз, роб (Д); глава,
правда, нога, кућа (Д); горак, Зоркин (Д); градова, ломите, њега (Д); грађено, путници,
господари, попијеш (Д) најјаснији, најјефтинији, најједноставнији, најрадије (Д);
доживљаји, читање (Д) становник, необичан, доћи, градовима, мене, желимо (Д);
елеменат, акумулатор, интелигентан (Д); жив, чист* (Д); заузели (Д); злато, правда,
друштво, пиво, Банаћанин, радити (Д); издаја, именовати (Д); именовање,
Карловчанима, испливаћемо, шеталиштима, упитаћемо, домаћинствима, доприносити,
ослобођење, феудализам (Д); интересантан, дефиниција (Д); кајмак, ложа, логор,
акварел, интервју, спутњик (Д); клупа, мајка, клетва, трава, дрвље, брежуљак (Д); књига
(Д); књига, мислити (Д); Козара (Д); командант, атентатор (Д); Конески, Прешерн (Д);
купопродаја, пољопривреда, самозаштита, самоодбрана, самоуслуга (Д); кућа, мајка,
нога; јабука, носити, радити, лепота, брежуљак; јединица, Банаћанин, Далматинац;
именовати, ослободити, изједначити; осиромашити, употребљавати; електрификација,
експериментисати; индустријализација (Д); Мао, Цедунг, Денг, Сјаопинг, Пертини,
Косига, Жискар, д’Естен (Д); математика, богаташица (Д); мостова, задатака,
представништава (Д); на, силу, у, кућу, иза, сна, иза, куће (Д); највећи, најјачи, највише,
најбоље (Д); најјаднији, најпаметнији, најдостојанственији, тамнозелен (Д); народ,
мајка (Д); народ, мајстор, ручак, црква, памтити, крило (Д); народноослободилачки,

отворенозелен, тамноцрвен (Д); не, возим, не, читам, не, браним, не, учим, не, ломим
(Д); нога, ослободити (Д); њих, дна (Д); обично, желимо, видимо, долазе, мислимо,
највише, тренутку, мислима, најдаље, радости, поновног, виђења, времена, појави (Д);
овај, канал (Д); ослушкујем, настава, Бачванин, непријатно (Д); отвореноплав,
тамносив, назовипријатељ (Д); очекујемо (Д); памтити, капати (Д); певати, деца, видео,
бележити, лето, леп, лепа, цвет, на, цвету, несвест, заменим (Д); питати, мислити (Д);
понајважнији, понајстарији (Д); понајвећи, понајмлађи, понајчешће (Д); поп‐псу (Д);
похваљен, правдање, бирају, питање, узмемо, зликовца (Д); гориво, догађај, возач,
београдски, данашњи (Д); примопредаја, многопоштовани (Д); Брат и сестра (Д);
Дошли су му гости (Д); Зашто је Јован (Д); Зорица је купила (Д); Јавио је сестри да ће
доћи у суботу (Д); Јавићу Ђорђу (Д); Ко паметно ћути мудро говори (Д); Мајку је много
бринуо син (Д); Марија је била 4(Д); Марко је узјахао коња (Д); Мира је купила кола у
Шапцу (Д); Они су дуго поправљали (Д); Петар и Милица (Д); Писао је другу (Д);
Поклонићу му (Д); Прикупио је доста историјских података (Д); Разговарали смо (Д);
рокенрол, рентакар, џијуџицу, цикцак (Д); сенка (Д); степенице, солитери (Д); сунце,
снага, настава, откриће, прасе, питати (Д); тако, бива, они, које, неком, нашој, треба,
тада, мало, дигне (Д); сједим, сљезове, дјечацима, сјеме, посијали, дјетињству, цвјета,
прије, свијету, свијету, коријен (Д); кучином, кал, шапу, обојке, мачке, зачина (Д);
Толстој, Достојевски, Наполеон, Цицерон, Пучини, Русо (Д); весник, колико, ђуле (Д); у
воду, у главу, низа страну (Д); ударим, чекање, купујте, питате, неправда, народни (Д);
употребљавају, именовати, задовољно, ослободити (Д); ученици, војниче (Д); часовима,
појављују, потиснута, површини (Д); човек, чудноват, изићи (Д); чоколада, замислити,
излагати, изазвати, наредити, црвићак (Д)
(2) Скупови облички несордних а значењски сродних примера
брег, брдо (З8Г); Весна, Ана, Петар, Душан, Лав (Кс1Г); ветар, киша, снег, магла,
вејавица (З8РС); глава, нос, лице, уста, врат, лакат, леђа, струк (З8Г); дан, ноћ, подне,
поноћ, јутро, мрак (З8РС); Дарија, Марко, Дарко, Ирина, Олга, Сара, Воја, Ксенија (Кс1Г);
два, три, пет, шест (Кс1Г); дрво, грана, крошња, лист (З8РС); енглески, немачки,
француски, шпански, бугарски (Кс1Г); јабука, крушка, лимун, шљива, кајсија, трешња,
јагода, бресква (К8РС); јабука, малина, јагода, купина, рибизла, крушка (З8РС); јануар,
јун, август, фебруар, јул (К8РС); Јелка, Пера, Мирко, Јанко, Душа, Јана (НЛ7Г); јутро, вече,
поднесумрак, поноћ (К8РС); кљун, перо, крило, птица (З8РС); кућа, врата, кров, тераса
(З8РС); Маја, Бранко, Павле, Ђорђе, Бранка, Сара, Олга, Дарко, Аца, Ленка, Рајка, Сека,
Марко, Мирко (К6РС); математика, биологија, географија, српски, језик (НЛ5Г); маче,
зека (КЦ4РС); Милошевић, Бакочевић, Симоновић, Тијанић, Васовић (К6РС); Мина,
Вишња, Дејан, Милан, Виктор (Кс1Г); миш, јеж, пуж, лав, слон, црв, пас, коњ, кос, ћук,
бик, рис (З8РС); нога, рука (КЦ4РС); нос, колено, шака, очи, раме, стопало, уши,
надланица (З8Г); одувати, поветарац, ветровито, ветрењача, ветроказ, (К6РС);
отвореноплав, тамносив, светложут (НЛ8Г); пас, траг* (Б4Г); пета, понедељак, среда,
субота, недеља (К8РС); Петар, Јасна, Јован, Ивана, Милан, Јелена, Лазар, Богдан, Вишња,
Вера, Горан, Дуња (К7РС); плажа, песак, скакати, чамац, шљунак, слано (К6РС); прича,
спавати (К8Г); пут, друм (З8Г); Растко, Ненад, Огњен, Давид, Игор (Кс1Г); река, поток
(З8Г); речица, вирови, таласи, шкољке (З8РС); рука, нога (З8Г); рука, нога* (Б4Г); свет,
поток, цвет, њива, сад, сунце, хлад, Дунац, трава, жбун, славуј, срце (НЛ8Г); сноп, пласт
(КЦ4РС); трава, коров, сено, леска (З8РС); француски, бугарски, грчки, српски, дански
(Кс1Г); час, сат* (Б4Г); чесма, река (КЦ4РС); чудовиште, змај, аждаја, неман (Кс1Г);
шведски, фински, руски, норвешки, мађарски (Кс1Г); шкољка, брод, барка, сунце, слан
(К6РС);

Авала, Топола, Златибор, Морава, Колубара, Шумадија, Панчево, Ресава, Београд,
Ваљево (A1–3); глава, нога, рука, лице, тело, прсти (A1–3); звук, речи, слогови, сазвучје
(A1–3); једанаест, дванаест, двадесет, четрнаест, седамнаест, осамнаест, петнаест,
тринаест, деветнаест, шездесет, педесет, четрдесет, седамдесет, шеснаест, тридесет,
осамдесет, деведесет, милион (A1–3); понедељак, уторак, среда, четвртак, петак, субота,
недеља (A1–3); пријатељ, другарство (A1–3); сабирање, множење, дељење, одузимање
(A1–3); Авала, Топола, Златибор, Београд, Зрењанин, Књажевац, Дивчибаре, Крагујевац,
Ваљево, Краљево, Панчево, Копаоник (A4–6); Ана, Јелисавета, Иван, Олга, Душан,
Исидора, Аца, Дорјан, Никола, Петар, Урош, Уна, Софија, Христина, Сара, Дарија (A4–6);
балерина, клизачица, пијанисткиња, археолог, бициклиста, падобранац, риболовац (A4–
6); брз, спор (A4–6); глава, очи, уши, уста, рука, језик, срце, руке, прсти, тело, ноге, лице
(A4–6); дан, ноћ (A4–6); дете, мама, тата, бата, дека, деца, баба, сека, бака, деда (A4–6); ја,
ти, он, ми, сви, ви, мој, твој, њен, свој, наш, ваш, тај, та, то, ти, те, та (A4–6); кикирики,
кукуруз, ћевапчићи, боранија, шаргарепа, шпагети, колачи, лимунада, колачићи, банана,
чоколада, лубеница (A4–6); краљ, цар, принц, кнез, бој, двор, мач, шлем, штит, крст, мир,
дар (A4–6); крив, прав (A4–6); млад, стар (A4–6); нов, стар (A4–6); песма, прича, басна,
заго[не]тка, бајка, питалица (A4–6); реч, писмо, писати (A4–6); слаб, јак (A4–6); стих,
говор, говорити (A4–6); Хопово, Шишатовац, Каленић, Раваница, Студеница, Градац,
Жича, Крушедол (A4–6); црв, јеж, пуж, вук, пас, коњ, миш, лав, сом, зец, кит, мрав, слон,
бик, рак, ној (A4–6); час, сат (A4–6); Ба̏ р, Бор, Пећ, Шид, Уб, Бечеј, Врање, Котор, Пирот,
Призрен, Прибој, Сомбор, Чачак, Београд, Бечићи, Ваљево, Зрењанин, Краљево,
Књажевац, Крушевац, Панчево, Приштина, Ивањица, Крагујевац, Обреновац, Подгорица,
Смедерево, Суботица, Нови Сад, Херцег‐Нови, Сремски, Карловци (A7–9); Бркоје, Коле,
млад, висок, блатњав, коврџав, весео, мишићав, бркат, ћелав, ухрањен, намрштен (A7–
9); брош, ташна, марама, шнала, крагна, трегери, минђуше, дугме, огрлица, шешир,
наруквица, каиш, прстен, кравата, појас, шајкача, беретка, шубара, капа, рукавице (A7–
9); глава, рука, зуби, лице, песница, руке, тело, леђа, уста, груди, пета, брада (A7–9);
грло, језик, зуби (A7–9); дете, бата, сека, мајка, беба, бака, ћерка, маза, уја, ујна, кума,
теча, стрина (A7–9); јабука, бресква, јагода, трешња, малина, купина, наранџа, шљива,
смоква, ананас (A7–9); јагодице, трепавице, брада, теме (A7–9); јаје, кифла, шунка,
млеко, ручак, храна, месо, проја, грашак, зачин, кнедла, першун (A7–9); ка̀ да̄ , данас, јуче,
сада, после, одмах, онда, рано, касно, увек, ноћу, дању, сутра, синоћ (A7–9); куда, туда,
свуда, горе, доле, негде, тамо, нигде, десно (A7–9); лептир, пчела, бумбар, пиле, паче,
голуб, јаре, јагње, теле, веверица, мачка (A7–9); мајица, шорц, сукња, џемпер, ципеле,
чизме, папуче, патике, сако, одело, блуза, бермуде, мантил, јакна, панталоне, хаљина,
бунда, капут, прслук, кошуља (A7–9); мама, тата, деца, кума, унуци, породица, дете,
мајка, баба, деда, ћерка, родитељи, сестра, сестричина (A7–9); меда, зека, прасе, маца,
куца, цврчак, кока, мачак, ждребе, овца, патак, глиста, ћурка, свитац, врабац, ласта, рода
(A7–9); медвед, јелен, пингвин, кошута, зебра, дивокоза, камила (A7–9); муња, сева (A7–
9); неко, нешто, нико, ништа (A7–9); очи, усне, уши, уста, образ (A7–9); пахуље, киша,
небо, облак, време, невреме, месец, роса, ветар, светлост, сумрак, вече, кошава, ваздух,
сунце, зора (A7–9); природа, цвеће, грана, лала, цветак, булка, ружа, трава, зевалица,
лишће, травка, стабло, јелка, јела, плама, биље, биљка, класје, венац (A7–9); причамо,
шетамо (А); причати, слушати, јавити, телефонирати, (A7–9); тело, срце, раме, колено
(A7–9); зазелени, поплави, порумени (A7–9); чело, коса, лице, обрве (A7–9); Чупа, Боса:,
љупка, прћаста, радосна, чупава, дотерана, зајапурена, спретна, пегава, боса, добро̀ ћудна
(A7–9); шака, палац, прсти, рука, кажипрст (A7–9); боса, спора (Д); горак, добар (Д);
женин, пријатељичин (Д); звоно, жито, перо, јато, стакло, ребро, блато, весло, село, коло
(Д); змија, птица (Д); купити, употребљавати (Д); леђа, пета, зуб, лакат, лице, груди,
брада (Д); лећи, јести (Д); миран, диван (Д); од, брата, од, сестре (Д); славан, јадан (Д);
тежак, дебео (Д); ученица, другарица (Д)

(3) Скупови облички сродних а значењски несродних примера
бацити, барка (Ес1Г); близнакиња, близина (Кс1Г); бора, болан (Ес1Г); бундева,
бука (Ес1Г); вест, пласт, кост, тест, раст (Кс1Г); вода, мода (К6Г); вода, рода (КЦ4РС);
воз, зов (НЛ6Г); воз, тост (НЛ8Г); гас, гасити, гасни, гаснути (К7РС); граду, град*
(НЛ3РС); дан, вредан (НЛ8Г); длан, план, слан (НЛ6Г); дуг, дуга* (НЛ6РС); Дунав, јунак
(З8Г); заграда, ограда, награда (НЛ7Г); зова, сова, слова (НЛ6РС); јесен, сен (З6Г); кафа,
капа (Ес1Г); кос, косити* (НЛ6РС); кос, сок (НЛ6Г); Коса, коси (КЦ4Г); косе, косом, коси
(Е3Г); Коси, коси* (К4Г); крити, критика, кришом, критично (К7РС); купа, купати*
(НЛ5Г); лав, лаж (НЛ6Г); лав, лаж (НЛс1Г); лав, плав (НЛ7Г); лези, лед (НЛ6Г); лекар,
пекар (З7Г); лекар, пекар (З7РС); лепити, лепо (Ес1Г); лист, лава, лала, лав, леђа, лек,
лет, лија, лифт, лице, ложа, луфт (Кс1Г); лом, лов (НЛ6Г); лом, лов (НЛс1Г); лош, лов
(Ес1Г); лош, лов (К6Г); Луку, лука* (НЛ3Г); љиљан, лити (Ес1Г); мек, мед (К6Г); мек, мед
(Кс1Г); мера, зера, Пера (НЛ7РС); мир, Рим (НЛ6Г); мир, свемир (НЛ8Г); Мира, дира,
бира (НЛ7РС); мирис, сирим (НЛ6Г); миш, мир (НЛ6Г); мрдати, ходати, врдати (НЛ7РС);
нов, ноћ (НЛ7Г); нога, рода (К6Г); пад, пас, пет (НЛ5Г); парк, пад (К6Г); писмо, писак,
писац, пише (К7РС); питати, читати, скитати, ритат (К4Г); пишем, бришем, уздишем;
пишемо, бришући, и, уздишући* (Ес1Г); предомислити се, прочепркати, прижељкивати,
проговорити (НЛ8РС); прост, мост (К6Г); прст, први (К6Г); прст, први (Кс1Г); прст, црн
(НЛс1Г); прст, црн (НЛ6Г); пун, пут (К6Г); пун, пут (Кс1Г); пусти, пуж (НЛ6Г); пусти, пуж
(НЛс1Г); река, сека, флека (НЛ6РС); репа, рупа, река, рука (З6РС); речит, река (НЛ7РС);
рис, вис (Ес1Г); роба, проба (К6Г); рода, вода, хода, згода (К4Г); сан, стан (Кс1Г); свест,
маст, гест, гост, прст, крст, текст, лист, част, таст (Кс1Г); село, дело (З7Г); село, дело
(З7РС); сет, пет (НЛ7Г); сир, рис (НЛ6Г); сит, син (Кс1Г); слив, крив (К6Г); смех, снег
(НЛ8Г); СПЕЦ, сува, травка, црна, чавка, тежак, тег, хладан, снег, важан, свет, крупан,
цвет, празан, клас, важан, глас, лепа, бајка, жива, мајка (З6РС); танка, тама (Ес1Г); терет,
тема (Ес1Г); тих, хит (НЛ6Г); траг, праг (НЛ8Г); ћебе, ћебенце (НЛс1Г); увеличати,
увеличавати (НЛс1Г); улица, столица (К7Г); ходати, додати, водати (НЛ6РС); час, част
(Ес1Г); чеп, реп (Ес1Г); чесма, песма (З7Г); чесма, песма (З7РС); Шума, шуми (З6Г); шут,
прут (НЛ8Г); кит, крофна, крт, копље (НЛ7Г); кљуцнути, кључаоница, китити,
кишобранџија (НЛ7Г)
висина, даљина, брзина, дубина, близина, ишина (A1–3); бор, спор (A4–6); везати,
веслати (A4–6); вечерас, северац (A4–6); висина, виолина (A4–6); висини, виолина (A4–
6); допустити, пољубити (A4–6); дуд, суд (A4–6); жут, пут (A4–6); југ, круг (A4–6); крај,
мај (A4–6); кућа, кула (A4–6); лак, ђак (A4–6); мед, лед (A4–6); облачић, облачак (A4–6);
песма, песак (A4–6); плод, род (A4–6); пост, кост (A4–6); потрчати, поцрнети (A4–6);
радостан, радити (A4–6); реп, џеп (A4–6); рода, вода (A4–6); свет, цвет (A4–6); сир, вир
(A4–6); слон, тон (A4–6); срећа, свећа (A4–6); срце, црква (A4–6); рој, твој, зри, ти, лет,
цвет, крај, гај, знај, сто (A4–6); ускочити, укочити (A4–6); црн, трн (A4–6); чист, лист
(A4–6); шапутати, залутати (A4–6); шум, шума (A4–6); видети, зидати (A7–9); војник,
двојник (A7–9); врат, врата (A7–9); град, зграда (A7–9); грлити, грдити (A7–9); дисати,
дизати (A7–9); коло, колона (A7–9); кров, коров (A7–9); липа, лишће (A7–9); љубав,
људи (A7–9); мазити, пазити (A7–9); мамац, самац (A7–9); мрсити, мрвити (A7–9); пиле,
писмо (A7–9); спарити, спазити (A7–9); цвркут, црква (A7–9); шал, шала (A7–9); алата,
заната (Д); била, априла (Д); бобу, боб, попу, поп (Д); бубањ, бубрег (Д); вал, лав (Д);
владање, млада (Д); воз, зов (Д); војска, вода (Д); врло, грло (Д); вући, пући (Д); гарда,
горда (Д); гладан, јадан (Д); гроб, роб (Д); Ивић, игла (Д); испеци, реци (Д); клетва,
жетва (Д); клупа, кућа (Д); кожица, ножица (Д); кочити, скочити (Д); кроје, моје (Д);
лишај, миша (Д); лоша, Милоша (Д); луд, трд (Д); лупање, клупа (Д); мажеш, можеш (Д);
мајка, даска (Д); малко, Марко (Д); Марта, марама (Д); мед, јед (Д); мисао, Милан (Д);
млади, глади (Д); морати, молити (Д); муке, науке (Д); нас, сан (Д); неко, далеко

(Раичковић) (Д); оба, соба (Д); перон, пером (Д); петак, летак (Д); питати, читати (Д);
правдати, задати (Д); рад, град (Д); рад, дар (Д); рађа, грађа (Д); расти, красти (Д); рат,
брат (Д); рибар, хитар (Д); роб, бор (Д); сир, рис (Д); слободе, воде (Д); срамот̀ е̄ , лепо̀ те
(Д); ставити, савити (Д); страда, града (Д); суша, душа (Д); уво, суво (Д); хучи, чучи
(имп.) (Д); црква, мрква (Д); цртати, црвен (Д)
(4) Скупови облички сродних примера у творбеном односу
брада, брадат (НЛ8Г); Брана, брани (З6Г); бродар, бродовласник, бродоломник
(З6Г); број, бројати (НЛ5Г); везати, веже (З5Г); вечера, вече (З7Г); винар, вино (З6Г);
висија, висок, вис (К7РС); вод, водати* (НЛ6РС); вода, воденица (З6Г); вода, водоноша,
наводњавање (КЦ4Г); водитељ, водитељка (З8РС); возити, вожња, воз (Ес1Г); вратар,
врата (К7Г); вучица, вук (З6Г); глава, глават (НЛ5Г); глава, главетина (НЛ8РС); глава,
главни, главобоља, заглавити (К5РС); гласно, глас (З6Г); говор, говорити (К6Г);
говорити, говор, изговорити, изговор, поразговарати (З8РС); грабити, разграбити
(Кс1Г); Град градила три брата рођена (З6Г); град, градити, грађанин, градски,
грађевинар, градић (К6РС); град, градски (НЛ8Г); градити, градим (З5Г); дечак, дечко
(З7Г); дечак, дечко (З7РС); добру, добар* (НЛ8Г); доћи, долазак (К7РС); дрво, дрвени
(НЛ8Г); друштво, друг, дружити се (К7Г); желети, жеља (К7РС); живот, живети (К7Г);
журити, журно (К7РС); жут, жућкаст (НЛ5Г); жућкаст, жуто (З6Г); завити, завој (К7Г);
закорачити, прекорачење, корачати, корак, искорак (З6РС); заћи, залазак (К7РС); зелен,
зеље (З6Г); земља, земљорадња, земљописац (КЦ4Г); зид, зидати (Ес1Г); зидар (З5Г);
Зидар, зида (З6Г); зидарски, зидни, изидарство, зидати, зидар (К6РС); зима, зимовати
(НЛ8РС); знак, знакови, знаци, значка (К5РС); зов, звати, звање, звоно (К5РС); зуб, зубар,
зубарство, зубић, зубат (НЛ6РС); Јагодинац, Јагодинка (З8РС); јеж, јежак, јежаст, јежић
(НЛ7РС); језик, језичав, језичак, језичина (НЛ6РС); казати, казивати (НЛ8РС); киша,
кишни (НЛ8Г); крај, крајичак (НЛ8РС); крив, кривац (Ес1Г); кућа, кућица (НЛ8Г); кућа,
кућица (НЛс1Г); кућа, кућица, окућница, кућерина, кућепазитељ, кућерак (З8РС); кућни,
кућица, кућерак, кућиште, кућити се (К6РС); лађа, лађарство, лађица, лађаст, лађар
(НЛ7РС); лед, леден, ледити, ледара (К7РС); лекар, лечи (З5Г); Лекар, лечи (З6Г); леп,
лепота (Ес1Г); летети, летачи (К8Г); Ливац, лије (З6Г); лист, листати (НЛ5Г); листати,
прелиставати (З6Г); личан, лице (З6Г); маст, мастан (НЛ8Г); маст, мастан (НЛс1Г);
мачка, мачак (З6Г); мешати, умешати (НЛ8Г); мислити, мисао (К7РС); мрвити, мрвица,
мрвичак, мрвичаст (НЛ7РС); награда, наградити* (НЛ6РС); нада, надати се (НЛ8Г); нада,
надати се (НЛс1Г); немоћ, занемоћи (З6Г); нога, ногавица, ногар (КЦ4Г); нос, носоња
(НЛ6Г); носити, носио, ношен, носићу, носили, носих (К7РС); ноћу, ноћ (К7Г); облачић,
облачак (НЛ7РС); одговори* (З8РС); оделити, одељење (К6Г); око, очни (НЛ7Г); осам,
осми (К7Г); осмех, смешити се, смешкати се, смешно (НЛс1Г); пазити, пажња (Ес1Г);
палити, паљевина (К7РС); певати, певачи (К8Г); певати, певушити (Кс1Г); Певац, пева
(З6Г); петоро, петорица* (НЛ7РС); писак, пискав* (НЛ7РС); писати, писменост, писање,
писамце, писарница, писмени, писар (К8РС); писати, писмо (К7РС); писати, преписати,
преписивати, пискарати, препис (З8Г); Писац, пише (З6Г); писмо, записати, записивати
(З6Г); плав, плавичаст, плавкаст (НЛ8Г); плесати, плес (К7РС); плећат, плећка* (НЛ7РС);
пливати, пливач, пливачица, пливање (К5РС); Пловка, плови (З6Г); плод, плодан
(НЛ7РС); плодан, плод (К7Г); поветарац, ветровито, ветрењача, ветроказ (К6РС);
позатварати, затворити, затвор (З6Г); пола, половина, преполовити (З6Г); правилно,
правилност (К8Г); прасе, прасенце, прасетина, прасити, прасићи (НЛ7РС); пријатељ,
пријатност, пријатељство (З7РС); приповедати, приповетка, приповедач (З6Г);
приповетка, приповедам, приповедач, исприповедати (З6РС); приповетка, приповедач
(К6Г); прича, причати (К7РС); причати, причам (З5Г); Приче, нам, причају (З6Г);
прозирати, прозор (К7Г); пролећни, пролетети (К6РС); путник, путеви, путни (К7Г);
путовати, путописац (К6Г); путоказ, путопис, путнички, путописни (НЛ8РС); радити,

рад (К7РС); радити, урадити (НЛ8Г); радити, зарадити, зарађивати (КЦ4Г); радништво,
рад, радник, радити, раднички, радуцкати (К7РС); расположен, расположено,
расположење (НЛс1Г); рачунски, рачунати (К8Г); река, речица (З8РС); речник, речи
(К7Г); розе, розикаст, розикав (НЛ8Г); рука, рукав, рукавац, рукавица (НЛ6РС); рука,
рукавица, руководилац (КЦ4Г); руководити, рука, рукавица (З7РС); ручати, ручамо
(З5Г); светлост, осветлити, осветљење (З6Г); Свирач, свира (З6Г); свој, својина (Ес1Г);
село, преселити, пресељавати (З6Г); село, преселити селидба, усељење, насељавање
(З6РС); сељак, сељаци, сељаштво (НЛ5Г); сећи, сечиво (К7РС); сив, сиваст, сивкаст
(НЛ8Г); слама, сламка (З6Г); сликање, сликовито (К8Г); сликарски, сличица, сликати,
сликарчић, сликар (К6РС); служавка, слуга (К7Г); смејуљак, смејуљити се, смејати се,
смејуцкати се (НЛ8Г); смех, смешити се, смешкати се, смешно (НЛ6Г); снови, сањам
(К7Г); срце, срцепарајући, срцолик (НЛ6РС); стабло, стабљика (З8РС); трава, травица
(З8РС); травка, трава (З8РС); траг, тражити (НЛ8Г); траг, тражити (НЛс1Г); трка, трчати
(К8Г); трубач, труби (З5Г); Трубач труби (З6Г); трчати, трк (К7РС); узбудити, будити,
узбуђење (З7РС); укидати, укинути (Кс1Г); уписати, уписивати (МЕСТО, АКЦЕНТА, ОВАЈ,
И, ДАЉЕ) (К6Г); успавати, успаван, успаванко, успаванка (НЛ8РС); ученик, ученица
(З8РС); учитељ, учитељица (К8Г); учитељ, учитељица (З8РС); учити, учионица (К6Г);
хаљина, хаљинетина (Кс1Г); ходати, ходаш (З5Г); црвенети, црвенкаст (Кс1Г); црн,
црнац (Ес1Г); цртати, цртачи (Кс1Г); чезнути, чезнутљиво (Кс1Г); чекати, дочек (К7РС);
читати, читалац (К7РС); шенаесторо, шенаестерац (Кс1Г); шетати, шетам (К7РС); шума,
шумарак, пошумљавање (З6Г); Шумадија, Шумадинац (К4Г); шумарак, шума,
пошумљавање (З7РС); заложити, презалогајити, залогај (З7РС); рећи, реч (К7РС);
дружељубив, дружење, другарица, другарство, друштво, удружење (A1–3); брод,
бродић (A4–6); видети, виђати (A4–6); перо, перје (A4–6); родити, рађати (A4–6);
возити, возати (A7–9); волети, заволети (A7–9); двор, дворац (A7–9); желети, зажелети
(A7–9); занимљив, занимање (A7–9); звоно, звонце (A7–9); здрав, здравље (A7–9); зрно,
зрнце (A7–9); мачка, мачак (A7–9); мислити, помислити (A7–9); облачак, облачић (A7–
9); патак, паче (A7–9); певати, отпевати (A7–9); певач, пева (A7–9); писати, написати
(A7–9); правда, неправда (A7–9); првак, први (A7–9); путник, путује (A7–9); ратник,
ратује (A7–9); реч, речит (A7–9); скакач, скаче (A7–9); срећа, несрећа (A7–9); тркач, трка
(A7–9); штампати, одштампати (A7–9); бранити, бранилац (Д); висок, висина (Д); вођа,
вођство (Д); вук, вучица (Д); гледати, гледалац (Д); град, градити (Д); грана, грање (Д);
гроб, Х (Д); добру, добар, Ркњ (Д); жаба, жабац (Д); жабац, жаба (Д); здрав, здравље (Д);
злато, златан (Д); јагње, јагњетина (Д); књига, књижетина (Д); књига, књижица (Д);
коњ, коњина (Д); крадљив, красти (Д); кукњава, кукати (Д); кућа, кућерина (Д); кућа,
кућица (Д); лисац, лисица (Д); лисац, Х (Д); Мачва, Х (Д); нос, носина (Д); оставити,
остава (Д); перје, перо (Д); пилетина, пиле (Д); пратити, пратња (Д); пријатељица,
пријатељ (Д); рука, ручица (Д); рука, ручица (Д); свирати, свирка (Д); слушати,
слушалац (Д); Србин, Србија (Д); тужити, тужба (Д); чешаљ, чешљати (Д)
(5) Скупови облички сродних примера у флективном односу
бака, бако (З7Г); бирати, бира (З6Г); брег, брегови, брегова, бреговима (Зс1Г); вал,
валови (К6РС); века, векова (З6Г); Вере, Вером (З8Г); викати, вичем (З5Г); викати,
вичем (НЛ6Г); високи, високог, високом (З8Г); вода, воду (З7Г); вода, воду (К7Г); вода,
воду (Кс1Г); вода, воду (Кс1Г); вода, воду (НЛ8Г); вода, воду (НЛс1Г); возити, вожен
(НЛ8Г); возити, вожен (НЛс1Г); војска, војску (Кс1Г); војска, војсци, војску (К7Г); време,
времена* (НЛс1Г); времена* (НЛ8Г); глава, главе (З5Г); глава, главе* (НЛс1Г); глава,
главе (НЛ8Г); глава, главу (З7Г); глава, главу (К6Г); глава, главу (Кс1Г); глава, две, главе
(З8РС); Глава, дотаче, главу (З6Г); глава* (К8Г); гора, гора (НЛ8Г); град, градови (Ес1Г);
града, градови (НЛ8Г); града, градови (НЛс1Г); грана, грану (К6Г); грана, грану (Кс1Г);

грана, грану (НЛ6Г); греда, греде (З5Г); грозд, гроздови (К6Г); дан, дана (НЛ6Г); дан,
дана* (НЛс1Г); дан, дана (НЛ8Г); дати, дам (НЛ8Г); дати, дам (НЛс1Г); дете, детета
(НЛ8Г); дете, детета (НЛс1Г); дете, деца (З6Г); дете, деца (НЛ5Г); деца, децо (К7Г); деца,
децо (К8Г); деца, децо (Кс1Г); друг, другови, другова, друговима (Зс1Г); друг, другови
(Ес1Г); другар, другара* (НЛ8Г); дугме, дугмета* (З8РС); душа, душе (З5Г); душа, души,
душо (К7Г); душа, душо (Кс1Г); ђак, ђаци (Ес1Г); жбун, жбунови (К6Г); жена, жено (З7Г);
жена, жено (К7Г); жена, жено (Кс1Г); журити, журим (З6Г); записати, запишем (НЛс1Г);
звезда, звездо (К6РС); земља, земљу (К7Г); земља, земљу (Кс1Г); зидати, зидам (З6Г);
зима, зиме (З5Г); зима, зиму (К6Г); зима, зиму (К8Г); зима, зиму (Кс1Г); зима, зиму
(НЛ6Г); зи̑ ме, зи́ ма̄ (З6Г); знати, знам (Ес1Г); знати, знам (НЛ8Г); знати, знам (НЛс1Г);
Зора, Зоро! (З8РС); зора, зору (Кс1Г); име, имена, имена* (Ес1Г); казати, кажеш (З7Г);
капетан, капетане (К5РС); кума, кумо (К6РС); кунем, клео, клела, клет (Зс1Г); лек,
лекови (К6РС); лет, летови (К6РС); лечити, лечи (З6Г); лик, ликови (К6Г); лика, ликова
(З6Г); лопта, лопти (НЛс1Г); лопта, лопти* (НЛ8Г); Мира, Миро (К6Г); Мира, Миро
(Кс1Г); надати се, надајући се, надао се, надај се, надају се, надах, се, надао, би, се (К6РС);
написати, напишем (НЛ8Г); не вратити се, не вратим, се (З8РС); не дајем, не дам (З8Г);
не знам, не знадох (З8Г); не кажем, не казах (З8РС); не написаше, не написа (З8Г); не
носити, не носим (З8РС); не радим, не радио (З8Г); не спавам, не спавају (З8Г); не читам,
не читао (З8РС); нога, ногу (К7Г); нога, ногу (Кс1Г); огледала* (К8Г); одговори* (З8РС);
писати, пишем (З7Г); писати, пишем (З8РС); писати, пишем (НЛ6Г); писати, пишем
(НЛ8Г); писати, пишем (НЛс1Г); пишем, не пишем (НЛ8Г); план, планови (К6РС); пливај,
не пливај (НЛ8Г); погоди* (З8РС); прича, приче (З5Г); прозора* (К8Г); пут, путеви
(К6РС); рад, радови (К6Г); ради, не, ради (НЛ8Г); радити, радим (НЛс1Г); радити,
радим* (НЛ8Г); рука, руке (Ес1Г); рука, руко, руци (К7Г); рука, руку (мије) (З5Г); рука,
руку (З7Г); рука, руку (К6Г); рука, руку (Кс1Г); Рука, стеже, руку (З6Г); свирати, свирају
(НЛс1Г); свирати, свирају* (НЛ8Г); свирати, свиран (НЛ8Г); свирати, свиран (НЛс1Г);
сека, секо (З7Г); сестра, сестро (З7Г); сестра, сестро (К7Г); сестра, сестро (Кс1Г); сестра,
сестро (НЛ8Г); сестра, сестро (НЛс1Г); сећи, сечем (НЛ8Г); сећи, сечем (НЛс1Г); Слуга,
позва, слуге (З6Г); слуга, слуге (З5Г); слуга, слуго (К6РС); снага, снагу (К6Г); снага, снагу
(Кс1Г); среда, среди, среду (К7Г); срце, срца (НЛ7РС); стан, станови (К6РС); страна,
страну (К6Г); стрела, стрело (НЛ7РС); тета, тето (К6РС); трава, траве (З5Г); трчати,
трчао (НЛ8Г); трчати, трчао (НЛс1Г); уградити, уграђен (НЛс1Г); урадити, урађен
(НЛ8Г); учим, не, учим (НЛ8Г); хвалити, хвалиш (З6Г); ходати, ходамо (З6Г); читам,
читамо, читају, читајући, прочитавши, читан (З8Г); чудо, чудеса (З6Г); шума, шумова
(З6Г);
казати, кажи, кажем (A7–9); лист, листови (A7–9); писати, пиши, пишем (A7–9);
приповедам, приповедати (A7–9); причам, причати (A7–9); радим, радити (A7–9);
разговарамо, разговарати (A7–9); стварам, стварати (A7–9); тумачим, тумачити (A7–9);
Београђани, Београђанина (Д); била, био (Д); био, била (Д); болест, болести (Д); бос, боса
(Д); брала, брао (Д); бројте, бројати (Д); важност, важности (Д); во, вола (Д); вода, воду
(Д); водити, вођен (Д); возити, вожен (Д); глава, главу (Д); гоњен, гонити (Д); града,
градови (Д); града, градови (Д); грана, грану (Д); дала, дао (Д); добити, добио (Д); душа,
душо (Д); жена, жено (Д); живот, живота (Д); задати, задао (Д); заћи, зашла (Д); звала,
звао (Д); звана, звати (Д); зелен, зелена (Д); земља, земљу (Д); игла, иглу (Д); изабрао,
изабрати (Д); изгубити, изгубљен (Д); издати, издао (Д); Карловчани, Карловчанин (Д);
карташ, картати (Д); ковати, ковао (Д); конца, конац (Д); кост, кости (Д); кројте, кројити
(Д); кућом, кућо (Д); ломити, ломљен (Д); лонац, лонца (Д); лонац, лонца (Д); магла,
маглу (Д); Мара, Маро (Д); мислим, мисли (имп) (Д); младост, младости (Д); могао,
могла (Д); молити, мољен (Д); мост, моста (Д); на, зиду, зидови (Д); нога, ногу (Д);
носим, не, носим (Д); носити, ношен (Д); оче, отац (Д); памтим, памтити (Д); пекао,
пекла (Д); поћи, пошла (Д); правдај, правдати (Д); прасе, прасета (Д); придобила,

придобио (Д); професор, професори (Д); рад, Х (Д); Рада, Радо (Д); радити, рађен (Д);
радиш, не, радиш (Д); рекао, рекла (Д); рече, не рече (Д); рука, рукама (Д); Рука, руку,
мије (Д); руке, рукама (Д); сестра, сестро (Д); средити, сређен (Д); страна, страну (Д);
тровати, тровао (Д); трчати, трчао (Д); ћутим, ћути (имп) (Д); учим, учити (Д); хранити,
храњен (Д); црвен, црвена (Д); читај, читати (Д)
(6) Скупови значењски несродних хомоформа
бар, бар, Бар* (НЛ4Г), бара, Бара* (НЛ6Г); бара, Бара* (НЛс1Г); било (Кс1Г); благо*
(НЛ4Г); боја* (К7Г); бора* (К6Г); Боса, боса (КЦ4Г); Боса, боса* (К4Г); Брана, брана*
(НЛ5)
буди*, кад, се, буди (З7Г); ведро* (К7Г); веће* (З7Г); видео* (НЛ7Г); виле (НЛ4Г);
вилица* (З7Г); врана* (З5Г); врата* (К6Г); врата* (К8РС); вуци* (НЛ6Г); горе (Кс1Г);
горе* (Кс1Г); горе* (Б4РС); гори* (Ес1Г); гори* (К7РС); горе* * (НЛ3Г); да* (Кс1Г); дуга
(З4Г); дуга* (З7РС); дуга* (НЛ5); дуга (З6Г); дуга* (З7Г); дуга* (НЛ3Г); дуга* (НЛ6Г);
дуга* (НЛс1Г); дуж* (Кс1Г); жива (З6Г); жива* (З7Г); живе (З4Г); живе* (З7Г); замка*
(К6РС); зове** (НЛ3Г); извести (Кс1Г); извести* (К7РС); једро* (НЛ7РС); Јела, јела*
(НЛ5); Јела јела разних јела (З4Г); Јела јела разних јела (З7РС); Јела, јела* (Ес1Г); јеле *
(К4Г); када* (К6Г); кап* (К7РС); код* (Кс1Г); кос* (К6Г); кос* (К6РС); коса, Коса (З6Г);
коса* (К4Г); Коса, коса* (К4Г); коса* (НЛ3Г); крај* (Кс1Г); крила* (Б3Г); крила* (НЛс1Г);
купа (К7Г); купити (НЛ4Г); куца (З6Г); куца* (НЛ4Г); Левак сипа воду у левак (З4Г);
левак (З6Г); лета* (К7РС); лета* (Кс1Г); лети, лети* (НЛ4Г); лети** (З6Г); лећи* (Ес1Г);
Лука* (К4Г); Лука* (К4Г); маја, Маја** (НЛ4Г); Машина, машина* (Е4Г); медом* (Кс1Г);
млада* (НЛ4Г); Нада, нада* (НЛ8Г); низ* (Кс1Г); обучен* (К5Г); око* (Кс1Г); орао (Кс1Г);
осу* (К8РС); пас (З8Г); пас* (К5РС); пасти* (К7РС); пасти* (НЛ5); Пера, пера* (НЛ5);
Перо, перо (НЛ4Г); пита (З6Г); плави* (З7Г); плакати (НЛ4Г); под* (Кс1Г); прави*
(З8РС); прави* (Ес1Г); прави* (З7Г); пролеће* (НЛ3Г); пролеће* (НЛ3РС); пролеће**
(З6Г); прска, вода, дрво (З4Г); рад (Кс1Г); рад* (З3Г); Рада, рада (З4Г); Рада, рада*
(З7РС); Рада* (НЛ6Г); ради* (Кс1Г); радио (Кс1Г); радио* (К6Г); радио* (НЛ3Г); радио*
(НЛ6Г); реци (З4Г); реци* (З7Г); реци* (КЦ4Г); реци* (НЛ3Г); рода* (З7Г); сад* (З3Г);
сад* (Кс1Г); салом* (Ес1Г); Сања, сања* (НЛ3РС); село* (К7Г); село (З6Г); село (Кс1Г);
село* (Кс1Г); скуп (З6Г); скуп* (Ес1Г); скуп* (З7Г); скуп* (К6Г); скуп* (К8РС); скуп*
(Кс1Г); скуп* (НЛ5РС); собом* (НЛ3РС); срчан* (НЛс1Г); У гори гори (З4Г); шуме*
(НЛ7Г); шуми (З4Г); шуми* (З5Г); шуми* (З7Г); шуми* (КЦ4Г); шуми* (НЛ3Г);
дуг (A4–6); кос (A4–6); крај (A4–6); скуп (A4–6); спор (A4–6); сто (A4–6); боја (Д);
буре (Д); ваљати (Д); ваљати (Д); воде (Д); крила (Д); кука̄ (Д); купити (Д); лука (Д);
орао (Д); орах (Д);
(7) Скупови значењски несродних хомонима
бар, Бар* (НЛ4Г), бег* (К6РС); бег* (Кс1Г); вила (Кс1Г); Вила (Кс1Г); виле (НЛ4Г);
виле (КЦ3РС); град* (З5Г); град (НЛ3РС); град (Б4РС); град (Е3Г); град (З8Г); град
(КЦ3РС); град* (Е4Г); град* (Ес1Г); град* (З3Г); град* (З4Г); град* (З6Г); град* (К4Г);
град* (К5РС); град* (К6РС); град* (К8РС); град* (Кс1Г); град* (КЦ4Г); град* (НЛ3Г);
град* (НЛ5Г); да, да̏ * (Ес1Г); да, да̑ * (НЛс1Г); загледала* (Ес1Г); запевати* (Кс1Г); купи*
(З7РС); купим* (НЛ8Г); купити (Кс1Г); купити* (Ес1Г); купити* (Ес1Г); купити* (З6Г);
купити* (НЛ5Г); купити* (НЛ6Г); Лук за лук* (КЦ4Г); лук, СЛИКА (НЛ3РС); лук (Е3Г);
лук (З8Г); лук (КЦ3РС); лук* (Б3Г); лук* (Ес1Г); лук* (К5РС); лук* (К6РС); лук* (Кс1Г);
лук* (НЛ3Г); лук* (НЛ5Г); лук* (НЛ6Г); лук* (НЛс1Г); лук* (З6Г); Лука, лука* (НЛ5);
обавити* (К5Г); пара (Кс1Г); под* (Ес1Г); под* (НЛс1Г); подићи* (З6Г); поплавити*
(К5Г); разгледати* (Кс1Г); распарити* (К5Г); сам* (Ес1Г); сам* (НЛс1Г); седети (Кс1Г);

седети* (К5РС); седети* (К8РС); седи* (Ес1Г); слагали (се) (К8РС); слагати (З6Г);
слагати* (НЛ5Г); слагати* (НЛ6Г); слагати* (НЛс1Г); суду* (НЛ4Г)
град (A4–6); купити (A7–9); лук (A4–6); седети (A7–9); слагати (A7–9)
(8) Скупови творбених хомоформа
Биља, биља* (К6РС); биће (З7Г); блага нарав блага вреди* (З7Г); ближи* (З7Г);
Боса, боса (З4Г); брзо (Кс1Г); вечери* (К7РС); Вишње, вишње* (К4Г); врело (Кс1Г);
гуши* (З7Г); Дана, дана* (К6РС); Дара, дара* (К6РС); дива, дива* (К7Г); Драга ми је драга
(З6Г); Драга* (К6Г); дуг* (К6РС); дуг* (НЛ6Г); Дуња, дуња* (К4Г); жути* (Ес1Г);
загледати* (К7РС); запевати* (К7РС); зелен* (З7Г); зими** (З6Г); Јагода, јагода* (К4Г);
јако (З7РС); јако (Кс1Г); јако* (К7РС); Јела јела разних јела (З4Г); крај* (Е4Г); кума*
(НЛ6Г); кума* (З7РС); легло (Кс1Г); лењо (Кс1Г); лепо (Кс1Г); лепо* (К6РС); лепо*
(К7РС); мало* (Ес1Г); мирно* (К7РС); мисли, мисли* (Ес1Г); мисли, мисли* (К7Г);
Мишић, мишић* (НЛ4Г); млада (Кс1Г); млада* (К6Г); млада* (Кс1Г); напети* (К7РС);
новина* (НЛ8Г); њушка* (Б4РС); њушка* (НЛ4Г); одговори* (К5РС); отвори* (К5РС);
пловка* (НЛ6Г); поклони* (К5Г); помоћи* (К5Г); право* (К6РС); право* (К6РС); пре, пре*
(НЛ8РС); прегледати* (К7РС); раван* (З7Г); Рада (З4Г); Рада, рада* (З7РС); разгледати*
(К7РС); раскидати* (К7РС); Сања, сања* (К7Г); Сања, сања* (НЛ3РС); Слободан,
слободан* (З6Г); снажно (Кс1Г); студен* (З7Г); тихо* (К7РС); хладно* (К6Г);
пегла (A7–9); дана (Д); дара (Д); Драганом (Д); Р, крај (Д); Р, крај (Д); рада (Д);
супругом (Д);
(9) Скупови творбених хомонима
вишњу / Вишњу* (НЛ3РС); Зора, зора (Б4РС); зора, Зора (Ес1Г); новинама* (НЛ4Г);
новине* (К5Г); печење* (К5Г); прегледати* (К5РС); Роса* (К5РС); Роса* (К6РС); Ружица*
(З7Г)
Зора (Д); Р, новине (Д);
(10) Скуп флективних хомоформа
ваза* (Кс1Г); види* (К6Г); врана* (З5Г); времена* (К5РС); времена* (Кс1Г); глава*
(К6Г); година* (К6РС); гора* (НЛс1Г); господару* (К5Г); гради* (З7РС); дана, Гпл (З6Г);
дана* (НЛ8Г); дана* (НЛс1Г); ђака* (Кс1Г); ђака* (Кс1Г); жене* (К6Г); залепи*ПИ (К8РС);
затворите* (Кс1Г); зграда* (КЦ4Г); зима* (К6Г); зора* (К7РС); зуба (З6Г); излази*
(Кс1Г); израчуна* (Ес1Г); имена (Кс1Г); имена* (К5Г); имена* (Кс1Г); јабука* (З4Г);
киша* (З5Г); клони* (Кс1Г); клони*ПИ (К8РС); књига* (З4Г); књига* (З5Г); књига*
(З8Г); књига* (З8РС); књиге* (Ес1Г); књиге* (З8Г); књиге* (К6Г); компјутера* (К6РС);
кошуља (К8РС); крава* (З4Г); крава* (З7Г); кућа* (З4Г); кућа* (З5Г); кућа* (З7Г); кућа*
(КЦ4Г); лађе* (К6Г); љуби* (НЛ7Г); марамица* (К6РС); мисли* (К6РС); младићу* (К5Г);
новина* (НЛс1Г); ногу* (З8РС); одела* (Кс1Г); одлучи* (К8РС); ормана* (К6Г); отвори
(Кс1Г); отвори* (К8РС); пази* (Кс1Г); пожели* (К6Г); поља* (З4Г); презимена* (Кс1Г);
прича* (К6РС); прозора (К8РС); прозора* (К6РС); пчела* (К7РС); рамена (К8РС); рамена*
(К5Г); рамена* (Кс1Г); река* (К6Г); речи, Гпл (З6Г); ружа* (К6Г); руке (З7РС); сведока*
(Ес1Г); села* (З4Г); села* (З5Г); слике* (К6РС); суза* (К7РС); телефона* (Кс1Г); уради*
(К5Г); шестара* (К6РС); школа* (Кс1Г); шума* (З3Г); шума* (З4Г); шума* (З5Г); шума*
(КЦ4Г);
блокаде (Д); дужности (Д); жене (Д); козе (Д); колоне (Д); молитве (Д); прича (Д)
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Изјава о ауторству

Име и презиме аутора: Ђорђе Јанковић
Број досијеа:

11045 / д

Изјављујем
да је докторска дисертација под насловом
Прозодијске алтернације у творби речи
и њихова примена у настави српског језика






резултат сопственог истраживачког рада;
да дисертација ни у целини ни у деловима није била предложена за стицање
дипломе студијских програма других високошколских установа;
да су резултати коректно наведени и
да нисам кршио / ла ауторска права и користио / ла интелектуалну својину
других лица.

Потпис аутора
У Београду, __________________

_______________________________________________

Прилог 2

Изјава o истоветности штампане и електронске верзије
докторског рада

Име и презиме аутора: Ђорђе Јанковић
Број досијеа:

11045 / д

Студијски програм:

Језик, књижевност, култура

Наслов рада:

Прозодијске алтернације у творби речи и њихова примена у
настави српског језика

Ментор:

проф. др Весна Ломпар

Изјављујем да је штампана верзија мог докторског рада истоветна електронској
верзији коју сам предао / ла ради похрањивања у Дигитални репозиторијум
Универзитета у Београду.
Дозвољавам да се објаве моји лични подаци за добијање академског назива доктора
наука, као што су име и презиме, година и место рођења и датум одбране рада. Ови
лични подаци могу се објавити на мрежним страницама дигиталне библиотеке, у
електронском каталогу и у публикацијама Универзитета у Београду.

Потпис аутора
У Београду, __________________

_______________________________________________

Прилог 3

Изјава о коришћењу

Овлашћујем Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ да у Дигитални
репозиторијум Универзитета у Београду унесе моју докторску дисертацију под
насловом:
Прозодијске алтернације у творби речи
и њихова примена у настави српског језика
која је моје ауторско дело.
Дисертацију са свим прилозима предао / ла сам у електронском формату погодном за
трајно архивирање.
Моју докторску дисертацију похрањену у Дигиталном репозиторијуму Универзитета у
Београду, и доступну у отвореном приступу, могу да користе сви који поштују одредбе
садржане у одабраном типу лиценце Креативне заједнице (Creative Commons) за коју
сам се одлучио / ла:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ауторство (CCBY)
Ауторство – некомерцијално (CCBY‐NC)
Ауторство – некомерцијално – без прерада (CCBY‐NC‐ND)
Ауторство – некомерцијално – делити под истим условима (CCBY‐NC‐SA)
Ауторство – без прерада (CCBY‐ND)
Ауторство – делити под истим условима (CCBY‐SA)

(Молимо да заокружите само једну од шест понуђених лиценци.
Кратак опис лиценци је саставни део ове изјаве).

Потпис аутора
У Београду, __________________

_______________________________________________

1. Ауторство. Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дела и
прераде, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца
лиценце, чак и у комерцијалне сврхе. Ово је најслободнија од свих лиценци.
2. Ауторство – некомерцијално. Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно
саопштавање дела и прераде, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране
аутора или даваоца лиценце. Ова лиценца не дозвољава комерцијалну употребу
дела.
3. Ауторство – некомерцијално – без прерада. Дозвољавате умножавање,
дистрибуцију и јавно саопштавање дела, без промена, преобликовања или употребе
дела у свом делу, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или
даваоца лиценце. Ова лиценца не дозвољава комерцијалну употребу дела. У односу
на све остале лиценце, овом лиценцом се ограничава највећи обим права коришћења
дела.
4. Ауторство – некомерцијално – делити под истим условима. Дозвољавате
умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дела и прераде, ако се наведе име
аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце и ако се прерада
дистрибуира под истом или сличном лиценцом. Ова лиценца не дозвољава
комерцијалну употребу дела ипрерада.
5. Ауторство – без прерада. Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно
саопштавање дела, без промена, преобликовања или употребе дела у свом делу, ако
се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце. Ова
лиценца дозвољава комерцијалну употребу дела.
6. Ауторство – делити под истим условима. Дозвољавате умножавање,
дистрибуцију и јавно саопштавање дела, и прераде, ако се наведе име аутора на
начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце и ако се прерада дистрибуира
под истом или сличном лиценцом. Ова лиценца дозвољава комерцијалну употребу
дела и прерада. Слична је софтверским лиценцама, односно лиценцама отвореног
кода.

