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Дра га на Ра до ва но вић
Јо ва на Ни ко лић

АКУТ У ГО ВО РИ МА КО СОВ СКО-РЕ САВ СКОГ ДИ ЈА ЛЕК ТА*  
(СКИ ЦА ГЕ О ГРАФ СКОГ РАС ПО РЕ ДА)

У ра ду се на осно ву до са да шњих опи са ко сов ско-ре сав ских го во ра кар то граф ски 
при ка зу је аре ал ме та то ниј ског аку та, или као си гур но по твр ђен или пак на слу ћи ван у 
ра ни јим ис тра жи ва њи ма у по је ди ним зо на ма овог ди ја лек та. Акут је по у зда но по све-
до чен у го во ри ма сре ди шњег под ди ја лек та, а с до ста си гур но сти се прет по ста вља да се 
изо гло се ње го вог про сти ра ња про ду жу ју и ју го за пад но од ко па о нич ког ма си ва ко сов-
ско-ме то хиј ског под руч ја. До са да шња ис тра жи ва ња се до пу њу ју но вом гра ђом из шест 
пунк то ва Сред њег Ибра, ана ли зи ра ном и по ступ ком екс пе ри мен тал не фо не ти ке. Ре зул-
та ти су по ка за ли да се акут одр жао и на ле вој стра ни Ибра, упр кос ино ва ци о ним утица-
ји ма са Ро го зне.

Кључ не ре чи: ко сов ско-ре сав ски го во ри, ме та то ниј ски акут, сре ди шњи и ју жни 
под ди ја ле кат К-Р го во ра, Сред њи Ибар, лин гво ге о граф ски при каз. 

Ba sed on the exi sting de scrip ti ons of the Ko so vo-Re sa va di a lect, this pa per pre sents 
car to grap hi cally the areal of the me ta to nic acu te ac cent – eit her as con fir med or pre su med in 
so me zo nes of this di a lect in the ear li er re se arch. The acu te ac cent has been con fir med in the 
cen tral sub di a lect, and it is re a so nably as su med that the iso gloss of its di stri bu tion ex tends 
so uth-west ward from the Ko pa o nik mo un tain of the Ko so vo and Me to hi ja re gion. Ear li er re-
se arch is sup ple men ted with ma te ri als from six new pla ces in the mid dle Ibar re gion, analyzed 
by applying ex pe ri men tal pho ne tic met hods. The re sults show that the acu te ac cent still exists 
on the left bank of the ri ver Ibar, in spi te of strong in no va tory in flu en ces from Ro go zna.

Key words: Ko so vo-Re sa va di a lect, me ta to nic acu te ac cent, cen tral and so ut hern Ko-
so vo-Re sa va sub di a lect, Mid dle Ibar, lin guo-ge o grap hi cal over vi ew.

1. УводненаПомене
1.1. Аре ал но пред ста вља ње је зич ких по је ди но сти на од ре ђе ном про сто-

ру пру жа пот пу ни ји увид у син хро но ста ње, као од раз за вр ше них или чак 
не пре вре лих ди ја хро ниј ских про це са, јер „од кар то гра фи ра ња не ма бо љег 
по ступ ка да са бра на гра ђа ‘про гле да’. Кар та не кад на го ве сти од го вор, јед на ко 
је ва жно и ка да са мо по ста ви пи та ње” (ПижУРица 2005 :71). 

1.2. Ак ту ел на на сто ја ња да се на срп ском је зич ком про сто ру от кри ју 
„тра го ви” аку та и ис цр та ју но ви прав ци кре та ња изо гло са под стак ну те су 
прет по став ка ма „да су и сви што кав ски го во ри на сле ди ли, из ста ри је епо хе 
њи хо вог раз вит ка, по ред два ју ак це на та си ла зне ин то на ци је и је дан акут ски 
ин то ни ран ак це нат, ме та то ниј ски – ча кав ски акут” на шта „ука зу ју још уви јек 
ра за су ти ње го ви тра го ви у не ким што кав ским го во ри ма” (Pe co 1987: 255), 

* Рад је ре зул тат ра да на Од се ку за ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња Ин сти ту та за срп ски 
је зик СА НУ, фи нан си ра ном од стра не Ми ни ста р ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је на осно ву Уго во ра бр. 451-03-68/2022-14 и ре зул тат ра да на Ин си ту ту за 
срп ску кул ту ру При шти на/Ле по са вић (Уго вор бр. 451-03-68/2022-14).



78 ДРА ГА НА РА ДО ВА НО ВИЋ, ЈО ВА НА НИ КО ЛИЋ

као и Иви ће вом тврд њом да чу ва ње аку та на што кав ској је зич кој те ри то рији 
под ра зу ме ва не ко ли ко под руч ја без ме ђу соб ног до ди ра. Прет по став ка је да 
се ме та то ниј ски акут мо гао очу ва ти и у ис точ ним што кав ским го во ри ма (не 
са мо оним на за па ду), ко ји ина че чу ва ју и ста ро ме сто ак цен та (ивић 1994: 
246; 1998: 398). 

1.3. До бра про у че ност сре ди шње зо не ко сов ско-ре сав ског ди ја лек та 
омо гу ћи ла је да се у оп штим цр та ма од ре ди аре ал аку та у овој зо ни (ивић 
2009: 84), бу ду ћи да је ви ше ди ја лек то ло шких ис тра жи ва ња по твр ди ло вред-
но сти ак це нат ских ре а ли за ци ја ко је се мо гу до ве сти у ве зу са очу ва но шћу 
фо но ло шке ин ди ви ду ал но сти пра сло вен ског аку та. За сад смо екс пли цит но 
оба ве ште ни да акут ска вред ност на тлу цен трал не ко сов ско-ре сав ске обла-
сти за хва та „ко па о нич ко-за пад но мо рав ски ком плекс” (Радић 2010а), то јест 
об у хва та про стор ис точ но и се ве ро и сточ но од Ко па о ни ка – сли во ве То пли це 
и Ра си не те да је крај ња се вер на тач ка сек тор из ме ђу Тр сте ни ка и Кру шев ца 
до бли зу За пад не Мо ра ве. У ди ја лек то ло шкој ли те ра ту ри из о ста ју по да ци 
о то ме да ли се евен ту ал но тај аре ал про те зао све до кон такт ног под руч ја 
са при зрен ско-ју жно мо рав ском зо ном, где се про до ром бал ка ни стич ких 
цр та ова фо но ло шка вред ност из гу би ла. 

Уста но вље но је да ју жна тач ка иде до Мер ће за и Мр че за пад но од Кур-
шу мли је, од но сно да је „је згро” овог аре а ла Алек сан дро вач ка Жу па (ивић 1994: 
245–246); нео а кут је са чу ван „у тра го ви ма” и у сли ву Сту де ни це (дРаГин 2005). 
По твр де фо но ло шке очу ва но сти ме та то ниј ског аку та на ју го и сточ ној ко па о-
нич кој стра ни отво ри ле су пи та ње ње го ве очу ва но сти на ју жним и ју го за пад ним 
об рон ци ма Ко па о ни ка, на ко сов ско ме то хиј ској стра ни (Радић 2010а: 230). 

2. досадашњаистРаживања
2.1. Ме ђу пр ве по ме не ко ји ука зу ју на мо гу ћу очу ва ност пра сло вен ског 

аку та жуп ске обла сти убра ја ју се Мо ско вље ви ће ве бе ле шке на ста ле на ди ја-
лек то ло шкој екс кур зи ји 1907. го ди не са проф. Бе ли ћем1 по кру ше вач кој Жу пи 
и Ра си ни: 

„Све ка рак те ри стич не осо би не Ко сов ско-ре сав ског ди ја лек та ов де се до след но 
чу ва ју, ка ко фо нет ске, та ко и мор фо ло шке и син так сич ке. Ште та је што про фе-
сор Бе лић ниг де ни је об ја вио оно што је на шао при ли ком ово га пу та. Ако су 
ње го ве бе ле шке са чу ва не, ва ља ло би из њих по ва ди ти све што је ин те ре сант-
но и об ја ви ти. Мо жда ћу и ја то учи ни ти са сво јим бе ле шка ма, а ов де ћу ре ћи 
са мо не ко ли ко ре чи о го вор ним осо би на ма то га кра ја. Ак це нат с крај ње га 

1 Исто ри ју при су ства ме та то ниј ског аку та у го во ри ма Ср би је, с пу ном ар гу мен та ци јом 
(ин фор ма ци ја ма и увер љи вим прет по став ка ма), да је П. Ра дић (2010а). У ве зи с по ме ну том 
ди ја лек то ло шком екс кур зи јом у тек сту об ја вље ном пре ви ше од јед не де це ни је, П. Ра дић скре-
ће па жњу на уч ној јав но сти на ва жно пи та ње „са на ци о нал ног и кул ту ро ло шког аспек та” о 
сто го ди шњем ‘пре ћут ки ва њу’ при су ства ове ак це нат ске вред но сти у го во ри ма Ср би је. Пи та ње 
се сво ди на чи ње ни цу да је Бе лић на овој екс кур зи ји мо рао уо чи ти ак це нат ску спе ци фич ност 
по се ће не зо не по себ но у вре ме и упо зна ва ња са ча кав ском ак цен ту а ци јом, те на чи ње ни цу да 
сво је на ла зе из те рен ске бе ле жни це ни ка да ни је са оп штио. Про блем про ду бљу је и чи ње ни ца 
да је упра во Мо ско вље вић не по сред но на кон Бе ли ће ве смр ти упо знао на уч ну јав ност са беле-
шка ма са ове екс кур зи је. Ра дић за кљу чу је да је Бе лић до де лио „спо ра ди чан ка рак тер” жуп ском 
го во ру „у окви ри ма ана ло шких по ја ва”, чи ме га је ис кљу чио из при род ног ми гра ци о но-ди ја-
ле кат ског то ка (Радић 2010а: 234–235). 
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сло га увек се пре но си, али ме сто крат ко у зла зног има крат ко си ла зни, нпр.: 
вода, нога, пијац, седи (3.л.през.). Али по ред ˝, ˆ и « акц. на шли смо и че твр ти, 
вр ло рас про стра њен ду ги ак це нат, ко ји је вр ло сли чан ча кав ском аку ту. Ње гов 
тон се упо чет ку пе ње као у ду го у зла зног, а при кра ју па да. Из тех нич ких раз-
ло га ов де ће за ње га би ти упо тре бљен знак «. Он сву да за ме њу је ду го си ла зни, 
чак и у јед но сло жним ре чи ма, нпр.: дође (дође), ис прича (през.), пам тиш, грање, 
Ли вађе, ре шава, ду ћан, зеље, де сети, нема, пло тун, лађа, пре да, бор, не да, град 
и др. Ду жи на под ак цен том и пред њим увек се чу ва, а по сле ње га се скра ћу је” 
(мосКовљевић 1960:83).

2.2. Из овог пе ри о да по зна та је и Еле зо ви ће ва ди ја лек то ло шка екс кур-
зи ја2„по Пе ћи и Ву чи тр ну” (1908), пу бли ко ва на 1911. Еле зо ви ће ве за бе ле шке 
сво де се на ис ти ца ње мар кант них ак це нат ских раз ли ка два ју ди ја ле кат ских 
зо на: 

„Пећ и пећ ска око ли на упо тре бља ва, и ако не бес пре кор но, ипак до ста до бро 
ду ги уз ла зни ак це нат што се не мо же ре ћи за Ву чи трн и око ли ну, ма да сам се 
са да уве рио да се и око Ву чи тр на чу је акут, али вр ло не до след но. За са да не 
знам ка ко је до шло до ово га ме ша ња ова два та ко раз лич на ак цен та. Цен тар 
је те не пра вил не упо тре бе та два ак цен та Ву чи трн. Пре ма то ме, по ред дру гих 
сит ни јих раз ли ка из ме ђу ву чи трн ског и пећ ског го во ра, ова упо тре ба аку та 
би ла би јед на од зна чај ни јих” (елезовић 1911: 469).

2.3. Пи та ње аку та све ви ше за о ку пља па жњу ди ја лек то ло га, а ма те ри-
ја ли са те ре на ука зу ју на ње го ву ши ру рас про стра ње ност, што зна чи да 
ко сов ско-ре сав ски ди ја ле кат ни је „је ди ни пре део где је у срп ским на род ним 
го во ри ма пра сло вен ски нео а кут до жи вео и на ше да не” (ивић 2009: 63). Тако 
у но ви је вре ме ди ја лек то ло шка ли те ра ту ра рас по ла же и по да ци ма о акут ској 
вред но сти на те ре ну за пад не и се ве ро за пад не Ср би је.

2.3.1. Са се вер ног под нож ја Руд ни ка Д. Пе тро вић и С. Гу ду рић (2008) 
из ве шта ва ју да се акут про сти ре 150 ки ло ме та ра у прав цу од ју га пре ма се веру 
те да ка чер ске при ли ке све до че о пре но ше њу ове ко сов ско-ре сав ске осо би не 
и на шу ма диј ско-вој во ђан ски те рен. Уз то, прет по ста вља ју да би акут у го-
во ри ма се вер не и се ве ро за пад не Ср би је мо гао би ти очу ван у го во ри ма ко ји 

2 Бе ле шке са овог Еле зо ви ће вог ди ја лек то ло шког пу то ва ња Ра дић (2010а) по сма тра као 
скром не, а исто вре ме но и вред не по дат ке ко ји упу ћу ју на при су ство ме та то ниј ског аку та у 
ко сов ско ме то хиј ској обла сти. При ме ри по де сни за ана ли зи ра ње у кон тек сту акут ских ре а ли-
за ци ја мна ди ца, до ђе, да ће (елезовић 1911: 470) Ра ди ћа на во де на пи та ње да ли је „ова кву ак це-
нат ску вред ност ау тор за и ста чуо у пећ ком кра ју, или је у ње го вом бе ле же њу до шао до из ра жаја 
ак це нат из ње го вог за ви чај ног ву чи трн ског го во ра, за ко ји се, бу ду ћи да се на ла зи у пот ко па-
о нич ком кра ју, та ко ђе мо гу прет по ста ви ти тра го ви ме та то ниј ског аку та” (Радић 2010а: 232). 
Ау тор из но си још јед но бит но за па жа ње о раз ли ка ма у ак це нат ском ин вен та ру Еле зо ви ће вог 
при ло га (1911) и Реч ни ка ко сов ско-ме то хи ског ди а лек та (1932, 1935): оне се сво де на ин тер вен-
ци је у сми слу укла ња ња ду го у зла зног ак цен та. По сле из ве сног вре ме на ау тор Реч ни ка ви ше 
„не про бле ма ти зу је” тзв. „ме ша ње” два ду га ак цен та, па све лек се ме у Реч ни ку но се јед но од 
два ак це нат ска обе леж ја (крат ки си ла зни или ду ги си ла зни ак це нат). Због та квог по ступ ка 
при уре ђи ва њу гра ђе за пу бли ко ва ње, Ра дић (2010: 235–236) се пи та: „За што Еле зо вић ви ше 
не ма не до у ми цу око „ме ша ња” ду гих ак це на та у де лу ко сов ско ме то хиј ских го во ра?” и из но си 
ин те ре сант не и, ми сли мо, оправ да не прет по став ке: да је сам Бе лић као ре дак тор имао зна чај ну 
уло гу у ре ди го ва њу тек ста и ак цен та. Еле зо вић је „тач но ста вљао” ак це нат у ње го вом при су-
ству, а Бе лић је из ве сно ис тра ја вао „на ста ву о ар ха ич ном, основ ном дво ак це нат ском си сте му 
ко сов ско-ре сав ских го во ра.”
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чу ва ју фо но ло шку ин ди ви ду ал ност ја та. У по ја су Ка че ра, акут је по твр ђен 
у при ло шким ре чи ма – нõд, вõд, гõр; у Гмн. ви ше сло жних име ни ца – до бро-
вõља ца, до ма ћи̃нста ва, Ма ке дõна ца, бре жу̃ља ка; у пре зен ту – при ме̃ти, 
про ме̃ни, за рãди , спа шãва; у трп ном при де ву – за бе̃ље н, за мрãче но, умлãче-
на (ПетРовић – ГУдУРић 2008: 421).

2.3.2. Дра го љуб Пе тро вић (2010) на осно ву усту пље ног тон ског ма те-
ри ја ла (и усме ног са оп ште ња) из То пли це и Бла ца Ју го сла ве Ар со вић и по-
сто је ћих мо но граф ских опи са го во ра Ка че ра, Гру же, Го ро би ља, Дра га че ва 
и Ужич ке Цр не го ре (са мо у кон так ту са дра га чев ском и та ков ском зо ном), 
из но си прет по став ку о очу ва њу нео а ку та на сек то ру од Дра га че ва до се вер-
ног под нож ја Руд ни ка. Ис пи ту ју ћи ак це нат ске ли ко ве ти па враним, до би
така (стевовић 1969), врабаца, чворака (ниКолић 1972), во се до ве ла, до бро-
вољаца, спаси (ћУКановић 1995), гõр, тõр, мãла, кõље, де вõјк е, по зãјм и, по 
шумã (аРсовић 1973), чворака, про врће но (маРКовић 2005), за рãди , де вõјк а, 
кõла (ПетРовић – ГУдУРић 2008) – Пе тро вић за кљу чу је да се на том те ре ну 
акут ни је из јед на чио са ду гим си ла зним ак цен том, а да га ис тра жи ва чи обе-
ле жа ва ју зна ком за ду го у зла зни ак це нат (ПетРовић 2010: 398–399). 

2.3.3. У но ви је вре ме, на осно ву на кнад ног уви да у ди ја ле кат ске тек сто-
ве са те ре на се ве ро за пад не Ср би је и по нов ног (пре слу ша ва ња) пре гле да 
за пи са из лич не ар хи ве, М. Пе тро вић-Са вић (2020) ука зу је на при ме ре са 
акут ском вред но сти. Она от кри ва тра го ве овог ак цен та на ма те ри ја лу из 
Ја дра, Ра ђе ви не, Под го ри не, Ко лу ба ре и По са во там на ве. Ка те го ри је и по зи-
ци је у ко ји ма је за бе ле жен акут иден тич не су они ма ко је на во де и дру ги 
ау то ри: гла го ли врãтим се, дõђу, кãжӯ, рãди, име ни це млãда, у цр̃кву, при-
де ви су̃нче ва, зи̃мско, за ме ни це њõј, вãс, õн, при ло зи ту̃, нõд, вõд. На осно ву 
„слу шног ути ска” да је опис ак це нат ске ре а ли за ци је, тач ни је сло га са акут-
ском ин то на ци јом: „има по диг ну ту тон ску ли ни ју, кон стант ни ју од оне код 
ду го у зла зног ак цен та, или при лич но рав ну, с бла жим па дом на по стак це-
нат ском сло гу”, док је код јед но сло же ни ца уо чен из не над ни по раст ме ло диј-
ске ли ни је. М. Пе тро вић-Са вић је за по тре бе из ра де СДА об и шла по је ди на 
на се ља у (се ве ро)за пад ној Ср би ји и не ма сум ње да је мо гла са да ци ља но, и 
по нов ним пре слу ша ва њем звуч них за пи са уо чи ти ак це нат ске ли ко ве ко је 
би смо мо гли до ве сти у ве зу са аку том: „На са мом по чет ку тра га ња, при пре-
ми ли смо ухо за пре по зна ва ње ду го у зла зног ак цен та на ме сту ду го си ла зног. 
Ка ко је вре ме од ми ца ло и на ше ухо из ве сно вре ме слу ша ло ту ак це нат ску 
вред ност на по ме ну тој по зи ци ји у ре чи, по ста ло је осе тљи ви је и спо соб ни је 
да де фи ни ше и пре по зна то што је зву ча ло као то не што из ме ђу” (ПетРо-
вић-савић 2020: 134–135; и у нап. 16).

2.4. Фо но ло шка ин ди ви ду ал ност аку та очу ва на је у „ши рој” и „ужој” 
ко па о нич кој обла сти, у на се љи ма ис точ но и за пад но од пла нин ског ма си ва 
(Радић 2010б: 21–22; Радоичић 1996: 32, 39). По ред то га, оста је да се ис пи та 
и зо на се вер ног По и бар ја (ивић 2009: 84) до сту де нич ког сли ва у ко јем је 
акут по след њих го ди на та ко ђе по твр ђен (дРаГин 2005: 89–92; 2015: 64–68).3

3 У но ви је вре ме ме ђу при о ри тет ни је те ме и пи та ња бу ду ћих ди ја лек то ло ших ис тра жи-
ва ња ко сов ско-ре сав ских го во ра на Ко со ву и Ме то хи ји С. Ми ло ра до вић на пр во ме сто по ста-
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2.5. Оста ло је, ме ђу тим, отво ре но и пи та ње да ли је и у ко јој ме ри очу-
ва на вред ност аку та на ко сов ско ме то хиј ској, тач ни је на ибар ској стра ни 
Ко па о ни ка, бу ду ћи да по је ди ни ак це нат ски ли ко ви (нá ђу, лóј зе), по твр ђе ни 
Бо жо ви ће вим ис тра жи ва њи ма, пру жа ју до бар под сти цај за та кву прет по-
став ку.4 Освр ћу ћи се на акут ску про бле ма ти ку ко сов ско ме то хиј ске зо не, Ра дић 
скре ће па жњу на чи ње ни цу да је срп ска на у ка (до да ле би смо – на жа лост) 
на пра ви ла ве ли ку вре мен ску дис тан цу пре не го што се вра ти ла из у ча ва њу, 
од но сно от кри ва њу тра го ва ста рог ак цен та на срп ском је зич ком про сто ру 
(2010а: 230). 

2.6. Под стак ну те до са да шњим ис тра жи ва њи ма акут ске про бле ма ти ке 
на тлу К-Р го во ра, у ра ду ће мо на осно ву по сто је ћих по да та ка до би је них из 
зо на у ко ји ма је по твр ђе на акут ска вред ност при ка за ти кар то граф ски и хро-
но ло шки до са да шње ре зул та те ис тра же но сти по ја ве. Кар то граф ски по сту пак 
об у хва ти ће и ма пи ра ње ми кро зо на у ко ји ма тре ба из вр ши ти ис тра жи ва ња, 
а све с ци љем да се су ми ра ју до са да шњи на ла зи и усме ри па жња ди ја лекто-
ло га у оцр та ва њу пре ци зни јих гра ни ца по ја ве.

2.7. Ра ди бо љег уви да у исто ри ју про у че но сти аку та, у та бе ли ће би ти 
да та хро но ло ги ја ис тра жи ва ња, на се ља и при ме ри у ко ји ма је по твр ђе на или 
пак прет по ста вље на ова ак це нат ска ре а ли за ци ја:5

ВРЕ МЕ 
ИС ТРА-

ЖИ ВА ЊА 
А У ТОР КА ТЕ ГО РИ ЈЕ 

РЕ ЧИ 
ПО ЗИ ЦИ ЈА 

У РЕ ЧИ 
ИС ТРА ЖЕ НА 

НА СЕ ЉА

1911 
(1908)

Гли ша 
Еле зо ви ћ

и ме ни це: мнади ца, 
даће;*
гла го ли: дође.*

ини ци јал ни слог: 
мнади ца, даће, дође.* 

Ву чи трн, Пећ, Ла у ша, 
Др сник, Кли на, Би ча, 
Кли но вац, Бу ди сав ци, 
Цр ни Врх и Бе ло По ље.6

1960 
(1908)

Ми лош 
Мо ско-
вље вић 
(Алек сан-
дар Бе лић)

име ни це: град, бор, 
грање;*
гла го ли: дође, 
ис прича;*
бро је ви: де сети.*

ини ци јал ни слог или 
је ди ни слог: град, бор, 
пам тиш;*
ме ди јал ни слог: ре шава.*

кру ше вач ка Жу па и Ра си на.

вља „про зо диј ски си стем – нео а кут”, као и на ру ша ва ње ти пич ног ак це нат ског ин вен та ра овог 
(под)ди ја лек та, на ста ло као по сле ди ца ме ђу је зич ких и ме ђу ди ја ле кат ских ин тер фе рен ци ја 
(2019: 213). 

4 Пр во слав Ра дић (2010а; 2010б) рас по ла же ма те ри ја лом из на се ља Бе ло Бр до, Гор ње 
Гра ни ча не, Зе ма ни ца и Је лак це. 

5 При ме ри у та бе ли са ду го у зла зним ак цен том и при ме ри у та бе ли са озна ком аку та код 
Јо ви ћа (1968), озна че ни су зве зди цом и прет по ста вља ју очу ва ност ме та то ниј ског аку та у ис тра-
жи ва ним го во ри ма и го вор ним зо на ма. Мо ско вље вић (1960) све стан по себ но сти но вог ак цен та 
у Жу пи као тех нич ко ре ше ње упо тре бља ва ду го у зла зни ак це нат (в. т. 2.1.). 

6 У на ме ри да под ву че пре ци зни је гра ни це го во ра ко ји пред ста вља пред мет ње го вог ин-
те ре со ва ња (Ву чи трн и око ли на), Еле зо вић (1911) је то ком де се то днев не екс кур зи је од Ву чи-
тр на до Пе ћи об и шао и на се ља у ко ји ма има „тру ња из го во ра при зрен ског” (нпр. Ја ње во, Кру-
ше во) или је имао увид у ме сне го во ре Под ри мља (не да ле ко од При зре на и Ђа ко ви це). По што 
се ов де ра ди о дру гом ди ја ле кат ском ти пу, са фо ку сом на про бле ма ти ку на шег ра да – акут, а 
са тим у ве зи и Еле зо ви ће вим ко мен та ри ма да има нај ви ше гра ђе из Пе ћи и Ву чи тр на са око-
ли ном (за ко је ве зу је „не пра вил ну упо тре бу” два ду га ак цен та), на кар ти ће мо при ка за ти са мо 
на се ља ко ја за си гур но чи не део ко сов ско-ре сав ских го во ра.
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1966 Ра до мир 
Алек сић 
– Слав ко 
Ву ко ма-
нови ћ

и ме ни це: кључ, нож;*
при де ви: бели, жут;*
бро је ви: пет, шес;*
гла го ли (пре зент): 
месим, радиш.*

ини ци јал ни слог или
је ди ни слог: дан, пут, 
џак, цреп, жир, муж, 
зуб, траг, снег, туп, јак, 
леп, туђ, пет, лева, 
љубе, решим, бари мо.*

Ко же тин, Дрен ча, Ста ње во, 
Вит ко во, Сту бал, Ра кља, 
Ра та је, Бо бо те, Лат ко вац, 
По по вац, Ве ли ка Врб ни ца, 
Ко би ље, Ри ба ре, Ма ла 
Гра бов ни ца (Алек сан дро-
вац и Брус)

1968 Ду шан 
Јо вић 

гла го ли: рãди, не̃ма 
(пре зент), чу̃вај те 
(им пе ра тив);*
при дев ске ре чи: 
за пи̃са но, жу̃ти;*
име ни це: мõзак, кãрта.*

ини ци јал ни слог: 
мãјстор;*
ме ди јал ни слог: 
за шти̃ће н.*

То бо лац, Ве лу ће, Ра та је, 
Сто па ња (Тр сте ник)

1973 Ју го сла ва 
Ар со вић 

збир не име ни це: лиј се, 
грој зе.*

ини ци јал ни слог:
гвој зе, клај се*

Сту бал, Тр бу ње, По по ва, 
Ме ђу ха на, Ши љо ма на, 
Свар че, Бла це (То пли ца)

1981 Сло бо дан 
Ре ме ти ћ

и ме ни це: кључ, суша;*
при де ви: бели, куси;*
гла го ли: радим, виче 
(пре зент); тресо 
(р. гла гол ски при дев).*
бро је ви: де вети.*

ини ци јал ни слог или 
је ди ни слог: мос, нож, 
кључ, тврд, сед, клин, 
плот, тресо, рани мо;*
ме ди јал ни: пе чур ка, 
де вети;*
фи нал ни слог: сла вуј.*

Дрен ча (Алек сан дро вац)

1990 Пр во слав 
Ра ди ћ

и ме ни це (и збир не 
име ни це): се̃но, тр̃ње, 
зãдру га;*
гла го ли (пре зент): 
млãтим, не̃ћеш, знãм;*
при дев ске и при ло шке 
ре чи: вре̃дан, че твр̃та .*

ини ци јал ни слог: 
плãтим, ски̃ћу;*
ме ди јал ни слог: ка ме̃ње , 
по не де̃љкем*

Мр че (Кур шу мли ја)

1993 Ми ло сав 
Ву ки ће ви ћ

и ме ни це: Цер, во, бор, 
нож.*

ини ци јал ни слог или 
је ди ни слог: нож, пуж, 
срп, во, Цер.*

Пе пе ље вац, Но во Се ло, 
Мач ко вац, Тма ва, Да би-
новац, Па ча ра ђа, Мер ћез, 
Бар ло во, До ње То ча не, 
Де ди нац, Ка страт, Ви со ка, 
Ру да ре, Ра ча, Жуч, Ме ха не, 
Се ли ште, Мир ни ца, Же гро-
ва, Мер да ре (Кур шу мли ја)

1994 Па вле 
Иви ћ

и ме ни це (и збир не 
име ни це): де̃вер, грõјзе; 
при дев ске ре чи: мãла, 
стãри;
гла го ли (пре зент): 
дõђе, су̃шиш.

ини ци јал ни слог: 
рãди мо, чу̃вам;
ме ди јал ни слог: 
раз ме̃си, упãле;
фи нал ни слог (отво ре ни 
и за тво ре ни): про вре̃, 
па су̃љ, уна пре̃д.

Ли ва ђе, Ко би ље (Брус)

1996 Ива на 
Ра до и чи ћ

и ме ни це: су̃нца, нõћи;
при де ва: дрãго;
при ло га: дõста;
по ка зних за ме ни ца: 
оне̃;
гла го ли (пре зент): 
знãш, бãци;

ини ци јал ни слог или 
је ди ни слог: знаш, коњ, 
крив, крв, лењ, врãтим;
ме ди јал ни слог: де вõјк у, 
исãнско;
фи нал ни слог (отво ре ни): 
оне̃, ве ли̃.

Бе ло Бр до, Крш-Ма ла, 
Цр на то во, Бр зан це, Зе ма-
ни ца, Је лак це, Кру ше вље, 
По ток Ма ла (Ле по са вић)
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1996 Ра до сав 
Ђу ро ви ћ

и ме ни це: у̃ље; 
за ме ни це: ви̃; 
при дев ске ре чи: ле̃ву, 
мãла, стãри;
гла го ли (пре зент): 
изãђе, ме̃шаш, ле̃чи.

ини ци јал ни слог или 
је ди ни слог: ви̃, у̃ље, 
бãцим;
ме ди јал ни слог: 
угље̃вље, олãдиш; 
фи нал ни слог (за тво ре-
ни): но жи̃ћ.

Дрен ча (Алек сан дро вац)

1997 Пр во слав 
Ра дић7

име ни це: рад ник, кла
сје, спо мење;*
гла го ли (пре зент): до
ђе, купи, нема, ради, 
спреми;*

ини ци јал ни слог: класје, 
спава, ради;*
ме ди јал ни слог:
ши шар ка, про шетам, 
рас по лага;*

Бе ло По ље (То пли ца)

2005 Гор да на 
Дра ги н

и ме ни це: кр̃в, на 
грõбљу;
гла го ли (пре зент): 
при̃чу, спре̃миш.

ини ци јал ни слог или 
је ди ни слог: кр̃в, ср̃п, 
плãсте;
ме ди јал ни слог: 
пе кãрни цу, оце̃ди мо;
фи нал ни слог (отво ре ни): 
от че ле̃, сто ји̃.

Бре зо ва, За сад, Ушће, 
Ни ко ља ча, Руд но, Гра дац, 
Бзо вик (Сту де ни ца)

2010б Пр во слав 
Ра ди ћ

и ме ни це (и збир не 
име ни це): млãда, сõк, 
гвõјзе;
при дев ске и при ло шке 
ре чи: мãло, из ле̃че н; 
гла го ли (пре зент): 
знãм, пõђем, по мãже .

ини ци јал ни слог или 
је ди ни слог: чãј, дãр, пãњ, 
мли̃н, це̃ђ, дãш, сме̃ш, 
нõж, грõжђе, пу̃мпа;
ме ди јал ни слог: ши шãр-
к е, ко ле̃вк а;
фи нал ни слог (отво ре ни 
и за тво ре ни): сла ме̃ 
ко тã, ко лãч, рукõм.

Бла же во, Бе ло Бр до, Бр зе ће, 
Жуч, Гор ње Гра ни ча не, 
Дре ње, До ње Ле ви ће, Зе ма-
ни ца, Је лак ци, Тре би ња, 
Ко ва чи, Кне же во, Кри ва 
Ре ка, Се ло ва Ли си не, 
Су ди мља, Лу ков ска Ба ња, 
Мр че, Па ча ра ђа, Ши па чи на 
(Ко па о ник)

2.7.1. Акут ско пи та ње отво ри ло је ви ше ди ја лек то ло шких при ло га, чи ји 
су „ау то ри про пу сти ли да из ве ду пра ви за кљу чак” да је на под руч ју ис точ но 
од Ко па о ни ка, а ју жно од За пад не Мо ра ве акут очу вао фо но ло шку ин ди ви-
ду ал ност „за то што ни су при ме ни ли фо но ло шки ме тод“ (ивић1994: 241).

2.7.2. Ста во ви ау то ра о за бе ле же ној ак це нат ској вред но сти ду го ни су 
из ла зи ли из окви ра Бе ли ће вих гле да ња на ову по ја ву, ко ја се по ње го вом 

7 П. Ра дић (1997: 62–63) на во ди да гор њо то плич ка област по зна је ко па о нич ки акут, са прет-
по став ком да су ње го ве гра ни це на ис то ку при зрен ско-ју жно мо рав ски го во ри, на ју гу ије кав ски 
го во ри до се ље ни ка, а да се на се вер ном де лу ова област на ста вља на област Жу пе. Та ко се, за 
раз ли ку од при ли ка у Мр чу, где је акут при сут ни ји, у го во ру Бе лог По ља овај ак це нат из јед-
на чио са ду гим уз ла зним ак цен том: до ђе, ку пи, не ма, про ше там, ра ди, рас по ла га, са ра ни, спа ва, 
спре ми, кла сје, спо ме ње, рад ник, Зор ка, од ра ђа, оца и мај ку, ши шар ка. По ред то га у овом 
ме сном го во ру за па же ни су про це си не у тра ли са ња или уру ша ва ња „акут ске ин то на ци је овог 
ак цен та у ко рист ма ње или ви ше раз ви је не цир кум флек сне ин то на ци је, што се ма ни фе сту је 
у при ме ри ма са не сра змер но ду жом уз ла зно шћу у од но су на си ла зност”. Слич не ин тер пре та-
ци је Ра дић (2004) на во ди за ак це нат ске при ли ке у го во ру Ја го ди не. На и ме, у тој зо ни при ме-
ће на је „ин то на ци о на ни ве ла ци ја” ме ђу ду гим ак цен ти ма и фа кул та тив но ме ђу соб но за ме њи-
ва ње, са на по ме ном да ова кви при ме ри зах те ва ју све о бу хват ни ја ис пи ти ва ња. За нас су ва жни 
при ме ри са ду го у зла зним ак цен том на ме сту ду го си ла зног: ра ди, по ђу, одав но Ка, не ма Ш, 
мла ти, мо ра Б, пи там, пр во, пру ће К, ку пим, об ра ди Кол, из гра да Бе (Радић 2004: 255), ко ји 
на во де на ми сао о мо гу ћој очу ва но сти ме та то ниј ског аку та на те ре ну Ја го ди не и са мим тим 
да ју на зна ке да би се аре ал ње го вог про сти ра ња у пер спек ти ви мо гао про ши ри ти.
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ми шље њу раз ви ја ла са мо „угле да њем” или про це си ма ана ло ги је. Ра зу мљи во 
је да је у по чет ку нео пи са на при ро да акут ске вред но сти збу њи ва ла ау то ре, 
па се, осим бе ле же ња ду го у зла зног на тим по зи ци ја ма, ни су упу шта ли у 
ње на ко мен та ри са ња (аРсовић 1973) или су сво је ре зул та те (не до у ми це) по-
ве зи ва ли са дру гим ис тра жи ва чи ма: Р. Алек сић и С. Ву ко ма но вић (1966) 
утвр ђу ју да се „мор фо ло ги за ци ја ак цен та” у на се љи ма бру ског и алек сан-
дро вач ког кра ја (у од но су на Бе ли ће ве на ла зе на јед но сло жни ца ма) ра ши-
ри ла и на дру ге ка те го ри је дво сло жних и ви ше сло жних ре чи; М. Ву ки ће вић 
(1993: 21) ре ги стру је ак це нат ко ји се по вред но сти иден ти фи ку је са ду гим 
уз ла зним ак цен том, по и сто ве ћу ју ћи га са на ла зи ма Бе ли ћа у Жу пи и Р. Алек-
си ћа и С. Ву ко ма но ви ћа (1966) у алек сан дро вач ком и бру ском кра ју.

2.7.3. Са дру ге стра не, Јо вић у го во ру Тр сте ни ка за уо че ну вред ност 
упо тре бља ва знак ~ са мо „услов но” тј. ди стинк тив но, ка ко би се озна чи ла 
фо нет ска раз ли ка пре ма ду го си ла зном ак цен ту. Иа ко је уо че на вред ност 
слич на ча кав ском аку ту, ау тор кон ста ту је да је те шко до не ти за кљу чак о 
ча кав ском аку ту, јер у „ис точ ним што кав ским го во ри ма ни је кон ста то ва но 
по сто ја ње овог ак цен та”, већ да се пре на ме ће пи та ње „да ли је иден ти фи-
ка ци ја ду го си ла зног и аку та оста ви ла из ве сних тра го ва у ра зли ци ар ти ку-
ла ци је во ка ла” (Јовић 1968: 29).

2.7.4. Ре ме тић (1981) на во ди да је у го во ру Дрен че ду го зла зни ак це нат 
ана ло шким пу тем „про дро” у јед но сло жни це и ви ше сло жни це, те да се, по-
ред мно го број них по твр да ду го у зла зног ак цен та на ме сту „ста ро срп ско хр-
ват ског” аку та, „при су ство тог ак цен та у јед но сло жни ца ма ти па мос чи ни 
ве ро ват ни јом прет по став ку о ана ло шком по ре клу по ја ве” (с не ја сним прав-
цем ана ло ги је: од ко сих ви ше сло жних об ли ка пре ма основ ном јед но сло жном 
об ли ку или пак обр ну то) (ReMetić 1981: 570). Р. Ђу ро вић у опи су Дрен че 
(1996: 15) твр ди да ду ги уз ла зни ак це нат ни је мо гао ана ло шки про ди ра ти у 
од ре ђе не ти по ве, бу ду ћи да ни је био учвр шћен у ак це нат ском си сте му, те 
пре ма „ста њу у ча кав ским и икав ским по сав ским го во ри ма у свим тим на-
ве де ним при ме ри ма био је ме та то ниј ски акут”.

2.7.5. Опи су ју ћи го вор Мр че, Ра дић ће не дво сми сле но ука зи ва ти на мо-
гућ ност до во ђе ња не ти пич ног ду го зла зног ак цен та у ве зу са ме та то ниј ским 
аку том, ре кав ши да се он ипак „не мо же све сти ис кљу чи во на ка кву екс пре-
сив ну мо ди фи ка ци ју не ког од ак це на та” (1990: 9).

2.8. Фо но ло шка ин ди ви ду ал ност аку та пред ста вља „за јед нич ку на уч ну 
сво ји ну” П. Иви ћа и С. Ре ме ти ћа, уте ме ље ну Иви ће вим при ло гом о нео а ку ту 
на па ди на ма Ко па о ни ка (Ли ва ђе и Ко би ље). Та да је П. Ивић кон ста то вао да 
нео а кут „до ла зи, пре све га у не фи нал ним сло го ви ма”, при че му „у том по ло-
жа ју (...) кон тра сти ра са оста ла три ак цен та, што је до вољ но да до ка же њего ву 
фо но ло шку ин ди ви ду ал ност”. Тон ска ли ни ја код акут ски ин то ни ра ног вока-
ла ва ри ра при бли жа ва ју ћи се ду го си ла зном и ду го у зла зном (1994: 241–245). 

2.9. По сле Иви ће вих екс пли цит них кон ста та ци ја да се у сре ди шњем 
под ди ја лек ту у ко па о нич кој обла сти очу ва ла акут ска вред ност, усле ди ла су 
оба ве ште ња са ко сов ско ме то хиј ске стра не Ко па о ни ка (Радоичић 1996), из 
сту де нич ког кра ја (дРаГин 2015) и из ко па о нич ке обла сти (Радић 2010б). 
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2.10. За аре а ле в. Кар ту8 1 и Кар ту 2:

Карту уредиле: Д. Радовановић, Ј. Николић
Картограф: М. Миливојевић

8 При ло же не кар те уре ди ле су ау тор ке при ло га, а из ра дио их је Ми ло ван Ми ли во је вић, 
кар то граф Ге о граф ског ин сти ту та „Јо ван Цви јић” СА НУ. 
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Карту уредиле: Д. Радовановић, Ј. Николић
Картограф: М. Миливојевић

3. аКУтУГовоРимасРедњеГиБРа 
3.1. У при лог ра ни јим ис тра жи ва њи ма ко сов ско ме то хиј ске зо не, тра гом 

ис тра жи вач ких ре зул та та П. Ра ди ћа (2010а) и И. Ра до и чић (1996), за по тре-
бе овог ра да из вр ши ле смо те рен ско ис тра жи ва ње у шест на се ља. Ра ди се о 
пунк то ви ма ко је Бо жо вић убра ја у IV зо ну (екав ски го во ри): на де сној стра ни 
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Ибра – Исе во, Со ча ни ца, Ибар ска Сла ти на; и о пунк то ви ма Бо жо ви ће ве III 
зо не (екав ско-ије кав ски го во ри) на ле вој стра ни Ибра – Гор њи Кр њин, При-
дво ри ца и Ву ча. Пи та ње су отво ри ли Бо жо ви ће ви ак це нат ски ли ко ви са 
ду го у зла зним ак цен том лóј зе (?) (Божовић 2008: 370), што је ка сни је Ра дић 
(в.т.2.5) до вео у ве зу са мо гу ћом акут ском ре а ли за ци јом у пунк ту При дво-
ри ца, то јест у Бо жо ви ће вом екав ско-ије кав ском пунт ку. 

3.2. Гра ђа је у ових шест пунк то ва са ку пље на по са чи ње ном упит ни ку 
за ову при ли ку, што је омо гу ћи ло и укљу чи ва ње ме то до ло ги је екс пе ри мен-
тал не фо не ти ке у ње ну об ра ду, уз кон сул та ци је са Сне жа ном Гу ду рић и 
Алек сан дром Лон чар. 

3.2.1. Пре ли ми нар на ме ре ња из вр ши ле су Д. Ра до ва но вић и С. Гу ду рић. 
Узор ко ва ни при ме ри про пу ште ни су кроз про грам PRA AT, при че му се во-
ди ло ра чу на да се узор ку је и екс пе ри мен тал но об ра ди исти тип при ме ра пре-
ма ка те го ри ји ре чи, сло гу и по зи ци ји код раз ли чи тих ин фор ма то ра при бли-
жно исте ста ро сне до би у раз ли чи тим пунк то ви ма. На спек то гра ми ма се 
уо ча ва по раст ви си не фре квен ци је основ ног то на, у вред но сти: по че так 178 Hz 
~ вр ху нац 261 Hz ~ крај 218 Hz. Нај ма ња раз ли ка из ме ђу по чет ка и вр хун ца 
за бе ле же на је у јед ном при ме ру где је по че так био на 202 Hz, а вр ху нац на 
219 Hz. Крај је, ме ђу тим, у овом при ме ру пао на чак 106 Hz, што је ујед но и 
нај ни жа вред ност основ ног то на за бе ле же ног у кор пу су; вре ме тра ја ња из-
но си у про се ку од 0,105 до 0,145 се кун ди. До би је ни ре зул та ти углав ном су 
слич ни вред но сти ма до би је ним ис пи ти ва њем на узор ку ча кав ских и сла-
вон ских го вор ни ка, и из гле да бли жи опи су сла вон ског аку та, што је Ивић 
кон ста то вао и за ко па о нич ки нео а кут (1994: 245) (в. т. 3.2.2).9 

3.2.2. Ивић и Ле хи сте (1996: 90–91) та бе лар но и на гра фи ко ну по ка зу ју 
про сеч не вред но сти фре квен ци је (у хер ци ма) и тра ја ње (у ми ли се кун да ма) 
на узор ку ча кав ских го вор ни ка, с об зи ром на ак це нат ски тип и по ло жај у 
ре чи. За на ше ис тра жи ва ње ко ри сне као упо ре ди ви ма те ри јал су вред но сти 
акут ске ре а ли за ци је и по ло жај у ре чи, ко је се код тро је узор ко ва них ча кав ских 
ис пи та ни ка кре ћу, на при мер: у ме ди јал ној по зи ци ји по че так 203 (Ч1), 208 
(Ч2) и 239 (Ч3) ~ вр ху нац 232 (Ч1), 223 (Ч2) и 247 (Ч3) ~ крај 222 (Ч1), 215 
(Ч2), 246 (Ч3) у тра ја њу 134 до 150 ми ли се кун ди; или у фи нал ној по зи ци ји, 
на при мер код два ис пи та ни ка: по че так 214 (Ч2) и 200 (Ч3) ~ вр ху нац 250 (Ч2), 
200 (Ч3) ~ крај 249 (Ч2) и 180 (Ч3) у тра ја њу од 193 до чак 300 ми ли се кун ди. 

Про сеч на вред ност фре квен ци је и тра ја ње то на во ка ла под акут ском 
вред но шћу код ис пи та ни ка из Сла во ни је на кор пу су са ста вље ном од три на-
ест име ни ца за ме ди јал ни и два на ест име ни ца за фи нал ни по ло жај, кре ће се 
у ме ди јал ном по ло жа ју – по че так 191 ~ вр ху нац 226 ~ крај 199; тра ја ње 317; 
у фи нал ном по ло жа ју – по че так 206 ~ вр ху нац 208 ~ крај 180; тра ја ње 317 
(ивић‒лехисте 1996: 100–101).

Ивић на во ди да се акут у пот ко па о нич ком кра ју (Брус и Бр зе ће) по сво-
јим осо би на ма на ла зи не где из ме ђу ду го си ла зног и ду го у зла зног, те и да за 
„ње га ва жи оно што је кон ста то ва но за ˜ у Сла во ни ји: од ˆ он се раз ли ку је 

9 Фре квен ци ју основ ног то на свих пет во ка ла под ко па о нич ким аку том на осно ву фоно-
ла бо ра то риј ских ме ре ња в. у Ђу ро вић (1996: 19).
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уз ла зним (или бар рав ним) то ном на ак цен то ва ном во ка лу, а од « ни ским то-
ном на сле де ћем сло гу ” (1994: 245). 

3.3. У ис пи та ним на се љи ма10 акут је при су тан у сле де ћим ка те го ри ја ма: 
а) у об ли ци ма пре зен та: знãм наша мај ка и све крва Пр, све̃жеш је ГК, 

да онопо лãже ш Ис, из вади мо па се топро су̃ши Сч, ја сам почео да рãдим 
Пр, идем да ку̃пим ИС, ку̃пим Пр, млãти мо па суљ ИС, окр̃па мо ИС, то све 
од бãци  Пр, млаку воду за ме̃си ш ИС, место је добро рãђа свеПр, леб како 
уме̃сиш ИС, за ме̃си  стави се пеци во и соПр, оно се изме̃љи Пр, то је морао 
неко да чу̃ва Пр, ку̃пи мо Вч, после оно кад се це̃ди Пр, мõраш да береш ИС;

б) код име ни ца дво сло жних: тес̃то Вч, ИС, у от косе ћу ти тосен̃о Вч, 
бивало су̃ша ИС, ко му пад не су̃ша нема ништа Ис, су̃ша Пр, пу̃мпа Пр, се̃но 
Пр, па су̃љ Сч, за месим те̃сто Пр, млатим па су̃љ Пр, ако су̃нце није јако Пр, 
ко имало лепо су̃нце Вч, ком пи̃р Сч; ви ше сло жних: радио ка офи ци̃р Пр, да 
на пишем до мãћи  Вч, млади во лови не-зну д-иду сами у орãње Сч; збир них: 
па су секли пру̃ће Пр, грõжђе Вч Пр Сч, гвõжђе, ли̃шће ГК, цве̃ће Сч Пр, гвõжђе 
Сч, здрãвље Сч, чишће ње ка ме̃ња  Пр.

в) у при ло шким и при дев ским ре чи ма: бога ми сам бе̃дно прошла ИС, 
не знам како ал’ја на де̃сно оно Пр, нема ку̃д Пр, ја сам била мãла ИС.

3.4. Пред ста вље на гра ђа ука зу је да се нео а кут на ис пи ти ва ном те ре ну 
ве зу је за иден тич не гра ма тич ке ка те го ри је, као и у дру гим зо на ма са овом 
ак це нат ском спе ци фич но шћу. Нај бо ље је очу ван у пре зен ту гла го ла и код 
дво сло жних име ни ца. 

3.4.1. У не по сред ном су сед ству у ле по са вић ким пунк то ви ма, И. Ра до-
и чић (1996) до но си сра зме ран број по твр да са аку том код име ни ца, у пре зен-
ту гла го ла и рад ном гла гол ском при де ву; не што ма ње је по твр да код при-
дев ских и при ло шких ре чи. У го во ри ма ко па о нич ке обла сти пре зент се по 
пра ви лу по ка зао као нај по де сни ји об лик у ко ме се упо тре бља ва акут (ивић 
1994: 241–245, 158, 160; ђУРовић 1996: 17; Радић 2010б: 47–48). 

3.4.2. Прет по став ка је да се у го во ру Бру са и Алек сан дров ца акут нај-
бо ље очу вао код име ни ца (алеКсић–вУКомановић 1966), и са мо код јед но-
сло жних име ни ца у око ли ни Кур шу мли је (вУКићевић 1993). Тр сте нич ки 
го вор акут ску вред ност ве зу је за пре зент и трп ни при дев, док је ре дак код 
им пе ра ти ва, име ни ца, при де ва и бро је ва (Јовић 1968: 28). Об ли ци пре зен та 
са „тра го ви ма аку та” пред ња че и у сту де нич ком кра ју (дРаГин 2015: 65). 

3.5. Ста ње у по гле ду по зи ци је у ре чи акут ске ре а ли за ци је на овом ми-
кро а ре а лу је сле де ће: 

а) на јед но сло жним ре чи ма: знãм, ку̃д; 
б) на ини ци јал ном сло гу дво сло жних ре чи: чу̃ва, цед̃и, рãђа, се̃но, су̃ша, 

су̃нце, све̃жеш, ку̃пим, рãдим, те̃сто, пу̃мпа, пру̃ће, грõжђе, гвõжђе, цве̃ће, 
здрãвље, ли̃шће, бе̃дно, на де̃сно; 

10 Исе во (Ис), Гор њи Кр њин (ГК), Со ча ни ца (Сч), При дво ри ца (Пр), Ву ча (Вч), Ибар ска 
Сла ти на (ИС).
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в) на фи нал ном сло гу дво сло жних и ви ше сло жних ре чи: па су̃љ, ком пир̃, 
офи ци̃р; 

г) на ме ди јал ном сло гу ви ше сло жних ре чи: по лãже ш, млãти мо, ку̃пи мо, 
ка ме̃ња , до мãћи , про су̃ши, окр̃па мо, од бãци , за ме̃си , за ме̃си ш, уме̃сиш, изме̃љи, 
оме̃та мо, орãње. 

Карту уредиле: Д. Радовановић, Ј. Николић
Картограф: М. Миливојевић
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3.6. По ред при ме ра са акут ском вред но сти, у гра ђи се на шао при ли чан 
број по твр да са ре а ли за ци јом ду го си ла зног ак цен та: 

1) код јед но сло же ни ца: мас Пр, град Сч, прут Сч, рад ГК, знам ГК, вир Ис; 
2) код дво сло жних и ви ше сло жних ре чи: а) на ини ци јал ном сло гу: кила, 

цеди Пр, чувам ИС, тесто Пр Сч, сено Сч Пр ГК ИС Вч, цвеће, сун це Сч Вч, 
моба Вч, пруће Сч Ис ГК ИС, грожђе Сч, ИС ГК Ис Пр, бед но ИС, свежеш 
Сч, месим Вч, дођем, пођем, цеђе но, стег нем Ис; б) на ме ди јал ном сло гу: 
из меша, раз месим, про мешам Пр, омлати Вч, Ја риње, пре врнеш, спо веже 
се, по садиш, раз мо тава Ис, основ ну ИС, за месим Сч Пр Вч, оцеди Сч Пр, 
по веже мо Ис ИС, на сади, ра шири ГК, бе љој ка, цр ној ка ГК Ис, осуши ГК 
ИС Вч, ка мење Ис ГК; в) на отво ре ној ул ти ми: дана, стоји, во деПр, опреду, 
умек ша, на мо та Ис, умо та, пре живи, ћу ти, чу па се, од о зго ГК, преде, пе-шес 
дана, пре ко реке, зе мље, сна ге Вч, среке, не мо га, две кра ве, око сто кеИС; г) 
на за тво ре ној ул ти ми: па суљ ГК ИС, ко лач Вч Пр Ис од о згор Сч, ко ми шаш 
Сч, по рав наш Ис, кром пир Пр Сч Ис ГК ИС, огре бе наш, предеш, идем ГК, 
по кри вач, са сла мом Вч, па ра дајс ИС; 

3. без по твр да по сле ду жи не на отво ре ној ул ти ми: дана, стоји Пр, опре
ду Ис, пре живи ГК, преде, дана, реке Вч. 

Ова ква ди стри бу ци ја у ре чи иде у при лог Иви ће вим тврд ња ма ко је се 
ти чу свих ко сов ско-ре сав ских го во ра са очу ва ним аку том – до бра очу ва ност 
нео а ку та у не фи нал ном по ло жа ју и ње гов пре ла зак по сле пре дак це нат ске 
ду жи не у ду го си ла зни ак це нат (ивић2009: 86–88).

3.7. Пре ма но во са бра ној гра ђи по ка зу је се да је нај ма ње по твр да код 
јед но сло жних ре чи, док на отво ре ној ул ти ми из о ста ју по твр де. По ред то га, 
у знат ном бро ју при ме ра еви ден тан је про цес за ме не аку та цир кум флек сом. 

У на шој гра ђи из о ста ју по твр де аку та на по след њем отво ре ном сло гу, 
што чи ни круп ни ју раз ли ку у од но су на ра ни ја ис тра жи ва ња И. Ра до и чић 
(уп. пр. ве ли̃). Бит но сма ње ну за сту пље ност аку та у фи нал ном по ло жа ју беле-
же и дру ги ау то ри; в. т. 2.7. (ивић 1994: 242–243; алеКсић–вУКомановић 1966: 
292–293; Јовић 1968; ђУРовић 1996: 16–17; Радић 2010б: 46; дРаГин 2015: 65). 

4. заКљУчненаПомене 
4.1. У ра ду су на осно ву до са да шњих опи са ко сов ско-ре сав ских го во ра, 

с освр том на ис цр пан пре глед до са да шњих ис тра жи ва ња о „јед но ве ков ном” 
отво ре ном пи та њу при су ства ме та то ниј ског аку та на про сто ру ис точ не што-
кав шти не – хро но ло шки и кар то граф ски при ка за ни аре а ли ње го ве очу ва-
но сти. По ред то га, тра гом до са да шњих ис тра жи ва ња у го во ри ма сре ди шњег 
под ди ја лек та и с прет по став ком да изо гло се про ду жу ју и ју го за пад но од 
ко па о нич ког ма си ва на ко сов ско ме то хиј ском те ре ну, у ра ду је ана ли зи ран 
ма те ри јал до би јен у шест пунк то ва Сред њег Ибра, пре ли ми нар но об ра ђен 
и ме то дом екс пе ри мен тал не фо не ти ке. Наш ма те ри јал по твр ђу је при су ство 
ме та то ниј ског аку та у го вор ним ти по ви ма сред њо и бар ске зо не, на сек то ру 
од Ле по са ви ћа ка Ко сов ској Ми тро ви ци, с обе ју стра на Ибра. Број не по твр де 
акут ских вред но сти из зо не са ије кав ским цр та ма (Бо жо ви ће ва III и IV зо на) 
на ко сов ско-ре сав ском суп стра ту оп ста ју упр кос сна жним на но си ма из прав-
ца Ро го зне.
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4.2. На ис тра же ном ми кро а ре а лу акут смо бе ле жи ли на јед но сло жни-
ца ма, рет ко на ини ци јал ном сло гу дво сло жних и у ме ди јал ној по зи ци ји 
ви ше сло жних ре чи, где је и нај бо ље очу ван. На фи нал ном за тво ре ном сло гу 
дво сло жних и ви ше сло жних ре чи при су тан је у ма њој ме ри, док је акут ска 
вред ност пот пу но из о ста ла на фи нал ном отво ре ном сло гу (в. т. 3.5.). На ла зи 
по ка зу ју да се од ка те го ри ја ре чи пре зент гла го ла и дво сло жне име ни це из-
два ја ју као по де сне за чу ва ње ове ак це нат ске спе ци фич но сти (в. т. 3.3). 

4.3. Фо но ла бо ра то риј ским ме ре њи ма ус пе ли смо са гле да ти до би је не 
вред но сти у кон тек сту вред но сти ча кав ских, кај кав ских и сла вон ских го-
вор ни ка, на ши рем пла ну, те до шли до за кључ ка да Иви ће ви на во ди о иден-
тич но сти ко па о нич ког аку та са сла вон ским аку том вре де и за ре а ли за ци ју 
акут ске вред но сти у зо ни Сред ње га Ибра.

4.4. Има ју ћи у ви ду из не се но, прав це бу ду ћих ис тра жи ва ња тре ба ло би 
усме ри ти да ље ка ју жни јим ко сов ско-ре сав ским го во ри ма ко сов ско ме то хиј-
ског аре а ла, уз ком пле ти ра ње сли ке у се вер ном По и бар ју ода кле, на да мо се 
уско ро, оче ку је мо оба ве ште ња. Ве ру је мо да ће ис тра жи ва ња ко ја су у то ку 
у ибар ском сли ву (од Ко сов ске Ми тро ви це до Ушћа) и не што ју жни је до 
Ву чи тр на мо ћи да ти од го во ре у ве зи с пре ци зни јим прав ци ма кре та ња изо-
гло се фо но ло шке очу ва но сти аку та те по мо ћи у ре ша ва њу овог ве о ма ва жног 
на уч ног пи та ња за срп ску, али и оп ште сло вен ску исто риј ску ди ја лек то ло ги ју. 
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Дра га на Ра до ва но вич 
Йова на Ни ко лич 

АКУТ В ГО ВО РАХ КО СОВ СКО-РЕ САВ СКО ГО ДИ А ЛЕК ТА
(ГЕ О ГРА ФИ ЧЕ СКОЕ РАС ПРЕ ДЕ ЛЕ НИЕ ДИ А ЛЕКТНЫХ ЯВЛЕ НИЙ)

Р е з ю м е

В на стоящей ра бо те ис сле до ваны ма те ри алы ше сти пунк тов в районе Сред не го Ибра, 
ко торые пред ва ри тельно об сле до ваны ме то дом экспе ри мен тальной фо не ти ки и под твер ждают 
при сут ствие ме та то ни че ско го аку та в ре чевых ти пах сред не и бар ской зоны, в сек то ре от 
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Ле по са ви ча до Ко сов ска-Ми тро вицы. Под твер жде ния нео а ку та из зоны с ие кав ски ми чер та ми 
ко сов ско-ре сав ско го суб стра та по казыва ют, что ар ха ичные черты наблюдаются во пре ки 
влиянию Ро гозны. Фо но ла бо ра торные из ме ре ния по мо гли в ши ро ком пла не ис сле до вать 
по лу ченные ре зульта ты в кон тек сте ре зульта тов ча кав ских, кайкав ских и сла вон ских го во ров. 
Так же на ми под твер жде на точ ка зре ния П. Иви ча об иден тич но сти ко па о ник ско го и сла вон ско го 
аку тов, и ре а ли за ции при ве ден но го аку та в зо не Сред не го Ибра. На об сле до ван ном ми кро а ре а ле 
акут на и бо лее со хра нен в пер вом сло ге двух сложных и сред нем сло ге мно го сложных слов, в 
то время как в ко неч ном от крыто м сло ге не под твер жда ется. 

Дра га на Ра до ва но вић
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ (При мље но: 31. мар та 2022;
Кнез Ми ха и ло ва 36, 11000 Бе о град, Ср би ја при хва ће но: 17. ма ја 2022)

Уни вер зи тет у При шти ни са при вре ме ним 
се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци 
Фи ло зоф ски фа кул тет
Ка те дра за срп ски је зик и књи жев ност
Ул. Фи ли па Ви шњи ћа б.б., 38220 Ко сов ска Ми тро ви ца, Ср би ја
dra ga na i li ja@g mail.com 

Јо ва на Ни ко лић
Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/Ле по са вић
Ул. 24. но вем бар б.б., 38218 Ле по са вић, Ср би ја
jo wa na.ni ko lic94@gmail.com


