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СТРУКТУРА И АКЦЕНАТ ПРЕФИКСАЛНИХ
ТВОРЕНИЦА СА ОПШТИМ ГЛАГОЛСКИМ ДЕЛОМ

Апстракт: Аутор у предложеном раду анализира творенице са општим глагол-
ским делом и префиксом у свом саставу. Утврђује да је известан број таквих форми на-
стао у споју два поменута морфолкошка елемента, а да су друге резултат антиципа-
ције општег дела у префиксираних глагола. Акцентом се поменуте творенице разли-
кују, али немају неуређену прозодијску структуру, него се групишу око три модела:
са кратким узлазним, са дугим узлазним и са кратким силазним и дужином на улти-
ми. Први је најчешће заступљен у грађи, а трећи најређе. На основу извесних факата
може се утврдити да је кратки силазни најстаријег постања, и да се у наше време по-
влачи из употребе; дуги узлазни је најмлађи и показује знаке напредовања на рачун
друга два. 

Кључне речи: твореница, префикс, сложена реч, глаголски општи део, акценат,
прозодијски модел, језички развој, дистрибуција, репартиција акцената. 

1. УВОД 

1. Формације о којима говоримо већ су биле предмет научне анализе.
Нпр. Т. Маретић у поглављу о ‘сложеним именицама и придјевима’ своје Гра-
матике1 дели ове у четири ‘врсте’, одн. четири структурна типа. У четврту
своју врсту убраја „сложенице, којима је први дио ријечца не или какав при-
једлог, на пр. нечовјек, немио, приморац, уздарје, безбрижан, подобар“. Ка-
ко видимо, форме састављене од основе и префикса код Маретића се сматра-
ју сложеницама2. Да бисмо избегли сувишну дискусију о томе питању, префик-
салне форме у овом раду ћемо једноставно назвати ‘твореницама’. 

а) У основном фонду примера за сложенице своје четврте врсте Маре-
тић не наводи префиксалне форме са општим глаголским делом. Но када об-
рађује примере3, међу њима се налазе и: небојша, незнајша, незнан, те објед,
обред, дочек, пророк, узраст, дохват, издаја, мимоходац, налог, одломак, по
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1 Т. Маре т ић, Гра ма ти ка и сти ли сти ка хр ват ско га или срп ско га књи жев ног је зи ка, 2.
изд., Об но ва, За греб 1931., 328. и д. 

2 И уоп ште, не ми сли мо да су са вре ме ни ис тра жи ва чи са свим у пра ву кад их свр ста ва -
ју ме ђу из ве де ни це, али је то пи та ње за дру гу при ли ку. 

3 Т. Ма ре тић, Гра ма ти ка, 337–338. 



мор, поткова, пријелаз, припека, продаја, расплет, сабор, ускок, зарез итд. За
већину тврди да „им се само чини, да им је именица иза приједлога постала
непосредно од коријена, а управо је читава сложеница начињена према гла-
голу с приједлогом сложену; тако је на пр. дочек према дочекати, пророк пре-
ма прорећи, узраст према узрасти“ итд. 

б) Акценат префиксалних твореница „нема сталног правила“4. „Испор:
народ : изрод, одрод, пород; - пријелаз, разлаз, залаз : долаз, излаз; - нанос,
принос, пријенос, занос : донос, износ, понос, поднос, пронос; - сугреб, За
греб : огреб, погреб; пријепис, распис, запис : натпис, потпис; - налог, прилог,
пријелог, разлог, улози, залог, налога, залога : облог, полог, подлога; - упор
(некакав вјетар) : отпор, успор, потпора и т. д.“ 

в) Помена је вредна и његова тврдња да „ни силазни ни узлазни акцент не
стоји никада на приједлозима: без, до, из, над, об, од, под, уз, а може се рећи, да
то правило вриједи и за приједлоге: о, по, про, јер су им изузеци веома ријетки“. 

2. Пажњу заслужују и кратке Стевановићеве5 напомене о ‘сложеница-
ма с префиксима’6. Тичу се управо префиксираних именица. „једне од њих,
као што су...: надлактица, напрстак, нарамак, подлистак и сл. постале су од
предлошко-падежних веза додавањем одговарајућих наставака. А друге, као
што су: застор, застој, нанос, подвоз, препис, распис, расход, састав, умор,
упис итд. представљају опште делове глагола сложених с префиксима, а у
ствари се не разликују много од оних претходних јер су и оне такође, али на
свој начин, уобличене“.

2. ГРАЂА7

2.1. Уопште о лексичкој и творбеној функцији ‘глаголског општег дела’ 

1. Према неким цитираним објашњењима, глаголски општи део, или
по Маретићу ‘глаголски корен’, као да бива директно преузиман од глагола и
уклапан у сложеницу која настаје. Маретић међутим, како је напоменуто, твр-
ди да префиксалне форме могу настати и од ‘корена’ префиксалних глагола,
дакле представљати осамостаљени општи глаголски део. О томе се он изја-
шњава и подробније8. 

1.1. „Коријени – утврђује он на једној страни – нијесу ништа реално, т. ј.
не смијемо мислити, да је икад било вријеме, кад су се они говорили и били
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4 Исто, 340. 
5 М. Сте ва но вић, Са вре ме ни срп ско хр ват ски је зик I, 5. изд., Бе о град 1991., 408–412. 
6 М. Сте ва но вић, Са вре ме ни срп ско хр ват ски је зик I, 425. 
7 Гра ђа је са ку пље на из реч ни ка М. Ни ко ли ћа, Обрат ни реч ник срп ско га је зи ка, Бе о град

2000. – При ме ри су срав ње ни са гра ђом у Реч ни ку срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка I–VI,
Но ви Сад 1967–1976. Ода тле је пре у зет и кон трол ни ма те ри јал: мо тив не ре чи у за гра да ма пре -
ма ко ји ма од ме ра ва мо од нос ак цен та тво ре ни це пре ма ак цен ту осно ве. Гра ђа ни је до кра ја са -
ку пље на јер ни смо ишли за то тал ном ис црп но шћу ана ли зе – то би и ова ко гло ма зан рад још
ви ше оп те ре ти ло и учи ни ло га (још) ма ње пре глед ним не го што је сте. 

8 Т. Ма ре тић, Гра ма ти ка, 253–254. 



самосталне ријечи; коријени су исто онако, као што су и наставци, наше ап-
стракције, згодне за то, да можемо рашчинити ријечи у њихове елементе, да
им можемо, колико је могуће, одредити темељно значење и да можемо ви-
дјети, које су ријечи међу собом етимологички или по етимологији сродне“. 

1.2. На другој је страни Маретићева тврдња да има „доста примјера,
гдје који коријен сам собом, т. ј. без икаквог наставка, служи као готова ри-
јеч. Овамо иде особито номинатив синг. неких именица и придјева мушког
рода, на пр. гроб, мраз, род, вид, дуг, млад, тих и т. д. “Све те и сличне им ри-
јечи имале су некад на крају вокал ъ, који им је био падежни наставак, гла-
силе су дакле гробъ, тихъ и т. д. Овамо иде и 2. и 3. лице синг. аориста неких
глагола, на пр. да ста, пи (од дати, стати, пити). Ти су облици у прастаро доба
имали своје особите наставке, који су послије отпали“. Ово би значило да се
‘чист корен’ може јавити искључиво у резултату историјских промена у ко-
јима облици бивају поништени путем фонолошких неутрализација. Без обзи-
ра на Маретићев став који би имао према глаголском ‘корену’ осамостаљеном
из функционалних потреба данашњег језика, неоспорна је чињеница да по-
стоје редуктивни творбени процеси, у којима је могуће осамостаљење корен-
ске морфеме или сл. 

а) У нашем су се материјалу нашли управо такви случајеви, као нпр.: 
бег (према бежати)9, бит (према бити, биће)10, бод, вез, вид, вод и вод, воз11,
вред12, газ, гиб (према гибати), глед, гор, дрп, зиб (зибати, зипка), злед, зор13,
клоп14, коп и коп15, крет, куп16, лаз и лаз17, лед, леп (према лепити), лет, маз18,
мет (у риболову)19, мет (уп. метати), миг, мор20, плет, рез, род, скрб21, след,
стриг22, струг, тег, топ, ход, цеп, чуп23, шет, шиб. Именице струг и шиб сва-
како су полазиште за творбу глагола типа стругати, шибати и сл. Можда би
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9 РМС: „бе жа ње, бек ство“ спорт. из не нанд но и на гло из ми ца ње про тив ни ку (про тив -
ни ци ма) у не ком так ми че њу“. 

10 РМС: „1. су шти на, глав на од ли ка не че га, при ро да, би ће...2. в. би так“. 
11 РМС: 1. = влак... 2. те рет на ко ла... 3. то вар на ко ли ма... 4. пре во зно сред ство уоп ште...

6. во жња (по во ди или коп ну)“. 
12 РМС: „те ле сна по вре да, ра на; увре да“. 
13 РМС: зор (2) „оно што се ви ди, изглкед; опа жај; очи глед ност“. 
14 РМС: „узв. оном. глас ко јим се опо на ша кад што пад не, уда ри ко га или шта“. 
15 М. Ни ко лић, Обрат ни реч ник: „уп. ко па ти“. 
16 РМС: „куп ња, ку по ви на“. 
17 РМС: „2. узак пут, про лаз, отвор у огра ди“. В. ла зи ти = ла за ти: „гми за ти, пу зи ти,

пла зи ти“. 
18 РМС: „1.а. мал тер, жбу ка, леп од зе мље или од пе ска и кре ча, вап на... б. јед но пре -

ма зи ва ње не ке по вр ши не, слој, пре маз... 2. сред ство за ма за ње (у ле ко ви те или ко зме тич ке свр -
хе)... 3. ма зи во, ко ло маз“. 

19 РМС: „по кр. ме сто где се ста вља ју мре же за ло вље ње ри бе“. 
20 РМС: „в. мо ри ја“ (мо ри ја – „ку га, по мор; епи де ми ја“). 
21 РМС: „ста ра ње, па жња, бри га“. 
22 РМС: „стри же ње сто ке (ова ца, ко за), стриж(б)а“. 
23 РМС: чуп и чу па „1. в. чу пе рак (1)... 2. бу сен чић тра ве и сл., оно што се од јед ном иш -

чу па; ко ли чи на че га ко ја се од јед ном пр сти ма за хва ти... 3. а. дла ка ва стра на ко же... б. дла ке у
кр зну“. 



се исто могло устврдити за вид, воз, лаз и лаз и још коју према видети, вози-
ти24, лазити/лазати или сл., али за гиб према гибати, те глед, гор, мет, цеп
према гледати, горети, метати, цепати, или чуп према чупати (исп. узв.
чуп), шет према шетати – јасно показују да је глаголска реч ‘старија’ од
именичке или сл., тј. да се ту ради о редуктивној творби (чини се добрим де-
лом у новије време). 

б) Именица је увек са силазним акцентом, што је и разумљиво јер је
једносложна. Али би се очекивало да је очувала бар квантитет, те да према
кратком силазном и узлазном глагола, стоји кратки, а према дугом узлазном
и силазном – дуги. Међутим, већ и на први поглед постаје јасно да да ту има
извесног несклада, тј. да акценат именице није свуда, боље рећи претежно
није настао према акценту глагола, него другим путем. 

ба) Само у три случаја коренска реч носи кратки силазни акценат: дрп
(дрпити, дрпати), клоп (клопити), топ (топити). У два прва примера ради
се заправо о ономатопеји, па они и не спадају у нашу тему. Трећи је нејасан,
али се чини да ће и ‘топ’ пре бити ономатопеја него глаголски општи део25. 

бб) Код неких примера акценат је двојак, дуги и кратки силазни: 
вод и вод (водити), коп и коп (копати), лаз и лаз (лазити/лазати), мет и мет
(метати). 

(1) Само у последњем случају могло би се рећи да је глаголски акценат
делом пренесен и на именицу, онда када су и један и други кратки силазни.
Али дуги силазни према кратком – не може се сматрати директним прено-
сом, већ ако не што друго, онда резултатом дуљења. Дуљење је, како је позна-
то, каткада последица губљења полугласа, али у старо време, кад се тај про-
цес дешавао, и углавном испред сонанта на крају речи (и каткада испред кон-
сонаната). Овде је тешко претпоставити тако што, пре свега зато што није из-
весно да су ове речи старога постања, или заправо што је извесно да су но-
вијега. Вероватније се ради о аналошком дуљењу? Видећемо касније где је
истина. 

(2) Претпоследња наведена форма такође у неким варијацијама подсећа
на пренос акцента, али у другима не: дуги силазни не одговара ни кратком си-
лазном, а поготову не узлазном. Аналогија је и овде највероватнија солуција.

(3) Остала два случаја мало су необична: дуги и кратки силазни у име-
нице стоје према глаголском кратком узлазном. Ваља напоменути да је пре-
зентски акценат код оба кратки силазни (водим, копам). Аналошки карактер
дугог силазног код именице – ван сваке је сумње.

бв) У светлу интерпретација из претходних тачака, остала грађа јасна
је по себи. Остаје нам да је прикажемо, без посебних коментара. Први нам по
реду долазе примери са дугим силазним код именице и кратким код глагола: 
бит (бити, биће), вид (видети), газ (газити), глед (гледати), зор (зрети), маз
(мазати), миг (мигати, мигнути), рез (резати), стриг (стрићи), шиб (шибати).
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24 Али в. по след њу од ред бу у фу сно ти уз ‘воз’: „во жња“. 
25 У РМС ове од ред ни це не ма, тј. ‘топ’ је на ве ден са зна че њем ар ти ље риј ског ору ђа. 



Само би се код зрети-зрим могла постављати – неуспешно – теза о пре-
носу презентског акцента на именицу. Али при оваквом односу основа – све
би стајало на стакленим ногама. Аналогија је све извеснији факат. 

бг) У примерима следеће групе именички дуги силазни стоји према
глаголском дугом узлазном акценту: 
вез (вести), вред (вређати, увредити), гиб (гибати), зиб (зибати, зипка), злед
(позледити), куп (купити, куповати), скрб (скрбити), след (следити), струг
(стругати), тег (тежити, тежак), крет (кретати), леп (лепити), цеп (це
пати), шет (шетати), 

Као што је речено, тонска мутација објашњива је свођењем слоговне
структуре на моносилабичку. Друго би решење код највећег броја речи било
– преношење презентског акцента (исп. гибам, зибам, зледим, купим, лепим,
следим, цепам, шетам). Мислимо да је и једна и друга теза прихватљива, у
извесној мери. Но ако је реч о престилизацији тона, чини се да је она можда
и повукла даље ширење престилизацијског манира, и стварање по свему су-
дећи посебног акц. модела: моносилабик са дугим силазним постаје калуп
по којем се издваја општи глаголски део ради обављања номиналне функције. 

бд) Преостала је грађа са именичким дугим силазним према глаголском
кратком узлазном: 
бег (бежати), бод (бости, бодовати), воз (возити,), гор (горети), коп (копа-
ти), лед (ледити), лет (летети), мор (морити), плет (плести), род (родити),
твор и твор (творити), ход (ходити, ходати), чуп (чупати).

Посебну напомену заслужује форма бод, јер је постављена према две
глаголске речи, од којих бости припада овде, а бодовати међу основе са крат-
ким силазним. Исто би се и за ход рекло да је постављено према ходити и хо
дати. Ко би приметио да је ходати секундарног постања, одговор би му био:
али врло старог. 

О осталоме се само може рећи да је кратки узлазни врло удаљен од ду-
гог силазног, те је свака сумња у аналогију излишна. То ће рећи да је овај тип
твореница уређен прозодијским моделирањем, а не тек тако, као што се Сте-
вановић домишља. Исто тако, за данашњег говорника нема значаја да ли је
имао или не и падежни наставак, о чему говори Маретић. Прозодијска типи-
зација сасвим је довољан услов вањског твореничког уобличења26. 
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26 Ово на су прот Ма ре ти ћу, ко ји се пре ми шља око тво ре ни ца сво је пр ве вр сте, па твр -
ди: „Раз ли ка у ак цен ту на пр. из ме ђу до ма зет и до ма зет ни је до во љан раз лог, да до ма зет др -
жи мо за пот пу ну пра ву сло же ни цу, јер го во ри мо са јед ним ак цен том и до бро ју тро (мје сто до 
бро ју тро...), гдје ни ко не ће ре ћи, да је сло же ни ца, не го сра сли ца“. – Т. Ма ре тић, Гра ма ти ка,
329. – Ви ди мо у ства ри да ак це нат је сте до во љан услов да сло же ни цу сма тра мо по себ ном лек -
сич ком тво ре ви ном у од но су на мо тив не ре чи пре ма ко ји ма је на ста ла, тј. од чи јих се еле ме -
на та са то ји. 



3. ПРЕФИКСАЛНЕ ТВОРЕНИЦЕ СА ОПШТИМ ГЛАГОЛСКИМ 
ДЕЛОМ

3.1. Асилабички префикс с-

1. Прилазимо обради префиксалних формација. Видели смо да их има
две врсте по постању: оне које настају антиципацијом општег дела префик-
сиранога глагола, заједно са префиксом; и оне које настају сусретом општег
дела кад је већ антиципован, и префикса. Ми ћемо их анализирати не водећи
рачуна о тој разлици. Подсећамо се и на Маретићеву опаску да су акценатски
углавном неуређене. Овде ћемо разгледати грађу по реду, па онда на основу
тога донети коначне закључке. 

2. Али како је материјал обиман, ваља нам поћи управо по неком реду. Нај-
пре ћемо у анализу узети оне код који префикс нема силабичку форму:
збег (збећи се, збежати се), згиб (згибати се – згибам се), здиг, свод (сводити-
сводим)27, склоп (склопити-склопим), скрет (скретати-скрећем), скуп (ску
пити-скупим), слет (слетети-слетим), смет (смести-сметем)28, сплет
(сплести-сплетем), спор (спорити се – спорим се), спрег (спрегнути, спрећи,
спрећи - спрегнем), стег29 (стегнути-стегнем), створ и створ (створити-
створим), шкрип (шкрипати). 

1) Очекивали бисмо безизузетачно слагање са претходно анализира-
ним речима, тј. да и овде потпуно влада дуги силазни акценат. Али стање је
супротно. 

а) Код именица слет, скрет и шкрип једнозначно се да утврдити не-
слагање са глаголом, и развој дугог силазног по другој линији. 

б) Лексеме згиб и стег вероватно се такође могу придружити претходни-
ма, ма да је и директни пренос дугог акцента сасвим прихватљива солуција. 

в) Твореница спрег има неочекиван кратки силазни (у мом личном го-
вору спрег, али његова подлога је дубоко дијалекатска). 

г) Код осталих се акценат именице слаже са глаголским, уз ограду да
је код монислабика он нужно силазне природе, према кратком узлазном гла-
гола. 

2) Закључак је да код ових речи – ако постоји правило, оно би гласило
да је именица настала антиципацијом општега глаголског дела понела извор-
ни акценат. 

3.2. Силабички префикси 

1. Да бисмо стекли почетни увид у прозодијску структуру ових творе-
ница, навешћемо све забележене примере са основама бег, гиб и тег: 
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27 РМС: „пра ви ти свод“. 
28 РМС: „ме ту ћи, чи сте ћи укло ни ти што с по вр ши не не че га“
29 РМС: стег (2) „1. сте га (1)... 2. спој ни ца ко јом се учвр шћу ју ши не на же ле знич ким

ко ло се ци ма“. 



одбег, пребег, избег, прибег, побег заглед, надглед и надглед, неглед, преглед, не
преглед, изглед, виглед, приглед и приглед, оглед, доглед, поглед, проглед, углед 
загиб, нагиб, прегиб, пригиб, огиб и огиб, сагиб, угиб затег и затег, натег, про
тивтег, претег, потег и потег, протег, растег и растег, утег 

1) Код прве основе уопштен је крактки узлазни на првом слогу. 
2) Други низ примера прозодијски је уравнат са кратким силазним ак-

центом на прими и дужином на последњем слогу. Изузеци су надглед, уз над-
глед, преглед и приглед, поред приглед. 

3) И код треће основе, као код прве, акценат је готово сасвим уједињен
– дуги узлазни на префиксу. Изузетак чини огиб и огиб са алтеренативним
кратким узлазним или силазним на истом првом слогу, и дужином уз потоњи
на крајњем. 

4) Код последње преовлађује кратки силазни на првом слогу, комбино-
ван са дужином на ултими. Изузеци су варијанте са кратким силазним и без
дужине потег, те у два случаја дуги узлазни на прими затег, растег а једном
кратки узлазни растег, и једна комбинација дугог силазног и дужине натег30. 

2. Да ли се на основу овога може закључити да је акценат неуређен, ка-
ко мисли Маретић? Изгледа да неће бити баш сасвим тако, мада је јасно да је
у великој мери ипак тако. 

1) Коинциденција кратког силазног на прими и дужине на ултими не за-
виси потпуно од прозодијског лика основе. 

а) Основа гиб је дуга (в. гибати), па је појава дужине у огиб објашњива
тиме. Тако је и са основом тег (исп. затегнути-затезати и сл.), дакле затег,
натег, противтег, претег, потег, протег, утег може се рећи да преносе кван-
титет глаголске основе. 

б) Основа глед, међутим, која је изворно кратка (гледати), добила је у
основном прозодијском моделу наших твореница дужину: заглед, надглед, не
глед итд. Тај се факат не може тумачити учешћем антиципиранога глаголског
општег дела на изглед творенице. 

2) Слично је и са другим моделима. 
а) Са супротног гледишта посматрана, истој линији, сада без изузетка,

са гиб и тег налази се и основа бег – и она по квантитету копира глаголску
основу (исп. бежати). 

б) Али је модел са кратким узлазним познат и дугим основама, доду-
ше у овде наведеној грађи ретко (в. даља поглавља овог рада): огиб, растег. 

3) (а) Дуги узлазни на првом слогу и кратак потоњи слог творенице по-
знат је краткој основи глед: надглед, надглед, приглед. (б) Али је заступљен, и
то изненађујуће често, и код дугих основа: гиб (загиб, нагиб, прегиб, пригиб, са
гиб, угиб), и тег (затег, растег). 

3. Нема сумње, акценат префиксалних твореница овога реда кренуо је
такође ка уједначавању, али је тај процес изгледа разносмеран. На њега је без
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30 М. Ни ко лић, Обрат ни реч ник: „те гље ње“. – РМС: „...у из ра зу ву ћи на на тег – по кр. при -
вла чи ти ла ђу, ча мац ко ноп цем при чвр шће ним за да ље ба че но си дро или др во на оба ли Вук Рј.“ 



нарочитог утицаја прозодијски лик глаголске основе. Али шта је полазиште
за прозодијску типизацију, који су узроци и какве су тенденције даљег разво-
ја – то су за сада питања на која треба тражити одговор. Покушаћемо са Ма-
ретићевим напоменама о префиксима и њиховом учешћу у акценатској струк-
тури ових формација. 

а) Да се подсетимо: он тврди да има две врсте префикса. Једни не при-
мају на се дуги акценат: без, до, из, над, об, од, под, уз, а с малим изузецима
и о, по, про. Други пак – свакако сви остали – способни су да носе и тај акце-
нат. Може се према томе поставити питање: имају ли префикси посебан афи-
нитет према овом или оном акценту – или је свеједно који ће акценат на ко-
јем стајати. 

б) Још је један проблем у вези с префиксима потребно поменути: да ли
је акценат који они носе само резултат уобличавања твореница, или је можда
у вези са преношењем акцената на проклитику. С тим у вези унапред се мо-
же рећи једино да проклитика прихвата акценат по правилу у облику кратког
силазног и кратког узлазног. Изузетак чине комбинације проклитика са енкли-
тикама, при чему се акценат јавља обавезно на проклитици, и обавезно дуги
силазни или дуги узлазни: „узлазни и силазни (дуги – Р. С.) акцент на прије-
длогу – утврђује Маретић31 – може да буде само пред енклитикама: на ме, за
те, у се, на њ, по њ“. 

3.2.1. Творенице са негацијом не- у улози префикса 

1. Сразмерно је мало забележених примера са овим елементом и оп-
штим глаголским делом: 
невид (: вид), недождер (-), недосег (: досег и досег), недоход и недоход (: до
ход), некрет (: крет), неотпор (: отпор), непокрет (: покрет), непролаз ):
пролаз и пролаз), непроход (: проход), нерод и нерод (: род), неумор (: умор). 

а) Форме невид : вид, некрет : крет, непокрет : покрет, нерод и нерод
: род и евентуалне друге сличне, у којих основа носи силазни акценат, као да
потврђују тезу о проклитичком преношењу као полазишту за настанак ак-
цента творенице. И стварно, ништа једноставније него објаснити их спаја-
њем проклитике и основе речи – при чему акценатски модел копира онај са
пренесеним акцентом на проклитику. Али ту има једна невоља: ако упореди-
мо акценатску структуру других комбинација наведених речи са проклитика-
ма, испада да ту немамо преношење са силазним, него са узлазним акцентом
у резултату: на вид, у род и сл. Одговор на ово гласио би да се негација мо-
же понашати друкчије од осталих проклитика и сл. 

б) Сасвим је друкчија ситуација, и сасвим дрго казује, код већине дру-
гих форми. Ту силазни акценат на негацији у твореници стоји према узлазном
основе недосег : досег и досег, недоход : доход, неотпор : отпор, непролаз :
пролаз и пролаз, непроход : проход, неумор : умор. И друго, са тим акцентом
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31 Т. Ма ре тић, Гра ма ти ка, 111. 



коинцидира код неких примера и дужина на потоњем слогу, док је код основ-
не речи он кратак: недоход (: доход), непролаз (: пролаз и пролаз). То је упра-
во модел о којем је већ било речи, а који делимично познају творенице са оп-
штим глаголским делом као средство прозодијског уобличења независно од
акцента мотивних речи. 

в) Погледаћемо још форме и варијанте са кратким узлазним: недождер,
недоход, нерод. (ва) Форма недождер, заједно са недоход – имала би акценат
мотивне именице (в. доход). И по томе ни једна ни друга не би биле посебно
интересантне, сем као сведоци неизвршеног акценатског померања. Али не
смемо заборавити да прва од њих према себи нема основне именице, нити је
обична лексема *дождер. О чему је реч? О томе да је за потребе пејорациј-
ског бојења назива за прождрљивца или сл. саграђена лексема директно од
глаголскога општег дела (ждерати : ждер), префикса који би обележио заси-
ћење бар целином неке претпостављене количине хране, и негације – успо-
стављена гротескна слика незаситника. (вб) Форма нерод такође садржи но-
ту пејоративности: може обележити туђина, према коме се нема никакав об-
зир, и који је према нама хладан и безобзиран; или бештију коју мајка не ра-
ђа. У сваком случају она стоји према антиципаваној лексеми из глаголског
општег дела род, али не копира њен прозодијски лик, јер у друштву са нега-
цијом губи дужину. Свакако се овде ради о творбеном прозодијском моделу
насталом у процесу нивелације акцента и ретипизације форми.

2. Закључићемо двоје. Прво, да творенице са негацијом и глаголским
општим делом заиста немају јединственога акцента. Али друго, процес ујед-
начавања акцента јесте реалност. Тај процес иде у различитим правцима јер
се укрштају тенденције ка уопштавању различитих модела, а пре свега моде-
ла са кратким силазним на првом и дужином на потоњем слогу, а у неким
случајевима и онога са кратким узлазним на првом слогу и кратком ултимом.
Видећемо да постоји и још један модел који конкурише са поменута два: ду-
ги узлазни акценат на прими (в. даљи преглед грађе). 

3.2.2. Вокалски префикси 

1. Остале префиксе разделићемо по фонолошком саставу, и прво у ана-
лизу узимамо оне који се састоје из једнога гласа – једног вокала. То су пре-
фикси о- и у-. 

2. Са префиксом о- забележили смо следеће примере: 
одер и одер (одерати-одерем), 
озиб и озиб32 (зиб)33, 
ојед34 (оједати се – оједам се), 
оклоп (оклопити-оклопим), 
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ра зи ја ма“. 

33 РМС: „спорт. са ви ја ње, пре гиб“. 
34 РМС: „озле да од оје да ња“. 



окоп (окопати-окопам), 
окрет (окретати/окретати-окрећем), 
окрп (окрпити/окрпати-окрпим),
окуп (окупити-окупим), 
омет35 (в. ометац/одметац)36, 
опаз (опазити-опазим), 
осип (осипати се – осипам се), 
освит и освит (освитати-освићем), 
оток (отицати-отичем), 
отоп (отопити-отопим). 

1) Од два основна прозодијска модела чешћи је онај са кратким узла-
зним на првом слогу. Овај би се последњи могао објашњавати преносом ак-
цента мотивне речи на антициповану основу. 

а) У мањег броја примера акценат наше творенице, једнак је инфини-
тивном и презентском: окуп : окупим (исто и окупити), осип : осипам се (и
осипати се), освит : освићем (освитати). 

б) Но углавном се акцентом слажу са презентском основом, а инфини-
тивна има исти кратки узлазни на другом слогу: одер : одерем (а одерати),
оклоп : оклопим (али оклопити), окоп : окопам (друкчије окопати), отоп :
отопим (а отопити), или дуги узлазни на истом другом: ојед (оједати се), 

2) Други поменути модел јесте онај са кратким силазним на првом и ду-
жином на потоњем слогу. Он се не може тумачити преносом акцента мотив-
не речи, него је једнозначно објашњив утицајем типизираног прозодијског
модела: 
окрет (окретати/окретати-окрећем), окрп (окрпити/окрпати-окрпим)
опаз (опазити-опазим), освит (освитати-освићем), оток (отицати-отичем). 

3) Редак је модел са дугим узлазним на првом слогу: одер (одерати-
одерем), озиб37 (зиб). У последњем случају видна је чињеница да префиксал-
на форма по свој прилици није настала према глаголу са префиксом, јер овај
није забележен. 

4) Исто је и у форми омет38 (в. ометац/одметац), али је ту нејасна ре-
лација коју смо постављањем лексема са делимичним фонолошким покла-
пањем једних поред других сугерирали као творбену. 

3. Префикс у садржан је код следећих форми: 
убод (убости/убости-убодем), 
увид и увид (увидети-увидим), 
увод и увод (уводити-уводим), 
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35 РМС: „на чин на мо та ва ња уже та или лан ца при ве зи ва њу плов ног објек та за сту бић
на при ста ни шту, ко ји спре ча ва на гло од мо та ва ње при по ла ску“. 

36 РМС: „по кр. ри бар ски при бор ко ји се са сто ји од тан ке ду гач ке узи це (обич но од нај -
ло на) с при у ве за ном уди цом на кра ју, по враз (3), ту ња“. 

37 РМС: „1. по лу га или гре да ко јом се по ди же те рет, ћу ски ја... 2. је зи чац на кан та ру, те -
ра зи ја ма“. 

38 РМС: „на чин на мо та ва ња уже та или лан ца при ве зи ва њу плов ног објек та за сту бић
на при ста ни шту, ко ји спре ча ва на гло од мо та ва ње при по ла ску“. 



увоз и увоз (увозити-увозим), 
увор и увор (увирати-увирем), 
узор39 (узорати-узорем), 
указ и указ40 (указати-укажем), 
улаз (улазити-улазим), 
умуз41 (умусти-умузем), 
укоп и укоп (укопати-укопам), 
укор и укор (укорити-укорим), 
улет и улет (улетети-улетим), 
умор (уморити-уморим), 
упад и упад (упасти-упаднем), 
уплет (уплести-уплетем), 
упис и упис (уписати-упишем), 
упор (упирати-упирем), 
уред и уред (уредити-уредим) 
урез (урезати-урежем), 
урод (уродити-уродим), 
услед и услед (уследити-уследим), 
услов и услов (условити-условим), 
успор и успор (успорити-успорим), 
уход (уходити-уходим), 

1) Глаголске речи према којима су обликоване префиксалне творенице
углавном носе кратки узлазни акценат, већином на првом слогу. 

а) Када је кратки узлазни на глаголској речи, не би било сумње да је
према њему уређен и акценатски лик творенице: увид (увидети-увидим), увор
(увирати-увирем), упад и упад (упасти-упаднем), урез (урезати-урежем. 

б) Где се инфинитив и презент не слажу у акценту, а твореница, као и
један од њих, имају кратки узлазни на првом слогу, такође је замисливо да је
један од акцената победио и позајмио акценат новоствореној речи: убод (убо
сти/убости-убодем), убод (убости/убости-убодем), увоз и увоз (увозити-уво-
зим), указ и указ42 (указати-укажем), умуз43 (умусти-умузем), умор (умори-
ти-уморим), упис и упис (уписати-упишем), уред и уред (уредити-уредим),
урод (уродити-уродим), услед и услед (уследити-уследим), услов и услов (усло
вити-условим), успор и успор (успорити-успорим), уход (уходити-уходим). 

в) Али у случајевима када акценат творенице не одговара ни презентском
ни инфинитивном акценту, нема другог објашњења до да је кратки узлазни на
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39 РМС: „уз о ра но зе мљи ште“. 
40 РМС: „рус. заст. од лу ка, ре ше ње, акт вр хов не из вр шне вла сти у др жа ви, ко је пот пи -

су је шеф др жа ве одн. но си лац нај ви ше вла сти“. Иако по зајм ље ни ца из ру ског, ми сли мо да је
упо ре ди ва са срп ским гла го лом, и из гле да да је упра во укло пље на у тај про зо диј ски кон текст. 

41 РМС: „ко ли чи на мле ка уму зе на у јед ној му жи“. 
42 РМС: „рус. заст. од лу ка, ре ше ње, акт вр хов не из вр шне вла сти у др жа ви, ко је пот пи -

су је шеф др жа ве одн. но си лац нај ви ше вла сти“. Иако по зајм ље ни ца из ру ског, ми сли мо да је
упо ре ди ва са срп ским гла го лом, и из гле да да је упра ву укло пље на у тај про зо диј ски кон текст. 

43 РМС: „ко ли чи на мле ка уму зе на у јед ној му жи“. 



првом слогу резултат уједначавања и типизације, одн. моделовања акцента:
укоп (укопати-укопам), укор и укор (укорити-укорим), улет и улет (улете-
ти-улетим).

2) Није редак ни дуги узлазни на првом слогу; пошто нема према себи
исти такав мотивне речи – и овде је несумњиво реч о резултату уједначава-
ња акцента: увид (увидети-увидим), увод (уводити-уводим), увоз (увозити-
увозим), узор44 (узорати-узорем), укоп и укоп (укопати-укопам), укор и укор
(укорити-укорим), улет и улет (улетети-улетим), упор (упирати-упирем),
услов и услов (условити-условим), успор и успор (успорити-успорим). Намер-
но смо задржали и другу акценатску варијанту да би се видело да је дуги уз-
лазни само једна од могућности код речи које га носе. 

3) Кратки силазни на првом слогу и дужина на последњем може се сма-
трати ретком појавом код ове групе примера: увор и увор (увирати-увирем),
упад и упад (упасти-упаднем). Примери показују да је и то само једна од мо-
гућности код речи код којих се јавља, једна од варијаната. 

3. Закључак би био да су творенице са општим глаголским делом и во-
калским префиксом у најпретежнијем броју прозодијски уобличене по мо-
делу кратког узлазног акцента на првом слогу, да се у неким случајевима ја-
вља и дуги узлазни акценат на првом слогу, а да познају и примере са крат-
ким силазним на првом и дужином на потоњем слогу. Сви ови модели наста-
ли су пре свега нивелацијом и типизацијом акцента, али у већем броју слу-
чајева одабрани акценат (кратки узлазни) одговара акценту мотивне речи. 

3.2.3. Моносилабички консонантско-вокалски префикси (1): 
бифонематски са отвореним слогом

1. Мисли се на префиксе типа до-, за-, на-, по-, са- и сл. 
2. Префикс до- заступљен је у следећим забележеним примерима: 

добит (добити-добијем), 
довод (доводити-доводим), 
довоз (довозити-довозим), 
доказ (доказати-докажем), 
докуп и докуп (докупити-докупим), 
долаз и долаз (долазити-долазим), 
долет (долетети-долетим), 
домет и домет (дометати-домећем), 
досег и досег (досегнути-досегнем; досећи/досећи-досегнем), 
дотур (дотурати-дотурам; дотурити-дотурим), 
доход (доходити-доходим). 

1) Претежно је и овде заступљен кратки узлазни акценат на првом слогу. 
а) Само ретко он одговара истом том акценту на мотивној речи, тј. и у

инфинитиву и у ппрезенту глагола према којем је сачињена твореница: долаз
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44 РМС: „уз о ра но зе мљи ште“. 



(долазити-долазим), досег (досећи-досегнем), дотур (дотурити-дотурим).
Свуда је приказани однос варијативан, и овде изабраним варијантама конку-
ришу и друге. 

б) Чешће је акценат творенице у складу са презентским, док се инфи-
нитивни разликује. Некада је то неслагање само у месту акцента: довоз (до-
возити-довозим), домет (дометати-домећем), доход (доходити-доходим).
Некада пак према кратком узлазном творенице стоји дуги узлазни инфинити-
ва: докуп (докупити-докупим), досег (досегнути-досегнем; досећи-досегнем),
дотур (дотурати-дотурам). 

2) Модел са дугим узлазним у овој скупини примера није реткост: до
каз (доказати-докажем), докуп (докупити-докупим), долаз (долазити-дола-
зим), долет (долетети-долетим), домет (дометати-домећем), досег (досег-
нути-досегнем; досећи/досећи-досегнем). Свуда постоји дуги узлазни и у ин-
финитиву, али то није доказ да се акценти слажу, већ је случајна коинциден-
ција. Дуги узлазни је недвосмислено резултат моделативних процеса. 

3) Само у једном случају заступљен је кратки силазни на првом слогу
са дужином на ултими: добит (добити-добијем). Није доказива ни теза о пре-
носу презентског акцента у твореницу, ни о моделативном процесу. Пример
је неутралан као доказни факат. 

3. Префикс за- забележен је у примерима: 
забит и забит45 (забити-забијем)46, 
забод47 (забости/забости-забодем), 
завез (завезати-завежем), 
завод48 (заводити-заводим)49, 
завоз50 (завозити-завозим)51, 
зазор52 (зазирати-зазирем), 
заклоп (заклопити-заклопим), 
закоп (закопати-закопам), 
закуп (закупити-закупим), 
закрет (закретати-закрећем), 
залаз53 (залазити-залазим), 
залеп (залепити-залепим), 
зализ (зализати-залижем), 
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45 РМС: „уса мље но, за ба че но ме сто, уда љен крај“. 
46 РМС: „2.а. ста ви ти, за ву ћи, уви ћи, за гњу ри ти... б. скло ни ти, са кри ти“. “. 
47 РМС: „убод“. 
48 РМС: „1.а. шко ла или ду га ко ја вас пит на, од гој на уста но ва... б. на зив или део на зи ва

ра зних дру гих уста но ва... 2. за во ђе ње или уно ше ње у ре ги стар, де ло вод ни про то кол“. 
49 РМС: „не свр. и уч. пре ма за ве сти“; – за ве сти „4. уве сти, за сно ва ти, уста но ви ти (ка -

кво ста ње, по ре дак и сл.)... 5. уне ти, упи са ти у књи ге“. 
50 РМС: не ма. 
51 РМС: „не свр. и уч. пре ма за ве сти“; – за ве сти „1. по че ти ве сла ти; за пло ви ти, по кре -

ну ти брод“. 
52 РМС: „оно одс че га љу ди за зи ру, срам, стид, сра мо та“. 
53 РМС: „за ла зак“. 



залог (заложити-заложим), 
замаз (замазати-замажем), 
замах (замахнути-замахнем, замахати-замашем), 
замет54 (заметати-замећем), 
замор (заморити-заморим), 
заплет (заплетати-заплећем), 
запор (запирати-запирем), 
зарез (зарезати-зарежем), 
засип (засипати-засипам), 
застриг (застрићи-засатрижем), 
заструг (застругати-застружем), 
затвор (затворити-затворим), 
затоп (затопити-затопим), 
зацеп (зацепити-зацепим), 
зачеп (зачепити-зачепим). 

1) Једино лексема замах (замахнути-замахнем, замахати-замашем)
има кратки узлазни на првом слогу, који одговара презентском акценту мотив-
нога глагола, али не и инфинитивном. 

2) Једном је забележена варијанта са кратким силазним на првом и ду-
жином на последњем слогу. Она одговара презентском акценту: забит (заби-
ти-забијем). 

3) Код свих осталих налази се дуги узлазни на првом слогу. Тај акценат
ни у једном случају не одговара у потпуности глаголском. 

а) По месту тај акценат се слаже често са глаголским, као и по тонали-
тету, али не и по квантитету – дуги узлазни стоји према кратком: зазор (зази-
рати-зазирем), закрет (закретати-закрећем), залаз (залазити-залазим), за
маз (замазати-замажем), заплет (заплетати-заплећем), запор (запирати-
запирем), зарез (зарезати-зарежем), засип (засипати-засипам), застриг (за
стрићи-засатрижем), заструг (застругати-застружем). У претпоследњем
случају презентски, а у последњем, и у закуп (закупити-закупим), инфини-
тивни акценат, једнак је оном у префиксалне творенице, али се налази на дру-
гом слогу.

б) У примерима који следе, акценат творенице по месту одговара пре-
зентском, али не и инфинитивном, јер је овај на другом слогу: забод (забо
сти/забости-забодем), завод (заводити-заводим), завоз (завозити-завозим),
залог (заложити-заложим), замет (заметати-замећем), замор (заморити-
заморим), затвор (затворити-затворим), затоп (затопити-затопим), за
чеп (зачепити-зачепим). 

в) У формама овеће групе акценат творенице одговара инфинитивном
по квалитету и квантитету, али не и по месту, јер је глаголски дуги узлазни на
другом слогу: завез (завезати-завежем), закуп (закупити-закупим), залеп (за-
лепити-залепим), зализ (зализати-залижем), замах (замахнути-замахнем,
замахати-замашем), зацеп (зацепити-зацепим). 
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54 РМС: (2) „на ве јан, на не сен снег на јед ном ме сту“; (3) „за ме так“. 



г) Варијанта забит са својим дугим узлазним акцентом на првом сло-
гу стоји према инфинитивном кратком узлазном и презентском кратком сила-
зном на истом месту (забити-забијем). 

4. Слично као код за- ствар стоји и код на-: 
навез55 (навести/навести-навезем), 
навод56 (наводити-наводим), 
навоз (навозити-навозим), 
нагаз (нагазити-нагазим), 
назеб (назепсти-назебем), 
назор (назирати-назирем), 
накуп (накупити-накупим), 
налаз (налазити-налазим), 
намаз (намазати-намажем), 
налеп (налепити-налепим), 
налет (налетети-налетим), 
намет (наметати/наметати-намећем, наметнути/наметнути-наметнем), 
намиг (намигнути-намигнем), 
наплет (наплести-наплетем), 
напој (напојити-напојим), 
напор (напирати-напирем), 
нарез (нарезати-нарежем), 
народ (народити-народим), 
насип (насипати-насипам), 
наступ (наступити-наступим), 
наход (находити-находим). 

Без изузетка овде је заступљен дуги узлазни на првом слогу. 
а) Већином он одговара кратком узлазном на истом слогу код глагола:

нагаз (нагазити-нагазим), назор (назирати-назирем), накуп (накупити-наку-
пим), налаз (налазити-налазим), намаз (намазати-намажем) итд. 

б) Мањином не одговара ни по месту, јер акценат инфинитива стоји на
другом слогу: навод (наводити-наводим), навоз (навозити-навозим), наплет
(наплести-наплетем), напој (напојити-напојим), народ (народити-народим), 
наход (находити-находим). 

в) У навез (навести/навести-навезем), назеб (назепсти-назебем), на
леп (налепити-налепим), наступ (наступити-наступим) према дугом узла-
зном на првом слогу код творенице стоји исти такав на другом у једној или
обе основе глагола.

5. Префикс по- заступљен је код следећих забележених форми: 
повез и повез (повезати-повежем), 
повик (повикати-повичем), 
повод и повод (поводити-поводим), 
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55 РМС: на вез – „1. вез, из ве зе но плат но... 2. спорт. ску пи на пла ни на ра по ве за на истим
уже том“. 

56 РМС: „оно што се на во ди, ци тат“. 



повоз (повозити-повозим)57, 
погреб (погребати-погребем), 
поклоп (поклопити-поклопим), 
покоп (покопати-покопам), 
покрет (покретати/покретати-покрећем), 
полаз и полаз (полазити-полазим), 
полеп (полепити-полепим), 
полет и полет (полетети-полетим), 
помаз (помазати-помажем), 
помен (поменути-поменем), 
помет58 (помести/помести-пометем)59, 
помор (поморити-поморим), 
помоћ (помоћи/помоћи-поменем), 
понор (понирати-понирем), 
понос (поносити се – поносим се), 
поплет (поплетати-поплећем, поплести/поплести-поплетем), 
попрд (попрдивати/попрдавати-попрдујем/попрдавам), 
порез (порезати-порежем), 
пород (породити-породим), 
посед и посед60 (посести-поседнем/поседем), 
посед и посед (поседети-поседим), 
посип и посип (посипати-посипам), 
постриг (пострићи-пострижем), 
потез и потез (потезати-потежем), 
потоп (потопити-потопим), 
поход (походити-походим). 

1) Претежита већина наших твореница у овој групи форми носи крат-
ки узлазни акценат на првом слогу. 

а) Код неких се акценат префиксалне творенице слаже са мотивном ре-
чи по месту и тоналитету, а по квантитету се разилази с њим: полаз (полази-
ти-полазим), понор (понирати-понирем), поплет (поплетати-поплећем, по-
плести/поплести-поплетем), порез (порезати-порежем), посед и посед (по
сести-поседнем/поседем), посип (посипати-посипам). 

б) Код других је слагање по месту делимично, јер инфинитив носи
акценат на другом слогу, а не на првом: повод (поводити-поводим), повоз
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57 У овом и у прет ход ном слу ча ју, као и у не ким дру ги ма, про сто је ви дљи во да пре фик -
сал на тво ре ни ца ни је на ста ла пре ма пре фик сал ном гла го лу, и да смо их упа ри ли ма ње-ви ше
на сил но. Али про зо диј ска струк ту ра не ка ко је упо ре ди ва, па из раз ло га ва жних за об ја шње ње
оста вља мо ка ко је. 

58 РМС: по мет (1) „сне жна ве ја ви ца, ме ћа ва“ по мет (2) „1. оно што се по мет не или из -
ба ци као рђа во, ло ше, от па дак... 2. по ба чај... 3. по мет ња, збр ка“. 

59 РМС: „1.а. ме ту ћи очи сти ти... б. за ма хом по ку пи ти... 2.а. уби ти, по ко си ти... б. безл.
Уби ти хлад но ћом“. 

60 РМС: „оно што се по се ду је, што се има, имо ви на“. 



(повозити-повозим), поклоп (поклопити-поклопим), покоп (покопати-поко-
пам), помет (помести/помести-пометем), помор (поморити-поморим), по
нос (поносити се – поносим се), пород (породити-породим), потоп (потопи-
ти-потопим), поход (походити-походим). 

в) Код трећих је неслагање по месту потпуно, јер и инфинитив и пре-
зент глагола имају акценат на другом слогу: погреб (погребати-погребем), по
лет (полетети-полетим), посед (поседети-поседим). 

г) Има и таквих где глагол делимично носи дуги узлазни акценат на
другом слогу: повез (повезати-повежем), постриг (пострићи-пострижем),
полеп (полепити-полепим). 

2) Скромнији је репертоар форми са кратким силазним акцентом на пр-
вом слогу. Код њих једна нема дужине на ултими, а остале се уклапају у већ
познати модел са обележеним квентитетом ултиме: повик (повикати-пови
чем), покрет (покретати/покретати-покрећем), помаз (помазати-пома-
жем), помен (поменути-поменем), помоћ (помоћи/помоћи-помогнем), попрд
(попрдивати/попрдавати-попрдујем/попрдавам), посед и посед (поседети-
поседим), посип и посип (посипати-посипам). Неслагање творенице и мотив-
не речи врло је значајно: свуда у квалитету, често и у месту. 

3) Дуги узлазни акценат познат је само као варијанта кратког: повез и
повез (повезати-повежем), повод и повод (поводити-поводим), полаз и полаз
(полазити-полазим), полет и полет (полетети-полетим), посед и посед (по
сести-поседнем/поседем). Неслагање са акцентом мотивне речи и овде је
знатно: по месту и квантитету.

6. Остали су префикси овога реда заступљени у грађи само спорадично: 
савез (савезати-савежем), 
сагор (сагорети-сагорим), 
силаз и силаз (силазити-силазим), 
сувез61. 

1) Сем једна што варира, све су форме обележене дугим узлазним на
првом слогу. Он се не слаже са акцентом мотивне речи. 

Та једна варијанта силаз слаже се са акцентом мотивне речи.

7. Сабирајући анализу у овом одељку, можемо констатовати следеће. 
Прво, бифонематски моносилабички префикси са отвореним слогом

немају јединствену прозодијску структуру. Али нису ни сасвим неуређени. 
Друго, та њихова структура заправо не копира акценат мотивских ре-

чи, него је резултат нивелације и типизације акцента. 
Треће, нивелација и типизација иде тројаким смером: (а) најчешће сме-

ром уопштавања кратког узлазног акцента на првом слогу творенице; нешто
ређе путем уопштавња дугог узлазног на истом слогу, а најређе усвајањем
кратког силазног на првом и дужине на потоњем слогу. 
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61 РМС: „а. до го вор или спо ра зум из ме ђу дво ји це или ви ше њих да за јед но са ста ве
спре гу (во ло ве или ко ње) за ора ње или не што дру го... б. заст. са вез, до го вор уоп ште“. 



Четврто, три прозодијска типа нису строго разграничена, него се до-
ста често јављају у односу варијаната, нарочито оба узлазна акцента. 

Пето, префикси нису подједнако склони свим акценатским моделима,
већ су неки склонији једном, а други другом решењу: они са крајњим о (до-
и по-) кратком узлазном, а они са а (за-, на-, са-), дугом узлазном. Кратки си-
лазни, у целини грађе, слабо је заступљен, али код неких префикса је ипак
сразмерно чест (код других готово искључен). 

3.2.4. Моносилабички консонантско-вокалски префикси (2): 
трофонематски са отвореним слогом

1. У овој су групи забележене форме са префиксима пре-, при- и про-. 
2. Са првим од наведених префикса имамо следеће примере: 

пребој (пребијати-пребијам), 
превез (превезати-превежем), 
превид и превид (превидети-превидим), 
превод (преводити-преводим), 
превоз (превозити-превозим), 
прегаз (прегазити-прегазим), 
прегиб и прегиб (прегибати-прегибам), 
преглед и преглед (прегледати-прегледам, прегледати-прегледам), 
прегор (прегорети-прегорим), 
прекип (прекипети-прекипим), 
преклоп и преклоп (преклопити-преклопим), 
прекоп (прекопати-прекопам), 
прекор (прекорити-прекорим), 
прекрет (прекретати/прекретати-прекрећем/прекрећем), 
прекуп (прекупити-прекупим), 
прелаз (прелазити-прелазим), 
прелет и прелет (прелетети-прелетим, прелетати-прелећем), 
прелог (преложити-преложим), 
прељуб и прељуб (прељубити-прељубим), 
премаз и премаз (премазати-премажем), 
премет и премет62 (преметати/преметати-премећем), 
премор (преморити-преморим), 
премоћ (премоћи/премоћи-премогнем), 
препад63 (препадати-препадам, препасти-препаднем), 
препек (препећи/препећи-препечем), 
преплет (преплетати-преплећем, преплести/преплести-преплетем), 
пререз64 (пререзати-прережем), 
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62 РМС: пре мет „пре ме та ње, пре вр та ње пре ко гла ве“. 
63 РМС: и пре пад. 
64 РМС: и пре рез. 



пресип65 (пресипати-пресипам), 
преступ (преступити-преступим), 
претвор66 (претварати-претварам), 
претоп (претопити-претопим), 
преход (преходити-преходим). 

1) Највише је форми усвојило дуги узлазни акценат. 
а) Дуги узлазни стоји углавном према кратком узлазном на истом сло-

гу: превид (превидети-превидим), прелаз (прелазити-прелазим) итд. 
б) Глаголски кратки узлазни понекад није у оба облика на првом сло-

гу, него је нпр. у инфинитиву на другом: превод (преводити-преводим), пре
воз (превозити-превозим), преклоп и преклоп (преклопити-преклопим) и др. 

в) У више случајева према дугом узлазном творенице стоји исти такав
глаголски, али на другом слогу: превез (превезати-превежем), прекрет (пре
кретати/прекретати-прекрећем/прекрећем), прекуп (прекупити-прекупим),
прељуб и прељуб (прељубити-прељубим) и сл.

г) Дешава са да и један и други глаголски облик имају кратки или ду-
ги узлазни на другом слогу: прегор (прегорети-прегорим), прекип (прекипети-
прекипим), прекоп (прекопати-прекопам), прекор (прекорити-прекорим), пре
лет и прелет (прелетети-прелетим, прелетати-прелећем), 

2) Не нарочито ретко је у твореници заступљењен кратки силазни на
првом слогу са дужином на потоњем: превид (превидети-превидим), прегаз
(прегазити-прегазим), прегиб и прегиб (прегибати-прегибам), преглед и пре
глед (прегледати-прегледам, прегледати-прегледам), прекрет (прекрета-
ти/прекретати-прекрећем/прекрећем), прелет (прелетети-прелетим, пре-
летати-прелећем), прељуб (прељубити-прељубим). Приказани модел у овој
групи примера углавном има статус варијанте. 

3) Кратки узлазни само је два пута забалежен, оба пута у виду вари-
јантне форме уз ону са дугим узлазним: премаз и премаз (премазати-према-
жем), премет и премет67 (преметати/преметати-премећем). 

3. Са префиксом при- забележили смо следеће форме: 
прибој (прибијати-прибијам), 
привид и привид (привидети-привидим), 
привоз (привозити-привозим), 
придев (придевати-придевам), 
придиг (придићи-придигнем, придизати-придижем), 
приказ (приказати-прикажаем), 
приклон и приклон (приклонити-приклоним), 
приклоп и приклоп (приклопити-приклопим), 
прикрп (прикрпити-прикрпим), 
прилеп (прилепити-прилепим), 
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65 РМС: и пре сип. 
66 РМС и Обратни речник српскога језика М. Николића немају дати податак.
67 РМС: пре мет „пре ме та ње, пре вр та ње пре ко гла ве“. 



прилаз (прилазити-прилазим), 
прилог (приложити-приложим), 
пример (примерити-примерим), 
прирез (прирезати-прирежем), 
природ (природити-природим), 
приступ (приступити-приступим), 
притвор (притворити-притворим), 
приход (приходити-приходим), 

1) У свим забележеним примерима модел са дугоузлазним акцентом
на првом слогу или је једини или један од два могућа у датој прилици. 

а) Тај модел стоји према краткокм узлазном глаголске речи у овећем
броју случајева: привид и привид (привидети-привидим), прилаз (прилазити-
прилазим), пример (примерити-примерим), прирез (прирезати-прирежем). 

б) Најчешће је међутим поклапање у месту акцента само делимично,
јер код већине глагола према презентском кратком узлазном на првом слогу
стоји инфинитивни на другом: привоз (привозити-привозим), придиг (приди-
ћи-придигнем, придизати-придижем), приклон и приклон (приклонити-при
клоним), приклоп и приклоп (приклопити-приклопим), прилог (приложити-
приложим), природ (природити-природим), притвор (притворити-притво-
рим), приход (приходити-приходим). 

в) У извесног броја мотивних глаголских речи инфинитив носи дуги
узлазни акценат: прибој (прибијати-прибијам), придев (придевати-придевам),
приказ (приказати-прикажаем), прилеп (прилепити-прилепим), приступ
(приступити-приступим). 

2) Према већ реченом и виђеном јасно је да су кратки узлазни и крат-
ки силазни слабо заступљени. 

(а) Први није статистички занемарљив: приклон и приклон (приклонити-
приклоним), прикрп (прикрпити-прикрпим), прилеп (прилепити-прилепим).

(б) Други је међутим заступљен само у једној варијанти: привид и при
вид (привидети-привидим), 

4. Префикс про- нађен је у следећим формама: 
пробад68 (пробадати-пробадам), 
пробод и пробод (пробости/пробости-прободем)
пробир и пробир (пробирати-пробирам), 
пробој (пробијати-пробијам), 
провод и провод (проводити-проводим), 
провоз и провоз (провозити-провозим), 
прогаз (прогазити-прогазим), 
продор и продор (продирати-продирем), 
прозеб (прозепсти-прозебем), 
пројед (пројести-проједем, проједати-проједам), 
прокоп (прокопати-прокопам), 
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68 РМС и Обратни речник немају дати податак.



пролаз и пролаз (пролазити-пролазим), 
пролет и пролет (пролетети-пролетим), 
промет69 (прометати-промећем), 
пропаст (пропасти-пропаднем), 
проплет (проплести/проплести-проплетем, проплетати-проплећем), 
пророк (прорицати-проричем), 
просвит и просвит (просвитати-просвићем), 
простриг (прострићи-прострижем), 
проход (проходити-проходим), 
процеп (процепити-процепим). 

1) Високо претежу и овде примери са дугим узлазним акцентом. 
а) Мотивни глагол такође врло често има акценат на истоме месту, али

како је већ утврђено – кратки узлазни: продор и продор (продирати-проди-
рем), пролаз и пролаз (пролазити-пролазим). 

б) Али слагање са речју којом је твореница мотивисана може бити и
овде по месту и природи само делимично, јер инфинитив глагола носи често
акценат на другом слогу, кратки или дуги узлазни: пробир и пробир (проби
рати-пробирам), пробод и пробод (пробости/пробости-прободем), пробој
(пробијати-пробијам), провод и провод (проводити-проводим), провоз и про
воз (провозити-провозим), прозеб (прозепсти-прозебем), пролет и пролет
(пролетети-пролетим), промет (прометати-промећем), пророк (прорица-
ти-проричем). 

2) Префиксалне творенице са кратким услазним ређе су од претход-
них, али немају подређени положај као у претходној тачки: пролет и пролет
(пролетети-пролетим), пробод и пробод (пробости/пробости-прободем),
провод и провод (проводити-проводим), прогаз (прогазити-прогазим), продор
и продор (продирати-продирем), прокоп (прокопати-прокопам), пролаз и про
лаз (пролазити-пролазим), проплет (проплести/проплести-проплетем, про
плетати-проплећем), просвит и просвит (просвитати-просвићем). 

3) Форме са кратким силазним и овде су ретке, али не задржавају се на
нивоу варијаната, већ се јављају и као једина могућност: пробад70 (пробада-
ти-пробадам), пробир и пробир (пробирати-пробирам), пројед (пројести-про
једем, проједати-проједам), пропаст (пропасти-пропаднем), просвит и про
свит (просвитати-просвићем), простриг (прострићи-прострижем), процеп
(процепити-процепим). 

Интересантан је факат да и међу овим примерима налазимо форму са
кратком ултимом: пројед. 

5. Ако у свођењу анализе у овом одељку пођемо од последњег анали-
зираног префикса, и сетимо се шта смо рекли о вокалу о у оном које му прет-
ходи, изгледа да смо затечени у нетачним проценама, јер префикс про- показује
високу заступљеност дугог узлазног акцента, слично као код од-, и за разлику
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69 РМС: и про мет. 
70 РМС и Обратни речник српскога језика М. Николића немају дати податак.



код по-. Ипак, у односима које овде затичемо није све противно нашим гор-
њим налазима. Наиме, сразмерно гледано, у поређењу са префиксима пре- и
при-, фреквенција кратких акцената је сразмерно висока. Зато би се могло за-
кључити следеће. 

Прво, да је код трофонемских префикса удео дугог узлазног, у целини
гледано, далеко убедљивији него код бифонемских. 

И друго, да је у тој сразмери ипак јасно разазнатљив отпор префикаса про-
према доминацији дугог узлазног, и тежња његова да очува кратке акценте. 

Пошто смо директно суочени са једном споредном чињеницом, фор-
мулисаћемо и трећи закључак који се ње тиче. Наиме, кратки силазни акце-
нат праћен је додуше дужином на ултими, али не искључиво – јер у томе има
изузетака, иако врло ретких. 

3.2.5. Моносилабички префикси (3): бифонематски 
вокалско-консонантски са затвореним слогом

1. У грађи су заступљени префикси из-, об-, од- и уз-. 
2. Префикс из-: 

избод (избости/избости-избодем), 
извид и извид (извидети-извидим), 
извод (изводити-изводим), 
извоз (извозити-извозим), 
изгред (исп. грести-гредем и грести-гредем)71, 
издер (издерати-издерем), 
издиг (издићи-издигнем, издизати-издижем), 
излаз (излазити-излазим), 
излог (изложити-изложим, излагати-излажем), 
излет и излет (излетети-излетим, излетати-излећем), 
измет (изметати-измећем/изметам), 
изор (изорати-изорем), 
изрез и изрез (изрезати-изрежем), 
изрод (изродити-изродим), 
исказ и исказ72 (исказати-искажем), 
ископ (ископати-ископам), 
испит (испитати-испитам), 
исплет (исплести/исплести-исплетем), 
исход (исходити-исходим), 

1) Листа модела у овој скупини форми ограничена је на кратки узлазни
и кратки силазни акценат. Као и иначе у многим групама примера, и овде је
јасна предоминација кратког узлазног. 

а) Он стоји према кратком узлазном на првом слогу основе, али не нај-
чешће: извид и извид (извидети-извидим), издиг (издићи-издигнем, издизати-
издижем), излаз (излазити-излазим), изрез и изрез (изрезати-изрежем). 
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71 РМС: „заст. песн. ићи“. 
72 РМС: са мо ис каз. 



б) Чешће у инфинитиву (и/или презенту) имамо кратки узлазни на ду-
гом слогу основе: избод (избости/избости-избодем), извоз (извозити-изво-
зим), издер (издерати-издерем), излет и излет (излетети-излетим, излета-
ти-излећем), изор (изорати-изорем), изрод (изродити-изродим), ископ (ископа-
ти-ископам), исплет (исплести/исплести-исплетем), исход (исходити-исходим).

в) А није реткост ни дуги узлазни: излет и излет (излетети-излетим,
излетати-излећем), измет (изметати-измећем/изметам), исказ и исказ (ис-
казати-искажем), испит (испитати-испитам). 

2) Кратки силазни забележен је само у три случаја, два пута са стату-
сом варијанте, а једном као једина могућност: извид и извид (извидети-изви-
дим), изгред (исп. грести-гредем и грести-гредем), исказ и исказ (исказати-ис-
кажем). 

3. Префикс об-: 
обамет73 (обаметати-обамећем), 
обзир74 и обзор75 (обзирати се – обзирем се), 
облет (облетети-облетим, облетати-облећем), 
обрез (обрезати-обрежем), 
опкоп (опкопати-опкопам), 
опсег (опсегнути-опсегнем, опсезати-опсежем и опсезати-опсежем), 
опсек76 (опсећи-опсечем), 
опток77 (опточити-опточим), 
опход (опходити-опходим). 

1) Исти сужени репертоар модела као горе – са кратким узлазним и
кратким силазним – обухватају и примери са префиксом об-, али са нешто
друкчијом репартицијом на основе. 

а) Према кратком узлазном на твореници само ретко стоји исти такав и
на истом месту код мотивне речи: обзор (обзирати се – обзирем се), обрез
(обрезати-обрежем). 

б) Није велики број примера ни са делимичним или поптуним неслага-
њем места акцента: опкоп (опкопати-опкопам), опток (опточити-опточим),
опход (опходити-опходим). 

2) Али зато је модел са кратким силазним и дужином на ултими сра-
змерно добро заступљен: обамет (обаметати-обамећем), обзир и обзор (об-
зирати се – обзирем се), облет (облетети-облетим, облетати-облећем), оп-
сег (опсегнути-опсегнем, опсезати-опсежем и опсезати-опсежем). 
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73 РМС: „по кр. вр ста бо да при руч ном ши ве њу; оп шав“. 
74 РМС: „1.а. па жња, по што ва ње; раз у ме ва ње; уви ђав ност...б. по што ва ње мо рал них

нор ми; схва та ње ре да ко је оба ве зу је на уз др жљи вост... 2. по вод за не ко др жа ње, раз лог, мо тив...
3. по глед, ста но ви ште, гле ди ште, ме ри ло“. 

75 РМС: „а. про стор об у хва ћен по гле дом, ви дик, ви до круг; не бо, не бе ски свод... б. при -
вид на гра ни ца из ме ђу не ба и Зе мљи не по вр ши не, хо ри зонт“. 

76 РМС: „а. по кр. огра да око бу на ра... б. руб, иви ца... в. оквир од да са ка на гро бу, ко ји
се ис пу ни зе мљом“. 

77 РМС: „1.а. оно чи ме је ха љи на оп то че на, оп ши ве на, об руб, пер ваз... б. по кр. тра ка,
пан тљи ка... 2. оп ти ца ње, цир ку ла ци ја... 3. део зе мљи шта ко је ре ка оби ђе сво јим то ком“. 



4. Следе форме са префиксом од-: 
одвод (одводити-одводим), 
одвоз (одвозити-одвозим), 
одгој и одгој (одгојити-одгојим), 
одлет (одлетети-одлетим), 
одмет78 (одметати/одметати-одмећем), 
одмор (одморити се – одморим се), 
одрод (одродити се – одродим се), 
одступ (одступити-одступим), 
отвор (отворити-отворим),
отказ и отказ79 (отказати-откажем), 
откуп (откупити-откупим), 
откоп (откопати-откопам),
отпор (отпирати-отпирем). 

1) И даље имамо смањен број модела – са кратким узлазним, у апсолут-
ној предоминацији, и кратким силазним и дужином на потоњем слогу. 

а) Само у једном случају слаже се акценат творенице са глаголским и
по месту: откоп (откопати-откопам).

б) Најчешће се инфинитив разликује по месту акцента: одвод (одводи-
ти-одводим), одвоз (одвозити-одвозим), одгој и одгој (одгојити-одгојим), од-
мет (одметати/одметати-одмећем), одмор (одморити се – одморим се),
одрод (одродити се – одродим се), отвор (отворити-отворим), откоп (от-
копати-откопам).

в) У једном случају са инфинитивом иде и презент: одлет (одлетети-
одлетим). 

г) Потврђен је и дуги узлазни на другом слогу инфинитива: одступ (од-
ступити-одступим), отказ и отказ (отказати-откажем), откуп (откупи-
ти-откупим). 

2) Кратки силазни забележен је само у једној варијанти: отказ и отказ
(отказати-откажем). 

5. Префикс уз: 
узвик (извикнути-узвикнем), 
узвод80 (узводити-узводим), 
узвој81 (узвијати-узвијам), 
узгој (узгојити-узгојим), 
узгон (узгонити-узгоним), 
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78 РМС: од мет, од ме так „1. оно што се од мет не, од ба ци; от па дак... 2. по кр. мла ди клип
ку ку ру за“. 

79 РМС: са мо от каз. 
80 РМС: „1. плат но прот ка но уз ду жним (обич но сви ле ним) пру га ма... 2. (обич но у мно -

жи ни) ре до ви ло за ко је се пе њу уз на ро чи то по ре ђа но и уса ђе но ко ље, у ви ду те ра са, дуж стр -
ме мор ске оба ле“. 

81 РМС: „оно што је јед ном на ви је но, на мо та но око че га (ка ле ма, осви не, шип ке и сл.),
круг, спи ра ла на мо та ног ма те ри ја ла (обич но жи це), на мо тај, на вој“. 



узгред (в. изгред), 
уздах (уздахнути-уздахнем), 
узлаз (узлазити-узлазим), 
узлет и узлет (узлетети-узлетим), 
успон и успон (успињати се – успињем се), 
успор и успор (успорити-успорим), 
узрод (узродити-узродим), 
нузгред (в. узгред). 

Прозодијски модели су поново на броју, јер сем оба кратка појављује
се и дуги узлазни. 

1) Кратки узлазни и овде доминира бројем примера. 
а) Само у два случаја слаже се акценат творенице са мотивном речи: уз-

лаз (узлазити-узлазим), успон и успон (успињати се – успињем се). 
б) Чешће се ови акценти разилазе по месту, делимично или целином, а

каткада и квантитетом, као и обично: узвод (узводити-узводим), узвој (узвија-
ти-узвијам), узгој (узгојити-узгојим), узгон (узгонити-узгоним), узлет и узлет
(узлетети-узлетим), успор и успор (успорити-успорим). 

2) По броју примера кратки силазни акценат није тако безначајан: уз-
вик (извикнути-узвикнем), узгред (в. изгред), уздах (уздахнути-уздахнем), уз-
род (узродити-узродим), нузгред (в. узгред). 

3) Дуги узлазни потврђен је само двема варијантским формама: успон
и успон (успињати се – успињем се), успор и успор (успорити-успорим). 

6. На путу наших анализа наишли смо на још једну споредну чињени-
цу коју нам ваља у закључним напоменама утврдити. То је модел акценатски
са кратким узлазним на првом слогу и дужином на потоњем. 

7. Иначе, што се тиче уобичајена три наша прозодијска модела, приме-
тили смо следеће. 

Прво, префикси са затвореним слогом видно су несклони прихватању
дугог узлазног акцента: јавља се само спорадично, и само са статусом вари-
јанти. 

Друго, кратки силазни акценат није свуда једнако бројчано безначајан:
код префикса об- и уз- нешто је сигурније потврђен него код друга два. 

Треће: све у свему, префикси које овде обрађујемо ипак су најсклони-
ји кратком узлазном акценту. 

8. На овом малом узорку можда је лакше пратити односе и формулиса-
ти претпоставке, нпр. о развоју прозодијских модела о којима говоримо. 

а) Прво што нам ваља с тим у вези приметити, јесте да кратки силазни
запоседа нешто старију лексичку грађу од остала два модела: извид и извид
(извидети-извидим), изрез и изрез (изрезати-изрежем), обамет (обамета-
ти-обамећем), пробад (пробадати-пробадам), пробир и пробир (пробирати-
пробирам), пројед (пројести-проједем, проједати-проједам), пропаст (про
пасти-пропаднем), просвит и просвит (просвитати-просвићем), простриг
(прострићи-прострижем), процеп (процепити-процепим), узрод (узродити-
узродим) итд. 

б) Друго је већ поменуто: да је доста случајева са варијантским одно-
сом – а у томе врло често учествује управо кратки силазни. 
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в) Чини се да на основу тога није тешко закључити да три модела о ко-
јима говоримо нису исте старине, те да је онај са кратким силазним на првом
слогу и дужином на крањем по свој прилици старији од остала два. Он бива
потискиван у позадину, док друга два напредују, борећи се и сами о превласт. 

9. Ако претпоставимо да је кратки силазни у старије доба био доми-
нантан код свих префикса, онда се може помислити да је са временом усту-
пао мнесто другим двама акцентима, али не свуда без отпора. Већи отпор но-
вом развоју пружају префикси са затвореним него са отвореним слогом, и
они са вокалом о у свом сатаву од осталих. 

10. На крају ћемо се поново вратити двама поменутим типовима изу-
зетака: силазном акценту без дужине на ултими, и краткоме узлазном са том
дужином. Сва је прилика да су они само сведочанство о преплитању модела,
и процесима који иза тога стоје, и о којима смо говорили. Модел са кратким
узлазнмим и дужином свакако је настао изменом акцента, а задржавањем ду-
жине. Модел са кратким силазним без дужине може сведочити о делимичном
и повременом напредовању форма са краткосилазним на рачун оне са крат-
коузлазним или сл. У сваком случају, борба прозодијских модела, њихова
конкуренција у виду варијантских ситуација, потискивање једног од стране
другог – стална су појава. И напредовање узлазних акцената на штету крат-
ког силазног – такође је факат који се не може порећи. 

3.2.6. Моносилабички префикси (4): трофонематски 
са затвореним слогом

1. Такве формације забележене су са префиксима без-, над- и низ-, под-
и раз-. Прва три су спорадична појава у нашој грађи, а друга два су мање–ви-
ше убедљиво потврђена. 

2. Прво спорадично засведочене форме: 
безрод (род, родити-родим), 
надзор (надзирати-надзирем), 
нископ82 (копати-копам). 

1) Почетна и потоња по свему судећи нису у директној вези са основ-
ним глаголом, већ су настале накнадним сусретом антиципованог општег де-
ла и префикса. Акценат се према томе може тумачити преносом на прокли-
тику. 

2) Средња је форма очити антиципат префиксиранога глагола надзира-
ти-надзирем. Акценат је свакако дошао у резултату моделативног процеса,
јер се дуги узлазни место кратког узлазног не може друкчије протумачити. 

3. Са префиксом под- сакупљени су следећи примери: 
подвез (подвезати-подвежем), 
подвод83 (подводити-подводим), 
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82 РМС: „ру дар ски ход ник ко ји се спу шта на ни же“. 
83 РМС: „под ва ла, об ма на, пре ва ра“. 



подвоз (подвозити-подвозим), 
подговор (подговорити-подговорим) 
подлет (подлетети-подлетим), 
подлив84 (подлити-подлијем), 
подлог85 (подложити-подложим), 
подмет и подмет (подметнути-подметнем, подметати/подметати-подмећем), 
подмлад (подмладити-подмладим), 
подруб (подрубити-подрубим), 
подсад (подсадити-подсадим), 
подскок (подскочити-подскочим), 
подскуп (исп. скупити-скупим), 
подстриг (подстрићи-подстрижем), 
потпор (потпрећи/потпрећи и потпрегнути-потпрегнем), 
потпрд (потпрдивати-потпрдујем). 

1) Као и код префикса од-, тако и код под- преовлађује модел са крат-
ким узлазним акцентом на првом слогу. 

а) Само се у једном случају акценат творенице слаже са акцентом гла-
гола, а други пут претпостављамо да би се слагао да постоји одговарајућа
глаголска лексема са префиксом: подлив (подлити-подлијем), подскуп (скупи-
ти-скупим). 

б) Чешће је слагање само делимично, јер кратки узлазни у инфинити-
ву глагола стоји на другом слогу: подвод (подводити-подводим), подвоз (под-
возити-подвозим), подговор (подговорити-подговорим), подлет (подлетети-
подлетим), подлог (подложити-подложим), подмет и подмет (подметну-
ти-подметнем, подметати/подметати-подмећем), подскок (подскочити-
подскочим), 

в) Има и примера са дугим узлазним код инфинитива или презента; и
ту је неслагање јасан факат: подвез (подвезати-подвежем), подруб (подруби-
ти-подрубим), подсад (подсадити-подсадим), подстриг (подстрићи-подстри
жем), 

г) У једном случају неслагање постоји код једне од више глаголских ва-
ријаната: подмет и подмет (подметнути-подметнем, подметати/подмета-
ти-подмећем). 

2) Није реткост код ове групе примера ни модел са кратким силазним
акцентом: подговор (подговорити-подговорим), подлет (подлетети-подле
тим), подмлад (подмладити-подмладим), потпор (потпрећи/потпрећи и
потпрегнути-потпрегнем), потпрд (потпрдивати-потпрдујем). Два послед-
ња случаја немају дужине на потоњем слогу, што се и овде може тумачити ва-
ријацијом модела у процесу мешања и укрштања. 

3) Кратки узлазни забележен је само једном, у улози варијанте: подмет
и подмет (подметнути-подметнем, подметати/подметати-подмећем). 

33

84 РМС: „ме сто на те лу где се што под ли ло“. 
85 РМС: „1. в. под ло га... 2. по кр. др во ко је се под ло жи под ве ли ки ка мен да се лак ше ва ља“. 



4. Богато је засведочен префикс раз-: 
развод (разводити-разводим), 
развоз (развозити-развозим),
разговор (разговорити-разговорим), 
разгон (разгонити-разгоним),
разгор (разгорети-разгорим), 
раздвој (раздвојити-раздвојим),
раздео (разделити-разделим), 
раздер (раздерати-раздерем),
разлаз (разлазити се – разлазим се), 
разлог (разложити-разложим),
размаз (размазати-размажем), 
размак и размак (размаћи/размаћи и размакнути-размакнем), 
размет и размет (разметнути/разметнути-разметнем), 
разнос (разносити-разносим), 
разор (разорити-разорим), 
разрез (разрезати-разрежем), 
расвит и расвит (расвитати-расвиће), 
рaсед (раседати се – раседа се, раседати се – раседа се, расести се – раседне се), 
расип (расипати-расипам), 
расклоп (расклопити-расклопим), 
расплет (расплести-расплетем), 
распор (распорити-распорим), 
раствор (растворити-растворим), 
растоп (растопити-растопим), 
растриг и растриг (растрићи-растрижем), 
растур (растурити-растурим), 
расцеп (расцепити-расцепим), 
расход (расходити се – расходим се). 

1) Изузимајући пар форми, све имају кратки узлазни на првом слогу:
развод (разводити-разводим), развоз (развозити-развозим) итд. Слагање и
неслагање са акцентом глаголске основе слично је као код осталих таквих
случајева, па нема потребе за даљим описом. 

2) Пар изузетака односи се најпре на два случаја са кратким силазним
акцентром: разговор (разговорити-разговорим), растриг и растриг (растри-
ћи-растрижем). Чини се да и овде на површину избија факат да је кратки
силазни везан за старију лексику него друга два модела.

3) Изузетак су и два примера са кратким узлазним акцентом: раздер
(раздерати-раздерем), размак и размак (размаћи/размаћи и размакнути-раз-
макнем). 

4. Сва је прилика да и фонолошка структура префикса утиче на избор
прозодијског модела: префикси о-, об-, од- и под- слажу се у преферирању
кратког узлазног, донекле и силазног, док за-, на- и раз- показују јасну скло-
ност према дугом узлазном. Дуги узлазни је најчешћи и код префикса пре-,
при- и про-:
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3.3. Остали префикси: полифонематски

1. Са више од три гласа имамо у грађи моносилабички префикс пред-
и бисилабички мимо-. 

2. Први од њих забележен је у примерима: 
предвид86 (предвидети-предвидим), 
предлог (предложити-предложим), 
предмер87, 
предмет, 
претпев и претпев88, 
претпис и претпис89 (претписати-претпишем), 
предсказ (предсказати-предскажам). 

1) Доминантан је дуги узлазни акценат, док је кратки узлазни потчињен
овоме, јер се јавља или у варијантним формама, или сасвим ретко као само-
стално уобличење творенице. 

2) По начелу лексичке дистрибуције, рекло би се да овде можемо по-
казати да је дуги узлазни акценат најмлађи од три заступљена модела. Наи-
ме, једини самостални пример са кратким акцентом предсказ припада нешто
старијој лексици. 

3. Префикс мимо- и по себи је нешто старији, и изгледа да се повлачи
из употребе и као предлог и као префикс. Зато је интересантно какаво је ста-
ње у прозодијској структури његових твореница: 
мимогред, 
мимоилаз (мимоилазити-мимоилазим), 
мимолет, 
мимоход. 

Прво, као да није заступљен речима најтипичнијим за српски језик
(‘мимоход’ је пре русизам него реч домаћег порекла и сл.). 

Друго, као да творенице и не стоје према глаголским основама, него су
настале на друге начине. 

И треће, само се мимоилаз(ак) може сматрати новијом речи, све оста-
ло припада мање–више неактуелном слоју српскога речничког фонда. 

Све што смо рекли говори о старини и акценатског модела који је овде
примењен – а то је кратки сиалзни са дужином на потоњем слогу. И све што
смо рекли слаже се са већ утврђеним чињеницама о релативној старини ово-
га прозодијског модела у односу на друга два овде активна. 

3.4. Остале префиксалне творенице: са више од једног префикса

1. Грађа није доследно и систематски сабирана, али је карактеристич-
но да твореница са два префикса има сразмерно врло мало. То је знак да је
српски језик несклон гомилању префиксалних морфема у једној речи овога

35

86 РМС и Обратни речник српскога језика М. Николића немају дати податак.
87 РМС и Обратни речник српскога језика М. Николића немају дати податак.
88 РМС: „по че так хор ске пе сме ко ји из во ди пе вач, со ли ста“. 
89 РМС: „заст. прет ход на на ред ба вла сти, про пис, од ред ба“. 



типа. У односу на глаголе – с којима стоје у сродству, ове су речи дакле неу-
поредиве са њима, и примичу се врстама речи којима по функционалним и
граматичким особинама припадају: овде прилозима и именицама. Забележе-
ни су следећи примери: 
заузгред 
међупотез и међупотез 
надоглед и надоглед90, 
наодмет 
напоглед и напоглед91, 
недоглед, 
недодер и недодер 
неотпор 
нуспроизвод
пазакуп 
подзакуп 
поздер 
прапроизвод и прапроизвод
предупис 
производ 
противпотез и противпотез 
сапосед и сапосед 
сузакуп 
умимогред 
унедоглед. 

Ако би се Маретићу могло дати за право да у деривацијском систему
српског језика има речи са неуређеним акцентом, онд су то ове творенице. 

а) Само се за неке од њих може устврдити да су измениле акценат по-
лазне форме повинујући се моделативном начелу. То су нпр. међупотез и
противпотез - где се показују особине модела са кртким силазним и дужи-
ном на ултими. И то је евентуално недодер са карактеристикама негацијске
прозодијске моделативности. А то је на крају и умимогред, са симптомима
преношења акцента на проклитику. 

б) Свуда се иначе показује акценат творенице са једним префиксом:
међупотез (потез), наодмет (одмет), неотпор (отпор), пазакуп, подзакуп
(закуп), предупис (упис) итд. 

2. Закључујемо да су секундарне префиксалне творенице, одн. оне ко-
је су добивене префиксацијом већ префиксираних речи, у овој сфери творбе
и ретке, и слабо подложне акценатској нивелацији и типизацији. 

4. ЗАКЉУЧАК

1. Прво што нам ваља утврдити, јесте да су глаголски антиципати са
формом општег дела глагола – доста склони порефиксалној творби. 
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2. Друго, и та је творба праћена уређењу акцента и стварању прозодиј-
ских модела. 

3. Треће, противно очекивању, префиксалне творенице овога реда нису
склоне прозодијској конвергенцији, тј. одбиру једнога акценатског модела и ње-
говом уопштавању. Напротив, ту је настало више типизацијских форми са те-
жњом сваке од њих да оствари предност у односу на друге, са јаком конкуренци-
јом, стварањем варијаната и настајањем међуформи и компромисних решења. 

4. Три су базична модела које смо утврдили: картки силазни на првом
слогу са дужином на ултими, кратки узлазни и дуги узлазни на првом слогу. 

5. Најзаступљенији је кратки узлазни акценат, за њим по учесталости
долази дуги узлазни, а кратки силазни заостаје за осталим двама. 

6. По неким симптомима може се судити да статистички односи имају
смисао развојне сучељености трију моделативних форми. Наиме, то што је
кратки силазни редак у употреби – по свој прилици значи да се повлачи из упо-
требе, а то што је дуги узлазни нешто ређи од кратког – да је млад и да је у на-
ступу ширења своје употребе на поље кратког узлазног и кратког силазног. 

7. Када промотримо лексику на коју је дистрибуиран један, други и трећи
модел, долазимо на помисао да је кратки силазни заправо најстарији, да је постао
мање продуктиван и да бива потискиван од друга два. Дуги узлазни је, напротив,
најмлађи, и налази се управо у замаху агресивног ширења на рачун друга два. 
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STRUKTUR UND AKZENT DER PRAEFIXALBILDUNGEN
MIT DER VERBALEN WURZEL ALS BESTANDTEIL

ZUSAMMENFASSUNG

In der Arbeit werden Woerter bеschrieben, diе aus Werbalwurzel und praefix
bestehen. Ihre prosodische Struktur ist uneinheitlich, aber zeigt klare Tendenz zur
Akzent-nivelierung und typisierung. Drei Haupttypen – die Form mit dem
kurzsteigenden, die Form mit dem langsteigenden un die Form mit dem
kurzfallenden Akzent und langer Endsilbe – bestehen nebeneinander, konkurieren
in der Distribution und kaempfen gegeneinander um die Uebernahme der Funktion
des einzigen Modells. Anscheinend sind sie verschieden dem Alter und Entstehung
nach: der aeltetste ist der kurzsteigende, und am juengsten – der langsteigende
Akzent.
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