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О НЕКИМ ОСОБИНАМА
РОМСКОГ НАГЛАСНОГ СИСТЕМА
Сажетак. У раду се упоређује мјесто нагласка у низу архаичних ромских
дијалеката који су сачували слободан нагласак. Испоставља се да је тешко
свести нагласак појединих граматичких (углавном глаголских) категорија
на један праромски систем, мада се дају уочити одређене закономјерности.
Битна црта ромске (можда праромске) акцентуације јест посебан начин
наглашавања сложеница. Та особина вјероватно потиче од старих правила
„прескакања“ нагласка у синтактичким скупинама, која се чувају у неким
сувременим говорима1.
Кључне ријечи: ромски (цигански) језик, акцентологија.

У већини ромских дијалеката постоји разликовни динамички
нагласак и/или дужина. Разликовни нагласак је нестао у дијалектима
који су били изложени снажном утицају мађарског одн. финског језика, као што су, на примјер, дијалекти ромунгро [Elšík, Hübschmannová, Šebková 1999] и фински кале [Valtonen 1972]. Што се
тиче дужине, није јасно колико је она стара. Разликовна дужина се
обично јавља у дијалектима без фонолошког нагласка, али тај услов
није обавезан, уп. ситуацију у велшком дијалекту [Sampson 1926] и
у дијалекту лотфитка (летонских Рома) [Mānušs 1997]. Већина дијалеката данас има само разликовни нагласак, на примјер: „румелијски“ [Paspati 1870], рускоромски [Шаповал 2007], калдерашки
[Деметер, Деметер 1990; Tcherenkov 1999; Boretzky 1994; Lee
2005], кримски [Торопов 2003; 2009]. Навешћемо неколико ријечи
из дијалеката који се разликују по прозодијским цртама:
калдераш.
źenó
tató
kán
gád
fóro
kǝrǝ́l
1

рускором.
джено́
тато́
кан
гад
фо́ро
кэрэ́л

лотфитка
džēnó
tató
kan
gād
fóros
kērél

фински кале
džēno
tatto
kān
gād
fōros
čērel

ʽособаʼ
ʽтопаоʼ
ʽухоʼ
ʽкошуљаʼ
ʽгрȃдʼ
ʽрадиʼ (гл.)

Захвалан сам Кирилу Кожанову и Леву Черенкову на исправкама и примједбама те
Орсату Лигорио, Светозару Лашину и Младену Ухлику на помоћи у припреми текста.
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Овај списак представља најтипичније одразе: мјесто нагласка се
углавном подудара међу дијалектима, а ситуација с дужинама није
потпуно јасна2. Ова подударност се обично сматра тривијалном, али
треба рећи да ромска акцентологија уопће не постоји. Кад се говори
о ромским нагласцима, при навођењу праромских облика у литератури дужина се увијек занемарује, уп. традиционалне облике *dženó,
*fóros, *gad, *kerél и сл.3 Овакви праромски (или „опћеромски“)
облици не произилазе из било какве хисторијско-поредбене процедуре, већ напросто копирају облике појединих дијалеката.
Синхронијски гледано, ромски нагласни систем доста је једноставан. Главни принцип, који се увијек наводи у описима ромске акцентуације, гласи: предевропске именице (дакле, наслијеђене староиндијске, иранске и малобројне јерменске) имају нагласак на посљедњем слогу основе (или на древном наставку), уп. *ȷ́enó [ђ-] <
стинд. *janaka-, док се у усправном падежу (номинативу) именицâ
европског (на примјер грчког) поријекла наглашава коријен, уп.
*fóros < грч. φόρος. У косом падежу именицâ те разлике нема, као и у
глаголима (мада се наслијеђени одн. позајмљени глаголи разликују
морфолошки). Ромски је језик дакле развио средство за разликовање
старијих и новијих именица. Оваква је ситуација типична за већину
ромских дијалеката који чувају старо мјесто нагласка.
Као примјер размотрићемо нагласни систем калдерашког дијалекта. Овај дијалект припада сјеверно-влашкој скупини циганских
дијлеката, који потичу са румунског језичког простора. Ево како
изгледају деклинацијске парадигме главних типова именица у руском калдерашком4.
2

Данас превладава мишљење да је разликовна дужина касна појава која се развила
независно у различитим дијалектима [уп. M a t r a s 2002: 34]. Вјероватно је ситуација
ипак нешто компликованија, али о томе неће бити ријечи у овоме раду.
3 Овдје неће бити ријечи о дијалектима са секундарним ретракцијама [уп.
B o r e t z k y , I g l a 1994: 370], ни о дијалектима са секундарним тонским акцентом, као
што је шведски ромски (који је попримио структурне црте шведског језика)
[L i n d e l , T h o r b j ö r n s s o n -D j e r f 2008]. Не можемо дати преглед акцентуације свих
ромских дијалеката, јер то захтијева много више мјеста. За сврху овог рада битни су
само говори с очито архаичним нагласним системима.
4
Даћемо слику акцентуације сувремених калдерашких говора у Русији и Украјини.
Мада се руски калдерашки говори међусобно разликују, акценатски су скоро јединствени. Слични говори постоје у Србији [B o r e t z k y 1994], Румунији, Шведској
[G j e r d ma n , L j u n g b e r g 1963], Сјеверној [L e e 2005, 2010, 2011] и Јужној Америци.
Разликују се по неким ситницама у акцентуацији. Нама су уствари битне баш те
ситнице (о њима ће бити ријечи доле). Овдје ћемо представити руски калдерашки
систем као примјер једне синхроне акцентуације.
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јд.

мн.

јд.

мн.

јд.

мн.

than.á5
than̕ .én-

ʽнерастʼ
bal.ó
baľ.é
baľ.és
baľ.én

bar̕.á
bar̕.án-

ʽсвињаʼ
baľ.í
baľ.á

наслијеђене именице мушког рода:
ʽромʼ
ном. řóm
кос. řom̕ .és

řóm
řom̕ .én

ʽмјестоʼ
thán
than̕ .és

наслијеђене именице женског рода:
ʽјезикʼ
ном. śíb
кос. śib.á-

śib.á
śib̕ .én-

ʽоградаʼ
bár
bar̕.á-

baľ.á
baľ.án-

позајмљене именице мушког рода:
ʽдједʼ (грч.)
ном. páp.o
páp.ur̕a
кос. pap.ós pap.ón

ʽкомарацʼ (рум.)
cyncár̕ .i cyncár̕.a
cyncar̕.és cyncar̕.én

позајмљене именице женског рода:
ʽријечʼ (рум.)
ном. vórb.a vórb̕ .i
кос. vorb.á- vorb̕ .én-

ʽзагрљајʼ (грч.)
angáľ.i
angáľ.a
angaľ.á- angаľ.én-

Послијелози (-kǝ/-gǝ, -sa/-gǝ, -tar/-dar, -te/-de, -k.o/-g.o), који се
додају косим облицима именица, никад нису наглашени, уп.:
řom̕ .és-kǝ
vorb.á-k.o, м.
vasť.én-dar

ʽмужуʼ (датив једнине)
ʽкоји се односи на ријечʼ (генитив једн.)
ʽза рукеʼ (аблатив множине)

Придјеви се понашају као именице, уп.:

5

наслијеђени:

kal.ó, ж. kaľ.í, мн. kaľ.é ʽцрнʼ
исти наставак за оба рода:
šukár ʽлијепʼ, goďav̕ ér ʽпаметанʼ

позајмљени:

увијек исти наставак за оба рода:
zə́ľeno ʽзеленʼ, xoľár̕ iko ʽбијесанʼ
skúrto ʽкратакʼ, vušóro ʽлакʼ

Именице синхронијски мушког рода са наставком множине калд. -á потичу од староиндијских именица средњег рода [О с л о н 2012].

296 Михаил В. Ослон
IWoBA VIII

Само неколико наслијеђених придјева (углавном замјеница) имају коријенски нагласак:
sóřo ʽчитавʼ, уп. sóřo ďés ʽцио данʼ
sávořǝ, мн. ʽсви [људи]ʼ
kórkořo ʽсȃмʼ
ph̕ érdo ʽпунʼ (изворно партицип, види доле)
У систему конјугације у већини глаголских врста такођер се
наглашава наставак (или посљедњи слог основе):
презент
јд.

претерит
јд.

мн.

наслијеђени глаголи:
ʽказатиʼ
1. phen.áv
phen.ás
2. phen̕ .és
phen̕ .én
3. phen̕ .él
phen̕ .én

ph̕ en.ď.ém
ph̕ en.ď.án
ph̕ en.ď.á(s)

ph̕ en.ď.ám
ph̕ en.ď.án
ph̕ en.ď.é

позајмљени глаголи6:
ʽписатиʼ
1. hram.ó.v
hram.ó.s
2. hram.ó.s
hram.ó.n
3. hram.ó.l
hram.ó.n

hram.o.sar.ď.ém hram.o.sar.ď.ám
hram.o.sar.ď.án hram.o.sar.ď.án
hram.o.sar.ď.á(s) hram.o.sar.ď.é

мн.

Као што се види, позајмљени глаголи имају посебну морфологију, али се не разликују акценатски. Нагласак на крају има и већина суфиксалних глагола, уп. bar̕arə́l, прет. bar̕arďá(s) ʽгајитиʼ (од
придјева baró ʽвеликʼ); darav̕ él, прет. daraďá(s) ʽплашитиʼ (каузатив
за darál ʽбојати сеʼ).
Међутим, само коријенски нагласак представљен је у презенту
наслијеђених глагола с основом на -d-:
ʽдизатиʼ
1. vázd.av
2. vázď.es
3. vázď.el

vázd.as
vázď.en
vázď.en

vazď.ém
vazď.án
vazď.á(s)

vazď.ám
vazď.án
vazď.in̕ é

На исти се начин у презенту понашају два глагола с другим
основама: prástav, prásťes ʽбјежатиʼ, g̕ ilábav, g̕ iláb̕ es ʽпјеватиʼ (поред
обликâ g̕ ilabáv, g̕ ilabás који не припадају тој истој конјугацији). Ови
глаголи имају у претериту друкчије облике: prastajém, g̕ ilabaďém,
6

Приказујемо ову врсту поједностављено.
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вјероватно преузете из конјугације глагола с другим типом основе.
Постоје још двије врсте глагола са карактеристичним нагласком
лијево од наставка у презенту и/или претериту:
ʽусрећивати сеʼ
1. baxt.áv.av
baxt.áv.as
2. baxt.áv̕.es
baxt.áv̕.en
3. baxt.áv̕.el
baxt.áv̕.en

baxt.ájľ.em
baxt.ájľ.an
baxt.ájl.o (м.)

baxt.ájľ.am
baxt.ájľ.an
baxt.ájľ.e

ʽбојати сеʼ
1. dar.á.v
2. dar.á.s
3. dar.á.l

dar.á.s
dar.á.n
dar.á.n

dar.ájľ.em
dar.ájľ.an
dar.ájl.o (м.)

dar.ájľ.am
dar.ájľ.an
dar.ájľ.e

pať.á.s
pať.á.n
pať.á.n

pať.a.j.ém
pať.a.j.án
pať.a.j.á(s)

pať.a.j.ám
pať.a.j.án
pať.a.j.é

за разлику од:
ʽвјероватиʼ
1. pať.á.v
2. pať.á.s
3. pať.á.l

Партиципи увијек имају наглашен наставак -о́, -í, -é, уп. kǝrd.ó
ʽурађенʼ (kǝrǝ́l), ďin.ó ʽдатʼ (ďél), makhl.ó ʽмазанʼ (makhǝ́l). Само један
има коријенски нагласак: ph̕ érd.o ʽпунʼ (такођер у изразима попут
ph̕ érdo gláťi ʽпуно дјецеʼ; уп. глагол ph̕ erǝ́l ʽпуниʼ).
Најразноликији нагласак имају (медио)пасивни глаголи. Кад су
створени од придјева, имају нагласак на крају:
ʽцрњетиʼ (уп. kaló ʽцрнʼ)
1. kaľ.uv.áv
kaľ.uv.ás
2. kaľ.ós
kaľ.ón
3. kaľ.ól
kaľ.ón

kal.iľ.ém
kal.iľ.án
kal.il.ó

kal.iľ.ám
kal.iľ.án
kal.il.é

Исто у неколико глагола без синхронијске мотивације:
ʽгорјетиʼ
1. phab.uv.áv
2. phab.ós
3. phab.ól

phab.uv.ás
phab.ón
phab.ón

phab.uľ.ém
phab.uľ.án
phab.ul.ó

phab.uľ.ám
phab.uľ.án
phab.uľ.é

Исто тако: tasól, tasuló ʽдавити сеʼ; phařól, phařuló ʽпућиʼ; syťól,
sytiló ʽучити, навикавати сеʼ (уп. суфиксе -ul- одн. -il-).
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Али ако се глагол твори од пасивног партиципа активног глагола,
нагласак је увијек на основи:
ʽпостајатиʼ (уп. kǝrdó ʽурађенʼ)
1. kǝ́rď.uv.av
kǝ́rď.uv.as
2. kǝ́rď.os
kǝ́rď.on
3. kǝ́rď.ol
kǝ́rď.on

kǝ́r.ď.iľ.em
kǝ́r.ď.iľ.an
kǝ́r.ď.il.o

kǝ́r.ď.iľ.am
kǝ́r.ď.iľ.an
kǝ́r.ď.iľ.e

Овдје спада и неколико глагола чији се облик тешко изводи из
партиципа, као и случајеви кад глаголи имају неправилне партиципе
без суфикса:
активан глагол
ďikhǝ́l ʽвидјетиʼ
makhǝ́l ʽмазатиʼ
p̕ ekǝ́l
ʽпећиʼ
phagǝ́l ʽломитиʼ

партицип
[ďikhló]
[makhló]
p̕ ekó
phagó

пасиван глагол
ďíćol,
ďíćilo
máćol, máćilo
p̕ éťol, p̕ éťilo
pháďol, pháďilo

Имамо, дакле, сљедеће опреке у облицима истих категорија у
презенту и претериту:
ph̕ en̕ él
bar̕ ól
bar̕ iló
paťajá(s)
baxtáv̕ el

ʽкажеʼ
ʽрастеʼ
ʽпорастеʼ (аор.)
ʽповјероваʼ
ʽусрећује сеʼ

:
:
:
:
:

vázďel
kǝ́rďol
kǝ́rďilo
darájľa(s)
darav̕ él

ʽдижеʼ
ʽпостајеʼ
ʽпостадеʼ
ʽуплаши сеʼ
ʽплашиʼ

Како објаснити ове разлике?
Што се тиче првог пара ( ph̕ enél : vázďel), очито је да се ради о
нагласку једноставних ријечи одн. сложеница:
ph̕ enél < bhanati (стинд. भनित [bhánati] ʽговориʼ)
vázďel = vást ʽрукаʼ + dél ʽдајеʼ7
У свим дијалектима има по десетак глагола овог типа, тј. старих
сложеница именица са глаголом ʽдаватиʼ8. Тај се систем добро очувао у већини балканских говора [Boretzky , Igla 1994: 371]. Али у
низу других дијалеката уједначио се дочетни нагласак:

7

Етимологија првог дијела је спорна.
Неки глаголи су секундарно прешли у овај тип из регуларне конјугацијe, уп. калд.
phánďel ʽвезатиʼ < стинд. ब धित [bandhati]. Овај се глагол понаша нормално у неким
дијалектима, уп. румел. pandéla.
8
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калд.
vázďel
bólďel
khánďel
kánďel
tráďel
róďel

крим.
ва́здэл
бо́лдэл
кха́ндэл

румел.
lázdel(a)
bóldel(a)
kándel(a)

тра́дэл
ро́дэл

ródela(a)

рускором. лотфитка
ґаздэ́ла
ha(z)dél
ʽдижеʼ
ʽвртиʼ
кхандэ́ла
khandél
ʽсмрдиʼ
кандэ́ла
kandél
ʽслушаʼ
традэ́ла
trādél
ʽшаљеʼ
родэ́ла
rodél
ʽтражиʼ

Неки дијалекти (рускоромски, лотфитка, велшки и др.) имају само дочетни нагласак у облицима презента свих глагола (види доле).
Коријенски се нагласак чува у императивима: лотф. háde ~ велш. ā́ ѕē
ʽдигниʼ ~ рускором. ґáздэ, што важи и за глаголе са суфиксом -kir- (<
*ker- ʽрадитиʼ): rákir ~ ráker ~ (по)ра́кир ʽпричајʼ.9
Можемо претпоставити да се бар на неком стадију радило о правим сложеницама, што се јасно уочава и у одговарајућим изразима у
сродним језицима, уп. хиндустани kān denā ʽслушатиʼ.
Нагласак на коријену оваквих двочланих сложеница поклапа се с
нагласком неких синхронијских (квази)сложеница, на примјер, негативног императива: калд. ná phen! ʽнемој рећи!ʼ, ná kǝr! ʽнемој радити!ʼ, као и императива једног сложеног глагола: аźúkǝr! ʽчекај!ʼ (уз
новији нагласак аźukə́r; уп. aźukǝrə́l ʽчекаʼ).10
Зашто се, дакле, не поклапају нагласци обликâ презента одн. претерита, уп. калд. vázďel али vazďá(s)? То се дâ објаснити узевши у
обзир то да се у калдерашким облицима претерита глагола ďél
ʽдаватиʼ догодило стезање другог дијела (осим 3.мн.), уп. гл. придјев
ďinó ʽдатʼ11:
1.јд.
2.
3.
1.мн.
2.
3.

9

калд.
ďém
ďán
ďa(s)
ďám
ďán
ďin̕ é

рускором.
дыё́м
дыя́н
дыя́
дыя́м
[дынэ́]
дынэ́

румел.
dinióm
dinián
diniás
diniám
dinián
[diniás]

крим.
динё́м
диня́н
диня́с
диня́м
динян[у́с]
динэ́

<*din.i̯ om (?)
<*din.i̯ an
<*din.i̯ as
<*din.i̯ аm
<*din.i̯ an
<*din.e

На рускоромским подацима захваљујем Леву Черенкову (у литератури се дају само
новији облици попут ґaздэ́).
10
Уп. облике влашког (блиског калдерашком) буковинског говора ažákar, ažákъr
(имп.) ʽwartenʼ, ъ́ngъr ʽtragenʼ, jíkъr ʽhaltenʼ [M i k l o s i c h V] (руски Калдераши данас
изгледа користе само an/in/n̕ i-kǝ́r, -gǝ́r).
11 О проблемима у вези са -ni̯ - > *-i̯ - види [B o r e t z k y 1995: 21].
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Дакле, калд. vazďém < *vaz-din.i̯ om (иако самогласник наставка
није јасан). Можемо претпоставити да разлика у акцентуацији проистиче из различитог броја слогова. То потврђују старе сложенице, уп.
калд.:
два слога
три слога
káv̕ er ʽдругиʼ
: kolav̕ ér, мн. ʽдругиʼ
< *ká-(а)u̯ ér
< *kól-аu̯ ér
уп. ka ʽовајʼ, мн. kol; av̕ ér ʽдругиʼ (јд. и мн.)
sá-jek ʽсвеједноʼ
: sa-da-jék ʽувијекʼ12
= sá ʽсвеʼ + jék(h) ʽједанʼ
= sá ʽсвеʼ+ рум. de + jék(h) ʽ1ʼ
ľí-duj ʽобаʼ, ľí-tr̕ in ʽсва триʼ
: ľi-јeftá ʽсвих 7ʼ, ľi-oxtó ʽсвих 8ʼ
ľí-ďeš ʽсвих 10ʼ
уп. ďeš-u-dúj ʽ12ʼ
= ľi *ʽиʼ + dúj ʽдваʼ и тд.
khón̕ ik ʽникоʼ
: khan̕ ikás, кос. ʽникогаʼ
< ? + *ni + *k (стинд. kaḥ?)
< ? + *ni + *kas
khánći ʽништаʼ
: khanćés-, кос. ʽништаʼ
< ? + *ni + ći ? ʽнеʼ
Као што видимо, етимологија сложеница није увијек прозирна. У
раној хисторији ромског језика дошло је до низа правилних синкопа
кратких самогласника13, који су у неким случајевима подлегли морфолошким аналогијама, уп. khánći (са -n-), али khanikás (са -ni-), тако
да је често тешко реконструисати структуру ријечи. Али то заправо
истиче чињеницу да веза између мјеста нагласка и броја слогова у
сложеницама није толико древна, него се створила послије реструктурирања староиндијских слогова.
Чини се, дакле, вјероватно да су на одређеном стадију двосложне
сложенице аутоматски добивале почетни нагласак јер се губио нагласак другог дијела:
*–́– –́–

> –́– ––

Кад је између двају нагласака био још један слог, тог ефекта није
било, па се чувао нагласак другог дијела:
*–́– –– –́–

> –– –– –́–

Ради се дакле не само о количини слогова, него о немогућности
комбинације двају нагласака редом.
12
Изгледа као калк рум. totdeauna ʽувијекʼ, дакле може бити релативно ново, уп. (из
неког бесарабијског дијалекта) sadaúna [M i k l o s i c h II: 45].
13 Уп. стинд. बकर॰ [bárkara-], одакле *bakkaraka > *bākaraua > bakró ʽјарацʼ.
̯
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Поред споменутих облика типа vázďel, али vazďá < *vaz-dini̯ á,
дају се на овај начин објаснити облици:
prásťel ʽбјежиʼ < *prá-stél
< префикс + глагол попут *sthāti ʽстојиʼ (без дужине14)
g̕ iláb̕ el ʽпјеваʼ < *gilá-bél
< *gītā- (коси падеж?) + *u̯ ahati ʽносиʼ (?)
(уп. g̕ iľí < gītikā, стинд. गीित॰ [gīti-] ʽпјевањеʼ)
Тако се дају објаснити и императиви:
vázďe ʽдигниʼ, prásťe ʽтрчиʼ, g̕ iláb̕ e ʽпјевајʼ
О другом се случају ради у solaxál ʽклети сеʼ
< *sovl-a (коси падеж?) + xál ʽjедеʼ.
(уп. другдје, нпр. велш. sovel ж. ʽзаклетваʼ)
Шта се овдје десило, није јасно, уп. алтернативни облик глагола
ʽпјеватиʼ: 1.јд. g̕ ilabáv, 3.јд. g̕ ilabál. Јаснији је нагласак сложенице:
mothól ʽговориʼ < *mui̯ é-thou̯ él
уп. múj, кос. *mujés- ʽyста, лицеʼ, thól < *thou̯ él ʽстављаʼ
Можемо, дакле, претпоставити да је правило избора нагласка у
сложеницама праромско, па да су његови резултати дјелимично
нестали у низу дијалеката15.
Остале парове (bar̕ ól : kǝ́rďol; paťajá(s) : darájľa(s); baxtáv̕ el :
darav̕ él) треба размотрити заједно јер су међусобно чврсто повезани.
Можемо претпоставити да глаголи типа paťál ʽвјероватиʼ, prasál
ʽисмијаватиʼ итд. имају исти тип претеритске основе као и ďél
ʽдаватиʼ (стари партицип на -n-), дакле можемо реконструисати морфолошки паралелне творбе:
као

prasajá(s) < *prasan-i̯ -ás ʽисмијаʼ
ďá(s) < *din-i̯ -ás ʽдадеʼ

Транзитивни суфиксални глаголи као што су darav̕ él, прет.
daraďá(s) ʽплашитиʼ; bar̕ arǝ́l, прет. bar̕ arďá(s) ʽгајитиʼ створени су
помоћу суфиксâ који имају прототипе у средњоиндијском. Видимо
да, ако глагол није сложен, него потиче од старе суфиксалне творбе
14
Стинд. ā > ром. a; стинд. a > ром. e, али изгледа да је у овој врсти глагола поопћен
тип 1. јд. -āmi, 3. јд. -ati (у неким случајевима мјесто -āti).
15
Теже је са дужим сложеницама гдје су сви дијелови могли изворно имати нагласак: уп. deš-u-dúj ʽ12ʼ, али štárvarďeš ʽ40ʼ < *štár-vár-déš ʽчетири пута десетʼ (три
нагласка?).
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(уп. старе транзитивне суфиксе -ar-, -av-), нагласак се налази на крају, као у свим једноставним глаголима16.
Остали су глаголи настали из сложеница са глаголом *ou̯ el
ʽпостајеʼ, који се још увијек употребљава као независан глагол у низу дијалеката, док је, рецимо, у калдерашком потпуно замијењен квазихомонимом av̕ él ʽдолазиʼ (као и ʽбиће; будеʼ).
Постоји мишљење да се облици глагола *ou̯ el јављају у сложеницама попут калд. kǝ́rďol < *kerd-i̯ -ou̯ el досл. ʽурађен постајеʼ само у
презенту, док у глаголским придјевима, уп. kǝ́rďilo, на којима се
заснивају облици претерита, крије се суфикс глаголских придјева
< ср.-инд. -illa [Bubeník 2000: 214; Matras 2002: 141]. Оваква је
реконструкција, чини се, бар у неким случајевима погрешна, уп.
калд. phaból, прет. phabuló ʽгорјетиʼ, гдје се види други дио сложенице < *ul-o (?). Облици типа kǝ́rďilo лакше се изводе из комбинације
*-i̯ + *-ul-o > *-i̯ ul-o- > *-i̯ il-o (што је ваљда сасвим правилно фонетски). У сваком случају, биће да су облици обају времена изграђени из
истих компонената, тим прије што је партицип uló ʽпостаоʼ посвједочен у низу дијалеката (на примјер, у кримском).
Ове сложенице творе се од партиципа активних глагола и од
придјева. У сљедећим таблицама наводимо облике сложених глагола: през.3.јд.; партицип м.јд. и мн. (који служе и као лични облици,
у супротном случају наводимо претерит).
Од партиципа активних глагола:
ʽбити тученʼ
калд.
румел.
márďol
márghi|ol, -ovel
márďilo
márghi(ni)lo
márďiľe
márghi(ni)le

крим.
мардё́л
мардило́
мардилэ́

лотф.

рускором.

нема

нема

ʽбити заустављенʼ
калд.
румел.
astárďol
astárghiol
astárďilo astárghi(ni)lo
astárďiľe astárghi(ni)le

крим.
аста́рдёл
аста́рдило
аста́рдилэ

лотф.

рускором.

нема

нема

Као што видимо, у калдерашком и румелијском нагласак је увијек на посљедњем слогу основе. У кримскоме мјесто нагласка, чини
16

То не значи да уопће не потичу од сложеница: у ствари су сви облици прошлог
времена у новоиндијским језицима некадашње аналитичке конструкције. Нама су
битне касније сложенице настале већ у ромском језику.
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се, овиси о количини слогова: кад основа глагола садржи суфикс, он
добија нагласак. Ево како изгледају глаголи од придјевâ са једносложном основом:
ʽрастиʼ (уп. baró ʽвеликʼ)
калд.
румел.
̕
bar ól
bári|ol, -ovel
bar̕ iló
bári(ni)lo
bar̕ iľé
bári(ni)le

крим.
барё́л
барило́
барилэ́

лотф.
bārjól
bārijá
bārīné

рускором.
барьё́ла
бария́
баринэ́

Лотфитка има и алтернативне облике претерита: bārijándija,
bārijándīne (сличне облике имају и неки рускоромски говори). Румелијски опет показује нагласак на основи (коријену), док калдерашки
има у свим глаголима овог типа дочетни нагласак. Нагласак императива ових глагола (јд. и мн.):
калд.
bar̕ ú
bar̕ ón

румел.
*báriov
*bári|on, -oven

крим.
ба́рё
ба́рён

лотф.
bārjó(v)
bārjón

рускором.
барьё́в
барьё́н

Једино кримски има нагласак на коријену (и у мн.). Кримски има
неколико глагола овог типа са изузетном „помичном парадигмом“17:
тэ́рдёл, тэрдило́
ʽстајатиʼ
па́шлёл, пашлило́
ʽлијегатиʼ
па́шол,
пашыло́
ʽприближавати сеʼ18
За разлику од већине дијалеката, калдерашки има посебан тип за
глаголе изведене од придјевâ са вишесложним основама, уп.:
ʽбогатити сеʼ (уп. barvaló ʽбогатʼ)
калд.
румел.
крим.
barváv|ol, -el baraváli|ol, -ovel барва́лёл
barvájlo
baraváli(ni)lo
барва́лило
barvájľе
baraváli(ni)lе
барва́лилэ

лотф.
barvaļól
barválija
barválīne

рускором.
барвалё́л
барва́лыя
барва́лынэ

Лотфитка и ту има двије варијанте са различитим мјестом нагласка: јд. barválija, barválīne, мн. barvaļá(n)dija, barvaļá(n)dīne.
17

Постоји један глагол другог типа са помичним нагласком: у́шел, ушино́ ʽуставатиʼ.
Уп. сличне изузетке у руском калд. који се наводе у рјечнику [Д е м е т е р , Д е м е т е р 1990]: на́ндював, нандиле́м ʽобнаживати се’; ба́ндював, бандиле́м ʽсавијати се’;
па́тёл, патиля́с ʽгноити се, зрети’; ха́лёл, халиля́с ʽхабати се’; та́ндёл, тандиля́с
ʽсужавати се’. Према нашим подацима, ти се облици не потврђују ни у једном
руском калдерашком говору.

18
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Сви остали дијалекти у партиципу (= претерит) имају нагласак на
суфиксу придјева -á(l)-. У презенту је у лотф. и рускором. поопћен
нагласак на наставку (као и у свим осталим глаголима). Калдерашки
облици нису праромски, што се види по новом суфиксу -v- (према
avel?) умјесто -l-; вјероватно су такви облици настали уједначењем
двају типова изведеница: од придјева на -aló одн. -anó, уп. purávol
(или puráv̕ el) од puranó ʽстарʼ (уп. рускором. пура́ныян ʽостарио сиʼ
[подаци Л. Черенкова]). Калдерашки партицип barvájlo се изводи из
облика *barvájilo ʽобогатио сеʼ < *barvánilo, који је ваљда замијенио
старији облик *barvalilo (уп. правилно purájlo < *puránilo).
Исти облици су карактеристични за нетранзитивне глаголе чији
презент наставља староиндијске облике ( < -aya-?), док партицип потиче од старих активних партиципа плус партицип *ulo.19 Као и у
претходном типу, у рускором. и лотф. уведен је суфикс -n- умјесто -l(тако у свим глаголима):
ʽхраматиʼ (румел. ʽсмијати сеʼ)
калд.
румел.
крим.
langál
asál
ланга́л
langájlo
asánilo
ланга́нило
langájľе
asánilе
ланга́нилэ

лотф.
langál
langá(n)dija
langá(n)dīne

рускором.
ланга́л
ланга́ндыя
ланга́ндынэ

Кримски има и алтернативне партиципе: лангавно́, лангавнэ́. Као
што већ споменусмо, транзитивни глаголи овог типа нису сложенице, дакле имају нормалне облике претерита са дочетним нагласком. Једино у кримском су се измијешали са нетранзитивним типом:
ʽисмијаватиʼ (рускором. ʽсмијати сеʼ)
калд.
румел.
крим.
prasál
prasál
праса́л
prasajá(s)
prasaniás
праса́нило
prasajé
prasaniás
праса́нилэ

лотф.
prasál
prasandžá
prasandlé

рускором.
сал
сандя́[-пэ]
сандлэ́[-пэ]

Кримски и ту има и алтернативне партиципе: прасавно́, прасавнэ́.
Нагласна шароликост приказаних облика очито потиче од разних
уједначења у оквирима појединих дијалеката. Одмах видимо да само
у румелијским сложеницама, уп. márghio(ve)l, прет. márgh(in)ilo;
bário(ve)l, прет. bári(ni)lo, нагласак увијек стоји на првом дијелу
(дакле на трећем слогу од краја ријечи, или на четвртом ако се изговара -in-). Праспати саопћава: „Pour former le v[erbe] pass[if], uváva ne
s’unit qu’aux part[icipes] des verbes … L’accent du part[icipe] est con19

Ту би се, наравно, могло говорити и о суфиксу -illa.
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stamment transporté de la dernière à la pénultième. Cette règle n’a point
d’exceptions, et l’uniformité de cette transportation, est remarquable dans
la bouche de gens si ignorants“ [Paspati 1870: 109]20. У калдерашком
је нагласак на крају првог дијела, уп. màrďol, прет. màrďilo, осим у
глаголима од једносложних придјева, уп. bar̕ òl, прет. bar̕ ilò, што
изгледа морфолошки условљено. Једино у кримском постоји фонетски услов: нагласак зависи од броја слогова, уп. барё́ л, мардё́ л, али
барва́лёл. Нагласак рускором. и лотф. обликâ (којима ови дијалекти
располажу) поклапа се са кримским (бар у претериту).
То значи да је можда могуће наћи фонетско објашњење за калдерашки и румелијски нагласак. У румелијским облицима се јавља факултативна морфема -in- (вјерујемо ли аутору описа, који иначе за
њу каже да је доста ријетка). У придјевима је она сигурно секундарна, док у партиципима може бити изворна. У калдерашком, на примјер, сви глаголи имају, осим обичног партиципа (уп. mardó ʽбијенʼ)
још непромјенљив облик на -ino који се употребљава у 3. лицу у иреалним контекстима: ťe-marďinó ʽако би удариоʼ, ťe-ďikhľinó ʽако би
видиоʼ (ж. и мн. исто). С обзиром да су такви облици незамисливи за
придјеве и да сви пасивни глаголи (осим оних изведених од кратких
придјева) имају -n- у партиципу (*langanilo, *daranilo, *barvanilo),
можемо хипотетички изводити márdilo < *mard-in-ilo, што би било
правилно фонетски. Само се такви облици очекују у пасивним глаголима основаним на партиципу ďinó (на сложеницама), уп. bólďol
ʽврти сеʼ < *bóldii̯ ou̯ el < *bol-din-i̯ -ou̯ el, bólďilo < *bol-din-ilo.
Наравно да је ово само једна од могућности, али на тај начин
можемо свести разлике у мјесту нагласка на чисто фонетску разину,
ако претпоставимо да је у дотичним сложеницама оно зависило од
броја слогова. Дакле, реконструишемо два низа могућих облика:
презент
партицип
без *-inса *-inбез *-inса *-in*bár-i̯ -ou̯ él
?
*bár-i̯ -uló
?
*baru̯ .ál-i̯ -ou̯ él
*baru̯ .ál-i̯ -uló
*kér.d-i̯ -ou̯ él
*kér.d-in-i̯ -ou̯ él
*kérd-i̯ -uló
*kérd-in-i̯ -uló
*ból-dín-i̯ -ou̯ él
*ból-dín-i̯ -uló
*ast.ár.d-i̯ -ou̯ él *ast.ár.d-in-i̯ -ou̯ él *ast.ár.d-i̯ -uló
*ast.ár.d-in-i̯ -uló
*lang.á.l
*lang.án(d)-i̯ -uló
*díkh(l)-i̯ -ou̯ él *díkh(l)-in-i̯ -ou̯ él *díkh(l)-i̯ -uló
*dikh(l)-ín-i̯ -uló
20
Овакве напомене аутора несумњиво одговарају духу времена, уп. још: „On doit se
méfier des règles dans une langue aussi pauvre que la Tch[inghianée] et se rappeler des
variations de la langue parlée par des gens ignorants et illettrés“ [P a s p a t i 1870:95].
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Онда би се у једним дијалектима поопћили облици без *-in(кримски), у другима облици са *-in- (калдерашки), а у трећима би
остале обје варијанте: уп. румелијски, гдје би се факултативно *-inпродрло чак у придјевске глаголе попут bári(ni)lo. Ако је ова логика
прихватљива, онда је могуће да остатке таквог стања налазимо у
кримскоме:
дикхлё́ л,
дикхлило́
ʽбыть под присмотромʼ
дикхи́ндёл, дикхи́ндило
ʽвиднетьсяʼ (са -d-!)
а калдерашки би се нагласак могао објаснити стезањем: *ker-d-ín-i̯ - >
*kér-d-i̯ i-; *dikh(l)-ín-i̯ - > díkhi̯ i- (уп. kə́rla поред kərə́la ʽрадиʼ).
Онда бисмо могли додати треће правило ритмичког нагласка
сложеница21:
*
–́– –́–
* –́– –– –́–
*–– –́– –– –́–

>*
–́– ––
>*
–– –– –́–
> * –– –́– –– ––
(калд.

: *bár-i̯ -óu̯
: *kál-i̯ -ou̯ él
: *baru̯ .ál-i̯ -uló
*ker-d-ín-i̯ -ou̯ él

> *bár-i̯ -ou̯ (имп.)
> *kal-i̯ -ou̯ él
> *baru̯ .ál-i̯ -ulo
> *kér-d-i̯ -ou̯ el)

Наравно, у том бисмо случају били приморани да полазимо од
придјевâ и партиципâ без наставка -o < *-au̯ < *-aka, што није сасвим
невјероватно, јер се такви придјеви чувају до данданас (уп. калд.
nasúl ʽзаоʼ, iván(d) ʽвлажанʼ, поред ivandó). Што се пак тиче партиципâ, могуће је замислити старе облике попут *kerd-ín(d) → *kerdinó
који би управо значио ʽурадивши, који је урадиоʼ22.
Наша умјетна и произвољна реконструкција „ритмичког закона“
нема превише хисторијског смисла као таква, али њој можда пружа
подршку једна занимљива особина акцентуације синтактичких скупина. У неким се дијалектима нагласак понаша нетривијално не само
у правим сложеницама, него и у комбинацијама придјев + именица.
Аутор уџбеника сјеверноамеричкога калдерашког23 Р. Ли наводи
правило: „when the possessive pronoun (or adjective) is used attributively it takes the penultimate stress (múrro) and when used predicatively
takes the stress on the last or ultimate vowel (murro). But there is no iron21

Овом правилу противрјечи наведени глагол калд. mothól ʽпричаʼ (види горе).
О развоју сличних облика уп. [B u b e n í k , H ü b s c h ma n n o v á 1998: 35].
23 Који је иначе доста прескриптиван, што значи да се аутор (Калдераш из Канаде)
не труди да пружи објективну слику појединог говора, него ствара нешто попут
„опћекалдерашког“. Ипак је несумњиво да акцентуација коју он описује одражава
нагласни систем његовог матерњег говора који је научио у калдерашкој (или барем
влашкој) средини.
22
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bound rule for this … kodo ― a demonstrative adjective used attributively
… has stress on the last vowel.“ [Lee 2005: 27]24. Ево неколико илустрација овог правила из уџбеника и рјечникâ истог аутора [Lee 2010;
Lee 2011] (према ауторовом правопису, одсутношћу знака се биљежи дочетни нагласак, дакле amaro = amaró):
Godo si amaro.
ʽThat is oursʼ
Savo si tiro?
ʽWhich one is yours?ʼ
Wo si amáro Rrôm o baro.
ʽHe is our important Romʼ
Kodo mobíli si murro.
ʽThat car is mineʼ
Wo si o Rrôm o barvalo.
ʽHe is the Rom, the rich oneʼ

Kodo mobíli si murro.
ʽThat car is mineʼ
Tíro mobíli si avri.
ʽYour car is outside.ʼ
Amáre báre Rrôm aven.
ʽOur important men are attendingʼ
Múrro dad avel.
ʽMy father is comingʼ
Wo si o bárvalo Rrom.
ʽHe is the rich Romʼ

Очито је да наведено правило није сасвим тачно, јер, за разлику
од пара amaró : amáro, у пару barvaló : bárvalo нагласак прескаче не
на претпосљедњи слог, него баш на први. Иначе, ово правило, судећи
према бројним примјерима, дјелује доста досљедно. Дакле, имамо
четири типа случајева:
1) само посљедњи слог ― kodó (godó, kadó и остале показне
замјенице), никад **kódo и сл.; исто тако shukár ʽbeautifulʼ, gogyavér ʽintelligentʼ и остали малобројни придјеви
на сугласник;
2) само непосљедњи слог ― zéleno ʽgreenʼ, xolyáriko ʽangryʼ,
skúrto ʽshortʼ;
3) посљедњи слог : први слог ― baró : báro ʽbigʼ, barvaló :
bárvalo ʽrichʼ, baxtaló : báxtalo ʽluckyʼ (уп. báxtalo-báiyero
ʽamuletʼ);
4) посљедњи слог : претпосљедњи слог ― amaró : amáro
ʽнашʼ; tumaró : tumáro ʽвашʼ и ваљда ништа више (али
овдје спадају и сви двосложни придјеви).
24

Настављамо цитат: „Romani is an oral, non-literary language and native speakers
follow a rhythmic pattern common in folk tales and rhetorical Romani used in the KrisRomani (Assembley [sic!] of Elders) which is almost impossible to define by textbook
rules devised for literary languages“. Овај цитат доказује да је Лијев приступ акцентуацији далек од знанствене строгости, што сигурно свједочи о природности његовог
описа.
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У очи упада једна особина: фреквентност прескакања нагласка
зависи од мјеста нагласка у слиједећој именици, уп. (нпр. love = lové):
baro

báro-ges
báro-kar
báro-muj
bári-yag
baró-gazho
baró-shoro
barí-papin
bare love

ʽfeast day’
ʽerect penis’
ʽloudmouth’
ʽbig bonfireʼ
ʽbig man, boss’
ʽostentatious loutʼ
ʽswanʼ
ʽbig moniesʼ

kalo

káli baxt
kálo kher
kálo tráyo

ʽtragic fateʼ
ʽcursed houseʼ
ʽmiserable lifeʼ

kalé-yakhêngo
kaló-kanrro
kali gili

ʽdark-eyedʼ
ʽblackthornʼ
ʽtragic songʼ

phérdo shon
…pherdo poránsa

ʽfull moon’
ʽ…stuffed with feathers.ʼ

pherdo

Још неколико примјера са придјевом pherdo ʽпунʼ:
O kámpo si phérdo shobolánya. ʽThe (refugee) camp is infested
with rats.ʼ
Е púshka nai pherdi. (предик.) ʽThe gun is not loaded.ʼ
Pherdo love si.
ʽHe’s loaded with money.ʼ
Биљежење нагласка код Лија у неким је случајевима двосмислено. Не разумије се, на примјер, да ли читава сложеница baró-shoro
има само један наглашен слог или и други њен дио има свој нагласак
(као у изразима од двије одвојене ријечи попут bare love). У сваком
случају, очигледно је да је ово правило у говору Лија синхроно, уп.
báro-shâto ʽbig shotʼ, мада има и изнимака, уп. baró-barr ʽboulderʼ,
baró-drom ʽhighwayʼ, kali-yakh ʽblack eyeʼ (ако је ту придјев наглашен), káli daimánta ʽhematite black diamondʼ и др.
Што се тиче придјевских замјеница које у руском калдерашком
имају изузетан коријенски нагласак (види горе), код Лија налазимо:
sórro ʽallʼ (као и у рус. калд., никад у предикативној улози)
savorro, savorre ʽeach male, everybodyʼ (дакле с дочетним
нагласком; руски калдерашки нема једнину)
kólkorro/kórrkorro ʽalone; selfʼ (само тако у примјерима)
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Вриједне податке нам пружа Ф. Миклошић из буковинског влашког говора (сличног калдерашком дијалекту) [Miklosich V], чији
је нагласни систем скоро истовјетан руском калдерашком. Али тај
говор има:
kórkoro, korkoró
saoró, saŭró, sáŭro, soró
pherdó, phérdo

ʽselbst, aleinʼ
ʽaller, ganzʼ
ʽvollʼ

Правило избора мјеста нагласка у комбинацијама придјева и
именице („прескакање“) на први поглед изгледа као локална иновација Лијева говора, будући да оно није забиљежено у осталим калдерашким говорима25. Тај се утисак оповргава назочношћу малтене
истог правила у дијалекту велшких Рома, који је описао Џ. Сампсон
(данас је тај дијалекат мртав).
Сампсон вели да именице и придјеви (укључујући придјевске
замјенице) у предикативној26 улози углавном имају дочетни нагласак, док у атрибутивној улози могу имати нагласак на коријену.
Изгледа да мјесто нагласка у именицама не утиче на акценатско понашање придјева [Samp son 1926: 23–27]:
p̔ urō
p̔ agerdō
tārnō
kokorō
vavēr

25

ō p̔ úrō mūrš
ʽthe old manʼ
p̔ urṓ gyas ō mūrš
ʽthe man grew oldʼ
ō p̔ ágerdō k̔ orō
ʽthe broken cupʼ
ō k̔ orō si p̔ agerdṓ ʽthe cup is brokenʼ
ō tā́ rnē čavḗ
ʽthe young childrenʼ
tārnḗ s’ō čavḗ
ʽthe children are youngʼ
ō kókorō drom
ʽthe only roadʼ
ī rā̊nī́ kokorī́
ʽIt is the lady herselfʼ
ak’ī vávēr čīoχ! ǰā mē pā̊lē te lā ī vavḗr
ʽHere is the other shoe! I will return to fetch its fellowʼ

Код руских Калдераша оно јамачно не постоји (моја грађа); требало би да се боље
истраже румунски и српски говори (мада, рецимо, код Калдераша у Панчеву и у
Зрењанину нисам чуо ништа слично томе). Вјероватноћа постојања таквих говора у
Србији слиједи из тога да Лијев говор сигурно потиче, барем дјелимично, из неког
српског краја (за разлику од већине руских Калдераша, у чији су говор сви србизми
сигурно дошли преко банатских дијалеката румунскога).
26 Аутор мисли само на положај придјева, не на његову синтактичку функцију.
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Исто важи за суфиксалне придјеве (уп. мјесто нагласка):
devélkanō ʽdivineʼ, bī-báχtalō ʽunluckyʼ, p̔ úrikanō ʽold-fashionedʼ, уп.:
p̔ urikanī́ ši-lī
ʽshe is an old-fashioned (child)ʼ
Исто у позајмљеним придјевима, уп. zelanō (*zélanō?):
kekār ǰala zelanī́

ʽit never grows greenʼ

Прескакања има и у тросложним показним замјеницама:
akava,
okova,
odova

odóva dives kī ’káva dives ʽfrom that day to thisʼ
sār lolṓ sār ’kovā́
ʽas red as thatʼ

Присвојне замјенице mīrō ʽmyʼ, tīrō ʽthyʼ показују исто прескакање, што важи и за облик ’mā̊rō ʽourʼ са губљењем првог слога, за разлику од пуних облика amā̊́rō, tumā̊́rō ʽyourʼ који имају исти нагласак
у свим положајима (чудно!).
Колико је у велшком систему ново, а колико наслијеђено, тешко
је рећи. Можемо ипак стећи барем приближно разумијевање ситуације ако упоредимо грађу наведених дијалеката.
Јасно је, примјерице, да у показним замјеницама *(k)a-da-u̯ a
(калд. kadavá, kadó), *(k)a-ka-u̯ a (калд. kakavá, kakó) ʽовај, тајʼ и
*(k)o-do-u̯ a (калд. kodová, kodó), *(k)o-ko-u̯ a (калд. kuková, kukó) ʽтај,
онајʼ прескакање је ограничено за два посљедња слога, што објашњава одсуство обликâ **kódo, **gódo и сл. у Лија. У руским калдерашким говорима постоје само облици на -о́, , док се у српскима користе једни поред других [Boretzky 1994: 54]. Измјена *-au̯ a > -o је
била фонетска (спроведена је досљедно у блискосродном ловарском
дијалекту), вјероватно је зависила од нагласка, дакле само *-áu̯ a > -o,
уп. у ловарском дијалекту: xávas > xós ʽјеђахʼ; xáva > xó ʽпојешћуʼ,
али aváv ʽдолазим; бићуʼ (не **ov) [више примјера у: СмирноваСеславинская, Цветков 2009: 330, 333]. То значи да је прескакање дјеловало као фонетско правило на раном стадију влашког
(претка калдерашког и ловарског) прије стезања *áu̯ a > -ó, а након
стезања су нагласне варијанте ових замјеница лексикализоване:
kakavá
kakó

< *kakau̯ á, уп. велш. akavā́
< *kakáu̯ a, уп. велш. akáva

Исто тако нагласак не прескаче лијево од другог слога у amaro
ʽнашʼ и tumaro ʽвашʼ.
У руском калдерашком се поопћио коријенски нагласак (изворно
глаголског) придјева pherdo, сигурно због честе употребе у изразима
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попут vádra ph̕ érdo páj ʽвjедро напуњено водомʼ, ph̕ érdo řóm ʽпуно
Ромаʼ (тако се и данас најчешће употребљава). Исто важи за придјевску замјеницу sóřo ʽциоʼ, а можда и за sávořǝ ʽсвиʼ, kórkořo ʽсâмʼ27.
Хтјели смо показати да у акцентуацији старих сложеница и у
синтактичким скупинама у различитим дијалектима дјелују слична
правила. Је ли то иста појава, тешко је рећи. Та подударност, наравно, може бити случајна, али, ако није, можда треба да је изводимо из
неког древног стања. Чини се да ова два правила имају заједничку
црту: слабо се толеришу два нагласка редом, уп. Ли báro-shoro (=
baró šoró), báro-ges (= báro ďés). Говор Лија се у овоме не поклапа с
велшким, гдје придјеви испред именица никад немају нагласак на
наставку -о.
Што се тиче природе описаног прескакања у придјевима, није
јасно које је у њима било изворно мјесто нагласка: је ли то била
(1) ретракција са наставка придјева у положају испред првог наглашеног слога именице (што се може тумачити и као губљење нагласка
па онда секундарно истицање првог слога скупине), или је можда
боље реконструисати (2) изворно слободан нагласак (у неким случајевима на првом слогу) па онда помак удесно на отворен посљедњи
слог придјева, кад одмах не слиједи наглашен слог? Имамо дакле
двије могућности:
(1) *barvaló řóm
*baró šeró
(2) *bárvalo řóm
*báro šeró

> *barvalo řóm (као *bariou̯ él) > bárvalo řóm28
(нема ретракције)
> baró šeró29
(нема помака)
(помак)

> bárvalo řóm
> baró šeró

27
Семантичке потешкоће (ове ријечи се у калдерашком скоро не користе у атрибутивној улози) можемо хипотетички објаснити промјеном њихове употребе у влашким дијалектима под славенским утицајем (уп. срп.-хрв. сâм), док би стара употреба била, на примјер, велш. ō kókorō drom ʽthe only roadʼ. Што се тиче
savořо/savořǝ, није јасно колико је тај облик стар: у већини дијалеката имамо saró, -í,
-é који се користи и атрибутивно. С морфолошке тачке гледишта у ријечи
kór[r]korro имамо редупликацију; још један примјер редупликације је pálpale
ʽназадʼ, уп. pále ʽпоновоʼ (значење грч. πάλι, но уп. правилно, али ваљда нестало
*palé ʽпозадиʼ).
28 Са секундарним почетним нагласком на придјеву (јер се скупина није лексикализовала као сложеница).
29
Према правилима нагласка сложеница, требало би да буде baró-šero (без нагласка
на крају). Не знамо постоји ли таква варијанта код Лија, јер он не биљежи нагласак у
таквим случајевима (види горе). Иначе је сасвим нормално да именица чува властити нагласак (јер се скупина није лексикализовала као сложеница).
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Прво тумачење не објашњава посебне случајеве типа amáro (не
**ámaro), (k)akáva (не **(k)ákava) и šukár (не **šúkar, мада се ту
можда ради о структури слога).
Друго тумачење је могуће само ако прихватимо да су се ове промјене десиле у предевропско доба, јер у њима не учествују позајмљени придјеви, уп. калд. zǝ́ľeno, никад **zǝľenó. У већини би се дијалеката онда касније поопћио дочетни нагласак наслијеђених придјева. Нагласак велш. zelanṓ, zelanı̄ ́ је ваљда у сваком случају секундаран због очито секундарног наставка: позајмљени придјеви у осталим дијалектима немају посебне облике за женски род.
Трећа могућност јест да је све то резултат независних утицаја
различитих језика у различита доба30 или нека типолошки проширена појава у оквиру реченичног ритма.31
Можда је било и помака и ретракција, што је сад, чини се, немогуће устврдити. Можемо дакле закључити да је у праромском (прије
позајмљивања европских ријечи) мјесто нагласка зависило само (или
скоро само)32 од структуре ријечи: једино су сложенице добијале
нетривијалан нагласак. Ако реконструишемо помак нагласка удесно
у скупинама придјев + именица, можемо хипотетички расподијелити
ромске дијалекте са слободним нагласком на три групе према резултатима фиксације помака (тј. поопћења дочетног нагласка придјева у
свим положајима) и поопћења помака на позајмљене придјеве (I ―
дијалекти типа руског калд., рускором., румел. и већине других; II ―
калдерашки говор Лија; III ― велшки):
избор мјеста нагласка сложеница
помак удесно на отворен слог
фиксација помака
поопћење помака на све придјеве

I
да
да
да
не

II
да
да
не
не

III
да
да
не
да

Што се тиче самог „ритмичког закона“, тј. различитог понашања
нагласка у тросложним одн. четворосложним сложеницама, треба
признати да он не објашњава све разлике између дијалеката, уп.:

30

Тако мисли Ј. Матрас, који наводи Сампсонов примјер kóva : ková [M a t r a s 2002:
64]. Али он ваљда није узео у обзир Лијеве радове који тада нису били изашли из
тиска.
31
Уп. енгл. níneteen и ninetéen са главним нагласком овисним о нагласку сљедеће
ријечи. Захвалан сам Давиду Мандићу на овој опасци.
32 Уп. споменуте изузетке у кримскоме.
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калд.
savó
kasavó

рускором.
саво́
ада́саво

велш.
sā́ vo
oǰásavō, akyásavō

ʽкакав, којиʼ
ʽтакав, овакавʼ

Ту би се могао реконструисати изворни облик *sávo, па онда
ритмички нагласак у дотичним тросложним и четворосложним сложеницама плус помак *sávo > savó (не у велшком), што ипак не
објашњава калдерашки нагласак kasavó. Слична умјетна (и понекад
незадовољавајућа) рјешења су могућа и у другим спорним случајевима (иначе врло малобројним), али уп. рускором. ададывэ́с ʽданасʼ,
што противрјечи нашем моделу (за разлику од калд. aďés < *á(u̯ )diu̯ és, што би било очекивано).
Изгледа да је у ромском нагласном систему (барем гледе мјеста
нагласка) тешко тражити трагове старе индијске акцентуације. Једини могући извор дубље реконструкције представљају дужине, сачуване у низу дијалеката, које се, узгред речено, дјелимично поклапају у велшком, код лотфитка и финских калеа, али то питање ће бити предмет посебног рада.

О некоторых особенностях цыганской акцентной системы
Резюмe
В статье идет речь об акцентных системах цыганских диалектов, сохранивших разноместное ударение. Для иллюстрации дается краткое описание системы современных калдэрарских говоров в России. Как и в большинстве диалектов, ударение прямых форм имён (прилагательных и существительных) тривиально: доевропейские
слова имеют ударение на конце основы, а европейские ― на корне. Имеются исключения: несколько исконных местоимений-прилагательных и одно страдательное
причастие показывают накоренное ударение. В глагольной системе ударение распределено морфологически: простые (в. т.ч. суффиксальные) глаголы ударяются на
окончании, а исконно составные ― на основе (в претерите может быть и наконечное
ударение). Для объяснения этого распределения привлекаются данные других диалектов. В целом получается довольно пёстрая картина, которую трудно свести к
чёткой реконструкции. Однако можно выявить правила, в какой-то степени объясняющие нетривиальное поведение ударения в составных глаголах: ударение, возможно, ставилось согласно определённому «ритмическому закону», по-разному
устранявшему ударение одного из двух компонентов в зависимости от количества
слогов и расстояния между исходными ударениями. Далее приводится материал
североамериканского калдэрарского говора, описанного Р. Ли, в котором действуют
правила «перетяжки» ударений в синтаксических группах, состоящих из прилагательного и существительного. Подобная система засвидетельствована и в архаичном валлийском диалекте, описанном Дж. Сампсоном. Опираясь на сравнение этих
диалектов, можно объяснить исключения в русском калдэрарском, представляющие,
таким образом, остатки старого состояния, при котором ударение ставилось по-
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разному в разных синтаксических контекстах. Делается предположение, что упомянутые правила ритмического ударения действовали в працыганском. Если так, то
можно сделать вывод, что место ударения в диалектах цыганского языка в большинстве случаев вряд ли отражает какие-либо следы древнеиндийского состояния.
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