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УВОД“

Село са око осам хиљада становника, Каћ се налази десетак кило

метара источно од Новог Сада. Говор овог села припада шајкашком

типу бачких екавских говора војвођанског поддијалекта у оквиру шу

мадијско-војвођанског дијалекта.

Опис шајкашког типа бачких говора дао је Иван Поповић у свом

раду Говор Госпођинаца у светлости бачких говора као целине. У поменутом

раду Поповић даје опис бачких екавских говора на основу материјала

из Госпођинаца и још неколико бачких села међу којима није Каћ пошто

је Поповић за предмет својих испитивања из ове области узео само се

вернија шајкашка села. У вези с тим напомињемо да овај рад на акценат

ском плану представља допуну поменуте студије Ивана Поповића и

даје комплетнију слику шајкашких говора уопште.

Од радова који се баве (и) акценатском проблематиком за поређење

су узети у обзир само они који обрађују говоре шумадијско-војвођанског

типа, првенствено они о говорима Војводине. Пошто нема ни једног

прилога који се бави искључиво војвођанском дијалекатском акцентуа

цијом узети су у обзир радови у којима се описују поједини војвођански

говори. На жалост, Војводина је у дијалектолошким радовима теренски

неравномерно приказана, што ће свакако утицати и на крајње резултате

оваквих поређења. Узети су у обзир и радови о структурално и генетски

сличним северносрбијанским говорима шумадијско-војвођанског ди

јалекта. Тај поступак је историјски условљен. Наиме, на основу историј

ских података може се рећи да утицајима са стране у бачким говорима

порекло треба тражити првенствено у овом србијанском говорном

типу.

Порекло становништва. Још пре доласка Мађара у Панонску низију

овде су живели Словени о чијем присуству сазнајемо из разних доку

мената тек од времена мађарске превласти у Бачкој. У средњем веку

словенско становништво било је малобројно, али се оно нагло повећава

* Магистарски рад одбрањен на Филолошком факултету у Београду, 25. јануара

1984, пред комисијом у саставу: академик проф. др Асим Пецо, проф. др Душан Јовић

и доц. др Божо Ћорић.

— 7. —



274 - Љиљана Недељков

од краја XIV века, када се под притиском Турака Срби из старе српске

државе селе у јужну Угарску. У каснијим периодима досељавало се

српско становништво осим из Србије и из Далмације, Лике, Босне и

других крајева, само је то досељавање било у мањим групама и неоргани

зовано тако да нема сигурних и тачних података о крајевима и местима

из којих су данашњи становници ових области.

За сам Каћ прве пописе имамо из 1554. године“ који сведоче о сло

венском становништву овог села, а такав континуитет траје до данаш

њих дана. Крајем ХVIII века почиње колонизација Немаца у ове кра

јеве, а у ХIX веку овде су колонизовани Мађари,“ који и данас живе у

Каћу, док су се Немци иселили после другог светског рата.

Данас поред староседелачког становништва у Каћу има колониста

насељених после 1946. године из Босне, а процес досељавања из разних

крајева земље траје и данас због непосредне близине града, тако да данас

староседелачко становништво чини негде око половине укупног броја

становника Каћа.

Не примећује се да је говор досељеника утицао на било којем плану

на говор староседелаца, док се за досељенике може рећи да обично

подешавају свој говор према старинцима, првенствено кад је замена

јата у питању.

Када је реч о пореклу староседелачког становништва, треба напо

менути да је у народној традицији сачувано сасвим мало података о

пореклу и о месту из којег се нека породица доселила. Обично се зна за

претке три-четири колена уназад, који су сви обично из Каћа или су

пре 100—200 година дошли из неког места у околини. Број оних који

знају да су им се преци доселили из неког удаљеног краја је мали, а и

та досељавања везују се обично за крај ХVIII или почетак ХIХ века.

При одабирању информатора искључиво су бирани они који, како

сами кажу, „од памтивека живе у Каћу”.

За проучавање говора овог села важно је истаћи да је још 1764.

године постојала школа у месту. Овај податак упућује на закључак да је

у овом селу просвећеност релативно рано била саставни део свакоднев

ног живота и да неписмених у новијем периоду скоро није ни било.

Методолошки поступак при испитивању требало је прилагодити

ситуацији на терену и у испитивању говора строго водити рачуна да се и

у оваквим условима нађе одговарајући информатор.“ У овом случају

то значи да се није увек могао наћи појединац који је неписмен, или који

није ишао никуд из села јер овде таквих људи или нема или су тако

малобројни да се међу њима није могао наћи добар информатор.

* Подаци узети из монографије Шајкашка, Историја I, Н. Сад, 1975, стр. 417.

* Подаци о становништву узети су из следећих извора: Д. Поповић, Срби у

Бачкој до краја XVIII века, стр. 16–20, 41-43, 62, група аутора, Цајкашка (моно

графија), Историја I, књ. П, стр. 370; Ј. Цвијић, Сеобе и етнички процеси у нашем

народу, Говори и чланци, Београд, 1923, 145—164.

з А. Белић, Мисли о прикупљању дијалекатског материјала, ЈФ VI, Београд,

1926/27, стр. 1— 10; М. Храсте, Методологија испитивања наших дијалеката, Језик,

год. VIII, бр. 3-4, Загреб, 1959/60, 71-81.

— 8. —
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У вези с овим треба рећи како је биран информатор. Информатор

је морао бити староседелац рођен у Каћу који се никуд није селио и чији

су родитељи, такође, били Каћани. У обзир су долазили само старији

земљорадници, односно домаћице (ни један информатор није био млађи

од седамдесет година). Услов да информатор има добру артикулацију

гласова испуњен је у скоро свим случајевима (само два информатора

нису сасвим испуњавали овај услов).

У већини случајева снимани су на касетофонске траке искази инфор

матора који су говорили континуирано тако да је добијен спонтани говор

о различитим животним ситуацијама. На овом корпусу заснива се акце

натска анализа. Поред тога, информатори су одговарали и на директно

постављено питање (према акценатском упитнику за штокавске говоре

Берислава Николића) уколико неки битни акценатски детаљ није доби

јен у спонтаном разговору снимљеном на траке. Поједине лексеме, које

се пе јављају у спонтаном говору, а наведене су као примери у Д. Српским

акцентима, информатори су посебно изговарали. У неким случајевима

ослањала сам се и на сопствено језичко осећање пошто сам родом из

Каћа.



АКЦЕНАТ

1. ПРИРОДА АКЦЕНТА

У погледу акцента говор Каћа се у начелу слаже са Вук-Даничиће

вом нормом, али има и непренесених акцената у ограниченом броју при

мера. Одступања се јављају у речима страног порекла: ађутант, кома

дант, телевизија, катејбрија, Аустралија. Такође се непренесен акценат

чује у сложеницама: Аустроугарска, пољопривреда, Југославија. У емфази

се исто може чути стари акценат: једва, сасвим, таман, којита, којда,

макаркб, којекб. Следећа три примера могу се чути и са пренесеним акцен

том: једва, сасвим, таман.

Војвођанска акценатска особеност да је код узлазних акцената пост

акценатски слог тонски виши од акцентованог потврђује се и у Каћу.

Што се тиче силазних акцената, у овом говору они немају типичну силаз

ност као у неким другим типовима шумадијско-војвођанског дијалекта.

Темпо говора у Каћу је спорији па се може говорити и о дужем трајању

свих акцената у овом говору.

2. ОДНОС ДУГИХ II КРАТКИХ СЛОГОВА

2.1. НЕАКЦЕНТОВАНЕ ДУЖИНЕ

2.1.1. Даничићеве постакценатске дужине

Процес скраћивања постакценатских дужина захватио је, у разли

читој мери, све категорије где се овај тип дужина јавља. Иако се број

категорија са постакценатском дужином у говору Каћа битно смањио у

односу на норму коју даје Д. у Српским акцентима, постакценатске ду

жине чувају се и у појединим речима и у флексији. Као и у сремском

говору“ и у говору Каћа дужине се чувају боље иза узлазних акцената

* Б, николић, Сремски говор, СДЗб. ХIV, 1964, стр. 228.
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него иза силазних. За говор Каћа може се рећи и да има далеко више

категорија са сачуваном дужином иза кратких акцената него иза дугих.

Дужине се слабије чувају у неким категоријама уколико је говор бржи“,

док је у другим категоријама, без обзира на темпо говора, дужина оба

везна. Полудужина, које Б. Николић констатује за говор Срема, у Каћу

НСМа.

Доследно одступање од Вук-Даничићеве норме јавља се једино

уколико је у питању последњи отворени слог. У тој позицији Д. постак

ценатске дужине обавезно су скраћене иза сва четири акцента.“

Примери за скраћивање постакценатске дужине на отвореној ул

тими:

Гjд: нема ситне паприке, из цркве, боји се збље, нема ћурке, купи беле

свиле;

Гмн: са грана, пет канта, мало драја, од ћебади, брез делдва;

3. л. jд. и мн. рraes: Иде да плеви лукац. С медом слади чај. Више се не

коси жито. Ретко се сад прежу коњи. Дену оксито с мđбом.

придевско-заменичка флексија: леfiћ човек (врста цвећа), ситни сирац,

зелени патлиџан.

За чување старих постакценатских дужина на отвореној ултими

ипак има потврда у говору Каћа у једном случају— кад се са једнослож

них речи са (“) акцентом акценат пренесе на проклитику. У овом случају

постакценатска дужина обавезно се изговара7: и ја, ни ми, за њу, до

не, прид њи.

О чувању старе постакценатске дужине на отвореној ултими може се

говорити уколико се иза акцентоване речи налази неки енклитички

облик који се осећа као део речи и интонационо та реч са енклитиком

представља вишесложну реч са постакценатском дужином не више у

финалној него у медијалној позицији. Ове постакценатске дужине пред

енклитиком су факултативне и врло често ће се исти и слични примери

чути и без дужине.

Примери за чување постакценатских дужина заштићених енкли

тиком .

Гjд. До вршидбе ће доћи. Испод тацне је детавила. С Клисе ми је сна. Од

варнице се запалило дисато. --

заменице, одређени вид придева, компаратив и суперлатив: Ова је њива

боља. Дупли је зумбул процвето. Млађи је од тебе. Најбељи је њен

6étif,

3. л. jд. и мн. рraes: Кува се рашак. Коте се (препелице). Разликују се.

Ае м -

* Б. Николић то исто констатује за сремски говор на стр. 227.

* Скраћивање постакценатске дужине на отвореној ултими констатује II. По

повић за госпођиначки говор у раду Говор Госпођинаца у светлости бачких говора као

целине, САНУ, Посебна издања СОХХV, Одељење литературе и језика, књ. 21, Бео

град 1968, стр. 248; П. Ивић — за говоре Баната у раду О говорима Баната, ЈФ ХVIII,

1949/50, стр. 141— 156; Б. Николић — за источни Срем у већ поменутом раду.

* Потврде за овакву постакценатску дужину наводи И. Поповић у говору

Госпођинаца (о. c. 82) и проф. Милетић за северни Банат (о. c. 22).
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Примери који следе потврђују да енклитика не чува увек стару

постакценатску дужину у говору Каћа, за разлику од госпођиначке

ситуације где се старе дужине пред енклитиком добро чувају.“

Гjд. Од врућине јој поискакало. С куће нам попадо цреп.

одређени вид придева, компаратив и суперлатив, заменице: Зрели се

басуљ днда кува. Старија се сан оделио. Ово су лањски кукурузи.

Најторii је кад се опије.

».

3. л. jд. и мн. рraes: Čжена се днда отац. Избоду се нбжеви.

Постакценатске дужине у затвореној ултими. У овој позицији ду

жине се могу чути иза сва четири акцента, иако број сачуваних дужина

варира у зависности од квантитета акцента.

Иза дугих акцената постакценатске дужине највише су се изгубиле;

чувају се само морфемске дужине у суфиксима код два типа тросложних

именица са дугим акцентима који су од неакцентованих дужина одељени

неакцентованом краткоћом — код типа заменик и типа сметењак.

У флексији се дужина чува једино, али обавезно, иза (“) акцента у

2. л. jд. императива типа саветовати: саветуј!

У двосложним речима иза дугих акцената морфемска дужина оба

везно је скраћена: путник, аков, купам се, (ти) везеш.

Иза кратких акцената морфемска дужина у суфиксима се чува без

обзира на број слогова у речи, а такође има и више категорија у којима

је ова дужина очувана: војник, ваљан, граничар, укинут, поведар, напо

личар, препеличар, грешнпк, авет, донет, крвав“, залогај, ђутуричар.

У свим овим категоријама постакценатска дужина је обавезна.

Да у оквиру кратких акцената чување постакценатске дужине за

виси и од квалитета акцената потврђује се на примерима за чување,

односно одсуство, постакценатске дужине на затвореној ултими у флек

сији. Дужина се чува иза (“) акцента у четири категорије, док се иза

(“) акцента у истим категоријама дужина чува само у једној.

a) Постакценатске дужине иза (“) акцента:

Иjд. ж. p.: Кадгод се косбм радило оксито.

придевско-заменичка флексија: од ретко платна, оволикој сдма

је упецо,

1. и 2. л. jд.: praes: Та се не бојан. Идем да појам.

2. л. jд. имп.: Купуј док има! Подај детету! Доручкуј па на посо!

б) Постакценатске дужине иза (“) акцента:

* Говор Госпођинаца, стр. 82.

* Од придева овог типа које наводи Д. у Српским акцентима на стр. 223. једино

је овај задржао постакценатску дужину.
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Већина наведених примера може се чути и без дужине. Дужина

иза (“) акцента чува се само ако се налази непосредно иза акцентованог

слога. Уколико је реч тросложна са (“) акцентом на првом слогу, ду

жина се не чува: Ударио га с ведрицбм. Купујем кућу. Долазиш касно

кући. Отерđј кера! Изузетак је 2. л. jд. императива уколико му је заврше

так -уј. У том случају има примера за чување постакценатске дужине у

трoсложним речима иза (), () и () акцента: Бештелуј! Кафелуј! За

ветуј! Овде је постакценатска дужина обавезна.

О чувању дужине у флексији на затвореној ултими може се гово

pити и код речи са (“) акцентом, али само уколико се иза речи налази

неки енклитички облик. Примери:
-

Иjд. С бабом ћу доћи. Сјабуком се дндак умпва. С тобом је ишла у школу.

Гjд. заменица: Некд је човека погазио.

1. и 2. л. jд. praes: Не знани ја. Гледам те.

2. л. jд. имп.: Скувај ми!

Постакценатски квантитет у медијалној позицији.

a) У појединим лексемама. Постакценатски квантитет у медијалној

niозицији чува се, у принципу, иза сва четири акцента, с тим што се иза

(“) акцента квантитет јавља само у две категорије, док се иза осталих

акцената у медијалној позицији дужине боље чувају.

Иза (“) акцента постакценатски квантитет чува се једино у приме

pима надничарка и задругарка, као и код глаголских именица са суфик

сом —ње и то факултативно. У Каћу сам чула квантитет само у примерима

картање, лармање, фарбање.“ Остале глаголске именице овог типа или

су пришле другом акценатском типу (петлање), или се изговарају без

постакценатског квантитета. Постакценатски квантитет код глаголских

именица са суфиксом -ње које имају (), () и (“) акценат очуван је у

свим примерима и обавезно се изговара. Из наведеног се може закљу

чити да се једино код овог типа именица може говорити о чувању постак

ценатског квантитета у медијалној позицији у целој категорији. Примери

за чување постакценатског квантитета код глаголских именица са су

фиксом —ње иза (“), () и (): писање, пајање, драње.

Примери за чување медијалног квантитета иза појединих акцената:

шеталпште, бблничарка;

притисак, Циганка, прдтисли (плт.), материнство, кољпво, задовб

љан, пабирчити, донела, прддато;

аранђел, арендатор, девајка, злдставница, купустиште, бостантиште,

јесењи, дјумчити, покварен;

У флексији се медијална морфемска дужина чува у 1. и 2. JI. praes, a

проширује се и на треће лице уколико ово лице има наставак -ду. Овај

19 И у говору Госпођинаца у овој позицији се ретко чује постакценатски кванти

тет (о. c. 86).
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тип постакценатског квантитета среће се код глагола са (“), () и ()

акцентом: кољемо, певате, киселиду, вечерамо, доносите, купуједу, ваша

pпте, разликујемо, завидаду. Д. пример празновати се не чује, а других

примера за глагол са (“) акцентом и квантитетом нема.

У 2. л. императива исто се чува дужина: купујте, гледајте.

У Гjд. именица м. p. чува се постакценатски квантитет код именица

са () и () акцентом: изданка, краставца.

Код именица овог типа са () и (“) акцентом постакценатске дужине

су скраћене: Карлбвца, заперка.

У Гмн. постакценатски квантитет чува се у принципу иза сва четири

акцента, али у знатно мањем броју категорија него код Даничића.

Код именица ж. р. постакценатска дужина долази у следећим кате

горијама: карата, четака, чесница, лађица, виљушака, аљина, бабица,

девојака, аренди, Цијанки, бубалпца, прошктња, надничарки, брaдaвица,

Врцеговки, брездбразница, учитељица, кдстају, двети, протисли, чести

тióсти.

Именице м. р. дужину у Гмн. добро чувају у следећим типовима:

бесбва, зецбва, ритбва, бдјбва, дландва/дландва, друмбва, прстију, лактбва,

бисера, бичића, каблбва, конаца, кревета, ноктију, клинаца, гуслара, гру

менбва, Личана, зајлавака, Карловаца, калуђера, прдносаца, изданака,

дпостбла, мрмољака, Банаћана, почетака, резанчића, богатоша, дбртања,

намесника, надничара, граничара, потричара, презимењака, ђутуричара,

кукурушчића, шарампдвића, наполичара, арендатора, лубеничара, нави

јутака.

Од именица с. р. код којих има услова за чување постакценатског

квантитета у Гмн. ову појаву налазимо код следећих типова: јутара,

налачја, кандила, седала, детрваца, раскршћа, картања, кестења, пецтва,

закерала, мотовпла, скакалпинта, тркалишта, царовања, занимања, де

вдвања, заминдравања, унију, оделцади.

Судбина две постакценатске дужине. Ни у једној категорији нису

сачуване две постакценатске дужине. Увек се једна скраћује и то обично

она која је даље од акцента:

Гмн. субст: мотпка, дланака, голубарника;

praes: пабирчим, господаримб, вечераваш, једначите, кукуречеду;

трпни придев глагола са (“) акцентом и постакценатском дужином на

основи: узварен, дкупан;

именице м. р. типа комарник, бунтовник, ђубрбник, покојник, настојник“;

одређени вид придева: домаћи, јесењи, вечерњи, северни,

редни бројеви: десети, девети;

имп, глагола типа венчавати: Венчавај! Не закерај! Удешавај! Не задржа

вај! Целивај!

* Само код именица настојник и начелник скраћује се постакценатска дужина

непосредно иза акцента, а не она на последњем слогу као у већини случајева.
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2.1.2. Постакценатске дужине којих нема код Даничића

Као и у другим војвођанским говорима“ поред скраћивања примар

них постакценатских дужина, уочавају се и факултативне дужине у

неколико категорија где их нема код Д.

Овакав квантитет среће се у отвореном слогу у енклизи уколико се

иза речи са (“) и (“) акцентом и кратком отвореном ултимом налази

неки енклитички облик: Т6 селб је мало. Окб ми је натекло. Сестра је

била млађа. Врућина је. Здраво сам слаба. Моју сам срећу изiубила. Ишб

сам. Плако је. Дрeмљиви су (ако нису непосредно иза акцентованог слога,

ове дужине могу се јавити и иза дугих акцената: Наднице су дндак биле

мале. Кокице се днда јеле).

У Иjд. неких именица м. и ср. р. такође се јављају овакве дужине:

кречбм, шдром, дубм, послбм, веслом, пербм.

Врло је типична ова дужина и у ДИЛмн. именица ж. р. у наставку

-ама: крушкама, малинама, карлицама, варницама, јабукама, зевалицама,

заставицама, крчевинама, дбрвицама. Дужина, дакле, изостаје само тамо

где непосредно претходи узлазни акценат или дужина, наглашена или

ненаглашена, као нпр. у овим случајевима: женама, звездама, лађама,

девојкама.

Оваква постакценатска дужина долази и у 2. л. мн. императива:

метните, узмите.“

У парадигми именица ж. р. са наставком -öст чује се ова дужина:

páдбсти, жалбсти.

Код речи у којима -л x- -о- вокал -о- има дужину: биб је, кађбница,

пáбци, рабник, стебна. Облик теоци се не чује.

Код деминутива на -гић Д. овакву дужину наводи само за два при

мера (радић, младић), а у Каћу овакву дужину има већина деминутива:

братић, вратић, зубић, листић, ножић и сл.

У Гмн. именица прст, гост, нокат, око, уво, уши, ваш уобичајена је

дужина које код Д. нема: прстију, гдстају, ноктију, дчију, ушију, ва

шпју.

Дужина се чује и код имена Богдан, а и код Јован кад је ово име

употребљено у синтагми Свети Јован.

Уколико се употребе, облици какав, такав, овакав, онакав увек ће

имати постакценатску дужину.

Оваква дужина среће се још у неколико случајева: код придева

типа милостиван, код броја један, код глагола јесам.

2,2. АКЦЕНТОВАНЕ ДУЖИНЕ

Дужење (“) у (). Неколико примера именица типа коса јавља се и

са (“) акцентом. Ова појава у говору Каћа ограничена је на именице

борба, вожња, ношња и змија које се јављају и са (“) акцентом. Ову појаву

** Овај тип секундарног дужења бележи И. Поповић у Госпођинцима и Б. Ни

колић за говор Срема.

** Овакву дужину бележи и Б. Николић у Срему.
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наводе и Игрутин Стевовић за говор Груже 4 и Берислав Николић за

сремски говор.“ Б. Николић негира везу ове појаве са кановачким ду

жењем пошто се код кановачког дужења, у говорима где се оно јавља,

() акценат доследно дужи у свим примерима где се () налази на пенул

тими, а у ултими је кратак вокал. Ни у говору Каћа нема примера за

кановачко дужење, увек је само вода, језик, село.

Дужина вокалној рчува се у говору Каћа: крв, црква, трн, учврстити.

Једино се у примеру четвртак вокално р скраћује.

Секундарно дужење коренског вокала код збирних именица типа твож

ђе је доследно: трбжђе, гвожђе, грббље, прбиће, рббље, снопље, саће, здрав

ље, зеље итд.

RIpacловенско дужење првобитно кратких вокала ако је на њима био

акценат у говору Каћа не чува се у свим примерима, него само у следе

ћим: бб, ббј, брбд, брбј, гној, гдст, дрбб, знај, краљ, крој, лед, лбв, мед,

мбст, нбс, бд, плод, рај, рđi, pöд, рај, смеј, сој, стра. Дужење изостаје у

именицама: бдк, дом, крдв, ма, плдт, ров, рок, скок, сок, створ, таст, тов,

тор, чвдр.

Дужење пред сонантима.

а) Дужење вокала пред групом сонант + опструент доследно је

остварено: сламка, сунце; јарца, старца; кланци, Турци, Жабаљка, Ци

јанка, слинавка; Радинка, Даринка, Ковиљка.

б) Однос дугих и кратких узлазних акцената у слогу пред сонантом

код именице типа новац(нбвца у говору Каћа разликује се од норме коју

прописује Д.“, а по којој примери конац, ловац, лднац, новац, дван, двас,

драо, појац имају (“) акценат у Нјд, а у косим падежима се тај акценат

дужи у (“). У говору Каћа именице конац, лонац, новац у Нјд. задржа

вају акценат који имају код Д., док су именице лдвац, двас, дван, драо,

појац уопштиле () акценат из парадигме и у Нјд. лбвац, бван, бвас, брао,

појац. Исто важи и за примере покрбвац, синбвац, удбвац.

3. ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ

У говору Каћа преношење акцента на проклитику обично се врши,

мада има примера где оно изостаје. Акценат се најчешће на проклитику

преноси са краћих речи — једносложних и двосложних.

** И. Стевовић, Шумадијски говор у Гружи са особитим освртом на акценте,

СДЗб ХVIII, 1969, стр. 508.

** Сремски говор, стр. 232-233.

** Ђ. Даничић, Српски акценти, СКА, Посебна издања, књ. LVIII, Философски

и филолошки списи, књ. 16, Београд—Земун, 1925, стр. 31.
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3.1. IIPEНОШЕЊЕ АКЦЕНТА КОД ИМЕНИЦА

3.1.1. Прасловенско преношење

Прасловенско преношење код гименица женског рода на -а. Код именица

типа глава које у Ајд, и мн. имају () акценат, доследно је спроведено

старо преношење акцента на проклитику: на главу, за душу, у страну,

под руку, за грану, у преде, у руке, у пете.

Код именица типа вода код којих се у Ајд. и Амн. акценат мења у

(*) доследно је спроведено прасловенско преношење у ова два падежа:

на воду, за децу, пред зору, у даску, под земљу, у иiлу, за косу, на метле,

пöд ноге. Код именица типа висина прасловенско преношење акцента на

проклитику у Ајд. и Амн. уобичајено је само у неколико устаљених из

раза који немају право падешко значење већ су прилошке конструкције:

на брзину, у висину, у дужину, у ширину. У осталим падежима акценат

ових именица исти је као у Нјд. па нема услова за преношење акцента на

проклитику: за срамдту. Изузетак чини синтагма за живину.

У Амн. само три именице овог типа имају пренесени акценат: вру

ћине, ледине, планине. Међутим, акценат пренет на проклитику чула сам

само у примеру Идем на Ледине (микротопоним).

Именице ж. р. на сугласник. Код једносложних именица ж. р. на

сугласник преношење је старо и јавља се најчешће у Ајд: у лаж, за

глад, на дуж, на буђ, на жуч, за кбст, на маст, у сласт, за со, у цев, у

Амн: за ствари (за намештај).

Примери за преношење акцента у Гјд: до жеђи, до глади, без кости,

oез соли. У свим овим примерима врло често остаје акценат на основној

речи.

Именица пећ обично се чује са суфиксом -ка па има облик пећка.

Код двосложних именица ж. р. на консонант преношење се јавља у

примерима: на зелен, у јесен, до зелени, до јесени, у пропаст, на памет,

код памети, на ујар, у несвест. У примерима на авет, до корпсти, до пе

рути преношење је новоштокавско.

Старо преношење типа до жалбсти, до радбсти се чува, али се напо

редо чују и примери са непренесеним акцентом.

Неке именице овог типа чују се само без преношења акцента: из

пакбсти, од светлбсти, без мудрбсти.

Именице м. р. Једносложне именице м. р. типа град, врат имају

старо преношење: до врата, до беса, на дан, у град, у ред, на жуљ, до жуља,

у круг, из круја, за стан, да стана, на чар, до чара, на брег, под бретом,

на врат, за вратом, из гласа, на глас, на зад, до зида, у лад, на сат, на свет,

са светом, за зеца, са кером, прид кумом, за сином.

Све једносложне именице м. р. типа јбст, брбд код којих је дошло

до прасловенског дужења првобитно кратких вокала, имају старо пре

ношење акцента на проклитику у свим падежима у којима за то има

услова: до смеја, до леда, на зној, у лов, прид гостом, под носом, д Богу.
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Међутим, у неким случајевима уобичајено је да акценат остаје на основној

речи иако има услова за преношење: од брдја, из роја, за крој. Именица

крај, у којој је однос (): (“) другог порекла, издваја се новоштокавским

преношењем акцента: у крај, на крају.

Код именица које у парадигми имају () акценат, а у Ајд. (?), старо

преношење у Ајд, јавља се само у примерима: у Беч, за кључ, на нбос, на

пањ, у џак, за штат. Код следећих именица налазимо новоштокавско

преношење: на пут, у рат, у Срем, пред суд. У множини силазни акценат

долази само код именице стуб (стубови) па се само ту и преноси акценат:

за стубове. Све остале именице имају у множини (“) акценат што искљу

чује преношење акцента. -

Већина двoсложних именица м. р. типа дблак има новоштокавски

тип преношења, а (“) акценат се јавља само у неколико примера: на

поклбн, на месец, на комад, са комада, за појас, до појаса, на кантар, на

камен, до камена. Прасловенско преношење акцента код именица типа

Дунав и ветар долази у примерима на бедем, са бедема, у Дунав, из Ду

нава, на ветар, до кашља, под нокат, на рогаљ, на трошак, за угаљ. Остале

именице овог типа, којих је много више, имају новоштокавско прено

IIIење.

Именице ср. р. Код именица са (“) акцентом старо преношење чује

се у примерима по птво, у месо, до злата, у сено, по телу. Колебање у

преношењу акцента на предлог јавља се код именице тесто: дд теста) до

теста. Ово колебање бележи и Д. Остале именице овог типа имају

новоштокавско преношење.

Старо преношење код именица типа брашно долази само у приме

pима: у брашно, на брдо, за грло, у колу, на лето, на море, у око, у поље,

пред јутро, на дрво. Остале именице овог типа имају новоштокавско

преношење.

3.1.2. Новоштокавско преношење акцента на проклитику

a) Преношење (“) акцента

Именице ж. р. Код именица типа мајка на проклитици је увек (*)

акценат: за банку, за карту, на трпвни, до мајке, на ћурке, у цркву, под

мбрком.

Именице м. р. Код именица типа сисак, мајстор преношење је ново

штокавско: за кицоша, дд мајстора, под пенџер, прид пенџером, на рабош,

за радина, у разор, дд сумпора, пред анђелом, са спском. Тако и код име

ница које Д. не наводи у Српским акцентима: за кретош, до кретоша

на радош, дд радоша, кдд бироина, за проша, у шавољ, из шавоља, на рав

ник, на дрđтоша, за ђилкоша. Код именице логор влада двојство из ло

јора / из логора, у логор / у логор. Код именица типа лакат и мозак прено
м

шење је старо: на лакат, до лакта, у мозак, из мозга.

Ново преношење код именица типа старац, палац, које у парадигми

имају (“) акценат, доследно је: на зглавку, до јарца, у клинац, под пал

цом, на Турке, у сирац, на лебац.
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Код топонима Винковци, Карловци акценат се обавезно преноси на

предлог по новоштокавском типу преношења: из Винковаца, у Кар

Ловци.

У Гмн. именица типа врабац преношење је ново: без венаца, до вра

баца, до светаца, кдд Сремаца, до ланаца, код папака.

Именице ср. р. Новоштокавско преношење (“) акцента јавља се

много чешће него старо па тако имамо: у сунце, за царство, крдз грање,

на грббљу, дд грбжђа, по зељу, дд пња, по класју, на кбљу, из лишћа, под

перјом, у прбиће, до прућа, на саћу, до снбиља, у трње, до труња, са уљом,

пд шп5љу и у множини на крили, дд села, по сели, из кбла.

б) Преношење (“) акцента

Именице ж. р. Код именица типа гљива доследно је спроведено ново

преношење: на букву, за ватру, код вишње, до њлда, на гуске, на дуњи,

за дињу, на жабу, са жилама, са жицом, у јасле, без краве, више куће, у

шљиви, дд летава, прид пушком.

Трoсложне именице са (“) акцентом у свим падежима имају ново

преношење: дд јабука, из јајбда, на корице, до понуда, са сурутком, на

преслици, у ноздрву, у кућицама. Једино именице прддаја, удаја имају ()

акценат у Ајд: на продају, за удају, док је у осталим падежима преношење

ново: дд удаје, дд продаје.

Именице типа малина имају услове за преношење акцента на прокли

тику само у Гмн. (упор. малана). На проклитици је (“): брез батана,

дд бундгва, из коприва, дд малтна.

Од једносложних именица ж. р. на консонант кратак акценат у Нјд.

има само именица смрт. Преношење је ново: за смрт, д смрти.

Ново је и преношење акцента код малобројних именица типа бла

говест: на благовести, на исповест, за сирочад.

Именице м. р. Код именица типа дблак акценат се на проклитику

преноси по новоштокавском преношењу: код бадњака, дд богаља, у вот

нак, под голубом, на грешника, на јаблане, на курјаке, на паукове, дд ско

рупа, у буквар.

Код именице коњ има услова за преношење акцента само у Имн. и

Лмн: по коњима / по коњи, са коњима / са коњи. Код именица во и поп ти

се услови јављају само у Гмн: код волбва, кдд потбва.

Код именица типа бич доследно је спроведено новоштокавско пре

ношење у једином могућем случају — у Ајд: на бач, за боб, на гроб, за

грош, на друм, на дуд, у ђон, у зглоб, за креч, под крст, нуз мак, у рен, у

смет, под сноп, на тас, нуз топ, у трап, под ћуп, у џеп, на инор, у сан, на

1{{а6.

Именице типа Рус, плач, имају ново преношење: код брата, за Грка,

на длан, за зета, до клина, из плуја, у рат, код Руса, до цара. Једино код

именице прст на проклитици је (“): из прста.

Именице типа пријатељ имају увек новоштокавско преношење:

код пријатеља, д душману, за Цигана, до апостола, до мештана (Гмн.).
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Именице ср. р. Код именица ср. р. са проширеном основом и (“)

акцентом је ново преношење: за јушчетом, на јајње, до јарета, пред

куче, са мачетом, за паче, д пилету, из бурета, на ђубре, у клупче, под

ћебе. Тако се владају и ове једносложне именице ср. р. днд и зло: за зло,
на дно.

Новоштокавско је преношење и у множини именице село: у села,

пд селима / по сели и код именице кола (плт.); под колима ј под коли.

3.2. IIPEНОШЕЊЕ АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ КОД ЗАМЕНИЦА

Старо преношење акцента јавља се једино у Иjд. личних заменица

ја, ти, себе: са мном, за тобом, са собом.

Ван овога новоштокавско преношење је заступљено у свим паде

жима који уз себе имају предлоге: дд нечеј, кдд неког, без тог, иза те, на

нешто, на неког, на ту, дд мбл, за твој, дд њеног, дд наши, из њини, за ваше,

прид ким, на чим, д нечим, за тим, д неком, пред нечији (врати), на мом,

пред њене.

3.3. ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ КОД ПРИДЕВА

Код придева типа кумов, који имају само неодређени вид, преноси

се акценат на новоштокавски начин: на Марковом, из старцовог, дд мај

кине, до јарцове, са Павловим, из младиног. Исто важи за придеве ћур

чији, мбрчији, који имају само одређени вид: на ћурчији (јаји), до мбр

чијој (јајета).

Акценат се на предлог преноси и код придева типа леви: из левој

џепа, до рани кукуруза, на жути шећер, до сувог врата, у црној аљини.

Упоредо са примерима за преношење акцента на проклитику са

придева, често ће се чути примери у којима акценат остаје на придеву.

3.4. ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ КОД БРОЈЕВА

Старо преношење. Код редних бројева чува се ово преношење само

у изразима: једно за друго, (иду) један код другог.

Код збирних бројева акценат се на проклитику преноси по старом

типу преношења и то само код три броја: по двоје, на двоје, на троје, на

четворо. Код осталих збирних бројева, иако има услова за преношење

акцента на проклитику, то преношење се не врши.

Од кардиналних бројева, који су сви осим броја један изједначили

све падеже са Нjд., акценат на проклитику преносе само два и три: за

два, за три, у два, али су чешћи случајеви где се акценат ова два броја

задржава на основној речи.
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Новоштокавско преношење. Код редних бројева преношење је, уко

лико за њега има услова, новоштокавско: до првој, за друioм, у трећим

(сокаку), на пети, са шестим, после бcме.

3.5. ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА КОД ПРИЛОШКИХ ИЗРАЗА

Кад испред прилога стоји неки предлог чинећи с њим заједно при

лошки израз, акценат се преноси на предлог. Ту постоје оба типа прено

IIIења -

a) на близу, на дугачко, на широко, за сигурно, а такође овде спадају и

примери падешких конструкција са прилошким значењем типа у ви

сину.

б) за после, за довече, да сутра, до ујутру, до јутрбс, до синбH, дд ле

iTióc.

3.6. ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА КОД ГЛАГОЛА

У говору Каћа нема примера за преношење акцента са глагола на

везнике; акценат се са глагола преноси само на одричну речцу не.

Старо преношење: не зна, не знаду, не јдем (не идем) не јдемо (не

идемо), не јди (не иди), не би.

Ново преношење: не смеш, не можем, не прича, не волемо, не гледаду

не лармај, не скидајте.

3,7. ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА НА ВЕЗНИКЕ

Овакав тип преношења чује се у неколико случајева.

Старо преношење ограничено је на изразе: тај и тај, тб и тд., прво

и прво, тд. и то, два и по.

Акценат се преноси на новоштокавски начин са једносложних облика

заменица: ни ја, ни ви, и бн, и мом, ни мој, и сам.

Новоштокавско преношење акцента на везнике врши се у неколико

примера и са прилога: и сад, ни онда, ни тамо.

У говору Каћа нема преношења у изразима сваки час, свети Петар

али има у изразу: аљина за сваки дан.

Преношење у примерима добро јутро, добар дан, добро вече врши се

уколико се у овим изразима редукује неки вокал па имамо: добрд јутро,

бар дан, бар вече. Последњи израз чује се са преношењем акцента и У

пуној форми: добар вече.
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4. АКЦЕНАТ ПОЈЕДИНИХ ВРСТА РЕЧИ

4.1. АКЦЕНАТ ИМЕНИЦА

4.1.1. Акценат именица на -a

Тип iљава. Од Д. примера у Каћу се чују: брада, вила, војска, врба,

jбста, трана, преда, гуја, душа, зима, јела, клупа, кула, кума, лука, моба,

муња, бвца, пета, прија, свиња, слана, слуга“, среда, срна, стена, страна,

стрела, торба, трава.

Једино је именица рука пришла акценатском типу вода у већини

падежа једнине и множине (рука, руке, руки, руку, руко, рукбм, о руки;

руке, руку, рукама). Као што се види, ова именица има акценат по типу

глава у Ајд. (руку) и Амн. (руке).

Остали Д. примери се не употребљавају.

Овамо спадају и: баја, бака, беда, беја, бенга, берба, биба, бба, ббда,

ббра, бразда, брана, буна, буња, бура, буца, вазна, вангла, вена, вика, влада,

врежа, врста, тица, глина, гљиста, јбља, idua, jбиа, траја, дада, дера, дбља,

друга, дуга, дуда, ђубра, енга, ждера, жежа, жижа, звезда, змија, збва,

јаја, језа, када, кера, кđка, карта, крајна, крила, купа, куца, лđста, леја,

маза, мама, маца, мена, мада, мешња, мржња, нада, нана, нева, пила,

плата, прđба, прđја, прđђа, риђа, рбда, руда, рекла, радња, редња, рингла,

ружа, река, свила, сеја, сека, села, ситња, снаја, сđва, сада, стрека, старе

(пл.), табла, тела, тоња, труба, ћерка, фала, фења, фића, цена, цица,

циiља, чорба, џеја, ибмба, шара, шепа, шерпа, имзила, штpингла.

Овом акценатском типу припадају и следећа хипокористична имена:

Анђа, Биса, Беба, Буба, Була, Вела, Вида, Вука, Гина, Грбзда, Дана,

Дара, Даца, Душа, Дрена, Ђула, Ђурђа, Збра, Злата, Јела, Јеца, Јула,

Јуца, Каја, Ката, Коса, Кова, Криста, Круна, Лела, Љиља, Љуба, Маца,

Мара, Мила, Мица, Мика, Мира, Нада, Ната, Нена, Нера, Пава, Пела,

Перса, Рава, Сида, Смиља, Сока, Стана, Стоја, Тина, Фема, Цвета,

ПШана.

Овамо спадају и именице мушког рода на -а типа баба које код Д.

имају вокал -о на крају: Андра, баба, бата, Бошња, брата, „брка, Васа,

Вуја, Гавра, Гаја, Глиша, јбља, Груја, дека, Ђбка, Ђура, Ера, ждера,

Зака, зака, Ива, Ика, Јаша, Јова, Кића, Крња, Лаза, Лака, меда, Мија,

Мила, Мића, Миша, Маја, мрша, Неша, Нова, Паја, Панта, Пеја, Пера,

Пеца, попа, Прбка, прđта, Рада, Рака, Раша, риђа, Сава, Сима, смрзла,

Стева, тата, Тбма, Тоша, ћора, ћбса, уја, усра, Цвеја, Ција, шврћа, шиша.

Са наставком -а, а другим акцентом чују се ови Д. примери: вођа,

Крста, Лука, прика, страка, црња

Остали Д. примери овде изостају, али се јављају други: баћа, бача,

дика, жућа, Лала, лола, меца, теча, цврца, чика, чича, шваца.

17 Ова именица је у Каћу увек мушког рода.
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Мушка имена: Аца, Божа, Бора, Брана, Вава, Веља, Влада, Воја,

Драћа, Душа, Жара, Жива, Жица, Иса, Јеша, Јоца, Која, Љуба, Муја,

Мика, Мића, Мита, Мома, Мрата, Ниџа, Озра, Риста, Цвета, Чеда,

Паца.

Презимена и надимци у Каћу, направљни од хипокористика типа

iљава задржавају поменути акценат: Андрић, Бабин, Бајини“, Берић, Ва

сић, Велић, Грбздић, Дражић, Јанић, Дањини, Јелић, Јовић, Летић, Ма

жини, Матић, Марин, Марић, Нешин, Пајин, Панић, Радин, Савин, Со

чини, Стајић, Стејин, Стајић, Султини, Ћирини, Ћосић, Шишини, Шкp

бини, Шуцини.

Овде би требало напоменути да има примера за узајамни утицај

типа глава и типа књига у следећим случајевима:

код хипокористичних назива сродника и антропонима ж.p.: Ана!Ана,

Беба/Беба, Буба/Буба, Була/Була, Вера/Вера, кека/кека, Лела/Лала, Мила!

|Мила, Мица|Маца, нана/нана, Нена|Нена, свјајсеја, Цеца|Цеца;

код хипокористичних назива сродника и антропонима м.p.: бата/

|бата, баћајбаћа, ВладајВлада, Ђбка/Ђока, Јоца/Јоца, Мика/Мака, Савај

|Сава, чика/чика, чича/чича.

Дjд. За овај падеж Д. наводи три типа примера који имају () акце

нат: iљави, души, руци. У говору Каћа је (“) акценат у овом падежу: глави,

душа, осим у примеру руки.

Ајд. Акценат () у овом падежу, поред Д. примера главу, грану,

jреду, душу, зиму, пету, руку, среду, страну, у говору Каћа имају и име

нице браду, стену, које су код Д. наведене и са старим и са новим ак

центом. У говору Каћа оба акцента у овом падежу имају именице клупу!

|клупу, војску/војску. Остале именице имају (“): беду, бербу, бразду итд.“

Вјд. Као и код Д. уопштен је (“) акценат: душо, кумо, пријо, гујо,

iљасто, бвцо, рбдо, ружо, свињо, шево.

Нмн. За овај падеж Д. даје само списак именица са (“) акцентом.

О именицама које нису обухваћене тим списком, а поменуте су у Срп

ским акцентима, он не говори ништа. У говору Каћа не понашају се

све именице са његовог списка исто.

Д. акценат чувају: војске, главе, тране, браде, душе, зиме, пете, руке,

стране, бвце, свање, слуге, а () имају буне, буње, вазне, ванјле, врбе, јеле,

муње, стреле, торбе; вене, врсте, гљисте, јбџе, дере, дбље, звезде, док се

у облицима куле/куле, среде/среде, стене/стене, траве/траве, вилејвиле,

клупе(клупе, цене/цене јавља двојство.

Гмн. Од два Д. примера са уметнутим -а- оваца, тораба, једино

именица бвца има облик који одговара овоме (оваца). Акценат Гмн. (не

* Плуралски облици представљају надимке.

** О преношењу акцента на проклитику код овог типа именица, а такође и код

свих осталих типова неће бити речи у даљем тексту уз сваку категорију, пошто је

преношење акцента у свим категоријама речи тема претходног поглавља.
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кадашњег дуала) на -у је увек само (“): руку, слују. Све остале именице

садржавају у овом падежу акценат из Нмн.“

Д-И-Лмн. Код Д. једанаест именица у овим падежима мења акценат

() у (). У Каћу је ова појава ограничена на три именице: двцама, рукама,

свињама. О именицама за које није истакао да мењају акценат, Д. не

говори ништа, а у Каћу оне имају (“): ластама, лејама, менама, платама,

прđбама, рбдама.

У Вмн. акценат је као у Вјд.

Тип правда. Од именица са Д. списка у Каћу се употребљавају:

банка, бујка, барка, гривна, дбiка, карта, клетва, лађа, мајка, плбвка,

правда, сојка, ћурка, чавка, црква. Остале не долазе у Каћу. С друге

стране овде се јављају: бајка, банда, Барка (микротопоним), баштајбашча,

биљка, ббмба, булка, бунда, варка, вршка, вурда, гајде (пл. тант.), föмба,

грађа, гужва, даћа, јелка, канта, крашка, кујна, ларма, марва, млада,

мбрка, петла, порта, ранка (шљива), сарка, сламка, снајка, сорта, стража,

страна, сулке (пл. тант.), тајна, тбрта, травка, трунка, ујна, фарба,

црнка, цетка, чарда, шарка, шатра, штрањка, затим антропоними ж.p.:

Алка, Анка, Бранка, Верка, Дајка, Данка, Давна, Данка, Евка, Живка.

Збpка, Јелка, Јулка, Кајка, Ленка, Малка, Милка, Нина, Пелка, Ранка,

Савка, Сејка, Селка, Славка, Сајка, Станка, Танка, Тбнка, Фемка и ан

тропоним м.p. Лука.

У парадигми промена акцента код ових именица долази у обзир

само ако реч има непостојано а. У Каћу такве облике имају само четири

именице од којих две задржавају акценат из парадигме: биљака, цркава,

а две имају скраћен акценат и постакценатску дужину: карата, ћурака.

Осим тога, именице торта и сорта у Гмн. се јављају са оба акцента и

оба наставка за овај падеж; торти/тората, сортијсдрата. Остале име

нице у овом падежу имају акценат као у Нјд: даћа, млади, ранки, порти,

страна, цетки, чарда, шарки, шатри.

Тип вода. Овамо спадају следећи Д. примери: вајда, вода, јдра,

iљдба, даска, деца, жеља, жена, земља, здра, игла, игра, коза, кдса, мајла,

метла, ноја, рђа, роса, сачма, сестра, смола, снаја|сндва. Именице đia,

бува, змија, јама, маска, међа, мува, наћве, паша, пчела, соја, суза, чоја

припадају другим акценатским типовима, а остале су непознате.

Додатни примери из Каћа: баџа, боја, борба, векна, долма, каса,
* * * м М. - м м

кафа, крошња, локна, машна, мемла, мицна, нитна, нокла, роба, рука,

сарма, сдкна, сдклајцдкла, стаза, тацна, ташна, цвекла, ширма.

Дјд. У говору Каћа акценатску промену има само именица двца:

деци. Код других именица нема алтернације: жени, земљи, коси, метли,

векни, сарми, вдди.

** О постакценатској дужини на ултими детаљно се говори у одељку о неакцен

тованим дужинама, па овде, као ни уз остале типове именица, неће о томе бити речи.
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Ајд. Алтернација се јавља: воду, дру, даску, децу, земљу, здру, алу,

кдсу, лозу, маглу, метлу, росу, ногу, стазу, док су са (“) акцентом: вајду.

iљдбу, жељу, жену, игру, кдзу, рђу, сестру, смолу, снају/студву, сачму и

сви додатни примери из Каћа.

Вјд. Све именице, од којих је вокатив уобичајен, имају (“) акценат

као код Д.: жено, козо, земљо, сестро.

Иjд. Једино у овом падежу, и то само код именица овог типа, сачу

вана је постакценатска дужина у сингуларским падежима. Ова пост

акценатска дужина чува се само факултативно: смолбм, ногом, сестрбм,

стазбм, тацнбм, ташндм, али и смолом, ногом, сестром, стазом, тацном,

14и GiffH0/M.

Лjд. Осим именице деца која има (“) акценат: деци, све остале име

нице имају акценат као у Нјд.

Н-Амн. Са (“) акцентом: воде, дре, даске, земље, здрe, iliље, косе,

лозе, мале, метле, ноiе, снаје/снáве. Остале именице имају () акценат:

вајде, плдбе, жеље, жене, игре; тако и додатни примери из говора Каћа.

Гмн. Именица нога има само акценат нбу. Уметнуто -а- имају само

примери: дасака, земаља, итала, игара, сестара. Остале именице имају

акценат као у Нјд, а наставак им је -и: вајди, метла и сви додатни при

мери из Каћа са консонантском групом у основи. Остале именице ове

категорије имају () акценат у Гмн. и наставак -a: ióра, жена, каса, коза,

снаја.

Д-И-Лмн. Акценат је као у Нјд: даскама, земљама, женама.

У Вмн. акценат је као у Вјд.: жене, кдзе, снаје.

Тип књија. Познати су следећи Д. примери: буква, ватра, вишња.

iљива, гњида, грабље, гуска, диња, жаба, осила, жица, јасле (пл. тант.),

капља, књија, крава, крушка, кућа, летва, литра, песма, птица, пушка,

рана, сабља, смоква, тиква, трешња, шљива. Именица крошња не спада

овамо, а остали Д. примери се не употребљавају. Међутим, постоје сле

дећи примери из говора Каћа: баба, бара, бања, брава, брitia, буба, бука,

бресква, бритва, брука, вашка, веза, вера, вика, влаја, вдfКа, вдља, викса,

врана, вуја, вуна, јаће (пл. тант.), прива, трага, грудва, грдника, јуба, усле

(пл. тант.), туша, дуња, длака, дрека, дуња, жвале, ждрака, жетва, жива,

звечка, зета, јама, јека, јетра, шкра, јуфкајупка, капа, квака, квдчка,

кила, клечка, клица, крађа, крпа, круна, кука, луда, лула, мачка, мера,

мечка, мрља, мpва, мрежа, мужа, муза, мука, мустра, наћве (пл. тант),

неја, нужда, њива, пега, пена, пита, пића, плева, плећка, плдча, пљачка,

праћка, пречка, пола, пошта, рата, рака, рашље (пл. тант), репа, риба,

рата, ротква, рупа, ручка, сеча, сечка, слава, слама, слупка, сдба, срећа,

срећка, стока, стреја, супа, сврака, тезга, ћушка, ука, усна, ушка, четка,

чизма, идра, шака, штрека, шута, као и јама, маска, међа, пчела, сđја,

суза, чаја. -

Именице м. р. које припадају овом типу: вођа, газда, деда, стрика,

тата, црња, чика, чича, као и аја, паша.
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Антропоними ж.p.: Ана, Беба, Буба, Була, Вера, Весна, Гоја, Душка,

Ђуђа, Жижа, Јасна, Јецка, Љупка, Мила, Мица, Čља, Маја, Нађа,

Сања, Сдња, Сеја, Тања.

Антропоними м.p.: Беља, Гаја, Ђука, Коста, Крста, Мика, Рађа,

Раја, Сава.

Презимена и надимци од ових имена задржавају (“) акценат: Га

јин, Крстан.

Осим у Гмн, у свим падежима задржава се акценат из Нјд.

Гмн. Код Д. све именице са консонантском групом у основи доби

јају -а- у Гмн. У Каћу се с Д. слажу: вишања, усака, крушака, пушака,

смдкава, тикава, трешања, као и следећи каћки примери: вашака, пре

шака, мачака, усана, чизама. Једини Д. пример за непроширени Гмн.

и акценат као у Нјд, није познат у Каћу, али има других примера: ватри,

грабљи, капљи, литра, сабља, као и већина примера из Каћа: бритви,

викси, жетви, звечки, јуфка, клечки, мечки, музи, пљачки, праћки, пречки,

pôткви, ручки, сечки, слушки, тезги, ушки, маски, наћви. Оба облика Гмн.

имају следеће именице: букви(букава, јаслијјасала, летви|летава, песми/

(песама и додатни примери вашки|вашака, воћки воћака, грудвијрудава,
квочки/квочака, мустри/мустара, рашљи/páшаља, срећки/срећака, ћушки)

|ћушака, четки/четака. Следеће именице имају () и наставак -а: баба,

бања, брата, буба, вера, врана, длака, дуња, жвала, капа, клица, крпа,

рата итд.

Тип чесница: Од Д. примера овамо иду: варница, кбкица, наредба,

чесница. Именица запевка не чује се у Каћу. Именица задруга има други

акценат, а именице налога, залога, назеба, у говору Каћа су м.p.: налоi,

залог, назеб.

Остали примери из Каћа: ббблија, бблница, вазница, ванглица, девица,

жстадија, запара, затеља, заклетва, змијица, збрњача, јетрва, кадица, кла

ница, керица, кобица, кочница, ленија, ладлица, масница, мđдлица, парница,

певница, песница, прзница, прилица, прилика, пустиња, разлика, радњица,

скитница, светиња, скретница, собица, тичија.

Именице м.р. главоња: брадоња, јузоња, кусоња, жвалоња, мечкоња,

млакоња, нбсоња, ратоња, рбоња, прдоња, сивоња, трбоња.

Антропоними ж.p.: Мирица, Љиљица.

Антропоними м.p.: Пероња, Радоња.

У свим падежима акценат је исти.

Тип затрка. Акценатских промена нема, а од Д. примера у говору

Каћа се чују: затрка, карлица, сламчица, црквица. Остали Д. примери

нису познати.

Други примери из Каћа: бедница, забава, забрана, забуна, задрућа,

замена, запрета, затраја|запрашка, заседа, заслуга, застава, лудница, ла

ђица, мађија, навика, навлака, награда, надница, павлака, радница, фрај

лица, улога.

Акценатских алтернација нема.
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У Д-И-Лмн. такође се чује постакценатска дужина на наставку -ама

која је обавезна забавама, заслугама, мађијама, сламчицама.

Тип србуља. Следећи примери које даје Д. познати су и у говору

Каћа: батина, бундева, варије (пл, тант), виљушка, конопља, коприва, ма

слина, мдлитва, погрешка.

У говору Каћа овамо иду: авлија, аљина, бабура, бештија, бурiuja,

бутина, варјача, ведрица, векница, вечера, вињата, вддица, врачара, вршидба,

iдмила, граница, гранчица, грбача, грдзница, дашчица, дечица, дрвара, држа

ва, дрљача, дрождина, ђинђува, женидба, жутица, зечица, иглица, јуница,

камара, кантица, капија, каруце (пл. тант), кашика, кдбила, колеба, ко

шуља, кдштица, краљица, крвница, крмача, крпара, кртица, кубура, ку

деља, кумpија, кутија, лажура, лутрија, малина, марама, машина, ме

киње (пл. тант), метлица, мећава, минђуша, мистрија, модрица, мотика,

недеља, несрећа, дбућа (пл. тант.), дећа (пл. тант.), доушка, демица, па

прика, папуча, партија, пекара, перушка, петица, пијаце (пл. тант.), по

јача, погодба, полица, поњава, пречаја, прћија, пувара, пустара, ракија,

редуша, робија, сведоџба, свећица, седмица, селидба, сермија, сикира, ска

мија, славина, сланина, стабљика, стдлица, стднога, стрњика, тамница,

тараба, тврђава, тепсија, торбица, трајаче (пл. тант.), тртица, тур

пија, ћуприја, унука, цвдлика, цевчица, чвдруга, чутура, шибљика, ште

нара, шупљика.

Именице м.p.: бекpија, владика, кдминија.

Антропоними жр.: Анкица, Биљана, Бранкица, Гордана, Горица, До

брила, Драјана, Драјиња, Живана, Живкаца, Јелена, Јелкица, Јулкица, Ко

сана, Косара, Љиљана, Марија, Милана, Милкица, Милушка, Мирјана,

Мицака, Мицука, Невена, Радмила, Смиљана, Смиљкица, Сдфија, Татјана,

Тинкица.

Антропоними мр.: Ацика, Брацака, Јоцака, Лазара, Пераја, Си

мура, Шуцика.

Код већине ових именица акценатску алтернацију имамо у Гмн:

аљина, бабура, батина, бутина, варјача, вињага, граница, каруца, кдбила,

мекиња, мотика, недеља, скамија, ћуприја. Једино у облицима стабљика!

стабљика, чвдруга/чвдpута, цвдлпка/цвдлика, цевчица (цевчица, налазимо двој

ство.

Акценат се не мења код именица с консонатском групом на крају

основе: молитви, вршидби, доушки, погодби, перушки/перушака, виљу

шака, погрешака.

* wм „“

Тип утеха. Долазе Д. примери: јабука, јагода, корице (пл. тант.),

ноздрва, детава, понуда, потера, потреба, преслица, прддаја, сурутка,

удаја, утеха, као и: боквица, брњица, бабица, бобица, бубица, вештица,

гддина, досада, жабица, заграда, заова, зарада, истина, јазбина, капљица,

комина, кесица, кошница, кокица, кућица, летвица, лоптица, мандара, ме

jрица, млекоша, мошнице, мрвица, дбала, дбрва, деока, перина, патока,

попара, постава, потера, подела, понуда, порука, превара, подвала, пот

пала, потрица, припека, пређица, прддаја, расада, ротквица, рупица, са
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рана, свекрва, сдтона, сурутка, тазбина, тдрина, тиквица, ужина, удаја,

јузбуна, утвара, утроба, флашица, царина, чашица, четкица, шибица.

Антропоними ж.p.: Аница, Булица, Верица, Владица, Даница, Дра
- W -- VW - w\ • wм w

iица, Добрица, Евица, Здрица, Златица, Јелица, Кајица, Катица, Љубица,

Марица, Милица, Надица, Нејаца, Наница, блача, Ружица, Славица,

Cóкица.

Антропоними мр. Видоја, Гаврица, Гајица, Грујица, Ђокица, Ђурица,

Жараца, Живица, Ивица, Јдвица, Кдстица, Којица, Лазица, Лалица, Ми

лоја, Перица, Радица, Пајица, Савица, Симица, Спасоја, Стевица, Тошица,

Вујица, Новица, Томица.

Акценатских алтернација нема.

Тип прекретња.Од Д. примера овде долазе само три: кадифа, мељава,

тетива. Остали су непознати али се јављају додатни примери: баштица,

јалама, јунула, долама, женица, колица, колера, новина (невеста), патрбна,

бомбона, пометња, розетла, ракетла, переца, саламе, као и женска имена

Графина, Кристина, Марина, Милева, Милена, Персида.

Акценат је без промене.

Тип ведрина. Већина Д. примера чује се у говору Каћа: аждаја,

будčла, брзина, висина, врућина, јcспода, предта/ipaдта, даљина, добрдта,

дубина, дужина, живина, ледина, лепота, планина, кривина, равница, род

бина, рујдба, срамдта, топдла, чистина, ширина. Д. примери сотона,

тазбина имају други акценат, а остали су непознати, али се јављају до

датни примери: белина, већина, вештина, Врбица, вредндба, врелина, ву

ница, глувоћа, горчина, густина, дедба, долина, дивљина, дакица, ерјела,

јачина, једрина, кафана, косина, кречана, куглана, ладндба, љутина, ма

њана, масндба, машина)машина, милина, низина, осмина, оштрина, петина,

пољана, празнина, прашина/прашина, редикла|ридикла, самдба, силина, сит

ницајситница, седба, слезинајслезина, слобдда, старинајстарина, срамдта,

страдта, тарана, тејдба, тежина, тешкоћа, топлдта, трудндба, туђина,

финдла, целина, црнина, циљана, чистина, чистоћа.

Ајд. Већина ових именица има акценат као у Нjд. ако се употребе

као прави акузатив: брзину, висину, даљину, дубину, дужину, лепоту,

срамдту, чистину, ширину. Само четири именице факултативно имају

стари акценат на основи: врућину(врућину, ледину(ледину, планину(пла

нину, живинујживину.

Преношење акцента на предлог у Ајд. ограничено је на неколико

устаљених израза који имају прилошку функцију: на брзину, у висину,

у дужину, у наргину, на срамоту.

Вјд. За овај падеж. Д. прописује (“) акценат у свим примерима. У

Каћу Вјд. са овим акцентом имају само две именице: ; деподо, родбино,

док све остале имају акценат као у Нјд: аждајо, будало, ругдбо.

Н-Амн. У ова два падежа већина именица има акценат као у Нjд.

Од Д. примера са алтернацијом у говору Каћа само три именице чувају и

то факултативно овај акценат: врућине, лčдине, планине, поред врућине,

ледине, планине.
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Гмн. Скоро све именице имају () акценат и наставак -а у овом па

дежу. Другачије је једино код именице редикли.

У Д-И-Лмн. акценат је исти као у Нјд.

Тип девојка. Од Д. примера у говору Каћа чују се: девојка, евенка,

кокошка, печурка, челенка (= чело). Остали Д. примери не чују се у

Каћу, али се чују додатни примери: дренда, битанга, ватренка, главурда,

двоцевка, дојиља, дорбна, игранка, катланка/кдтланка, кастрка, кокарда,

колајна, кдлевка, команда, лепојка, левента, љуљашка, маџарка, маторка,

нджурда, носиљка, пајанта, плавојка, петељка, пиштаљка, пуцаљка, сви

раљка, сељанка, семенка, слинавка, служавка, стабарка, станарка, фирана,

цедиљка, цимента, швалерка, шишарка. Ту су и женска имена: Бисерка,

Богданка, Босиљка, Будимка, Велинка, Данилка, Даринка, Добринка, Ду

шанка, Ђурђинка, Живанка, Зајбрка, Здранка, Иванка, Илинка, Јованка,

Ковиљка, Кованка, Латинка, Љубинка, Миланка, Милевка, Меланка, Не

ранџа, Племенка, Радинка, Радојка, Спасенка, Споменка, Стеванка, Цве

tЛанка.

Акценат и постакценатска дужина остају у свим падежима, једнине

И множине, осим у Гмн.

Гмн. Већина ових именица задржава акценат и постакценатску ду

жину из Нјд.: аренди, дарбни, кастрки, дојиља, кдлајни, маторки, носиља,

пиштаљки, семенки. У овом падежу Д. прописује за све именице овог

типа померање постакаценатске дужине на уметнуто -а-, док се акценат

из Нјд. на првом слогу чува. Овакав Гмн. имају у говору Каћа само сле

деће именице: битанга, девојка, петељка, печурка. Именице: битанта,

петељка имају и други тип акцента: петељки, битанти.

За Д. тип Рађевка, Јадранка у говору Каћа нема примера.

Тип кићенка. Од Д. примера у Каћу се чују само кићанка и Ци

јанка. Именица брђанка обично се не чује, а именица куварка има облик

куварица. Јављају се, међутим: грађанка, касарна, мештанка, млинарка,

пасторка, пекарка, титбвка, Рупарка, слинавка, вандровка, као и етници

Жабаљка, Лдчанка, Косбвка, Шапчанка и женско име Јадранка.

Кроз целу парадигму ове именице имају исти акценат и постакце

натску дужину. У Гмн. нема уметања -а-.

Тип гаталица. Д. примери јаталица и забрадњача не чују се у Каћу,

али се јављају: бубалица, заветрина, заводница, зевалица, јетрвица, крв

шталица, лизалица, луталаца, мешалица, наставница, њбкалица, петко

вача, породица, причалица, рујалица, шеталица, као и етници Каћанкиња,

Тителкиња, Чурушкиња.

Тип бановица. Од Д. примера у Каћу се чује само Карловкиња, али

се зато јављају заставица, прошкиња, талошкиња, као и етници Вилов

киња, Ђурђевкиња, Надаљкиња.

Акценатских алтернација нема.

Тип надничарка, задругарка. Овај тип именица Д. нема у Српским

акцентима, а у Каћу сам чула само ове две именице. У парадигми нема

Промена у акценту или постакценатској дужини.
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Тип болничарка. Код Д. га нема, а у Каћу је ово једини пример. У

парадигми нема промена у акценту и постакценатској дужини.

Тип крчевина. Сва три Д. примера позната су у говору Каћа: бес

послица, драживашка, крчевина. Осим тога: аљиница, бљувотина, бра

давица, бушотина, белотина, венчаница (греда на кући), вршалица, filба

ница, гдведина, грађевина, грмљавина, буковина, дрктавица, дудовина, желез

ница, жеравица, зазубице, заноктица, изјелица, измаглица, изнутрица, јас

тучница, јајцурица, јеловина, кецељица, кијавица, комовица, кошуљица,

крмачица, куповина, јајњетина, лажљивица, ливадица лопатица марамица,

маказице, мешавина, минђушица, мишевина, настрешница, назимица, на

руџбина, науснице, неверица, несташица, нојавица, двчетина, докудица, дпаи

бина, дчевина, петровача, пијавица, пилетина, појачица, поледица, полеђина,

потковица, прдсетина, препелица, поњавица, прдпалица, пукотина, распи

кућа, саћурица, свињетина, сирковача, сомовина, струтотина, сукpвица,

суснежица, телетина, трговина, ћуретина, уродица, чамовина, чутурица,

иигерица, шерпењица, затим женска имена Борислава, Бранислава, Воји

слава, Владислава, Драгослава, Мирослава, Милосава, Негосава, Радослава,

Танкосава.

Акценат остаје исти у свим падежима.

Тип дбрвица. Поред наведеног, у Каћу је познат и Д. пример Ми

тровица, а именица милостиња не припада овом акценатском типу у

Каћу. Овде спадају и: ветрењача, пинарица, детељина, јештарица, кисе

лица, котарица, кукавица, Лебарица (микротопоним), луковина, луковица,

материце (пл. тант.), пабушина, пустолина, патарице (пл. тант.), седа

лица, уцалица.

Овом акценатском типу припада и неколико именица м.p.: возо

вођа, кдловођа, књиговођа, четовођа.

Тип берачица. Овај једини Д. пример познат је и у Каћу, а осим

њега и: арамија, армдника, боклучара, братаница, бундевара, вардника,

вештичара, голотиња, доливача, жарачара, кашикара, кобасица, Ковачица

(микротопоним), коленица, коленике, венчаница, Корњачара (микротопоним),

косачица, костобоља, клепетуша, воденица, касачица, зубобоља, крва

вица, кудељара, купусара, ледењача, кромпирача, леденица, лепотица, ме

зимица, милостиња, миражџика, мудрика, намијуша, натејача, оклдија,

опајдара, опирача, оранија, падрија, пиринџара, попадија, поселуша, поци

куша, радосница, ручкдноша, сејачица, сиротиња, спремдчица, судопера,

сунчаница, трбобоља, удавача, узенiија, успијуша, успаљача, неверија.

Овакав акценат има и неколико именица м.р. на -а: бостанција,

војничина, калајџија, кантарџија, меанџија, мераклија, ракиџија, пустđија,

Сарајлија, сељачина, простачина.

Акценат остаје непромењен у целој парадигми.

Тип коштурница. Овом једином Д. примеру који у Каћу гласи ко

стурница придружују се и: ваљбница, бдктерница, вешерница, кађбница,

длајница, пепбница, пиљарница, потерница и етноними Банаткиња, Ко

виљкиња, Ченејкиња.
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У парадигми нема никаквих акценатских промена.

Тип Херцегбвка. Д. даје само овај пример, који је једини за овај тип

и у Каћу.

Тип голдмразица. Д. га не спомиње, а у Каћу овом типу припадају

и именице: брездбразница, вртоглавица, коњдкрадица, неваљалица, поде

ротина, посекотина, црвдточина.

Тип пријатељица. Д. има само овај пример. У Каћу осим тога и:

богаташицa, Богорддица, господарица, калуђерица, учитељица.

Типови узавница, часаоница, јаворовина, учитељевица су непознати

у Каћу.

Од Д. примера за петосложне именице ниједна није позната у говору

Каћа.

4.1.2. Акценат именица на сугласник

Именице ж.p.

Тип кат-капи. Од Д. примера чују се ови: власт, глад, дуж, буђ,

жеђ, кап, маст, реч, сапи (пл.тант.), свест, сласт, слуз, срж, ствар, ћуд,

цев, чађ. Именице млеч и труд су м.p., а остале нису уобичајене у овом

говору. С друге стране јављају се: вест, звер, крв, лаж, цваст, цеђ, част.

У Лjд. (“) акценат долази у примерима у власти, на масти, при свести,

о тој ствари, по ћуди, у цеви. Међутим, алтернација изостаје у два при

мера: у тој дужи, д тој речи.

Именице које се чују у Гмн. мењају (“) акценат у (“): дужи, масти,

речи, ствари, ћуди, цеви, тако и капи што Д. не помиње.

У Д-И-Лмн. акценат је (“): мастима, речима, стварима, ћудима,

цевима. Ипак код две именице долази напоредо (“) акценат: мастима,

ћудима, док две именице имају увек тај акценат: капима, дужима.

Тип збб-здби. Чују се ови Д. примери: вашуш, дбб, жуч, збб, кбст,

мöћ, нбћ, пећ“, раж, сд. Претходном акценатском типу припадају: лаж,

крв, част, а остали Д. примери нису познати.

У Иjд. наставак је -и, а акценат кратак: са жучи, са здби, са сдли.

У Лjд. изостаје акценатска промена која се чује само кад је падежна

конструкција употребљена у прилошком значењу у следећим приме

pима: супа на кости, ићи по ноћи.

У Гмн. акценат је као код Д., али постакаценатска дужина чује се

само на пенултими: вашију ушију, кдстију.

У Д-И-Лмн. промену акцента као код Д. имају именице кбст и

уш: костима, ушима, а остале именице које имају множину задржавају

(“) акценат: вашима, ноћима.

Именица кћи у Каћу има облик ћи: ћери, ћер, ћери, ћерима.

** Само у НАјд. у парадигми је облик пећка.
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Тип смрт-смрти. Ово је једини Д. пример који се може чути у Каћу.

И овде акценат те именице остаје непромењен.

Тип љубав-лубави. Поред ове чују се и следећи Д. примери: на

паст, нарав, нарост. Именице запад и стареж су м.p. а остале су непо

знате, међутим јављају се додатни примери: благост, лупост, лењост,

младеж, смерност, стварност, трајност, трулеж, пустош.

Акценат у парадигми се не мења.

Тип мисао (у Каћу масо)-масли. Поред наведеног чује се и Д. при

мер плешањ. Акценат је исти у целој једнини и множини, а мисо може

у Г и Д-И-Лмн. имати и (“): мисли, мислима.

Тип самрт-самрти. Овај једини Д. пример познат је и у Каћу али

само у изразу бити на самрти. Овакав акценат у Лjд. уклапа се у Д.

норму.

Тип блајбст-блатости. Именице овог типа изгубиле су у Каћу пост

акценатску дужину у Н-Ајд. и пришле типу љубав-љубави.

Тип авет-авети. Од Д. примера у Каћу се чују ови: зелен, јесен,

корпст, крљушт, несвест, дбест, дбласт, памет, перут, појан, прегршт,

пропаст, студен, угар, црвен, чељуст.

Све колективне именице типа ждребад у Каћу имају наставак -a

(ждребади) и не спадају овде. Остали Д. примери припадају другим

акценатским типовима.

Именице које по Д. губе постакценатску дужину у косим падежима

у Каћу ту дужину задржавају у парадигми, што значи да припадају типу

авет-авети: болест, виткост, жалбст, крепбст, лудбст, милбст, младбст,

мудрост, нембућ, пакбст, радбст, светлбст, старбст, трулбст.

Именица вечер у Каћу гласи вече, а пустош и смерност припадају

другим акценатским типовима; место кокбин чује се само кокбика. Остали

Д. примери нису уобичајени у Каћу.

Промена акцента у Лjд. долази само у примеру у памети.

Другу врсту промене акцента у овом падежу— (“) акценат на пенул

тими, имамо у Каћу једино онда кад падешка конструкција има значење

прилошког израза: ослабити у болести, бити у жалдсти, бити у милдсти

или је у питању изрека весели се у младдсти, кајаћеш се у стардсти.

Иначе је акценат у Лjд. као у Нјд: у несвести, о пропасти, на студена,

у чељусти“.

Не мења се акценат у Гмн. као код Д., него се задржава акценат

из Нјд: памети, чељусти, болести.

Именица мати у косим падежима има парадигму именице ж.р. На

—а тако да о њој овде неће бити речи.

Тип обитељ-обитељи. Д. примери су непознати, али су овом акце

натском типу пришле именице типа захвалнбст-захвалности: захвалност,

** Преношење акцента на предлог у овим примерима није уобичајено.
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једнакост, могућност, немарност, покорност, понизност, приправност, си

јурност, упорност. Овом акценатском типу припада и именица побожност.

Тип благодет-благодети. Овај једини Д. пример постоји и у Каћу.

Тип саблазан-саблазни. Та именица није уобичајена у Каћу као ни

већина Д. примера. Чује се једино и то само у множини именица прд

тисли.

Тип Арапчад-Арапчади. У говору Каћа овај тип добио је множински

завршетак м.p. -и и мења се као именица м.p.

Тип страшљивост-страшљивости. У Каћу су познати ови Д. при

мери: немилбст, декудност, честитбст. У Каћу ове именице у косим

падежима задржавају постакценатску дужину која код Д. постоји само

у Н-Ајд: немилбста, честитбсти итд.

Тип благовест-благовести. Од Д. примера чују се ови: дропад, за

повед, заповест, исповест, руковет. Д. примери колективних именица са

наставком -ад у Каћу имају наставак -и (назимади) тако да не спадају

ОВаNIO.

Акценатских алтернација нема, изузев код именице заповест у Лjд.

заповести у Гмн. заповести што одговара Д. наводима.

Подгрупа овог типа (праведност, туњавдст) која по Д. губи пост

акценатску дужину у парадигми у Каћу се не разликује од именица типа

блáiовест, односно ове две именице у Каћу задржавају постакценатски

квантитет у свим падежима.

Тип захвалност-захвалности. Сви Д. примери за овај тип изгубили

су у говору Каћа дужину на -öст у косим падежима тако да припадају

типу обитељ: захвалност, једнакост, могућност, немарност, покорност, по

низност, приправаност, сигурност, упорност. Остале именице припадају

другим акценатским типовима.

Д. примери за четворосложне именице овог типа не потврђују се

акценатски у овом говору.

Тип разборитбст (и други пример прдбитачнбст) има у косим па

дежима дужину на пенултими које код Д. нема.

Остали Д. акценатски типови четворосложних именица на консо

нант или су лексички непознати (ненавидност, истдветнбст, немарљивбст,

задовољнбст, неповољндст, непокбрнбст) или облички не припадају овом

типу (зимзелен — у Каћу м.p.). Збирне именице са наставком -ад у го

вору Каћа добиле су плуралски наставак за м.p. -и и пришле именицама

м.р.: Арнаучади, прњаворчади, унијачади.

Именице м.p.

Тип вра-врата. Осим именица трут и члан, остали Д. примери се

овде чују: бан, бес, бол, брав, брег, брк, вез, век, вид, врđi, врат, вук, глас,

i tijб, грбзд, град, дан, дар, дрбзд, друг, дуг, жбун, ждрал, жај, жар, жлеб

(у Каћу жљеб), жуљ, зец, зад, знак, зрак, зуб, јаз, јеж, кас, кер, клас,

кљун, кнез, кос, круг, кум, лад, лак, лас, ласт, луб, лук, млаз, мрак, муж,

прут, пуж, пук, рад, раст, ред, реп, сат, свет, свраб, син, смрад, снег,
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срам, срп, стан, струк, трај, трн, труд, труп, ћук, уд, цвет, црв, цреп,

чир, шмрк. Осим тога овде иду: äм, брест, врањ, трек, грм, јун, дрен,

клап, пласт, пришт, врушт, вај, жвpк, збљ, јед, муљ, плик, рем, шеф,

стуб, ум, чкаљ.

У падежима једнине акценат је као у Нјд, осим Лjд. где (“) акценат

остаје код именица које значе живо биће, а остале имају (“) акценат, упор.

на врату, по дану.

Именице са (“) акценатом у Лjд. имају овај акценат често и у Дјд.

па се може говорити о акценатском изједначавању ова два падежа и то

у правцу Лjд. Примери за овакав Дјд: граду/раду, бесу/бесу, заду/зиду.

У Нмн. именице које немају проширење -ов-|-ев- задржавају акце

нат из Нјд: дана, зуби, мрави, сати, црви. Осим набројаних, краћу мно

жину има, додуше факултативно, и именица брав: брави/браови. Све

остале именице у множини имају проширење -ов-|-ев-, а према акценту

се деле у два категорије:

1. брeгoви, бркови, вратови, вукови, гласови, градови, дарови, другови,

дугови, зецови, зидови, знакови, јежови, керови, кнезови, кругови, кумови,

мужеви, ретови, синови, снегови, трагови, црепови, чиреви;

2. бесови, болови, везови, векови, грбздови, делови, дрđздови, ждралови,

житови, жљебови, жуљеви, кбсови, листови, лубови, лукови, млазови, пу

кови, прутови, радови, светови, српови, струкови, трудови, ћукови, шмркови.

Код неких именица уочава се колебање акцента: кљунова(књунови,

пужеви(пужеви, редови(редови, цветови(цветови.

Именице са (“) акцентом у Нмн. задржавају тај акценат у целој

множини, акценат из Нмн. задржавају и именице које немају проширење

у множинским падежима. Именице са (“) акцентом у Нмн. у ГМн, поред

акцента који Д. прописује: брегава, бркова, зецова итд., могу се чути и

са акцентом из Нмн.: брčióва, вратбва, зецова итд. Следеће именице могу

се чути и у три акценатске варијанте: кљунбвајкљундвајкљунова, пужева!

|пужева/пужева, редбваредбваредбва, цветова/цветбва/цветбва.

У Гмн. именице без проширења -ов- имају (“) акценат: зуба, мрави,

С(littl?/.

У Д-И-Лмн. ове именице задржавају акценат који имају у Нмн.

осим именице зуб која има (“) акценат: зубима. Дублетни акценти у ова

три падежа могу се чути код следећих именица: мравима/мравима, црви

ма/црвима, бравима/бравима/браовима.

Као и код Д., Амн. и Bмн. слажу се акценатски са Нмн.

Посматрајући овај акценатски тип именица у говору Каћа, Госпо

ђинаца и Срема, може се утврдити да не постоји слагање између набро

јаних говора. Разлике се тичу пре свега броја Д. примера који у одре

ђеном говору припадају поменутом акценатском типу, а такође и акцента

ових именица у појединим парадигматским облицима.

Тип страц-стрица. Акценат је () у двосложним и трoсложним

облицима осим у Вјд, где је акценат исти као у Нјд: ђаче, краљу, стриче.
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Д. примери који се чују и у Каћу: Беч, бак, ђак, кец, кључ, краљ, маљ,

мир, нож, пањ, пут, рат, Срем, страц, суд, шаш, штап, шуљ. Додатни

примери: бут, вир, вас, Каћ.

Велики део Д. примера за ову категорију у говору Каћа пришао

је типу врđi-врата: ам, брест, врањ, прек, грм, гуњ, дрен, клип, пласт, пришт,

врушт, стуб, ум, чкаљ.

Именице смуђ, раф, штит иду у Каћу по типу рак, а именица цеђ

је ж.p.

Дублет лек/лека чује се у Каћу.

Остали Д. примери су непознати у Каћу.

„“ ум. -

Тип ббј-бдја. У говору Каћа познати су следећи Д. примери: бб,

бој, брдд, брбј, нај, јбст, дроб, зној, крај, крбј, лед, лбв, лој, мед, мост,

нбс, плод, пост (и пост), pöд, рбi, pбј, смеј, сој, стра (и стра), бд, као и

вöз. У говору Каћа по типу рђб-pôба иду бок, дом, збор, змај, крдв, ма,

ме(х), плдт, ров, рок, скок, сдк, створ, тдв, тор, чвдр.

Именице бор и бд овде припадају типа врđi-врата.

Именице којима се означавају жива бића у Лjд. задржавају ()

акценат: бду, гдсту, а остале имају (): брдду, броју, зноју, лову итд. Ду

блетне акценте у овом падежу има именица крај: на крају/на крају.

Већина примера у свим множинским падежима има () акценат:

бдови, богова, боговима, бдове. Са (“) акцентом чују се следеће именице:

мдстови, носови, постови, рогови. Именица рогова у Гмн. може гласити

pôjбва и ројбва, а у Д-И-Лмн. поред роговима гласи и ројдвима.

Д. акценатски тип врх-врха у говору Каћа не постоји пошто су сви

Д. примери пришли другим акценатским типовима.

Тип брат-брата. Од Д. примера овамо спадају: бег, брат, Вла, Грк,

длан, зет, југ, клин, лан, леб (чешће лебац), лук (чешће лукац), мраз,

плач, плуг, праг, прст, рат, Рус, сир (чешће сирац), час, цар, штир, као

и додатни примери конк, смуђ, раф, члан и штит.

Д. примери: кмет, лав, миш, рак, срез, твор, хрт у косим падежима

имају () тако да припадају другом акценатском типу, а остали Д. при

мери се не употребљавају.

Већина именица овог типа задржава акценат у свим падежима јед

нине с тим што неке могу имати и дублетне акценте. Иако код Д. овај

тип дублетне акценте има само у Лjд., у говору Каћа има дублете у свим

падежима једнине: праг — траја/праја, рат — рата!рата, час — чđса!

/часа, а ова појава проширила се и на следеће именице: бег — беја/бета,

длан — длана/длана, лан — лана(лана, плуi — плуга/тлуја, штир —

штupajuтира. Именица прст има дублетни акценат, као код Дs само

у Лjд. прсту/прсту, док у осталим падежима задржава акценат из Нјд.

У плуралским падежима именице овог типа имају (“) акценат: зе

тови, зетбва, зетовима, зетове. Неколико њих у Гмн. имају други акце

нат: Грка, прстију, Руса. Неке од именица које у једнини имају дуб

летне акценте исту особину испољавају и у свим падежима множине
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беговијбегови, длановијдланови, пратови(пратови. Именица прсти овај ак

ценат има још у Амн., а у осталим плуралским падежима има ().

Тип роб-рдба. Од Д. примера у Каћу се чују: бич, боб, број, плд,
- "W - W - м -\\ М W М. - - w W м м - М

ipди, грдб, грди, грч, друм, дуд, ђдн, збег, злдб, коњ, кош, креч, крст, крш,

кук, леш, мак, мач, пас, ада, ран, роб, сан, свдд, склда, скроб, смет, снда,

cдм, тас, тди, трап, туч, ћуп, фес, (x)мељ, иеп, шав, идр. Осим тога овамо

иду и бдк, дом, збор, змај, кмет, крдв, лав, ма, миш, млеч, плдт, рак, ров,

скдк, сдк, срез, створ, тов, тор, твор, ђт, чвор, као и примери из Каћа:

без, нец, парк, плац, пуц, сиц, сдц, циц, штоф.

Другим акценатским типовима пришли су примери бут, дрен, каљ,

шđт, а остали Д. примери нису познати.

У Вјд. је (“) акценат: коњу, попе.

У Гмн. једини пример са (“) акцентом је кбња, док све остале име

нице имају проширење -ов-|-ев- и () акценат: бичева, грдббва, друмбва итд.

У Д-И-JIмн. без проширења је само коњима, у осталим случајевима

је друмовима, крстовима, сндпoвимa итд.

Тип барут-барута. У свим падежима остаје исти акценат. Д. при

мери који се чују у Каћу: барут, гајтан, грабеж, гредељ, дремеж, завет,

заклон, закон, затвор, кончић (и кончић), кбров, крпеж, лавеж, лбнчић,

лупеж, мајдан, набој, набор, најон, намет, народ, насад, прелаз, препис,

прило, прирез, пророк, раздор, расад, раскош, сабор, ситнеж, сусрет, сутон,

талог, трпеж, улој. Осим тога и налог, залог, назеб, бајер, Банстол, буiер,

ватов, вашар, дбсол, заклон, закон, завој, залет, залив, запат, застој,

крпељ, кртој, лбов, навој, напој, бдлив, парлог, повез, пово“, погон, порез,

помор, превој, пород, преклоп, прекор, присол“, прđiон, прđзор, прблив,

разбој, разред, расол, савет, Сусек, укор, чиков, илбсер, шđiор.

Тип врабац-врапца. Акценат остаје исти у свим падежима једнине

осим вокатива где је (“) акценат.

Д. примери који се чују у Каћу: бравац“, ваљак, венац, вивак, врабац,

вранац, врчак, гњурац, гусак, ђарам, ждребац, зајам, јарам, квасац, кривац,

ланац, мачак, Немац, папак, певац, песак, пиљак, ражањ, ручак рчак,

светац, свирац, слепац, Сремац, пето, творац, чварак, чланак, шарац,

шиљак, шипак, свици, таници.

Именице кривац, купац, чланак у говору Каћа поред акцента који

имају код Д., чују се и са (“) акцентом купац, кривац, чланак у парадигми.

Остали Д. примери непознати су у Каћу.

Додатни примери из Каћа: белац, висак, вишак, глумац, грашак, да

шак, дубак, жабац, жижак, зрачак, јемац, мањак, најам, патак, петак,

појац, прљак, режањ, сајам, сирак, Сисак, стењак, тајац, тетак, трачак,

ћорак, ћурак, цврчак.

** Именице досол и присол нису уобичајене у свакодневном говору, већ се чују

само у изразу: Досол на сталу присол на леђи.

** Ова реч ретко ће се чути са суфиксом -ац, уобичајен је облик брав.
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Именице без проширења имају у множини () акценат: белци, бравци,

вранци, глумци, гњурци, ждрепци, жишци, Немци, певци, пиљци, појци,

свеци, свирци, свици, слепци, Сремци, ташци, творци, ћбрци, чварци, шарци.

Изузетак чине венци и ланци. Обличко и акценатско колебање запажа се

код следећих именица: врапци / врапцови, жапци || жапцови, папци | пап

кови, прљци | прљкови, шиљци / шиљкови, а следеће се јављају чак у три

варијанте: ваљци || ваљкови / ваљкови, вивци: / вивкови / вивкови.

Именице са проширењем -ов-|-ев- могу имати () или (“) акценат,

а неке се јављају и са оба акцента: вишкови, врчкови, мањкови, мачкови,

паткови, петлови, рчкови — ђермови, зајмове, јармови, ражњеви, режњеви,

теткови — ручкови / ручкови, ускови / ускови, сајмови || сајмови, трач

кови || трачкови, ћуркови / ћуркови.

Акценат који даје Д. чвдpкови, чворкбва, чворковима / чвдpковима не

чује се ни код једне именице.

Акценат из Нмн. задржава се у свим падежима множине, осим што,

као и код Д., именице са (“) акцентом у Нмн. у Гмн. имају (“) акценат:

врабаца, папака и сл.

Тип мајстор-мајстора. Д. примери који се чују у Каћу: Čнђео, кацош,

логор, мајстор, пенџер, рабош, радин, разор, сумпор, табор, иđiор (у Каћу

жđiор). Именице добош, жамор, жубор, чавчић у Каћу имају други ак

IЦенат.

Остали Д. примери нису познати. -

Овамо спадају следећи примери из Каћа: бирои, дротош, ђилкош,

запад, прош, кретош, кутњак, лбош, мачор, путник, равник, радош,ту

тор, чикош, шáвољ.

Нема акценатских алтернација ни у једном падежу.

Тип лакат-лакта. Д. примери који се чују у Каћу: бубањ, врисак,

Јазак, лакат, мозак, педаљ, писак, пљусак, смисо, тресак, шушањ, шу

шањ. Именица јарак поред акцента који даје Д., у свим падежима једнине

има и () акценат: јарак. Именица чунак припада другом акценатском

типу, а именица левак није уобичајена.

Додатни примери из Каћа: сисак, свежањ.

У једнини нема алтернација, осим што у Лjд. долази () акценат у

сва три примера које даје Д: јарку, Јаску, смислу и уз то именице лакат:

лакту.

У множини већина именица има као код Д. (“) акценат: лактови,

Лидзгова, пљускови.

Такав је акценат и у осталим падежима множине. Именица лакат

може у Гмн. гласити и лаката. Колебање кроз целу парадигму множине

запажа се код именице бубањ: бубњеви(бубњеви. Именицајарак има облике

јаркови, јаркова, јарковима, јаркове.

Тип Душан-Душана. Д. примери који се чују у Каћу: Арап, балван,

Бездан, белет, бисер, бичић, божић, брешчић, бубрег, венчић, вранчић, вратић

(и вратић), вртлог, деран, дочек, дукат, дунђер, зубић (и зубић), избор,
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извор, изрод, јармац, јастук, јатак, језик, јелен, калпак, кожу, кднак,

крстић (и крстић), медвед, невен, дбраз, дклоп, дков, дра, дитров, пелен,

печат, покров, поток, скерлет, сндпић (и сндпић), Турчин, унук, урок,

Ускрс, човек, шаран.

Други акценат имају: погон, помор, пород, таван, товар, укор, а остале

су непознате.

Додатни примери из Каћа: бибер, векер, iuвикт, деспот, дирек, ек

сер, исток, клакер, куфер, ленfер, лдлбер, милер, мдлер, новчић, дер, путер,

рентен, руцељ, тишљер, туђин, целер, цемент, шећер, шнајдер.

У Гмн. јавља се позната акценатска алтернација: бисера, дуката.

Међутим, деминутиви на -ић имају акценат као у Нјд. и дужину на пе

нултими: бичића, венчића. Именица ексер има више варијанти у Гмн:

ексеријексерајексера.

Именица Турчин има у множини Турци, Турака, Турцима, Турке.

Тип живот-живота. Д. примери познати у Каћу: Илок, живот

Малеш, мртвац, сведок и додатни пример рјеч. Именице Христос и

шатор припадају типу Душан. Друкчији акценат имају соко, крпељ,

чакони, а остале су непознате.

У Гмн. долази увек (): живота, мртваца, сведбка.

Тип косац-кдсца. Д. примери познати у Каћу: врућац, дробац, јечам,

капак, кдбац, лепак, ронац, точак, чабар, кабо, кото, пако, посо, дптац,

дањ, мољац, прдсац, пpдитац, мдмак.

Вјд. Од само две именице може се очекивати овај падеж и у та два

случаја акценат је различит: дче, момче.

Гмн. Именице са проширењем -ов-|-ев- задржавају акценат из Нмн:

каблдва, лепкбва, чабрбва, дуева итд. Следеће именице се колебају у ак

центу: точкбвајтдчкбва, котлдвајкдтлбва, послова/послбва. Краћу мно

жину имају примери: ронаца, мољаца, момака итд.

Тип конац-конца. Од Д. примера у говору Каћа се јављају: конац,

лонац, новац, штенци. Остале су пришле другом акценатском типу: лб

вац, бван, бвас, брао, појац, или су непознате.

У свим падежима једнине ове именице имају (“) акценат: кбнцом,

лбнцу, нбвца.

У множини је (“) акценат: конци, лонци, нбвци, осим у Гмн. где има

мо: конаца, лонаца, новаца, штенаца.

Тип беден-бедена. Д. примери који се чују у Каћу: бедем, Дунав,

жубор, злдтвор, котлић, Милси, племић, Србин, гушчићи, кучићи, мачићи,

пачића, пето, као и именица соко.

Други акценат имају примери: братић, исток, локбт, мишпћ, мла

деж, туђин, деспот. Именица прадед има облик прамдеда, а именица

сусед је позната, али није уобичајена (домаћа реч је комшија).

Примери из Каћа: пилићи, ћурићи, девер, ióспод, бокор, Дунав, прш

љен, тргбен, ђаво, бршљен, јавор, мрамор, стршљен, чопор, север, пруслук.
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Као и код Д., именице које значе младу животињу имају (“) акценат

на другом слогу у Гмн: пушчића, кучића, пачића, пилића.

Тип таван-тавана. Д. га не спомиње, а у Каћу поред наведене име

нице овде спада и кревет. У парадигми се јавља акценатска алтернација,

осим у Ајд.: кревет и Гмн.: кревета.

Тип ветар-ветра. Д. примери познати у Каћу: ветар, ветар, восак,

Вршац, кашаљ, лебац, нокат, Петар, пупак, трдшак, угаљ, угао, IIIабац,

шанац, шклдпац, као и јднак, лукац, метак, чунак, списак.

Другачији акценат имају: јемац, мозак, свежањ, ћурак, а остали Д.

примери се не чују.

Именица лебац у косим падежима губи суфикс -ац, а са овим суфик

сом се употребљава само у обраћању малој деци: Ко то руча лепца? Су

фикс се у парадигми губи лукац, лука.

У Каћу именице чешаљ и свекар немају у парадигми и () и (“) ак

ценат као код Д. него само (“): чешља, свекра.

Лjд. Од Д. примера промену акцента има само именица нокат: нокту,

али се она може чути и са (“) акценатом: нокту. Дублетне акценте у

овом падежу у говору Каћа има и именица ротаљ: pдiљу!рдiљу.

Нлан. Нема потврда за промену (“) акцента у () коју Д. наводи за

именицу ветар. У Каћу је само вепрови.

Гмн. Д. облик ноката са (“) акцентом није познат у говору Каћа,

увек је ноктију.

Тип старац-старца. Од Д. примера овом типу у Каћу припадају:

далак“, зглавак, јарац, клинац, палац, Сивац, старац.

У множини проширење -ов-|-ев- има само именица зглавкови где се

акценат скраћује. Именица зглавак има и варијанту зглавци.

Краћа множина има у Гмн. (“) акценат.

Д. претпоставка да именице са проширењем -ов-|-ев- у Гмн. доби

јају (“) акценат на пенултими у говору Каћа се не потврђује. Увек је

само зглавкова.

О типу свекар-свекра било је речи уз именицу чешаљ, а типови за

вој-завоја и кутњак кутњака изгубили су постакценатску дужину и

пришли одговарајућим типовима у говору Каћа.

Тип војник-војника. Д. примери који се чују у Каћу: алат, Банат,

Богдан, божур, бранак, в.дак, војник, вдлар, твджђар, градић, дужник,

занат, звонар, зидар, јунак, колач, копач, крајник, крсташ, левак, младић,

драч, пастир, певач, рачун, репув, рукав, ситнли, слаткиш. Други акценат

имају: гласник, гргеч, везир, а остале именице се не чују.

Остали примери из Каћа: водпр, вратић, канап, кармић, брдтић,

ковач, коњић, краваљ, лекар, мишић, певач, пешкир, писар, пиштољ, по

лић, путпр, репић, салаш, свињар, слепић, Будим.

Вјд. Именице које имају овај падеж добијају (“) акценат на првом

слогу, а постакценатска дужина им остаје: војниче, јуначе, младићу. У

Bмн. ће бити: војници, јунаци.

** Ова именица употребљава се само у Нјд.
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Тип белов-белдва: У целој парадигми ове именице имају (“) акценат

на другом слогу.

Д. примери познати у Каћу: белбв, витлбв, јарбв, зељđв, süнsöв, куд

póв, куцбв, лудбв, мазгбв, мркбв, чđтлба, шарбв.

Какав би акценат био у Вјд, не може се са сигурношћу рећи јер

овај падеж од ових именица није уобичајен. Из истих разлога неће бити

речи ни о Гмн., мада би, вероватно, имао акценат који прописује Д.

Тип повбј-пдвоја. У говору Каћа не постоји овај тип пошто су све

именице овог типа скратиле постакценатску дужину.

Тип нећак-нећака. Д. примери познати и у Каћу: атар, бадњак,

батак, богаљ, буквар, ваздух, витез, воћњак, воћар, Врбас, вршај, гавран,

голуб, трешник, гутљај, гуслар, динар, звекет, Земун, јаблан, јастреб, јуриш,

кантар, кджар, кдлар, комад, корак, кдишар, курјак, лабуд, Лазар, лептир,

лишај, лешник, мајур, месец, меур, мартс, мувар, нате, дблак, дблак, дб

руч, дирез, Осек, паук, поглед, подсмеј, поздрав, појас, поклбн, предњак,

разум, рибар, рибњак, скоруп, случај, спомен, талас, ујак, чардак, шумар.

Други акценат имају именице: запад, писар, Будим, салаш, а остали

Д. примери су непознати.

Додатни примери из Каћа: бирцуз, гуштер, везир, кестен, локбат,

младеж, дбад, дчув, пекар, прстен, тдвар, уббд, чокот.

Лjд. У говору Каћа алтернација је факултативна: ваздуху/ваздуху,

комаду/комаду, кдраку/кораку, мајуру/мајуру, месецу|месецу, дблику/об

лику, дпрезу/опрезу, погледу/погледу, случају(случају. У осталим Д. при

мерима остаје (“) акценат: у Земуну, у вршају, на кантару.

Гин. У овом падежу акценат из Нјд. задржавају следеће именице:

дтара, бадњака, буквара, воћњака, воћара, грешнпка, гуслара, гутљаја,

динара, кантара, кожара, јуриша, колара, лешника, нећака, дблака, дб

руча, погледа, поздрава, поклбна, рибара, рибњака, таласа, шумара.

У овом падежу (“) акценат на пенултими имају све именице са про

ширењем -ов-|-ев-: iолубова, лабудова, паукова, случајева и др., а такође и

следећи примери: динари, комада, корака, курјаци, месеци. Уз бројеве

два, три, четири ове именице имају следеће акценте: динара, комада,

корака, курјака, месеца.

Тип камен-камена. Свега четири именице од Д. примера у говору

Каћа припадају овом типу: трумен, камен, пламен, прамен.

Од осталих Д. примера за овај тип једни су изгубили постакценатску

дужину из Нјд. и тако прилазили типу беден-бедена, а други су уопштили

постакценатску дужину и у парадигми, што значи да су пришли типу
„“ \\

бадњак-бадњака.

Д. примери који се овде не спомињу нису познати у Каћу.

У свим падежима једнине и множине, осим у Гмн., ове именице

имају исти акценат. У Гмн. поред акцента из осталих падежа, може се

чути и () акценат на уметку -ов-: ipумендва/ipуменбва, камендвајкаме

нбва и сл.
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Тип бабовић. Од Д. примера уобичајен је само краљевић. Никаквих

акценатских промена нема.

Овој групи припадају и именице са непостојаним а типа наставак.

Од Д. примера у Каћу долазе: дрекавац, затлавак, заселак, најлавак, уто

рак, као и додатни примери: забарак, Загорац, затонак, затиљак, кока

вац, поморац, поновац, посинак, прикумак, раздељак, Ђукавац (микротопо

ним), чучавац.

Од Д. примера други акценат имају владалац и давалац.

Код Д. сви примери у косим падежима имају дужење пред сонан

том. У Каћу се то дужење нагло губи, тако да се сада са постакценат

ском дужином у парадигми могу чути само три речи: дрекавца, зајлавка,

f{00?!НК().

Код свих ових речи у говору Каћа постакценатска дужина је факул

ТаТИВНа.

У овом типу именица Д. посебно издваја примере код којих нема

постакценатског квантитета пошто нема сонанта на пенултими. Од Д.

примера у говору Каћа чује се само именица наплотак, а овој групи при

падају и следећи примери из Каћа: закупац, накупац, парожак, преку

пац.

Тип Бановић. Ни једна од именица овог типа није у говору Каћа

задржала акценат који је дат код Д., нити има других примера из говора

Каћа за овај акценатски тип. Д. пример Бановић познат је само као пре

зиме из народне песме и има (“) акценат: Бановић. Именице мајковић и

сунчевић су непознате, а преостале две имају ове акценте: интерес, кан

тарчић.

Од тросложних именица са непостојаним а у говору Каћа чују се

ове: вуковац, Карловац и у множини: Вћнковци, Карловци. У косим паде

жима се не јавља постакценатска дужина коју прописује Д.

Тип барјачић. Овом типу у говору Каћа припадају Д. примери:

барјачић, Богосав, бубрешчић, Владисав, дукатић, калуђер, крститељ,

дбраничић, драшчић, побратим, поочим, поточић, родитељ, светитељ,

спаситељ, створитељ, учитељ, хранитељ.

Неколико Д. примера могу имати и () акценат на пенултими: бар

јачић, језичић, обрашчић, поточић.

Именице са наставком -им изгубиле су тај наставак у говору Каћа

па не припадају овом акценатском типу. Именице добротвор и игуман

имају други акценат, а остале су непознате.

Тип уштипак-уштипка. Познати су ови Д. примери: довратак,

ддлазак, желудац, заклопац, заушци, назадак, напредак, дритак, иддмла

дак, пољубац, као и додатни примери подбрадак, прдносац, урушак.

Именице језичак и прекупац имају други акценат, а остале нису

уобичајене.

Тип босиљак-босиљка. Именице са суфиксом -лац нису уобичајене

у говору Каћа. Међутим, не понашају се све ове именице као код Д. Ова

Д. група дели се на неколико типова у говору Каћа:
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a) Именице које не одступају од Д. норме: бдсиљак, логовац, изда

нак, испалац, катанац, крадљивац, лажљивац, мајарац, дбојак, дбронак,

дјумак, дкрајак, дпанак, дпиљак, подвољак, потиљак, починак, смрдљивац,

трговац, ударац, уранак, чаканац.

б) Именице код којих се паралелно са Д акцентом јавља и () ак

ценат на истом слогу: Буњевац|Буњевац, испљувак/itспљувак, навиљак(на

виљак, нарамак(нарамак, надимакнадимак, посинак/посинак, прикрајак)

(прикрајак, увојак(увојак. У косим падежима ових именица, уколико

имају кратак акценат, чује се постакценатска дужина, али код исте име

нице са дугим акцентом дужина обавезно изостаје: Буњевца|Буњевца,

надилика(надимка итд.

в) Именице које су пришле типу наставак: Зdiорац, поморац, поно

вац, приморац, прикумак. Именица уторак коју Д. даје и са кратким и са

дугим акцентом чује се у говору Каћа само као уторак-уторка. Све

набројане именице у косим падежима немају постакценатску дужину.

г) Две именице имају дуги акценат на пенултими: мезимац, покрб

вац.

д) Једна именица јавља се са (“) акцентом на првом слогу: ска

кавац.

Остале Д. примере овај говор не познаје.

Додатни примери за тип бдсиљак-бдспљка из Каћа: пристанак, по

понац, преденац, катренац, растанак, састанак, стдданац, уранак, уста
НаК.

Тип апостол. Од Д. примера у говору Каћа са овим акцентом чују

се: апостол, нечовек, прдунук, пријатељ, царевић.

Следећи Д. примери имају други акценат: Дрđiос(л)ав, Милорад,

Радос(л)ав, уволеонс, а остали нису познати у овом говору.

Именице са наставком -ин губе овај наставак и у једнини, па као

двoсложне не припадају овом акценатском типу. Именице са суфиксом

—ић не чују се у овом говору, осим примера царевић.

У косим падежима ове именице се у говору Каћа понашају као код

Д., с тим што нема дужине на ултими.

- wм

За тип парожак-парошка нема потврда у говору Каћа.

Тип губавац-јубавца. Од Д. примера у говору Каћа чују се: Буковац,

јубавац, Змајевац, јагањци, краставац, Крушевац, младенци, мрмољак,

пабирак, прапорци, часловац, као и балавац, пикавац, пупољак, прдавац,

скакавац.

Именица првенац не припада овом акценатском типу, а остали Д.

примери нису уобичајени.

Именице са суфиксом -лац не чују се у овом говору.

Тип аманет-аманета. У Каћу се чују и ови Д. примери: кијамет,

прњавор. Све три именице су врло ретке, тако да Гмн. нисам чула. Остали

Д. примери нису познати.
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Пример из Каћа: Банаћан.

Гмн. Судећи према једином примеру из Каћа, Гмн. је као код Д.:

Банаћана.

Тип добитак-добитка. Од Д. примера познати су: анђелак, бегунац,

брежуљак, десетак, добитак, јединац, комарац, маторац, остатак, пре

бранац, продавац, резанац, свршетак, удбвац. Акценат је свугде исти осим

у Гмн.: бегунаца.

Додатни примери из Каћа: бабичак, бећарац, Босанац, деветак, до

датак, ђаволак, ђурђевак, иметак, језичак, јеленак, камечак, крајичак,

кућерак, мезимац, мекушац, патуљак, пламичак, покрбвац, почетак, пу

тељак, рукавац, сватовац, смотуљак, смрдљевак, соленац, споменак, сува

рак, сукњерац, таванац, турчинак, ујарак, црвуљак, џепарац, школарац,

шорићак.

Тип Бедград: Од Д. примера познати су: Бедград, Веселин, Вукашин,

госпддин, домаћин, Драгутин, Живојин, јуначић, колачић, колутић, ку

куруз, кумашин, ладдлеж, паунић, Симеон, сирдма.

У парадигми акценат остаје непромењен.

Именица басамак у говору Каћа припада подгрупи са непостојаним

а, а са дублетним акцентом јавља се именица човечић/чдвечић.

Две именице имају постакценатску дужину: бедчуј, властелин, а

(*) акценат има пушкомет.

Остале именице нису познате у Каћу.

Додатни примери из Каћа: алвaлук, арпаџик, батачић, Белетиш,

калауз, каменчић, кантарчић, комадић, комшилук, лептирић, мамурлук,

Миладин, Милутин, мишдмор, нишадор, опанчић, парадајз, пустдсват,

резднчић, сокачић, стомачић, стрвддер, фијакер, шаранчић, шеширић.

Акценатски типови оточац-отдчца и накбвањ-нáкбвња не постоје у

говору Каћа.

Тип дранђел. У говору Каћа чују се следећи Д. примери: аранђел,

богаташ, сенатор.

Примери из Каћа: Ветерник, грдмдвник, Дубровник, ђубрдвник, ко

марник, леватор, љубавник, нерадник, доборник, покојник, посланик, праш

чарник, прдтивник, служавник.

Тип нерадин. Овај једини Д. пример потврђује се и у говору Каћа

у овом акценатском лику.

Тип дбртањ-дбртња. Од именица овог акценатског типа са непосто

јанима чују се следеће: дбртањ, подложањ, притисак. У Гмн. је дбртња.

Тип намесник. Потврђују се следећи Д. примери: намесник, напас

ник, наредник, начелник, парничар, пустињак, савезник, сметењак. Именица

суврсник није позната.

Примери из Каћа: болничар, варошан, забавник, иследник, кочничар,

насилник, наследњак, настојник, бешњак, разбојник, разводник, расадник,

расипник, скретничар, хемичар.
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Тип лавничар. Оба Д. примера су непозната, али има примера из

Каћа: Виловчан, Ђурђевчан, заменак, надничар.

Тип бездушник. Од Д. примера чују се: бездушник, виноград, грани

чар, коњаник, дометник, поткожњак, свештеник, Станимпр, тамничар,

као и додатни примери из Каћа: бескућник, бубрежњак, Велимир, Влади

мир, вртијуз, вртиреп, гддишњак, Драгомпр, заушњаци, крпицуз, кртич

њак, Љубомпр, малињак, мравињак, пекмезар, познаник, самртник, цун

цукрет. |-

Глин. У овом падежу је као код Д.: бездушника и сл. с тим што се

поред винограда може чути и виногради.

Тип Бабакај-Бабакаја непознат је у Каћу.

Тип вереник-вереника. Д. примери који се чују и у Каћу: Богољуб,

ветрењак, догађај, договор, заборав, завичај, залогај, имењак, јабучар, ја

iодњак, манастир, мученак, нараштај, ббичај, дпроштај, порођај, потри
wм W

чар, Радован, рукопис, рукосад.

Другом акценатском типу припада заменик, Љубомир, познаник,

Радомпр, Цариград.

У Лjд. нема акценатске алтернације коју наводи Д.

Примери из Каћа: ветроказ, винобран, завежљај, Живодар, Живо

рад, истовар, кдломаст, краснопис, кдцорет, летораст, магацин, Мило

ван, Милорад, Миодрај, намештај, новинар, паприкаш, положај, прето

вар, прitiовбр, пушкомет, раскорак, сладолед, службеник, сунцобран, уговор,

уздисај, утовар, ученик.

Тип помоћник помоћника. Д. примери познати и у Каћу: адвокат,

барјактар, баштован, болесник, варенак, великаш, весељак, генерал, по

ведар, госпддар, Турбеташ, добдшар, ђаволан, запушач, избирач, јорiован,

камењар, капетан, кокдишар, коњушар, магистрат, медењак, огртач, пот

лавар, помоћник, сребрњак, црвендаћ, црквењак.

Остали Д. примери нису уобичајени.

Примери из Каћа: беочуј, богаташ, буздован, вандрокаш, властелин,

водењак, тавалар, ждребећак, зелембаћ, зеленаш, коленћак, командир, ко

чијаш, кубикаш, куфераш, лебрњак, муслиман, смотач, официр, оченаш,

опанчар, патлиџан, пањчерај, пиднпр, подметач, полицај, покривач, пор

целан, простирач, робијаш, тамбураш, упаљач, упијач, швалерај, шнај

дерај, интенећак, интpикерај.

У Вјд. ове именице понашају се као и код Д.: Пенерале, капетане,

ióсподару итд. -

Обе речи овог типа које код Д. у косим падежима имају кратак ак

ценат понашају се тако и у говору Каћа: нередбв-нередова, шарампбв-ша

раметдва.

Четворосложне именице М. p.

Систем четворосложних именица м. р. на сугласник у Каћу и лек

сички и акценатски битно се разликује од Д. система.
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Велика акценатска разноликост четворосложних именица код Д. И

мали број примера за сваку акценатску категорију немају свој пандан у

говору Каћа.

Од 32 Д. категорије четворосложних именица у овом говору постоји

свега 13 и од тог броја само једна категорија је продуктивна, док су

остале заступљене са малим бројем примера, често само са једним.

Са по једним примером у говору Каћа заступљени су следећи акце

НаТСКИ ТИПОВИ:

непријатељ, Гмн. непријатеља

Шишатовац, Гjд. Шишатовца

понедељак, Гjд. понедељка

презимењак

ћутуpичар.

Тип кукуруничић. Чује се и именица управитељ.

Тип Јасеновац. Познат је и Д. пример Пожаревац, а у говору Каћа

овом акценатском типу припада и именица Крајујевац.

Тип безобразлук. Осим овог чују се још два Д. примера: митрополит,

шарампдвић (Гмн. митрополита).

Тип молитвеник. Чују се и Д. примери: натоличар, препеличар, а

овде спада и пример из Каћа: Субатичан.

Тип арендатор. Осим овог Д. примера овом типу припадају и име

нице из Каћа: елеватор, голубарник, живинарник, окупатор, полджајник,

понедељник.

Тип воденичар. Чују се и Д. примери: брездбразник, кобасичар, лубе

ничар, и додатни примери из Каћа: Новдсађан, Београђан.

Тип лакрдијаш. Осим овог, овде долазе и Д. примери: осуђеник,

подупирач, утопљеник. У косим падежима акценат се помера: лакрдијаша.

Примери из Каћа: голоинијан, Јерусалим, фамилијаш.

Тип ариштанац. Ово је једини тип четворосложних именица који

је и у Каћу, као и код Д., продуктиван. Од Д. примера у Каћу се поред

наведеног чују и: богомбљац, Варадинац, Далматинац, завршетак, замо

туљак, Македенац, недостатак, навијутак, погорелац, полетарац, сиро

машак, човечуљак, чудотворац, а такође и додатни примери из Каћа:

Врцеговац, заборавак, Мошоринац, Црногорац, Црнотравац.

Од петосложних именица ни један Д. пример није познат у говору

Каћа.
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4.1.3. Акценат именица на -o/-e

Именице м. p.

Тип Вељко — Вјд. Вељко. Од Д. примера овом типу у говору Каћа

припада врло мали број и то само антропоними: Вељко, Гојко, Жарко,

Здравко, Мирко, Рајко, Ранко, Славко, Станко, Стојко. У свим падежима

остаје им исти акценат.

Додатни примери из Каћа: Бранко, Дарко, Жељко.

Тип Ђбрђе. Од Д. примера потврђују се: брајко, брале (оба примера

само у изразима: Е мој брајко/брале!), Ђбрђе, Живко“, Маре, Марко,

Павле, синко (само у изразу: Е мој синко!).

Остали Д. примери нису уобичајени.

Примери из Каћа: Бане, Боле, Ббре, Бране, дејко, Дине, Дуле, Ђбле,

Ђуле, Жаре, Жиле, Коле, Лале, Љубе, Миле, Мире, Рале, Раде, Сале,

ћале, Ћане, Ђуле, Цане, Циле, чиле, Џуне, Шиле, Шоле.

Акценат у свим падежима остаје исти.

Овде треба скренути пажњу на то да сви антропоними и апелативи

м. р. са наставком -е имају двојаку парадигму у косим падежима:

a) као именице ср. р. типа сунце: Бане, Бана, Бану, Баном, Рале,

Рала, Ралу, Ралом и сл.

б) као именице ср. р. са проширеном основом типа шпише: Бане,

Банета, Банету, Банетом; Рале, Ралета, Ралету, Ралетом и сл.

Тип Бошко — Вјд. Бошко. Поред овог Д. примера у говору Каћа

овом типу припадају и: Вучко, Петко, плачко. Другим акценатским ти

повима припадају Ђуркс, синко, прота, а именица мршко се не чује.

Примери из Каћа: Ацко, Батко, баћко, Влатко, дечко, Душко, жућ

ко, Златко, Јецко, Јоцко, Мићко, Мишко, Ратко, Цветко.

Именице типа бубало и памтило у говору Каћа нису м. р. и припа

дају одговарајућем типу у ср. р.

Д. антропоним Мојсило постоји са тим акцентом и у Каћу.

Тип Величко — Вјд. Величко. Од Д. примера у Каћу се чују: Та

наско, Мијушко, Момчило. Други акценат има антропоним Гаврило, a

остали Д. примери су непознати.

Примери из Каћа: Аришко, Батушко, Радушко.

Тип Благоје — Вјд. Благоје. Од Д. антропонима чују се и следећи:

Богоје, Видоје, Спасоје, а од апелатива ни један не припада овом типу

пошто су сви примери са наставком -ло ср. р. Ова имена гласе и Бла

iоја, Богоја итд.

Тип Миленко. Сви Д. примери потврђују се у Каћу, а овом акценат

ском типу припадају и следећи примери из Каћа: брбљивко, зеленко, Ка

менко, мршавко, мусавко, немирко, несташко.

** Овај антропоним може у номинативу и вокативу имати три акценатска лика:

Живко, Живко, Живко.
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За тип Недељко ово је једини пример у Каћу, а тип немарко не по

стоји.

Од Д. четворосложних именица позната су само три типа:

Тип Исаило. Потврде су Д, антропоними: Атанацко, Димитрије,

Игњатије, Јеремије, Танасије, Тимотије (чује се и Итњатија, Јеремија,

Танасија, Тимдтија).

Тип Вићентије. Постоје следећи антропоними из Каћа: Аксентије,

Антоније, Петрбније.

Тип Добривоје није идентичан са одговарајућим Д. акценатским

типом — у говору Каћа ови антропоними имају дужину на пенултими

које код Д. нема. Примери из Каћа су следећи: Љубивоје, Миливоје,

Радивоје.

За петосложне именице м. р. са наставком -оl-е нема примера у

Каћу.

Именице ср. р.

Тип днд. Познат је и Д. пример злд, а именица стклд у говору Каћа

гласи стакло. -

Код овог типа именица акценат остаје исти у свим падежима једнине,

а у множини ове две именице у Каћу нису уобичајене.

Тип вино. Познати су и следећи Д. примери: врата, њиздо, длето,

ждрело, кљешта, крило, леђа, мито, млеко, бје, писмо, пиће, прело, руно,

село, уста, црево.

Именица уже има кратак акценат, именица јаје у косим падежима

чује се само са проширеном основом (јајета), а именица црево поред уоби

чајене парадигме може имати и проширену основу и (“) акценат (цре

вета). Остали Д. примери нису познати.

Примери из Каћа: брање, врење, звање, клање, прање, слање, ткање,

трење, руiло, зрнце (зрнца|зрнцета).

Од Д. примера са сугласничком групом у основи у говору Каћа

овом акценатском типу припадау: влакно, гувно, друштво, кумство, легло,

лишце, платно, словце, стабло, сукно, трбјство. Именице данце, звđнце

могу се чути и са проширеном основом: данцета, звонцета, а именице

јајце, перце су сасвим пришле типу са проширеном основом (јајцета,

перцета).

Све именице са сугласничком групом код којих је уобичајена мно

жина у Гмн. мењају (“) акценат у (“): влакана, друштава, писама, ста

бала.

Тип сено. Од Д. примера чују се следећи: злато, месо, пиво, сено,

сунце, тело, тесто, царство и колективне: биље, влаће, грање, грбжђе,

зеље, иње, класје, кбље, лишће, перје, прошће, пруће, робље, саће, снбиље,

трње, труње, уље, шибље, као и грббље, море, рубље, ушће.

Другачији акценат имају именице зрнце и стадо, а остали Д. примери

нису познати.
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У парадигми акценат остаје непромењен.

Тип село. Од Д. примера познати су и ови: бедро, ведро, весло, копље,

крста, дкно, перо, плеће, ребро, седло, чело. Другачији акценат има име

ница бKце, а остали Д. примери нису уобичајени.

Промена акцента у множини типа села-села-селима сачувана је

једино код ове именице док остали Д. примери у говору Каћа задржавају

акценат из једнине и у множинским падежима.

У Гмн. акценат се дужи код следећих примера: крста, пера, плећа,

али се ови облици ретко чују.

Код следећих именица са сугласничком групом у основи у Гмн.

акценат се дужи и прелази на пенултиму: бедара, весала, ребара, стакала,

а остале именице нису уобичајене у множини.

Тип место. У Каћу су познати Д. примери: било, блато, брашно,

брдо, воће, грло, дело, дрво, жито, звоно, зрно, јатс, јело, јутро, кдло, лето,

недра, дко, пасмо, поље, рало, руво, сало, сито, слово, срце, стадо, чедо,

чудо, шило. Ове именице задржавају акценат у свим падежима једнине и

множине осим у Гмн. Једино именице дрво у Нмн. има други акценат:

дрва.

Други акценат имају именице море, пуце, Скопље, ушће. Именице

жвала, лика, плута су у Каћу ж. р. Остали Д. примери нису уобича

јени.

Као и код Д. именице ово категорије у Гмн. мењају (“) акценат у

(“): брда, грла, дела, звона, зрна, јела, кола, поља, слова, стада, чуда. Је

дино именица дрво у Гмн. има други акценат: дрва. Именице са сугласнич

ком групом у Гмн. задржавају акценат из Нјд.: јутара, недара.

Тип краљевство. Од Д. примера чују се и: наличје, пувало, а остале

нису уобичајене. Овамо спадају и именице бубало, давало и причало.

Тип Ђурђево. Овом типу припадају топоними: Вилово, Врањево,

Панчево, Ваљево, Ђурђево, Краљево. Други акценат има топоним Ужице,

а остале именице су непознате у Каћу.

Тип кандило. Поред наведеног чују се и следећи Д. примери: бе

лило, беснило, варзило, гдведо, жутило, кдлено, копито, корито, лудило,

мастило, појило, прдлеће, растило, стдпало, цедило.

Неки Д. примери поред наведеног акцента у говору Каћа имају и

постакценатску дужину тако да припадају типу Арпље. То су: беспуће,
„“ “ - м - * - - - - ». W. - * - - м - - * „“ -

бесцење, Гуспње, Кобиље, дјњиште, посуђе, Потпcје, Прокупље, Требиње.

Другим акценатским типовима припадају и ове именице: артите, богат

ство, гддиште, градпште, трнало, гудало, двориште, лејало, наследство,

одело.

Именице јдведо, колено, копито, стопало, су и ж. р. и гласе поведа,

копита, кдлена, стдпала.

У Гмн. акценат се мења као код Д.: варзила, гдведа, кандила, кд

пита.
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Тип бућкало. У Каћу су познати и ови Д. примери: бадало, вешала

(пл. тант.), видело, језеро, мерило, длово, детрво, правило, седало, страшило,

тдцило, цртало.

Другим акценатским типовима припадају: војводство, грлашце, трбце,

деспотово, срдашце, сунашце. Именица Дунаво је м. р. Дунав. Остале

именице које наводи Д. нису познате.

Именице овог типа задржавају акценат у свим падежима једнине и

МНОЖИНе.

Именица језеро у множини може имати као код Д.: језера, језера,

језерима, али се чује и језера, језера, језерима.

Тип одало. У Каћу се чују ови Д. примери: бичаље, весеље, деверство,

држаље, имање, јединство, јестиво, опело, пијанство, познанство, порекло,

посело, поштење, проклетство, распеће, расуло, свануће, створење, убиство.

Именица сечиво позната је у овом облику и са овим акцентом, а именица

лежај је м. р. Остали Д. примери нису познати.

Додатни примери из Каћа: брдашце, грлашце, детињство, језерце,

јунаштво, коларство, лукавство, оделце, оканце, острвце, срдашце.

У свим падежима акценат остаје без промене.

Тип решето. Чују се ови Д. примери: божанство, вретено, господ

ство, решето. Остали су пришли типу одело.

Тип насеље. У Каћу овом типу припада још само раскршће, док је

код именице паперје акценат скраћен (паперје). Именица престбље позната

је у облику престо.

Примери из Каћа: вијање, возање, делење, дбстојно, љубљење, маже

ље, мбрање, палење, писање, чување итд.

Тип прућице. У говору Каћа ни један Д. пример нема овакав акце

нат, али зато овом типу припадају: банчење, картање, момчење, памћење,

пелање, фарбање, сањкање итд.

Тип румење. Од Д. примера чују се ови: Ариље, безумље, босиље,

бусење, дрвеће, знамење, зрневље, иверје, камење, кестење, корење, дбличје,

дјњпште, дкрпље, дружје, подножје, подручје, Потпcје, прстење, ремење,

сатпште, угљевље, узглавље, уздарје, чдкбће.

Другим акценатским типовима припадају именице: буњиште, (3)ia

pпште, детињство, јунаштво, лукавство, кдспите, ноћиште, сајмиште.

Остали Д. примери нису уобичајени.

Примери из Каћа: веслање, кдлање, драње, читање, чупање и сл.

Тип вариво. Поред наведеног чују се и следећи Д. примери: кољиво,

крество, кућиште, пециво, плетпво, предтво, рочиште, седиште, селпште,

сирпиште, сочиво, скрдвпште.

Други акценат имају: брдашце, знамење, језерце недарца, острвце,

сунашце. Остали Д. примери нису уобичајени у Каћу,

Додатни примери из Каћа: бојиште, двориште, дерпиште, кризбање,

певање, пливање, сејање, сечење, цртање.
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Множина од поменутих именица није уобичајена.

За Д. тип iliуманство у Каћу постоји само један пример — топоним

Беркасово.

Д. тип Смедерево заступљен је у Каћу са још два топонима: Паши

ћево, Радојево.

За тип Драгачево од Д. примера познат је и Брашанчево, а ту су и

закерало, затезало, курдекало, отезало. Код овог типа акценат је исти у

свим падежима једнине и множине.

Тип зеленило. Познати су и ови Д. примери: Бешеново, мотовило,

огледало, плаветнило, ружичало, руменило, сиромаштво, (и сиромаштво)

Остали Д. примери нису познати.

Примери из Каћа: Милошево, црвенилс, шаренило.

Акценат је исти у свим падежима једнине и множине.

Тип доброчинство. Осим овог познати су и следећи Д. примери:

бојомбљство, достојанство, задовољство, капетанство, неваљалство, по

колење, пријатељство.

Остали Д. примери се не чују.

Примери из Каћа: коританце, одстојање, откровење, побратимство,

постојање, улегнуће.

Тип величанство. Чују се и ови Д. примери: владичанство, сведочан

ство, човечанство. Ни једна од ових речи није често у употреби тако да

нисам чула ни од једне множину.

Остали Д. примери нису познати.

Тип шеталиште. И други Д. пример разбојиште се чује, а овом типу

припадају и следећи примери из Каћа: купалиште, радилпште, скака

лиште.

Акценат у свим падежима остаје исти.

Тип рудничиште не постоји у Каћу.

Тип игралиште. Од Д. примера познати су и: бдстаниште (и боста

нпште), купуспште, пристаниште, тркалпште. Остали Д. примери нису

уобичајени. Именица коританце припада типу доброчинство.

Акценатских алтернација нема.

Тип певалиште. Остали Д. примери нису у употреби осим именице

материнство која може имати и акценат материнство.

Примери из Каћа: моловање, пресовање, силовање, фасовање, царо

вање. -

Тип незаконство. Д. пример је непознат, али има речи из говора

Каћа које припадају овом акценатском типу: завијање, задевање, зали

вање, надевање, обување, одевање, повијање, покретање, поливање, убијање.
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Тип јеванђеље. Чују се и ови Д. примери: вашарпиште, мудриште.

Неколико Д. примера припада другим акценатским типовима: изобиље,

милосрђе, дбележје, Подунавље, Пдморавље, праскозбpје, старешинство.

Остали Д. примери нису у употреби.

Примери из Каћа: Госпођинце, девдвање (и девовање), кромпириште,

кудељаните.

Акценат остаје исти у свим падежима.

Од пет петосложних Д. типова у говору Каћа чује се само један који

је у Каћу, као и код Д., представљен са два примера: крвопролиће, непри

јатељство. У овом говору постоји још један тип петосложних именица

ср. р. који Д. не спомиње, а то су именице са (“) акцентом на трећем

слогу и дужином на пенултими: визитирање, заминдравање, зановетање,

измотавање, одмотавање, проваљивање, строваљивање итд.

Именице ср. р. са проширеном основом.
f

Тип време/дете. Једини Д. пример са н-проширењем: време, у Каћу

одговара Д. норми: времена, времену, временом, времена, времена, време

Нf{J}{(1.

Са ти-проширењем од Д. примера чују се: дете, јаје, јуне, кљусе,

парче, свињче. У косим падежима као и код Д. акценат се скраћује па

имамо: дете — детета — детету, али поред овакве парадигме именице

јуне, кљусе чују се и са акцентом из Нјд. у косим падежима: јунета, кљу

сета. Именице овог типа за које Д. није сигуран какав акценат имају у

косим падежима, у говору Каћа све имају нескраћен акценат: биче,

бравче, ђаче, звонце, змијче, керче, кумче, Немче, слушче, тане, Швапче.

Именице дерле и уже не припадају овом акценатском типу, а остали Д.

примери нису познати.

Место множинских падежа од именица типајуне уобичајени су облици

за збирне именице јунади.

Тип прасе. Сви Д. примери се чују: блазне, двизе, ждребе, прасе. У

косим падежима ове именице скраћују акценат: прасе — прасета — пра

селу.

Од подгрупе ових именица код којих се акценат из Нјд. задржава

у свим падежима, у говору Каћа овако се понаша само именица шише.

Именице бепче, дрвце мењају квалитет акцента, а остале нису познате.

Проширење -c- има једино именица тело у множинским падежима,

али су ови облици ретко у употреби: телеса — телеса — телесима.

Тип сирће. Овом акценатском типу припадају и следећи Д. примери:

дугме, кубе, теле, шкембе, штене. Другим акценатским типовима припа

дају: коњче, момче, ђуле, сомче, шише, Шокче. Остали Д. примери нису

ПОЗНАТИ.

У косим падежима једнине ове именице задржавају акценат из Нjд.

Ни једна од ових именица нема множину у говору Каћа. Место множин

ских падежа овде су уобичајени облици за збирне именице: дугмади,

телади, штенади.
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У говору Каћа овом типу припада и пуце.

Тип јагње. Поред наведеног од Д. примера чују се и ови: бреме,

буре, виме, гушче, дрво, ђубре, име, јаре, клупче, коло, крме, куче, лане,

маче, небо, дме, паче, пале, племе, раме, семе, сламе, теме, таче, ћебе, уво,

чудо. Остали Д. примери се не чују у Каћу. |-

У свим падежима једнине акценат остаје непромењен.

Све именице са -т-проширењем уместо множинских облика имају

збирне облике, док именице са -н-проширењем чувају облике множине.

Као и код Д., именице са -н-проширењем у свим падежима множине,

осим Г., имају () акценат на пенултими: рамена, рамена(ма). У Гмн.

добијају (“) акценат на пенултими: имена, племена. Овакве промене де

шавају се и са именицама са -c-проширењем уколико се те именице чују

у облицима множине: небеса — небеса, ушеса — ушеса, чудеса — чудеса.

Тип назиме. Овамо спадају и следећи примери: накољче, презиме

(са -н-проширењем) док Д. пример напринче није познат. Као и код Д.

ове именице задржавају акценат из Нjд. у свим падежима једнине:

назимета. Падежи множине могу се чути само од именице презиме:

презименајпрезимена — презимена — презименима. Именица назиме место

множине има само збирне облике: назимади — назимади — назимадима.

Тип мајаре. Од Д. примера овом акценатском типу припадају и:

Арапче, измече, парипче, посмрче, унуче. У свим падежима једнине акце

нат остаје непромењен, а место множине ове именице имају збирне об

лике: унучади.

Тип ждребенице-ждребешцета не постоји.

Тип живинче-живинчета. Поред овог чују се и следећи Д. примери:

бегунче, буренце, голупче, детенце, дивјаче (Каћ), дугменце, ждребенце,

јаренце, јединче, марвинче, пастирче, пиленце, стакленце, теленце, фртаљ

че, чељаде. У говору Каћа овом типу припадају и деминутиви на -ашцеf

|-анце, -ешцеј-енце, -че, -лце: брдашце, вименце, госпоче, грланице, ђаволче,

јагњешце, језерце, курјаче, кученце, марамче, маченце, оделце, оканце, ос

трвце, прозбpче, срдашце, стакбце, сунашце, цедуљче. Неки од ових деми

нутива у косим падежима могу се јавити и без проширења тако да су већ

наведени у типу одело-одела. Сви наведени примери у говору Каћа

задржавају акценат из Нјд. у свим падежима једнине.

Д. код овог типа именица није сигуран у акценту у косим падежима,

па оставља могућност да поменуте именице имају (“) акценат у косим

ПадеЖИМа.

У говору Каћа се поред наведених именица са истим акцентом у

свим падежима може издвојити и подтип са скраћеним акцентом у

косим падежима: жуманце — жуманцета, беланце — беланцета (код Д.

жуманце). Овакав тип Д не помиње посебно.

Праву множину има само неколико именица овог типа и све имају

() акценат на пенултими у свим падежима осим генитива: брдашца,

прлашца, језерца, оделца, оканца, острвца, срдашца, стакбца, сунашца. У
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Гмн. било би брдашаца, детрваца и сл. али то нисам чула. Пошто се од

ових именица чују и збирни облици (језерцади, оделцади), уколико је

потребно употребити Гмн., употребиће се збирна творба (оделцади).

Остале именице имају само збирне облике: думенцади, ждребен

цади, јединчади.

Тип сирдче-сирочета. Од Д. примера чује се и канабе, сироче, чик

меже, шиљеже. Именице беланце, жуманце припадају претходној кате

горији.

Уместо множине код ових именица јављају се збирни облици: си

рочади, шиљежади.

Тип Бачванче-Бачванчета не постоји.

Тип девојче-девојчета. Чују се и ови Д. примери: дилберче, дđбјче.

Акценат као и код Д. остаје неизмењен у свим падежима једнине. Остали

Д. примери имају други акценат: јеленче, Латинче, мајмунче, накољче.

Тип Циганче-Циганчета. Од Д. примера у говору Каћа чује се још

само пасторче. Именица невреме коју у овом типу наводи Д. у говору Каћа

у косим падежима задржава акценат из Нјд, али губи постакценатску

дужину. Акценат и постакценатска дужина код ових именица остају

исти у свим падежима. Именице котиле и ждребенце у говору Каћа при

падају другим акценатским типовима.

Место множине ове именице у Каћу имају збирне облике: Циган

чади, пасторчади.

Четворосложне именице ср. р. са проширеном основом нису честе

у говору Каћа, а од Д. примера могу се чути само следећи: Арнауче,

варошанче, калуђерче, прњаворче, Сарајевче, Ерцегбвче.

4.2. АКЦЕНАТ ЗАМЕНИЦА

4.2.1. Именичке заменице

Упитне заменице ко, шта имају двојак акценат — уколико се упо

требе самостално имају (“) акценат: кб, шта, Ко? Шта? Ко, зар ја? Шта,

пи нећеш?“? Уколико се ове две заменице употребе несамостално, у

реченици, увек ће у оба примера бити кратак акценат: Ко то иде? Шта

ндсиш?

Облик што чује се, али само у значењу зашто“. Ова заменица, као

и претходне може имати оба акцента — (“) акценат у самосталној упо

треби: Нећу више доћи. Што? и (“) акценат кад је употребљена у рече

ници: Што плачеш?“

*? Тако је и у Поцерини, в. М. Московљевић, Акценатски систем поцерској

говора, Библиотека Јужнословенског филолога I, Београд, 1928, стр. 47, а и у Срему

(o. c. 70).

** Заменица што поред упитног може имати и односно значење: Дднела сам

књигу што си ми јуче дала. Што дна зна лепо да пева!

** Тако је и у Поцерини (о. c. 47).
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Код неких сложених облика јављају се поред новоштокавских ак

ценатских облика и облици са непренесеном акцентуацијом. Употреба

облика са непренесеним или пренесеним акцентом семантички је услов

љена. Тако непренесени акценат имамо у следећим случајевима: ко јдд

(било ко): Ко гдд дође не детане дуго, што гдд (билo шта): Што гдд поједе,

пдврати; којекб (макар ко): Код њи ддлази само којекб, којешта/којита

(макаршта, нешто безвредно): Којишта накупујеш па не носиш. Наравно,

исти ови облици, изузев облика којекб, чују се и са пренесеним акцентом,

с тим што облици когод, штогод значе неко, нешто (Ако когод дбђе нека

причека. Какви су колачи? Штдгод!), док којешта и са пренесеним акцен

том има исто значење као и са непренесеним.

Лична заменица за треће лице м. р. гласи дн.

У Г-А и Д-Л личне заменице првог и другог лица, трећег лица јед

нине м. р. и повратне заменице себе имају увек само () акценат“. Код

мене је била робијашка башта. На њега сам навико. Теби је то мало.

Код поменутих заменица, уколико имамо енклизу, може се чути

постакценатска дужина које код Д. нема“: Од мене су све узели. За тебе

се прича да . . . Овакви случајеви са дужином на падежном наставку су

врло ретки, обичнији су примери без дужине.

Оваква секундарна постакценатска дужина јавља се и осим енклизе у

Срему и Поцерини“.

У Иjд, личне заменице ја акценат је увек кратак: Иће са мном на

нsиву.

Нема преношења акцента на предлог код акузативних енклитика

пошто овакав тип синтагми није уобичајен у овом говору.

4.2.2. Придевске заменице

Присвојне заменице. Облик њезин који има Д. у Каћу се не чује, већ

само њен. Такође се не може чути Д. облик чиј, у Каћу је увек чији. Остали

облици ове заменице имају у Каћу облик и акценат као код Д.: чија,

чије.

У промени присвојних заменица мој, твој, свој“ чује се факултативно

постакценатска дужина на наставцима -ov(a), -ем (у Каћу -им), -им, мојбi,

твојим; евојим поред чешћих примера као: твојој, мојим, својим. Ова постак

ценатска дужина никад се не јавља на осталим присвојним заменицама:

његов, његовог, његовом, нашој, вашим, њиној, њиним.

Показне заменице. Код ових заменица постакценатска дужина у

Каћу се јавља само у овим случајевима: двај, днај, двој, днбу, двом, дном, а

често ће бити без дужине двај, днај, двој, дној, двом, днoм.

*“ Тако је и у Госпођинцима.

** Ђ. Даничић, Мала српска граматика, Беч, 1850, I—IV, 92.

** Поцерски говор, стр. 231, Сремски говор, стр. 49.

** Ова дужина може се чути и у облику чијој, али не доследно.
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Заменица тај у парадигми има кратак акценат: тој, том, тим, акце

нат је дуг једино у двофонемским облицима: та, то, те, ту, то, ти, те,

тiá, тiti, iTië, те, та.

4.3. АКЦЕНАТ ПРИДЕВА

Тип мали-мала. Као и код Д. придеви овог типа имају само одре

ђени вид.“ Акценат је у свим падежима исти. Од Д. примера у Каћу се

чују: леви, мали, пуки, рани, сањи, фани, а остали су непознати.

Тип блај-блаја. Познати су скоро сви Д. примери: бео, блед, брз,

врđн, врућ, глув, густ, жив, груб, жут, јак, крив, крњ, крут, лењ, леп,

луд, љут, млад, млак, нај, нем, плав, пуст, прек, риђ, сед, скуп, слан, сув,

птврд, туђ, туп, цео, црн, чврст, чест и пример из Каћа влаш (мек, лепо

нарастао колач, каже се само кад је тесто у питању).

Придев кус уобичајен је само у облику кусав, а придев свет има само

одређени вид: свети.

У одређеном виду је (“) акценат као и код Д.: блати поглед, блата

реч, блато сунце; благи погледи, блаје речи, блата деца.

Д. има и два примера који се у одређеном виду јављају са дублет

ним акцентима. То су свети(свети, чести/чести. У Каћу је ова појава

много раширенија тако да дублетни акценат има петнаест од укупно

тридесет седам придева: врући/врући, груби!ipуби, густи/iусти, јаки јаки,

крави|криви, крути/крути, лепилепи, љути/лути, плавијаласи, слани/слани

сувијсуви, тврди(тврди, тупи/тупи, чврстијчврсти, чести/чести. Само ()

акценат у одређеном виду имају придеви: брзи, млади, свети, туђи. О

дублетним акцентима у Гружи шише И. Стевовић, а закључци до којих

је дошао потврђују се и у Каћу. Примери из ова два говора се углавном

слажу, а као и код Стевовића и овде је описни придев не у описној,

него у називној функцији: тврди сирац, често сито.

Тип ббс-бдсо-боса: бдст. И овај и други Д. пример то имају овакав

акценат у неодређеном виду и у Каћу. У одређеном виду у Каћу се,

неће чути (“) акценат него остаје акценат из неодређеног вида: јдли.

Тип здрав-здраво-здрава : здрави. Од Д. примера у Каћу се упо

требљавају: врго, зао, здрав, зрео, крт, лак, лди, мио, нов, прав, прдст,

пруг, пун, ром, сан, сит, слаб, спор, стар, стран, стрм, тија, трдм, труо,

чио, чист, као и шкрт.

Други акценат има придев сав, а придев рад није познат у значењу:

„весео”, „расположен”, већ само у значењу „који нешто хоће, жели“

Нисам рада путдвати.

Други облик имају придеви дуг (Каћ: дугачки), мек (Каћ: мекан),

пјан (Каћ: пијан), а остали нису уобичајени.

** Изузетак је једино придев фин, који у Каћу, као што се види, може имати и

неодређени вид, а акценат остаје исти.
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У одређеном виду ситуација се у Каћу не слаже са Д. Уколико је

неки придев уобичајен у одређеном виду, имаће чешће () него (“) ак

ценат. Д. даје за дублетни акценат три примера (дуп(дуга, мекајмека,

мрка|мрка). У недоумици је да ли је то једини акценат у одређеном виду

за још два придева: ветха, вити. Наведени примери не могу послужити

за поређење са каћком ситуацијом пошто у говору Каћа једни имају

други облик (дуг = дугачак, мек = мекан), а други се не употребљавају.

Придеви здрав, прав у Каћу имају у одређеном виду само (“) акценат:

здрави, прави (код Д.: здрави/здрави, прави/права“), док придев зао није

уобичајен у одређеном виду. Једино се са Д. слаже акценат придева

стар у одређеном виду: стари.

Придеви који су уобичајени у одређеном виду са (“) акцентом:

врели, здрави, зрели, лаки, нови, прави, прдсти (кревет), слаби, спори,

*{1^сt{{24.

Придеви који се могу чути у одређеном виду са (“) акцентом: мили,

тији (човек), трули.

Остали нису уобичајени у овом говору.

Тип врапчев-врапчева. Од Д. примера овом типу припадају: врiицов

(Д. вранчев), врапцов (Д. врапчев), ђаков, краљев, мачков, бвнов, брлов, пат

ков, петлов, свирцов (Д. свирчев), стрицов (Д. стричев), тетков, чварков,

СВИ На —06.

Са наставком -ии чују се сви Д. примери. Акценат као код Д. има

само придев зечији и примери из Каћа бичији, бравчији. За разлику од

Д. у Каћује увек наставак -ији: вражији (Д. вражји), врапчији (Д. врапчји),

вучији (Д. вучји).

Од Д. примера други акценат имају: банов, брацин, јежов, кнезов

(Д. кнежев), мајкин, а остали се не чују.

Акценатски дублети чују се код следећих примера: зељинјзељин,

мамин!мамин, Ненин)Ненин, сејинјсејин, татин(татин, ћбрин|ћдрин,чи

кин(чикин.“

- Примери из Каћа: бакин, брашин, вавин, Генин, бицин, Данин, декин,

Евин, жапцов, Жарин, ждрепцов, Живин, зекин, Збкин, збљин, Збрин, ја

јин, Јашин, Јецин, Јуцин, Јовин, Јоцин, Кајин, Којин, лијин, лбвцов, Љи

љин, Марин, Мијин, Мирин, Мратин, Надин, Ниџин, бвцин, бСин.“

Тип брак-jбрка. Овом акценатском типу у Каћу припадају придеви:

бесан, будан, вредан, гладан, јбрак, дужан, жедан, златан, једар, кадар,

ладан, мастан, миран, мудар, мутан, празан, пресан, раван, редак, ружан,

сјајан, смешан, страшан, таман, тежак, тесан, трезан, шупаљ.

** Д. акценат прави чуће се у Каћу уколико се овај придев употреби у значењу

„стварни, истински, онакав какав треба да буде”, а кад је у питању значење „неискрив

љен”, увек ће бити само кратак акценат.

*“ Код ових акценатских дублета заједничко је то што сваком акценатском

дублету код придева одговара акценатски дублет код одговарајућих именица (сејајсеја

и сл.) Примери из Каћа: батин(батин, баћин(баћин, лалин(лалин, чичинfчичин.

** Овако много присвојних придева типа врапцов условљено је многобројношћу

двoсложних именица са () на првом слогу.
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Другачији акценат имају ови Д. примери: кваран, красан, мрачан,

мрсан, снажан, стадан, тачан.

Остали Д. примери нису познати.

Придеви овог типа који се завршавају на -л у говору Каћа се не

слажу акценатски са Д., тј. у Каћу задржавају () акценат у Нјд, као

Да се не мења -л X -o: најо.

Дублетни акценти чују се у следећим примерима: кратак кратак,

крупан/крупан, плитакlплiитак.

У одређеном виду у већини случајева је (“) акценат како нормира

Д., али се поред овог акцента среће и () акценат, а негде се јављају и

примери са оба акцента, Дублетни акценти се само код једног примера

поклапају код Д. и у Каћу. Код Д. примера са дублетним акцентима у

одређеном виду ситуација је оваква: већина тих придева у говору Каћа

има само () акценат: кратки (Д. кратки/кратки), крупни (Д. крупни

(крупни), плитки (Д. Платки (плитки), ретки (Д. ретки(ретки), један при

дев има само (“) акценат: страшни, а један има оба акцента како про

писује Д. : тешки/тешки.

Тип кумов-кумова. Од Д. примера који су познати у Каћу ни један

не одступа од Д. норме: банов, Ђурђев, јарцов, керов, мајкин, Марков,

Павлов, синов, старцов, ћуков, младин.

Придеви са ии акценатски се слажу са Д., али се морфолошки

разликују пошто је у Каћу код свих -ији: ћурчији, чавчији и каћки при

мери мбрчији, сарчији.

Тип даван-давна. Са Д. се слажу у Каћу следећи примери: бедан,

бујан, буран, видан, властaн, гневан, грдан, даван, дичан, јаван, киван,

красан, pујан“, славан, сталан, сушан, тужан, као и веран и само сложени:

горњи, дбњи, жарки, зимски (Д. замни), јарки, крајњи, брни, радни“, суд

ни, тајни, травни.

Придев главан у Каћу има само одређени вид са акцентом какав

је код Д.: Плавни.

Остали су или непознати или имају други акценат.

У одређеном виду, као и код Д., најчешће је (“) акценат као и у

одређеном виду: бедни, бујни, дивни, јавни, красни, славни, стални, сушни.

Промену (“) у (“) акценат код одређеног вида ових придева у говору

Каћа немамо, тј. ни један од Д. примера са (“) акцентом у одређеном виду

нема тај акценат у говору Каћа: брчни, вратни, јузни, зубни(зубни, крвни,

месни, петни, репни, сани. Придеви рудни и сирни се не чују.

Тип iотов-iотова. Већина Д. примера који се чују у Каћу има акце

нат који прописује Д.: бдбов, брестов, винов, врбов, глотов, рабов, дренов,

дудов, јелов, крстов, куков, маков, момков, днев (у Каћу дуов), Петров,

** Овај придев Д. даје у с. р. из чега се може закључити да није уобичајен у

м. р. У Каћу се може чути и у м. p.

** Овај придев чује се и у неодређеном облику радан.
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попов, робов, свекров, сомов, твдров, трнов, церов, чамов, језив, бајљив, бриж

љив, вашљив, јадљив, драмљив, жижљив, једљив, лажљив, марљив, мут

љив, плачљив, плашљив, пудљив, сипљив, смрдљив, спадљив, стидљив, стра

шљив, ћудљив, ћутљив, ушљив, црвљив, шаљив, шкодљив, штедљив, питом,

пијан, прдстран, дуњен, стаклен, и само сложени: бедрени, жетвени, па

клени, свечани; женин, сестрин, снајин, богат, брадат, бркат, глават,

грлат, зубат, крилат, кракат, носат, дкат, прсат, репат, вечит, љутит,

сpдит, стасит, честит, гдвеђи, сакат, поган, као и рђав.

Придеви са наставком -ни у Каћу имају један слог више: бравији,

врапчији, дивији, двчији, мравији, као и примери из Каћа: козији, мишији.

Одступања у акценту од онога што прописује Д. се јављају у сле

дећим случајевима: čiин, башин, ваљаст, вишњев, клизав, лукав, Лукин,

Мратин, мулин, новчан.

У одређеном виду акценат остаје исти као у неодређеном. Није

уобичајено преношење акцената на пенултиму као што даје Д. Једини

пример код којег ова промена долази у обзир је црквени који се чује

много чешће и са акцентом на првом слогу: црквени.

Тип зелен-зелена. Д. примери за овај тип и у Каћу имају овакав

акценат: јдлем, далек, дубок, зелен, мален, румен, свилен, црвен, шарен,

широк. Други акценат имају: студен-студена, дебо-дебела. Остали су

нспознати.

Акценат у одређеном виду у Каћу се слаже са Д.: високи, дубоки,

свилени, црвени, шарени и сл.

Нису познати Д. примери који имају само одређени вид.

Тип мртав-мртва. Ово је једини пример за овај акценатски тип

у Каћу. И у одређеном виду је као код Д.: мртви.

Тип дрвен-дрвена. Ова бројна Д. категорија у највише случајева

има у Каћу акценат као код Д.: аљкав, балав, бантав, брашнав, буђав,

буав, бушав, гарав, јецав, издав, лабав, глинџав, гнојав, гњецав, грбав, ју

бав, гурав, јутав, ушав, длакав, дрозгав, дроњав, ерлав, жвалав, жилав,

жмиркав, знојав, каљав, килав, клдпав, кљакав, крастав, крљав, крњав,

куштрав, лајaв, лоћкав, маљав, млитав, мршав, муцав, прљав, пупав, ру

тав, сањав, сликав, слузав, траљав, ћелав, ћдрав, ћдсав, ћулав, унукав, алав,

рапав, чађав, читав, чупав, шантав, шепав, шугав, шуњав, велик, весо,

кüсо, мекан, узан, ватрен, воден, твдзден, дрвен, леден, маслен, меден, па

прен, атлен, снажан, бабин, брiвин, Верин, вранин, газдин, зељин, кравин,

паткин, пашин, татан, теткин, диин, цурин, чапљин, чичин, и само у

одређеном виду: братов, јдстов, Дмитров, зетов, змајев, јалов, липов,

луков, смрдков, трешњов, удов, царов, плеснив, блесаст, брњаст, брдљаст,

буцмаст, вижљаст, вицкаст, вујаст, приваст, грдшаст, жућкаст, закаси,

кабаст, кукаст, луцкаст, мурјаст, пејав, путаст, рачваст, рашљаст, ид

раст, шиљат, штркљаст, лиснат, као и матор, музгав, немушт, пипав,

Титов, уљав, шашав.

Другачији акценат имају: бегов, богов, братин, дуждов, жесток, му

жов, ртов, раков, сđвин, кдсмат, речит.
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Одређени вид немају у Каћу придеви: читав и весо, а неодређени

вид немају: коштани, чојани, вдштани, вунени, дашчани, земљани, ка

мени, ланени, марвени (марвени), пртени, ражана, сламени, срчани (и срчани),
сукнени, свадбени.

Придеви са наставком -ии типа божји у Каћу су тросложни: божији

(и божији), јушчији, жабији, козији (и козији), кравији, мачији, минији,
пáчији, рибији, сврачији, тичији, као и дечији.

Остали Д. примери су или непознати или се облички и акценатски

разликују, па их нисам овде наводила.

У одређеном виду акценат се не слаже са Д. код придева који имају

и одређени и неодређени вид. Ови придеви у говору Каћа мењају (“)

акценат у () у одређеном виду па тако имамо: аљкави, балави, iguaçu,

каљави, ледени, луцкасти, мршави, прљави, матори, медени, кисели, велики,

дебели, једздени, дрвени, патрени, пупасти, чупави, шашави, као и скоро

сви други који имају одређени вид. Изузетак је само пример из Каћа

немушт који и у одређеном виду има исти акценат: немушти.

Тип бистар-бистра. Од Д. примера овом типу припадају следећи:

бистар, ведар, вечан, витак, вичан, влажан, јадан, filoак, гладак, гласан,

iнусан, прешан, ждребан, жељан, жустар, злдбан, јадан, јасан, крепак,

крдтак, кршан, адман, медан, модар, макар, моћан, мрзак, низак, диштар,

питак, плддан, постан, радан, расан, сетан, сатан, склизак, сладак, сло

жан, сочан, сузан, танак, топал, трдинан, узак, чудан, штетан, као и

кратак, редан, спреман, срећан, и само сложени: бадњи, вишњи, робни,

задњи, кућни, летњи, мркли, дчн“, предњи, ратни, собни, средњи, као и

злдбни, леђни, ножни, прсни, стражњи, ушни.

Други акценат имају Д. примери: болан, веран, вољан, знојан, јешан,

кужан, лажан, мучан, бран, силан.

У облицима придева бблан без непостојаног а акценат је исти као

и у бблан: болна, болно и никад се то -л- не губи као код Д.

Придев санан чује се само у облику сан, придев од именице репа

гласи само репин, а никако репна. Место блатан, уобичајено је блат

љав, место свилан је свилен.

Остали д. примери лексички су непознати.

У одређеном виду јављају се оба акцента, () и () као и код Д. с

том разликом што се () акценат јавља чешће, али не тако доследно као

у говору Груже.“ Сви Д. примери са дублетним акцентом имају такав

акценат и у говору Каћа, и осим њих, придеви: бистри/бистри, влажниј

|влажни, јаднијгадни, јаднијјадни, модриjмодри, моћни|моћни, нискијнitски,

диштри./диштри, склиски/склitски, сдчниједчни, тдпли/тдили. Само одре

ђени вид поред већ поменутих Д. примера у Каћу имају и ови придеви:

житни/оситни, јужни, лебни, познијадзни, рибњи, сламни.

Од примера који имају само (“) акценат у одређеном виду у Каћу

се овако понаша само придев десни. Остали Д. примери са () у одре

* o. c. 593.
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ђеном виду су познати, али имају оба акцента и чешће се чују са (“):

крснијкрсни, ноћни!ндјни, ручниlручни, цветни|цветни, часнијчасни, а при

дев кречни има само овај акценат.

Примери из Каћа за придеве који имају само одређени вид са ()

акцентом: бутни, вратни, носни, плућни.

Тип добар-добра. Овај једини Д, пример има исти акценат и у го

вору Каћа. Одређени вид није уобичајен.

Тип крцат-крцата. Наведени пример нема постакценатску дужину

у Каћу, а од Д. примера који имају само одређени вид у Каћу се чује

без дужине, једвити (у изразу На једвите јаде) који по значењу одго

вара Д. примеру једвини. Други акценат у Каћу има придев домаћи, а

остали су непознати.

Д. норми за овај акценатски тип придева одговарао би пример из

Каћа: једини који Д. не наводи.

Тип ваљан-ваљана. У Каћу се наведени пример слаже у потпуности

са Д. нормом, али примери који су по пореклу партиципи презента ни

када се не чују у облику и са акцентом који даје Д. Само одређени вид

имају: држећи, носећи, а два имају наставак -ан: имућан, могућан. Остали

нису познати.

Од Д. примера за придеве који имају само одређени вид у Каћу

је уобичајен само немушти који се може чути и у неодређеном виду:

немушти.

Одређен вид придева ваљан није уобичајен.

Тип крвав-крвава. Само овај Д. пример и у Каћу има овакав акце

нат, а остали имају (“) акценат и немају дужину.

У одређеном виду у Каћу је уобичајен () акценат: крвави, крвава,

крваво.

Тип варничав-варничава. Познати су ови Д. примери: бадемов, вар

ничав, кусоњин, сивоњин, нароњин, као и зевалов, лбтовов, млакоњин, па

цовов, репоњин. Другачији акценат од Д. имају: бирдвљев, корњачин, чам

инјин, а остали су непознати.

Тип мамуран-мамурна. Сва четири Д. примера чују се са овим

акцентом и у говору Каћа: барутни, вашарни, тарнични, као и завидан!

fзавидни, зависан|зависни, народни, поносан/тоносни, порочан/порочни, пре

коран/прекорни, раскошан!раскошни, саборни, и само у одређеном виду

заробни, парнични. Овде спада и пример јетрвин.

Тип анђелов-анђелова. Осим наведеног овде спада још само Д. при

мер мајсторов. Пример фратров је двoсложан, а остали нису познати.

Примери из Каћа: бирошов, прошов, Јаношов, кацошов, мачоров, Ми

летов, Радетов, сумпоров, туторов, цензоров, Шандоров.

Тип бддљикав-бддљикава. Од Д. примера са наставком -ав само три

и у Каћу имају акценат као код Д.: бодљикав, главичав, грдзничав. Са ()

акцентом су водњикав, јектичав, а остали на -ав нису познати.

— 60 —



Прозодијске особине говора села Каћа 327

Д. примери на -ов и -ин у већини случајева се са овим акцентом

потврђују и у Каћу (уколико су лексички познати): Арапов, биберов,

медведов и сл. Пошто је акценат условљен акцентом именице од које је

придев изведен, имамо: Даницин (Даница), кнеiињин (кнеiиња), ортаков

(дртак)“, шимширов (шимшпр).

Већина придева на -аст има (“) акценат: беличаст, зеленкаст, јду

наст и сл. Са Д. се слажу само следећи примери: коритаст, кулашаст,

трбушаст(трбушат, чарапаст. Д. примери са -ит нису уобичајени,

а из Каћа имамо само један пример: устранит (кос, стрм).

Од Д. придева на -ии чује се само лисичији/лишчији. Варијанта лиси

чији акценатски се слаже са Д. али не и морфолошки, као што је и до

сад био случај са овим придевима. У неким примерима акценат долази

на други слог: кокошији, курјачији и каћки пример голубији. Са Д. се

не слаже чдвечији.

Придеви на -ећи и у Каћу се јављају у две акценатске варијанте:

јагњећиlјајњећи, јарећијарећи, јунећи(јунећи, пилећи/пилећи, прасећи/пра

сећи, срнећи срнећи, телећи телећи, као и примери из Каћа ћурећи/ћурећи.

Без промене акцента и овде је придев ждребећи и додатни примери:

керећи и интенећи. А такав акценат има и четворосложни придев ма

гарећи.

Тип језичан-језична. Јављају се ови Д. примери: алватан, декудан,

правичан, скерлетан, стравичан, теретан, челични (у Каћу и челичан),

као и алатаст, алатов, бискупов, деспотов, доратов. Од придева који се

чују у Каћу добијају постакценатску дужину на пенултими: биберни,

бисерни, дубвни, кудељни, шећерни.“

Као и у Гружи и у Каћу други акценат имају: живахан, корпстан,

љубазан, дбилан, подобан, пшенични.

Тип милостив-милостива. Овај Д. тип у Каћу има више акценатских

могућности.

Д. норми одговарају следећи примери: Васојев, гдстојин (Д. јдсто

ђин), грдораст, деверов, дрвенаст, ђаволов, ђаконов, заовин, знаменит, исти

нит (Д. истинити), јабуков, јаворов, љубичаст, мамицин (Д. мамичин),

материн, местичав (Д. мjeстичан), Милошев, мргодаст, племенит, ру

жичаст, свекрвин, Туркињин.

Уз Д. акценте јављају се постакценатске дужине: жалостив, јасенов,

лишајев, милостив, дчувов.

Узлазни акценат јавља се код придева: ешкутов, каменит“, мешо

вит“, мркоњин, путњичав, рđбињин.

Остали Д. примери нису познати.

У одређеном виду остаје исти акценат: истинити, знаменити.

** Овај пример са овим акцентом чује се и у говору Груже (o. c. 595).

* Постакценатску дужину ови примери имају и у Гружи (о. c. 595).

* Д. ова два примера има у Српским акцентима са овим акцентом (о. c. 228).

4
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Тип слдбодан-елдбодна. Од Д. примера у Каћу су познати следећи:

бдлестан, жалостан, пакостан, праведан, пуначак, радостан, слабашан,

cлдбодан, срамотан, страотан, као и дугачак и у одређеном виду месечни.

Сви Д. примери који се чују само у одређеном виду у Каћу имају

() акценат: вaздашњи, најдашњи, двдашњи, свајдашњи, тадашњи, тамош

љи“, као и јутрошњи и летошњи.

Од Д. се разликују јутарњи, себични, северни, сунчан.

Остали Д. примери нису познати.

У одређеном виду Д. акценат имају: праведни, радосни, слободни,

срамотни, стрČотни, а квалитативну промену акцента имамо у болесни,

жалосни, пакосни.

Тип ковачев-Кđвачева. Већина Д. примера има овакав акценат: аласов,

берачов, бирташов, вратаров, врачаров, диздаров, звонаров, зидаров, злата

ров, јунаков, кључаров, ковачов, козаров, комарцов, копачов, лађаров, лека

ров, овчаров, орачов пандуров, пиваров, писаров, певачов, простаков, рвачов,

сарачов, спавачов, станаров, стражаров, султанов, ајдуков, чешљаров,

нуварсв, иелатов.

Са Д. се не слажу придеви код којих акценат зависи од именице од

које је придев изведен: Адамов (Адам), везиров (везир), дервишов (дервиш),

дервишов (дервиш — справа за сечење резанаца), ишланов (uитан), чиз

маров (чизмар).

Тип танушан-танушна. Акценат какав прописује Д. у Каћу имају

примери: малушан (Д. мајушан), танушан, у одређеном виду: малушни,

танушни. Са Д. нормом слаже се и пример из Каћа: округо, у одређеном

виду: дкругли.

Други акценат имају остали Д. примери: имућан-имућни, могућан

-могућни.

Тип болешљив-болешљива. Овај акценатски тип није јединствен у

говору Каћа. Уочава се акценатска диференцијација овог типа придева

на три групе. Највише придева има акценат као код Д. : iолишав, голуж

драв, сувоњав, гардвoв (Д. јардвљев), белдвов, зељдвов, мркдвов, шардвoв,

бојажљив, болешљив, говорљив, грабежљив, крмељив, лишајив, миришљав,

срамежљив, тугаљив, иандрљив, голубији (Д. iолубињи), кокошији, домши

љат, бардвит, биковит, брдовит, брегдвит, валдвит, виддвит, вилдвит,

ђубревит, каменит, кишовит, лековит, маловит, мешовит, песковит, сенд

вит, чворндват, јучерашњи. Са (“) акцентом јављају се: бдињав, бдаљаст,

будаласт, враголаст, дугуљаст, ђаволаст, беличаст, кдиштуњав, метиљав,

пепељав, јасенов, соколов, сотонин, пепељаст. Неколико примера има ()

акценат на првом слогу Јаковов, инвалеров, обилат.

У одређеном виду, код придева који га могу имати, акценат је увек

на унутрашњем слогу без обзира на акценатску ситуацију у одређеном

виду. Тако, нпр. придеви који у неодређеном виду имају акценат на

првом слогу у одређеном виду имају: богаљасти, бојињави дугуљасти,

метиљави и сл., тако да се може рећи да се ситуација у одређеном виду

слаже са Д.

“ Исти примери са оваквим акцентом чују се и у Гружи (о. c. 596).
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Тип плаветан-плаветна. Овакав акценатски тип у неодређеном виду

не постоји у Каћу. Сва три Д. примера акценатски другачије изгледају:

дугачак, малецак, плаветан. Слагање са Д. постоји у одређеном виду:

дугачки, плаветни, а трећи пример има секундарну постакценатску ду

жину: малецки.

Тип Јадранкин-Јадранкина. Овај придев у Каћу има други акценат—

Јадранкин, али овом типу припадају примери: Бачванкин, Буњевкин,

Куљанкин, Мачванкин, Мбљанкин.

Тип путников не постоји.

Тип магарчев-мајарчева. Од Д. примера у Каћу овом типу припадају

и: девојчин, јесењи, као и сви примери за овај тиш које наводи И. Стево

вић за говор Груже.“

Остали Д. примери су непознати.

Примери из Каћа: Дартнкин, домаркин, Душанкин, молеркин, певаљ

кин, Радбјкин, швалеркин.

Тип вечерњи-вечерњег. Већина познатих Д. примера има акценат

као код Д. осим придева товарни (тдвар) који припада типу лабудов

-лабудова.

Тип лабудов-лабудова. Од познатих придева, а већина се чује у

Каћу, другачији акценат има само солдатов (солдат).

Тип врлетан-врлетна. Ова врло бројна Д. група придева потврђује

се са овим акцентом углавном и у Каћу, осим придева кућевни, љубавни

који у Каћу имају само одређени вид. Од осталих Д. придева који имају

само одређени вид познат је само придев северни.

Д. придеви типа кољивнт, кердвни су у овом облику и са овим акцен

том непознати у Каћу. Једино се чује са типским акцентом придев све

тбвни. У одређеном виду позната су са акцентом који даје Д. два при

мера: мужевљев, синдвљев, којима се придружују примери из Каћа братов

љев, вандровљев.

О Д. типу придева алосан-алосана (у Каћу непознат, али има нпр.

iљеђocaн-плеђосана) биће речи уз глаголе типа кидисати-кидишем, а о

придевима типа прдрушан-прдрушана уз глаголе типа венчати-венчам.

Од придева са четири слога биће наведени само они који се акце

натски разликују од Д. норме: мајсторицин“ — мајсторица (Д. мајсто

ричин), великачак (Д. великачак), iliуманов — пјуман (Д. iliуманов), кожу

варов-кожувар (Д. кожухаров), милостиван-милостива (Д. милостиван),

прототбтин-протопопа (Д. протопопа), Соломбнов-Солдмбн (Д. Солдму

нов), цедуљаров-цедуљар (Д. цедуљарев).

Од петосложних придева у Каћу се, као и у говору Груже, од Д.

разликују следећи примери: калуђерицин (Д. калуђеричин), Мрњавчевићев

(Д. Мрњавчевићев).

45 О. c. 597.

** Овакав акценат је и у поцерском говору (о. c. 46).
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У компаративу је акценат свих врста придева у говору Каћа увек

једнак са акцентом код Д. (млађи, богатији, лакши, лепши, плићи, слав

нији) за разлику од ситуације у Госпођинцима где се јавља постакценатска

дужина на наставку -ији (ндвији, слабији, старији и сл.).47

У суперлативу постоје два акцента као у Госпођинцима“— на пред

метку нај- (“) акценат и на основи акценат компаратива.

4.4. АКЦЕНАТ БРОЈЕВА

4.4.1. Прости бројеви

Одступања се тичу с једне стране појављивања секундарне дужине

код бројева један, иако се овај број чује и без дужине: један, а с друге

стране негде се стара дужина обавезно скраћује — код бројева десет,

двадесет, тридесет. Од броја четрдесет до деведесет дужина се поново

јавља, додуше факултативно, па имамо педесет, седамдесет, поред пе

десет, седамдесет итд.

Наставак -аест код бројева од 11 до 19 јавља се као -ајст: дванајст,

тринајст, осамнајст.

Променљив је само број један који на наставцима -ога, -оме и -им

има факултативно дужину: једној, једном, једним поред једној, једном,

једним итд.

4.4.2. Редни бројеви

Постакценатске дужине нестале су код свих двосложних редних

бројева, па имамо: први, други, трећи, пети, шести, седми, бСми, стоти.

Код вишесложних редних бројева дужина се чује на пенултими: четврти,

девети, петнајсти, двадесети, четрдесети и сл.

У парадигми акценти и постакценатска дужина су исти као у Нјд.

4.4.3. Збирни бројеви

Нема одступања од акценатске норме. Уколико се испред збирног

броја нађе предлог, акценат прелази на њега: на двоје, на шесторо.

4.5. АКЦЕНАТ ГЛАГОЛА

Аорист, имперфекат, глаголски прилог садашњи и прошли су, у

овом говору изгубљени, осим у неким случајевима који ће уз одговарајући

глагол бити споменути.

* o. c. 112.

48 (О. c. 113.
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4.5.1. Глаголи прве врсте

Тип трести-тресем. Акценат остаје исти у свим лицима презента.

Од Д. примера овом акценатском типу припадају: вести, (по)врсти (ce),

врћи, вући, зепсти, лећи, мести“, расти“, тући. Д. примери: дупсти,

живсти, црпсти иду по III врсти: дубити, живити, црпити. Глагол

скупсти је непознат.

Акценат се, као и код Д. мења у радном глаголском придеву у којем

је у Каћу доследно спроведено сажимање два крајња вокала: вуко, зебо,

лето, расто, тресо, туко, или вро“, мео. У женском и средњем роду акце

нат је (“): врла, врло, мала, мало, тресла, трасло. У множини: врли, мели,

тресли. Императив мети, треси, а од врћи није уобичајен.

Код сложених глагола акценат је као и код Д.: истрасти“ — истре

сем, истреси, истрасла, истресен, истресо, замео, замала, двро, овpла. У ж.

р. радног глаголског придева говор Каћа слаже се потпуно са Д. тј.

не чују се гружански акценти“ израсла, прдзебла и сл.

Тип пећи-печем!-ем. Од Д. примера у говору Каћа овом типу припа

дају: бдсти, (до)вести — (до)ведем!-ем, (до)вести — (до)веземј-ем, препc

ти, жећи, пећи, плести, а остали су непознати.

Глагол нести је непознат у простом облику, али се чују сложени

глаголи од ове основе који се акценатски слажу са Д.: донесем, донесеш,

донесе, донесемо, донесете, донесу(донеседу, донесен, донесена. Само сло

сложени облици су познати и од крње основе нети, а акценатски се и

они слажу са Д.: cнети, донети, занети, изнети, нанети, наднети се,

дднети, понети, поднети, принети, прднети, разнети, унети, узнети се,

снела, доно, донела, донело, донет, донета, донето итд.

Код овог типа глагола акценат се не слаже са Д. у 1. и 2. лицу мно

жине презента где у Каћу може бити само течемо, печете. У осталим

облицима ситуација је као код Д. Код сложених глагола акценат је као

код Д. осим у презенту где може бити само оплетамо, оплетете.

Тип моћи-можеш. Од три Д. глагола у говору Каћа норми одговара

само овај који је наведен али се поред облика моју за 1. л. jд. презента

може чути можем. У Каћу 3. л. мн. презента нема акценат као код Д. Већ

имамо моју или можеду. Овде је занимљив акценатски лик 1. л. jд. не

могу добијен аналошки према осталим облицима где је такво преношење

нормално (уп. не можеш). Други Д. пример, рећи у говору Каћа се не

** Од овог глагола постоји и инфинитив метити, али не и остали глаголски

облици који би одговарали оваквом инфинитиву.

*" Напоредо са овим обликом чује се и инфинитив растити који има пара

дигму као глаголи типа пирити-тиpим.

** Овај облик добијен је због непостојања гласа х у овом говору: врхао - врао

- вpo.

** По акценту инфинитива код ових глагола говор Каћа се слаже са Гружом,

тј. има само овај акценат за разлику од ситуације у Поцерини и западном Срему где

се јавља и истрести.

58. O. c. 609.
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чује у презенту, а у перфекту је акценат исти као код Д. Трећи Д. пример

лећи има презент по другој врсти: легнем, а акценат је као код Д. У радном

глаголском придеву овај глагол се у говору Каћа и облички и акценатски

слаже са Д. нормом: лепо, легла, легло. Код сложених глагола у свим

глаголским облицима ситуација у Каћу је као код Д. када су у питању

глаголи којима је основа лећи, моћи, прилeћи, помоћи. Различите су само

основе: код Д. је залежем, помажем, а у Каћу је прилегнем, помогнем.

Акценатског слагања нема само код глагола са основом рећи; код Д. је

изречем, у Каћу је изрекнем.

Тип сести-седнем. Овде акценат остаје исти у свим облицима као

код Д. с тим што се на ултими не чува постакценатска дужина. Од Д.

примера чују се следећи: (дд)бећи, дићи, јести, пасти, пући, срести, стићи,

црћи. Неки од ових глагола имају облике по трећој врсти: дигнути, до

викнути, пукнути, цркнути, а Д. пример клећи у Каћу има само облик

клекнути.

Сложени глаголи, такође, имају акценат као код Д.: Запасти, напући,

ддврћи, подићи, појести, пресрести, пристићи, прецpћи.

Глагол јести има и овде дублетне форме у презенту: јем, јени, је,

јемо, јете, једу — једем, једеш, једе, једемо, једате, једуједеду. У Каћу

постоје дублети и у императиву: јеf, jejште према једи, јете.

У говору Каћа акценат 3. л. мн. презента скраћен је па имамо: једује

деду у обе варијанте, док је код Д. акценат у варијантама различит. И

сложени глаголи имају дублетне форме: појем, поједем.

Иако је аорист време које је скоро сасвим нестало, понекад се ипак

чује, између осталог код овог типа глагола. Аopист ових глагола не слаже

се акценатски са Д. — у Каћу ће увек на првом слогу бити (“): добеже,

испаде, подиже, поједе, пристиже.

Тип прести-предем. Ови глаголи понашају се као код Д. Од Д.

примера познати су следећи: присти, красти, мусти, пасти, сећи. Дру

гачије се понашају стрићи-стражем и плевити-плćвим (Д. пљети-пли

jeвем). Глагол класти је непознат.

И сложени глаголи понашају се као код Д.: дпрести-опредем, пре

сећи-пресечем.

Тип чути-чујем. Код овог типа акценат у инфинитиву и презенту је

исти. Сложени глаголи понашају се као код Д.

У говору Каћа чују се ови примери: бити-бијем, бити-будемјбиднем,

вити-вtijeм (лiere), крити-кријем, лати-лајем, мити, пати, рити, стати,

шити, затим глаголи који су познати у облику с префиксом: изути, на

зути, дбути.

Аорист простих глагола обично се не чује у Каћу, а од сложених,

уколико се чује, акценатски се разликује од Д. Једино облици зачу, зачу,

зачу, зачуcмо, зачусте, зачуше имају акценат који даје Д. у аористу, а

остали сложени глаголи имају (“) акценат на првом слогу: исти, зави,

дбави, преби, прели.
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Акценат у императиву је као код Д. чуј, чујмо, чујте, попа, попимо,

потпте. Трпни придев простих глагола са наставком -т не гради се, а

од сложених са овим наставком постоји само један: поднапит. Трпни

придев са наставком -н има акценат као код Д. и код простих и код сло

Жених глагола: заливен, заливена, ливен, ливена, ливено, сашивен, саши

вена, сашивено, чувен, чувана, чувено, шивен, шивена, шивено. Поред Д.

акцената бијен бијена, бијено чује се и акценат бијен, бијена, бијено.

У правом придевском значењу ови облици акценатски се слажу са

Д. нормом у следећим примерима: ливени, ливена, ливено; чувени, чувена,

чувено, а одступају у: заливена, заливено; изривена, изривено; убијена,

• *

убијено.

У радном глаголском придеву већина има исти акценат у сва три

рода: био, била, било; вио, вила, вило; крио, крила, крило; лио, лила, лило;

мио, мила, мило; pио, рила, рило; стао, стала, стало; чуо, чула, чуло,

шао, шила, шило, док се акценат у ж. и ср. р. мења само код два глагола:

био, била, било; пао, пила, пило. Код овог облика сложених глагола акце

нат се преноси на први слог као у следећим примерима: зашила, измила,

начула, пребила, престала, сакрила. Прости глаголи са (“) акцентом у

ж. p. кад добијају префикс преносе акценат по старом преношењу и чу

вају постакценатску дужину: не била, попала. Овакав акценат имају и

облици: залила, изрпла, превала.

Глагол ићи. Промену (“) акцента у (“) у презенту и у прилогу вре

мена садашњег немамо у говору Каћа, задржава се акценат из инфинитива:

itóем, идеш, иде, идемо, идете, иду/идеду; идући. Са Д. се не слажу ни

облици императива: иди, идите/ите али зато н. пр. инко, ишла, ишло од

говара Д. норми. Нема одступања ни код сложених глагола: дđћи, заћи,

заићи, изаћи, изићи, мимоићи (се), наићи, наћи, надићи, обићи, поћи, подићи,

превазићи прећи, прићи, проћи, придбћа, пронаћи, разићи се, сићи, снаћи,

ући. Једино се глагол дtтићи чује само у овом акценатском лику. Нема

одступања од Д. норме ни у облицима: дођем, дбђеш, дбђе, дођемо, дбђете,

дођујдбђеду, дбђи, дођите/дбћите, дошо, дошла, дошло. Такође се са Д.

слажу и облици: изађи, изиђи, изађите/изаћипе, изиђите изићите, обиђи (Д.

обида), отиди, изађем, изађем, дбиђем, запђем, напђем и сл. Облици иза

дем, дблдем, диплдем и сл. се не употребљавају. Треба истаћи да се сло

жени глаголи никад не чују са () акценатом (тип наићи). Глагол датiћи

има презент само од краће основе: дем, деш, де, демо, догте, дđy1ддеду.

У радном глаголском придеву и прилогу времена прошлог акценат се

разликује од Д. норме: датимио, датишла, датишло, датишли; датишав, дпи

шавина. Глагол обићи има акценат као код Д. у овим облицима: обишо,

обишла, обишло, обишли; обишав, обишавши. Тако је и од изаћи: изаша,

изашла, изашло.

Тип клети-кунем. Наведени глагол је једини Д, пример за овај тип

у Каћу. Сложени глаголи типа проклети познати су у говору Каћа и

имају акценат који прописује Д.: запати, застрети“, дитети, почети,

** Овај глагол у Каћу има и инфинитив застрти.
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расути, умрети, упрeти. Од основа-дрети и -ждрети могу се чути само

поједини облици“: Подрла сам кецељу. Прождрла је све прасице.

Овај тип одговара Д. норми: клео, клела, клело, закло, заклела, зак

лело, почo, точела, почело, узо, узела, узело, насо, насула, насуло, дато,

ддапела, дапело, разапели, започо, започела, започело, праузо, преузела,

дбамро, дбамрла, подупро, подупрла. Без постакценатске дужине чују се:

умро, умрла, умрло, помрли, допро (Д. допро), допрла, допрло, прдстро (Д.

прдстро), прдстpла, прдстрло. Трпни придев од простих глагола такође

није уобичајен, а од сложених се гради, а акценатски се слаже са Д.:

проклет, прдклета, прдклето, дилет, дипета, датето, начет, начета, на

чето, насут, насута, насуто, прдстрт, прдстрта, прдстрто, започет,

започета, дбузет, дбузета, дбузето, разасут, разасута, разасуто, поду

прт, подупрта, подупрто. У Каћу није уобичајен одређени вид ових трп

них придева. Једино се може чути прдклети.

Код подврсте трти-трем ово је једини познат пример за просте

облике. Сложени облици граде се од основа трти, жети, дути а акце

натски се слажу са Д.: затpти, истрти, натрти, дитрта, прдтрти, сатрти

надути се, нажњети (Д. нажети), пожњети. Остали нису познати, а као

глагол трти-трем у Каћу се понаша и глагол мрети-мрем. Одступања

од Д. овде нема: тро, трла, трло, жњео, жњела, жњело, потро (Д. потро),

потрла, потрло, надуо, надула, надуло, пожњо, пожњела, пожњело. Трпни

придев се чује само од глагола трти и његових сложених облика: на

трти, утрти; трвен, трвена, трвено, натрвен, натрвена, натрвено и сл.

Облици осет, пожет, надут, трен, трена, трено нису познати. Акценат у

презенту се слаже са Д.: трем, трени, тре, тремо, трете, трујтреду;

потрем, потреш, потре, потремо, потрете, потрбду/потру. У Каћу се

чују облици: тарем, тареш, таре, таремо, тарете, тарујтaреду, такође и

жањем, жањеш, жање и сл. а исто тако и сложени облици од ове основе

пджањем и сл. Као и код Д. и у Каћу је императив: жњи, жњите; тджњи,

пджњите, утри, утрите; жањи, тари, натари.

4.5.2. Глаголи друге врсте

а) Са (“) акцентом кад је основа од два, три или четири слоја. Од Д.

двoсложних придева овом типу у говору Каћа припадају: трнути-трнем,

нéкнути, букнути, вајнути, викнути, винути, вриснути, јакнути, прак

бути, укнути, дирнути, дунути, звpкнути, зевнути, јекнути, кинути,

кренути, линути, манути, мукнути, мунути, плакнути, пpнути, прснути

(прснути), рикнути, севнути, синути, скикнути, сркнути, сукнути, ук

нути, цвркнути, цикнути, шенути, шикнути. Од глагола познатих само у

сложеном облику забележени су: дотегнути, забрекнути, завирнути,

заопшинути (Д. заошинути), насрнути, одшкринути (Д. ошкринути),

поменути, упрeтнути, уштинути.

Као код Д. и у Каћу глаголи са -к-, -i- испред-ну- могу ићи и по

првој врсти: забрећи, промући, упрећи. Акценат се мења само у радном

глаголском придеву: стего, спрего, забрeкo.

** Инфинитив ових глагола у Каћу гласи подерати, прождерати.
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Другом акценатском типу припадају: бризнути, звекнути, звизнути,

згранути се, јурнути, ланути, писнути, струјнути, чвркнути. Остали су

НеПОЗНаТИ.

Од тросложних примера су познати: заковрнути, стрмекнути (ce),

никpутнути. Друкчији акценат има лабрцнути, а остали се не јављају.

Од четворосложних основа чују се: кукурекнути, чалабркнути.

Чалабрцнути има други акценат, а остали су непознати.

Глаголи друге врсте са (“) акцентом (и прости и сложени) понашају

се у говору Каћа у свим облицима као код Д.: кренем, кренут, кренута,

кренуто, кренте, крено, кренула, кренуло, дкренем, закдврнем, кукурек

Н8Лf.

б) Са () акцентом кад је основа од два, три или четири слоја. Од Д.

примера са двoсложном основом и () акцентом на првом слогу у говору

Каћа су познати: тднути-тднем, банути, ганути, гранути, данути, ка

нути, клднути, ланути, макнути, метути, планути, сванути, слегнути,

такнути, учманути, шапнути. Нема акценатских одступања од Д. норме:

тднем, тднеш, тоне, тднемо, тднете, тднујтднеду; такнут;тдни,тонитеј

|тднте; тдно, тднула, тонуло; потонем, потонеш, потоне, потонемо, пото

нете, потонујлдтонеду; потдни, потдните/потднте; натакнут, потдно,

потднула, потонуло.

Глаголи са сугласничком групом у основи могу имати инфинитив и

радни глаголски придев по првој врсти као и код Д.: маћи, мако, макла,

макло; намаћи, намако, намакла, намакло и сл.

Д. примери са тросложном основом и () на другом слогу познати у

Каћу: праћакнути се, џилитнути се. Као и код Д. имају акценте: праћак

нем се, праћакнеш се, праћакне се, праћакнемо се, праћакнете се, праћакну

сеfшраћакнеду се; праћакни се, праћакните се; праћакно се, праћčкнула се,

праћакнуло се.

Глаголи баукнути, јаукнути, маукнути имају (“) акценат, а остали

су непознати.

Глагол лабрцнути понаша се као код Д.: лабрцнем, лабрцнеш, лабрцне,

лабpцнемо, лабрцнете, лабрцну!лабpцнеду; лабрцно, лабрцнула, лабрцнуло.

Остали Д. примери за тип лабрцнути су непознати.

Глагол забезекнути се припада другом акценатском типу.

Д. примери за четворосложне основе са () акцентом на другом

слогу нису познати у Каћу.

ц) Са (“) акцентом кад је основа двoсложна. У говору Каћа постоје

ови Д. примери: јанути-танем, бљунути, бдцнути, бринути се, бубнути,

бућнути, венути, врцнути, глацнути се, гуцнути, дигнути, денути, дрм

нути, жацнути, ждракнути, живнути, звекнути, звизнути, звpцнути,

згуснути се, зинути, здвнути, зуцнути, киснути, клекнути, кљуцнути,

краснути, куцнути, лупнути, љоснути, млатнути, мрднути, мрзнути,

мућнути, никнути, пецнути, пикнути, пипнути, писнути, пљенули, иље

— 69 —



336 Љиљана Недељков

снути, пљунути, пљуснути, пљуцнути, праћнути се, прднути, прснути,

пукнути, ритнути, свиснути, свикнути, скинути, скокнути, смркнути се,

стиснути, тренути, треснути, трунути, тутнути, ћушнути, чвркнути,

чезнути, чучнути, шкрипнути, штитнути, шушнути и они који су само

сложени: васкрснути, забленути се, загрцнути се, искрснути, намигнути,

ддвуiнути дклизнути се, дитврднути, подригнути, прозукнути.

Акценатски се ови глаголи слажу са Д.: Пинем, тинеш, тине, гинемо,

јинете, јануliaнеду; пини, инитеfiинте; ино, гинула, јануло; данут,диј

нута, дигнуто, погинути, погинем, погинеду; поiини, појинте; погино, по

гинула; подигнут, подигнута.

Другом акценатском типу припадају: заглунути, кликнути, метнути,

праснути, прснути/прснути, свирнути, сметнути, тpнути, цикнути, а од

сложених: набрекнути, осмехнути се, отпочинути, починути. Остали су

НСПОЗНаТИ.

Поједини глаголи из ове групе у неким облицима прелазе у прву

врсту, али им акценат остаје непромењен: дићи: дјtiо, дигла; подићи: по

дијо, подигла.

4.5.3. Глаголи треће врсте

Тип умети-умем!-ем. И прости и сложени глаголи (изумети, разу

мети) познати су у Каћу и акценатски се слажу са Д.: умем, умеш, уме,

умемо, умете, уму(умеду, умо, умела, умело, разумети, разуми; разумо,

разумела.

Глаголи ддспети-ддстем, наспети-настем, приспети-пристем, као и

смети-смем које Д. сврстава под чути-чујем у Каћу припадају умети-у-

мем.

Тип зр?ти-зрим (у Каћу: зрели). Од Д. примера у Каћу су у употреби

два проста, али и они са фонетским изменама: врати-врам, зрети-зрем, а

од сложених назрети (spectare) и заспати. Акценатски се слаже са Д.:

зрем, зрени, зре, зремо, зрате, зрујзреду; зрео, зрела, зрело.

Акценат простих глагола разликује се од Д. норме само у импера

тиву: врл, врамо, врате; зри, зримо, зpите.

Од сложених глагола овог типа само глагол застати има акценат

по трећој врсти како прописује Д.: заспим, заспиш, заспи, заспимо, зас

пите, засту/заспиду; засто, заспала. Сложени глаголи од остала два

глагола прелазе у прву врсту, па имамо: узрем, узреш, узре, узремо, уз

рете, узру; прдврим, прдвриш, прдври, прдврамо, прдврате, прдвру (у Каћу и

прдврлду), узро, узрела, узрело; прдврио, прдврила, прдврило.

Глагол млати и у Каћу има акценат као код Д.: мељем, мељеш, меље,

мељемо, мžљете, мељу, мељи, млевен.

Тип видети (у Каћу: видити) — видим: У говору Каћа сви глаголи

овог типа имају икавску замену 5. Од Д. примера познати су следећи:

видити, висити, свидити се, старити, и само сложени: запдведити, дми

лити. Акценатски се слажу са Д.: видим, видиш, види, видимо, видите,

виде(видиду; види, видите/вите; видио, видила; виђен, виђена; извидим.
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Тип живети (у Каћу: живити) — живим. Акценат ових глагола

одговара Д. норми, али је увек место екавске икавска замена ђ. Већина

Д. примера позната је у Каћу: блајати, бридити, бучати, лудити, драж

дати, дречати, звечати, зујати, клечати, крчати, режати,рудити, седити,

скичати, стидити се, студити,тиштати,трпити, ујати,учати, штедити,

И само сложени: залудити, опустити, полудити, поскупити, поцрнити.

У говору Каћа акценат је скраћен у следећим Д. примерима: ври

штати, вртити, прдити, свpбити, смрдити, цврчати, цичати.

Примери из Каћа: врвити, рмити, дубити, јездити, лудити, тамни

ти, црнити, црпити.

Због доследно икавске замене ђ овај тип глагола у говору Каћа

изједначује се са типом трубити-трубим.

Тип завидети (у Каћу: завидити) — завидим. Једино је овај Д. при

мер познат у Каћу и акценатски се слаже са Д.: Завидим, завидиш, завиди,

завидимо, завидите, завиде|завидаду; завиди, завидио. Други акценат има

глагол настојати.

Тип желети (у Каћу: желити) — желим|-им. Код већине глагола

b > и и ти глаголи су пришли типу лдмити-лдмим, а глаголи горети-по

рем и болети-болем пришли су типу успети-успем.

Глаголи овог типа одговарају Д. норми осим трпног придева где ће у

Каћу бити жељен, жељена, жељено, а у презенту увек само желимо,

желите.

Од Д. примера у говору Каћа овом типу припадају: баздити, бежати,

беснити, бојати се, бдлети, дрети, држати, жеднити, желити, копнити,

лежати, росити, седити, стојати, трепћати, трчати, цептити и само

сложени: затруднити, оддлети, окдрети се, скорети се.

Неколико глагола овог типа продужило је акценат и они су набро

јани уз тип живети-живим, а остали су непознати.

Као и код Д., глаголи код којих се ђ у основи мења у а, имају овакав

радни и трпни придев: бежала, бојала се, држала, лежала, стојала,

трчала; држан, држана, долежан, долежана, постојан, постојана.

Од глагола хтети (у Каћу тети) познат је само овакав инфинитив.

У презенту и радном глаголском придеву овај глагол има акценат као

код Д.: дбу, днеш, дје, дјемо, дјете, дје/дбеду; тео, тела, тело.

Сложени глаголи од овог типа такође одговарају Д. норми: заклети.

Тип волети-волим (у Каћу: волем). Као и код Д. у презенту је ()

акценат: волеш, воле, вдлéмо, вдлете, вдлу/вдледу, у осталим облицима:

вдло, волела; вољен, вољена. Специфичан је облик волијем, вдлијеш, волије,

вдлијемо, вдлијете, вдлиједу у значењу више волети.

Сложени глагол привдлети има акценат приволем (Д.: привдлпм) а

завдлети заволем.

Тип зеленети (у Каћу зеленити) — зеленим. Због доследно икавске

замене ђ у инфинитиву код овог типа глагола, сви примери који се чују

у Каћу и фонетски и акценатски потпуно се слажу са типом треперити

-треперим па ће бити обрађени уз тај тип.
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4.5.4. Глаголи четврте врсте

Тип бранити-браним. Као и код Д. и у Каћу је овај акценатски тип,

лагола заступљен са великим бројем примера: бечити, блажити, будити,

бунити, бушити, вабити, варити, влачити, неиздити се, њđвити, не

чити, традити, решити, рушити, гушити, давити, давити се, делити,

дичити се, дражити, дрешити, дужити, дуpити се, жарити, жуљити,

журити, значити, јавити, једити, јежити се, јурити, кадити, поканити,

кварити, кињити, клатити се, кочити, кравити, кратити, кривити, крњи

ти, крунити, крчити, кумити, купити, лепити, лечити, личити, љубити,

љутити, љуштити, мазити, омалити, мамити, марити, мастити, ма

цити се, месити, мирити, митити, млатити, млачити, мрачити, мрестити

се, мрсити, мутити, палити, печити, платити, прасити се, прашити,

претити, опрљити, прћити, пућити, равнити, радити, редити, порубити,

преручити, садити, светити, сладити, служити, слутити, срдити се,

стрвити, уступити, судити, сушити, тањити, тврдити, тињити, тра

жити, требити, трезнити, трћити, трудити се, трунити, тужити се,

ћулити, фалити, ладити, ранити, ценити, цедити, очепити, оивањити се,

ширити, и само сложени: приближити се, подбрадити се, завалити, оба

вестити, освестити, онесвестити, надвисити, повладити, повредити се,

зајлибити се, загњурити се, удаљити, подарити, продужити, снимити,

искапити, укитити се, раскречити се, окретити, закрилити, скружити,

укрутити, покуњити се, уљудити, домашити, заметити, умртвити се,

надмудрити, спарити, спљбиштити, препречити, запутити се, нарастити,

проредити, осамити се, наследити, заслепити, оцмбљити, натмурити се,

ућудити се, заустити, наврити се, прицврљити, зашиљити, најмити, при

мити, узајмити и каћки пример изгледати.

Ови глаголи акценатски се слажу са Д.: браним, браниш, брани

бранимо, браните, бране/браниду; фаљен; брани, браните/бранте; бранио

бранила, бранило; забраним; забрањен, забранити.

Од Д. норме одступају ови примери: блудити — блудим, буљити

—буљим, гајити-тајим, жутити-жутим, загушити-загушим, луди

пти-лудим, нарастити-нарастим(нарастем, опустити-опустим, тиш

тити-тиштим (Д. има инфинитив тиштити), цвилити-цвилим, црни

ти-црним. Сви наведени примери пришли су типу трубити-трубим.

Осим глагола гајити-тајим сви су непрелазни па би и по тој особини тре

бало да припадају типу трубити-трубим. Од Д. норме одступају следећи

глаголи: жестити се-жестим се, штитити-штатим, шурити-шурим.

Остали су непознати. Примери из Каћа: барити-барим, буpити се-бурим

се, журити се-журим се, дубити-дубим, личити-лачим, најлити-налим,

ључити-ључим.

И за говор Каћа важи напомена коју је И. Стевовић дао за говор

Груже да „. . . многи глаголи 7. врсте (Белићеве) имају . . . у инфинитиву

у основи и и онда када имају значење непрелазног глагола.”56 У говору

* o. c. 622.
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Каћа то су глаголи: белити се, вранити се, жутити се, затруднити, зе

ленити се, оглувити, детарити, плавити се, црвенити се, црнити се итд.

Тип трубити-трубим. Слаже се са Д.: трубим, трубиш, труби,

трубимо, трубите, трубе(трубиду; труби, трубите/трупте; трубио,

трубила, трубило; затрубим, затрубиш, затруби; затрубите/затрупте;

затрубио, затрубила. Чују се ови Д. примери: вирити, вредити, дубити,

жмурити, златити се (Д. Златнити се), јапити, какити, кисити, кли

зити, латити, латити, мирити, мpзити, пиљити, плевити, пузити, пупити,

растити, рудити, светлити, ситити, сладити, стрепити, тајити, тежити,

трубити, тужити, цурити, чамити, члбвити, чкиљити и само сложени:

оглувити, огрубити, оживити, поживити.

Овамо су пришли глаголи типа живити-живим: белити, бледити,

бридити, милити, жудити, жутити, китити, занемити, плавити, ра

стити, рудити, седити, ослепити, стидити се, студити, трпити, цвилити,

штедити и само сложени полудити, опустити, поскупити, поцрнити.

Други акценат имају: бурити се-бурим се, журити-журим, личити-ли

чим, најлити-налим. Акценатски ови глаголи припадају претходном типу

бранити-браним иако су сва четири непрелазна и по Д. би требало да

припадају типу трубити-трубим.

С друге стране важи Д. констатација да глаголи мењају акценат у

Зависности од тога да ли су прелазни или непрелазни па се тако са два

акцента чују: сладити: сладим (Ја са две кашике сладим кафу) јcладим

(Лепа је чорба, чисто слади), тужити: тужим (Тужи за кучићима) || ту

жим (Тужи се на децу). Осим ових Д. примера у говору Каћа овако се

понаша и дубити: дубим (Прво дубиш тиквице) || дубим (Зна да дуби на

iлави).

Треба напоменути и то да у говору Каћа многи Д. примери немају

инфинитивну основу на и већ на а: бљештати, (под)бриждати, свирати,

режати, ћутати, шкрипати, штрчати.“

Овом акценатском типу припадају и: врбитати, јбрчити, пљунтати,

iffe H2f2f424.

Тип парложити-парложим. Код овог типа глагола и у Каћу акценат

је у свим облицима исти: парложиш, парложи, парложимо, парложите,

парложејпарложаду; парложите/парлоните; парложио, запарложен. Да

ли и у Каћу овај тип глагола има акценатску алтернацију у аористу као

код Д. тешко је рећи пошто се овај облик врло ретко чује у Каћу. Од Д.

примера у говору Каћа се чују: врпољити се, вашарити, измигољити се,

наталожити се, упарложити, успркбњити се.

Тип једначити-једначим. Сви примери познати у Каћу имају акце

нат који прописује Д.: бекељити се, бирташити, одрвечити се (Д. дерве

чити се), диванити, одомаћити се, инатити се, једначити, јуначити се,

кинђурити се, закорачити, корманити, накострешити се, окрвавити, кре

вељити се, лешкарити, помаџарити се, изопачити се, пазарити, упарадити

се, пиљарити, певушити, пешачити, предњачити, просјачити, противити

** Слична је ситуација и у говору Груже (o. с. 623).
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се, пударити, уразумити се, рибарити, ровашити, рогушити се, осамарити,

сатарити, скрнавити, стровалити, таманити, тимарити, толмачити,

тумачити, угарити, разузурити се, шепурити се, шћућурити се, и само

сложени забашурити, пробуразити, повампирити се, заталамити, награ

бусити, дозлогрдити, озлоједити, ујединити, зауларити, прекардашити,

потклобучити се, покондирити се, ускопистити се, (Д. ускописити), иско

ренити, окоратити се (Д. укоратити се), скочањити се, закукуљити, доку

суpити, замумуљити, обезнанити се, узнемирити, усплаирити се, опаме

шити се, опасуљити се, употребити, упропастити, разрогачити, пресами

тити, отатањити. Остали су непознати. Слагање са Д. је потпуно: јед

начим, једначиш, једначи, једначимо, једначите, једначе(једначиду; јед

начи, једначите једначите; једначио, једначила, једначило, уједначен, ујед

н{2^{8}{0!.

Тип животарити-живдтарим. Слаже се са Д.: животариш, живо

тари, животаримо, живдтарите, живдтареfживдтариду, животари,

животарите; животарио.

Од Д. примера чују се: господарити, кочијашити, кочоперити се,

кријумчарити и само сложени: изобичајити се, обелоданити-обелоданим.

Тип памтити-памтим. Акценат је као код Д.: памтиш, памти,

памтимо, памтите, памте/памтиду; памти, памтите; памтио, запам

тити-запамтим, запамти, запамтите; запамтио, запамћен.

Уобичајени су Д, примери: банчити, момчити се, докрајчити.

Тип кацошити се-кицошим се. Акценат је без промене: кицошиш се,

кüцоши се, кицоштмо се, кацошпте се, кацоше сејкицоштду се;кицоште

се; кицошио се. Ово је једини глагол овог типа у Каћу.

Тип носити-ндсим. Нема одступања од Д.: носиш, носи, носимо,

ностте, носе!ндспду; носи, носте; носио, носила; ношен. Чују се Д. примери:

вддити, возити, гднити, женити, кдсити, кречити, молити, носити, прд

сити, пустити, селити, скочити, штенити се и само сложени: намдлити

се, промдлити се-прдмолим се.

Други акценат има Д. пример десити се, задесити се, а остали нису

уобичајени.

Тип ломити-лдмпм|-им. У свим облицима акценат је као код Д.:

лдмим, ломпи, ломи, гомимо, ломите, лдмеломиду, лдми, лдмте/лдмите;

лдмио, ломила; поломљен, ломљен.

Овамо су прешли глаголи типа желити-желим где ћ - и: беснити,

огладнити, ожеднити, желити, кданити, летити, росити, седити, олад

нити, цептити, и само сложени: поружнити, затруднити.

Сложени Глаголи од овог акценатског типа у презенту Могу имати

тројаке акценте:

a) Исти акценат у простим и сложеним облицима. Од Д. примера у

говору Каћа позната су три: задрити се-задри се и глаголи зазвднити, по

модрити који у презенту могу имати двојак акценат: зазвднизазвони, по
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мддри/адмодри.“ Овом типу у говору Каћа не припадају пртити, тут

њати, а остали Д. примери нису познати.

б) Сложени глаголи који имају исти број слогова као прости. То су

глаголи са префиксом с- који у презенту имају (“): сложити-сложим,

cлдмити-слдмим, створити-створим, скрстити-скрстим, скројити-скрд

јим, склднити, следити, спојити, срдчити, стопити, смождити, згрдзити

се, згрдмити.

в) Код сложених се акценат преноси на префикс као () (поломити-по

ломим). Ова група глагола је најбројнија и већина је позната у Каћу:

подбдчити се-тддбочим се, пребрддити-пребродим, разведрити-разведрим,

навдиштити-навоштим, олдбити-дглобим, зајнојити се, догодити се, уто

јити се, удстити, изгубити, раздвојити, надојити, одоцнити,удробити,

ознојити се, наздбити, заклднити, сукобити се, налджити, замајлити се,

намнджити се, замдpити се, замдчити, надштрити, напојити, запдпити,

распдрити, испдстити, пордбити, одрднити се, ордсити се, присвојити,

lycimНити, посдлити, засдпити се, затворити, натопити, наторити,

јаретдчити, потрдшити, изучити, почастити, зачинити, ушдрити, уштрд

јити, одобрити. заклопити, укрдтити, обндвити, обдрити, удчити, прослд

виши, наслониiини, уиндицини.

Други акценат имају глаголи: дворити, додворити-додворим, кршити,

прекршити-прекршим.

Код сложених глагола типа лдмити-лдмим у 1. и 2. лицу плурала

презента имамо следећу ситуацију:

a) од глагола који имају исти акценат у сложеним облицима као у

простим само глагол зазвднити-зазвонимо има акценат какав би се очеки

вао, иако и он може имати и други акценат: зазвонимо. Остала два гла

гола, где бисмо очекивали (“) акценат на пенултими, немају тај акценат

него су у овим лицима пришли акценатском типу са (“) акцентом на пре

фиксу: заоримо, помодримо.

б) глаголи са (“) акцентом у презенту тај акценат задржавају у

свим лицима: слдмимо.

в) Глаголи код којих се акценат преноси на префикс у 1. и 2. лицу

плурала презента имају: пребројимо, дбојимо.

У осталим облицима код сложених глагола акценат је као у инфи

нитиву: зазвонити-зазвдни, зазвонитејзазвднте, зазвонио; сложити-сложи,

cлджите/слдште, сложио; подбочити се-подбочи се, подбочите се под

бочте се, подбдчио се. Акценатску алтернацију имамо у трпном придеву

сломити-сломљен, изгубити-изiубљен и у императиву код глагола који

губе последњи вокал у основи: утојити се-yiоји сејугој се, утојите сеfyiđјте

се, раздвојити-раздвојиlраздвој, раздвојите|раздвајте итд.

Тип бележити-бележим. Одговара Д. норми: бележиш, бележи,

бележимо, бележите, бележе/бележаду; бележи, бележите/белеште; бе

лежио, бележила; забележен.

** Ови глаголи и код Д. имају двојак акценат.
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Овом типу припадају бројни глаголи и код Д. и у говору Каћа,

а овде ће бити наведени само неки: биберити, готовити, дан убити, уда

pити, кубурити, кулучити, нишанити, сакатити, слиндарити, тдварити,

непртљити. Од Д. примера за сложене глаголе у Каћу су познати и

овом акценатском типу припадају следећи: обездбразити, опаучити, опд

равити се, отарасити се, оцапарити се, предвостручити, ужижљивити се,

утрдстручити.

Други акценат у Каћу имају: опкорачити, ортачити се, преобразити

се, пркосити, раскорачити се.

Тип iовдрити-дворим. Као и код Д. и у говору Каћа овим глаголима

се помера акценат у презенту и трпном придеву: iовдрити-дворим, дво

рен. У осталим облицима је: овдpи, овдpитеfiоздрте, овдpио, овдрила,

fовдриле. У Каћу се чују и: полдвити, припитдмити (прост глагол питд

лити није уобичајен). Глагол ромдрити припада следећем акценат

ском типу. Овом типу у Каћу припада и глагол сведочити-сведочим.

Тип треперити-треперим. Акценат је као код Д.: руменим, румениш,

румени, руменимо, румените, румене/румениду, румени, румените/рументе;

руменио, руменила, руменило. Познати су ови Д. примери: жуборити,

вијорити се, црвенити се, црвенити, шаренити се, шепељити се, бокдрити

се, веселити се, срамдтити, увременити се, потоспддити се, упокојити се,

утемељити. Овде спадају и глаголи типа зеленети се-зеленим се због

доследно икавске замене. Познати су само сложени глаголи: порумeнити,

осиротити, зацрвенити се, поцрвенити.

Као и код Д. сложени глаголи овог типа могу имати двојаки акце

нат у презенту:

a) Акценат код сложених глагола остаје на месту где је код простих:

завијорити се-завијори се, зажуборити-зажубори, зазеленити се-зазелени се,

затреперити-затрепери, заинећељити-зашепељам, наруменити-наруменим,

ушаренити се-ушареним се.

б) Акценат сложених глагола помера се на први слог основе: про

веселити се-провеселим се, осрамдтити-осрамотим се, разбокорити се-раз

бдкори се и глаголи који се чују само у сложеној форми: ожалдстити

-ожалостим, погосподити се-потосподам се, увременити се-увремени се, удо

стојити се-уддстојим се.

Други акценат имају ови Д. примери: очемерити, пустошити, а

остали нису познати.

Тип беспосличити-беспослачим. Акценат је као код Д.: беспосличим,

беспосличиш, беспосличи, беспосличамо, беспосличио, беспосличи, беспосли

чите. Од Д. примера за овај тип познати су прост глагол беспосличити

и само сложени: закалуђерити (се) и ордзничавити. Остали Д. Примери

су непознати.

Тип керебечити се-керебечим се. У презенту, радном глаголском при

деву и императиву акценат је исти, тако је и у Каћу. Осим наведеног

ни један прост глагол од Д. примера није познат. Од Д. примера за
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сложене глаголе овакав акценат има само глагол осирдмаинити, а два

Д. примера имају други акценат: одобровољити, проневаљалити се. У

говору Каћа овом акценатском типу припада и глагол обездбразити (се)-

-обездбразим (се).

Тип благослдвити-благделовим. Овај једини Д. пример припада овом

типу и у Каћу. Овакав акценат у једнини има и глагол пријатељити се

-пријатељим се који код Д. припада другом акценатском типу. Са Д.

се овај глагол слаже у множини, где у Каћу може бити акценат који

прописује Д.: пријатељимо се, али се поред овог акценатског лика може

чути и пријатељимо се. Од Д. примера једино је познат наведени глагол.

Тип снати-сним. Овај тиш није познат у Каћу као ни Д. пример

уз њега.

Тип јазити-газим. Акценат је исти у свим облицима: јазим, газишs

јази, јазимо, fáзпте, јазеfiáзиду; јазио, јазила, газило; јази, јазитеfiáсте,

fáжен, гажема, а код сложених погазити-појазим, погазиш, погази, поја

зимо, погазите, погазе; погазио, погазила, погазило; погази, погазите/појасте;

погажен. Познати су ови Д. примери: побабити се, добавити, балити,

бечити, бречити, вадити, висити, верити се, ветрити, влажити, јадити

се, јарити, гладити, грабити, грлити, трчити, јурити се, димити се, ђу

брити, жалити (се), јајњити се, јамити, каснити, квасити, кечити, ка

тити, кладити се, кмезити се, књазити се, крпити, кудити, купити

кућити се, долазити, латити се, лупити, машити се, милити се, мислити,

мерити, мpвити, мрштити се, мучити, нудити, њушити, пазити, пат

pити, парити, патити, пенити, плазити се, плашити, правити, запра

жити, пратити, пржити, упртити, пружити/пружити, прућити се, пу

нити, пурити, пушити, ранити (vulnerare), ранити (mene surgere), за

jратити, рушити, сирити, заситити се, сетити се, слабити, славити,

слинити, смрадити, ставити, старити, сузити, телити, тешити, утра

пити, тринити, тубити, тувити, турити, ћушити, удити, наумити,

фалити, апсити, доватити, чварити се, чистити, чудити се, шалити се,

ликодити, индлити, штавити, штетити, шћапити и само сложени: забо

равити, набубрити, преварити, запдведити, дбесити, извештити се, дјаз

дити се, разгаћити се, ударити, зажвалити, джучити се, дојутрити (ce).

закачити, надокнадити, поткожити се, прекужити, дкусити, разместити,

дпрсити се, длучити се, усмртити, усрећити (се), зацарити, ишчашиши,

ушанчити се.

Други акценат имају: одлучити, плавити, упутити, смушити се, по

сpбити, тежити, страћати, потурчити се, укорити, окрунити, услишити,

натмурити се, натуштите се, а остали су непознати.

Тип киселити-киселим. Овај тип има исти акценат као код Д., тј.

акценат из инфинитива остаје у свим облицима. Од Д. примера у Каћу

су познати: длакавити, јаловити, киселити, коричити, маторити, мрiо

дити се, мршавити, плеснивити, семенити, ћелавити, ћдравити и само

сложени: закржљавити, дбанiaвити, дбљутавити, дбрашнавити, дара

вити, душавити, дрвенити се, дкаменити се, дкилавити, дмлитавити,

дпупавити, побуђавити, полакомити се, почађавити.
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Тип ластавичити-ластавичим не постоји у Каћу.

Тип девојичити се-девојичим се. Акценат се не мења. У говору Каћа

познати су следећи Д. примери: битаништи се, девојчити се, диранчити,

намајарчити, пијанчити и само сложени: задјумчити, укдленчити, уска
Као62/12/14/26,

Тип пабирчити-пабирчим. У говору Каћа познат је само наведени

пример од простих глагола, а од сложених само поцијанчити се (овај

глагол чује се и са другим акцентом поцијанчити се). Акценат се не мења.

4.5.5. Глаголи пете врсте

Прва подгрупа

Тип питати-питам. Мења се () акценат из инфинитива у (“) у

Презенту у свим лицима, с тим што у 3. лицу множине постоји акце

натска алтернација питају/питаду. У осталим облицима је: пито, пи

тала, питало; питај, питајте; питан. Код сложених: запитати-запи

шам, запиташ . . . запитају/запитаду, запито, запитала; запитај, запи

тајте; запитан.

Чују се ови Д. примери: набадати, бивати, бирати, бркати, брљати,

бубати, ваљати, виђати, вијати, владати, вбдати, возати, врачати, вре

бати, вређати, гађати, јеfamи се, грувати, гурати, давати, дремати, др

љати, дрпати, дувати, ђипати, зидати, зевати, јављати, калати, каљати,

карати, кбкати, купати, лопати се, луњати, лупати, љуљати, замерати

се, мењати, мешати, морати, нусати, парати, питати, питати, плаћати,

праштати, причати, прљати, прббати, прскати, пружати, пувати, пуш

тати/пуштати, рађати, ређфти, рутати се, ручати, сањати, свирати,

севати, скитати, смуцати се, снивати, спавати, страдати, стрељати,

поступати, сумњати, траскати, турaти, цепати, цмакати, чепати, чy

вати, шарати, швајати се, шетати се, шишати, шбрати, штитати,

шуњати се и само сложени: забијати, набакати се, довијати се, најваж

дати, разглабати, загледати, погревати, одвајати, преживати, уживати,

дозивати, зазјавати, снимати, закивати, закидати, заклапати, скоцати

се, окупљати се, доливати, одмарати, ометати, сметати, умивати, поме

рати, домишљати, замерати, смрскати, обарати, испаштати, испијати,

запевати, затирати, спрдати се, заптивати, зарастати, подривати, осва

јати, исевати, засецати, оснивати, доспевати, претварати, истресати,

изувати, расцбпати, зашивати, поштапати се, примати.

Други акценат имају бусати се, ђикати, кијати, куњати, пљускати,

ишкрипати, подмећати, сажимати, умацкати, а остали су непознати.

За типа аминати-аминам у Каћу нема примера.

Тип венчавати-венчавам. Акценат из инфинитива мења се у свим

лицима презента у () и постакценатску дужину, а у 3. лицу множине

јавља се акценатска алтернација: венчавају/венчаваду. У осталим обли

цима је: венчаво, венчавала; венчавај, венчавајте, венчаван.

Од Д. примера познати су: барлијати, закерати, кршћавати, липса

вати, оклевати, пијуцкати, рањавати, ручавати, свештавати, скапавати,
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целивати, цркавати, честитати, студирати и само сложени: прибегавати,

приближавати се, поболевати, избријавати, заваравати, разведравати се,

привикавати се, изволевати, обећавати, загоревати, удешавати, додијавати,

одобравати, задржавати, оживљавати, закључавати, закопчавати, поко

равати се, закувавати, закуцавати, улепшавати, омекшавати, умиљавати

се, замотавати, замрзавати, смркавати се, уништавати се, заоштравати,

спасавати, запетљавати, допуњавати, запушавати, досељавати (се), при

сиљавати, претоварати, затрпавати, устручавати се, затрчавати, зауз

давати, изумевати, сучељавати се, опчињавати, рашчупавати.

Други акценат имају: возикати се, забдрављати, кашљуцати, моља

кати, сељакати, таљијати, шушкетати, а остали се не чују.

Тип вечеравати-вечеравам. Акценат је и у Каћу као код Д., а по

знати су ови Д. примери: банкротирати, благосиљати, вечеравати, зано

ветати, малаксавати, ратосиљати се, и само сложени: истоваривати,

опкорачивати, преображавати, припитомљавати, развесељавати, распро

страњивати, употребљавати.

Тип правдати-правдам. Акценат је као код Д., а познати су следећи

Д. примери: вбнтати, картати се,“ курвати се, лармати, правдати,

pинтати, сањкати се“ штампати, и сложени: издрндати (у Каћу постоји

и прост глагол дрндати). Други акценат имају: вајкати се, вардати,

шантати, а остали су непознати.

Тип играти-ирам. Слаже се са Д.: играм, играш, игра, играмо, иiрате,

ilipajy/ilipaДу; играј, играјте, игран, играна, играно; иiро, играла, играло,

код сложених је: заиграм, заиграш, заиiра, заиграмо, заиграте, заиграју!

/заиграду; заиграј, заиграјте, изигран, изиграна, изиграно; заиiро, заиграла,

заиграло.

Поред наведеног познати су и Д. примери: копати, чешљати.

Тип венчати-венчам. Као и код Д. акценат се мења у 1. и 2. лицу

множине презента: венчамо, венчате, а у Каћу и у 3. лицу: венчаду поред

венчају. У осталим облицима је: венчо, венчала; венчај, венчајте; венчањ

венчана. Код сложених је прочитати, прочитам, прочиташ, прочита,

прочитамо, прочитате, прочитају/прочитаду; прдчито, прдчитала, прд

читало; прочитајте; прочитан, прдчитана, прдчишано.

Од Д. примера познати су: блистати, брбљати, брзати, бујати, бун

цати, бурлати (Д. бурљати), влатати, гласати, грушали се, јужвати,

гунђати, гутати, ждерати, жуљати, зијати, имати, јачати. класати,

кијати, кључати, копчати, окрачати, кркљати, крјати, куљали, куш

љати се, лињати се, пентрати се, петљати, пријати, равнати, pђати,

свештати, седлати, сијати, спанђати се, сукљати, тињати, трљати,

трпати, уздати се, сурвати се, урлати, фрфљати, цветати, цврљали се,

читати, чупати, шкиљати, шпартати, и само сложени: изанђати, из

** Глагол картати се може имати и акценат картати се, а такође и глагол сањ

кати се може имати овакав акценат: сањкати се.
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вештати, разгранати се, огулати, склептати, олакшати, смањати се,

опојати, осветлати, отаљати, стишати се, отешњати, шћердати доче

пати се.

Други акценат имају врчати, кланцати, клизати се, курвати се, прљати,

ријати, срљати, ујати и само сложени: доакати и сплавати. Са

дублетним акцентом се чују бацати/бацати, гацати/idцати, балтати/бал

l{10141?/.

Глагол имати нема презент имадем, имадеш. Акценат у презенту

је двојак: имам, имаш, има, имамо, имате, имају/имаду; имам, имаш,

iима, имамо, имате, имају/имаду.

Тип вечерати-вечерам. Акценат је исти у свим облицима и од Д.

примера овом типу припадају: ваљушкати се, вечерати, љуљушкати (и

љуљушкати), ударати и само сложени опорављати се, забдрављати.

Други акценат има глагол iовдpкати, а остали нису познати.

Тип батинати-батинам. У презенту се акценат мења у множини:

батинамо, батинате, батинаду/батинају, а у осталим облицима је бата

нај, батинајте, батино, батинала, смежуран. Код сложених остаје ()

и () на истом месту, а где је код простих () прелази на први слог: из

батинам, избатинамо, избатино, избатинан.

Од Д. примера познати су: баратати, батргати се, бауљати, баца

кати се, беласати се, буријати, вијутати, толицати, гомилати, издеветати,

дромбуљати, јуришати, каљужати се, камџијати, клопарати, искобељати

се, колебати се, колутати, комадати, комешати се, корачати, кривудати,

ландарати, лепршати, маџарати, опшијати, перутати, пискарати, пра

ћакати се, пуцкарати, рачунати, решетати, сапунати, светлуцати се,

цијурати, стропдитати се, тамбурати, таласати се, тетурати се, трабу

њати, трчкарати, турпијати, черупати, и само сложени смандрљати,

смежурати се, онемдбати.

Други акценат имају тоциљати се, тумарати, фијукати.

Тип руковедати-руковедам. Познат је још Д. пример пријатељити

се“ и оба ова глагола понашају се у складу са Д. нормом. У 1. и 2. лицу

множине презента је руковедамо, руковедате; у императиву руковедај,

руковедајте; руковедо.

Тип зjати-зјам. Д. глаголи зjати и сјати и Каћу гласе зијати и

сијати, а по овом типу у Каћу иду глаголи знати и дати које Д. сврстава

под тип чути-чујем. Парадигма ових глагола изгледа овако: знам, знаш,

зна, знамо, знате, знају/знаду; знај, знајте; знао, знала; знан. Глагол

дати одступа од овога само у радном глаголском придеву: дао, дала,

дало.

Тип гледати-гледам. Као и код Д. у свим облицима акценат остаје

непромењен: гледамо, гледате, гледају/iљедаду; гледај, гледо, гледала.

** О овом глаголу било је речи уз тип благослдвити-благословим.
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Познати су ови Д. примери: бејати, бљечкати, боцати се, бдикати,

брукати се, брчкати се, бућкати, варати, вивати се, вешати, враћати,

врдати, врцкати, врцати, лабати, рацкати (Д. Прискати), грудвати се,

гуркати, дрмати, жмиркати (Д. жмирати), звецкати, зверати, звдцати,

зивкати, јадати се, јецати, касати, каскати, кењкати, кецати, кидати,

кискати, клањати се, клецати, климати, кљукати, кљуцати, кдикати,

коцкати се, кдшкати се, дкрастати, крзати, кукати, кувати, куцати,

куцкати, кушати, ласкати, лаћати се, ласкати, лоптати се, лупкати,

меркати, мрдати, муљати, мућкати, мувати се, муцати, нуткати, њуш

ката, падати, пајати, пецати, пецкати, питати, пиpкати, питати, пе

вати, пливати, пљачкати, пљускати, пљуцкати, пријати, пућкати, пуц

кати, пуштати, сипати, сисати, седати, сећати се, сецкати, слушати,

стављати, старати се, штрецати (Д. стрецати), интрицкати (Д. стриц

кати), тапкати, титрати, терати, требати, труцкати се, трчкати,

туткати, туцати, ћушкати, абати, арати, ватати, сваћати, цимати,

цењкати се, цуњати, цупкати, чачкати, чекати, чикати се, чупкати, ши

бати, шкљоцати (Д. шклдцати), штимати, штипкати, штиркати, шту

цати, шушкати, и само сложени збабати се, добављати, увежбати, на

ђикати, наздрављати, расклимати (Д. раскламати), заклањати (Д. за

клоњати), закржљати, улоћкати се, смештати исправљати, расправљати,

споречкати се, прдслављати, наслањати се, срећати, диштрокати се (Д.

дстрокати се), потпасати, натрапати, прдфућкати, поцркати, дчеткати.

Другачији акценат имају: бирати, воћкати (се), дрндати, дурати,

звpцати, доливати, праскати, предати, презати, рибати, тискати (ce),

pкати, цикати и само сложени: додијати, заступати, затварати, испрс

кати, намештати/намештати, окишати се, опажати, смерати, смрскати,

уiужвати, ускушљати се.

Тип ужинати-ужинам. Ово је једини пример за овај акценатски

тип код Д. а чује се и у Каћу и понаша се у складу са Д. нормом.

Тип ћелуpкати не постоји у Каћу.

Друга подгрупа

Тип писати-пашем. Акценат из инфинитива чује се у радном гла

голском придеву и у императиву: писо, писала,писало ; пиши, пишите/

/пиште, а у презенту и трпном придеву је (“): пишем, пашеш, птице, пи

шемо, пишете, пашу/пишеду; писан, писана, писано.

Од Д. примера чују се: везати, викати, јакати, тукати, дисати,

дремати, дувати, зидати, жваћати, казати, краћати, купати се, лизати,

лејати, мукати, низати, њакати, презати, рикати, БКати, скакати, ски

тати се, сркати, струјати, сукати, укати, чепати, шетати, штитати

и само сложени: дозивати, залајати, одмајати, замакати, зарицати се,

истакати, натапати, затезати, поштапати се.

Други акценат имају рамати, сажимати, срећати, тркати се, ћукати

шкрапати, шмркати, а остали су непознати. Глагол давати не спада

овамо јер у презенту има само дајем.
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Глагол јонетати познат је само у сложеном облику зајонетати,

одгонетати, а и презент му се разликује од Д. — у Каћу је зајонетам.

Тип кокодакати-кокддачем Акценат је у свим облицима као код

Д., а поред наведеног познат је још само глагол кукурекати.

Тип драти-дрем. Слаже се са Д. У инфинитиву и императиву је
м м - м м - м - - мм.

(): драти-дри, искати-ишти, а у презенту и трпном придеву је ( ):

дрем, дран; мећем, мећан.

Према акценту у радном глаголском придеву ови глаголи се деле:

а) Радни глаголски придев: дро, драла, драли. Од Д. примера за

овај тип у Каћу се чују следећи глаголи: глођати, дерати, ждерати,

лдкати, драти, пењати, поздбати, стењати, чешати. Други акценат има

глагол стерати, тесати, а остали нису познати.

б) Радни глаголски придев као и инфинитив: иско, искала, искати.

Примери за овај Д. тип: бакћати се, брекћати, гракћати, грдкћати, дак

ћати, дpкћати, искати, кашљати, кевћати, кликћати, лагати, липсати,

мећати, сикћати, склептати, трепћати. Глагол шаптати познат је само

у облику инапућати.

Други акценат имају кресати и склепати, а остали су непознати.

Д. подела на типове по томе какав акценат имају сложени глаголи

у радном глаголском придеву у Каћу не важи пошто је у радном гла

голском придеву, као и у трпном, уопштен (): помећала, задркћали,

налагала, полокало, пооро, деран, дблатан.

Тип кидисати-кидишем. Нема никаквих акценатских промена: киди

шемо, кидиши, кидисо; жигосан. Код сложених глагола акценат остаје

на основи: најраисати; нагрдишемо, нарендиши; нагрдисо, нагрдисала; на

рендисан. У Каћу долазе и ови глаголи: крунисати, патосати, глеђосати

и само сложени ограисати.

Тип блебетати-блебећем. Овај тип се слаже са Д. нормом, а познати

су следећи Д. примери: блебећати, брбоћати, клепећати, клoкоћати, кре

кећати, малаксати, скакућати, тордкати, цвокотати, цвркућати, шапу

ћати, штипућати.

Акценатски овај тип изгледа овако: блебећем, блебећеш, блебеће, бле

бећемо, блебећате, блебећу/блебећеду; блебећи, блебећите/блебећите, блебећo,

блебећала, блебећало, блебећан, блебећана.

Другачији акценат имају: баукати, јаукати, лелекати, маукати, пију

кати, цијукати, колебати се-колебам се, мирисати-миришим.

Тип катарисати-катаришем. Акценат се слаже са Д у свим обли

цима, а познати су следећи Д. примери: бејанисати, бојадисати, калдрми

сати, капарисати, куpталисати, мајсторисати, туткалисати. У свим

облицима је исти акценат.

Типови крмаукати и вараклеисати су непознати у Каћу.
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Тип слати-шаљем. Чује се и други Д. пример клати. Глагол слати

има презент само са уметнутим -а-: шаљем, шаљеш, шаље, шаљемо, ша

љете, шаљу(шаљеду, а у осталим облицима имамо: шаљи, шаљите/шаљите;

слао, слала; клан, клана. Код сложеног је: пошаљем(пошљем, а од заклати

-закољем, закољемо, закољете, закољеду/закољу; закдљи, закдљите/закољше;

закло, заклала; заклан, заклана.

Тип брисати-бришем. У свим облицима акценат је исти бришемо;

бриши; брисала; брисан. Код сложених је такође акценат увек на истом

слогу: избрисати-избришем, избришемо, избриши; избрисо; избрисан, из

брисана.

У употреби су ови Д. примери: верати се, дбрћати, доврћати, ди

зати, мазати, мицати, ницати, плакати, рзати, резати, свитати, стајати,

стизата, и само сложени извирати, најињати, издисати, прдждирати,

заклињати, помињати, запињати, препирати се, насрћати, затицати, на

чињати.

Други акценат имају закрећати, капљати, отребати, припљескати,

Cl{{GCal{{tlf.

Трећа подгрупа

Тип брати-берем. Сви глаголи понашају се као код Д. Глаголи

брати и прати имају исте акценте у свим облицима: парем, переш, пере,

перемо, пергте, перу/переду; прао, прала; пран, прана; пери, перите/перте,

глагол звати разликује се од ова два само у презенту: здвем, здвеш, здве,

зовемо, зовете, здву/зоведу, а глагол ткати се са осталима слаже само у

трпном придеву ткан, ткана, док у осталим облицима има ткам, ткđш,

тка, ткамо, ткате, ткају/ткаду, ткао, ткала, ткај, ткајте. Код сло

жених глагола акценат је код свих на првом слогу у инфинитиву: дбрати,

дпрати, дозвати, диткати. Акценатски се једнако понашају дбрати и

дпрати: дперем, дпереш, дпере, дперемо, дперете, длеру/дпереду; опери, опе

pите/дперте; дпро, дпрала; дпран, дирана. Глагол дшкати има акценат

на префиксу: диткам, дуткаш, дутка, дипкају, осим у 1. и 2. лицу множине

откамо, откате. У осталим облицима је дипкала, дипкало, дипкан, дипкана,

дткано, даткај, дипкајте, а глагол дозвати има акценат на основи у пре

зенту и императиву: доздвем, доздвеш, доздве, дозовемо, дозовете, доздву/

/дозоведу; доздви, доздвите/доздвте, а на префиксу у радном и трпном

придеву: дозво, дозвала; дозван, дозвана.

Тип кајати се-кајем се. Акценат је исти у свим облицима осим у

императиву: кајем се, кајеш се, каје се, кајемо се, кајете се, кају се(каједу

се; кајд се, кајала се, дкајан, дкајана; кај се, кајте се. У сложеним обли

цима акценат је увек на првом слогу: угрејати-угрејем, угрејеш, угреје,

угрејемо, угрејете, угреју/угреједу; урејо, угрејала; угрејан, угрејана; угреј,

угрејте.

У Каћу се јављају ови Д. примери: бајати, вејати (ventilare),

вејати (ululare), ip?јати, лајати, сејати, тајати, трајати, ајати. Други

акценат има трајати. Глагол чајати је непознат.

Тип ковати-кујем. У свим облицима, осим императива долази ()

акценат: кујем, кујеш, кује, кујемо, кујете, кују/куједу; ково, ковала; ко
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ван, кдвана; куј, кујте. У сложеним облицима акценат је на основи само

у инфинитиву оковати, а у осталим облицима је на префиксу: дкујем,

дкујеш, дкује, дкујемо, дкујете, дкују/дкуједу; оково, дковала; дкован, дк

ована, дковано; дкуј, дкујте.

Сви Д. примери су уобичајени: бљувати, бријати, кљувати, пљу

вати, сндвати, тpдвати.

Тип смејати се-смејем се. Не слаже се са Д. у 1, 2. и 3. лицу множине

презента пошто је у Каћу смејемо се,“ смејете се, смеједу се. У осталим

облицима имамо: смејем се, смејеш се, смеје се, смеју се, смеј се, смејте се;

смејо се, смејала се, појан. У сложеним облицима је: насмејати се, нас

мејем се, насмејеш се, насмеје се, насмејемо се, насмејете се, насмеју се на

смеједу се; насмејб се, насмејала се, насмејан, насмејана; насмеј се, на

смејине Се..

Поред наведеног познати су и глаголи: појати и рвати се. Од

глагола појати нисам имала прилике да чујем множинске облике пре

ЗеЊТа.

Тип казивати-казујем. Битна морфолошка разлика између Д. при

мера и ситуације у Каћу је у томе што је место презентске основе -ује

у Каћу увек инфинитивна основа -ива- у презенту: ноћивам. Осим у

облику, у презенту постоји разлика у постакценатској дужини: место

Д. дужине на ултими (дарујем) у Каћу је дужина увек непосредно иза

акцента: даривам.

И за Каћ важи констатација коју је И. Стевовић дао за Гружу“

да је често основа -ива- замењена основом -ава-, па тако у Каћу имамо

увек: довршавати, зграњавати се, испражњавати, липсавати, оглашавати,

погледавати, приближавати, удаљавати и сл.

Код неких глагола примећује се колебање па се могу чути и са ос

новом на -ива- и са основом на -ава-: заштићивати/заштићавати, разбла

живати|разблажавати, а за глагол завршивати/завршавати важи кон

статација коју И. Стевовић даје за говор Груже „. . . да су основе на

-ива-, -aвa- знак сементичке разједначености, нпр. завршивати сено, а

завршавати посао, пут, рат, живот итд.“ Постоји још једна сличност

између говора Каћа и говора Груже, а то је што „... некад према Да

ничићевим глаголима на -ива- стоје стари итеративи на -а-: Даничић

пробиривати у Гружи пробирати, преглеђивати-прегледати, обукивати

-облачити . . .”.“

Инфинитивну основу као код Д. у Каћу имамо у следећим приме

pима: добацивати забрањивати, ноћивати, побеђивати, свањивати, цели

6a14474 И СЛ.

** Иако Б. Николић у Говору Срема (стр. 297), где говори о типу смејати се

-смејем се, тврди да овај глагол има акценат као код Д., он у примерима наводи сме

јемо се што се не слаже са нормом, а слаже се са ситуацијом у Каћу.

** О. c. 630.

63 О. с. 630.

64 О. с. 630.
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Акценатски и облички ови глаголи у говору Каћа слажу се са Д.

у трпном придеву: дариван, даривана, даривано и у радном глаголском

придеву: дариво, -ла, -ло.

Разлика постоји у императиву пошто се он у говору Каћа гради од

основе на -ива-: даривај, целивајте, а код Д. је: казуј, казујте.

Тип заветовати-заветујем. Акценат је у свим облицима на истом

месту: заветујемо; заветово, заветуј, заветован. Овде долазе следећи Д.

примери: заветовати, наликовати, напаствовати, пророковати, разлико

вати, саветовати.

Тип пазаривати-пазаравам (Д. пазарујем). Као и тип казивати и

овај тип морфолошки се разликује од оног што прописује Д.: пазарп

вам, пазарпваш, пазарпва, пазаривамо, пазаривате, пазаривају/пазарпваду;

пазаравај, пазаравајте; пазариво, пазаривала; пазараван, пазаравана.

Познати су следећи Д. примери: заваривати, оплакивати, строва

љивати, и само сложени докусуривати, забашуривати, истоваривати, упро

пашћивати, утамањивати.

Глаголи типа околомаћивати и празновати нису познати.

Тип псдвати-псујем. И у Каћу је у презенту, радном и трпном при

деву увек () акценат: псујемо, пcдво, пcдван, а у императиву (“): псуј,

псујте. Код сложених је: отсдвати-дпсујем; дпсово, дпсовала; дпсован, ди

сована; дпсуј, дпсујте. Други Д. пример чује се само у сложеном облику

поштдвати.

Тип куповати-купујем. Репартиција акцената је као код Д.: исти

је у презенту и императиву: купујемо, купујете; купуј, купујте. У радном

глаголском придеву имамо купово, куповала, а у трпном купован, купо

вања.

Код сложених је акценат на основи у инфинитиву, презенту и им

перативу: накуповати-накупујем-накупуј, а у радном и трпном придеву

је на префиксу: накупово-накуповала-накупован-накупована.

У Каћу имамо ове примере: болдвати, вилдвати, векдвати, војевати,

žладдвати, девдвати, дуiдвати, постдвати, дардвати, добдвати, зимдвати,

кумдвати, луддвати, мирдвати, момковати, мудровати, попдвати, послд

вати, путдвати, реддвати, робдвати, руковати (се), тамндвати, трiдвати,

тудвати, шуpдвати/исуровати. Други акценат имају врбовати и пашовати.

Тип десетковати-десеткујем. Акценат је исти у свим облицима: де

сеткујемо, десетково, десетковала; десеткуј, десеткован, а чују се и дрia

товати, ашиковати, доликовати, доручковати, јадиковати, каштитовати,

кулуковати, напредовати, дбиловати, доликовати, придиковати, шеiртова

или.

Д. типови господдвати, учитељевати, чемериковати, пријатељдвати

нису уобичајени у Каћу.

Тип веровати-верујем. Нема никаквих акценатских промена: веру

јемо; веруј, верово, веровала; милован. У Каћу долазе осим поменутих
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газдовати, летовати, моловати, неговати, радовати се, ратовати, свето

вати, саловата, толковати, требовати, царовати, четовати, штиковати.

Другачији акценат има поштдвати, а остали нису познати.

Тип знаменовати-знаменујем. Акценатски се слаже са глаголима типа

веровати-верујем, а познати су: знаменовати, именовати, каменовати, прсте

новати.

Тип левентовати-левентујем. Познат је само овај глагол који је

ретко у употреби, па осим презента нисам имала прилике да чујем остале

облике.

4.6. АКЦЕНАТ ПРИЛОГА

Д. није обрадио акценат ове врсте речи, па сам зато ситуацију у

Каћу поредила са примерима које даје Михаило Стевановић у Савре

меном српскохрватском језику I.

Прилог ујутру обичнији је у облику и са акцентом: ујтру. Као у

Срему и Госпођинцима и у Каћу постоје акценатски дублети ддле/дбле,

iópe/iоре.“

Код прилога двамо, днамо јавља се постакцанатска дужина.

Примери истрма, упрма, које Б. Николић наводи за Срем, у Каћу

имају други акценат: испрма, упрма.“

Акценатско подударање између Срема, Госпођинаца и Каћа постоји

у примеру: унутра унутра, унутријунутри.

Прилози толко, колко, јеколко, наколко уобичајени су у овој реду

кованој форми као и у Госпођинцима.“

Са двојаким акцентом чује се заменички прилог где (у Каћу ди),

код којег дистрибуција акцената зависи од тога да ли је употребљен

самостално или у реченици. У првом случају је (“) акценат: Да? Код

мене?, а у другом је (“): Ди ћеш? Да идеш?“

65 О. c. 125, 304.

66 O. С. 304.

87 О. С. 125.

** Овако је и у говору Груже, (o. c. 600).
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„Слушај, Сава, никад нас видио у животу ниси.” И ја кажем:

„Нисам и нећу да вас видим.” Ондак сам ја њи нашо у Новом Саду

тријес девете године. Њћ двојицу сам ја нашо у парку, то је било лето,

отприлике јули месец, а августа месеца су уапсили обадвојицу, а код

мене је била, ди сам ја био на Ратном острву ту шумар, ту је била роби

јашка башта, па се ту долазили робијаши, копали башту и шта ја знам

радили њине послове, имали су двадест и два јутра.

Код нас је било у нашом Каћу дваешест иљада комада оваца, а

било је прико три иљаде комада крава, а било је четир чопора свиња,

сваки је свињар имо око иљаду комада. Е тако је то ондак било стоке.

Ондак се то кадгода који је сирома, нема ништа, не ради и болестан.

Ондак сам закољем ја свињче, јел јуне, јел теле, ондак ајд дај и тим

меса што нема. Ондак млека нема. Нема краве, нема ништа. Ондак

дај му и млека и сира мало. Ето ту било код нас тра-четир куће па што

су навек долазили код нас. Ни бундева нису имали, бундева, онд то

било црни бундева сејало па у свакој авлији по двадест кола ко је био

радин. Онда те бундеве деца јел то је било пећке летње те по десет

-петнајст бундева се расече па се извади семе и она средина и онда

те бундеве пеку бабе и онда то деца једу. А семе, ту било олајница код

нас, то је било онда коњ вуко около онда смfо) ми деца ишли и терамо

тог коња код тог деде Маџара био Јошка.

(Сава Тарунџија, 1906)

Ја сам онда осто а отац ми је пропо у првим светским рату а ја сам

с дедом осто и деда мене одранио, и на њега сам навико, сиротиња

били док . . . Ишли смо зими косили трску и сечемо дрва, а чак мој

деда, оцов отац бн је тргово са сеном, са сламом и тако, а ја сам већ

с њиме ондак ишо кад ми је било дванајст-тринајст година и идемо

заједно у Нови Сад на пијаце, па бн куп још једног коња, једног смо

навек држали па на двоје кола, он напред, а ја за њим одемо на пијаце

тамо код Титове касарне па ондак бн сам жур да прода моја кола прва

па да мене пошље кући, да бн остане иза мене, он воло да пије . . . Си

ромашни смо били здраво, ондак кад бн остане иза мене оно нема га
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кући, баба моја изгледа свак час. То било там код наследине, гледамо

у ледине, није било там више кућа . . . У њиве она сам иде . . . Треба

да нам донесе из Новог Сада леба, немамо код куће леба . . . од пекара

пет кила. Ми волели тај пекарски лебац. Стане прид бирцуз па му

браћа покраду.

Кадгод је ту било кажемо двајес другог маја сад ће бити ту на

тим нашим плацу, за тим великим бирцузом, ту бидне по десет-два

најст, свираца питај бога колко партија, па два дана, само грми цело

село. Свирају и певаду. Било је то здраво фино за нас, ондак то био

таки обичај, па смо волели весеље, онда) после друг дан посла подне

друг дан славе свашта има, фијекер, гости, весеље . . . па с потуку ту

ћсто на слави, избоду се ножеви, то сад већ нема, има и сад те туче.

(Стеван Стајић, 1901)

Она је тражила јел белегу од кошуље јел од чега јел од слике па

пусти у кандило и горе свећица и она: „Ево иде твоја нина”, ми смо

нашу матер звали нина, имали смо стрица прит кућом па су била деца

старија па су они: „нина”, а и ми кад смо се родили једно по једно звали

нина и она каже: „Ево иде твоја нина, ево иде твоја мати”, пита нина

шта радите, шта ради њен син Лаза, а ја сам се удала а она каже: „Каш

ћеш Лази да не жали зелену јабуку и црвену мараму.” Ето то је баш

било тако онда кад се доносиле материце и сад то има да материце

(з)наш па бн се противио, није дао, а она поручива да кажемо Лази да

не жали зелену јабуку и црвену мараму . . . Куне . . . јесте било . . . a

тако ти све погоди, све поименце. И ја сам била, то се све кожа најежи

и коса ти расте . . . То је страшно било . . . А дошли да је тераду . . .

сад није она искала већ колко к6 да. Ту је био неки Иван Рус, па и сад

је бн жив, да само је бн био живио с оном Бачином Тбнком па је она

код њи становала . . . Тако се то ишло, па и читав ред је био . . . Наш

деран дође и у један и у два и у фртаљ три, нико му ништа не . . . па

откако су ратови, пушке, од то доба нема вештица . . . То је било па

је она послала код заове да донесу наћве, а бн отишо, а тамо рогаљ ве

лики, башта, бн био на рогљу па се задржо, носи наћве и каже: „Они

на сокаку, играду вештице . . . гајдаш свира”, а бн прошо каж и над

ишо, а једна каж: „А што си га пропустила?” Па се попуштале па терај

за њим па удри га, па кад је дошо у конк, бн бего, каже да је тако нуз

зид све колене одеро и све зид одвалио, и виче ал нема гласа, виче

матеру, није) имо оца, и кад је мати чула, то већ прошло дванајст док

је мати чула, ал су њега готов мртвог донели, а утубио је све знаш.

И каже кад су они њега сутрадан . . . а бн бљује крв и каже: „Мати

моја, баба Марица ме највише тукла, она ми је живот одузела.” Кад је

тај уја умро, а она ево иде и навек водила керче. Како она унутра, а то

моја мајка, то мени мајка. Она је верна и није она била четрдесет го

дина верна, да је она слагала. Она каже: „Напоље, крвнице!“ каже,

„То се открило” и каже кад откријеш не смеш . . . нема снаге да она . . .

(Вука Анбјчић, удата Стајић, 1910)
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РеЗIОМe

Лилина Неделњков

ПРОСОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОВОРА

СЕЛА КАЧ

Село Кач расположено примерно в десити километрах востoчно

от Нови-Сада. Говор отoгo села принадлежит к шаћкашскому типу

бачкских окавских говоров воеводинского поддиалекта в рамках шума

ДИћско-воеводинского диалекта.

Говор Кача имеет четврexкомпонентнуо систему ударенић млад

ших новоштокавских говоров и распределение ударенић соотвeтствует

новоштокавскоћ норме. Неперенесеннвце ударенин встречакотса нере

гулирно в типичних примерах: командант, Аустралија, таман, макарко.

В восходиших ударенинх заударнЊић слог по тону вњIше ударного.

В нисходиших ударениих отсутствует характерпое понижение, причем

темп речи болеe Замедленнљић, так что можно говоритњ и о болњшећ

длителњности всех ударенић.

В свизи с вопросом о заударноћ долготе, наблоданотси сушествен

нљне различин между говором Кача и нормоћ Даничича. В Каче дол

гота конечного заударного открљутого слога ликвидирована. В закpњитњих

конечнЊих слогах долгота сохраниетса, причем — чаше в отделЊнљих

лексических категорилх, нежели во флексиих: гдлуб — кућом. При

лексикализованнвих долготах в конечном слоге также происходит на

рушение системљи, в первуко очередњ, когда речњ идет о долготах, сле

дукоших непосредственно после долгих ударенић: путник — надничар.

Во флексиих зтот тип долготњи сохранилси толњко в позиции после //

ударениа, причем факулњTaтивно: водбм, седам. В срединних слогах дол

гота сохраннетси после всех ударенић, но наблодаетси, что после //

ударенин долготњи встречакотси нерегулирно, лишљ в двух лексических

категоринх: картање, задругарка, а также — водноћ категории во флек

сии: Карловаца. Однако количество долгот в срединнљих слогах увели

чиваетси своеобразнљим способом — сохранением заударноћ долготњи в
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знклизе: чешљам се. В отоћ позиции встерчакотси и заударнвле долготњи,

отсутствукошие у Даничича. Зти долготњи имекот факулвтативнић ха

рактер и встречакотса обључно после кратких ударенић, а перед сонан

тами: добра је, јесам, крушкама.

Две заударних долготњи нигде не сохраникотси, обљично происходит

сокрашение долготњу, находицећси далњше от ударного слога: пабир

чим, бунтовник.

В свази с переносом ударении на проклитику нужно сказатњ, что

зто ивление регуларное, когда речњ идет об односложних словах, то

гда как в многосложних словах зта система обљично нарушаетси: у

качицу — у качицу.

Анализ ударенић отделЊнљих частећ речи показал, что акцентуаци

оннвле типњи Даничича в основном засвидетелњствованљи в Каче, хоти

часто между количеством примеров к отделЂнљим типам у Даничича и

в Каче имеетси сушественнаи разница. Наблодаетси переход слов из

одного в другоћ акцентуационнњић тип, в резулвтате чего отделЊнљне

акцентуационнње типњу в Каче стали намного продуктивнее, нежели у

Даничича, например тип: глава, кућа, роб, врат, тогда как некоторње

типље Даничича в Каче представленви нсмногочислichнбiми примерами

или вообше отсутствукот.

Ударнвле чередовании хорошо сохраникотси часто и там, где они

в литературном изљике утраченљу: месец — месецу, цена — цену, градови

— траддвима. Кроме ударних чередованић, сушествукоших или суше

ствовавших и в литературном изљцке, в зтом говоре встерчакотса также

чередованин непривључнеле дла литературного извика: сеја — сеја, чика

— чака, Сава — Сава, Лела — Лела.
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