
ЈЕДНА ИНТЕРЕСАНТНА КОНТАМИНАЦИЈА У КОСОВСКО-
МЕТОХИСКОМ ДИАЛЕКТУ.Косовско-Метохиски диалекат, као што je познато, чини једну целину са диалектом ресавским у предратним границама Краљевине Србије.Мој поштовани професор, г. D r* А л . Белић je са <?војим ученицима y главном проучио тај дијалекат на територији предратне Србије, али je остало да ce проучавање Косовско-Метохиског дела овог диалекта настави и накнадно фиксира.Више година сам радио на скупљању материјала за једну диалектолошку студију свога матерњег говора. који обухвата простор између Пећи и Т)ако- вице, Приштине и Митровице, или, боље рећи, између: Лаба, Дренице, Ибра, Пећске Бистрице и Белога Дрима. :И  кад je у току од више година рада сакупльен био потребан диалектолошки материал, пре но што сам га могао дефинитивно обрадити и објавити, наступили су ратови најпре балкански, па затим српско-бугарски и светски* и тако je сав тај мој труд уништен и пропао.Сад се мора радити опет испочетка. Бојим се да се понешто више неће наћи, јер ново доба, h o b  ред ствари утиче й  на језик месног становништва. Човек не може веровати, како се сада ове ствари брзо мењају. Администрација, војска, насељеници, школе, новине, књиге све су то чиниоци који утичу и сва- кога дана по мало, али стално, мењају диалекат затеченог становништва нашега језика. ........................Овде xohy да саопштим једну интересантну језичку особину Косовско-Мето- хиског диалекта и то само код једне граматичке врсте речи, код придевских заменица и прилога који су од њих постали.Придевске заменице за показивање 1 лица: овај (ови), ова, ово на простору од Лаба до Белога Дрима и Пећске Бистрице имају врло често поред обичне форме и овакве облике: 

п. sg. m as.:
Тавај capâj кад ce градйіо Вуч., да ви je са срећом тавај дан Џак., 

тавај чанак Вуч., тавај кйсео лёб Б. М., тавај Јован дошљак Прил., т авај Дана Прил., тавај je добар Б. М ., тав&ј зејтпн друкшу мйрис йма Вуч., и тавпј Aφÿзaгa држй Мир., тавај Н . С . М. 'Забележио сам један пут у П . у 4 п. једнине и облик тавй: у тавй дућан.Иначе често се ова заменица јавља и без j у 1 п. sg. masc. :
Тава месец дана П ., тава касапин П ., тавй Б. П ., тавй Фйлипов дућан П ., товй (овај)1 Прил. Узе тас, товй што сто драма ваћа Мир., сак тавй Госпо^йн дйн П.

dat. sg. m asc.: >
Тавоме Клин.1 Ово това, ûioeâj, тава, тавај није постало од заменице то -j~ као што je случај у сличним примерима које наводи г. D r· Ал. Белић из тимочко-лужничког дијалекта: ίϋοβά je гістин, у  

това доба, што че да je  това?. Дијалекти Источне и Јужне Србије, страна 262.
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асс. sg. m asc.:Д а посёчё тавбга Б .П . 
instr. sg. m asc. :C äc тавём Јанкем Расы., cäc тавём Π . 
loc. sg, masc. :По тавём вакту Крушево. 
nom. sg. fern .:

Ταβά Круш., тава Милёва Вуч., ёте тавб ћаше да ги закрви Б. М. Док идё тава рёка девіічка Д р с. : това једна вёра Клин., това што бёше чёрчйка Г. С ., каі това стока Мир., нек ти каже това жёна Г. С . 
gen. sg. fern .:О д  тавё грања Вуч., од таве невбље Клин. 
dat. sg. fern.:

Товејзи теткё мужу потписаше сенёте Прил. 
асс. sg. fern.:ToBÿ Санфйлу Јованову све ју крв обли Вуч., дај таву ббцу П ., таву добру попрйку да поквасите Вуч., тову побй (побости) jâ Гојб. 
instr. sg. fern .:Cac тавбм ббнбм женОм Џак. ^
nom. sig. neutr.:Таво прилйчи на тавб Вуч., тавб ти je! (ето ти сад, није него!) Вуч., 
тавб ми je кум Прил., таво коштање Б. П ., тавб де je брало П ., тавб се нафйштило П ., тавб je илэйч Клин., цйрско тавб je H . С . Б ., таво му je пёта Вуч., ка тавд ja! Рас., најстареј ми je зёт таво Расн. 
асс. sg. neutr.:Д а доватим таво дрво Вуч., таво, на, нбси му. Клин., таво девбјче да узмёмо П . 
nom. p l. m a sc.:

Тавй Б. М ., тавб наши аге Мир., Ич таво зётови нёте Расн. 
gen. pl. m asc.:З а  од товё TÿpaKa Крушевац. 
асс. p l. m asc.:

Тавё свёце Д р с., тавё крвове Б. FL, товё камёне. . .  Гојб. 
nom. p l. fern .:

Тавё Д р с., дё су таве П ., тавё светиње П ., тавё коже учинйше Вуч., 
таве пчёле Крушевац, таве две касабе Б. П .У  Дрснику и Дугоњеву забележио сам по једанпут показну заменицу 2. лица у оваквом облику:Н а тета врата не би могла улёс.Оваквих примера мора бити у овом диалекту у много веКем броју, ма даих ja у својим белешкама немам више.Поред онај (они), она, оно, заменица за показивање 3. лица, у овом говору

г  . ^ танЩ тана тандсе често употребљавају облици: —шона] * шона 1 шонОП р и м е р и : 
nom. sg. m asc.:

Тонај Н . С . М ., т онај je најмали Рас., тана лёген прбби П . 
асс. и gen. sg. m asc.:Д а вйдим онога Јанка, тонога Рйсйнога Рас. 
dat. sg. m asc.:

Танбме Пёрё мајка Крушевац. 
nom. p l. m asc.:

Танй  су два Б. П ., танй што тр§жу Клин. 
gen. p l. masc. :

Тонаја дана Клин. 
nom. sg. fern .:

Тана  што сам и бйла Б. М ., танй пцйна Б. П ,
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асс. fern. sing, и p l.:
Таву побй ja, а те тану и танё потамо посади бала Гојб. 

nom . p l. fern .:
Taue старинскё лажовине Б. П ., тане две козе Б. П . 

nom. sg. neutr. :
T  ано je  Гојб., сол тано мйцко сам донёла Прил., тоно што прёже Гојб., 

тоно што остане П ., тано друго тефтёрче П .Исти случај имамо и код придевских заменица за каквоћу. Поред обичних за 1. лице: овакав, оваква, овакво; оваки, овака, овако, врло често се употреб-. ^ тавакав таваква тавакво __ « __ „  __ „льаваіу и оолици: —---------> —-------- * —---------» и шаваки, шавака, шавако и0Ј шовакав шоваква шовакво
тавакй, тавакй, тавако. 
асс. sg. fern .:Д а га турим у тавйку диббку работу Мир. 
асс. pl. fern, и m asc.:

Т а ваке1 кОнце да ми купиш Вуч., ja сам прёдао неке товакё Б. М. Облик средњега рода у адвербиалној служби имамо исто тако:
Тавако Пећ., Гојб., каза му тавако Гојб., што лакрдйшу тавако Вуч., ja ћу тавако сама0 сас лакрдй]ом Рас., да сам знао ћи Ъе тавако д’искочи Б. М ., тавако и тавако ми je работа. Б. М ., сол што бёше улёгла товакО браздбм. Гојб., иду сватови тавйко рёком Гојб., и она je тавако трагача кај jâ Вуч., товако по један мйлос Рас., тйвако и тавако Клин., тавако и танйко свй П ., тавйко би стйско нбс Б. П ., тавако Б. П ., Бича, теке се ÿдapи тавйко Клин., тавако, е, ^йди! Рас., самотиња тавйко je Прил.Код ове врсте заменица у 3. лицу познатом поред обичног често долазе у употребу и овакви примери: танакав, танаква, танакво и танакй, танака, танакб. Н а пр.: тавако и танако П в, танако ббнога паша ме je звао Б. М. 

gen. sg. f.'LО д  шанаке жёне. Б. М. 
асс. pl. m asc.:

Таваке конце да ми испрёдеш, се Танаке  цмйге неваљау Вуч. Придевске заменице за меру и количину као и оне за каквоћу и за показивање такође имају двоструке облике.П р и м е р и :  
nom. и асс. sg. m asc.:Te изнеше један ибрйк тй°волики Расн., имаше тава°лйки језИк. Н . С . М. 
асс. sg. fern. :

Товолйку. П . 
nom. sg. fe rn .:

ТаволПка му je глава Вуч., баш таволйка H . С . Б. Ja  сам била таволйка П . Исто тако и прилог од ове заменице гласи: таволйко. Б. П ., Клин., а за- писао сам у селу Главотини и овакав пример који нам јасно каже и како су ови случајеви постали : сал етевелико ce BH^ânie.Овде да наведем и ове придевске и прилошке речи које су постале од одговарајућих придевских заменица за меру и количину: таволички1 2, Вуч., т а -  
воличка BÿHa Д р с., како сам од таволичко Вуч., или и: таволицко Д р с., Дугоњ., и: толйчак, толйчка, толйчко. Исп. у Вука у истом значењу, толйшнй -на, - H Ô . Али има примера где две речи нису потпуно стопљене у једну: 
ет-о-воліічко нйко не сме узёт Г. С .Начињена je од ове исте основе и именица: толйуина и товолйцина. У  Вука : толицйна, тблицина.Исти случај имамо и код речи: овуда > товудёр поред овудёр, овде > тоде, 
товде, таводёк3 Б. П ., тоде je баш насред света Гојб., тоде Пећ., тбде hy1 Како je овај облик постао види се и по овом примеру у Историји Симе Милутиновића стр. 527 S . V . Оџак: Отуда бошњаци реку за етакове Оџаковић, т. ј. племић.2 Исп. код Dr. Ал. Белића ово лъчки из Лесковца, Дијалекти Источне и Јужне Србије стр. 61.8 Исп. Ал, Белић Дијалекти, стр. 265.: овудека, ондёк, онѲёка.



188 Г л а сн и к  Скопског Н аучног Д р у ш ш в а 4ja П ., имадо тоде за овбга Милйсава. Прил., ноћували су тодек. Клин., вратила се тодек Глав., баш тодек кај ми што градимо Глав., сад je збориіо тодёна Б. П . онде > тонде, тондёк тондек Клин., тондё: дбшле тйце те ищу воду 
тондё. Вуч., донеси Tÿ твоју жену тоденпке Б. М ., тондёке се навали на јастаце Б. М., да си закопао тонденй Вуч., оставим ето тонденй Рас., један пут сам забележио у Џакову: етнодё смо појале. Онамо  > тонймо: код онё KpÿiiiKe, тонймо Вуч. Сви су ови облици постали контаминацијом речи ете, 
ето и заменице, односно придева или прилога.Д а je то тако најбоље се види по овим примерима где процес стапања није још завршен: е т е -ј-о в и : етовй Филовићи што су у Валчу Буг., и етову 
здрйвицу од мёне Рас., без оца етовдме Б. П ., изёте и етово Вуч., да je њин бостан етавако Расн., етовбга млађега Пећ.Колико je током времена композиција оваквих речи ишчилела народу из свести види се по следећим примерима:

таву побй ja (пободох), а те тану (ето ону) и танё (ето оне) пОтамо посади бала Гојб.Објашњење ових контаминација je врло једноставно. Код Симе Милутино- вића, у његовој историји, на стр. 292. нашао сам примере који he нам указати на пут којим су ове косовско-метохиске контаминације постале : Еш  овако Чупић оконча свој живот и јунаштво. Или овај пример опет тамо стр. 259.: Још  ако му који час и дан постајасмо евако под руком и ногом, затрће и по- клаће све мушкиње одрасло. Или опет тамо стр. 360. овај пример: . . .који овоме није већ . . .  ни на уму ни на крај памети бити могао, код етолико другога и свакојако важнијег посла.Н а крају за објашнење овог појава у језику косовско-метохиских Срба неће бити без користй да напоменем да се и у арнаутском језику врши готово исти процес. Наша реч ете, ето арнаутски се каже се (лат. ессе). Та реч се стала са неким заменицама и прилозима у једну реч: ce a jü >  cäjü, će atu >  
čatu, će ktu  > ćetu, баш као и овом диалекту : ете овде > тоде, товде, ете онај — 
тонај, товај и сл .1 Као што je познато, у простонародном латинском језику находи се неколико прилога сложена од два прилога или од прилога и предлога, упор. ево — овде ессе +  Лгс: д. рум. асг, м. рум. atsia , ист. рум. tsi, итал. 
ci, франц. ici, ci, пров. a issi; есситЛг illo c : д. рум. асоіо, м. рум. акоіо, ист. рум. коіо ; eccum^r modo : д. рум. асит, м. рум. акит, ист. рум. акто (фурл. 
сито, логод. сот о); ессит~\гsic : д. рум. asa, м. рум. ašitse, ист. рум. aso, итал. 
cosï, ломб. генов. asi, франц. ainsi, пров. aissi, шпан. asi. Ессе ille и ессе iste находе се век код Плаута ( N e u e - W a g e n e r ,  Formenl., II, 987— 988; упор. и А . K ö h l e r ,  Arch. f. lat. Lex. V , 20); у романским језицима од тих контаминација су постали заменички облици: рум. acel, вељ. коі, итал. quello, лог. kudcLu, енгад. quel, фурл. kel, пров. aquel, катал. aquell, шпан. aquel, порт. aquelle, ст. франц. cil, н. фр. celui, пров. aicil, рум. acest, итал. questo, катал. aquest, шпан. порт. aquest; ст. фр. cis, н. фр. се, пров. acest, итал. со testo, со desto -  ессо 
ti istum  (Diez,  Etym. Wörterbuch der roman. Sprachen 406, W . M e y e r - L ü b k e ,  Roman. Gramm. II 94, 564, III 84).

Гл. Елезовик.Н а п о м е н а  — Места, из којих je црпљен материјал а која су овде наведена скраћено ова су:1. У  срезу Вучитрнском: Вучитрн (Вуч.), Бабин Мост (Б. М.), Главотина (Глав.), Гојбул>а (Гојб.), Горньа Судим.«ьа (Г. С .), Мираче (Мир.), Ново Седо
1 Нетто се слично морало десити и у овим примерима: еј танасана, тёшко сам ти у рђу пропала! Вуч., постало од туреке: хајт анасЪна, па наши слепили оно т из усклика са другом речи и начинили засебан облик, танасана— мајку му! Исто тако: тамо он, тамо она, тамо оно, у овом дијалекту се слило па су две речи дале:
тамдн пас, тамОна кучка, тамдно куче: Била би кај тамбна. Вуч. Испор. у Вукову рјечнику реч тамо (2). И  реч топрв (истом) морала je постати на сличан начин.



5 Је д н а  инш ересанш на конш ам инација Косовско-М еш охиском  диал екш у 189Бегово (Н. С. Б.), Ново Село Маџунско (Н. С. М.), Прилуже (Прил.), Расник (Рас.).2. У срезу Митровачком: Бугариће (Буг.), сад Србовац у општини Соколичко ј.3. У срезу дреничком: Дрсник (Дрс.), Крушевац, Џаково (Џак.).4. У срезу пећском: Пећ (П.), Бело Поље (Б. П.), Дугоњево (Дугоњ.).5. У срезу источком: Бича (Бич), Крушево, Клиновац (Клин.).
RÉSUMÉ.L’auteur de cet article nous cite quelques cas de son ouvrage inédit sur le dialecte de Kossovo et de Metohia; il nous donne aussi une serie d’exemples des adjectifs pronominaux et des adverbes dérivés d’eux se rapportant au type:

tavâj, tavî, tavâ, tovâ, tovô, teta, tanaj, tanâ, tano ; tavakav (tovakav), 
tavakva (tovakva), tavâkvo (tovakvo) ; taväki (tovakï), taväka (toväka), tavâko 
(tovako); tanakav, tanäkva , (tanäki), tanâkâ, tanakô, ta v o lik ita v o lik a , tavoliko , 
tode, tovde, tavodèk , tonde, tondêk, tondena.Quant à l’explication de l’origine de ces formes l’auteur exprime l’avis qu’elles sont crées par la contamination.Leur formation est analogue au type latin de: eccum~\- iste, eccum-\~hic, 
ecce-\~iste, ecce~\~hic (Voir Neue-Wagener, Formenlehre II p. 987 à 988; pour les langues latines: W. Meyer-Lübke, Roman. Gramm. II p. 94, 564, III p. 84).Les exemples albanais sont de la même formation.


