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• ЗНАТНИЈЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ДВЕ ГРУПЕ ГОВОРА

У АРБАНАШКОМ ЈЕЗИКУ: ГЕГИСКЕ И ТОСКИСКЕ

Као што се Арбанаси деле у две групе племена: Геге и Тоске,

тако се они деле и по језику у две групе говора, од којих се

свака даље дели у више већих или мањих дијалеката.

У групу говора Гега, која је многољуднија од оне друге,

поред осталих долазе Арбанаси Скадра и његове околине, ска-

дарске Малисије, Крајине, Мирдите, Пуке, Дукађина и Мата, па,

може се рећи, и сви говори Арбанаса разасутнх и насељених на

територији Југославије.

Груии говора Тоска припадају арбанашки дијалекти који се

говоре, у најгрубљим потезима узето, по јужној Арбанији од

Корче до Јадранског Мора и од реке Војусе, нешто јужније од

непосредне околине Елбасана па до грчке границе и преко ње,

по Епиру, у Чамрији и Љабрији, у колико нису арбанашка насеља

разорена и уништена за време последњег светског рата и после

њега, за време грађанског рата у Грчкој. Овој групи говора при-

падају и Арбанаси расејани по Калабрији и Сицилији, у Италији

и по Тесалији, на Пелопонезу и на неким грчким острвима.

Досада, колико је нама познато, нико није детаљно проучио

ове две групе говора, нити су подробно установљене све разлике

међу њима, као што није детаљно и тачно одређена граница

међу њима.

Арбанаси тврде да Тирана и Елбасан са њиховим околинама

у језичком погледу претстављају неку 'средину између те две

велике групе говора и то тако што је Тирана са својом околином

ближа групи гегиских говора а Елбасан групи тоскиских говора,

па је због тога на свеалбанском конгресу који је одржан у

Елбасану донесена одлука да се за општи књижевни језик арба-

нашки прими то средње наречје Тиране и Елбасана и на тај начин.

је донекле ублажена суревњивост и борба између присталица

тоскиског и гегиског наречја око тога који ће се говор узети за
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књижевни језик.1 Па ипак та утакмица није ни до данас сасвим

завршена. Као и код нас што, под утицајем новостворених поли-

тичких прилика, јекавски говор приметно потискује екавски, тако

и у Арбанији у последње време тоскиски говор приметно поти-

скује гегиски из службене преписке, књиге и новинарства.

Да би наши читаоци имали приближну слику разлике између

те две најважније групе арбанашких говора, а у недостатку

стручне литературе, ми ћемо овде изложити један низ тих разлика,

онако како смо их нашли забележене код двојице виђенијих

арбанашких граматичара: Тоске Илије Диљо Шеперија2 и Геге

Јустина Роте3.

Како је познато, и наш се српскохрватски језик дели у

групе говора, само наш се језик дели у три по бројности неје-

днаке групе: штокавску, чакавску и кајкавску групу говора, тако

назване према употреби облика заменице шШо (?а, 1сај).

Подела група говора у арбанашком језику није окарактери-

сана једном једином општом цртом као код нас, мада је и код

њих та разлика више гласовна а мање морфолошке, синтактичне

и речничке природе.

*

Ево како је те разлике уобличио поменути Тоска Илија

Диљо Шепери.

1. Изговор дугих самогласника у групи гегиских говрра чини

да се редуцира изговор кратких самогласника који се налазе у

једној речи, док међутим изговор самогласника са средњом дужином

у групи говора тоскиских има за последицу да се изговарају кратки

самогласници у осталим слоговима исте речи. То нарочито важи

за изговор кратког самогласника е које се у таквом случају ре-

дуцира у е (полуглас реда е, сличан полугласу 6 у неким нашим

говорима). Тиме се објашњава то што Геге скраћују речи, док су

исте речи у говору тоскиске групе дуже. Тако нп. Тоске кажу:

5/1(ер1 (кућа), зШерке (кући). Геге међутим исте облике те речи

изговарају: зћр\, 8ћр1з.*) Т. говоре: 5ћд1ре(аг (Арбанас), 8ћд1ре(а-

геуе1 (Арбанасима), а г.: 5ћдур1аг, 81гдур1агуе1; т.: гт{е (гром),

(громови), а г.: ггП, ггШ и др.

Ј) Озтап МусЈеггЈг!, ОгатаИћа е ге е $ћд1ре$, уеШт! I, ТиапО, 1944, стр.

V, у предговору.

2) Ша ОПо Зћереп, ОгатаИЈм Лће зтАаћза е %јиће$ зћд!ре *к1отд$ е

1о$№п1&ћ1е$, У1оге, 1927, стр. 22—23.

») А. ЈивНп Рго1а О. Р. М.( 8т1аћ51 I $ћд1рез, ЗћКоеЈег, 1942, стр. 121—133.

') У току даљег нзлагања краткоће ради означаваћемо Тоска, тоскиски са

т, а Гега, гегиски са г.



Знатније разлике између две групе говора у арбанашком језику

2. Ови се говори разликују и у изговору самогласника којима

следују носни сугласници: т, п, п/. У групи говора тоскиских ти

се сугласници обично не изговарају, док се у групи гегиских

говора дешавају следеће промене:

а) Геге назалне групе еп » еп изговарају као а (у Косовско-

метохиској области1) место а чује се о); т. каже: епе (страна), а

г. ће рећи апе (у км. чује се опа); т.: е$М (је), г.: азМ (у км.

опзМ, о$ћ(); т.: ћепе (месец), г.: ћапе (у км. ћопа); т.: /сетде

(нога), г.: ћатће (по км.: ћот и ћдта).

б) Гегиска група говора не изговара звучне сугласнике после

носних сугласника: т.: ћепце, г.: ћап(§), али у км. чује се 1соп&;

т.: пци1 (забијен), г.: п(§)и1; т.: ^јетд (грана), г.: &јет(д); т.: т&ге!

(владалац, император), г.: т(д)ге( (км. тге(, тгеН)\ т.: $пАегг

(сан-), г.: ап(4)егг (км.: опЛег); т.: репЛе (перо), г.: реп(Л). Овде

примећује Илија Диљо да су речи ове врсте неки писали с удво-

јеним носним сугласницима : ппег (пЛег = част), ттђге^ (т\зге1) и др.

в) Тоскиска група говора у доста случајева замењује носне

сугласнике: п и т течним сугласником г као нп.: г.: уепе (ставља),

т.: \еге; г.: У1опе (Валона), т.: У1оге; г.: Лгит (дрво), т.: Дгип;

г.: ћарип (отворен), т.: ћариг; г.: зћћгиет (писан, нашаран), т.:

аМгиаг (км: зШгит и ^Лгм/п); г.: ргитип (донесен), т.: ргигр.

3. У доста речи се полугласно е изговара у гегиским гово-

рима као /.

Примери: т.: пје (један), г.: пјг, т.: де (Што, да), г.: д1; т.:

је (налажење), г.: §јшЛје; т.: те Аћетђе! (боли ме), г.: тб

(у км. те АМтеЈ).

4. Самогласник о у гегиској групи говора у доста речи

тоскиска група говора замењује самогласником а.

Примери: г.: / уогГег (сиромашни), т.: / ^агГег (но и у км.

та реч обично гласи / уа?п).

5. Дифтонг ио у тоскиском говору изговара се као иа, а у

гегиској групи говора као ие.

Примери: т.: §гиа (жена), г.: §гие (у км. изгледа да се упо-

требљава обично §гиа); т. : зћћгиај (пиши), г. : зћћгиеј (у км. (Кгиеј

и (Јсгиј); т.: тиа (мени), г.: тие.

6. Погдекад се у гегиској групи говора дифтонг редуцира у

један самогласник.

Ј) Краткоће ради у даљем излагању означаваНемо са км. Косовско-метохи-

Ску област у којој у овом случају подразумевамо и крајевс од Призрена до

Гилана.
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Примери: т. §гиа (жена), г.: поред %гие и #ги; т.: т1е11

(брашно), г.: т1е11, али и тШ; т.: ћгуе (глава), г.: 1сгуе, али има и

ћгу. Исто тако т. ће рећи: рипе(дг (радник), г.: рипе1иег (у км.

чује се поред риМидг, врло често и риМог); т.: вћМИдг (септем-

бар), г.: вћ1а1иег и др. х

7. Најзад, као карактеристику тоскиских говора Илија Диљо

Шепери спомиње гласовну особину сличну једној од особина

наших македонских дијалеката, тј. да и они замењују на крају

речи звучне сугласнике одговарајућим муклим сугласницима, док

се они у гегиским говорима у свима положајима чувају као звучни

сугласници.

Примери: г.: ђгег (појас), т.: ту реч изговара дге$; г.: с1је§

(гори), т.: сЦећ; г.: т?пЛ (памет), т.: теп1\ г.: %агАћ (плот), т.:

§апћ; г.: р1ит(д) (голуб), т.: р1итр и др.

И Јустин Рота се у поменутој својој синтакси задржао на

овом питању разлика између двеју главних група говора арба-

нашкога језика, па их је набројао знатно више од оних које смо

напред навели по Илији Диљу Шеперију. Поред гласовних разлика

Јустин Рота наводи и неке разлике морфолошке и синтактичке

природе.

Ево како је он сврстао и формулнсао те разлике у својој

синтакси коју је тадашње арбанашко министарство просвете одо-

брило да се може употребљавати као уџбеник у тадашњим нижим

разредима средњих арбанашких школа.

1 Гласовне разлике

1. Тоскиска група говора, каже Ј. Рота, нема носних само-

гласника (гапоге ћипс!оге). Гегиски носни самогласник а (а) Тоске

бележе у облику е, а изговарају га, тврди Ј. Рота, скоро као

Геге дифтонг ое или као затворено е.

Примери: §јаја (стока), у км. §јоја; АћатШ (зуб), у км. ^Ло/нб,-

Мпца (песма), у км. ћоп§; &5Ш (јесте), у км. $5ћ1; 1>аће1 (дешава

се, догађа се), у км. доће(. Т. наведене речи изговарају као да су

написане: дјоеја, АНоетШ, /соеп&а, оезМ, доеће(, мада их ортографски

пишу: дјеја, АћетШ, езћ{ и др. Остали назали гегиске групе говора

не мењају се у тоскиској групи говора. Тако г.: уепе репт (удени

конац), т.: уеге (тге) регт; зћце Мтп (побриши прашину), т.: зћшје

ћ1гш, у км. ЛА//в; г.: ргипа Дгипт (донесох дрво), т.: ргига Лгигт;

Г.: /гр/7 з$т( (духну у око), т.: /гул/7 зугИ и др.
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2. У тоскиским говорима сад се више не чују дуги само-

гласници. Гегиске речи са дугим акцентима Тоске су склоне да

претварају у речи са нагласком средње дужине, само ако их

имају нашта да наслоне. Тако нпр. г. каже: № Цп (била је јефти-

ноћа), т.: 1се Цп\ г.: ип рАвН пј1 №1 1е (ћа( (ја видех једног мршавог

коња), т.: ипе разће пје Ше 1е 1ћаН>\ г.: ћа га вМ (пала је киша),

т.: 1са га $Ш; г.: аШ Јсјеп Аае гап пе уогГт (они се беху поделили

и запали у сиромаштво), т.: а(а <&пе Лаге е гапе пе \агГег1; г.: А$

§га (две жене), т.: Ау §га; г.: па Шт да$1т (ми куписмо стоку),

т.: па 51ете дадеНпе; г.: п]1 џ11а / вћр1в (један кућни брат), т.: пје

3. Тоске ненаглашено е испред сугласника: / (љ), // (л), т,

тд, п, тЈ, г (меко) и гг (тврдо) пишу као мукло е, а изговарају

га као затворено е. Геге међутим имају у таквим случајевима

једно звучније и јасније е. Тоске кажу нпр.: ЗКепАег деи, ау рг1$1

/ Гатвћет I изМепзе 1сотде(аге, Дез\\егоп1е те 1ег& гетдгеп е Пј

1иШп ћипАег Тиг1ш1, рег (е $ћре1иаг Вћд1рег1пе. ^је вћетШ1 I

зћШууег1), пј1 епЛегг е етШ?) То би Геге рекле: В\шпЛег деи, а1

ргШ / Гатзћет / и$ћ1г1в ЈсотМаге, (НзНгоЏе те 1&пе гетгеп е џе(

1иПеп /сипЈга ТигШ, рег 1'а рШиет З/гдуртп. N/1 зћетђеИ I вћће1-

цуезћет, пј1 АпЛегг е дтде1) (Скендер бег, тај гласовити вођа на-

родне војске, желео је од свег срца борбу противу Турчина за

спас Арбаније. Сјајан пример, слатки сан).

4. У једном ограниченом броју речи наглашено гегиско о

после сугласника V у тоскиској групи говора гласи а: г.: уо/, -/

(уље), т.: уај, -/; г.: \>огг, -I (гроб), т.: уагг, -I; г.: / чогМп, -/ (си-

ромашан, сиромашни, но у км. / џа?г[), т.: / уал/ег, / уагСеп; г.:

уо1ге, уо(га (огњиште), т.: \а1г&, ]>а(га; г.: / чоШ, / чоШ (млак,

млаки), т.: / ^аШ, / т&Ш; г.: џој?ип, / \>ој(ип1 (отишао, онај који

је отишао), т.: / тј(иг, I уај!ип.

5. Самогласник у Тоске често умекшавају и замењују обичним

/, што уосталом чине и неки дијалекти из групе гегиских говора

као нпр. у: Мирдити, Дибри и др. Тако ће Геге рећи: Вћћурја е

вћКуТеп ћуреп вург1 Ке$Н(је1Ш (орао и кобац попеше се на врх

кастела), т.: 8ћ^1ропја е $ЏГег1 Мреп в1рг1 Ке$ћ1је11е5. Но обе

групе говора најчешће употребљавају: Кгуеду(еН (престоница);

/ тду!ип е / 1ћует (удављен и сломљен); вћ(ур1 (штампа), Лу (два),

$у (око) и др. Кад смо овде да подвучемо да Ј. Рота није спо-

') По казивању мога земљака Кадри Халимије у селу Церовцу, у срезу

Гнланском, Арбанасн кажу: $ћМгет,

») У км.: от1.
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менуо да цела група говора са Дебром на челу у изговерају као

еј, о чему види примере у мом чланку о гласовним особинама

арбанашког говора у Дебру и нЉговој околини, који ће се обја-

вити у наредном дијалектолошком зборнику САН.

6. Гегиски дифтонг ие (од -ио, -о) гласи у тоскиској групи

говора иа. Т.: дгиаја (жена), г.: §гиеја, у км. §гиаја и %гиа, па

чак и §гиј; т.: <Јиаге( (руке), г.: Аиеге(, у км. <1иП; т.: те 1ћиа'ј тиа

(рече ми, нека ми каже), г.: тЛ 1ћиеј тие; т.: / тевиаг (научен),

г.: / тевиет; т.: / зћ/сгиаг (писан), г.: / зШгиет, у км. обично

р!сгит и др.

Дифтонг 1е у тоскиским говорима се скраћује у је.

Примери: г.: (Иеи, Л1еШ (сунце), т.: Аје11, АјеШ; г.: е сНеИе,

е (Ије11еја, т.: е АјеИе, е ДјеИа; г.: т1е11, т1еШ (брашно), т.: тје11,

тјеШ; г.: тег, тег1 (човек), т.: пјеп, пјепи; г.: дмИ, у1еШ (небо),

т.: дјеИ, дјеШ; г.: мепг (куван), т:: хјеге. Но и међу Гегама, наро-

чито у скадарској долини дифтонзи се често сажимају и чују

као прости вокали.

Примери: п}1 §ги (једна жена), 1иј Ми пе 1сги (идући на

извор), 1иг 1ћу 1сгу( (разбила је главу); тоз т'а Ишј ти (не казуј

мени); (^Ие тШт пе ЛШ е реггце те Лиг (стави брашно на сунце

и мешај рукама); МјНсу та1зиг а$Ш п)1 тг I псИт (ето овај горштак

је један чувен човек).
«

7. Суфикс иег у гегиским говорима Тоске често сажимају у

ог. Нпр. г.: зћШиег (септембар), т.: зћШог; г.: сИтпиег (зимски),

т.: (Нпг&гог; г.: тдге1пиег (царски), т.: тдге($гог. Монофтонгизам

се ређе јавља у примерима где је суфикс -1иаг (-1иег): ГајЊаг

(кривац), рип(иаг (радник), 8№гШиаг (служитељ), §а2(иаг (весељак,

шаљивчина).

8. Геге без тешкоће изговарају и речи у којима су нагоми-

лани сугласници, док Тоске олакшавају изговор у таквим случа-

јевима помоћу муклог I. Тако напр. г.: аМћзћт вНпДозћ (долажаху

здраво, здраво дошли!), т.: агД№>Мп зМпЛозћ; г.:

тагг!ш 1& зМгетЊеп (супруга узимаше криви пут), т.:

зћогЗја таггКТш № зМгетШеп; г.: с1крпт1 1 пјегг1з (очајање људи,

чојства, човечанства), т.: ЛезћрегМ I пјегмзе; г.: пић азМ те \>епЛ

(није на месту), т.: пиће езМЗ те \еп№.

9. Две кратке речи у гегиској групи говора: д{ (што, да) и

п/1 (један) у тоскиским говорима гласе: де и пје. На супрот прво-

битном е, сачуваном у тоскиском, Геге имају /.

Примери: т.: пАеј>јопј (слушам, чујем), г.: гкИ§јој (у км.

ј); т.: ДеНеза (сведоџба), г.: АШеза; т.: Аезћтца (сведочење),
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г.: сИзћтца; т.: АезМга (жеља), г.: (Нзћ1п; т.: АезћрегШ (очајање),

г.: <И$рпт1.

10. Наставци трпних глаголских придева са основом на само-

гласник у гегиским говорима је т, док у тоскиским дијалектима

кроз ротацизам тај суфикс се свршава на г или ге. То је случај

код глагола који се свршавају на дуги самогласник а не на диф-

тонг. Што се тиче глагола који имају сугласник, глаголски при-

деви им се завршавају код Гега на ип, а код Тоска на иг.

Примери: г.: 1ие /сепЛиет (певајући), т.: <1иће ћепДиаг; г.: /

дазћЈшет (удружен, уједињен), т.: / дазШиаг; г.: зћ&ует (подеран,

поцепан, у км. е&ует), т.: зћдуег; г.: 1ет (рођен), т.: 1еге; г.: $Мт

(псован), т.: вћаге; г.: ђат (начин,ен), т.: деге; г.: пЛут (умрљан,

замазан), т.: пЛуге; г.: рег 1е вМт (за чишћење, у км. /!$Л//п = почи-

шћен), т.: рег (е 5ћ1ге; г.: п§1т (засићен, сит), т.: пцтјиг; г.: гјерип

(одеран), т.: гјериг; г.: ћјеЛћип (бачен), т.: ћеДћиг; г.\ ЈзшАип (убе-

ђен), т.: дтЛиг; г.: 1оЛћип (уморан), т.: 1оЛћиг, но крајње т, од-

носно п, остаје и у Тоска непромењено при промени.

Примери: г.: па (ћат (ми рекосмо), т.: па 1ћате\ г.: а(а 1Мп

(они рекоше), т.: а1а 1ћапе; г.: па Шт (ми куписмо), т.: па д1ете;

г.: аШ Шп (они купише), т.: а^а д1еп&; г.: па р1т (ми писмо), т.:

па р1т%\ г.: а1а рт (они пише), т.: а(а рше и др. Тако од глагола

зћћиаг (отијоше) аорист гласи: зћ&иат (одосмо), $ћ!шап (одоше);

од реггјеге (мешасмо), регг1ет (промешан), р&гг1еп (мешаху); од

(ћуег (сломити), 1ћует (сломљен), 1ћуеп (сломише). Тако и акуза-

тив од именица: г-Шп (бога), 1е1геп (писмо), тИ\ип (пријатеља).

У свима овим примерима и њима сличним т, п, у тоскиском

говору се не мењају у г^г&').

11. Старе групе сугласника А/, §1, које се и сад чују у

Чамрији и међу Арбанасима давно избеглим у Италију, Геге

изговарају као: ћј, §ј (§1), а већина Тоска су их још јаче палата-

лизовали, па се изговарају као д (ћ), §ј (ђ). Тако г. изговарају

ћјитзМе (некад ћШт$Ш), а т.: ците$ћГе (млеко); г.: 1сјај (некад

&1апј), т.: дај (плачем, плачи); г.: 1ие ћјепе (некад 1ие &1епе), т.:

депе (будући); г.: §Шће е ^1а(е (некад %1и,ћа е §1а1е), т.:

е 2Ја1е (дугачак језик); г.: / §1ап 8'атез (некад / §1Дп $'&-

тез), т.: и §јапе 8'етев (личи на мајку).

12. Док Геге групе сугласника: /габ, пЛ, п§^п§ј) сажимају у

један глас, дотле Тоске истичу сваки глас засебно умећући једно &

и на тај начин разбијају те групе у засебне слогоае.

Примери: т.: т-\)геИ (владалац, император), г.: тдгеН; т.: ет-

5е1з1га (посластица), г.: атде1с1па, у км. 6те1в1па (слаткиш); т.:

Јужнословенски филолог 8
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п-АгузМт.1 (промена), г.: пЛгузћМ; т.: 1сеп-&а (песма), г.: 1сап$а; т.:

п-§а(ггопј (збирка), г.: п§а1ггој; т.: п-§језћиг (гњетење, мешење),

г.: птјезћип и пјезћип; т.: п-цјуеј (замочен), г.: п&јуеј и пјуеЈ и др.

У неким крајевима гегиске групе говора ове се сугласничке групе

чују упрошћене избацујући потоњи сугласник, па тако се чују

само: т, п, п/. На тај начин имамо: тагој место тђагој (правим),

тез регт.1 место тез регтђ1 (одозго), пНгта место тћтђа (помоћ),

N001 место ^(1ос1 (мушко особено име), пораћ место пАораћ (не-

што мало), пјегза место пЛегза (зној), п/иго/ место пјтДо] (једно-

ничити, постити). И обратно, гдегде како по областима тоскиским

тако и по крајевима гегиским налазимо речи у којима се изговара

само други сугласник од наведених група сугласника, тј.: -д, -Д,

-§, -Р, -*•

Примери: ђгепЛа место тдгеп(1а, у км. тгепЛа (унутра);

ргатја место т&гатја, у км. ргота, рготја: пезга ргота (сутра

навече); раз1ај место тдазапЗеј (потом); Де%јој место псИдјој (чујем),

у км. гиНдој, а роп§оп? ип е &а§ место ип п§аз (хитам); е §ис1

место е п$ис1 (дирати, задиркивати); Агузћеј место пдгузћеј (друк-

чије); 1гуДШ место пАгусИи (цедити, пресовати); 1ие Шје место 1ие

п№је (седећи) и др.

13. Ј. Рота одређеније наводи правило које је Илија Диљо

навео под 7 о претварању у тоскиским говорима звучних сугла-

сника на крају речи у одговарајуће мукле. Он каже: Гегиски

говори задржавају звучне сугласнике на крају речи које се завр-

шавају на: д, тд, <1, с1ћ, п4, §, §ј и кроз целу промену, међутим

тоскиски говори мењају звучне сугласнике на крају речи у одго-

варајуће мукле сугласнике.

Примери: т.: %аз—§аг1 (весеље), г.: §аг—$>аг1; т.: дгез—дгег1,

г.: ђгег—ћгег^; т.: теп1—тепАја (памет), г.: тепЛ, тепЛе, тепЛја;

т.: / та(ћ (велик) I таЛШ (велики), г.: / таЛћ-1 (велики); т.: §аг1ћ—

§агЛМ (плот), г.: §агЛћ, §агЛШ; т.: р1итр—р1итд1 (голуб), г.: р1итд

р1итМ, у км. рИитђ, рИитМ; т.:5егр—5егд1 (Србин), г.: 5егд—5егМ;

т.: Лјећ—сЦе§иг (спаљен), г.: Лје§—Лје§иг; т.: гоћ—го§и, гоб, гоуе!

(птица, птице, птичија), г.: год—годи, го§1—гацје!; т.: / Ш (слаб),

али и Ц%и (слаби), 1е Ид (слаб, болестан), али 11§је1 (слабости), г. :

И%— //§•«; т.: Лиће ћеЛћиг (вејући, бацајући), али ћеИг, и ћо(ћ, г.

/гес1/1, ћеЛћиг, у км. ћоЛћа и др.

Међутим и гегиски говори имају у по некој речи примену

овога гласовног закона о претварању звучних сугласника на крају

речи у мукле сугласнике, па се у таквом случају звучни сугла-

сник у одређеном виду враћа, којом приликом именица промени
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и род. На пр. 1*ез}г, али ^егћја (име вароши у Арбанији), Мје(

(ако није особно име, срество) поред МјеДја; ртМе1 (држава), али

ризМеЛја.

14. Тоске привативни префикс 5/1 (одн. гЛ), као стари писци

и по неки крај гегиске говорне групе, често мењају у (.

Примери: 5А//г/ш—рИптг (преручивање, ослобођење), МоА-

ћет—(1ос1Нет (одмарам се), $Н1<д1ггој—$&а1ггој (срушити, рушити,

оборити), и гћАиК — и ^Лић (нестаде, ишчезе) и др.

Геге исто тако и суфикс 5 ($*', 5/) често мењају у с (ре, с1).

Место (Иев1 говоре р[1с1 (кључ, у км. се1с—$е1с1); м. ргу&еза упо-

требљавају цгућса (грло, грлић); поред Ма1езш има МаШја (Ма-

лесија).

15. Тврдо гг гегиских говора често се у тоскиским говорима

јавља као меко г. Тако г.: ггаПе (редак), т.: га11е; г.: Аи/тш, т.:

ћигш (ртењача, гребен планински); г.: диггп1т1, т.: 1зигпип1 (мушка

страна, мушкиње); г.: пј>а1ггиет (збуњен), т.: п%а1егшг; г.: ггеП

(мрежа), т.: гјеН; г.: ггаса т.: гаса (раса, сој).

16. Тоске радо додају глаголским основама по једно п, док

Геге обратно радије употребљавају краће облике: т.: пхепез

(ученик), г.: хапез; т.: пгејт (грејем), г.: хејт; т.: пгцт (црним,

оцрњен), г.: х1јт; т.: пДаге (одвојен), г.: ЛАт; т.: пхјеггип (извађен),

г.: хјеггип, у км. пх1гип; т.: тр1аћет (старим), г..р1а1сет; т.: п/сид1

(црвени), г.: 1иц1; т.: п§а (од, откуд), г.: /саће (у км. ћа: 1са роз/Жоп?

= камо идеш?).

17. У тоскиским говорима /(љ) често се претвара у 11 (л)

а нарочито у позајмљеним речима као што су: ЈсотрИоН (завера),

/сареИа (шешир), ру/соИо^и (психолог), д11о/си (блок), рИаш I 1иПез

(план борбе), ЛоШ ДурНота1 (испаде дипломата), рагИатепН I

^опЛге^ (Лондонски парламенат).

18. У скадарској Крајини нарочито често се (не разликује

тврдо // (л) од Лћ. Тако на пр. тамо се место пАош (догоди се,

треви се) каже пДоДМ', место те Иапе кажу те АНапе; м. регсјеШ

(испрати ме), каже регсјеЛМ; м. тдуИип (затворен) каже се тђуЛНип;

м. регЛгеШ (увину, угану), кажу регЛгеШ; м. / регтаИвћет (жељни,

за чим се осећа носталгија), кажу регтаАћзћет; м. §ја1.'е е пе гаИ

(жив, па ма и на (у) песку), кажу : дјаЛће' е пегМНе; м. \>јеШ(украд.е,

крадем), кажу: еЛће рег ^јеДМ, у Вуч. еујеШ и ујеЛМ = украде, но

и уоШ.

19. Што се тиче тоничког акцента обе говорне групе упо-

требљавају скоро исте акценте. Као изузеци сматрају се речи:

г. д/, т. а$ (он); г.: меп, т.: пјегш (човек); г.: уеп, т.: џегци (север);

г.: д1п, т.: д1пи (свећа); г.: / \о!>е§, т.: / уаре1с (сиромашан).

8*
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II Морфолошке и синтактичне разлике

1. Док Тоске употребљавају именице мушкога рода које

имају множину на а као да су женскога рода, дотле Геге сасвим

обратно употребљавају у женском роду именице мушкога рода

које се у множини завршавају на е. Тако т. кажу: етга1 е ује1га

$ћд1ре (стара арбанашка имена), Иза1 е ИшШ (сухи храстови),

Пца и пјота (свеже смокве); г. пак кажу: 7а/е 1е гапЛа (тешке

кривице), теп<Ите( е Љг1а (дубока мишљења), 1ете1е 1е $ћепд.о$Ма

(здраве основе).

2. Већина Гега употребљава облик одређеног вида на е( за

женски род, а И за мушки род, на место којих Тоске употреб-

љавају наставке за неодређени вид на -е, -/.

Примери. Тоске говоре: ди!се зМерце (домаћи хлеб), Шиге

1оре (коже од крава), отиА |ф' (телеће месо), ро VI/ ргеј НаИје

(долази из Италије), (Ј тзћећ тдаз тип (сакри се иза зида), ће^ ти

уа?е (скини ми се с врата). Геге би то рекле: Ви/се зћрце1, ^е/сиге

1оре1, М1зћ ^цИ, РОУЦ ргеј ПаИје1, Ит&ћећ т&аз тигИ, Шд ти да?е1.

3. У гегиским говорима именице мушкога рода које се свр-

шавају на ие узимају испред самогласника који означава одређени

вид једнине п.

Примери:г.: Пие, Поп1, т.: Лшзг, По1 (дуња, дуње); г.: 1ћие,

1Нот, т.: 1ћиа, Иго1 (нокат, нокти); г.: рггие, рггот, т.: рггиа, ргго1

(поток, потоци); г.: 1сггие, Јсгот, у км. Аго/7=извори.

4. Тоске најчешће скраћују акузатив именица. Тако нпр. :

Оја1еп или Л}а1пе м. ЛјаИп (дете); Изеп или И$пе м. Ш1п (дуб);

диггеп или диггпе м. диггм (човека, мужа). Са оваквим се скра-

ћеницама сусрећемо и у старим списима гегиских писаца као што

су: Бузику, Буди, Богдани и др.

5. Од облика глаголских именица тоскиски гов^рри често

употребљавају онај који се завршава наставцима -је, -ја. Нпр.:

агЛћје (долазак), п&је (полазак, почетак), зјеЦје (држање, владање),

1ћепје (казивање), ратје (изглед, виђење, панорама), Нугје (улазак);

гатја (пад), втипАја (бољка, немоћ), чАеђа (смрт) и др. Геге

међутим имају већином именице:

а) женскога рода на а као што су нпр.: Ла1л е §јав (излаз

стоке); и 1са га шипДа (напала их, ударила болештина); Ма

гшге Ј^а, зе тће!а (боље побегох него остадо^ или она маке-

донска народна пословица: Стојанова мајка плакала, бежанова

мајка не плакала).

б) као именице женскога рода од глаголских придева са

одговарајућим чланом: Е 1ћуетја е апгшКШ (пораз, погибија не-

пријатеља); Е таггипа Се таггтја) е ића"5 (узумање у зајам); Е



Знатније разлике између две групе говора у арбанашком језику 117

е рагПатепШ (отварање скупштине); Е 5ћћиетја рег јазћ!а

(излажење напоље).

в) Као именица средњег рода од пасивног партиципа са од-

говарајућим чланом нпр.: Те п1зип1 е изћ1пз (полазак војске); Те

Мћует! е ргапчегез (повратак пролећа); 5' Кепн 1е Шт е 1е ЛаШп

(немамо ни улаза ни излаза); Аз 1е тагг' е 1е Дћапип те 1а (ни

узимања ни давања са њима).

6. Тоске чешће употребљавају члан мушкога рода 1е и после

именице женскога рода.

Примери: т.: ВПсЖасЈа е Јсезај ГоПезе I' иггуег (блокада ове

мрске тврђаве), г.: ВНсЖЈгш \ Кезај Гог1езе $е тешзћте; т.: Азозћ

<Ше§ћ 1е ђиКга з' К1ћејп те (такви се лепи дани неће више вратити);

г.: Азо (Шезћ ве ђиКга з' К1ћејп та; т.: КезЈзћ пјеггезћ 1е ра гетге

з' ћат раге пЈопјећеге (оваквих људи без срца нисам никад видео),

г.: Ке«Ј пјеггезћ 8е ра гетге $' Кат ра пЈопјј ћеге.

7. Трпни придеви у говорима тоскиске групе у једнини жен-

скога рода осим члана не узимају суфикс за род -е као што је

то случај у групи гегиских говора.

Примери: г.: УјеИп е 1са1иет (прошле године), т.: У]е\'т е

/са1иаг; г.: Јауеп е 1<л1иете (прошле недеље), т.: Ја^еп е 1са1иаг; г.:

Г^јј и§ћ1гјт ј ћгует (једна свршена вежба), т.: Нјј рипе е ^гуете

(један обављен посао); г.: Нјј риш'т \ вМгиет зј 1<Ц5ћ (један обављен

посао како ваља), т.: Кјј рипЈт ј зћ/сгиаг з! 1<изћ; г.: Мјј Је1ге е

зћ&гиете 31 1шзћ (једно писмо написано како треба), т.: Кје 1е1ге

е зћћгиаг зј Јсизћ; г.: УПаи \ Јат (одвојен брат), т.: УеПаи \ Ааге\

т.: Мо1га е дате (одвојена сестра), т.: Мо1га е Јаге.

8. Код употребе присвојне заменице и Арбанаси тоскиске

групе говора употребљавају наставке и одговарајућу заменицу у

лицу и броју кога је лица или броја именица на коју се дотична

реч односи (I, е, 1е уе1). У гегиској групи говора употребљавају

се наставци: /, е, 1е Иј, 1е зај. Гега каже: МћгеШезћа те ђјј! е \>е1

пје1а5(1 за и пјј! тће 1<езћ1је11 (Царица са својим кћерима сад се

управо попе на тврђаву). Т. би то рекли: Мђге^егезћа те ђјј! е зај

1апЈ ц ПЈЈЈИ тђе 1сбзћ1је11е; г.: Ви11<ц ПУГОП агеп е \>е1 (ратар оре

своју њиву), т.: ВијКи 1егоп агеп е Нј; г.: Хапзе! зћ1(иеп пе зћрј (е

уе1 (ученици одоше својој кући), т.: Хепзе! зћКиап пе зћ1ерјпе е

1упче; г.: 5е \ сЈШ *е 1се^уге рипеп е \>е( (сваки нека гледа свој

посао), т.: 51 Ј сЈН (е Јсецуге рипеп е И).

9. Тоске могу употребљавати облик датива: пеуе (нама), јиуе

(вама), личне заменице место номинатива: па (ми), ји (ви).

Примери: Меуе јегш 5ћ^1ре1аге (Ми смо Арбанаси); Меџе зћКојт

е ујјт ра Гп'1се (ми одлазимо и долазимо без страха); Јиџе з' 1сјпј

^епе Лје пе зћ!(о11е (ви нисте били јуче у школи).
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10. Облик акузатива показних заменица: ћеИ (овога), а1е

(онога) Тоске употребљавају и кад су придеви: 1се(е Пђге (ову

књигу), али г.: ће1& 1Љбг, т.: а(е рипе (онај посао), г.: а1в рипб; т.

п' аИ> Јсоће (у то време), г.: п1 а(е Коћб; т.: тђј 1се(е рНсе (о овој

тачки, на овој тачки), г.: тђј 1се(е рЈКе и др.

11. У гегиској групи говора, нарочито у живу говору, отпада

члан за женски род е, кад овај долази одмах иза облика који се

свршава на а. У тоскиском говору сасвим обратно губи се завр-

шетак а, па остаје члан е или /.

Примери: г.: Ма тдгатја рипе (најзадња работа), а т.: М' е

тђгатја рипе; г.: ОИа 'тиге (леп дан), т.: Коћ' е ге (ново доба);

г.: Кдћа 'тдаге (срећан пут!), т.: 1МГ е тђагб; Ма ј таЛћ рипа

(највећи посао), т.: М' 1 УОЈЈП <1ја1е (најмање дете).

12. Време пређашње несвршено у индикативу тоскиска група

говора употребљава са друкчијим наставцима а гегиска са друкчијим :

т.: ипе рипо-пја (-ја), ја рађах, г.: ип рипо-јзћбт,

11 рипо-пје (-је), ти рађаше, 11 рипо-јзћезћ,

ау рипо-п!е, он рађаше, а! рипо-јЈе,

па рипо-п1т, ми рађасмо, па рипо-јзћјт

ји рипо-п11, ви рађасте, ји рипо-ј$ћ!1

а1а рипо-пш. они рађаху. а!а рипо-јзћЈп.

Напомена: Ј. Рота овде подвлачи примедбу да се овај облик

имперфекта као што га Тоске употребљавају, чује и међу Гегама

у скадарској Малисији, међу Климентима, Грудама, Тријепшама и

и по Крајини и др. крајевима.

13. У тоскиским говорима чује се крњи аорист у 3. л. мно-

жине кад се глагол свршава на један од следећих ликвидних

сугласника: /, //, г, гг. Наведен је пример из једног дела Тоске

Фан Нолија: „Тиг^Л и 1ћуеп р1о»еп'5ћ1 с!ће шиаге(п) агаИпе. А1а

^ј 5' гапб пе бгУ^а(. а и 2ипе гођег, а и-<;1\а1егцап Лће и-Мегге(п)

ргеј пдбпјезуе 1е е§ег§иаг. . . ре Киг 8ћће1е(п] Еугореп Тшх|И, Кјзћјп

Аа1е(п) тип(1е$... (Турци су били потпуно разбијени и нагоше у

бегство. Они који не падоше по теснацима или су били заробљени,

или се растурише и бише исечени од подивљалих домородаца. . .

Од кад су Турци крочили у Европу, вазда су били победиоци. . .).

14. Геге, нарочито грађани, употребљавају и за једнину облик

3-ћег лица личне заменице множине активног конјуктива. Примери:

Кизћ 1е Мп пс!опјј §ја Кипдга, 16 1е Пазт пјеЈазћ, е тоз 1е зШсојп

тапсЈеј 1ие и апКие ђјгауе! е 81<и1ауе1. А1, пе (1а8ћ1е 1е те тдувт,

пб с1а»ћ1е 1е те ргезт: 51 Г ј ре1дејп (Ко има што год против,

нека каже сад, а нека не иду после жалећи се у потоку и по
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ћошковима. Он, ако хоће нека ме убије, ако хоће нека ме посече,

како му је воља).

15. Будуће време које код Гега гласи: 1Јп Кат те $ћћие (ја

имам ићи), т. казују: 1!пе Ло 1е зћКопј или, као што би наши људи

у Ђевђелији рекли: Јас имам за одење: 11пе Кат рег и зМшаг.

Док међу одречним реченицама у гегиским говорима има хаквих

које исказују могућност, Тоске реку: 11пе пић зМсопј с1о( (не могу

да идем), Геге место тога кажу: 11п пи/с типЛ 1е зћћој (ја не

могу ићи).

16. Тоске имају и облик адмиративног императива који Геге

немају:

11пе рипиа-Кезћа (ја рађах),

1ј рипиа-Кезће (ти рађаше),

ау рипиа-Ке (он рађаше),

па рипиа КезћЈт (ми рађасмо),

ји рипиа-КезћИ (ви рађасте),

а!а рипиа-Кезћш (они рађаху).

Рота овде напомиње да се овај облик, који се данас у гегиским

говорима не употребљава, налази у списима старог писца Богда-

нија, који је писао гегиским дијалектом.

17. Три лица једнине садашњег времена глагола који се свр-

шавају на сугласник Тоске чешће употребљавају без наставка

или боље рећи не мењајући их.

Примери: т.: ипе /а/, II /а/, ау /а/ (ја, ти, он поклања), г.:

цп /д//, \\ ГаЈе, ај(ау) Га1е, т.: цпе Ш5, II пЈз, ау пЈз (ја, ти, он, полази),

г.: ип пЈзЈ, 1Ј(*у) пЈзе, ај(ау) шзе; т.: ипе <;е1, 1Ј де!, ау де! (ја, ти,

он отвара), г.: ип дЈП, 1Ј(1у) (;11е, ај(ау) дЛе.

18. Тоске често употребљавају треће лице глагола трпног

стања које се свршава наставком езћ, на место кога Геге имају еј.

Примери: т.: Ау п<Иего-\}-е$ћ (он се поштоваше), г.: ај пЛего

-\\-еј; т.: ајо 1а-ћ-езћ (она се праше), г.: ајо 1а-ћ-еј; т.: ау з1е11-е$ћ

(он се окреташе, врзмаше), г.: ај з1е11-еј; т.: ајо ргИ-евћ (она је

била очекивана, она се чекаше), г.: ајо ргИ-е) и др.

19. Док Геге употребљавају начин неодређени и више но што

треба, особито у приређеним реченицама, дотле га Тоске сасвим

избегавају и замењују погодбеним реченицама.

Примери: г.: Ме Аа$Ше па те 1ћапе 1е убПеЈеп (ако бисмо

хтели рећи истину); т.: Ро (е Аиајт пеуе и Шт1 1е уег1е!еп; г.:

I 1а пјјћеге те е гге^ћие ^у1е!јп. . . (Допустио је једном да опседну

град), т.: I 1а пјећеге 1' а гге(ћошп ^у1е!ш; г.: Ту 1е Јиеће! те

$ћКие (теби ваља ићи), т.: Тј Јиеће! 1е зћКопјзћ (ти треба да идеш).
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Најзад овде је наведен један типичан пример који је често упо-

требљавао међу Арбанасима поштовани пок. I,. СшгаКи^ј, скадарск«

Гега: Ме ћепе те 5ћ\ше те / Ншпе те агЛће е те те ра (кад би

се отишло рећи му да дође и да ме види). То би Тоска радије

рекао: Т8 1и1ет 1е зМојзћ е 1' Ј 1ћиајзћ, 1е х!је е *е те зћоће

(Молим те, да одеш и да му кажеш да дође да се видимо).

Ради образовања узрочних реченица Тоске употребљавају

као свезу облик са инфинитивом: те депе зе (те де) =•= пошто,

будући.

Примери: т.: Ме депе зе з' типд 1е VI] ипе, шзи 1! (Пошто

не могу ја да дођем, пођи ти). Место те уепе зе г. кажу: тдаз1.

. Исто тако као свезу за везивање подређене за главну реченицу

Тоске употребљавају израз: Ло те Њепе (хоће рећи, или оно што

код нас значи: то јест).

20. После предлога, а нарочито кад је именица удружена са

каквим атрибутом, Тоске употребљавају облик одређеног вида,

док Геге у таквим случајевима чешће употребљавају облик не-

одређеног вида. Тоска на пр.: N6 1оК6п е бјузћегуе! (на земљи

дедова), Геге међутим кажу: N8 1оКе (е %ју$ћаче1. Или т.: ^еп

ВегШ (под Србима), г.: Меч Зегђе; т.: Рбг зћрџ-Нп е 1е рагуе! (за

душу предака), г.: Рег зћр1г( 1е Је рагуе!; т.: Мђј таПп е Тотагг11

(на планини Томори), г.: Мђј та! 1е ТотоггИ.

III лексичке разлике

Остављајући пострани речи које су различне у обе групе

говора, овде ћемо навести известан број речи делимице различних

по облику и значењу, ма да су у највише случајева истог постанка.

г е г и с к и: тоскиски:

пјтој (пбјшој) постати а§јегој

апАеј, ргапсЈеј отуд, затим апЛај, регапЛа]

тгпј стижем цггц

егДМ дође агЛШ

ћагизће, -а медвед, мечка агизће, -а

ћар, -/ корак рар, -/

(II, -ип отворен, у км. $е1, $е1и.п $е1, -иг

за, сИ$& колико, неколико са, <Оса

зт1ге, -а завист ст!ге, -а

Аагзте, -а свадба <1аше, -а

<1а$ћ!ип (I, е, 1е) вољен, мио, драг Лазћиг (1, е, 1е)

дога (снег) Мога

Лјегзе, -а зној сИгзе, -а
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ге г и с к и:

Аје1тт, -ја детињство, омладина

1ие (1иј) реч која.стоји испред глагола

при образовању парт. презен.

/ јући, секући

ћаН>гАће1е четрдесет

е, еДћс и још

д,ћ1т\зе1 (те) жалити

џјат, -I лој

5/Н5С 1$ геја нове метле

Аеп, Лјеп (!ег, -I у км.) до

пдјеН, пјеН другде

И, -а пола, половина

ћјеАћип бачен

ћјећип скинут, смакнут

Шћпиет љут, срдит

ћЦ улазим

ћо11, -/ кашаљ

1сг18Н1епе, -I, -е хришћанин

ћесеј скачем

1а\'с1, -I хвала, слава

Пдег, -I књига

паИ високо

1уре1 тражи се, потребно је, недосгаје

Ц\>ас1ћ, -/ ливада

1'<>пој закашњава, касни

тевиев, -I учитељ

тегкНт, -I мишљење

тизМаје, -а комарац

тиј(ип побеђен

пДеге, -а част, поштовање

међу.у км. ^Аегтјега име места

код села Загорја између Загорја

и Самодреже, а значи средина

можда

деведесет, у км. попЛЛће1

/саће, у км. 1са од, из, куда

п\о{, зћа? познајем, видим у км. зћећ

изШте, -а брујање, хуји

тђазапАеј потом, затим

разип богат, имућан

тоскиски:

<1ја1ег1, -а, Дја1тиг1, -а

(1иће)

угаге е ргеге = убија-

Луге1

Лјат, -/

Гзћеза 1е га

§јег,

уутзе, -а

§јузте, -а

ћеЛћиг

ћедиг

Шћегиаг

, -а

МгзШеге, -/, -е

ћегсеј

1ау<И, -ја \

Идег, -а

1аг(

Ир$е1

1иа<1ћ, -I

тепој

тезопјез, -I

тејНт, -/

тм&опје, -а

типЛип

, -/

тез

поПа

пеп1Мћје1е

пјоћ, зћоћ

оГзћеИге, -а

раз(ај

разиг (раШг)
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ге гис ки:

(р1ав1) пуцам

ргИиет ленштина

ргИиаз ленствовање

резМ, -и риба

рог, рогза, арог но, али, или

рогзд тек што, чим

питам

-I јагње

дудаг, -I кукавац

8ЈуШ, -I град, варош

ггепој живим

п$ћ1ав поново

$1\>}е1 ове године

зћепЛозШ оздрављујем, лечим

зћ&јој гледам у км. 1сдуг

резМој спасавам

зћрепезој надам се

Зћдурт, -ја Арбанија

зћр1, -ја кућа

8ћ!2гп%ој стежем

1егте&, -и ^земљотрес

1је1ге други, у км. и де1г

1е1је (рбПбј) онамо, преко

Ш1апхе, -а јаребица

(ћггаз (1ћјггј) зовем

и, -ја (ипзћет, -/, -е) гладан, у км. ип1

и?и11е, -а сирће, кисељак (биљка)

магга, -( девојка, -е

$1, -I браћа

огоје пази

с!е$ умирем

дјегп удари

дога снег

џе(оп севати, износити, поцецати

(зе) уеШ себе (се)

-а оскоруша, у км. уојза

/ звезда

ј не вредим, у км. гдој

го/е, -а газдарица, госпођа, у км. гопја

го1тја јо*е твоје госпоство

тоскиски:

ре1сав

регШг-

, -и

ро, роза, аро

руеШп

депд, -§}1

, -/

ггој

зе п

зНегој

$ћре1ој (зћЈерој)

зћргезој

1, -а

-ја

1ја(ег, I /а(ег

1ће11еге, -а

гћегез

ип, -ја (I, е, иПиаг)

Шћи.Ш\ -а

иајга, -I

уеЦегег, -И

уе ге

, Л\зога

уеШоп

чеИи

уеве, -а

уи, -I

г&ој

гопје, -а

2о1гго(е
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