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ПРЕДЛОЗИ ОТКУД(Е), НАКУД(Е) И ДОКУД(Е)
У ПРИЗРЕНСКО-ТИМОЧКИМ ГОВОРИМА
Овај прилог говори о двочланим предлошким јединицама откуд(е), накуд(е)
и докуд(е); циљ му је да утврди у којим се говорима српског језичког простора
оне употребљавају, а затим и да представи њихова синтаксичка значења:
просторно и временско.
Кључне речи: српски дијалекти, призренско-тимочка дијалекатска област,
синтакса падежа, спацијалност и темпоралност, предлози откуд(е), накуд(е)
и докуд(е).

1. Циљ овога прилога јесте да утврди у којим се говорима српског језичког
простора употребљавају сложени предлози откуд(е), накуд(е) и докуд(е) и да
представи синтаксичка значења у којим се они појављују. У питању су двочлане
предлошке јединице с предлогом куде и препозиционим предлозима од, на
и до. Предлог куде је типичан за призренско-тимочке говоре, тако да већ на
самом почетку истраживања можемо претпоставити да су ови облици везани за
поменуту дијалекатску област. Куде се обично може „превести” стандардним
предлогом код, а појављује се са значењем оријентационе индирективности
и адлативности необележене обавезношћу досезања циља.3 У сложеном
предлогу откуд(е) присутно је, међутим, чисто аблативно значење (унето са
предлогом од), накуд(е) је предлог са изузетно наглашеном директивношћу
1
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Овај прилог резултат је рада на пројекту 178020 - Дијалектолошка истраживања српског
језичког простора, који у целини финансира Министарство просвете и науке Републике
Србије.
3

Терминологија која се употребљава у овом раду преузета је од С. Павловића (2006).
Оријентациона индирективност предлога куде означава непосредну близину локализатора
и оријентира, а адлативност необележена обавезношћу досезања циља подразумева
„усмереност објекта локализације ка локализатору-циљу без података о томе да ли се
локализатор-циљ и досеже” (Синтакса 2005: 190).
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(попут стандардних предлога ка и према, на чијем се месту обично налази) и
докуд(е) (као и предлог до) има потпуно адлативно значење.4 Према критеријуму
аблативност ~ адлативност, у бинарној опозицији се налази предлог откуд(е) са
предлозима накуд(е) и докуд(е).

Географска распрострањеност предлога
откуд(е), накуд(е) и докуд(е)
2. Судећи према досадашњим домаћим радовима из области
дијалектологије и лексикографије, поменути предлози срећу се у
призренско-тимочкој дијалекатској области,5 али уз извесна ограничења:
изгледа да их нема на простору југозападног дела Косова и Метохије
(Младеновић 2010: 352–434)6 и Сврљига (Богдановић 1979)7, затим, неки
од њих изостају у појединим говорима поменуте области: у Заплању (Ј.
Марковић 2000) и Алексиначком Поморављу (Богдановић 1987) забележено
4
Поједини истраживачи на месту поменутих предлога бележе дуплирање предлога: на куд(е)
(Митровић 1984: 197; Богдановић 1987: 244; М. Марковић 1993: 261; Тома 1998: 384; 397; Ј.
Марковић 2000: 233), до куд(е) (Жугић 2005: 236), а код неких се може приметити колебање
у записима (на пример, Р. Стојановић предлог докуде бележи и као једну реч и као до куде,
в. потврде у т. 3.3 и 4.3). Ипак, на основу грађе забележене на простору Горње Пчиње и
шире околине Врања, као и према материјалу, који нуди већина монографија и речника о
призренско-тимочким говорима, може се закључити да ове предлоге треба третирати као
двочлане предлошке јединице. Уосталом, те исте предлоге, регистроване у кумановском
говору, Видоески такође сматра двочланим предлошким јединицама (Видоески 1962: 182),
а на исти начин евидентирани су и слични предлози докъде, накъде, откъде у Бугарском
речнику (РБЕ 1984; 2000; 2002). Информативно, у поменутим српским говорима постоје и
прилози истих форми куде, откуд, накуде, докуде, што неки од истраживача нису прецизно
разграничили.
5

У Речнику ЈАЗУ (РЈАЗУ) не помиње се предлошко значење лексеме откуд (откуда, откуде),
нити су регистроване речи докуд(е) и накуд(е), док велики Речник САНУ наводи и предлошка
значења лексема накуд(е) и откуд(е), уз потврде које су очигледно забележене у југоисточној
Србији (РСАНУ), али не бележи лексему докуд(е).
6

Не треба игнорисати чињеницу да монографији Заменице у говорима југозападног дела Косова
и Метохије није био циљ да да инвентар свих предлога који се употребљавају на поменутом
простору, што је можда и разлог да истраживани предлози нису регистровани. Ипак, у богатим
Текстовима поменуте књиге (Младеновић 2010: 352–434) не може се срести ниједан од ових
предлога, а они се не помињу ни у говору Сретечке жупе (М. Павловић 1939), а ни у Српском
призренском говору (Реметић 1996). У шарпланинској жупи Гора такође нису забележени, али
се тамо појављује друга занимљивост међу предлозима, помиње се „предлог месног значења ке
којим се казује правац (Трчи ке кућа), локационо значење (Билʼе ке брата)” и „место почетка
кретања у предлошком скупу от ке (От ке сина дошла)” (подвукла М. Ј.) (Младеновић 2001:
467), при чему предлошки скуп от ке умногоме подсећа на поменути предлог откуд(е).

7

У сврљишком крају у ствари се сусрећу тимочко-лужнички и сврљишко-заплањски тип
говора.
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је само на куде (на киде), у Тимочком речнику само докуде (Динић 2008), у
лужничком говору је евидентирано докуде и накуде (Ћирић 1983)8. Сигурно
је, међутим, да су сви заступљени у говору Горње Пчиње (Јуришић 2012),
Црне Траве (Стојановић 2010: 180, 502)9, јабланичког краја (Жугић 2005:
215)10, Лесковца (Михајловић 1977; Митровић 1984)11, Ниша са околним
селима (Тома 1998; Јовановић 2004; 2007)12 и Пирота (Живковић 1987).
Није неочекивано ни то да у непосредном суседству са истраживаним
српским говорима – у кумановском говору, такође функционишу предлози
докуде, накуде и откуд(е) (Видоески 1962: 182), осим тога, и бугарски језик
располаже сасвим сличним предлозима: докъде, накъде, откъде (РБЕ 1984;
2000; 2002).

Просторна значења предлога откуд(е), накуд(е) и докуд(е)
3.1. Предлог откуд(е) се појављује искључиво у аблативном значењу
(просторни однос у коме се одређује полазна тачка усмереног кретања),
прецизније, аналитичке конструкције са овим предлогом означавају
„удаљавање од локализатора без импликације о којем делу локализатора се
ради” (Синтакса 2005: 153), дакле, значe исто што и аналитичке конструкције
од + ОП13. Предлог откуд(е) може се наћи и уз индирективни глагол и тада
поново означава некакво просторно одмеравање. Потврде:
довeли стрuју откут Кленiке; а oн јaдан свe отку[д] Тргoвиште;
отiдеф си откут кuћуту, у цrкву си отiдеф; Мaјке, Бuгари етe ги, рече, iдев
отuт, откут шкoлу, јa ће се скрiју; oдма тuј откуде дrшкуту се заскaпе – у
8
Нажалост, постоји и могућност да нека од ових лексема једноставно није примећена, а у
ствари је саставни део лексике описаног говора.
9

У овом речнику регистровани су предлози накуде и докуде, а у одредницама откуд и откуде
поменуте лексеме престављене су искључиво као прилози, међутим, постојање предлога
откуд(е) потврђено је богатом грађом датом у оквиру других одредница, на пример: долечан,
долура се, домациња се, задава се (Стојановић 2010: 180, 181, 183, 235).

10

У Речнику Р. Жугић евидентиран је само предлог накуд(е), док постојање предлога откуд и
докуде потврђују примери у оквиру других одредница: гунтавим се, плоте, залићам, обрнем
(Жугић 2005: 67, 274, 103, 236); ни монографија истог аутора не региструје предлоге откуд
и докуде (Жугић 2010).

11

У Михајловићевој монографији о лесковачком говору примећено је предлошко значење
лексема откуде, накуде/накиде и докуде (Михајловић 1977: 53, 55, 85, 84, 81), док су у
Речнику лесковачког говора Б. Митровића регистровани само облици откуде и накуде са
овим значењем (Митровић 1984: 197, 228).
12

В. Јовановић бележи сва три предлога у селу Каменица код Ниша, а П-Л. Тома само
„удвојене предлоге” на куде (Тома 1998: 384, 397).
13

У стандардном језику на месту аблативних конструкција од + ОП и откуд(е) + ОП налази
се предлог од са генитивом.
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смислу: одмах од дршке паприка почне да се квари, да скапава; онi не ‘нас’
излəгaше и дојдoше, oпет се врнaше откут пaрете – у значењу: вратише
се поново са оног места где су се налазиле сакривене паре; па тoј отку[т]
тaтка кат пoђемо; у дeсет сaат мoј старeјко oтиде откуд нaс; iмаше двoи
врaта, знaш, на тuј сoбу, еднi откуд uлицу ‘са оне стране на којој је улица’,
еднi тaм накуде рeку; а онi су билi, стoката ги је билa откуд нaс ‘са оне
стране на којој смо били ми’, одовuт, мi смо блiзу до Леснiцу, гoре, у
Кoзји‿Дол кудe смо (Горња Пчиња – Јуришић 2012);
Пројдe нис пuт едaн бaја Џoра откуде Власiну (баја – 43)14, Iде грмeж
откuд Острoзуб (грмеж – 148), Гuглају се oблаци откуде Плaну (гугла се –
152), Гуглaви га откуд Власiну, збiрај рукoљке докле не вrне (гуглави (се) –
152), Сл ме загледuју, ко да сам дошaл откуде дiвји љuди (дивји – 168), Низ
Мејaну проoду долeчни љuди, откуде Клисuру и Божiцу (долечан – 180);
задaде се белiчас oблак откуде Власiну (беличас – 58), Бiстри га откуде
зaпад, ће освaне uбаво (бистри – 64), Грuвају тoпови откуде Плaну (грува –
150), Uплаши ни тoј грувaње откуде Чемeрник (грување – 150), Лeти слнце
изгрeва откуде Станiкин кrс (изгрева – 302), Iди подбiрај oвце откуд
рeку, још мaлко, ће ги тeрамо у трлu (подбира (се) – 663) (Стојановић 2010);
Зaкрати ни да проoдимо крз њигoв oбор, сг залiћамо отку[д] Цiлков
сливaр за у бaшчу (залићам – 103), Онi заѕидaли онaј прелaз, сь[г] ће
залiћамо за у бaшчу отку[д] Цiлкини (заѕидам – 114), Прекaчи тој детe
преко пло[т] да не залiћа откут пuт! (прекачим – 301), Не га детe вiше
прекачuј преко плoт, свe нoкчики одрaло, бoље да зaђеш отку[д] цокaк!
(прекачујем – 301); Гунтaви се там откуд Лебaне, ће завrне (гунтавим се
– 67), Вaти чaршав отку[д] тeбе, па вuчи (ватим – 33), Онoј плотe откуд
Блaгоју, подалo, да га пoтпреш с нику мoтку докле не кuпимо цiглу (плоте
– 274), Мoра да заѕиђuјем овaј прoзор откуд комшiју (заѕиђујем – 114), Да
оѕiдам плoт откут комшiју (оѕидам – 260), Оѕидaја отку[д] цокaк плотк,
мош прерiпи кој си oће (плотьк – 274) (Жугић 2005)15;
Вика откуде ћош; Дођује откуде Ветерницу (Михајловић 1977: 53);
Ене ги јоште идев ђаци откуде чаршију (Митровић 1984: 228);
Откуд Бреницу иду црни облаци (Јовановић 2004: 517), Зaдаде се нeки
цrни oблак oткуд Брeницу и манuмо рабoту (зададе се – 430) (Јовановић
2007);
14

Ради лакшег сналажења, у загради након потврде дата је одредница (у којој је уочена
истраживана појава) и страна (на којој се та одредница налази), а тек након изношења свих
потврда из истог извора – наводи се његов назив (тј. назив речника одакле су потврде
преузете). Осим тога, преузете потврде дате су на исти начин као у литератури из које су
цитиране, уједначавање је извршено само у виду доследног истицања синтагми са одређеним
предлогом италиком.
15

У Јабланичком речнику нема одреднице окуд, али ова лексема се често појављује у самој
речничкој грађи (у оквиру других одредница).
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Дудњи откуд Комарицу (дудњи – 34), Задаваоше се облаци откуд
Комарицу (задава се – 43) (Живковић 1987);
Ја би те молио да ме попуштиш мало у твоју њиву откуд мене, да имам
куд да начиним уврат кад орем (М. Марковић 1986: 391).
3.2. Предлог накуд(е) са ОП појављује се у означавању адлативности
необележене обавезношћу досезања циља, која подразумева „усмереност
објекта локализације ка локализатору-циљу без података о томе да ли
се локализатор-циљ и досеже” (Синтакса 2005: 190). Он се обично
употребљава у аналитичким конструкцијама уз директивне глаголе. Његово
основно значење (које одговара стандарднојезичким предлозима ка, према)
је управљеност и кретање у правцу именованог појма:
накуде I Рад., накуде Дреновьац III Ман., накуде Босну III Вр., накуде
њиву III В. Б. (Белић 1999: 205);
Накуде бuкете ус плaнину, куде твоeга прijетеља; и јa, извадi децa, па
пoјдем накуде кuћуту; па нaвечер ће си га дiгне, ће нoсев, накуде кuће кəт
пoјдев; трeба да iду накуде дoм; напрeт iдеја по трaвке, тaм накуде вaше
кuће дoле; пoсле идe накуд овoј, Мијaјлофце; Збрaмо стoку, надoле потерaмо,
нiе, едно‿вrз‿друго, и говeда и oфце, тeре, тeре нанaм – онi ни стiгоше
накуде Градiште! Кудe ће побeгнеш?; бегaмо свe накуде кuћу навaмо; тамyн
накуде iзбу, јa више кuћу; Па, снaшка за адeт, већем кəд бiдне накуде кuћу
и старeјко гу кaчи на коњa да јaше; потргнaла гу накуде грoп; и онi, потrгја
се едyн накуде еднoга, врз њeга пaдја трuпат и убiја га; и нафrља накуде
нaс, мi пoјемо, вiкамо тuј; пoјемо, сретiњав ни жeне са сiта, фrљав жiто
накуде нaс; и плiска[в] вoдуту oни накуде мeне, јa накуде њiм; онa нeшто
пружa се накуде рaдијо; и сyг iдемо накуде кuћу и вiкамо; а на онuј жeну
гу намаaла (краву) накуде кuћу да iде; и кат срeтнемо човeка ели прiђемо
накуде човeка, мi пљiскамо га сəс вoду, пљiскамо га; а сyг, дe, да те вrљи
Бoк тaм да отiдеш накуде нaс; И отiшла си накуде кuће; и тyк пa си појдoмо,
знaјеш, накуде кuћу, овaм накуде Кiселицу; мi свe слuшамо натaмо, накуде
Бујaнофце, бiје, бiје, тoпови; Тaм па накуде Стaри Глoк па свe другојaче;
тeј сeмке пo нiцав, а онeј накуде цвeћкуту надoле пo не нiцəв; накуде Кoзи
Дoл ондe iма га бyш; од] тигaња[т] дrшкуту си гу завртi накуде њuм да је;
iмаше двoи врaта, знaш, на тuј сoбу, еднi откуд uлицу, еднi тaм накуде
рeку; oн се оѕирaја накуде oвна (Горња Пчиња – Јуришић 2012);
Беж накуде кошару, да те не виду (бежи – 55), ујану коња и отиде накуде
Троскач (беснило – 61), Ујанул коња, напунил бисаѕи, одлете накуде Власину
(бисаѕи - 64), Трчи накуде мене едно голотрпче (голотрпче - 140), Доле накуде
Папрат имам две-дужице с компири (дужица - 201), Завати ми воду од Николин
кладанац кьд проодиш накуд Ракицку реку (завати - 227), Кьд пријдомо накуд
воденицу, закречета кречетало (закречета - 247), Кьд слнце стане да замациња,
прибирај овце накуде трлу (замациња - 252), Кьд слнце дојде на заод, покарај
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говеда накуде појату (заод - 257), знам да су говеда потерали накуде дом (зарове
- 265), отиде накуд воденицу (кисел - 365), Узе крпатак, па се врљи накуде мене
(крпатак - 399), Поткаруј овце накуде огрење, да пасу по лад (лад - 411), Там,
накуде реку-е мокрињa (мокриња - 459), Ка[д]-це наблизимо накуде воз, седомо
да оданемо у ладовинку; Наблизи накуде нас туј тепсију, да и ми узнемо од
баницу (наблизи (се) - 476), Навали га накуде мене; Прибери овце, па ги навали
накуде Јереницу; Кьд буде још конопац до заодак, навали говеда накуде појату
(навали - 478), У пладне наваљуј говеда накуде пландиште (наваљује - 479),
Ћу га надведем такој да вода не иде накуде кућу (надведе - 489), Спушти стоку
надол, накуде воденице, да пасе по ладовинку (надол - 492), и ја сам се, еве,
накривил накуде гроб (накриви (се) - 502), Плот се почел накривује накуде пут
(накривује (се) - 502), Отиде с коња накуд појате; Расипа се киша там, накуде
Боровик; Кад појдеш накуде Власину, викни ме (накуд(е) - 502), Ће наодиш ли
накуде нас? (наоди - 508), Кьд пројдо слнчоглед беше обрнут на овуј страну а
ск па обрнут накуде Боровик (обрнут - 551), Одвужда накуде Мејане (одвужди
- 565), Одјаша накуде Власину (одјаше - 568), Одлази дете накуде бабу (одлази
- 569), Одлиндра се па накуде Чуку (одлиндра (се) - 569), Да почнемо одовде да
косимо, па накуд падину (одовде - 573), Откаскаше на коњи накуде Мањак и
Дукат (откаска - 610), Њојна кућа-е понадоле, накуде долину (понадоле - 687)
(Стојановић 2010);
Мuтла[к] гу завидo, oтиде накуде рeку; Aвтобус oтиде накуд Лебaне, сьг
бrго ће се вrне (накуде – 215), нeма кој да се оѕrне накуде њuма (пестување –
268), До стaницу uбав пuт, aсвалт, ал одoтле накуде њiве дрuскав, мало-мало
па рупа (друскав – 78), Iгор ватiја жeљку па накуде Ивaну, а овoј девoјче
да прецrкне о[д] цтра (жељка – 87), Енe гу iде накуде нaс (заочим – 108),
Згрвaљај тoј клuпче накуде мeне (згрваљам – 116), Отiдоше љuди накуде лoјза
(немарљивко – 228), Џaбе се, ћeрко обrћаш накуде мeне (обрћам – 236), Децa
оголемuјев, другaчко, а ми растeмо накуде зeмњу (оголемујем – 238), Oдманда
се накуде Влaјкове слiве (одмандам се – 243), Привrћам тiја децa куде мeне кьд
нeмав кудe, тaтко се не оѕiра накуде њi (приврћам – 308–309), Стrкаљај ми тој
клuпче накуде мeне, да се не дiзам! (стркаљам – 379) (Жугић 2005);
Дођује накуде нас; Иде накуде Исар; Ајд накуде мене (Михајловић
1977: 53, 55); Па ће пођев на куде гробје (Митровић 1984: 197);
oн мrдну на куде мeн Гр, бьш овдeка на куде Видoсовино ВК, на киде
Грдaницу нагoре Ча, на куде Градaницу Ча, на куде Морaву Ча (Ј. Марковић
2000: 233); на киде гuмно Ће (Ј. Марковић 2000: 226);
Од Придворицу на куд Лесковац Т, отоше на куд Бобовиште Тн,
одатле на куд Мрамор Т, на куд Лебан отишли Т, па ме опраља дим там на
куд Крушје Гр, а ја пружам гу (пушку) на куд ђенерала ГС, скренуше на куд
цркву, Руску ГА (Богдановић 1987: 244)16;
16

У Алексиначком Поморављу нису забележени предлози докуде и откуде, само на куде и
то као удвојени предлози. У говору Заплања – такође.
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оно јурну на код њи НС (Тома 1998: 397); Оде накуд Ниш (Јовановић
2004: 480);
Идем накуде Ниш (накуде – 93), Идем на куде Пирот (куде – 73)
(Живковић 1987: 93)17;
Псета ји одлајаше комто/накуде Трештеницу ГС, Требе да су отишли
комто/накуде Габрицу ГС (Ћирић 1983: 103);
Овчари ложили огањ уз сно, па ветар дунуо на куд сно и запалио га,
па су га једва угасили, могло је и све да изгори (М. Марковић 1993: 261).
3.3. У призренско-тимочким говорима адлативном конструкцијом ОП
са предлогом докуд(е) истиче се досезање завршне тачке усмереног кретања
(што је случај и са аналитичком конструкцијом са предлогом до).18
Испрати га докуде Пронини; Докуде дома ли? (докуде – 180), Доклацка се с
муку докуде доктура да види које ми-е тој на ногу (доклацка се – 179), Брзам, ега
га стигнем докуде Мејане (ега – 208), Вrжи га дoбро за самaр и нeма лабавeње
докуде кuћу (лабавење – 410), Дoјде ли тuђо живiнче докуде авлiју, Ђuма га oдма
набрзuје (набрзује – 477), Ће наѕeбне докуде воденiцу, нејe блiзо (наѕебне – 497),
Да прорiнемо снeг докуде кошaру (прорине – 772), Несaм здрaва на нoге, ал
стuпку по стuпку – дојдo докуде вaс (ступка – 906); Јaше еднu бедевiју, нeма гу
одoвде до куде Врaње (бедевија – 55), Не дaва се и oн aко-е малецaк, дoрипи до
куде њi (дорипи – 184), Испрaћамо ги нис-пuт за у Предeне до куде Рoмански рiд
(испраћа (се) – 330), Одгледa га свe плакaећи чак до дoле, до куде Прoнини, какo
отидe у рабoту (одгледа – 566), Ћу се прокрaднем да дoјдем до куде њu (прокрадне
се – 767), Ишлi смо у прoшетку до куде Јoвин рид (прошетка – 775), Слeзни ниспuт, дoле, до куде мeне (слезне – 864) (Стојановић 2010);
Кьд oтиде там до куде кривiну, oбрну се па ни кiма (Жугић 2005: 236
– обрнем);19
Бе докуде болницу (Михајловић 1977: 53);
Идемо зəчyс докуде чешму, па ће се врнемо (Јовановић 2004: 383);
Че д имо докуде чешму, па це врнемо (докуде – 144), Пожели смо
донегде докуде крушкуту (донегде – 147) (Динић 2008).
Следећа потврда из црнотравског говора показује да се и својеврсно
одмеравање простора постиже комбиновањем истраживаних предлога
17

У Пиротском речнику постоји одредница накуд / накуде у којој је ова лексема евидентирана
и као предлог ка, према: Идем накуде Ниш, и као прилог куда: Накуде идеш? Међутим, у
одредници куде даје се потврда са удвајањем предлога на и куде (али поново са значењем
према, у правцу, ка).
18

У стандардном језику на њиховом месту је предлог до уз генитив, у означавању краја
усмереног кретања.
19

У Јабланичком речнику, предлог докуд(е) се не помиње, међутим, забележен је у оквиру
одреднице обрнем, што наводи на помисао да он вероватно постоји у инвентару предлога, али
није регистрован јер га аутор није доживео као целину већ као удвајање предлога (до куде).
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откуд(е) и докуд(е) (као што је случај и са предлозима од и до): Моe је
тaм, откуде бaру, па свe наовaм докуде лешњaк (Стојановић 2010: 422 –
лешњак).

Временска значења предлога откуд(е), накуд(е) и докуд(е)
4.1. Временски односи (темпоралност) се у овом раду посматрају као
једноставнији подсистем од просторних односа (спацијалности), састављен
из две велике целине: темпорална локализација (смештање радње у време) и
темпорална квантификација (одмеравање дужине трајања или учесталости
понављања детерминисане радње)20. Предлог откуд(е) није забележен
у временским конструкцијама21. Предлогом накуд(е) у аналитичкој
конструкцији одговара се на питање када се остварује детерминисана радња
(темпорална локализација), али њиме се може исказати и да се детерминисана
радња понавља у одређеним временским интервалима означеним управном
лексемом (темпорална квантификација). Аналитичким конструкцијама са
предлогом докуд(е) одмерава се дужина трајања детерминисане радње, али
и учесталост њеног понављања.
4.2. У призренско-тимочким говорима предлогом накуд(е) са општим
падежом се реализује антериорност – ситуација у исказивању временских
односа када је локализатор пре оријентира22. Аналитичке конструкције са
овим предлогом, уз перфективне и имперфективне глаголе, налазе се на
месту старог темпоралног датива са предлогом према. Потврде:
сaдимо дувaн и накуде Божiћ га предaвамо и uзнемо по нeку пaру;
Сyк ће на пoкладе тoј, за Велi..., накуде Велiгден, пред Велiгден; и тaм
накуде Вiдовдән липсa си; свe што ву требaло донeја и онo‿већем накуде
зoру: – Епа мaлај мoмај, јa свe што је требaло донeја сәм: и обuћу, и промeну
20
Начин представљања временских односа у овом раду преузет је такође од С. Павловића
(2006: 115–193).
21
Потврда предлога откуд(е) у временском значењу нема ни у оним радовима у којима су
оне врло фреквентне у означавању аблативности (Жугић 2005; Стојановић 2010; Јуришић
2012).
22

Поменуто значење у овим говорима обично се граматикализује предлозима пред и пре
у аналитичким конструкцијама (на месту поменутих синтагми у стандардном језику се
налазе предлошко-падежне конструкције: пред + акузатив, ређе пред + инструментал
и пре + генитив, уп. Стевановић 1986: 428–429, 485, 342–343). Значење антериорне
проксималности, тј. мањег степена временске удаљености од локализатора, по свему судећи,
имају и темпорално накуде, (с)према (односно његове различите варијанте – према и спрома
у Заплању (Ј. Марковић 2000: 232), спром у Лужници (Ћирић 1983: 105), спрома у Црној
Трави (Стојановић 2010), (с)према у Горњој Пчињи и широј околини Врања) и уочи (Ћирић
1983: 105; Богдановић 1987: 239; Жугић 2010: 130).
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и нaнис, отвaрај, отклaпај!; iде ли око трi сaат, веће накуде сәмнувaње; мi
отидoмо сəс мuжа ми, седiмо овaкој нaвечер, oно дванaје[с] сaат, накуде
дванaјес већем iде (Горња Пчиња – Јуришић 2012);
Климну слнце накуд заодак (Стојановић 2010: 369 – климне);
на куде јесен Мр (Тома 1998: 397).23
Предлог накуде са ОП може имати још једно темпорално значење –
фреквентивност. Фреквентивност врло често може бити препознатљива
само на основу контекста у аналитичким конструкцијама које су већ
везане за неко друго временско значење. Присутна је често уз итерационе
глаголе за које је карактеристична вишекратна реализација радње, односно,
понављање радње (долазити), али и у другим случајевима, у којима
управни глагол није итерациони, може се на основу контекста приметити
да се детерминисана радња понавља у одређеним временским интервалима
означеним управном лексемом. Наиме, код аналитичких конструкција
са значењем темпоралне локализације често је неопходно присуство
актуализатора. Одсуством и имплицитног актуализатора ове конструкције
добијају значење фреквентивности. Тако у следећем примеру можемо
уочити интерференцију између антериорности и фреквентивности:
сaдимо дувaн и накуде Божiћ га предaвамо и uзнемо по нeку пaру
(Горња Пчиња – Јуришић 2012).
4.3. У истраживаним говорима аналитичке конструкције са предлогом
докуде (као и оне са предлогом до) употребљавају се у означавању
терминативности – одмеравања дужине трајања детерминисане радње, уз
одређивање крајње тачке:24
докуде пладне I Сурач.Тем. (Белић 1999: 414)25;
па oн прoшло лeто си печe (ракију), ее, докуде Илiндəн! (Горња Пчиња
– Јуришић 2012);
Чекеј га докуде мрак, ће дојде с коњи (докуде – 180), Заседне па се
заборави докуде обед, не могу си од њу по кућу срабоћујем (заседне – 266);
Привaркај мaлко сiрење да стiгне до-куде прoлет (приварка (се) – 747)
(Стојановић 2010);
Работимо докуде пладне (Живковић 1987: 29);
Има га чувамо докуде Велигден, па ако не бива че га продадемо (Динић
2008: 144).
23

Занимљиво је да накуде у кумановском говору значи око: „Може да значи и време (около):
Негде накуде Петровдъан беше, такој знам Руѓ.” (Видоески 1962: 182).

24

У стандардном српском језику и говорима са сачуваном флексијом ово значење
граматикализује се генитивом са предлогом до (на пример: Синтакса 2005: 158; С. Павловић
2000: 74–75; Милорадовић 2003: 91–92).
25

Ова потврда из Белићеве монографије о говорима југоисточне Србије забележена је на
простору тимочко-лужничког поддијалекта.

273

Марина С. Јуришић

Фреквентивност можемо препознати на основу контекста и у
претходно наведеним аналитичким конструкцијама које су већ везане за
значење терминативности:
Заседне па се заборави докуде обед, не могу си од њу по кућу срабоћујем
(Стојановић 2010: 266 – заседне);
Работимо докуде пладне (Живковић 1987: 29).

Остала значења предлога откуд(е), накуд(е) и докуд(е)
5. Синтаксичка значења истраживаних предлога редовно су просторна
и временска, уз један изузетак везан за предлог докуде. Наиме, у говору
Лужнице примећено је да се предлозима „близо-близу/докуде/окол(о)”
означава „приближна мера”: Узел је за њега близу/докуде/окол три милиона
ДС, насекал близо/докуде/окол педесе кола дрва Бр, Начукали смо близу/
докуде/окол двајес шиника пасуљ ГС” (Ћирић 1983: 102).

Закључак
6. Предлози откуд(е), накуд(е) и докуд(е) део су лексичког репертоара
призренско-тимочке дијалекатске области, уз одређена ограничења: 1. нема
их на простору југозападног дела Косова и Метохије и Сврљига и 2. неки од
њих изостају у појединим говорима поменуте области. Иначе, ови предлози
у аналитичким конструкцијама показују обично просторне и временске
релације, са изузетком предлога откуд(е), који нигде није забележен у
означавању времена. Када је у питању спацијалност, предлог откуд(е) +
ОП има искључиво аблативно значење, предлог накуд(е) + ОП означава
адлативност необележену обавезношћу досезања циља, а предлог докуд(е)
адлативност којом се истиче досезање завршне тачке усмереног кретања.
У означавању темпоралности, предлогом накуд(е) са ОП се реализује
антериорност (смештање детерминисане радње испред темпоралног
оријентира), а предлогом докуд(е) – терминативност (одмеравање
дужине трајања реченичне предикације уз одређивање крајње тачке).
Обе темпоралне конструкције могу имати и значење фреквентивности –
учесталост појављивања детерминисане радње (препознатљиво само на
основу контекста у аналитичким конструкцијама које су већ везане за неко
друго темпорално значење).
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PREPOSITIONS OTKUDE(E), NAKUD(E)
AND DOKUD(E) IN PRIZREN-TIMOK DIALECTS
The prepositions otkud(e), nakud(e) and dokud(e) (meaning od, prema (ka), do) are
used in the Prizren-Timok dialect area with some exceptions: there are none in the
area of the south-western part of Kosovo and Metohija, and Svrljig, and some of
these prepositions are also absent in certain dialects of the mentioned area.
These prepositions usually exhibit spatial and temporal correlations in analytical
constructions, with the exception of preposition otkud(e), which has not been found
to indicate time in any of the examples. As regards the spatiality, the preposition
otkud(e) with general case has only ablative meaning, the preposition nakud(e)
with general case indicates adlative meaning not necessarily marked with attaining
a goal, and the preposition dokud(e) shows adlativity which points out reaching the
final goal of a directed movement. Regarding temporal relations, the preposition
nakud(e) with general case achieves anteriority (setting the determined action
before the temporal orient), while the preposition dokud(e) realizes terminativity
(estimating the duration of the sentence predication with a determination of the
endpoint).
These temporal constructions can carry the meaning of frequency, as well, i. e.,
the frequency of the determined action (recognizable only within a context in the
analytical structures, which have already linked to some other temporal meaning).
Key words: Serbian dialects, Prizren-Timok dialect area, syntax of the cases,
spatiality and temporality, prepositions otkud(e), nakud(e), and dokud(e).

277

