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МОГУЋНОСТИ СИНТАКСИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА НА
ГРАЂИ ДИЈАЛЕКАТСКИХ РЕЧНИКА
ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
Циљ овога прилога јесте да покаже (на примеру Речника говора јабланичког
краја, Црнотравског речника и Тимочког дијалекатског речника) колико су
савремени дијалекатски речници информативни када је у питању
синтаксичка проблематика. За анализу је одабран један сегмент из синтаксе
падежа – аблативност (и то она исказана помоћу предлога од, у значењу
старог аблативног с(а), и она исказана помоћу сложеног предлога откуд(е)).
Закључак је да су потврде, тј. илустративни материјал из одредница од
непроцењивог значаја за долажење до поузданих синтаксичких
информација.
Кључне речи: дијалекатски речници, дијалекатска синтакса, аблативност,
предлози од и откуд(е)
1. Циљ овога рада јесте да се на примеру трију речника са грађом из
призренско-тимочких говора покаже колико су савремени дијалекатски речници,
посматрано у целини, информативни када је у питању синтаксичка проблематика. За
истраживање су одабрани Речник говора јабланичког краја (ЖУГИЋ 2005),
Црнотравски речник (СТОЈАНОВИЋ 2010) и Тимочки дијалекатски речник (ДИНИЋ
2008), дакле, представници призренско-јужноморавског, сврљишко-заплањског и
тимочко-лужничког поддијалекта, а на њиховом целокупном материјалу показана је
могућност испитивања једног сегмента из синтаксе падежа – аблативности, и то оне
која се остварује помоћу предлога од, у значењу старог аблативног с(а), и оне за чију
се реализацију употребљава сложени предлог откуд(е).
Податке о аблативности у дијалекатским речницима треба тражити у оквиру
одредница које се тичу одређених предлога, због чега је корисно имати извесно
предзнање о овој граматичкој категорији у истраживаним говорима. Према
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досадашњим налазима, аблативност се у призренско-тимочким говорима исказује
предлозима из и од. Стари предлог с(а) обично је, услед изгубљене флексије, истиснут
из овог значењског поља, а његову улогу су преузели од и из. У једном делу говора
појављује се, међутим, и нови сложени предлог откуд(е), и то само за означавање ове
врсте просторних односа. Притом, ако је почетак кретања везан за унутрашњост
оријентира, употребљава се конструкција из + ОП (аблативна интралокализација у:
ПАВЛОВИЋ 2006: 59–62), а ако је почетна тачка усмереног кретања – површина
оријентира, уместо старог предлога с употребљава се предлог од (аблативна
ареалокализација у: ПАВЛОВИЋ 2006: 62–63), док се „удаљавање од локализатора
без импликације о којем делу локализатора се ради” (ПИПЕР, АНТОНИЋ и др. 2005:
153) исказује аналитичким конструкцијама од + ОП и откуд(е) + ОП.1 У овом раду, у
грађи наведених речника, траже се и анализирају подаци о аблативној
ареалокализацији граматикализованој предлогом од, који се налази на месту старог
предлога с(а) (о овоме у појединим призренско-тимочким говорима у:
МИЛОРАДОВИЋ, СТАНКОВИЋ 2010), и о новом предлогу откуд(е).
Проучавани речници најчешће само посредно (тј. преко илустративног материјала из
одредница) потврђују поменута сазнања о аблативности у призренско-тимочким
говорима.
Предлог од
2. Предлог од има своју одредницу у свим поменутим речницима. У њој се
најчешће налази и недовољно прецизно обавештење о томе да је овај предлог преузео
једно од старих значења предлога са (в. т. 1 и фусноту 1), тако да означава и почетну
тачку усмереног кретања са површине оријентира (аблативна ареалокализација).2
Конкретно, у Црнотравском речнику наводе се четири значења предлога од, изабрана
тако да представљају диференцијалне особине у односу на стандардни језик. Једно од
њих јесте да предлог од може значити са (потврда: Од којu чесмu тoчите вoду?). У
Тимочком дијалекатском речнику дато је чак једанаест значења овога предлога, што
представља врло богат извор података (без обзира на то што су нека од њих невешто
формулисана). Прво значење обухвата и тип аблативности који се овде истражује: „а.
одвајање од нечега” (и потврда: Идем од збор). У Јабланичком речнику, међутим, не
наводе се експлицитно значења предлога од, већ податак да ова лексема (од) може
имати и предлошко значење, да се комбинује са општим падежом и да је тада у
функцији генитива и локатива. Ни на основу двеју понуђених потврда не може се
ништа закључити о истраживаном типу аблативности. Али, у самој дијалекатској
Најчешће, поменуте аблативне конструкције формирају се са обликом ОП, међутим, на метохијскокосовском подручју, које представља дијалекатску целину са најбоље очуваном флексијом у оквиру
призренско-тимочке дијалекатске области, предлози од и из често се комбинују и са сачуваним обликом
генитива (уп. МЛАДЕНОВИЋ 2002: 291–294, 318–319; 2013: 140, 191; РЕМЕТИЋ 1996: 450, 459–460;
СТЕВАНОВИЋ 1950: 138–146; М. ПАВЛОВИЋ 1970: 70–80; 162; ЂУРОВИЋ 2000: 22, 44–61).
2 У оквиру одреднице с(ас)/с(ьс), што је очекивано, нема података о томе да је овај предлог изгубио
значење аблативне ареалокализације (вероватно услед упрошћавања падежног система и чувања друга
два значења – социјативност и инструмент).
1
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грађи Јабланичког речника наилази се често на предлог од у поменутом значењу: Не
ли си ти узимaја пaре од остaл? (адет – 3), Aко те гuша болi, скiђај бајадeрче од гuшу!
(бајадерче – 11), Децa ће ми дoђев од рабoту (баничка – 13), Башчiнче ми је туј у
обoр, огрaдено од једнu стрaну сьз ѕiд о[д] цтaру кuћу, овaм па с овeј стрaне су
плотeвја и еднa дrвена тaрапка (башчинче – 16),3 Ћу гiгам с овeј гигaље преко рeку,
aко пaднем од њи, рeка нeје млoго голeма, с мо што ћу се намoкрим, тој е (гигам – 52),
iди очiсти теј дrље од oчи (дрље – 76), Чiм дoђе од рабoту, дрuсне се у крeвет
(друснем – 79), Енe ги моји жетвaри Мiрко и дeвер, iдев од жeтву (жетвар – 88),
Набiја гу там, у ћoшку, па гу зазубiја, не скiђа oчи од њuма (зазубим – 99) (ЖУГИЋ
2005).4 У друга два речника ситуација је иста. У Црнотравском речнику, и то већ на
првих сто страна, примећена су четири примера „преузимања значења” предлога од:
Кuде да се дeнемо о[д]-тoј бьздeње од буњiште? (бьздење – 53), Дuну ветруштiна,
пoдиже црeп от крoв, однeсе стрeје на кошaре и сeно од стoгови (ветруштина – 96),
Слeзо у падiну да завaтим у стoвну водiчку од извoр (водичка – 105), Oтрча на собoр
ко од врзлo (врзло – 111) (СТОЈАНОВИЋ 2010). И у грађи Тимочког дијалекатског
речника има доста оваквих потврда: Акне се на јотоман, чим се врне од работу (акне
се – 4), Не бaј oвце од пaшу (баи – 15), ја сам гледал од нашу колибу у Врљак (белије
се – 25), Зими ни мати стури од тован по ед н гроз белинку (белинка – 25), Ако се
небо белне од онуј стран, не мож да пројде без ћишу (белне се – 26), Када ли че да
стуре од дувар слику на онуј белодробину? (белодробина – 26), Јагоду бриснули од
службу (брисне – 44), Бриснули камењети од висину и напраили лом низ брегат
(брисне – 44), Бупну ко маче од тован (бупне – 52), Нече мачка сланину од високу
врлину (врлина – 84), Вечером се врчамо од работу уморни и гладни (врча се – 87),
Кућа арабатна, па вури од све стране (вури – 90), Тија е кладанац галатан, од њег воду
не завачамо, нити стоку поимо (галатан – 94) (ДИНИЋ 2008).
Проблем је, међутим, у чињеници да се до ових података долази врло тешко и
споро (чак и ако постоји могућност електронске претраге), и да је потребно ишчитати
комплетан речник или велики број речника приликом писања синтетичких радова.
Предлог откуд(е)
3. Предлог откуд(е) није евидентиран ни у једном од наведених речника.5
Његово одсуство из речничког инвентара може се сматрати својеврсним пропустом,
пошто се у домаћим дијалекатским речницима по правилу инсистира на уношењу

О чувању предлога са у конструкцијама „с ове стране“ писано је у ЈУРИШИЋ 2014: 419.
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 преузете; уједначавање је извршено само у виду доследног
истицања синтагми са одређеним предлогом италиком.
5 У Црнотравском речнику забележене су лексеме откуд, откуде, али ни у једном случају није поменуто
њихово предлошко значење.
3
4
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речи непознатих стандардном језику, али и оних које имају значења другачија него у
стандардном језику.6
Тек претраживањем дијалекатске грађе долази се до података о предлогу
откуд(е). Он се појављује само у значењу: „удаљавање од локализатора без
импликације о којем делу локализатора се ради” (ПИПЕР, АНТОНИЋ и др. 2005: 153),
при чему је у Црнотравском речнику забележено 56 потврда са овим предлогом, а у
Јабланичком – 11 (што га чини фреквентним)7. Међутим, у Тимочком речнику није
забележен предлог откуд(е) у илустративном материјалу уз одреднице, па се на
основу тога може закључити да њега ни нема у инвентару лексема тимочкога говора.
Мада, посредни подаци наводе на сумњу да откуд(е) ипак није страно на овом
језичком простору: прво, често су бележени предлози куде и докуде, а према
критеријуму аблативност ~ адлативност, откуд(е) се налази у бинарној опозицији са
предлогом докуд(е), и друго, у непосредном суседству тимочког говора бележено је
откуд(е), а чак и суседни бугарски језик располаже сличним предлогом откъде (РБЕ),
тако да је присуство овога предлога на неки начин очекивано (уп. ЈУРИШИЋ 2013).
Потврде: Пројдe нис пuт едaн бaја Џoра откуде Власiну (баја – 43), 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), С л ме
загледuју, ко да сам дошaл откуде дiвји љuди (дивји – 168), Низ Мејaну проoду
долeчни љuди, откуде Клисuру и Божiцу (долечан – 180); Дoлура се некi човeк
откуде Прeслоп, не знaм коi-е (долура се – 181), Домацiњаjу се дористрaшни oблаци
откуде Острoзуб (домациња (се) – 181), Дудњi откуде Власiну, ће дoјде некa слотa
(дудњи – 200), Задaвају се oблаци откuд Орлoвац, ће вrне кiша (задава се – 235),
Зaдудња откуде Власiну, не стiго ни рукoљке да збeрем (задудњи – 238), Па се
замотљавiло откудe Плaну, ће вrне кiша (замотљави се – 254), Зaтунти се откудe
Тuмбу (затунти се – 271), Затuнтено, па поцрнeло нeбо оздoл, откuд Власoтинци
(затунти се – 271), Затунтuје га откудe Кuкавицу (затунтује (се) – 271), Ће га заубавeје
откуде iсток, не мoж трi д на да пaда кiша (заубавеје – 272), 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 сл нце изгрeва откуде Станiкин кrс (изгрева – 302), На
Горeшњак на Мејaне изнадoјде свeт чак из Дервeн и откуде Морaву (изнадојде – 311),
Почeло се јaгли откуд Власiну (јагли (се) – 341), Пројдoше нис пuт некe канaвке,
рекaл би да су су откуд Мањaк (канавка – 353), Одеднuш чuмо: настaде некa кuка
откуде њiну кuћу (кука2 – 404), Квa тoј кукњaвина доoди откуде Чuку? (кукњавина –
404), Метликарi су дошлi откуде Стрuмицу (Метликар – 452), Страuјем од онoј
мрењавeње откуде Плaну (мрењавење – 463), Навлaчу се oблаци, мржгaви га откуд
Власiну (мржгави (се) – 463), Пoче се мрљaви откуде Кuкавицу, отuд uвек дoјде кiша
Тако Ј. Динић у уводном делу свога речника каже: „У Речник су уношене само дијалекатске речи, тј.
речи које се ликом и значењем разликују од речи стандардног српског језика“ (2008: XXIV), а Р. Жугић
наводи да је Речник говора јабланичког краја „диференцијалан” и да је „у њега уносила само оне лексеме
које се у фонетском, морфолошком, структуралном и семантичком погледу разликују од стандардног
језика. ” Слично је и са речником Р. Стојановића.
7 Треба имати у виду да Јабланички речник има око 470 страна, а Црнотравски више од 1000.
6
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(мрљави се – 464), Навлaчу се oблаци откуд Лескoвац (навлачи се – 482), Наострiло
се откuд Плaну (наостри се – 509), Наслутuе се откуде Власiну аламuња и голeма
кiша (наслутуе (се) / наслутује (се) – 517), Ка[д]-це натuнти откуд Власiну, рeтко кьд
не дoјде кiша (натунти (се) – 523), Почe га оаљавuје откуд Кuкавицу (оаљавује (се) –
542), Облaчи се откуде Тuмбу (облачи се – 548), Зацрнeл се облaчина откуде Клисuру
(облачина – 548), Дошлi ни косачi одолeко, откуде Мањaк (одолеко – 573), Озгoр ли
дојдe, откудe Мiкини? (озгор – 578), Почeло да осавњuје откуд Гремaду (осавњуе /
осавњује – 602), Iди подбiрај oвце откуд рeку, још мaлко, ће ги тeрамо у трлu
(подбира (се) – 663), Подсeда се откуде Плaну, да не дoјде тo[ј]-и куде нaс (подседа
се – 672), Праi сaне да докарuемо сeно откуде појaту (праи – 715), Примiца се мьглa
одоздoл, откуде Морaву (примица (се) – 754), Разбистрuје га откуде Острoзуб
(разбиструје – 786), Разведрuје се откуде Лескoвац (разведрује се – 788), Разгрмeло се
откуде Власiну, па сaмо пuца (разгрми се1 – 792), Ће огрeје сл нце, разјагљuје се
откуде Чемeрник (разјагљује (се) – 795), Ставнiло га откуд Орлoвац, ће удaри некa
кишетiна (ставни (се) – 892), Мојa старiна-е тaм, откуде Шумaдију (старина – 894),
Тавнeје откудe Власiну, бојiм се ће дoјде попишuља (тавнеје – 912), Тавнeје се
откудe Бeсну Кобiлу, нeће ваљaје, и овдe да дoјде (тавнеје се – 913), Тaм, откуде Чuку,
чuје се какo удaра таламбaс (таламбас – 914), Енe, откуде Власiну доoду тuнтави
oблаци, да си поoдимо дoм (тунтав – 942), Тuнти га откуде Чемeрник (тунти (се) –
942), Чuје се откудe Чuку биe тупaн, па устuра (тупан – 942) (СТОЈАНОВИЋ 2010);
Гунтaви се там откуд Лебaне, ће завrне (гунтавим се – 67), Онoј плотe откуд Блaгоју,
подалo, да га пoтпреш с нику мoтку докле не кuпимо цiглу (плоте – 274), Вaти чaршав
отку[д] тeбе, па вuчи (ватим – 33), Зaкрати ни да проoдимо крз њигoв oбор, с г
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), Мoра да заѕиђuјем овaј
прoзор откуд комшiју (заѕиђујем – 114), Да оѕiдам плoт откут комшiју (оѕидам –
260), Оѕидaја отку[д] цокaк плот к, мош прерiпи кој си oће (плотьк – 274), 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), Наљутiја се бeше што му дечiшта јaбуке брaли, заградiја с тrња, нeма вiше
прођувaње туј за у бaшчу, ће залiћамо oтку[д] Цiлкини (прођување – 313) (ЖУГИЋ
2005).
4. Пре доношења закључка о томе какве су могућности синтаксичких
истраживања на грађи дијалекатских речника југоисточне Србије треба нагласити две
значајне чињенице везане за домаће дијалекатске речнике. Прво, њих су врло често
писали ентузијасти, а не лексикографи (од три речника која су анализирана у овом
раду, само је један од њих саставио професионални лексикограф)8. Друго, нема
прецизних упутстава о томе шта све један дијалекатски речник призренско-тимочког
говора (и његова одредница) треба да садржи, што ауторима додатно отежава посао.
Ово су често разлози што се најбоље синтаксичке информације могу добити из
речничке грађе дате у виду илустративног материјала у одредницама.
8

У питању је Речник говора јабланичког краја Радмиле Жугић.
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Marina S. Jurišić

OPPORTUNITIES OF SYNTACTIC RESEARCHES ON THE
LEXICAL MATERIALS OF THE SOUTHEASTERN SERBIA
DIALECTOLOGICAL DICTIONARIES
In this article we have explored the ability to research a single segment of the
syntax of the cases, ablativity, those who can be realised by the proposal од on the
site of the old ablative с(а), and those who can be realised by the complex proposal
откуд(е), in the three dialectical dictionaries (in the speeches of the PrizrenTimok). It can be concluded that it is of great importance for the syntactic
researching of the modern dialect dictionaries confirmation, ie. illustrative material
referred to in determinants.
Keywords: dialect dictionaries, dialect syntax, the ablativity, the proposals од and
откуд(е).
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