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Сажетак: Пиротски говор припада призренско-тимочким 
говорима и то тимочко-лужничком поддијалекту. Дате су основне 
одлике пиротског говора. Златковићев рад на Речнику трајао је од 
1965. до 2014. године. Све речи аутор је забележио како их је чуо на 
терену. Богатство Речника чине бројне изведене речи из истог 
корена. Различита значења исте речи означена су редним 
бројевима, наведена су основна значења, пејоративна и 
фигуративна, у примерима из говорне комуникације. То је показано 
на неколико примера у овом раду. Речи су акцентоване 
експираторним акцентом. За пиротски  говор карактеристични су 
тзв. балканизми и обиље архаизама. У Речнику је дат и списак 
казивача. Рецензенти су истакли велику вредност Речника.  
 
Abstract: The dialect of Pirot belongs to Prizren-Timok dialects, 
precisely to Timok-Luznica sub-dialect. The basic characteristics of Pirot 
dialect are given. The work of Dragoljub Zlatkovic lasted from 1965. to 
2014. The author of the Dictionary wrote down the words as he had 
heard them on the field. The wealth of the Dictionary consists of 
numerous derivative words having the same stem. Different meanings of 
the same words are marked with ordinal numbers, their basic meanings 
are given as well as the pejorative and figurative meanings with the 
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examples from the communication. This is shown using several examples 
in the study. The words are accented by expiratory accent. Pirot dialect 
is characterized by so- called balkanisms and plenty of archaisms. The 
Dictionary also contains the list of narrators. Reviewers pointed out the 
immense value of the Dictionary. 
 
Кључне речи: речник, пиротски говор, дијалекат, значења речи, 
експираторни акценат, балканизми, архаизми 
Кey words: dictionary, Pirot dialect, dialect, word meanings, expiratory 
accent, balkanisms, archaisms 
 
 

Службени гласник је 2014. објавио Речник пиротског говора 
аутора Драгољуба Златковића, двотомно дело на 1.170 страна са 
33.000 речи. Уредник Светлана Гавриловић, главни и одговорни 
уредник проф. др Радош Љушић. Рецензенти проф. др Слободан 
Реметић и проф. др Недељко Богдановић. 

У I тому су речи од А до Њ, а у другом од О до Ш. 
У I тому су поглавља: Основне одлике пиротског говора; О 

раду на Речнику пиротског говора; Казивачи и њихов однос према 
говору; Списак казивача; Ознаке места у којима је грађа записана; 
Подела подручја општине Пирот према разликама у говору; 
Упутства за коришћење Речника; Литература; О аутору; Изабрана 
библиографија Драгољуба Златковића; Из рецензије. 

У поглављу Основне одлике пиротског говора Златковић 
најпре истиче да пиротски говор припада призренско-тимочким 
говорима и то тимочко-лужничкој говорној групи. То је говор града 
Пирота и села у његовом окружењу у општинским границама. „У 
оквиру наведеног подручја уочавају се веће или мање разлике 
између говора са десне стране Нишаве (говор села у подножју 
Видлича, у Високу и Буџаку), који су по много чему блиски 
тимочким говорима, и говора села са леве стране Нишаве, који су 
блиски говорима Лужнице.“ (Златковић, 2014а, стр. 10) 

О раду на Речнику пиротског говора Златковић каже да је 
бележење усмене традиционалне културе пиротског краја започео 
1965. године. Као агроном почиње да ради на подручју Велике 
Лукање, потом Височке Ржане, а касније ради на читавом подручју 
Пиротског округа. На том простору бележи народни говор 
непосредних казивача. „Све речи у Речнику потичу искључиво из 
примера које сам непосредно чуо и забележио на терену.“ 
(Златковић, 2014а, стр. 17) 

О одликама свог говора и ближих и даљих села, о сличностима 
и разликама говора села, говоре мештани. Мештани истичу како се 
нешто каже у њиховом селу, а како се то исто каже у другом селу. 



Ј. Васић: О Речнику пиротског говора...                           Пиротски зборник 40 (2015) 243-248 

 245 

„Врло често говор је предмет шале и задиркивања, а још чешће 
исмејавања нарави и простоте говора ближих и даљих суседа.“ 
(Златковић, 2014а, стр. 18) 

Дат је списак казивача, по годишту, месту рођења и 
пребивалишту.  

У Упутству за коришћење Речника Златковић каже: „Речник 
обухвата све говоре на подручју општине Пирот, укључујући говоре 
казивача досељених из суседних општина који дуже живе у 
пиротској општини. Подједнако су заступљена сва насеља општине 
Пирот… 

У Речник сам унео само оне речи које нису у стандардној 
употреби у књижевном језику… 

Акценат је експираторан и означено је само његово место. 
Именице дајем у номинативу, а глаголе у трећем лицу презента. 
Различита значења исте речи означавам редним бројевима, затим 
дајем тумачења, иза којих следи један или више примера који 
илуструју то значење. Иза сваког примера дајем ознаку села из којег 
је казивач.“ (Златковић, 2014а, стр. 28) 

Све речи имају граматичке одредбе – врсте, род, број, 
глаголски вид. 

Како то изгледа у Речнику пиротског говора показаћемо на 
неколико примера. 

ГРУЧКА ж 1. в. груда (1). – Потсиримо млого млеко, гручка 
голема (Бла). 2. в. груда (2). – Гручка сирење, доста ми је за дьньс 
(Сук. 3с). 3. коцка шећера; камен соли. – Гручку по гручку и ћило 
шићер отиде зачас (Кр. СГл. Зав). Купи ми шићер на гручће (Јал). 4. 
фиг. лоптасти израштај на телу. – Дигла вој се, тамо њој, гручка 
на грбину (При). 5. фиг. камен на срцу. – Гручка ми се збрала под-
груди од јадове (Јал. Вој). (Златковић, 2014а, стр. 138) 

ЅВЕРКА1 ж уп. зверка 1. звер. – Шума, свакакве ѕверће там 
има (Јел). 2. фиг. животиња или човек који се не држи реда или се 
плаши. – Ѕверка коњ: уѕре се, рипа, бега од човека (ТД. Пк). 3 фиг. 
моћник; човек на власти. – Станул ѕверка, са нема ората с њега (БЧ. 
Сук). 4. фиг. насилник; зла особа; морална наказа. – Това неје човек, 
него ѕверка; това неје мајћа како требе (ВЈ). Стану ѕверка, сас силу 
оче да надвлада (Кс). 5. фиг. ругоба. – Ѕверка стану, остаре (Бе).  
(Златковић, 2014а, стр. 206) 

ПОМАЗУЉЋА ж л. маза, која воли да се мази. – Бабина 
помазуљћа, она че ми водицу донесе (Вој). 2. пеј. улизица. – Таја 
помазуљћа, кокри те, воли те, дава ти, само да извлече тов што вој 
требе (Трњ).  (Златковић, 2014б, стр. 173) 

                                                             
1 Ѕверка – ѕ је африката, сливен сугласник од дз. 
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СМЕТЕН, -а, -о трп. пр. 1. који је прикупљен метлом (ђубре, 
зрневље). – Житото је сметено, просеј га (Јал). 2. фиг. неуједначен; 
који је лошег квалитета; који по особинама није ни ово ни оно. – Ни 
си у мужје муж, ни у жене жена, ни у мајсторе мајстор, сметен си 
(Кр). 3. фиг. туњав; који нити шта уме, нити шта зна. – Сметен 
мајстор, ништа не умеје да напраји ко требе (Чин).   (Златковић, 
2014б, стр. 418) 

СТИСНУТ, -а, -о 1. узак, сужен, мали. – Она држи све 
стиснута уста ко да је јела ћисељће (Држ). 2. фиг. штедљив, шкрт. – 
Стиснута жена, не дава льсно из руку (Дој). Стиснут, не мож да му 
извадиш две паре из ћесију (Зав).  (Златковић, 2014б, стр. 447) 

ОНА/ОНАЈ/ОНАЈА зам. ж. мн. онеј(а) 1. она. – Онаја жена ме 
изльга (ВЈ). Онај ти крава накривује (При. Кс). Онеја диње понеси за 
дома (Сук). Онеј ми потресије на-нос излезоше (Км). Да се ти манеш 
од онеја работе безобразне (Грш). 2. претходна. – Доодише у онуја 
среду (ВЈ. При). 3. изр. де таја, де онаја те ово, те оно. – Де таја, де 
онаја, док си пооратимо, и тека се забавимо (Чин).   (Златковић, 
2014б, стр. 56) 

ЂУ/ЈУ/У енкл. облик личне заменице она. 1. акуз. је, ју (њу). – 
Он ђу бије (Дој). Че ти ђу дадем (Сук). Што ђу не искараш? (Грш). 
Нема ђу нигде (СГл). С душу ђу не волим (Чин). У Паланку се каже 
ђу, говорили су моји родитељи (П. Пир). У Добродол има ђу, ју, у, 
кој како научи (ДД). 2. дат. јој (њој). – Даница ђу је име (Дој). Требе 
да ђу кажем (Рс. Пк. Гос. ВЛк). Доле ђу черка, доле ђу син (Дој). 
Покојна мама, бог душу да ђу прости (Рс). Детето ђу старото викало, 
нема пару да му даде (Бе). Очу да ђу дадем паре (Пк. Гос. ВЛк. Пок). 
Мајћа ђу по знаје (ДД). 

(Златковић, 2014а, стр. 184) 
БЛАЈИ несвр. 1. блејати. – Зашто толко блаји овцата? (Км). 2. 

фиг. брбљати. – Жене кад се ставе, оне не знају што блају (Пл). 3. 
фиг. гледати и ништа не говорити. – Он у народ ћути и блаји, не 
каже ништа (Бла).    (Златковић, 2014а, стр. 58) 

ВРТИ несвр. 1. окретати, обртати, бушити. – Цел дьн сам 
вртел муљачу (Изв). 2. упредати. – Вртиш два конца заједно, па 
превржеш на оба краја (Бе). 3. пеј. халапљиво јести. – Довати 
шерпуту, па врти ли, врти (При). 4. користити без мере туђе добро. 
– Призети се у богату кућу и врти ли, врти, и тија имот троши на 
чужде жене (Сук). 5. фиг. кињити. – Старцат га само врти и за право 
му не дава (Гра).   (Златковић, 2014а, стр. 96) 

КРКА несвр. 1. крештати, кречати (живина). – Кркају нешто 
кокошћете (Гос). 2. крчати. – Јевтикав, крка му у-груди (Кс). Поче 
да му крка у мешинуту (Зав). 3. јести са уживањем и по жељи. – 
Кркај, све сам ти принела (В Св. Цр). Качемак крка, а с белило се 
трка (Пир).   (Златковић, 2014а, стр. 394) 
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ЊЕКЊА прил. 1. прекјуче. – Неје било јучера, него њекња 
(Вој. Брл). 2. пре неколико дана; ових дана. – Неје било одавна, 
њекња дооди (Сре. БЧ).    (Златковић, 2014а, стр. 566) 

Из истог корена речи изведене су бројне изведене речи. На 
пример: работа, работан, работење, работи, работљив, работник, 
работни волове, работно време; ората, оратаџика, оратаџића, 
оратење, орати; седенћа, седенћар, седенћарица, седенћарка, 
седенћарсћи, седенћарује, седенћарьц…  

За призренско-тимочки дијалекат, и пиротски говор, 
карактеристични су такозвани балканизми, „особине какве се не 
налазе у српскохрватском језику, али их има у румунском, 
албанском, новогрчком, бугарском и македонском. Овамо спадају 
драстично смањење броја падежа, непознавање инфинитива, 
удвајање личних заменица (мене ме види), компаратив типа по млад 
и скраћење свих дугих акцената.“ (Ивић, 1986, стр. 30) 

У пиротском говору постоје само два падежа – номинатив и 
акузатив, па општи падеж преузима улогу свих зависних падежа, уз 
помоћ предлога. На пример: глас му је ко из воду излазил (генитив); 
купил на детето дудуче (датив); дојде сас коњатога 
(инструментал); овцете пасем на Вртибог (локатив). 

Код личних заменица постоји и датив: реко му, реко њим, 
реко вој…  

Доста је речи у Речнику са почетним словом ѕ, африкатом. 
Нпр. ѕвезда, ѕвиска, ѕвонче, ѕида, ѕрчи и др. 

У Речнику је мало речи под словима х и ф, јер у пиротском 
говору глас х није у употреби (Вук Караџић је почео писати х тек 
1836. године), а глас ф се замењује гласом в. Глас х се чује само у 
неким узвицима: ха-хо-и, ху, ху-ху, о-хааa. Сугласник ф је присутан 
у позајмљеницама, у којима је замењен са в (венер, совра, варба, 
кадиве) или се изговара као в и ф (вузбал/фудбал, вабрика/фабрика). 
Двадесетак речи почиње словом ф: фали, ферма, фикне, фркне, 
фукара… 

Мали број речи почиње полугласником ь: ьнћа (говори кроз 
нос), ьр-ьр-ьр (узвик за дозивање и терање оваца), ьркољ 
(испљувак), ьхь  речца, да, јесте… 

Речник садржи доста архаизама. Архаизми су старе, давно 
напуштене речи које су замењене новим речима. На пример: голем 
(велики), убав (леп), целива (љуби), поје (пева), дьњам (дању), 
ночњам (ноћу), дваш (двапут), јали (или), јербо (јер)… 

Фонетски архаизми су они у којима није замењен полуглас (ь), 
сачувано је вокално л и л на крају речи: дьж, льсно, несьм, влк, вл́на, 
сл́нце, јаблка/јабалка, радил, садил итд. 
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Полуглас ь добивен је изједначавањем два стара, прасловенска 
полугласника (ь и ъ), а крајем 13. и почетком 14. века, у говорима 
који чине основицу српског књижевног језика, прелази у вокал а.  

У говорима који чине основицу српског књижевног језика, 
промена сугласника л у о вршила се у другој половини 14. века. 

Речник пиротског говора Драгољуба Златковића садржи и 
чува језичко богатство пиротског краја. Презентује фонетске, 
морфолошке и синтаксичке одлике пиротског говора, његове 
изражајне могућности. Пиротски говор карактерише сликовитост, 
музикалност, сажетост реченица и њихова памтљивост, мудрост 
казивања, често духовитост. 

Речник пружа и друга сазнања: о сеоској и градској привреди, 
начину живота, обичајима, духовној култури. Све то Речник је 
сачувао од заборава, јер села умиру, људи нестају. А у граду, под 
утицајем медија и образовања младих у школама, пиротски говор 
доживљава значајне промене.  
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