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ДРА ГА НА И. РА ДО ВА НО ВИЋ*
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ и
Фи ло зоф ски факултет
Косовска Митровица

О ПРЕД ЛО ШКО-ПА ДЕ ЖНОЈ КОН СТРУК ЦИ ЈИ У +ГЕ НИ ТИВ
У ВА ЉЕВ СКОЈ ПОДГОРИНИ**

У раду се на дијалекатском материјалу са терена Ваљевске Подго -
ри не скреће пажња на сасвим уобичајену употребу конструкције у
+генитив којом се у овој области може исказати посесивност и
спацијалност. Упо тре ба ана ли зи ра не кон струк ци је и ње них кон ку рент -
них фор ми у три ма го вор ним зо на ма Под го ри не исто вре ме но пру жа
осно ву за лин гво ге о граф ску ана ли зу у окви ри ма ових го во ра, али и ши -
ре на (се ве ро)за пад ном ср би јан ском тлу и из ван ње го вих гра ни ца. Уз
то, по ка за ће се да ста ње у на шим ди ја лек ти ма фраг мен тар но на ста вља
по је ди не еле мен те ду бљег исто риј ског на сле ђа.

Кључ не ре чи: кон струк ци ја у +ге ни тив, по се сив ност, спа ци јал ност,
(се ве ро)за пад ни ср бијански говори, говор Ваљевске Подгорине, шума -
диј ско-војвођански дијалекат, ареални распоред.

1. Увод

1.1. Дијалектолошким описом говора Ваљевске Подгорине1

(РАДОВАНОВИЋ 2014) обухва ће на је фо нет ска и мор фо ло шка про бле -
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** Рад је на стао у окви ру про јек та Ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња срп ског

је зич ког про сто ра (бр.178020), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и
тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

3 Ва љев ска Под го ри на да нас је ге о граф ска и ад ми ни стра тив на це ли на у (се -
ве ро)за пад ној Ср би ји, са че тр де се так брд ско-пла нин ских на се ља. Гра ђа је са ку -
пље на у сле де ћим пунк то ви ма: Ба ли но вић (Бал), Бе о му же вић (Б), Бо га тић (Бог),
Бра та чић (Бр), Бре зо ви це (Брез), Вра го ча ни ца (Вр), Ву ји но ва ча (В), Гор ња Бу ко -
ви ца (ГБ), Гор ња Ка ме ни ца (ГК), Гор ње Цр ни ље во (ГЦ), Гор ње Ле ско ви це (ГЛ), 



ма ти ка, утврђене су важније структуралне особине и назначени
правци изоглоса2, а изван предмета студије, по страни, остали су
синтаксички детаљи, једнако важни за српску дијалектоло ги ју, лин -
гво ге о гра фи ју и ге не зу по је ди них по ја ва. На жа лост, то је чест слу чај
и у дру гим ди ја лек то ло шким мо но гра фи ја ма, син так са или са свим
из о ста је или се да ју де та љи у на по ме на ма, по пра ви лу у ре ла ци ја -
ма са стан дард ним је зи ком. Из Ва љев ске Под го ри не рас по ла жем
бо га том гра ђом у фор ми аутен тич ног, спон та ног го во ра, ко ја је по -
год на и за син так сич ко-се ман тич ка ис тра жи ва ња.

1.2. За овај при лог из дво је на је кон струк ци ја у +ге ни тив лич не
за ме ни це или име ни це, чи ја се зна че ња у Ва љев ској Под го ри ни мо гу
све сти на раз ли чи те ти по ве по се сив но сти и спа ци јал но сти. У ра ду
ће се ана ли зи ра ти упо тре ба пред ло шко-па де жне ве зе у +ге ни тив у
окви ри ма по ме ну тих се ман тич ких ка те го ри ја и њи хо вих кон ку рент -
них фор ми у три ма го вор ним зо на ма под гор ске обла сти. Има ју ћи у
ви ду да је ис пи ти ва ни те рен на из ве стан на чин руб но под руч је и да
по је ди не мар кант не струк ту рал не ди ја ле кат ске цр те (од ко јих су не -
ке исто вре ме но и ар ха ич не) за о кру жу ју аре ал упра во у ју жним
пунк то ви ма обла сти и из ве сно ука зу ју на хо ри зон тал но про сти ра -
ње по је ди них изо гло са (РА ДО ВА НО ВИЋ 2014) – по себ на па жња би ће
по све ће на аре ал ном рас по ре ду упо тре бе по сма тра не кон струк ци је
у ис ка зи ва њу раз ли чи тих зна че ња у са мој обла сти, али и ши ре, у
ме ри у ко јој то ма те ри јал са дру гих те ре на до зво ља ва, на (се ве ро)за -
пад ном ср би јан ском тлу и из ван ње го вих гра ни ца. 

1.3. У савременим нор ма тив ним при руч ни ци ма (гра ма ти ка ма)
срп ског је зи ка, упо тре ба пред ло га у са ге ни ти вом од ре ђу је се као
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Гу ња ци (Г), До ња Бу ко ви ца (ДБ), До ња Ка ме ни ца (ДК), До ње Ле ско ви це (ДЛ), Дра -
ги је ви ца (Др), Дра го дол (Д), Зла та рић (З), Ку ни це (Кун), Ко њиц (К), Ле лић (Л),
Ло па тањ (Лоп), Ма ји но вић (М), Ми ли чи ни ца (Мил), Мра вињ ци (Мр), Огла ђе но -
вац (Огл), Осе чи на (О), Осла дић (Осл), Остру жањ (Остр), Плу жац (Пл), При че вић
(Пр), По ћу та (П) Ре бељ (Реб), Ров ни (Р), Си та ри це (Сит), Со вач (Со), Ста ни на Ре -
ка (СР), Стрм на Го ра (СГ), Сту бо (Ст), Су ши ца (Суш), Су во да ње (С), Ту бра вић
(Туб), Ту ђин (Т).

2 Том при ли ком, уста но вље не су, с об зи ром на суд би ну ја та, три го вор не зо не:
го во ри у ко ји ма је очу ва на фо но ло шка ин ди ви ду ал ност гла са јат (1), ије кав ско -
-екав ски го во ри (2) и ека ви зи ра ни ије кав ски го во ри (3), при че му је за кљу че но да се
гра ни ца из ме ђу зо на (1) и (2), (3) про те же до ис точ них об ро на ка пла ни не Ја бла ник
и да ље про ду жа ва углав ном ле вом стра ном то ка ре ке Ја бла ни це (РА ДО ВА НО ВИЋ

2014: 334). По ред ове нај мар кант ни је струк ту рал не осо бе но сти, и дру ге је зич ке
по је ди но сти (фо нет ске, мор фо ло шке и лек сич ке) по ка за ле су из ди фе рен ци ра -
ност про сто ра, што је у пот пу ном са гла сју са ње ним исто риј ским гра ни ца ма и
ми гра ци о ним кре та њи ма (па и на род ним раз у ме ва њем гра ни ца обла сти), а не да -
на шњим чи нов нич ким по де ла ма (РА ДО ВА НО ВИЋ 2014: 14–17).



син так сич ки ар ха и зам (ПИ ПЕР 2005: 694; АН ТО НИЋ 2005: 146), ар ха -
ич на фор ма у ре ги о нал ној упо тре би, или као сред ство стил ске мар -
ки ра но сти у на уч ним и струч ним тек сто ви ма (ПИ ПЕР–КЛАЈН 2013:
339–340). Као о ар ха ич ној кон струк ци ји го во ри и Сте ва но вић, при
че му кон ста ту је да је ње на упо тре ба рет ка у град ским сре ди на ма
ис точ ни јих обла сти срп ског је зич ког про сто ра и да је све че шћа на -
по ре да упо тре ба пред ло га у и код (СТЕ ВА НО ВИЋ 1979: 315–316).

1.3.1. У истим зна чењ ским ка те го ри ја ма ре ги стру ју је и на ши
нај ре пре зен та тив ни ји реч ни ци (уп. Ма ти чин ше сто том ник – РМС и
Ма ти чин јед но том ник – РСЈ). За ову при ли ку пре гле да на је и ком -
плет на гра ђа за РСА НУ3 кон струк ци је у +ге ни тив, ка ко би се по ку -
ша ле на го ве сти ти изо гло се по је ди них зна че ња. Ме ђу тим, гра ђа за
РСА НУ до но си оби ље при ме ра из раз ли чи тих књи жев них и струч -
 них тек сто ва, али не до ста ју по твр де из збир ки ре чи из раз ли чи тих
ди ја ле кат ских обла сти. Се ман тич ке ка те го ри је у ко ји ма се ова ге ни -
тив на кон струк ци ја ре а ли зу је по ду да ра ју се са већ по зна тим зна че -
њи ма ре ги стро ва ним у на шим реч ни ци ма и ра ни јим гра ма ти ка ма.

1.3.2. У окви ри ма де фи ни са них зна чењ ских ка те го ри ја ову кон -
струк ци ју ко мен та ри ше и Фе ле шко у сту ди ји о ге ни ти ву. По овом
ауто ру, у атри бут ској по зи ци ји кон струк ци ја у+ге ни тив има из ра -
зи то по се сив но зна че ње. На да ље, њу ни је мо гу ће увек за ме ни ти ве -
зом код+ге ни тив, за то што је пред ло шко-па де жни спој у+ге ни тив
огра ни чен са мо на ве зу са но ми нал ним осно ва ма – с озна ком жи во,
те је при мар на по зи ци ја ове кон струк ци је при ло шка од ред ба за ме -
сто, а рад ња ко ју озна ча ва де тер ми ни са ни гла гол вр ши се „у бли зи -
ни“ ли ца озна че ног у но ми нал ној осно ви (ФЕ ЛЕ ШКО 1995: 124–125).

2. Исказивање посесивности конструкцијом у + генитив

2.1. Употребом пред ло шко-па де жног спо ја у +ге ни тив у де тер -
ми на тив ној функ ци ји уз име ни цу (у ад но ми нал ној по зи ци ји), од -
но сно у пре ди кат ској функ ци ји уз гла гол је сам/би ти, с ал тер на тив ном
по зи ци јом уз гла гол има ти, на те ре ну Ва љев ске Под го ри не мо же се
ис ка за ти по се сив ност ко ја, из ве сно, пред ста вља еле мен те ду бљег
исто риј ског на сле ђа.

2.1.1. Кон струк ци ја у +ге ни тив за ис ка зи ва ње пре ди ка тив не по се -
сив но сти по твр ђе на је већ у нај ста ри јим ста ро сло вен ским тек сто -
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3 За хва љу јем се ру ко во ди о цу про јек та РСА НУ, др Ра ди Сти јо вић и Упра ви
Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ, ко ји су ми омо гу ћи ли да пре гле дам ма те ри јал.



ви ма. На и ме, она је као по сто је ћа пе ри фер на син так сич ка мо гућ ност
(уз син так сич ко-се ман тич ку про ме ну гла го ла има ти) по сто ја ла још
у пра сло вен ском и као та ква за ме ни ла је не ка да шњу оп ште сло вен -
ску кон струк ци ју mi hi x est, на сле ђе ну из пра ин до е вроп ског (с по -
твр да ма у ста ро срп ском, ста ро ру ском и ста ро че шком). По ка за ло се
да је по ти ски ва ње ста ри јег мо де ла но вим узро ко ва но ка ко уну тра -
шњим је зич ким про це си ма, та ко и је зич ким кон так ти ма ко ји су са мо
„осна жи ли“ по сто је ће син так сич ке мо гућ но сти (ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР

2013: 122, 132–133).
2.2. Као по ла зни кри те ри јум за кла си фи ка ци ју гра ђе на мет ну ла

се нај пре на син так сич ком пла ну де тер ми на тив на функ ци ја кон -
струк ци је у+ге ни тив лич не за ме ни це или име ни це уз гла го ле и уз
име ни це, на осно ву ко је се пре по зна ју два се ман тич ка ти па ис ка зи -
ва ња по се сив но сти на овом те ре ну.

2.2.1. Прва група примера указује на упо тре бу и аре ал ни рас по -
ред кон струк ци је у +ге ни тив лич не за ме ни це или име ни це уз гла гол
је сам/би ти и уз гла гол има ти.

(1) У +генитив уз глаголе јесам/бити:
а) јатовска го во ри: и у ме не је би ло по ста ва Б, а у нас би ло

треׅша ња ГЦ, а то је у ме не би ло кар ли ца Г, у њи би ла ку деׅља бли зу
мо је јед не ба шче Остр, у нас дол би ла ста ра ку ћа до лам деׅ-сам ја
до шла ис под ове С, у нас је био па тос у ку ћи у це лим со ба ма СР, у
мо га су деׅде би ле слу ге С, до ско ра је у ме не би ла кар ли ца Мил, и
гор има нос, би ла су и у ме не два [носа] Пл, преׅ је у нас био све пр -
ва кла са (ду ван) Бр;

б) ијекавско-екавски говори: у ме не је би ло, имам и сад бе за
Брез, па у нас би ла зи да ни ца ку ћа ДЛ.

в) екавизирани ијекавски говори: нема потврда.
Употреба по сма тра не кон струк ци је уз гла го ле је сам/би ти по себ -

но је из ра же на на ја тов ском те ре ну – у цен трал ној зо ни у на се љи ма
„пра ве Под го ри не“, и у крај ње за пад ним пе ри фер ним пунк то ви ма
(бли жим Ра ђе ви ни и Азбу ко ви ци). У ју жним (ије кав ско-екав ски го -
во ри) и ис точ ним (ека ви зи ра ни ије кав ски го во ри) на се љи ма обла -
сти, она је или фа кул та тив на или пот пу но из о ста је.4

На се ман тич ком пла ну на ве де ни при ме ри пред ста вља ју се ман тич -
ки тип оту ђи ве по се си је. Пред мет по се си је го то во је увек оту ђи ва
сво ји на (ку ћа, кар ли ца, ку де ља и сл.), а са мо јед на по твр да илу стру је
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4 У свим трима зонама извршена је тотална ексцерпција грађе, с тим што због
природе прилога са јатовског терена нису наведене потврде из свих пунктова,
већ само из оних који би помогли у приказивању ареалног распореда.



ре ла ци о ну по се сив ност у ши рем сми слу, тј. дру штве ни од нос (у мо -
га су деׅде би ле слу ге).

У теоријској ли те ра ту ри (у рас пра ва ма ко је се од но се на стан -
дард ни је зик) о се ман тич ким ти по ви ма ис ка зи ва ња по се сив но сти
на ла зи мо да је со мат ска по се си ја у на че лу атри бут ска, али да из у зет -
но уз гла гол има ти мо же да зна чи и нео ту ђи ву со мат ску по се сив ност
ко ја се од но си на де ло ве те ла (ПИ ПЕР 2005: 682–683; 694–695). У
гра ђи су се на шли при ме ри ко ји по ка зу ју да се оту ђи ва по се сив -
ност у Под го ри ни мо же ис ка за ти и уз гла гол је сам/би ти (сви при -
ме ри су са ја тов ског те ре на):

а) соматска која се од но си на де ло ве те ла: у ме не су би ли мо ји
зу би, све је то би ло по ло мље но Лоп5, у Ра до је ве и Бран чи не сна је
био сто мак до зу ба Д.

б) неотуђива ре ла ци о на по се сив ност ко ја се од но си на срод ни -
ке: би ла у нас за дру га6 Мил, у ме не би ла стри на Г, у по па Ти ке би -
ло деׅце Д, у Цве је тво га би ли већ и си но ви ГЦ.

(2) У+генитив уз глагол имати:
а) јатовска говори: а има ло је у нас две би ле фу ру не Со, а он -

дај је има ло у нас че три пет ва де ни ца Реб, увек има ли у нас кач њак
Пр, ва ко ду гач ко [т екме] има ло је у ме не С; у ње га има и сад књи -
га, у То ми сла ва ГЦ, у нас има су ша ра Тђ, у ме не има [земље] ов у
јед ном грун ту че три и по ек та ра Осл, у ме не има там виш че сма Бр,
ди је те, има у ме не ено ђе ре ма Пл, у ме не има и и сад, дол сту па Лоп,
сад ви дим има у те бе ја сам за кло преׅ пар го ди на ћур ка Сит, па има
у ме не пал ци, два нес Бр.

б) ијекавско-екавски говори: у нас имало и земљани [лонаца]
Брез, има ло је у мо је се стре [богиња] ДЛ;

в) екавизирани ијекавски говори: има у нас ено је [карлица] сад
ни смо је ба ци ли Туб, ево у нас има два ек та ра зе мље Туб.

Предлошко-падежна веза у +ге ни тив уз гла гол има ти по ка зу -
је те ри то ри јал но рав но мер ну упо тре бу на ја тов ском те ре ну, док је
у дру гим две ма зо на ма ње на упо тре ба спо ра дич на.

У наведеним примерима генитивном кон струк ци јом уз гла гол
има ти ис ка за на је оту ђи ва по се си ја. Ме ђу тим, ни су не по зна ти ни
при ме ри у ко ји ма се и у овом слу ча ју ис ка зу је:
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5 При мер не за слу жу је да ље пр о бле ма ти зо ва ње, бу ду ћи да би и зу бе тре ба -
ло тре ти ра ти као сва ки дру ги део те ла (прст, но га, око), од но сно ор ган – услов -
но ре че но оту ђи ви. Ис ка зом је ја сно на гла ше но да се ра ди о при род ним зу би ма
– у све сти ин фор ма то ра из на ро да не ма ју се у ви ду ве штач ки зу би.

6 При мер је свр стан у овај се ман тич ки тип, бу ду ћи да се ра ди о тра ди ци о нал -
ној дру штве ној за јед ни ци ко ју чи не срод нич ке ве зе.



а) соматска посесивност: довде у ме не има ла ко са Брез Пл СР
Сит С Др, у ме не не ка чи бу љи ца има усти ма Туб;

б) и релациона: имало је у њи још јед но деׅте Реб, у нас не ма
ста ре ши не Остр.

Потврде отуђиве по се сив но сти уз гла гол има ти на ја тов ском
те ре ну до би је не су у цен трал ним и за пад ним пунк то ви ма. Са мо је
по је дан при мер за бе ле жен у дру гим две ма зо на ма.

2.2.1.1. Илу стра тив но на ве де не, сле де ће при ме ре би смо мо гли
ин тер пре ти ра ти као кон ку рент не струк ту ре:

а) јатовски го во ри: имам че сму ту дол пот ку ћом (↔ у ме не је
дол пот ку ћом че сма) Бал, она ни је има ла деׅце (↔ у ње ни је би ло
де це) Б, Ма ја има две цу ри це ма то ре (↔ у Ма је су две цу ри це ма -
то ре) Б, има ли смо јед но пе-шес ова ца и два во чи ћа (↔ у нас би ло
пе-шес ова ца и два во чи ћа) Пр, око пет ек та ра ми има мо пр во кла -
сне зе мље (↔ у нас је око пет ек та ра пр во кла сне зе мље) ДК;

б) ијекавско-екавски говори: имам дол два си на (↔ у ме не су
дол два си на) Бог, има ла сам аљи ну и ци пе ле на се би (↔ у ме не је
би ла аљи на и ци пе ле) Брез, има ла сам и ђе да у ку ћи, жи вио де ве де -
сет го ди на (↔ у ме не у ку ћи био ђед, жи вио де ве де сет го ди на) ДЛ;

в) екавизирани ијекавски го во ри: има мо ми на шу во де ни цу па
ме ље мо (↔ у нас има во де ни ца па ме ље мо) Туб, имам и сад раз бој
(↔ у ме не има и сад раз бој) Л.

По ка зу је се да је упо тре ба кон ку рент них фор ми у од но су на по -
сма тра ну ге ни тив ну кон струк ци ју из ра зи ти ја у се ве ро и сточ ним пе ри -
фер ним ја тов ским пунк то ви ма (уп. т. 2.2.1.), ко ји су у не по сред ном
до ди ру са пунк то ви ма дру гих две ју зо на.

2.2.1.3. На осно ву аре ал не ана ли зе, упо тре ба ге ни тив не кон -
струк ци је уз гла го ле знат но је из ра зи та у цен трал ним и за пад ним ја -
тов ским пунк то ви ма. Ње на упо тре ба опа да иду ћи пре ма пе ри фе ри ји
ја тов ског аре а ла и се ве ро и сточ ним и ју жним пунк то ви ма, тј. пре ма на -
се љи ма са ије кав ско-екав ским из го во ром ја та и оним ека ви зи ра ним.

Поред тога што се ге ни тив ном кон струк ци јом уз гла го ле ис ка -
зу је нео ту ђи ва по се си ја, ни су не по зна ти ни при ме ри ко ји ма се из -
ра жа ва оту ђи ва (со мат ска и ре ла ци о на) по се сив ност (уп. т. 2.2.1.).

Са лин гво ге о граф ског ста но ви шта, ка да се има у ви ду це ли на
што кав ског на реч ја, за ни мљи ви су раз ли чи ти ти по ви им пер со нал -
них ре че нич них струк ту ра у ко ји ма се ова кон струк ци ја по ја вљу је
(исп. и при ме ре у: ПЕ ТРО ВИЋ 1973: 155).

2.2.1.4. Увидом у ма те ри јал са су сед них ср од них те ре на и не што
ши ре, ге ни тив на кон струк ци ја у зна че њу „по се до ва ти“ по твр ђе на је
у го во ру Го ро би ља (М. НИ КО ЛИЋ 1972: 695–696) и у го во ру Ље штан -
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ског (ТЕ ШИЋ 1977: 239). У овом зна че њу на ла зи мо је у пре ко дрин -
ским го во ри ма, у го во ру Гор њих Ца пар ди (ЂУ КА НО ВИЋ 1983: 261) и
у Оба ди ма (СИ МИЋ 1978: 93), као и у знат но уда ље ни јим ис точ но -
хер це го вач ким го во ри ма – у го во ру Ро ва ца (ПИ ЖУ РИ ЦА 1967: 145) и
у го во ри ма се ве ро за пад не Бо ке (ПА ВЛО ВИЋ 2000: 127). За пот пу ни -
ји за па да но ср би јан ски аре ал ни рас по ред не до ста ју нам по да ци из
Дра га че ва, ср би јан ског По ли мља и Тр ши ћа.

2.2.2. У другој гру пи при ме ра, ге ни тив на кон струк ци ја ја вља се
у ад но ми нал ној по зи ци ји, уз име ни цу:

а) јатовски говори: син у ме не има јед но жен ско деׅте К, син у
ме не био у вој сци Сит, мај ка у те бе оти шла ко ле би С; у те бе Дра -
гић слу жио он дај Д, у ме не Ста на ма ла Г, у ње ћер ка по ги ну ла
Остр, па у ње га пу ни ца оста ла и она мла да Лоп, уче Ми тров да на у
Ми ли во ја син оти шо на пи во Пл, у ме не унук по ги нуо Сит, а у
Стев ке је ле че има ло ва ко (↔ Стев чи но је ле че је има ло ова ко) С,
не знам ре цеп, док сам гор би ла у ме не је то ви ше мај ка го то ви ла Д;
у ме не овај брат тра жи деׅобу С, у ме не је сво јак ја ко са ра њен Огл,
у ме не баш отац по кој ни при чо Остр, у Ма ри це ви дим пр сти про -
гри же ни СР, ја узе осеׅћам у ме не ва ко ру ке З, у те бе се за ле де ру -
ке кад оно про стреш Т.

б) ије кав ско-екав ски го во ри: у ме не отац и мај ка по што се по -
ди је ли ли па дру ге го ди не Брез, у ме не све кар и чо век бе ру ку ди љу
(↔ мој све кар и чо век бе ру) ДЛ;

в) екавизирани ијекавски го во ри: па у ме не ћа ле свуд је имо при -
ја те ља (↔ мој ћа ле је имао сву да при ја те ља) Бог.

Генитивном кон струк ци јом у +ге ни тив лич не за ме ни це или име -
ни це у ад но ми нал ној по зи ци ји на те ре ну Ва љев ске Под го ри не ис ка -
зу ју се два ти па нео ту ђи ве по се сив но сти – со мат ска ко ја се од но си на
де ло ве те ла, и ре ла ци о на ко ја се од но си на срод ни ке. Та ко ђе, са свим
су спо ра дич ни при ме ри, и то са мо на ја тов ском те ре ну, у ко ји ма
овом кон струк ци јом упра вља име ни ца у не ком за ви сном па де жу (у
Ти јо са ве си на оте ра ше ГЦ).

Ова по је ди ност не ди фе рен ци ра оштро ја тов ску зо ну, али се из
аре ал ног рас по ре да ја сно ви ди да је ње но упо ри ште у цен трал ним
и за пад ним пунк то ви ма. Да ин тен зи тет ње не упо тре бе у ад но ми -
нал ној по зи ци ји опа да ка се ве ро и сточ ној и ју жној пе ри фе ри ји ја -
тов ског аре а ла, по твр ђу ју и фа кул та тив ни при ме ри из дру ге две
кон такт не зо не.

2.2.2.1. Из све три зо не рас по ла же мо и по твр да ма у ко ји ма се
овај тип по се си је ис ка зу је кон ку рент ном фор мом – при свој ном за -
ме ни цом. Илу стра тив но на во дим:
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а) јатовски говори: мој отац знао да пра ви опан ке Бр, мо ја мај ка
про ју меׅси ла Г, деׅда је мој пу но жи вио Пл, мој тај деׅда он је оти шо
да про си деׅвој ку СР, њен све кар пра вио Пр, па мо ја уну ка ни је се
ши ша ла уов ште Бал, мо ја мај ка би ла тад цу ра ГК.

б) ијекавско-екавски говори: мој све кар вјен чоАр се на Брез, мој
отац опра вио ку ћу Суш, мо ја је тро ва жи ви ла ско ро сто го ди на ДЛ,
ко по мој кум Вла ди мир Мр, мо ја мај ка ми је си5 про ју Суш.

в) ека ви зи ра ни ије кав ски го во ри: а мој ћа ле ни је био на кло њен
Бог, мој Ми лан кад је био у бол ни ци СГ, мој Љу бо по ги но СГ.

2.2.2.2. Ди ја лек то ло шка ли те ра ту ра у но ви је вре ме до но си оби -
ље по твр да са ис точ но бо сан ског те ре на (уп. РЕ МЕ ТИЋ 2008; СИ МИЋ

2013) и су сед не кон такт не зо не – Ра ђе ви не (ПЕ ТРО ВИЋ-СА ВИЋ 2010),
у ко ји ма ге ни тив на кон струк ци ја слу жи за ис ка зи ва ње по се сив но -
сти „у вред но сти“ при свој не за ме ни це. Кон струк ци ја је, бар што до
са да зна мо, по ред ро ма ниј ских го во ра, за бе ле же на у Гор њим Ца -
пар да ма (ЂУ КА НО ВИЋ 1983: 70–71) и су сед ним Оба ди ма (СИ МИЋ

1978 : 90). У овом зна че њу ни је ре ги стро ва на у Ужич кој Цр ној го -
ри, Дра га че ву, го вору Ље штан ског, ср би јан ском По ли мљу, Ко лу ба -
ри, а не ма је из ве сно ни да ље пре ма Шу ма ди ји.

Према ста њу у дру гим го во ри ма, мо гло би се за кљу чи ти да би
упра во Ва љев ска Под го ри на мо гла би ти и са ма пе ри фе ри ја ис ка зи ва -
ња нео ту ђи ве („чи сте“) по се сив но сти про бле ма ти зо ва ном кон струк -
ци јом, што би би ла још јед на по твр да (уз то, на син так сич ко-се ман -
тич ком пла ну) хо ри зон тал ном про сти ра њу по је ди них изо гло са.

2.2.2.2. По ми шље њу Сло бо да на Ре ме ти ћа, у пи та њу је за те че -
ни ар ха и зам, на ис точ но бо сан ском те ре ну пре у зет од Бо шња ка –
но си ла ца ис точ но бо сан ског ди ја лек та на ста лог на про сто ру сред -
њо ве ков не бо сан ске др жа ве (РЕ МЕ ТИЋ 2008: 396–398).

3. Исказивање просторног значења
конструкцијом у + генитив

3.1. У стручној ли те ра ту ри по себ но су на гла ша ва ни при ме ри
од ре ђи ва ни као „гра нич ни слу ча је ви“, у ко ји ма је кон струк ци ја у
+ге ни тив у зна че њу „ба вље ње јед ног пој ма у сфе ри дру гог“ (ИВИЋ

1957–1958: 145) ин тер пре ти ра на та ко да ста вља ову кон струк ци ју
на гра ни цу из ме ђу спа ци јал не и по се сив не де тер ми на ци је. Ње на
спе ци фич ност огле да се у то ме што јој је лек сич ки екс по нент увек
име ни ца са обе леж јем жи во, ко јом је ис ка зан по се сор им пли цит ног
про стор ног ло ка ли за то ра и она као та ква увек мо же би ти за ме ње на
кон ку рент ном кон струк ци јом код + ге ни тив, с обе леж јем жи во (ПА -
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ВЛО ВИЋ 2000: 42–43). Ова ква зна чењ ска ни јан са зна чи да се обје кат
ло ка ли за ци је на ла зи у сфе ри де тер ми на ци је над ле жно шћу име но -
ва ног ли ца, то јест бо ра ви у ло ка ли за то ру ко ји је „у на шој ку ћи, у
на шем кра ју, у на шем на ро ду“ (ПА ВЛО ВИЋ 2006: 53).

3.2. Зна че ње је по твр ђе но вр ло ра но већ у ста ро срсп кој по слов -
но прав ној пи сме но сти, а ње го ва кон ку рент на фор ма ко нь + ге ни -
тив ре ги стро ва на је тек у ак ти ма из пет на е стог ве ка. По ми шље њу
С. Па вло ви ћа, „уз ин ди рек тив не гла го ле ста ро срп ско ѹ + ген пр во
[се] по ти ску је из ком би на ци је с име ни ца ма мар ки ра ним обе леж јем
[живо –], док у сфе ри зна че ња ‘ба вље ње јед ног пој ма у сфе ри дру -
гог’ ауто ном но вла да … све до XV ве ка, до жи вев ши и на ше вре ме“
(2006: 54).

Историјски гле да но, узи ма се да је ста тус ове пред ло шко-па де жне
ве зе „уз др ман“ фо нет ским по ме ра њем по чет ног *ъ(-)>* вр ло ра -
но у пред и сто риј ском пе ри о ду ка да се оп ште сло вен ски пред лог *ъ
(с аку за ти вом и ло ка ти вом) по чео из јед на ча ва ти са оп ште сло вен -
ским јук ста ло ка ци о ним пред ло гом *u (с ге ни ти вом). Ста ро срп ски
пред лог ѹ та ко се од но сио на две ло ка ли за ци је – уну тра шњу ори -
јен та ци ју и про стор од ре ђен бли зи ном ори јен ти ра, што је би ва ло
нео др жи во. Због то га је јук ста ло ка ци о но зна че ње пре у зео но ви
пред лог, а пред лог ѹ остао је ве зан за ин тра ло ка ли за ци ју (ПА ВЛО -
ВИЋ 2006: 55).

3.3. Грађа за бе ле же на у Ва љев ској Под го ри ни по ка зу је да се и
у овој обла сти пред ло шко-па де жним спо јем у+ге ни тив мо гу ис ка -
за ти по је ди на спа ци јал на зна че ња.

3.3.1. Не по сред на про стор на ло ка ли за ци ја. У окви ру ове зна -
чењ ске ка те го ри је из два ја ју се при ме ри у ко ји ма је ге ни тив ном кон -
струк ци јом ис ка зан по се сор им пли цит ног про стор ног ло ка ли за то ра:

а) ја тов ска зо на:
– ужи про стор: у нас ди же сла ву Па ун Мил; по че у ме не во да

[ливади] да осе же дол у Ја дру Др, ја ње му ка жем не ће [дете] у ме -
не ни шта да јеׅде В;

– ши ри про стор: у нас се то по сти ло преׅ овај сад што се зо ве ча -
сни пост ГБ, у нас са мо ста ља се у че сни цу ди нар неׅки Осл, у нас,
учи Бо жи ћа на Пе цин дан он да се пе че пе че ни ца СР, има ов де у нас
јед но Љу би но вреׅло и сад би ло сеׅде ње М, вој ска би ла је у нас по -
зва на, пре док још ни је ра то Огл;

б) ијекавско-екавски говори:
– ужи про стор: би ло на ро да пу но, у ме не је сед мо ро нас би ло

Суш; има у љу ди до ђе у стан и раз ва ли стан Брез.
– шири простор: у нас нико то не мијења кума Брез.
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в) ека ви зи ра ни ије кав ски го во ри: не ма по твр да.
Сле де ћи при ме ри мо гли би да по твр де да је ге ни тив ном кон -

струк ци јом ис ка зан по се сор екс пли цит ног про стор ног ло ка ли за то ра:
има ли су Ци га ни у нас у мо јим се лу у ком ши лу ку ва ко је дан зе се ок
СР, у ме не пу на ку ћа на ро да Г.

Грађа показује да је по се сор ис ка зан лич ном за ме ни цом или
име ни цом с обе леж јем жи во. Про стор ни ло ка ли за тор мо же би ти
ужи (ку ћа, њи ва, ко ли ба) или ши ри (крај, се ло, за се лак и сл.).

Ареално посматрано, је ди но ја тов ски те рен до бро илу стру је
упо тре бу кон струк ци је у +ге ни тив са зна че њем не по сред не про -
стор не ло ка ли за ци је. У зо ни ије кав ско-екав ских го во ра, ге ни тив на
кон струк ци ја у овом зна че њу све де на је на фа кул та тив ну упо тре бу.

3.3.1.1. Непревело стање показује употреба конкурентне форме:
а) јатовски го во ри:
– ужи про стор: пра ви ле цеׅђ ми же не, ал знаш ка ко и код ме не је

та мо би ло О, имао код мо ји ти шље рај ДК, кол ко има ло оде леׅња у
ку ћи ка си би ла деׅвој ка код њи? Б, код њи се ни је знао га зда Д, код
нас је оби чај ти сад треׅба д идеш да веׅриш деׅвој ку Лоп, код мог оца
био ми стриц, ста реׅши на Д, има ли, ево код ме не и да нас те сту пе и
туч ка Сит, код ку ма по кој ног Или је има ло В;

– шири простор: код нас то не га та ју Бал, а зет мо ра код нас д-
обо ри ја бу ку Бр, неׅгди је би ло они кап ци код нас ни је Др, оби ча ји
су код нас да кр шта ва се деׅте ГЦ, код нас ко ри ште на плећ ка де сна,
осеׅче се Остр, нај глав на ду шно код нас је та ко Пл, не ма код нас
кур ја ка Осл.

б) ијекавско-екавски говори:
– ужи простор: код мене пу но ђе це ДЛ, и ту је је дан ра дио си -

но вац код ње га пу но [на имању] Бог, мој отац ка же код ме не не ће -
те сје сти ни јед на Брез, Код ње га је нај че шћа игран ка би ла Туб;

– ши ри про стор: гу ње ви су код нас но ше ни знаш Л, код нас не
ко љу те лад ов де Брез, код нас при је се ни је пра ви ло ко са де зим ни -
ца ГЛ, код нас је би ва ло обич но ша ре ни му ру за Брез, и код нас то
ста ре же не но си ле оне бо шче и ке це ље Туб;

в) екавизирани ијекавски говори:
– ужи про стор: шта је ово ка ка је ово вој ска, се ди и је де, ка же,

та ко је код њи [зона А] СГ.
– шири простор: Немац све изгоро у корену, све је код нас

изгоро Сед.
Колебање у употреби кон ку рент них фор ми ле по илу стру ју при -

ме ри: јел ча ра ла у вас ов ца Бад њак? Код нас је ча ра ла ов ца Мил,
ни је код нас дреׅн, у нас је це ро ва ко ра Остр.
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3.3.1.2. Са дру гих те ре на има мо на ла зе ко ји ука зу ју на пре ва гу
пред ло га код, уз ин тер пре та ци ју да је пред лог у ре ђи. Та ко је у Го -
ро би љу (М. НИ КО ЛИЋ 1972: 695–696), у го во ру Ље штан ског (ТЕ ШИЋ

1977: 239), у пре ко дрин ским го во ри ма – Гор њим Ца пар да ма (ЂУ КА -
НО ВИЋ 1983: 260–261), Оба ди ма (СИ МИЋ 1978: 90–93) и на ши рем
за пад но бо сан ском те ре ну (ДЕ ШИЋ 1976: 282; ПЕ ТРО ВИЋ 1973: 155),
као и у уда ље ни јим ис точ но хер це го вач ким го во ри ма – у го во ру Ро ва -
ца (ПИ ЖУ РИ ЦА 1967: 144–145) и у се ве ро за пад ној Бо ки (ПА ВЛО ВИЋ

2000: 43). Не до ста ју нам по да ци из ср би јан ског По ли мља, Дра га -
че ва, Тр ши ћа, Ко лу ба ре, мо ра вич ког кра ја, Ужич ке Цр не го ре и цен -
трал не Шу ма ди је.

3.3.2. Уда ља ва ње од ло ка ли за то ра. Кон струк ци јом у +ге ни тив
у ис пи ти ва ној обла сти мо же се ис ка за ти уда ља ва ње од ло ка ли за то -
ра – абла тив ност. Ра по ла же мо са мо по твр да ма са ја тов ског те ре на:
Ко со, ја-ми слим ти-се по ра ђаш, а ти се по ро ди ла, а у ме не са мо во -
да Г [↔ од/из ме не иде са мо вода], са мо ушла у ку ћу, а у ме не крв
иде из но са [↔ крв иде од ме не, из носа] Др, ис ка ла у ме не ја ко раз -
бој Лоп, да де ми пр во два јес ди на ра па кад би смо дол код че сме
узе ла Јор дан ка у ме не ону па ру С, ишла те узе ла по че так у ње СР, а
ис коИко у ме не кај ма ка С, пос ишла те ис ка ла у оне да ми вра ти Пл,
и оде њен син и узме у ње му шту лук В, ку пио Дра ги ша у ње га ек -
тар [↔ ку пио од ње га хек тар] С.

Ранија ис тра жи ва ња за пад но ср би јан ских го во ра углав ном не бе -
ле же ово зна че ње, што на во ди на по ми сао да га не ма. Ову син так -
сич ку по је ди ност из ве сно по твр ђу је су сед но Ље штан ско, уз на по ме -
ну да се оно ре а ли зу је уз гла гол иска ти (уп. нпр. ТЕ ШИЋ 1977: 239).

3.3.3. Приближавање ло ка ка ли за то ру. По сма тра ном ге ни тив -
ном кон струк ци јом фа кул та тив но се мо же ис ка за ти адла тив ност.
Јед на по твр да је са пе ри фе ри је ја тов ског те ре на, а дру га из зо не ије -
кав ско-екав ских го во ра: ови оти шли гор у Бо сиљ ке и ви де го ри Б. у
нас до ђу па се ува ле у ку ћу про сте ру бре ме сла ме па по ли је жу ДЛ.

3.3.4. У гра ђи је за бе ле жен и при мер у ко јем би кон струк ци ја у
+ге ни тив мо гла ис ка зи ва ти зна че ње нео д ре ђе не по сред не про стор -
не ло ка ли за ци је „у бли зи ни, по ред“ (/јук ста ло ка ци ја), што се мо -
жда мо же сме сти ти у кон текст исто риј ског раз во ја зна че ња пред -
ло га у (в. ПА ВЛО ВИЋ 2006: 74). При мер је из ије кав ско-екав ске зо не:

Ја водим во ло ве за ул ча ре. Ка ми о ни пр о ла зе ја-не ћу да за ка чим
ни за ко га, ни ни ко за ме. На и ђе чо вјек не ки с ка ми о ном и он уста -
вио, ка ми он је био ва ко у ме не стао, а мој во је ву ко на јед ну стра -
ну ви ше и ва ко се под би је под то чак пр ви. Мој чо вјек го во рио „и,
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јој је си ћо ра во, је си-лу до, ка ко ли си?“ Сад иде Бри цо оздо „Шта је
би ло Ми ли ца?“ Ре ко, ни шта за ка чио ми во та мо ка за то чак од ка -
ми о на оно га чо вје ка.

4. Закључак 

4.1. На осно ву до сад ре че ног у ве зи с кон струк ци јом у +ге ни тив
у Ва љев ској Под го ри ни, мо же се за кљу чи ти да је ње на упо тре ба
обич на у свим зна чењ ским ка те го ри ја ма по се сив но сти и спа ци јал -
но сти у ја тов ској зо ни, што се ви ди и на кар ти:
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Њено упориште је у цен трал ним и за пад ним пунк то ви ма (бли жим
Ра ђе ви ни и Азбу ко ви ци), а иду ћи ка пе ри фе ри ји ја тов ског те ре на
упо тре ба ге ни тив не кон струк ци је сла би, што по твр ђу је фа кул та тив -
ност или и пот пу ни из о ста нак по твр да из тих пе ри фер них пунк то -
ва, као и из пунк то ва две ју кон такт них зо на.

4.2. Као спе ци фич ност из два ја се упо тре ба кон струк ци је у +ге -
ни тив у ад но ми нал ној по зи ци ји, ко јом се ис ка зу ју оба се ман тич ка
ти па нео ту ђи ве по се си је. Су де ћи по гра ђи ко јом рас по ла же мо у ди -
ја лек то ло шким рас пра ва ма, мо гло би се за кљу чи ти да је упра во Ва -
љев ска Под го ри на – пре ци зни је ја тов ска зо на – са ма пе ри фе ри ја
овог син так сич ког ар ха и зма, чи је је упо ри ште, ба рем пре ма оно ме
што са да зна мо, на ис точ но бо сан ском те ре ну. Ово би ука зи ва ло на
мо гућ ност да не ке изо гло се има ју хо ри зон тал ни пра вац пру жа ња:
за пад–ис ток.

4.3. Поред по се сив ног зна че ња, ма те ри јал до но си по твр де у ко -
ји ма се овом кон струк ци јом ис ка зу ју и по себ на спа ци јал на зна че ња.
Као нај мар кант ни је, из два ја се не по сред на про стор на ло ка ли за ци -
ја где је ис ка зан по се сор им пли цит ног про стор ног ло ка ли за то ра.
На по ре до, у упо тре би су и кон ку рент не фор ме, с пред ло гом код.

4.4. До сад ре че но у ве зи са по сма тра ном кон струк ци јом на тлу
Ва љев ске Под го ри не и ње ног су сед ства, на во ди на по ми сао да је
ова ди ја ле кат ска област (пре ци зни је ње на ја тов ска зо на) пе ри фе ри ја
аре а ла уоби ча је не упо тре бе у +ге ни тив. Да би се ово са си гур но шћу
мо гло по твр ди ти, по треб но је на да ље у ди ја лек то ло шким рас пра ва -
ма обра ти ти па жњу на про бле ма ти зо ва ни син так сич ки де таљ и
упот пу ни ти ди ја ле кат ску ма пу ма те ри ја лом из оста лих зо на.
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Драгана И. Радованович

О ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ У +ГЕНИТИВ
В ОДНОМ (СЕВЕРО)ЗАПАДНОМ ГОВОРЕ СЕРБИИ

Р е з ю м е

В статье на ди а лек то ло ги че ском ма те ри а ле по ле вых за пи сей ра й о на Ва лев ской
Под го ри ны от ме ча ет ся впол не обы ден ное упо тре бле ние кон струк ции у +ге ни тив,
с по мо щ ью ко то рой в дан ной обла сти мо жет выс ка зы ва ть ся при на дле жно сть и
про стран ствен но сть. Упо тре бле ние ис сле ду е мой кон струк ции и ее кон ку рент -
ных форм в трех го во рах Под го ри ны од но вре мен но по зво ля ет про ве сти лин гво -
ге о гра фи че ское ис сле до ва ние в рам ках не то ль ко этих го во ров, но и ши ре, на
тер ри то рии (се ве ро)за пад ной Сер бии и за ее пре де ла ми. Так же вы я вле но, что со -
сто я ние дан ных ди а лек тов ча стич но со хра ня ет опре де лен ные эле мен ты бо лее
глу бо ко го исто ри че ско го на сле дия.

Клю че вые сло ва: кон струк ция у +ге ни тив, при на дле жно сть, про стран ствен -
но сть, (се ве ро)за пад ные го во ры Сер бии, го вор Ва лев ской Под го ри ны, шу ма дий -
ско-во е во дин ский ди а лект, аре а ль ное рас про стра не ние.

О предлошко-падежној конструкцији у + генитив 135



Dragana I. Radovanović

ON THE U +GENITIVE PREPOSITION-CASE FORM
IN A (NORTH)WEST SERBIAN DIALECT

S u m m a r y

Dra wing on the ma te ri als that tre at di a lects col lec ted in the re gion of Va lje vo Pod -
go ri na, the aut hor of the pa per con si ders the pre sen ce of the u+ge ni ti ve form that is re -
gu larly used in this area to ex press pos ses sion and spa ti a lity. The use of this and the
com pe ting forms in three spe ech are as of Pod go ri na pro vi des the gro unds for lin guo-
ge o grap hic analysis, not only with re la tion to the se spe ech are as, but al so wit hin a wi -
der (north)west Ser bian re gion and over the re gi o nal bo un da ri es. In ad di tion, the
analysis shows that the si tu a tion in Ser bian di a lects re pre sents a frag men ted con ti nu -
a tion of a num ber of ele ments ro o ted in the hi sto ri cal bac kgro und.

Keywords: u +ge ni ti ve form, pos ses sion, spa ti a lity, (north)west Ser bian di a lects,
Va lje vo Pod go ri na di a lect, Šu ma di ja-Voj vo di na di a lect, areal di stri bu tion.
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