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ШИРЕЊЕ АНАЛИТИЗМА У ГОВОРУ ГОРЊЕ РЕСАВЕ
(НА ПРИМЕРУ СТАТУСА ИНФИНИТИВА)**
У раду се, на основу грађе из рукописа М. Ивковића о горњоресавском говору (1911), монографије Ресавски говор А. Пеце и Б. Милановића (1968) и грађе коју је аутор рада снимио током 2012. године у
Горњој Ресави, прати ширење да-конструкције на рачун инфинитива,
кога је пре сто година, по Ивковићу, било „још доста“, седамдесетих
година ХХ века, по Милановићу и Пеци, његова „фреквенција ... је доста мала“, док је данас, по нашој грађи, он сасвим нестао из говора
Горње Ресаве. Замењен је да-конструкцијом (oн ће да седи, може д-иде)
или само презентом глагола који се мења без речце да (не сме рекне
„нећу“, ми ће(мо) дoђемо).
Кључне речи: говор Горње Ресаве, косовско-ресавски дијaлекат, да-конструкција, инфинитив, аналитизам.

1. У Архиву Српске академије наука и уметности налази се рукопис Милоша Ивковића1 Гласовне особине горњоресавскога говора и
*stijovicr@yahoo.com
** Овај рад је настао у оквиру пројекта 178020: Дијалектолошка истраживања српског језичког простора, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
1
Лингвиста, преводилац и дипломата Милош Ивковић задужио је нашу науку и културу сакупљањем дијалекатског материјала из разних крајева Србије, затим прикупљањем српских народних приповедака и песама, као и прикупљањем
материјалних и духовних вредности српске културе у новоослобођеним српским
крајевима у оквиру делатности Друштва за проучавање ослобођених српских
области, чији је секретар био. Ивковић је био издавач и уредник Српског гласника и један од покретача Прилога за књижевност, историју и фолклор. Значајан је
и његов рад као техничког секретара Лексикографског одсека Српске краљевске
академије, где је организовао рад а и сам радио на ексцерпирању грађе за Речник
српскохрватског књижевног и народног језика САНУ. О животу и раду М. Ивко-
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акценат са облицима номина2. Ово је рад који је Ивковић одбранио
1911. године приликом полагања професорског испита пред комисијом, у којој су, између осталих, били и А. Белић и Ј. Скерлић, који
су уједно били и писци реферата3. За проучавање ресавског говора
с почетка ХХ века могу, осим овога рада, да послуже и приповетке
које је Ивковић записао у Свилајнцу4 и горњоресавском селу Стрмостену (1903–1905) и, поуздано акцентоване, објавио у Српском
етнографском зборнику 1927. године.5
У Институту за српски језик САНУ налазе се три збирке речи из
Ресаве с краја ХIХ и почетка ХХ века, чија грађа се уноси у Речник
САНУ. Међутим, према концепцији Речника лексика народних говора треба да послужи само као лексички потенцијал за богаћење књижевног језика и зато примери често не дају аутентичну слику говора
(реконструише се инфинитив чак и призренско-тимочким говорима,
глас х се пише тамо где би требало да стоји у књижевном језику итд.).
Зато, нажалост, ову богату грађу нисмо могли да искористимо.6
вића в. Зоран Живковић Христић: Милош Ивковић и његово проучавање ресавских говора – посебно у области Горње Ресаве. – Средњи век у српској науци,
историји, књижевности и уметности II : зборник радова са научног скупа
„Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности“ [у оквиру]
Дани српскога духовног преображења ХVIII, Деспотовац, 2011: 169–196.
2
А САНУ, бр. 15050/II–1–а.
3
Рукопис има 102 руком писане стране и мапу Ресаве са уцртана 22 села
(поред осталих) која је Ивковић обишао током својих испитивања (1910. године),
а то су: Балајнац, Бре стово, Буковац, Вирине, Војник, Де спотовац (тада варошица), Двориште, Јеловац, Кованица, Липовица, Ломница, Медвеђа, Милива,
Пањевац, Плажане, Велики и Мали Поповић, Поповњак, Роанда, Седларе, Стрмостен и Трућевац (Рукопис, 2). За овај рад Ивковић је добио награду Одбора
задужбине Нићифора Дучића при САНУ.
4
У Свилајнцу су забележене последње четири приповетке, које нисмо
ексцерпирали, јер то припада Доњој Ресави.
5
Српски етнографски зборник, књ. ХLI, Београд–Земун (СКА) 1927. По
суду Павла Ивића реч је „о двадесетак добро записаних и акцентованих текстова“
(ИВИЋ 1985: 108).
6
Збирке су сачинили Ђорђе Мелентијевић (1899–1900), Дамњан Митровић
(1899) и Никола Даничић (1900). Као илустрацију навешћемо неколико примера
који су унети у Речник САНУ. Инфинитив: Немој се дербећити. Све ћу ја то теби навасати. Слободно ти је архимандрисат у својој кући, ал не у мојој. Око светог Николе окупише дрче да ниси могао из куће макнути. Ко ће још горолом у
кућу узети. Бије далга обалу не можеш јој прићи (Мелентијевић). Да-конструкција: Неће да кљуцне [риба]. Виноград је почео да ластри. Ти си се нешто
на мене озлачио, али би боље било да мирујеш. Немој да ме врлометаш (Мелентијевић). Не могу да дијаним цео дан. Јао жљебо једна, и ти смеш да псујеш некога. Кад се замеље не уме да стане. Хоћу да љуснем од муке. Неће да умре да
одрљамчим и ја што (Даничић). Треба да се вардиш да те не ухвате (Митровић).
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У Ивковићевом рукопису налазимо податак да је инфинитив у
горњоресавском говору „облик с ређом употребом, али га има још
доста, и то без крајњег -и, и с њим“ (81). Примери нису дати у контексту. Доносимо их у облику забележеном у рукопису:
а) копати, ткати, звати, нагнути, прострети, застрети, давати, ваљати, каб)
в)

шљати, врети, желети, живети, возити, радити, казати, смети, подупрети, сатрети, умрети;
газит, спасит, зинут, погинут, киснут, тргнут, куват, греат, сунчат, пантит;
сећи, вући, врећи (< врхти = врћи), исти и ис (< ићи).

Ивковић у рукопису не говори о да-конструкцији. Не помиње је
ни када говори о грађењу футура. Као илустрацију за футур наводи
следеће облике:
• газићу, браћу, зваћу, коваћу, куваћу, даваћу, бринућу, имаћу, ваљаћу,
смећу, волећу, живећу, нагнућу, трпаћу, урадићу, знаћу, казаћу, греаћу,
пантићу, прострећу, грепћу, класћу (< клати), млесћу (< млети), имаћу;
исћу, дoсћу, дoсће, отисћу, могаћу (= моћи ћу); босћу, црпћу, довесћу,
озепћу, грисћу, пасћу.

Нема, дакле, примера у којима је енклитички облик помоћног
глагола испред главног глагола. У приповеткама, међутим, налазимо илустрације и за такве ситуације. У њима, додуше, не налазимо
потврде за облике које Ивковић наводи у рукопису, али ће такве
примере пола века касније потврдити Пецо и Милановић у монографији о овом говору.
У народним приповеткама које је Ивковић забележио у Ресави
богато су засведочени и инфинитив и да-конструкција.
Инфинитив
а) Ја за тобом мoрам умрети (19, 58)7. Цар је морао заклетву испунити

(19, 58). Дoђе цару на сан да му неки човек каза у сну да би се само Јова
мого одржати на стражу (19, 58). Ти тo учинити с моу жену не можеш
(81, 293). Ништа од тебе бити не може (94, 318). Ајде с моном ако оћеш
занат учити! (25, 93). Не смем ага, оћу с удавити (84, 302). За месец
нећеш кући доћи (81, 293). Ајде слободно, нећеш се удавити (25,93).
Нећемо ништа ми чинити (47, 175). Она ће те свуд тражити, али ту
те неће моћи наћи (19, 58). Ја не смем скачати у воду (25, 93). Немo
судити у туђи кући (84, 301). Немo, синко, исти, куд ћу ја бес тебе!
(25, 93). Ја ћу те обогатити (101, 336). Како ћемо исти кад ми ништа
немамо? (25, 94).

7 Први број означава број под којим је означена приповетка у СЕЗб-у, а други је број стране на којој се налази пример.
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б) Не могу се лебем ранит (92,315). А ђаво се зарече да га више дират
неће (167, 405). Неће бит мајко згорега (84, 300). Кад стане галиа, тебе
има куј викат (47, 175). Би ли моћ познат твоега мужа? (84, 303).
Сутра-дан дoђу њoјна браћа да виде на кога ће остат царство (47, 176).
Ја ћу се, оцу, направит један кoњ коега не може сваки купит (25, 94).
Ту ће мoј мајстор доћи, и oн ће ме купит (25, 94). Колико паре искаш,
толико ће ти дат (25, 94). Ти ћеш улар скинут с мене, па ћеш ударит
о земљу! (25, 94).

Да-конструкција
И ова је морао да послуша заповес (19, 57). Можемо л да преноћимо?
(58, 224). Можете туна код града да преноћите (58, 224). Терај галиу
докле може д-иде уз мoре (47, 175). Да га питамо како тo може да будне!
(89, 311). Девет година лежи у болести, па не може да умре ни да се
дигне! (58, 224). Не може вако да се живи без никаког заната (25, 93).
Девет година како лежи, да с излечи не може! (58, 223). Не може да нађе
(83, 299). Не могу да живим никако (102, 337). Честити царе, оћемо
д-идемо по свету да видимо како свет живи (58, 224). Е, оћемо л да идемо на пиац да тражимо цара? (92, 315). Е, оће да полази човек (83, 299).
Оћу нешто да те питам, да ми кажеш (83, 299). Оћу да сврнем па и нека бие (83, 299). Оће д-иде да тражи занат (25,93). А што, каже, неће да
говори? (83, 299). Али oн не да рекне доста (83, 300). Немo да ме дираш
(120, 374). Немo да надничиш скупо (58, 223). Немo да надничиш јевтино, него скупо да надничиш! (58, 223). Немo да судиш у туђе куће (83,
299). Ајде да пређемо тунак на ову воду (83, 299). Ајде да идемо (25,
94). Д-идеш да радиш, да тргуеш (47, 175). Пошо сам да тражим
службу (58, 223). Пошо сам да тражим да учим занат (25,93). Кад је
отишо у мoре да вата рибу, oн је бацио алoв у мoре (47, 175). И они се
вр̄нули да питау старца (89, 311). Отишли у другу земљу да надниче
(58, 223). Волим да будем [богат] у старос ... кад дoђе време да не могу
се лебем ранит (92, 315). Јели волиш да те посечем, јели волиш да
скочиш сас тога двора ...? (58, 224). Волим да скочим да се сам убием
(58, 224). Молио оца да га пушти да иде на занат, да учи какигођ занат
(25,93). Што ће баба да ти каже, оно да радиш, ако мислиш да се
врнеш иопет натраг ка белем свету (25,93). Он је казао да уме да набере
ђурђевску росу (58, 223). Она ће да дoђе до гроба (19, 59). Јoво, сад ће
она прво иза певницу да те тражи, а ти ћеш да се сакриеш испод први
астал (19, 59). Сад ће ала да изађе (19, 58). Ти ће да чуваш ова гроб (19,
58). Ја ћу д-идем да-пием воду (89, 311). Он ће да ме купи (25, 94). Он
ће да каже шта тражиш туна у м̏у столицу, па ће да замаши сабљом
(79, 292). А ја ћу руку, па му не дам да одсече главу (79, 292). Ја ћу њу
да облежим (81, 293). Ја ћу тебе да продам, па ћу свoј новац да извадим
(94, 318). Па му онда заповеди да напушти шиљбoчно место, и да увиђе
код ње у собу (19, 57). Ти, Јoво, нема шта дању да радиш (19, 58). Зар
немаде ти ниђе да нађеш девoјку по мое земље...? (47, 176). Испод звоно
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ние се сетила да тражи (19, 58). Шта ти је, каже царе, те плачеш, кад
ће да остане царство на тебе? (79, 292). Волим да веруем него да мерим
(79, 292). Па кад се oн умори, oн ће да седи (79, 292). Обећа му да ће му
жену сутрадан да доведе (101, 336). Ја ћу да говорим (83, 299). Лего да
спава (102, 338). Нађе његову жену да спава (101, 337).

Облици без речце да
Ја ћу га држим за ногу (102, 338). Кад ме питаш, право ћу ти кажем
(84, 303). Да ми кажеш шта кoшта ова мoј конак, ел ћу те посечем? (79,
292). Она ће постане као што је била пре (19, 59). Она ће те моли бoзна
како да се дигнеш (19, 59). Како ћемо се лебем ранимо...? (92, 315). Он
све виче „дајте“, не сме рекне „нећу“ (83, 299).

2. Примери показују далеко већу заступљеност да-конструкције
од инфинитива. Међутим, релативно је велик и број потврда за употребу инфинитива, и то како његове пуне форме тако и облика без -и.
Број примера није довољан да би се са сигурношћу могло рећи које
су то категорије посебно „везивале“ инфинитив. Понајвише је потврда његове употребе уз модалне глаголе (мoрам умрети, не може
купит) и у футуру (Ја ћу те обогатити, oн ће ме купит), као и у императивним реченицама с одричном речцом немo (немo судити, немo исти).8
На основу приповедака закључујемо да се футур у Г. Ресави на
самом почетку прошлога века градио уз помоћ енклитичких облика помоћног глагола хтети и инфинитива (Она ће те тражити, Ти
ћеш улар скинут) и енклитичких облика гл. хтети и конструкције
да+презент (Ја ћу да говорим и с уопштавањем облика ће: Ти ће да
чуваш ова гроб). Инфинитив је у неким случајевима замењен само
презентом одговарајућег глагола без речце да (Ја ћу га држим), али,
према наведеној грађи, у далеко мањој мери него што је то случај у
данашњем говору.
Забележени су и примери типа: Он не да рекне, који могу имати и футурско и волунтативно значење.
8 Модалне конструкције и футур, уз неке друге категорије, добро чувају
инфинитив и у зетско-сјеничким говорима. В. Рада Стијовић, Прилог познавању
употребе инфинитива у данашњем говору Васојевића. – Зборник за филологију и
лингвистику, Нови Сад: Матица српска, 2007, књ. L, 875–885 (за неке друге говоре овог дијалекта в. напомену бр. 8). Рада Стијовић, Употреба инфинитива у данашњем говору Бјелопавлића. – Зборник Института за српски језик САНУ I,
Београд, 2008: 579–585.
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Пола века касније Пецо и Милановић ће исказити извесну дозу резерве када је у питању репрезентативност информатора због
великог броја потврда за инфинитив у Ивковићевим приповеткама.9 Изразиће и сумњу у то да приповетке одражавају стање у целом
ресавском говору, јер је „Ивковић имао за информаторе само три
старија човека“ (ПЕЦО–МИЛАНОВИЋ 1968: 107). Пошавши трагом
ове сумње, потражили смо потомке Ивковићевих информатора Миладина и Милана Живковића и Милана Бошковића из Стрмостена
(Свилајнац, који припада Доњој Ресави, није тема овога рада, како
је већ речено).
Познато је да су миграције доносиле у ове крајеве и становништво из зетско-сјеничког и херцеговачко-крајишког говорног подручја (у којима се инфинитив понајбоље чува) и да се трагови тих
дијалеката и данас срећу у говору Ресаваца.10 Према етнографској
литератури Стрмостен је насељаван са територије Црне Горе и Косова.11 Према сведочењу Миодрага Живковића, Живковићи су се
доселили у Ресаву пре Првог српског устанка из околине Пећи, а на
основу информације коју нам је дао потомак Бошковића Веса Ђокић сазнајемо да су Бошковићи у Ресаву дошли из Црне Реке, а у
Црну Реку са Косова. Дакле, ни једна ни друга породица Ивковићевих информатора није непосредно са подручја говора у којима се инфинитив и данас добро чува. Када се узму у обзир и Ивковићеви наводи у рукопису о ресавском говору, с којим нису били
упознати Пецо и Милановић (рукопис је недавно доспео у Архив
САНУ), можемо устврдити да је инфинитив почетком двадесетог
века међу говорницима косовско-ресавског дијалекта у Горњој Ресави био релативно добро очуван.12
9

„Интересантно је да је Ивковић, пре скоро пола века, забележио толики
број примера за инфинитив за који смо ми констатовали да је доста редак, нарочито са завршетком на -ти (-ћи)“ (ПЕЦО–МИЛАНОВИЋ 1968: 107).
10 Најупечатљивији траг је промена дво сложних мушких хипокористика типа Перо – Пера (Перов), затим трагови ијекавског јотовања типа ђе, ћео и сл. (и
у Ивковићевим приповеткама је забележено ниђе), морфолошки ијекавизми: код
нашија старија и сл. О овоме в. Светозар Стијовић, Ијекавски трагови на развођу
Ресаве и Млаве. – О српским народним говорима: Зборник радова са научног скупа О српским народним говорима [у оквиру] Дани српскога духовног преображења IV, Деспотовац, 1997: 121–124.
11 В. Станоје М. Мијатовић, Ресава. – Српски етнографски зборник ХLVI,
Насеља и порекло становништва, књ. 26, Београд: СКА, 1930: 235–236.
12 То чување је свакако потпомогнуто непо средним контактима са говорницима зетско-сјеничког дијалекта из Црне Горе.
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3. Савремена дијалектолошка литература такође бележи постојање инфинитива у косовско-ресавском дијалекту, коме припада
говор Г. Ресаве. Он, према наводима С. Реметића, „узмиче (нарочито у источном рубу дијалекта) и зна углавном само за краћу форму
(наћ, дoћ, правит), док аналитизам осваја све више терен у творби
футура (уопштавање ће у свим лицима, често уз елиминацију да (ће
дoђем, ће се потпишем)“.13 Слично констатује, нешто раније, и П.
Ивић: „Употреба инфинитива је сужена ... инфинитивни облици су
без -и: јес (јести), дoћ“ (1985: 104). Ивић ће у једном нешто каснијем
раду поменути и „потискивање или искорењивање (курзив Р. С.)
инфинитива и продор конструкције као ће падне, па и ће паднемо“,
и то нарочито „у пределима око Велике Мораве ... и области одатле
ка истоку, све до бугарске и румунске границе“.14
У монографији о ресавском говору А. Пеце и Б. Милановића
потврђено је такође постојање инфинитива, и то и краће и дуже
форме. „Фреквенција инфинитива у овом говору данас је доста
мала; нарочито је употреба његовог пуног облика ретка ... У новије
време књижевни језик средствима јавне информације знатно утиче
на обнављање његове употребе. То потврђује и појава пуног инфинитивног облика, на ти“ (ПЕЦО–МИЛАНОВИЋ 1968: 346).
Доносимо неке од Пециних и Милановићевих примера за инфинитив:
а) крв ће пролити (Гр.), треба њега убити (С.), ми нећемо дати реку за
фабрику (С.), Може бити (Ми.) (353).

б) неће га ватит (Кш.), рачун ћете добит (Д.), тај ће све продат (Се.), који
не знају пливат (Кш.), не море га зауставит нико (Л.), све ћу ти учинит
(С.), нећу га везат (С.), лепо ће се измерит (Ц.), нећу продат (Гр.), бојали
се да ће подигнут буну (Гл.), можеш наћ (С.), од леба се не може живет
(Л.), куј тo може знат (Ми.), како га могли дигнут (Ми.), не знају се
пазит (В.), треба се приватит (В.) (346).

Пецо и Милановић о да-конструкцији говоре у оквиру излагања
о футуру, уз поједине уопштене напомене, као: „... а да + презент и
иначе замењује инфинитив“ (353). Наводимо неке примере (353–354):
а) шта ће да раду (С.), ћу д узнем (Л.), oн ће да узне овај кромпир (Ц.), ја
ћу да товарим пиће (Д.), нећеш д идеш (Вј.), не да ради (Кп.), не да

13 Слободан Реметић, Језик Моравског слива. У књизи групе аутора: Морава.
Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2006: 677.
14 Павле Ивић, Разлике међу говорима косовско-ресавског дијалекта. О српским народним говорима. Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“,
1997: 42.
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б)

служи (Стр.), не да дoђу (М.), ћеш да виш (Се.), ће да видимо (М.), ја ћу
да ви дам и по четири стотине (Зл.).
ће ти дам педесе(т) банке (С.), ће те казни (Ц.), ће се погостимо (М.),
нећу се женим (Се.), они ће ме тепу (Стр.), па ћу те питам нешто (Гл.),
ја ћу платим (Ц.), за бадава ћу ти дам (Се.).

Футур се може исказивати и облицима типа:
•

даћемо кад мoрамо (Д.), браћемо шљиве (Гл.), пребићу те (М.), не бoј се,
платићу ти (Ђ.), дoћу ... вечерас (Се.), наћу га ја (Кп.), продаћу ја све
(Ро.), разговараћемо (Д.) (353).

4. Нешто више од сто година после Ивковића и педесет после
Пеце и Милановића обишли смо села Г. Ресаве (2012). Од двадесет
и два места у којима је био Ивковић, ми смо посетили осамнаест:
Трућевац (Тр), Балајнац (Бл), Витанце (Вт), Богава (Бг), Буковац
(Бк), Липовица (Лип), Милива (Мил), Златово (Зл), Стрмостен
(Стрм), Брестово, Војник (Вој), Двориште (Двор), Медвеђа (Мд),
Плажане, Роанда, Ломница и Вирине15. Располажемо и грађом из
Великог Поповића (ВП), коју нам је љубазно уступила Марина Спасојевић, сарадник Института за српски језик.16 У целокупној грађи
коју смо забележили или чули на терену нисмо нашли ниједан пример инфинитива. Њега је у потпуности потиснула да-конструкција
(а), а у футуру, поред ње и облици без да, само са помоћним глаголом хтети и презентом глагола који се мења (б), с тим што се
облик ће понекад уопштава за сва лица (в) – према нашој грађи чешће него што то налазимо код Ивковића. У футуру неретко изостаје
лична заменица испред глагола енклитичког облика хтети: Ћу да
оберем крушку чим почне да зри (Бл), Ћу да видим (Зл), Ћу донесем столицу ја (Мил). Осим тога, када се речца да нађе испред
глагола који почиње вокалом, она се елидира: Тела сам д-идем.
Сутра ће д-идемо. Што сам ја волела д-играм сас њега! Ће д-идемо
у Богаву на игранку. Ти ће улар да скинеш па ће д-удариш.
Доносимо овде део богате грађе. Настојали смо да она буде што
разноврснија, да буду заступљене и конструкције с модалним глаголима, и конструкције с пунозначним глаголима, и упитне конструкције, и императивне реченице, и облици футура првог итд.
15

Из места за које нисмо дали скраћенице, нисмо навели грађу.
Деспотовац је од некадашње омање варошице постао општинско место, у
коме је становништво из различитих крајева Ресаве, а и ван ње.
16
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Примери:
а) Мoрам да ти спремим кафу ујутру (Стрм). Мoра да се закопа под родно
дрво (Стрм). После морала и други пут да се аперише (Стрм). Мoраш
да живиш (Лип). Такo мoра да буде (Лип). Како кум каже такo мoра да
остане (Лип). Мoра мало да се ради (Лип). Ви мoрате сад да изнесете до
динара шта имате (Зл). Мора да прскаш е ће да осуши дрво (Мил).
Мајка те манула, отишла, отишла, морала е да иде (Стрм). Ти мoраш
да идеш у Ћуприју (Стрм). Пре мoраш да имаш гости (Бк). Мoра да попрскаш мало (Мил). Мoра да се гледа напред (Мил). Мoраш тежињаци
да носиш (Мил). Кувано мoра да буде (Лип). Мoраш да га премесиш,
мoраш да га туриш у тепцију (Лип). Тo морало да будне (Лип). Мoра
човек свашта кроз живот да претр̄пи (Бл). Наковаља мoра да буде добро
тврда (Зл). Он није тео да је (Лип). Тела сам д-идем код ови мои у
Двориште (Бл). Неће да попије (Бк). Неће да ради (Стрм). Неће да копу
(Стрм). Нећу да дам никем више (Стрм). Нећу ка да прљам кућу (Стрм).
Навалио народ оће да купи (Стрм). Оћу да се навратим код њега да га
питам (Стрм). Оћу да ти продам (Стрм). Мајко, јел оћеш да идемо у
вашар ил оћеш да идемо код куће (Стрм). Оће моја снаја и син да иму
музику и да иму гости (Лип). Моја снаја оће да прави сину свадбу (Лип).
Неће да га слуша (Зл). И други син мајчин неће да убије човека (Зл).
После неће да једе (Мил). Кад је врућина неће да носе (Мил). Да јој
угодиш све лепо. Ако није неће да је (Мил). Неће други дан да славе
(Мил). Нећу д-идем ни ја с мушкари (Мил). Неће да буде добро (ВП).
Затo нисам тела ни да дoђем тамо (Лип). Оће да учи шкoлу (Бал). Неће
ништа да раде (ВП). Нећу да берем крушку док не опадне (Бл). Неће
он да иде на кулук док га не викну (Тр). Јел оћете ви да радите код мене?
(Зл) Одма можеш да га једеш (Бк). Не може да се разлишћује (Лип).
Онo пре мож да рибаш (Бк). Можеш да га мериш како оћеш (Бк). Ја не
могу да идем (Стрм). Не могу да јем (Стрм). Не може да купи (ВП). Не
могу тo никад да прежалим и да заборавим (Лип). Не може да живи у
заједници (Зл). Може oн да се жени, може она да се удаје (Зл). Кад се
тo загори, не можеш више да играш (Мил). Не могу ја да и пустам
(Мил). Дању не мож да радиш (Мил). Сузе ми иду како је лепа, а не
могу да је узмем (Зл). Покријеш земљoм и не може да прокисне (Зл). Данас мож да убијеш човека (Зл). Ја то не мог да верујем (Зл). Ја ништа не
могу да кажем (Зл). Она не мож да зна те обичаје (Мил). Не могу да
скитам по селу (Зл). Ниси могао да га спречиш (Бк). И не може да се не
прска (Мил). Не мог да стигнем (Мил). Мож да кажеш како оћеш (ВП).
На крај не мoж да се издржи (Мил). Не мож да лаже нико да није прскано (Мил). Кад би ујутру требо да устанеш да нешто порадиш, не можеш
(Мил). Могла сам и да плетем, и да предем, и да ткам, и да везем (Лип).
Могли би да причамо (Мед). Сад можеш да отиднеш и да му испричаш
све (Тр). Не могу ја да отиднем код њега кад не разговарамо (Бл). Могло
да стои (Мил). Затo ме сад боли рука па не могу с њoј ништа да радим
(Лип). Смем ја свашта да урадим ал нећу (Бл). Он не сме да мрдне (Зл).
Не смем да скачам (ВП). Треба да знаш куј овде стареји (Бг). Требам да

426

Јужнословенски филолог LXIХ (2013)
плетем ал никако да почнем (Тр). Ако оћеш да будеш добар косач, прво
треба да знаш добро косу да уредиш, да е наковеш (Зл). Тo треба човек
добро да зна (Зл). Немo да радиш (Двор). Немo да купиш шљиве (Бк).
Немo да тражиш (Двор). Немo по двапут да пијеш е ћеш се облизниш
(Стрм). Немoј да запеваш (Стрм). Ај после да јемо (Зл). Немo да ми
долазиш (Стрм). Немo да се перишеш (Мил). Да ме переш немo (Зл).
Дај ми бре да ти помогнем, немo да се пекљаш сам (Вт). Ручак немo да
ми спремаш (Зл). Дoђу да ме траже да идем на комисију (Стрм). Он
пошо да га види (Лип). Идемо да се купамо (Стрм). Што си долазио да
седиш туна? (Стрм). Пошла сам да узмем сира мало из фрижидера
(Стрм). Дошла сам да живим у старачки дoм (Лип). Може они да држе
дете (Лип). Отишли смо неки ћумур да бацамо (Зл). Отишо сам да
радим (Зл). Кад наковеш лепо па отиднеш да косиш, она сече као бријач
(Зл). Ка дoђе Ђурђевдан млади, ми идемо беремо очи Ђурђевдана цвеће
(ВП). Там имали виногради, идемо копамо (ВП). Пре је било друкчије
кат се момак жени. Иде проси девoјку, иде му отац и мајка да испросе
снају (ВП). Ми од подне једва чекамо д-идемо да се купамо и да залевамо бачу (ВП). Пре имали [шљивари] па идемо да купимо шљиве по цео
дан (ВП). Сутра ће д-идемо да натоваримо онo сено (Тр). Дoђу да се наређују његов отац и мајка сас мојем оцем (Мил). Кад пoђу на мoбу да
косе, тo се спремало (Мил). Ама почео да прича па заборавио шта тео
(Бг). Ја сам прва узела да плетем (Стрм). Почнем мало да дрљим, да
плачем (Зл). Ја почињем да плачем (Пл). Он скочи и почне ногама да ме
гази (Зл). То сад почели да купују поклон (Мил). Е сат пре једно годину-две дана почели јопет мал да носе летије (ВП). Кад изишла плекана
[корита], почели мајстори да праве (ВП). Што не престане једанпут да
трабуња (Вт). Уме он свашта да уради кад оће (Бг). Ел умеш ти да дoђеш
кот куће једампут? (Вт). Тo си умела да гиљаш (Мил). Помажем и ја
њему да коси (Вт). Мен моја мати није научила да предем (Тр). Што
сам ја волела д-играм сас њега! (Вт). Знам да зовем на телефoн (Мил).
Знам да читам (Вој). Он к̏ућу реко да да мене (Стрм). Волим кафу да
пием (Мил). Ја заборавим воду да понесем (Стрм). Нема куј да ме чува
(Бк). Она зна све да спреми (Бк). Не видим да плетем ни дању, а камоли
у сутон (Бг). Што oн зна да исклепље косу! (Вт). Тебе има куј да виче
(ВП). Педесет, шездесет брава један има да рани (Зл). Шта ћу да радим
(Пл). Шта да радим? (Мил). Кад седнемо да вечерамо (Мил). Него, шта
да радимо? (Мил). Ја сам била рекла овo лето тo да урадим (Лип). После
мане да једе (Мил). Нисам докона да скитам по селу (Зл). Жао ме да и
потерам (Зл). Како ћу да узмем леба? (Зл) Тамо он има места ге ћеш да
однесеш (Зл). Немам ноге да уватим пут до Ресаве и да рипнем тамо у
Ресаву (Лип). Ја волим код моје куће да видим моје дете (Стрм). Кад
после шта ће да ради (Стрм). Нисам имала иш чега да пијем воде ни да
окупљем дете (Стрм). Сестра мoра да буде девер, сестра од оца (Лип).
Тера те нешто да заспиш (Стрм). Нема куј да ме гледа (Стрм). Не смем,
ћу се удавим (ВП). Сад ће биде у суботу година како је умрла заова
(Мил). Ми смо млади, ми ћемо још децу да имамо (Стрм). Шта ћемо да
радимо с дететем (Стрм). Деца не да знаду (Лип). Она ће да рани њoјно
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дете (Стрм). Ја ћу да дам моје Душанке кућу (Стрм). Ја ћу овема да
пишем (Зл). Ти ћеш све да видиш (Мед). Са ћу ја да нађем бољу (Зл). Ту
ће oн да дoђе (ВП).
Мoраш понесеш документи (Стрм). Тежено се морало тка (Мил). Не
мог се покренем, не мог се почешем (Стрм). Шта је коме суђено, не
мож побегнеш од тога (Мил). И залепила се за њега и није се тела
одлепи (Стрм). Нећеш се удавиш (ВП). Кад зимско време па падне снег,
ми идемо играмо се шарено коло (ВП). Ми отиднемо, исцедимо те вунене чарапе, па се сушимо, па посем обуемо се, па опет идемо клизамо се,
санкамо се низ реку (ВП). Син ће ми дoђе (Стрм). Ја ћу те поведем до
Деспотовца (Стрм). Ћу нађем неко пиле (Зл). Ми ће дoђемо (Зл). И oн
ће га купи (ВП).
Како ће да кажемо ове треће име? (Лип) Ми ће да окопамо виноград
чим тргне (Бг). Ће д-идемо у Богаву на игранку чим дoђе Јелени Костандил (Бл). Ће се сви преселе овамо (Лип). Ми ће дoђемо (Зл). Ти ће
улар да скинеш па ће д-удариш (ВП).

5) Изложена грађа показује да је у распону од нешто више од
сто година једна аналитичка појава – губљење инфинитива и његово замењивање да-конструкцијом или само презентом, сасвим
преовладала у говору Горње Ресаве. На самом почетку ХХ века,
судећи по подацима из Ивковићеве грађе, инфинитив је био у
повлачењу, али га је било још доста у испитиваном подручју, и то и
краће и пуне форме, седамдесетих година ХХ века Пецо и Милановић налазе мање потврда него Ивковић, опет обе форме, а почетком ХХI ми нисмо пронашли ни један пример инфинитива, без обзира на утицај школе и средстава јавног информисања.
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Резюме
Рада Стийович
РАСШИРЕНИЕ АНАЛИТИЗМА В ГОВОРЕ НАС.П. ГОРНЯ-РЕСАВА
(НА ПРИМЕРЕ СТАТУСА ИНФИНИТИВА)
В работе на основании анализа рукописи М. Ивковича, посвященной
говору нас.п. Горня-Ресава (1911), монографии «Ресавский говор» А. Пецо и Б. Милановича (1968), а также материалов, записанных автором статьи в 2012 году в нас.п. Горня-Ресава, рассматриваются факты расширения употребления конструкции с да, вытеснившей инфинитив, который,
по данным Ивковича, сто лет назад употреблялся «еще достаточно», в то
время как в семидесятые годы XX века, по данным Б. Милановича и А.
Пецо, — «в достаточно незначительной степени», и, наконец, сегодня, согласно нашим данным, инфинитив в говоре нас.п. Горня-Ресава полностью утрачен. Он заменяется конструкцией с да (oн ће да седи, може диде) или только спрягаемыми формами настоящего времени без частицы
да (не сме рекне „нећу“, ми ће(мо) дoђемо).
Ключевые слова: говор нас.п. Горня-Ресава, косовско-ресавский диалект, конструкция с да, инфинитив, аналитизм.

