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9. Једна исправка текста у Вуковим пословицама.

Добро ти је Хајдару") у хладу!

Нит' га кољу мухе ни обади,

Него"Jму је шотешко од глади.

(Вук, Народне сршске пословице итд. (на Цетињу, 1836) стр. 63,

в. и држ. издање (Биоград, 1900), стр. 74, Хr. 1137).

У Вукову Рјечнику стоји: „Ајдар, m. turkischer Mansmame, mo

men turcicum viri: „Добро ти је Ајдару у хладу“ и т. д. (Овде Ајдар

без х). Према овом Вуковом тумачењу и још према једном стиху у

Гундулићевом Осману (18, 168: „Хајдар, син краља од Персије“) про

тумачена је шословица и у речнику Југословенске академије (III, 551):

„Hajdar m. tursko (arapsko) ime muško . . . Dobro ti je IIajdaru u

hladu !“ итд. На сличан начин објашњава реч „Хајдар“ и Ђ. Поповић

(Турске и источанске речи у нашем језику. Гласник Српског ученог

друштва, књ. 59 (1884), стр. 235): „Хајдар, мушко име; у арапском

значи: јунак, храбар, лав.“

Али ова објашњења не могу да задовоље, јер се у шословици го

вори о Хајдару са иронијом која нипошто не би могла поднети за

каквог „храброг човека“ или „лава“; шо ономе што се каже да је Хај

дар поштеђен од обада, невероватно је да реч „Хајдар“ у овом случају

уопште може означавати човека. Према томе отпадају сва тумачења

која смо поређали“). Ако бисмо, дакле, међу животињама на које обад

нашада“) потражили које има атрибут лености и презирања, нема сумње

да бисмо најпре помислили на маиарца.

И „хајдар“ или „ајдар“ збиља значи „магарац“: одговарајућа

реч постоји у грчком језику, и ми смо је од Грка и добили. У грчком

има неколико Форми: дЗzz, z32;, žzz, žgaеžzz, dežzlazy,

zzzov итд. (в. Du Cange, Glossar. ad script. med. et inf. grаес,

стр. 28 и д., Paroemiographi Graeci, edid. Schneidewin-Leutsch I

(Gottingae, 1839), стр. 258). Грци су је пак примили са семитског

истока. У јевр. имамо тv "air, у араш. - "air (=512; и 32:25); ко

рен "г у семитским језицима значи „бити врео, зажарен“, а затим и

„брз“; доцније је супстантив, по познатој особини семитских језика,

у пренесеном смислу почео означавати „брзу животињу“ – магарца“).

") Ајдару Вуков. Рјечн.

*) Само Рјечи.

°) Тумачење Ђ. Поповића отпада још и зато што се у турском „храбар“

итд. каже јаZar (а не hajdar, или слично).

") а напада на домаћу стоку, волове, коње, магарце. В. Brehms Tierleben

IХ. (Leipzig, 1877), стр. 457. сл. и име: tabanus borinus, Inderbromise.

* Брзина (дивљег) магарца ушла је код старих у пословицу, исп. Aesop.

Fab. 258 Halm 0h22; brow Xhov zač бугрос, Б pučv 730 да је блуду во:, д. 28 Dreygoc

i rij, Br moori razin,no, в. и Babr. tab. 67 Сr.)
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Реч је од семитских народа лако могла доћи Грцима. Најобичнија је

Форма реzp:, али има Форми и без :; у овом би се случају тај „ира

ционални“ спирант у почетку, који је у грчком врло чест (в. К. Кrun

bacher, Ein irrationaler Spirant im Griechischen. Sitzungsber. d. philos

philol. u. hist. K1. d. Bayr. Akad. d. Viss. 1886, стр. 387 итд.), дао

и етимолошки објаснити: Грци су семитско х транскрибовали час са 7,

а час га остављали незамењеног (spiritus lenis, каткад asper"). 2 у

gičzz;, кога у одговарајућој речи нема, могло је доћи погрешним на

родним етимологисањем"). Реч је веома честа у средњевековном и мо

дерном грчком; била је познатајош врло рано, и налази се на једном

папирусу из VI–VII века после Христа").

Док је, као што смо видели, немогуће да Хајдар у пословици

означава човека, дотле би значење „магарац“ било, у сваком погледу,

веома подесно. О магарцу се често говори као о лењој и небрежљивој

животињи, а да се свугде где се спомиње—а то бива у причама и

шословицама врло често—спомиње са исвесном иронијом и подсмехом,

није потребно ни да се нарочито напомиње. С друге стране, из шри

родних наука знамо да се животиње од обада збиља склањају у хладо

вину, где су сигурне од његових напада“). Према томе „Хајдар“треба,

као momen apelativum, писати малим х (у Вуковом речнику малим а)").

L. - _ _ Веселин Чајкановић.

") нпр. гnсr Горда, али г-s: "Arazr.,

*) „Arb rob tv prvi čipsy rok pogot; zati zbrot;,“ cf. Schneidewin (-Leutsch) 1. c.

Можда и према ухва; или до: 6 год да Вас, za ravdago; (Hesych.); мало је веро

ватно да је овде и рibos = риба која се иначе зове и био: (ct. Athen. VII 315 F)

играло неку улогу.

Према томе етимологија коју је изгледа примио Schneidewin 1. с., а коју

је недавно одобрио и Olek (Pauly-Wissowas Real-Encyclopädie VI, 632) није тачна.

°) Amherst Papyri II, 153, 4: na B zaddouz razazzarov Boliva. To ri (- | razo

Gr:g žхотрог, štrov građandov punjav (= glavov) By zr:0. Издавач дотичног папи

руса — узред буди речено—није знао новогрчки, па је, тражећи објашњења у

класичном језику, закључио по једној сличној глоси у Хезихија (гр: узор:)

да удар; мора значити „сељак, земљорадник“. А у папирусу баш се казује

колико удар: добија дневно зоби. —Уопштеје ова реч често наопако објашња

вана. Један старији класичар, ошисујући кодекс Vindobom. 244 (297) вели: Аno

nymi cuiusdam auctoris synaхаrium sive narratio succincta de guodanu Gadaro, sancti

Late viae claro, итд. (в. Кrumbacher, Gesch. d. byz. Litt. стр. 882“). У кодексу се

међутим налази једна верзија познате средњевековне „легенде“ о лисици и

магарцу (Зovačkov rob rugbrov glagov). Овде је магарац добио још већи ранг

него код интерпрета српске пословице!

*) Brehm:s Tierleben 1. с.: „Das Wild sucht schattiges Gebisch auf, um sich

vor diesen Bremsen zu schützen; denn dahin folgem sie nicht, weil sie den Sonmen

schein und somit offene Plitze lieben“.

°) Чудновато је да значење речи „хајдар“ које долази у српској посло

вици није забележно у речницима, ма да се реч у томе значењу у народу

(нпр. у иовоослобођеним крајевима) сигурно употребљује. Ипак, овамо долази

свакако што се каже у речнику Југосл. акад. (III, 551): „Hajdara, f. pogrdna riječ.

Skoroteča, 1884,250 (piano „ajdara“). (У„Скоротечи“ ова реч долази међу „имена

(која дано лкоди данЋ другимЋ кодЋ се грде и руже.“ Ово се име даје женској.)
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