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једноничити, једноудити, тримирити,
седмирити
Изрази једноничити, тримирити, седмирити у свакодневном
говору се данас могу чути само понекад од старих жена, али им
има трага и у делима наших писана. Стога би интересантно било
разгледати њихова значења и видети како су те речи формиране.
За ову врсту језичке анализе мора се поћи од етнографских елемената.1
У Вукову Рјечнику наћи ћемо уз глагол једндничити и глаголску именицу једндничвње, као и једндудити — једндуђење, са
објашњењем: „Кад одрасли људи и жене хоће да се причесте,
свагда вал>а недјељу дана да једноуде, или држе седмицу". Обично
се уочи великих црквених празника , нарочито прве недеље Великог
поста, једноничи — читав дан се не једе ништа.
О том обичају сам први пут чула од једне старије жене, родом
из Лесковца. Одмах после поклада, у „чисти понедељник" па
све до следеће недеље, жене једнониче — ниче, тримиреяля, што је
најређи случај, — седмире.
Налазимо неколико варијаната овог обичаја. До подне у
понедељак може се јести и пити, а онда, отприлике од једног сата,
па затим пуна двадесет и четири часа ништа се не једе и не пије.
Код Наталије Лукић у преводу Салтикова-Шчедрина (Пошехонска старина, стр. 62) налазимо: „Он једноничи и захтева да
ручак буде послужен тачно у два часа". Значи — он почиње
да „ничи" око два часа и зато захтева да му се у исто време следећег дана припреми ручак.
Уз објашњења поменуте жене — а то ће потврдити и други
примери — видимо да време када се почиње са оваквом врстом
поста није тачно одређено. Код В. Врчевића (друга варијанта)
1 Примери су по грађи Института за српски језик.
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наЬи Немо да )едноничен>е не обухвата делове два дана и ноН,
веЬ само )едан дан: „На ови дан (чисти понедеоник) . . . читав
дан ништа на уста не ставе при)е ноЬи, него )еднониче" (В, ВрчевиК, Помаше срп. нар. свечаности, стр. 8). Ова) тип )*едноничен>а
карактеристичан )е и за наше црногорско-приморске кра)еве, што
потвр!)у)е и Матавул» у Ускоку СКЗ, с. 128). Ту )е као кра)н>а гра
ница )едноничен>а дато вече, и обед се може узети тек „лошто
изи1)е звезда" (упореди М. Ъ. МилиЬевиК, Живот Срба сел>ака,
Српски етнографски зборник, кн.. I, стр. 93). Али из овога )ош
ни)е одре^ено од кога се времена из)'утра не сме )ести. У Српском етнографском зборнику (кн>.'50, 1934 год.) назначено )е
време ко) е се може узети за почетни час овог поста: „}едно од
чобана на Бадн>и дан )'едноуди; само доручку)'е пре свануЬа и
цео дан држи каменчиК под ]езиком".
У гра^и САН )едан податак указу)е на то да жене у Ри)ечко)
Нахи)и у Црно) Гори )еднониче за душу, т). да би се на та) начин
ослободиле сво)их грехова и олакшале души. То видимо и у
сликан>у нишког живота: „Какав си грешник, с пос' Ье мало да
фа)диш души; него да )едноудиш" (Сремац, Приповетке I, СКЗ
Београд 1931, стр. 114). Због тога што то чине „за душу", жене
неЬе чекати увек празнике да би )'едноничиле, а поготову оне ко)е
су при кра)у живота: „}едноничи и среду и петак — | Док од
поста не малакше бедна" (Ъ. 1акшиН, Дела, кн.. IX, Београд
1883, с. 97). То ]е )едноничен>е по завету.
Болесник ако жели да оздрави, мора )едноудити „све док
не иза!)у звезде" и то обично петком (Мита ЖивковиН, 1авор —
1875, 957); а то нарочито има знача)а за л,уде ко)и болу)'у од грознице: то )е „нащречи лек" за грозницу (М. Ъ. МилиЬевиЬ,
Живот Срба сел>ака, Српски етнографски зборник кн.. I, стр. 281).
Посто)ало )е )ош )'едно верование: дево)ке треба уочи БожиЬа
да )едноуде, како би им се испунио сан божиЬне ноКи (3. 1анковиЬ,
Б. Коло, 1911).
Према овоме значеше Не нам помоЬи да се об)асни постанак
речи )едноничиши и ничиши, ко)е у првом реду означава)у припрему
за приман>е причешЬа, а то )е очишНен>е. Тако долазимо до тога
да тражимо решение код грчког
ко)е има исто значен.е као
и 'Лто! „прати ноге и руке" ; то вршити као ритуални обред, прати
руке после приношеша жртве. — Дакле, и овде имамо очишКенл
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тела и умиванъе душе, како би се душа ослободила греха и удо
стоила причести. Об^аипьехье дз: ц: ч не чини тешкоКе. Према
томе ничиши значи очистити се (постом), а ]едноничиши означава
временско тра)ан.е не узимаша хране ради очиппЧеньа.
]едноничиши може добити и обично значение, имати само
)едан оброк, оскудевати храном, како налазимо у преводу Дон
Кихота: витезови луталице су сво)е дане проводили веНином у
оваквом посту (исп. у I св., стр. 86).
Дал>е, ]едноудиши не мора да значи само престати са )елом
због нечега, веЬ уопште престати са нечим: „Што Растка чуете,
а нЬга самог невидите, | Због тог нетреба ни часа да едноудите (Н.
Гру)иЬ, Св. Сава, с. 152). То би могло да значи: он )етуневидл.ив,
али га ви ипак чу)ете и зато не треба се бринути, не треба пре
стати бити расположен, не треба тужити ()ер уз пост преста^е
свако весел>е).
Могли бисмо узети )ош )едан пример ко)и се односи на недоста)анье нечега, — чак можда изражава осеЬаае шкртости у нечему.
Исидора СекулиЬ, не осеЬа^уЬи право значение ове речи, употребила
)у )е у оваквом, помереном значешу: „Све што )е у човеку вредно,
Ьутл»иво )е, страст )едноуди с речима" (И. СекулиЬ, Записи 1941).
То би се овако могло протумачити: све лепе особине скривене су
дубоко у човечи)ем биЬу и нераскидиво су везане за на))ача осеЬан>а, за страсти, — а л>удским страстима недостачу речи, оне
скомраче с речима, у моментима )аких афеката се не говори. Отуда
се добре стране л>удског карактера не могу лако открити.
Об)ашн,ен>е за значение ]едндудиши потражиЬемо у основно»
глаголу удиши : значенье му )е код Вука „чезнути за нечим", желети
што, или прилаго^ено нашем изразу „пожелети )ести". Пошто
се при )едноу^еньу сме у току дана само )едном )'ести, ова) израз
Ье имати значение „)едном преко дан пожелети )ести." На }едноудиши
се осланьа^у и шроудиши и седмоудиши — три дана или седам дана
провести без узиман>а )ела.
Уз ]едноничи и ]едноуди чу)е се и реч шудоричи, са истим
значением, само )е то везано за одре^ени дан — за Тодорову суботу
(или неки друга дан Тодорове недел>е). То што уместо вокала о
сто)и у: Тудор, шудоричи, — гласовна ;е по^ава везана за ди)алекаг
у коме се израз употребл>ава (Тимочки кра^), аналогно ономе
ку] м. ко] (в. А. БелиЬ: Дщалекши исшочне и ]ужне Срби]еу
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стр. 17, 29; М. Стевановив: Ъаковачки говор, СДЗб XI,
стр. 111).
Тримирити — значи не ]ест ништа пуна три дана: „Али )е
бивало л>уди ... а можда их има и данас, ко)и ове чисте и велике
неделье шримире. То )ест од Белих Поклада у вече до Чисте Среде
у вече, ништа у уста неЬе да узму" (Мил. Ъ. МилиЬевиЬ, Живот
Срба сел>ака, Српски етнографски зборник, кн.. I, с. 93—94).
Негде се то држи до среде у)утру, као што нам показухе
пример : „ . . . а дечаци и бабе тримире т) . не ]еду ништа до
среде у|утру" (С. ТановиЬ, Ъев1)ели)ска Каза, 1927, С. Е.
Зборник 40, стр. 13). У Лесковцу и Власотинцима се уз шримири
говори и шроуди.
Ближе значеше за шримириши даЬе нам обича) ко)И се као
такав одржавао у Алексинцу: „Овде она) ко)и шримири )еде
трипут у цело] недел>и. Ова) се обича) сад изгубио. Сем тога та)
ко)и тримири причешКу)е се три пута оне недел>е и то у среду,
петак и недел>у, и то све помало . . ." (Стано)евиЬ-ЦветковиЬ,
Збирка речи). Найме, пошто су у среду примили део причести,
„тримирници" вечера)у за)едно, па онда од четвртка опет тримире
до Тодорове суботе, када приме пуну причест.
Седмириши значи седам дана се придржавати поста, не )ести
ништа и не пити ништа. У овом значешу се говори и седмоудиши,
нарочито у Власотинцима и Лесковцу. Требало )е доста издржл>ивости и волл, па да се издржи седам дана без хране. Интересантно
)е, кад смо веЬ ту, поменути и )едан детал, у вези са предрасудама.
Поспей верование у Лесковцу да она) човек ко)и у току седмиреша
умре, ни)е био досто)ан да буде сахрашен на гробл,у. Разлог томе
би могао бити та) да такав човек ни)е због сво]их многих грехова
могао издржати ту врсту испаштааа, да ни]е могао искупити
грехове, па га треба потпуно одбацити.
Об)ашнлва)уЬи шримириши и седмириши доЬи Ьемо до значеаа
три дана, седам дана а према грчком 'х^ръ, новогрчки 1тегаипи*. Према томе: три дана придржавати се поста. Иста израз
ТГШ11Г употребллва се и у аромунском као израз \аа тг1Ш1г „држати
три дана поста" (чула од г. Петра Ли)аку, кро)ача, родом из
Битоля).
Звездана ПавловиН

