
СРПСКА АКАДЕМША НАУКА

ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ДЕЗИК»

о

\

ПЛШ ^ЕЗИИ

Б Е О ГРАД

1950



С АД Р Ж АЛ

Страна

1. А. Велик: Српски ]'език и кшижевност у средн^ школи .... 1

2. М. СШевановик: У потреба заменнце сво) ■ ■ • •• 9

3. К- Тарановски: О ]едносложним речима у српском стиху ... 26

4. Аница Шаулик: О значоьу речи йесшиш ' 42

5. А. Паунов: Лош о ри)ечи бук 4й

6. И. Сшевовик: „У страха су велике очи" • 50

7. И з живота речи: 1. Брашн>еница и сл. 53

2.-Врсти се, врзати со и прз.мати йе • • • 55

8. О д г о в о р и Уредништва: Омски или омовски? 58

9. Лс з и ч к'с п о у к е 65

УРЕЪИВАЧКИ ОДБОР:

др Александар БелиЬ, Глиша Елезовий, др Радомир Алексий,

др Михаило Стевановип, др Радосав БошковиН,

Бранислав Миланови'т и Игрутин СтевовиН

✓

ИЗДАЙАЧКО ПРЕДУЗЕЪЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБШЕ

БЕОГРАД — 1950



О ЗНАЧЕгЬУ РЕЧИ ПЕСТИШ

У претпоследн»ёлл бро]у Нашег ]езика (кн>. I, св. 7—8,

стр. 327—32») об]ашн>авана ]е изрека (не пословица, као

што ]е наведено) : И ]едем и пи^ем, а йесшиш ми ]е на уму. Вук

]е изреку упамтио у детин»ству, не зна]'уни ]о) значен>а. Па

ни доцни)е ни]е нашао об]ашн>ен>а речи йесшиш. Он ]'е поред

ове изреке навео другу, у ко]0] се место йесшиш ]авл>а По-

сшиш. Уз н>у ]е Вук добио и об]ашн>ен>е, односно причу,

)ер изреке редовно поставу алузирм на неки догаг^а]. Прича

]е у основи народна: наивна жена дала сво]у торбу са да-

ровима за кЬер и зета неком лакрди]ашу да им ]е понесе,

а ова] однео торбу свор] купи. Али Вук ни]е чуо причу не-

посредно у народу, него од Димитри]а ПоповиЬа, Закона и

учител>а сегединског. Могуке ]е да ]е у Во]водини посто]ала

таква верз^а, у ко]0] се место йесшиш ]авл>а Посшиш, али

]е вероватни]е да ]е Поповив, желеЬи да буде Вуку на услузи,

произвольно заменио реч и свео об]ашььен>е на то да Ье

обманута постити када су ]о] колачи и печен>е одузети.

Ме^утим о посту не може бити ни говора када ма]ка долази

кЬери у госте, ]ер се за госта, и ман>е драгог, увек налазило

нешто чиме Ье се дочекати. Штавише, и прави пост се тада

прекидао: До^е гост па разори пост. .1ош ]ё ман>е вероватно

да Ъе се постити када се иде у походе, први пут у зетову

куЬу, када \;е нарочито насто]и на лепом дочеку. У Попо-

виЬево] причи се каже: жена по^е свор] удато] кЬери у по

ходе. Вук у Р]ечнику реч иоходе об]ашн>ава овако: „кад отац

или мати, или други ко од рода отиде по обича]у да походи

д]ево]ку први пут по удадби". По народном обича]у, и у

песмама, брат, отац или ближа родбина иду у походе, у



Св. I—2 О значегьу речи пестиш
43

Во]водини обично више *>их. Вук )е Поповинево об]ашн>ен>е

навео не да]уКи о н>ему сво] суд. Оно се не може прихватити.

С обзиром на ово и на народни живот, ПоповиЬево '

об]ашн>ен>е ]е неприродно, ]ер се у походе носе и други

дарови, знача]ни]и од ]ела. Он наводи само ]ело да би као

антитезу поставио пост, }ер н>ему, Закону, ова се реч учи

нила сугестивном за об]ашн»ен>е изреке. И друге по]единости

су смишл>ене да поткрепе такво об]'ашн>ен>е. Природное ]е,

например, да се и пешак повезе ако има места, ако су кола

„празна", или, ако су товарна па иду полако, да стави на

н>их торбу, а он да иде поред н>их.

Друго тумачен>е, у вези са латинским и ма^арским, ]е-

зички сугестивно, ипак ни]е оправдано. Немамо доказа да

Се ова страна реч одомаЬила код нас ни у ]угозападним

кра]евима, где би се под утица]ем цркве ово могло очекивати.

МацетиК би знао за н>ену употребу. Шеноа лева о кугино]

куЪи, код дубровачких писаца, па и других далматинских,

]авл>а се реч куга. У Делабелину речнику (стр. 198) итали]анска

реч рези преведена ]е народном ки§На: Лейпи зат кщ*пи рг!-

ЬоПо, а йги%а пи ]е <1о5с1а. Верка Шкурла Илий, опису]уЬи

кугу на Хвару, у приповеци Мртви звон (Кььига за породицу

и школу, 1938), писано] у диалекту, употребл>ава народну

реч кума. Као синоними за ову реч у народу се ]авл>а]у

чума и морща. Ни логички изрека нема везе са кугом: И

]едем и пи]ем, а куга ми ]"е на уму! (или, како ]е у поменутом

чланку об]ашн>ено, велика несреЬа). Да ]е на^ена прича ко]а

би поткреп.ъивала овакво тумачен>е, можда би се оно и

могло прихватити. Бук ]е изреку чуо у детин>ству, дакле у

ТршиЬу, где ]е народни ]език чист. Сасвим правилно, он ]у

]е везивао за причу, као и све друге" изреке. Да ]е прича

посто]ала, доказ ]е н>ено формиран>е у пословицу ко]у ]е

забележйо МаретиЬ: Све му }е на уму као баби пестиш. Ту

]е изрека из директног говора, ко]и потиче из доживл>еног

случала, прешла у примену, добила шире значение.

Песшиш ]е уствари народна реч. Код Вука налазимо

од истог корена сложеницу йёсшозуб у значен>у кесизуб =

бег 1.асЫи511#е, пзог. У Херцеговини и Црно] Гори има више

речи од тог корена: йёсШиШи и йёсшиши се, у значежу це
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рекаШи се. Посто]е и сложени глаголи расйёсшиши, занёсшими

и глаголска именица йёшкте = непотребно причан>е и недо-

лично сме]ан>е: Шта се пестиш ту! — опомене старши млаг^ег.

— Пусти, не пести — ако ]е неко у тузи, а други се без-

обзирно сме]е. ^вл>а)у се и изведене именице:- йёсшо, йё-

сшон>а и йёсша1) у женском роду.

Песшиш се, примивши пуну торбу, морао добро сме-

]*ати наивности жене, зато ]е себе и назвао тако. Измишл>ено

]е им.е добро одговарало ситуацией, а жена га под тим

именом ни]е могла пронаЬи, као што Полифем ни]е могао

пронаЬи Одисе]а кад се ова] назвао Нйко (№то те уоса!).

Потсмеван>е женама, нарочито старшим, у пословицама и

изрекама ]авл>а се доста често : Трла баба лан да ]о) про^е

дан; Град се пл^ени, а баба се чешл>а; Не прича баба шта

)о) се снило, но што ]о] ]е мило; Видла баба иглу на кули,

а кулу не видла; Иглу види, а по]ату не види. »

Изрека И /едем и ищем, а Песшиш ми ]е на уму добро

се надовезу}е на ну1>ен>е у гостима и на претходни случа)

обмане, а нема никакве везе „са кугом ко]а ]е харала, али

може поново наиЬи" или „са великом несреЬом".

Природно ]е да преварена размишл>а о поступку ва-

ралице. Нэена наивност потенцирана ]е тиме што ни тада

ни]'е уочила да ]е име измишл>ено.

Именица сагра^ених суфиском иш има у нашем ]езику

приличан бро]: блутйш („ко]и много говори ко]ешта"),

гладйш („некака трава, некакав гуштер и гладница"), ^убрйш

(сметлиште), нёмарйш (небрига, пе§Мёеп8), полётяш, (]една

деч]а игра), радйш („жврк и ^ердан од л>ешника"), малйш

(мали, рагуиз), бблйш („некака морска риба"), слаткиш

(ЬескегЫззеп, йеПаае), спбрйш (ха)дучка трава), старйш

(йег АИе, 5епех) итд. (исп. ДаничиЬ, Основе 362).

Занимлэиво ]е истаЬи да се неке именице на иш чу]у

само у пословицама: ту^йш, нашйш, пунйш (исп. посло

вицу: „Нашишу по пунишу, а ту^ишу по пон>ишу, т.]. на

шему пуну, н. п. чашу вина, а тушину по н>е").

!) Речи са кореном йесш узете су из необ}авл>еног речника Н. Ша-

улиНа.
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Лаза Лазаревић1), талећи се са својим малим сестрићем,

спомиње шабачку калдрму од невйдиша.

Реч намигиш чула сам у околини Дурмитора у вези са

причом како је сељак упитао у граду шта стаје порција јела,

и када му је ашчија у гнали рекао — један намигиш, појео

је неколико порција ; а када му је затражио да плати, тб-

лико је пута намигнуо. Так"о је настала прича како је платно

намигишима, а духовити сељак стекао је надимак Намигиш.

Из Херцеговине је горња изрека прешла у Србију, а

реч се одвојила од групе речи са истим кореном ; зато јој

Вук није нашао објашњења.

у. Аница Шаулић

') Писмо сестри из Берлина.
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