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КОЈА СМРТ ХРАНИ, ДРУГОЈ НЕ ДА

У Нашем језику књ. II (1951), св. 3—4 дато је објашњење

ове пословице. Код Вука је под бр. 2672, а код Мушкати-

ровипа, везана за стваран случај или причу у неуопштеном

облику, природније је изражена: Која га смрШ храни, другој

га не да.

Објашњење пословице метонимиски, сабља — смрт (а

не метафорски, како је у чланку речено) према бугаршт'ици:

Сабљом сам се хранив, од сабле Ну и умрети и еванђеоском

изреком: Ко мачем сече од мача ће погинуШи — нетачно је,

јер је удаљено од народног животног схватања. Један при

мер: хранити се сабљом је „лош занат" уопштен је, па се

истицањем страха од смрти пориче хероизам, главна црта

јуначких народних песама. Тако су и стихови из народне

песме Смрт војводе Пријезде неосновано доведени у везу

са овом пословицом, а неоправдано им дат искључиво еко-

номски значај: Морава нас вода одранила, нек Морава вода

и сарани. Овде се уствари мисли на љубав према своме

завичају и жељу да се у њему и умре, слично Његошевој

мисли: Ђе је зрно клииу заметнуло, онђе нека и плодом

почине.

Супротно наведеном стиху из бугарштице и еванђеоској

нзреци, који доказују принцип каузалитета, ова пословица

уствари има детерминистичко значење, са прастарим схва-

тањем човека у борби с природом, да се умире од смрти

одређене, суђене. Усуд или суђаје на рођењу досуде човеку

све у животу, па и време и начин смрти. Отуда и мирење

са њоме, као и у горњој пословици: Тако је суђено, или

Било \е писано тако. Арапи кажу: Ко се са судбином носи
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нщйослще Проси. Многи би ум/ели килиме ШкаШи, али им \е

судбина досудила да асуре ПлеШу. ШШо буде сужено доки

Ье из Индще (Капетановип, Неточно Благо, 1896). Ово суд-

бинско одре^еше ренрес, Ыпта, к'смет) ]е изнад божанске

мопи, непроменлэиво, а ]авл>а се од на]стари]их источн>ачких

ба]ки до немачких и француских Грима и Пероа. По моно-

теистичком схватан^у ова моН ]е пренесена на ^едно божанство.

У прилог овакоме тумачен>у иду стране и наше пословице:

Прошив смрШи нема лека — Соп*га У1Ш тогИз поп ез1 те-

сПсатеп ш ЬогИз (МушкатировиЬ); и код Вука: Коме нще

вщека, нще лу ни лщека (2807), Од смрши нема лщека (4634),

Од суЪеъа се не може уШеки (4637), са об)ашн>ен>ем и причом.

У прилог нашем тумачен>у иде и значение речи храниШи.

У старословенском она се ]авл>а у значешу „чувати", „ста-

рати се". Тако ]е и у- староерпском ^ефими]ина Похвала).

Како ме!)у пословицама има и врло старих, природно

и ]език ]е архаичан: Храниши има у ово] пословици заста

рело значение „чувати". Значение пословице ]е: одре^ена

(судбинска) смрт не да да човек умре од неке друге смрти.

Према свор] стилизации (ред речи и реченични склоп) из-

гледа да ]е ова пословица или градског или кшишког порекла,

а не непосредно из народа.

Да се о истори]'и речи мора водити рачуна, доказу]е

и пословица: Тиха вода брщег рони, код Вука (6436). Му-

щкатировип има: Тиха вода бреге Пере. Код Нэегоша (Сво-

боди]ада, II песма, 542—43): Па их на 6р'\ег од Мораче

ТридесШ и йеШ исправите.

Данас реч брег има само значение „брдо", „брег", „бре-

жул>ак", док ]е она у староерпском означавала обалу, сло-

веначки ]е такб^е Ъге§ — обала, као и у другим словенским

]езицима.

Значение пословице ]е: тиха вода обалу рони, што се

види и по додатку уз Мушкатировипеву пословицу: Ьаззй

У12 рагЫ тоз. Тако се и реч брег, дефектна по извесном

значешу (\ер га }е временом изгубила) у нашо] пословици

нетачно употребл>ава.

У пословицама се мора водити рачуна и о историском

значешу речи.

Аница ШаулиЬ.
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