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(на грађи за Општесловенски лингвистички атлас)

У ра ду се спро во ди ети мо ло шка ана ли за срп ских при де ва са зна -
че њем ‘ко вр џав’, за бе ле же них у гра ђи за Оп ште сло вен ски лин гви стич -
ки атлас.

Кључ не ре чи: Оп ште сло вен ски лин гви стич ки атлас, срп ски је зик,
при де ви, ‘ко вр џав’, ети мо ло ги ја.

0. На ред ни том Оп ште сло вен ског лин гви стич ког атла са (да -
ље: ОЛА), под на сло вом „Чо ве ко ве лич не осо би не“, пред ста ви ће ве -
ли ки број при де ва ко ји ма се из ра жа ва ју сле де ћи пој мо ви: ‘ће лав’,
‘ко вр џав’, ‘риђ’, ‘пе гав’, ‘нем’, ‘слеп’, ‘ра зрок’, ‘глув’, ‘гр бав’,
‘хром’, ‘ве лик(и)’, ‘де бео’, ‘мр шав’, ‘жи лав’, ‘бра дат’, ‘бр кат’, ‘леп’,
‘јак’, ‘шкрт’, ‘до бар’, ‘плач љив’, ‘пла шљив’, ‘вре дан’, ‘лењ’, ‘го,
нео де вен’. У ве ћи ни слу ча је ва ра ди се о при де ви ма ко ји се од но се
на чо ве ков спо ља шњи из глед и ње го ве фи зич ке осо би не, и то нај -
че шће оне ко ји ма се ње го ва спо ља шњост раз ли ку је од про то ти па.1 У
то ку ра да на мор фо но ло шкој тран скрип ци ји срп ског ма те ри ја ла2
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** Овај при лог је ре зул тат ра да на про јек ту 178007 „Ети мо ло шка ис тра жи -

ва ња срп ског је зи ка и из ра да Ети мо ло шког реч ни ка срп ског је зи ка“, ко ји у це ли -
ни фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке
Ср би је. Изложен је на руском језику на III међународној научној конференцији
„Этнолингвистика. Ономастика. Этимология“, одржаној 7–11. септембра у Јека -
те ринбургу (Русија).

1 За твор бе ну и се ман тич ку ана ли зу при де ва са зна че њем људ ских осо би на
у срп ском је зи ку в. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ 2001.

2 У окви ру ме ђу на род не рад не гру пе ОЛА при Ме ђу на род ном сла ви стич ком
ко ми те ту (Под сек ци ја за уоп шта ва ју ћу тран скрип ци ју).



па жњу нам је при ву као по јам ‘ко вр џав’ због то га што је ре а ли зо ван
нај ве ћим бро јем лек се ма. Њи хо ва ди стри бу ци ја је сле де ћа: у нај ве -
ћем бро ју пунк то ва за бе ле жен је при дев ку драв (63, 67, 68, 71, 72,
74, 75, 76, 81, 82, 152); иза ње га сле ди при дев гр гу рав (68, 69, 70, 83,
86, 88); у по два пунк та за бе ле же ни су при де ви: гр гу љав (63, 78),
грч кав (79, 87), кре цав (55, 64); оста ли при де ви за бе ле же ни су са мо
у по јед ном пунк ту: врт кав (85), гре гу рав (67), квр чав (53), ке ке -
раст (77), ко вр џав (63), ко ко рав (168), ку шњав (62), ку штрав (54),
фрц кан (78), че чве раст (77), че че рав (76), че чу рав (73), чи чу рав (71),
чко гр тљав (84), чу пав (80).3 Те жи ште на шег раз ма тра ња би ће на
ети мо ло ги ји на ве де них лек се ма, јер мно ге од њих не ма ју је дин стве -
но при хва ће но ту ма че ње.

1. При дев ку драв ‘ко ји је са ко вр ча ма, увој ци ма (о ко си, дла ци,
од но сно о оно ме чи ја је ко са, дла ка та ква)’ (РСА)4 по све до чен је на
те ри то ри ји Ср би је, Цр не Го ре и у срп ским го во ри ма у Ма ђар ској.
Има пот пу не па ра ле ле у цсл. к@др„"въ, мак. ка драв, буг. кдрав, слн.
kоdrav, чеш. рет ко kudravу, пољ. ди јал. kędrawy, рус. ку дрàвый, укр.
ку дрàвий, блр. ди јал. ку дравы, на осно ву ко јих се ре кон стру и ше псл.
*kǫ dr’avъjь (ЭС СЯ 12: 50–51). Тру ба чов ту ма чи овај при дев као из -
ве де ни цу су фик сом -avъ од име ни це *kǫdrь/*kǫ dr’a ‘ко вр џа’, обра -
зо ва не од за ме нич ког пре фик са *kǫ- и ко ре на гла го ла *dьrati (id.
51–52)5 и од ба цу је ње но ге нет ско срод ство са *kǫdělь ‘ку де ља’6 (>
*kǫdьla/*kǫdьlo ‘ко вр џа’), ис ти чу ћи исто вре ме но за јед нич ки твор -
бе ни мо дел по ко ме су обра зо ва не обе име ни це: за ме нич ки пре фикс
*kǫ- + гла гол ски ко рен, за раз ли ку од ве ћи не ауто ра, ко ји ту из два ја-
ју ко рен *kǫd- и су фикс -ělь (id. 48–50). По ред при де ва *kǫ dr’avъjь,
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3 За спи сак по ме ну тих пунк то ва, као и фо но ло шке опи се од го ва ра ју ћих го -
во ра, в. IVIĆ 1981.

4 Лек сич ка по ро ди ца овог при де ва ве о ма је раз ви је на, уп. нпр. ку драст adj.,
ку дра f. ‘уво јак, ко вр џа’, ку дра ‘ко ја има ку дра ву ко су’, ку дра ви ца, ку дра вац m.,
ку драв ко, ку дра ви ти impf., ку дра ти (се), кỳ дро̄в m. ‘име псу’, ку дро ња итд.
(РСА). При дев се до дат но екс пре си ви зу је: кун драв (РСА), кајк. шкун драв Озаљ
(TE ŽAK 1981) итд.

5 Уп. псл. *kodьra, ре кон стру и са но на осно ву пољ. ди јал. ko e dra ‘кр па, ри та,
дро њак’, сло вињ. ko dra ‘кр па’, укр. ди јал. ко дря ‘гру ба тка ни на од пре ди ва или
ву не’, ко дра ‘гру бо до ма ће плат но’, ко је се ту ма чи као „сло же ни ца пре фик са ko-
и осно ве гла го ла *dьrati“ (ЭС СЯ 10: 107). Са ста но ви шта се ман ти ке, али и твор -
бе (пре фикс ko-), ова ре кон струк ци ја де лу је ве ро до стој ни је.

6 Та ко MI KLO SICH 127; BER NE KER 598; ФА СМЕР 2: 400; SŁ AW SKI 2: 126–127;
SKOK 2: 222–223 итд.

7 Из не на ђу ју раз ли чи те ре кон струк ци је исте осно ве!



*kǫd(ь)ratъ(jь)7 и гла го ла *kǫd(ь)ri ti (id. 54), псл. ста ри ну сва ка ко
има и прост при дев *kǫdrьjь (не ре ги стро ван у ЭС СЯ), ко ји се мо же
ре кон стру и са ти на осно ву стсрп. ко у дрь (ко нь) ‘то вар ни коњ’, буг.
къ дър ‘ку драв’ и рус. ди јал. ку дрый ‘id.’ (в. ЛО МА 2013: 122).8

2. При дев ку штрав ‘ко ји је са увој ци ма, ку драв; раз ба ру шен (о
ко си, дла ци, од но сно о оно ме чи ја је ко са, дла ка та ква)’, ‘ко ји има
на ко стре ше но пер је (о ко ко ши)’, ‘густ, бу јан (о би љу, ра сти њу)’,9

са ва ри јан том ку страв ‘дла кав, ко смат’, евен ту ал но и ку ждрав10

‘ку драв, ко вр џав, чу пав, раз ба ру шен, ку штрав’ (све РСА) – има пот -
пу не па ра ле ле у слн. ku štrav и слч. ди јал. kuštravу, на осно ву ко јих
се ре кон стру и ше псл. *kustravъ(jь), при дев из ве ден од гла го ла *ku -
stra ti, ите ра ти ва од *ku stri ti (ЭС СЯ 13: 136). У реч ни ку се ре кон -
стру и ше, до ду ше са зна ком пи та ња, и име ни ца *ku stra?/*ku str’a?
(> срп. ку стра, ку штра, слн. ku štra, слч. ди јал. ku štra, укр. ку стра),
ко ја се ту ма чи као де вер бал од *ku stri ti (id. 136). Да кле, ов де се као
по ла зи ште де ри ва ци је узи ма гла гол, док је у прет ход ном слу ча ју то
би ла име ни ца (в. § 1). Гла гол *ku stri ti ту ма чи се као екс пре сив на
ва ри јан та од *ku ti ti ‘са ви ја ти’ (> *ku tri ti > *ku stri ti), са мо гу ћим ути -
ца јем об ли ка са осно вом *ko str-, уп. нпр. *kostravъ(jь) > кȍстрав
‘ко ји има на ко стре ше но, ку штра во пер је (о жи ви ни)’ (id. 11: 160).
Сној сум ња у ово ту ма че ње из твор бе них раз ло га и из во ди гла гол
*ku stri ti из име ни це *kustrъ / *ku stra ‘чу пе рак ко се, ко вр џа’ (очу ва -
не нпр. у укр. ку стра ‘ку штра ва гла ва’), срод не са псл. *kustъ ‘грм’
(SNOJ 337–338 s.v. ku štra ti).
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8 „При дев ку драв да нас се при ме њу је пре те жно на љу де са ку дра вом ко сом,
псе и ов це, али, бар у сло ве нач ком, мо же озна чи ти и мач ку, а ку дра ви ко њи (уп.
стсрп. ко у дрь (ко нь) ‘то вар ни коњ’ пре ма ко нь до брь ‘ја ха ћи коњ’), ако су и рет -
ки, по сто је у све ту, прем да не ма са зна ња да су не ка да жи ве ли на овим про сто ри -
ма. [...] То вар ни ко њи ко је по ми њу две стсрп. по ве ље (ДХ, АХ) сва ка ко су би ли
пред став ни ци вр сте ко ња ма лог ра ста и сна жног те ле сног скло па ко ри шће них у
сред њо ве ков ној ка ра ван ској тр го ви ни за пре нос те ре та на са ма ри ма, чи ји је по -
то мак да на шњи ‘бо сан ски брд ски коњ’, са ко јим се по пла нин ским пре де ли ма
Бо сне, Хер це го ви не и за пад не Ср би је ки ри џи ја ло све до на ших да на. Он је крат -
ко длак, али је већ и буј ни ја гри ва мо гла би ти до вољ на да се при де вом ку др(ав) по -
ву че раз ли ка из ме ђу ње га и не ке дру ге вр сте“ (l.c.).

9 При дев има раз ви је ну лек сич ку по ро ди цу, уп. нпр. ку штраст adj., ку штра
f. ‘ко вр џа; ко вр џа ва дла ка’, ‘же на ку штра ве ко се; чу па ви ца’, ку штро m., ку штра -
вац, ку штра ви ца f., ку штрав ко n., ку штро ња m., кỳ штров, ку штра ви ти impf.,
ку штра ти (РСА) итд.

10 У пи та њу би би ла звуч на ва ри јан та од ку штрав, ма да Скок из во ди об лик
ку ждрав од ку драв уме та њем ж (SKOK 2: 222 s.v. ku dje lja).



Дру га чи је ми шље ње има ју Скок и Без лај, ко ји с.-х. ку штрав,
слн. ku štrav (по ред kоštrav) ту ма че као екс пре сив не ва ри јан те од ку -
драв < *kǫ dr’avъjь (SKOK 2: 222–223 s.v. ku dje lja;11 BEZ LAJ 2: 114 s.v.
ku štrav). За ни мљи во је, ме ђу тим, да Без лај има и од ред ни цу ku šter
‘пра мен, ко вр џа’, у ко јој на по ми ње да по ред са вре ме них об ли ка са
-u- Пле терш ник на во ди и оне са -o-: ko štrav, ко ји су ве ро ват но при -
мар ни (BEZ LAJ 2: 114).

3. При дев кỳ шњав ни је ре ги стро ван у РСА. Мо жда је у пи та њу
ва ри јан та при де ва ку шљав ‘нео че шљан, чу пав, раз ба ру шен; ку драв,
ку штрав, ко вр џав (о ко си, дла ци, или о оно ме чи ја је ко са, дла ка та -
ква)’ (РСА),12 уп. прȁшњав : прȁшљав ‘по кри вен пра ши ном, пун
пра ши не’ (РМС). Скок ту ма чи ку шљав као ва ри јан ту од ку драв, ку -
штрав (SKOK 2: 223 s.v. ku dje lja; при хва та BEZ LAJ 2: 114 s.v. ku štrav),
по ми њу ћи ипак и уса мље но ми шље ње А. Ма це на у е ра (Listy
filologickе 9, 1882, 40–41), ко ји при дев ку шљав до во ди у ве зу са лет.
ku šli pl. ‘ру ње, ру те’, ku še la ins adj. ‘ру њав, ру тав’ и kušelеt, sa-kušelеt
‘раш чу па ти, раз ба ру ши ти (ко су)’ (SKOK l.c.).

Ауто ри бу гар ског ети мо ло шког реч ни ка, раз ма тра ју ћи овај при -
дев по во дом буг. ку шле ‘још не кр ште но но во ро ђен че’, упу ћу ју на с.-х.
при дев гу шљаст ‘ку штрав, чу пав’ (БЕР 3: 175),13 ве ро ват но у ве зи
са гу ша ‘ду же, на го ми ла но пер је или дла ка под гр лом жи во ти ње
(го ве да, жи ви не и др.)’, гу шав ‘ко ји има та кво пер је или дла ку’, гу -
шаст ‘id.’: Гу ша ста је пти ца кад има на обра зи ма ду же пер је, ‘ко ји има ве -
ли ке зу лу фе, ба кен бар те’: Гу шаст је чо вјек кад има ве ли ке со лу пе (РСА).

У раз ма тра ње сва ка ко тре ба узе ти и рус. ку жлàвый ‘ку драв’, за
ко је ФА СМЕР (2: 401) по ми шља да би мо гло би ти од ку же ль, ку же нь
‘пре сли ца’.
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11 „Гру па др пе јо ра ти ви зи ра се за мје ном штр“ (SKOK 2: 222).
12 При дев има раз ви је ну лек сич ку по ро ди цу, уп. нпр. ку шљаст adj., ку шљат

/ кỳ шљат ‘ко ји је са буј ном гри вом и ре пом (о ко њу)’, ку шља f. ‘дла ка, ру ња;
влак но, нит’, ‘она ко ја је ку шља ва, чу па ва, ко ја има за мр ше ну, раш чу па ну ко су,
чу па ви ца’, ‘ку шља ва до ма ћа жи во ти ња (жен ка) и име та квој жи во ти њи (кра ва,
ко кош, ко би ла)’, ку шља = ку шљо m. ‘ку шља ва до ма ћа жи во ти ња (муж јак) и име
та квој жи во ти њи (ко њу, псу)’, кỳ шља ти impf. ‘мр си ти, раш чу па ва ти, раз ба ру -
ши ва ти (ко су, пре ђу)’ (РСА) итд.

13 У БЕР-у (l.c.) по ми њу се још с.-х. име ни це гу ше f. pl. ‘нај та ње вла си из ко -
но пље све за не у узао (при ве зу ју са за пре сли цу, слу же за по тку за плат но од вла -
си)’, гỳ ши ца f. ‘ву на ко ја се нај пре из ву че из гре бе на’. Ова мо сва ка ко спа да ју и
гу шља вац m. ‘вр ста па муч ног пре ди ва’, трп ни пар ти цип згу шљан, -а, -о ‘са би јен
у гру две’: Гу шља вац као да је вас згу шљан, уп. згу ши ти се pf. ‘са би ти се, зби ти се’
(РСА), ве ро ват но у ве зи са гу ши ти (о овом гла го лу в. SKOK 1: 637–638 s.v. gu ša).



4. Дру ги по рас про стра ње но сти (за бе ле жен са мо у пунк то ви ма
на те ри то ри ји Ср би је) је сте при дев гр гу рав ‘ко вр џав, ку драв, са
увој ци ма (о ко си, дла ци)’, ‘из у ви јан, спле тен, квр гав; хра пав, не ра -
ван’, са ва ри јан та ма гре гу рав и гр гу љав (РСА).14

Скок наводи потврде облика гргуљав и гргурав, углавном из на-
родних загонетака, али без икаквог објашњења (SKOK 1: 616 s.v. gr-
guljav). Варијанта гргуљав има паралеле у мак. гргулав ‘грбав’ и буг.
гръгул½вый ‘id.’, који се изводе од мак. и буг. континуанте псл.
именице *gъrgul’a, реконструисане на основу с.-х. гргуља ‘увојак,
коврџа косе, длаке; оно што је изувијано, коврџа уопште’, буг. гръ-
гуля ‘тиква, бундева’,  мак. гргуле ‘тиквица’, слч. дијал. grgul’a
‘подметач за женску косу’, ‘врста народне женске фризуре’, рус.
дијал. гргуля ‘кврга, чворуга, израслина на телу’. Реч се тумачи као
експресивно образовање, уз упућивање на ономатопејски глагол
*gъrgati и именицу *gug(ъ)la, нејасног порекла (ЭССЯ 7: 209). У
краковском прасловенском речнику облик *gъrgul’a прокоментарисан
је овако: „Историја, географија, морфологија и семантика указују
на иновацију појединачних словенских језика. Нема основа за пра-
словенску реконструкцију“ (SP 8: 286). Али ни ту се не нуди било
какво решење. У БЕР-у се не помиње придев гръгỳл½вый, који је
свакако у вези са породицом речи гъргоня ‘погрбљен човек’, згър-
горил се ‘остарио’ (БЕР 1: 302 – „Нејасно“), згъргушил се ‘згрбио се’
(id. 626 – протумачено као контаминат од (за)гърна и гỳша).

И слч. ди јал. gr gul’a та ко ђе је не ја сно (в. MAC HEK 127 s.v. dr dol).
По ла зе ћи од за јед нич ке се ман ти ке свих по ме ну тих об ли ка (‘не -

што кри во, ис пуп че но’), при де ви гр гу рав, гр гу љав нај пре би се мо -
гли до ве сти у ве зу са гла го лом гу ри ти (се) ‘по ста ја ти по гу рен, гр -
ба ви ти (се); по ви ја ти (се), са ги ба ти (се), кри ви ти (се)’. Овај с.-х.
гла гол, без по у зда них сло вен ских па ра ле ла, обич но се до во ди у ве зу
са лит. gũ rin ti, gu rin ti ‘ићи згу рен’, лет. gurt ‘из не мо ћи, осла би ти’,
гр. γῡρός ‘за о кру гљен, за кри вљен’, да ље са лит. ga u raĩ pl. ‘чу пер ци,
раз ба ру ше на ко са; влак на ла на, ко но пље’, лет. ga u ri pl. ‘стид не дла -
ке’, јерм. kor ‘за кри вљен, из ви јен’, срир. gu a i re ‘(ко вр џа ва) ко са’,
норв. ka u re ‘ко вр џе (ву не)’ < пие. ко ре на *geu-/*gou-/*gu- ‘крив,
испуп чен, уду бљен’ са про ши ре њем -r- (SKOK 1: 634–635 s.v. gu ra;
SP 8: 309 s.v. gu ra). Као ис хо ди ште при де ва гр гу рав тре ба ло би прет -
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14 При дев има раз ви је ну лек сич ку по ро ди цу, уп. нпр. гр гу раст adj., гр гур m.
‘уво јак’, гр гу рак ‘са ви је но пе ро на ре пу пат ка, ко вр џи ца’, гр гу ра ви ца f. ‘ко ја има
гр гу ра ву ко су’, гр гу рав ко m., гр гỳ ран, гр гу ри ти impf.; гре гу раст adj., гре гу рак
m. ‘уво јак’; гр гу љаст adj., гр гу ља f. ‘уво јак, ко вр џа’, гр гу љи ца ‘id.’, гр гỳ ља ти
impf. (РСА) итд.
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по ста ви ти екс пре сив но ре ду пли ко ва ну осно ву *gъrgur- < *gur-gour.
У том слу ча ју ва ри јан та гр гу љав мо гла би по ти ца ти од се кун дар ног
*gъrgul-, на ста лог као ре зул тат ди си ми ла ци је.

5. При дев врт кав ни је ре ги стро ван у РСА. Нај ве ро ват ни је је
из ве ден од гла го ла врт ка ти dem. ‘вр те ти, окре та ти, обр та ти’, та -
ко ђе ‘упре да ти две или ви ше ни ти (ву не, па му ка, сви ле)’, за твор бу
уп. крц ка ти > крц кав (РСА). Да из ве де ни це гла го ла вр те ти < псл.
*vьrtěti (SKOK 3: 631–633 s.v. vrtje ti) раз ви ја ју за нас ре ле вант на зна -
че ња, све до че екс пре сив но пре фи ги ра ни об ли ци: кȍ-вр таљ ‘уво -
јак, ко вр џа’, кȍ-вр тањ / ко-вр тањ15 ‘id.’, шко-вр тањ m. ‘не ми ран
чу пе рак ко се’ (в. БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 242).

6. При дев фрц кан ни је ре ги стро ван у RJA, РМС и РСЈ, али има
по твр да у ди ја лек ти ма, уп. уфрц кан ‘умр шен, сит но из у ви јан, лок -
на сте ко се’, та ко ђе уфр цан ‘за мр шен, ко ко рав, пре ви ше упре ден’
Ро жа је (HA DŽIĆ 2003). Ве ро ват но је у пи та њу трп ни при дев од гла -
го ла фрц(к)ати, за зна че ње уп. на фрка ти ‘уко вр џа ти, уви ти (ко су,
бр ко ве)’ (РСА), уфрка ти ‘id.’ (РСЈ), слн. frka ti ‘id.’ (SNOJ 160 s.v.
frka ti2). Об лик фр ца ти мо гао би се сма тра ти бе звуч ном ва ри јан том
гла го ла вр ца ти ‘хи тро по кре та ти део те ла та мо-амо’, врц ка ти ‘id.’
(РСА). Зна че ње ко је нас ов де за ни ма ре а ли зо ва но је у ње го вим из -
ве де ни ца ма са екс пре сив ним пре фик сом ко-: ко-вр ца ти ‘са ви ја ти у
увој ке (ко су), уви ја ти’, ко-вр ца ти (се) ‘ко вр џа ти се’, ко-вр цав adj.
‘ко вр џав’, ко-вр цан m. ‘онај ко ји има ко вр џа ву ко су, ку дра вац’, ‘пра -
мен у ко ту рић са ви је не ко се ко ји слу жи као украс’ итд. (в. БЈЕ ЛЕ ТИЋ

2006: 204).
Гла гол вр ца ти нај пре мо же мо из ве сти од врд-ца ти (као бо ца -

ти < бод-ца ти). Ова кво ту ма че ње пред ла же и SKOK (3: 495 s.v. trc -
-vrc), док на дру гом ме сту тре ти ра гла гол вр ца ти као оно ма то пе ју
(id. 620 s.v. vr ca ti (se)). Под јед на ко је мо гу ће из ве сти гла гол вр ца ти
од вр те ти (ГРИЦ КАТ 1955–1956: 64; в. БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 206), тач ни је
од об ли ка вр та ти ‘пле сти’, вр та ти се ‘ми ца ти се та мо-амо, вр по -
љи ти се’, за зна че ње уп. екс пре сив но пре фи ги ран об лик че-фртȁт
се ‘уви ја ти се (обич но о ко си)’ Зе та (БА ША НО ВИЋ-ЧЕ ЧО ВИЋ 2010),
где би пре лаз в > ф мо гао би ти фо но ло шке при ро де, уп. вр ба > фр ба,
ври ска > фри ска Ва со је ви ћи (СТИ ЈО ВИЋ 1990). За вр та ти > врц ка -
ти уп. крета ти ‘ге га ти се; врц ка ти’ > крецка ти се ‘ву ћи се; ге га ти
се’ (РСА).

Јужнословенски филолог LXXII, св. 3–4 (2016)98

15 О с.-х. кȍвр тањ дру га чи је ВАР БОТ 1979: 155.



7. При дев ко вр џав ‘ко ји је са увој ци ма (о ко си, дла ци, од но сно
о оно ме чи ја је ко са, дла ка та ква), ку драв, гр гу рав’ (РСА), за бе ле жен
са мо у Не ме ни ку ћа ма, је дан је од нај фре квент ни јих у стан дард ном
је зи ку.16 По ред ва ри јан те са -џ-, ши ро ко је рас про стра ње на и ва ри -
јан та са -ч-: ко вр чав.17 Ве ћи на ауто ра у об ли ци ма ко вр ча ти, ко вр чи -
ти, ко вр част, ко вр чи ца итд. из два ја пре фикс ко- (MAT ZE NA U ER 1881:
190; MA LI NOW SKI 1899: 118, 119; SKOK 2: 172–173 s.v. ko vr ca18). У
при лог то ме го во ре ди ја ле кат ске по твр де вр чав adj. ‘ко вр џав, ку -
драв’ (РСА), на врчкам 1. sg. ‘на ви ти (ко су)’ Ле ско вац (МИ ТРО ВИЋ

1984). На псл. ни воу ре кон стру и ше се об лик *kovьrkati, ко ји се раз -
ла же на пре фикс *ko- и осно ву *vьrkati, уз кон ста та ци ју да је у пи -
та њу ва ри јан та од *kovьrtati (ЭС СЯ 12:18). Осно ва *vьrkati се не
об ја шња ва, а у од ред ни ци се, по ред рус. ко вер кать ‘из о кре та ти, из -
вр та ти’, блр. ка вер ка ць ‘id.; не пра вил но из го ва ра ти’ итд., на во ди и
с.-х. ко врк ‘уво јак’ (в. БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 214).19

Пре ма Ско ку, осно ва *vrk- мо же се упо ре ђи ва ти са вр коч ‘ки -
цош’, пољ. war kocz ‘ки ка’, али он не ана ли зи ра ду бље ту осно ву
(SKOK l.c.; в. и id. 3: 628 s.v. vrkoč). Скок ,  такође, не  узима  у обзир
глагол вркати у  з начењу  ‘ сукати’, док  глаго л  врчати ‘ч истити лан
ил и вуну’  уопште и н е  помиње, а то су  управ о  облици на  основ у
којих Ж.  Варбо т р екон с труише псл.  гнезд о које б и могл о бит и  ис -
ходиште  р азм атране  груп е речи.

Она из во ди гла гол врка ти (са че шћом ва ри јан том фрка ти) ‘су -
ка ти’ из псл. об ли ка *vьrkati (или *vъrkati)20 < ие. *ṷerk- < *ṷer- ‘вр -
те ти, са ви ја ти’. Та ко ђе ре ле ван тан гла гол вр ча ти ‘чи сти ти лан или
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16 При дев има раз ви је ну лек сич ку по ро ди цу, уп. нпр. ко вр џаст adj., ко вр џа
f. ‘уво јак’, ко вр џи ца dem., ко вр џи ка ‘јаг ње ћа ко жи ца са сит ном ко вр џа стом ву -
ном’, ко вр џак m. ‘гу жви ца на па муч ној или ву не ној ни ти’, ко вр џа ти (се) ‘са ви -
ја ти (се) у увој ке’, ко вр џи ти (се) (РСА) итд.

17 И овај при дев има раз ви је ну лек сич ку по ро ди цу, уп. нпр. ко вр част adj.,
кȍврч m. ‘ко вр џа’, ко врчак ‘id.’, ко вр ча f., ко вр чи ца dem., ко вр ча ти (се) impf. ‘са ви-
ја ти се у увој ке, уви ја ти се (о ко си), са ви ја ти се, за вр та ти се уоп ште’, ко вр чи ти
‘ко вр џа ти’, ко врч љив adj. ‘ко ји се мо же ко вр чи ти, за вр та ти, са ви тљив’, ко вр чаш
m. ‘го луб ко ји има ко вр џа во пер је’ (РСА) итд.

18 Из но си Ми кло ши че во и Брик не ро во ту ма че ње.
19 Слич но ту ма че ње ну ди се и за рус. ко вер ка ть (ФА СМЕР 2: 271), укр. за ко -

вер ка ти ‘за вр те ти’, ко је се тре ти ра као ре зул тат из ме не об ли ка ко вер та ти ‘окре -
та ти, обр та ти’, мо жда под ути ца јем рус. ко вер ка ть (ЕСУМ 2: 226).

20 Као и код не ких дру гих сло вен ских ети мо ло шких гне зда, и ов де је мо гу -
ће искон ско ва ри ра ње ко рен ског сло го твор ног r̥ по твр до ћи / ме ко ћи: r̥ / r̥’ > ъr /
ьr (op. cit. 35).
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ву ну’, ко ји за са да не ма по све до че них па ра ле ла у оста лим сло вен -
ским је зи ци ма, аутор ка сма тра ре флек сом псл. осно ве *vъrčati или
*vьrčati < ие. *ṷerk- / *ṷrek- < *ṷer- ‘ки да ти, чу па ти, греп сти, па ра -
ти’.21 Ова при вид на ге нет ска раз ли чи тост раз ма тра них лек се ма пре ва-
зи ла зи се та ко што се оне мо гу ту ма чи ти и као кон ти ну ан те јед ног
ие. гне зда *ṷer- са син кре тич ким зна че њем. На и ме, па ра ле ли зам
зна че ња ‘вр те ти’ и ‘ки да ти’ ја вља се и код осно ва обра зо ва них од ие.
ко ре на *ṷer- по мо ћу дру гих де тер ми на ти ва, уп. нпр. кон ти ну ан те
ие. *ṷerg’h-. По ред псл. гла го ла *vъrkati и *vъrčati, Вар бот та ко ђе
су по ни ра и осно ву на -iti, да кле *vъrčiti (ВАР БОТ 1978: 33–35).

По сто је и ми шље ња да је лек сич ка по ро ди ца име ни це ко вр ча
‘уво јак’ – тур ског по ре кла (KNE ŽE VIĆ 1962: 196; при хва та ВАР БОТ

1979: 155). Ра ди се, за пра во, о то ме да је до шло до укр шта ња до ма -
ће ре чи ко вр ча са тур. kı vır cık ‘ку штрав, ку драв, лок наст’ (ŠKA LJIĆ

417 s.v. ko vr dža), на шта је већ ука зао и Скок (SKOK 2: 172–173 s.v.
ko vr ca), због из у зет не се ман тич ке и фор мал не слич но сти с.-х. и тур.
лек се ме.22 Уп. да ље квр чав (§ 9).

8. При дев грч кав ‘ко вр џаст, гр гу рав’ но ти ран је у РСА са по -
твр дом из ис точ не Ср би је, уп. још грчкав ‘id.’ Пи рот (ЖИВ КО ВИЋ

1987), Ти мок (ДИ НИЋ 2008). Нај ве ро ват ни је је из ве ден од гла го ла
грч ка ти (не за бе ле же ног у РСА), уп. грчка 3. sg. ‘пра ви ти на бо ре,
та ла се’: На њу ко се пра ве ко по ве смо, али она и грч ка и праи та ла си Ти мок
(ДИ НИЋ 2008), де ми ну ти ва од гр чи ти ‘ску пља ти, сте за ти; гу жва ти,
пре ви ја ти; на би ра ти, ску пља ти у на бо ре’ (РСА), од ко јег би био
обра зо ван при дев грчав ‘згр чен’ Вра ње (ЗЛА ТА НО ВИЋ 1998); за твор -
бу уп. врт кав (§ 5). Гла гол гр чи ти сво ди се на псл. *gъrčiti (> цсл.
гръ чи ти с#, мак. гр чи, буг. гър ча, слн. grči ti ‘по кри ва ти се чво ро -
ви ма (о бре зи)’, grči ti se, слч. hr čit’ sa ‘ску пља ти се, го ми ла ти се’),
ко је се обич но ту ма чи као звуч на ва ри јан та од *kъrčiti (ЭС СЯ 7:
201–202 s.vv. *gъrčiti, *gъrčь; SP 8: 274–275 s.vv. gr̥či ti, gr̥čь) (в. § 9).

9. При дев квр чав, по све до чен у Сив цу (Бач ка), ни је ре ги стро -
ван у РСА, али су за то у ње му за бе ле же ни прост при дев кврч, кврча,
кврче ‘ко вр џав, ку драв’ му сли ман ска НП, као и об лик са су фик сом
-аст: квр част ‘ко вр џав, ку драв’ ЦГ, ‘по ви јен, пр ћаст’ Бач ка. Ту су
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21 Под се ћа мо да је По кор ни у свом реч ни ку дао чак 13 од ред ни ца ие. *ṷer-
(PO KORNY 1150–1166).

22 О па ра лел ном се ман тич ком раз во ју аутох то не и ало глот ске лек сич ке по ро -
ди це в. БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 211–217.
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и име ни це квр ча f. заст. и по кр. ‘ко вр џа, лок на, уво јак, чу пе рак’ Ба -
ни ја, квр чи ца dem. (све РСА).

При дев квр чав ве ро ват но је из ве ден од гла го ла квр чи ти (се) ‘гр -
чи ти (се)’, ко ји би мо жда мо гао би ти ва ри јан та од кр чи ти (се) ‘id.’
Истра, уп. гвр чи ти се : гр чи ти се (све РСА). Крај ње по ре кло гла го ла
кр чи ти, ко ји се сво ди на псл. *kъrčiti > цсл. кръ чи ти, буг. -кр чим,23

слн. krči ti, слч. kr čit’, чеш. kr či ti, пољ. kurczyć, рус. кор чи ть, укр.
кор чи ти ся, стблр. кор чи ти ся (ЭС СЯ 13: 209–210), ни је из ве сно. У
ЭС СЯ l.c. он се из во ди од псл. *kъrčь ‘пањ; кр че ви на; грч’,24 при
че му се од ба цу је раз гра ни ча ва ње *kъrčiti I ‘кр чи ти’ и *kъrčiti II ‘гр -
чи ти’, а све се сво ди на ие. ко рен *kr̥k-, ко јим се пре но си иде ја квр -
га во сти, обр та ња (id. 211). Ве ћи на ауто ра ипак раз два ја *kъrčiti I
‘кр чи ти’ и *kъrčiti II ‘гр чи ти’ (нпр. ФА СМЕР 2: 340, 341; MAC HEK 291;
BEZ LAJ 2: 85–86), сво де ћи ово дру го на ие. *(s)ker- ‘вр те ти, обр та ти,
са ви ја ти’, ‘сти ска ти, сте за ти, гр чи ти; бо ра ти’ (SŁ AW SKI 3: 397 s.v.
kurczyć) или, пре ци зни је, на ие. *(s)kerk- ‘вр те ти, кри ви ти, са ви ја -
ти, гр чи ти’ (SNOJ 320).

У ЭС СЯ (13: 208) ре кон стру и ше се и при дев *kъrčav(jь), ме ђу
чи је се кон ти ну ан те сме шта ка ко рус. ди јал. кор ча вый ‘чвор но ват’,
та ко и рус. кур ча вый ‘ко вр џав’, уз нео бра зло жен ко мен тар да су та
два об ли ка без сум ње ва ри јант на, а да су њи хо ва зна че ња ме ђу соб -
но да ле ко бли жа не го што се то на пр ви по глед чи ни.

Ако је, да кле, квр чи ти у ве зи са кр чи ти, по ста вља се пи та ње
ода кле по ти че „умет ну то“ -в-. Скок са мо по ми ње об лик сквр чи ти
‘згр чи ти’, без ика квог ко мен та ра (SKOK 1: 611–612 s.v. grč). Мо жда
се -в- раз ви ло под ути ца јем лек сич ке по ро ди це при де ва ко вр чав, уп.
та мо и вр чав ‘ко вр џав, ку драв’ (в. § 7).

С дру ге стра не, у бу гар ском су за бе ле же ни се ман тич ки и фо нет-
ски бли ски об ли ци, уп. буг. заст. каврк in decl. adj. ‘ви ју гав, кри ву -
дав, ис кри вљен’, ‘гр гу рав, ко вр џав’, ди јал. къврк ‘id.’, къвр чест
‘ис кри вљен, кри ву дав’, къврча се ‘са ви ја ти се, кри ви ти се’, ко ји
се из во де из тур. kı vrık ‘ис кри вљен, кри ву дав’ (БЕР 2: 126 s.v.
каврк; 3: 180 s.v. къврк). Ме ђу тим, са ма тур ска реч не ма ре ше ну
ети мо ло ги ју ни ти па ра ле ле у дру гим тур ским је зи ци ма (в. RӒsӒNEN

269 s.v. kyvyr), а СЕ ВОР ТЯН је чак и не ре ги стру је. То би мо жда мо -
гло су ге ри са ти да је у пи та њу сло вен ска по зајм ље ни ца у тур ском.
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23 БЕР 3: 224 s.v. -кър чỳ вам.
24 Гла гол се тре ти ра као екс пре сив но обра зо ва ње, о че му све до че ва ри јан те

*kъlčiti (id. 184) и *gъrčiti (в. § 8).



10. У Ора хов цу на Ко со ву за бе ле жен је об лик ко ји има сле де ћи
фо нет ски за пис: ćkɔgɔrt’l’a. Ре кло би се да је у пи та њу име ни ца. Ни
у јед ном од до ступ них нам ре ле вант них реч ни ка ни смо на и шли на
сли чан об лик. Ме ђу тим, у ру ко пи сној збир ци ре чи из При зре на Ди -
ми три ја Че ме ри ки ћа (www.pre pis.org), за бе ле жен је при дев чко гр -
тљав ‘гр гу рав, ко вр џав’, ко ји би мо гао би ти у ве зи са овом име ни -
цом. И сам при дев је ети мо ло шки не про зи ран. У ње го вој струк ту ри
мо гао би се из дво ји ти пре фикс чко- (< шко- < ско-),25 уп. слич на обра-
зо ва ња: шко-вр кљив adj. ‘уви јен, ко вр џав (пра мен ко се, реп у пат -
ка)’, шко-вр тањ m. ‘не ми ран чу пе рак ко се’, шко-врчак ‘из дво је но
и са ви је но пе ро (у пе тла, пат ка)’, ско-врчак ‘id.’ (БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 207,
238). Осно ва -гр тљав оста је не ја сна. Евен ту ал но би се мо гло по -
ми шља ти на ње ну ве зу са заст. гр тљан, ода кле се раз вио са вре ме ни
об лик гр кљан (пре лаз тљ > кљ као у пе тља > пе кља), за зна че ње уп.
гр кљаш ‘го луб грив њаш, са чу пер ком пер ја на за тиљ ку’ (РСА). За -
ни мљи ву па ра ле лу на ла зи мо у од но су (та ко ђе не про зир ног, мо жда
са пре фик сом ко-?) при де ва ко гр љав ‘ко вр џав’26 и име ни це гр љаш
‘го луб грив њаш’ (РСА).

11. У цр но гор ским пунк то ви ма за бе ле жен је при дев че че рав,
уп. са истог те ре на још чече рав ‘уви јен, гр гу рав (о ко си или за кр -
жља лој биљ ци)’ За га рач (ЋУ ПИ ЋИ 1997), ‘гр гу рав, гу сте чу па ве или
та ла са сте ко се’ Ник шић (ЂО КО ВИЋ 2010),27 са сво јим ва ри јан та ма
че чу рав, уп. че чỳ рав ‘гр гу рав’ Ба ња ни (КО ПРИ ВИ ЦА 2006)28 и чи чу -
рав (без по твр да у реч ни ци ма).

Нај бли жу па ра ле лу овај при дев има у чеш. ди јал. и слч. čečeratу
‘ку драв, раш чу пан’,29 де вер ба ли ма од нар. чеш. če čeřiti ‘раз ба ру ши-
ва ти, раш чу па ва ти (ко су), ко стре ши ти се’, слч. če če rit’ ‘id.’ (MAC HEK

100 s.v. čeřiti).30 На осно ву ова два гла го ла ре кон стру и сан је псл. об лик
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25 У до тич ном го во ру ја вља се про ме на чк- < шк-, уп. чко ла < шко ла.
26 Уп. и ко гр ља ти (се) ‘ко вр џа ти (се)’: Ко гр ља она не чим ко су, ко гр љак, ко грљ ка ‘го -

ми ли ца, гру дви ца упре де них, за мр ше них ко на ца’, ко грљ ча ти ‘пре ду ћи пра ви ти ко -
грљ ке на жи ци, ни ти’, ~ се ‘уви ја ти се, упре да ти се у ко грљ ке (о жи ци, ни ти)’ (РСА).

27 Уп. из истог из во ра и че чер глав ‘ко ји је гу сте чу па ве или та ла са сте ко се’.
28 Уп. из истог из во ра и чeчур ‘уво јак’, че чу ра ти се ‘гр гу ра ти се’, за че чỳ ра -

ти се, на че чỳ ра ти се; та ко ђе чечур ‘ко ји је гр гу рав, чу пав, ма лог ра ста, не у гле -
дан’ Ник шић (ЂО КО ВИЋ 2010).

29 Уп. и чеш. ди јал. če čery ‘раш чу па на ко са’.
30 Ма хек не да је об ја шње ње ових об ли ка, али ка же да су срод ни са глуж. še šer,

а код оста лих Сло ве на са ko ko ra. Чеш. књи жев ни об лик čeřiti ‘љу ља ти, мре шка ти’
(ко ји је но си лац од ред ни це), он из во ди ха пло ло ги јом од на род ног če čeřiti (l.c.).



*če če ri ti, ко ји се у мо сков ском реч ни ку ту ма чи као екс пре сив на ре -
ду пли ка ци ја пр во бит ног гла го ла *če ri ti (ЭС СЯ 4: 32–33).31 У кра -
ков ском реч ни ку не да је се ко нач но ре ше ње, али се овој по ро ди ци
ре чи при дру жу ју длуж. še še riś ‘ко стре ши ти, чи ни ти чу па вим, раз ба-
ру ше ним’, глуж. še še rić ‘id.’, še še rić so ‘ко стре ши ти се’, še šer ‘чу пе-
рак, ко вр џа’. Као нај бли же па ра ле ле на во де се лет. ce cers ‘ко вр џе’,
cẹra ‘раз ба ру ше на, чу па ва ко са’, лит. kẽke ras ‘вр ста гљи ве’, ‘па ту љак,
ке пец’, ke ke rẽžis ‘кри ва, чвор но ва та це па ни ца’ итд.32 Упу ћу је се на псл.
апо фон ски об лик *ko ko ra (SP 2: 120; SCHU STER-ŠEWC 1430) (в. § 13).

12. У јед ном цр но гор ском пунк ту (Ан џе лат) за бе ле жен је при -
дев че чве раст, ко ји је ве ро ват но у ве зи са че че рав, али са дру гим
су фик сом (-аст) и се кун дар ним -в-, уп. нпр. чечар : чечвар ‘ши праг,
че стар’ Ужи це (ЦВИ ЈЕ ТИЋ 2014).33 Ово -в- мо гло се ја ви ти и под ути -
ца јем гла го ла на чечверит pf. ‘ди ћи, на ди ћи та ко да штр чи увис’,
на чечверит се ‘на ди ћи се штр че ћи увис’ Ва со је ви ћи (СТИ ЈО ВИЋ

1990). За се ман ти ку уп. че чар, -ара m. ‘жбун, ни ска др ве на ста биљ -
ка без де бла, сит но ра сти ње, сит но го ри ца’ > ‘не у ред на гу ста ко са’
Ник шић (ЂО КО ВИЋ 2010).

13. При дев ко ко рав за бе ле жен је са мо у Кло ко ти чу (Ру му ни ја),
али је ње гов аре ал да ле ко ши ри, уп. ко ко рав ‘ко вр џав, ку драв’ Ста -
ра ЦГ, Ри јеч ка на хи ја, Фру шка го ра, Црм ни ца, Бо ка, Бар, ‘чу пав,
нео че шљан’ ЦГ (РСА), кокȍрав ‘чу пав, ко вр џав’ Ње гу ши (OTA ŠE VIĆ

2012), та ко ђе ко кор нав ‘ко вр џав, ку драв’, ко кор љив ‘id.’ (РСА).34 Он
има па ра ле ле и на ши рем сло вен ском пла ну, уп. срп.-сл. ко ко ра въ
‘ку драв’, мак. ко ко рав ‘бу љав’35 и струс. ко ко ро вый ‘квр гав’, на
осно ву ко јих се ре кон стру и ше псл. *kokoravъ(jь), при дев из ве ден
су фик сом -(a)vъ од *ko ko ra (ЭС СЯ 10: 115).
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31 Тај при мар ни гла гол ре кон стру и сан је пак на осно ву по ме ну тог чеш. čеřiti
‘љу ља ти, мре шка ти’, слч. če rit’ ‘id.’, за тим буг. чорл’ъ ‘раш чу па ва ти ко су’, укр. че -
рити ‘гу ли ти ко ру’, блр. чы рыць ‘ву ћи па ра ју ћи’, а из во ди се од ие. *(s)ker- ‘се ћи,
па ра ти итд.’. Нај ар ха ич ни ја зна че ња има ју укр. и блр. по твр да (в. ЭС СЯ 4: 66).

32 Та ко ђе лит. ka ka ra ins ‘ко смат’ (SŁ AW SKI 2: 336 s.v. ko kor nak 1).
33 Ва ри јан та без -в- по ка зу је да Скок ни је у пра ву ка да име ни цу че чвар, -ара

‘за кр жља ло др во по хри ду ка кву год’ (Ср би ја) ту ма чи као из ве де ни цу по мо ћу
рет ког су фик са -вар (SKOK 1: 301–302 s.v. čеčati).

34 При дев има раз ви је ну лек сич ку по ро ди цу, уп. нпр. ко ко равка f. ‘она ко ја
има ко ко ра ву ко су’, ко ко рајка ‘на зив за ко кош ко ко ра вог, чу па вог пер ја’, ко ко ра -
ча по грд. ‘круп на же на ко ко ра ве, чу па ве ко се’, на ко ко ри ти се pf. ‘на ко стре ши -
ти се, на ро гу ши ти се (о ћу ра ну)’ (РСА) итд.

35 Уп. и мак. ди јал. ко ко раф ‘ко вр џав’ (SŁ AW SKI 2: 336 s.v. ko kor nak 1).

′



По ре кло са ме име ни це ни је ја сно. Сма тра се срод ном пре све -
га са *ko če ra / *kočerъ36 (id. 114–115 s.v. *ko ko ra / *kokorъ), а за тим
се до во ди у ве зу са *ko ča ‘пањ итд.’, *kočanъ ‘ко чањ итд.’, обра зо -
ва ни ма од сла бо по твр ђе не осно ве *kok-, очи то ва ри јант не или екс -
пре сив не у од но су на осно ву *kuk-, са оп штом се ман ти ком ‘не што
уз диг ну то, не што што штр чи’ (id. 103, 104–105). Ин ди ка тив но је да
се у ЭС СЯ не ус по ста вља ни ка кав од нос из ме ђу об ли ка *če če ri ti и
*ko ko ra. То је по сле ди ца пот пу но раз ли чи тих ту ма че ња ко ја су по -
ну ђе на за сва ки од ових об ли ка, ко ји ма се ис кљу чу је по сто ја ње би -
ло ка кве ве зе ме ђу њи ма.

На су прот то ме, ве ћи на ауто ра ви ди у по ме ну тим об ли ци ма са -
мо раз ли чи те во ка ли зме јед не исте осно ве, на во де ћи го ре по ме ну те
балт ске па ра ле ле, али без ту ма че ња крај њег по ре кла, уп. SKOK 2:
120–121 s.v. ko korav;  BEZLAJ 2: 54 s.v. kokоra; БЕР 2: 538 s.v.
*кокора;  MACHEK 100 s.v. čeřiti ;  SŁAWSKI 2: 335–336 s.v . k okornak 1.37

Гла гол ко ко ри ти (се) ‘на ди ћи се’, ‘ко чо пе ри ти се, пра ви ти се
ва жан’ (БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 245–246), ко ји би мо гао би ти у ве зи са при -
де вом ко ко рав, ја вља се са мо у срп ском и бу гар ском (ко ко ря се).
Срп ске по твр де по ти чу углав ном из ју го и сточ не Ср би је, да кле, из аре -
а ла ко ји се на сла ња на бу гар ску је зич ку те ри то ри ју. Срп ски об ли ци се,
за пра во, и не по ми њу у ли те ра ту ри, док се за бу гар ске пред ла жу
три раз ли чи та ту ма че ња: а) у ве зи са ко ко ра ‘ко вр џа’, б) оно ма то пеј -
ско по ре кло; в) од гр. κοκκορεύομαι ‘ко стре ши ти се’ (БЕР 2: 539).

14. При дев ке ке раст, за бе ле жен у Ан џе ла ту, не ма раз ви је ну
лек сич ку по ро ди цу, уп. још са мо за ке ке ри ти ‘за ра сти у ко су, за ко -
сма ти ти’ Ду ча ло ви ћи (РСА).38 У Ду ча ло ви ћи ма по сто ји и ва ри јан та
ко ке раст ‘нео че шљан, за пу штен, не у ре ђен’, уп. ко кер m. ‘крат ка,
не у ре ђе на ко са’, ко кер ња ча по кр. ‘же на ко ке ра сте ко се’ (РСА). На -
ве де ни об ли ци на во де на по ми сао да је при дев ке ке раст на стао кон -
та ми на ци јом ко ко рав (§ 13) и че чве раст (§ 12).39
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36 Ре кон стру и са но на осно ву рус. ди јал. ко чëра ‘кри ва је ла’, ‘ко мад чвор но -
ва тог др ве та’, ‘пањ са из у ви ја ним ко ре њем, иш чу пан из зе мље; пањ ко ји ви ри из
зе мље’ итд. (ЭС СЯ 10: 105).

37 Слав ски сма тра псл. *ko kor- ре ду пли ко ва ном ва ри јан том псл. *ko-r-enь (l.c.).
38 Уп. и ке ке рỳ шав ‘бу јан, раз ба ру шен, тр шав’, на ке ке ру ши ти се ‘на ко стре -

ши ти се, на ро гу ши ти се’ (РСА).
39 Уп. ва ри јант не гла гол ске об ли ке: ко-ке ри ти се : ко-черити се ‘пра ви ти се

ва жан’; на-ке-кери се : на-че-че ри ти се ‘на ме сти ти се та ко да сме та мо дру ги ма’;
на-чо-ке ри ти : на-чо-че ри ти ‘на ме сти ти не што по врх не че га та ко да сто ји не ста -
бил но’ (в. БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 244–246).

'



У бу гар ском по сто ји фор мал на па ра ле ла при де ва ке ке раст –
буг. ке ке рест ‘ко ји има из бу ље не очи’ (БЕР 2: 318 s.v. ке кер – сви на -
ве де ни об ли ци ту ма че се као оно ма то пеј ски).

15. Основ но зна че ње при де ва чупав је сте ‘нео че шљан, раз ба -
ру шен, раш чу пан’, а из ве ден је од гла го ла чỳ па ти (SKOK 1: 342–
343), ко ји се из во ди од псл. *ču pa ti (SP 2: 289 – гла гол се сма тра
оно ма то пеј ским). Зна че ње ‘ко вр џав’ ве ро ват но се раз ви ло се кун -
дар но, под ути ца јем лек се ма ти па чу па ‘пра мен ко се, ћу ба’, чу пе рак
‘пра мен ко се’ итд.40 Оне при па да ју псл. гне зду *čupъ, *čuprъ, *ču -
pri na ‘ћу ба’, ко је се сво ди на ие. *(s)ke up- : *(s)ke ub(h)- ‘сно пић,
све жањ, пра мен, ћу ба, чу пе рак’ (id. 290–292).41

16. При дев крецав ‘ко вр џав, ку драв, гр гу рав (о ко си, дла ци); ко -
ји има та кву ко су, дла ку’: Ку драв је онај ко ји се ни је оче шљао, или ко ме је
ко са гр гу ља ста, али онај ко ме је ко са оштра и сил но уко вр че на, (cri spus) зо ве се
кре цав (РСА) је ди на је по зајм ље ни ца ме ђу ов де раз ма тра ним лек се -
ма ма. Пре у зет је из рум. creţ ‘ко вр част’, а про ши рен до ма ћим су -
фик сом -ав (SKOK 2: 191 s.v. krešpa ti).

17. Ана ли за срп ских при де ва са зна че њем ‘ко вр џав’, за бе ле же -
них у гра ђи за ОЛА, на во ди на од ре ђе не за кључ ке. При де ви ко ји се
про јек ту ју на пра сло вен ску ра ван (нпр. ку драв, ку штрав, ко ко рав)
углав ном не ма ју оп ште при хва ће ну ети мо ло ги ју, при че му су по сто -
је ћа ту ма че ња њи хо вог по ре кла у ве ћи ни слу ча је ва про тив реч на.
Исто ва жи и за при де ве чи ја је пра сло вен ска ста ри на под зна ком
пи та ња (нпр. гр гу љав, че че рав). Ови об ли ци су еви дент но екс пре -
сив ни, о че му све до че њи хо ве ва ри јан те (гр гу рав, гре гу рав; че чу рав,
чи чу рав), а екс пре сив на лек си ка је те рен на ко јем ни јед но об ја шње -
ње ни је ап со лут но по у зда но. Ме ђу ана ли зи ра ним при де ви ма има и
оних ко ји су плод фор мал них и се ман тич ких кон та ми на ци ја, што
за там њу је њи хо ву пр во бит ну струк ту ру (нпр. квр чав, ко вр џав, ке ке -
раст, че чве раст, чко гр тљав). Нај про зир ни ји су при де ви из ве де ни од
гла го ла (врт кав, фрц кан, грч кав, чу пав), ма да ни сви од го ва ра ју ћи
гла го ли на пра сло вен ској рав ни не ма ју је дин стве но ту ма че ње.
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40 Уп. и чу пор m., чу пор ка f. ‘осо бе са чу пе ра вом, ко стру ша вом ко сом’ Ба ња -
ни (КО ПРИ ВИ ЦА 2006). Као се ман тич ку па ра ле лу уп. ко трỳ љав adj. ‘чу пав, нео че -
шљан’ по ред кȍтруљ m. ‘пра мен, чу пе рак ко се; ду ља, за пу ште на ко са’ (РСА).

41 Ко мен та ри ше се да Скок сма тра ове име ни це пост вер ба ли ма од чу па ти,
за шта не ма осно ва, али да у не ким сло вен ским је зи ци ма има се кун дар них на сла -
ња ња на гла гол (l.c.).



Као по ла зне осно ве мо ти ва ци о них мо де ла, ре а ли зо ва них у гру пи
при де ва са зна че њем ‘ко вр џав’, ја вља ју се сле де ћи пој мо ви: ‘ки да ти,
дра ти’ (ку драв; чу пав), ‘са ви ја ти’ (ку штрав), ‘не што кри во, квр га -
во’ (гр гу љав, гр гу рав), ‘вр те ти, окре та ти’ (врт кав, фрц кан, ко вр чав),
‘гр чи ти’ (грч кав, квр чав), ‘не што уз диг ну то, не што што штр чи’ (че -
че рав, че чве раст, ко ко рав, ке ке раст).

Ипак, ко нач ни за кључ ци о ста ри ни и аре а лу кон крет них лек се ма,
оно ма си о ло шким тен ден ци ја ма и по тен ци јал ним лек сич ким изо -
гло са ма би ће до не ти тек на осно ву ана ли зе це ло куп ног сло вен ског
ма те ри ја ла (ко ји ће би ти пред ста вљен на кар ти № 1901 по ме ну тог
то ма ОЛА). Ме ђу тим, ни та да не ће мо има ти ком пле тан ин вен тар
при де ва са зна че њем ‘ко вр џав’ у сло вен ским је зи ци ма, јер у ди ја лек -
ти ма (ка ко по ка зу ју срп ски ди ја ле кат ски из во ри) по сто ји огро ман
број лек се ма са овим зна че њем, уп. нпр. ко ви љаст ‘ко вр џав (о ко си)’,
ко гр љав ‘id.’ (РСА), чич ко рав ‘сит но уви је не ко се’ Спич (ПО ПО ВИЋ

– ПЕ ТРО ВИЋ 2009), чемр љав ‘гр гу рав (о ко си)’ Уско ци (СТА НИЋ

1990–1991) итд., ко ји та ко ђе зах те ва ју ети мо ло шко ту ма че ње.
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Март а  Ж.  Б ел етич

ПРИЛ АГ АТ ЕЛЬНЫЕ  СО  ЗНАЧЕНИЕМ  ‘КУДРЯВЫ Й’ В СЕРБ СК ОМ   ЯЗЫКЕ
(на  мат ери але Общес лав ян ско го линг вистического атласа)

Р  е з ю м е

Эти мо ло ги че ский ана лиз серб ских при ла га те ль ных со зна че ни ем ‘ку дря вый’,
пред ста влен ных в ма те ри а ле оче ред но го вы пу ска Общ е сла вян ско го лин гви сти -
че ско го атла са „Лич ные чер ты че ло ве ка“, по зво ля ет сде ла ть сле ду ю щ ие вы во -
ды. При ла га те ль ные, ко то рые во зво дят ся к пра сла вян ским ис точ ни кам (ко ко рав,
ку драв, ку штрав), не име ют общ е при ня той эти мо ло ги че ской трак тов ки. То же
са мое от но сит ся и к при ла га те ль ным, древ но сть ко то рых про бле ма тич на (гр гу љав,
че че рав). Дан ные фор мы яв но эк спрес сив ны, о чем сви де те ль ству ют их ва ри ан ты
(гр гу рав, гре гу рав; че чу рав, чи чу рав), а эк спрес сив ная лек си ка – это пласт, ко то -
рый труд но под да ет ся эти мо ло ги че ско му ана ли зу. Мно гие из рас сма три ва е мых
форм пред ста вля ют со бой ре зу ль тат фор ма ль них и се ман ти че ских кон та ми на ций,
обу сло вив ших за тем не ние их ис ход ной струк ту ры (квр чав, ке ке раст, ко вр чав,
че чве раст, чко гр тљав). На и бо лее про зрач ны ми явля ют ся от гла го ль ные при ла га -
те ль ные (врт кав, грч кав, фрц кан, чу пав), хо тя и не все со о твет ству ю щ ие гла го лы
име ют еди ное тол ко ва ние на пра сла вян ском уров не.

Ис ход ны ми осно ва ни я ми для мо ти ва ци он ных мо де лей, ре а ли зо ван ных при -
ла га те ль ны ми со зна че ни ем ‘ку дря вый’, явля ют ся сле ду ю щ ие по ня тия: ‘рва ть,
дра ть’ (ку драв, чу пав), ‘кру ти ть’ (ку штрав), ‘что-то кри вое, ко ря вое’ (гр гу љав,
гр гу рав), ‘вер те ть, вра щ а ть’ (врт кав, ко вр чав, фрц кан), ‘кор чи ть’ (грч кав, квр чав),
‘что-то во звы ша ю щ е е ся, тор ча щ ее’ (ке ке раст, ко ко рав, че чве раст, че че рав).

Од на ко окон ча те ль ные вы во ды, ка са ю щ и е ся древ но сти и аре а ла кон крет -
ных лек сем, оно ма си о ло ги че ских тен ден ций и по тен ци а ль ных лек си ко-се ман -
ти че ских изо глосс, мо гут бы ть сде ла ны ли шь в ре зу ль та те ана ли за со во куп но го
сла вян ско го ма те ри а ла, ко то рый ста нет до ступ ным по пу бли ко ва нии упо мя ну -
то го вы пу ска ОЛА.

Клю че вые сло ва: Общ е сла вян ский лин гви сти че ский атлас, серб ский язык,
при ла га те ль ные, ‘ку дря вый’, эти мо ло гия.

Mar ta Ž. Bje le tić

ADJEC TI VES ME A NING ‘CURLY’ IN THE SER BIAN LAN GU A GE
(on the ma te rial of the Com mon Sla vic Lin gu i stic Atlas)

S u m m a r y

This pa per draws on etymo lo gi cal analysis of Ser bian adjec ti ves me a ning ‘curly’,
re gi ste red in the ma te rial of the Com mon Sla vic Lin gu i stic Atlas (the Per so nal Cha rac -
te ri stics of Man vo lu me). Tho se that can be tra ced back to Pro to-Sla vic pro totypes (ko -
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ko rav, ku drav, ku štrav) ha ve no cle ar and/or in di spu ta ble etymo logy. The sa me is true
of the adjec ti ves of un cer tain Pro to-Sla vic an ti qu ity (če če rav, gr gu ljav). The se forms
are evi dently ex pres si ve, which is in di ca ted by the ir va ri ants (če ču rav, či ču rav; gre gu -
rav, gr gu rav), and the ex pres si ve le xi con is a lan gu a ge do main whe re no sin gle etymo -
lo gi cal so lu tion is ab so lu tely re li a ble. So me of the adjec ti ves analysed re sult from for -
mal and se man tic con ta mi na ti ons, which ob scu res the ir ori gi nal struc tu res (če čve rast,
čko gr tljav, ke ke rast, ko vr džav, kvr čav). The most tran spa rent among them are de ver -
bals (ču pav, frc kan, grč kav, vrt kav), alt ho ugh not all of the re spec ti ve verbs ha ve ge -
ne rally ac cep ted in ter pre ta ti ons at the Pro to-Sla vic le vel.

The con cepts lying at the ba sis of mo ti va tion mo dels, re a li sed by adjec ti ves me -
a ning ‘curly’, in clu de the fol lo wing: ‘to te ar, pull apart’ (ču pav, ku drav), ‘to bend’ (ku -
štrav), ‘so met hing bent, knotty’ (gr gu ljav), ‘to turn, sha ke’ (frc kav, ko vr čav, vrt kav),
‘to con tract’ (grč kav, kvr čav), ‘so met hing ra i sed, stic king out’ (če če rav, če čve rast, ke -
ke rast, ko ko rav).

Ho we ver, the fi nal con clu si ons abo ut the an ti qu ity and di stri bu tion of the par ti -
cu lar le xe mes, ono ma si o lo gi cal ten den ci es and po ten tial le xi cal iso glos ses can be re -
ac hed only thro ugh an analysis of the com ple te Sla vic ma te rial, which will be ava i la -
ble af ter the pu bli ca tion of the men ti o ned vo lu me of the CSLA.

Keywords: Com mon Sla vic Lin gu i stic Atlas, Ser bian lan gu a ge, adjec ti ves, ‘curly’,
etymo logy.
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