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„О КУКОВУ ДНЕ" — АО САЬЕЫВАЗ СКАЕСА5
У нашо] ]езичко] литератури узречица на куково лето
или о кукову дне први пут
констатована у Вуковом издан,у српских народних пословица. Идентични обрти посто]е
и у македонском и бугарском ]езику. У Р]ечнику 1угославенске академще Будмани поред ових примера наводи )ОШ
и реч кукова крушка, али за посесивни облик куков не да]'е
никакво објашн>ен>е.1
Придевски облик ове узречице у оба примера упупу]е
нас на антропоним *Кук. МеЬутим, овакво лично име нще
забележено ни у ]едном нашем ]езичком споменику. Да бисмо се уверили да ли је то име заиста некада посикало, по
требно ]е консултовати исторщске и савремене ономастичке
матерщале. На] стари]и пример представл,а име хрватског
племена Кукари из 1178. године, где нам се по]авл>ује врло
редак суфикс -ар.2 С обзиром на то да }ош не постов патронимщ'ски речник 1угослави]е, немогупе ]е тачно одредити
ареал презимена Кукић и Куковип, па се зато следепи примери могу сматрати само као илустращца постојан>а патроиимщске основе *Кук. Презиме Кукип је добро заступлено у
Лици, где га констату]емо у пет села.3 Налазимо га, дал>е у
Поун>у у Босни*, у Београду 14 пута, у Загребу и Сара]еву три
1 АК;ь V, 761.
2 Вукановий, Т. П. Терминологи) а племенског друштва у Црно]
Гори, Гласник Музеја Косова и Метохще, IV—V, Приштина 1959—1960.
стр. 205.
3 Спщс, К.айоз1ау. Р1етеп51а г)есшк Ыбко-кгЬаузке 2ирапце, 2Ьогшк га паг. ±1\о1 { оЫба]е ]шшЬ 51ауепа 1А2.15, XXI, 1917. стр. 309.
4 Карановий, Милан, Поун>е у Босанско] Кра]Иии, Насел>е кн.. 20,
Београд 1925, стр. 290.
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породице такоЬе носе овакво презиме5, има га у селу Велики
ГрЬевац код Бјеловара у Славони]и6, у Сремским Карловцима, Новом Саду, итд. Презиме Куковип се појавл>у]е дале
ко реЬе: у селу Дин>ушки на острву Пагу породица Куко
вип припада старинцима7, род Куковци је забележен у селу
Горн>е Зуниче у Тимоку у Србщи8, по ]една породица Куко
вип у Београду и Сара]'еву и презиме Куковец у Загребу.9
У савремено] топонимщи 1угославще бележимо облике
без придевског проширен>а -ое-: село Кукипи постели код
Крал>ева у Србщи и код Огулина у Хрватској.10
Судепи по следепим примерима из микротопонимще
лично име *Кук могло ]е да гласи и *Кука: Кукиновац ]е
извор у Доброселу у Србщи, Кукин — мтоп. у округу кн.ажевачком у Србщи11, Кукин поток — мтоп. у селу Ботуњу
у Лепеници, такоЬе у Србщи.12 Посесивни настатак -ин у
овим случа]евима упупу]е на лично име *Кука, ]ер би од
имена *Кук присво] ни придев морао да гласи Куков, а не
Кукин.
Патронимщска основа *Кук ]е у прошлости изгледа би
ла врло обична, што се најбол>е може оценити г.рема изразито великом бро]у сификсалних варщаната. По]ава да ]едан патронимщски корен пще ограничен само на ]едну фор
му, говори нам, ако не о н>еговом пореклу, онда свакако о
н>еговој некадаппьој широко] распростран>ености. ПоЬимо
од исторщских примера. Лично име Кукур ]'е потврЬено са
мо у придевском облику Кукуров крајем XIII или почетком
XIV века. Из истог времена познато ]е и име Кукор.13 Што
се тиче наставка, рекао бих да и у имену Кукур треба тражити несловенски суфикс ог. Са суфиксом -ап + /: Кукан,
]е данашн>е село у долини Ибра у Срби]и, ко]е је 1392. године
5 Телефонски именик СФР1, Београд 1966. стр. 103, 582, 1008.
6 Саопштио др 1ован Кашип из Великог ГрЬевца.
7 Маричип, Лущуан, Задарска и шибенска острва, Српски етиограф. зборник, кн.. ХЬУЬ, Насел>а кн.. 26, Београд 1930, стр. 345.
' Сташуевип, Маринко, Заглавак, Насела IX, Београд 1913, 460.
' Телефонски именик СФР1, Београд 1966, стр. 103, 1008, 582.
10 Именик места тугославще, Београд 1965.
11 АК]-, V, 750.
а Радиво]евий, Г. Насел>е у Лепеници, Српски етнографски збор
ник к». ХЬУII, Насела кн.. 27, Београд 1930. стр. 35.
а
V, 764.
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припадало бунтовном властелину Обраду Драгсцлалипу14;
среднновековни град такоЬе по имену Кукан, (исторщска потврда из 1423. године» К8кан8) посто]ао је у Црно] Гори код
Пл>евал>а, где и данас постоје н>егови остаци.15 Са суфиксом
-и/, иЦ: познато презиме хрватског ]авног и културног радника — Иван Кукул>евип — Сакцински; Кукул>е — село код
Бан>е Луке у Босни и у Црно) Гори код Бщелог Пол>а; Кукул>ане на Косову у Србщи; Кукул>аново код Рщеке у Хрватско]16; презиме Кукулић на острву Рабу17; Кукул>овци у Кичевщи у Македонией'8; влашка презимена Кукул>ани и Кукул>ешти у Неготинско] Крайни и осам кућа Кукул>евића у се
лу Теюци у исто] области19; Кукул>евина — мтоп. у селу Величанима у Попову у Херцеговини.20 Примера са оваквим
наставцима свакако да има много више широм целе земл>е,
али су и они довол>ни да се са великим процентом сигурности могу реконструисати следепи антропоними од ове осно
ве: *Кукул или *Кукул> и *Кукул>ан ( < *Кук + ул, ул>;
*Кук + ул> + ан). Остали примери нису тако многобро]ни
као претходни и показу]у много ман>у продуктивност: Врло
редак суфикс -оч21 констату]емо код сплитске породице Кукоч за оду се не зна одакле }е.п Презиме Кукушип са наставком -уш налазимо у Руми у Срему.23 Присуство старог
словенског суфикса откривамо у презимену Кикегупу у Бач14 Петковип, др Владимир, Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа, Београд 1950, стр. 36.
и Шкриванип, др Гавро, Именик географских назива средвьовековне Зете, Титоград 1959, стр. 73.
" Именик места у Тугославщи, Београд 1965, стр. 233.
17 Маричий, Лущц'ан, исто стр. 315.
" Смил>аниН, Томо, Кичевща, Српски етнографски зборник кн..
Ы, Насела кн.. 28, Београд 1935, стр. 438.
" Ловановий, Коста, Неготинска Кра.јина и Кл>уч, Насел>а 29, Бео
град, 1940, стр. 225, 235, 297.
20 Филиповий, Миленко и Мипевип, Лэубо, Попово у Херцеговини,
антропогеографски приказ, Сара1ево 1959, стр. 175.
21 ЗрЦиег-ВПЬеклпс, Уега (ВеНга^е 2иг ВПсгипе с1ег зегЬокгоайзсЪеп Регзопеппатеп, Ме1зепЬеип ат С1ап 1966, стр. 44) сматра га
као „УмеаЛ§ ргодикйу; уегетгек а1$ 8ео8га^ Кате . . > зо\\г1е а1з ЪоШтзспег Кате."
22 ЗтосИака, Тоз1р, КезЧо о зрИЧзкип ргеитешта 1 ]о5 о пекдта,
ЗрПЧ 1945, стр. 23.
23 „Сремске новине" од 13. VII 1968, стр. 12.
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ком Петровцу 1743. године24, а презиме Кукон>а, ко]е
забележено у Београду25 можда и не припада ово] основи, јер
посто]и могупност да је овде у питан>у апелатив кук
(НиЙЬеап).
Патроннмн^ску основу *Кук констату]'емо и у топониму
Куку]евци у Срему. ( <*Кук + у] + ев + ци). Суфикс -у;
припада категорщи непродуктивних патронимщских словен
ских суфикса и код Миклошича налазимо само неколико
примера.26 Исту слику показу]-е и топонимща 1угослави]е, у
којо] од 27.975 насела само седам топонима (укл>учу]упи и
Куку)евце) имају основу са суфиксом -у/: Радујевац (два
пута), Богу)евац, Добру)евац (два пута) и Славу]евац.эт Ан
тропоним *Кукул> нще до сада нигде потврЬен на нашем ^езичком подручју. МеЬутим, идентично име налазимо сасвим
далеко на северу Сов]'етског Савеза, на територщи где су
некада живели Карелци. Наиме, у XII веку је у новгород
ским ]езичким споменицима эабележен топоним Кукуева Го
ра а у исто] области постели и даиас село ко]е се зове Кукуй.
Ова паралела, меЬутим, тешко да би се могла примените на
наш случай иако постов врло много изразитих сличности
у антропонимщи Новгорода и јужних Словена.29 Наиме, на
руском ]езичком подруч]'у ово лично име се сматра карелским, јер се вепина карело-финских антропонима завршава
управо на суфикс -у/. Апсолутну идентичност ових два] у ан
тропонима морамо, дакле, да третирамо као случа]ну подударност ко]а ни)е ретка у лингвистици. За порекло личног

24 Поповип, др Душан, Срби у Бачко] до кра]а XVIII века, Српска академща наука, посебно изд. кн.. СХСШ, Етногр. инст. кн.. 3,
Београд 1952, стр. 322.
25 Телефонски именик СФРТ, Београд 1966, стр. 103.
26 ШЫоисЬ, Ргапг, ТЯе ВИдип% ёег з1аУ15спеп Регзопеп-ипй Ог1зпатеп, НеЫе1Ъег§ 1927, стр. 6.
27 Миличип, Владимир, Обратни именик места у тугослави)'и —
рукопие.
а Подольская, Н. В. Топономика Новогородской земли по данным
новгородских писменных памятников, XI—XV вв., Диссертация, Мо
сква 1953. стр. 205—206.
25 Види: Велимир Миха]Ловип, Неколико ]ужнословенско-новгородских антропонимщских паралела, Зборник за филолопцу и лин
гвистику, кн.. XI, Нови Сад 1968, стр. 163—175.
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имена Куку] могуКно је и овакво објашн>ен>е. У румунском ]'е
зику постер географски термин сисш у значен>у избочина'30,
'итЯаШгй 1а сар . . .; то1 с!е репе 1а сари! разагИог'31, па од
овог истог апелатива румунска ономастика бележи следепе
примере: Сисшап, СисшаШ1, Сисшат.а.32 Решен>е порекла на
села Куку)евци у Срему под}еднако лежи, дакле, и у ро
манской и у словенској лингвистици, па ће се н>егово порекло коначно открити у светлу нових података ко]и тек треба
да се прикупе или открщ'у.
Словенске антропоними]ске паралеле за основу *Кукнису многобројне, али ипак посто]е, мада их Миклошич ни]е
унео у сво]у познату кн>игу о граЬен>у словенских личнич
имена: насел>е КикеНсг ]е забележено у Шлезщи у Полско)
]ош 1286. године; Кики1оу1се у Чешко^: КикГоУ1С1 (Киске1\\'Иг) на територи]и Лужичких Срба.33 Лично име Кукша по
стегало је у Белоруски34, а према руском презимену Кукшич
видимо да се исто такво име налазило и на територи)и руског ]езичког подруч]а.35 Индентично лично име констатујемо
и у МаЬарско] у жупанищ Сзопдгас!, где ]е забележен топо
ним КикзоЬага.36
Према свему до сада реченом, узречица на куково лето
садржи у себи ишчезли словенски антропоним *Кук. Из при
мера ко] и су употребл>ени у овом чланку могу се реконструисати следепа лична имена од ове основе: *Кук (*Кука),

30 Георгщевип, Светозар, Народна етимологща у нашсц топономастици, Питан>а кн>ижевности и ]езика, Сара^ево, кн.. III, св. 1—2, 1956,
стр. 129.
31 Бюйопаги! ИтЪЫ готте тойегпе, Висиге§Щ 1958, стр. 202.
* Сопз1ап1йпе8си, СопзгаШш, Шсйопаг опотавИс готтезс, Висиге$1л 1963, стр. 253. У чланку о корену сисш исти аутор дозвол>ава
пореЬење са дщалекатским значен>ем с'ишХгг (гробл>е), мада је озде
у питан>у други семантички моменат — глагол кукати у значењу
'нарицати'.
33 Сви примери узети су из кн>иге Ст. Роспонда, Ратгошгшсгпе паи\уу гше]5со\уе па в1апзки, Шгос1аш 1964, стр. 130.
54 'Крыла, М. Б. Беларуская антрапашм1я, Мшск 1966. стр. 104.
35 Петровский, Н. А. Словарь русских личных имен, Москва 1966,
стр. 137.
* Мацуагогзгаё Не1у5ё§пеу1ага, Вийарез! 1893, стр. 1300.
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*Кукор (*Кукур), *Кукан, *Кукул (*Кукул>), *Кукул>анэт,
*Кукоч, *Кукел, *Кукша и евентуално *Куку].
Етимолошки се ова основа може везати за основу кух
у значен.у 'кукавица' (сисшш), ко]а је ономатопе;)ског порекла и ко^а се налази у свим европским ]езицима. МеЬутим,
семантика ове основе применена на ономастику нще сасвим
]асна. Наиме, чин>еница је да у нашем ономастичком систе
му посто]е лична имена која су идентична са именима птица,
али до сада нще било познато да су наши преци поред соко
ла, орла, крагу]а, пауна, утве, славу]а и гаврана узимали и
кукавицу као основу за даван>е имена своме потомству. У једном очуваном народном обичају у Височко] нахщн у Боспи
откривамо да се појам лепоте везивао за птицу. Наиме, „до
носи се птичье ја]е и гнездо ... и метну под главу да дете
буде лепо као птица."38 Мада посто]и сумн>а да ]е ова] обича]
у вези са хришпанским верован>ем о „птицама небеским",
он нам ипак не открива прави узрок зашто би ]едно дете
морало да носи име кукавице, ко]'а и данас у народу пред
ставл>а оличен>е туге и несрепе. МеЬутим, у нашем народу
се одржало ]ош 1едно верован>е о кукавици, ко]е ]е раширено скоро у цело] Европи. Наиме, веру]е се да се кукавица
претвара у копца чим престане да кука.39 Према томе, у на
родној свести семантика ове речи се преламала у два супротна правца: као персонификащц'а жалости и туге, с ]едне
стране, и снаге, брзине и окретности, с друге стране- Судепи
по грчко] античко] традици]и, птица кукавица нще имала
никакву трагичну функщц'у, ]ер се онда не би разумело за
што би Зевс, на]силни]и од свих богова, имао надимак Ку
кавица.40 Без обзира, дакле, на семантику ове речи и кука37 Овакав облик имена могао би бити од грчког апелативаКоихоиХьсл» у значен,у 'капа црне бс^е оду носе на глави великосхимници'
(Петковий, Сава, Речник црквенословенскога }*езика, Сремски Карловци 1935, Стр. 104).
я Филиповий, др Миленко, Живот и обича]и народни у Височко]
наыц'и, Српски етнографски зборник кн.. ЬХ1, II одел. Живот и обича;)и народни, кн.. 27, Београд 1949, стр. 149.
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вица и кобац припадају типу заштитних личних имена, која
су као категорија поэната многим језицима.
У прилог великој старости антропонима *Кук говори са
мо један податак — непродуктивност суфикса који су везани
за ову основу. Што се тиче хронологије настанка узречице
на куково лето, мишљења сам да је она врло млада и да је
настала у време када су црквене власти покушавале да народни ономастички систем замене именима канонизираних
светаца. Према томе, о кукову дне би била пародија на устаљено народно „о Петрову" или „о БурЬеву дне", који су
били везани конкретно за временску, па и ритуалну асоцијацију. С друге стране, о кукову дне значи никада, јер лично
име *Кук није постојало у хришћанском калеидару, па, пре
ма томе, овакав обрт представља чисту апстракцију у односу на календар који тачно фиксира Петров-дан, БурЬев-дан,
Митров-дан. Вероватно да ће личност по имену *Кук, која
је послужила да се створи овакав фигуративан начин изражавања, остати за науку заувек анонимна, као што су анонимне скоро све личности које се помињу у пословицама ти
па: „Нема за Рајка капа", „Два лоша убише Милоша", „Како
1акову — тако свакому".
Велимир Михаиловић

