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МАРТА БЈЕЛЕТИЋ
(Београд)

ИЗ ЕКСПРЕСИВНЕ ПРЕФИКСАЦИЈЕ: КОЧОПЕРИТИ СЕ
У раду се врши творбено-етимолошка анализа глагола кочоuери
ши се, његових изведеница и варијаната. Уједно се даје преглед и комен
тар досадашњих тумачења шире лексичке породице овог глагола, коју
чине коитинуаите псл. *ceperiti St;, *cepyriti St;, *cepuriti St;, са заједничком
општом семантиком "ширити перје (о птицама), кострешити се; правити
се важан, шепурити се, држати се надмено; дотеривати се".

Глагол кочоuерuшu се "правити се важан, шепурити се, гордити
се, разметати се; јогунити се" широко је заступљен у српско-хрват
ском језику. О томе сведочи његова разграната лексичка породица
поред основног, јављају се и префигирани глаголски облици: закочо

uерuшu се "направити се важан", uскочоuерuшu се "стати, наместити
се кочоперно", llакочоuерuшu се "заузети надмен став, понети се ва
жно, уображено, нарогушити се"; придеви кочоuёраll "који се кочо
пери,

шепури,

живахан,

окретан,

чио;

самосвестан,

осион,

надмен,

разметљив; гиздав", кочоuерасш "гиздав"; именице кочоuёр "разме
тљивац, хвалисавац", кочоuёрка "разметљивица", кочоuеР1l0СШ "ше
пурење, разметљивост, охолост"; прилози кочоuёР1l0 "жустро, живо,
важно, разметљиво", llакочоuёре1l0 "нарогушено, надмено, наше
пурено" итд. (РСА). Глагол је добро посведоче н и у дијалектима: ко
чоuёрuш се "истицати се (о предметима), надвисивати околину, штр
чати; пркосити, поносити се, правити се важним, понашати се набу

сито, уображавати се", uскочоuёрuш (се) "издвојити се од целине и
штрчати; успротивити се, наместити се кочоперно", llакочоuёрuш (се)
"нападно (се) наместити, истаћи (се), уобразити (се)", uокочоuёрuш
се "накострешити се, уобразити се, узнети се" (Загарач, Ћупић

1997);

кочоuерuшu се "бити кочоперан, важан, разметати се; бити уобра
жен", uскочоuерuшu се "испречити се" (Уско ци, Станић); кочоuерuш
се "бусати се у прса, хвалисаво се понашати, охолити се" (бачки Бу-
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Peic/BaClija); кочойерuшu се "пркосити, инатити се" (Доњи
Malbasa 1976:102). Забележени су и варијантни облици: КО

чеuерuшu (се) "кочоперити се" (Сарајлија, РСА), К{)чеuwuшu се "пра
вити се важан" (Гола,

Vecenaj/Loncaric);

кочuuеран "кочоперан"

(Оток, РСА).

Глагол кочоuерuшu се до сада није подвргнут озбиљнијој етимо

лошкој анализи, иако није остао неуочен у етимолошкој литератури.
Први га помиње Малиновски, сврставајући га (заједно са придевом
кочоuеран) међу словенске лексеме у којима се издваја префикс
доводећи га у везу са пољ.

czupurny

ko-

и

"жустар, напрасит", рус.

чеnорный, чоnорный "ситничав, педантан; усиљен, надувен, охол"

(Malinowski 1899: 118-119).

Фасмер оспорава тезу Малиновског о по

везаности рус. чоnорный са сх. кочоuеран, иако сам не нуди етимоло

шко решење за руске примере (Фасмер

IV 372-373)1.

Шиц У облику

кочоuеран издваја префикс КО-, поредећи овај придев са истозначним
чеuеран

(Schiitz 1965:323)2.

Москов увршћује облике кочоuерuшu, КО

чоuеран у групу српскохрватских лексема са префиксом КО- (Москов

1981:93).

Копечни преноси Вукову констатацију даје придев кочоuе

ран варијанта од чеuеран и доводи га у везу са чеш.

periti se, copiriti se, sopiriti итд.

(Кореспу

cepyfit se, слн. се
1983:27,36). Скок, пак, гла

гол кочоuерuшu се тумачи као сложени деноминал, образован од син

тагме "кочити перје"

(Skok I 333-334 s.v.

СОЫnј)3.

Да би се дошло до етимологије глагола кочоuерuшu се он се, у
оквиру српско-хрватског језика, мора сместити у контекст творбено
и семантички блиских облика: чеuерuшu се "разметати се, гордити
се" (Ускоци, Станић), "држати се осионо, истицати се својим држа
њем, правити се важан, шепурити се" (Пива, грађа РСА), чеuерuш се

"правити се снажнијим и важнијим него што јесте, бити уображен,
кочоперан, надувен", чеuеран "који се прави важан, кочоперан (о сит
ној одраслој особи)", ћейёран "отресит, спретан; укочен, уштогљен,
1 Трубачев допуњава Фасмерову одредницу Јакобсоновим објашњењем, који
сматра да су ови облици повезани са чеnец

(Jakobson 1971:647),

али сам не искључује

могућност да се ради о творевини са префиксом се-, повезаној са pac-то-nыитьь и сл.,
в. даље.

2 Шиц вероватно (мада то не наглашава, за разлику од Копечног, који експли
цитно каже "по Вуку") само преноси податке из Вуковог РјеЧlluка, у којем су придеви
кочойёраll и чейераll међусобно упућени један на други.

3 Додуше, он ту помиње и глагол кочuшu се "охолити се" (Вук), који би могао
послужити као семантички пандан и узорак; уп. и пример из РСА: к6чuшu се
"Држати се надмено, разметљиво, укочено, правити се важан, кочоперити се, шепу

рити се".
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уображен" (Загарач, Ћупић
(Иж,

Kulisic 1979:93);

1997),

llачеuерuшu се "накострещити се"

llачеuурuшu се "накострещити се, нарогущити

се" (Лика, РСА); шеu~рuшu "Држати се охоло, правити се важан" (Го
ла,

Vecenaj/Loncaric);

шеuурuшu се "шепирити се, ширити реп, перје;

разметати се, охолити се"

(RJA),

шеuурuш се "охолити се, разметати

се, правити се важан" (бачки Буњевци,

Peic/Baclija),

llашеuурuшu

"скупити и истурити напред (усне), напућити, напрћити" (Лика,
РСА); шеuuрuшu се "охолити се (као паун репом), разметати се"

(RJA) ,

дошеuuрuшu "стићи шепурећи се, поносно, гордо доћи"

(РСА), llашеuuрuшu се "лепезасто раширити реп и накострешити пер
је (о пауну, ћурану и сл.)" (РСА).
Наведени облици нису усамљени ни на ширем, словенском пла

ну. О томе сведоче бројне паралеле из готово свих словенских језика
(и њихових дијалеката), са заједничком општом семантиком "ширити
перје (о птицама), кострешити се; правити се важан, шепурити се, др

жати се надмено; гиздати се, дотеривати се": слн. ceperiti se, sceperiti
se, seperiti se, cepiriti se, copiriti se, sopiriti; буг. чеnеря се, чоnеря се,
чоnерча се, чаnурu 3. л. мн.; чеш. cepefit sa, capefit se, cepyfiti; слч. се
perit' sa, capiric se; пољ. czapierzyc si(/, czupirzyc si(/, czupurzyc si(/;
глуж. sepjeric (so); длуж. seperis (se); рус. чеnорuться, чеnурuться,
чаnурuться, шеnерuться, щеnурuться, щеnъzрuться, щеnерuться;
укр. чеnерuтuся, чеnурuтu(ся); блр. чаnуръщь, чаnуръщца итд. (по
тврде су узете из одговарајућих одредница у ЭССЯ и
преглед наведених облика даје и Москов

SP,

в. даље;

1981:72-73).

Ова породица речи увелико је привлачила пажњу етимолога,

али до данас није добила општеприхваћено тумачење. Један број
аутора, појашњавајући неке фонетске и семантичке појединости,
ипак не нуди и коначно решење.

Скок, нпр., само констатује да је читава породица прасловенска,
али не даје њену етимологију. Слн.

ceperiti se

поткрепљује примери

ма из других словенских језика, не наводећи при том сх. потврде са

иницијалним ч-о Варирање ч- и ш- објашњава из шч- у префиксалној
сложеници рашчеuuрuшu и упућује на чуuерак

riti se).4

(Skok III 387 s.v. sepi-

Код придева ћеuераll "живахан, окретан" Скок издваја осно

ву ћеu-, проширену суфиксом -ер-, али не зна како се основа у тој ре4 Нешто више података о овом глаголу може се наћи у ванетимолошкој
литератури. Тако, нпр., Грицкат сматра да су глаголи шейuрuшu се, шейурuшu се
експресивни захваљујуhи свом основном значељу. Иако поред ових образоваља
основни, непроширени глагол не постоји, она ипак у скупинама -uр-, -ур- види
склопове суфиксног порекла, који су овде само историјска а не и стварна величина
(Грицкат

1955-1956:69).

112

Јужнословенски филолог

LУ! (2000)

чи односи према ономатопеји ћеu-, из које изводи насловну реч од
реднице и њене изведенице

(Skok 1 353 s.v.

Сера).

Безлај сматра да је основа код ових лексема иста као у

(Bezlaj 11 210 s.v. naceperiti se),

али

s.v. netopir (id. 221),

netopir

наводећи ра

зна тумачења ове речи, закључује да је све нејасно; дакле, он нема ре
шење ни за разматрану групу речи.

Славски све ове лексеме карактерише као експресивне. Отуда и
променљивост њиховог гласовног лика. Придев

czupurny,

који је но

силац одреднице, глаголског је порекла. Исходиште семантичког раз

воја Славски види у значењу "кострешити перје", одакле "накостре
шен, уображен, горд" и упућује на буг. nеря се, nерча се "ширити
перје; правити се важан" : перо (Slawski 1 128-129).
Сличан третман анализирана група речи има и у белоруском
етимолошком речнику, где се наглашава да ове истозначне словенске

лексеме представљају самосталне експресивне творевине у сваком од
језика, о чему сведочи варијантност основе (ЭСБМ

7:284 s.v.

llачаnУрыцца). Исти став понавља се и S.V. llашаnерыцца (id. 289), с
тим што се ту већ указује на Махеково тумачење да ова образовања
укључују интензивирајуће

*se- <

*Се-. 5

Међу ауторима који износе претпоставке и о крајњем пореклу
ове лексичке породице запажа се јасна подела на две струје. Подела
је заснована на различитим приступима творбеном рашчлањавању
разматраних лексема. Док једни у њима виде суфиксалне деривате од
основа које се, у крајњој инстанци, све могу свести на ие. корен

*(s)kep-,

други у њиховој структури уочавају префиксалне елементе

додате или на именску основу која је у uеро, или на глаголску основу

*-per-/* -pyr-/* -pur-.
у краковском прасловенском речнику облици

ti, *cepuriti тумаче

се као експресивни деривати од

*ceperiti, *cepari*cepati, *cepiti. Да

би поткрепили овакво тумачење, аутори показују да се деривати
истог типа образују и од семантички блиских

*cupiti (SP 2:141-143).

*capati, *capiti, *cupati,

Тако су у једну одредницу смештени етимоло

шки различити облици од којих је само
5 Занимљиво је да се S.V. нашарэniць

*cepariti у

(id. 289),

вези са

*сераti. 6 У

већ као сопствено, износи

тумачење да је у питању експресивна творевина у чијем је саставу интензивирајуће
-ша-

«

*Је-

<

*се-) и рэniць, рэnнуць ,,лупнути, треснути".

6 Варбот третира корен *сер- у
и *Јсер-

(*scepati-)

*cepati

као варијанту коренова

даље) о повезаности основа групе

*cepariti/*ceperiti са *skep- тачна (ова констата
*cepariti, али не и *ceperiti, јер се ту
континуанти глагола *periti). Ауторка такође сматра даје до приближавања и

ција, по нашем мишљењу, стоји само у случају

ради о

*kop- (*kopati)

и на основу тога закључује да је Бернекерова претпоставка (в.

Из експресивне префиксације: кочойерuшu се
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прилог томе говори и семантика. Док континуанте псл.

puriti

*ceperiti,

*се

углавном имају значења карактеристична за разматрану групу

речи: "ширити перје (о птицама), кострешити се; правити се важан,
шепурити се, држати се надмено; гиздати се, дотеривати се", дотле

континуанте псл.

*cepariti

показују сасвим другачију семантику: "че

пркати; купати се у песку или у води (о живини); драпати се, чешати
се; чешљати се, умивати се; хватати; раскречити се; развлачити, на

пињати".
у кашупском етимолошком речнику упућује се на тумачеље да

то у

SP

(коме се очито даје предност), али се цитира и објашњење да

то у ЭССЯ

(SEK 1 230

S.V. СераУёс)7.

Бернекер наводи поменуте глагол е S.V. *серъ "грана, ластар,
изданак", доводећи их тако у везу са

"расцепити"

scepajQ, scepati

(Bemeker 143).
Бернар поткрепљује Бернекерову етимологију бугарским при

мерима. Тумачећи буг. чоnоресm (чеnересm, чеnерасm) "надувен, из

вештачен, надмен", он доводи овај придев у везу са глаголима чеnеря
се "цепати се, растављати ноге;

прсити се,

хвалити се,

правити се

важан", чоnоря се (чоnеря се, чоnерча се) "застајати испред некога
раскорачено, да му се препречи пут; надимати се, прсити се, правити

се важан", разчоnервам се "раскорачивати се, растављати руке или
прсте", одакле и значење "ширити се, заузимати много места, бити
обиман". По њему, то су све континуанте корена

*skep-,

који се до

бро очувао у бугарским дијалектима код речи са основним значењем

"цепати, растављати". Исту двојност значења: "растављати се, кидати
се" и "надимати се" аутор запажа и код других континуаната корена

*(s)kep-:

сх. чейuшu "ломити, кидати", чейuшu се "растављати ноге;

правити се важан", буг. дијал. чеnя "кидати, скидати" и зачеnил се е
"нагиздао се и заузео важну позу". Бернар сматра да рус. ч6nорный,
као и његов синоним, буг. чоnоресm, стоји у вези и са чеш.

cepynti se

"усправљати се, јежити се" или слн.

scepiriti se "правити се важан".
sc-, која алтернира са с- (у чешћем слн. облику се
piriti se) и са s- (у sopiriti se), потврђује предложену везу са кореном
*(s)kep-, на шта указују сх. шейuрuшu се, длуж. seperiS se (Бернар
1982:332-333).
Иницијална група

контаминације гнезда *cepati, *cepariti са паронимним гнездом *capati и сино
нимним *-periti (в. даље) - дошло секундарно (Вар60Т 1998:227-228).

7

Са каш. cepaf'ёc

sq

у значељу "купати се у песку или води (о живини)"

кореспондира ех. йурuшu се "прпушкати се" (ЮА), в. напомену

20.
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Шустер-Шевц наведене лексеме сматра старим ономатопејским

образовањима од ие. корена *(s)kep- или *(s)kep-. Облике са иници
јалним s- изводи од палаталне варијанте *skep-, док су облици на с
од *Ыр- (са веларним

k-).

Иако цитира Фасмерово тумачење, аутор га

сматра мање вероватним (Schuster-Sewc 1427-1428 s.v. sepjeric').
Фасмер, наиме, припада оној другој групи аутора, који разма
тране речи третирају као префиксалне творевине. Он претпоставља
да су те творевине образоване помоћу префикса Је-, се- од перо (Фа
смер

шеnерuться).

IV 428 s.v.

Махек облике са значењем "кострешити се" изводи од

*pyriti

са

интензивирајућим Се-. Облик ceperiti сматра секундарним, јер је у
њему друго е резултат асимилације вокала. За е у облику pefit
дизати се; правити се важан" претпоставља да је у вези са

chek 98

S.V.

sa "по
pero (Ма

cepYnti).

Слично, али детаљније објашњење нуди Сној. По њему, исходи
шни облик

*ceperiti s~

настао је вероватно од

ца паретимолошког наслањања на
као варијанту од

*sepyriti, *topyriti

*pero.

*cepyriti s~, као последи
*cepyriti Сној третира

Облик

"кострешити се, шепурити се", пр

вобитно "надимати се". Ови облици садрже експресивне префиксе

*се-, *Је-,

*to-

и ПСЛ.

*pyriti

,,дувати", сродно са ЛИТ.

"постати си

purti

пак, растресит (о земљи), накострешити се, разбарушити се,

набрекнути" итд., све из ие. ономатопејског корена *ри(Н)-, *РО1;!(Н)
,,дувати, надувавати"

sopiriti,

Иако облик

se,

(Snoj 69

S.V. cep~riti

se).

Међутим, тумачећи СЛН.

аутор делимично долази у колизију са датим објашњењем.

sopiriti

третира као варијанту са почетним

s-

од (s)Cep~riti

овде као да иницијални слог Јо- сматра делом корена, а не префик

сом, јер каже да је промена коренског вокала е

>

о или експресивна,

или последица наслањања на реч Њр "чуперак, ћуба"

(Snoj 641).

У московском прасловенском речнику лексеме из овог круга

своде се на неколико ПСЛ. праоблика. Псл.

*ceperiti

s~/*cepiriti s~ ту

мачи се као сложени ца експресивног префикса *се- и глаголске осно
ве која има читав низ апофонских варијаната:
Оспорава се извођење од корена

*cepyriti

*skep-

*-periti, *-piriti, *-pyriti.
4:55-56 s.v.). ПСЛ.

(ЭССЯ

s~ тумачи се као сложеница експресивног префикса *се- и

глаголске основе

*-pyriti.

При том се констатује да је континуанте

овог ПСЛ. облика тешко разлучити од континуаната

riti

s~ (ор.

cit. 57-58 s.v.).

ПСЛ.

*cepuriti sf(

*ceperiti sf(/*cepi-

тумачи се као сложеница

експресивног префикса *се- и глаголске основе

*-puriti.

Још једном

се наглашава да ова основа у саставу аналогних сложеница испољава

велику разноликост превојних ступњева (ор.

cit. 56 s.v.).
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Москов разматране лексеме третира као творевине са префик
сима се-, са-, СО-, си-, Је-, Ја-, Јо-,

*pyr-, *pur-, *por-,
skov 1978:354).

ku-,

образоване од коренова

*per-,

који стоје у међусобном аблаутском односу (Мо

Иако је у свом етимолошком речнику дао другачије тумачење,
Шустер-Шевц је у једном ранијем раду био на прагу правог решења.
Разматрајући алтернирање коренских вокала у низу *(s)por/* (s)ръr-/* (s) pyr-/* (s)pur-/* (s) per-/* (s) pbr-/* (s) pir-, као примере за
превојни степен *(s)pyr- Шустер-Шевц наводи рус. nырить "надиза
ти, кострешити (перје, крзно)", глуж. pyric so "разјаривати се, поста
јати напет, надимати се (од беса)", чеш. дијал. руn!' "id.", чеш. cepynti

"разбарушивати (косу), кострешити (о перју и коси)", рус. растоnы
ривать "ширити (о крилима), распростирати", а као примере за пре
војни степен

*(s)per-

наводи глуж.

sepjeric

"дизати се, рашчупавати,

кострешити, штрчати (о перју), заузимати непријатељски изглед, пра

вити се важан", длуж.

sa "id.",

сл';l.

sepjeris "id.", чеш. дијал. cepent sa поред pent
ceperit' sa "id.". И мада не објашњава иницијалне еле

менте се-, Је-, облике који их садрже наводи напоредо са облицима

без њих. Тиме посредно одређује и порекло облика са иницијалним
се-, Је-, сматрајући их континуантама псл. основа

се-, Је-

-

вероватно превербима (Шустер-Шевц

*(s)pyr-/*(s)per-,
1971:478-479).

а

На основу балтских еквивалената псл. *ръrtъ "биљно влакно по
сле трљања", *ръrtiti, које су сродне балтским паралелама разматране

словенске лексичке породице (в.

l.c.),

Шпрингер у једно етимолошко

гнездо обједињује псл. *ръrtъ, *ръrtiti и

*(ce-)pyriti (Шпрингер 1998).

Сасвим је могуће да значење "шепурити се, охолити се" има
двоструку мотивацију, тј. да се развило, с једне стране, из "раскора

« *cep-er-iti s~), а са друге - из "надизати се,
*ce-periti s~). При томе су оба семантичка помака

чивати се, ширити се"
кострешити се"

«

очекивана и легитимна. 8 Ако је прву мотивацију и могуће поткрепи
ти примерима кад је у питању глагол чеuериши (се), уп. сх. рашчеuи
ши = рашчеuериши "раширити, размакнути прсте, ноге", рашчеuери

ши се "раширити се, раскорачити се, размаћи се"

:

чеuериши се "раз

метати се, гордити се" (У скоци, Станић), рашчеuиши се = рашчеuери

ши "раширити, раскречити ноге"

:

чеuериши се "држати се осионо,

истицати се својим држањем, правити се важан, шепурити се" (Пива,
8 Суштина је у томе да оба конкретна значења имају заједничко општије
значење

-

"повећавати обим, бујати, надимати се" (оно се јавља код литавских

паралела разматраних словенских лексема), одакле се развија "шепурити се, охолити
се" (в.

Machek 98 s.v. cepynti;

уп.И Шустер-Шевц

1971:478).
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грађа РСА), остаје проблем како објаснити однос шей~рuши "Држати
се охоло, правити се важан" : чей~рuши "ширити (о ногама)", чей~рu
ши се "седећи ширити ноге у коленима, раскречивати ноге", рашче

й~рuши се "раскорачити се" (Гола, Vecenaj/Loncaric). Мало је веро
ватно да се ту ради само о варијантности основе (уп.

Slawski l.c.;
l.c.) или, пак, о више различитих - било непосведочених (в.
Грицкат l.c.), било семантички неодговарајућих - основа типа сар-,
сер-, sep- итд., проширених различитим суфиксима (уп. SP l.c.). Стога
ЭСБМ

нам се чини да је претпоставка о префиксима који се додају на осно

ву

*per-/*pyr-/*pur-

прихватљивија.

Као (не)посредан доказ за то, на шта је већ указао Трубачев (в.
нап.

1),

може послужити рус.

pacmonblpumb

"раставити (прсте), ра

ширити (крила), раскречити (ноге)", које Фасмер изводи од раз- и

nblpumb "id.",

са уметнутим експресивним

-to-

(Фасмер

III 446 s.v.).

Глагол расmоnыриваmь помиње и Шустер-Шевц међу континуантама
основе

*(s)pyr-,

мада без икаквог објашњења (ор.

cit. 478).

Овај облик

показује да разматране лексеме заиста треба посматрати као сложе
нице настале додавањем експресивних префиксалних елемената на

основу

*per-/*pyr-/*pur-.

Он је такође још једна од многобројних по

тврда да различити експресивни префикси алтернирају испред исте
основе. Додуше, Петлева доводи у сумњу Фасмерово објашњење,

сматрајући да је рус. расmоnыриmь тешко одвојити од расmоn6риmь
"раширити, раскречити", mоn6риmься "дотеривати се, кицошки се
облачити" (Петлева

1986: 198). Исти став износи се и у ЭСБМ
7:263-264 s.v. llаmаnыlыыь9• . С друге стране, ауторка у облицима
llamOnblpumb "накострешити", llаmоnыlиmьсяя "накострешити се, ус
правити се, нарогушити се" издваја интензивирајући елемент -to- и
доводи ове глаголе у везу са lla-nыlиmьсяя "набости се на нешто
оштро" (ор.
риmь и

cit. 200)10. Како су, по нашем мишљењу, облицирасmоnыl
llamOnblpumb формално и семантички врло блиски, чини нам

се да морају имати и заједничко порекло, а да је до зближавања са
9 Аутори предлажу два могућа решења. Према првом, у питању је творевина
са елементом -to-, и у том случају глагол је у вези са nыlыыьь "раздувавати,
надимати". Међутим, они се ипак опредељују за друго решење, према којем је глагол
у вези са таnыlыыь •. Сем рус. дијал. тоn6рuться, растоn6рuть, као паралелу наводе

и буг. дијал. натоn6ра, натоn6рвам, чеш. topofiti "стајати укочено, непомично"
Овамо још и мак. шойорu "показивати, истицати што пред неким", шойорu се

(l.c.).

"прсити се, кочоперити се, надувати се", uсшойорu се "испрсити се, правити се
важним", нашойорu се "испрсити се, надути се" (РМЈ).

10 Нама се чини убедљивијим повезивање са глаголом nblpuтb, што је једна
од претпоставки изнетих у ЭСБМ (в. претходну напомену).
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расmоn6риmь дошло накнадно, због фонетске сличности и значењске
идентичности.

Дакле, носилац значења карактеристичних за ову лексичку по
родицу: "кострешити се, ширити се, надимати се, дотеривати се, ги

здати се, истицати се, охолити се, правити се важан, дурити
јесте основа

*per-/*pyr-/*pur-

ce"ll -

(пошто експресивни префикси не утичу

на промену значења, већ га само интензивирају). Како се та основа
одражава у савременим словенским језицима, пре свега у српско-хр
ватском?

Континуанте псл.

*periti (srj

у сх. језику су следеће: йерйш се

,,(ис)пети се, постављати се на истакнуто место, (ис)пентрати се (и на

тај начин поста(ја)ти видљив) као каква мета; стати на нишан, наме
штати се као циљ", йёрiiш се "намештати се као циљ" (Загарач, Ћу

пић

1997), йериши

"нишанити, управити нешто на некога" (Пива, гра

ђа РСА), йериши "помицати, померати; подизати, побадати; поста

вљати мету", йериши се "стављати самог себе за мету" (Ускоци, Ста
нић)12. У

RJA

се сматра да је глагол йериши изведен од основе име

нице йеро, али да је врло тешко разабрати значења и њихов развитак;

такође се констатује да глагол није забележен ни у једном речнику.
Издвајају се следећа значења: "наперивати; намештати; китити; сме
рати, нишанити; чинити".

Тумачећи глагол йериши, Скок истиче да је његово основно зна
чење садржано у фолклорном изразу йериши орахе, лешнике на ј абу

ку за божићни украс или дар помоћу ДРвцета које се забада у јабуку и
орахе, затим йериши млинско коло, йериши кайу "китити". Одатле је,
по њему, разумљив даљи развитак значења у "нишанити". Скок навоII Сличан семантички низ успостављен је и у

SP 2:144 s.v. Сереrьnъ.

12 Уп. и префигиране облике: зайерuшu "ставити, причврстити на истурено
место; поставити као мету", зайерuшu се "попети се, стати на истурено место;
заузети неприродно, упадљиво држање" (ЦГ, РСА); uсйерuшu, uсйерuшu "ставити,
поставити на високо, истурено место" (ЦГ), uсйерuшu се, uсйерuшu се "стати, попети
се на истурено место; пружити се у висину, уздићи се, издићи се" (РСА); найерuшu
"довести у усправан положај, надићи, усправити, подићи", найерuшu се "усправити

се, надићи се пружајући се у висину" (РСА), най~рuшu "уперити, усмерити,
управити; наумити, наканити, одлучити" (Гола,

VecenajlLoncaric), уп. нд.Йерuца "онај
који се због каквог успеха направи важним" (Пива, грађа РСА); йойерuшu "помаћи,
померити; побости, поставити, подићи; саградити, изградити", йойерйшu се "помаћи
се, померити се; побости се, поставити се у усправан положај" (У скоци, Станић);

уйерuшu "управити нешто у нешто" (Ускоци, Станић), уйерuш се "упутити се" (Дуга

Реса и Карловац, Perusic 1986:66), уйерu се (у некога) "усмерити се ка неком и
упорно га кињити и понижавати" (Пирот, Златковић
богат" (Доњи Рамићи,

MalbaSa 1976:112).

1990:737),

уйёран "исправан,
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ди још и значење "у потаји радити", за које такође сматра да се разви
ло из "набадати, набости". Семантику глагола йерitши као фактитива
на -иши Скок изводи од йеро, тј. "чинити перје нечему> набадати не

што на нешто"

(Skok III 641-642

S.V.

pero)13.

Исто крајње решење нуди се и у БЕР-у за глагол nеря "ширити
(руке); оштрити раоник на ралу", nеря се "правити се важан"

*periti (srj

<

псл.

"покривати се перјем; ширити (перје); оштрити предмет",

које се сматра изведеницом од

*pero

(БЕР

5:184-185)14.

Словеначки глагол
дретву, паоке у точак",

ptfriti "уметати зупце у грабуље, чекиње у
naptfriti "пробости; напети; напујдати", up~ri
провалити" изводи се из псл. *periti < ие.

ti, vp~riti "продрети,
*per(H)- "превести, продрети",

али се реконструисани псл. глагол,

због е-вокализма, сматра деноминалом

(Bezlaj

IП

26).

Очигледно је да је у словенским језицима дошло до мешања кон

*periti "ширити перје, надимати, надизати" «
*perti "пробадати, продирати, упирати". Варбот чак примећује
да глаголи гнезда *perti испољавају специфичан семантички развитак
у рус. изразу вnерить взгляд (взор, очи) и слн. vperiti pogled (Варбот
1984:23)15. То би, дакле, значило да сви облици са значењем "управи
ти, усмерити, уперити" припадају гнезду *perti. Мешање лексичких
гнезда глагола *periti и *perti запажа се већ на прасловенском нивоу.
Тако се, нпр., у ЭССЯ 22:210 S.V. *naperiti од значења која нас интере
сују наводи само слн. naperiti "кострешити", naperiti se "накострешити
тинуаната псл. глагола

*pero)

и

се, нарогушити се", док се остали облици и значења преклапају са они
ма који су наведени

s.v. *naperti (id. 210-211). Уосталом, реконструи
*naperiti тумачи се лаконски: "Корелативно са *periti,
*perti, *pbrp" и упућује се на одредницу *naperti.
Континуанте псл. *pyriti (srj у значењу "надизати (се), надима
ти (се) / дувати"(?) у сх. језику су: найuриши "напунити ваздухом, на
сани глагол

дувати, надути; надићи, накострешити (перје)", найuриши се "надува
ти се, надути се; надићи се, развити се, раширити се" (РСА), одатле
наййрен (дијал. найириш) "надувен, уображен; заст. истурен, истак

нут, испупчен", наййреносш "надувеност, уображеност, гордост"
(РСА), уп. и облик са редупликацијом на-йи-йuриши "добро узорати
13 Скок је у овој одредници помешао глагол uерuшu "снабдевати перима,
уподобљавати перу и сл.", деноминал од uеро, са хомонимним uерuшu "управљати,
усмеравати" = uрuјешu

< *perti

"продирати, пробадати" (уп.

Skok III 42 s.v. -prijeti).
*perti (в. претходну

14 Значење "оштрити" пре би се односило на глагол
напомену).

15 Ово се, наравно, односи и на сх. уuерuшu Uоглед.
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тако да земља буде растресита и надигнута" (Бачка, РСА)!6, који до
датно потврђује основну семантику глагола. У

се констатује да

RJA

глагол йuрuшu није потврђен у другим словенским језицима и издва

јају се следећа његова значења: "Дувати; потпиривати, подјаривати
(ватру)!7; дисати; мирисати, воњати; пушити се, димити се".
Скок наводи глагол йuрuшu само у значењу "дувати" и упоређу

је га са рус. nыриmь ,јежити длаку" и са лит.

purstu

"кострешити се".

Чак и у недостатку семантички релевантих сх. потврда, Скок је пра
вилно указао на сродност овог глагола са рус. и лит. облицима, алије

исхитрено протумачио његово порекло као ономатопејско (Skok П
661-662 S.V. piriti2 ). Нешто више потврда налазимо код Фасмера који,

поред рус. nыриmь и сх. йuрuшu, наводи и чеш.

pureti, pourlti se

"на

димати се", указујући на њихово сродство са низом балтских облика,
али без икаквог етимолошког тумачења (Фасмер IП
Континуанте псл.

*puriti (sr;)

420).

у значењу "надизати (се), надимати

(се)"(?) у сх. језику су: найурuшu "наљутити, расрдити кога" (Купино
вац, РСА), найурuшu се "надурити се, наљутити се; завадити се, посва

ђати се" (РСА), одатле найурен "уображен, надмен, умишљен" (РСА),

найурлuм се "надурити се" (Пирот, Живковић). У RJA је забележен са
мо глагол йурuшu "пржити, пећи"!8, али су као његови повратни обли
ци наведени йурuшu се "спустити нос као пуран"!9 и "прпушкати се"20,
који се вероватно етимолошки разликују од основног облика.
Скок уопште не помиње глагол (на)йурuшu се у овом значењу,
док се он у ЭССЯ
*nа- и

*puriti,

22:234 s.v. *napuriti (stj

тумачи као сложени ца

и сматра се СХ.-словињском изоглосом, јер се у одред

ници наводе још само слњ. nар!!urэс "налагати, наизмишљати", nа

ригес

"id."2!.

Овој групи лексема као да припада и стчеш.

16 Уп. поменуто лит.

purti

pufiti se,

"постати сипак, растресит (о земљи)".

17 Ово конкретно значеље, осим у ех. йuрuшu, расйuрuвашu, очувало се још
само у лужичком, уп. глуж.

pyric

"ложити (пећ)", длуж.

pyris

"запалити, наложити".

у другим словенским језицима глагол долази у пренесеном значељу "зајапурити се,
разјарити се". Значеље "палити ватру" било би првобитно ако је

*pyriti од истог
*pe'lor, pur- "ватра" > грч. 7tUP, хет. paQQur, герм. Feuer, fire
итд. (в. Schuster-Sewc 1197-1198 s.v. pyric; Loma 1998:155).
18 Уп. Skok III 81 S.v. puriti (se). Ради се о континуанти пие. корена *pe'lor,
pur- "ватра" (в. претходну напомену).
корена од којег и пие.

19 Са примером: Немци се пире и пуре, како да јим се земља под ногум
тресе.

20 Са примером: Више пута у праху се [квочка] пури.
21 Уп. основни глагол рurёс "измишљати, лагати; много причати, брбљати"

(Sychta IV 230).
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s~ "охолити се", стчеш. риrnу, чеш.

тврде су цитиране према

vzpurny
*(s)pur-

Machek 103 s.v.

vzpurny

"тврдоглав" (по

ареrnУ). Облике риrnу,

Шустер-Шевц третира као континуанте превојног степена
(Шустер-Шевц

1971:479).

у вези са моравским руп!'

sa

Махек, пак, сматра даје овде pur-

"надимати се од беса"

(Machek 706 s.v.

vzpoura).
Шта се може рећи о основи

*per-I*pyr-I*pur-?

Аутори ЭССЯ без

икаквог појашњења констатују да се ова основа одликује читав им ни
зом апофонских варијаната; тако и

стер-Шевц

у

поменутом

Moskov 1978:354-355.

раду

успоставља

тај

Шу

низ:

* (s)por-I*(s)ръr-I*(s)pyr-I*(s)pur-I*(s)per-I*(s)pbr-I * (s)pir- (ор. cit.
478-479)22, али му Варбот замера на сувише слободном приступу се
мантичком аспекту презентираног материјала, што за последицу има

да се у ову лексичку породицу сврставају и оне лексеме које јој не
припадају. Међутим, остатак изнетих потврда представља несумњив
доказ да је овде заиста дошло до мешања аблаутских редова (в. Вар

бот

1984:125,

нап.

22).

Ипак није до краја јасно да ли су то апофонске

варијанте ј е Д н е основе или је у питању н е к о л и к о етимолошки
различитих основа које су се због сличности семантике и гласовног
склопа

-

накнадно приближиле. Јер, као што упозорава Варбот, по

ред цепања јединственог етимолошког гнезда, до чега долази због по
јаве секундарног аблаута, увек постоји и могућност егзистирања се
мантички блиског, а генетски независног лексичког гнезда са иден

тичним консонантским саставом корена, али другачијим аблаутским
редом, коме, можда, и припадају облици са претпостављеним одсту

пањима у аблауту (ор.

cit. 124).

Да би се признало постојање секун

дарног аблаута у одређеном етимолошком гнезду, и самим тим генет
ско јединство датог гнезда, строго се мора водити рачуна о семан

тичкој блискости лексема које се у њега укључују (ор.

cit. 125).

У

случају разматране породице речи значења: "ширити перје (о птица
ма), кострешити се; правити се важан, шепурити се, држати се надме

но; гиздати се, дотеривати се" реализују се код једног дела контину
аната сваке од апофонских варијаната. Али поред ових, срећу се и

друга, мање или више сродна значења, што већ намеће потребу да се
читаво гнездо детаљНИЈе проучи.

Вратимо се глаголу кочойерuшu се. Из изложеног се види да он

семантички несумњиво припада разматраној лексичкој породици, на
шта указују Малиновски и Копечни. Али творбено се глагол кочойе22 Варијанту

*(s)pur-

аутор објашњава као допунски превојни степен са

вокалом -и- који се јавља код облика о//ъ-реда (ор.

cit. 477).
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рuшu се разликује од свих осталих поменутих облика. На специ
фичност његове творбе скренуо је пажњу Шарифулин, наводећи га
као пример у којем се испољава једна од особина експресивних пре
фикаса
фуллин

-

њихово варирање и наслојавање испред исте основе (Шари
Глагол се, дакле, творбено може разложити на

1982:119).

ko-чо-(/че-/чu-)-UерuШu 23 . Код њега је дошло до наслојавања

("аглутинације") префикаса КО-, чоздрав" (Ораховица,

«

че-), уп. о-ко-йеран "чврст,

Skok 11 149 s.v. koporati),

ко-йuјеран "жив, жива

хан, крепак, одважан, отресит; вредан, радан, трудољубив" (Ускоци,

Станић)24, буг. чо-nеря се. Ово није усамљена појава. Испред исте
основе, у истом значењу, могућа је и друга комбинација префикаса,

уп. ко-сшо-uерuшu се "кочоперити се, гордити се" (Врање, РСА), буг.
костоnеря се

"id."

(БЕР

2:662 s.v.

кост!; реч је само наведена као из

веденица или сложеница од косш, без објашњења). Да је у питању

префиксална сложеница "аглутинативног" типа доказује рус.

ko-сто-nыluтьсяя "охолити се" према ka-nыluтьсяя "шепурити се,
правити се важан", ha-то-nыluтьь "нагиздати; надути",

на-то-nыжuться "нагиздати се, лепо се обући" (Петлева

1986:201),

че-nыжuться ,,дотеривати се; хвалити се, правити се важан" (ЭССЯ

4:58 s.v. *cepyiiti s~).

И пред другим основама долази до наслојавања

префикаса, уп. на-ко-шу-мрdчuшu се "наоблачити се, намрачити се,
смркнути се (о небу)" (Пољица, РСА) према на-ку-мрdчuшu се "пре
крити се тамним облацима, намрачити се, натуштити се (о небу)"

(РСА), на-шу-мрdчuшu се "натмурити се, намргодити се, смрачити
се, смркнути се; наљутити се" (БиХ, РСА), рус. ко-че-вряжuться ,јо23 С обзиром на чиљеницу да су у сх. језику потврђени облици са префиксом
че- (али не и чо-), додатим на основу йер-, уп. чейериши се, чейеран, примарним
можемо сматрати облик ко-че-йериши се. Много распростраљенија варијанта
ко-чо-йериши се настала је вероватно npеласком -че-

>

-чо-, ради изједначавања са

вокалом npефикса КО-.

24 Овамо још и койијернуШu "опоравити се, живнути, оснажити се", окойијери
ши "опоравити, помоћи у оздрављељу, подићи", окойијериши се "опоравити се,
подићи се, ојачати, окрепити се; избавити се из немаштине, стећи већу имовину;
оснажити се" (Ускоци, Станић), окойијерuш се, окойијернуш се "опоравити се,
npидићи се, живнути" (Васојевићи, Стијовић 1990), окойијериши се, окуйијериши се
"опоравити се, побољшати се (здравствено, физички); стећи, повећати добро" (Пива,
грађа РСА), окойијериши се "извући се, оснажити се" (Прошћеље, Вујичић). Скок

изводи облик окойеран "чврст, здрав" од койuраши "мицати се, врвети" са прелазом
и > е (Skok Ј.с.), али уп. чеш. ciperny "брз, вешт, покретљив, npгав, срчан" (Machek

103),

у којем се пред истом основом јавља други npефикс. У поређељу са окойеран

придев койијеран могао би се тумачити као псеудојекавизам. У погледу значеља
наведених глагола уп. йuриши "расти, напредовати"

(RJA).
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гунити се; пренемагати се" (Фасмер
рити, испити" (Фасмер

Поред

IV 380)
конкретног циља -

LУI (2000)

II 357),

рус. чу-ка-резнуmь "уда

итд.

утврђивања етимологије глагола ко

чоuерuшu се, овај рад је писан и с намером да се, у главним цртама,
рекапитулира досадашња етимолош~а дискусија о псл.

*cepyriti

S~,

*cepuriti

*ceperiti

S~,

S~ и њиховим континуантама. Интригантност

ове лексичке породице огледа се у броју досад понуђених тумачења,
а њена сложеност

-

у непостојању јединственог решења. Овај прилог

је, надамо се, још један корак ка његовом изналажењу.
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