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Марта Бјелетuћ

1.

Дијалекатски реч ници црногорских говора бележе глагол mувuИе)раmu,

који до сада није привукао пажњу етимолога. Широко распрострањен у помену

том ареалу (Ускоци, Пива, Васојевићи, Загарач, Прошћење) и релативно добро
посведочен, овај глагол се јавља у следећим значењима: mувираmulmувuјераmu

impf.

'лагано се кретати, немоћно ходати, мрдукати': "Види шта е оном јагњету

те тувира", 'боловати с времена на време, побољевати', 'животарити', 'помало ра
дити, радукати', такође mувиркаmu

dem.

Ускоци (Станић

1990-1991), mувираmu

'постепено чилети, мршати, губити снагу, моћ': "Ова овца нешто тувира, виш
колико се смањила" Пива (Гаговић

2004),

mувuјераm 'тумарати': "Шта ли она

чоек тувијера по ливади?", 'споро, пипаво радити': "Цио дан сам тувијерао око
куће, а малу корис сам учинио", 'кретати се без снаге, малаксало': "Слаба сам,
једва тувијерам по кући" Васојевићи (Стијовић

1990),

mувuјераm 'лутати, ски

тати, шврљати, базати, бесциљно ићи': "По цио дан тувијера по соби, никуђ
не излази

-

Што пуштајеш то дијете те тувијера по ваздан по селу!

мало, смири се, не тувијера стално!" Загарач (Ћупићи

1997).

забележена изведеница овог глагола, именица mувuјер

m.

Приседи

'блесан, ленштина,

неспособан човек': "Ма ђе да ти они тувијер то уради!" (Вујичић

1.1. Изложени

-

У Прошћењу је

1995).

материјал показује да глагол mувuИе)раmu реализује следећа

значења: 'тумарати, лутати', 'тешко се кретати', 'споро, пипаво радити', 'по

бољевати, слабити, чилети'. При томе су доминирајућа она значења која стоје на
половима наведеног семантичког низа, тј. 'тумарати' и 'побољевати, слабити,

чилети', док везу међу њима успостављају међукарике 'тешко се кретати' и 'спо
ро, пипаво радити', које подједнако кореспондирају са оба поменута значења.

2.

Већина етимолошких тумачења полази од творбене анализе разматраног

облика, па је правилно творбено рашчлањавање

-

нужан предуслов поуздано

сти крајњег решења.

2.1.

На први поглед, глагол mувuИе)раmu могуће је третирати као суфик

салну изведеницу (помоћу суфикса -uр-) од основног mуваmu. Такво тумачење
као да је имплицирано и у поменутим дијалекатским изворима

-

у речнику

васојевићког говора, на пример, за значење глагола mувuјераm упућује се на

синонимно mу(в)аm

impf.

'тумарати': "Шта то туаш тудије?", 'споро, пипаво

радити': "Цијело јутро тувам по кући, а не познае се да сам нешто урадила"
(Стијовић

1990).

Исти глагол посведочен је и у Ускоцима: mуаmulmуваmu 'ту

марати кроз кућу свршавајући послове врло аљкаво, неумешно', 'смушено ићи
тамо-амо, тумарати', 'несигурно се кретати, ићи у мраку', 'нешто слабо, овлаш
радити', 'ударати ногама по поду или тавану' (Станић

1990-1991),

уп. и извор-
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ни облик тухати 'тражити насумице, претурати по стварима', тухардти

'id.'

Рожаје

(Hadzic 2003).
2.1.1. У прилог оваквом

тумачењу говорила би не само чињеница да се оба

глагола употребљавају у готово идентичним контекстима, већ и постојање об
лика туарати 'тумарати, тражити по тмуши': "Шта туараш тудије по ноћи?"

Прошћење (Вујичић

1995),

који представља изведеницу суфиксом -ар- од ос

новног тувати. 1 Међутим, док је Домаћи суфикс -ар- крајње уобичајен и про

дуктиван,2 дотле се страни суфикс -ир- (одатле -ијер-?) скоро никада не среће
у Домаћим речима,З поготово не у лексици дијалеката. Дакле, извођење глаго
ла тувирати од тувати, упркос семантичкој подударности, није поткрепљено

формалним чиниоцима.

2.2. Преостаје мање очекивана и мање очигледна -

али реалнија - могућност

творбеног рашчлањавања облика тувиИе)рати на префикс ту- и основу -вира
ти. Њој у прилог говори чињеница да је, за разлику од суфикса -ир-, префикс
ту- (иако редак) посведочен у овим говорима, уп. ту-мезгати 'тући, ударати':

"Не тумезгај овце љемезом, белају један!" поред (llа)мезгати 'истући, ишиба
ти': "Намезгала му је гузицу, па се сад жив не чује" Пива (Гаговић

3.

2004).4

Пре но што пређемо на разматрање основе -вuрати, подсетићемо да су

кључна значења глагола тувuрати: 'тумарати, лутати' и 'побољевати, слабити,
чилети',

3.1.

Кад је у питању прво значење, разматрани глагол има потпуне семан

тичке паралеле у низу облика из југоисточне Србије, уп. nовирам се 'потуца
ти се, тумарати' Пирот (Живковић
Врање (Златановић

1987), 'дуже се задржавати на неком месту'
3. sg. 'потуцати се' Лужница (Ћирић 1983),
се у куковима при ходању' Тимок (Динић 1988),
Врање (Златановић 1998), сnовирам се 'повлачити

1998), nовира

'заносити се у ходу, ломити
свирам се 'лутати бесциљно'

се

се, вући се, бесциљно ићи тамо-амо', Сllевирам се 'мајати се, скитати' Лесковац
(Митровић). Сви наведени облици своде се на основно -вирати, једну од апо1

Уп. семантички близак глагол mуmељаm 'споро радити, одуговлачити, отезати': "Вазда неш
то тутељам по кући, а ништа се не види" Васојевићи (Стијовић

1990),

изведен суфиксом

-ељ- од mуmаmu 'тумарати кроз кућу свршавајући послове врло аљкаво, неумешно': "Она
увијек нешто тута по кући", 'смушено ићи тамо-амо, тумарати', 'несигурно се кретати, ићи
у мраку', 'нешто слабо, овлаш радити', 'ударати ногама по поду или тавану' Ускоци (Станић

1990-1991).

Занимљиво је да се и у оквиру ове породице речи развија значење 'слабити, боло

вати', уп. mуmарија

[.

'слабост, болест, болештина': "Завладала ова тутарија па све лежи логом,

'озепштина'" Ускоци (Станић
2

1990-1991).

Уп. скиmараmи, млаmараmu, луnараmu итд. (Клајн 2003: 331).

3 У ретке изузетке спадају нпр. жuвцuраmu, nечаmuраmu, сmрукираmu итд. (Клајн
4

2003: 355).

Уп. (са другим варијантама овог префикса) uс-mо-мезгаmu 'истући, изударати, излемати' ЦГ,
Војв. (РСА), uс-mе-мезгаmu 'истући, испребијати', у-mе-мезгаmu 'убити' Ускоци (Станић

1990-1991), такође mе-мезгаmu 'причати којешта, брбљати' Пива (Гаговић 2004), mемезгаmu
'id.' Ускоци (Станић 1990-1991), mемезгаm 'id.' Васојевићи (Стијовић 1990). Од наведених пре
фигираних облика у литератури се помиње само uсmомезгаmu 'истући, изударати', у којем
Петлева издваја елемент -mо- и доводи га у везу са мезгаmu, без обзира на неподударност зна
чења (Петлева

1980: 67).

Прилог проучавању псл.
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фонских варијаната у низу вријети/вирати/верати/ворити/варати, које припа
дају етимолошком гнезду псл. глагола

*verti, *vbrQ 'скривати, чувати, затварати
1999: 113). Занимљиво је да глагол тувирати у значењу
'тумарати, лутати' има паралелу и на далеком северу, уп. пољ. poniewierac Jj~
'тумарати, лутати, скитати',5 које се такође своди на псл. *virati, итератив од
*verti, *vbrQ (в. Borys 1991: 22-25). Посматран у овом контексту, глагол тувира
ти сасвим легитимно се да објаснити као изведеница глагола вирати < *virati,
итд.' (в. Влајић-Поповић

само што се код њега уместо 'нормалних' префикса nо-, С-, или њихове комби
нације с-nо-, јавља експресивни префикс ту_.6

3.1.1.

Што се тиче облика тувијерати, он би се могао сматрати псеудојека

визмом, уп. нпр. кум"nијер т. 'кромпир' Ускоци (Станић
'жив, живахан, крепак, одважан'

adj.

1990-1991)/ коnијеран
id. (ibid.),8 натоклијечuтu pf. 'издићи, на

дићи, уздигнути' Невесињски (РСА).9

3.2. Кад је у питању значење

'побољевати, слабити, чилети', индикативно је

да је у Пиви, поред разматраног тувирати 'постепено чилети, мршати, губити
снагу, моћ', забележен и синонимни облик вирати 'чилети, нестајати': "Ама
нешто, болан, вираш, који су ти јади?

-

Вирају жита на овој суши" (Гаговић

2004).IО Овај облик представља још један доказ да је творбено рашчлањавање
глагола тувирати на префикс ту- и основу вирати

-

тачно.

Као и у претходном случају, глаголи тувирати, вирати 'чилети, слабити'
имају свој семантички пандан, али овога пута не у оквиру С.-Х. језичког конти
нуума, већ у укр. дијал.

5

KOBupimu

'боловати, мршавити, слабити, пропадати'

Такође и 'лоше, погрдно се понашати према некоме, нечему; малтретирати некога', 'имати лошу
судбину, трпети несрећу, непријатности', 'бити бачен неуредно, било где, лежати без заштите,
пропадати'.

6

Алтернирање експресивних и 'нормалних' префикса није ретка појава, уп. ha-то-вРљати се
'нагомилати се, накупити се у већем броју'
то-вРсти се

: на-до-врсти се,

:

на-nо-врљати се 'наврсти се, на везати се'; на

на-по-врсти се 'натурити се, надовезати се на нешто, на некога,

заокупити, спопасти кога чиме не пуштајући, не остављајући иа миру, наврсти се' (РСА).
7

В. Skok II: 215 s.v. kritmpfr.

8

Према окоnеран 'чврст, здрав' Ораховица (в. Бјелетић 2000: 121, посебно нап. 24).

9

Према натоклечити се 'наднети се, нагнути се, наткучити се; уздићи се, издићи се, узвисити се
(изнад некога, нечега)' Пљевља (РСА).

10

Од овог глагола треба разликовати семантички скоро потпуно идентичан глагол вирити 'изгу
бити у тежини, нестати, фалити, недостајати; изветрити': "На десе товара сијена мора да вири
један

-

Виријо гас", 'изгубити се, нестати, ишчезнути', који вероватно представља деноминал

од именице вира

[.

'нестанак, недостатак', 'оно што је нестало': "Колико ће бити вире кад се

сијено измљери?" Ускоци (Станић

уп. и вира 'фира, оно што се од заклане стоке

1990-1991),

одбаци као неупотребљиво' Мачва (РСА), фира 'смет у житу' Косово, 'остатак при каљењу

(кујунџијски термин)' Пећ
гр.

!pupa

(Skok 1: 519).

Скок ову реч објашњава као балкански грецизам

'отпадак, смањивање', поствербал од

!pupaivQO

<

'смањујем се' (Ј.с.), док illкаљић исту

именицу у значењу 'отпадак од робе; троха, отпадак': "Кад се маслац претопи у масло, сав онај

отпадак који се појави при излучивању чистог масла зове се фира" изводи од Typ.fйru

firuJuru 'доле, ниже' (Skaljic 1974: 283 s.v.jira).

<

пере.
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(ЕСУМ

2: 485).

Овај глагол, у ЕСУМ Ј.с. окарактерисан као нејасан,11 без икак

вих препрека се може уврстити међу континуанте псл.
се код љега испред основе јавља префикс

1<0-.

*verti, *vbrQ,

дијал. 1<овыlimuu 'побољевати', 1<овыряmu 'дуго боловати' (ЭССЯ

*kovyriti/*kovyr'ati (s~)).

с тим што

Овамо вероватно спадају и укр.

12: 17

S.V.

Упркос предложеној реконструкцији (која одражава се

кундарно преобликован вокализам основе), аутори сматрају да су потврде изло
жене у одредници пре у вези са псл. облицима
се тумачи као спој заменичког префикса
облика глагола

*ko-

и

*kovirati и *koveriti. Први облик
*-virati, итеративно-дуративног

*-verti (id. 13-14),12 а други као
(id. 12-13).13

етимолошки идентичан љему,

али са другачијим вокалом основе

3.2.1. За нас је од посебног значаја чиљеница да се у оквиру континуаната
псл. *kovyritil*kovyr'ati (s~) налазе и такви облици као струс. 1<овыряmu 'радити
с муком', рус. 1<овыряmь 'невешто или споро радити', 1<овыряmься 'радити нешто

дуго, без резултата и користи', који семантички потпуно одговарају глаголу
mувираmи у значељу 'споро, пипаво радити'.

3.2.2.

Међу потврдама наведеним у разматраној одредници налази се и рус.

дијал. 1<овыlumьсяя 'јогунити се, инатити се', које доказује да се код ових облика
заиста ради о секундарном вокализму основе и да они генетски припадају гнез

ду

*verti, *vbrQ, за које је, између осталог, карактеристично и поменуто значеље,

уп. с.-х. завuраmu 'тврдоглавити, инатити се' према заврuјеmu 'јогунити, тврдо
главити' Унац (Јовичић

2003), такође заврёmulзаврuјеmu 'заузети упоран, тврдо
2004).

глав став, задрети' (РСА), заврujеmu 'затврдоглавити' Пива (Гаговић

4.

Пређимо на основу -вираmи. Иако се она претежно јавља у префигира

ним итеративним образоваљима,14 облик вираmи 'чилети, нестајати' из Пиве

показује да се овај глагол може јавити и самостално, уп. и рус. дијал. вираmь
'(раз)бацати којекуда, којекако', 'плести (опанке, корпе, мреже); спајати делове
мреже', 'плести којекако, радити нешто', 'макар како пришити', вираmь 'заокре-

11

У одредници се (неоправдано) наводи још и облик KoBepiтu 'јаукати, стењати; цвилети, вришта
ти, викати'.

12

Псл. облик реконструисан је на основу рус. дијал. коверять 'чачкати, чепркати' и пољ. заст.

13

chowierac 'њихати се, клатити се'. Сасвим другачију етимологију пољског глагола « ПСЛ.
*xvlijati) даје SEK II: 308 S.V. xoveral.
Илиади сматра да се облик *-veriti може тумачити као секундаран у односу на *verti, а чува се
у префиксалним глаголима *koveriti и *kaveriti (в. даље) који се, с обзиром на своју немотиви
саност на синхроном плану, карактеришу као архаични (Iлiадi 2001: 22).

14

Навешћемо само потврде из разматраних говора, нпр. здвuрiiтu 'запињати из све снаге, на
порно радити': "Не завири толико, одријећеш се", 'покушавати више пута, трудити се': "Зави
рали смо да продамо неђе парче земље" Ускоци (Станић

1990-1991),

одавuрат 'одгонити, те

рати': "Наши стари су непослушне жене одавирали" Васојевићи (Стијовић

1990),

nоддвирати

'подупирати', 'помагати', 'заподевати, започињати': "Не подавири те ствари, јер се можемо
друкчије погледати" Ускоци (Станић

вић

1990), nрuвираmи

1990-1991),

nодувuрат 'подупирати' Васојевићи (Стијо

'притискати, наваљивати',увuрiimu 'упирати, напрезати се, упињати се':

"Увире свом снагом па ништа", z се 'носити се, натезати се, мучити се': "Увире се с оноликијем
дернеком оваца", 'увијати се око кога, снисходљиво се понашати према некоме' Ускоци (Ста
нић

1990-1991).

Прилог проучавању псл.

*ver-
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тати (о путу)', вuрять 'извлачити се од нечега, изврдавати' (о руским потврдама

в.

Havlova 1979: 138; Borys 1991: 24;
2003: 223-224).15

Варбот

1995: 63;

Влајић-Поповић

«

*virati)

у формалном погледу итератив од

1999: 114;

Черниш

Ако је, дакле, облик вирати

«

вријетu

*verti),

поставља се питање да ли ову констатацију подупире и се

мантика, тј. да ли су и основном глагол у својствена значења која има његов
итератив.

4.1. Кадје у питању значење
верати се

'id.':

више причати

'тумарати, лутати', оно је посведочено за облик

"Ти се вереш свуда по свијету... па ћеш нам морда знати нешто

-

Беше залутао глас, који се верао тамо амо, не знајући куда ће

да продре" (РСА).16 Овај с.-х. глагол 17 своди се на псл.

у односу на
и Куркина

4.1.1.

*verti

(Iлiадi

*verati,

облик секундаран

2001: 10), такав облик претпостављају Варбот 1976: 40

1981: 334.

Што се тиче основног вријетu (се)

«

*verti),

сачуваног у пословици:

"Није се камо вријети, пришло је умријети", око његовог значења постоје из
весне недоумице. Скок га дефинише као 'сакривати'
ри

(Skok III: 627-628),

ауто

као 'одупријети се', а у РСА је дата дефиниција 'девати се, пребивати'.

RJA

Влајић-Поповић

1999: 113

у напомени

4

наводи још једну пословицу у којој се

овај глагол јавља: "Куд се врло, добро се обрло", констатујући да она потврђује
исправност Скокове дефиниције. Нама се пак чини да је овде глагол употребљен
у значењу 'врзмати се, мотати се', што би говорило у прилог дефиницији да

тој у РСА, а значење 'девати се, пребивати' врло је блиско значењу 'тумарати,
лутати'.

15 Овамо највероватније не спада глагол виратu 'скретати час на једну, час на другу страну,

мењати правац': "А ђемија вира-вира

/

У море је упловила" НП Кучи, 'дизати терет помоћу

чекрка, ћускије и др.': "У Новом Саду шокци који раде на ћупријама вирају балване ћускијама"
(РСА), такође риб. 'извлачити закачену мрежу помоћу вимпама' Бачка (РСГВ), 'носити, вући

нешто тешко' Бачка (РСА; РСГВ). Поменути облик можда стоји у вези са глаголом вират/
вирдт

pf.,

вираватlвиравдт iшрf. 'обртати витло, механички дизати помоћу витла', 'дизати си

дро', 'обрнути, окренути брод у једрењу или пловидби', заступљеним на целом Приморју, нај
чешће у императиву вира! 'окрећи! (витло или брод)" '(по)дижи! (сидро)'. Овај поморски тер
мин, проширен по читавом Средоземљу, нема коначно решену етимологију (детаљно в. Ујпја

Ш:

305-306).

Аутор сматра да је на Приморје дошао највероватније из вен.

чекрк, витло', 'окренути брод' и истиче да је
виравдт 'вадити воду на точак'

-

Skok III: 596

virar

'окренути

у праву када каже да је црмничко

турцизам италијанског порекла

и за буг. вира 'дижи! (при утовару стоке на брод)' (БЕР

(l.c.). Исто тумачење даје се
1: 151). Потврде из Војводине, ако су ис

тог крајњег порекла, такође су могле доћи турским посредством. Занимљиво је да и разматрани

глагол вријети развија сличну сем анти ку, уп. nривирати

impf.

'помагати да се терет извуче (из

блата и сл.)', nривор 'једна или више запрега које помажу запрези која сама не може извући неки
терет' Кордун (грађа ЕРСЈ).
16

Такође и 'пузати се, пентрати се', 'провлачити се, привлачити се, кретати се прикривено',
'обигравати, вртети се, врзмати се': "Свак се вере да у горње чело сједе", 'тећи, кривудати',

при чему застарели интранзитивни облик вератиlверати има значење 'скривати, завлачити':
"У грм главе не верала" Вук, 'провлачити, протурати' (РСА).
17 Заједно са рус. верать 'провлачити, стављати, сакривати'.
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4.1.2.

Семантика тешког, спорог, неспретног кретаља, карактеристична за

глагол mувираmи, реализује се и у континуантама псл. облика са редукованим
вокалом основе

*Vbrati,18 образованим помоћу експресивних префикса, уп.

нпр.

с.-х. дијал. шевраm 'тетурати' Дуга Реса и Карловац
'неспретно ходати', зашаврCimu се 'сплести се,

такође слн.

savrati

ходати' (Куркина

(Perusic 1986), шаврдmu
спотаћи се' Озаљ (Tezak 1981),

'неспретно, трапаво се кретати', рус. дијал. шавраmь 'споро

1981: 334).19 Поред облика са префиксима se-/sa-, овамо можда

спадају и облици са префиксом

ko-, уп. ковраm (се) 'тешко радити, пуно ходати':

"Ал се наковрал док се испрт'л гори", наковраm се 'находати се' Дуга Реса и
Карловац
на

(Perusic 1990), уп. и слн. kabrati 'трапаво и брзо се помицати' (Курки
1981: 335).
4.2. Што се тиче значеља 'чилети, слабити', оно је посведочено за облик

заврёmu/заврuјеmu 'клонути, занемоћи; малаксати, ослабити, замрети': "Јел
ка ... пане на траву, скучи се и уложи главу међу кољена. Тако скупљена и сави
та ка' у клупку, опет завре и обумре" ЦГ (РСА).20

4.2.1.

Овиме се, међутим, отвара питаље исходишта разматраног значеља,

будући да се оно најчешће везује за хомонимну основу

*vbreti

чати'. Тако се, на пример, семантички готово истоветни глагол и

'врети, кљу

-

рус. дијал.

чавереmь, чавреmь, чаврumь 'бледети, венути, кржљати, сахнути', 'гљилети',

'губити здравље, снагу, побољевати, боловати', укр. дијал. чеврimu 'слабити,
мршавити; венути, пропадати', блр. чаурыць 'сахнути, венути', дијал. и 'кржља
ти, слабити, боловати'
*са- и глагола

*vbreti

-

своде на псл.

*cavbreti,

спој експресивног елемента

'врети, знојити се, сахнути', одакле се даље изводе зна

чеља 'кржљати, слабити', 'венути', 'оскудевати, мучити се' (ЭССЯ

и Куркина

1981: 333, Куркина 1992: 190. На исту псл.

4: 32),21 уп.
l.cc. своди

основу Куркина

и рус. дијал. кавериmь 'боловати, осећати се лоше, кашљати', заковреmь 'смрзну
ти се, покрити леденом кором (на поледици)', заск6вреmь 'усахнути, постати
крут од врућине, мраза, суше', одатле заск6врuна 'нешто што је усахло', с тим

што су ови облици образовани помоћу префикса

4.2.2.

ka-/(s)ko-.

Извођеље значеља 'венути, сахнути' од основног 'врети, кључати' не

подлеже сумљи. Будући да је нужан предуслов процеса вреља присуство ин
тензивне топлоте, сасвим је логично што се међу семантичким рефлексима псл.
*vьriШ јављају и они који су се развили на основу те карактеристике, уп. нпр.
рус. дијал. вреmь 'јако се знојити', блр. дијал. врець
18

'id.;

венути, пропадати од

О облику *vbrati в. Варбот 1976: 39-41.

19 О слн. И рус. потврдама другачије Куркина 1972: 98-99.

20

Остала значења овог глагола су: 'напрегнути снагу, навалити, запети, упрети; заузети упоран,
тврдоглав став, задрети', 'зауставити, успорити кретање точкова на колима, закочити', 'завући,
сакрити', 'угурати, увалити'.

2!

у краковском речнику се, уз резерву, за непосредну основу облика ·cavreti узима слабо посве
дочени придев *саvrъ

> рус. дијал.

чаврый 'мршав, слаб, увео' и упућује на лит.

kiauras (*kёurо-)

'поцепан, подеран', па се све речи у крајњој инстанци своде на ие. *skёu- 'сећи, одвајати, греба
ти, стругати'

(SP 1: 54).

Прилог проучавању псл.

врућине', длуж. дијал.
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*ver-

zewres so 'кварити се, венути од сунца, пропадати од
2003: 182),22 уп. и горенаведени пример из Пиве:

мраза (о биљкама)' (в. Черниш
"Вирају жита на овој суши."

4.3.

Ствар се донекле компликује када су у питаљу остала секундарна зна

чеља, тј. 'кржљати', 'слабити, малаксати', 'побољевати, боловати', 'оскудевати,
мучити се'. Она би се евентуално могла тумачити као фигуративна у односу

на 'венути, сахнути', али тешко да имају ишта заједничко са основним 'врети,
кључати'.23 Стога има покушаја да се ова значеља објасне у оквиру гнезда глаго

ла

*verti, *vbrQ.

Тако Илиади изводи рус. дијал. каверumь 'боловати, осећати се

лоше, кашљати' од псл.
тим

*kaveriti и доводи овај псл. облик у везу са горепомену
*koveriti, у ЭССЯ 12: 12-13 реконструисаним на основу рус. дијал. коверumь

'сламати, савијати, гљечити', 'кревељити се, имитирати'. Оба облика тумачи
као префиксална образоваља (са префиксима
кундарне у односу на

4.3.1.

*ka-, *ko-)

од основе

*-veriti,

се

*verti (Iлiадi 2001: 22).

Овој групи лексема вероватно припада и придев образован од исте

основе помоћу префикса шу-: шу-вер-љuв 'закржљао' Мачва (Николић

1966:
300),24 уп. чеш. дијал. suvery поред основног uvery 'крив', слч. suverit' (sa) поред
(z)uverit', suverit' '(ис)кривити се', слн. sever 'кривоног' итд., који се тумаче као
континуанте основног *(Q)vеrъ (Науlоуа 1979: 137-139).25
4.3.2. Бориш сматра да би се севернословенски придеви *Qvеrъ : *Qvirъ мог
ли сматрати девербалима од глагола *vъ-vеrti, -vьrQ 'савити на унутра', уп. с.-х.
уврuјеmи се, уврём се 'савити се, стиснути се; упети се, упрети, навалити, за

интачити', при чему би љихово првобитно значеље било 'оно што је савијено
на унутра', одатле 'савијен, крив'

(Borys 1975: 157).26

И управо ово значеље

могло је послужити као основа из које су се развила значеља 'кржљати', 'сла
бити, малаксати', 'побољевати, боловати', уп. и укр. дијал. вiрumuся 'кривити
се, савијати се (о дасци)' (ЕСУМ

22

1: 403)

према звiрumu 'исцрпсти, изморити

Ауторка указује на паралелан семантички развој код континуаната глагола *variti: струс.
uзварятuся, uзварuтuся 'спаљивати се, уништавати се врућином, огњем', пољ.

'изаз(и)вати сушење, вењење биљака';

"Upal warzy kwiaty -

Мгбz

(z)warzyc
zwarzyl Pitczki (kwiaty)", на

помињући да је изједначавање штете коју биљкама наносе врућина и мраз присутно и у другим
гнездима са 'термичким' етимонима, нпр.
"шгаz
23

*iegti;

рус. сожжен цветник морозом,

*paliti;

чеш.

spalil kvety" (id. 250-251).

Уколико није дошло до семантичке контаминације лексема хомонимних гнезда *vbreti и *verti
(детаљно в. Варбот

1995). Независан, а паралелан семантички развој два гнезда, који би резулти

рао појавом истих значења у свакоме од њнх, у овом случају чини нам се мање вероватним,
иако се, наравно, не може искључити.

24

У творбеном погледу уп. придев са другим степеном коренског вокализма и без експресивног
префикса; за-вдр-љuв 'засукан, усукан, чворноват (о дрвету)', фиг. 'којије на своју руку, тврдо
глав, својеглав' Пива (Гаговић

25

2004).

Облике као чеш. uviry, дијал. suviry, suviry 'крив', укр. дијал. вiрuтuся 'кривити се', рус. дијал.
вuрять 'извлачити се, изврдавати', uзвuроваться 'извлачити се (нпр. из непријатне ситуације)"
вuраться 'вртети се, окретати се' ауторка Ј.С. тумачи као континуанте дублетног *(Q)virъ.

26

Аутор сматра да вокализам придева можда потиче од дужења вокала у основи инфинитива
(е> е) или садашњег времена (Ь
ден и од глагола

> Е). Према другом тумачењу, облик
*vbrati/*vbreti у истом значењу (Iлiадi 2001: 25).

са -Е- могао би бити изве
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(о болести)'

као и горепоменуте рус. дијал. глаголе ковериmь 'сла

(id. 2: 251),

мати, савијати, гњечити' и кавериmь 'боловати, осећати се лоше'. Правилност
оваквог тумачења поткрепљују многи примери који сведоче о међусобној по
везаности значења 'савијати се, сагибати се, кривити се' и 'слабити; боловати',

уп. рус. загuбаmься 'бити тешко болестан' (Петлева

1989: 68),

с.-х. чак. лукно

'изнемоглост, слабост'

< *krQk5.

'сагибати'

< *lek-I*IQk- (Borys 1984-1985: 97), каш. krqcni
(Варбот 1981: 321; SEK III: 88-89) итд.

'болестан'

Спроведена творбено-семантичка анализа глагола шувu(је)рашu и ње

му сродних словенских облика још једном отвара питање хомонимије или

полисемије псл. корена

*ver-.

Према класификацији Покорнија презентиран и

материјал фактички кореспондира са (балто)словенским континуантама три
индоевропска корена:

verti

'уденути',

1. *1Jer-

virve 'уже'

'везивати, ређати, низати, качити': лит.

veriu,

= стсл. КрЪКь., КЪКрЋ'ГН 'утурити', ПрОКрЋ'ГН 'про

турити' [презент -Rь.рж] итд.

(Pokorny 1150-1151),27 3. *1Jer- 'обртати, завијати'
(id. 1152-1160)28 и 5. *1Jer- 'затварати, покривати; штитити, спасавати, бранити':
лит. -veriu, verti, стсл. -кь.рж, КрЋ'ГН 'отварати, затварати' итд. (id. 1160-1162).29
У савременим славистичким истраживањима под један корен *ver- подводи се
лексика мотивисана значењима 'везивати', 'турати, гурати' и делимично 'врте
ти, окретати, савијати' (в. Калашников

1994: 81).

Што се тиче самог глагола шувu(је)рашu (са његова два доминантна зна
чења), у њему као да се рефлектује семантика Покорнијевих

с једне, и

3. *lJer-,

мално блиског гнезда псл.

27
28

1. *1Jer-

и

5. *lJer-,

с друге стране. Такође је уочљив и семантички утицај фор

Vbreti. 30 31

У LIV 227-228 то је корен *ЯIјеr-.
Овде нема непосредних рефлекса, веђ само оних са разним коренским проширењима, док се
као једини евентуални рефлекси чистог корена помињу управо горенаведене балтословенске
речи које су стављене под

29

1.

*џеr-.

За LIV 227 то је исти корен *Нџеr- као Покорнијев 1. *џеr-. Међутим, лит. varau, varyti 'терати',
које Покорни формално изједначава са словенским

са лет.

veru, vert 'трчати' издваја, уз знак питања,

ot-voriti и ставља под 5.

*џеr-,

LIV 685

заједно

као посебну одредницу 2. *џеr- 'трчати', која би

била само балтска, или балтословенска, ако би се овамо са Фасмером ставило стсл. ВАрlЖ, ВАрНТН
'предухитрити'.
30

Цсл. глагол ВЬрЋТН, IЊрlЖ 'врети, кључати', ЛИТ. virti, даље ВНрЪ, НЗВОрЪ итд. Покорни ставља
под *аџеr- 'вода, киша, река'

(Pokomy 81), али помишља да би у најмању руку ВАрНТН 'кувати',
12. *џеr- 'горети' (јд. 1166). LIV 689 ставља IЊрЋТН, ВЬрН'ГЪ под
одредницу *џеrН- 'бити топао', заједно са ЛИТ. verda (dе-презент!), virti.
Овај текст је резултат рада на пројекту 148004: "Етимолошка истраживања српског језика и
ВАрЪ 'креч' могло спадати под

31

израда Еmимолошког речника српског језика", који у целини финансира Министарство науке
и заштите животне средине Републике Србије.
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contribution to the study of Proto-Slavic *verti, *vbrQ

ТЬе

paper deals with the SCr dial. verb tuvi(je)rati 'to wander around', 'тоуе
with hardness', 'work slowly, delicately', 'Ье ill, get weakened, [аде away'. ТЬе word-formation апд semantic analyses of this verb, when placed in а comparative Slavic
context, indicate that it belongs to the lexical word family of PSlav verb *verti, *vbrQ.
ТЬе proposed interpretation is in accord with тодеrn Slavistic studies in which the
lexical material motivated Ьу meanings 'to tie', 'throw, cram, fill; stab, роuпд in' partly also 'to turn, whirl, Ьепд' is viewed as belonging to the word nest formed around
the semantically broad root *ver-.
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