
Бележки към фамилното име Кукуров

_____________________________________________

Тълкуването на лични и фамилни имена е най-сложно занятие поради
редица причини. Те биха могли да възникнат по прякор, отразяващ външна
или вътрешна особеност; по занаят или дейност; по географски обект, с
който носителя е свързван по някакъв начин – случка, произход. Редки са
случаите когато в рода се пази предание за произхода на името, а в повечето
случаи днес ние няма как да знаем каква е била мотивацията при даването
на определено име.

Фамилното име (насетне ФИ) Кукуров е забелязано в град Варна.
Поради липса на пространно тълкуване на значението му в основните
трудове по антропонимия (наука за личните и фамилни имена), сме
изготвили кратки бележки с възможни отговори, без да се задължаваме с
категоричен извод относно значението на това име.

В основополагащия труд за българската антропонимия от Стефан
Илчев „Личните и фамилни имена у българитe“, издаден у нас през 1969 г.
има засвидетелствано ФИ Кукуров, без ударение и място на регистрация, с
кратък коментар: от диалектното ку́кура ‘глупак‘ (Илчев 1969: 283). В БЕР
3: 107, където лексемата присъства с кратка статия е свързана с диалектното
кукара ‘едър на ръст, но негоден за работа младеж‘ в Малкотърновско или
‘непохватна жена‘ в Котелско. Пак там връзката между двете
незадоволително е обяснена чрез асимилация у>а. В БЕР още се посочва и
връзка със срхр. ку́кара ‘воище на рало‘. Вече в статия за кукара се търси
семантична връзка с подобни значения като върлина ‘дълъг прът‘ и
народното ку́кара ‘едър на ръст човек‘. Най-сетне се посочва, че е възможна
и връзка с тур. диал. дума kukari, kokari ‘прът с кука‘ (БЕР 3: 87). Въобще в
това си значение може връзката да е обратна – от български език да е станало
проникване в турските диалекти. Накратко авторите на БЕР не могат
категорично да определят произхода и посоката на влияние.



Сред точните успоредици се откри названието на местност Ку́куров
дол в землището на село Желява, Софийско. Представлява долина, в която
расте кукуряк, по обяснение на автора (Близнакова-Янева 2013: 183). Не се
свързва с РИ (родово име) – в селото подобно ФИ или РИ не е регистрирано.
На синора между Кюстендилските села Коняво и Дворище е установено
местното име Ку̀курица. Названието е обяснено чрез прякор от изчезнало в
говора ку́кара ‘глупак‘ както в БЕР 3 (Умленски 2013: 171).

В монографията си за местните имена в Разложко, К. Попов дава
Кукурèво – ливади под кладенец, 6 км западно от Разлог (Попов 1973: 123)
и бележка, че в Елешница (близо до Разлог) фразеологично кукурек ‘човек
здрав и смел‘. При местното име Кукурèко (Елешница) той подчертава
липсата на това нарицателно в местния говор за означаване на растението
кукуряк.

Разновидност на нашето Кукуров са ФИ Кукурин и Кукурѝнов в
Радомирско (Илчев 1969: 283). Тодор Балкански е регистрирал топонима
Кукурѝнова кабъ̀ в село Равногор като родово име, което той счита за неясно
(Балкански 2007: 99, 265).

Извън държавните граници е Кукуровичи (записи: Kukurovići както и
Kukоrovići) – село в западна Сърбия, близо до границите с Черна гора и
Босна и Херцеговина (спада към общ. Прибой) (ТК25). В сръбския
антропонимен именник е дадено лично име Кукур, като механично е
свързано с Кукол и птицата куковица (Гъркович 1977: 116), мнение което не
споделяме (преход р<л не е обяснен).

Откъслек от топографска карта 1: 25 000



Отново при Илчев е представена формата Кукоров с бележка:
„писмена разновидност на Кокоров“ (Илчев 1969: 282). При ФИ Кокоров
авторът обяснява основата чрез рум. cocor ’жерав, плашило‘. Съществува и
селищно име Кукорево, край гр. Ямбол. Изглежда Илчев се е колебаел от
кое нарицателно да изведе името, поради липса на повече податки.

Селищно име Кукур или Кокор, според записа има в окръг Грамос на
днешна Албания. Първият запис е съвременият, а Кокор е изписано на
топографска карта на Австро-Унгарския генерален щаб от началото на 20-и
век (по данни от 1900 г., издание 1910 г., АТК). Името не е включено в
обемния труд на А. Селишчев за Албания1.

Друг автор – Ив. Умленски също се колебае и обяснява теренното име
Кокорева бахча от прякор Кокоро, позовавайки се на Илчев, или от
растението кукуряк, позовавайки се на БЕР 2: 537 (Умленски 2013: 140).

Сред успоредиците се откриват Кокоровица – селище в Подуевска община
на Косово2 и село Кокорковци, преименувано с Указ № 264/обн. 26.09.2008
г. на Кокорово (в общ. Смолян). В османски данъчни описи за 1664-5 г.,
отнасящи се до село Явориче (т.е Яворица, общ. Петрич) са изброени
главите на домакинства, сред които и Марко Кокорак (ТИБИ 8: 342).

За названието Кокорèш маалà, дял от село Липинци в Свогенско, са
дадени две възможности: 1) чрез нарицателното кокореш>кокориш то ест
‘махала в която хората много се кокорят, вдигат шум‘, 2) чрез названието на
растението кокор ‘капи-коса, кукуряк‘ (Симеонов 1966: 169). При Илчев са
споменати и ФИ Кукурешков и Кукуряшков – произхождащи от прякор
Кукурешко, Кукуряшко ‘който се кокори, перчи‘. Последните примери са
регистрирани документално в София през 1927 г. и в Панагюрище (Илчев
1969: 283). Тук е мястото да добавим селищното име Кукурѝчани, което
съществува в днешната община Кавадарци на БЮРМ. То е жителско име (на
–ани/–яни/–ене и др. разновидности), и поради мястото на ударението може
да произлиза от първоначално кокор ‘габър‘ или да е свързано със срхр.
kokorav ‘настъхнал, рошав‘ (Заимов 1967: 20, 143).

1 https://mk.wikipedia.org/wiki/Грамш_(округ) < 12.10.2018 >
2 http://statlib.nsi.bg:8181/bg/lister.php?iid=DO-010000482&page=77 < 12.10.2018 >



За топонима Кокоринъ калъ, записан още в 1296 г., Лора Тасева
отхвърля връзка с диал. кокор ‘кичур, къдрица‘ поради семантични
(смислови) съображения (теренно име трудно може да се обясни с тази
дума), и търси връзка със съхраненото в  руски език значение ‘корен на
дърво, пън, изваден с корена; ствол; изкривено или раздвоено дърво;
удебелена основа на дърво (Тасева 1998: 122). И основателно, както ще се
убедим после.

За Кòкорци, махала западно от Мадан Й. Заимов пише, че произлиза
от първоначално местно име: кокор ‘габър‘ или ‘трънлив припек‘
(диалектни значения в Смолянско). За сравнение дава успоредицата
Кокоренски дол (Заимов 1967: 205). В Именник на българите: 123 същия
автор дава личното име Кокòр с бележка – кокòр е от стб. кокорав ‘къдрав‘
и уточнение, че е забелязано през XVI в. От 1995 г. насам Кòкорци е със
статут на село и е без постоянно население към 2015 г. Селищно название
със същата основа е Кокорово, община Смолян, вече спомената по-горе.

Снимка на мах. Кòкорци (интернет)



Друга интересна връзка на прилагателното име кокор е думата кукурав
в района на Банско, също така кокорав в срхр. език, където означава ‘плитка,
къдрица; космат‘, в рус. кокора ‘ниската част на ствола на хвойново дърво‘,
kokora в пол. и слов. ‘криво дърво‘ и не на последно място в чувашки език –
kokâr. Кукуреч, кукуреци пък е традиционно ястие на Балканите и Анадола
във вид на плитка (Каневска-Николова 2015: 82). За младите габрови
дървета е характерно, че растат на китка и често се сплитат в борба за
слънчева светлина. Кукуригу се нарича ‘кичур коса, вързана така, че да
стърчи нагоре‘3. В говора на село Дорково, Родопи кокоринки ‘къдрици на
коса4‘. В Странджа кукуринка ‘къдрици‘ (Райчевски  2001: 231).

Казаното дотук може да се обобщи така. Редуването на о и у при
различните форми на изписване е закономерно явление в говорите ни
(редукция). При топонимите има влияние администрацията, записала тези
имена според книжовната норма. Като се вземе предвид, че личните имена
и прякори са във връзка с упражняван занаят, дейност или особеност на
характера, на външния вид на даден човек, то ФИ Кукуров навярно се
извежда от запазеното и днес диал. кукурàв в Банско, по произход от стб.
кокоравъ ‘къдрав‘ (БЕР 3: 106 и Заимов 1994: 123). Последното е в смислова
връзка със запазеното в редица наши диалекти и срхр. език значение
‘плитка, къдрица; космат‘ както и kokorav ‘настъхнал, рошав‘, от което
изглежда имаме развитие към кокоря се ‘перча се, настръхнал съм‘. Виж по-

горе и връзката с диал. кокор ‘който се големее, перчи, кокори‘ (БЕР 2: 538).
В по-малка степен са приемливи обяснения чрез семантична връзка с диал.
ку́кара ‘едър на ръст човек‘ (заради а<у/о, без обяснение) и накрая кукур
‘растение кипи-коса‘ (поради семантични съображения, но все пак е
възможно като прякор).

Въобще думата *кукур е смислово и етимологично свързаната и с кука
‘дървена или метална, извита и заострена пръчка‘ по прилика с къдрави коси
(според къдрав ‘който е вълнообразно завит‘5) – една връзка чрез диалектен
турски език, която е неизяснена добре в БЕР. Всички посочени лексеми

3 http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/кукуригу/ < 12.10. 2018 >
4 В: / / сп. Родопи, 1968 г., , кн. 9, с. 26.
5 http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/къдрав



може да са с произход от един стар, незасвидетелстван корен *кук ‘извит,
закривен‘, но това остава като предположение и материал за бъдеща работа.

Накрая най-общо може да се заключи, че поради множеството
семантични напластявания, омонимия и фонетични промени рядкото по
честотност фамилно име Кукуров, засечено в антропонимията и в
топонимията на България и Сърбия, е с произход от останала в тъмните
ъгълчета на езиковата ни история основа, свързана с външна особеност на
носителя, с прякор или според душевна особеност.

Написа: Е. ТАНУШЕВ, 2018 г.
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