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Ана тешић1

(Филолошки факултет, Београд)

КухиЊсКА и КулиНАрсКА терМиНолоГиЈА роМАНсКоГ 
пореКлА у Говору спиЧА2

the paper analyzes romance loanwords in the domain of cuisine and culinary 
terminology of the dialect of spič, located in the northwestern part of Bar district. 
the material is divided into several semantic fields – kitchen furniture, covers, 
dishes, food and drink, groceries, measures and other and treated etymologically 
as we try to determine the origin of the loanwords in question. Finally, the 
examined lexemes are compared with their varieties in other montenegrin and 
adriatic vernaculars in general in order to indicate different phonetic changes 
that have occurred and to establish in which vernaculars these loanwords are still 
in use today.
Key words: serbian language, semantic analysis, etymology, romance loanword, 
culinary terminology.

Увод

вишевековна историјска и културна прожимања балканског и романског 
становништва на Јадранском приморју оставила су свој траг у обиљу романизама 
који су и данас у употреби у приморским говорима. 

под термином романизам подразумевамо старије позајмљенице романског 
порекла (далматороманске лексичке остатке) и новије, којe обухватају лексеме 
преузете из венецијанског дијалекта, фурланског дијалекта, италијанског 
књижевног језика или из неког од осталих романских језика.

циљ рада је да се прикаже заступљеност речи романског порекла из 
лексичко-семантичког поља кухиње и кулинарства у говору спича и да се 
прикупљени материјал анализира према ужим лексичко-семантичким групама и 
са етимолошког аспекта. 

Грађа за рад ексцерпирана је из студије Момчила поповића и драгољуба 
петровића О говору Спича: Грађа, која садржи опис говора спича, речник и 
одабране текстове писане аутентичним говором спича. Говор спича одабран 
је због бројности  романизама који пружају добар увид у опстајање романског 
елемента у говорима црне Горе. 
1 tesicana@gmail.com
2 рад је настао у оквиру пројекта Етимолошка истраживања српског језика и израда 
Етимолошког речника српског језика (178007), који финансира Министарство просвете и 
науке републике србије.
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територија спича налази се у северозападном делу барског округа и 
представља најјужнији део Боке которске. Границе спича чине Бар и петровац са 
једне стране и планински венац који га одваја од унутрашњости са друге стране 
(поповић и петровић, 2009, стр. 12).

Анализа корпуса

у оквиру анализе корпуса испитиване лексеме распоређене су најпре у 
семантичка поља. првобитна идеја је била да полазна методолошка основа за 
приказ овог материјала буде толстојева теорија семантичких микропоља, на 
начин на који је примењена у тематски блиским монографијама Гордане вуковић 
и дијане црњак (вуковић, 1988, стр. 3–7; црњак, 2006, стр. 11–15). Међутим, 
прикупљена грађа, коју чини невелики број алоглотских лексема, условила 
је унеколико другачији приступ, те смо грађу сагледали из перспективе ширих 
семантичких поља. поред поменутих оквира истраживања, имали смо у виду и 
методолошка решења примењена у радовима неколико хрватских аутора који се 
баве истраживањем и анализом романизама посведочених на хрватском приморју 
из перспективе лексикологије и етимологије (gačić, 2008; spicijarić, 2009; miočić, 
2011). 

прикупљени материјал сврстан је у седам семантичких поља – кухињски 
намештај, прекривачи, посуђе, јела и пића, намирнице, називи за мере и остало. 
лексеме су даље распоређиване на основу њиховог ужег одређења. Могућност 
настајања нових значења и развијање деривата елементи су лексичко-семантичке 
анализе.

у оквиру сваког семантичког поља и потпоља лексеме су поређане азбучним 
редом и дата је етимолошка анализа којом се покушао утврдити романски 
предложак анализираних позајмљеница. Коришћени су етимолошки речници 
српског (тј. српско-хрватског), италијанског, румунског језика, као и reW.

Након етимолошке обраде, сваки романизам пореди се са својим варијететима 
из осталих говора црне Горе, далмације и истре с циљем да се укаже на фонетске 
променe до којих је дошло и утврди ареал простирања анализираних романизама.
1. КухиЊсКи НАМештАЈ: таулин m. „стоˮ, таулинић m. „столићˮ

таулин 
	од ит. tavolino, деминутива од ит. tavolo (skok, 3, стр. 428–429 s.v. 

tabla; musić, 1972, стр. 227; lipovac-radulović, 1981, стр. 351). 
Могући предложак и фурл. taulin (< фурл. tavle) (reW5 8514).

•	 ит. tàvola од лат. tăbula(m) „дрвена осаˮ. из овог првобитног значења 
развила су се остала (deli, стр. 1318–1319).

	забележени и облици фонетским ликом ближи ит. предлошку – 
тавулин (вујичић, 1995, стр. 118; станић, 1990–1991, стр. 360) / 
тавулин (пешикан, 1965, стр. 283); таволu͂н (šimunović, 2006, стр. 
582) / таволин (Бојанић и тривунац, 2002, стр. 385). ова позајмљеница 



227КухиЊсКА и КулиНАрсКА терМиНолоГиЈА роМАНсКоГ пореКлА у Говору спиЧА

постала је мотивна реч за именицу таулинић, што указује на одређени 
степен распрострањености и одомаћености лексеме таулин.

таулинић
	изведеница на с.-х. терену од именице таулин домаћим деминутивним 

суфиксом -ић. 
2. преКривАЧи: таваја f. „столњакˮ 

таваја 
	вероватно од вен. tovaia, tavaia (vinja, 3, стр. 259). Могући предложак 

и ит. tovaglia (skok, 3, стр. 447–448 s.v. tavalja; musić, 1972, стр. 227; 
lipovac-radulović, 1981, стр. 351).

•	 вен. / ит. реч од франачког thwahlja „ручникˮ (skok l.c.; deli, стр. 
1355; reW5 8720). 

	забележен и палатализовани облик таваља (musić l.c.) / таваља 
(lipovac-radulović l.c.).

3. посуЂе:
3.1. судови зА КувАЊе: бруштулин m. „лимена направа за пржење кафеˮ, 

пињата f. „лонац, посуда за кување (лимена, бакарна, емајлирана)ˮ, тећа 
f. „велики лонацˮ
бруштулин 
	од сев.-ит. brustolino, док је глагол бруштулати од стит. brustolare 

„пржитиˮ, влат. *brūstŭlare – укрштањем кллат. ūstŭlare, деминутива 
од ūrěre и bruciare (skok, 1, стр. 221 s.v. bruštulati). Могући предложак 
и вен. brustolin (musić, 1972, стр. 138; lipovac-radulović, 1981, стр. 
41).

•	 значење „пржионик за кафуˮ познато је само севeрноиталијанским 
говорима (deli, стр. 171–172).

	забележено и броштулин (musić l.c.) / броштулин (magner i Jutronić, 
2006, стр. 17); метатезом и барштулин (šimunović, 2006, стр. 61). 
романски суфикс на словенску основу – пржулин (пешикан, 1965, 
стр. 271; стијовић, 1990, стр. 300).

пињата 
	вероватно од вен. pignata (musić, 1972, стр. 206). Мање је вероватно 

порекло од ит. pignatta (skok, 2, стр. 659 s.v. pinjav). 
•	 вен. pignata / ит. pignatta вероватно од влат. *pinguiātta(m) (< 

*pinguia(m) (ollām) „лонац за чување мастиˮ < pĭnguis „мастˮ) 
(Pellegrini, 1976, стр. 165–172). свођење на ит. pigna „шишаркаˮ, са 
семантичким помаком мотивисаним обликом лонца мање је вероватно 
тумачење (deli, стр. 928). 

	лексема распрострањена у говорима приморја и континенталне 
црне Горе, без фонетских варијанти.

тећа 
	од вен. techia (skok, 3, стр. 467 s.v. tigan; musić, 1972, стр. 229; 
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lipovac-radulović, 1981, стр. 352); уп. истрором. teča, фурл. tecie 
(skok l.c.).  

•	 вен. techia у вези је с лат. tegula (са деминутивним суфиксом –ŭla 
< лат. tēgănum). до промене g > c  дошло је због хомонимије са лат. 
těgula „црепˮ, након чега се реч раширила у ит. дијалектима (skok l.c.; 
deli, стр. 1320–1321).

	у сплиту варијетет теча (magner i Jutronić, 2006, стр. 174).

3.2. судови зА пеЧеЊе: просуља f. „тигањˮ
просуља 
	далм.-ром. лекс. остатак од лат. frīxorīa, изведенице од лат. frīgere 

(skok, 3, стр. 58 s.v. prsura; šega, 2006, стр. 147); на порекло из далм. 
латинитета указује очувани велар (уп. rocchi, 1990, стр. 181). Мање је 
вероватно порекло од јит. frèsola (musić, 1972, стр. 213). 

	забележено и прсура (Jurišić, 1973, стр. 173; šimunović, 2006, стр. 
476), као и парсура (dulčić i dulčić, 1985, стр. 583).

3.3. судови зА оБедовАЊе и сервирАЊе: дузина f. „комплет од 12 
кашика, виљушака, тањираˮ, каоча f. „мала бакарна посуда са дугом 
дршком слична савременој кутлачиˮ, пирун m. „виљушкаˮ, пјат / пљат 
m. „тањирˮ, ћикара f. „шољица за црну кафуˮ, шкудела f. „шоља за белу 
кафуˮ
дузина 
	од ит. dozzina „туцеˮ (skok, 1, стр. 458 s.v. dunjuli; musić, 1972, стр. 

154; lipovac-radulović, 1981, стр. 69). уп. вељотско dotko, фурл. dodis 
(reW5 2799).

•	 ит. dozzina од фр. douzaine, од крајњег лат. duodecim (deli, стр. 
363–364; skok l.c.). 

	лексема распрострањена у говорима приморја и континенталне 
црне Горе, без фонетских варијанти.

каоча 
	далм.-ром. лекс. остатак од каснолат. cattia (> ит. cazza); облици са -ч- 

старији од облика са -ц-, нпр. кацол, кацола (skok, 2, стр. 10 s.v. kača1; 
musić, 1972, стр. 170; lipovac-radulović, 1981, стр. 87).

•	 ит. cazza  од срлат. cattia „шољаˮ,  неразрешене етимологије (deli, 
стр. 220).

	лексема посведочена у црној Гори (станић, 1990–1991, стр. 354; 
lipovac-radulović, 1997, стр. 117) и Конавлима (kašić, 1995, стр. 356).

пирун 
	од вен. piron, у приморским говорима; иначе, балк. грецизам (гр. 

πειρόνιον > нгр. πειρούνι) (skok, 2, стр. 643 s.v. perun1; musić, 1972, 
стр. 207).

	забележено и перун (kalogjera et al., 2008, стр. 248) / перỹн (šimunović, 
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2006, стр. 394; dulčić i dulčić, 1985, стр. 587) / перун (mardešić-centin, 
1997, стр. 296).

пјат / пљат 
	од ит. piatto (skok, 2, стр. 677–678 s.v. plat; musić, 1972, стр. 207; 

lipovac-radulović, 1981, стр. 267). 
•	 ит. piatto од влат. *plăttu(m) < гр. platýs „широкˮ (deli, стр. 921).
	забележен и облик са уметнутим вокалом -и-, пијат (houtzagers, 1985, 

стр. 323; Jurišić, 1973, стр. 152; vuković, 2001, стр. 264; šimunović, 
2006, стр. 398).

ћикара 
	од вен. cícara (skok, 1, стр. 358 s.v. ćikara; musić, 1972, стр. 233; 

lipovac-radulović, 1981, стр. 54); уп. cicchera (Калабрија), истрором. 
ćéı̯kara (skok l.c.). 

•	 од шп. jícara < мекс. (јокут) gicatli (skok l.c.; deli, стр. 213; reW5 
3755a).

	у сумартину и сплиту варијетет чикара (novaković, 1994, стр. 115) / 
чикара (magner i Jutronić, 2006, стр. 26).

шкудела 
	Млађа посуђеница, од ит. scodella (skok, 3, 645–646 s.v. zdjela; musić, 

1972, стр. 249; lipovac-radulović, 1981, стр. 49; vinja, 3, стр. 226). 
•	 ит. scodella од лат. scŭtella(m), деминутива од лат. scŭtra „тањирˮ, 

неразрешене етимологије (skok l.c.; deli, стр. 1160–1161; reW5 
7756). 

	забележени и палатализовани облици шкуђела (musić l.c.) / шкудеља 
(вујичић, 1995, стр. 138), где је до палатализације дошло због 
утицаја вокала средњег реда е или због утицаја источнохерцеговачког 
дијалекта.

3.4. посуде зА воду: барело m. „буренце за воду, 25lˮ, бокара f. „бокалˮ, 
брока f. „уска емајлирана посуда, са жичаном дршком, за водуˮ, лата f. 
„кантаˮ, „плехˮ, латарица f. „лимена кантица, обично велика конзерваˮ3, 
сић f. „канта за воду, лимена или емајлиранаˮ
барело 
	од вен. baril, ит. barile (ерсЈ, 2, стр. 203–204, са прегледом старије 

литературе).4 романизам распрострањен и у другим балканским 
језицима, уп. буг. барило, алб. barile, тур. baril (ерсЈ l.c.).

•	 етимологија ит. barile није разрешена. указује се на предром. *barro 
3 лексеме лата и латарица у речнику говора спича дефинисане су као „кантаˮ, „кантицаˮ, 
што је доста уопштено, али на основу значења тих лексема у другим црногорским и 
хрватским говорима, јасно је да се ради о посудама у којима се држи вода или, евентуално, 
млеко (Бока которска).
4 вен. baril сматра се медитеранском речју, због широког ареала (vinja, 1, стр. 42–44).
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„блато, глинаˮ (deli, стр. 117) и на лонг. bara са додатим суфиском 
-ile (reW5 1038). 

	у говорима црне Горе и облици на бу-: бурило (станић, 1990–1991, 
стр. 67) / бурило (стијовић, 1996, стр. 281; Ћупић и Ћупић, 1997, 
стр. 37–38). вероватно укрштање лексема бурица и барило (skok, 
1, стр. 112). друга је претпоставка да ликови са бур- нису настали 
укрштањем, већ из два извора – *barro „глинаˮ > барил и *burro које 
је дало облике на бур- (vinja, 1, стр. 42–44).5 

бокара 
	вероватно у вези с лат. *bacca, baccu „врч за воду“ (šega, 2006, стр. 

39–41; reW5 862). Мање је вероватно порекло од лат. bacca, baccar 
„id.ˮ (skok, 1, стр. 184 s.v. bokal).6 извођење с.-х. бокар од вен. bocal, 
ит. boccale (musić, 1972, стр. 135; lipovac-radulović, 1981, стр. 36) 
није могуће, јер прелаз р > л није својствен ром. позајмљеницама 
присутним на словенском терену.

•	 реконструисани лат. облик *bacca, *baccu је могућег келтског порекла 
(reW5 862). 

	забележено и букар(а) (рсА 2, стр. 265). вероватно се не ради о 
укрштању са неком слов. речју, већ о честом прелазу ром. о > с.-х. 
у, до ког долази у свим акценатским положајима (уп. и musić, 1972, 
стр. 78).

брока 
	вероватно од вен. broca (vinja, 1, стр. 71). Мање је вероватно порекло 

од ит. brocca „суд за водуˮ (skok, 1, стр. 216 s.v. broka1).7 
•	 етимологија ромaнског предлошка није разрешена. Као могући 

предложак наводи се реконструисани облик из говорног лат. 
*brŏcca(m) „алатка са дршкомˮ < лат. brŏccus, под утицајем гр. brochìs 
„мастионицаˮ или, мање вероватно, prόchus „суд за водуˮ (deli, стр. 
168; reW5 1320).

	забележен и облик са уметнутим -в- (броква) у говорима далмације и 
истре (turina i šepić, 1977, стр. 23; šimunović, 2006, стр. 82; kalogjera, 
svoboda i Josipović, 2008, стр. 34). 

лата 
	од срлат. latta, чији је други рефлекс дијалекатски облик lattone, 

карактеристичан за говоре северне италије (skok, 2, стр. 274 s.v. lata).
•	 ит. latta од познолат. lătta(m) (deli, стр. 655), могућег германског 

5 основа бур- и у буре (vinja l.c.). На Јадрану, бур- је ранија, домаћа фаза (fase anteriore), 
а бар- каснија, алоглотска фаза (fase seriore), јер су барил, барилот млађи венецијанизми 
(ibid.).
6 због ограниченог ареала речи bacar, ово тумачење доводи се у питање (rocchi, 1990, стр. 
68).
7 скок преузима тумачење из dei, стр. 604, не узимајући у обзир Батистијев суд прихваћен 
од већине етимолога (> гр. βρόχις, βρόχιον „судˮ) (уп. vinja, 1, стр. 71).
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или галског порекла (reW5 4933).
	лексема распрострањена у говорима приморја и континенталне 

црне Горе, без фонетских варијанти. ова позајмљеница постала је 
мотивна реч за именицу латарица што указује на одређени степен 
распрострањености и одомаћености лексеме лата.

латарица
	изведеница на домаћем терену од именице лата суфиксом -арица.
сић 
	Млађа вен. посуђеница (вен. sechio), замењује старије сигло – 

далм.-ром. лекс. остатак од лат. sĭtŭlus, са прелазом т > д (skok, 3, 
стр. 228 s.v. sidlo; reW5 7962).8 

•	 вен. sechio / ит. secchia од говорног лат. *sĭcla(m), срлат. sĭclu(m) < 
кллат. sĭtula(m), неразрешене етимологије (deli, стр. 1172).

	у сумартину и сплиту варијетет сич (novaković, 1994, стр. 136; 
magner i Jutronić, 2006, стр. 150).9 

3.5. судови зА АлКохолНА пиЋА: боцун m. „флаша, доле шира, горе 
уска, из које се служи виноˮ, дамиџаона f. „велика оплетена стаклена 
боца, за вино, уљеˮ
боцун 
	Балканизам вен. порекла (< вен. bozza) са аугментативним суфиксом 

-one (вен. -on) (skok, 1, стр. 177–178 s.v. boca; musić, 1972, стр. 137; 
lipovac-radulović, 1981, стр. 36; cossutta, 2010, стр. 173). облици са 
-ц- несумњиви венецијанизми, док облици са -ч- могу бити старији 
романизми (skok l.c.). 

	лексема распрострањена у говорима приморја и континенталне 
црне Горе, без фонетских варијанти.

дамиџаона 
	од ит. damigiana, вен. damegiana (skok, 1, стр. 378–379 s.v. damižana). 
•	 ит. реч вероватно од фр. dame-jеаnnе, погрешно интерпретирано 

народном етимологијом као dame Jeanne (deli, стр. 310). Могући 
предложак и прованс. damajano / damejano  (< прованс. demeg 
„половинаˮ) (deli l.c.; reW5 2733). 

	забележен прелаз предакценатског ром. вокала -а- у -е-, под утицајем 
дисимилације (уп. musić, 1972, стр. 77) – демижана (Боричић, 2002, 
стр. 64; станић, 1990–1991, стр. 152) / демижана (kašić, 1995, стр. 
354) и прелаз -а- у -и-, ређи у ром. посуђеницама – димижан / димиџан 
(станић, 1990–1991, стр. 157). у облику темижана до прелаза т у д  
долази због мешања блиских дентала (уп. musić, 1972, стр. 86).  

3.6. судови зА уЉе: дамиџаона 
8 према другом тумачењу, старији облик сигло (далм. siclo) није аутохтона реч, већ старија 
вен. позајмљеница, због очуване групе -cl- (rocchi, 1990, стр. 326).
9 Колебање између  ћ  и  ч  је очекивано, јер се изговор овог ит. палатала налази између с.-х. 
ћ и ч.
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дамиџаона
	o етимологији в. § 3.5.

4. ЈелА и пиЋА:
4.1. ЈелА:

4.1.1. општи НАзив: ваган m. „јелоˮ
ваган 
	од фурл. vagán, bagán; уп. ит. дијал. bàgano „место у коме се 

чува посуђеˮ, gabána „посудицаˮ, cavagno, gavagno „корпаˮ. 
Мање је вероватно порекло од вен. vago (musić, 1972, стр. 141; 
lipovac-radulović, 1981, стр. 370).

	забележено и вагун (turina i šepić, 1977, стр. 214; roki, 1997, стр. 
561; kalogjera et al., 2008, стр. 385) / вагy͂н (vuković, 2001, стр. 391; 
šimunović, 2006, стр. 615).

4.1.2. прЖеНА ЈелА: приганија f. „пржено јело (месо, кобасице, јаја, 
поврће)ˮ

приганија 
	изведеница од глагола пригат „пржитиˮ суфиксом -ија, далм.-ром. 

лекс. остатка од лат. frīgere (skok, 1, стр. 530–531 s.v. frigati; rocchi, 
1990, стр. 181; musić, 1972, стр. 212). Мање је вероватно порекло тог 
глагола од ит. friggere (lipovac-radulović, 1997, стр. 238).10 

•	 лат. frīgere (> ит. friggere) ономатопејског је порекла (deli, стр. 460).
	реч посведочена само у спичу (поповић и петровић, 2009, стр. 140).

4.1.3. ЈелА од МесА: брзола f. „врста јела од свежег свињског месаˮ, 
фрешкада f. „јело од меса тек закланих свињаˮ

брзола 
	од вен. brisiola; уп. фурл. brisiole, bras’ola, деминутивни облик 

на -olus (skok, 1, стр. 221–222 s.v. bružola; musić, 1972, стр. 138; 
lipovac-radulović, 1981, стр. 41).

•	 ит. дијалекатски облици од герм. brāsa (skok l.c.).
	Чешћа фонетска варијанта је бржола (Бојанић и тривунац, 2002, стр. 

52) / бржола (turina i šepić, 1977, стр. 24; šimunović, 2006, стр. 84; 
Jurišić, 1973, стр. 31). забележен и облик са вокалом -и-, ближи ром. 
предлошку – брижола (hraste et al., 1979, стр. 77; vuković, 2001, стр. 
49). у Будви и паштровићима брџола (lipovac-radulović, 1997, стр. 
46).

фрешкада 
	изведеница од придева фрешак суфиксом -ада, од ит. fresco (skok, 

1, стр. 530 s.v. fresak; musić, 1972, стр. 239; lipovac-radulović, 1981, 
стр. 96).

10 претпоставка је мање вероватна јер се прелаз лабиодентала f у лабијал p, какав је у 
пригати, сматра  једном од најстаријих промена у романским позајмљеницама (уп. musić, 
1972, стр. 87).
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•	 ит. реч од западнороманског германизма frisk (skok l.c.; deli, стр. 
459; reW5 3521).

	реч посведочена само у спичу (поповић и петровић, 2009, стр. 159).
4.1.4. хлеБ и пецивА: бешкот m. „двопек (хлеб)ˮ, галета f. „тврдо 

и округло пециво, короман, ђеврекˮ, франзела f. „хлеб сличан 
француском, печен у сутомору, после i светског ратаˮ

бешкот 
	интернационална реч, од ит. biscotto (ерсЈ, 3, стр. 211–212, са 

прегледом старије литературе).
•	 ит. biscotto од лат. biscŏctu(m) (skok l.c.; deli, стр. 145; reW5 1123). 

Фистер доводи у питање постојање лат. сложенице од bis и coctum, јер 
она није забележена у срлат. све до Xii века, што указује на каснију 
творбу (lei, 1, стр. 59–76).

	ит. предлошку најближи су облици на би-: бишкот (hraste, šimunović 
und olesch, 1979, стр. 51) / бишкот (milevoj, 2006, стр. 49). облици 
на бе-: бешкот (станић, 1990–1991, стр. 35; Бојанић и тривунац, 
2002, стр. 43; kašić, 1995, стр. 352) / бешкот (Ћупић и Ћупић, 1997, 
стр. 21) не могу се тумачити као псеудоекавизам, јер се јављају у 
јекавским говорима (уп. ерсЈ l.c.); нејасни и облици на ба-: башкот 
(houtzagers, 1985, стр. 207; vuković, 2001, стр. 33; šimunović, 2006, 
стр. 62) (уп. ерсЈ l.c.). 

галета 
	од ит. galletta (skok, 1, стр. 547 s.v. galeta; musić, 1972, стр. 145; 

lipovac-radulović, 1981, стр. 101; deli, стр. 473). 
•	 ит. galletta од фр. gallette, деминутива од стфр. gal „каменчићˮ (skok 

l.c.). семантички помак у фр. gallette мотивисан је истим обликом 
камена и колача (deli l.c.).

	лексема распрострањена у говорима приморја и континенталне 
црне Горе, без фонетских варијанти.

франзела 
	вероватно од рум. franzelă, вар. franzŏla (cioranescu, стр. 340; tiktin, 

2, стр. 185).
•	 рум. franzelă од гр. φραντσόλα, одакле ит. fran(ce)sella (cioranescu l.c.) 

или од нгр. φρανιζέλα (tiktin l.c.). уп. буг. franğela (cioranescu l.c.).
	реч посведочена само у спичу (поповић и петровић, 2009, стр. 159).

4.1.5. КолАЧи: патишпањ m. „врста колача, од брашна и јајаˮ, фугаца f. 
„колач од брашна и јајаˮ

патишпањ 
	од ит. pan di Spagna. Балк. италијанизам, уп. буг. пандишпан, рум. 

pandişpan (skok, 2, стр. 596 s.v. pan2).
•	 ит. pan di Spagna је новија сложеница; први помен крајем Xvii века 

(deli, стр. 869).
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	Ближе ит. предлошку стоје пандишпањ (Бојанић и тривунац, 2002, 
стр. 272); пан де спãња (roki, 1997, стр. 368); падешпãња (šimunović, 
2006, стр. 382). 

фугаца 
	вероватно од срлат. fŏcacēa. Мање је вероватно порекло од ит. 

focaccia (lipovac-radulović, 1981, стр. 97).11 старија позајмљеница је 
с.-х. погача са прелазом ф > п, који сведочи о старини тог романизма 
(skok, 2, стр. 694; rocchi, 1990, стр. 178; šega, 2006, стр. 142–144). 

•	 срлат. fŏcacēa (> ит. focaccia) од лат. focācia(m), у вези с лат. fŏcus 
„огњиштеˮ, тј. „место где се  пекао хлебˮ (deli, стр. 444; skok l.c.).

	лексема посведочена у Боки – фугаца (lipovac-radulović l.c.) / фугаца 
(lipovac-radulović, 1997, стр. 91) и дубровнику – фогаца (Бојанић и 
тривунац, 2002, стр. 427).

4.1.6. тестеНиНе: макаруле pl.t. „макаронеˮ
макаруле 
	од вен. / фурл. macaron, ит. maccherone (skok, 2, стр. 359 s.v. makarun; 

musić, 1972, стр. 185; lipovac-radulović, 1981, стр. 203).
•	 ит. maccherone без коначне етимологије, али са више тумачења.12 

Могуће је гр. порекло, од makaría „јело које се једе на сахраниˮ (дер. 
од makários „блаженˮ) или од споја makários „блаженˮ и aiónios 
„вечанˮ > makarōnía „id.ˮ. према другом тумачењу, ит. maccherone 
од ит. глагола maccare „меситиˮ или именице macco „полента са 
пасуљемˮ (deli, стр. 693–694). 

	реч посведочена у спичу и Боки (поповић и петровић, 2009, стр. 
122; lipovac-radulović, 1981, стр. 203; ead. 1997, стр. 179). ова 
позајмљеница постала је мотивна реч за именицу макарулача, што 
указује на одређени степен распрострањености и одомаћености 
лексеме макаруле.

4.2. пиЋА: мурвоача f. „дудова ракија, дудараˮ
	изведеница на домаћем терену од именице мурва суфиксом -ача. у 

питању је исти творбено-семантички тип „ракија од... ˮ присутан и 
у лексици словенског порекла, уп. ораховача, крушковача, дудовача 
итд (в. Клајн, 2003, стр. 66–67).

5. НАМирНице:
5.1. зАЧиНи и зАЧиНсКе БиЉКе: петрусин m. „першунˮ, цукар m. 

„шећерˮ 
петрусин 
	вероватно од гр. πετροσέλινον (vinja, 1, стр. 28) или од вен. (тј. 

11 прелаз к > г указује пре на дијалекте северне италије као могући извор, јер у тим говорима 
до соноризације међувокалних оклузива долази већ у v веку (уп. skok, 2, стр. 694).
12 тумачења се заснивају на претпоставци да су макароне некада имале другачији облик, тј. 
да су имале облик кнедли (deli, стр. 693–694).
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северноиталијанског) persémolo / presémolo (rocchi, 1990, стр. 272–
273; cossutta, 2010, стр. 106).13

	забележено и петрусимул (šimunović, 2006, стр. 396; roki, 1997, стр. 
381; Jurišić, 1973, стр. 152), као и першẽмул (houtzagers, 1985, стр. 
320) и пршемул (kalsbeek, 1998, стр. 531).

цукар 
	од ит. zucchero / вен. zucaro у приморским говорима (skok, 3, стр. 

384–385 s.v. šećer; musić, 1972, стр. 242; lipovac-radulović, 1981, стр. 
49).

•	 ит. zucchero / вен. zucaro од ар. sukkar (deli, стр. 1470; skok l.c.; 
reW5 8411a).

	лексема распрострањена у говорима приморја и континенталне 
црне Горе, без фонетских варијанти.

5.2. БиЉКе и Њихови плодови: мурва f. „дудˮ, мурвоина f. „дудово 
дрвоˮ, фашин m. „руковет кукурузних стабљикаˮ
мурва 
	далм.-ром. лекс. остатак од mōrus, mōrum (skok, 2, стр. 484 s.v. 

mura2). Мање је вероватно порекло од ит. mora (musić, 1972, стр. 192; 
lipovac-radulović, 1981, стр. 223).

•	 лат. mōrum вероватно из неког од медитеранских језика, можда 
преко гр. μόρον, μορέα (šega, 2006, стр. 180–182; reW5 5696).14 

	лексема распрострањена у говорима приморја и континенталне црне 
Горе, без фонетских варијанти. ова позајмљеница постала је мотивна 
реч за именице мурвоача, мурвоина, што указује на одређени степен 
распрострањености и одомаћености лексеме мурва.

мурвоина
	изведеница на домаћем терену од именице мурва суфиксом -ина, који 

је у највећем броју случаја романског порекла (уп. Клајн, 2003, стр. 
240).

фашин 
	вероватно од вен. fassina, fassinada „свежањ, нарамак дрваˮ < лат. 

fascina (vinja, 1, стр. 149). Мање је вероватно порекло од ит. fascina 
„id.ˮ (skok, 1, стр. 508 s.v. faš; lipovac-radulović, 1981, стр. 82).

•	 ит. fascina од лат. fascina(m) < лат. făscis „свежањ, нарамакˮ (deli, 
стр. 419).

	значење „нарамак дрваˮ још у ји. Боки и на вргади  (lipovac-radulović, 
13 Неки од облика у приморским говорима потичу директно из гр. (нпр. петрусимен, 
Корчула; петршимун, Бошкарија), где би највероватније спадао и спичански петрусин, а 
други из вен. (нпр. прешимул, лабин; прешемул / пршемул, орбанићи) (vinja, 1, стр. 28).
14 рефлекси лат. речи у готово свим ром. језицима, али са различитим значењима – „дудˮ (ит. 
mora, фурл. mòre ) и „купинаˮ (рум. mură, прованс. amora). значење „дрво дудаˮ само у ит. 
и рум. (šega l.c.; reW5 l.c.).
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1997, стр. 79; Jurišić, 1973, стр. 55).
5.3. поврЋе: пипун m. „дињаˮ, порилук m. „празилукˮ

пипун 
	далм.-ром. лекс. остатак од лат. pepo, -onis. уп. буг. пипон, цинц., мегл. 

pipon’u, алб. pjepër (skok, 2, стр. 660 s.v. pipun). Мање је вероватно 
порекло од ит. popone (musić, 1972, стр. 206; lipovac-radulović, 1981, 
стр. 265).

•	 лат. pěpone(m) < гр. pépōn, где се види сем. помак са „печен на сунцуˮ 
на „дињаˮ (deli, стр. 956).

	лексема посведочена у црној Гори (пешикан, 1965, стр. 266; Боричић, 
2002, стр. 215; Ћупић и Ћупић, 1997, стр. 328), дубровнику (Бојанић 
и тривунац, 2002, стр. 283) и Конавлима (kašić, 1995, стр. 362).

порилук 
	први део сложенице од ит. porro (skok, 3, стр. 10 s.v. por; 

lipovac-radulović, 1981, стр. 273). Могући предложак и лат. pŏrrum 
(cossutta, 2010, стр. 94).

•	 ит. porro од лат. pŏrrum „поврћеˮ, предие. порекла (deli, стр. 958).
	забележен и скраћени облик, без словенског дела сложенице – пор 

(Бојанић и тривунац, 2002, стр. 300; kašić, 1995, стр. 363) / пор 
(lipovac-radulović, 1997, стр. 234).

5.4. МАхуНАрКе: макарулача f. „сорта дуге и широке боранијеˮ, фаџола f. 
„пасуљˮ
макарулача 
	изведеница на домаћем терену од именице макаруле суфиксом -ача, 

на основу сличног облика бораније и тестенине. о етимологији в. § 
4.1.6.

фаџола 
	од вен. fasol, fasiol (skok, 1, стр. 126–127 s.v. bažulj). порекло од ит. 

fagiuolo мање је вероватно због фонетског лика ит. речи (musić, 1972, 
стр. 236; lipovac-radulović, 1981, стр. 83). уп. истрором. fažol, фурл. 
fasùl (skok l.c.); вељотско fasúl (reW5 6464).

•	 ит. fagiuolo / вен. fasol од лат. phasěolu(m) < лат. phasēlus < гр. phásēlos, 
могућег егејског порекла (skok l.c.; deli, стр. 413). 

	у старој цГ варијетет ваџола (пешикан, 1965, стр. 288).15 
6. НАзиви зА Мере: багаош m. „мера за жито, 25 кгˮ, багашић m. „мера за 

тежину, 2.5 кгˮ
багаош 
	вероватно у вези с ит. baga „кожна врећа, мехˮ. Можда домаћа 

изведеница на -аш, уз промену рода (ерсЈ, 2, стр. 48–49). другачије 

15 до прелаза ф > в дошло највероватније због утицаја источнохерцеговачких говора у 
којима се глас ф не изговара, те се овај прелаз везује, пре свега, за континенталне говоре 
(уп. musić, 1972, стр. 87).
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о пореклу суфикса -аш < лат. -asius (skok, 1, стр. 89 s.v. bagaš). уп. 
фурл. bagе „бокал за држање вина и других пићаˮ, bagán „барилцеˮ 
(skok l.c.). 

•	 ит. baga у вези с прованс. baga „свежањ, торбаˮ; могуће предие. 
пореклo (dei, стр. 403).

	лексема посведочена у црној Гори – багаш (Боричић, 2002, стр. 28; 
стијовић, 1996, стр. 280; пешикан, 1965, стр. 220) / багаш (Ћупић, 
1977, стр. 11). ова позајмљеница постала је мотивна реч за именицу 
багашић, што указује на одређени степен распрострањености и 
одомаћености лексеме багаош.

багашић
	изведеница на с.-х. терену од именице багаош домаћим деминутивним 

суфиксом -ић. 
7. остАло: бокун m. „комад, парчеˮ, фета f. „парчеˮ

бокун 
	од ит. boccone (skok, 1, стр. 231 s.v. buka; lipovac-radulović, 1981, 

стр. 36; cossutta, 2010, стр. 241). 
•	 ит. boccone је аугментатив од ит. bόcca „устаˮ < лат. bucca „образˮ16 

(deli, стр. 150). 
	у с.-х. говорима, облици са -о- уместо -у- (roki, 1997, стр. 36; milevoj, 

2006, стр. 52) последица су венецијанског утицаја (skok, 1, стр. 231 
s.v. buka). 

фета 
	од ит. fetta (skok, 2, стр. 560–561 s.v. opljača; musić, 1972, стр. 236; 

lipovac-radulović, 1981, стр. 86).
•	 ит. fetta вероватно од *offetta, деминутива од offa, на основу прелаза 

*l’offetta > fetta (deli, стр. 428). лат. реч можда од гр. όφέλλιον, нгр. 
φελλί (skok l.c.).

	лексема распрострањена у говорима приморја и континенталне 
црне Горе, без фонетских варијанти.

Закључак

у овом раду сакупљени су романизми који се односе на кухињу и кулинарство 
у говору спича и извршена је лексичко-семантичка и етимолошка анализа ових 
лексема. лексичко-семантичка анализа указала је на постојање великог броја 
романизама из сематичког поља кухиње и кулинарства који су у употреби у 
говору спича, а који су у српско-хрватски ушли углавном из италијанског 
језика или посредством њега. Њихова заступљеност је очекивана, с обзиром на 
културно-историјске околности и интензивне трговачке активности. Најбројније 

16 значење „образˮ одржало се само у румунском, док је значење „залогајˮ први пут 
забележено код Катона и варона, уместо кллат. os (lei, 1, стр. 1100–1352).
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међу њима су именице, на основу чега можемо закључити да су са прихватањем 
нових предмета истовремено преузимани и њихови називи.

у испитиваном корпусу су, поред правих позајмљеница, присутне и изведенице 
настале на домаћем терену – багашић, латарица, макарулача, мурвоача, мурвоина, 
приганија, таулинић, фрешкада. лексема багаош је такође могућа домаћа 
изведеница, али суд о њеном пореклу није коначан и захтева даља истраживања. 
Најпродуктивнији су домаћи деминутивни суфикс -ић (багашић, таулинић) и 
суфикс -ача (макарулача, мурвоача). Настајање деривата указује на постојање 
одређеног степена адаптираности ових позајмљеница у српско-хрватском језику. 
поред деривације, у обзир је узета и способност развијања полисемије. Међутим, 
ниједна од анализираних лексема није развила полисемантичку структуру. 

етимолошка анализа је показала да романизми у говору спича припадају 
и старијем и новијем слоју романизама. већим делом ради се о новијим 
позајмљеницама, пре свега из венецијанског дијалекта (боцун, брзола, брока, 
бруштулин, макаруле, пињата, пирун, сић, таваја, тећа, ћикара, фаџола, фашин, 
цукар). присутне су и речи пореклом из италијанског књижевног језика (бешкот, 
бокун, галета, дамиџаона, дузина, патишпањ, пјат/пљат, порилук, таулин, фета, 
фрешкада, шкудела), као и једна позајмљеница из фурланског – ваган. постоје и 
старије позајмљенице, тј. далматоромански лексички остаци – каоча, мурва, пипун, 
приганија, просуља. лексема бокара вероватно је у вези с латинским *bacca, 
baccu. лексеме лата и фугаца припадају средњелатинском слоју позајмљеница. 
реч петрусин у приморским говорима потиче из два извора  – директно из грчког 
језика и преко венецијанског дијалекта. лексема франзела, пореклом из румунског 
језика, позната је искључиво говору спича.
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