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НАЗИВИ РОМАНСКОГ ПОРЕКЛА ЗА АТМОСФЕРСКЕ ПОЈАВЕ У
ГОВОРИМА ЦРНЕ ГОРЕ – НАЗИВИ ВЕТРОВА46
The paper analyzes Romance borrowings in the domain of atmospheric phenomena, such as wind names, in the vernaculars
of Montenegro. The material is taken from dialectal dictionaries of coastal and inland vernaculars of Montenegro and then
analyzed from the standpoint of etymology, lexicology and semantics. Finally, the examined lexemes are compared with
Romance borrowings in other vernaculars of the Adriatic in order to indicate different phonetic changes that have occurred
in these borrowings.
Key words: Serbian language, etymology, lexicology, semantics, Romance borrowing, wind names.

Увод
Потреба да се што прецизније идентификују и именују временске прилике и појаве на Јадранском
приморју једна је од најосновнијих потреба становника овог поднебља, јер временски услови умногоме
утичу на свакодневни живот и рад, нарочито на риболов, трговину, пловидбу. Лексеме којима се
означавају различите атмосферске појаве чине значајан део говора Јадранског приморја. Ова лексика је
специфична јер спада како у општи лексички фонд, тако и, једним својим делом, у поморску
терминологију у ширем смислу (називи ветрова, олуја итд.).
За потребе овог рада анализиран је само део ове велике терминолошке скупине, а то су називи
ветрова романског порекла. Грађа је ексцерпирана из дијалекатских речника који доносе лексички
материјал из приморских и континенталних говора Црне Горе.
Прикупљени материјал разматран је са лексиколошког, етимолошког и семантичког аспекта. Уз
сваки назив наведени су и фонетски варијетети из других приморских говора да би се указало на могуће
промене до којих је дошло у овим позајмљеницама, односно да би се показала дијалекатска адаптација
ових романизама у говорима Црне Горе и читавог Јадранског приморја. Такође, занимало нас је каква је
ареална дистрибуција анализираног материјала, тачније који су од испитиваних назива ветрова
посведочени и у говорима континенталне Црне Горе, као и до каквих је семантичких помака дошло.
У оквиру етимолошке анализе, дат је романски предложак и утврђено ком слоју романизама припадају
испитиване лексеме – старијем или новијем. Старијем слоју позајмљеница романског порекла припадају
далматоромански лексички остаци. У новији слој спадају позајмљенице из различитих дијалеката
италијанског језика (нпр. венецијанског, тршћанског) и позајмљенице из италијанског књижевног и
других романских језика (нпр. француског, румунског). При утврђивању етимологија, коришћени су
етимолошки речници српског (тј. српско-хрватског), италијанског језика и REW.
Етимолошка анализа
У оквиру етимолошке анализе лексеме су распоређене азбучним редом. На почетку стоји наслов
одреднице, а затим следе дијалекатске потврде из говора Црне Горе (са наведеном убикацијом) и податак
о првом помену речу, уколико је назначен у RJA. У другом делу одреднице даје се суд о пореклу датог
романизма – прво се износе потврђени романски предложак и додатна образложења, а потом евентуалне
паралеле (нпр. из других балканских или романских језика и дијалеката). У трећем делу одреднице
износи се суд о пореклу романског предлошка. У четвртом делу одреднице наведени су фонетски
варијетети из приморских говора Далмације и Истре, уколико их има, и назначене могуће фонетске
промене.
Одреднице су уобличене према принципу усвојеном у Етимолошком речнику српског језика
(ЕРСЈ), уз одређене измене, због чињенице да у овом раду анализирамо искључиво позајмљенице
романског порекла посведочене у говорима Црне Горе.
бава бава f. „поветарац који набира морску површину, лахор“ сз. Бока (Musić), „id.“ ји. Бока
(Lipovac-Radulović 1981), Будва и Паштровићи (Lipovac-Radulović 1997), бавижела f. „ветар“ ји. Бока
(Lipovac-Radulović 1981), Будва и Паштровићи (Lipovac-Radulović 1997).

Од ит. bava (di vento) (Skok 1: 124 s.v. bava; Musić 1972: 129; Lipovac-Radulović 1981: 30); исти
романски предложак имају баварин Дубр., Чилипи, Цавтат / бабарин Корчула „портикла“ (Skok l.c.) и
бавулũн ихт. „слинка“ Сеструњ / бавуш ихт. „ципал, слинавац“ (Vinja 1: 51).

46

Овај чланак је настао као резултат рада на пројекту бр. 178007 „Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког
речника српског језика“, који у целини финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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Ит. bava од средњовековног лат. bava < *baba „пљувачка“, ономатопејске речи из дечијег језика
(Skok l.c.; DELI 125; REW 853).

Посведочено у говорима Далмације и Истре, без фонетских варијанти.
бура бура f. „североисточни ветар на Јадрану“ сз. Бока (Musić), „влага, влажност; невреме“ Загарач
(Ћупићи), бура „невреме, мећава; усталасано море“, „кишовито лето“ Ускоци (Станић), буран, -рна, -рно
„влажан, кишовит (обично о годишњем добу)“ Загарач (Ћупићи), фиг. „посебно весео, раздраган (смех)“
Никшић (Ђоковић), бурин m. „слаб североисточни ветар“ сз. Бока (Musić), „id.“ ји. Бока
(Lipovac-Radulović 1981), Будва и Паштровићи (Lipovac-Radulović 1997), буринет dem. сз. Бока (Musić). –
Од XVIII века; у значењу „север“ од XIII века (RJA).

На Јадрану вероватно од ит. bora, вен. bora (Skok 1: 238 s.v. bura; Musić 1972: 140); у осталим
с.-х. говорима свесловенска реч потврђена још у псл. у значењу „вихор“ (Skok l.c.; SP 1: 453 s.v. bura;
ЭССЯ 3: 97–98 s.v. *bura / *bur'a); бурин од вен. borin (Musić l.c.); буринет са двоструким ром.
деминутивним суфиксом (-ino + -eto).

Ит. / вен. bora од лат. bŏrea(m) „северни ветар“, грчког порекла (DELI 155; REW 1219).

Посведочено у говорима Далмације и Истре, без фонетских варијанти.
гарбин гарбин m. „југозападни ветар“ сз. Бока (Musić), гарбин „id.“ ји. Бока (Lipovac-Radulović 1981),
Будва и Паштровићи (Lipovac-Radulović 1981), гарбун „id.“ ји. Бока (Lipovac-Radulović 1981), Будва и
Паштровићи (Lipovac-Radulović 1981). – Од XVII века (RJA).

Од ит. garbino (Skok 1: 552 s.v. garbin; Musić 1972: 146; Lipovac-Radulović 1981: 104).

Ит. garbino вероватно од ар. garbi „западни“ (DELI 476; REW 3683).

Посведочено у говорима Далмације и Истре, без фонетских варијанти.
грего грего m. „североисточни ветар“ сз. Бока (Musić), „id.“ ји. Бока (Lipovac-Radulović 1981), Будва и
Паштровићи (Lipovac-Radulović 1997), Спич (Поповић/Петровић), грего-леванте m. „врста ветра“ ји.
Бока (Lipovac-Radulović 1981), Будва и Паштровићи (Lipovac-Radulović 1997).

Вероватно од вен. grego (Lipovac-Radulović 1981: 59). Мање је вероватно порекло од ит. greco,
које предлаже Musić (1972: 148), због фонетског лика ит. речи, у коме није дошло до соноризације
оклузива.

Код вен. grego / ит. greco „врста ветра“ дошло је до семантичког помака са „грчки“ на „ветар
који дува из правца Грчке“ (DELI 519); грего-леванте од вен. grego-levante (Lipovac-Radulović 1981 l.c.).

Посведочено у говорима Далмације и Истре, без фонетских варијанти.
лебић лебић m. „југозападни ветар“ сз. Бока (Musić), лебићада f. „јак југозападни ветар“ сз. Бока (Musić),
„id.“ ји. Бока (Lipovac-Radulović 1981), Будва и Паштровићи (Lipovac-Radulović 1997).

Од ит. libeccio (Skok 2: 280 s.v. lebić; Musić 1972: 181); лебићада од вен. libichiada (Musić l.c.;
Lipovac-Radulović 1981: 189).

Ит. libeccio вероватно од гр. λιβιξός „западни“ (Skok l.c.; DELI 668). Могући етимон је и ар. lebek
„јужни ветар“ (DELI l.c.; REW 4959a).

Варијетет лебићода на Брачу (Šimunović) и Вису (Roki-Fortunato), са прелазом романског вокала
а > о.
леванат леванат m. „источни ветар“ сз. Бока (Musić), леванат „id.“ ји. Бока (Lipovac-Radulović 1981),
Будва и Паштровићи (Lipovac-Radulović 1997), Спич (Поповић/Петровић). – Од XVI века (RJA).

Од ит. levante (Skok 2: 291 s.v. leva; Musić 1972: 181; Lipovac-Radulović 1981: 191).

Ит. levante је поименичени партицип актива ит. levare „дићи, подићи“ од лат. levare < лат. lĕvis
„лаган“ (DELI 667; REW 5000).

Посведочено у говорима Далмације и Истре, без фонетских варијанти. Лексема левантạ̑ра „јак
источни ветар“ Селца на Брачу (Vuković), Вргада (Jurišić) / левантọ̑ра „id.; типично зимско невреме с
кишом и источним ветром“ Вис (Roki-Fortunato), Брач (Šimunović) вероватно је пореклом из тршћанског
дијалекта, од тршћ. levantera, уп. Doria 328.
маестрал маестрал m. „западни ветар“ ји. Бока (Lipovac-Radulović 1981), Будва и Паштровићи
(Lipovac-Radulović 1997), мајстрал „id.“ сз. Бока (Musić), маштраол „id.“ Спич (Поповић/Петровић),
маестралет dem. ји. Бока (Lipovac-Radulović 1981), мајстралун augm. сз. Бока (Musić). – Од XVIII века
на Приморју (RJA).

Од ит. maestrale (Skok 2: 351 s.v. mađistor (IV); Musić 1972: 185; Lipovac-Radulović 1981: 202).

Ит. maestrale је изведеница од ит. maestro < лат. magǐstru(m) (DELI 698; REW 5229); назив ветра
развио се из синтагме magistralis ventus, јер се помоћу овог ветра одређивала навигација (Skok l.c.).

Велики број варијетета у Истри и Далмацији – маестро у Дубровнику (Бојанић/Тривунац),
мајиштрõл на Вису (Roki-Fortunato), мештрõл на Брачу (Šimunović).
оштријал оштријал m. „јужни ветар“ сз. Бока (Musić), оштријал „југозападни ветар“ ји. Бока
(Lipovac-Radulović 1981), Будва и Паштровићи (Lipovac-Radulović 1997), ауштријао „id.“ ји. Бока
(Lipovac-Radulović 1981), Будва и Паштровићи (Lipovac-Radulović 1997).

279


Вероватно од ит. ostro (Skok 2: 314 s.v. lojstro; Musić 1972: 198); у облику ауштријао,
потврђеном на Муу, почетно ау- није очувани латински дифтонг au, већ пре наслањање на неки други
лик, попут Ауштрија и сл. (Vinja 2: 232). Могући етимон је и вен. ostro (Lipovac-Radulović 1981: 240).

Ит. ostro од лат. austrum „југ“; творба и суфикс италијанске речи можда према венецијанском
моделу, уп. вен. ostro (DELI 854; REW 807).

Посведочено у говорима Далмације и Истре, без фонетских варијанти.
пуленат пуленат m. „ветар са запада који ван Боке диже таласе а јавља се као последица невремена негде
на северном Јадрану“ сз. Бока (Musić), пуленает „id.“ Спич (Поповић/Петровић), пулентада „id.“ ји. Бока
(Lipovac-Radulović 1981), Будва и Паштровићи (Lipovac-Radulović 1997).

Од ит. ponente, са дисимилацијом н – н > л – н (Skok 3: 7–8 s.v. -ponjat; Musić 1972: 214); лексема
пулентада је венецијанизам (Lipovac-Radulović 1981: 281).

Ит. ponente од лат. ponĕnte(m) „запад“, поимениченог партиципа лат. ponĕre; значење „врста
ветра“ развило се потом из синтагме (sole) ponente „сунце које залази (на западу)“ (DELI 954; REW 6647).

Посведочено у говорима Далмације и Истре, без фонетских варијанти.
рефул рефул m. „удар ветра“ сз. Бока (Musić), рефун „id.; особа променљивог расположења“ сз. Бока
(Musić), рефуо „id.“ ји. Бока (Lipovac-Radulović 1981), Будва и Паштровићи (Lipovac-Radulović 1997).

Од вен. refolo (Skok 3: 124 s.v. reful; Musić 1972: 218; Lipovac-Radulović 1981: 291).

Вен. refolo је сложеница од префикса re- и *folo, поствербала од лат. деминутивног глагола
flabŭlare < лат. flare (Skok l.c.; DELI 1045; REW 3341).

Посведочено у говорима Далмације и Истре, без фонетских варијанти.
трамонтана трамонтана f. „северозападни ветар“ сз. Бока (Musić), трамонтана „id.“ ји. Бока
(Lipovac-Radulović 1981), Будва и Паштровићи (Lipovac-Radulović 1997), трамонтана Спич
(Поповић/Петровић).

Од ит. tramontana (Skok 2: 482–483 s.v. *munt-; Musić 1972: 230; Lipovac-Radulović 1981: 359).

Ит. tramontana од лат. transmontanа(m) „која је са друге стране планине“, сложенице од префикса
trans- и montanа(m) (Skok l.c.; DELI 1359; REW 5664).

Варијетети трамунтона / тармунтона / тремунтона на Брачу (Šimunović).
фуријал фуријал m. „ветар са југоистока“ сз. Бока (Musić), фуријан „id.“ сз. Бока (Musić), фуријалет dem.
сз. Бока (Musić), фуријанет dem. сз. Бока (Musić).

Вероватно од вен. forean, furian, на шта указује појава двојног суфикса -ан / -ал; довођење у везу
са фурија „силина, бес“ < лат. furia је народна етимологија (Vinja 1: 159).

Вен. forean, furian анемоним изведен од fora < лат. foris „напољу“ (Vinja l.c., REW 3431).

Посведочено у говорима Далмације и Истре, без фонетских варијанти.
шијун шијун m. „оркански ветар, вихор“ сз. Бока (Musić), шијун „id.“ ји. Бока (Lipovac-Radulović 1981),
Будва и Паштровићи (Lipovac-Radulović 1997), Спич (Поповић/Петровић).

Од ит. scione, вен. sion (Skok 3: 394 s.v. Šipnata; Musić 1972: 245; Lipovac-Radulović 1981: 323).

Ит. / вен. реч вероватно од гр. σίφον (Skok l.c.; REW 7950a). Могућа је и веза с фр. echillon, о
чему опширније Vinja 3: 214–215.

Посведочено у говорима Далмације и Истре, без фонетских варијанти.
шилок шилок m. „југоисточни ветар“ сз. Бока (Musić), шилок „id.“ ји. Бока (Lipovac-Radulović 1981),
Будва и Паштровићи (Lipovac-Radulović 1997), Спич (Поповић/Петровић), „јак пљусак“ Стара ЦГ
(Пешикан), Загарач (Ћупићи), шилочић dem. сз. Бока (Musić), шилочина augm. сз. Бока (Musić).

Од ит. scilocco (поред scirocco) (Skok 3: 392 s.v. šilok; Musić 1972: 245; Lipovac-Radulović 1981:
323).

Ит. реч вероватно од ар. šaluk / šuluk / šaruk „топли југоисточни ветар“ (Skok l.c.; REW 8478a).
Опширније о етимологији ит. scilocco / scirocco Vinja 3: 215.

Забележен аугментатив шилокалỹн на Брачу (Šimunović).
Закључак
У овом раду разматрани су називи ветрова романског порекла посведочени у говорима Црне Горе.
Етимолошка анализа показала је присуство новијег слоја романских посуђеница – италијанизама и
венецијанизама. Од четрнаест овде приказаних лексема, осам води порекло из италијанског књижевног
језика – бава, гарбин, лебић, леванат, маестрал, пуленат, трамонтана и шилок. У
италијанско-венецијанске посуђенице спадају три лексеме – бура, оштријал и шијун. Забележенa су и три
венецијанизма – грего, рефул, фуријал.
Од испитиваних назива за ветрове романског порекла само су два потврђена и у говорима
континенталне Црне Горе – бура (Загарач, Ускоци, Никшић) и шилок (Стара ЦГ, Загарач).
Лексема бура у континенталној Црној Гори носи значење „влага, влажност; невреме; мећава“,
док је на Јадранском приморју основно значење „североисточни ветар“. Разлика у семантици
проузрокована је различитим пореклом речи бура у приморским и континенталним говорима – на
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Приморју је романског, а у континенталним говорима највероватније домаћег порекла, односно у питању
је реч потврђена још у прасловенском у значењу „вихор“ (уп. Skok 1: 238 s.v. bura; SP 1: 453 s.v. bura;
ЭССЯ 3: 97–98 s.v. *bura / *bur'a). Оставља се и могућност да је лексема бура у континенталним
говорима Црне Горе резултат контаминације словенског и романског облика.
Лексемом шилок се у говорима континенталне Црне Горе означава „јак пљусак“. Семантички
помак са „врста (јаког) ветра“ на „јак пљусак“ могао би се објаснити чињеницом да јак ветар често са
собом доноси и јаку кишу, тј. невреме, те су се два поменута временска феномена почела означавати
једним називом.
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