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Ана Тешић1

Београд

НАЗИВИ РОМАНСКОГ ПОРЕКЛА ЗА ОДЕЋУ, ОБУЋУ И 
НАКИТ У ГОВОРУ СПИЧА2

У раду су разматрани називи романског порекла за одећу, обућу и накит у говору 
Спича и извршена је лексичко-семантичка и етимолошка анализа. Након етимолошке 
анализе, сваки романизам пропраћен је својим панданима из других говора Црне Горе с 
циљем да се укаже на фонетске промене до којих је дошло у овим позајмљеницама и осве-
тли ареал њиховог простирања.

Кључне речи: српски језик, етимологија, лексичко-семантичка анализа, романизам 

1. Увод

Бројни романизми очувани у говорима Јадранског приморја резултат су ви-
шевековног утицаја романских језика и култура на тамошње словенско станов-
ништво.

Термином романизам означавају се речи које су из неког од романских је-
зика или дијалеката ушле директно у неромански језик. Постоје три главна слоја 
романизама у приморским говорима – далматоромански лексички остаци, по-
зајмљенице из венецијанског дијалекта и речи преузете из италијанског књиже-
вног језика. У мањем броју заступљене су лексеме из других италијанских дија-
леката  (нпр.  тршћанског, ломбардског), као и из других романских језика (нпр. 
румунског, француског).

Циљ рада је да се систематизују лексеме романског порекла из лексичко-се-
мантичких група којима се означавају делови одеће, обућа и накит посведочене 
у говору Спича, као и да се изврши лексичко-семантичка и етимолошка анализа 
прикупљеног материјала. За потребе овог рада ексцерпирана је студија Момчила 
Поповића и Драгољуба Петровића О говору Спича: Грађа, коју чине опис говора 
Спича, речник и одабрани текстови писани аутентичним говором Спича. 

Овај рад, у коме су анализирани називи романског порекла за одећу, обућу 
и накит, чини део опширнијег истраживања романског елемента у говору Спи-
ча. У претходном раду (Тешић, у штампи) размотрена је једна шира лексичко-се-
мантичка група – кухињска и кулинарска терминологија. Закључци до којих се 
дошло, као и паралеле које се могу повући испитивањем романизама који припа-
дају различитим лексичко-семантичким групама биће дати у закључку. 

1  tesicana@gmail.com
2 Овај чланак је настао као резултат рада на пројекту бр. 178007 „Етимолошка истраживања срп-

ског језика и израда Етимолошког речника српског језика“, који у целини финансира Министар-
ство просвете и науке Републике Србије и као резултат рада на билатералном пројекту са Репу-
бликом Словенијом 2012–2013 „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компара-
тивни аспект“ / „Narečna leksika srbskega in slovenskega jezika – komparativni aspekt“.

811.163.41’373.6
811.163.41’373.2(497.16 Spič)



118

2. Лексичко-семантичка анализа

2.1. У раду је разматрано деветнаест лексема романског порекла из три 
лексичко-семантичке групе3 – делови одеће, обућа и накит. Прикупљени ма-
теријал распоређен је даље у лексичко-семантичке подгрупе, на основу ужег од-
ређења појединачних речи. Одређене групе и подгрупе састоје се од једног члана, 
због чињенице да су оне у говору Спича заступљене са само једном речи роман-
ског порекла.4 

Лексичко-семантичка група којом се означавају делови од е ћ е  најбројнија 
је и садржи петнаест лексема. У оквиру ње може се издвојити више подгрупа. 
Подгрупа м ат е ри ј а л и  садржи четири лексеме – роба, камбрик, кордела, фаша. 
Подгрупа д ел ов и  же н с ке  од е ћ е  састоји се од пет лексема – камижот, кор-
дун, котула, травеша и фацулет. Подгрупа делови мушке одеће заступљена 
је с речју корет. Реч фанела спада у подгрупу делови горње одеће (мушке и 
женске). Лексеме капот и мантељ налазе се у подгрупи делови горње одеће 
(мушке и женске) који се облаче преко других одевних предмета. 
Лексема фронтин део је подгрупе одевни предмети који се носе на глави 
и њихови делови. У подгрупу остало спада лексема палета, дијалекатска ва-
ријанта књижевног еполета.

Лексичко-семантичку групу којом се означава о б у ћ а  чини само једна 
лексема – шкарпина. У оквиру лексичко-семантичке групе н а к и т  налазе се три 
лексеме – кадена, манина и фркадела. 

2.2. Могућност развијања нових значења одабрана је као један од елемената 
лексичко-семантичке анализе, јер сведочи о уклопљености речи у српско-хрват-
ски лексички систем. 

Од деветнаест романизама који чине наш корпус, две лексеме развиле 
су полисемију – роба, фацулет. Примарно значење лексеме роба, тј. примарна 
семантичка реализација јесте „тканина“. Од овог основног значења, путем 
механизма ланчане полисемије, где се из примарног развило секударно значење, 
а из секундарног терцијарно настала су значења – „одећа“ → „народна ношња“ 
(уп. Драгићевић 2007: 133). Реч фацулет има два значења – „велика женска 
марама“ и „врста разнобојне свилене прегаче“. Сматрамо да се у овом примеру 
полисемантичке структуре може говорити о упоредном постојању двају значења, 
али се такође оставља могућност постојања ланчане полисемије. 

3. Етимолошка анализа

У раду се настојало утврдити ком слоју романизама припадају анализиране 
позајмљенице. Консултовани су етимолошки речници српског (тј. српско-хрват-
ског), италијанског, француског језика и РЕР. Одреднице су уобличене према мо-
делу усвојеном у Етимолошком речнику српског језика (ЕРСЈ), уз одређене изме-
не, имајући у виду да су у нашем раду предмет анализе искључиво лексеме ро-
манског порекла посведочене у говору Спича. 

3 Наш корпус чине искључиво именице које нису у творбеној вези, те смо из тог разлога одлучили 
да користимо термин лексичко семантичка група који подразумева да чланови који су део те це-
лине припадају истој граматичкој врсти и нису у творбеној вези, те самим тим представљају ужи 
скуп од онога који се назива семантичким пољем (уп. Драгићевић 2007: 239).

4 Други чланови који би припадали овим лексичко семантичким групама и подгрупама биле би 
домаће речи, као и алоглотске лексеме нероманског порекла.
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Након наслова одреднице и дефиниције, следи сажет суд о пореклу датог 
романизма, са потврђеним изворним обликом из неког од романских језика или 
дијалеката. Затим се износи суд о пореклу романског предлошка. Сваки романи-
зам пропраћен је потом својим варијететима из других говора Црне Горе (уко-
лико их има) да би се указало на фонетске промене до којих је дошло у овим по-
зајмљеницама и утврдило у којој су мери оне и данас у употреби у приморским и 
континенталним говорима Црне Горе.

кадена f. „дуги ланац за мали женски џепни сат; ставља се око врата и држи 
сат заденут за појас“ 

• Од вен. cadena (Скок 1971‒1974 2: 12-13 s.v. kadena; Мусић 1972: 163; Ли-
повац Радуловић 1981: 141); облици са -т- били би реликти из балканског 
латинитета. 

• Вен. cadena од лат. catena(m), могућег етрурског порекла (ДЕЛИ 1979‒1988: 
217; РЕР 1764).

→ Лексема потврђена и у другим говорима Црне Горе, без фонетских ва-
ријанти.

камбрик m. „врста танког платна“ 

• Од вен. cambriche (Виња 1998‒2004 2: 52‒53). Мање је вероватно порекло 
од ит. cambrì (Мусић 1972: 164; Липовац Радуловић 1981: 147).

• Вен. / ит. реч од имена града Cambray на северу Француске, у коме се ова 
врста тканине производила; облик cambriche, карактеристичан за гово-
ре северне Италије, развио се на основу пикардског изговора имена града 
(Виња l.c.; ДЕЛИ 1979–1988: 190).

→ У континенталној Црној Гори варијетет камрик, с упрошћавањем сугла-
сничке групе -мбр- у -мр- (Вујичић 1995: 56; Гаговић 2004: 112; Станић 
1990-1991: 349; Стијовић 1996: 283). 

камижот m. „дуга женска хаљина, саја“ 

• Од вен. camisoto (Скок 1971‒1974 2: 27‒28 s.v. kamiž; Мусић 1972: 165). Ста-
ријe позајмљеницe, потврђене у балк. латинитету, биле би рум. cămaşa, 
алб. këmishë, kmishë (Скок l.c.).

• Вен. camisoto деминутив од вен. camisa < познолат. camisia(m) (Скок l.c.). 
Познолат. camisia(m) може бити галског порекла (ДЕЛИ 1979‒1988: 191).

→ Лексема потврђена и у другим говорима Црне Горе, без фонетских ва-
ријанти.

капот m. „капут“; капотина m. pej. „изношени капут“ 

• Од ит. cappotto (Скок 1971‒1974 2: 38‒39 s.v. kapa; Мусић 1972: 167; Липо-
вац Радуловић 1981: 155); уп. истрором. capuoto (Скок l.c.).

• Ит. cappotto аугментатив од ит. cappa < познолат. căppa(m) (ДЕЛИ 
1979‒1988: 201; РЕР 1642).

→ Лексема потврђена и у другим говорима Црне Горе, без фонетских ва-
ријанти. Реч капотина њен је домаћи дериват.
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кордела f. „чипка“

• Од ит. cordella (Скок 1971‒1974 2: 153 s.v. korda; Липовац-Радуловић 1981: 
175).

• Ит. cordella деминутив од ит. corda < лат. chorda, грчког порекла (Скок l.c.; 
ДЕЛИ 1979‒1988: 283‒284; РЕР 1881).

→ Лексема потврђена и у другим говорима Црне Горе, без фонетских ва-
ријанти.

кордун m. „канап, шпаг, платнени уски за везивање (џака, прегаче)“

• Од ит. cordone (Скок 1971‒1974 2: 153 s.v. korda; Мусић 1972: 176; Липовац 
Радуловић 1981: 175).

• Ит. cordone аугментатив од ит. corda < лат. chorda, грчког порекла (Скок 
l.c.; ДЕЛИ 1979‒1988: 283‒284; РЕР 1881).

→ Лексема потврђена и у другим говорима Црне Горе, без фонетских ва-
ријанти.

корет m. „мушки јелек без рукава“

• Вероватно од ит. coretto (Скок 1971‒1974 2: 241 s.v. kuraj); варијетет 
корпет(о) можда од ит. corpetto / сев.-ит. corpet(o) (уп. Боерио 1867: 200; 
Пирона 1996: 189).

• Ит. coretto / corpetto изведенице од ит. corpo < лат. cŏrpus, -oris, неразрешене 
етимологије (ДЕЛИ 1979‒1988: 286; РЕР 2248).

→ Лексема потврђена и у другим говорима Црне Горе, без фонетских ва-
ријанти. Варијетет корпет потврђен је само у говорима Истре (Вуковић 
2001: 175; Шимуновић 2006: 243; Роки Фортунато 1997: 237; Мардешић 
Центин 1997: 287).

котула f. „сукња“

• Вероватно од вен. cotola (Мусић 1972: 177; Липовац Радуловић 1981: 177). 
Мање је вероватно порекло од ит. cottola (Скок 1971‒1974 2: 168‒169 s.v. 
kota).

• Вен. / ит. реч од франачког *kotta „туника, хаљина“ (ДЕЛИ 1979‒1988: 293; 
РЕР 4747).

→ Лексема потврђена и у другим говорима Црне Горе, без фонетских ва-
ријанти.

манина f. „наруквица“

• Од ит. manina (Скок 1971‒1974 2: 370‒371 s.v. manina; Мусић 1972: 186; Ли-
повац Радуловић 1981: 206); уп. тосканизам маниља / маниља „наруквица“ 
< тоск. maniglia, некада карактеристичан за говоре Истре, данас најчешће 
замењен венецијанизмом брацолет < вен. brazzoleto (Виња 1998‒2004 2: 
168‒169).5 

• Ит. manina деминутив од ит. mano < лат. manus (ДЕЛИ 1979‒1988: 713‒716; 
РЕР 5339).

5 Лексема манина очувала се у говорима Црне Горе, вероватно због утицаја дубровачког говора у 
коме овај романизам није замењен венецијанизмом брацолет (Мусић 1972: 186).
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→ Лексема потврђена и у другим говорима Црне Горе, без фонетских ва-
ријанти.

мантељ m. „мантил“

• Од ит. mantello (Скок 1971‒1974 2: 372 s.v. mantija; Липовац Радуловић 
1981: 207).

• Ит. mantello деминутив од ит. manto < познолат. măntu(m), изведено од 
лат. mantĕllu(m) „вео“ (ДЕЛИ 1979‒1988: 717; РЕР 5326).

→ Варијетет мантêл у ји. Боки (Липовац Радуловић 1981 l.c.).

палета f. „ознака официрског чина, еполета“ 

• Од фр. epaulette; довођење у везу са ит. spaletta, данас spallina (Липовац Ра-
дуловић 1997: 212) не чини се могућим.

• Фр. epaulette изведеница од фр. epaule < лат. spatŭla „лопатица“ (Блох, 
Вартбург 1950: 218‒219; Гамилшег 1928: 371; РЕР 8130). Данашње зна-
чење „ознака официрског чина“ развило се у XVII в. из првобитног „део 
коњског оклопа“ (Блох, Вартбург l.c.).

→ Лексема потврђена и у Ускоцима (Станић 1990‒1991: 78).

роба f. „тканина“, „одећа“, „народна ношња“ 

• Од ит. roba (Скок 1971‒1974 3: 151 s.v. rob2; Мусић 1972: 219; Липовац Ра-
дуловић 1981: 296).

• Ит. roba од германског rauba (Скок l.c.; РЕР 7090).
→ Лексема потврђена и у другим говорима Црне Горе, без фонетских ва-

ријанти.

травеша f. „прегача која се носи од појаса до мало изнад дужине раше; од 
лепшег је материјала; по дну и на џепу извезена ибришимом“

• Од вен. traversa, ит. traversa (Скок 1971‒1974 3: 494 s.v. travers; Му-
сић 1972: 230; Липовац Радуловић 1981: 360)6; уп. крчкором. traviarsa, 
travarsa „id.“, истрором. travḗsa „id.“ (Скок l.c.). 

• Вен. / ит. реч од лат. tra(n)svĕrsa, сложенице од лат. trans- и vertere (Скок 
l.c.; РЕР 8858).

→ Ближе вен. / ит. предлошку у другим говорима Црне Горе стоји травер-
са (Липовац Радуловић l.c.) / траверса (Мусић l.c.); забележено и траве-
са (Пешикан 1965: 284). У континенталној Црној Гори чешће се јавља ва-
ријетет тровеза (Ћупић 1977: 200; Ћупићи 1997: 493) / тровеза (Стијовић 
1996: 292), са прелазом романског вокала а у о.

6 Истог су порекла и лексеме тарвиẽсла, тарвẽслина, травẽслина „уздужна греда; обла греда; по-
пречна греда на крми или прови; пловидба с јаким бочним ветром“ (Виња 1998 2004 3: 258 259).



122

фанела f. „вунени џемпер“

• Од вен. fanela (Мусић 1972: 235; Липовац-Радуловић 1997: 78‒79). Могуће 
је и порекло од ит. fanella; уп. истрором. faniela, тршћ. fanele, алб. fanellë 
(Скок 1971‒1974 1: 521 s.v. flanel).7

• Вен. / ит. реч преко фр. flanelle од крајњег енгл. flannel8 (ДЕЛИ 1979‒1988: 
442), са испадањем консонанта l; уп. дисимиловани облик franel, потврђен 
у венецијанском говору (Дорија 1987: 224). 

→ У континенталној Црној Гори забележена и палатализована варијанта 
фањела (Боричић 2002: 340; Стијовић 1996: 293; Пешикан 1965: 288; Ћу-
пић 1977: 200; Ћупићи 1997: 532) / фањела (Вујичић 1995: 130), као и облик 
са прелазом ф > в ванела / вањела (Станић 1990‒1991: 74).9

фацулет m. „велика женска марама, повезача од танког, готово паучинастог 
ткања, везује се испод затиљка или браде“, „врста разнобојне свилене прегаче, са 
ресама на дну“; фацулетић m. „марамица“

• Од ит. fazzoletto (Скок 1971‒1974 1: 501‒502 s.v. facol; Мусић 1972: 236; Ли-
повац Радуловић 1981: 78).

• Ит. fazzoletto вероватно деминутив од ит. fazzuolo < говорног лат. 
*faciŏlu(m), изведенице од лат. făcies „лице“, могућег лонгобардског порек-
ла (ДЕЛИ 1979‒1988: 421‒422; РЕР 3130).

→ У континенталној Црној Гори забележени и варијетети са прелазом ф > в10  
– вацулет (Пешикан 1965: 288), варцуле / варцулет (Станић 1990‒1991: 
76). Лексема фацулетић је изведеница на домаћем терену од лексеме фа-
цулет.

фаша f. „уздужно парче (платна, хартије, земљишта)“

• Од ит. fascia (Скок 1971‒1974 1: 508 s.v. faš; Мусић 1972: 236; Липовац Ра-
дуловић 1981: 82). Делом може припадати и балканском латинитету, пре-
ко румунског и албанског, уп. буг. фаша „кожна трака“ < рум. faşe „повој“; 
алб. fashë „повој, трака“ (Скок l.c.).

• Ит. fascia од лат. făscia(m) < лат. făscis „сноп“ (ДЕЛИ 1979‒1988: 418; РЕР 
3208).

→ Лексема потврђена и у другим говорима Црне Горе, без фонетских ва-
ријанти.

фркадела f. „дуга укосница“

• Вероватно од вен. forcadela (Мусић 1972: 240). Мање је вероватно порекло 
од ит. архаизма forcatella (Липовац Радуловић 1981: 92).

• Вен. forcadela је изведеница од вен. forca „виљушка“ < лат. fŭrca(m) (РЕР 
3593).

7 Књижевни облик фланел, -ела је у српско хрватски ушао преко нем. Flannel, од крајњег енгл. 
flannel (Скок 1971 1974 1: 521 s.v. flanel).

8 Енглеска реч од од галског gwlanen, изведенице од gwlan „вуна“ (ДЕЛИ 1979 1988 l.c.).
9 На прелаз ф > в највероватније су утицали источнохерцеговачки говори у којима се глас ф не из-

говара (Мусић 1972: 87).
10 В. претходну напомену.
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→ У континенталној Црној Гори забележени и варијетети са прелазом ф > в11 
– вркадела (Гаговић 2004: 35; Станић 1990‒1991: 101) / вркадела (Пешикан 
1965: 288), као и палатализовани облик вркађела (Станић l.c.). 

фронтин m. „предњи део качкета“

• Од вен. frontin (Мусић 1972: 240; Липовац Радуловић 1981: 96). Могуће је 
и порекло од ит. frontino (Скок 1971‒1974 1: 220 s.v. brunčela). Старија по-
зајмљеница је арум. frunceană „обрва“ (< лат. frons, -tis), реликт из балкан-
ског латинитета (Скок l.c.).

• Вен. frontin / ит. frontino изведеница од ит. fronte < лат. frŏnte(m), неразре-
шене етимологије (ДЕЛИ 1979‒1988: 461; РЕР 3533).

→ Лексема потврђена и у другим говорима Црне Горе, без фонетских ва-
ријанти.

шкарпина f. (обично pl.) „плитка свечана мушка ципела“

• Од ит. scarpino / scarpina (Скок 1971‒1974 3: 258 s.v. skarpa; Липовац Раду-
ловић 1981: 326).

• Ит. реч деминутив од ит. scarpa < герм. *scarpa „џеп израђен од коже“ 
(ДЕЛИ 1979‒1988: 1145‒1146; РЕР 7981c).

→ Забележено и шкарпун < ит. аугментатива scarpone (Мусић 1972: 247; Ли-
повац Радуловић 1997: 282).

4. Закључак 

Лексика Спича обилује романизмима, те се истраживањем овог корпуса 
може стећи добар увид у степен утицаја романских језика на говоре Црне Горе. 
Лексеме романског порекла заступљене су у општем лексичком фонду, дакле, 
у готово свим терминолошким скупинама које се тичу свакодневног живота и 
функционисања људи. Лексичко-семантичке групе којима се означавају делови 
одеће, обућа и накит, анализиране у овом раду, састоје се од 19 лексема и друга 
су најбројнија скупина романизама забележених у говору Спича. Најбројнија је 
раније анализирана терминологија кухиње и кулинарства (в. Тешић, у штампи). 
На мањи број романских позајмљеница заступљених у називима за одећу, обућу 
и накит може утицати чињеница да се њима означавају предмети који су захте-
вали развијенији степен друштва, док се називи из терминологије кухиње и ку-
линарства односе на предмете који су део једног од најосновнијих подручја људ-
ског живота.

Етимолошка анализа показала је присутност позајмљеница новијег слоја у 
лексичко-семантичким групама којима се означавају делови одеће, обућа и на-
кит у говору Спича – венецијанизама и италијанизама, као и једног галицизи-
ма (палета). Од деветнаест испитиваних романизама, девет речи пореклом је 
из италијанског књижевног језика – капот, кордела, кордун, манина, мантељ, 
роба, фацулет, фаша, шкарпина. Из венецијанског дијалекта преузете су чети-
ри лексеме – кадена, камижот, котула, фркадела. У венецијанско-италијанске 
позајмљенице спада пет лексема – камбрик, корет, травеша, фанела, фронтин. 
Међу анализираним лексемама није забележена ниједна позајмљеница из бал-
канског латинитета.

11 В. напомену 9.
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Лексичко-семантичка и етимолошка анализа назива за одећу, обућу и 
накит показала је вишеструки утицај романских језика и дијалеката на говор 
Спича, који се огледа у различитим путевима позајмљивања лексике романског 
порекла, као и у развијању фонетских варијанти, што указује на степен адапти-
раности и распрострањености ових лексема не само у поменутом говору, већ и у 
осталим деловима Црне Горе. О уклопљености анализираних романизама у срп-
ско-хрватски лексички систем сведочи и постојање вишезначности, приказано 
на примерима лексема роба и фацулет. 
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ANALYSE DES NOMS D’ORIGINE ROMANE DES VÊTEMENTS, CHAUSSURES ET 
BIJOUX DANS LE LANGAGE DE SPIČ

Résumé

Cette étude traite les noms d’origine romane des vêtements, chaussures et bijoux présents dans le lan-
gage de Spič du point du vue étymologique et sémantique. Après l’analyse étymologique, nous avons présen-
té les justifications dialectales des autres langages du Monténégro dans le but d’indiquer des changements 
phonétiques qui se sont réalisées dans les noms analysés et de montrer lа diffusion régionale des emprunts 
lexicals analysés.

Mots-cles: langue serbe, etymologie, analyse lexicale et semantique, emprunt lexical roman. 
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