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ТЕРМИНОЛОГИЈА КРВНОГ СРОДСТВА У 
СРПСКОХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ! 

у раду се анализира терминолошки сиСтем крвног сродства у српскохрватском 
језику и указује на проблем позајмљени ца у оквиру тог система. 

Српскохрватски језик располаже богатом и разгранатом терми
нологијом сродства, како на дијалскатском, тако и на нивоу стан
дардног језика. Књижевни језик је чак конзервативнији у односу на 
неке дијалекте (чакавски и кајкавски), јер чува MHore називе који су у 
њима изашли из употребе. 

Овде желимо да изнесемо нека општа запажаља о терминима 
KpBHor сродства у сх. језику. Чини нам .се да. су за ТQ најцрикладније 
полазиште Креберови универзални приицнпи Помоhу којих је, углав
ним цртама, могуЬно описати и ех. терминологију сродства. То су: 1) 
разлика између припадиика различитих покољен.а; 2) разлика између 
. правог и бочног сродства; 3) разлика у узрасту у оквиру истог 
покољеља; 4) пол сродника; 5) пол roворника; 6) пол лица преко Kojer 
се остварује сродничка веза; 7) разлика између крвних сродника и 
сродника који су то постали брачном везом; 8) живот или смрт лица 
преко Kojer се остварује сродничка всза2. Због тora Ьемо сх. термине 
сродства условно посматрати као јединствен систем, иако се у грани
цама простирања сх. језика сигурно може издвојити неколико система3 • 

1 Ово је проширена верзија реферата ПРОЧIIТ"dНОГ на XI међународном конгресу славнста, 
одржаном у БратнслаВII од 30. aBI)'Cтa до 8. септембра 1993. године. Она представља један 
(унеколико измењен и допуњен) део магистарске тезе: Рообииска тер1tШНОlЮzија у 
српскохрватском језику, која се заснива на подацима из 98 nyнктова и педесетак ширllX 
области, прикупљеним из линпшстичКIIХ и етнографскlIX извора, Упитника за српскохрватски 
дијалектолошки атлас и упитника аутора. Због ограничености простора у раду наводимо 
провеннјенцију термина само када је то неопходно. Такође, у списку извора и литературе 
наводнмо само дела цитирана у раду. 

2 Кroeber 1952: 176. 
3 Уочљива је разлика између развијеног система сродства (и терминологије) нпр. у Црној 

Гори (са врло преЦИ3НIIМ, ИЗДIlФереНЦltраним теРМlIнима) и суженог система (са терминима 
неугрализованог значења) који је карактер"стичан нпр. за Хрватско приморје. 
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Пошто се овде бавимо само терминима крвног сродства, нећемо 
узимати у обзир седми Крсберов принцип, а осми за сх. терминологију 
сродства није релевантан. 

Пре но што почнемо наше разматрањс, потребно је да термине 
сродства поделимо на номltнаЦltоне -сермltне и -сермине за обраћање4 • 
За назив номинационн rермltюt одлучили смо се зато што полазимо од 
десигната и испитујемо каквим се све називима он номинује5 • Назив 
-серминн за обраћање преузимамо од Бодрогија и Георгиеве, Московс 
и Радеве. Напомињемо да није увек могућно направити оштро разгра
ничењс између ове две групе термина. 

За номинационе термине релевантни су следеhи прин
ципи: 

1) Разлика између припадника различитих покољења, нпр. терми
ни деда, прадеда, чукундеда номинују сроднике у другом, трећем 
односно четвртом колену узлазне линије, док термини син, унук, 
праунук означавају сроднике у првом, другом односно трећем колсну 
силазнс линије. Интересантно је да у сх. језику постоје термини и за 
претке даље од четвртог колена6, нпр.: наврдед, аскурђел, курђел, 
курлебало, сукурдов (книн)7; парђипан, КУfђел, аскурђел, курејбало, 
сукурдов, аЖМltкур, курајбер (Цетиње); наврнбаба, аскунђела, 
курђуna, куребала, сукурдача. сурдепача, бела орл1tца9• 

2) Термини праве и бочне линије нормално се разграничавају, а 
само изузетно долази до њиховог укрштања, нпр. сltновац "унук; братов 
син" (Имотска крајина)10; унук "унук; братов или сестр'ИН син" (Кло
котич)lJ, непут "унук; братов или сестрин син" (Сплит) 12. 

3) Пол сродника изражава се на два начина. При номиновању 
најближих сродника користе се посебни термини за лица мушког и 
женског пола. У питању је, дакле, нека врста "суплетивне" моције13, нпр.: 

.. Оваква подела термина сродства је уобичајсна, само се групе различито ДСФIlНИШУ, нпр. 
termsofreference И lennsоfаddгеss (Bodrogi 1962), што прихватају и бугарски аУТОРII: рефера
швнн термнни и термнни на адрес (ГеОРПIСва, Москва, Радева 1972: 160); IIЛИ номннатнвные 
термюш и вокатнвные термнны (Шарапова 1972:3(0). 

5 При том ие губllМО из вида рслативни карактер термина сродства, тј. да лице озиачено 
овим или оним термином није то у апсолутном СМIIСЛУ, веЬ само у односу према иеком дру
гом, сасвим одређеном лицу (Моисеев 1963: 122; Szymczak 1966: 11). 

, за разлику од нпр. украјинског, где ни у дијалсктима нису потврђени термиии за озна-

чавање предака поеле четвртог колена (Бурячок 1954:8). 
7 Усмени податак. 
8 Усмени податак. 
9 Ово су термини из књижевног дела: М. ПаВIlЬ, Предео сm1Кан чајем, Београд 1988, стр. 

237. Упореди још и: курђел. аскурђел. курлебало. курцула (М. Капор, дух Мије Љубана, 
"Политнка" од 08. 11. 1992, стр. 11); наврндед. аскурђел. кудел. куребал. сукурбал. белн орао; 
наtJрнбаба. аскунђела. курђела. куребала. сукурдача (МIIТРОВIlЬ 1985: 182). 

10 И У кашупском се унук назива СlIновцем (Szymczak 1966:70). 
11 До овог УКРШТ"dња вероватно је дошло под УТllцајем рум. nepol "унук; братанац; се

стриЬ" (БјелстиЬ 1991:394), али упореди буг. гнук "унук; братов син; сестри н син" (Георги
ева, Москова 1976:81; Георrnева, Москова, Радева 1972: 171). 

12 У питању је далмато-романски леКСIIЧЮI остатак од лат. nеЈЮS. nерОш (Skok s.v. nepUt). 
13 Szymczak 1966: 13-14. 
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отац (отац, тата, ћаћа, папа, i>ai>a. 1ШIUl, баrа, баћа, башrа, бабо, 
јапа, чича) : мајка (мат, мат, матер, мајка, нана, нон а) 

син (син, i>ujere, бир) : кћн (кfщ кћер, кћерка, i>eвojкa) 
брат (брат, буразер) : сестра (cecrpa, i>ai>a, i>oi>a) 
деда (i>ei>, i>ei>a, i>ei>o, аариотац, стартата, бабо, стари, crapjaпa, 

отата, noi>UH, џуш) : баба (баба, бака, нана, crаршкаrи, сrаршкајка, 
crаршкама, нена). 

Код номиновања остаЩIХ сродника јавља се нормална моција, нпр.: 
унук: унука, снновац : СНlЮ8lща. crрнчевнћ : сrрнчевићка, 

ујчевић .' ујчевићка, браrанац : браrаНlЩО, сестрнћ : сесrрнчина, 
браryчеi> : браryчеi>a. 

4) Важан фаЕrop у разrpaиичавању термина јесте н пол говорника, 
и то кад је у питању браТО80 ИJII{ сестрино дете у односу на другог 
брата или сестру, нпр.: 

снновац "братов. снн мушкој особн" : братћ "братов син женској 
особи" (Љешгавско, Ужице); синова Ц .' браrаннћ (Никшиh, Васоје
внhи, Цуце, Г. Полимље); синовац: браrанац (Деспотовац, Шајкашка); 

cннoвнЦll "братова кhи мушкој особи" : браrаница "братова кhи 
женској особи" (ЈЬештанско, Васојевиhи); синовица : браrанична 
(Никwиh, Цуце); синовица : браrнннца (Шајкашка); снновнца : 
браrнчнна (Ужице); синовица : браrаниЧlfна (Г. Полимље); снновка 
: браrићка (Лика); 

нећак "сестрин син мушкој особи": сеарић "сестрин син женској 
особи" (Јарак, Шајкашка); нећак: сестран (Пољица); наијак.· сеаран 
(Имотска крајина); 

нетјаЮtНЈа "сестрина кhи мушкој особи" : сеарићка "сестрина кhи 
женској особи" (Лика); HeтJtjaKHНJll : сеарана (Имотска крајина); 
нећакнН14 : сесrрнчнна (Јарак); нећака .' сеcrрнчнна (Шајкашка); 
неаера : сестрана (Пољица). 

Међутим, далеко чешhе ово разграничење изостаје, па је братов 
син и брату и сестри: снiювац, 6ратанац, неnут, зерман, кујин, а сестрин 
син и брату и сестрн : сестрић, сеcrричнћ, нећак, неnут, кујнн. 

5) Пол лица преко којег се остварује сродничка ве38 углавном није 
релевантан код правог сродства. То значи да се преци и оца н мајке 
ооначавају истим терминима : i)ei>, баба; nptЮei>, nра6аба; чукунi>еi>, 
чукунбаба. У неким срединама се овим термин.ма ооначавају само очеви 
преци. ПQнегде се 38 сродника по мајчиној JUDlИји мора нагласити да је 
ло мајци .' /jei> ло мајци, баба ло мајци, тетl«l ло мајци (Г. Полимље), а 
понегде се јављају разграничења типа : велнl«l баба "очева мајка" : мала 
баба ,,мајчина мајка" (Херцеговина)14. Разлика се не прави ни у силазној 
лиинји, при номиноваљу потомака сина или кhери. Користи се један 
термин: унук, унука; nраунук, праунука; чукунунук, чукунунука15• 

14 Упореди диференцијаWlју у полanском - gr6tb "очева мајка" :6dbiJ "мајчииа мајка" 
(Radtowski 1958:288). 

15 Иста је СИ"ђ'&WIја и у осталим CIIовеиским језиWlма, а као пример дифереИWlј&WIје у
пореди даиске термиие s,,,,ne:rf1fl "унук од сина" : dattersf1fl "унук од кIIери"; :rвnnedatter "уиука 
од сина" : doJterdatter "унука од кIIери" (Куэиецов 1971:264). 
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Код бочног сродства чува се разграничеље термина за номино
ваље: 

а) братовог и сестриног детета16, нпр.: 
братов син (браrан, браrанац, браrаНJtћ, браruћ) : сестрин син 

(cecrpJth, сесrРJtчJtћ, сесrРJtЧUН, сеcrРJtчан) 
братова кhи (браrана, браrаНJtца, браrаНJtчна, браruчна, бра

ruчJtна) : сестрина кhи (cecrpaHa{ сесrРJtчJtна, сесrРJtчна, сесrРJtчка) 
б) очевог и мајчиног брата 7, нпр.: 
очев брат (сrрJtц, чuча, aJttJtџo, crapJt rarKO) : мајчин брат (ујак, 

у ја ц, вујец, ооиџо) 
в) детета очевог и мајчиног брата, нпр.: 
очевог брата син (сrРJtчевJtћ, сrрJtковJtћ, сrРJtчак, браr oi) сrрица, 

браr oi} чJtче, aJttJtџuћ) : мајчиног брата син (ујаковић, ујчевић, вујЧJtћ, 
браr oi) ујака, браr oi} ујца, i}aUЏJth) 

очевог брата кhи (сrрuчевка; сrрuчевuћна, crрuчевuћка, cecrpa oi) 
crpuцa, сестра oi} чuче, aJttuџuчна) : мајчиног брата кhи (ујчевка, 
ујчевићка, вујJtЧна). 

у веhини случај ева сестра и оца и мајке означава се истим 
термином ~ rera, rerкa, rеца, па стога нема диференцијације у номино
ваљу деце очеве и мајчине сестре, нпр.: 

очеве и мајчине сестре син (reruh, rеrЮtћ, rеrковJtћ, браr oi) rerKe) 
очеве и мајчине сестре кhи (rеruчна, rerЮtчuњо, rerковJtћка, 

cecrpa oi) rerкe). 
Међутим, спорадично се јављају и разграничени термини: rerкa, 

ала "очева сестра" : rеза ,,мајчина сестра" (Јањево); ада : rеза 
(Мрковиhи); хада : rerKa (Херцеговина)18. 

т е р м и н и з а о б р а h а љ е иајчcmhе су деминутиви и 
хипокористици изведени од номинациоиих,· термина, па су за љих 

релевантни сви горе размотреии приицiши. Међутим, термини за 
оораћање одражавају и треhи Креберов прив:цип, разлиКу У узрасту У 
оквиру истог покољења19, јер постоје специјални термини за обраhaњe 

l' ово разграиичеlЬC ишчезава у ИСТОЧИOCllовеНСЈСИМ језицима (али се задржава Ј двјалек
твма, нпр. у jyroэaпaдвим ухрајввсквм roIIoрима, ВИДИ Буричок 1954:9) н иеким бугарским 
говорима, док се у 0CТ8JIIIМ CJI~ јеэllЦВМa чува. 

17 ово paэrpaввчеи.с се ИJry6иno у источиocnовенским језицима (чак полако нестаје и у 
дијалектнма) nже се за оба сродника усталио нови уопштеин термин lJяlJя (види Трубачев 
1959:79). у западВOCIIовеисlCИМ језицима уопштава се једаи од термина за означавав.е н 
очевог и мајчиног брата (за ПOJloCЈСИ види Szymczak 1966:96). 

18 До овог разграиичен.а је ДОШJIО под утицајем турског језика у коме постоје посебин тер
мини за очеву и мајчину сестру. Међутим, У иеЈСИМ бугарским говорима јаЈШа се дифереи
цијација која иије pe3YJIТ8T страног утицаја - llelИ "очева сесгра" : тenш "мајчина сесгра" 
(Геортева, Москова, Радева 1972 : 166). чак постоје и мишљен.а да су Словени имали раз
граиичеие термиие за очеву и мајчииу сестру (Филии, Ф. П., О терминах родства и род
ствсllИЬDt отвошеинА в древиерусском литературиом языке, Я3Wl Н МblUIJfe_ XI, Мо
сква-Леиинград 1948, 339, цитат према: Буричок 1961:88) . 

., у низу језика старији и млађи брат/cecrpa означавају се различитим термииима (мађар
СЈСИ, вијетнамсЈСИ ... ). У индоевропској термииолоmји та разлика је из~на (Исаченко 
1953:65-66). 
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сродницима из покољења говорника - старијем брату и старијој 
сестри2О, нпр.: 

баћа "старији брат" : бра1' "брат" (Орашје); баћа, бајuца, бајић 
: брar (Херцеговина); ба1'а : бра1' (д. Мутница); баја : браћ1tја 
(Пирот); баца: бра1' (Молизе); ба1'а, ЛlllUl : браr (Радимња); 

дада "старија сестра": cecrpa "сестра" (д. Мутница, В. Крчимир, 
Бучум, Врањско Поморавље); нена, нене, неница, ненка, ненкица, неца 
: сеара (Херцеговина); кека : сеара (Радимња); лалка : сеара 
(Врање); лојка : сеара (Свиница); шоша : cec1'pa (Молизе). 

Једна од карактеристика термина крвног сродства јесте и њихова 
многозначност21 • Код номинационих термина то може бити последица 
сливања термина праве н бочне, очеве и мајчине, мушке и женске 
линије22 (види горе), али има случајева када употреба истог термина 
за означавање различитих сродника није последица сливања поменутих 
линија, нпр.: ам.щш "стриц; родитеље в стриц; очев брат од стрица/у
јака/тетке"; амnја "тетка; родитељева тетка"; бабо "отац; родитеље в 
отац"; OaHЏIl ,.ујак; родитеље в ујак"; мајка "мајка; родитељева мајка"; 
crриц "стриц; родитељев стриц; очев брат од стрица/ујака/тетке"; 
1'e1'Ka "тетка; родитеље ва тетка; родитељева сестра од стрица/уја
ка/тетке"; ујак "ујак; родитељев ујак; мајчин брат од стрица/ујака/тет
ке". 

Овакве термине можемо поделити у две групе: 
а) десигнат је удаљени сродник без посебног терминолошког 

одређења у систему, па се преузимају већ постојећи термини за његово 
номиновање. Најбољи пример за то су: "родитељев стриц" - употре
бљава се или термин С1'рnц или термин деда или комбинација ова два 
термина oeoa-С1'р1tка; "родитеље в ујак" - ујак, деда, деда-ујо; "роди
тељева тетка" - 1'e1'Ka, баба, баба-1'е1'ка. 

б) термини који стоје између номинациоиих и термина за 
обраћање: бабо, јала, мајка, нана. Иако за номиновање десигната 
постоји посебан термин, у овом случају деда, баба, под утицајем 
употребе у свакодневном говору термини којима се означавају отац и 
мајка се Јстаљују као номинациони и за одређење оца и мајке 
родитеља. 

Употреба истог термина за различите сроднике у домену терми
на за обраћање је далеко шира и Флексибилнија него код номинационих 
термина. Због тога долази до честих укрштања термина: 

2tI Ову појаву налазимо нпр. у руском (Шарапова 1970:301-302) и бугарском језику (Ге
opmeвa, Москова, Радева 1972:168-169). 

11 Види reopmeвa, Москова, Радева 1972:170. 
11 Сливање или раздвајање очеве 11 мајчиие, праве н бочне, мушке и жеиске линнје, као 

и раздвајање сродства по браку и крвног сродства rcopmeвa и Москова издвајају као струк
турио-коиститугивне прииципе НОМlIнациоиог (по њиховој термииолоmјн - рефератнвиог) 
система сродства (reopmeвa, Москова 1976: 105). Заправо се ти принципи своде на 6., 2., 5. 
и 7. Креберов принцип. 

:13 Не Ј'10жемо са сигурношhу тврдити да се овде ради управо о номинационим термини
ма, због непрецизности записивача у погледу сврставања забележних термина у ред номина
ционих или термина за обраhање. 
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а) у оквиру праве линије: 
Термин којим се обраhа претку у другом колену користи се при 

обраhаљу прецима свих даљих колена, нпр.: деда "деда; прадеда; 
чукундеда"; баба "баба; прабаба; чукунбаба". 

Истим термином обраhа се родитељу и родитељу родитеља, нпр.: 
баба, бабо, ћаћко, јапа, оцо "отац; деда"; лика, лила, .мајка, .мajКltцa, 
.ма.ма, .ма.мица, наја, нана. нанка ,,мајка; баба,,2 . 

б) у оквиру бочне линије: 
Термини којима се обраhа рођсном брату или сестри користе се 

при обраhаљу свим бочним сродницима истог покољеља: баrа. браца. 
браче, брајо, брале, браша, браrенце, брашћ, браrо "брат; стричев 
син; ујаков син; теткин син"; сеја, сека, сеарица, сеcrричица, сеcrричка 
"сестра; стричева кhи; ујакова кhи; теткина кhи". 

в) код сливања термина праве и бочне линије врло су честе 
комбинације: 

"отац; бра"" - баца, баћо; 
"отац; стриц" - чича, Чltка, ЮtКО. CrpJfKO, -сајка, rико; 
"отац; стриц; бра"" - баћа, баја, бащ браца, лала. 

Терминологију сродства сх. језика чини, с једне стране, аутохтона 
словенска лексика, а с друге - позајмљенице, углавном из суседних 
језика. Позајмљенице се јављају претежно у периферијским говорима; 
у контактним областима, нарочито у дијаспори. Само су турцизми 
продрли и у унутрашњост сх. језичке терит()рије (последица ислами
зације дела становништва).,о 

Мали број термина преузет је из албанског: бир, џ.уш; бугарског: 
башrа; немачког: о.ма.ма, опапа и румунског језика: .ма.мујка, верул, 
веришора. Све ове позајмљенице~у регионалног карактера, тј. нису 
ушле у стандардни језик. ". 

С друге стране, веома су бројни романизми (далматизми, вене
цијанизми, италијанизми): барба, бишноно. дон до, кужин; не6уд, 
Henyr, ноно, пapeHr, зер.ман итд. и турцизми: ала, а.миџ.а, бабо, буразер, 
даиџ.а, ха.ма, rеза итд. Многе од ових позајмљерица су ушле и у 
кљижевни језик. . 

Својом бројноhу ове две групе позајмљеница су утицале и на 
терминолошки систем у који су продрле. Романске. позајмљенице, 
значењски неиздиференциране, вишезначне, упор. нпр.: барба, до1;tдо, 
куњад "стриц; ујак"; кујин, непуч, невод "братов син; сестрин син" 
истиснуле су из употребе Домаће термине с ра'зграниченим значељем 
и тако утицале на сужаваље система. С друге стране, међу турцизмима 
постоје одређени специјализовани термини којих нема у сх. језику, па 
су они, у неким сегментима, допринели БОГ"dhељу наше терминологије 
уводеhи нова, сх. језику несвојствена разграничења, нпр. хали "очева 
сестра" и rеза ,,мајчина сестра". 

Овим прилогом смо само у основним цртама приказали систем 
терминологије крвног сродства у српскохрватском језику и дотакли се 

:м Види Пре1Ходии пасус под б). 
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проблема позајмљеница. У интегралном тексту магистарске тезе раз
матрамо и питаља етимолоmје, творбе, географске дистрибуције итд. 
термина крвног сродства. 
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ТЕРМИНОЛОГИЯ КРОВНОro РОДСТВА В 
СЕРБСКОХОРВАТСКОМ ЯЗЫКЕ 

Сербскохорватский язык отличается богатоl и разветвлеииой терминологией 
родства. IIри исследовании термннологической систеNUd родства необходнмо разгра
иичить номннационные термнны от термниов обращення. 

Дифференциация иоминациоиных термннов зависит от: 
- принадлежности к определеиному поколеиию; 

- характера родственноl свизи (связь по прнмоl лииии или побочная); 
- пола родствеииика 

- пола эго; 

- пола лица, являющеrocя одиовременно родственником эго и другого лица. 

Дифференциация термннов обращення зависит, кроме приведенных факторов, и 
от возраста внутри одного поколеиня. 

Наряду с автохтонной, славянскоl лексикоl в области терминологин родства 
встречаются и занмствовання, среди которых caNUdМН многочисленными являются 

термнны турецкого И романского происхождения. 


	scan_001
	scan_002
	scan_003
	scan_004
	scan_005
	scan_006
	scan_007
	scan_008
	scan_009
	scan_010

