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Увод 

Црквенословенски језик данас је богослужбени језик православних словенских 

народа. Раније, у средњем веку, он је био не само богослужбени језик, већ и језик 

писмености и културе словенског културног ареала. У то време црквенословенски језик, у 

својим националним редакцијама, био је у основи духовног живота Словена и њиховог 

међусобног општења. 

Прасловенски језик. Најстарији словенски језик, од којег су се, непосредно или 

посредно, развили сви словенски језици, назива се прасловенским језиком. Лингвоним 

прасловенски је услован, јер се не зна како су тај језик називали људи који су њиме 

говорили. Прасловенски је језик без споменика писмености и све што се данас зна о том 

језику резултат је његове лингвистичке реконструкције, првенствено упоредно-

историјским проучавањем словенских и индоевропских језика. Оне језичке црте које су 

заједничке словенским и неким несловенским индоевропским језицима вероватно су у 

прасловенском језику наслеђене из праиндоевропског, а оне језичке црте које су 

заједничке словенским језицима, а немају паралеле у другим индоевропским језицима 

највероватније су у тим језицима наслеђене из прасловенског, у којем су настале. 

Време у којем је постојао прасловенски језик одређује се различито. У сваком 

случају треба имати на уму да је формирање појединих језика по правилу дуг процес и да 

је неопходно разликовати време почетне или неке касније фазе формирања прасловенског 

језика од времена његовог постојања као посебног језика. Са великим словенским сеобама 

почетком првог миленијума н. е. тај процес је несумњиво био започет. Са највише 

извесности може се, ипак, говорити о прасловенском језику од средине (или прве 

половине) I миленијума пре Христа до почетка I миленијума нове ере. 

Ћирило и Методије. Почетак словенске писмености стоји у вези са светом и 

равноапостолном браћом Кирилом и Методијем. Њихова просветитељска делатност међу 

словенским народима започета је 863. године у Великој Моравској по позиву 

великоморавског кнеза Растислава (842-871). Он је наиме упутио је посланство 

византијском цару Михаилу (842-867) са молбом да му пошаље таквог „епископа и 

учитеља“ који би моравском народу објашњавао хришћанску веру на разумљивом, 

словенском језику. У Цариграду је понуда кнеза Растислава добро примљена и још боље 

схваћена и одлучено је да се у Моравску пошаље једна верско - културна мисија 
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нарочитог типа и метода рада, на чије су чело постављена браћа Константин Философ и 

игуман Методије, учени и угледни људи, већ искусни у пословима ове врсте, јер, како је 

то образложио сам цар Михајло Браћи: „обојица сте Солуњани, а Солуњани чисто говоре 

словенски“. 

 Браћа Константин (у монаштву назван Ћирило) и Методије били су родом из 

Солуна у коме је у то време живело много Словена, а нарочито је ближа и даља околина 

Солуна била густо насељена словенским живљем. Зато се и сматра да су Браћа, иако по 

народности Грци, већ у детињству добро научили словенски језик. 

Старији брат Методије (око 815-885) једно време је управник области настањене 

Словенима у долини Струме, али се касније повукао у манастир Полихроно на Олимпу и 

замонашио. 

 Млаћи брат Константин (827-869) још је у Солуну показао изузетну даровитост за 

науку, па га је царица Теодора довела у Цариград, где је заједно са будућим царем 

Михаилом студирао код најбољих професора и научника онога времена. По завршетку 

студија најпре је обављао дужност хартофилакса (библиотекара и архивара) Цариградске 

патријаршије, а потом је позван да на Великој школи у Цариграду предаје философију 

(отуда му надимак „Философ“).  

 Пре мисије у Моравској Константин је учествовао у двема мисијама: арапској 

мисији у Малој Азији код Сарацена и, заједно са Методијем, у хазарској мисији, приликом 

које је Константин, у граду Херсону, проучио самаријски дијалект и писмо, пронашао 

јеванђеље и псалтир на готском и научио тај језик и ту је пронашао мошти светог 

Климента Римског. 

 Пре поласка мисије на пут у Моравску, Константин је заједно са Методијем и 

другим сарадницима саставио азбуку за словенски језик и превео богослужбено јеванђеље 

и друге основне богослужбене књиге. Тако опремљени стигли су у Моравску 863. или 

најкасније 864. године.  

 У Моравској су Константину и Методију додељени ученици да их  Браћа науче 

словенској писмености и припреме за свештенике. Поред тога, радили су на увођењу 

словенског богослужења и организовању националне цркве, а наставили су и са 

превођењем библијских и других богослужбених књига. Већ од првих дана овај и овакав 
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рад Браће наишао је на отворено непријатељство латинско - немачког свештенства, које је 

раније овде ширило хришћанство.  

 После четрдесет месеци боравка и рада у Моравској света Браћа су 867. године, на 

позив папе Николе I, заједно са својим ученицима кренула на пут у Рим. На путу за Рим, у 

Венецији, Браћа су имала диспут са тзв. тријезичницима, који су сматрали да су у 

писмености допуштена само три језика: јеврејски, грчки и латински, они језици на којима 

је био исписан натпис на Спаситељевом крсту. Ослањајући се на Свето Писмо и примере 

из црквене историје, Константин је доказао да сваки народ има право да слави Бога на 

свом језику.   

 У децембру 867. године Константин - Ћирило и Методије су, носећи са собом 

мошти светог Климента Римског, стигли у Рим, где их је дочекао нови папа Адријан II, 

који је одобрио вршење богослужења на словенском језику. У Риму се Константин 

изненада разболео, ступио у грчки манастир и замонашио се узевши монашко име 

Ћирило. Упокојио се 14. фебруара 869. године.  

Идуће, 870 године, Методије је постављен за Панонско-моравског архиепископа. После 

Ћирилове смрти Методије се није одмах вратио у Моравску, већ је, на позив кнеза 

Коцеља, отишао у Панонију, где је наставио преводилачку и просветитељску делатност. 

 Међутим, ово наименовање је наишло на жесток отпор немачких бискупа 

(салцбуршког, посавског), који су, сматрајући те територије својим подручјем, настојали 

да спрече Методију преузимање дужности. На превару су га извели пред свој суд и скоро 

пуне три године држали у тамници у Баварској, из које је ослобођен тек на директну 

интервенцију папе Јована VIII и тако се, 874. године, вратио у Моравску. У Моравској је у 

међувремену дошло до великих политичких промена: уз помоћ Немаца Растислава је 

свргао са престола његов синовац Сватоплук, који је био противник словенске 

писмености. Методије се упокојио 6. априла 885. године, претходно указавши на Горазда, 

једног од својих ученика, као на наследника. 

 После Методијевог упокојења у Моравској су настали тешки дани за словенско 

богослужење и словенску писменост. Нови папа Стефан V није потврдио Горазда за 

Методијевог наследника, већ је на место Панонско - моравског архиепископа именовао 

немачког бискупа Вихинга и забранио богослужење на словенском језику. Ученици светог 

Ћирила и Методија протерани су из Моравске, а неки продани као робље.  
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 Међутим, прогнани из Моравске, њихови многи ученици пренели су праксу 

словенске писмености у другим крајевима словенског света. Најјаче жариште словенске 

писмености, глагољске, распламсало се у Македонији, на обалама Охридског језера, где је 

нашао уточиште и деловао велики број прогнаних ученика на челу са Климентом и 

Наумом. За време владавине бугарског цара Симеона (893-927) развија се снажан центар 

словенске писмености на његовом двору у Преславу.  

Познате су две словенске азбуке: глагољица и ћирилица. Глагољица је прво 

словенско писмо, њу је саставио Константин - Ћирило. Основни извор глагољице је грчки 

алфавит, али садржи и елементе преузете из старојеврејског писма и, можда, коптског. 

Ћирилица је настала од грчког уставног, свечаног писма, допуњена словима којих у 

грчком алфавиту није било, и то у Преславу, у време владавине цара Симеона. Током X и  

XI века у употреби су равноправна била оба писма – глагољица и ћирилица. Почетком XII 

века, међутим, ћирилица је код православних Словена на Балкану потиснула глагољицу и 

остала у употреби, у новијој варијанти, све до данас. Све до средине XIX века ћирилица је 

била службено писмо и у Влашкој и Молдавији.  

 Редакције старословенског језика. Хиљадугодишња историја словенског 

књижевног језика може се, у општим цртама, поделити у три периода. 

 Језик првог периода словенске писмености, засведочен у споменицима до XI века, 

настао на подлози дијалекта Словена настањених у околини Солуна, назива се 

старословенски језик. То је, дакле, први књижевни језик Словена, настао средином IX 

века,  и на коме се ширила писменост међу Словенима у наредна два столећа. 

Старословенски језик веома је близак прасловенском, који није писмено посведочен, већ 

се реконструише у својој позној фази (V- IX век хришћанске ере) поредбеним путем, на 

основу историјског развоја појединих словенских језика проистеклих из дијалеката 

прасловенскога, на челу са старословенским.  

 Језик средњег периода, почев од XII века, који је у основи сачувао граматички 

склоп одражавајући измене које су плод утицаја живих словенских језика (руског, 

српског, бугарског, македонског), јесте старословенски језик редакцијске писмености или 

средњоцрквенословенски. Овај период познат је и као период редакција, јер су се у том 

периоду формирале националне редакције старословенскога језика (руска, српска, 

бугарска, румунска, македонска, у науци познате као рускословенски језик, 
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српскословенски језик итд.). Како су се те редакције формирале? Сматра се да један 

рукописни споменик припада одређеној редакцији на основу језичких црта које се у њему 

налазе и под редакцијом треба разумети прилагођавање старословенског језика живом 

говору пишчевог краја. Било је мало сачуваних језичких карактеристика у сачуваним 

споменицима, а претпоставља се да је потребно око двеста година за формирање једне 

редакције. Тако,  када кажемо да је у X веку постојала српска редакција, онда већ у VII-

VIII веку почиње формирање неке редакције коју можемо окарактерисати као српску 

редакцију. У том периоду, 1619. године, Мелетије Смотрицки саставио је граматику 

црквенословенскога језика, којом је извршена кодификација црквенословенског 

правописа, заснованог на руској ортоепији. На тај начин руска редакција старословенског 

језика постаје или добија име црквенословенски језик. После исправљања књига у Русији 

за време патријарха Никона (друга половина XVII века), црквенословенски језик добија 

тај облик и та ортографска правила, који се чувају до данашњих дана. 

  У новијем периоду, почев од XVIII века, старословенски језик руске редакције, 

познат као црквенословенски језик (рускословенски или новоцрквенословенски), преко 

богослужбених књига из Русије, постаје богослужбени језик православних Словена. Од 

тридесетих година XVIII века и код Срба се у богослужењу раширио црквенословенски / 

рускословенски језик. 

 О српској редакцији старословенског језика. Усвајање црквенословенског језика 

за богослужбени језик цркве у Срба може се, у кратким цртама, представити на следећи 

начин. Прихватање писмености у српским земљама текло је, вероватно, упоредо с 

примањем хришћанства у време византијског цара Василија I, а у време када је тадашњим 

српским областима владао кнез Мутимир. Ширење хришћанства и укључивање у 

панонско - моравску архиепископију условило је прихватање тековина Свете Браће које су 

допринеле општем културном напретку Срба, а најпре прихватање првог књижевног 

језика Словена – старословенског. Основна функција старословенског језика била је 

литургијска, али је временом старословенски постао општи књижевни језик Словена. 

Временом су црте народног језика почеле да продиру у старословенски и тако настају 

националне редакције старословенског језика.  

Старословенски језик био је богослужбени језик, језик култа, али и први књижевни 

језик Словена. Исту улогу имао је и српскословенски језик. Створивши своју редакцију, 
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српски књижевни посленици на тај језик најпре су преводили богослужбене књиге. Тако 

су највећа дела византијске духовности рано зазвучала на српскословенском и поставила 

основе заједничке духовне песничке баштине. За потребе духовног поучавања највише су 

превођена житија, а потом и дела световне књижевности. Преко византијске књижевности 

дошла су, осим приповедака и романа, и дела из осталих области уметности и живота 

(законици, повеље, побожне приче). Српскословенским језиком су, дакле, писана дела 

богослужбене и црквене намене, али и уопште књижевне намене. 

Основна карактеристика српскословенског језика јесте диглосија. Диглосија означава 

„употребу двају језичких типова у истој друштвеној заједници, уз функционалну 

диференцијацију тих типова. Функцију „вишег стила“ обављао је српскословенски језик, 

док је народни језик функционисао као „нижи стил“, прикладан за писање о стварима из 

свакодневног живота.  

Дуги ток посрбљавања старословенског језика и образовања српске редакције – 

српскословенског – завршио се током XII века. Тако од XII века па до 30 - их година XVIII 

века српскословенски врши функцију књижевног језика у Срба. 

      Црквенословенски језик у Срба. После велике сеобе Срба под Арсенијем III 

Чарнојевићем и доласком у нове крајеве, српски народ, изложен верском и језичком 

притиску католичке Аустроугарске, духовно се окреће Русији и обраћа јој се за помоћ. 

Наиме, увидевши да црква са својим кадром који је материјално, образовно и културно 

био на ниском ступњу, не може успешно обављати своју пастирско - националну службу, 

Мојсије Петровић – митрополит београдски и карловачки – обраћа се Русији и цару Петру 

Великом за помоћ. Резултат те српско - руске културне оријентације јесте отварање 

славенске школе у Сремским Карловцима 1726. године.  

 Прву славенску школу водио је Максим Суворов, често уз помоћ свога брата 

Петра, до 1731. године. Уместо Суворовљеве славенске, 1733. године почела је рад 

славенско - латинска школа у којој је предавала група руских учитеља из Кијева на челу с 

Емануилом Козачинским, а која је трајала до 1737. године. На тај начин русификовање 

српских школа, започето за време митрополита Мојсија, настављено је и у време 

митрополита Вићентија Јовановића. Његовим настојањем, крајем 30 - их година XVIII 

века цркве и манастири  београдско - карловачке митрополије били су снабдевени руским 
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богослужбеним књигама. Тако је рускословенски језик, тада почео да постаје – и до данас 

остао – богослужбени језик Српске православне цркве. 

 У новој језичкој средини, српској, рускословенски се у извесној мери прилагодио 

српском језику. Такво србизирање одразило се, пре свега, у србизирању изговора: „У том 

смислу штампани рускословенски текстови читају се и поју, углавном, према правилима 

фонетике стандардног српског језика. Српски изговор тих текстова донекле је учвршћен 

према моделима српскословенског, који је као српска редакција старословенског био 

веома сличан рускословенском (на нивоу морфологије, синтаксе и лексике) и који је и 

после треће деценије XVIII века имао одређени утицај на језик цркве и књижевности“. 

Различита гласовна вредност појединих слова заједничких рускословенској и 

српскословенској азбуци јесу елементи које су Срби морали учењем савлађивати у 

сусрету с рускословенским богослужбеним књигама 

Са лингвистичког становишта, прелажење са српскословенског на нови тип црквеног и 

књижевног језика није представљало неку посебну тешкоћу. Међусобне сличности и 

истоветности руског црквеног и српског црквеног језика првих деценија XVIII века биле 

су велике: оба ова језика представљала су, заправо, варијетете једног истог, 

старословенског језика, првог словенског црквеног и књижевног језика. Стога, како се у 

науци истиче, замена српскословенског језика рускословенским у Срба није примана „као 

замена једног језика другим, већ само као примање друге варијанте  једног истог језика 

који је имао ширу распрострањеност употребе и који је водио ка уједињењу са свом 

осталом културном сфером Slaviae Orthodoxae“. Сличности између ових двају црквених 

језика везаних за једну основу огледале су се нарочито у морфологији, синтакси и 

лексици. Разлике које су међу њима постојале јесу редакцијског карактера а оне се 

углавном тичу фонологије, графије и правописа. Стога не изненађује то што је усвајање 

рускословенског језика у српској говорној средини пратила извесна конфронтација тога 

језика како са српским тако и са српскословенским језиком, тј. како с народним тако и са 

књижевним. Под утицајем ових двају језика, рускословенски се на српском говорном 

подручју изменио, пре свега, на пољу фонетске реализације. У свом штампаном виду 

рускословенски језик остао је ван домашаја србизације, тј. у богослужбеним књигама тај 

језик је дат у складу с одговарајућим графијским, ортографским и језичким нормама. 

Србизирање је захватило рускословенски језик у читању и певању. Тако је настала српска 
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верзија, или, по речима П. Ђорђића, српска редакција рускословенског језика: „Назив 

„рускословенски“ може да се с правом односи само на језик у црквеним, богослужбеним 

књигама, на „мртво слово“. Али чим се на њему људи Богу моле, онда он природно 

престаје да буде само мртав језик. Иако он данас нема особине живог књижевног или 

разговорног језика у пуном смислу, он ипак тиме што се изговара (чита или поје) има 

своју живу фонетику, која дакако није идентична са фонологијом данашњег нашег 

језика...Сви такви изговори имају заједничку српску основицу, фонетску базу. Постоји, 

дакле, просечни изговор као специјално наш или српска редакција рускословенског језика. 

Јасно је, према томе, да код нас постоји разлика између црквеног језика у књигама и ван 

књига, у њиховом читању“. Стога се може рећи да се под термином „црквенословенски 

језик“1 на српском подручју подразумева рускословенски језик са српским изговором. 

Различита гласовна вредност појединих слова заједничких рускословенској и 

српскословенској азбуци јесу елементи које су Срби морали учењем савлађивати у 

сусрету с црквенословенским богослужбеним књигама. Руски изговор, који су преносили 

руски учитељи, није био прихваћен од стране српских ученика, јер је представљао 

„насиље“ над фонетским системом српског језика. Кроз читав 18. век и делом 19. –  све до 

Вукове реформе, поједина слова заједничка рускословенској и српскословенској азбуци 

имају код српских писаца различиту гласовну вредност и различит начин обележавања. 

 Под утицајем ових двају језика, српског (говорног) и српскословенског 

(књижевног), рускословенски се на српском говорном подручју изменио, пре свега, на 

пољу говорне реализације. Тако је настала српска редакција рускословенског језика, код 

Срба позната као црквенословенски језик, чије основне одлике представљају резултат 

процеса србизирања рускословенског језика. Основицу црквенословенског језика у Срба 

представља, дакле, рускословенски језик прилагођаван  српском изговору. У најкраћем, 

данашњи црквенословенски језик у Срба јесте рускословенски са српским изговором.  

  

 

  

                                                 
1 За језик богослужбених књига православних Словена употребљава се више термина : руска редакција 
старословенског језика, рускословенски, новоцрквенословенски, рускоцрквенословенски, црквенословенски 
језик.  
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 Азбука.  У приложеној табели дају се слова заједно са њиховом бројном вредношћу, 

имена слова и гласовна вредност слова у транскрипцији. 

Слово Назив слова Гласовна вредност Бројна вредност 
А  a  aõzx а, ја 1 
B  b b+çki б  
V  v vqçdi в 2 
G  g glagoçl# г, н 3 
D  d dobroæ д 4 
E  e ½õstx је, ´е 5 
@  ` `ivqçte ж  
¦  § §ql…æ з 6 
Z  z zeml=æ з 7 
I  i iõ`e и, ји, ´и, ј 8 
J  ¿ ∞i  и, ј  10 
K  k kaçko к 20 
L  l l$çd¿e л, љ 30 
M  m myslqçte м 40 
N  n naç{# н, њ 50 
�  o � õnx о 70 
P  p pokoçÊ п 80 
R  r rcyæ р 100 
S  s sloçvo с 200 
T  t tveçrdo т 300 
U + uõkx у, (в)  400 
F  f feçrtx ф 500 
H  h hqçrx х 600 
C  c cyæ ц 900 
^  ~ ~eçrv# ч 90 
[  { {aæ ш  
W  w waæ шч  
x ½õrx /  
y ½òryæ и  
# ½õr# /  
Q  q %õt# је, ´е  
Ã  $ ∞$ ју, ´у  
„  … …òmeçga о  
Ó  ˚ …õtx от 800 
Я  % ∞% ја  
¤  = $õsx maçlyÊ ја, ´а  
†  ‡ ‡iæ кс 60 
ˆ ‰ ‰iæ пс 700 
Ï  ü üitaæ т 9 
Š  ‹ ‹õ`ica и, в, ј  



 

11 
 

Напомене о изговору 
 
Прво слово црквенословенске азбуке – az – одговара личној заменици 1. лица једнине. У 
глагољици ово слово има облик крста. Ова реч је по пореклу праиндоевропска, имала је 
значење битисања, постојања („моје постојање“, „моје присуство овде“). Слово a се 
изговара као и у српском – а: a¶mi/n= a¶po/stol=. Када се, у страним речима, пише после 
самогласника – најчешће после ®, e (уместо œ), изговара се ја: i¶lj /a, l®turgjça, f®a/l=.   
 
Друго слово – buki – значи „слово“. Током времена схватање речи буки обогатило се 
новим садржајем: књига, писмо, писменост (нем. Buch, енгл. book). Ово слово није имало 
сличног слова у гршком алфавиту. Има гласовну вредност б: bla'i/ti. 
 
Име слова vjedi садржи значење „разумети, знати“. Има гласовни рефлекс као и у српском 
– в: vosto/k=. 
 
У основи  четвртог слова азбуке – glagolj – стоји значење које изражава јединство речи и 
делања, које од искони постоји у Богу, који је речима саздао свет. Одговара гласовној 
вредности у српском – г: gla/s=. У речима страног порекла, g се испред g, k, x изговара као н: 
\¶√a/ggel®e, sÎgkli/t=, ke/gxrea. Реч a¶gge/j (име) представља изузетак (изговара се Агеј).  
 
Следеће слово азбуке – dobro – као реч јавља се на првим страницама Библије: „И рече 
Бог: нека буде светлост. И би светлост. И виде Бог, светлост да је добра...“. Реч добро у 
контексту хришћанског учења има и друго значење: лепо, савршено. Има гласовну 
вредност д: der'a/va. 
 
Следеће слово – jest – по својој граматичкој форми представља облик садашњег времена 
помоћног глагола који означава „постојање, егзистирање“ уопште.  Јавља се у два облика, 
као „уско“  јест и као „широко“  јест.  
 
Слово \  (тзв. широко јест) пише се на почетку речи и изговара се је: \™sm;, \¶li/ko, \¶le/j.   
У речима страног порекла изговара се е: \¶gza/rx=, \¶pa/rx®a, \¶√xarj /st®a.  На исти начин се 
изговара и у везнику \¶da÷.  
           
Слово e (тзв. уско јест) има двојак изговор: е и је.  
Као е изговара се када стоји после палаталних сугласника l и n (који се јотују): 
zemle/[, po ne/m=, zane÷, t¨ne и уопште после веларних сугласника: pre/jdewi, 'e, preda/wa, te]i÷.   
Као је изговара се када стоји после самогласника: zna/men®e, moe÷, podoba/et=, као и када је реч 
састављена од предлога и речи која почиње са \: ©‡b°\/ml[. 
 
Следеће слово црквенословенске азбуке – živjete – значи „живите“, будите живи. Свему 
створеноме живот је удахнуо, Духом Светим, сам Бог, Давалац живота. Сам 
црквенословенски језик и данас је жив, јер се макар и на богослужењу данас изговара, и то 
уношењем у изговор елемената из савременог фонетског система. Има гласовну вредност 
као и у српском – ж: 'ivo/t=. 
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Име слова zjelo произашло је од прилога који има значење веома, врло, пуно а у циљу 
појачаног изражавања својства красоте и славе. Слово Ω се изговара као српско з: Ω∫l©÷, 
Ωm®evi/dnyj po/sox= (архијерејски жезал). 
 
У имену слова zemlja садржано је више значења. Најпре, назив слова указује на „прву и 
општу природу свега створенога света“, према речима Библије: „У почетку створи Бог 
небо и земљу“. Друго значење је „копно“. Следеће значење речи zemlja указује на „горњи 
плодоносни слој, тло“. Има гласовну вредност као и у српском – з: i¶zvo/liti.   
 
Назив слова iže (осмерично и) по пореклу је заменица, и својим именом указује на Творца: 
„Он Лично“, „ баш Он“. Словенска азбука је мисионарска азбука, створена је за 
прослављање Бога. Овом заменицом указује се на Лице добро познато и сви знају о коме 
је реч.  
Слово i изговара се и када стоји на почетку речи или после сугласника: i£'e, i¶zvo/liti, 
brani/ti. 
Као и са умекшавањем претходног сугласника изговара се после палаталних l и n (који се 
јотују): ko/livo. 
Као ји се изговара када стоји после самогласника: moi/m=, ve/rb®ix=, tj ///i, ko/i. 
Као ј се изговара када је кратко, и у тим случајевима краткоћа је означена слитном:  ko/ej, 
kj/j, mu'e/j, mo/j, tvo/j. Код придева, за разлику од партиципа, крајње j може изостати у 
изговору – према српском примеру: svœty/j.  
 
Слово ® (десетерично и) се изговара као српско кратко и: far®se/j, l®turgj /a, j ¶is¨s= xr®sto/s=.  
Као ј изговара се у речи a¶llil¨®a, али и у речима у којима после почетног j ¶ следи 
самогласник, а које се и у српском језику изговарају с почетним ј:  j¶©/na, j ¶ere/j, j¶erusali/m=, 
j¶erix©/n=, j ¶a/spis=.  
 
Име слова kako проистекло је из упитне заменице. Човек непрестано пита себе: како 
постојати, како живети, како се спасти? Одговор на ова питаља налазимо у речима 
Јеванђеља: „Јер вам дадох пример да, као што ја учиних вама, и ви чините“ (Јован 13, 15). 
Има гласовну вредност као и у српском – к: likova/ti.            
 
Име слова ljudije (синоним ове речи јесте реч narod) означава нешто „што се умножава, 
расте“. Ова реч увек означава мноштво, сабор. Она указује на људе, народе и групе нечим 
обједињене. Сједињењем имена слова ljudije с именом наредног слова misljete чућемо 
позив: Људи, мислите! 
Име слова naš проистиче од присвојне заменице. Употребљена без именице, ова заменица 
показује да се говори о изузетно блиском предмету. У контексту духоносне азбуке – то је 
Свемогући, Свемилостиви и Сведобри Господ. У глагољици слово naš по нацрту блиско је 
облику крста. 
Слова l и n имају двојаку гласовну вредност: л, љ и н, њ. За одређивање изговора ових 
слова треба узети у обзир одговарајуће изговорне моделе у српском језику, односно, у 
недостатку таквих модела треба се ослонити на етимологију датог облика или 
морфологију. 
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Тако, изговорно л и н присутно је нпр. у облицима: le/st;, likova/ti, xva/l;no, se/l;nyj, pogi/bel;, 
v= pogi/beli, pole/znoe, pril;pe÷, dni÷, pµsn;,  bolµzn;,  bolµznen=.   
Изговорно љ и њ присутно је нпр. у облицима: glago/let=, glago/li, po/le, pole/j, mole/n®e, 
po/slewi, vo/le[, dre/vle, na po/steli, vnegda÷, vo/n;, zane÷, t¨ne, vo/n;'e, vy/wn®j, i™skrenn®j, v= ne/m=, 
do/nde'e (овде је могућ и изговор дондјеже). 
 
У основи имена слова misljete стоји значење: памтити, мислити, схватати. Способност 
да мисли је велики дар којим је Бог обдарио човека. Има гласовну вредност м: my/lost;.     
 
Назив слова on (уско о) као личне заменице пре свега указује на лице које није присутно, 
далеко је, није видљиво, али је познато. Својим обликом ово слово символизира јаје, које 
је символ васкрсења Христова. Јавља се у два морфолошка облика (o, “), али једне исте 
гласовне вредности – о. 
 
Наредно слово носи назив pokoj коме, као милости божијој, стреми човек. Према 
етимолошком речнику, ова реч има значење „стање неделања у тварном и духовном 
значењу, одмор, мир и тишина“. У духовном смислу, покој представља одлазак душе 
праведника у рајске обитељи, покој души дарује оспод опроштајем сагрешења. Такође, 
Горњи Сион, Црква Божија, и то је покој свих праведника. Има гласовну вредност као 
српско п: pa/sxa, pateri/k=.   
 
Назив слова rci представља заповедни начин глагола који значи „говорити“. У словенском 
језику израз rci не значи само „реци, причај“ него и „делај“. Господ је премудро речју 
саздао васељену. Стога се Света Браћа и обраћају свакоме од нас: „Реци реч чврсту“. 
Гласовна вредност коју изражава ово слово јесте р: ra/b=, ry/bar;. 
 
У језику се не може наћи тако свеобухватна реч као што је име слова које следи а назива 
се slovo. Сам Син Божији јесте Бог Слово, Логос. Овим именом указује се и на реч Божију 
и на реч људску. Човек, саздан по слици и прилици Божијој, једини је међу свим 
створеним бићима који је обдарен даром речи, али не само даром речи већ и разумом, он 
је природа разумна. Има гласовну вредност као српско с: sla/va.   
 
Слово tverdo изражава чврсто, непоколебиво, вољно делање. Истог је корена као и реч 
utvar која значи „украс“ (грчки „космос“). Има гласовну вредност као српско т: trape/za. 
 
Слово које следи има два морфолошка облика али једну гласовну реализацију – у. Диграм 
o¥ (састоји се из два словна знака, али означава један глас) који носи име uk пише се на 
почетку речи: o¥¶bo'e/stvo, o¥¶b∫'a/ti. Он представља пренос грчког дифтонга ου.  
У средини или на крају речи пише се друга варијанта, позната као onik – u: blagoutro/b®e, 
b¨du. 
 
Име слова fert јесте загонетно име црквенословенске азбуке. Глас ф који се обележава 
овим словом Словени су преузели из грчког језика, тако да ни слово за овај глас нису 
имали. Стога се слово fert јавља у Светоме писму у речима несловенскога порекла: 
fel©/n=, f®loso/f®œ.  
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Име слова hjer није до краја разјашњено. Неки научници сматрају да име слова hjer потиче 
из грчког језика. Може се, примера ради, име овог слова извести од грчке речи he, heres 
што значи „рука“, „ руке“. Има мишљења да се име овога слова јавља као скраћено од речи 
heruvim. Гласовна реализација овог словног знака је х: xr®sto/s=. 
 
Име слова ci готово да је скривено од савременог човека. Неки научници сматрају да је то 
упитна речца или везник. Можда се ово слово, које се налазило при крају азбуке Свете 
Браће, називало Свети Оци или само oci. Гласовна реализација је као српско ц: ca/rstvo. 
 
Слово ] – šča –изговара се као двоглас шч: ne/mo];, ]edro/ta. 
 
Слова = и  ; се не изговарају. 
 
Слово y се изговара као и: by/ti. 
 
Слова = и  ; се не изговарају. 
 
Слово y се изговара као и: by/ti. 
 
Слово ∫ има двојаку фонетску реализацију. После палаталног сугласника изговара се е, уз 
умекшавање претходног сугласника: lµto, naedinÂ, naslµdstvo. После веларног сугласника 
изговара се је: dµlati, gdÂ, rabÂ.  
 
Слово [ се изговара: 
- као ју – када стоји на почетку речи, после самогласника и после веларног сугласника: 
[™'e, 'eno/[, sud®e/[, tvor[÷;  
- као у, са умекшавањем претходног сугласника – када стоји иза палаталног сугласника: 
l[bo/v=, vozl[/blen=. 
У страним речима пише се као j ¶u  а изговара ју: j ¶ude/\m=. 
 
Име слова omega је грчко и значи о велико (код нас је познато и као широко о, наспрам 
широког јест). Нема бројну вредност и зато чува несловенско име. За разлику од слова on 
(уско о), улога широког о је помоћна, макар и била важна – граматичка. Изговара се као 
српско о: kan©/n=, pl©/da, tog©÷, do/brag©. 
 
Слово ˙ је, као што се из нацрта графије види, састављено из графија © и t, и зато се 
изговара от: ˙dale/he, ̇ i/di. 
 
Слово q се изговара ја, а пише се на почетку речи: q™sli, q™zva, q™rost;. У средини и на крају 
речи пише се œ а изговара се: 
- као  ја – после веларног сугласника или самогласника: vre/mœ, po/œs=, f®loso/f®œ; 
- као а  – после палаталног сугласника који се умекшава: nedµlœ, milosty/nœ. 
 



 

15 
 

Слово ≈ се изговара као кс. Среће се, углавном, у речима позајмљеним из грчког језика: 
a™≈®os=, a¶le≈a/ndar=, ≈e/n®œ. 
 
Слово π се изговара као пс. Среће се само у позајмљеним речима; њихов број није велики: 
πalo/m=, πalti/r=, πalmopµvec=, davj/d=, samπ©/n=. 
 
Слово ƒ се изговара као т: ƒ©ma÷, t®moƒe/j, ƒa√©/r=, ƒÎm®a/m=. 
 
Слово √ се пише у страним речима и изговара: 
- као и: √¢sso/p=, k√/r=, tÎmpa/n=, m√/ro; 
- као в – ако испред њега стоји a или e: pa/√el=, la/√ra, \™√a, le√j/t=; 
- као ј – у речима које у српском, као еквиваленту, имају глас ј: m©Îse/j, √¢akj /nƒ=. 
 

Друге напомене о изговору 
 

Непостојано а. Ово непостојано а не бележи се писмом. Непостојано а се јавља у групи 
нагомиланих сугласника од којих је један сонант, а има за циљ да олакша изговор тих 
сугласничких група. Тако, када се сонанти r, l, m, n, v налазе на крају речи или слога иза 
сугласника, односно, ако се налазе на почетку речи а последује им сугласник, онда се 
између њих умеће – изговара – а: mzda÷, l'a÷, l'eproro/k=, lsti/v=, bo/drstvovati, my/sl;, “™gn;, 
“™sm;, a¶vraa/ml;, j ¶a/k©vl;, 'e/zl=, kora/bl;, vo/sk=, pµsn;, 'i/zn;, bolµzn;, vn¨tr;. Изговором 
непостојаног а понекад се указује и на различито значење речи: tma (σκοçτος, σκοτιçα = 
тама, мрак) треба изговарати тама, за разлику од речи tma (µυριçοι = мноштво, десет 
хиљада) где би непостојано а изостало.  Ова гласовна појава је настала под утицајем 
некадашњег српскословенског изговора. 
 
Сугласничке групе. Приликом изговора црквенословенског може доћи до упрошћавања  
сугласничких група или до једначења сугласника. Када се у речи нађу сугласничке групе, 
нпр. zdn, stn, један сугласник из такве групе (d или t) испада приликом изговора: 
pra/zdnik=, d¨x= pra/zdnosti ... prazdnoslo/v®œ, hestny/j, o¥¶stnÂ, nevµsta nenevµstnaœ, blagohe/stn©. 
Упрошћавање или губљење сугласника присутно је и у сугласничким групама dt, th, 
нпр.: predte/ha, “™the, pri/tha. Слично је и са примерима so/lnce, se/rdce - у изговору се изоставља 
један сугласник (сонце, серце). Пример су изговорни модели у српском језику. Код 
једначења сугласника приликом изговора, најчешће се дешава једначење сугласника по 
звучности и то тако што се први једначи према другом сугласнику: 
vozxvalœ/t=, bez• sravne/n®œ, vozsyla/em=, bezsme/rten=. Треба имати у виду да правила 
упрошћавања сугласничких група и једначења сугласника не могу сасвим доследно да се 
примене на све црквенословенске облике, јер би они у неким случајевима постали 
неразумљиви и непрепознатљиви.  
 
Изговорно о. Када реч почиње сугласником а испред ње стоји предлог, самостално или је 
дошло до сједињавања са дотичном речи, која почиње истим или сличним сугласником, 
између њих може доћи до појаве изговорног о: vvedi÷, ssla/vima, v= von[÷ (воведи, сославима, 
во воњу).  
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Ове напомене су битне за транслитерацију и транскрипцију црквенословенских текстова.  
Транслитерација (trans - преко, littera - слово) представља преношење извесне речи из 
једног писма у друго, тако што се за сваки знак у једном писму узима посебан знак у 
другом. Ово је, може се рећи, дословни запис онога што видимо, преношење „слово по 
слово“. Тако нпр. речи pra/zdnik=, “™the, ssla/vima транслитерисали би као: праздник, отче, 
сславима.   
Транскрипција (лат. trans - преко, scribere - писати) представља фонетско писање речи 
неког језика, тј. њихово преношење на други језик онако како се изговарају. То је, дакле, 
записивање говорне реализације. Тако нпр. речи pra/zdnik=, “™the, ssla/vima транскрибовали 
би као: празник, оче, сославима.   
  
Акценат. Српско обележје изговора црквенословенских речи јесте и акцентовање речи 
према новоштокавском четвороакценатском систему којим се одликује савремени српски 
књижевни језик. Реч је, пре свега, о речима које су мање или више идентичне са српским. 
У црквенословенским речима које не одговарају сличним српским речима чува се правило 
само преношења акцента са последњег слога. 

 
Напомене о правопису 

Правопис подразумева правила за правилно писање. У црквенословенском језику постоје 
слова са истом изговорном вредношћу али се различито пишу. Употреба тих слова није 
произвољна, већ је одређена правописним правилима. 
  
Слово \  (тзв. широко јест) пише се на:  
- почетку речи: \™sm;, \¶li/k©, \™zero;  
- у речима страног порекла: \¶gza/rx=, \¶pa/rx®a.  
Осим тога, слово \ користи се за разликовање падежних облика множине и двојине од 
истих облика једнине: far®se/j, far®s\/j.   
Слово e се пише у средини и на крају речи: zemle/[, na ne/m=, zane÷, t¨ne. 
 
Основно слово за обележавање гласа з је z. 
Слово Ω се среће  у речима: Ωvµr;, Ωv∫zda÷, Ωµl®e, Ωla/k=, Ωlo÷, Ωmj /j, Ω∫l©÷, Ωµnica, а такође и у 
речима које су од њих изведене: Ωla/hnyj, Ωly/j, pamœtoΩlo/b®e и друге. 
  
Основно слово за обележавање гласа и је i (назива се и осмерично и), које се јавља у свим 
позицијама у речи. 
Слово ® (назива се и десетерично и) пише се:  
- испред самогласника: pa/styr®e, trj/e, ni/]®j, po/nt®j (изузетак: si©/na carœ÷ a¶morre/jska); 
- у речима грчког порекла, где одговара грчком слову i или дифтонзима ει, οι:  x®t©/n=, 
j™kos=, j ™d©l=, t®m®a/m=; 
- у речима са словенским кореном: v®no÷, vj /nograd= и mj /r= (у значењу васељена – за разлику 
од mi/r=  у значењу покој, тишина). 
Када је ® под акцентом онда стоји само оксија – j /.  
  
Слово o пише се у средини и на крају речи: i™nok=, ko/ndak=, lµto, ha/do, mo/re. Слово “ среће 
се: 
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- на почетку речи: “™trok=, “™hi, “¶ba/he, “¶vca÷;  
- после префикса: so“b]e/n®e;  
- у саставу сложеница: mnogo“hi/t®i, pervo“bra/znoe;  
- у средини речи у примерима: j ¶“rda/n=, j ¶“ppj /a и ˙“n¨du'e. 
  
Диграм o¥ (састоји се из два словна знака, али означава један глас) пише се на почетку 
речи: o¥¶bo'e/stvo, o¥¶b∫'a/ti. Он представља пренос грчког дифтонга ου.  
У средини или на крају речи пише се u: blagoutro/b®e, vsk¨[, b¨du.  
 
Слова = и ; нити се изговарају, нити се пишу на почетку речи. Остали су у правопису због 
своје слоготворне функције, тј. због потребе да се слог заврши на самогласник. Не пишу 
се на почетку речи, али се обавезно пишу на крају речи када се реч завршава сугласником. 
Слово = означава веларност (тврдоћу) претходног сугласника: verte/p=, v=. Понекад се 
замењује пајерком ( •): pod•œ/ti, i¶z•œda/ti, pod•. Слово ; може означавати: а) палаталност 
претходног сугласника: zi'di/tel;, ko/n;, vo/l;naœ; б) припадање одређеној историјској 
именичкој основи: ko/n; (-јо- основе),  p¨t; (-ǐ- основе); в) разликовање значења речи: vo/n; 
(у значењу - унутра), vo/n= (у значењу - ван, напољу).   
       
Слово y се не пише на почетку речи. У средини речи пише се по старословенском узору: 
sy/nove, by/ti. Пише се после слова c уместо i:  v= se/rdcy. У облицима множине и двојине, 
како би се разликовали од облика једнине, у речима с основом на  предњонепчане 
сугласнике (h, ', w), допушта се писање слова y: m¨'i (И јд) - m¨'y (А, И мн). Иначе, 
после k, g, x не пише се y него i.  
 
Пази! Словима =, ; и y не почињу речи у црквенословенском језику. 
 
Слово © се пише на почетку речи: 
- у префиксима и предлозима ©¶, ©¶b•: ©¶hi]e/n®e, ©¶desn¨[, ©¶ gr∫sµx=, ©¶b•œ/ti; 
- као ¬ среће се само у узвицима ¬ и ¬le са облицима вокатива и генитива: 
¬ ro/de nevµren=; ¬le stra/wnag© ta/instva.  
У средини речи пише се:  
- у речима позајмљеним из грчког језика и одговара грчком слову ω: kan©/n=, sj /m©n=, 
fara©/n=;  
- у облицима множине и двојине да би се разликовали од облика једнине: plo/d= (И јд) - 
pl©/d= (Г мн), plo/da (Г јд) - pl©/da (Н, А дв). 
На крају речи пише се: 
- на крају прилога: q™k©, ta/k©, (али: q™ko'e, ta/ko'e) o¥™b©, за разлику од везника у којима се 
пише o: o¥™bo; 
- код заменица и придева одређеног вида у генитиву једнине: tog©÷, do/brag©, за разлику од 
акузатива једнине: togo÷, do/brago. 
Слово © дакле показује или да је реч позајмљена или обележава неко граматичко својство. 
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Слово ˙, састављено из © и t, пише се у префиксима и предлозима: 
\¶da÷ li ne ˙stupi/t= ruka÷ \¶g©÷ ˙ va/s= (1 Цар 6, 3). У речима “™trok=, “¶troha÷ и другим од тога 
корена, префикс се не раздељује и зато се пишу оба слова. 
 
Слово q се пише на почетку речи: q™sli, q™zva, q™rost;. У средини и на крају речи пише се œ: 
vre/mœ, po/œs=, tvorœ/j, milosty/nœ. 
У страним речима, после самогласника, уместо œ пише се a: marj /a, i¶l®a÷, gal®le/a. Али – 
f®loso/f®œ.  
 
Слово œ стоји на почетку речи œ¶zy/k= у значењу језик (део тела) и дар говора, за разлику 
од речи q¶zy/k= у значењу народ (незнабожачки). Словом œ је означен А мн и дв личне 
заменице за 3. лице (анафорске): œ£. 
 
Слово ƒ је позајмљено из грчког језика и oбично се среће у речима које означавају: 
- имена лица: ƒerapo/nt=, ƒeo/d©r=, meƒo/d®j; 
- географске називе: ƒav©/r=. 
 
Да се подсетимо! 
У црквенословенском језику за означавање једног истог гласа, како самогласника тако и 
сугласника, може се употребити више словних облика, тзв. дублетних слова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слично томе, нека слова пишу се само на почетку речи, а друга, исте гласовне вредности, 
у осталим позицијама у речи. 

e је 

\ је 
∫ је 
i и 
® и 
Î, √¶, √/ и 
o о 
“ о 
∆, ¬ о 
œ ја 
q ја 
Ω з 
z з 
v в 
√ в 
ƒ т 
t т 
j ј 
√ ј 
˙ от 
“¶t от 
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на почетку у речи 

q¶ œ 

o¥¶ u 

“¶ o 
 
Вежбања. 
 1. Напишите сва слова црквенословенске азбуке која означавају самогласнике. 
 2. Означите у наведеним речима када слово g има изговорну вредност г а када неку 
другу: glago/let=, \¶√a/ggel®e, “™gn;, sÎgkli/t=, vnegda÷, ke/gxrea. 

3. Прочитајте и транскрибујте наведене речи. 
a¶po/stol=, l®turgjça, glago/l=, \¶√a/ggel®e, \™sm;, ©‡b°\/ml[, moi/m=, ve/rb®ix=, ko/ej, kj/j, j¶©/na, j¶ere/j, le/st;, 
likova/ti, pole/znoe, pµsn;, 'i/zn;, glago/let=, mole/n®e, po/slewi, vnegda÷, zane÷, t¨ne, vo/n;'e, v= ne/m=, 
do/nde'e, o¥¶bo/'estvo, blagoutro/b®e, lµto, dµlati, m√/ro, pa/√el=, m©Îse/j, ≈e/n®œ, πalo/m=, Ωvµr;, 
Ωv∫zda÷, ¬le, œ¶zy/k=, q¶zy/k=, meƒo/d®j, mzda÷, l'a÷, lsti/v=, bo/drstvovati, my/sl;, “™gn;, “™sm;, 
a¶vraa/ml;, pra/zdnik=, o¥¶stnÂ, predte/ha, “™the, so/lnce, se/rdce, vozsyla/em=, bezsme/rten=, vvedi÷, 
ssla/vima.  
 4. Прочитајте реченице, извршите транслитерацију и транскрипцију. 
sla/va “‡tcß, i¶ sy/nu, i¶ svœto/mu d¨xu, i¶ ny/n∫ i¶ pri/sn©, i¶ vo vµki v∫k©/v=, a¶mi/n=.  
sla/va v= vy/wnix= bg∞u, i¶ na zemli÷ mi/r=, v= helovµc∫x= blagovole/n®e.   
 
Провери своје знање! 
Како се изговарају слова e и Ω, а како слово i? 
Како се одређује гласовна вредност слова l и n?  
Како се изговара слово ∫, а како слово √? 
Који се самогласници могу обележити са неколико слова? 
Када се у изговору среће тзв. непостојано а? 
Која се слова не пишу на почетку речи? 
Која слова се пишу на крају речи када се реч завршава сугласником? 
Која се слова користе за разликовање истих падежних облика? 
Објасни разлику у употреби слова q и œ.   
 
 

Дијакритички знаци и интерпункција 
У црквенословенском језику употребљавају се нарочити знаци који се стављају 

изнад речи, над ред, и зову се дијакритички знаци. То су акценти, спирити (знак предаха, 
псила) и знаци скраћивања речи (титле), као и други знаци, нпр. пајерак, слитнаја и други. 
Систем дијакритичких знакова у црквенословенском језику формирао се у периоду 17 - 
18. века. 
 

Акценти 
 У црквенословенском језику постоје три акценатска знака: оштри акценат, тешки 
акценат и камора. Разликовање акценатских знакова није повезано с нарочитим 
произношењем. При читању црквенословенског текста, акценат за нас губи значај зато 
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што се речи наглашавају према српском акценту, тј. према новоштокавском акценатском 
систему. Тако, речи ra/b= (Н јд) и ra¶b= (Г мн) исто се изговарају.  

Оштри акценат (узлазни) или o¶≈j /œ (acut) ставља се над самогласником на почетку 
и у средини речи: i™mœ, d¨xom=.  

Тешки акценат (силазни) или varj /œ (gravis) ставља се над самогласником на крају 
речи: molva÷, spasi÷, \‡go÷. Ако пак после такве речи (која се завршава акцентованим 
самогласником) стоје безакценатске речи: bo, 'e, li или заменице: mœ, mi, tœ, ti, sœ, si, ny, 
vy, онда се тешки акценат замењује  оштрим: spasi/ mœ, sudi/ mi. Ове две речи чине 
акценатску целину. 

Камора (kamo/ra, καµοçρα, περισποµενη/) или облеченаја (узлазно - силазни) пише се у 
облицима множине или двојине који гласе исто као и облици једнине да би се направила 
разлика између њих: ca/r; (Н јд) - ca¶r; (Г мн), ra/b= (Н јд) - ̇  ra¶b= (Г мн). 
        

Спиритуси 
 Ако реч почиње самогласником, над тим самогласником ставља се, по узору на 
грчки језик, спиритус који се у црквенословенском назива zva/tel;co. Он се јавља као 
тонкаја (спиритус ленис - a¢) или као густаја (спиритус аспер - {a ). Овај знак у 
црквенословенском језику нема гласовну вредност. 

Тонкаја стоји најчешће над почетним самогласником: \¢g©÷ o¥¢tro/ba. 
Густаја се ретко појављује, најчешће у речима које почињу ижицом: { √ss©/p=, 

{√posta/s=. 
Спиритус може стајати заједно с акцентом – оштрим или тешким. Свезе ових 

знакова имају посебне називе. 
Свеза спиритуса и оштрог акцента  назива се исо (i™so): \™sm;, q™k©. 
Свеза спиритуса и тешког акцента назива се апостроф (a™postrof=). Он обично 

стоји тамо где је потребно да реч иза тешког акцента буде једносложна. Таква реч је лична 
заменица 3. лица у А јд и мн: i£, [£, \£ (А јд), œ£ (А мн). 

За заменице “™n= и  i™'e у неким облицима исо и апостроф представљају знаке 
граматичког разликовања: i™'e (Н јд) - i£'e (Н мн), i™m= (И јд) - i£m= (Д мн), i™x= (Г мн) - i£x= 
(А мн). 

Исо и апостроф праве разлику и у категорији речи: o¥™ (adv.) - o¥£ (praep.). Заменица 
i£ пише се с акцентом, везник i¶ - без акцента.   

 
Титла 

 „Украс“ црквенословенског правописа јесте знак који се зове титла ( ∞). Сама реч 
„титла“ (tj /tlo) потиче из латинског језика и значи натпис, звање, титула. Титла има 
двојаку функцију: означава скраћивање речи а показује и бројну вредност слова. Једна 
врста титле је проста титла, означена само знаком  ∞, њоме се означавају скраћенице и 
бројна вредност слова. Друга врста титле се назива словна титла, названа по слову које се 
натписује: добро - титла, глагол - титла, он или ончик - титла, рци - титла, слово - титла и 
друге; њоме се означавају скраћенице. Има случајева када се знак титла не бележи, него 
само изостављено слово: srìce. Скраћено или „под титлом“ пишу се, пре свега, речи које 
означавају религијска имена, појмове и предмете („nomina sacra“), а такође и речи које су 
се често употребљавале.  
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Проста титла означава обично испуштање једног, ређе два или више слова. Словна 
титла се користи при испуштању више од једног слова. У натписима на иконама постоји 
нарочита традиција скраћивања, која не мора бити иста као у књигама. 

Чешћи начин скраћивања је контракција (испушта се средина речи), ређи – 
суспензија (испушта се крај речи). 
 

Пајерак 
 Пајерак (pae/rok=, \¶ro/k=) или апостроф обележава место где је испуштен = или ређе 
;. Пише се после предлога који се завршава на сугласник: nad• zemle/[, pod• vodo/[, као и 
после префикса који се завршава на сугласник коме последује самогласник: ©‡b•œvle/n®e, 
pod•œ/ti.  

Пајерак се не пише у једносложним предлозима: k=, v=, s=. 
 

Слитна 
 Слитна или врахија (kra/tkaœ) је знак који се ставља изнад слова i на крају слога, 
означава његову краткоћу и гласовну вредност ј: kra/j, mo/j.   
 

У црквенословенским текстовима за фус-ноте или објашњења испод текста користи 
се kavy/ka (  ÷   ÷ ). Она указује на лексичке варијанте, помоћу ње реч се прецизира, раскрива 
се смисао заборављених речи, појашњава се граматичка форма или се чине уметања, 
допуне. У неким текстовима ову улогу има звездица (астериск). 
 
 Две паралелне искошене цртице (  è  ) могу стајати изнад слова √.  
 

Знаци интерпункције 
 Знаци интерпункције у црквенословенском језику настајали су постепено и 
данашњи облик добили су у 18. веку. По нацрту они су нам познати и готово да одговарају 
истим у српском језику.     

Запета (zapœta/œ) одговара истом знаку у српском језику. Строгих правила за 
писање запете у црквенословенском језику нема. 

Тачка (to/hka) такође одговара истом знаку у српском језику. 
Две тачке (dvoeto/h®e) имају, у односу на српски, двоструку функцију. Оне најпре 

значе исто што и две тачке у српском језику. С друге стране, у црквенословенским 
књигама уместо често понављаних молитава и возгласа наводе се само њихове прве речи 
(инципит), при чему се уместо три тачке – као у српском, стављају две тачке. Ако је у 
богослужбеној књизи написано “™h∞e na/w=% то значи да се на том месту чита потпуна 
молитва Господња. Две тачке имају, између осталог, и функцију тачке са запетом.  

Мала тачка (ma/laœ to/hka) има функцију тачке са запетом у српском. По размери 
она се не разликује од обичне тачке, само што се после ње реченица наставља малим 
словом.  

Тачка са запетом (voprosi/tel;naœ) има функцију коју има знак питања у српском 
језику. 

Знак узвика (o¥¶divi/tel;naœ) одговара функцији истог знака у српском језику. 
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У црквенословенским текстовима срећу се и заграде (vm∫sti/tel;naœ), које имају 
исту функцију као и у српском језику. Пошто се налазе у реду – помињемо их овде.  
 

Бројна вредност слова 
     Поједина слова црквенословенске азбуке имају и бројну вредност. Над словом које има 
бројну вредност ставља се знак титла, слово ˙ може бити и без титле. Бројна вредност 
слова проистекла је из грчког писма, где бројна вредност прати алфавит. У 
црквенословенском језику немају сва слова бројну вредност.   
a∞  v∞  g∞   d∞  \∞  Ω∞  z∞  i∞  ƒ∞  
1 2  3  4  5  6  7  8  9  
 j ∞    k∞   l∞   m∞   n∞   ≈∞   o∞   p∞   h∞  
10 20 30 40 50 60 70 80 90  
  r∞      s∞     t∞   o¥∞/¥∞    ffi    x∞     π∞     ̇ fi    c∞  
100 200 300 400  500 600 700 800 900 
1000 ̌ a∞  
10000 tma÷ �   
100000 lege©/n= или nesvµd; 
1000000 le©/dr= 
10000000 vra/n=  
100000000 kolo/da 
милијарда tma÷ te/m= 

У бројевима 11-19 најпре се пишу јединице а потом десетица: aÌj - 11, vÌj - 12, ƒÌj - 19 
итд, док у писању бројева од 21 до 99 најпре иду десетице а потом јединице:  k Ìa - 21, o Ìd - 
74,  hÌi - 98. Стотине и хиљаде такође се пишу напред: rÌv - 102, sl∞\ - 235, ̌ acp∞g - 1983. За 
ознаку бројне вредности слова ставља се један знак титла: код двоцифреног броја изнад 
оба, код троцифреног изнад средњег броја, код четвороцифреног изнад другог броја од 
краја.  
 
Вежбања. 

1. Наведите који су дијакритички знаци употребљени у следећим речима. 
ra/b=, √posta/s=, molva÷, q™k©, ̇  ra¶b=, i£'e, o¥™, kra/j, o¥£, pod•œ/ti, m©Îse/j, √¢akj /nƒ=,  

  “™h∞e na/w=% 
 2. Одредите знакове интерпункције у реченицама. 
 \¶da÷ mo/'et= sl∫pe/c= sl∫pca÷ vodi/ti> ne “™ba li v= q™mu vpade/tasœ (Лк 6, 39) 
 hto÷ o¥£bo \™st;, bra/t®e (1 Кор 14, 26) 

¬ m¨droste i¶ slo/ve b'∞®j i¶ si/lo! 
 3. Следеће бројеве, означене црквенословенским словима, напишите арапским 
цифрама. 
 lafi  g∞  rmfiz  j∞   ̌ acp∞g  “ƒfi  t≈∞Ω  h∞   ˇvo¥l∞\  djfi  
 4. Следеће бројеве напишите црквенословенским словима. 
   58  984  5508  9632  6748  17  495  74  2156  9988 
 
Провери своје знање! 
Који се дијакритички знаци користе у црквенословенском језику? 
Када се ставља оштри акценат, а када тешки? 
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Коју функцију има камора у црквенословенском језику? 
Када се стављају спиритуси? 
Како се називају свезе спиритуса и акцената? 
Да ли се при читању црквенословенских текстова држимо акценатских знакова у тексту? 
Коју функцију има слитна или врахија? 
Да ли знакови интерпункције у црквенословенском, по својој функцији, одговарају 
знацима интерпункције у српском језику? 
Коју функцију има титла?  
 

Гласови 
Глас је звук настао пролазом ваздуха из плућа кроз гласне жице и говорне органе. 

Он је најмања говорна јединица без посебног значења. Обележавају се графичким знацима 
– словима. 

Гласови се у црквенословенском језику, као и у српском, деле на самогласнике и 
сугласнике.  

Самогласници могу бити задњега и предњега реда, према томе да ли више настају 
на задњем или предњем делу усне дупље, односно да ли се граде задњим или предњим 
делом језика. Самогласници задњега реда су веларни, јер при њиховом грађењу или 
артикулацији учествује задње или меко непце (velum), а по акустичком утиску су тврди. 
Самогласници предњега реда су палатални: при њиховом грађењу учествује предње или 
тврдо непце (palatum), а по акустичком утиску су меки. Сликовито би се то приказало на 
следећи начин: 

самогласници задњега реда (тврди): a, o, o¥ / u, y; 
            самогласници предњега реда (меки): q, œ, e, ∫, [, i, ®, √, j.  

У старословенском језику словима = и ; обележавани су гласови са особитом 
артикулацијом, неодређеном. Они су представљали гласове краће од самогласника – 
полусамогласнике. У савременом црквенословенском језику та особеност 
полусамогласника није се задржала: = и ; немају гласовну вредност.  

Сугласници се, по месту творбе тј. месту у говорном каналу на коме се ствара 
препрека ваздушној струји, деле на : 
             задњонепчане: g, k, x; 
             уснене: b, v, p, f; 
             зубне: d, Ω, z, s, t, ƒ, c; 
             предњонепчане: ', h, w, ] [j]; 
             језичне: l, r; 
            усно-носне: m; 
            зубно-носне: n. 

Слово j (кратко и) у граматикама се карактерише као кратко „и“ и убраја се у 
полугласнике, али пошто има фонетску реализацију ј – овде је сврстано у сугласнике. 

Гласови ≈ и π су сложени и могу се назвати мешовитим.  
По звучности, сугласници се деле на: 

            звучне:     b,  v, g, d, ', z; l, m, n, r;  
            безвучне: p, f, k, t, s,  w; x, c, h, ]. 

Звучни b, v, g, d, ', z су парњаци са безвучним p, f, k, t, s, w. 
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Предњонепчани сугласници ', h, w, ] су по своме пореклу – меки, и стога се спајају 
са меким вокалима e и i. Писање тврдих a, o и u после предњонепчаних следи из тога што 
су предњонепчани гласови резултат јотовања задњонепчаних сугласника (g > ', k > h, x > 
w). У облицима множине и двојине допушта се писање y и œ после предњонепчаних 
сугласника, јер вокали у том случају имају само функцију разликовања облика (јд: i, a - мн 
/ дв: y, œ). Понекад се после предњонепчаних, као падежни наставци, јављају o и ∫.  
Сугласници ' и w у црквенословенском језику понашају се као тврди, а h и ] као меки. 
Код именица мушког рода после предњонепчаних пише се =, а код именица женскога рода 
пише се ;: m¨'=, po/mo];. Код именица мушкога рода са завршетком на h увек се пише ;: 
vra/h;, me/h;. Придеви неодређенога вида мушкога рода пишу се са =: lo/'=, to/]=. Међутим, 
придеви неодређенога вида и партиципи претерита активног I неодређенога вида од 
глагола -i- врсте пишу се са ; на крају: “‡te/h;.  

Сугласничка група  'd по своме пореклу је мека, али је касније отврдла, стога се 
после ње среће колебање у писању меких и тврдих самогласника: nade/'da - nade/'de[, 
vo/'d; - vo'do/m;.   

Сугласник c у старословенском језику био је мек, али у савременом 
црквенословенском језику c се у падежним наставцима сједињује са y и =: “‡te/c=, “‡tcy÷. 
Сједињавање c са o се не допушта: “‡tce/m=. Изузетак представља облик 'erc∆/v= (Макав 11, 
1-2), али се среће и облик 'erc\/v=.   
 

Гласовне промене 
Гласовне промене су промене гласова унутар речи. То могу бити разна једначења, 

умекшавања (палатализација, јотовање), губљење сугласника.  
Палатализација је промена задњонепчаних сугласника у вези са самогласницима 

предњега реда. Као гласовни процес – палатализација је врло стара појава, ствар 
општесловенске заједнице, резултат доисторијске епохе развитка словенских језика.  
Према условима, резултатима и времену – разликују се следеће три палатализације: прва 
регресивна палатализација, друга регресивна палатализација и трећа или прогресивна 
палатализација. Регресивна палатализација је артикулационо прилагођавање претходног 
сугласника следећем самогласнику. 

 
Код прве палатализације задњонепчани сугласници испред самогласника предњега 

реда прелазе у предњонепчане сугласнике.  
                 k                             h           
                 g   +   e, i, œ, ∫  >   '                          
                 x                             w                         
  Када се нпр. молитвом некоме обраћамо, употребљава се падешки облик вокатив, 
који често има наставак -e. Ако пред тим наставком стоји задњонепчани сугласник, он 
прелази у предњонепчани: helovµk= – helovµhe; bg∞= – b'∞e; dx∞= – dw∞e. 
 

Код друге палатализације задњонепчани сугласници испред ∫ (од *oi, *ai) i (од *oi) 
прелазе у зубне.  
               k                    c               
               g  +  ∫, i  >    z 
               x                    s 
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Наставак -∫ дифтоншког происхођења (од *ai) јавља се нпр. у локативу једнине и множине 
именица м. р. -о- основа, а наставак -i (од *oi) у номинативу и вокативу множине (у 
облицима у којима је био наставак -y, задњонепчани сугласници остајали су неизмењени): 
“™trok= – “™troc∫; bg∞= – bz∞∫ - bo/zi; d¨x= – d¨s∫ - d¨si. 
Промену задњонепчаних сугласника не спречава ни сугласник в који стоји између основе 
и наставка: vo/lxv= – volsvi÷. 
Резултати друге палатализације јављају се у облицима придевске промене: a™gg∞l;sk®j –
 a™gg∞l;st∫m=, a™gg∞l;st∫j, a™gg∞l;st®i; i™nohesk®j – i™nohest∫m=, i™nohest∫j, i™nohest®i. У овим примерима 
најпре се као резултат палатализације јавила гласовна група -сц-, која се затим упростила 
у -ст-.   
 

Код треће палатализације задњонепчани сугласници иза e, i, œ прелазе у зубне 
сугласнике. Ова палатализација се врши када иза задњонепчаног сугласника не стоји 
други сугласник, већ самогласник или ;. 
                             k        c 
              e, i, œ  +  g  >   z 

x s  
Овим процесом објашњава се извођење гласа ц у суфиксима именица на -ec=, -ica: 

“¶te/c=, vdovi/ca, а тако исто и промене код глаголских облика: voskli/knuti –
 voskli/cati, prorekß – prorica/ti.   

 
Јотовање је стапање сугласника ј  с претходним сугласником у квалитативно нов, 
палатални сугласник или сугласничку групу. Као гласовни процес – јотовање је 
прасловенска појава, чији се резултати огледају у старословенском језику као регуларно 
смењивање сугласника и сугласничких група (с, з, д, т, ст, зд, к, г, х, ск, зг, л, н, р, сн, зн, 
сл, др, тр, стр, б, в, м, п, тв).  

Зубни сугласници  d, z, s, t, c умекшавају се и прелазе у предњонепчане сугласнике 
или сугласничке групе. 
d - 'd: sudi/ti - su'dß   
z - ': skaza/ti - ska'ß 
s - w: pisa/ti - piwß 
t - ]: xotµti - xo]ß 
c - h: “‡te/c= - “‡te/hesk®j      

Група sk пред меким самогласником мења се у st а пред ј у ]: gal®le/jsk= - gal®le/jst∫, 
i¶ska/ti - i¶]ß.   

Уснени сугласници b, v, p и m умекшавају се кроз уметање епентетскога л које се 
јотује: l[bi/ti - l[bl[÷; lovi/ti - lovl[÷; kupi/ti - kupl[÷; lomi/ti - loml[÷. 

Једначење сугласника по звучности. Када се звучни сугласник нађе пред безвучним 
у непосредном додиру – мења се одговарајући безвучни. У префиксима voz, i¶z, raz, када 
стоје пред безвучним сугласницима k, p, t, x, c, h мења се z у s: rasko/pati, rasto/rgnuti, 
i¶sheza/ti. Префикс niz не мења z пред наведеним безвучним сугласницима: nizposla/ti. 
Наведени префикси не мењају z ни пред w: vozwe/l= \¶si÷.  
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Губљење сугласника. Сугласничке групе често се упрошћавају тако што се један 
сугласник из такве групе губи. Зубни сугласници d,t испред l, m, n и s испадају: pa/dati - 
pa/l=, plesti÷ - ple/l=.  
 
Вежбања. 
 1. Објасните гласовне промене у следећим речима. (Нпр. 
Qk© se÷, gr˜wnicy nalœko/wa lu/k=,o¥¶goto/vawa strµly v= tu/l∫,sostr∫lœ/ti vo mra/c∫ pra¶vyœ se/rdce
m= (Пс. 10, 2). Облик gr˜wnicy је номинатив множине именице код кога је дошло до друге 
палатализације (-∫ дифтоншког происхођења од *ai).) 
 “™troc∫, d¨si, piwß, lovl[÷, dw∞e, bz∞∫, “‡te/hesk®j, b'∞e, gal®le/jst∫ 
 2. Прочитајте реченице, пронађите и објасните гласовне промене. 
 dr¨'e, da/'d; mi÷ vza/im= tri÷ xlµby (Лк 11, 5) 
 helovµhe, ©‡stavlœ/[ttisœ gr∫si÷ tvoi÷  
 vi/dite ru‡c∫ moi÷ i¶ n©/z∫ moi÷, q™k© sa/m= a™z= \™sm; (Лк 24, 39) 
 
Провери своје знање! 
Како се деле самогласници? 
Како се, по месту творбе, деле сугласници? 
Који су звучни, а који безвучни сугласници? 
Каква је гласовна промена палатализација? 
Који гласови се јављају као резултат прве палатализације, а који друге?  
Каква је гласовна промена јотовање? 
Како се јотују уснени сугласници b, v, p и m? 
 

О речима 
Променљиве и непроменљиве речи 

Према облику у коме се јављају вршећи своју службу у реченици, све речи се деле 
у две групе: променљиве – које, добијајући различите наставке у реченици, тим својим 
различитим облицима показују различна стварна значења међу собом и различне односе 
према другим речима у реченици; и непроменљиве – које увек остају у једном истом, 
непромењеном облику. 

Променљиве речи међу собом се разликују у две подгрупе: речи са деклинацијом – 
које имају облике падежа, броја и рода, и речи са конјугацијом – које имају облике лица и 
броја, као и времена, начина и стања.  

Речи са деклинацијом или тзв. имена обухватају следеће појединачне врсте: 
именице (substantiva), заменице (pronomina), придеви (adiectiva) и бројеви (numeralia).  
Речи са конјугацијом су глаголи (verba).  

У оквиру непроменљивих речи издвајају се следеће појединачне врсте: предлози 
(praepositiones), прилози (adverbia), везници (coniunctiones), узвици (interiectiones) и речце 
(particulae). 

Систем деклинације обухвата разликовање следећих трију граматичких категорија: 
падежа, броја и рода. У црквенословенском језику, као и у српском, има седам падежа: 
номинатив, генитив, датив, акузатив, вокатив, инструментал и локатив. Падежи се јављају 
како без предлога, тако и са предлозима.  

И код имена и код глагола налазе се три броја: једнина (singularis), множина 
(pluralis) и двојина (dualis). Има појединачних речи или група речи које се јављају у 
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облику само једног броја, нпр. само у једнини (singularia tantum), само у множини (pluralia 
tantum), само у двојини (dualia tantum). 

Као и у српском језику и у црквенословенском се срећу три рода: мушки 
(masculinum), женски (femininum) и средњи (neutrum). 

 
Именице 

 
Деклинационе врсте именица 

У индоевропском прајезику именице су се делиле на деклинационе врсте према 
различном основинском наставку: ако је то био самогласник онда су то биле 
самогласничке основе, ако сугласник – сугласничке, а постојале су и мешовите 
самогласничко - сугласничке основе. Међутим, већ у старословенском језику у великој 
мери изгубиле су се некадашње разлике међу основама  и граматички род је преузео улогу 
примарног критеријума груписања именица у деклинационе врсте. Стога је и најупутније 
груписати именице према њиховом граматичком роду  и, потом, у оквиру сваког рода 
разликовати основе. 
 

Именице мушког рода основа на -о- / -јо-   
У промену по овим основама спадају именице мушког рода које се у номинативу 

једнине завршавају на -=, -;, -j. Приликом деклинације по овим основама разликују се 
тврда, мека и мешовита варијанта. На тврду варијанту односе се именице са завршетком 
на -= а на меку варијанту са завршетком на -;, -j. Именице са основом на непчане 
сугласнике (k, g, x, h, ', w, ]), 'd и сугласник c спадају у мешовиту промену, тј. имају 
наставке и тврде и меке варијанте промене. 
 

Тврда промена 
 једнина множина двојина 
Н ra/b= rabi÷ raba¶ 
Г raba÷ ra¶b=,^∆/v= rabu‡ 
Д rabu÷ rab∆/m= rabo/ma 
А raba÷ raby÷ raba¶ 
В ra/be rabi÷ raba¶ 
И rabo/m= raby÷ rabo/ma 
Л rabÂ rabµx= rabu‡ 

 
Мека промена 

         једнина              множина             двојина 
Н ko/n; ko/ni konœ¶ 
Г konœ÷ ko¶n;, ^e/j kon[‡ 
Д kon[÷ ko/n\m= kone/ma    
А konœ÷ ko/ni konœ¶ 
В kon[÷ ko/ni konœ¶ 
И kone/m= ko/ni, ^;mi÷ kone/ma 
Л koni÷ ko/nex= kon[‡ 
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         једнина              множина             двојина 
Н kra/j            kra¶i kra¶œ 
Г kra/œ kra¶j, ^\v= kra¶[ 
Д kra/[ kra/\m= kra/ema 
А kra/j kra¶i kra¶œ 
В kra/[ kra¶i kra¶œ 
И kra/em= kra¶i kra/ema 
Л kra/i kraœ/x= kra¶[  

 
Мешовита промена 

      једнина               множина         двојина 
Н dr¨g= dr¨zi                           dru‡ga     
Г dr¨ga dru‡g=                       dru‡gu 
Д dr¨gu dr¨g∆m=                      dr¨goma     
А dr¨ga dr¨gi                        dru‡ga 
В dr¨'e dr¨zi                      dru‡ga 
И dr¨gom= dru‡gi                        dr¨goma 
Л dr¨z∫ dr¨z∫x=                           dru‡gu          
      једнина               множина         двојина 
Н proro/k= proro/cy pror∆/ka 
Г proro/ka pror∆/k= pror∆/ku 
Д proro/ku proro/k∆m= proro/koma 
А proro/ka proro/ki pror∆/ka 
В proro/he proro/cy pror∆/ka 
И proro/kom= pror∆/ki proro/koma 
Л proro/c∫ proro/c∫x= pror∆/ku 
      једнина               множина         двојина 
Н d¨x= d¨si                            du‡xa 
Г d¨xa du‡x=                           du‡xu 
Д d¨xu d¨x∆m=                                       d¨xoma                  
А d¨xa d¨xi                            du‡xa 
В d¨we d¨si                             du‡xa 
И d¨xom= du‡xi                            d¨xoma 
Л d¨s∫ d¨s∫x=                        du‡xu 
 
         једнина              множина             двојина 
Н m¨'= mu‡'i, m¨'®e mu‡'a 
Г m¨'a mu'e/j mu‡'u 
Д m¨'u mu'\/m= m¨'ema 
А m¨'a m¨'y mu‡'a 
В m¨'u m¨'i,  m¨'®e mu‡'a 
И m¨'em= m¨'y m¨'ema 
Л m¨'i mu'e/x=, mu'a/x=  mu‡'u 
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         једнина              множина             двојина 
Н “‡te/c= “‡tcy÷ “‡tca¶ 
Г “‡tca÷ “‡t\/c=, “‡tc\/v= “‡tcu‡ 
Д “‡tcß “‡tc\/m= “‡tce/ma 
А “‡tca÷ “‡tcy÷ “‡tca¶ 
В “™the “‡tcy÷ “‡tca¶ 
И “‡tce/m= “‡tcy÷ “‡tce/ma 
Л “‡tcÂ “‡tcµx= “‡tcu‡ 

Код деклинације именица са основом на h и ] мешовитост промене је само 
ортографске природе – после слова h и ] пишу се a, u а не œ, [ како би требало код меке 
промене. 

По овим основама мењају се и нека лична имена мушког рода. 
 
Н T√√√√// //x∆n= N®kola/j 
Г T√√√√// //x∆na N®kola/a 
Д T√√√√// //x∆nu N®kola/[ 
А T√√√√// //x∆na N®kola/a 
В T√√√√// //x∆ne N®kola/e 
И T√√√√// //x∆nom= N®kola/em= 
Л T√√√√// //x∆n∫ N®kola/i 

 
Именица bra/t= у множини се деклинира на следећи начин: 

Н bra/t®œ 
Г bra/t®j 
Д bra/t®œm= 
А bra/t®j 
В bra/t®e 
И bra/t®œmi 
Л bra/t®œx= 

 
Старе основе на -ŭ-. Као именице мушкога рода основа на -о- деклинирају се и 

именице мушкога рода старих основа на -ŭ-: sy/n=, do/m=. Примивши наставке именица 
основа на -о-, именице старих основа на -ŭ- имају и своје особености. Код деклинације 
ових именица издвајају се наставци у генитиву, дативу и локативу једнине, номинативу, 
генитиву, дативу и инструменталу множине.  

 једнина множина 
Н sy/n= sy/nove 
Г sy/nu sy/n©v= 
Д sy/novi sy/nov©m= 
И  sy/nmi 
Л sy/nu  
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У групу именица мушкога рода старих основа на -ŭ- спадају: 
sy/n=, do/m=, ve/rx=, d¨x=, po/l=, ni/z= и друге. 

Наставак датива једнине именица старих основа на -ŭ- примиле су и неке именице 
основа на -о- / -јо-: mi/rovi, d¨xovi, vra/hevi, care/vi. Наставак -ovi, -evi добијале су и именице 
које су означавале лична имена, занимање: petro/vi, a¶rx®ere/ovi. 

Облици ове старе промене потврђени су у црквенословенским текстовима, нпр: Г 
јд: ˙ do/mu rabo/ty (Изл 20, 2), s= “™nog© po/lu j ¶“rda/na (Мт 4, 25), do ni/zu (Мк 15, 38); Л 
јд: v= domß “¶c∞a÷ moeg©÷ (Јн 14, 2), sta÷ verxß (Мт 2, 9) итд. 
 
Напомене!  
Једнина: 

У дативу многе именице осим наставка -u, -[, могу имати још и наставке -ovi, -evi: 
 b∞govi, d¨xovi, ke/sarevi, care/vi.  

Акузатив је једнак генитиву када именица означава биће. Акузатив може бити 
једнак номинативу а не генитиву и када именица означава биће: i¶ prive/dwe tele/c=  
o¥¶pita/nyj, zakoli/te (Лк 15,23). 

Код личних имена са завршетком на -j, вокатив има наставак -e: Ant∆/n®e, MoÎse/e. 
Именице “‡te/c= и knœ/z; образују вокатив особеним начином, од старих основа, са 

алтернацијом сугласника: “™the, knœ/'e. На исти начин образују вокатив и именице са 
суфиксом -ec-: v∫ne/c= - vµnhe (и v∫nce÷), sta/rec= - sta/rhe. 
У локативу код именица меке промене обично се среће наставак -i, али се може срести и -
∫ и промена k, g, x у  c, z, s: proro/c∫, dr¨z∫, d¨s∫.  
Множина: 

Номинатив карактерише наставак -i, при чему се испред наведеног наставка 
сугласници k, g, x мењају у  c, z, s. Срећу се такође и наставци -®e, -\ – код именица са 
завршетком на -tel; (svidµtel®e, preda/tel\). Именица dµlatel; има тројаке облике: 
dµlatel®e, dµlat\li, dµlatel\. Осим тога, неке именице могу имати и наставке -ove, -
eve: vra/heve. Именице које означавају имена народа а завршавају се на -in= имају такође 
наставак -e: gal®le/anin= - gal®le/ane, nazarœni/n= - nazarœ/ne. У ову групу спада и : m®rœni/n= - 
m®rœ/ne.  

У генитиву, код именица тврде промене срећу се наставци -∆v= и нулти. Једна 
иста именица може имати обе варијанте наставка: Spodo/bi œ£ vi/d∫ti ha¶da ha/d©v=.  v∫ne/c= 
sta/ryx= ha¶da ha/d= (Прич 17, 6). Код именица са нултим наставком, ради разликовања од 
номинатива једнине, користе се особена графичка средства, тј. пишу се слова \, © и 
камора. Код меке промене могући су наставци -ej, -\v=: care/j, j ¶ere/\v=. 

У дативу се понекад пред наставком -∆m= појављује уметнут слог -ov-: gra/dov∆m=, 
li/sovom=. Наставци -∆m= и -\m= у дативу пишу се са ∆ и \  да би се разликовали од 
наставака -om= и -em= у инструменталу једнине.  У страним речима које се завршавају на -
ej, датив може имати наставак -∆ уместо -\: a¶rx®ere/∆m=  и a¶rx®ere/\m=, j ‡ude/∆m= и j ‡ude/\m=. 

У акузативу и инструменталу именица са основом на предњонепчани сугласник 
среће се наставак -y да би се ови облици разликовали од облика номинатива множине: Н 
мн: m¨'i - А, И мн: m¨'y. 

Вокатив се слаже с номинативом. 
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У инструменталу се понекад појављују  наставци -mi, -ami: Ωv∫rmi÷, skota/mi, ga/dami 
(Пост 1, 28). 

У локативу тврде варијанте промене чешће се среће наставак -∫x=, а у мекој 
варијанти -ex=. Осим тога, срећу се наставци -œx=, -ax=: . . . na hety/rex= kraœ/x= o¶de/'dy 
svoeœ÷ (Понз 22, 12), ... na o¶boi/x= krae/x= \¶g©÷ (Изл 26, 25). 
Двојина: 

У двојини се подударају номинатив, акузатив и вокатив, а такође генитив и 
локатив, као и датив и инструментал. Ово је својствено свим именичким променама.  

У писању облика номинатива, акузатива и вокатива, а да би се разликовали од 
облика генитива једнине, користе се особена графичка средства, тј. пишу се слова \, © или 
камора:  
Г јд: raba÷             Н, А, В дв:   raba¶   
        o™troka                              o™tr©ka 
        і¶ere/a                                  і¶er\/a 

Графички се разликују и облици генитива и локатива двојине од датива једнине:  
Д јд: rabß             Г, Л дв:   rabu‡   
        o™troku                          o™tr©ka 
        і¶ere/[                              і¶er\÷[ 
 
Вежбања. 

1. Пронађите именице мушкога рода основа на -о- / -јо- и одредите облик и 
номинатив једнине. 
togda÷ glago/la rab©/m= svoi¶m= (Мт 22, 8) 
zapreti/ 'e і¶ifis= d¨xovi nehi/stomu, i¶ i¶sc∫li÷ o™troka (Лк 9, 42) 
i¶ poklonœ/tsœ \¶mß vsi÷ ca/r®e ze/mst®i (Пс 71, 11)  
vozdadi/te o¥£bo ke/sareva ke/sarevi i b'∞®œ bg∞ovi (Мт 22, 21) 
pr®idi/te, poklo/nimsœ crfie/vi na/wemu bgfiu. 

2. Имајући у виду ортографска средства, одредите падеж и напишите облике 
множине. 
Пример:  јд: “‡te/c=        мн: “‡t\/c= 
једнина                   множина     
glago/l=                 ------------------- 
proro/kom=            ------------------- 
helovµk=               -------------------- 
kra/em=                  --------------------   
kone/c=                  -------------------- 
d¨x=                     -------------------- 

3. Одредите други облик генитива множине (rab∆/v= - ra¶b=). 
nµst; mi/ra v= koste/x= moi/x= ˙ lica÷ gr∫x©/v= (       ) moi/x=. 
gdü; nizlo'i÷ si¶l;nyœ so presto/l©v= (        ) i¶ voznese÷ smir\/nnyœ. 

4. Деклинирајте у једнини и множини именице gla/s= и ca/r;. 
 
Провери своје знање! 

Које се именице мушкога рода деклинирају по -о- / -јо- основама? 
Како се деклинирају именице мушкога рода старих основа на -ŭ-? 
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Ако облици једнине и множине или двојине исто гласе, која се ортографска 
средства користе да би се ови облици разликовали? 
У којим падежима се јављају варирања у наставцима? 

 
Именице средњег рода основа на -o- /-jo-  

  По овим основама деклинирају се именице средњег рода које се у номинативу 
једнине завршавају на -o, -e (-®e). Приликом деклинације по овим основама разликују се, 
као и код именица мушког рода ових основа,  тврда, мека и мешовита варијанта. На 
тврду варијанту односе се именице са завршетком на -o а на меку варијанту са 
завршетком на -e (-®e). Именице с основом на предњонепчане сугласнике и сугласник 
c спадају у мешовиту промену, тј. имају наставке и тврде и меке варијанте промене. 
 

Тврда промена 
         једнина              множина             двојина 
Н ha/do ha¶da ha¶da 
Г ha/da ha¶d=, ^∆v= ha¶du 
Д ha/du ha/d∆m=  ha/doma 
А ha/do ha¶da ha¶da 
В ha/do ha¶da ha¶da 
И ha/dom= ha/dy ha/doma 
Л ha/d∫ ha/d∫x= ha¶du 

 
Мека промена 

         једнина              множина             двојина 
Н mo/re morœ÷ m∆/ri 
Г mo/rœ more/j m∆/r[ 
Д mo/r[ mor\/m= mo/rema 
А mo/re morœ÷ m∆/ri 
В mo/re morœ÷ m∆/ri 
И mo/rem= m∆/ri mo/rema 
Л mo/ri morœ/x= m∆/r[ 

 
         једнина              множина             двојина 
Н zna/men®e zna/m\n®œ zna/m\n®i 
Г zna/men®œ zna/men®j zna/m\n®[ 
Д zna/men®[ zna/men®\m= zna/men®ema 
А zna/men®e zna/m\n®œ zna/m\n®i 
В zna/men®e zna/m\n®œ zna/m\n®i 
И zna/men®em= zna/m\n®i, zna/men(;)mi zna/men®ema 
Л zna/men®i zna/men®ix=, -œx= zna/m\n®[ 

 
Мешовита промена 

         једнина              множина             двојина 
Н lice÷ li/ca lica¶ 
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Г lica÷ li/c= licu‡ 
Д licß li/c\m= lice/ma 
А lice÷ li/ca lica¶ 
В lice÷ li/ca lica¶ 
И lice/m= li/cy lice/ma 
Л licÂ li/cex= licu‡   

 
Напомене! 

Код именица средњег рода номинатив, акузатив и вокатив су једнаки. 
У инструменталу множине понекад се, под утицајем руског језика, среће наставак -

œmi. 
У локативу множине меке и мешовите промене срећу се и наставци -ix=  и -ex= 

односно -ax=; код меке промене среће се и наставак -œx=.   
 

Падежи 
Падежи су именски облици којима се означавају различити односи у реченици. 

Како постоји више односа него што има падежа, то уз падеже постоје и предлози који 
„држе“ речи у систему реченица и одређују њихове односе са другим речима у реченици. 
Сама реч „падеж“ значи мењање. То би се сликовито могло приказати као „котрљање“ 
речи низ степенице, при чему свака степеница представља „степен палости“ који даје 
функцију речи која се на њему налази.  

Падежи се по својој употреби деле на падеже без предлога – номинатив и вокатив 
и падеже са предлогом – генитив, датив, акузатив, инструментал и локатив. Локатив се 
употребљава само с предлозима. Номинатив и вокатив имају своје пуно значење и ван 
реченице, јер сами изражавају пуне појмове и  зато се они називају и самосталним 
(апсолутним) или независним падежима. Остали падеж добијају своје значење само у 
реченици и због тога се називају несамосталним или зависним падежима. 

 
Независни падежи 

Номинатив је граматички термин са латинским називом за први падеж у систему 
падежа. Основно значење номинатива је да представља субјекат у реченици: 
a™z= \™sm; pa/styr; do/bryj (Јн 1, 11).  
Номинатив са речима q™k∆, q™ko'e у црквенословенском језику употребљава се за 
упоређење: helovµk=, q™k∆ trava÷ dnj/e \¶g∆÷, q™k∆ cvµt= se/l;nyj,ta/k∆ ∆¶cv∫te/t= (Пс 102, 15).  

Номинатив се употребљава и уместо инструментала: i¶ glago/la i£m=: pi/sano \™st;: 
xra/m= mo/j, xra/m= moli/tvy narehe/tsœ (Мт 21, 13). 
 

Вокатив је независни падеж и служи за дозивање, обраћање или као израз осећања, 
односно скретања пажње на нешто: bl∞goslovi÷, duwe÷ moœ÷ gdüa. gdüi b'∞e mo/j, vozveli/hilsœ \¶si÷ 
Ω∫l∆÷ (Пс 103, 1). Када жели јаче да се истакне, испред облика вокатива ставља се узвик: 
¬ m¨droste, i¶ slo/ve b'∞®j, i¶ si/lo! 
 
Вежбања. 

1. Пронађите именице средњега рода основа на -о- / -јо- и одредите облик и 
номинатив једнине. 
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v∫ne/c= sta/ryx= ha¶da ha/d=: poxvala/ 'e ha/d©m= o¶cfiy÷ i™x= (Приче 17, 6) 
˙vrati÷ lice÷ tvoe÷ ˙ gr∫‡x= moi/x=, i¶ vsœ¶ bezzak©/n®œ moœ¶ ©¶hi/sti (Пс 50, 9). 

2. Имајући у виду ортографска средства, одредите падеж и напишите облике 
множине. 
Пример:  
            јд: ha/da        мн: ha¶da 
једнина                   множина     
selo/m=                 ------------------- 
po/li                     ------------------- 
mo/rem=                -------------------- 
ha/dom=                --------------------   
zna/men®œ              -------------------- 
mo/ri                     -------------------- 

3. Деклинирајте у једнини и множини именице sta/do и so/nmi]e. 
 
Провери своје знање! 

Које се именице средњега рода деклинирају по -о- / -јо- основама? 
Који су падежи код именица средњег рода једнаки? 
Ако облици једнине и множине или двојине исто гласе, која се ортографска 
средства користе да би се ови облици разликовали? 
У којим се падежима јављају варирања у наставцима? 

 
Именице женског и мушког рода основа на -a- / -ja-   

По овим основама деклинирају се именице женског и малобројне именице мушког 
рода које се у номинативу једнине завршавају на -a или -œ. Именице ових основа деле се 
на три подгрупе, образујући тврду, меку и мешовиту варијанту промене. У тврду 
варијанту улазе именице с основом на тврди самогласник (-a), у меку – с основом на меки 
самогласник (-œ) и на -ј (sud®œ÷). Именице са основом на непчани сугласник или на -c- 
мењају се по мешовитој промени. 

Тврда промена 
Женски род 

         једнина              множина             двојина 
Н 'ena÷ '\ny÷ '\nÂ 
Г 'eny÷ 'e/n= '\nu÷ 
Д 'enÂ 'ena/m= 'ena/ma 
А 'enu÷ '\ny÷ '\nÂ 
В 'e/no '\ny÷ '\nÂ 
И 'eno/[ 'ena/my 'ena/ma 
Л 'enÂ 'ena/x= '\nu÷ 

 
Мушки род 

         једнина              множина             двојина 
Н voevo/da vo\vo/dy vo\vo/d∫ 
Г voevo/dy voevo/d= vo\vo/du 
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Д voevo/d∫ voevo/dam= voevo/dama 
А voevo/du vo\vo/dy vo\vo/d∫ 
В voevo/do vo\vo/dy vo\vo/d∫ 
И voevo/do[ voevo/dami voevo/dama 
Л voevo/d∫ voevo/dax= voevo/du 

 
Мека промена 
Женски род 

         једнина              множина             двојина 
Н zemlœ÷ ze/mli z\mli÷ 
Г zemli÷ zeme/l; z\/ml[ 
Д zemli÷ zemlœ/m= ze/mlama 
А ze/ml[ ze/mli z\mli÷ 
В zemle÷ ze/mli z\mli÷ 
И zemle/[ zemlœ/mi ze/mlœma 
Л zemli÷ zemlœ/x= z\/ml[ 

 
Мушки род 

         једнина              множина             двојина 
Н sud®œ÷ sud®i¶ sud®i¶ 
Г sud®i÷ s¨d®j, s¨dej sud®[¶ 
Д sud®i÷ sud®œ/m= sud®œ/ma 
А sud®[÷ sud®i¶ sud®i¶ 
В sud®e÷ sud®i¶ sud®i¶ 
И sud®e/[ sud®œ/mi sud®œ/ma 
Л sud®i÷ sud®œ/x= sud®[¶ 

 
Мешовита промена 

Женски род 
         једнина              множина             двојина 
Н duwa÷ d¨wi duwi¶ 
Г duwi÷ d¨w= duwß 
Д duwi÷ duwa/m= duwa/ma 
А d¨wu d¨wy duwi¶ 
В duwe÷ d¨wi duwi¶ 
И duwe/[ duwa/mi duwa/ma 
Л duwi÷ duwa/x= duwß 

 
Мушки род 

         једнина              множина             двојина 
Н [™nowa [™n∆wi [™n∆wi 
Г [™nowi [™now= [™n∆wu 
Д [™nowi [™nowam= [™nowama 
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А [™nowu [™nowy [™n∆wi 
В [™nowe [™n∆wi [™n∆wi 
И [™nowe[ [™nowami [™nowama 
Л [™nowi [™nowax= [™nowu 

 
Именице са основом на задњонепчани сугласник 

Мушки и женски род 
         једнина              множина             двојина 
Н vlady/ka vlady‡ki vlady‡c∫ 
Г vlady/ki vlady/k= vlady‡ku 
Д vlady/c∫ vlady/kam= vlady/kama 
А vlady/ku vlady‡ki vlady‡c∫ 
В vlady/ko vlady‡ki vlady‡c∫ 
И vlady/ko[ vlady/kami vlady/kama 
Л vlady/c∫ vlady/kax= vlady‡ku 

   
         једнина              множина             двојина 
Н sluga÷ slugi¶ sluz∫‡ 
Г slugi÷ sl¨g= slugu‡ 
Д sluzÂ sluga/m= sluga/ma 
А slugß slugi¶ sluz∫‡  
В slugo÷ slugi¶ sluz∫‡ 
И slugo/[ sluga/mi sluga/ma 
Л sluzÂ sluga/x= slugu‡ 

 
         једнина              множина             двојина 
Н snoxa÷ sn∆xi÷ sn∆sÂ 
Г snoxi÷ sno/x= sn∆xß 
Д snosÂ snoxa/m= snoxa/ma 
А snoxß sn∆xi÷ sn∆sÂ 
В snoxo÷ sn∆xi÷ sn∆sÂ  
И snoxo/[ snoxa/mi snoxa/ma 
Л snosÂ snoxa/x= sn∆xß 

 
По овим основама мењају се и нека лична имена мушког и женског рода. 
Н Luka÷ I‡sa/®a Marі /a 
Г Luki÷ I‡sa/®i Marі /i 
Д LucÂ I‡sa/®i Marі /i 
А Lukß I‡sa/®[ Marі /[ 
В Luko÷ I‡sa/®e Marі /e 
И Luko/[ I‡sa/®e[ Marі /e[ 
Л LucÂ I‡sa/®i Marі /i 
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Напомене! 

Именице мушког рода на -®a у локативу једнине могу имати наставак -em=: i¶sa/®em=. 
Пред ∫ у дативу и локативу једнине и номинативу, акузативу и вокативу двојине 

именица с основом на k, g, x, ови крајњи сугласници мењају се у   c, z, s. Изузетак је 
именица pa/sxa, где се x мења не у s, већ у c: pa/sc∫. 

Вокатив једнине у варијанти тврде промене увек има наставак -o: 
voevo/do, luko÷, tat®a/no; у мекој варијанти наставак је -e: i¶sa/®e, duwe÷, nata/l®e. 

Именице које се завршавају на -ha, -'a, -wa, -]a, -ca (mre/'a, pri/tha, s¨wa, k¨]a, 
d∫vi/ca) у вокативу једнине имају наставак -e уместо -o, а у инструменталу -e[ уместо -o[. 

Именице са основом на c имају у генитиву, дативу и локативу једнине наставке 
тврде промене -y односно -∫. Нпр. o¶trokovi/ca - Г јд: o¶trokovi/cy - Д, Л јд: o¶trokovi/c∫. 
Генитив множине може бити разнообразан: zemlœ÷ - zeme/l;, mol;ba÷ - mole/b=, pri/tha -pri/thej, 
 k¨]a - k¨]ej и k¨]=, tma÷ - t\/m=, smo/kva - smo/kvej и smo/kv®j, ta/jna - ta/in=.  

Код облика множине и двојине који су једнаки са облицима једнине, користе се 
особена графичка средства (\, © и камора) да би се они разликовали од облика једнине. У 
акузативу множине пише се наставак -y после непчаних сугласника да би се овај облик 
разликовао од облика локатива једнине: Л јд: [™nowi - А мн: [™nowy. 
 
Вежбања. 

1. Пронађите именице женскога и мушкога рода основа на -a- / -ja-  и одредите облик 
и номинатив једнине. 
Bogoro/dice dµvo ra/dujsœ, blagoda/tnaœ marі/e, gospo/d; s= tobo/[: blagoslove/na ty÷ v= 'ena/x=
... 
veliha/em= va/s=, svœty¶œ m¨h\nicy, vµro, nade/'do, l[by÷ i¶ sofі/e. 

2. Имајући у виду ортографска средства, одредите падеж и напишите облике множине 
или двојине. 
Пример:  

                     јд: 'eny÷         мн: '\ny÷   
            једнина               множина / двојина      

'enÂ                      ------------------- 
zemli÷                    ------------------- 

            sud®i÷                     -------------------- 
ze/ml[                   --------------------   
vlady/ki                -------------------- 
snoxi÷                    -------------------- 

3. Деклинирајте у једнини и множини именице vµra и trape/za. 
 
Провери своје знање! 

Које се именице женскога рода деклинирају по -а- / -ја- основама? 
Које се именице мушкога рода деклинирају по -а- / -ја- основама? 
Ако облици једнине и множине или двојине исто гласе, која се ортографска 
средства користе да би се ови облици разликовали? 
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У које се сугласнике мењају крајњи сугласници именица са основом на k, g, x пред 
∫ у дативу и локативу једнине и номинативу, акузативу и вокативу двојине? 
Да ли се у генитиву множине могу јавити више падежних облика? 

 
Именице основа на -i- 

По овим основама деклинирају се именице углавном женског и мали број именица 
мушког рода које се у номинативу једнине завршавају на -;, али код којих не долази до 
умекшавања крајњег сугласника основе.  

У старим текстовима по овим основама деклинирале су се и многе именице мушког 
рода (ta/t;, go/lub;, go/st; и друге), које се сада мењају као именице основа на -о-/-јо-.  

 
Женски род 

         једнина              множина             двојина 
Н ra/dost; ra/d∆sti ra/d∆sti 
Г ra/dosti ra/dostej, ^®j ra/d∆st®[ 
Д ra/dosti ra/dostem= ra/dost;ma, -ema 
А ra/dost; ra/d∆sti ra/d∆sti 
В ra/doste, -i ra/d∆sti ra/d∆sti 
И ra/dost®[ ra/dost;mi  ra/dost;ma 
Л ra/dosti ra/dostex= ra/d∆st®[ 

По овом обрасцу деклинирају се именице: skri'a/l;, svµtlost;, za/pov∫d;, m¨drost;, 
vla/st;, pµsn;, 'i/zn;, peha/l;, pogi/bel;, dve/r;, sme/rt;, mi/lost;, sko/rb; и друге. 

 
Мушки род 

         једнина              множина             двојина 
Н p¨t; put®e÷ puti¶ 
Г puti÷ pute/j, ^®j put®[÷ 
Д puti÷ put\/m= put;ma÷ 
А p¨t; puti¶ puti¶ 
В p¨t;, ^e  put®e÷ puti¶ 
И pute/m= put;mi÷ put;ma÷ 
Л puti÷÷ pute/x= put®[÷ 

У ову групу спада и именица мушкога рода gorta/n;, која се понекад употребљава у 
женком роду: gorta/n; moœ÷ (Јов 6, 30). Именица gorta/n; не среће се у вокативу једнине. 

Осим тога, по овим основама мењају се и именице које имају само облике множине 
(pluralia tantum): q™sli, pe/rsi, mo/]i, l[/d®e. 
 
Н l[/di, l[/d®e mo/]i 
Г l[de/j mo]e/j 
Д l[/dem= mo]e/m= 
А l[/di mo/]i 
В l[/di, l[/d®e mo/]i 
И l[d;mi÷ mo];mi÷ 
Л l[/dex= mo]e/x= 



 

39 
 

Именица gospo/d; у Г, Д и Л јд има облике -о- основа, а у осталим падежима и у 
множини има промену по овим основама. 
Н gospo/d; gospo/d®e 
Г go/spoda gospo/d®j, gospode/j  
Д go/spodu, go/spodevi gospod©/m=, gospod\/m= 
А go/spoda gospo/d®j 
В go/spodi gospo/d®e 
И go/spodom=, -em= gospo/d;mi, gospody÷  
Л go/spod∫ gospodµx= 

 
Напомене! 

Вокатив једнине именица женскога рода има наставак -e: ra/doste, svµtloste. 
Вокатив једнине именице p¨t;, када се користи при молитвеном обраћању Господу 

Исусу Христу, Богородици и светима, може имати наставак именица основа на -јо- и 
гласити: put[÷. Стари наставак вокатива једнине -i чува само именица gospo/d;: gospo/d; - 
go/spodi. 

Именица m¨drost;, када се односи на Христа, има вокатив једнине с наставком -e: 
¬ m¨droste, i¶ slo/ve b'∞®j, i¶ si/lo (Пс 17, 2).  

Именица g¨sli среће се и у облику једнине: πalti/r; s= g¨sl®[ vospr®imi÷ dv∞de, i¶ 
p∫snovospo/j (Минеј, 9. децембар). 

 
Зависни падежи 

Падежи који добијају своје значење само у реченици називају се несамосталним 
или зависним падежима. То су сви падежи осим номинатива и вокатива. 

 
Генитив је граматичка ознака за други падеж а његово основно значење састоји се у 

томе што се њиме казује чије је нешто, коме нешто припада и од кога нешто потиче. 
Разликује се више врста генитива. 

Посесивни (присвојни) генитив показује коме нешто припада: v= domß “‡c∞a÷ moeg∆÷ 
“‡bi/teli mn∆/gi s¨t; (Јн 14, 2).  

Партитивни генитив означава неку количину и казује да се узима део нечега: 
q™wa mno/'estvo ry/b= (Лк 5,6); “‡h∞e, da/'d; mi÷ dosto/jnu[ ha/st; i¶mµn®œ (Лк 15, 12); bl∞goslovi/vyj 
pœ/t= xlµb∆v= i¶ pœ/t= ty/sœ]= nasi/tivyj (Молитва благосиљања петохлебнице). 

Аблативни генитив показује од чега нешто потиче или од чега се раставља или 
удаљава: \‡da÷ hesog∆÷ liwen/i by/ste (Лк 22, 35). Аблативним се сматра и генитив који стоји уз 
глаголе који означавају душевно стање: i™'e bo a™]e postydi/tsœ men\÷ i¶ moi/x= slove/s= 
v= ro/d∫ se/m= (Мк 8, 38), no a™]e rehe/m=, ˙ hl∞v∫‡k=: boœ/xusœ l[de/j (Мк 11, 32).  

Временски (темпорални) генитив указује на време вршења радње, а распознаје се 
као одговор на питање када: \‡gda/ 'e pribli/'isœ vre/mœ plod∆/v=, posla÷ raby÷ svoœ÷ k= 
dµlatel\m= (Мт 21, 34). Уместо временског генитива често се употребљава датив. 

Квалитативни генитив означава каквоћу (порекло, карактер, узраст, материјал, 
предназначење итд.) имена уз које стоји: hl∞µk= nµk®j dobra÷ ro/da i™de na stranß dale/he (Лк 19, 
12), xra/m= mo/j, xra/m= moli/tvy narehe/tsœ (Мт 21, 13).  
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Компаративни генитив употребљава за сравњење нечега с нечим или неким: 
htünµjwu[ xeruvj/m= i¶ sla/vn∫jwu[ bez° sravne/n®œ serafj ‡m= (песма Богородици). У српском језику 
преводи се додавање предлога од.  

Одрични (словенски) генитив употребљава се као допуна уз глаголе одрицања или 

са одричним речцама ne, ni, ni'e÷: nµst; sp∞se/n®œ \‡mß v= bz∞∫ \‡g∆÷ (Пс 3, 3).  
Узвични генитив употребљава се у вези са узвицима ¬, ¬le: ¬ presla/vnag© hudese÷. 
Узрочни (каузални) генитив изражава узрок или порекло радње: raxi/l; pla/hu]isœ 

ha¶d= svoi/x=, i¶ ne xotœ/we o¥¶tµwitisœ, q™k∆ ne s¨t; (Мт 3, 18). 
Генитивом се изражава и мера величине предмета: i¶ pritvo/r=, i™'e pred° lice/m= 

xra/ma, dva/desœti lak∆/t= dolgota÷ \‡g∆÷ v= wirotß do/mu, i¶ desœti÷ lak∆/t= wirota÷ \‡g∆÷ pred° lice/m= 
do/mu (3 Цар 6, 3). 

Предлог ra/di одређује генитив и ставља се после именице или заменице, односно 
придева. Ако одређује две речи, ставља се између њих: na/s= ra/di helov∫‡k=, i¶ na/weg∆ ra/di 
spase/n®œ (Символ вере).  

Генитивом се исказују допуне глагола који изражавају жељу, надање, очекивање и 
разна осећања: bl∞'e/ni a™lhu]®i i¶ 'a/'du]®i pra/vdy (Мт 5, 6).  

Датив је граматичка ознака за трећи падеж који се најчешће употребљава уз 
глаголе који значе давање, намењивање, упућивање, усмереност. Основна намена датива 
је да казује коме или чему је намењено или чему се као циљу нешто упућује. Укратко – 
датив је падеж намене и циља: rehe÷ gdü; o¥¶henik∆/m= svoi¶m= (Лк 20, 45). У зависности од 
употребе, разликује се више облика датива. 

Посесивни датив употребљава се уместо посесивног генитива и показује 
припадност: vµru[ vo \¶di/nago bg∞a “‡c∞a÷ vseder'i/telœ, tvoca÷ nb∞u i¶ zemli÷ (Символ вере).      

Датив користи (comodi) и датив штете (incomodi) изражава радњу која се врши 
некоме на корист или на штету: hto/ \¶st; mnÂ i¶ tebÂ 'e/no, ne o¥£ pr®i/de ha/s= mo/j (Јн 2, 4). 

Датив интересовања (етички датив) изражава интересовање лица које говори за 
лице са којим говори или о чему се говори: mn[/ bo, q™k∆ bg∞= ny÷ posla/nniki poslµdn®œ q¶vi÷ 
q™k∆ nasme/rtniki zane÷ pozo/r= by/xom= mj/ru i¶ a™gg∞l∆m= i¶ helovµk∆m= (1 Кор 4, 9). 

Датив са инфинитивом у црквенословенском језику је конструкција која одговара у 
потпуности латинском и грчком акузативу са инфинитивом и употребљава се онда када се 
субјекат инфинитива разликује од субјекта главне реченице. То је у ствари конструкција 
која кида везу главне и споредне реченице у формалном смислу да би је сачувала у 
логичком: v= to/j de/n; pristupi/wa k= nemß sadduke/\, i£'e gl∞[t= ne by/ti voskrese/n®[ (Мт 22, 23). 
Овај се датив са инфинитивом преводи на српски са да. 
 
Вежбања. 

1. Пронађите именице женскога и мушкога рода основа на -i- и одредите облик и 
номинатив једнине. 
ra/dujsœ, svµtloste za/pov∫dej b'∞®ix= neugasi/maœ (Из Акатиста светоме Николају)  
ra/dujsœ, ra/doste na/wa, pokry/j na/s= ˙ vsœ/kag© Ωla÷ hestny/m= tvoi/m= “¶mofo/rom= (Из  
Акатиста покрову Богородице) 
mno/gimi put;mi÷ tvoi/mi trudi/lsœ \¶si÷ (Ис 57, 10) 

2. Имајући у виду ортографска средства, одредите падеж и напишите облике множине 
или двојине. 
Пример:  
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                     јд: ra/dosti         мн: ra/d∆sti   
            једнина               множина / двојина      

ra/dost®[                  ------------------- 
puti÷                        ------------------- 

            pute/m=                   -------------------- 
go/spodom=              --------------------   

3. Деклинирајте у једнини и множини именице skri'a/l; и pµsn;. 
 

Провери своје знање! 
Које се именице женскога рода деклинирају по -i- основама? 
Које се именице мушкога рода деклинирају по -i- основама? 
Ако облици једнине и множине или двојине исто гласе, која се ортографска 
средства користе да би се ови облици разликовали? 
Које именице, које припадају -i- основама, имају само облике множине? 

  
Именице мушког рода основа на -n- 

У промену по овим основама улазе именице мушког рода које се у номинативу 
једнине завршавају на -n;, уз продужавање основе у косим падежима. Ове именице у 
старини су имале завршетак на -y, понекад с додатком суфикса -k=: ka/myk= (Лк 17, 29). 
Карактеристична особина промене по овим основама је наставак генитива једнине -e. Код 
именица de/n;, stepe/n; и ko/ren; нема ове измене у основи. 
         једнина              множина             двојина 
Н pla/men;, pla/my pla/m\ni, -e pla/m\ni 
Г pla/mene pla/men®j, ^ej pla/menu 
Д pla/meni pla/men\m= pla/men;ma, pla/menema 
А pla/men; pla/m\ni pla/m\ni 
В pla/my, pla/men; pla/m\ni pla/m\ni 
И pla/menem= pla/men;mi pla/men;ma, pla/menema 
Л pla/meni pla/menex= pla/menu 

 
         једнина              множина             двојина 
Н de/n; dni¶, dnj /e dni¶ 
Г dne÷, dnœ÷ dne/j, dnj /j dnj /[, dn[÷ 
Д dni÷, dne/vi dn\/m= de/n(;)ma 
А de/n;  dni¶ dni¶ 
В de/n; dni¶, dnj /e dni¶ 
И dne/m=, dnj /[ de/n;mi de/n;ma 
Л dni ÷ dne/x= dnj /[, dn[÷ 

Као именица pla/men; мењају се именице: ka/men;, reme/n;, kreme/n;, stepe/n; и ko/ren;, а 
можда и \¶le/n;.   

Код именице ka/men; уместо облика множине користи се збирни облик ka/men®e.  
Именице ka/men; и stepe/n;, када имају преносно значење, добијају наставке именица 

мушког рода основа на -о- / -јо-: ka/men[, stepe/n[, ka/menevi. 
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Именице женског рода на -u-  
У ову групу спадају именице женског рода које у свим облицима, осим номинатива 

једнине, имају проширење основе -ov-. Осим тога, у ову групу спадају и именице kro/v; и 
ce/rkov;, код којих основа номинатива одговара основама косих падежа. 
         једнина              множина             двојина 
Н svekry÷ svekr∆/vi svekr∆/vi 
Г svekro/ve svekro/vej svekr∆/v®[ 
Д svekro/vi svekro/vam= svekro/vama 
А svekro/v; svekr∆/vi svekr∆/vi 
В svekry÷ svekr∆/vi svekr∆/vi 
И svekro/v®[ svekro/vami svekro/vama 
Л svekro/vi svekro/vax= svekr∆/v®[ 

 
         једнина              множина             двојина 
Н ce/rkov; c\/rkvi c\/rkvi 
Г ce/rkve cerkve/j ce/rk∆v®[ 
Д ce/rkvi ce/rkvam= ce/rkvama 
А ce/rkov; c\/rkvi c\/rkvi 
В ce/rkve, ce/rkov; c\/rkvi c\/rkvi 
И ce/rkov®[ ce/rkvami ce/rkvama 
Л ce/rkvi ce/rkvax= ce/rk∆v®[ 

 
По обрасцу именице svekry÷ мењају се именице: l[by÷, prel[by÷, neplo/dy, kro/v;. 
Именице l[by÷, prel[by÷ користе се обично само у једнини, а у изразу l[by÷ (prel[by÷) 

tvori/ti чувају стари акузатив без проширења основе. Када стоји у множини, именица 
l[by÷ има значење „вечера љубави“, „ агапа“. 

Именица  kro/v; не среће се у облицима двојине.  
 

Именице женског рода основа на -r- 
У промену по овим основама спадају две именице женског рода које се у 

номинативу једнине завршавају на -i, а у осталим облицима имају проширење основе на -
er-.  
         једнина              множина             двојина 
Н ma/ti ma/t\ri ma/t\ri 
Г ma/tere ma/ter®j, ma/terej ma/t\r®[ 
Д ma/teri ma/terem= ma/terema 
А ma/ter; ma/t\ri ma/t\ri 
В ma/ti ma/t\ri ma/t\ri 
И ma/ter®[ ma/ter;mi ma/terema 
Л ma/teri ma/terex= ma/t\r®[ 

 
         једнина              множина             двојина 
Н d]i÷, d]e/r; d]\/ri d]\/ri 
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Г d]e/re d]e/r®j, d]e/rej d]\/r®[ 
Д d]e/ri d]e/rem= d]e/rema 
А d]e/r; d]\/ri d]\/ri 
В d]i÷ d]\/ri d]\/ri 
И d]e/r®[ d]e/r;mi d]e/rema 
Л d]e/ri d]e/rex= d]\/r®[ 

 
Аналогијом према косим падежима у којима долази до проширења основе, у 

номинативу једнине може доћи до уопштавања проширене основе: d]e/r;. 
 

Именице средњег рода основа на -n-, -t- и -s- 
У промену по овим основама спадају именице средњег рода с продужавањем 

основе у косим падежима. У овој промени могућно је издвојити подгрупе. 
 
1. Именице које се у номинативу, акузативу и вокативу једнине завршавају на -mœ, 

а у осталим падежима имају проширење -en-. 
 
         једнина              множина             двојина 
Н i™mœ i¶mena÷ i™m\ni 
Г i™mene i¶me/n= i¶menß 
Д i™meni i™men\m=, i¶men∆/m= i¶mene/ma, ^a/ma 
А i™mœ i¶mena÷ i™m\ni 
В i™mœ i¶mena÷ i™m\ni 
И i™menem= i¶meny÷ i¶mene/ma, ^a/ma  
Л i™meni i™men∫x= i¶menß 

У ову подгрупу спадају именице: vre/mœ, ple/mœ, sµmœ bre/mœ и друге именице које се 
у номинативу једнине завршавају на -mœ. 

 
2. Именице које се у номинативу, акузативу и вокативу једнине завршавају на -œ (- 

a), а у осталим падежима имају проширење -œt- (-at-).  
         једнина              множина             двојина 
Н “‡troha÷ “‡troha/ta “‡tr∆ha/ti 
Г “‡troha/te “‡troha/t= “‡troha/tu 
Д “‡troha/ti “‡troha/t\m=, “‡troha/t∆m= “‡troha/tema, ^ama 
А “‡troha÷ “‡troha/ta “‡tr∆ha/ti 
В “‡troha÷ “‡troha/ta “‡tr∆ha/ti 
И “‡troha/tem= “‡troha/ty “‡troha/tema, ^ama 
Л “‡troha/ti “‡troha/t∫x= “‡troha/tu 

По овом обрасцу мењају се и именице: 'rebœ÷, kozlœ÷, “¶vha÷, “¶rlœ÷, “¶slœ÷, [¶nha÷, q¶gnœ÷ и 
друге.  
 
    3. Именице које се у номинативу, акузативу и вокативу једнине завршавају на -o, а 
у осталим облицима имају проширење -es-.  
 



 

44 
 

         једнина              множина             двојина 
Н ne/bo nebesa÷ neb\si÷ 
Г nebese÷ nebe/s= nebesß 
Д nebesi÷ nebes\/m= nebese/ma 
А ne/bo nebesa÷ neb\si÷ 
В ne/bo nebesa÷ neb\si÷ 
И nebese/m= nebesy÷ nebese/ma 
Л nebesi÷ nebesµx= nebesß 

По овом обрасцу мењају се и именице: slo/vo, h¨do, tµlo, ko/lo, “™ko, o¥™xo и друге. 
 
Именице “™ko и o¥™xo у једнини и множини мењају се с проширењем -es-, а у двојини 

без проширења основе. 
 

Н “™hi o¥™wi 
Г “™h®[ o¥™w®[ 
Д “‡hi/ma o¥‡wi/ma 
А “™hi o¥™wi 
В “™hi o¥™wi 
И “‡hi/ma o¥‡wi/ma 
Л “™h®[ o¥™w®[ 

 
Напомене! 

Именица slo/vo у једнини образује облике како с проширењем основе тако и без 
проширења. Проширење одсуствује у том случају када именица slo/vo означава Христа. У 
том случају користи се облик вокатива slo/ve. Треба напоменути да се код именица средњег 
рода вокатив слаже с номинативом. Облик slo/ve у значењу Бог – Слово, Христос, 
представља изузетак. 

Именица tµlo образује облике без проширења основе онда када означава Тело 
Христово у Светим Даровима. 

Проширење основе, обично само у облицима множине, имају и именице: ra/mo, 
hre/vo, dre/vo, dµlo, а такође и именица мушкога рода o¥™d=: vo o¥¶desµx= moi/x= (шеста молитва 
пред причешћем), blagoda/rnymi o¥¶desy÷ mo/imi (седма молитва пред причешћем). 

 
Независни падежи (наставак) 

 
Акузатив је четврти падеж у систему падежа. То је падеж узрочне, тесне везе и 

падеж целовитости, јер се њиме означава предмет (објекат) на коме се врши радња: hti÷ “‡c∞a÷ 
tvoego÷ i¶ ma/ter; tvo[÷, da bl∞go ti÷ b¨det=, i¶ da dolgolµten= b¨dewi na zemli÷ 
bla/z∫, [™'e gdü; bg∞= tvo/j dae/t= tebÂ (2 Мојс 20, 12). 

Акузативом се одређује и време вршења радње: q™ko'e bo bÂ j ¶∆/na vo hre/v∫ ki/tov∫ tri÷ 
dni÷ i¶ tri÷ n∆/]i (Мт 12, 40).  

Глаголи: i¶zbra/ti, posta/viti, polo'i/ti, narica/ti, zva/ti, sotvori/ti, posla/ti, i¶menova/ti, 
∆‡br∫sti÷ и други захтевају два акузатива, од којих је други одређење главне допуне: 
kto÷ tœ÷ posta/vi knœ/zœ i¶ sud®[÷ (2 Мојс 2, 14). 
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Акузатив са инфинитивом јавља се у црквенословенском језику под утицајем 
грчког, а на српски језик преводи се уметањем речце да: gl∞axu bg∞a togo÷ by/ti (ДА 28, 6). 
 

Инструментал је граматичка ознака за шести падеж, који има два основна значења: 
инструментално и социјативно. То значи да је инструментал падеж оруђа, средства: 
pisa/x= va/m= moe/[ ruko/[ (Гал 6, 11) и падеж друштва, заједнице: sotvori÷ so vxo/dom= na/wim= 
vxo/du st∞y/x= a™gg∞l∆v= by/ti, soslu'a/]ix= na/m=, i¶ soslavoslo/vœ]ix= tvo[÷ bl∞gost; (Молитва 
входа на Литургији Ј. Златоуста). 

Инструментал се употребљава и за исказивање времена и места вршења радње и 
начина на који се радња врши: se/j pr®i/de ko j ¶i∞su no/]®[ (Јн 3, 2), mi/rom= gdüu pomo/limsœ 
(Велика јектенија). 

Инструменталом се може изражавати количина нечега: \¶di/n= bÂ do/l'en= pœt®[/s∆t= 
dina/r®j, drugj/j 'e pœt®[/desœt; (Лк 7, 41) или се може исказати ближе одређење субјекта: 
'ena/ 'e nµkaœ i™menem= ma/rƒa (Лк 10, 38). 
 

Локатив је граматичка одредница за седми падеж, којим се исказује место, време и 
начин вршења радње. Долази само са предлозима, а уколико су сачувани неки облици који 
наговештавају локатив без предлога, они су у црквенословенском језику више скамењени 
облици локатива са функцијом предлога или су добили одговарајући предлог. Среће се са 
предлозима: v=, na, po, pri, ∆‡: se÷ sto[÷ pri dve/rex= i¶ tolkß (Откр 3, 20). 

 
Вежбања! 

1. Пронађите именице и одредите облик и номинатив једнине. 
j‡i∞se, ka/men[ dragj /j, prosv∫ti÷ mœ÷ 
o¥¶'e/ bo i¶ s∫ki/ra pri ko/reni dre/va le'i/t=... (Мт 3, 10) 
stra/xa nµst; v= l[bvi÷, no soverwe/nna l[by÷ vo/n= i¶zgonœ/et= stra/x= (1 Јн 4, 18) 
i‡ vµrovawa slovesi÷ \¶g©÷, i¶ vospµwa xvalß \¶g©÷ (Пс 105, 12) 
i‡ ty÷, “‡troha÷, proro/k= vy÷wnœg© narehe/wisœ (Лк 1, 76) 
vµste, q™k∆ po dvo[÷ dn[÷ pa/sxa b¨det= (Мт 26, 2) 
¬ m¨droste i¶ slo/ve b'∞®j i¶ si/lo! 

2. Имајући у виду ортографска средства, одредите падеж и напишите облике множине 
или двојине. 
Пример:  
            јд: nebesi÷        дв: neb\si÷ 
једнина                   множина / двојина     
dne/m=                        ------------------- 
ce/rkvi                        ------------------- 
d]e/r®[                       -------------------- 
i™meni                         --------------------   
“‡troha/tem=               -------------------- 
ce/rkov®[                     -------------------- 

3. Одредите други облик нађене именице (пример: “‡troha/t\m= - “‡troha/t∆m=). 
Pr®i/dut= 'e dnj/e, \¶gda÷ ˙ªœ/t= b¨det= ˙ ni/x= 'eni/x=, i¶ togda÷ postœ/tsœ v= ty¶œ dni¶ (Лк 5, 
35) 
D]e/r; ma/tere tvoeœ÷ ty÷ \¶si÷ (Јез 16, 45) 
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i¶ spi/t=, i¶ vostae/t= no/]®[ i¶ dnj /[ (Мк 4, 27) 
4. Деклинирајте у једнини, множини и двојини именице ka/men;, kro/v; и slo/vo. 

 
Провери своје знање! 

По чему се деклинација ових именица разликује од промене осталих именица? 
У чему се састоји особеност промене именица ka/men; и stepe/n;? 
Која именица средњег рода може имати облик вокатива који се разликује од 
номинатива? 
Које значење има именица l[by÷ када стоји у облику множине? 
Које именице немају проширење основе у облицима двојине? 
Да ли именице ових основа имају у српском одговарајуће моделе са проширењем 
основе при деклинацији? 
 

Заменице 
Заменице су променљиве речи којима се замењују именице, придеви или бројеви, 

односно њима се упућује на лица и предмете или на њихове особине. 
По своме значењу заменице се деле у следеће групе: 
- личне: a™z=, ty÷, “™n= (“‡na÷,“‡no÷);  
- повратна: seb\÷; 
- показне: to/j (ta÷ / ta/œ, to÷ / to/e), se/j (s®œ÷, s®e÷), “™v= (“™va, “™vo), “™vyj (“™vaœ, “™voe), takj/j 

(taka/œ, tako/e), takovy/j (takova/œ, takovo/e), toli/k= (toli/ka, toli/ko), sicevy/j (siceva/œ, 
sicevo/e);   

- присвојне: mo/j, tvo/j, svo/j, na/w=, va/w=; 
- упитне: kto÷, hto÷;  kj /j, hj /j;  kakj /j, kako/v= / kakovy/j, q¶ko/v= / q¶kovy/j,  koli/k= / koli/k®j, 

 koto/ryj; 
- односне:  i™'e (q™'e, \™'e), \¶li/k= / \¶li/k®j, q™k= / q™k®j; 
- одређене: ve/s;, vsœ/k= / vsœ/k®j, sa/m= / sa/myj, kj /j'do, i™n= / i™nyj, vsœ/hesk®j; 
- неодређене: nµkto, nµhto, nµk®j; 
- одричне: nikto÷, nihto÷, nikto/'e, nihto/'e, nikj /j, nikoto/ryj.     

            
Имају посебан тип промене, тзв. заменичку деклинацију. По типу промене, 

заменице се деле у две групе. У прву групу спадају заменице a™z=, ty÷, seb\÷, упитне 
kto÷, hto÷, неодређене nµkto, nµhto  и одричне nikto÷, nihto÷. То су тзв. једнородне 
заменице, тј. не мењају се по родовима. Остале заменице - трородне - спадају у другу 
групу и мењају се не само по падежима и бројевима, већ и по родовима. Такође, 
одвајају се тврда и мека варијанта промене. У варијанту меке промене спадају 
заменице: i£'e (q£'e, \™'e), mo/j, tvo/j, svo/j, se/j (s®œ÷, s®e÷), hj/j,  kj/j, а образац за њихову 
промену је заменица “™n= (“‡na÷, “‡no÷). У тип тврде промене спадају заменице: sa/m=, “™v= 
(“™va, “™vo), i™n=, \¶li/k=, koli/k=, toli/k=, q¶ko/v=, vsœ/k=, kakj /j, takj/j, а образац за њихову 
промену је заменица to/j (ta÷ / ta/œ, to÷ / to/e). Заменице na/w=, va/w=, ve/s; имају наставке и 
тврде и меке варијанте промене.              

 
       Личне заменице 

Личне заменице за 1. и 2. лице и повратна заменица имају исте наставке, само повратна 
заменица нема облике множине и двојине, а у једнини нема облика номинатива. 
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Заменицама за 1. и 2. л. упућивало се на говорно лице или лица коме је говор упућен, тако 
да те заменице и ефективно значе та лица. Зато те заменице немају разликовање рода, јер 
се под говорним лицем и оним коме се говори може подразумевати и мушко и женско 
лице, а тако исто и лице средњег рода; али, наравно, имају разликовање броја. 

 
Личне заменице за 1. и 2. лице 

Код личних заменица 1. и 2. лица упућивало се на говорно лице или лица коме је говор 
упућен, тако да те заменице и ефективно значе та лица. Зато те заменице немају рода, јер 
се под говорним лицем и оним коме се говори може подразумевати лице и мушког и 
женског рода, а тако исто и лице средњег рода; али, наравно, имају број. 

 
 једнина              множина             двојина 
Н a™z= my÷ vÂ, my÷ 
Г men\÷ na/s= na/[ 
Д mnÂ, mi÷ na/m= na/ma 
А mene÷, mœ÷ na/s;, ny÷ ny÷ 
В - - ^ 
И mno/[ na/mi na/ma 
Л mnÂ na/s= na/[ 

 
 једнина              множина             двојина  
Н ty÷ vy÷ va÷, vy÷ 
Г teb\÷ va/s= va/[ 
Д tebÂ, ti÷ va/m= va/ma 
А tebe÷, tœ÷ va/s=, vy÷ vy÷ 
В ^ ^ ^ 
И tobo/[ va/mi va/ma 
Л tebÂ va/s= va/[ 

 
Повратна заменица 

Повратна заменица указује на предмет који се јавља објектом свог сопственог делања. 
Другим речима, повратна заменица указује на истоветност субјекта и објекта.  
 
Н ^ 
Г seb\÷ 
Д sebÂ, si÷ 
А sebe÷, sœ÷ 
В ^ 
И sobo/[ 
Л sebÂ 
 
Личне заменице за 1. и 2. лице и повратна заменица имају исте наставке, само повратна 
заменица нема облике множине и двојине, а у једнини нема облика номинатива, јер се не 
употребљава са службом субјекта. Исти облик употребљава се за сва три броја: 
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И# поставлsетъ себE дост0йнымъ, по своемY мечтaнію, бhти пaстыремъ nвeцъ, и3 
путеводи1тельствовати и5хъ — Џви же t ни1хъ, под8ущaеми діaволомъ, сaми себE ўби1ша. 

Обратите пажњу на то, да: 
- у генитиву једнине стоји наставак -\, а у акузативу -e; 
- у дативу и локативу једнине имају наставак -∫. 

Као карактеристична особеност деклинације личних заменица јавља се суплетивизам 
основа, тј. појава код које се различити облици падежа једне исте речи образују од 
различитих основа. Овде видимо да Н гласи: a™z= (Н јд) : my÷ (Н мн),  men\÷ (Г јд) : na/s= (Г 
мн). 

У дативу и акузативу једнине и акузативу множине могућа су два облика - пуни и 
кратки. Ови пуни и кратки облици имају исто значење (Gdüi, spasi/ mœ -Gdüi, spasi/ mene÷). Када 
кратки облици стоје после речи која има акценат на крајњем вокалу, онда кратки облици 
заменице губе свој акценат, а код претходне речи мења се акценат у оштри 
(spasi/ mœ; tµm'e mol[/ vy). Ови кратки облици заменица називају се енклитичким. 
Међутим, ако на овим заменицама пада логички акценат, онда оне тај акценат не губе, 
нити се мења акценат претходне речи (nikto/'e svoeg©÷ si÷ da i™]et=). 

Ако се акузатив повратне заменице додаје глаголу, глагол постаје повратни: 
mo/lim= - mo/limsœ. Између глагола и повратне заменице може се појавити краћи облик 
личне заменице (у том случају без акцента), везници 'e и bo, и тада је могућно раздвојено 
писање:  mo/lim ti sœ, Gdüi; ne prikasa/[t= bo sœ. 

 
Лична заменица за 3. лице 

Лична заменица 3. лица добила је значење личног доста касно. У старим текстовима 
заменица “™n= има значење показне заменице „тај“. У овом значењу она се понекад среће и 
у савременим богослужбеним књигама. Деклинација ове заменице разликује се од 
деклинације заменица за 1. и 2. лице и повратне: ова заменица мења се не само по 
падежима и бројевима, већ и по родовима. Заменицом 3. л. упућивало се на одређену 
именицу као и на лице које не учествује у говору те је била могућност и разликовања и у 
роду и у броју према роду именица на које се упућивало. Ова заменица истиснула је из 
номинатива старе облике личних заменица i£, œ£, \£, које су се ипак сачувале у акузативу 
једнине.  
 
 м. р.              ж. р.             ср. р.  
Н “™n= (i£) “‡na÷, (œ£) “‡no÷ (\£) 
Г \¶g∆÷ \¶œ÷ \¶g∆÷ 
Д \¶mu÷ \™j \¶mu÷ 
А \¶go÷, i£, n;  [£ \£ 
В - - - 
И i™m= \™[ i™m= 
Л \™m= \™j \™m= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н “‡ni÷ “‡nÂ “‡ni÷ 
Г i™x= i™x= i™x= 
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Д i£m= i£m= i£m= 
А i£x=, œ£ i£x=, œ£ œ£ 
В ^ ^ ^ 
И i™mi i™mi i™mi 
Л i™x= i™x= i™x= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н “™na “™n∫ “™na 
Г \¶[÷ \¶[÷ \¶[÷ 
Д i™ma i™ma i™ma 
А œ£ œ£ œ£ 
В ^ ^ ^ 
И i™ma i™ma i™ma 
Л \¶[÷ \¶[÷ \¶[÷ 

 
Обратите пажњу на то, да заменице м. р. у генитиву једнине имају наставак -∆, а у 

акузативу -o.  
У синтагмама, вокатив је једнак номинативу. 
У косим падежима, после предлога, лична заменица добија n- које се обавезно 

јотује: ∆‡ ne/m=, za n[÷, na nœ÷. Заменица м. р. у акузативу  i£ скраћује се у ;: na/n;, vo/n;, za/n;. 
Облици генитива ове заменице користе се за означавање присвојне заменице 3. 

лица његов, његова, његово. Облик присвојне заменице \¶g∆/v= посведочен је једним 
примером: a™]e 'e kto÷ dx∞a xrüto/va ne i™mat;, se/j nµst; \¶g∆/v= (Римљ 8, 9).   

За разликовање истих облика користе се графичка средства: i™x= у генитиву 
множине (са исо акцентом) и i£x= у акузативу множине (са апострофом). Са апострофом 
се пише и облик i£m= у дативу множине, за разлику од инструментала једнине i™m=. 

Везник i¶ нема самостални акценат, а над заменицом i£ (А јд м. р.) стоји акценат 
апостроф. 

Пази! Заменица “™n=, “‡na÷, “‡no÷ представља образац промене меке варијанте промене 
заменица. 

Гот0во сeрдце є3гw2 ўповaти на гDа: ўтверди1сz сeрдце є3гw2, не ўбои1тсz, д0ндеже 
воззри1тъ на враги2 сво‰. 

Пои1стиннэ вели1кимъ дaромъ t бGа почтeнъ бhвъ, с™и1телю їwaнне, ћкw спод0билсz 
є3си2 послужи1ти чудеси2 с™hz бцdы, преди1вному є3S знaменію. 

И# житіS и4хъ подражaтельми бhти потщaтисz ходaтайствомъ и4хъ, и3 съ ни1ми и3 
наслёдники цrтвіz твоегw2 бhти да спод0бzтсz. 
 

 Показне заменице 
Показне заменице су врсте трородних заменица којима се упућује на лица или 

предмете или се указује на особине лица и предмета уз чије име стоје. У показне заменице 
црквенословенскога језика спадају: to/j (ta÷ / ta/œ, to÷ / to/e), se/j (s®œ÷, s®e÷), “™v= (“™va, “™vo), 
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“™vyj (“™vaœ, “™voe), takj/j (taka/œ, tako/e), takovy/j (takova/œ, takovo/e), toli/k= (toli/ka, toli/ko), 
sicevy/j (siceva/œ, sicevo/e). 
 
 м. р. ж. р. ср. р. 
Н  to/j ta/œ, ta÷ to/e, to÷ 
Г tog∆÷ toœ÷ tog∆÷ 
Д tomu÷ to/j tomu÷ 
А to/j, togo÷ tu/[, tu÷ to/e, to÷ 
В ^ ^ ^ 
И tµm= to/[ tµm= 
Л to/m= to/j to/m= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н tj///i ty/œ ta¶œ, ta¶ 
Г tµx= tµx= tµx= 
Д t∫‡m= tµm= tµm= 
А ty/œ, tµx= ty/œ, tµx= ta¶œ, ta¶ 
В ^ ^ ^ 
И tµmi tµmi tµmi 
Л tµx=, ty/x= tµx=, ty/x= tµx=, ty/x= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н ta¶   tÂ ta¶, tÂ   
Г t∆/[  t∆/[  t∆/[  
Д tµma tµma  tµma  
А ta¶  tÂ  ta¶, tÂ   
В ^  ^  ^   
И tµma  tµma tµma  
Л t∆/[  t∆/[  t∆/[  

Пази! Заменица to/j, ta÷, to÷  представља образац деклинације тврде варијанте 
промене заменица. 
 
 м. р.              ж. р.             ср. р.  
Н se/j, sj/j s®œ÷ s®e÷, se÷ 
Г seg∆÷ seœ÷ seg∆÷ 
Д semu÷ se/j semu÷ 
А sego÷, se/j s®[÷ s®e÷, se÷ 
В ^ ^ ^ 
И si/m= si/m= si/m= 
Л se/m= se/m= se/m= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н sj//i s®œ‡ s®œ‡ 
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Г si/x= si/x= si/x= 
Д si‡m= si‡m= si‡m= 
А si/x=,s®œ‡ s®œ‡ s®œ‡ 
В ^ ^ ^ 
И si/mi si/mi si/mi 
Л si//x= si/x= si/x= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н s®œ‡ s®i÷ s®i÷ 
Г se[÷ se[÷, s®[‡ se[÷ 
Д si/ma si/ma si/ma 
А s®œ‡ s®i÷ s®i÷ 
В ^ ^ ^ 
И si/ma si/ma si/ma 
Л se[÷ se[÷ se[÷ 

 
По обрасцу заменице to/j, ta÷, to÷  мењају се заменице: to/j'de, sa/m=, i™n=, “™v=, ta/k=, 

q™k=, toli/k=, \¶li/k=, koli/k=, vsœ/k=, koto/ryj. 
Код заменица са основом на задњонепчане сугласнике (vsœ/k=,toli/k=, \¶li/k=, koli/k= и 

друге) у локативу једнине м. и ср. рода може имати наставке ∫ или o: toli/c∫m= и toli/kom=. 
Двојни облици срећу се и у дативу и инструменталу једнине ж. р.: vsœ/koj и vsœ/c∫j. 

Број \¶di/n= употребљава се у значењу неодређене заменице (\¶di/n= helovµk= - 
nµk®j helovµk=), и мења се по обрасцу заменице to/j. 
 

 Присвојне заменице 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н mo/j moœ÷ moe÷ 
Г moeg∆÷ moeœ÷ moeg∆÷ 
Д moemu÷ moe/j moemu÷ 
А moego÷, mo/j mo[÷ moe÷ 
В ^ ^  ^ 
И moi/m= moe/[ moi/m= 
Л moe/m= moe/j moe/m= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н moi÷ moœ‡, (m∆œ÷) moœ‡, (m∆œ÷) 
Г moi/x= moi/x= moi/x= 
Д moi‡m=, (m∆i/m=) moi‡m=, (m∆i/m=) moi‡m=, (m∆i/m=) 
А moœ‡, moi/x= moœ‡, moi/x= moœ‡, (m∆œ÷) 
В ^ ^ ^ 
И moi/mi moi/mi moi/mi 
Л moi/x= moi/x=  moi/x= 
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    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н moœ‡  moi÷  moi÷  
Г mo\/[ mo\/[ mo\/[ 
Д moi/ma moi/ma moi/ma 
А moœ‡,  moi÷ moi÷  
В    
И moi/ma moi/ma moi/ma 
Л mo\/[ mo\/[ mo\/[ 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н na/w= na/wa na/we 
Г na/weg∆ na/weœ na/weg∆ 
Д na/wemu na/wej na/wemu 
А na/w=, na/wego na/wu na/we 
В ^ ^ ^ 
И na/wim= na/we[  na/wim= 
Л na/wem= na/wej na/wem= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н na/wi na/wœ na¶wa 
Г na/wix= na/wix= na/wix= 
Д na/wim= na/wim= na/wim= 
А na/wœ, na/wix= na/wœ na¶wa 
В ^ ^ ^ 
И na/wimi na/wimi na/wimi 
Л na/wix= na/wix= na/wix= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н na‡wa na/wi na/wi 
Г na/w\[ na/w\[ na/w\[ 
Д na/wima na/wima na/wima 
А na‡wa na/wi na/wi 
В ^ ^ ^ 
И na/wima na/wima na/wima 
Л na/w\[ na/w\[ na/w\[ 

 
Присвојне заменице mo/j, tvo/j, svo/j понекад се замењују кратким облицима датива 

заменица за 1. и 2. лице и повратне (mi÷, ti÷, si÷).  
 
Заменице na/w=, va/w= припадају мешовитој промени, тј. оне се углавном мењају по 

мекој промени, само што се јотовани вокали замењују тврдим. У множини наставак -œ има 
функцију разликовања падежа. 
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    Упитне заменице   
Упитна заменица kj /j, ka/œ, ko/e образује своје облике од две основе, а има наставке 

заменице i£, œ£, \£. 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н kj/j, ko/j ka/œ ko/e 
Г ko/eg∆ koeœ÷ ko/eg∆ 
Д ko//emu ko/ej ko/emu 
А kj/j, ko/ego  k¨[ ko/e 
В ^ ^ ^ 
И ko/im=, kj /im= ko/e[ ko/im=, kj /im= 
Л ko/em= ko/ej ko/em= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н kj/i,ko/i kj /œ, ko/œ ka¶œ 
Г ko/ix=,kj /ix= ko/ix=, kj /ix= ko/ix=, kj /ix= 
Д ko‡im= (k∆/im=),kj‡im= ko‡im= (k∆/im=), kj ‡im= ko‡im= (k∆/im=), kj /im= 
А ko/œ, kj /œ, ko/ix=, kj /ix= ko/œ, kj/œ,ko/ix=, kj /ix= ka¶œ 
В ^ ^ ^ 
И ko/imi, kj/imi ko/imi, kj /imi ko/imi, kj /imi 
Л ko/ix=, kj/ix= ko/ix=, kj /ix= ko/ix=, kj /ix= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н ka¶œ kj/i kj/i 
Г k∆/e[ (ko‡e[) k∆/e[ (ko‡e[) k∆/e[ (ko‡e[) 
Д ko/ima,  kj/ima ko/ima,  kj/ima ko/ima,  kj/ima 
А ka¶œ kj/i kj/i 
В ^ ^ ^ 
И ko/ima,  kj/ima ko/ima,  kj/ima ko/ima, kj/ima 
Л k∆/e[ (ko‡e[) k∆/e[ (ko‡e[)  k∆/e[ (ko‡e[) 

Као заменица kj /j, ko/j деклинирају се заменице: hj /j, nµk®j, nikj /j, kj/j'do.  
Упитна заменица за лица је kto÷ а за ствари hto÷. Облици Г, Д, А и Л заменице hto÷ каткад 
укључују у себе и формант -so (-s∆). 
Н kto÷ hto÷ 
Г kog∆÷ heg∆÷, hes∆÷, hesog∆÷ 
Д komu÷,ko/emu hemu÷, hesomu÷ 
А kogo÷ hto÷, heso÷ 
В ^ ^ 
И ki/m= hi/m= 
Л ko/m= he/m=, heso/m= 

 
Упитне заменице kto÷, hto÷ мењају се само у једнини. Као оне мењају се и заменице: 

nikto÷, nihto÷, nikto/'e, nihto/'e, nµkto, nµhto. 
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Ако се одрична заменица здружује с предлогом, он се ставља између ni и заменице: 
neradi/wi ni ∆‡ ko/m'e (Мт 22, 16). 
 

Општа (одређена ) заменица 
Ова заменица деклинира се по мешовитој промени. 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н ve/s; vsœ÷ vse÷ 
Г vseg∆÷ vseœ÷ vseg∆÷ 
Д vsemu÷ vse/j vsemu÷ 
А vsego÷, ve/s; vs[÷ vse÷ 
В ^ ^ ^ 
И vsµm= vse/[ vsµm= 
Л vse/m= vse/j vse/m= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н vsi÷ vsœ‡ vsœ‡ 
Г vsµx= vsµx= vsµx= 
Д vs∫‡m= vs∫‡m= vs∫‡m= 
А vsœ‡, vsµx= vsœ‡ vsœ‡ 
В ^ ^ ^ 
И vsµmi vsµmi vsµmi 
Л vsµx= vsµx= vsµx= 

Заменица ve/s; има облике и по мекој и по тврдој промени. Двојину, по свом 
значењу, ова заменица нема. Двојину такође нема ни заменица која је из ње проистекла - 
vsœ/k=.  
 

Односне заменице 
Односна заменица i™'e,q™'e,\™'e изведена је од сугласничког корена ј од кога је настала 
анафорска или заменица за 3. лице у косим падежима. Додавањем речце 'e настала је ова 
односна заменица. У старословенски језик увели су је Света Браћа и њихови сарадници 
као средство које организује структуру групе речи и реченица разних типова.    

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н i™'e q™'e \™'e 
Г \¶g∆/'e \¶œ/'e \¶g∆/'e 
Д \¶m¨'e \™j'e \¶m¨'e 
А i™'e, \¶go'e [™'e \™'e 
В ^ - - 
И i™m'e \™['e i™m'e 
Л \™m'e \™j'e \™m'e 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н i£'e q£'e q£'e 
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Г i™x'e i™x'e i™x'e 
Д i£m'e i£m'e i£m'e 
А i£x'e, q£'e i£x'e, q£'e q£'e 
В - - - 
И i™mi'e i™mi'e i™mi'e 
Л i™x'e i™x'e i™x'e 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н q£'e q£'e q£'e 
Г \¶[/'e \¶[/'e \¶[/'e 
Д i™ma'e i™ma'e i™ma'e 
А q£'e q£'e q£'e 
В ^ ^ ^ 
И i™ma'e i™ma'e i™ma'e 
Л \¶[/'e \¶[/'e \¶[/'e 

 
Код заменице i™'e, q™'e, \™'e и осталих заменице које се завршавају речцом -'e или -

'do мења се само први део, а речца -'e, -'do остаје непромењена. 
Приликом превођења на српски језик, заменица i™'e,q™'e,\™'e има значење односне 

заменице који, која, које, затим може се превести допунским циљем с везником да би, а 
може остати и без превода. 
Сyщи ѓгGлъ честнёйши, зижди1телz ѓгGлwвъ во ўтр0бэ носи1ла є3си2, и3 родилA є3си2 
неизречeннw, є3мyже вси2 поeмъ. 
Пріими2 б9е молeніе нaше, сотвори1 ны достHйны бhти, є4же приноси1ти тебЁ молє1ніz и3 
мwльбы2, и3 жє1ртвы безкрHвныz њ всёхъ лю1дехъ твои1хъ. 
 
Вежбања. 

1. Одредите падеж, број и род заменица. 
          i™'e bo a™]e xo/]et= d¨wu svo[÷ spasti÷, pogubi/t= [£: a¶ i™'e pogubi/t= d¨wu svo[ mene÷ ra/di, se/j 
spase/t= [£ (Лк 9, 24)  

voprowa/[ vy÷ o¥£bo, koeœ÷ ra/di viny÷ posla/ste po mene÷ (ДА 10, 29) 
tvoœ‡ ˙ tvoi/x= tebÂ prinosœ/]e ©‡ vsµx= i¶ za vsœ‡ (литургијски возглас) 
rehe/ 'e k= ni/ma hto÷ s¨t; slovesa÷ s®œ‡, ©‡ ni/x'e stœza/etasœ k= sebÂ i¶d¨]e (Лк 24, 17).  
2. Одредите алтернативне падежне облике наведених заменица. 

           mene÷     -------------------- 
           hes∆÷     --------------------                                             
           ny÷       -------------------- 
           ko/im= -------------------- 
           sœ÷        -------------------- 
           \¶go÷      ---------------------    

3. Одредите други облик личне заменице. Пример: va/s= - vy÷. 
           d¨wu mo[÷ za tœ÷ (        ) polo'ß (Јн 13,37) 
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           nikto/'e vozlo'i÷ na/n; (         ) ruki÷ (Јн 7, 30). 
4. Деклинирајте у једнини, множини и двојини заменице nµk®j, “™va и \¶li/ko. 

 
Провери своје знање! 
Како се по своме значењу деле заменице? 
Како се по типу промене деле заменице? 
Које су то тзв. једнородне заменице? 
Које заменице имају наставке и тврде и меке варијанте промене? 
Коју улогу у деклинацији заменица имају дублетна слова и надредни знаци? 
Која заменица представља образац меке промене а која тврде промене? 
Да ли је у синтагмама вокатив заменице једнак номинативу? 

 
Понeже мы2 ўвёдали, ћкw въ нёкихъ странaхъ, въ трисвzт0й пёсни, п0слэ сл0въ: ст7hй 
безсмeртный, въ кaчествэ дополнeніz, возглашaютъ: распнhйсz за ны2, поми1луй нaсъ: но сіE 
дрeвними свzтhми nтцaми, кaкw чyждое благочeстіz, t сеS пёсни tри1нуто, кyпнw съ 
беззак0ннымъ є3ретік0мъ, нововводи1телемъ си1хъ сл0въ: и3 мы2 прeжде благочeстнw 
постан0вленное свzтhми nтцaми нaшими ўтверждaz, по настоsщемъ њпредэлeніи, 
таков0е сл0во въ цeркви пріeмлющихъ, и3ли2 и3нhмъ каки1мъ w4бразомъ къ трисвzт0й пёсни 
примёшивающихъ, ґнаfемaтствуемъ. 
 

Придеви 
Придеви обично стоје уз именице и ближе их одређују. Са именицом уз коју стоје 

слажу се у роду, броју и падежу. Разликујемо два облика придева: кратки (прости) или 
неодређени вид и дуги (сложени) или одређени вид (do/br= - do/bryj). Кратки и пуни 
облици придева исти су по значењу али су различити по употреби у реченици. Неодређени 
вид има именску промену а одређени вид заменичку. Придеви се у погледу рода 
прилагођавају именицама уз које стоје и разликују облике сва три рода (тзв. моција рода). 
 

Придеви неодређеног вида 
У ову групу придева спадају придеви који се у номинативу једнине  завршавају на -

= или -; (м. р.), -a или -œ (ж. р.) и -o или -e (ср. р.). Та двојакост завршетка сврстава 
придеве неодређеног вида у две варијанте промене – тврду и меку. Како имају наставке 
промене именица, промена придева неодређеног вида спада у именску промену. 

 
Тврда промена 

У ову промену спадају придеви који се у номинативу једнине  завршавају на -= (м. 
р.), -a (ж. р.) и -o (ср. р.). Придеви мушког и средњег рода мењају се по обрасцу промене 
именица мушког и средњег рода основа на -о-, а придеви женског рода по обрасцу 
промене именица женског рода основа на -а-.   
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н do/br= dobra÷ dobro÷ 
Г dobra÷ dobry÷ dobra÷ 
Д dobrß dobrÂ dobrß 
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А do/br=, dobra÷ dobrß dobro÷ 
В do/bre dobra÷ dobro÷ 
И do/brym= do/bro[ do/brym= 
Л dobrÂ dobrÂ dobrÂ 

  
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н dobri÷ d∆bry÷  d∆bra÷ 
Г d∆/br=, do/bryx= d∆/br=, do/bryx= d∆/br=, do/bryx= 
Д d∆/brym= d∆/brym= d∆/brym= 
А d∆bry÷ d∆bry÷ d∆bra÷ 
В dobri÷ d∆bry÷ d∆bra÷ 
И d∆bry÷ do/brymi d∆bry÷ 
Л do/bryx= do/bryx= do/bryx=  

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н d∆bra÷  d∆brÂ d∆brÂ  
Г d∆brß d∆brß d∆brß 
Д do/bryma, -oma do/bryma do/bryma 
А d∆bra÷  d∆brÂ d∆brÂ 
В d∆bra÷  d∆brÂ d∆brÂ 
И do/bryma, -oma do/bryma do/bryma 
Л d∆brß d∆brß d∆brß 

У вокативу једнине ж. р. не јавља се наставак именске промене. 
У генитиву, дативу, инструменталу и локативу множине, дативу и локативу 

двојине ж. р. наставци се разликују од наставака именске промене. 
 

Мека промена 
У ову промену спадају придеви који се у номинативу једнине  завршавају на -; (м. 

р.), -œ (ж. р.) и -e (ср. р.). Придеви мушког и средњег рода мењају се по обрасцу промене 
именица мушког и средњег рода основа на -јо-, а придеви женског рода по обрасцу 
промене именица женског рода основа на -ја-.   
 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н si/n; si/nœ si/ne 
Г si/nœ si/ni si/nœ 
Д si/n[ si/ni si/n[ 
А si/n;, si/nœ si/n[ si/ne 
В si/n; si/nœ si/ne 
И si/nim= si/ne[ si/nim= 
Л si/ni si/ni si/ni 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н si‡ni si‡ni si‡nœ 
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Г si‡n; si‡n; si‡n; 
Д si‡nim= si‡nim= si‡nim= 
А si‡ni si‡ni si‡nœ 
В si‡ni si‡ni si‡nœ 
И si‡ni si/nimi (^nœmi) si‡ni 
Л si/nix= si/nix= si/nix= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н si‡nœ si‡ni si‡ni 
Г si‡n[ si‡n[ si‡n[ 
Д si/nima si/nima si/nima 
А si‡nœ si‡ni si‡ni 
В si‡nœ si‡ni si‡ni 
И si/nima si/nima si/nima 
Л si‡n[ si‡n[ si‡n[ 

 
Напомене. 
  Именска промена придева одступа од промене именица у следећим падежима: 
инструменталу једнине м. и ср. р; дативу  и локативу множине м, ср. и ж. р. Вокатив 
једнине једнак је с номинативом, али када је вокатив употребљен самостално, онда има 
именички наставак -e: be/zumne, v= s®[÷ no/]; d¨wu tvo[÷ i¶stœ/'ut= ˙ teb\÷ (Лк 12, 20). 

 
Придеви одређенога вида 

Одређени вид придева има заменичку промену а назива се тако зато што су ови 
придеви настали додавањем облика анафорске заменице i£, œ£, \£ на облике неодређеног 
вида чиме им је давано значење одређености, тј. указивано на то да је овде реч о признаку 
већ познатих предмета. При томе, у косим падежима долази до једначења почетног вокала 
заменице и финалног вокала придевског облика, контракције и испадања.  

 
Тврда промена 

У ову промену спадају придеви који се у номинативу једнине  завршавају на -yj (м. 
р.), -aœ (ж. р.) и -oe (ср. р.). 
 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н do/bryj do/braœ do/broe 
Г do/brag∆ do/bryœ do/brag∆ 
Д do/bromu do/br∫j, ^oj do/bromu 
А do/brago, do/bryj do/bru[ do/broe 
В do/bryj do/braœ do/broe 
И do/brym= do/bro[ do/brym= 
Л do/br∫m=, ^om= do/br∫j, ^oj do/br∫m=, ^om= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н do/bryi d∆/bryœ d∆/braœ  
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Г do/bryx= do/bryx= do/bryx= 
Д d∆/brym= d∆/brym= d∆/brym= 
А d∆/bryœ, ^yx= d∆/bryœ, ^yx= d∆/braœ  
В do/bryi d∆/bryœ d∆/braœ  
И do/brymi do/brymi do/brymi 
Л do/bryx= do/bryx= do/bryx= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н d∆/braœ do/br∫j do/br∫j 
Г d∆/bru[ d∆/bru[ d∆/bru[ 
Д do/bryma do/bryma do/bryma 
А d∆/braœ do/br∫j do/br∫j 
В d∆/braœ do/br∫j do/br∫j 
И do/bryma do/bryma do/bryma 
Л d∆/bru[ d∆/bru[ d∆/bru[ 

 
Мека промена 

У ову промену спадају придеви који се у номинативу једнине  завршавају на -®j (м. 
р.), -œœ (ж. р.) и -ee (ср. р.). 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н si/n®j si/nœœ  si/nee 
Г si/nœg∆ si/n®œ si/nœg∆ 
Д si/nemu si/nej si/nemu 
А si/n®j, si/nœgo si/n[[ si/nee 
В si/n®j si/nœœ si/nee 
И si/nim= si/ne[ si/nim= 
Л si/nem=, ^∫m= si/nej, ^∫j si/nem= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н si/n®i si‡n®œ si‡nœœ 
Г si/nix= si/nix= si/nix= 
Д si‡nim= si‡nim= si‡nim= 
А si‡n®œ, si/nix= si‡n®œ,si/nix= si‡nœœ 
В si/n®i si‡n®œ si‡nœœ 
И si/nimi si/nimi si/nimi 
Л si/nix= si/nix= si/nix= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н si‡nœœ si/n®i si/n®i 
Г si‡n[[ si‡n[[ si‡‡n[[ 
Д si/nima si/nima si/nima 
А si‡nœœ si/n®i si/n®i  
В si‡nœœ si/n®i si/n®i 
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И si/nima si/nima si/nima 
Л si‡n[[ si‡n[[ si‡n[[ 

Поједини облици меке промене потичу из заменичке меке промене. Тако нпр. у дативу и 
локативу једнине мушког и средњег рода, исто тако у дативу и локативу једнине женскога 
рода, наставци потичу из заменичке меке промене.  
Заменичког порекла је такође и завршетак у инструменталу једнине придева женског рода 
и тврде и меке промене.  

 
Мешовита промена 

Придеви с основом на ', h, w, ] и 'd имају мешовиту промену. После ових 
сугласника не пишу се œ, [ већ a, u. Такви су нпр. придеви h¨'d;, l'j /j.  

Неодређени вид 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н ni/]; ni/]a ni/]e 
Г ni/]a ni/]i ni/]a 
Д ni/]u ni/]i ni/]u 
А ni/];, ni/]a ni/]u ni/]e 
В ni/]; ni/]a ni/]e 
И ni/]im= ni/]e[ ni/]im= 
Л ni/]i ni/]i ni/]i 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н ni‡]i ni‡]i ni‡]i 
Г ni‡]; ni‡]; ni‡]; 
Д ni/]ym= ni/]ym= ni/]ym= 
А ni/]y ni/]y ni‡]i 
В ni‡]i ni‡]i ni‡]i 
И ni/]y ni/]imi ni/]y 
Л ni/]ix= ni/]ix= ni/]ix= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н ni‡]a ni‡]i ni‡]i 
Г ni‡]u ni‡]u ni‡]u 
Д ni/]ima ni/]ima ni/]ima 
А ni‡]a ni‡]i ni‡]i 
В ni‡]a ni‡]i ni‡]i 
И ni/]ima ni/]ima ni/]ima 
Л ni‡]u ni‡]u ni‡]u 

 
Одређени вид 

    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н ni/]®j ni/]aœ ni/]ee 
Г ni/]ag∆ ni/]®œ ni/]ag∆ 
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Д ni/]emu ni/]ej ni/]emu 
А ni/]ago, ni/]®j ni/]u[ ni/]ee 
В ni/]®j ni/]aœ ni/]ee 
И ni/]im= ni/]e[ ni/]im= 
Л ni/]em= ni/]ej ni/]em= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н ni/]®i ni/]yœ ni‡]aœ 
Г ni/]ix= ni/]ix= ni/]ix= 
Д ni/]ym= ni/]ym= ni/]ym= 
А ni/]yœ, ni/]ix= ni/]yœ, ni/]ix= ni‡]aœ 
В ni/]®i ni/]yœ ni‡]aœ 
И ni/]imi ni/]imi ni/]imi 
Л ni/]ix= ni/]ix= ni/]ix= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н ni‡]aœ ni/]®i ni/]®i 
Г ni‡]u[ ni‡]u[ ni‡]u[ 
Д ni/]ima ni/]ima ni/]ima 
А ni‡]aœ ni/]®i ni/]®i 
В ni‡]aœ ni/]®i ni/]®i 
И ni/]ima ni/]ima ni/]ima 
Л ni‡]u[ ni‡]u[ ni‡]u[ 

 
Опште напомене. 

За разликовање истоветних облика једнине и множине или двојине користе се 
одговарајућа графичка средства (промена слова o у ©, e у \, оштрог и тешког акцента у 
облеченоје, а такође и замена i у y). 

Код придева, као и код именица, у неким облицима долази до умекшавања 
сугласника: bla/g= - bla/'e (В јд). Суфикс -sk- пред -∫ и -i прелази у -st-: helovµhe-sk-®j –
 helovµhe-st-∫m= – helovµhe-st-®i.  

Пази! Придеви: i¶spo/ln;, svobo/d;, o¥¶do/b;, “¶so/b; спадају у индеклинабилне, чине 
групу придева - прилога. Ови придеви постали су непроменљиви зато што се по својој 
основи нису могли уклопити у нормалну придевску промену, која има, као што знамо, 
само две продуктивне основе са тврдом и меком варијантом.  

        
 Присвојни придеви имају само облике неодређенога вида и образују се додавањем 

суфикса на именичку основу. 
1. Суфиксом -ov-, -ev-, образују се присвојни придеви од именица мушког рода на 

сугласник: a¶da/m= - a¶da/mov=, 'eni/x= - 'enixo/v=. Од њих се образују облици 
женског и средњег рода додавањем наставака -a односно -o: a¶da/mova, a¶da/movo.    

2. Суфиксом  -in- образују се присвојни придеви од именица женског и мушког 
рода на -a, -œ и мушког рода на меки сугласник: marj /a -marj /in=, voevo/da -
 voevo/din=, Ωvµr; - Ωv∫ri/n=. 
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3. Суфиксом -®j образују се присвојни придеви b'∞®j, vra/'®j, ra/b®j, а такође и многи 
придеви изведени од назива животиња: li/s= - li/s®j, “‡vca÷ - “‡vh®j и други. 

4. Суфиксом - en; образују се придеви vlady/hen;, gospode/n;, ma/teren;. Крајњи 
сугласник у овим примерима јотује се при изговору. 

5. Среће се мали број присвојних придева који су образовани додавањем суфикса -
n; на основу личних мушких имена на -a: xuza/n;, a¶v®a/n;. Крајњи сугласник и у 
овим примерима јотује се при изговору. 

6. Додавањем суфикса -; и умекшавањем крајњег сугласника основе образују се 
присвојни придеви углавном од именица на -= које означавају лица или 
животиње или представљају лична имена: a¶aro/n= - a¶aro/n;, vav√§l©/n= - vav√§l©/n;.   

После уснених сугласника b, p, v, f, m среће се епентетско л које се обавезно јотује 
(у изговору се јавља тзв. непостојано а): a¶vraa/m= - a¶vraa/ml;. Задњонепчани сугласници g, k, 
x алтернирају са ', h, w: pra/vednik= - pra/vednih;. Именица “‡te/c= и друге именице на -ec=, као 
и именица knœ/z;, образују присвојне придеве, као и вокатив једнине – од старих основа на 
k или g: “‡te/c= - “‡te/h;, sta/rec= - sta/rh;, knœ/z; - knœ/';. На исти начин образују присвојне 
придеве и неке именице женскога рода: d∫vi/ca - d∫vi/h;, vdovi/ca - vdovi/h;.  

Присвојни придеви се деклинирају као и други придеви неодређеног вида. 
  

Поређење придева 
Описни придеви врше посебну улогу тиме што служе за упоређивање лица, 

предмета или појмова. Њима се указује да неко лице или предмет поседује неку особину у 
већој или мањој мери од другог лица или предмета. Систем компарације састоји се од 
схеме: основни придев - позитив, први степен поређења - компаратив и други степен 
поређења - суперлатив. Позитивом се означава особина појма уз чије име придев стоји, 
као присутна, постојећа. Компаративом се означава особина у вишем степену од оне 
означене позитивом придева. Суперлативом се означава особина у највишем степену 
између свих појмова са којима се дотични појам са датом особином пореди. Облици 
компаратива могу имати значење како компаратива тако и суперлатива. 

Компаратив се гради на три начина : 
1. када се на основу придева додају наставци : 
            м. р.                               ж. р.                           ср. р. 
            -w®j                                 -waœ                           -wee 

             vyso/k= - vy/ww®j;    ni/zok= - ni/'w®j;   go/rek= - go/rw®j     
На овај начин врши се поређење придева са суфиксом -ok-, -ek-, при чему: 
а. после уснених сугласника b,p додаје се епентетско l које се јотује (а у изговору 

се додаје тзв. непостојано а): 
             glubo/k= - gl¨bl;w®j;    krµpok= - krµpl;w®j 

б. зубно d даје 'd, s даје w: sla/dok= - sla/'dw®j, vyso/k= - vy/ww®j 
      2. када се наставци -yj, -®j замене наставцима: 
             -∫j                                  -∫jwi                          -∫e 
             boga/tyj - bogatµj, bogatµjwi, bogatµe 

3. када се на основу придева додају наставци: 
-∫jw®j                               -∫jwaœ                         -∫jwee 

при чему се g, d, z мењају у ', k у h, x у w, ∫ у a. По овом обрасцу обично се врши 
компарација придева који се завршавају на: -g®j, -dyj, -k®j, -x®j. 
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Неодређени вид 

    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н bogatµj bogatµjwi bogatµe, ^µjwe 
Г bogatµjwa bogatµjwi bogatµjwa 
Д bogatµjwu bogatµjwi bogatµjwu 
А bogatµjwa, ^µjw= bogatµjwu bogatµe, ^µjwe 
В bogatµj bogatµjwi bogatµe, ^µjwe 
И bogatµjwim= bogatµjwe[ bogatµjwim= 
Л bogatµjwi bogatµjwi bogatµjwi 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н bogatµjwe bogatµjwy, ^wœ bogat∫‡jwa 
Г bogatµjwix= bogatµjwix= bogatµjwix= 
Д bogatµjwym= bogatµjwym= bogatµjwym= 
А bogatµjwy, ^wœ bogatµjwy, ^wœ bogat∫‡jwa 
В bogatµjwe bogatµjwy, ^wœ bogat∫‡jwa 
И bogatµjwy, ^imi bogatµjwimi bogatµjwy, ^imi 
Л bogatµjwix= bogatµjwix= bogatµjwix= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н bogat∫‡jwa bogat∫‡jwi, ^µjwy bogat∫‡jwi 
Г bogat∫‡jwu bogat∫‡jwu bogat∫‡jwu 
Д bogatµjwima bogatµjwima bogatµjwima 
А bogat∫‡jwa bogat∫‡jwi, ^µjwy bogat∫‡jwa 
В bogat∫‡jwa bogat∫‡jwi, ^µjwy bogat∫‡jwa 
И bogatµjwima bogatµjwima bogatµjwima 
Л bogat∫‡jwu bogat∫‡jwu bogat∫‡jwu 

 
Одређени вид 

    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н bogatµjw®j bogatµjwaœ bogatµjwee 
Г bogatµjwag∆ bogatµjw®œ bogatµjwag∆ 
Д bogatµjwemu bogatµjwej bogatµjwemu 
А bogatµjw®j, ^ago bogatµjwu[ bogatµjwee 
В bogatµjw®j bogatµjwaœ bogatµjwee 
И bogatµjwim= bogatµjwe[ bogatµjwim= 
Л bogatµjwem= bogatµjwej bogatµjwem= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н bogatµjw®i bogatµjwyœ bogat∫‡jwaœ 
Г bogatµjwix= bogatµjwix= bogatµjwix= 
Д bogatµjwym= bogatµjwym= bogatµjwym= 
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А bogatµjwyœ, ^ix= bogatµjwyœ, ^ix= bogat∫‡jwaœ 
В bogatµjw®i bogatµjwyœ bogat∫‡jwaœ 
И bogatµjwimi bogatµjwimi bogatµjwimi 
Л bogatµjwix= bogatµjwix= bogatµjwix= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н bogat∫‡jwaœ bogatµjw®i bogatµjw®i 
Г bogat∫‡jwu[ bogat∫‡jwu[ bogat∫‡jwu[ 
Д bogatµjwima bogatµjwima bogatµjwima 
А bogat∫‡jwaœ bogatµjw®i bogatµjw®i 
В bogat∫‡jwaœ bogatµjw®i bogatµjw®i 
И bogatµjwima bogatµjwima bogatµjwima 
Л bogat∫‡jwu[ bogat∫‡jwu[ bogat∫‡jwu[ 

У српском језику придеви у компаративу имају само одређени вид а мењају се као и 
придеви у основном облику, тј. у позитиву. У црквенословенском језику је другачије: 
придеви и у компаративу могу имати оба вида – и неодређени и одређени вид. 
 

Неправилно поређење 
У црквенословенском језику, као у српском и у другим индоевропским језицима, 
неколико придева образује облике компаратива од другог корена у односу на позитив. То 
је допунски или суплетивни компаратив.  
 
veli/k®j 
ve/l®j 

bo/l®j 
 

bo/l;wi 
 

bo/l∫e, ^l;we 
 

bo/l;w®j 
 

bo/l;waœ 
 

bo/l;wee 
 

veli/k®j vœ/]®j vœ/]wi vœ/]e, ^we vœ/]w®j vœ/]waœ vœ/]wee 
ma/lyj mnj /j me/n;wi mnµe, me/n;we me/n;w®j me/n;waœ me/n;wee 
do/bryj l¨h®j l¨hwi l¨hwe l¨hw®j l¨hwaœ l¨hwee 
blagj/j o¥™n®j o¥™nwi o¥™n∫e, o¥™ne, ^we o¥™nw®j o¥™nwaœ o¥™nwee 
Ωly/j go/r®j go/rwi gorµe, go/rwe go/rw®j go/rwaœ go/rwee 
Паралеле суплетивног компаратива из црквенословенског налазимо и у српском језику. У 
српском језику срећемо однос позитив : компаратив велик : већи (компаратив) а у 
црквенословенском veli/k®j или ve/l®j : bo/l®j; односу добар : бољи у српском језику одговара 
у црквенословенском однос do/bryj : l¨h®j.  
 
Суперлатив нема посебне наставке, у образовању суперлатива користе се наставци са 
суфиксом -∫jw-, некада и -;w-, а разлика између компаратива и суперлатива састоји се у 
смислу њихове употребе. 

Суперлатив се може исказати стављањем префикса vse-, vele-, tre-, tri-, pre- на 
основни облик придева. 

Суперлатив може бити изражен и свезом компаратива и заменица vsµx= и ˙ 
vsµx= или предлога ˙, v=, me/'du: (ze/rno gor¨wi]no) \™'e malµjwe o¥™b∆ \™st; ˙ vsµx= sµmen= 
(Мт 13, 32). 
 
Вежбања. 
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 1. Одредите падеж, број, род, вид и основни облик придева. 
        ra/b= smy/slen= ©‡blada/et= vlady/ki bez¨mnymi (Приче 17, 2) 
        vsœ‡ o¥™b© hi¶sta hi¶stym=: ©‡skvern\/nym= 'e i¶ nev∫‡rnym= nihto/'e hi/sto (Тит 1, 15) 
       ¬ pa/sxa ve/l®œ i¶ s]fie/nn∫jwaœ, xrüte 
        ne duwa÷ li bo/l;wi \™st; pi/]i, i¶ tµlo “‡de/'di (Мт 6, 25) 
    podoba/et= o¥™b∆ \¶pükpu by/ti neporo/hnu, \¶di/nyœ 'eny÷ m¨'u, tre/zvenu, c∫lom¨dru, bl∞gogovµjnu, 
he/stnu, strannol[bi/vu, o¥¶hi/telnu (1 Тим 3, 2). 

2. Образујте одређени вид придева од неодређеног. 
svµtel=     ------------------- 
svœ/t=        -------------------   
krµpok=     ------------------- 
vyso/k=      ------------------- 
krase/n=      ------------------- 
gospo/den;   ------------------- 
3. Ставите придеве у одговарајући облик. 

            napado/wa na mœ÷ (krµpk®j) -------------------  
           (mno/g=) ------------- d]\/ry stœ'a/wa boga/tstvo 
           se÷, privedo/wa k= nemß helovµka (nµm=) -------------- 
 
Провери своје знање! 

Који придеви спадају у придеве неодређеног вида а који у придеве одређенога 
вида? 

Који придеви припадају тврдој промени а који мекој промени? 
Који придеви припадају мешовитој промени? 
Која се графичка средства користе за разликовање истоветних облика једнине и 

множине или двојине? 
Који су придеви непроменљиви?  
Како се образују присвојни придеви? 
Који придеви имају облике само неодређеног вида?  
Како се образује суперлатив?   
Код којих се придева приликом изговора јотује крајњи сугласник? 

 
 

Бројеви 
Бројеви су несамосталне, одредбене речи које показују колико има нечега што 

означава именица уз коју стоје и у каквом се то редоследу налази. По основном значењу 
деле се на: основне (главне, просте, кардиналне) - показују колико је чега на броју и 
одговарају на питање „колико“, редне (ординалне) - показују у којем се реду шта налази, 
дистрибутивне ж казују по колико се пута нешто дешава (двапут, трипут), 
мултипликативне – указују на многострукост, и збирне - показују колико чега има на 
збиру. 

Бројеви се обично не употребљавају самостално већ уз друге речи. Они се обично 
односе на именице и ближе их одређују.  

Речи са значењем бројева немају своје посебне промене, већ се мењају као 
именице, заменице или придеви.   
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У црквенословенском језику бројеви имају mutatis mutandis онакав гласовни састав 
какав је данас у српском и осталим словенским језицима. Изузетно, за број хиљаду у 
српском, македонском и бугарском језику у данашњој али и давнашњој употреби је грчка 
по пореклу реч хиљада. Затим, редни број други у црквенословенском је vtory/j, одатле и 
назив дана vto/rnik= : у српском уторак, односно, други дан у недељи. Већа је међутим 
разлика између црквенословенског и српског језика у морфолошким особинама основних 
бројева.       
Број 1 означава се речју \¶di/n= и мења се по тврдој варијанти заменичке промене (по 
обрасцу заменице to/j). Ако реч \¶di/n= указује на један предмет, тј. употребљава се као 
број, онда се деклинира само у једнини. Ако реч \¶di/n= има значење неодређене 
заменице„неки“ (\¶di/n= helovµk= - nµk®j helovµk=) онда се деклинира не само у једнини него 
и у множини и двојини. Уз именице које имају само множину а означавају један појам 
(pluralia tantum) срећу се и облици множине: 
И# дaждь нaмъ є3ди1нэми ўсты2 и3 є3ди1нэмъ сeрдцемъ слaвити и3 воспэвaти пречcтн0е и3 
великолёпое и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 свzтaгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

 
 м. р.              ж. р.             ср. р.  
Н \¶di/n= \¶di/na \¶di/no 
Г \¶di/nag∆ \¶di/noœ, \¶di/nyœ \¶di/nag∆ 
Д \¶di/nomu \¶di/n∫, \¶di/noj \¶di/nomu 
А \¶di/n=, \¶di/nago \¶di/nu, \¶di/nu[ \¶di/no 
В ^ ^ ^ 
И \¶di/n∫m= \¶di/no[ \¶di/n∫m= 
Л \¶di/n∫, \¶di/nom= \¶di/n∫, \¶di/noj \¶di/n∫, \¶di/nom= 

У значењу придева „јединствени“ реч \¶di/n= може имати облик вокатива: 
gdüi b'∞e vseder'i/tel[, \¶di/ne sv∞te.  

Имајући употребу у значењу заменице или придева ова реч има кратке и пуне 
облике: \¶di/n= и \¶di/nyj. 

Број 2 се означава речима dva÷ и “™ba, има само облике двојине и мења се по тврдој 
варијанти заменичке промене (по обрасцу заменице to/j). 
 
 м. р.  ж. р.  ср. р.   
Н dva÷ “™ba dvÂ “™b∫ dvÂ “™b∫ 
Г dvo[÷, dvß “‡bo[÷ dvo[÷, dvß “‡bo[÷ dvo[÷, dvß “‡bo[÷ 
Д dv∫ma÷ “‡bµma dv∫ma÷ “‡bµma dv∫ma÷ “‡bµma 
А dva÷ “™ba dvÂ “™b∫ dvÂ “™b∫ 
В ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
И dv∫ma÷ “‡bµma dv∫ma÷ “‡bµma dv∫ma÷ “‡bµma 
Л dvo[÷, dvß “‡bo[÷ dvo[÷, dvß “‡bo[÷ dvo[÷, dvß “‡bo[÷ 

У номинативу и вокативу ове речи разликују се по родовима: dva÷, “™ba (м. р.) – dvÂ, 
“™b∫ (ж. р.). 
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Бројеви 3 и 4 имају само облике множине по именичкој промени са основом на -i-, 
осим генитива: tr®e/x=, hety/rex=. За број 3 у м. р. могуће је грађење облика од две основе: 
tr®e÷, tri÷ (Н), tr®e/x=, tre/x= (Г) итд. 
 
 м. р.  ж. и ср. р. м. р.  ж. и ср. р. 
Н tr®e÷ tri÷ tri÷ hety/re, hety/ri hety/ri, hety/re 
Г tr®e/x= tre/x= tre/x= hety/rex= hety/rex= 
Д tr®e/m= tre/m= tre/m= hety/rem= hety/rem= 
А tr®e/x= tre/x=, tri÷ tri÷ hety/re, hety/ri hety/ri, hety/re 
В ^ ^ ^ ^ ^ 
И tr®e/mi tremi÷ tremi÷ hety/r;mi hety/r;mi 
Л tr®e/x= tre/x= tre/x= hety/rex= hety/rex= 

Сви ови бројеви слажу се са именицама у роду, броју и падежу: \¶di/n= 
plo/d=, dva÷ ploda÷, tr®e÷ или hety/ri plo/di. 
 

Бројеви од 5 до 9 имају само облике једнине и мењају се исто као именице женског 
рода са основом на -i-.  
Н pœ/t; we/st; se/dm; “™sm; de/vœt; 
Г pœti÷ westi÷ sedmi÷ “‡smi÷ devœti÷ 
Д pœti÷ westi÷ sedmi÷ “‡smi÷ devœti÷ 
А pœ/t; we/st; se/dm; “™sm; de/vœt; 
В ^ ^ ^ ^ ^ 
И pœt®[÷ west®[÷ sedm®[÷ “‡sm®[÷ devœt®[÷ 
Л pœti÷ westi÷ sedmi÷ “‡smi÷ devœti÷ 

Ове речи – бројеви спајају се са генитивом именица: se/dm; xl∫b©/v=, sedmi÷ xl∫b©/v= 
итд. У дативу, инструменталу и локативу ови бројеви се слажу са именицама: pœti÷ 
“‡vca/m=, pœt®[÷ “‡vca/mi, pœti÷ “‡vca/x=. 
 

Број 10 се мења исто као и бројеви 5-9 (осим облика датива и инструментала 
двојине и генитива множине који одговарају облицима консонантске деклинације). 
           једнина                 множина               двојина 
Н de/sœt; desœ/ti,desœ/te desœ/t∫, desœ/ti 
Г desœti÷ desœ/t=, desœti/x= desœ/tu 
Д desœti÷ desœ/tem=, desœti/m= desœt;ma÷ 
А de/sœt;, desœte÷ desœ/ti, desœ/te desœ/t∫, desœ/ti 
В ^ ^  
И desœt®[÷ desœt;mi÷ desœt;ma÷ 
Л desœti÷ desœ/tex=, desœti÷x= desœ/tu 

У генитиву, дативу и локативу множине срећу се и облици с придевским 
наставцима: desœti/x=, desœti/m=. 
 

Бројеви 11-19 мењају се на три начина: 1. мења се први део сложеног броја: 
i¶ do/m= svo/j sozda÷ solom©/n= tre/minadesœt=; 2. мења се други део сложеног броја који при 
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томе има наставке придевске промене: mµra \¶g©÷ hetyrena/desœtix= lak©/t=; 3. мењају се оба 
дела сложеног броја: po pœtina/desœti rœ¶d=. 
 

Називи бројева 20-90 образују се од јединица које указују на количину десетица и 
речи de/sœt;: dva/desœt=, tri/desœt=, hety/redesœt=, pœt;desœ/t=, west;desœ/t=, se/dm;desœt=, 
“™sm;desœt=, de/vœt;desœt=. 

Код бројева 20, 30 и 40 мења се само други део речи: ne pogubl[÷ tri/desœtix= ra/di 
(Пост 18, 30).   

Бројеви 50, 50, 70, 80 и 90 деклинирају се на два начина: 1. мења се први део а 
други остаје у генитиву множине: po pœti/desœt=, pœt®[/desœt=; 2. мењају се оба дела: 
©¶ devœti/desœtix= i¶ devœti÷ pra¶vednik= (Лк 15, 7), s= pœt®[/desœt;mi (4 Цар 1, 14). 
 

Број 100 има промену именица средњег рода  -о- основа.  
 
           једнина                 множина               двојина 
Н sto÷ sta‡ st∫‡ 
Г sta÷ s©/t= stu‡ 
Д stß st©/m= sto/ma 
А sto÷ sta‡ st∫‡ 
В ^  ^ 
И sto/m= sty÷ sto/ma 
Л stÂ stµx= stu‡ 
 

Називи бројева 200-900 образују се на следећи начин: dvµst∫ (оба дела броја стоје у 
двојини), tri/sta, hety/resta, pœt;s©/t=, west;s©/t=, sedm;s©/t=, “‡sm;s©/t=, devœt;s©/t=. 

При деклинацији бројева 200, 300 и 400 мењају се оба дела при чему се они често и 
пишу одвојено: i¶ gna÷ s= hety/r;mi sty÷ mu'e/j, dvµsti 'e mu'e/j ©¶sta/wasœ (1 Цар 30, 10). 

При деклинацији бројева 500-900 мења се само први део: \¶di/n= bÂ do/l'en= 
pœt®[s©/t= dina/r®j (Лк 7, 41). 

Бројеви 1 000 и 10 000 означавају се речима ty/sœ]a и t;ma÷ и деклинирају се исто 
као именице женског рода основа на -а- / -ја- (duwa÷, 'ena÷). Реч t;ma÷ има значење 
„мноштво“, „ велика количина“. Велики бројеви: ty/sœ]a (1 000), t;ma÷ (10 000), lege©/n= (100 
000), le©/dr= (1 000 000) и други спајају се са јединицама на исти начин као десетице или 
стотине, али се пишу раздељено: hety/re ty/sœ]i, pœ/t; ty/sœ]=. 

У црквенословенском језику се срећу и збирни бројеви: dvo/e, “‡boe÷, troe÷,  hetverty÷, 
pœtery÷, westery÷ (номинативу се могу срести и облици: dvoi÷, dvo/œ, “‡boi÷, “‡boœ÷, tro/i, tro/œ), 
али ретко. 

Редни бројеви су бројни придеви (бројеви у служби придева) и у 
црквенословенском, као и у српском језику, углавном се узимају у атрибутској употреби. 
Будући да сасвим одређено одговарају на питање који (која, које) по реду, редни бројеви 
деклинирају се по роду и деклинацијом се ни у чему не разликују од деклинације придева 
одређенога вида: pe/rvyj, pe/rvag©, pe/rvomu (упореди do/bryj, do/brag∆, 
do/bromu), vtora/œ, vtory/œ, vtorµj (упореди do/braœ, do/bryœ, do/br∫j, ^oj) итд.  
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Вежбања. 
1. Пронађите бројеве и одредите облик и номинатив једнине. 

togda÷ o¥¶podo/bisœ crütv®e nb∞snoe desœti/m= dµvam= ... pœ/t; 'e bÂ ˙ ni/x= mudry÷, i¶ pœ/t; 
[¶r©/divy (Мт 25, 1-2). 
i¶ q£'e k= mo/r[ hety/re ty/sœ]i i¶ pœ/t; s©/t= mµro[: vrata÷ tro/œ, vrata÷  \¶di¶na ga/dova .... (Јез 
48, 34). 
i¶ by/st; v= hetyredesœ/tnoe i¶ v= hetve/rtoso/tnoe lµto i¶sxo/da syn©/v= j¶sra/ilevyx= i¶z•  \¶g√/pta, 
v= lµto hetve/rtoe, v= mµsœc= vtory/j ... (3 Вар 6, 1). 
©¶sta/vite rasti÷ “‡boe÷ k¨pn© do 'a/tvy (Мт 13, 30).  

            ne pogubl[÷ desœty/x= ra/di (Пост 18, 32). 
 

2. Одредите други облик истог падежа (\¶di/noœ - \¶di/nyœ). 
           \¶di/noj    ------------------- 

     desœ/t=     -------------------                                            
     tre/x=     -------------------- 
     dvo[÷       -------------------- 
     \¶di/nu[   -------------------- 
     desœ/t∫    -------------------- 
 

Провери своје знање! 
Када се број 1 мења кроз сва три граматичка броја? 
Који се бројеви деклинирају по тврдој варијанти заменичке промене? 
Који се бројеви деклинирају као именице женског рода са основом на -i-?  
Како се образују бројеви 11-19? 
 

Глаголи 
Глагол је променљива реч која означава радњу, стање или збивање. 

Црквенословенски глаголски систем наслеђен је у многоме из старословенског. Према 
своме значењу и понашању у реченици глаголски облици деле се на 2 групе: личне 
глаголске облике и неличне. Код личних глаголских облика одређено је лице као вршилац 
радње. Карактеристичне граматичке категорије ових облика су: лице (прво, друго, треће), 
број (једнина, множина, двојина), време (прошло, садашње, будуће), начин (заповедни, 
погодбени) и стање (активно, пасивно). Безлични глаголски облици означавају радњу која 
нема вршиоца, глагол стоји у безличном облику а то је 3. лице једнине. Основни облик 
глагола је инфинитив. Инфинитив се у црквенословенском језику завршавао тројако: -ti, -
sti и -]i. Инфинитив може улазити у саставни део сложеног футура 

Услед неједнакости вршења глаголских радњи сви се глаголи деле на прелазне и 
непрелазне. 

Прелазни глаголи  (transitivum) су они уз које стоји или уз које може стајати 
предмет на који прелази или на коме се врши нека радња. 

Непрелазни глаголи (intransitivum) су они за које није потребан предмет на коме се 
радња врши, тј. означавају радњу која има само вршиоца; означавају и разна стања. 

Независно од прелазних и непрелазних глагола постоје и тзв. рефлексивни – 
повратни глаголи уз које стоји повратна заменица sœ. 
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Глаголски вид или глаголи по трајању радње могу бити: несвршеног вида или 
трајни, свршеног вида или тренутни и учестали. 

Несвршеног вида или имперфективни глаголи (verbum imperfectivum) су они који 
показују радњу која у погледу трајања није ограничена временом, тј. радњу која траје 
неограничено. 

Свршеног вида или перфективни глаголи (verbum perfectivum) су они чије је 
трајање везано за одређено време – тренутак, па у том случају означавају временски само 
један део радње, почетак или свршетак или се цела радња изврши у једном тренутку. 

Кад се радња трајних глагола стално понавља и у томе понављању траје, онда су 
они учестали. 

У црквенословенском језику од трајних могу се правити тренутни додавањем 
префикса, а од тренутних трајни променом основинског вокала или целе основе. 

Према свом саставу, глаголски облици могу бити прости  – који се образују од 
основе различитим наставцима и сложени – који представљају конструкције састављене 
од именског облика глагола који се мења и одговарајућег облика помоћног глагола.  

Код свих глагола разликујемо основу и завршетак. Основа је онај део глагола који 
се не мења, а завршетак је онај крајњи променљиви део глаголских облика којим се 
показује време, лице, број или које друго глаголско значење. Разликујемо три основе: 
инфинитивну, презентску и глаголску. Све основе служе за прављење времена или других 
врста речи. 

Инфинитивна основа се добија када се од инфинитива одбије -ti, нпр. xvali-ti. 
Презентска основа се добија када се одбије -iti (не увек), нпр. xval-iti. У 

зависности од тога да ли се основе изводе од корена основинским или тематским 
самогласником или је основа једнака корену, разликују се тематски и атематски глаголи. 
Према различном тематском суфиксу, односно његовом одсуству, разликују се 4 
„тематске“ и пета или „атематска“ врста. Презентску врсту одређујемо према 2. л. једнине 
презента. Врсте су: I – e, II – ne, III – je, IV – i, V – атематска.    

Глаголска основа је најкраћи облик и зове се још кореном глагола. Добија се када 
се од инфинитивне основе одбије крајњи завршетак, ако је он вокал, али ако је консонант, 
онда је инфинитивна основа једнака глаголској.  
 

Презент 
Презент означава радњу која се врши у тренутку када се о њој говори. Пошто време 

говорења не може бити један тренутак, већ краће или дуже траје, за облике презента могу 
се употребити само глаголи несвршеног вида. Праву садашњост означавају глаголи 
несвршеног вида у облику презента, док облик презента свршених глагола, краће речено 
перфективни презент, обично има значење будућности, нпр.: nesti÷ (несвр. вида) - nesß 
(презент), ponesti÷ (свр. вида) - ponesß (футур).  

Образује се од презентске основе. 

Основи глагола I (-e-), II (-ne-) и III (-je-) врсте додају се наставци: 
 
                                       
 
            
 

 
једнина множина двојина 

1. -u, -[ -em= -eva (-ev∫) 
2. -ewi -ete -eta (-et∫) 
3. -et= -ut=, -[t= -eta (-et∫) 
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Основи глагола IV (-i-)  врсте додају се наставци:  

 
 
 
 
 
 

 
      nesti÷ 

 
 
 
 
 
 

 
te]i÷ 

 
 
 
 
 
 

glago/lati 
 
 
 
 
 
 

tvori/ti 
 
 
 
 
 
 

 
Ако се презентска основа завршава на l, n, r или самогласник, у 1. л. једнине 

наставак је -[. 
Код глагола 1. (-e-) врсте са основом на задњонепчане сугласнике k, g врши се 

испред наставка -e- прва палатализација (k > h, g > '): te]i÷ - tekß, tehe/wi; mo]i÷ - 
mogß, mo'e/wi. 

 
једнина множина двојина 

1. -u, -[ -im= -iva (-iv∫) 
2. -iwi -ite -ita (-it∫) 
3. -it= -at=, -œt= -ita (-it∫) 

 
једнина множина двојина 

1. nesß nese/m= nese/va (-v∫) 
2. nese/wi nese/te nese/ta (-t∫) 
3. nese/t= nesßt= nese/ta (-t∫) 

 
једнина множина двојина 

1. tekß tehe/m= tehe/va (-v∫) 
2. tehe/wi tehe/te tehe/ta (-t∫) 
3. tehe/t= tek¨t= tehe/ta (-t∫) 

 
једнина множина двојина 

1. glago/l[ glago/lem= glago/leva (-v∫) 
2. glago/lewi glago/lete glago/leta (-t∫) 
3. glago/let= glago/l[t= glago/leta (-t∫) 

 
једнина множина двојина 

1. tvor[÷ tvori/m= tvori/va (-v∫) 
2. tvori/wi tvorite÷ tvori/ta (-t∫) 
3. tvori/t= tvorœ/t= tvori/ta (-t∫) 
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Код глагола 4. (-i-) врсте, ако се презентска основа завршава на b, v, m, p, само у 1. 
л. једнине додаје се епентетско l (које се јотује) па наставак: lomi/ti - loml[÷, lomi/wi; 
lovi/ti - lovl[÷, lovi/wi; l[bi/ti - l[bl[÷, l[bi/wi; kupi/ti - kupl[÷, kupi/wi.  

Код осталих глагола епентетско l (које се јотује) јавља се у свим облицима: giba/ti -
 gi/bl[, gi/blewi; drema/ti - dre/ml[, dre/mlewi. 

Алтернација сугласника која се врши образовањем презента код глагола 4. (-i-) 
врсте када се основа завршава на d, z, s, t врши се само у 1. л. једнине, и то по следећем 
правилу:  d > 'd, z > ', s > w, t > ]:  o¥¶godi/ti - o¥¶go'dß, o¥¶godi/wi; vozi/ti - vo'ß, vo/ziwi; 
nosi/ti - nowß, no/siwi; sv∫ti/ti - sv∫]ß,  sv∫ti/wi, vozv∫sti/ti - vozv∫]ß, vozv∫sti/wi. Код 
осталих глагола алтернација се јавља у свим облицима: strada/ti - stra'dß, stra/'dewi; 
pisa/ti -piwß, pi/wewi; trepeta/ti - trepe/]u, trepe/]ewi.  Приликом алтернације d, обично се 
среће 'd, али је и ' могуће срести: vi/d∫ti - vi/'du и vi/'u. Без алтернације крајњег 
сугласника основе среће се глагол posla/ti - posl[÷, po/slewi. Код њега се, међутим, среће 
јотовање у основи.  

Код глагола 3. (-је-) врсте који у основи имају секвенцу -ova-, -eva-, ова секвенца 
даје -u- / -[-: besµdovati - (besµdu-) besµdu[, besµduewi; o¥™trenevati - (o¥™tren[-) o¥™tren[[, 
o¥™tren[ewi. Изузетак представља глагол o¥¶pova/ti - o¥¶pova/[, o¥¶pova/ewi.  

Од глагола kry/ti презент гласи: kry/[, kry/ewi итд.; од глагола i¶ti÷ основа гласи i¶d-. 
 

Помоћни глагол \™sm; 
 
 
 
 
 
 

 
Ако са овим облицима презента помоћног глагола стоји одрицање, онда се одрична 

речца слива с глаголским обликом у једну реч на следећи начин: ne + \™sm; >nµsm;,   ne + \¶si÷ 
> nµsi, ne + \™st;> nµst; итд., осим облика 3. л. мн: ne s¨t;. 
    1. nµsm; nµsmy             nµsva (-v∫) 
    2. nµsi             nµste             nµsta (-t∫) 
    3. nµst; ne s¨t;  nµsta (/-t∫) 

Глагол \™sm; често се јавља као свеза код именског предиката: sv∫tla÷ i¶ ne o¥¶vœda/ema 
\™st; prem¨drost; (Прем 6,12).  
 
 Обрати пажњу! У 2. л. јд презента у српском језику наставак је -ш, док је у 
црквенословенском наставак -wi. 

У 1. л. мн у српском језику наставак је -мо а у црквенословенском -m=.  
Облици садашљег времена изражавају радњу која се дешава у моменту када се о њој 
говори:  
Їwaннъ же возбранsше є3мY, глаг0лz: ѓзъ трeбую тоб0ю кrти1тисz, и3 тh ли грzдeши ко 
мнЁ; (Матеј 3, 14) 
 

 
једнина множина двојина 

1. \™sm; \¶smy÷ \¶sva÷  (-vÂ, \¶smÂ) 
2. \¶si÷ \¶ste÷ \¶sta÷ (-tÂ) 
3. \™st; s¨t; \¶sta÷ (-tÂ) 
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Облици презента могу да се користе при описивању прошлих догађаја. Такав 
презент назива се историјским: 
ТогдA прих0дитъ ї}съ t галілeи на їoрдaнъ ко їwaнну, кrти1тисz t негw2. (Матеј 3, 13) 

Презент може да се користи за изражавање радње која се јавља као постојаним 
својством предмета или лица:   
Вс‰ ќбw, є3ли6ка ѓще рекyтъ вaмъ блюсти2, соблюдaйте и3 твори1те: по дэлHмъ же и4хъ не 
твори1те, глаг0лютъ бо, и3 не творsтъ. Свzзyютъ бо бременA тsжка и3 бёднэ носи6ма, и3 
возлагaютъ на плещA чlвёческа, пeрстомъ же свои1мъ не хотsтъ дви1гнути и5хъ. (Матеј 23, 3-
4) 
 
   Вежбања. 

1. Укажите на облик презента (лице, број) и одредите инфинитив. 
vµrueta li, q™k© mogß s®e÷ sotvori/ti (Мт 9, 28) 
'ela/ete, i¶ ne i™mate: o¥¶biva/ete i¶ zavi/dite, i¶ ne mo/'ete o¥¶luhi/ti (Јак 4,2) 
vµru[, gdüi, i¶ i¶spovµdu[, q™k© ty÷ \¶si÷ voi/stinnu xrüto/s=... (Молитва пре причешћа) 

2. Одредите облик презента и инфинитив датог глагола. 
veli/hit=           ------------------ 
i¶zliva/ewi        ------------------- 
vµrueta             ------------------ 
vi/'u                ------------------- 
slavoslo/vœt=   ------------------- 
xva/lite            -------------------- 

3. Ставите уместо инфинитива одговарајући облик презента. 
my÷ (\™sm;) ----------- rabi÷ b'∞®i (Мт 5,3) 
d¨wu mo[÷ za tœ÷ (polo'i/ti) --------------- (Јн 13, 37) 
ta/istvo stra/nnoe (vi/d∫ti) --------------- i¶ presla/vnoe (служба Рождеству Христову). 

4. Конјугирајте у презенту глаголе vi/d∫ti, re]i÷, l[bi/ti.                                  
 
Провери своје знање! 
Од које се основе образује презент? 
Да ли је наставак за 3. л. мн презента исти за све глаголе? 

      Када се и у којим облицима јавља тзв. епентетско л? 
      У које се гласове алтернирају d, z, s, t? 
      Како се добија презентска основа од глагола са секвенцом -ova-, -eva-? 
 Како гласи презентска основа од глагола i¶ti÷? 
 Како гласи одрични облик помоћног глагола \™sm;? 

              
        Аорист 

Аорист је облик прошлог времена који се најчешће среће у црквенословенском 
језику. У својој основној, временској употреби аорист означава радњу, стање или збивање 
који су се вршили односно извршили  у одређеном времену прошлости. Овај глаголски 
облик не води рачуна о продужењу радње и њеном дефинитивном завршетку. Аорист се 
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образује од глагола оба вида: свршеног и несвршеног: vozl[by/x= (свр.) – l[by/x= (несвр.). 
Облици аориста образују се од инфинитивне основе. 

Ако се инфинитивна основа завршава на самогласник, наставак аориста додаје се 
директно на основу инфинитива. У 2. и 3. л. јд наставак је нулти (основа се јавља као 
облик аориста). 
  

 
једнина множина двојина 

1. ^x= ^xom= ^xova (^xov∫) 
2. - ^ste ^sta (^st∫) 
3. - ^wa ^sta (^st∫) 

          Ако глагол има повратни суфикс -sœ, онда тај суфикс тако и остаје на крају речи 
после наставка: moli/-x-sœ, moli/-sœ, moli/-xova-sœ; boœ/-x-sœ, boœ/-sœ, boœ/-xova-sœ. 
          Глаголи q™ti, naha/ti, zaha/ti, vi/ti, pi/ti, klœ/ti, pµti  (а такође и глаголи тог корена с 
префиксима, нпр.: °̇œ/ti, pr®œ/ti) у 2. и 3. л. јд, као правило, имају завршетак -t= уместо 
уобичајеног нултог наставка: q™t=, naha/t=, zaha/t=, vi/t=, pi/t=, klœ/t=, pµt=. Ови облици, 
имајући на тај начин исте облике као и пасивни партицип, могу имати и обичне облике са 
нултим наставком: pr®œ÷, naha÷, vi÷, pi÷, klœ÷, vzœ÷.  
          Глаголи: o¥¶mre/ti, 're/ti, tre/ti, prostre/ti образују аорист од основе на сугласник (о 
томе детаљније касније). 

  
једнина множина двојина 

1. glago/lax= glago/laxom= glago/laxova (^xov∫) 
2. glago/la  glago/laste glago/lasta (^st∫) 
3. glago/la glago/lawa glago/lasta (^st∫) 

 
          Ако се инфинитивна основа завршава на сугласник, онда се аорист образује 
додавањем следећих наставака на основу: 
 

 
једнина множина двојина 

1. ^ox= ^oxom= ^oxova (^o-xov∫) 
2. ^e ^oste ^osta (^o-st∫) 
3. ^e ^owa ^osta (^o-st∫) 

 
             У 2. и 3. л. јд додаје се наставак -e.  
 

 
једнина множина двојина 

1. neso/x= neso/xom= neso/xova (xov∫) 
2. nese÷ neso/ste neso/sta (st∫) 
3. nese÷ neso/wa neso/sta (st∫) 
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          Код глагола са инфинитивним завршетком на -sti а чија се презентска основа 
завршава на d или t, наставци аориста додају се на стару инфинитивну основу или, сада, 
презентску основу, која служи за образовање аориста: vesti÷ - презент: vezß - 
аорист:  vezo/x=; plesti÷ - презент: pletß - аорист: pleto/x=.  
          На исти начин образују се облици аориста и од глагола с инфинитивном основом на 
-]i, којима у српском језику одговарају глаголи са основом на -ћи. Код ових глагола, 
основа од које се образује аорист слаже се са основом презента. У 2. и 3. л. јд код тих 
глагола пред наставком -e дешава се алтернација k > h, g > ': rehe÷, mo'e÷.  
 

 
једнина множина двојина 

1. reko/x= reko/xom= reko/xova (-xov∫) 
2. rehe÷ reko/ste reko/sta (-st∫) 
3. rehe÷ reko/wa reko/sta (-st∫) 

 
          Глагол re]i÷ образује аорист и од основе rµ- (осим облика 2. и 3. л. јд): rµx;, rµxom=, 
rµste, rµwa, rµxova (-xov∫), rµsta (-st∫), rµsta (-st∫). 
          Четири глагола са завршетком на -eti: o¥¶mre/ti, 're/ti, tre/ti prostre/ti, као и глаголи 
сложени од њих, образују аорист од старих основа на сугласник: o¥¶mre/ti –  o¥¶mr-,  're/ti – 
'r-, tre/ti – tr-, prostre/ti – prostr-.   
          Ако у инфинитиву пред -ti стоји суфикс -nu-, онда се он у аористу некад чува а 
некад испада. Ако пред наведеним суфиксом стоји самогласник, онда тај суфикс остаје, а 
ако стоји сугласник – он обично испада: d¨nuti > d¨nu- > d¨nux=;  voskre/snuti > voskres- 
> voskreso/x=. 
          Од глагола i¶ti÷ аорист гласи: i¶do/x=, i™de, i™de, i¶do/xom= итд.; а од глагола da/ti: da/x=, 
dade÷, dade÷, da/xom= итд. 
          Глагол by/ti образује облике аориста од двеју основа: by- и b∫-.   

 
 
 
  
 

 
 
 

           Први вид аориста помоћног глагола, од основе by-, означава свршену радњу а други 
вид, од основе b∫-, радњу која није временски ограничена. Аорист са основом by- може 
имати значење „постати“, „ десити се“, које нема аорист са основом b∫-. 
           Облик аориста 2. и 3. л. јд by÷ користи се као помоћни глагол у образовању 
сложених глаголских облика. 

Употреба аориста у црквенословенском језику је врло распрострањена тако да се 
аористом врло често замењују друга прошла времена:  

      једнина множина двојина 

1. by/x= / bµx= 
by/xom= / 
bµxom= 

by/xova,-∫ / 
bµxova, -∫ 

2. by÷, by/st= / bÂ÷ by/ste / bµste 
by/sta, -∫/ 
bµsta, -∫ 

3. by÷, by/st= / bÂ÷ by/wa / bµwa 
by/sta, -∫/ 
bµsta, -∫ 
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И# по нeмъ и3д0ша нар0ди мн0зи t галілeи и3 десzти2 грaдъ, и3 t їеrли1ма, и3 їудeи, и3 со џнагw 
п0лу їoрдaна. (Матеј 4, 25). Овде је употребљен облик аориста (и3д0ша) уместо облика 
имперфекта. 

Аорист има функцију вођења разговора. Повесничар користи аорист у изношењу 
основних догађаја, пошто се њиме постиже живост у приповедању:  
Входsщу же є3мY въ нёкую вeсь, срэт0ша є3го2дeсzть прокажeнныхъ мужeй, и5же стaша 
и3здалeча. И# тjи вознес0ша глaсъ, глаг0люще: ї}се настaвниче, поми1луй ны2. И#ви1дэвъ речE и5мъ: 
шeдше покажи1тесz сщ7eнникwмъ. и3 бhсть и3дyщымъ и5мъ, њчи1стишасz. (Лука 17, 12-14) 
 
Вежбања. 
 1. Укажите на облик аориста и одредите инфинитив датог глагола. 
   i¶zy/de 'e p®la/t= k= ni/m= vo/n=, i¶ rehe÷... (Јн 18, 29). 
   i¶ i¶zydo/sta o¥¶h∞nika¶ \¶g©÷, i¶ pr®ido/sta vo gra/d=, i¶ ©¶br∫to/sta, q™ko'e rehe÷ i™ma: i¶ o¥¶goto/vasta 
pa/sxu (Мк 14, 16). 

2. Одредите облик аориста и инфинитив датог глагола: 
    glago/lawa          ------------------------------ 
    rehe÷                    ------------------------------ 
    pleto/x=             ------------------------------ 
    rµste                  ------------------------------ 
    neso/sta               ------------------------------ 
    by/st=                ------------------------------ 

3. Ставите уместо инфинитива одговарајући облик аориста: 
   v= naha/l∫ (sotvori/ti) --------------  bg∞= ne/bo i¶ ze/ml[ 
   a™z= k= bg∞u (vozzva/ti) ---------------- i¶ (o¥¶sly/wati) ----------------- mœ÷. 

4.  Конјугирајте у једнини, множини и двојини аориста глаголе: pisa/ti, pe]i÷ 
и voskre/snuti.  
 
Провери своје знање! 
Од које се основе образује аорист? 
Који се наставци додају за 2. и 3. л. јд аориста када се основа завршава на самогласник, а 
који када се завршава на сугласник? 
Код којих глагола се у 2. и 3. л. јд аориста додаје наставак -t=? 
Када се аорист образује од презентске основе? 
У чему се састоји особеност промене глагола са суфиксом -nu- у аористу? 
 
  

Имперфекат 
Имперфекат је једно од прошлих времена црквенословенскога језика и, за разлику 

од аориста и перфекта, указује на несвршеност или дуготрајност радње у прошлости, на 
повратност радње или на почетак радње у прошлости. У граматикама црквенословенског 
језика оно се још назива и прошло продужено време и образује се само од глагола 
несвршенога вида. Имперфекат изражава радњу која стоји у узајамном односу с другом 
радњом, основном. Основна радња изражава се, по правилу, аористом. У 2. л. јд 
имперфекат се не употребљава, уместо тога облика стоји перфекат. 
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Облици имперфекта образују се помоћу суфикса -a-, -œ- и следећих наставака: 

 
једнина множина двојина 

1. ^x= ^xom= ^xova (-xov∫) 
2. ^we ^ste ^sta (-st∫) 
3. ^we ^xu ^sta (-st∫) 

 
          Обратите пажњу на то да се од наставака аориста разликују само облици 2. и 3. л. јд 
и 3. л. мн имперфекта.  
          Облици имперфекта једних глагола образују се од инфинитивне основе, а других од 
презентске основе.  
          Од инфинитивне основе образују се облици имперфекта у следећим случајевима: 

1. ако се инфинитивна основа завршава на -a- или -œ-, и у том случају, пошто се 
суфикс имперфекта слива са завршним самогласником инфинитивне основе, 
наставци имперфекта додају се директно на инфинитивну основу: pisa/ti -
pisa/x=, veliha/ti - veliha/x=, o¥‡mer]vlœ/ti - o¥‡mer]vlœ/x=. 

pisa/ti 
 
 
 
 
 

          Облици имперфекта који се образују од глагола с инфинитивном основом на -a-, -œ- 
подударају се с облицима аориста (осим 2. и 3. л. јд и 3. л. мн). У том случају могуће је 
разликовати аорист од имперфекта на основу синтаксичког склопа реченице (имперфекат 
изражава радњу која стоји у узајамном односу с основном радњом). Ако у осталим 
облицима испред наставка не стоји -a-, -œ-, него други самогласник, онда је то облик 
аориста. Такође треба запамтити да при преводу на српски језик аорист чешће одговара 
глаголу свршеног вида а имперфекат увек одговара глаголу несвршеног вида. 
     2. Ако се инфинитивна основа завршава на суфикс -∫-, онда се суфикс основе слива са 
суфиксом имперфекта (∫ + œ > œ): bolµti - bolœ/x=, xotµti - xotœ/x=, terpµti - terpœ/x=. 
     3. Ако се инфинитивна основа завршава на суфикс -i-, онда се суфикс инфинитивне 
основе слива са суфиксом имперфекта (i + œ > œ): moli/tisœ > moli/-sœ > molœ/xsœ. У 
одређеним случајевима у корену се, сливањем са суфиксом имперфекта -œ-, врши 
алтернација сугласника а после уснених b, v, m, p јавља се епентетско л које се јотује :  
b   >  bl:     l[bi/ti - l[blœ/x=                     
v   >  vl:    lovi/ti - lovlœ/x= 
m  > ml:    lomi/ti - lomlœ/x= 
p   > pl:     kropi/ti - kroplœ/x= 
z   >  ':     vozi/ti - vo'a/x= 
s    > w:     nosi/ti - nowa/x= 
d   > 'd:    xodi/ti - xo'da/x= 
(s)t >  ]:   kresti/ti - kre]a/x=, svœti/ti - svœ]a/x= 
sl  > wl:    my/sliti - my/wlœx= 

 једнина множина двојина 
1. pisa/x= pisa/xom= pisa/xova (-v∫) 
2. pisa/we pisa/ste pisa/sta (-t∫) 
3. pisa/we pisa/xu pisa/sta (-t∫) 
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          Истовремено, у текстовима се могу срести и облици имперфекта ових глагола без 
алтернације: l[bi/ti - l[bœ/x=, prosi/ti - prosœ/x=, nosi/ti - nosœ/x=, xodi/ti - xodœ/x= и неки 
други.  
          Облици имперфекта образују се од презентске основе у следећим случајевима: 
          1. Ако се инфинитивна основа завршава на сугласник. У ту групу спадају и глаголи с 
инфинитивом на -]i, -sti, код којих се стара инфинитивна основа слагала са презентском. 
Испред суфикса имперфекта k и g се мењају у h и ' (а  после непчаних сугласника и 'd 
суфикс се у писању обележава са -a-): vesti÷ – ved-ß – ved-œ/-x=, mo]i÷ – mog-ß – mo'-a/-x=, 
te]i÷ – tek-ß – teh-a/-x=. 
nesti÷ 

 
 
 
 
 

xodi/ti 
 
 
 
 
 
 

 
          2.  Ако се инфинитивна основа завршава на коренски самогласник, при чему се 
између коренског самогласника и наставка пише -œ-: pi/-ti – p®-[÷ – p®-œ/-x=, pµ-ti – po-[÷ – 
po-œ/-x=, zna/ti – zna/-[ – zna/œx=, kry/ti – kry/-[ – kry/œx=. При томе врши се алтернација 
суфиксалног самогласника и сугласника у корену јер се између коренског сугласника и 
наставка ставља ј, што се изражава писањем слова œ: gna/-ti – gon-[÷ – gon-œ/-x=, zva/-ti – zov-
ß – zov-œ/-x=, q™-ti – \™ml-[ – \™ml-œ-x=,  i¶-ti÷ – i¶d-ß – i¶d-œ/-x=, 'i/ti – 'i/v-u – 'i/vœx= и други. 
          Глагол i¶mµti – i¶mµ-[ – i¶mµœx=, има и сливене облике имперфекта: i¶mœ/x=.    

          Од помоћног глагола by/ti имперфекат гласи:                
 
 
  
         
 

Употреба. Имперфекат је обележен значењем доживљености: означава радњу која се 
вршила у прошлости лица која су присуствовала њеном вршењу. 
Указује на несвршеност или дуготрајност радње у прошлости: 
Жив0тъ во гр0бэ возлежaше, и3 печaть на кaмени надлежaше: ћкw цRS спsща в0ини 
стрежaху хrтA... (Седалан по другој стихологији, глас 6)   
Или на повратност радње: 
И# хождaста роди1тєлz є3гw2 на всsко лёто во їерусали1мъ, въ прaздникъ пaсхи. (Лука 2, 41) 
 На почетак радње у прошлости: 

 једнина множина двојина 
1. nesœ/x= nesœ/xom= nesœ/xova v∫ 
2. nesœ/we nesœ/ste nesœ/sta t∫ 
3. nesœ/we nesœ/xu nesœ/sta t∫ 

 једнина множина двојина 

1. xo'd/ax= xo'd/axom= xo'd/axova (-
v∫) 

2. xo'd/awe xo'd/aste xo'd/asta (-t∫) 
3. xo'd/awe xo'd/axu xo'd/asta (-t∫) 

 једнина множина двојина 
1. bœ/x= bœ/xom= bœ/xova (-xov∫) 
2. bœ/we bœ/ste bœ/sta (-st∫) 
3. bœ/we bœ/xu bœ/sta (-st∫) 
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Ї}съ же и3дsше съ ни1ми. (Лука 7, 6) 
 
Вежбања. 

1.  Укажите на облик имперфекта (лице, број) и одредите инфинитив. 
'i/zn; vo gro/b∫ vozle'a/we, i¶ peha/t; na ka/meni nadle'a/we, q™k© carœ÷ spœ/]a vo/ini stre'a/xu x
rüta÷: i¶ a¶gg∞li sla/vœxu, q™k© bg∞a bezsme/rtna, 'eny÷ 'e vzyva/xu: voskre/se gdü;, podaœ÷ mj /rovi 
ve/l®[ mi/lost; (Сједален васкрсан, гл. 7). 

2. Одредите облик имперфекта и инфинитив датог глагола. 
kre]a/wesœ     ------------------ 
lovlœ/xu        ------------------- 
vop®œ/sta        ------------------ 
bœ/we             ------------------- 
i¶mµœxova     ------------------- 
xodœ/x=          -------------------- 

3. Ставите уместо инфинитива одговарајући облик имперфекта. 
vsi÷ 'e vµrovavw®i (by/ti ) --------- vk¨p∫, i¶   (i¶mµti) ----------- vsœ‡ “™b]a (ДА 2, 44) 

            a™gg∞l= bo gdüen; na vsœ/ko lµto (sxodi/ti) ---------------- v= kupµl;, i¶ (vozmu]a/ti) --------------
--- vo/du (Јн 5, 3) 

4. Конјугирајте у имперфекту глаголе i¶zbavlœ/ti, re]i÷, zva/ti.                                  
 

Провери своје знање! 
Какву радња се исказује имперфектом? 
У којим случајевима се имперфекат образује од инфинитивне основе? 
У којим случајевима се имперфекат образује од презентске основе? 

      Када се и у којим облицима јавља тзв. епентетско л? 
      У које се гласове алтернирају d, z, s, t? 
      Да ли се у текстовима могу срести облици имперфекта и без алтернације? 
      Како образују имперфекат глаголи на -]i? 

              
 

Партицип презента активни 
Партицип презента активни се образује од глагола несвршенога вида. Означава 

глаголску радњу која се врши напоредо са радњом предиката. Одговара српском 

глаголском прилогу садашњег времена.  
Образује се од 3. л. мн презента, одбије се наставак -t=, и на основу која остане 

додају се наставци партиципа.  
 Од глагола I (-e-) врсте образује се додавањем наставака:         

м. р.    ж. р.    ср. р. 
неодређени вид       -]=/-];, -y    -]i    -]e/-]= 
одређени вид                   -yj (-]®j)                 -]aœ    -]ee 
 
  Глаголи II (-ne-) врсте немају овај партицип, јер у ову презентску врсту улазе 
глаголи свршенога вида. 
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          Од глагола III (-je-) и IV (-i-) врсте образује се додавањем наставака:     
м. р.    ж. р.    ср. р. 

 неодређени вид             -œ      -]i     -œ/-]=  
одређени вид                        -œj (-]®j)    -]aœ     -]ee 
 
nesti÷                                                             moli/ti 
nes¨];                    nes¨]i           nes¨]e       molœ÷                        molœ/]i         molœ÷ 
nesy/j (nes¨]®j)       nes¨]aœ         nes¨]ee      molœ/j (molœ/]®j)    molœ/]aœ       molœ/]ee   
 

Код глагола III (- је-)  врсте, основа за образовање м. и ср. р. неодређеног вида и 
краћег облика м. р. одређенога вида добија се одбијањем наставка -[t=: o¥¶pova/ti – o¥¶pova/ - 
[t=. Остали облици образују се од основе која се добија одбацивањем наставка -t=.  

неодређени вид:    o¥¶pova/œ                          o¥¶pova/[]i     o¥¶pova/œ 
одређени вид:       o¥¶pova/œj (o¥¶pova/[]®j)   o¥¶pova/[]aœ   o¥¶pova/[]ee 
 
Код глагола IV (-i-) врсте одбијањем наставка -t= добија се партицип м. и ср. р. 

неодређеног вида: tvori/ti – tvorœ/ - t= 
неодређени вид:    tvorœ÷                          tvorœ/]i      tvorœ÷ / tvorœ/]=  
одређени вид:        tvorœ/j (tvorœ/]®j)      tvorœ/]aœ    tvorœ/]ee 
 
Код глагола са старом основом на k, g, x уместо наставка  -yj пише се -®j: mogj/j 

(<mo]i÷), rekj/j (<re]i÷). 
 

 
Неодређени вид 

    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н o¥¶pova/œ o¥¶pova/[]i o¥¶pova/[]e, o¥¶pova/œ 
Г o¥¶pova/[]a o¥¶pova/[]i o¥¶pova/[]a 
Д o¥¶pova/[]u o¥¶pova/[]i o¥¶pova/[]u 
А o¥¶pova/[]=, ^]a o¥¶pova/[]u o¥¶pova/[]e, o¥¶pova/œ 
В o¥¶pova/œ o¥¶pova/[]i o¥¶pova/[]e, o¥¶pova/œ 
И o¥¶pova/[]im= o¥¶pova/[]e[ o¥¶pova/[]im= 
Л o¥¶pova/[]em= o¥¶pova/[]i o¥¶pova/[]em= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н o¥¶pova/[]e o¥¶pova/[]œ, ^va¶[]e, ^]y o¥¶pova¶[]a 
Г o¥¶pova/[]ix= o¥¶pova/[]ix= o¥¶pova/[]ix= 
Д o¥¶pova/[]ym= o¥¶pova/[]ym= o¥¶pova/[]ym= 
А o¥¶pova/[]ix=, ^]œ o¥¶pova/[]ix=, o¥¶pova/[]œ o¥¶pova¶[]a 
В o¥¶pova/[]e o¥¶pova/[]œ, ^va¶[]e, ^]y o¥¶pova¶[]a 
И o¥¶pova/[]imi o¥¶pova/[]imi o¥¶pova/[]imi 
Л o¥¶pova/[]ix= o¥¶pova/[]ix= o¥¶pova/[]ix= 
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    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н o¥¶pova¶[]a o¥¶pova/[]y, o¥¶pova/[]∫ o¥¶pova/[]y, o¥¶pova/[]∫ 
Г o¥¶pova¶[]u o¥¶pova¶[]u o¥¶pova¶[]u 
Д o¥¶pova/[]ima, ^ema o¥¶pova/[]ima, ^ema o¥¶pova/[]ima, ^ema 
А o¥¶pova¶[]a o¥¶pova/[]y, o¥¶pova/[]∫ o¥¶pova/[]y, o¥¶pova/[]∫ 
В o¥¶pova¶[]a o¥¶pova/[]y, o¥¶pova/[]∫ o¥¶pova/[]y, o¥¶pova/[]∫ 
И o¥¶pova/[]ima, ^ema o¥¶pova/[]ima, ^ema o¥¶pova/[]ima, ^ema 
Л o¥¶pova¶[]u o¥¶pova¶[]u o¥¶pova¶[]u 

 
Одређени вид 

    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н o¥¶pova/œj o¥¶pova/[]aœ o¥¶pova/[]ee 
Г o¥¶pova/[]ag∆ o¥¶pova/[]®œ o¥¶pova/[]ag∆ 
Д o¥¶pova/[]emu o¥¶pova/[]ej o¥¶pova/[]emu 
А o¥¶pova/[]®j, ^ago o¥¶pova/[]u[ o¥¶pova/[]ee 
В o¥¶pova/œj o¥¶pova/[]aœ o¥¶pova/[]ee 
И o¥¶pova/[]im= o¥¶pova/[]e[ o¥¶pova/[]im= 
Л o¥¶pova/[]em= o¥¶pova/[]ej o¥¶pova/[]em= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н o¥¶pova/[]®i o¥¶pova/[]yœ o¥¶pova¶[]aœ 
Г o¥¶pova/[]ix= o¥¶pova/[]ix= o¥¶pova/[]ix= 
Д o¥¶pova/[]ym= o¥¶pova/[]ym= o¥¶pova/[]ym= 
А o¥¶pova/[]yœ, ^ix= o¥¶pova/[]yœ, ^ix= o¥¶pova¶[]aœ 
В o¥¶pova/[]®i o¥¶pova/[]yœ o¥¶pova¶[]aœ 
И o¥¶pova/[]imi o¥¶pova/[]imi o¥¶pova/[]imi 
Л o¥¶pova/[]ix= o¥¶pova/[]ix= o¥¶pova/[]ix= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н o¥¶pova¶[]aœ o¥¶pova/[]®i o¥¶pova/[]®i 
Г o¥¶pova¶[]u[ o¥¶pova¶[]u[ o¥¶pova¶[]u[ 
Д o¥¶pova/[]ima o¥¶pova/[]ima o¥¶pova/[]ima 
А o¥¶pova¶[]aœ o¥¶pova/[]®i o¥¶pova/[]®i 
В o¥¶pova¶[]aœ o¥¶pova/[]®i o¥¶pova/[]®i 
И o¥¶pova/[]ima o¥¶pova/[]ima o¥¶pova/[]ima 
Л o¥¶pova¶[]u[ o¥¶pova¶[]u[ o¥¶pova¶[]u[ 

 
Облици неодређеног вида ретко се срећу у текстовима. Само у номинативу једнине 

и множине и акузативу множине неодређеног вида срећу се посебни наставци. 
Глагол \™sm; образује партицип презента актива од другог корена: sy/j (s¨]®j), s¨]aœ, 

s¨]ee. 
После непчаних сугласника у облицима множине написано је y уместо i: 

o¥¶pova/[]yœ. 
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Партицип презента пасива 

Партицип презента пасива образује се од прелазних глагола несвршеног вида. У 
српском је сачуван само у појединачним примерима (лаком, питом). Често се преводи 
придевима са завршетком на -ив, -љив.  

Образује се од 1. л. мн презента и наставака:  
 
    м. р.      ж. р.        ср. р. 
 неодређени вид                    -m; (-m=)              -ma         -mo 
 одређени вид              -myj                  -maœ        -moe 
 
nesti÷                                                         zna/ti 
neso/m;          neso/ma         neso/mo              zna/em;             zna/ema          zna/emo 
neso/myj       neso/maœ       neso/moe             zna/emyj          zna/emaœ        zna/emoe 
 

Неодређени вид 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н vedo/m; vedo/ma vedo/mo 
Г vedo/ma vedo/my vedo/ma 
Д vedo/mu vedo/m∫ vedo/mu 
А vedo/m;, vedo/ma vedo/mu vedo/mo 
В vedo/me vedo/ma vedo/mo 
И vedo/mym= vedo/mo[ vedo/mym= 
Л vedo/m∫ vedo/m∫ vedo/m∫ 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н vedo/mi ved∆?my ved∆?ma 
Г vedo/myx= vedo/myx= vedo/myx= 
Д ved∆/mym= ved∆/mym= ved∆/mym= 
А vedo/myx=, ^∆/my vedo/myx=, ^∆/my ved∆/ma 
В vedo/mi ved∆/my ved∆/ma 
И ved∆/my vedo/mymi ved∆/my 
Л vedo/myx= vedo/myx= vedo/myx= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н ved∆/ma ved∆/m∫ ved∆/m∫ 
Г ved∆/mu ved∆/mu ved∆/mu 
Д vedo/myma vedo/myma vedo/myma 
А ved∆/ma ved∆/m∫ ved∆/m∫ 
В ved∆/ma ved∆/m∫ ved∆/m∫ 
И vedo/myma vedo/myma vedo/myma 
Л ved∆/mu ved∆/mu ved∆/mu 
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Одређени вид 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н vedo/myj vedo/maœ vedo/moe 
Г vedo/mag∆ vedo/myœ vedo/mag∆ 
Д vedo/momu vedo/m∫j, ^oj vedo/momu 
А vedo/myj, ^ago vedo/mu[ vedo/moe 
В vedo/myj vedo/maœ vedo/moe 
И vedo/mym= vedo/mo[ vedo/mym= 
Л vedo/m∫m=, ^om= vedo/m∫j, ^oj vedo/m∫m=, ^om= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н vedo/m®i ved∆/myœ ved∆/maœ 
Г vedo/myx= vedo/mix= vedo/myx= 
Д ved∆/mym= ved∆/mym= ved∆/mym= 
А ved∆/myœ, ^o/myx= ved∆/myœ, ^o/myx= ved∆/maœ 
В vedo/m®i ved∆/myœ ved∆/maœ 
И vedo/mymi vedo/mymi vedo/mymi 
Л vedo/myx= vedo/myx= vedo/myx= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н ved∆/maœ vedo/m∫i vedo/m∫i 
Г ved∆/mu[ ved∆/mu[ ved∆/mu[ 
Д vedo/myma vedo/myma vedo/myma 
А ved∆/maœ vedo/m∫i vedo/m∫i 
В ved∆/maœ vedo/m∫i vedo/m∫i 
И vedo/myma vedo/myma vedo/myma 
Л ved∆/mu[ ved∆/mu[ ved∆/mu[ 

 
У м. р. неодређеног вида овај партицип има ортографску особеност: за разлику од 

истих облика 1. л мн презента облици партиципа се пишу са ; на крају. Код глагола -е- и -
ne- презентске врсте могући су завршеци -em= и -om;. 

 
Датив апсолутни (Dativus absolutus) 

Датив апсолутни је чисто словенска конструкција слична латинској конструкцији 
грчкој конструкцији апсолутни генитив (genitivus absolutus). То је у ствари скраћена 
споредна временска, узрочна допунска или хипотетична реченица са субјектом који се 
разликује од субјекта главне реченице. У дативу апсолутном име представља субјекат, а 
партицип предикат. Овај датив се практично добија када се субјекат у споредној реченици 
(временској, узрочној и за начин) из номинатива пребаци у датив, а предикат – некада 
глагол у личном глаголском облику – пребаци у облик партиципа, који због слагања са 
субјектом стоји у дативу са честим изостављањем везе која их је везивала, али долази и са 
везом. Датив апсолутни се на српски језик преводи обично временском реченицом тако 
што се субјекат из датива пребаци у номинатив, испред њега се ставља речца када или 
пошто, а партицип се пребаци у неодређени глаголски облик. 
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Вежбања. 

1. Одредите падеж, број, род, вид и инфинитив партиципских облика. 
i¶ vozvrati/wasœ pa/styr®e,  sla/vœ]e i¶ xva/lœ]e bg∞a ©‡ vsµx=, q£'e sly/wawa i¶ vi/d∫wa, q™ko'e 
gl∞go/lano by/st; k= ni¶m= (Лк 2, 20) 
j¶erusali/m= b¨det= popira/em; q‡zy/ki (Лк 21, 24) 
i¶ i¶sxodœ/]u \¶mß ˙ ce/rkve, glago/la \¶mß \¶di/n= ˙ o¥¶h∞nk= \¶g∆% o¥¶h∞tl[, vi/'d; ... (Мк 13, 1) 
i¶ pa/d= na ze/ml[, sly/wa gla/s=, glago/l[]; \¶mß sa/√le, sa/√le, hto÷ mœ÷ go/niwi (ДА 9, 4).  

2. Подвуците облике партиципа презента активног и пасивног. 
l[/bœ]i 
zna/emyj 
no/]i 
xvali/myj 
˙vre]i÷ 
do/bryj 

3. Образујте облике партиципа презента активног и пасивног од глагола re]i÷, vµrovati 
и tvori/ti. 

 
Провери своје знање! 
     Како се образује партицип презента активни? 
     Да ли су исти наставци за све глаголе? 
     Како се образује партицип презента активни од глагола -је- и -i- врсте? 
     Како гласи партицип презента активни од глагола \™sm;? 
     Како се образује партицип презента пасивни? 
     На који начин се разликује номинатив једнине м. р. неодређеног вида партиципа 
презента пасива и 1. л. множине презента? 
     Да ли су сачувани ови партиципи у српском језику? 
 

Партицип претерит активни први 
Партицип претерит активни  први образује се обично од свршених глагола а 

означава радњу која се догодила пре неке друге радње. Одговара српском глаголском 
прилогу прошлом. 

Образује се од инфинитивне основе и наставака. 
Ако се инфинитивна основа завршава на самогласник, додају се наставци:   

  
    м. р.     ж. р.     ср. р. 
неодређени вид             -v=      -vwi                 -v=  
одређени  вид          -vyj (-vw®j)     -vwaœ     -vwee 
 
dµlati                                        
dµlav=                         dµlavwi       dµlav= 
dµlavyj (dµlavw®j)     dµlavwaœ     dµlavwee 
 
Ако се инфинитивна основа завршава на сугласник, додају се наставци:  
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    м. р.     ж. р.     ср. р. 
неодређени вид   -=      -wi       -= / -we 
одређени  вид         -yj (-w®j)                -waœ                  -wee 
 
nesti÷                                                  
ne/s=                     ne/swi       ne/s= 
nesy/j (ne/sw®j)     ne/swaœ     ne/swee 

Глаголи 2. (-ne-) врсте овај партицип образују и од инфинитивне и од глаголске 
основе: voskresn¨ti - voskresn¨v= / voskre/s=, voskre/swi; vozdvi/gnuti - vozdvi/gnuv= / vozdvi/g=, 
vozdvi/gwi. 

Глаголи 4. (-i-) врсте овај партицип образују и од инфинитивне и од презентске 
основе. Када се образује од презентске основе, у номинативу м. р. неодређеног вида јавља 
се наставак -; и може доћи, где су створени услови, до алтернације сугласника. У 
номинативу једнине м. р. одређенога вида уместо наставка -yj јавља се -ej: i¶sprosi/ti - 
i¶spro/w; / i¶sprowe/j; vozv∫sti/ti - vozvµ]; / vozvµ]ej; rodi/tisœ - ro/'d;sœ / ro'de/jsœ; vozl[bi/ti -
 vozl[/bl; / vozl[ble/j. 
sotvori/ti 
sotvo/r;            sotvo/r(;)wi            sotvo/r; 
sotvore/j           sotvo/r(;)waœ          sotvo/r(;)wee 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н ne/s= ne/swi ne/s=, ne/swe 
Г ne/swa ne/swi ne/swa 
Д ne/swu ne/swi ne/swu 
А ne/sw=, ^a ne/swu ne/s=, ne/swe 
В ne/s= ne/swi ne/s=, ne/swe 
И ne/swim= ne/swe[ ne/swim= 
Л ne/swem= ne/swi ne/swem= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н ne¶swe ne/swœ ne¶swa 
Г ne/swix= ne/swix= ne/swix= 
Д ne/swym= ne/swym= ne/swym= 
А ne/swix=, ne/swœ ne/swix=, ne/swœ ne¶swa 
В ne¶swe ne/swœ ne¶swa 
И ne/swimi ne/swimi ne/swimi 
Л ne/swix= ne/swix= ne/swix= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н ne¶swa ne¶swi, ne¶sw∫ ne¶swi, ne¶sw∫ 
Г ne¶swu ne¶swu ne¶swu 
Д ne/swima, ^ema ne/swima,^ema   ne/swima, ^ema 
А ne¶swa ne¶swi, ne¶sw∫ ne¶swi, ne¶sw∫ 
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В ne¶swa ne¶swi, ne¶sw∫ ne¶swi, ne¶sw∫ 
И ne/swima, ^ema ne/swima,^ema ne/swima, ^ema 
Л ne¶swu ne¶swu ne¶swu 

 
Одређени вид 

    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н ne/syj, ne/sw®j ne/swaœ ne/swee 
Г ne/swag∆ ne/sw®œ ne/swag∆ 
Д ne/swemu ne/swej ne/swemu 
А ne/sw®j, ne/swago ne/swu[ ne/swee 
В ne/syj, ne/sw®j ne/swaœ ne/swee 
И ne/swim= ne/swe[  ne/swim= 
Л ne/swem= ne/swej ne/swem= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н ne/sw®i ne/swyœ ne¶swaœ 
Г ne/swix= ne/swix= ne/swix= 
Д ne/swym= ne/swym= ne/swym= 
А ne/swyœ, ^ix= ne/swyœ, ^ix= ne¶swaœ 
В ne/sw®i ne/swyœ ne¶swaœ 
И ne/swimi ne/swimi ne/swimi 
Л ne/swix= ne/swix= ne/swix= 

 
    м. р.                   ж. р.             ср. р.  
Н ne¶swaœ ne/sw®i ne/sw®i 
Г ne¶swu[ ne¶swu[ ne¶swu[ 
Д ne/swima ne/swima ne/swima 
А ne¶swaœ ne/sw®i ne/sw®i 
В ne¶swaœ ne/sw®i ne/sw®i 
И ne/swima ne/swima ne/swima 
Л ne¶swu[ ne¶swu[ ne¶swu[ 

 
Глаголи naha/ti, q™ti, raspœ/ti добијају суфикс -w- пред којим се јусови œ, a деле на 

самогласник и сугласник: naha/ti - nahe/n=, nahe/nwi; q™ti - \™m=, \™mwi; raspœ/ti - 
raspe/n=, raspe/nwi; pr®œ/ti - pr®e/m=, pr®e/mwi и pr®i/m=, pr®i/mwi. 

Глаголи на -sti и -]i образују овај партицип од старе инфинитивне основе: pa/sti -  
pa/d=, pa/dwi; re]i÷ - re/k=, re/kwi; ©‡ble]i÷ - ©‡bo/lk=, ©‡bo/lkwi / ©‡ble/k=, ©‡ble/kwi.  
  pa/sti                                             re]i÷    
  pa/d=       pa/dwi      pa/d=               re/k=               re/kwi          re/k= 
  pady/j     padwa/œ    padwe/e            rekj/j              rekwa/œ        rekwe/e 

Код још неких глагола овај партицип се образује од друге основе, нпр.: i¶ti÷ - 
we/d=, we/dwi; pr®iti÷ - priwe/d=, priwe/dwi; o¥¶sn¨ti - o¥¶so/p=, o¥¶so/pwi (од o¥¶mre/ti -  o¥¶me/r=, 
o¥¶me/rwi) итд. 
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Партицип претерит активни други (партицип перфекта) 

Партицип перфекта у српском језику представља глаголски придев радни или 
прошли. Преводи се радним глаголским придевом. Овај партицип се не мења по 
падежима, већ има род и број. 

Образује се од инфинитивне основе, а код глагола 2. (-ne-) врсте и од глаголске, и 
наставака: 
    м. р.     ж. р.     ср. р. 
 једн.               -l=      -la      -lo 
 множ.               -li     -li      -li 
 двој.               -la     -li      -li    
  
 nesti÷                                         xvali/ti 
 ne/sl=         ne/sla       ne/slo          xvali/l=           xvali/la        xvali/lo 
 nesli÷         nesli÷       nesli÷          xvali/li            xvali/li        xvali/li 
 nesla¶         nesli÷       nesli÷          xvali¶la             xvali¶li       xvali¶li     
 

Сугласници d, t пред наставком -l- испадају: vesti÷ - ve/l=; ©‡br∫sti÷ - ©‡brµl=;  sµsti - 
sµl=.  

Још неки глаголи образују партицип перфекта од друге или старе основе, нпр: i¶ti÷ - 
we/l=, wla÷, wlo÷; o¥¶mre/ti - o¥¶me/rl=.  

Партицип перфекта се у црквенословенском језику, као и у српском, не користи 
самостално, већ у саставу сложених глаголских облика. 
 

Партицип претерит пасивни  
Употребљава се за творбу пасивног стања. Одговара српском трпном глаголском 

придеву. Образује се од инфинитивне основе и наставака.  
 

Ако се инфинитивна основа завршава на  a (∫), додају се наставци:  
       м. р.           ж. р.          ср. р. 
        -n=   -na           -no 
sdµlati                                             vi/d∫ti 
sdµlan=     sdµlana     sdµlano          vi/d∫n=     vi/d∫na     vi/d∫no 
 

Ако се инфинитивна основа завршава на сугласник, додају се наставци:  
      м. р.           ж. р.               ср. р. 
       -en=              -ena          -eno 
nesti÷                                            re]i÷ 
nese/n=     nese/na     nese/no              rehe/n=     rehe/na     rehe/no 

На овај начин образују партицип глаголи на -sti, -]i, при чему се користи стара 
основа глагола, а задњонепчани k, g умекшавају се пред наставком у h, ': vesti÷ -vede/n=, 
vede/na, vede/no; vozmo]i÷ - vozmo/'en=, vozmo/'ena, vozmo/'eno. 

Ако се инфинитивна основа завршава на  y, œ, r, додају се наставци: 
      м. р.          ж. р.          ср. р. 
        -t=   -ta           -to 
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proste/rti                                                 skry/ti  
proste/rt=     proste/rta     proste/rto        skry/t=     skry/ta     skry/to 

На овај начин образују овај партицип и глаголи: q™ti - q™t=, q™ta, q™to; naha/ti - na/hat=, 
na/hata, na/hato; raspœ/ti - raspœ/t=, raspœ/ta, raspœ/to. 

Код глагола са основом - кореном на -y-, пред наставком партиципа -y- може прећи 
у -ov-: o¥¶my/ti - o¥¶my/t= и o¥¶move/n=, -a, -o; skry/ti - skry/t= и sokrove/n=, -a, -o.  

Код глагола 4. (-i-) врсте овај партицип се образује од презентске основе (важе и 
сва правила речена код презента) и наставака:  
     м. р.         ж. р.          ср. р. 
        -en=              - ena          -eno 
rodi/ti                                             o¥¶moli/ti 
ro'de/na    ro'de/na    ro'de/no          o¥¶mole/n=    o¥¶mole/na    o¥¶mole/no 

Глаголи 2. (-ne-) врсте приликом образовања партиципа претерита пасива, као и 
код аориста, некада губе секвенцу -nu- а некада је чувају. Када чувају секвенцу -nu-, на 
основу се могу додати наставци  -t=, -ta, -to: podvi/gnuti - podvi/gnut=. Када се секвенца -nu- 
губи или се или се алтернира са -nov-, додају се наставци -en=, -ena, -eno: posti/gnuti - 
posti/'en= и postignove/n=; ˙ri/nuti - ˙ri/nut= и ˙rinove/n=. Од глагола o¥¶sn¨ti партицип 
претерита пасива гласи  o¥¶spe/n=, o¥¶spe/na, o¥¶spe/no. 

Додавањем наставка -®e на облик мушког рода партиципа претерита пасива образује 
се глаголска именица: o¥¶spe/n®e (<o¥¶spe/n - ®e), o¥¶mole/n®e, ro'de/n®e, raspœ/t®e итд. Глаголска 
именица је средњега рода и деклинира се по -јо- основама. 
 
Вежбања. 

1. Одредите падеж, број, род, вид и инфинитив партиципских облика. 
sly/wav= l[bo/v= tvo[÷ i¶ vµru (Филим 5) 
i¶ soverwe/n= va/w= dx∞= i¶ duwa÷ i¶  tµlo neporo/hno v= priwe/stv®e gdüa na/weg©... (1 Сол 5, 23) 
gdÂ \™st; ro'de/jsœ ca/r; j ¶ude/jsk®j (Мт 2, 2) 

            bla'e/ni ne vi/d∫vw®i i¶ vµrovavwe (Јн 20, 29). 
2. Одредите друге облике партиципа претерита активног или пасивног.  
     Пример: voskresn¨v= - voskre/s=. 

vozdvi/gnuv=  ---------------- 
skry/t=           ---------------- 
dµlavw®j       ----------------- 
vozl[/bl;       ----------------- 
postignove/n=  ---------------- 
©‡ble/k=           ----------------- 

3. Образујте облике партиципа претерита активног и пасивног од глагола re]i÷, 
voskresn¨ti и vozl[bi/ti. 

 
Провери своје знање! 
     Како се образује партицип претерита активни I од глагола -ne- врсте, а како од глагола -
i- врсте? 
     У коме се облику партиципа претерита активног I јавља наставак -ej ? 
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      Да ли приликом образовања партиципа претерита активног I долази до алтернације 
сугласника?   
     Од које основе се образује партицип претерита активни I од глагола на -sti и -]i? 
     Како се образује партицип претерита активни II од глагола -ne- врсте? 
     Како гласи партицип претерита активни II од глагола i¶ti÷?  
     Како се образује партицип претерита пасивни од глагола на -sti и -]i? 
     Како се образује партицип претерита пасивни од глагола -ne- врсте, а како од глагола -
i- врсте? 
     Како се добија глаголска именица средњег рода?     
 

Перфекат 
Перфекат означава радњу која се вршила у прошлости, која се вршила или 

завршила пре оног времена када се о њој говори. 
Перфекат се састоји из партиципа претерита активног II и облика презента 

помоћног глагола \™sm;. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Облик помоћног глагола може стајати како испред, тако и после глагола радње 

(ne/sl= \™sm; - \™sm; ne/sl=). 
Перфекат се обично користи у дијалогу, у разговору два лица, и то углавном у 2. л. 

једнине. 
Облици перфекта могу се преводити на српски језик глаголима како свршеног 

вида, тако и несвршеног: o¥¶hi/tel; priwe/l= \™st; (свр. в.), i¶ glawa/et= tœ÷ (Јн 11,28). 
Када се перфектом исказује одрицање користе се одрични облици помоћног 

глагола (nµsm;, nµsi): “‡trokovi/ca nµst; o¥¶merla÷, no spi/t=. 
 

Плусквамперфекат  
Плусквамперфекат изражава такву радњу у прошлости која је претходила другој 

радњи у прошлости. У граматикама често се назива давнопрошлим временом. Састоји се 
из партиципа претерита активног II и облика имперфекта или старијег облика аориста 
помоћног глагола by/ti. 

 

 
једнина множина двојина 

1. ne/sl=, -a÷, -o÷ \™sm; nesli÷ \¶smy÷ nesla¶, -i÷ \¶sva÷, (-vÂ) 
2. ne/sl=, -a÷, -o÷ \¶si÷  nesli÷ \¶ste÷ nesla¶, -i÷ \¶sta÷, (-tÂ) 
3. ne/sl=, -a÷, -o÷ \™st; nesli÷ s¨t; nesla¶, -i÷ \¶sta÷, (-tÂ) 

 
једнина множина двојина 

1. 
ne/sl=, -a÷, -o÷ bœ/x=, bµx= nesli÷ bœ/xom=, bµxom= nesla¶, -i÷ bœ/xova, bµxova 

(-xov∫) 

2. 
ne/sl=, -a÷, -o÷ bœ/we, bÂ nesli÷ bœ/ste, bµste nesla¶, -i÷ bœ/sta, bµsta (-

st∫) 
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Потенцијал (погодбени начин) 

Потенцијал је глаголски начин којим се исказује могућност да се врши или изврши 
глаголска радња.    

Погодбени начин – потенцијал – састоји се из партиципа претерита активног II и 
облика аориста помоћног глагола by/ti. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Облик аориста глагола by/ti у 2. и 3. л. јд гласи by/st=, by÷. Облик by÷ користи се у 

образовању потенцијала. 
Некад у састав облика потенцијала улази и глагол \™sm; у презенту: q™k© a™]e by÷ 

vosxotµl= \¶si÷ 'e/rtvy, da/l= by/x= o¥¶b© (Пс 50, 18). 
 

Футур I 
А. Код глагола свршенога вида наставци будућег времена подударају се с 

наставцима садашњег времена. Може се рећи да облици садашњег времена глагола 
свршеног вида у зависности од контекста добијају значење или садашњег времена или 
будућег времена. Означава радњу која ће се вршити и завршити у будућности. Назива се и 
просто будуће време. 

Б. Код глагола несвршеног вида футур I гради се слагањем облика презента 
помоћних глагола i¶m∫ti, naha/ti, xotµti и инфинитива основног глагола несвршенога 
вида. Означава радњу која ће се вршити у будућности, али није назначено да ли ће се и 
завршити. Назива се и сложено будуће време. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

3. 
ne/sl=, -a÷, -o÷ bœ/we, bÂ nesli÷ bœ/xu, bµxu nesla¶, -i÷ bœ/sta, bµsta (-

st∫) 

 
једнина множина двојина 

1. ne/sl=, -a÷, -o÷ by/x= nesli÷ by/xom= nesla¶, -i÷ by/xova (-v∫) 
2. ne/sl=, -a÷, -o÷ by÷ nesli÷ by/ste nesla¶, -i÷ by/sta (-t∫) 
3. ne/sl=, -a÷, -o÷ by÷ nesli÷ by/wa nesla¶, -i÷ by/sta (-t∫) 

 једнина множина двојина 

1 i™mam= xvali/ti i™mamy xvali/ti i™mava (-
v∫) xvali/ti 

2 i™mawi xvali/ti i™mate xvali/ti 
i™mata (-t∫) 
xvali/ti 

3 i™mat= xvali/ti i™mut= xvali/ti 
i™mata (-t∫) 
xvali/ti 
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Футур II 
Означава радњу која ће се десити у будућности пре неке друге радње, и зато се зове 

и предбудуће време или будуће свршено време. Прилично се ретко појављује у 
црквенословенском језику. Употребљава се и у зависним реченицама с везником a™]e. За 
образовање футура II користе се углавном глаголи несвршенога вида.    

Састоји се из партиципа претерита активног II и облика презента помоћног глагола 
by/ti. 
 

 
 
 
 
 
 

 
   Вежбања. 

1. Укажите на облик глагола и одредите инфинитив. 
vozne/slsœ \¶si÷ vo sla/v∫, xeü b'∞e na/w=... (Тропар Вазнесења Господњега) 
a™]e ˙ mj/ra by/ste by/li, mj /r= o¥™b© svoe÷ l[bi/l= by÷ (Јн 15, 19) 
i¶ mno/zi l'eproro/cy vosta/nut= i¶ prel;stœ/t= mn©/g®a (Мт 24, 11) 
i¶ togda÷ na/hnewi so stydo/m= poslµdnee mµsto der'a/ti (Лк 14, 9) 

      i¶ a™]e gr∫xi÷ bu/det= sotvori/l=, ˙p¨stœtsœ \‡mß (Јак 5, 15). 
2. Одредите облик и инфинитив датог глагола. 

voploti/lsœ \¶si÷          ------------------ 
priwe/l= bÂ                ------------------- 
vµdala \™st;               ------------------ 
priwli÷  bœ/xu             ------------------- 
nahn¨t= ruga/tisœ       ------------------- 
ca/rstvovali  b¨dem=  -------------------- 

3. Конјугирајте у перфекту глаголе  ©‡ble]i÷, l[bi/ti.                                  
 

Провери своје знање! 
            Како се образује будуће време од глагола свршеног вида, а како од глагола  
несвршенога вида? 
            Какво временско значење има плусквамперфекат? 
            Који се облици помоћног глагола користе када се перфектом исказује одрицање? 
             
 

Императив (заповедни начин) 
          Глаголски начин је граматичка категорија глагола којом се изражава однос садржине 
исказа према стварности. 
          Императив је глаголски начин којим се исказује жеља или заповест да се врши или 
изврши радња. Једна „врста“ императива је и молитвено обраћање, и то је тзв. молбени 
или жељени императив. Када једно лице позива друге да заједнички делају, а то се 
исказује неким видом заповести, онда је реч о императиву заједничког деловања. 
Императив заједничког деловања исказује се 1. лицем множине и двојине. Тако нпр. 

 
једнина множина двојина 

1. ne/sl=, -a÷, -o÷ b¨du nesli÷ b¨dem= nesla¶, -i÷ b¨deva (-v∫) 
2. ne/sl=, -a÷, -o÷ b¨dewi nesli÷ b¨dete nesla¶, -i÷ b¨deta (-t∫) 
3. ne/sl=, -a÷, -o÷ b¨det= nesli÷ b¨dut= nesla¶, -i÷ b¨deta (-t∫) 
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почетна прозба „велике јектеније“ mi/rom= gdüu pomo/limsœ означава позив на заједничку 
молитву. Он се среће у богослужбеној поезији. 
          Императив се образује од презентске основе. 

          За образовање императива од глагола I (-e-) и  II (-ne-)  врсте додају се наставци: 
 
 
 
  
 

         
 За образовање императива од глагола  III (-je-) и IV (-i-) врсте додају се наставци:  

 
 
 
 
 
 

 
i¶ti÷ 

 
 
 
l[bi/ti 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Као и у српском језику, тако и у црквенословенском језику по правилу нема облика 

императива за 1. лице једнине. Глаголи у императиву имају облике 2. л. једнине, 1. и 2. 
множине и двојине. У црквенословенским текстовима најчешће су заступљени облици 2. 
л. сва три броја. 

Ако се презентска основа завршава на самогласник, за 2. л. јд императива додаје се 
наставак -j: pµti - po/j, po/jte. 

Глаголи прве презентске врсте у старословенском језику у облицима множине и 
двојине императива имали су суфикс -∫-. У црквенословенском јеванђелском тексту 
понегде се срећу облици са овим суфиксом: 

Џнъ же речE и5мъ: сE восходsщема вaма во грaдъ, срsщетъ вы2 человёкъ, въ 
скудeльницэ в0ду носS: по нeмъ и3дёта въ д0мъ, в0ньже вх0дитъ. И# рцёта д0му владhцэ: 

 
једнина множина двојина 

1. - #   -em= -eva (-v∫) 
2. -i -ite -ita (-t∫) 
3. da + 3. л. јд презента da + 3. л. мн презента -ita (-t∫) 

 
једнина множина двојина 

1. - #   -im= -iva (-v∫) 
2. -i, -j -ite, -jte -ita (-t∫) 
3. da + 3. л. јд презента da + 3. л. мн презента -ita (-t∫) 

 
једнина множина двојина 

1.  #   i™dem= i™deva (-v∫) 
2. i¶di÷ i¶di/te i¶di/ta (-t∫) 
3. da  i¶de/t= da i¶d¨t= i¶di/ta (-t∫) 

 
једнина множина двојина 

1.  /   l[bi/m= l[/biva (-v∫) 
2. l[bi÷ l[bi/te l[bi/ta (-t∫) 
3. da  l[bi÷t= da l[bœ/t= l[bi/ta (-t∫) 
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глаг0летъ тебЁ ўчи1тель, гдЁ є4сть nби1тель, и3дёже пaсху со ўченики2 мои1ми снёмъ; (Лука 
22, 10-11) 

За исказивање 3. л. императива користи се речца da са одговарајућим обликом 
презента или футура I (простог будућег времена). Речца da употребљава се и као везник у 
значењу „да“, „ да би“: se÷, i¶zy/de sµœj, da sµet=.  За исказивање 3. л. јд императива може се 
користити облик једнак са 2. лицем. У 3. лицу обично се среће глагол by/ti (2. и 3. л. јд - 
b¨di): b¨di i™mœ gdüne bl∞goslov/no ˙ ny/n∫ i¶ do vµka. У том облику ретко се могу срести и други 
глаголи: pril;pni÷ œ‡zy/k= mo/j gorta/ni moemß (Пс 136, 6). 

У 1. лицу множине императива код глагола прве и друге презентске врсте, наставак 
се изједначио са завршетком у 1. лицу множине презента. Тако је добијен и облик 
rce/m= (од глагола re]i÷), а у презенту гласи rehe/m=.  

 Од глагола прве презентске врсте облик за 1. лице множине може имати и 
завршетак -im=, тако да од глагола sozda/ti може гласити sozi/'dim= поред обичнијег 
облика sozi/'dem=. 

  Завршетак -im= у 1. лицу множине задржава се код глагола треће презентске врсте 
којима се корен завршава вокалом и имају несвршен вид: poi/m=, i¶mµim=. Такав завршетак 
може се наћи и у глагола свршенога вида: vospoi/m=. 

И у императиву се среће алтернација. Ако се основа завршава на k, g онда се пред 
наставком императива ови сугласници мењају у h, ' или c, z: re]i÷ -  rcy÷, da re/het=, rce/m=, 
rcy/te, da re/kut=, rce/va, rcy/ta, rcy/ta; pomo]i÷ - pomozi÷, pomo/'em=. Ове промене дешавају се 
према законима прве, односно, друге палатализације.  

Глагол i¶ma/ti (i¶mµti) образује императив од основе i¶m∫-: i¶mµj итд. : gorÂ  i¶mµim= 
serdca÷. 

За исказивање 3. л. императива користи се речца da са одговарајућим обликом 
презента или футура I (простог будућег времена).  

Речца da употребљава се и као везник у значењу „да“, „ да би“: 
se÷, i¶zy/de sµœj, da sµet=.  

Означавање 1. лица једнине императива среће се у црквенословенским текстовима 
изражено описно помоћу речце da и одговарајућег облика презента.  

Овакве конструкције – веза речце da и одговарајућег облика презента у 
граматикама се називају и оптативом или жељеним начином.  

Жељени начин се, изражавајући специфична значења у односу на императив, јавља 
као аналитички облик. Он се састоји из речце да и одређеног глагола, који се, у зависности 
од вида, налази у облику садашњег или будућег времена. У самосталним реченицама 
облици оптатива имају значење заповедног начина, и с тим значењем угласвном се 
употребљавају у 3. лицу јд, мн или двојине:    
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE: Да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ 
в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: И# њстaви 
нaмъ д0лги нaшz, ћкw и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ. И# не введи2 нaсъ въ 
напaсть, но и3збaви нaсъ t лукaвагw: ћкw твоE є4сть цrтвіе и3 си1ла и3 слaва во вёки, ґми1нь. 
(Матеј 6, 9-13) 

Он се разликује од императива пре свега граматичким значењем. Оптатив је свезан 
више или мање с категоричном побудом, потребом, молбом, саветовањем. У 
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старословенском језику оптатив је припадао групи граматичких калкова, копирајући 
старогрчки оптатив. У црквенословенским текстовима оптатив је спојен са семантиком 
могућности, жеље, циља (те се стога често приближава не само заповедном начину него и 
савезном начину). 
Ґ ћже t вёры прaвда, си1це глаг0летъ: да не речeши въ сeрдцы твоeмъ: кто2 взhдетъ на нб7о; 
си1рэчь хrтA свести2. (Римљ 10, 6) 

Давjдъ бо глаг0летъ њ нeмъ: предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну, ћкw њдеснyю менE є4сть, да не 
подви1жусz. (Дела Ап 2, 25) 

И# пристyпль къ немY и3скуси1тель, речE: ѓще сн7ъ є3си2 б9ій, рцы2, ћкw да кaменіе сіE хлёбы 
бyдутъ. (Матеј 4,3) 
 
   Вежбања. 

1. Укажите на облик императива (лице, број) и одредите инфинитив датог глагола. 
            i¶ ˙v∫]a/v= j¶i∞s= rehe÷ i™ma: we/dwa vozv∫sti/ta j¶©a/nnu, q£'e vi/d∫sta i¶ sly/wasta (Лк 7,      22)  

presvœta/œ tro/ice, pomi/luj na/s=: go/spodi, ©‡hi/sti gr∫xi÷ na/wœ: vlady/ko, prosti÷ bezzak∆/n®œ 
na¶wa: svœty/j, pos∫ti÷ i¶ i¶sc∫li÷ ne/m∆]i na/wœ i™mene tvoeg∆÷ ra/di.  

2. Одредите облик императива и инфинитив датог глагола. 
l[bi/m=        ------------------ 
der'i/te        ------------------- 
rcy/ta           ------------------ 
pomo/'em=    ------------------- 
b¨di             ------------------- 
po/j              --------------------       

3. Конјугирајте у императиву глаголе pla/kati, re]i÷, nesti÷.                                  
 
Провери своје знање! 
Од које основе се образује императив? 
Да ли је наставак за 1. л. мн императива једнак за све глаголе? 
Који се сугласници алтернирају у императиву? 
На који начин се исказује 3. л. императива? 
Када се додаје наставак -j у 2. л. јд императива? 

 
Помоћни глаголи 

Помоћни глаголи су глаголи који се користе приликом образовања сложених 
глаголских облика. У црквенословенском језику у ову групу спадају глаголи \™sm; и by/ti. 
У промени, глагол \™sm; има само облике презента и партиципа презента. 

 
Помоћни глагол  \™sm; 

 
презент    1. \™sm;            \¶smy÷  \¶sva÷ (-vÂ) 
    2. \¶si÷  \¶ste÷  \¶sta÷ (-tÂ) 
    3. \™st;    s¨t;  \¶sta÷ (-tÂ) 
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одрични    1. nµsm; nµsmy             nµsva (-v∫) 
облик    2. nµsi             nµste             nµsta (-t∫) 
    3. nµst; ne s¨t;  nµsta (-t∫) 
 
партицип презента активни 
неодређени вид           #       s¨]i  # 
одређени  вид       sy/j (s¨]®j)        s¨]aœ        s¨]ee 
 

Помоћни глагол  by/ti 
презент  
    1. b¨du             b¨dem=            b¨deva (-v∫) 
    2. b¨dewi b¨dete            b¨deta (-t∫) 
    3. b¨det= b¨dut=            b¨deta (-t∫) 
 
аорист  
    1. by/x=     by/xom=    by/xova (-v∫) 
    2. by÷, by/st=        by/ste    by/sta (-t∫) 
    3. by÷, by/st=        by/wa    by/sta (-t∫) 
 
имперфект  
    1. bœ/x=             bœ/xom= bœ/xova (-v∫) 
    2. bœ/we            bœ/ste  bœ/sta (-t∫) 
    3. bœ/we            bœ/xu  bœ/sta (-t∫) 
 
краћи (старији) облик аориста   
    1. bµx=  bµxom= bµxova (-b∫) 
    2. bÂ  bµste  bµsta (-t∫) 
    3. bÂ  bµxu  bµsta (-t∫) 
 
партицип презента активни  
неодређени вид                    #                  b¨du]i                   # 
одређени  вид              b¨dyj (b¨du]®j)              b¨du]aœ              b¨du]ee 
 
партицип претерит активни I 
неодређени вид    by/v=                   by/vwi      by/v= 
одређени  вид             by/vyj (by/vw®j)      by/vwaœ      by/vwee 
 
партицип претерит активни II 
      by/l=                 by/la      by/lo 
 

Прво лице двојине презента глагола \™sm; има и други облик - \¶sma÷, \¶smÂ: 
a™z= i¶ “‡c∞= \¶di/no \¶sma÷ (Јн 10, 14). 

Облици \¶si÷, \™st; после упитних заменица kto÷, hto÷ и прилога gdÂ често се појављују 
као енклитике: hto/ \¶st; s®e÷> (Мк 1,27), ty÷ kto/ \¶si> (Јн 1, 19), gdµ \¶st; “‡bi/tel;> (Лк 22, 11). 
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Атематски глаголи 
У атематске глаголе спадају глаголи by/ti (\™sm;), vµd∫ti, da/ti,  q™sti и i¶mµti, као и глаголи 
сложени од њих. Образовање облика презента и императива ових глагола одражава црте 
старе промене и разликује се од истих облика осталих глагола. 

vµd∫ti 

презент 

 

 

 

императив 

 

 

 

аорист 

 

 
 

 

имперфекат  

 
 
 
 
 

партицип презента активни: 
одређени вид: vµdyj (vµdœj), vµdu]aœ,  vµdu]ee 
 
партицип презента пасивни: 
неодређени вид: vµdom=, vµdoma, vµdomo 
одређени вид: vµdomyj, vµdomaœ, vµdomoe. 
 
Партиципи претерита активни I и II, као и партицип претерит пасивни, потпуно су 
правилни. 

 једнина множина двојина 

1. vµm= vµmy vµva (-v∫) 
2. vµsi vµste vµsta (-t∫) 
3. vµst; vµdœt= vµsta (-t∫) 

 једнина множина двојина 

1. ^ vµdim= vµdiva (-v∫) 
2. vµ'd; vµdite vµdita (-t∫) 
3. da vµst; (vµsi) da vµdœt=  vµdita (-t∫) 

 једнина множина двојина 

1. vµd∫x= vµd∫xom= vµd∫xova (-v∫) 
2. vµd∫ vµd∫ste vµd∫sta (-t∫) 
3. vµd∫ vµd∫wa vµd∫sta (-t∫) 

 једнина множина двојина 

1. vµdœx= vµdœxom= vµdœxova (-v∫) 
2. vµdœwe vµdœste vµdœsta (-t∫) 
3. vµdœwe vµdœxu vµdœsta (-t∫) 
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партиципи претерита активни I:  
неодређени вид:  vµd∫v=,  vµd∫vwi, vµd∫v= 
одређени вид:  vµd∫vyj (vµd∫vw®j), vµd∫vwaœ, vµd∫vwee 
партиципи претерита активни II:  vµd∫l=, vµd∫la, vµd∫lo. 

da/ti 

Глагол da/ti, пошто је свршеног вида, уместо облика презента има облике простог будућег 
времена. Облик da[÷ образован је од глагола daœ/ti. 

 
 
 

 

императив  

 

 

 

аорист (старији облик) 

 

 

 

аорист (новији облик)  

 

 
 

 

имперфекат 

 
 
 
 
 

 Овај глагол не би требало, по правилу, да има имперфекат, али се он појављује у 
богослужбеним књигама XVII и XVIII века. Глаголи preda/ti, poda/ti и други сложени 
немају имперфекат. Такође, овај глагол нема ни партицип презента активни, јер је ово 

 једнина множина двојина 

1. da/m= da/my da/va (-v∫)  
2. da/si da/ste da/sta (-t∫) 
3. da/st= dadœ/t=, dad¨t= da/sta (-t∫) 

 једнина множина двојина 

1. ^ dadi/m= dadi/va (-v∫) 
2. da/'d; dadi/te dadi/ta (-t∫) 
3. da da/st=,da/'d; da dadœ/t= dadi/ta (-t∫) 

 једнина множина двојина 

1. da/x= da/xom= da/xova (-v∫) 
2. da/st= da/sta da/sta (-t∫) 
3. da/st= da/wa da/sta (-t∫) 

 једнина множина двојина 

1. dado/x= dado/xom= dado/xova (-v∫) 
2. dade÷ dado/ste dado/sta (-t∫) 
3. dade÷ dado/wa dado/sta (-t∫) 

 једнина множина двојина 

1. da/dœx= da/dœxom= da/dœxova (-v∫) 
2. da/dœwe da/dœste da/dœsta (-t∫) 
3. da/dœwe da/dœxu da/dœsta (-t∫) 
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глагол свршеног вида, али се он ипак наводи у неким граматикама и  текстовима и гласи 
da/dyj. Партиципи претерита образују се обично од инфинитивне основе. 
партицип претерита активни I:  
неодређени вид:  da/v=, da/vwi, da/v= 
одређени вид:  da/vyj (da/vw®j), da/vwaœ, da/vwee 
партицип претерита активни II:  da/l=, da/la, da/lo 

    q™sti 

презент  

 
 

 

 

императив 

 

 

 

 
Партицип презента активни: 
неодређени вид:  q¶d¨]i 
одређени вид: q¶dy/j (q¶d¨]®j), q¶d¨]aœ, q¶d¨]ee 
Партицип презента пасивни: 
неодређени вид: q¶do/m=, q¶do/ma, q¶do/mo 
одређени вид: q¶do/myj, q¶do/maœ, q¶do/moe 

Партицип претерит активни I:  
неодређени вид: q™d=, q™dwi, q™d= 
одређени вид: q™dw®j (q¶dy/j), q™dwaœ, q™dwee. 

i¶mµti 

презент 

 
 
 
 
 

          Овај глагол има два облика презента. Други облик не припада атематским основама: 
i¶mµ[, i¶mµewi итд. 

 једнина множина двојина 

1. q™m= q™my q™va (-v∫) 
2. q™si q™ste q™sta (-t∫) 
3. q™st= q¶dœ/t= q™sta (-t∫) 

 
 

једнина множина двојина 

1. ^ q¶di/m= q¶di/va (-v∫) 
2. q™'d; q¶di/te q¶di/ta (-t∫) 
3. da q™st= da q¶dœ/t= da q¶di/ta (-t∫) 

 једнина множина двојина 

1. i™mam= i™mamy i™mava (-v∫) 
2. i™mawi i™mate i™mata (-t∫) 
3. i™mat; i™mut= i™mata (-t∫) 
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партицип презента активни: 
неодређени вид:  i¶m¨]i 
одређени вид: i¶m¨]®j (i¶my/j), i¶m¨]aœ, i¶m¨]ee. 
          Остали облици овог глагола образују се правилно, као тематски глаголи 3. (-је-) 
презентске врсте. Тако нпр. императив гласи: i¶mµj, da i¶mµet=, i¶mµim=, i¶mµjte итд.; 
партицип презента активни: i¶mµœ, i¶mµ[]i итд.; партицип претерита активни I: 
i¶mµv=, i¶mµvyj итд. 
 

Реченица у црквенословенском језику 
Реченица је синтаксичка јединица којом се преноси потпуна мисао. Основни 

делови реченице у црквенословенском језику су, као и у српском, субјекат и предикат. 
Остале речи у реченици могу бити допуне субјекту или предикату.  

Субјекат је реч или синтагма која је у основи читаве реченице и означава онога 
који нешто ради што се реченицом исказује. Јавља се као именица или ма која реч која се 
деклинира. Субјекат обично стоји у номинативу (тзв. граматички субјекат), али може 
стајати и у облику неког другог падежа (тзв. логички субјекат).  

Предикат је централни члан реченице. Везује се за субјекат, коме се приписује 
радња, стање или особина. Функцију предиката врши глагол.  

Када предикат има већу важност, појачава се именицом или партиципом створеним 
од истог корена или блиским по значењу. Ово стилско изражавање познато је под називом 
плеоназам. За језик Старога Завета карактеристична су плеонастичка изражавања: 
o¥¶mno'a/œ o¥¶mno/'u peha¶li tvoœ‡ i¶ vozdyxa¶nyœ tvoœ‡ (1 Мојс 3, 16). Ово стилско изражавање, 
које одражава особености старојеврејског језика, ушло је и у Нови Завет: 
i¶ rehe÷ k= ni/m=% 'ela/n®em= voz'elµx= s®[÷ pa/sxu q™sti s= va/mi (Лк 22, 15). Под утицајем јеврејске 
и грчке реченичне конструкције ушао је плеоназам и у црквенословенски језик. 

Објекат је реченични члан непосредно зависан од предиката, он је у ствари допуна 
предиката. Као објекат обично служи именица или заменица, али и друга именска реч која 
означава да се на њој врши радња или представља циљ глаголске радње. Може да буде 
ближи (прави) и даљи (индиректни). Правим објектом се означава неко или нешто на које 
прелази радња и он стоји у акузативу: l[bi/te vragi÷ va/wœ, bl∞goslovi/te klen¨]yœ vy÷ (Мт 5, 44). 
Даљи објекат је објекат у неком другом падежу осим акузатива: vsi÷ k= tebÂ prib∫ga/em= i¶ 
tebÂ poklanœ/emsœ.  

Ред речи у реченици је слободан. Обично субјекат претходи предикату. Јављају се 
и примери испуштања облика помоћног глагола који представља свезу, нарочито у 3. 
лицу: naha/lo prem¨drosti stra/x= gdüen; (Пс 110, 10). Реч која ближе одређује именицу чешће 
стоји после речи коју одређује (zemlœ÷ na/wa). 
 
Вежбања. 
 Укажите на облике помоћних и атематских глагола. 
 i¶ se/j gla/s= my÷ sly/waxom= s= nb∞se swe/dw=, s= ni/m= s¨]e na gorÂ st∞µj (2 Петр 1, 18)  
 q™k∆ vµm=, ˙k¨du pr®ido/x=, i¶ ka/m∆ i¶dß: vy/ 'e ne vµste, ˙k¨du prixo'dß, i¶ ka/m∆ grœdß 
(Јн 8,14)  

ne da/si prepodo/bnomu svoemß vi/d∫ti i¶stlµn®œ (ДА 13, 35) 
i¶ ne nahina/jte gl∞ati v= sebÂ% “¶tca÷ i™mamy a¶vraa/ma (Лк 3, 8) 
i¶ 'i/zni b¨du]ag∆ vµka, a¶mi/n= (Символ вере). 
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Провери своје знање! 
Који глаголи спадају у атематске глаголе? 
Глагол i¶mµti има два облика презента. Да ли оба припадају атематским основама? 
Шта је реченица и који су њени основни чланови? 
 
 

Непроменљиве речи 
 У категорију непроменљивих речи у црквенословенско језику, као и у српском, 
спадају: прилози, предлози, везници, узвици и речце. 

 
Прилози 

Прилози су непроменљива врста речи који стоје уз глаголе, придеве и именице да 
ближе одреде време, начин, место, каквоћу, количину, па се према томе и деле на прилоге: 
- за време: a™b®e, vsegda÷, vhera÷, vy/nu, dne/s;, do/nde'e, za¨tra, i¶zdµtska, i¶nogda÷, ne o¥¶, ny/n∫, ktomß, 
pa/ki, poto/m=, pri/sn©, posl∫di÷, togda÷, o¥¶™tr©, o¥¶™tr∫,  ˙se/l∫; 
- за место: a™mo'e, vezdÂ, vn¨tr;, vn∫¨du, vnutr;¨du, vo/n=, gdÂ, gorÂ, zdÂ, i¶dµ'e, “™nd∫, svy/we, 
˙n[/du'e, ©‡desn¨[;  
- за количину: velmi÷, \¶li/k©, Ω∫l©÷, mno/'ice[, mno/ga'di, pa/ki, pa/he, toli/k©; 
- за каквоћу и начин: a™b®e, bespresta/ni, vma/l∫, vneza/pu, voi/stinu, vsko/r∫, vs¨e, dosto/jn©, i™zlixa, 
i¶zrœ/dn©, si/ce, to/km©, t¨ne, o¥™n∫ (o¥™ne);   
- за питање: vsk¨[, \¶da÷, kogda÷, pohto÷;  
- узрока: у црквенословенском језику представљени су у виду неколико речи, нпр.: 
vsk¨[, pohto÷.   

Одричне речце ne и ni убрајају се такође у прилоге.  
Прилог kogda÷ може имати упитно или неодређено значење: rcy÷ nam=, kogda÷ s®œ‡ 

b¨dut= (Мт 24, 3). 
Прилози на -о пишу се углавном са © на крају: pri/sn©, dosto/jn©, али могу имати на 

крају и ∫: sobo/rn© и sobo/rn∫. 
 

Предлози 
Предлози су непроменљива врста речи који стоје уз речи које се деклинирају и 

одређују положај или било какав однос према предметима. Предлози долазе углавном 
пред именицом, заменицом, придевом или другом речју која се деклинира, али могу 
стајати и пред целом реченицом.  

Има седам падежа, али много више односа који се исказују. Предлози имају своју 
припадност падежу са којим се слажу и ближе одређују један од многих односа. 

Осим номинатива и вокатива сви падежи (тзв. коси падежи) имају своје предлоге 
који их у реченици прате. Предлози се могу слагати само са једним падежом, два или 
више падежа, и у свим случајевима представљају ново значење. 

Ради увида даје се преглед често сусретаних предлога: 
- са генитивом: bez•, bli/z=, verxß, vmµst©, vn¨tr;, do, dµlœ, i¶z•, kromÂ, “™kol©, “™krest=, posredÂ, 
ra/di, ra/zv∫, o¥¶, ̇ ; 
- са дативом: k=, ko;   
- са акузативом: voz•, skvozÂ, hrez•;  
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- са инструменталом: me'dß; 
- са локативом: pri; 
- са генитивом и дативом: prœ/m©, proti/vu; 
- са генитивом и инструменталом: s=, so; 
- са акузативом и инструменталом: nad•, pod•, pred•; 
- са акузативом и локативом: v=, vo, na, ©‡, ©‡b•; 
- са генитивом, акузативом и инструменталом: za; 
- са дативом, акузативом и локативом: po. 

Предлог ra/di обично стоји после речи на коју се односи, мада може стајати и пред 
њом: ra/di slove/s= \¶p®sto/l®i seœ÷, i¶ \¶li¶ka postrada/wa si/x= ra/di (Јестира 9, 26). После речи која 
се деклинира стоји и предлог dµlœ: na/s= bo dµlœ q‡vi/lsœ  \¶si÷ hudotvo/rec= i¶zœ/]nyj,  predi/vnyj 
i¶ mlütivyj. 

Реч на коју се односи предлог vmµst© често се пише између v= и mµst©: 
ra/dost; 'e \™v∫ v= peha/li mµst© podala÷ \‡si÷. 

Неки прилози са значењем предлога стоје уз генитив: bli/z=, mi/m©, posredÂ, pre/'de, 
˙dale/he. 

Када предлози: v=, k=, s= стоје испред речи која почиње сугласником пишу се: vo, 
ko, so. 

Многи предлози се употребљавају као префикси, и тада представљају елемент 
речи: bez•-, i¶z-, pod-, pred-, hrez-, v- (vo-), k- (ko-), s- (so-), na-, za-, ©‡- и други: dale/he 
˙stoi/t= bg∞= ˙ nehesti/vyx= (Приче 15, 29).     

 
Везници 

Везници су непроменљиве речи које се додају другим речима или реченицама да 
покажу однос међу њима. Од значења која дају речи или реченици, везници могу бити: 
- саставни: i¶, i¶ – i¶, ne to/km© – no i¶, ni, ni – ni, ni'e÷, ta/ko'de;    
- раставни: a™]e, i¶li÷, li/bo, l[/bo; 
- компаративни: a™ki, a™ki by, ne/'e, ne/'eli, q™ko'e, q™k©;  
- закључни: pro/hee, seg©÷ ra/di, tµm'e, tµm=, tµm'e o¥£bo, o¥£bo; 
- узрочни: bo, \‡da÷ ka/k©, zane÷, zane/'e, i£bo, poeli/ku, pone/'e, q™k©;   
- декларативни (за изјашњење): vnegda÷, da, \‡gda÷, o¥£b©, q™ko'e, q™k© da; 
- финални (намере): \‡da÷; 
- адверзативни (за супротност): a¶, 'e, li, no, “‡ba/he, ne to/h®[ – no;  
- негативни (за одрицање): ni, ni'e÷; 
- места: a£mo'e, i¶dµ'e; 
- времена: \‡gda÷, ̇ ne/l∫'e, done/l∫'e, do/nde'e, pre/'de da/'e; 
- допуштања: a™]e i¶ – no, a™]e i¶ – “‡ba/he; 
- појашњења: sj /est;, si/r∫h;; 
- циља: da, daby÷, da pone÷, hes©÷ ra/di, q™k© da; 
-условни: a™]e, a™]e li, a™]e o¥™b©. 

Везници li, \‡da÷ често имају значење упитне речце: xo/]ewi li cµl= by/ti (Јн 5,6);  
\‡da÷ i¶ vy÷ xo/]ete i¶ti÷ (Јн 6, 67). 
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Узвици 
Узвици су непроменљиве речи које се употребљавају да се означи различито 

душевно стање онога који говори. У црквенословенском језику употребљавају се ови 
узвици: 
- за дозивање дивљење: ¬, ¬le; 
- уверења: \™j; 
- прекора: o¥¶a÷; 
- жалости: o™x=, o¥¶vy÷, ¬ l[/t∫; 
- показивања: se÷.    

У црквенословенском језику узвици не морају да се одвајају запетом. Узвике могу 
пратити именске речи у одређеном падежном облику. Тако, узвик ¬ спаја се са речима у 
вокативу и генитиву: ¬ m¨droste, i¶ slo/ve b'∞®j, i¶ si/lo!; ¬ presla/vnag© hudese÷; ¬le са речима у 
генитиву, o¥¶vy÷ и ¬ l[/t∫ са речима у дативу: o¥¶vy÷ mnÂ grµwnomu. 

Узвик \™j може имати значење потврдне речце да: b¨di 'e slo/vo va/we, \™j, \™j (Мт 5, 
37). 

У узвике се убраја и se÷, али обично има значење показно - уводне речце, нарочито у 
споју са везником i¶, на пример: i¶ se÷ m¨'= narica/emyj Zakxe/j (Лк 19, 2). 
 
Вежбања. 
 Анализирајте реченице. Обратите пажњу на непроменљиве речи. 
togda÷ a™]e kto÷ rehe/t= va/m=: se÷ zdÂ xrüto/s=, i¶li÷ “™nd∫: ne i¶mi/te vµry (Мт 24, 23)    
o¥¶a, razorœ/œj cr∞kov;, i¶ tre/mi de/nmi sozida/œj: spasi/sœ sa/m=, i¶ sni/di s= krüta÷ (Мк 15, 29-30) 
i¶ vozopi/wa ˙vs[/du prepoœ/sann®i “‡r¨'®em=, i¶ rµwa: o™x=! i¶ sta/wa o¥¶ predµla (4 Цар 3, 21) 
seg∆÷ ra/di va/s= dµlœ s®∆/n= q™ko'e ni/va i¶z•∆re/tsœ (Мих 3, 12)  
 
Провери своје знање! 
Који предлози обично стоје после речи на коју се односе? 
С којим падежима сједињују се узвици ¬le, o¥¶vy÷ и ¬ l[/t∫? 
Уз које падеже не стоје предлози?   
 
 

Скраћенице 
 

a™gg∞l= - a™ggel=  
a¶rxa/gg∞l= - a¶rxa/ggel= 
a¶p∞l=, a¶pütol= - a¶po/stol= 
blgìt= - blagoda/t= 
bl∞g= - bla/g=  
bl∞goslove/n= - blagoslove/n= 
bl∞gohe/st®e - blagohe/st®e 
bl∞gohtütn© - blagohe/stn© 
bl∞'e/n= - bla'e/n= 
bcìa - bogoro/dica 
bg∞=, b'∞e - bo/g=, bo/'e 

vlìka - vlady/ka 
vlìhestvo - vlady/hestvo 
vlìhca - vlady/hica 
voskrün®e - voskrese/n®e 
gl∞=, gl∞go/l= - glago/l= 
gdüen; - gospo/den; 
gdütvo - gospo/dstvo 
gdü; - gospo/d; 
dv∞d= - davj /d= 
dn∞; - de/n; 
dn∞s; - dne/s; 
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dx∞= - d¨x= 
dx∞o/vnyj - duxo/vnyj  
dw∞a÷ - duwa÷ 
dv∞a - dµva 
dv∞stvo - dµvstvo  
\¶pükop= - \¶pj /skop= 
\¶pükopstvo - \¶pj /skopstvo 
\¶stüvo÷ - \¶stestvo÷ 
\¶√él®e - \¶√a/ggel®e  
i¶mök=, i¶m∞rek= - i™mœ re/k= 
j¶erüli/m= - j ¶erusali/m= 
j¶i∞s= - j¶is¨s=  
j¶i∞l; - j ¶sra/il;  
krüti/tel; - kresti/tel;  
krüt= - kre/st= 
kr∞]e/n®e - kre]e/n®e 
lüt; - le/st; 
l[ìskj /j - l[dskj /j 
mr∞j /a - marj /a  
mt∞i - ma/ti 
mt∞r; - ma/ter; 
mlürd®e - milose/rd®e 
mlüt; - mi/lost; 
mlütynœ - mi/lostynœ  
mlìnec=mlìnc=  - mlade/nec= 
ml∞tva - moli/tva 
mrìost; - m¨drost; 
mh∞nk= - m¨henik= 
mcü= - mµsœc= 
nbünyj - nebe/snyj 
nb∞o - ne/bo 
nn∞∫ - ny/n∫ 
“¶c∞=, “¶h∞e - “¶te/c=, “™the 
“¶h∞estvo - “¶te/hestvo 
prvìn= - pra/veden= 
prvìnik= - pra/vednik= 
prìte/ha - predte/ha 
premìrost; - prem¨drost; 
prpìben= - prepodo/ben= 
prest∞a/œ - presvœta/œ 
prest∞y/j - presvœty/j  
prüto/l= - presto/l=   
prün∆ - pri/sn© 
pºrro/k= - proro/k= 

r'ütvo÷ - ro'destvo÷ 
st∞= - svœ/t=  
st∞l;, st∞el;, st∞i/tel; - svœti/tel;  
s]∞e/nnik= - svœ]e/nnik= 
srìce - se/rdce 
sl∞va - sla/va 
sm∞rt; - sme/rt; 
sl∞nce - so/lnce 
sp∞si/tel; - spasi/tel; 
sp∞s= - spa/s= 
stürt; - stra/st; 
sn∞= - sy/n= 
sn∞olµpn∆ - synolµpn∆ 
trüt; - tro/st;  
trüto/e - trisvœto/e 
trüt= - trisvœ/t= 
t ºrca - tro/ica 
t ºrhen= - tro/ihen= 
o¥¶hn∞k= - o¥¶heni/k= 
ø¥¶ht∞l; - o¥¶hi/tel;  
xrüt®a/nin= - xr®st®a/nin= 
xrüto/s= - xr®sto/s= 
crütvo - ca/rstvo 
cr∞; - ca/r; 
cr∞kv;, cr∞kov; - ce/rkov; 
hl∞k=, hl∞vµk= - helovµk= 
hl∞vµhesk®j - helovµhesk®j 
hl∞vh;, hl∞vµh; - helovµh;   
hütny/j - hestny/j 
hüt; - he/st; 
htüaœ - hi/staœ 
htü= - hi/st= 
©¶htüiti - ©¶hi/stiti 
mr∞ ƒ¥∞ - ma/ter; bo/'®œ 
~‡. N. C. ~‡. j¶is¨s= nazarœni/n=,   ca/r; j ¶ude/jsk®j 
m∞-ca - hetyredesœ/tnica 
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Скраћенице су наведене у основном облику. То значи да код променљивих речи завршеци 
варирају. Нпр. у табели је наведен облик bl∞g= (= bla/g=), st∞= (= svœ/t=)  а у тексту овај 
придев може стајати у облику вокатива једнине: 
 bl∞'e - bla/'e 
st∞e  - svœ/te  
 Исто тако, треба обратити пажњу на сложенице, односно на скраћене речи састављене од 
једне скраћенице и дела сложенице која није у скраћеном облику:  
prest∞a/œ - presvœta/œ 
prest∞y/j - presvœty/j  
bl∞goslove/n= - blagoslove/n= 
У црквенословенским текстовима срећу се и сложенице чије су компоненте исписане у 
виду скраћеница: 
bl∞gohtütn© - blagohe/stn© 
prün∆dv∞a - prisn©dµva 
Једна иста реч може бити исписана скраћено на више начина: 
cr∞kv;, cr∞kov; - ce/rkov; 
hl∞k=, hl∞vµk= - helovµk= 
hl∞vh;, hl∞vµh; - helovµh;   
 
 

ХРЕСТОМАТИЈА 
Упоредите црквенословенску и српску азбуку. Запишите истоветна и различита слова. 

Нађите све скраћенице, рашчитајте и објасните њихово значење. 

Прочитајте реченице, извршите транслитерацију и транскрипцију. 

Наведите који су дијакритички знаци и знаци интерпункције употребљени у текстовима. 

Пронађите и објасните гласовне промене. 

ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ и3 
жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2 бlже, 
дyшы нaшz.  

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.  

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.  

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, 
посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.  

ГDи поми1луй, три1жды.  Слaва, и3 нhнэ:  
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Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ 
в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви 
нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во 
и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.  

Бцdе дв7о рaдуйсz, бlгодaтнаz мRjе, гDь съ тоб0ю: бlгословeна ты2 въ женaхъ, и3 бlгословeнъ 
пл0дъ чрeва твоегw2, ћкw сп7са родилA є3си2 дyшъ нaшихъ.  

Нађите све скраћенице, рашчитајте и објасните њихово значење. 

Одредите падеж, број, род и тип промене именица. 

Одредите други облик падежа код именица које имају дублетне облике. 

Одредите падеж, број, род заменица и тип промене. 

Одредите алтернативне падежне облике нађених заменица. 

Одредите падеж, број, род, вид, основни облик и тип промене придева. 

Запишите одређени и неодређени вид нађених облика придева.  

Нађите присвојне придеве и одредите начин њихова образовања. 

Укажите на глаголски облик (лице, број, време, начин) и одредите инфинитив. 

Укажите на облике помоћних и атематских глагола. 

Укажите на непроменљиве речи. 

Символ вере. Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, творцA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же 
всBмъ и3 неви6димымъ. И# во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A 
рождeннаго прeжде всёхъ вBкъ. Свёта t свёта, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рождeнна, не 
сотворeнна, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бhша. Нaсъ рaди человBкъ, и3 нaшегw рaди спасeніz, 
сшeдшаго съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 вочеловёчшасz. Распsтаго 
же за ны2 при понтjйстэмъ пілaтэ, и3 страдaвша, и3 погребeнна, и3 воскrшаго въ трeтій дeнь 
по писaніємъ. И# возшeдшаго на нб7сA, и3 сэдsща њдеснyю nц7A. И# пaки грzдyщаго со слaвою, 
суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бyдетъ концA. И# въ д¦а с™aго, гDа, 
животворsщаго, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спокланsема и3 сслaвима, 
глаг0лавшаго прbр0ки. Во є3ди1ну с™yю соб0рную и3 ґпcльскую цRковь. И#сповёдую є3ди1но кRщeніе, 
во њставлeніе грэхHвъ. Чaю воскrніz мeртвыхъ: И# жи1зни бyдущагw вёка. Ґми1нь. 

Псалам 50. Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, 
цReви нaшему бGу. Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.  
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Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти 
беззак0ніе моE. Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. 
Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному 
согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 
побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz 
мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости твоеS kви1лъ 
ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху 
моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE t грBхъ 
мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ 
њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t 
менE. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. НаучY 
беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кровeй б9е, 
б9е сп7сeніz моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 
ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: 
всесожжeніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не 
ўничижи1тъ. Ўбlжи2 гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. 
ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на 
nлтaрь тв0й тельцы2.  

Из службе првога часа. И$же на всsкое врeмz, и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 
покланsемый и3 слaвимый, хrтE б9е, долготерпэли1ве, многомлcтиве, многобlгоутр0бне: и4же 
прaвєдныz любsй и3 грBшныz ми1луzй, и4же вс‰ зовhй ко сп7сeнію, њбэщaніz рaди бyдущихъ 
бл†гъ. сaмъ гDи, пріими2 и3 нaшz въ чaсъ сeй мlтвы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зaповэдемъ 
твои6мъ. дyшы нaшz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 
и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 болёзней, њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгGлы, да 
њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, дости1гнемъ въ соединeніе вёры, и3 въ рaзумъ 
непристyпныz твоеS слaвы: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

ХrтE свёте и4стинный, просвэщazй и3 њсвzщazй всsкаго человёка грzдyщаго въ мjръ, да 
знaменаетсz на нaсъ свётъ лицA твоегw2, да въ нeмъ ќзримъ свётъ непристyпный: и3 и3спрaви 
стwпы2 нaшz къ дёланію зaповэдей твои1хъ, мlтвами пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ 
твои1хъ с™hхъ, ґми1нь.  

Из вечерње службе. Свёте ти1хій с™hz слaвы, безсмeртнагw nц7A нбcнагw, с™aгw бlжeннагw, 
ї}се хrтE: пришeдше на зaпадъ с0лнца, ви1дэвше свётъ вечeрній, поeмъ nц7A, сн7а и3 с™aго д¦а, 
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бGа. дост0инъ є3си2 во вс‰ временA пётъ бhти глaсы прпdбными, сн7е б9ій, жив0тъ даsй: 
тёмже мjръ тS слaвитъ. 

Нhнэ tпущaеши рабA твоего2, вLко, по глаг0лу твоемY, съ ми1ромъ: ћкw ви1дэста џчи мои2 
сп7сeніе твоE, є4же є3си2 ўгот0валъ пред8 лицeмъ всёхъ людeй, свётъ во tкровeніе kзhкwвъ, и3 
слaву людeй твои1хъ ї}лz.  

Из Литургије. Е#динор0дный сн7е, и3 сл0ве б9ій, безсмeртенъ сhй, и3 и3зв0ливый сп7сeніz нaшегw 
рaди воплоти1тисz t с™hz бцdы, и3 приснодв7ы мRjи, непрел0жнw вочlвёчивыйсz: распнhйсz же 
хrтE б9е, смeртію смeрть попрaвый, є3ди1нъ сhй с™hz трbцы, спрославлsемый nц7Y и3 с™0му 
д¦у, сп7си2 нaсъ. 

Херувимске песме. Въ вели1кій четверт0къ: Вeчери твоеS тaйныz днeсь, сн7е б9ій, причaстника 
мS пріими2: не бо2 врагHмъ твои6мъ тaйну повёмъ, ни лобзaніz ти2 дaмъ ћкw їyда, но ћкw 
разб0йникъ и3сповёдаю тS: помzни1 мz гDи во цrтвіи твоeмъ. ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.  

Въ вели1кую суббHту: Да молчи1тъ всsкаz пл0ть человёча, и3 да стои1тъ со стрaхомъ и3 
трeпетомъ и3 ничт0же земн0е въ себЁ да помышлsетъ. цRь бо цrтвующихъ, и3 гDь 
гDьствующихъ, прих0дитъ заклaтисz, и3 дaтисz въ снёдь вBрнымъ. предх0дzтъ же семY ли1цы 
ѓгGльстіи, со всsкимъ начaломъ и3 влaстію, многоoчи1тіи херувjми, и3 шестокрилaтіи серафjми, 
ли1ца закрывaюще и3 вопію1ще пёснь: ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.  

Нhнэ си6лы нбcныz съ нaми неви1димw слyжатъ: сe бо вх0дитъ цRь слaвы, сE жeртва тaйнаz 
совершeна дорmн0ситсz: вёрою и3 люб0вію пристyпимъ, да прич†стницы жи1зни вёчныz бyдемъ. 
ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа. 

И5же херувjмы тaйнw њбразyюще, и3 животворsщей трbцэ трис™yю пёснь припэвaюще, всsкое 
нhнэ житeйское tложи1мъ попечeніе. Ћкw да цRS всёхъ под8и1мемъ, ѓгGльскими неви1димw 
дорmноси1ма чи1нми. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.  

Молитве за облачење одежди. Возрaдуетсz душA моS њ гDэ, њблечe бо мS въ ри1зу 
спасeніz, и3 њдeждею весeліz њдёz мS: ћкw женихY возложи2 ми2 вэнeцъ, и3 ћкw невёсту 
ўкраси1 мz красот0ю. 

Десни1ца твоS, гDи, прослaвисz въ крёпости: деснaz твоS рукA, гDи, сокруши2 враги2, и3 
мн0жествомъ слaвы твоеS стeрлъ є3си2 супостaты. 
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Рyцэ твои2 сотвори1стэ мS и3 создaстэ мS. вразуми1 мz, и3 научyсz зaповэдемъ твои6мъ. 

Бlгословeнъ бGъ, и3зливazй бlгодaть свою2 на свzщeнники сво‰: ћкw мЂро на главЁ, 
сходsщее на брадY, брадY ґарHню, сходsщее на nмeты њдeжды є3гw2.  

Бlгословeнъ бGъ, препоzсyzй мS си1лою, и3 положи2 непор0ченъ пyть м0й, совершazй н0зэ мои2 
ћкw є3лeни, и3 на выс0кихъ поставлszй мS.  

Препоsши мeчь тв0й по бедрЁ твоeй си1льне, красот0ю твоeю, и3 добр0тою твоeю, и3 налzцы2, 
и3 ўспэвaй и3 цaрствуй, и4стины рaди и3 кр0тости и3 прaвды, и3 настaвитъ тS ди1внw десни1ца 
твоS, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.  

Сщ7eнницы твои2, гDи, њблекyтсz въ прaвду, и3 препод0бніи твои2 рaдостію возрaдуютсz, всегдA, 
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.  

Молитве пре и после јела. Свештенички благослови трпезе. ХrтE б9е, бlгослови2 ћстіе и3 
питіE рабHмъ твои6мъ, ћкw с™ъ є3си2 всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.  

Дост0йно є4сть, ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, приснобlжeнную и3 пренепор0чную, и3 м™рь 
бGа нaшегw. Чcтнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа 
сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.  

Бlгодари1мъ тS, хrтE б9е нaшъ, ћкw насhтилъ є3си2 нaсъ земнhхъ твои1хъ бл†гъ, не лиши2 
нaсъ и3 нбcнагw твоегw2 цrтвіz: но ћкw посредЁ ўченикHвъ твои1хъ пришeлъ є3си2 сп7се, ми1ръ 
даS и5мъ, пріиди2 и3 къ нaмъ, и3 сп7си2 нaсъ. 

Бlгословeнъ бGъ, ми1луzй и3 питazй нaсъ t свои1хъ богaтыхъ дарHвъ, своeю бlгодaтію и3 
чlвэколю1біемъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

Kдsтъ ўб0зіи, и3 насhтzтсz, и3 восхвaлzтъ гDа взыскaющіи є3гw2, жив† бyдутъ сердцA и4хъ 
въ вёкъ вёка. 

Бhсть чрeво твоE с™az трапeза, и3мyщаz нбcнаго хлёба, хrтA бGа нaшего, t негHже всsкъ 
kдhй не ўмирaетъ, ћкоже речE всёхъ, бGороди1тельнице, питaтель. 

Молитва благосиљања кољива. Вс‰ соверши1вый сл0вомъ твои1мъ гDи, и3 повелёвый земли2 
многоразли6чныz прозzбaти плоды2, въ наслаждeніе и3 пи1щу нaшу: и4же сёменми три2 џтроки 
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и3 даніи1ла сyщыz въ вавmлHнэ, сластнопитaнныхъ свётлэйшыz показaвый: сaмъ всебlгjй 
цRю2, и3 сёмена сі‰ съ разли1чными плоды2 бlгослови2, и3 t ни1хъ вкушaющыz њс™и2, ћкw въ 
слaву твою2, и3 въ чeсть с™aгw, и4м>къ, сі‰ предложи1шасz t твои1хъ рабHвъ, и3 въ пaмzть во 
бlгочести1вой вёрэ скончaвшихсz. подaждь же бlже, бlгоукраси1вшымъ сі‰, и3 пaмzть 
совершaющымъ, вс‰ ±же ко спасeнію прошє1ніz, и3 вёчныхъ твои1хъ бlгъ наслаждeніе: 
моли1твами пречcтыz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи, и3 с™aгw, и4м>къ, є3гHже и3 пaмzть 
совершaемъ, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ. Ћкw ты2 є3си2 бlгословлszй и3 њсщ7azй всsчєскаz б9е 
нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, безначaльному nц7Y, со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ, и3 
прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

тропари2, глaсъ з7: С™jи мyчєницы, и4же д0брэ страдaльчествовавшіи, и3 вэнчaвшіисz, 
моли1тесz ко гDу поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.  Слaва тебЁ хrтE б9е, ґп0столwмъ 
похвало2, мyченикwвъ рaдованіе, и4хже пр0повэдь, трbца є3диносyщнаz.  - тропари2, во глaсъ є7: 
И#сaіе ликyй, дв7а, и3мЁ во чрeвэ, и3 роди2 сн7а є3мманyила, бGа же и3 человёка, вост0къ и4мz 
є3мY: є3г0же величaюще, дв7у ўблажaемъ.  

Молитва входа на вечерњи. Вeчеръ, и3 заyтра, и3 полyдне, хвaлимъ, бlгослови1мъ, бlгодари1мъ и3 
м0лимсz тебЁ, вLко всёхъ: и3спрaви моли1тву нaшу ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, и3 не ўклони2 
сердeцъ нaшихъ въ словесA и3ли2 въ помышлє1ніz лукaвства: но и3збaви нaсъ t всёхъ 
ловsщихъ дyшы нaшz, ћкw къ тебЁ, гDи, гDи, џчи нaши, и3 на тS ўповaхомъ, не посрами2 
нaсъ б9е нaшъ. 

Молитва благосиљања петохлебнице. ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, бlгослови1вый пsть хлёбwвъ 
и3 пsть тhсzщъ насhтивый, сaмъ бlгослови2 и3 хлёбы сі‰, пшени1цу, віно2 и3 є3лeй: и3 ўмн0жи 
сі‰ во с™ёй nби1тели сeй, и3 во всeмъ мjрэ твоeмъ, и3 вкушaющыz t ни1хъ вBрныz њсвzти2. 
Ћкw ты2 є3си2 бlгословлszй и3 њсщ7azй всsчєскаz, хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, 
со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ 
д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Нађите све скраћенице, рашчитајте и објасните њихово значење. 

Одредите падеж, број, род, вид и инфинитив партиципских облика. 

Од облика активних партиципа образујте облике пасивних партиципа. 

Одредите алтернативне облике партиципа претерита активног или пасивног. 

Одредите облике апсолутног датива. 

Код сложених речи укажите на основу и афиксе. 
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Укажите на основне делове црквенословенске реченице.  

Молитва малога входа на Литургији. ВLко гDи б9е нaшъ, ўстaвивый небесёхъ чи1ны и3 
вHинства ѓгGлъ и3 ґрх†гGлъ въ служeніе твоеS слaвы, сотвори2 со вх0домъ нaшимъ вх0ду 
с™hхъ ѓгGлwвъ бhти, сослужaщихъ нaмъ, и3 сославосл0вzщихъ твою2 бlгость. 

Воскресeніе хrт0во ви1дэвше, поклони1мсz с™0му гDу ї}су, є3ди1ному безгрёшному. кrтY 
твоемY покланsемсz хrтE, и3 с™0е воскrніе твоE поeмъ и3 слaвимъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, 
рaзвэ тебE и3н0го не знaемъ, и4мz твоE и3менyемъ. Пріиди1те вси2 вёрніи, поклони1мсz с™0му 
хrт0ву воскrнію: сe бо пріи1де кrт0мъ рaдость всемY мjру. всегдA благословsще гDа, поeмъ 
воскrніе є3гw2: распsтіе бо претерпёвъ, смeртію смeрть разруши2.  

Свэти1сz, свэти1сz, н0вый їерусали1ме, слaва бо гDнz на тебЁ возсіS. ликyй нhнэ, и3 весели1сz 
сіHне: тh же чcтаz красyйсz бцdе, њ востaніи ржcтвA твоегw2.  

Тропари 3, 6. и 9. часа.   ГDи, и4же прес™aго твоего2 д¦а, въ трeтій чaсъ ґпcлwмъ твои6мъ 
низпослaвый: тогw2 бlгjй, не tими2 t нaсъ, но њбнови2 нaсъ молsщихъ ти сz. 

И$же въ шестhй дeнь же и3 чaсъ, на кrтЁ пригвождeй въ раи2 дерзновeнный ґдaмовъ грёхъ, и3 
согрэшeній нaшихъ рукописaніе раздери2 хrтE б9е, и3 сп7си2 нaсъ. 

И$же въ девsтый чaсъ нaсъ рaди пл0тію смeрть вкуси1вый, ўмертви2 пл0ти нaшеz мудровaніе 
хrтE б9е, и3 сп7си2 нaсъ. 

Молитва св. Јефрема Сирина. ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, 
любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2.  Д¦ъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 
любвE дaруй ми2 рабY твоемY.  Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не 
њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.  

Св. Ћирило и Методије. Тропaрь, глaсъ д7: Ћкw ґпcлwмъ є3динонрaвніи и3 словeнскихъ стрaнъ 
ўчи1теліе, кmрjлле и3 меf0діе бGомyдріи, вLку всёхъ моли1те, вс‰ kзhки словє1нскіz 
ўтверди1ти въ правослaвіи и3 є3диномhсліи, ўмири1ти мjръ, и3 сп7сти2 дyшы нaшz.  

Кондaкъ, глaсъ G: Сщ7eнную дв0ицу просвэти1телей нaшихъ почти1мъ, б9eственныхъ писaній 
преложeніемъ и3ст0чникъ бGопознaніz нaмъ и3сточи1вшихъ, и3з8 негHже дaже доднeсь неwскyднw 
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почерпaюще, ўбlжaемъ вaсъ, кmрjлле и3 меf0діе, пrт0лу вhшнzгw предстоsщихъ и3 тeплэ 
молsщихсz њ душaхъ нaшихъ.  

Тропар Светоме Сави, гл. 3. Пути2, вводsщагw въ жи1знь, настaвникъ и3 первопрест0льникъ и3 
ўчи1тель бhлъ є3си2: пeрвэе бо пришeдъ, свzти1телю сaвво, nтeчество твоE просвэти1лъ є3си2, и3 
породи1въ т0е д¦омъ с™hмъ, ћкw древA м†слиннаz въ мhсленнэмъ раи2 насади1лъ є3си2 
всеwсвzщє1ннаz тво‰ ч†да. Тёмъ ћкw ґпcлwмъ и3 с™и1телємъ сопрест0льна, чтyще тS 
м0лимъ: моли2 хrтA бGа, даровaти нaмъ вeлію млcть. 

Св. Јован Богослов. Тропaрь, глaсъ в7: Ґпcле, хrтY бGу возлю1бленне, ўскори2 и3збaвити лю1ди 
безtвётны, пріeмлетъ тS припaдающа, и4же пaдша на пє1рси и3зв0ливый: є3г0же моли2, 
бGосл0ве, и3 належaщій џблакъ kзhкwвъ разгнaти, просS нaмъ ми1ра и3 вeліz ми1лости. 

Кондaкъ, глaсъ в7: Вели6чіz тво‰, дёвственниче, кто2 повёсть; т0чиши бо чудесA, и3 и3зливaеши 
и3сцэлє1ніz, и3 м0лишисz њ душaхъ нaшихъ, ћкw бGосл0въ и3 дрyгъ хrт0въ. 

Св. великомученик Димитрије. Тропaрь, глaсъ G: Вели1ка њбрёте въ бэдaхъ тS поб0рника 
вселeннаz, страстотeрпче, kзhки побэждaюща. ћкоже ќбw лЂеву низложи1лъ є3си2 гордhню, и3 
на п0двигъ дерзновeнна сотвори1въ нeстора: тaкw с™е, дими1тріе, хrтY бGу моли1сz, даровaти 
нaмъ вeлію млcть.  

Архангел Михаило. Тропaрь, глaсъ д7: Нбcныхъ в0инствъ ґрхістрати1зи, м0лимъ вaсъ при1снw 
мы2 недост0йніи: да вaшими мlтвами њгради1те нaсъ кр0вомъ кри1лъ невещeственныz вaшеz 
слaвы, сохранsюще ны2 припaдающыz прилёжнw, и3 вопію1щыz: t бёдъ и3збaвите ны2, ћкw 
чинонач†льницы вhшнихъ си1лъ.  

Св. Николај Мирликијски. Тропaрь, глaсъ д7: Прaвило вёры, и3 w4бразъ кр0тости, воздержaніz 
ўчи1телz kви1 тz стaду твоемY, ћже вещeй и4стина. сегw2 рaди стzжaлъ є3си2 смирeніемъ 
высHкаz, нищет0ю бог†таz: џтче сщ7енноначaльниче нік0лае, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ 
нaшымъ.  

Св. Јован Претеча. Тропaрь, глaсъ в7: Пaмzть прaведнагw съ похвалaми, тебё же довлёетъ 
свидётельство гDне, п®тeче, показaлбосz є3си2 вои1стинну и3 прbр0кwвъ честнёйшій, ћкw и3 въ 
струsхъ кrти1ти спод0билсz є3си2 проповёданнаго. Тёмже за и4стину пострадaвъ рaдуzсz, 
бlговэсти1лъ є3си2 и3 сyщымъ во ѓдэ бGа ћвльшагосz пл0тію, взeмлющаго грёхъ мjра и3 
подаю1щаго нaмъ вeлію млcть.  
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Св. великомученик Георгије. Тропaрь, глaсъ д7. Ћкw плённыхъ свободи1тель и3 ни1щихъ 
защи1титель, немощствyющихъ врaчь, правослaвныхъ поб0рниче, побэдон0сче, великом§ниче 
геHргіе, моли2 хrтA бGа, спасти1сz душaмъ нaшымъ.  

Разни тропари и кондаци. Тропaрь, глaсъ д7: Свётлую воскrніz пр0повэдь t ѓгGла 
ўвёдэвшz гDни ў§нцы, и3 прaдэднее њсуждeніе tвeргшz, ґпcлwмъ хвaлzщzсz глаг0лаху: 
и3спровeржесz смeрть, воскRсе хrт0съ бGъ, дaруzй мjрови вeлію млcть.  

Кондaкъ прес™ёй вLцэ нaшей бцdэ, глaсъ ѕ7:  Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, 
ходaтайство ко творцY непрел0жное, не прeзри грёшныхъ молeній глaсы, но предвари2, ћкw 
бlгaz, на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: ўскори2 на моли1тву и3 потщи1сz на ўмолeніе, 
предстaтельствующи при1снw, бцdе, чтyщихъ тS.  

Нађите све скраћенице, рашчитајте и објасните њихово значење. 

Одредите падеж, број, род и промену именица. 

Одредите падеж, број, род заменица и тип промене. 

Одредите падеж, број, род, вид, основни облик и тип промене придева. 

Укажите на глаголски облик (лице, број, време, начин) и одредите инфинитив. 

Одредите падеж, број, род, вид и инфинитив партиципских облика. 

Укажите на непроменљиве речи. 

Одредите функцију речи у реченици. 

 

Прaзднованіе прес™ёй вLцэ нaшей бцdэ и3 приснодв7э мRjи рaди їкHны є3S, нарицaемыz 

троерyчица. Тропaрь, глaсъ д7:  Днeсь всемjрнаz рaдость возсіS нaмъ вeліz: даровaсz с™ёй горЁ 

ґfHнстэй цэльбон0снаz твоS, вLчце бцdе, їкHна, со и3з8oбражeніемъ тричи1сленнw и3 

нераздёльнw пречcтыхъ рyкъ тв0ихъ въ прославлeніе с™hz трbцы, созывaеши бо вёрныхъ и3 

молsщихсz тебЁ њ сeмъ познaти, ћкw двэмA сн7а и3 гDа дeржиши, трeтію же kви2 на 

прибёжище и3 покр0въ чтyщымъ тS, t всsкихъ напaстей и3 бёдъ и3збавлsти, да вси2, 

притекaющіи къ тебЁ, вёрою пріeмлютъ неwскyднw t всёхъ ѕHлъ свобождeніе, t врагHвъ 

защищeніе, сегw2 рaди и3 мы2 вкyпэ со ґfHномъ вопіeмъ: рaдуйсz, бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.  
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Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Взбрaнной воев0дэ:  Днeсь весeлое настA нhнэ твоE торжество2 
бGомaти пречcтаz, вси2 вёрніи и3сп0лнишасz рaдости и3 весeліz, ћкw спод0бльшесz и3зрsднw 
воспёти преди1вное kвлeніе чcтнaгw џбраза твоегw2 и3 р0ждшагосz и3з8 тебE мLнца, и4стинна же 
бGа, є3г0же двэмA рукaма њб8eмлеши, и3 трeтіею t напaстей и3 бёдъ нaсъ и3зымaеши и3 
и3збавлsеши t всёхъ ѕHлъ и3 њбстоsній.  

ЃгGлу храни1телю, тропaрь, глaсъ ѕ7. ЃгGле б9ій, храни1телю м0й с™hй, жив0тъ м0й соблюди2 во 
стрaсэ хrтA бGа, ќмъ м0й ўтверди2 во и4стиннэмъ пути2, и3 къ любви2 г0рнэй ўzзви2 дyшу 
мою2, да тоб0ю направлsемь, получY t хrтA бGа вeлію млcть. 
Кондaкъ глaсъ д7: Kви1сz мнЁ млcрдъ с™hй ѓгGле гDень, храни1телю м0й, и3 не tлучaйсz t менE 
сквeрнагw: но просвэти1 мz свётомъ неприкосновeннымъ, и3 сотвори1 мz дост0йна цrтвіz 
нбcнагw. 

Помен. Тропари.  Глaсъ д7: Со дyхи првdныхъ скончaвшихсz дyшы р†бъ твои1хъ сп7се ўпок0й, 
сохранsz и4хъ во бlжeнной жи1зни, ћже ў тебE чlвэколю1бче.  

Въ пок0ищи твоeмъ гDи, и3дёже вси2 с™jи твои2 ўпокоевaютсz, ўпок0й и3 дyшы р†бъ твои1хъ, 
ћкw є3ди1нъ є3си2 чlвэколю1бецъ.  

Слaва: Ты2 є3си2 бGъ сошeдый во ѓдъ, и3 ќзы њковaнныхъ разрэши1вый, сaмъ и3 дyшы р†бъ 
твои1хъ ўпок0й.  

И# нhнэ: бGор0диченъ: Е#ди1на чcтаz, и3 непор0чнаz дв7о, бGа без8 сёмене р0ждшаz, моли2 сп7сти1сz 
душaмъ и4хъ.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


