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Предговор 

Кљига Руски језик: изговор, грамашика, конверзација, вежбе 
намењена је свима који желе да почну или да наставе са учењем руског 
језика, било самостално, било у школи или на факултету, и да на једном 
месту имају основе изговора, преглед граматичких правила и примере 

њихове примене, обрасце конверзације на руском језику на различите теме 
(од представљања и упознавања до бизниса и информатике), елементе 

практичне стилистике и лексикологије, тематске и друге кратке речнике, 

као и разноврсне вежбе за усвајање градива које се у кљизи излаже. 
Аутори су настојали да у овом приручнику повежу добре традици

је проучавања руског језика код Срба, и поређења руског са српским је
зиком, са савременим искуствима науке о руском језику, посебно са ак

туелним приступима руском као страном језику. Настојали су такође да у 

кљигу уграде своје досадашње искуство у овим пословима, стицано и 
писањем неколико десетина уџбеника и приручника руског језика за 
различите узрасте и профиле корисника. 

Онима који из ове књиге буду учили препоручује се да усвајање 
правила која се у кљизи излажу систематски учврmћују у говорној пракси 

тако што ће сваки део пређеног градива обрадити и помоћу вежби које су 
дате у кљизи. То је утолико важније уколико је циљ учења активно овла
давање руским језиком. Корисно је враћати се с времена на време на већ 
пређене вежбе и поново их радити, као и састављање сличних вежби, а 
затим и читање изворних руских текстова и разговор с Русима. 

Већина примера у кљизи снабдевена је српским преводом (обично 

после руског текста, који је дат курзивним словима). За остале примере, и 
уопште, корисници ове кљиге упућују се на постојеће речнике руског јези
ка који су им доступни. 

у уобличавању коначне верзије текста ове кљиге аутори дугују зах

валност онима који су разноврсним корисним предлозима помогли да се он 
учини што бољим, и то (азбучним редом): мр Биљани Вићентић, мр 
Дојчилу Војводићу, Татјани В. Јауровој, проф. др Јелки Матијашевић, доц. 

др Душанки Мирић, проф. Богдану Терзићу и мр Радослави Трнавац. 
Посебну захвалност за врло пажљиво читање текста и корисне 

предлоге за његово побољашавање аутори изражавају рецензентима Вери 
В. Борисенко, кандидату филолошких наука, и доц. др Људмили Поповић. 

Проф. др Мила Стојнић аутор је дела кљиге који је посвећен прак
тичној СТИЛИСТИЦИ, граматици и лексици. Остало је написао проф. др Предраг 

Пипер. 
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РУСКИ ЈЕЗИК 

§ 1. Руски језик је језик великог руског народа, највећи словенски 
језик и један од најразвијенијих језика на свету, на којем је створена изу
зетно богата књижевност и веома богата и разноврсна научна литература, 
језик у којем је одражено вишевековно искуство руског народа, његов дух 
и његова култура. 

Руски језик је светски језик, један од званичних језика Уједињених 
нација, државни језик по површини и природним богатствима највеће др
жаве у Европи и највеће државе на свету. Према попису из 1989. године ру
скијезик говори 143,7 милиона људи у Русији, ајош 88,8 милиона људи го
вори руски као матерњи језик у републикама некадашњег Совјетског Саве
за. Руски као страни језик зна или у неком облику учи још око 350 милио
на људи. Као страни језик руски језик се учи у 120 земаља. Свака седма 
књига у свету објављује се на руском језику. 

Руски језик припада групи источнословенских језика, заједно са 
белоруским и украјинским, а шире - породици словенских језика, којој 
припада и српски језик. У руском језику је много јужнословенских црта, а 
са своје стране руски језик је утицао, мање или више, на многе језике, и 
словенске и несловенске, па и на српски. У првој половини XVnI века срп
ска књижевност се стварала на рускословенском језику, а и данас у срп
ском језику има велики број руских речи, за које често само стручњаци 
знају да су руског порекла. 

Сличност руског са српским језиком је, у целини гледано, велика, 
али између та два језика постоје и многе разлике. Преглед најважнијих од 
тих разлика дат је на крају ове књиге. Висок степен сличности између ру
ског и српског језика омогућава Србима сразмерно добро разумевање ру
ског говора или текста, чак и када су почетници, али не мали број често 
неочекиваних разлика такође је узрок многим грешкама и у разумевању и, 
поготову, у активној употреби руског језика. Те се тешкоће могу се преду
предити и отклонити поређењем руског језика са српским, што је један од 
главних циљева ове књиге. 
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Први део 

ФОНЕТИКА И ГРАФИЈА 

Руска азбука 

§ 2. Руска аз6ука има 33 слова (њихови руски називи су у загради): 

Аа (а), Бб (6з), Вв (вз), 

Гг (гз), ДД (дз), Ее (йе), 

Ёё (йо), Жж (жз), Зз (зз), 

Ии (и), Йй (и краткое), Кк (ка), 

Лл (зль), Мм (зм), Пн (зн), 

Оо (о), Пп (пз), Рр (зр), 

Се (зс), Тт (тз), Уу (у), 

Фф (зф), Хх (ха) Цц (цз), 

Чч (че), Шш (ша), Щщ (ща), 

Ъъ (твёрдый знак), Ыы (ы), Ьь (мягкий знак), 

Ээ (з 060ротное), Ю ю (йу), Яя (Йа). 

Руској и српској ћирилици заједничка су 24 слова. 
у српској аз6уци не постоје слова Ё ё, Й Й, Щ щ, Ъ Ъ, Ы ы, Ь Ь, Э З, 

Юю,Яя. 
Велика слова Ъ, Ы, Ь пишу се само у речима у којима су сва слова 

написана као велика, нпр. ОБЪЯСНЕНИЕ, СЫН, БОЈЉ. 

Изговор и писање 

§ 3. У руском језику постоји велика разлика између гласовног скло
па речи и начина на који се речи пишу. За разлику од српског језика, где у 
принципу, с мањим изузецима, једно слово (рус. буква) 06ележава један 

9 



глас (рус. звук), у руском језику истим словом често могу биги обележени 
доста различиги гласови, а како ће се конкретно неки глас изговорити, за

виси од његовог места у речи, од суседних гласова и од тога на који слог у 
тој речи пада нагласак. 

Најуочљивије посебности руског изговора (рус. nроuзношение) у 
поређењу са српским јесу: знатно већи број меких сугласника, безвучни из

говор свих сугласника (осим сонаната) на крају речи и испред безвучних 
сугласника и скраћивање ненаглашених самогласника (као и њихова ква

литативна промена). 

Нагласак 

§ 4. У руском језику нагласак (рус. ударение) није тонски него је 
ударно-квантигативни, што значи да се наглашени самогласник изговара с 

већим интензитетом и да је дужи од ненаглашених самогласника. 
Према месту које може имати у речи руски нагласак је слободан јер 

се у начелу може налазиги на било којем слогу у речи, почетном, среди
шњем или последњем, нпр. 6блако, учuтель, факультет. 

Место нагласка у конкретном облику конкретне речи није произ
вољно него је одређено акценатским правилима (нпр. номинатив једнине 
nрофессор, номинатив множине nрофессора), осим у мањем броју случаје
ва акценатских колебања и дублета, нпр. тв6рог // твор6г "млади сир". 
Разлика у нагласку може изражавати разлику у значењу, нпр. замок "дво
рац", зам6к "брава", мука "мука", мука "брашно", насьmать "насути", 
насыnать "насипати" итд. 

у руском језику једна реч има, по правилу, само један нагласак. 
Код сразмерно мањег броја сложених речи у истој речи постоји главни и 
споредни нагласак, нпр. сербохорвdтскuй, радиоnередdча, кднтратака, 
двјхмесmный (н6мер) и др. Некада споредни нагласак носе и неке помоћне 
речи, нпр. неки предлози као из-за или йз-nод, уп. йз-за углd, йз-nод столd 
и сл. 

Главни (или једини) нагласак обележавамо надредним знаком " а 
споредни нагласак обележавамо надредним знаком' . 

§ 5. Код руских и српских речи истог порекла, а сличног звучања и 
значења важе следећа правила: 

1. Ако је у српској речи силазни нагласак, у руској речи нагласак је 
на истом слогу, нпр. срп. мама, рус. мама, срп. двесша, рус. двести, срп. 
месо, рус. м.Ясо итд. 

2. Ако је у српској речи узлазни нагласак, у руској речи нагласак се 
налази на једном слогу ближе крају речи, што може бити и последњи слог 

речи, нпр. срп. кдришо, рус. KOPblmO, срп. нага, рус. нога, срп. сшю, рус. 
сел6, срп. јчиши, рус. учuть и сл. 
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Правила записивања изговора (транскрипција) 

§ 6. Основни знаци руске транскрипције (рус. транекриnцuя) јесу 
следећи (у квадратној загради бележи се глас који се изговара). 

Знак Шта обележава 

а Самогласник /а/ под нагласком (в. §10, правило 1) 
а Први степен редукције /0/ или /а/ (в. §10, правило 3) 
ие Први степен редукције /0/ или /а/ иза меких сугласника 

(в. § 1 О, правило 9) 
ъ Други степен редукције /0/ или /а/ (в. §10, правило 4) 
э Отворено /е/, нпр. эх [эх], цех [цэх] 

е Средње /е/, наглашено, врло слично српском [е] 

ь Други степен редукције /е/ или /а/ иза меких сугласника 

(в. §10, правило 10) 
6 Наглашено /0/ 
у Наглашено /у/ 

ыI Наглашено [ ы] 
и Наглашено [и] 

ј Глас врло сличан српском Ш 

Тзв. неслоговно [и] (глас између Ш и [и]) 

у Ненаглашено [у] (ненаглашени гласови немају 

акценатски знак) 

Знак за мекоћу претходног сугласника, нпр. [б'], [в'], [г'] ... 

Правила изговарања 

§ 7. Руски језик, као и српски, има у гласовном систему самогла
снике (рус. глdеные) и сугласнике (рус. еоглdеные). Ниједан руски глас не 

изговара се сасвим исто као њему најсличнији српски глас. Али разлика је 
често врло мала. Најважније разлике су следеће. 

Руски језик има самогласник [ы], који се изговара приближно тако 
да су усне у положају за изговор гласа [и], тј. развучене, ајезикје прибли
жно у положају за изговор гласа [у], тј. подигнут је и мало повучен уназад, 

нпр. дым, рыlа,, еьщ еыр, ты. 
Код изговарања руских самогласника [о], [у] усне се мало више за

окружују него у српском језику, нпр. дом, бок, ухо, рУеекuЙ. 
Руски меки сонанти [л'] и [н'] мекши су од српских сонаната [л] и 

[н], али су тврђи од српских [љ] и [њ], нпр. лето, липа, небо, нива. 
Руско [ч'] је мекше од српског [ч], а тврђе од српског [ћ], нпр. 

чиетый, вечер, евечd. 
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Словом Щ обележава се глас који представља дуго меко [т':] (у 
транскрипцији такође [т'т']), у чијем се другом делу може чути и призвук 
меког [ч'], нпр. щum, щука, защUтнuк. 

Руски сугласници [д'] и [т'] мекши су од српских [д], [Т], а тврђи од 
српских [ђ], [ћ]. Слични су (иако не сасвим исти) изговору ђ, h У неким ју
жним српским дијалектима, нпр. Пuроћанац, рођак и сл. 

Руски сугласници [ж] и [т] тврђи су од одговарајућих српских су
гласника, нпр. :ж:uв, у:ж:ас, шUло, шок. 

Руско [р] звучи чвршће од српског јер има више вибрација, нпр. 

рак, рьzба, роман. 
Руско [л] звучи јаче од најсличнијег српског гласа због мало дручи

је артикулације, за коју је, поред осталог, карактеристично делимично спу
штање средњег дела језика, а подизање задњег дела језика (језик добија об
лика "седла'), нпр. лук, глобус, :ж:урнdл. 

Напомена. - Да би се што боље усвојио правилан руски књижевни 

изговор потребно је слушати и опонашати добре изворне руске говорнике 
(нпр. помоћу текстова на аудиокасетама), и упознати са с подробним описом 

артикулације појединих руских гласова и гласовних група (нпр. у уџбеницима 

руске фонетике за странце). 

§ 8. Постоји више класификација руских гласова, које су засноване 
на различитим критеријумима и теоријама и саображене различитим циље
вима. Основна класификација руских гласова има следећи лик (транскрип
цијске заграде у прегледу се изостављају из практичних разлога). 

Руски самоrласници према месту артикулације 

1. предљег реда 

1.1. високи йредњег реда И 

1.2. средњи йредњег реда Э 
2. средњег реда 

2.1. високи средњег реда Ы 

2.2. ценшрални Ъ 

2.3. ниски средњег реда А 
3. задљег реда 

3.1. високи задњег реда У 

3.2. средњи задњег реда О 

Руски суrласници према месту артикулације 

1. 
1.1. 
1.2. 
2. 
2.1. 
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спољашњи (уснени) 

уснено-уснени 

зубно-уснени 
унутрашњи (неуснени) 

зубни 

М/М 

л/Л' 
Н/Н' 

Б/Б' 
В/В' 

з / З' 
Д/Д' 

П/П' 
ф/ф' 

с/С' 
Т /Т' 

Ц 



2.2. непчани 

2.1.1. йредњојезuчкu 

(=йредњонейчанu) 

2.1.2. средњојезuчкu 

(=средњонейчанu) 

2.1.3. задњојезички 

2.1.3.1. средњонейчанu 
2.1.3.2. задњонейчанu 

Р /р' Ж 

Ј 

К' 

К 

ш 

ч' 

г' Х' 
Г Х 

Руски сугласници према начину и месту артикулације 

1. струјни (трајни) 

1.1. средuшњu 

1.2. 
2. 
2.1. 
2.1.1. 

бочнu сонаншu 

прекидни (тренутни) 

прости 

йраскави 

2.1.2. сонаншu 

2.2. сложени (сливеви) 

3. вuбраншнu сонаншu 

(учестали) 

В/В' 

Ј 

Л/Л 

М/М' 

Н/Н' 

Р /р' 

Ф/Ф' 

Х/Х' 

Б/Б' 

П/П' 

з / З' 
Ж 

Д/ д' 

Т / т' 

ч' 

С/С 

Ш 

Г / г' 
К/К' 

Ц 

Напомена. - Због различитих модификација које гласови добијају у 

говорном низу приликом изговарања (редукпије самогласника, једначења сугла
спика итд.) број варијаната наведених основних гласова је већи од броја гласова 
датих у овом прегледу. Најчешће позиционе варијанте наведених гласова обја
пnьeне су у § 7. 

ОДНОС између гласа и слова 

Ойшше найомене 

§ 9. У руском језику врло је важна разлика између гласа и слова. 
Исто слово у руском језику може означавати различите гласове (нпр. о у 

облику дом изговара се као [о], али у облику дома слово о чита се као крат
ко [а]. 

Изговор гласа (и читање слова) зависи, пре свега, од његовог места 

у речи. 

Руски самогласници могу бити редуковани (скраћени), или могу 

променити и квалитет, у зависности од тога да ли су под нагласком или ни

су. У неким случајевима важна је и позиција реДУКованог самогласника у 

односу на наглашени слог, као и природа сугласничке околине датог само

гласника. Тако, ако се самогласник не налази под нагласком, важно је да ли 

13 



се тај ненаглашени самогласник налази испред или иза самогласника под 

нагласком, најзад ако се он налази испред наглашеног самогласника, важно 
је колико је такав ненаглашени самогласник удаљен од наглашеног само
гласника (поред неких других околности које могу бити битне за правилан 
изговор). Више о томе, с примерима, говори се у даље у одељку о важни

јим правилима за почетно читање, в. §10. 
Самогласници под нагласком се не редукују. 

Руски сугласници су или тврди или меки. Сваки тврди сугласник, 
уз неколико изузетака, има свој меки пар, нпр. [б] и [б'], [в] и [в'], [г] и [г'] 

Т [] "" [ '] " . " итд. ако, нпр. мал мал значи мали , а МЯfl м ал значи гужвао Је . 
Начин записивања изговора назива се транскрипција. 

Правила чuй1ања 

§ 10. Руски књижевни изговор одређен је ограниченим бројем пра-
вила. 

Нека од тих правила су без изузетна, друга су релативно широка 

или уска, а нека изговорна правила важе само у малом броју случај ева. Да

ље се првенствено излажу правила са најширом или са широком облашћу 
примене. 

Правило 1. У руском језику не постоји разликовање нагласка 
према тону као у српском. Наглашени слог је дужи од ненаглашених сло

гова. Нагласак у принципу може бити на било ком слогу речи, дакле и на 

наставку, упор. мама, море, Волга (нагласак је на првом слогу основе ре
чи), али вагон, рукав, сундук (нагласак је на последњем слогу основе речи), 
рука, трава, вино (нагласак је на наставку). 

Нагласак се обележава само у уџбеницима руског језика за странце 

или кад је потребно отклонити могућу двосмисленост. 
Слово ё означава наглашени глас [о] иза меких сугласника, дакле 

['о], али се пише само понекад у уџбеницима или приручницима руског је
зика, нпр. даёшь, тёМllЫЙ, мёд. 

Правило 2. Наглашени самогласници се не скраћују, док се не
наглашени самогласници скраћују (редукују), а често мењају и квалитет. 
Примери изговора наглашених самогласника 

а) између тврдих сугласника, или б) на почетку речи: 

а) сам 

[сам] 

цех 

[цэх] 

жил 

[жьш] 

том 

[том] 

лук; 

[лук]; 

б) ах эх им он ум 

[ах] [эх] [им] [он] [ум] 

Правило 3. Ненаглашене самогласничке фонеме /0/ и /aI изгова
рају се као кратко [а] у два случаја: 

а) у првом слогу испред наглашеног слога, или 

б) на апсолутном почетку речи (независно од удаљености од нагла
шеног слога). 
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То је правило о првом степену редукције 10/, Iа/. Примери: 

а) москвА [масква], ЗАКОН [закон] 
6) онА [ашi] АНАНАс [анашic] 

Прочитајте на исти начин: 

вода, гора, окно, вагон, глагол, закон, nорОк ... 
Анкара, Арарат. облака, аmаман ... 

Правило 4. Ненаглашене самогласничке фонеме 101 или Iа/ из
говарају се као врло кратак глас средњег реда у ненаглашеном слогу који 
није непосредно испред наглашеног слога нити на апсолутном почетку 
речи. 

То је правило о другом степену редукције 10/, Iа/. Примери: 

ЛОНДОН [лопдъв], БУДВА [6удвъ] 
ДОБротА [дъ6рата] САКСОФОН [съксафов] 

Прочитајте на исти начин: замок, зона, каша, кожа, лампа, марка, 
мУка ... ; господа, госnожа, карнавdл. 

П р а в ил о 5. Звучни сугласници изговарају се безвучно: а) на кра
ју речи, испред паузе, б) испред безвучног сугласника. Примери: 

а) рог [рок] 

6) ВОДКА [воткъ] 

Прочитајте на исти начин: запад, клуб, морж, муж, народ, род, 

суд; авmобус, авmомат, нUзко, резко, гладко ... 

Правило б.Словая, е, и, ё, ю поред тога што означавају самогла
снике Iа/, lеl, Iи/, 10/, Iуl истовремено означава ју мекоћу предходног сугла
сника (осим [ж], [ш], [ц], који су увек тврди ). Нпр. вUлы - чита се [в'ЙЛы]. 

Скоро сви тврди сугласници имају меке парове: 

уснени: [6] - [6'], [п] - [п'], [в] - [в'], [ф] - [ф'], [м] - [м'] 

зу6ви: [дз - [д'], [т] - [т'], [з] - [з'], [с] - [с'] 

задњевепчани [К] - [к'], [г] - [гl, [х]- [х'] 

три сованта [р] - [р'], [л] - [л'], [В] - [в']. 

Пример: 

яидУ [иду] (с тврдим [д]) 

али МЫИДЁМ [пд'6м] (с меким [д']) 

Меки сугласници [б1, [в'], [г'] ... имају допунски покрет средњег де
ла ј~ика према тврдом непцу (слично покрету за изговор гласа [и], али сла
бије). 

Тврди сугласници [ж], [ш], [ц] немају меких парова. 
Меки сугласници [ч'], [ј] немају тврдих парова. 
Слово Щ чита се као дуго меко Ш, дакле као [ш' ш'] = [ш':]. 
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Прочитајте слогове: та - тя, тэ - те, то - тё, ту - тю; да - дя, дэ 
- де, до - дё, ду - дю; са - ся, сэ - се, со - сё, су - сю; за - зя, зэ - зе, зо - зё, 
зу - зю; па - nя, nэ - nе, по - nё, nу - nю, ба - бя, бэ - бе, бо - бё, бу - бю. 

Прочитајте речи: вол [вол] (значи "во") и вёл [в'ол] ("водио је"); вал 
[вал] ("бедем") и вял [в'ал] ("венуо је"). 

Прочитајте и следеће речи: бел, бил, вино, где, грех, детu, зимd, 
никто, пИли, щи, щУка. 

Правило 7. Словая, е, ё, ю читају се као [ја], [је], [јо], [ју] или 
а) када стоје на почетку написане речи, или 
б) када су иза слова за самогласнике, нпр. 

(а) ЯМА [јамъ] 
(б) моя [маја] 

Прочитајте: твоя, твоё, твою, nаЯц, Яхта. 

Правило 8. Мекоћа сугласника на крају речи или испред другог 
сугласника обележава се словом ь, нпр. 

царь. 

конь 

письм6 
[кон'] 

[п'ис'мо] 

Прочита ј те: бальзd.м, борьбd, день, культура, nuсьмо, nuсйть, 

Правило 9. Ненаглашени самогласници /е/, /а/ (обележени у пи
сању словима е, я, нпр. перо, nятно /значи "мрља"/) иза меких сугласника, 
а у првом слогу испред наглашеног слога, изговарају се као редуковани 
глас између [и] и [е]. У таквим случајевима сматра се правилним такође из
говор краћег [и]. 

То је први степен редукције гласова [е], [а] иза меких сугласника. 

Пример: 

ПЕР6 
пятн6 

[п'и·ро] 

[п'и"тно] 

Прочитајте: балерина, бедро, гнездо, звездd, медciль, ребро, языl •. 

Правило 10. Ненаглашени самогласници /е/, /а/ иза меких сугла
сника (обележени у писању словима е, я, нпр. dнгел, рядовой) изговарају се 
као врло кратак глас предњег реда (знак транскрипције је [ь]) у слогу који 
није непосредно исn;pед наглашеног слога. 

То је други степен редукције /е/, /а/ из меких сугласника. Примери: 

АНГЕЛ [анг'ьл] 
ВЕТЕР [в'ет'ьр] 
ВЕличинА [в'ьл'ич'ина] 
рядов6й [р'ьдавоi] 

Прочитајте: амерuканец, дезертир, делегdт, вечер, девяmь. 
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Правило 11. Групе сш, зж (нпр. сшuть, нUзшuй) изговарају се 
као да је написано ШШ, групе зж, сж (нпр. сжать, езжу) изговарају се 

као да је написано жж, а групе сч, зч, жч (нпр. счuтdть, uзвозчuк, 
.мужчUна) изговарају се као даје написано щ. 

Изговорите правИJПIО выlшая,' счdстье, nозже, nоезжdЙ. 

Напомена. - Поред тврдог изговора дугог ж: правилним се сматра 

и мек изговор дугог ж: [ж:'], али само у корену речи, нпр. ж:уж:ж:dть, езж:у. 

П Р а в и л о 12. За руски језик врло је карактеристично једначење 
по мекоћи (сугласник који претходи меком сугласнику такође се изговара 
меко, са изузетком оних који могу бити само тврди Iв. правило 6/, и са изу
зетком [к], [г] или [х]), при чему је најважније следеће. 

Непосредно испред Ш сугласници су скоро увек меки (нпр. nлdтье, 
съесть), шго не важи за тврде сугласнике на крају префикса над-, об-, от-, 
nеред-, nод- (нпр. объё.м, отъезды, nодъезды), нити за сугласнике [ж], [ш], 
[ц], који у руском језику немају меке парњаке (нпр. ружьё, шьё.м). 

Уснени сугласници се по правилу умекшавају испред меких усне

них (нпр. вбuть, любвu, вnереди), иако има појединачних одступања од тог 
правила, а зубни сугласници се умекшавају испред свих меких осим ис
пред [к1, [г'], [х'], [р'] (нпр. здесь, .медведь, жuзнь, кость итд.). Најрегулар
није је умекшавање тврдих зубних сугласника пред меким зубним сугла

сницима, нпр. стёкла [с'т'6клъ], посебно сугласника [з], [с] испред [л'], 
нпр. слеп [с'л'еп]. 

У изговору савремених Руса карактеристична су многа колебања у 
једначењу по мекоћи. 

Изговорите: зонтuк, кончuк, вnерёд, вnисать, вьюга, судыi, въе
хаmь, разъезд. 

Правило 13. Неке сугласничке групе у руском језику се упрошћа
вају тако шго поједини прекидни сугласници или сливени сугласници 
(=африкате) постају фрикативни (= струјни) сугласници, а у другим случа
јевима поједини гласови се не изговарају иако се пишу. 

У речима Бог, лёгкuй, легче, .мЯгкuЙ, .мЯгче фонема Iгl изговара се 
као да је написано х. 

У речима что, конечно, скУчно, нарочно слово ч треба читати као 
да је написано ш. 

Правило 14. У групама стн, стл, стьс, здн, здк, ндс, рдс, рдц не из
говара се [т], [д], нпр. рdдостный, счастлuвый, шестьсоm, nрdзднuк, 
nоездка, голлdндскu~ сердце. 

У речи солнце не изговара се [л], у речима чувство, здрdвствуй не 
изговара се [в], док се у речи nожdлуйста не изговара Ш, а може се изо
ставити и [у]. 

Изговорите устный, уездный, шотлdндскuй, счастлuвчuк, nрdзд
нuчный. 
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Правило 15. Врло често се у истој речи примењују два правила или 
више правила читања, нпр. у речи водоnад (поред првог и другог степена 

редукције фонеме /0/ имамо и безвучно изговарање звучног сугласника на 
крају речи; у речи абсурд редукцију почетног /а/, једначење по звучности 
- [п] уместо [б], и обезвучавање на крају речи [т] уместо [д] итд. 

* 
Нека специфичнија изговорна правила (нпр. о изговору гласова у 

наставцима или на граници двеју речи и др.) у овом општем прегледу ва
жнијих изговорних правила се изостављају. 

Даље се у квадратним заградама дају гласови како се изговарају, тј. 
фонетска транскрипција, нпр. [ы], а у косим заградама даје се фонолошка 
транскрипција, тј. запис фонеме као гласовне језичке јединице узете изван 
њених различитих могућих реализација у говору, нпр. /и/. Тако, нпр. у ре

чи протокол "записник" фонема /0/ изговара ја се на три начина [прътакОл]. 

Основна йравойuсна йравШla 

§ U. Руски правопис (рус. орфогрdфuя) заснован је на принципу да 
се иста морфема увек пише на исти начин независно од тога како се изго
вара, због чега се такав правопис ни принцип назива морфолошкu (иако по
стоје и други називи). Тако се, на пример, у речима вода, воду, водоnровод 
у сва три случаја пише -вод- иако се у првом случају у морфеми -вод- фо
нема /0/ изговара као кратко [а], у другом као [о], а трећем као врло кратак 
глас између [о] и [а], тј. глас [ъ]. 

Г " "( лавно начело српског правописа пиши као што говориш од ко-

јег, додуше, постоје изузеци, нпр. йредседllИК, йодшuшашu итд.) друкчије 
је од оног које важи у руском правопису. 

Зато је за правилно писање у руском језику потребно знати мор
фемски састав речи, као и место нагласка, а често треба знати и значење ре
чи, њено гласовно окружење, њену припадност одређеној врсти речи итд. 

§ 12. Правила руског правописа су многобројна и разноврсна, а ме
ђу њима су најважнија следећа (в. такође у овој књизи одељак о правили
ма читања, § 10). 

1) Наглашени самогласници [а], [э], [о], [у] када су иза тврдих су
гласника или на почетку речи пишу се словима а, Э, о, у, нпр. так, ЭХ, дом, 
лук. 

Иза меких сугласника исти наглашени самогласници обележавају 
се словима Я, е, ё, Ю, нпр. nоляк, лето, тётка, ЛЮба. 
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Напомена. - Слово ё увек обележава наглашено [о]. Уместо слова 
ё у текстовима који нису намељени учељу руског језика пише се е, дакле, уме

сто тётка, тёмный, вёдра и сл. пише се тетка, темный, ведра и сл. 



2) Самогласник [ы] може стајати само иза тврдих сугласника и 
обично се пише словом ы, а самогласник [и] може стајати само иза меких 
сугласника и обележава се словом и. За правилно писање слова ы и и по
себну пажњу треба обратити на следеће. 

а) Увек се пише и иза сугласника [к], [г], [х], нпр. руки, HOгU, м.Уxu. 
б) Увек се пише и иза сугласника [ж], [ш] (иако се ти сугласници из

говарају тврдо), нпр. ножU, жuзнь, уши, шUло. Слово и иза [ж], [ш] или [ц] 
чита се [ы], нпр. жила [жьшъ], шUло [шЬшъ], цирк [цырк]. 

в) У основи речи иза [ц] пише се и иако је [ц] тврдо, нпр. цирк, 
цифра, nолицuя итд. (уз понеки изузетак, нпр. цыnлёнок "пиле", на цьmоч
ках "на прстима", цыц "пст" и У презименима, нпр. Солженицын), али се у 
наставцима иза [ц] увек пише ы, нпр. нем.цы, nевЦЬ1, Улицы. 

3) У неким страним речима пише се е иако се изговара као да је на
писано э (претходни сугласникје тврд), нпр. шоссе "аутопут". 

4) После сугласника обележених словима ч, Щ пише се а или у (а не 
я или ю) иако ч, Щ обележавају меке сугласнике, нпр. свечd, щУка. 

5) У основама неких страних речи после сугласника [ж], [ш], [ц] 
пише се, по изузетку, я или ю (а не а или у), нпр. брошюра, nарашют, 
жюpU, Жюль Верн, ЦЮрих. 

6) У корену глагола и именица с промеwьивим нагласком, после 
шуштавих сугласника [ж], [ш] пише се ё иако су претходни сугласници 

.0 " • " , " "..". " 

тврди, нпр. ожег опекао Је , али ожог опекотина, шел ишао Је , 
шёnот "шапат", али се у наглашеним наставцима именица и придева после 
истих шуштавих сугласника, као и после [ч], пише о, нпр. ножОм., ша
лашОм. "колибом", куnцОм. "трговцем", м.ечОм. "мачем", док се у ненаглаше
ним наставцима иза [ж], [ш], [ц] пише е нпр. стОрожем., нdшем, нем.цем, 

7) Слово й означава фонему /ј/, а пише се само после самогласника 
на крају речи или слога, нпр. рай, рdйскuй, трам.вdЙ, м.dЙскиЙ и сл., а на по
четку речи или слога пише се само по изузетку у неким речима страног по

рекла, нпр. йод, район, ЙОгурт. Ако се не налази непосредно испред нагла
шеног самогласника, фонема /ј/ изговара се као слабије [ј], односно као 
глас између [ј] и [и], који се бележи као [i] (в. горе примере рай, райский 
итд.). 

8) Слово ъ пише се између префикса и основе која у писању почи
ње словима я, е, ё, ю, нпр. объяснение, nодъём. "успон" и сл., као и у сло
женицама са бројевима типа двjtxъЯЗЬ1ЧНЫЙ. Слово ъ означава глас [ј], а 
слова која у таквим случајевима следе (я, е, ё, ю) означава ју, као и обично, 
одређене самогласнике и мекоћу претходног гласа, у овом случају обавезну 
мекоћу гласа [ј]. 

9) Слово ь има више функција: 
а) На крају речи или слога обележава мекоћу сугласника означеног 

претходним словом, нпр. учитель, учительница, nисать, nисьм.О. 
б) Испред слова за /а/, /е/, /иI, /0/, /у/ после меког сугласника, слово 

ь обележава сугласник [ј], нпр. ceMЬJi "породица", nьеса "позоришни ко-
" "." .. "." "." мад ,чьи ЧИЈИ, чье ЧИЈе ,чью ЧИЈУ и сл. 
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в) Обележава глас [ј] и мекоћу претходног сугласника у неким стра
ним речима, нпр. nочтальон, бульон, батальон, лосьон. 

г) Пише се по традицији 
- иза слова ш у другом лицу једнине (нпр. говоpUшь, nишешь, 

чuтdешь и сл.), дакле без функције обележавања мекоће претходног сугла
сникајерје [ш] тврдо; 

- иза слова ж или ш на крају облика 2. лица једнине императива и 
испред наставка -те у 2. лицу множине императива, нпр. режь, режьте; 
ешь, ешьте. 

- иза слова ж или ш испред нултог наставка у промени именица 

женског рода типа брошь, ложь, мышь И сл.; 
- иза слова ш на крају неких непроменљивих речи, нпр. лuшь, 

слышь; 

- на крају речи иза слова ч или щ, која увек означавају меке сугла
снике, због чега заправо нема потребе да се та мекоћа посебно означава 
словом ь иза њих, нпр. мочь "моћи", мощь "моћ" и сл. 

10) У префиксима без-, воз-, ИЗ-, НИЗ-, раз-, через- (чрез-) испред бе
звучних сугласника долази до обезвучавања последњег сугласника у саста
ву префикса, што се одражава у писању, тако да се уместо з пише с, нпр. 
бесnокойный, восстание, исnuсать, нисходить, расстоянuе и сл. 

Н) Сугласничка група -НН- пише се: 

а) У основама придева изведених од именица на [н] суфиксом -Н-, 
нпр. камен-н-ый, сон-н-ый, длин-н-ый; 

б) у основама придева страног порекла изведених суфиксом -онн, 
и У основама именица изведених од таквих придева, нпр. революцu-онн-ый, 
революцuонн-ость; 

в) у основама придева образованих од именица суфиксом -енн-, и 
основама именица изведених од таквих придева, нпр. родств-енн-ый, род
ственн-осmь. 

г) у дугим облицима трпних партиципа на -нный или -ённый, нпр. 
nрочитанный, наnисанный, обученный, остdвленныЙ. 

д) у основама придева насталих од трпних партиципа (често од 
двовидских глагола), нпр. арестованный, организованный итд. 

Придеви од трпних партиципа несвршених и непрефиксалних гла
гола обично имају једно -н-, нпр. жdреный, кошеный, сеяный и сл. 

Н а п о м е н а. - у таквим случајевима понекад се прави придев и трп
ни глаголски придев, тј. партицип, разликују и писаљем: -Н- (придев, нпр. 

рdненый солдdm) или -НН- (партицип, нпр.рdненныЙ б6мбой солдdm). 

12) Саставни делови сложених речи пишу се по правилу као једна 
реч (нпр. теnлоход), али у неким случајевима постоје изузеци. Ево најче
шћих. 

а) Са цртицом се пишу: 

- сложенице с пол- чији други део почиње на самогласник или на 
[л], нпр. nол-аршина, пол-литра (али: nолметра); 
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- неки сложени предлози, нпр. Из-за, Из-под; 
- заменичке речи на -то, -нибудь, -либо, нпр. кто-то, кто-нибудь, 

кто-либо, где-то, где-нибудь, где-либо; 
- заменичке речи које почињу на кде-, нпр. кде-кто, кде-что, кде-

где; 
- прилози с префиксом nо- који се завршавају на -ски, -ьи или -му, 

нпр. nо-nольски, nо-волчьи, nо-нdшему; 

- сложени придеви у којима сваки део чува своје самостално значе
ње, нпр. русско-сербский, kpiJcho-белый и сл.; 

- прилози настали удвајањем, нпр. чуть-чуть, еле-еле, мdло-nомd-
лу и сл. 

- неке речце, нпр. скаж:и-ка, nорЯдочно-таки. 
б) Одвојено се пишу саставни делови сложеница у следећим глав

ним случајевима: 

- коси облици одричних заменица никто, ничто, m§кого, нечего у 
конструкцији с предлозима, нпр. ни от кого, ни о ком, ни с чем, не с кем, 
не о чём и сл.; 

- јединице, десетице, стотине итд. вишечланих основних и редних 
бројева, нпр. три тыlячиu девятьсот девяносто шесть, три тыlячиu 
девятьсот девяносто шестой и сл. 

13) Називи народа, житеља различитих области, крајева и насеље
них места пишу се малим словом, нпр. серб, русский, сибиряк, белгрdдец, 

москвUч. 
14) Најважнија разлика између руске и српске интерпункције тиче 

се употребе запете, посебно у следећим случајевима, када је запета у руској 
интерпункцији обавезна. 

а) Између главне и зависне реченице у зависно-сложеној реченици, 
нпр. Былo уж:е nоздно, когда мы пришли домОЙ. 

б) У конструкцијама с партиципима који могу бити замењени зави
сном реченицом, нпр. Человек, сидевший в углу, читdл книгу. (Уп. Человек, 
который сидел в углу, читdл кнИгу). 

в) у конструкцијама с глаголским прилозима који могу бити заме
њени зависном реченицом, нпр. Уходя на работу, она будила cЬzнa. (Уп. 
Когда она уходила на работу, она будила cЬzнa). 

Иншонација 

§ 13. У руском језику постоји седам интонационих конструкција. 
Основних пет интонационих конструкције (ик) у руском језику су следе
ће (две интонационе конструкције овде се изостављају као ређе). 

ИК-l изражава завршену констатацију. Тон на крају реченице 

пада, нпр. Меня зовjm Нина. 
ИК-2 изражава питање помоћу упитне речи. Фразни нагласак је на 

упитној речи, нпр. Как тебя зовјт? 
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ИК-3 изражава питање без упитне речи. Тон се пред крај реченице 
подиже и затим донекле пада (мање него код ИК-l), нпр. Тебя зовјт Нина? 

ИК-4 изражава непотпуну упитну реченицу која почиње везником 
а. Тон се прво спуппа, а затим се равномерно подиже, нпр. Меня зовјт 
Нина. А тебя? 

ИК-5 је интонацијски тип карактеристичан за узвичне реченице, 
нпр. Как све:ж:u Быluu р6зы! Какие све:ж:uе р6зы! 
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Други део 

ГРАМАТИЧКИ ОБЛИЦИ 

Граматика и лексика 

§ 14. Руски језик, као сваки други језик, састоји се од језичких једи
ница различитог степена сложености и од правила употребе тих јединица, 

тј. правила њиховог комбиновања у исказима којима се нешто саопштава. 
Основне језичке јединице су фонеме (гласови у функцији разликовања ре
чи), морфеме (најмањи делови речи који имају неко значење), речи (нај
мањи облици који могу имати неку синтаксичку функцију), синтаrме (гру
пе речи повезане значењем и функцијом), реченице (најмањи синтаксички 
облици који могу имати комуникативну функцију) и надреченичне цели
не (пасуси, строфе, главе и сложеније врсте текстова). 

Граматика (грам..матика) се односи првенствено на језичка прави
ла. У ужем смислу граматика се односи на правила према којима су морфе
ме удружене у речима, и на правила према којима су речи удружене у ре

ченицама, а реченице у текстовима. У средишту тако схваћене граматике 

је појам граматичке категорије као јединства граматичког облика и грама
тичког значења. 

Граматички облици одликују се типизираношћу. На пример, 
значења граматичког броја у руском језику, као и у српском, изражавају се 

пре свега наставцима (уп. стол - столыl' яблоко - яблокu итд.), а знатно 
ређе и мање регуларно, поред наставака, и другим средствима, нпр. супле
тивно, тј. променом основе, укључујући промену коренске морфеме, нпр. 

челоlu!к - людu, ребёнок - дети. Што је већа типизираност изражавања не
ког значења, такав начин његовог изражавања више је граматикализован. 

Граматичка значења одликују се обавезношћу за широке класе 
језичких јединица. На пример, значење броја (једнина или множина) оба
везно је за све именице, придеве, заменице и глаголе. А значење градивно

сти (тј. значење материје од које је нешто састављено, нпр. вода, песак, 
камень итд.) мање је граматикализовано јер је својствено само једном де

лу именица. Зато градивност није граматичко значење него је лексичко
граматичко значење. 
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Поред тога, граматичка значења ОЈЏIИкују се и регуларношћу 
своје организације. Она увек садрже два или више међусобно супротста
вљених значења, нпр. број обухвата једнину и множину, глаголски вид свр
шени и несвршени вид, лице обухвата прво, друго и треће лице и сл. 

Лексика (лексика) је појам којим се обухватају речи (лексеме) као 
средства у служби означавања различитих конкрernиx и апстрактних појава. 

Свако граматичко правило важи за одређени круг лексема, и што је 
тај круг шири, њихово заједничко значење је јаче граматикализовано, нпр. 
сваки глагол мора имати неко од видских значења, али само неки придеви, 

прецизније речено, само описни придеви, имају степене поређења. Степе
ни поређења придева су, дакле, слабије граматикализовани од глаголског 
вида. 

С друге стране, неке лексеме су изразито граматикализоване, дру
ге су мање граматикализоване, али нема лексеме која није обухваћена не
ким граматичким правилом. Нпр. предлози су фактички граматичке речи 
јер често имају значења слична значењима падежних наставака, а правих 
лексичких значења готово да немају; именице су такође граматикализова
не речи јер имају граматичке категорије падежа, рода и броја, иако имају и 
лексичка значења, често веома конкретна, док су код прилога у првом пла

ну њихова лексичка значења, а њихова граматичка значења су слабије уоч
љива и малобројнија. Ипак свака лексема је на овај или онај начин обухва
ћена неким граматичким правилом. Прилози, на пример, немају морфоло
шке категорије (осим оних прилога који имају степене поређења), али зато 

употреба прилога у реченици није произвољна него је потчињена одређе
ним синтаксичким категоријама. На тај начин и прилози потпадају под од
ређена граматичка правила. 

Учење језика значи учење правила која у њему важе и језичких је
диница која су тим правилима обухваћена. У овој књизи пажња је усмере
на, с једне стране, на морфолошка и синтаксичка правила руског језика, 
као основна граматичка правила, али и на правила изговарања, читања и 

писања на руском језику, а, с друге стране, на главне врсте језичких једи
ница (гласове, морфеме, граматичке облике, класе и промене). 

Лексичке јединице обично се описују у речницима. Овде су у дру
гом делу књиге дате одабране тематске групе речи које су најчешће у сва
кодневном разговору, и таквих речи које су најпотребније у настави руског 
језика. Дати су и обрасци типичних говорних ситуација с примерима речи, 
израза и дијалога који се у њима обично срећу. 

Састав речи 

§ 15. Реч (слово) је минимални облик на који може бити сведена не
ка реченица, нпр. Горит! Огонь! Ах! тј. најмањи језички облик који може 
да функционише као самосталан исказ. Та могућност није у истој мери 
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карактеристична за све врсте речи, него је она својство пре свега правих, 
пунозначних речи, укључујући узвике, а углавном је нетипична за неправе, 
тзв. помоћне речи као што су предлози и везници (понекад и речце), које 
по неким обележјима јесу речи, а по другим функционишу као релативно 
самосталне граматичке морфеме. 

Речи су састављене од гласова (а написане речи - од слова). На 
пример, у речи стол имамо гласове [с], [т], [о], [л]. Гласови (а у писању

слова) удружени су у слогове и морфеме. 
Слог (слог) је изговорна јединица коју у руском језику конституи

ше један самогласник, било сам или са сугласником, односно са сугласни
цима испред и/или иза њега, нпр. у речи оба имамо два слога о-ба. Слог не 
мора имати значење, али га може имати (ако се подудара се неком морфе

мом), нпр. у речи поток (срп. "бујица") имамо два слога, који су истовре
мено две морфеме, свака са својим значењем по-ток, а у речи 31lamOK 
("зналац") имамо два слога 31la-mок, од којих ни један нема самостално 
значење, тј. у тој речи ниједан слог није истовремено и морфема. 

Морфема (морфема) је најмања језичка јединица која има значе
ње. Морфеме су састављене од гласова, а када су удружене, дају сложени
је делове речи (нпр. основе од неколико морфема као у речи nродавщuца: 
nро-дав-щuц-а), или целе, оформљене речи, односно граматичке облике, 
нпр. nродавщuца, nродавщuцы, nродавщuце итд. 

Састав речи (тј. њену морфемску структуру) могу да чине различите 
морфеме у разноврсним комбинацијама. Основне врсте морфема су следеће. 

Наставак (ОКОllчdlluе) је морфема која има граматичко значење и 
налази се на крају речи. Више наставака у граматици исте речи или истог 
типа речи чини флексију, нпр. llеб-о, llеб-а, неб-у ... 

Нулти наставак, рус. llулевое ОКОllчdlluе (-0), јесте одсуство на
ставка, којим се изражава неко граматичко значење у систему наставака 
дате речи. На пример, дом-0, дом-а, дом-у ... , где знак -0 представља нул
ти наставак номинатива једнине именице мушког рода. 

Основа (ОС1l0ва) је део речи испред наставка, нпр. llеб-о, llеб-а ... 
Постоје различите врсте основа. Тако се према критеријуму квалитета 
крајњег сугласника основе деле на тврде (нпр. llеб-о) и меке (нпр. пол-е). 

Према степену сложености основе се деле на просте (коренске) 
основе, нпр. серб; изведене основе, када имају поред коренске морфеме 
бар још један афикс, нпр. сфбк-а, и сложене основе, када имају у свом са
ставу више од једне коренске морфеме, нпр. Белгрdд. 

Промена, рус. словоuзмеllеlluе (код именских речи деКЛUllацuја, 
рус. СКЛОllеlluе, код глагола КОllјугацuја, рус. сnряжеlluе) јесте граматички 
тип речи који је одређен комбинацијом врсте основе и врсте флексије. 

Корен, или коренска морфема (рус. KOpellb, КОРllевdяморфема) но
си значењско језгро лексеме, нпр. уч-uть, уч-uтель, уч-uтелыlца •. 

Афикси (dффuксы) су морфеме у основи које не припадају корену. 
Основни афикси су префикси, суфикси и постфикси. У ширем схватању 
афикса ту спадају и граматички наставци. 
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Префикс (nрефuкс, nриставка) је морфема која се налази испред 

корена. У руском језику префиксалне речи обично имају један префикс, 
нпр. вьz-боры "избор", а ређе више од једног префикса, нпр. nepe-выlборыы 
"поновни избори". Неки префикси имају чисто граматичка значења, нпр. у 
глаголу сделать префикс с- има само значење свршеног вида. Чешће пре
фикси служе за модификовање лексичког значења основе, уп. nисать -
nереnисать, nисать - nодnисать и сл. 

Суфикс (суффuкс) је морфема која се налази иза корена. Иста реч 
може имати и више од једног суфикса, уп. уч-и-тель-нuц-а. Суфикс може 
имати лексичко значење (нпр. учи-тель), или граматичко значење (нпр. 
учи-л, где -л- значи прошло време). 

Постфикс (n6стфuкс) је морфема која има особине и афикса и на

ставка. Слично афиксима постфикс не припада некој флексији, али за раз
лику од других афиксалних морфема постфикс се не налази испред настав
ка него иза наставка. У руском језику постфикс је, на пример, повратна гла
голска морфема, уп. она умывdл-а-сь, они умывdл-u-сь. 

Ако се основа схвати шире него што је претходно речено, не као 

део речи испред наставка (нпр. как-ой) него као део речи који није наста
вак (нпр. как-ой-то), онда се може рећи да неке речи имају испрекидану 

основу чији је други део постфикс, као афиксални део основе који се може 
наћи иза граматичког наставка. У том случају шире се мора схватати и на

ставак, те мора разликовати спољашњи наставак, када је на крају ре
чи (нпр. как-ой), и унутрашњи наставак, када је унутар основе (нпр. 

как-ой-то ). 

Тв ор ба речи 

§ 16. Творба или грађење речи (словообразовdнuе) у историјском 
смислу је однос између двеју или више речи од којих је према једној речи 
настала нека друга, нпр. сестра --. сестрица. 

Творба речи у функционалном смислу јесте однос између двеју или 
више речи различитог степена сложености, а са извесним заједничким де

лом, нпр. сестрица је и формално и значењски сложеније од сестра. 
Понекад је једноставнија реч настала од сложеније, а не обратно, 

нпр. зонт је постало од з6нтuк "кишобран", дояр "човек који се бави му
жом" постало је од доярка "музиља" и сл. 

у творбеном односу налазе се мотивациона основа и мотивирајућа 
или изведена основа, нпр. сестр- према сестриц-. 

Речи у творбеном погледу могу бити просте или немотивисане 
(нпр. дом), изведене (нпр. д6мик) и сложене (нпр. домовладелец). Основа 
изведених речи има једну коренску морфему, а основа сложених речи има 
две коренске морфеме (ретко има више од две коренске морфеме). Многе 
речи у руском језику су по структури скраћенице или абревијатуре. У 
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структури скраћеница налазе се делови (обично почетни делови) речи ко
јима је скраћеница мотивисана (нпр. СНГ - Соедит!ние Независuмых Го
сударств, МИД - Минисmерство иностранных дел, ) 

Творба речи је значај на у проучавању лексике, али и у граматици. 
На пример, граматичка значења свршеног и несвршеног глагол ског вида 
исказују се првенствено суфиксалним и префиксалним средствима, тако 
према несвршеном глаголу nисаmь имамо префиксални свршени глагол 
nере-nисаmь с новим лексичким значењем, а према том глаголу стоји не
свршени глагол са истим лексичким значењем: nереnис-ыва-mь и сл. 

Врсте речи 

§ 17. Према својим граматичким и лексичким особинама речи су 
груписане у врсте речи (части речи). Постоји више класификација речи 
према врстама. У најширој је употреби класификација у оквиру које се раз
ликује десет врста речи, подељених на две подгрупе: основне врсте речи 
(именице, заменице, придеви, бројеви, глаголи, прилози) и помоћне врсте 
речи (предлози, везници, речце и узвици). У више граматика се међу основ
ним врстама речи издвајају и предикативи (в. § 375-381), а постоје и сло
женије поделе речи по врстама. 

Основне врсте речи одликују се изразитијом граматичком, лексич
ком и синrаксичком самосталношћу у реченици, а помоћне врсте речи има

ју првенствено граматичке функције (предлози, везници, речце), или се 
употребљавају слично самосталним реченицама и исказима (узвици). 

Свака од основних врста речи има мање или више изражен изве
стан општи садржај својствен тој врсти речи, скуп граматичких категорија 
који је само за њу карактеристичан, извесну типичну промену и карактери
стичну синтаксичку функцију. 

На пример, општи садржај именица је широко схваћена предмет
ност, заменица - упућивање, придева - непроцесуална особина, бројева -
количина, глагола - процесуална особина, а прилога - особина особине 
(јер прилози најчешће одређују глаголе, нпр. хорош6 nоёm "лепо пева", 
или придев е, нпр. 6чень хор6ший "врло добар"). 

Именице у руском језику имају категорије рода, броја, падежа и жи
вог или неживог, придеви имају категорије рода, броја, падежа, живог или 
неживог, степена поређења и разликовање значења кратког и дугог придев

ског облика, глаголи имају категорије лица, времена, вида, стања, начина, 
рода, броја, падежа, живог и неживог (али немају сви глаголски облици све 
те категорије), док су заменице и бројеви у руском језику у погледу специ
фичности комплекса њихових граматичких категорија мање карактеристич
ни. Заменице имају категорије броја, падежа и рода (при чему немају све за
менице категорију рода), а бројеви имају категорију падежа (а неки, као 
редни бројеви, и поједини основни бројеви, имају и категорију рода). 
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§ 18. У погледу издиференцираностиједних основних врста речи од 
других основних врста речи према њиховим типичним променама, издва

јају се прилози (наречuя) својом непроменљивошћу (осим оних прилога 
који имају степене поређења слично придевима, нпр. тИхо - тише и сл.). 
Промене именица, придева заменица и бројева називају се деклинације, док 

су за глагол е карактеристичне промене које се називају конјугацијама и 

које обухватају категорије лица и начина. Неки глаголски облици (глагол

ски придеви, који се називају и партиципи, рус. nрuчdстuя) такође имају 
деклинацију. Деклинације именица се и природом наставака у њима, и од
носом основе према наставцима јасно разликују од деклинација придева, 
уп. стdрый друг, старого друга, старому другу итд., иако и унутар имени
ца и унутар придева постоје ужи и специфичнији деклинациони типови и 
њихови прелазни облици. Заменице и бројеви имају промене које су исте 

или које су сличне појединим именичким или придевским деклинацијама, 

или су мешовитог типа, а у малобројнијим случајевима су и изразито спе
цифичне (што је показано у одговарајућим одељцима ове књиге). 

§ 19. У погледу синтаксичких функција које су доминантне за поје
дине врсте речи, именице имају пре свега функције субјекта и објекта, ма

да могу имати и друге синтаксичке функције; примарна синтаксичка функ
ција придева и бројева је атрибутска функција, примарна синтаксичка 

функција глагола је предикатска функција, а примарна синтаксичка функ

ција прилога је функција адвербијала (= прилошке одредбе). Заменичке ре
чи су према синтаксичким функцијама у реченици изразито издиференци
ране. Неке заменичке речи понашају се у том погледу као именице (нпр. 
личне заменице), неке као придев и (нпр. показне и присвојне заменице и 
већина других заменица), а заменички прилози (нпр. туm, там, тогда и 

сл.) умногоме су слични другим прилозима. Међутим, све заменичке речи 

обједињује чињеница да се њихове заједничке синтаксичке функције не ис
пољавају толико у границама просте реченице колико на нивоу текста. За

меничке речи повезују делове текста у којем су употребљене или повезују 

текст са говорном ситуацијом у којој он настаје. 

§ 20. Прелазни случајеви у систему врста речи у руском језику 
су многобројни и разноврсни. У оквиру сваке врсте речи постоје оне које 
добро представљају класу којој припадају и речи које су мање типичне за 
врсту коју припадају и које улазе у широки круг прелазних случајева у си
стему врста речи. Тако глаголске именице (отглаг6льные существитель
ные, нпр. чтенuе, nенuе, бег и сл.), припадајући формално именицама, пре

ма лексичком значењу блиске су глаголима; глаголски придеви 
(nрuчdстuя, нпр. чuтdющuй, чuтdвшuй, читанный, чuтdемый), припада

јући према неким особинама глаголима, нпр. према категоријама вида и 
стања, имају несумњиво и придевске особине; глаголски прилози 
(дееnрuчdстuя, нпр. чuтdя, nрочuтdв), припадајући према неким особинама 
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глаголима (пре свега према категорији вида) имају и прилошке особине, 
нпр. непроменљивост и синтаксичку функцију адвербијала; глаголски уз

вици (отглаголъные ме;)ICдометuя, нпр. хлоn, nрыг, бац и др.) имају осо
бине и глагола и узвика; заменички прилози (MecтouмeHHыe наречuя, нпр. 
всегда, никогда, туm, там и др.) имају особине и заменица и прилога итд. 

у руском језику постоји и доста велика група речи које се у грам а
тикама руског језика често зову предикативи (nредuкативы, или кате
г6рuя состоЯнuя). То су речи које се употребљавају искључиво као преди
кати, односно у саставу предиката, иако нису глаголи, нпр. ;)ICаль, рад, 
некуда, MO;)ICHO, нелъзя и др. (в. § 375-379). 

Граматика речи и граматика реченице 

§ 21. Граматичке категорије као јединство граматичког значења и 
граматичког облика испољавају се пре свега у граматици речи (морфоло
гија) и у граматици реченице (синтакса), а у вези с тим и на нивоу фоно
лошке структуре морфеме (морфонологија) - нпр. у облицима друг-а: друз
ей разлика [г] - [з'] сигнализира разлику у граматичком броју (једнина -
множина); а поред тога граматика се испољава и на нивоу граматике тек
ста, нпр. заменица тот може упућивати на веома удаљени сегмент текста 
повезујући тако разне делове текста у исту функционалну целину. 

§ 22. Јединство граматичких модела и њихових лексичких садржа
ја заједничко је за граматику речи и граматику реченице. 

Тако, на пример, граматички модел чија су својства "именица му
шког рода за неживо на тврд последњи сугласник основе која је непромен
љива у целој парадигми осим у локативу једнине" може имати лексички са
држај: авт6бус, телефон, стакан, огород, телевизор ... , али не и берег, 
г6род, том ... (јер се последње три именице не уклапају у дати граматички 
модел него припадају неким делимично друкчијим граматичким модели

ма). Сваки граматички модел обухвата коначан списак лексема које му од
говарају (тај списак је у једним случајевима врло ДУГ, а у другим сасвим 
кратак, па тада говоримо о тзв. граматичким изузецима), и свака лексема 
припада неком граматичком моделу у оквиру којег мора бити употребље
на у граматички правилној комуникацији. 

Исто важи за синтаксу као граматику реченице. Ако намје дат син
таксички модел субјекаш + йредuкаш + објекаш, ми можемо тај модел да 
испунимо лексемама тако да он добије реализације као што су: Миша 
чuтdет книгу, Мама целует ребёнка, Девушка nишет nисьм6, Мы uзучdем 
русский языlK итд., али не можемо да употребимо у предикату тог модела 
лексему смеркdтъся, јер та лексема, као и сви други безлични глаголи, 
блокира могућност да се у реченици у којој је она употребљена нека име
ница појави у позицији субјекта. Безлични глаголи припадају друкчијем 
синтаксичком моделу. 
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У истом моделу типа Миша чuтdет книгу не можемо да употреби
мо ни глаголе као што су стоять, сuдеть, ле:ж:dть и сл. зато што ти гла
голи, будући непрелазни, блокирају могућност употребе неке речи у пози
цији објекта (а то дати модел тражи да би био правилно остварен). 

Другим речима, и у синтакси као и у морфологији постоје грама
тички модели који могу да се реализују само са одређеним лексичким са

ставом, а не са било којим лексичким саставом, и обрнуто - свака лексема 
мора да буде употребљена само у свом граматичком моделу, а не у било ко
јем граматичком моделу. 

Морфолошки и синтаксички граматички модели врло тесно су по
везани у том смислу што поједини морфолошки модели могу бити употре
бљени само у одређеном синтаксичком моделу (или у одређеним синтак
сичким моделима), а не у било којем синтаксичком моделу. На пример, ако 

узмемо поменути синтаксички модел субјекаш + йредuкаш + објекаш, он 
захтева да се у позицији субјекта употреби именица или њој слична реч у 
номинативу. У таквој позицији не може, на пример, бити употребљена по
вратна заменица себя или реципрочни израз друг друга јер у њиховом мор
фолошком моделу нема номинатива. 

Дакле, морфолошки и синтаксички модели морају "сарађивати", тј. 
морају одговарати једни другима да би читав исказ у којиа су употребље
ни био граматички правилан. Даље се описују граматички модели речи и 
основни граматички модели реченице у руском језику, да би се затим опи
сала употреба и морфолошких и синтаксичких модела и одговарајућих лек
сема у изражавању главних категоријалних значења. 
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МОРФОЛОГИЈА 

ИМЕНИЦЕ 

§ 23. Именице (имена существuтельные) су врста речи које имају 
граматичке облике и граматичка значења рода, броја, падежа и живог или 
неживог (в. подробније о томе у § 13-15). Именице у руском језику имају 
један од три рода (род): мушки (нпр. Белгрdд), женски (нпр. Москва), сред
њи (нпр. море); два граматичка броја (чuсло): једнину (нпр. серб) и множи
ну (нпр. сербы), односно бар један од два броја: само једнину (нпр. Россuя), 
или само облик множине (нпр. санu), и шест падежа: номинатив 
(uменuтельный nадеж), генитив (родuтельный nадеж), датив 
(дdтельный nадеж), акузатив (вuнuтельный nадеж), инструментал 
(творuтельный nадеж) и локатив (nредложный nадеж). На пример: 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

јед. стол столd столу стол столом (о) столе 

мн. стольz стол6в столdм стОЛЬl столdмu (о) столdх 

Уместо посебног именичког облика за вокатив (облик за Дозивање) 
у руском језику употребљава се, по правилу, номинатив, нпр. Алексей! 
6ля! Брат! Сестра! 

§ 24. Граматичка значења руских именица изражавају се првен-
ствено 

1) наставцима (в. горе пример стол), а ређе и 
2) суфиксом (нпр. славянuн у множини губи суфикс -uн-: славяне), или 
3) нагласком (нпр. дома је ген. јед., а дома је ном. мн.), или 
4) целом основом (нпр. јед. ребёнок, мн. детu). 

Напомена. - Исказивање граматичких значења именица средствима 
наведеним под т. 2-4 долази увек у комбинацији са граматичким наставком, а 
не самостално. 

§ 25. У руском језику наставци, као основно морфолошко средство, 
имају три лика: а) правописни, б) изговорни (тј. фонетски) и в) фонемски 

(тј. фонолошки). Понекад се та три лика наставка подударе, али то није 
увек случај. Даље ће се, где се друкчије посебно не наглашава, говорити о 

правописним наставцима. Уп. 

Пример: 

столом 
домом 
немцем 

Наставак: правописни 

-ом 

-ом 

-ем 

фонетски 

[-ом] 
[-ЪМ] 

[-ЪМ] 

фонемски 

Ј-ом Ј 

Ј-ом Ј 
Ј-ом / 
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Напомена. - У руском језику вредност самогласничке фонеме испо· 

љава се под нагласком. (Фонемаје основна гласовнајединица која служи раз

ликовању морфема.) У ненаглашеним (слабим) позицијама појављују се друге 

изговорне варијанте фонеме (в. горе домом [д6мъм], немцем [н'емцъм]). 

ИМЕНИЧКЕ ДЕКЛИНАЦИЈЕ 

§ 26. Иако руски језик има шест падежа у једнини и у множини, че
сто се истим наставком исказују различита граматичка значења (што се на
зива граматичка хомонимија). 

Тако именице сва три рода имају у дативу, инструменталу и лока

тиву множине исте наставке -а.м, -а.ми, -ах, односно -ям, -ями, -ях. 

Поред тога све именице које значе живо имају у множини акузатив 

једнак генитиву, што за мушки род важи и у једнини (ако је у номинативу 
једнине нулти наставак), док именице које значе неживо имају у множини 
акузатив једнак номинативу, што за средњи род важи и у једнини. 

Већом разноврсношћу облика одликују се заправо само три падежа 

именица: генитив и локатив једнине именица мушког рода и генитив мно
жине. Остали падежи, са мањим изузецима, имају углавном једнообразне 

облике. 
Сви граматички облици речи чине њену парадигму (тј. образац 

промене), а укупност свих наставака чини флексију речи. 
Именичка парадигма зове се деклинација. Руске именице имају 

четири основне деклинације и велики број потпарадигми и њихових вари

јаната. Деклинацијске варијанте се међусобно разликују понеким настав
ком или нагласком. Основне деклинације руских именица издвајају се пре

ма роду и наставцима, при чему се обично прво гледа наставак у номина

тиву једнине. 

§ 27. Основне деклинације руских именица јесу: 

1. Прва деклинација. Парадигма типа СЕРБ или СЛОВО. Ту су 
именице мушког рода са нултим наставком у ном. јед. (пише се -0), нпр. 
серб-0 (али ген. јед. серб-а), или именице средњег рода са наставком -о у 

. '(" ") ном. Јед., нпр. слов-о реч. 

11. Друга деклинација. Парадигма типа РОДИНА. Ту су углав
ном именице женског рода са наставком -а у ном. јед., нпр. р6дин-а "отаџ
бина", "завичај", знатно ређе и именице мушког рода са истим наставком 
-а у ном. јед., нпр. слуг-d. 

111. Трећа деклинација. Парадигма типа ЛАНЬ. То су именице 
женског рода са нултим наставком у ном. јед. (пише се -0), нпр. ланъ-0 
"срна" (изговара се [лан'], а ген. јед. лdн-и, изговара се [шiн'и]). 
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IV. Четврта деклинација. Парадигма типа имя. Такву промену 
има десетак именица средњег рода са наставком -я у ном. јед. 

Поред тога, део именица има адјективну (придевску) промену, нпр. 
масmерскdя, део именица има мешовиту (адјективно-супстантивну) про
мену, а постоје и непроменљиве именице. 

Даље се у овом одељку излажу парадигме руских именица према 
њиховим наставцима и суфиксима. 

Именице прве деI9Iинације 

§ 28. Руске именице прве деклинације деле се на четири потпарадиг
ме према томе да ли су мушког или средњег рода, а затим, у оба случаја, пре
ма томе да се именичка основа у номинативу једнине завршава на тврд сугла
сник или на мек сугласник. Примери: 1. серб, 2. словарь, 3. слово, 4. море. 

Прва йошйарадuгма йрве деклuнацuје: 

Именице прве потпарадигме су мушког рода, а њихова основа се у 
номинативу једнине завршава на тврд сугласник. Такве именице имају две 
главне варијанте промене: 

а) именице прве потпарадигме које значе живо (тип серб) 
б) именице прве потпарадигме које значе неживо (тип серn), нпр. 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. ЛОК. 

једн. серб серба сербу серба сербом (о) сербе 

мн. сербы сербов сербам сербов сербамu (о) сербах 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. ЛОК. 

једн. серn серnа серnу серn серn6м (о) серnе 

серnь! 
, , , , 

(ОЈ серnах мн. серnов серnам серnы серnамu 

Као што се из примера види, ако именица прве потпарадигме има 
значење живог, онда је акузатив једнак генитиву и у једнини и у множини 

(нпр. видеmь серба, видemь сербов), а ако именица нема значење живог 
акузатив је једнак номинативу и у једнини и у множини (нпр. видеmь серn, 
видеmь cepnbl). 

Остале варијанте прве потпарадигме јесу: 
в) Именице прве потпарадигме са суфиксом -Иll- у једнини, којег 

нема у множини (тип славЯllUll), нпр.: 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. ЛОК. 

једн.славянUн славянuна славянuну славянuна славянuном (о) славянuне 

мн. славяне славян славянам славян славянамu (о) славянах 
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Именице на -ин увек значе -живо (дакле, акузатив је једнак генити
ву), а тачније значе припаднике националних, верских, социјалних и дру

гих скупина (нпр. англичdнин, хpuстианuн, крестыiнин, гражданuн итд.). 
у оквиру те промене постоје неки изузеци, нпр. болгdрин, има у ном. мн. 
наставак -ы, дакле - болгdры, а грузuн, осетйн и семьянuн ("добар дома
ћин") имају у номинативу множине облик грузuны, осетйны, семьянuны И 
чувају кроз целу множину основу на -ин-. 

г) Именице прве парадигме са деоним (партитивним) генитивом 
једнине на -у (тип народ), нпр. 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. народ народу народу народ народом (о) народе 

мн. народы народов народам народы народами (о) народах 

Наставак -у у генитиву једнине (тај наставак обично није под нагла
ском, в. § 52) факулшашивно могу имати само неке збирне и градивне име
нице мушког рода када значе део целине (нпр. ложка мёду, кусок сахару, 
много народу). У другим значењима исте именице имају само наставак-а 
(нпр. вкус мёда, исторuя народа). Именице са овом променом обично не
мају множину. Збирне именице које значе живо (нпр. народ) у граматич
ком погледу понашају се као именице које не значе живо. 

Наставак -у у генитиву једнине среће се и у неким устаљеним изра
зима (нпр. с глdзу на глаз срп. "у четири ока" и др.). 

Именице типа чай могу имати исти наставак /-у/ у генитиву једни
не, али је због меког последњег сугласника основе у промени именица ти
па чай правописни лик тог наставка -ю (в. § 52). 

д) Именице прве парадигме салокативомједнине на -у (тип шкаф). 

Уп. 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. шкаф шкdфа шкdфу шкаф шкdфом в / на шкафу / о шкdфе 

ми. шкdфы шкdфов 'Шкdфам шкdфы шкdфамu в / на шкdфах / о шкdфах 

Локатив једнине на -у или -70 долази код једносложних именица 
мушког рода (са нагласком на основи у свим другим падежима једнине 
осим локатива) у конструкцијама с пре)ЏIозима в или на, које обично има
ју просторно или временско, а ређе неко друго значење, нпр. Ковёр на полу, 
Охотник в лесу, Конференция будет в этом году итд. Правило важи и за 
неке двосложне именице, као берег, ветер (нпр. стоять на берегу, на 
ветру). Исте именице у конструкцијама са другим пре)ЏIозима или у дру
гим значењима имају у локативу једнине наставак -е (нпр. говорйть о 
доме, о лесе, о ветре итд.). 

Именице типа бой могу имати под истим условима исти наставак 

/-у/ у локативу једнине, али је због меког последњег сугласника основе у 
промени именица типа бой правописни лик тог наставка -ю (в. § 56). 
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ђ) Имеmще прве поmарадигме са основом на [к], [г] или [х] (тип рак): 

ном. ген. дат. акуз, ИН.С1:\1. .ю\':.. 

једн. рак рака раку рака раком (о) раке 

МН. ракu раков ракам раков раками (о) раках 

Све именице прве деклинације у локативу једнине имају мек крај
њи сугласник основе испред наставка -е, нпр. о nоезде, о лесе, о ветре 

(осим ако то нису сугласници [ж], [ ш] или [ц]), а именице са основом на [к], 
[г] или [х] поред тога имају мек крајњи сугласник основе [к'], [г'] или [х'] и 
пред наставком - 11, нпр. роКИ, круги, грехи. 

е) Именице прве поmарадигме са основом на [ж], [ш], или [ц] (тип 
НО:Ж:, караllдdш, :ж:рец), нпр. 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. нож ножd ножУ нож ножом (о) ноже 

МН. ножu ножам ножu ножамu (о) ножdx 

Код именица прве поmарадигме са основом на [ж], [ш], или [ц] 
правописни наставак у инструменталу једнине зависи од места нагласка. 

Ако је нагласак на наставку, наставак је -ом (нпр. но:ж:ом, карандашом, 

отцом), али ако је нагласак на основи, правописни наставак је -ем (нпр. 
сторо:ж:ем, мdршем, немцем). 

Ако се на крају именичке основе налазе гласови [ж] или [ш], тада 
наставак не може бити [и] него је [ы], иако се у таквим случајевима пише 

слово и, нпр. НО:Ж:U, сторо:ж:u, мdршu, шалашu, али се у именичким на
ставцима иза [ц] и пише ы и изговара [ы] (нпр. немцы, отцьz, куnцЬz). 

Именице мушког рода на суфикс -ец- имају у генитиву множине 
наставак -ов када је тај наставак наглашен, или наставак -ев када је нагла
сак на основи. Дакле, отцьz, отцОв ... , али немцы, llемцев ... , тако да у овом 
другом случају цела парадигма гласи: 

НОМ. ген. дат. акуз. ИНСтр. лок. 

једн. немец немца немцу немца немцем (о) немце 

МН. немцы немцев немцам немцев немцами (о) немцах 

Напомена. - Именице прве деклинације с наставком -0 у номина
тиву једнине и с групом сугласника на крају основе, најчешће разбијају ту су

гласничку групу непостојаним самогласником, нпр. ветер, ветра; вихор, ви

хра (али вuxpь, вихря без непостојаног самогласника у номинативу); замок, 

замка; камень, камня; кdшель, кdшля; корень, корня, куnец, куnца; локоть, 

локmя; немец, немца; овёс, овса; огонь, огшi, орёл, орлd; nесок, nеска; ремень, 
ремня; творец, творца, угол, углd; уголь, yгmi итд. 

ж) Именице прве потпарадигме са наставком -а у номинативу мно
жине (тип город), нпр. 
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ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. г6род г6рода г6роду г6род г6родом (о) г6роде 

мн. го рода город6в гopoдdм города гopoдdмu (о) городах 

Наставак [а] (правопис но -а или -я) у номинативу множине имају 
именице мушког рода са значењем предмета или објеката који обично до
лазе у пару (нпр. берег, бок, рог, рукав), или са значењем неких занимања 
(нпр. директор, n6вар, учитель), или са значењем места (нпр. г6род, лес, 
6стров), као и именице с неким другим значењима (нпр. г6лос, к6локол, 
n6езд, снег и др.). 

у савременом руском језику све више именица мушког рода са на

гласком који је на основи у облицима једнине, а прелази на наставак у об
лицима множине тежи да има наставак -а (-я) у номинативу множине. 

Напомена. - Наставак -а (-я) у номинативу множине именипа м. р. 
увек је наглашен. Именипе м. р. са наставком -а ( -я) у ном. множине имају у ген. 
једн. нагласак на основи (изузетак је рукав јер је облик рукава и ген. једн. и ном. 
мн.). 

Неке именице мушког рода могу имати у номинативу множине по
ред наставка -а и наставак -ы, при чему избор наставка зависи од лексич
ког значења именице, нпр. 6бразы значи "ликови", а образа "иконе", 
nр6nуски "пропусти", а nроnуска "пропуснице", хлебы "хлебови", а хлеба 
"житарице" итд. 

Једносложне именице мушког рода с наставком -а у ном. множине 
у погледу наставка у локативу једнине припадају и групи (д) прве потпара
дигме прве деклинације, тј. под одређеним условима (в. горе) имају наста

вак [-у] у лок. једнине (нпр. на бокУ, на берегу, в лесу, в снегу итд.) 
, Именице типа учuтель имају исти наставак [-а] у номинативу мно-

жине, али је због меког последњег сугласника основе у промени именица 
типа учuтель правописни лик тог наставка -я (в. § 57). 

з) Именице прве потпарадигме са наставком -ья у ном. ми. (тип кол 
" ") колац 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. кол кола колу кол кол6м (о) коле 

мн. к6лья к6льев к6льям к6лья к6льямu (о) к6льях 

Главне особености ове малобројне групе именица, које скоро 
све значе неживо, јесу следеће: прво, у множини те именице проширу

ју основу суфиксом [-ј-]; друго, оне имају у номинативу множине наста
вак [-а] (правопис ни наставак је -я), а због меког крајњег сугласника 
основе њихови коси падежи у множини иду по другој потпарадигми. 
Нагласак тих именица је у свим облицима множине на основи, а право

писни наставак у генитиву множине је -ев (нпр. братьев, к6льев, сучьев, 
к6мьев и сл.). 
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Напомена. - Ако је нагласак именица које проширују основу су
фиксом [-ј-Ј У свим множинским облицима осим генитива на наставку, тада је 
правописни наставак у генитиву множине нулти. Облик генитива множине та
квих, малобројних именица фонолошки је једнак чистој основи множинских 
облика с вокализованим непостојаним самогласником -е-, а правописно се тај 
облик завршава на й (нпр. од именице друг ном. ми. је друзыi, а ген. и ак. мн. 
друзей, од именице князь <основа се завршава на мек сугласник и у свим об
лицима једнине> - ном. мн. је князыi, а ген. и ак. мн. князей). 

Од наведеног правила према којем скоро све именице с променом ти
па кол значе неживо постоје изузеци (нпр. брат). Ген. и ак. ми. именице брат 
гласи братьев. 

Именице сын и кум, са флексијом деклинацијске варијанте (з) у јед-
нини, проширују у множини основу сложеним суфиксом [-овј-], али се ме-
ђусобно разликују наставком у генитиву множине. Уп. 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. сын cынa CЬLНy cынa cынмM (о) CЬLНe 

мн. сыновья сыновеи сыновьЯм сыновеи сыновьЯмu {оЈ cЫHoвыlx 

ном. reH. дат. акуз. инетр. лок 

једн. кум кУма кУму кУма кУмом (о) кУме , 
кумовьёв кумовьЯм кумовьёв кумовьЯмu (ОЈ кумовыа мн. кумовья 

Исте промену у множини имају и малобројне именице типа зять, 
које у једнини имају промену као именице типа гость, тј. основа се завр
шава на мек сугласник у свим падежима (в. § 29). 

и) Именице прве потпарадигме с непостојаним самогласницима. 
и1) Именице с непостојаним самогласником [о] у корену (тип ров): 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. ров рва рву ров рвом (о) рве 

мн. рвы рвов рвам рвы pвdми (оЈ рвах 

и2) Именице с непостојаним самогласником [о] или [е] у суфиксу 
(тип nредок, куnец): 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. nредок 'lредка nредку nредка nредком (о) nредке 

мн. npedKU nреоков npedKaм nреоков npedKaMU {оЈ nреоках 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. куnец купца куnцу купца куnц6м (о) купце 

куnць! куnцдв кynцdм куnцдв 
, 

(ОЈ куnцах мн. куnцами 

Непостојани самогласник материјализује се као [о] или [е] у паде
жном облику са нултим наставком (што је за скоро све именице мушког ро
да облик номинативаједнине) и сугласничком групом на крају основе. 
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Напомена. - Поред наведеног правила о непостојаном самогласни

ку за ову варијанту именичке парадигме важе правила о падежним наставци
ма за живо или неживо т. (а), т. (б) и о парадигмама чија се основа завршава 

на [к], [г], [х] или [ж], [ш], [ц], в. горе т. (ђ), т. (е). 

ј) Именице у чијим су променама наставци различитих варијаната 
прве потпарадигме, нпр. тип котёнок, уп. 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. котёнок котёнка котёнку котёнка котёнком (о) котёнке , , , , , 
(о) коmЯтах МН. коmята коmят котятам коmят коmятам 

Напомена. - Именице типа котёнок значе млада бића уз малоброј
не изузетке какви су, нпр. маслёнок "Bpraњ", оnёнок "пузавац" (врста печурке). 

Поред именица типа котёнок, постоје и многобројне друге имени
це које у појединим облицима одступају од промене којој већим делом при
падају, или које имају у појединим падежима два облика са значењски раз
граничним сферама употребе. На пример: 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. лес леса или лесу лесу лес лесом (о) лесе али в лесу 

МН. леса лес6в лесdм леса лесdми (о) лесах 

Напомена. - о именицама мушког рода са наставком -у у генити
ву јединине, наставком -у у локативу једнине или наставком -а у номинативу 
множине говори се у посебним тачкама (в. § 52, 56, 57 ). 

к) Остале именице према некој особини стоје посебно у односу на 
све претходне варијанте прве деклинације (нпр. Христос, человек, ребёнок, 
солдdm, чёрm, сосед ... ). 

Поред наведених варијаната прве деклинације постоје и такве вари

јанте које важе само за једну именицу или само за неку врлу уску групу 
именица. Иако граматички изоловане, неке од тих именица мушког рода су 
честе, па се овде посебно наводе. 

Именица Христос (постоји само једнина) одликује се уникалним 

наставком -ос у номинативу, док су остали наставци као у варијанти (а). 
Дакле: 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. Христос Христа Христу Христа Христом (о)Христе 

Именица хозяин у множини замењује суфикс -Иll- суфиксом -ев- и 
добија наставке именица типа село. Дакле: 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. хозяuн хозяuна хозяuну хозЯuна хозЯuном (о) хозЯuне , 
хозяев 

, 
хозяев хозяевами (о) хозЯевах МН.- хозяева хозяевам 
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Именице человек и ребёнок имају тзв. суплетивну множину, шrо 
значи да облици множине имају друкчију основу од облика једнине. Мно
жински наставци тих именица иду по трећој деклинацији с неправилним 

инструменталом множине (людьмu, детьми). Дакле: 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. человек человека человеку человека человеком (о) человеке 

МН. людu людей людям людей людьмu (о) людях 

НОМ. ген. дат. акуз. ИНСтр. лок. 

једн. ребёНОК ребёнка ребёнку ребёнка ребёнком (о) ребёнке 

мл. дети детей детям детей детьмu (о) деmяx 

Именица солдdт има нулти наставак у генинитиву множине. Такву 
промену има и мањи број именица које се употребљавају као јединице ме
ре, нпр. амnер, аршuн, ватm, ом итд. поред неких других именица (нпр. 
nартизdн, чул6к), уп. 

НОМ. ген. дат. акуз. ИНСтр. лок. 

једн. солдdm солдdта солдdту солдdmа солдdтом (о) солдdте 

МН. солдdты солдdт солдdтам солдdт солдdтамu (о) солдdтах 

Напомена. - Нулти наставак у генитиву множине има и именица че
ловек у неким количинским конструкцијама, нпр. несколько человек. 

Именице чёрт и сосед имају множину према трећој деклинацији. 
Дакле: 

НОМ. ген. дат. акуз. ИНСтр. лок. 

једн. чёрт чёрта чёрту чёрта чёртом (о) чёрте 

чертu ' ~ чертя.м чертеu 
, 

(о) чертltx МН. чертеu чертямu 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. сосед соседа соседу соседа соседом (о) соседе 

МН. соседи соседеu соседям соседеu сосеОямu (о) соседях 

Друга ЙоШЙарадuгм.а йрве деклuнацuје 

§ 29. Именице друге потпарадигме имају такође две главне варијан
те промене: 

једн. 

МН. 

а) Именице друге потпарадигме које значе живо (тип гость) 
б) Именице друге потпарадигме које значе неживо (типрубль) 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

гость госmя гостю гостя гостем (о) госте 

гости гостей госmЯм ' ~ , 
(о) госmЯх гостеи гостями 
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НОМ. ген. дат. акуз. инстр. ЛОК. 

једн. рубль рубля. рублю рубль рублём (о)рубле 

мн. рублu рублей рублЯ.м рублu рублЯ.мu (о)рубmix 

За разлику од именица типа гость именице типа зять имају проши
рење основе [-ј-] у множини И друкчије наставке у номинативу, генитиву и 

акузативу множине, уп. 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. ЛОК. 

једн. зяmь зяmя зяmю зяmя зяmем (о)зяmе 

мн. зяmыi зяmьёв зяmыiм зяmьёв зяmыiмu (о) зяmьях 

За разлику од именица типа рубль именице типа чай имају право

писни наставак у генитиву једнине -ю, када су употребљене у значењу де
оног (партитивног) генитива (в. и § 52). Нпр. 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. ЛОК. 

једн. чай чаю чаю чай чаем (о) чае 

мн. чаu чаёв чаЯ.м чаu чаЯ.мu (о) чшix 

Наставак -ю у генитиву једнине (тај наставак није под нагла
ском) факулшашивно могу имати неке градивне именице мушког рода 

када значе део целине, нпр. стакан чdю, бочка дёгтю. У другим значе
њима исте именице имају само наставак -я (нпр. зdnах чdя, цена дёгтя), 
в. и § 52. 

За разлику од именица типа рубль именице типа бой имају у лока
тиву једнине правописни наставак -70 када су употребљене с предлозима в 
или на у временском, просторном или, ређе, неком другом значењу, ако су 

једносложне (уз неколико изузетака) и ако имје нагласак у другим падежи
ма једнине на основи (в. и § 56). Уп. 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. ЛОК. 

једн. бой б6я б6ю б6й б6ем вбою 

мн. боu боёв боЯм боu боямu в боЯх 

Исте именице у конструкцијама са другим пре)џюзима или у дру

гим значењима имају у локативу једнине наставак -е (нпр. говорить о б6е). 
Именице типа бой фактички имају наставак /-у/ у локативу једни

не, али је због меког последњег сугласника основе у њиховој промени пра
вописни лик тог наставка -ю. 

За разлику од именица типа гость именице типа учитель имају 

правописни наставак у номинативу множине -я. Нпр. 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. ЛОК. 

једн. учumель учumеля учumелю учumеля учumелем (о) учumеле 

мн. учumеля. учumелей учumелЯ.м учumелей учumелЯ.мu (о) учumemix 
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Ако таква именица значи неживо (нпр. флuгель ("крило куће") об
лици за акузатив једнаки су облицима за генитив. Значењске и акценатске 
особине именица типа учumель, флuгель и сл. исте су као код именица пр

ве потпарадигме које у номинативу множине имају наставак /-а/ (правопи
сно -а), нпр. г6род (в. § 57). 

Остале варијанте друге потпарадигме јесу следеће. 
в) Именице друге потпарадигме које се завршавају на -uй, а значе 

живо (тип генuй) 

НОМ. ген. дат. акуз. инетр. лок. 

једн. генuй генuя генuю генuя гением (о) гении 

МН. гении гениев генuям гениев генuямu (о) генuях 

г) Именице друге потпарадигме које се завршавају на -uй, а не зна
че живо (тип крumерuй) 

НОМ. ген. дат. акуз. инетр. лок. 

једн. криmерий крumерuя крumерuю криmерий криmерием (о) криmфии 

МН. криmерии криmериев крumерuям криmерии крumерuямu (о) крumерuяx 

д) Именице друге потпарадигме које се завршавају на -й испред ко
јег није [и], а значе живо (тип герой), уп. 

НОМ. ген. дат. акуз. инетр. лок. 

једн. гер6й гер6я гер6ю гер6я гер6ем (о) гер6е 

МН. гер6и гер6ев гер6ям гер6ев гер6ямu (о) гер6ях 

ђ) Именице друге потпарадигме које се завршавају на -й испред ко
јег није [и], а не значе живо (тип mрамвай) 

НОМ. ген. дат. акуз. инетр. лок. 

једн. mрамвай mрамвdя mрамвdю mрамвай mрамваем (о) mрамвае 

МН. mрамвЈи mрамваев mрамвdям mрамваи mрамвdямu (о) mрамвdяx 

е) Именице друге потпарадигме с непостојаним самогласницима. 
еl) Именице с непостојаним самогласником у корену (тип день), уп. 

ПОМ. ген. дат. акуз. инетр. лок. 

једн. день дня дню день днём (о) дне 

МН. дни дней дням дни дюiмu (о) днях 

е2) Именице с непостојаним самогласником у основи које се завр
шавају на сугласничку групу (тип KdмeHЬ, кdмня ... ), уп. 

НОМ. ген. дат. акуз. инетр. лок. 

једн. KdмeHb кdмня кdмню KdмeHb KdмHeM (о) KdмHe 

МП. KdмHи камней камюiм KdмHи камшi.мu (о) камшix 
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Трећа uошuарадuгма uрве деКЛUllацuје 

§ 30. Именице треће потпарадигме су средњег рода са основом на 
тврд сугласник у номинативу једнине, а имају две главне варијанте про

мене: 

а) Именице треће потпарадигме без непостојаног самогласника 

аl) Именице треће потпарадигме без непостојаног самогласника и 

без проширивања основе у множини (тип слово): 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. ЛОК. 

једн. слово слова слову слово словом (о) слове 

МН. слова слов словdм слова словdмu (о) словdx 

а2) Именице треће потпарадигме без непостојаног самогласника, са 

проширивањем основе у множини суфиксом I-ј-I и са наставком -ев у ген. 

МН. (тип крыло): 

НОМ. ген. дат. акуз. ИНСтр. ЛОК. 

једн. КРЫЛО крыла крылу крыло крылом (о) крыле 

МН. КрЬlЛЬЯ КРЬlльев КРЬ1ЛЬЯМ КрЬlЛЬЯ КРЬ1ЛЬЯМU (о) крыlьяхx 

б) Именице треће потпарадигме с непостојаним самогласником 

[о] или [е] у генитиву множине (тип окно): 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. ЛОК. 

једн. окно окна окн.-У окно окном (06) окне 

МН. окна окон окнам окна окнами (06) окнах 

Двосложне именице средњег рода друге деклинације с нултим на

ставком у генитиву множине и групом сугласника на крају основе разбија

ју ту сугласничку групу непостојаним самогласником, нпр. ведро: вёдра, 

вёдер ... , вино: вина, вин ... , кольцо: кольца, колец ... , окно: окна, окон, nись
мо: nисьма, писем ... , ребро: рёбра: рёбер ... 

Именице средњег рода са основом на -ст, -зд или са суфиксом 

-ст в-о не мењају сугласничку групу краја основе непостојаним самогла

сником ни у генитиву множине, нпр. мест, гнёзд, знакомств и сл. 

Чешврша uошuарадuгма uрве деКЛUllацuје 

§ 31. Именице четврте потпарадигме су средњег рода са основом на 
мек сугласник, или на Iж/ или IцI у номинативу једнине, и имају две глав

не варијанте промене: 
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а) Именице четврте потпарадигме без непостојаног самогласника 
аl) именице које се не завршавају на -ие (тип море) 



ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. море моря морю море морем (о) море 

МН. моря морей моря.м 
, 

моря.мu (о) морях моря 

а2) именице које се завршавају на -ие (тип здdнuе) 

НОМ. ген. дат. акуз. ИНСтр. лок. 

једн. здdнuе здdния здdнuю здdнuе здdнuем (о) здdнuu 

МН. здdнuя здdнuй здdниям здdнuя здdниямu (о) здdнuяx 

а3) именице које се завршавају на -ьё (тип nитьё), и које, скоро 
све, имају само једнину, нпр. 

НОМ. ген. дат. акуз. ИНстр. лок. 

једн. nиmьё numья numью nиmьё numьём (о) nиmье 

б) Именице четврте потпарадигме с непостојаним самогласником 
(који се вокализује у генитиву множине) 

бl) именице које се завршавају на ненаглашено -е, а имају основу 
на /ц/ (тип сердце) 

НОМ. ген. дат. акуз. ИНСтр. лок. 

једн. сердце сердца сердцу сердце сердцем (о) сердце 

МН. сердца сердец cepдцdм сердца сердцамu (о) сердцах 

б2) именице које се завршавају на -ье (типущелье) 

НОМ. ген. дат. акуз. ИНСтр. лок. 

једн. ущелье ущелья ущелью ущелье ущельем (06) ущелье 
МН. ущелья ущелuй ущельям ущелья ущельямu (06) ущельях 

Низ именица према некој особини стоји посебно у односу на све 
претходне варијанте друге деклинације (нпр. небо, тело, яйцо, .мечтd, 
борьбd, коnьё, кУрица ... ). 

Иако граматички изоловане, неке од тих именица су честе, па се ов

де посебно наводе. Тако именица небо у множинским облицима проширу
је основу суфиксом -ес-, дакле: небесd, небес, небесdм ... ; именице борьбd 
и .мечтd имају генитив множине с проширеном основом: боренuй (када је 
у питању апстрактна борба), .мечтdнuЙ, именица коnьё има у генитиву мно

жине облик коnuй, яйцо има у ген. МН. облик ЯUЦ, а кУрица има у МН. облик 
кУры, ређе курицы, ген. КУР итд. 

Напомена. - Двосложне именице средњег рода друге деклинације с 
нагласком у једнини на основи имају у множини нагласак на наставку (ако на

ставак није -о, DПО је случај у генитиву множине), нпр. nоле - nолJi, nолей ... , 
море - моря, морей ... , сердце - сердца, сердец ... (има и изузетака, нпр. кресло 
- кресла, кресел ... ). 
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Двосложне именице средњег рода друге деклинације с нагласком у 
једнини на наставку (ако наставак није -о, пrrо је случај у генитиву множине) 
имају у множини нагласак на основи, IПIр. ведро - вёдра, вино - вина, кольцо 
- кольца, окно - окна, nисьмо - nисьма, ребро - рёбра, село - сёла итд. 

Тросложне именице средњег рода друге деклинације с нагласком у 
једнини на првом слогу основе имају у множини нагласак на наставку (ако на
ставак није -о, као у генитиву множине), IПIр. зеркало - зеркалd, кружево -
кружевd, облако - облакd итд. (постоје изузеци, нпр. озеро - озёра). 

Тросложне именице средњег рода друге деклинације с нагласком у 
једнини на другом слогу основе имају у множини нагласак на истом слогу, 

нпр. болоmо - болоmа, KOnblmo - KOnblma, Kopblmo - Kopblma итд. 
Тросложне именице средњег рода друге деклинације с наставком у 

једнини на наставку имају у множини наставак на другом слогу основе, IПIр. 
колесо - колёса, nолоmно - nолоmна итд. 

у четврту парадигму прве деклинације спадају и именице средљег 
рода са основом на меке сугласнике у номинативу једнине који се бележе 

, (" ћ" )' б (" ") словима ч или Щ, нпр. вече ве е , истор. , nасm uще пашљак иако су 

љихови правописни наставци, осим наставка номинатива једнине, једнаки 
наставцима именица са основом на тврд сугласник, нпр. вече, веча, вечу ... ; 
ndсmбuще, ndсmбuща, ndсmбuщу ... 

у четврту парадигму прве деклинације само наставком -е у номи
нативу једнине улазе и именице на тврд сугласник /жЈ, нпр. л6:ж:е, цвеmо
л6:ж:е. У свему другом такве именице припадају трећој потпарадигми прве 
деКЛ~tчације. 

Именице друге деклинације 

§ 32. Руске именице друге деклинације деле се на две потпарадиг
ме према томе да ли се основа именице завршава на тврд или на мек сугла

сник, а затим се даље и једна и друга потпарадигма дели на неколико вари
јаната. Све именице друге деклинације имају један заједнички дублетни 
наставак. То је наставак инструментала једине који има лик -ой или -ою 
(-ей или -ею). Овај други лик наставка (нпр. рек6ю, рук6ю, сесmр6ю, нянею 
итд.) ређи је, а користи се или ради стилизације текста (звучи застарело) 
или, у поезији, ради ритма. 

Прва йой1йарадигма друге деклuнацuје 
(Именице чија се основа завршава на шврд суглаеник) 

1) именице без непостојаног самогласника (типр6дuна) 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. родина родины родине родину родиной (о) родине 

МН. родины родин родинам родины родинами (о) родинах 
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2) именице с непостојаним самогласником у генитиву множине 
(тип сестра) 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. сестра cecmpbl сестре сестру сесmр6й (о) сестре 

МН. сёстры сестёр сёстрам сестёр сёстрами (о) сёстрах 

Напомена. - Именице друге деклинације на -а у номинативу једни
не, а с нултим наставком у генитиву множине и групом сугласника на крају 
основе, разбијају ту сугласничку групу непостојаним самогласником, нпр. 
д6чка: д6чкu, д6чек ... , марка: марки, марок ... , сербка: сербкu, сербок ... , сестра: 
сёсmры, сесmёр ... , т6чка: m6чки, т6чек ... , виш1lЯ: вишни, вUшен ... Скоро све 
именице на -ня које у ном. јед. имају сугласник испред -ня, као вишня, у гени
тиву множине имају основу на тврд сугласник [н], уз неке изузетке као ппо су 
бdрышня, боярыш1lЯ, деревня, кухня, где се и у генитиву множине задржава 
основа на мек сугласник [н'], дакле: бdрышень, боярышень, деревень, кУхонь. 
Именице као виш1lЯ прнпадају другој потпарадигми, в. §33, Т. 3. 

Именице женског рода са основом на -зд, -ст не упрошћавају сугла
сничку групу непостојаним самогласником ни у генитиву множине, нпр. звёзд 
(од звезда), цист (од циста) и сл. 

3) именице са основом на [к], [г] или [х] (тип река) 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. река реки реке реку рек6й (о) реке 

ми. реки рек рекам реки реками (о) реках 

4) именице са основом на [ж], [ш] или [ц] (тип межd, душd, овца) 

нам. ген. дат. акуз. ИНСтр. лок. 

једн. душd души душе дУшу душ6й (о) душе 

МН. дУши душ дУшам дУши дУшами (о) дУшах 

Напомена. - Неке именице треће деклинације са основом на тврд 
или на мек сугласник имају покретан нагласак, тако да је у свим облицима 
осим генитива множине на -0 нагласак на наставку, а у акузативу једнине пре
лази на први слог основе. У такве именице спадају и бородd, боронd, вода, го
ловd, гора, душd, землfi, зимd, нога, nора, река, рука, сnина, среда, стена, цена, 
щекd. Именица землfi има на крају основе сугласничку групу МЛ, која се у ге
нитиву множине разбија непостојаним самогласником, па зато генитив мно

жине те именице гласи земель. 

Друга йошйарадuгма друге деклuнацuје 
(Именице чија се основа завршава на мек сугласник) 

§ 33. Именице друге деклинације са основом на мек сугласник има
ју пет варијаната промене: 

1) Именице без непостојаног самогласника у основи (тип шiня) 
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НОМ. ген. дат. акуз. инстр. ЛОК. 

једн. 1lJiня шiни няне шiню няней (о) шiне 

мн. няни нянь няням нянь шiнями (о) нянях 

2) именице с непостојаним самогласником у генитиву множине 
(тип зе.млJi) 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. ЛОК. 

једн. земл.Я зе.млU зе.мле зе.млю зе.млёй (о) зе.мле 

мн. зе.мли земель землям зе.мли землями (о) зе.млях 

3) Именице с непостојаним самогласником у генитиву множине ко
је се у номинативу једнине завршавају на -nя са сугласником испред -nя 

(тип miсnя), нпр. 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. ЛОК. 

једн. nесня песни nесне nесню nесней (о) nесне 

мн. песни nесен nесням песни nеснями (о) nеснях 

4) Именице с непостојаним самогласником у генитиву множине ко
је се завршавају на -ья (тип лгунья) 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. ЛОК. 

једн. лгунья лгуньu лгјнье лгунью лгуньей (о) лгунье 

мн. лгуньи лгуний лгуньям лгуний лгуньями (о) лгуньях 

5) Именице које се завршавају на -uя (тип dр.мuя) 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. ЛОК. 

једн. dрмuя армии армии dрмию dрмией (06) армии 
мн. армии dрмий dрмuям армии dрмuями (06) dрмuяx 

Именице треће деклинације 

§ 34. Руске именице треће деклинације имају две основне варијан
те у зависности од тога да ли у именичкој основи постоји или не постоји 
непостојани самогласник. 

а) Именице без непостојаног самогласника у основи (тип кость) 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. ЛОК. 

једн. кость кости кости кость костью (о) кости 

мн. кости костей костя.м кости костя.ми (о) косmЯx 

б) Именице с непостојаним самогласником у номинативу, акузати
ву и инструменталу једнине (тип ложь, люб6вь), нпр. 
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ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. люб6вь любви любви люб6вь люб6вью (о) любви 

Напомена. - Множина од именице люб6вь готово је сасвим изван 
употребе. Ако је у питању руско женско име Люб6вь, основа је иста у свим об
лицима, тј. нема непостојаног самогласника, а наставци су исти као за имени
цу люб6вь, дакле: Люб6вь, Люб6вu, Люб6вu итд. 

Именице треће деклинације на -0 у номинативу једнине и с групом 
сугласника на крају основе, у облицима који се завршавају на -0 (номина
тив и акузатив једине) разбијају ту сугласничку групу непостојаним само
гласником, нпр. любовь, любви; рожь, ржu; церковь, церкви и сл. Изузе
так су именице чија се основа завршава двама сугласницима од којих је пр
ви /с/ или /з/, нпр. кость, ЖИЗllЬ. Те сугласничке групе остају исте у свим 
падежним облицима, нпр. кость, кости, кости ... ; ЖUЗllЬ, жUЗllИ, жUзllИ ... 

Поред тога постоји и: 
в) варијанта треће парадигме према којој се мењају само именице 

мать и дочь, чија се основа у свим падежима осим номинатива и акузати
ва једнине завршава на -ер-. 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. мать матери матери мать матерью (о) матери 

мн. матери матерей MaтepJiм матерей MaтepJiми (о) матеря.х 

Именица дочь има у инструменталу множине облик дочерьмU. 
Најзад, постоје и: 
г) варијанте према којима се мењају неке именице треће парадигме 

са статусом морфолошког изузетка (нпр. церковь, nуть и др.), уп. 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. церковь церкви церкви церковь церковью (о) церкви 

церкви 
,~ , 

церкви церквами (о) церквЈх мн. церквеи церквам 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. nуть пути пути nуть nутём (о) пути 

мн. пути nутей nутЯм 
, 

nутЯмu (о) nутя.х nути 

Напомене. - Облици датива, инструментала и локатива множине 

именице церковь могу да гласи и (истим редом) цepKвJiм, цepKвJiми, (о) 
церквя.х. 

Именица nуть је мymKOГ рода. 
Именице треће деклинације једносложних основа, када су у конструк

цији с предлозима в или на, могу имати наглашени наставак у локативу једни
не, нпр. в глуби, в глуши, в горсти, в груди, в грязи, в дали, в двери (или в 
двери), в клет и, в кости (или в кости), в крови, на мели, в ночи, на оси, в nечи 
(или в nечи), в nыли, в связи (или в свliзu), в сети (или в сети), в стеnи, в тени, 
в тuши, в цеnи (или в цеп и), в шерсти (или в шерстu), в щели. 
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Именица глушь има у свим падежима (осим номинатива, акузатива и 

инструменталаједнине) нагласак на наставку. 

Именице четврте деклинације 

§ 35. Руске именице четврте деклинације мењају се према следећем 
обрасцу: 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. Uмя имени имени именем (06) имени 
мн. именd имён именам именd именами ( об) именах 

у ту групу иду именице брем.я, выl.я,' знdмя, Uмя (и nолyUм.я), 
nлdмя, nлем.я, семя (и льносем.я), стрем.я и тем.я, али скоро свака од њих 
представља у неком погледу изузетак. Стрем.я и сем.я имају у генитиву 
множине облике семян и стремЯн. 3нdмя, за разлику од осталих именица 
четврте парадигме, има у целој множини наставак на другом слогу (знамё
на, знамён, знамёнам ... ), а брем.я, выl.я,' тем.я и nлdмя обично се не употре
бљавају у множини. 

Именице ове групе толико су малобројне, а већина од њих има не

ки изузетак у промени (због чега не представљају компактну групу), па не 
бисмо погрешили ни ако бисмо их третирали као групу изузетака, а не као 
посебну деклинацију. Већина наставака у промени тих именица једнака је 
промени других именица средњег рода па се зато могу посматрати и као 

потпарадигма прве деклинације. 

ГРАМАТИЧКЕ КАТЕГОРИЈЕ ИМЕНИЦА 

§ 36. Именице у руском језику имају граматичке категорије рода, 
броја, падежа и живог или неживог (аниматности или инаниматности). 

Категорија рода 

§ 37. Категорија именичког рода је класификациона категорија. То 
значи да се именице не могу мењати по родовима (као, на пример, приде

ви) него да свака именица припада одређеном роду. Све именице руског је
зика начелно су подељене у три групе које се традиционално називају име
нице мушког, женског или средњег рода. Иза те три групе именица не сто
је три различита и увек препознатљива значења. Не може се рећи да име
нице мушког рода увек значе мушки пол (као у примерима дедушка, отец, 
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брат, внук .. .), а да именице женског рода увек значе женски пол (као у при
мерима бdбушка, мать, сестра, внУчка ... ). Таквих именица је сразмерно 
много мање од многобројних случајева када граматички род не означава 
никакав пол (нпр. с6лнце, небо, м6ре, зеМЛJi, вода, дом .. .) или када се гра
матички род и природни пол не подударају (нпр. за жену се може рећи 
хор6шuй врач, за девојчицу се може рећи хор6шuй ребёнок, реч кит важи 
за оба пола итд.). 

Основна улога облика за именички род није да обележе природни 
пол, иако има и таквих случај ева, него да се путем граматичког слагања 
(конгруенције) у роду именице и именичких атрибута (нпр. н6вый дом) или 
именице и предиката (нпр. Дом nостр6ен), укаже на значењске и синтак
сичке везе између делова реченице. 

Из појединих именичких наставака, узетих издвојено обично се не 
може закључити ког је рода именица. То се може знати када се зна атрибут 
те именице (нпр. н6вый ремень, али све;жая зелень) или њен предикат (нпр. 
Врач nрuшёл, или Врач nрuшла), или тип њене промене: нпр. именице с 
променом типа кость увек су женског рода, а именице с променом типа 

время увек су средњег рода. 

Напомена. - Неке руске именице имају дублете у роду: гeopгUH // 
гeopгUHa (ређе), жарd // жар (застарело), жuрdф // жuрdфа (ређе), заусенец // 
заусенuца (ређе), клdвuша // клdвuш, сnазм // сnазма, сmавень // сmdвня и др. 

§ 38. Када се именички род схвата као тип конгруенције, односно 
конгруенциј ска класа, онда се мушком, женском и средњем роду 
прикључују и именице које немају облике за једнину (рlura1iа tantum) јер је 
у њиховој непотпуној промени и конгруенција тих именица, узета у укуп
ности облика који је чине (без једнине), заиста специфична, нпр. н6вые 
сани, н6вых саней, н6вым санЯм, новые сани, н6выми санЯмu, о н6вых санЯх 
итд. у традиционално конципираним граматикама и у школским руским 

граматикама именице рluта1ја tantum ипак се не разматрају у вези с родом 
него у вези с категоријом именичког броја, па ће зато й овде (с обзиром на 
практичну усмереност ове кљиге) тако бити учињено. 

у граматикама руског језика издваја се и група именица под нази
вом именице општег рода, које су према својим својствима изборног ро
да (или мушког рода, или женског рода). 

§ 39. Именице тзв. опmтег рода (имена существительные 6бщего 
р6да) су именице са наставцима промене типа мама или тётя које, према 
типу конгруенције који се изабере, сходно ономе шта се жели рећи, могу 
бити или мушког рода (и тада се односе на мушка лица, нпр. Бедный си
рота nлdкал) или женског рода (и тада се односе на женска лица, нпр. Бед
ная сирота nлdкала). Именице општег рода увек значе лице према некој 
карактеристичној негативној особини. Руским именицама општег рода у 
српском језику само су донекле сличне у целини малобројне именице типа 
йијаница, свађалuца и сл. 
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Напомена. - у именице опппег рода у руском језику спадају: бед

нka, бело ручка, бродkа, брюзга, бука, верзила, воротила, всезndйка, выlкоч-

ка, горемыlа,' грязnуля, гулJiка, дурачunа, дыла,' егозd, :жdдunа, забwiка, 
задuра, зазndйка, заuка, замарdшка, замухрыlка,' заnуда, заnевdла, заnравила, 

здоровила,зевdка,злюка,~vбрила, калека, каndлья, клu~а, коnУша, крuвлJi
ка, лdкомка, лгуnuшка, левшd, ле:жеб6ка, ломdка, мазила, малютка, мен.Яла, 

мuлЯга, молодчdга, мЯ.мля, nадоеда, nадоедdла, nеве:жа, nеве:жда, nевидимка, 
nедотёnа, nедотр6га, nедоучка, nеnоседа, nерЯха, nюnя, об:ж6ра, одun6чка, 
nаиnька, nисака, nлdкса, nовеса, nодлuза, nодметdла, nодстрекdла, 

nоnрошdйка, nрuлundла, nрuставdла, nройд6ха, nролdза, nростофиля, 

nрощелыlа,' nустельгd, nустомеля, nыinuца, работilга, раззява, разunя, раз
мазnя, раскоряка, растерЯха, растрёnа, pacтilna, рёва, р6хля, самоучка, 

свят6ша, cuмnaтilгa, сирота, сквалыlа,' скрЯга, сладкое:жка, сластёnа, с6nя, 
сорвuголовd, тарат6рка, тёзка, тетеря, тuх6nя, туnица, убuйца, умница, 

ур6диnа, хаn:жd, хаnуга, хuтрюга, хныlал(к)а,' чuстюля, чудила, шельма, ябе
да. 

Иако се многе именице тзв. општег рода могу односити једнако на оба 

пола (нпр. заnевdла, орdла, с6ня), неке именице те групе употребљавају се 
углавном или искључиво за мушки пол, нпр. воротила, кутила, заnравила). 

§ 40. Род именица у руском и српском језику често је подударан, 
али има и много случај ева када формално и значењски сличне именице у 
та два језика немају исти род, нпр. 

мушки род 

у руском: у српском: 

адрес адреса 

банdн банана 

банк банка 
бук буква 

гарd:ж гаража 

лuмоndд лимунада 

зdнавес завеса 

зверь звер 

:жuрdф жирафа 

6стров острво 

nарад парада 

nлЯ:ж плажа 

суп супа 

торт торга 

шоколdд чоколада 

женски род 

у руском: у српском: 

акварель акварел 

брошь брош 

вuолоnчель виолончело 

детdль детаљ 
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дуэль дуел 

кровать кревет 

летоnись летопис 

мышь мит 

модель модел 

Обь Об 
nодnись потпис 

рукоnись рукопис 

Сибuрь Сибир 

система систем 

фланель фланел 
цель циљ 

шинель шињел 

шраnнель шрапнел 

средњи род 

у руском: у српском: 

яблоко јабука 
облако облак 
войско војска 

Категорија броја 

§ 41. Именице у руском језику имају граматичку категорију броја, 
у оквиру које се разликовањем облика за једнину (рус. единственное 
чuсло) од облика за множину (рус. множественное чuсло) оно што је озна
чено именицом количински одређује као једно или као нешто што постоји 
у количини већој одједан. 

Од тог општег правила постоје изузеци. На пример, збирне имени
це (студен чест во, nолк, ceMЪJi ..• ) обликомједнине означава ју скупове који 
имају више од једног члана, али код којих је идеја целине важнија од поје
диначног па се и граматички осмишљавају као једно (једнина), а, с друге 
стране, именице plura1ia tantum обликом множине могу означавати један 
предмет (нпр. одни ножнuцы "једне маказе"). Постоје и други изузеци. 

§ 42. Од општег правила да именице имају облике за једнину и об
лике за множину одступају и именице које се употребљавају само у једни

ни - singularia tantuт, нпр. 3емлЯ, РоссUя, Сербuя, Ивdн Грозный и др. 
Именице singularia tantuт обухватају, прво, властите именице (Объ, Урdл, 
ГОголъ ... ), друго, градивне именице (молоко, вода, зОлото ... ), треће, збир
не именице (молодёжъ, учuтелъство, детвора ... ), четврто, називе особина 
(детство, красота, бедностъ ... ). Највећи део таквих именица заправо по
тенцијално има облике множине, који се ипак мање или више ретко упо

требљавају, нпр. 
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в нdшей школе былo nять Марин и шесть Владимиров. 
у нашој школи било је пет Марина и шест Владимира. 

§ 43. Именице pluralia tantum немају облике за једнину него обли
ком за множину, означавају било једнину (нпр. одни сЈни), било множину 
(нпр. все сЈни), а да ли се ради о једнини или о множини, то показује кон
текст у којем се таква именица налази. Именице рlUГaliа tantum обично зна
че: 1. предмете из два дела (сЈни, н6жнuцы, шmанЪz ... ), 2. градивност 
(чернила, 6mрубu, оnилКU .. .), 3. врсте HaMeHcKCfГ новца (кармЈнные, коман
дuр6вочные, сУmочные ... ), 4. игре (жмурки, nряmкu, горелкu ... ), 5. властите 
именице (Альnы, Афuны, Балкdны ... ), 6. посебно схваћене дане, а понекад 
и обичаје у вези с њима (uменины, nоминки, смоmрИны ... ), 7. разне предме
те, углавном алатке (вUлы, грdблu, ЩUnЦЬZ ... ), 8. разне друге појмове 
(въzборы, мемуЈры, nересУды ... ). 

Напомена. - Именице без облика за једнину су, поред осталих, и: 

алuменты, аnлодисменты, бегd, белuла, боеnриndсы, брызu,' брюки, будни, 
весьz, вUлы, ворота, всходы, вьz:ж:uмки, горелки, грdбли, гусли, дебdты, дебри, 
девчdта, деньги, д:ж:унгли, дрова, дро:ж:ки, духи, :ж:мурки, uмeHиHЫ, кавьzчки, 
кальсоны, канuкулы, качели, клещи, козльz, колготки, колики, коренья, кри
вотолки, кf;дpи, куранты, кусdчки, лdты, макароны, мемуары, мостки, наnад
ки, начdтки, недра, неладьz, ножницы, н6:ж:ны, носилки, об6и, огнеуn6ры, 

ок6вы, очuстки, очкu, nанты, nерегов6ры, nерила, nлdвки, nлоскогјбцы, nере
суды, nоб6и, nодмостки, nодтя:ж:ки, nоминки, n6ручни, nотроха, n6хороны, 
nриnасы, nроводы, nр6иски, nрятки, nуты, nятнdшки, рейтузы, р6ды, р6з
вальни, румЯна, салdзки, сани, сени, слdсти, слuвки, смотрины, строnила, суб
тр6nики, сумерки, сутки, счёты, тиски, mpycbz, узы, уста, финdнсы, 
хл6nоты, хл6nья, хор6мы, цuмбdлы, чdры, часьz, чётки, шаровdры, шdxматы, 
ш6рты, ш6ры, штаньz, щи, щиnцьz, ясли итд. 

Именица щи је, иначе, једина именица у руском језику која у основи 

има само један сугласник [ш':], уместо којег се може изговарати и [ш'ч']. Ме
ња се щи, щей, щам ... итд. У благонаклоном говору може се употребити и ге
нитив множине щец, нпр. Возьмu щец. Та основа (щец) не долази ни у једном 
другом падежу осим генитива множине. 

Балкdны је назив полуострва, а Балкdн је назив планине. 

Неке именице рlurаliа tantum имају придевску промену, а међу њи
ма је највише таквих које значе наменски новац, нпр. кармЈнные, коман
дuр6вочные, налuчные, сУточные итд. 

§ 44. Чињеница да од именица наведених у претходној напомени 
само мањи број има у српском језику као еквивалент такође именицу рlu
гаliа tantum (в. списак даље) показује да су ту разлике између руског и срп
ског језика велике. Међу наведеним руским именицама које се не употре

бљавају у једнини има много таквих чији српски еквивалент има једнину 
или се понекад употребљава у једнини, нпр. алuменmы, аплодuсменmы, 
белuла, буднu, весыl' вор6mа, вьzжuмкu, горелкu, дебdmы, дебpu, девчdmа, 
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дeHЬгu, джунглu, духи, жмуркu, uмeHиHЫ, кавыlкu,' канuкулы, качелu, 
к6злы, коренья, краги, крuвоm6лкu, кfдpи, куранmы, лdmы, мосmки, наnад
ки, нелdды, об6u, огнеуn6ры, nерила, nлdвкu, nодм6сmки, nOMil1lKU, n6руч
ни, nоmроха, n6хороны, nр6воды, nр6иски, рейmузы, р6ды, румЯна, сени, 

слdсmu, слuвкu, сmроnила, субmр6nuкu, сумерки, суmки, счёmы, хл6nоmы, 
хл6nья, хор6мы, чdры, часыl' шdxмаmы, ш6рmы, ш6ры, щu, щunцыl итд. 

Категорија падежа 

§ 45. У руском језику именице се мењају по падежима (иако посто
је и непроменљиве именице). Руске именице имају шест падежа, а руски 
падежни систем од српског се разликује по томе што у руском језику нема 
вокатива. Облици вокатива су у руском језику или граматички архаизми 
(нпр. Г6сnоди Б6же!), који су због крајње малобројности фактички грама
тички изоловане појаве у језичком систему, или су то вокативни облици 
углавном двосложних имена и назива чланова породице и сродства на -а, 

нпр. Лен! од Лена или Маш! од Мdша; nаn! од nаnа и сл. (в. § 544). 

Именице йрема шийу йромене 

§ 46. Субстантивни тип промене обухвата наставке и промене у 
основи који су карактеристични пре свега за именице, нпр. серб, серба, 
сербу ... , мама, мамы, маме ... , хрисmиан-ин, хрисmиан-ин-а, хрисmиан-Ин-у ... , 
а у множини хрисmиане, хрисmиан ... итд. 

§ 47. У руском језику сразмерно мањи број именица (али много ви
ше него у српском језику) има адјективни тип промене, тј. има наставке 

који су карактеристични пре свега за придеве, нпр. русскuй, русского, 

рУсскому ... ("Рус"), nравослdвный, nравослdвного, nравослdвному ... ("пра
вославац") итд. Прелазак других врста речи (пре свега, придева) у имени
це зове се супстантивација. 

Такве именице могу бити мушког рода, нпр. весmов6й, вожdmый, 
з6дчuй, к6рмчuй, леснuчuй, лешuй, масmеров6й, новобрdчный, nодсудUмый, 
nорmн6й, nровожdmый, с6ЯЗн6й .... ; женског рода, нпр. вселенная, г6рнuч
ная, госmuная, закусочная, заnяmdя, кладовdя, коmщљная, мосmовdя, нdбе
режная, новобрdчная, nарuкмdхерская, nрdчечная, родосл6вная ... ; и сред
њег рода, нпр. жарк6е, насек6мое, nuр6жное, nодлежdщее, nриданое, 
сказуемое, чuслumельное итд. Неке именице са адјективним типом проме
не немају облике једнине (в. § 43). 

Адјективну промену имају и неке именице са суфиксима партици

па (нпр. учёный) па чак и неке именице с постфиксом карактеристичним за 

повратне глаголе (нпр. nресмыкdющееся "гмизавац"). 
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§ 48. Један број именица има мешовити, супстантивно-адјекrив
ни тип промене, нпр. презимена типа Пушкuн, Тургенев, Чехов, Лосев, 
Лесничий и сл. као и називи градова са истим суфиксима у основи (нпр. Пу
шкuн, Краков, Киев), иако такви називи градова немају сасвим исту проме
ну као одговарајућа презимена будући да у инструменталу једнине имају 

именички, а не придевски наставак, нпр. над городом. Пушкином., али с 
Александром. Пушкиным. (в. § 220). 

§ 49. У руском језику има и неколико хиљада непромеиљивих 
именица. Њихов број се повећава. Највећим делом то су речи преузете у 
руски из других језика (нпр. алиби, ателье, барокко, болеро, ватерnоло, 
вето, вИски, дерби, джиу-джитсу, дом.инО, евро, желе, интервыо, кабаре, 
казино, кафе, кенгуру, кило, Kuм.OHO, кофе, кредо, купе, либретто, лото, 
м.етрО, nианино, nони, радио, рококо, скерцо, сом.бреро, соnрано, табу, 
такси, танго, фиdско, флам.инго, харакири, шuм.nанзе, эм.бdрго, эсnе
ранто, Янки ... ), али ту има и руских речи, нпр. презимена типа Живdго, 
седых и сл. Такве именице немају падежне наставке, па према томе ни би
ло какву посебну морФолошку промену. Већином су средњег рода. У којем 
су падежу употребљене види се из контекста у којем су употребљене, нпр. 
новое такси, от нового такси, к нОвом.у такси итд. 

Напомена. - Назив нулша йромена, који се понекад може срести у 

литератури у вези са морфологијом непромеlUЬИВИХ именица, тамо се односи 
на именице које морфолошку промену фактички немају. Он био би једнако оп
равдан као када бисмо и свим другим непромеlUЬИВИМ облицима давали статус 

нулте промене, нпр. глаголским прилозима, непромеlUЬИВИМ придевима и сл. 

Расйодела uменuчкuх насшавака йрема йадежuма 

§ 50. У руском језику, као што је речено постоји шест падежа: но
минатив (рус. uм.енительныЙ nадеж), генитив (рус. родительный nадеж), 
датив (рус. дdтельный nадеж), акузатив (рус. винительный nадеж), ин
струментал (рус. творительный nадеж) и локатив (рус. nредложный 
nадеж), док су облици за вокатив (рус. звdтельный nадеж) доста ретки. 

Пошто номинатив једнине не представља проблем у усвајању ру
ских падежа, јер је то полазни облик, у којем се реч научи као лексема или 
се узима за граматичку промену; пошто датив, инструментал и локатив 

множине имају за све именице исте наставке: -ам. (-ям.), -ам.и (-ям.и), -ах 
(-ях); пошто се облик акузатива једнине мушког рода и акузатива множине 
свих родова увек равна према номинативу или генитиву (с обзиром на зна
чење живог или неживог), средњи род има увек акузатив једнак номинати

ву, што важи и за именице типа кость у једнини, а именице на /-а/ имају 
увек акузатив једнине на /-у/, те пошто се датив једнине уопште одликује 
минималним избором наставака (/-у/, /-е/ или /-иI), из тога следи да у ру
ској падежној промени посебну пажњу треба обратити на генитив једнине 
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и множине, као и инструмешал и локатив једнине и номинатив множине, 
где је разноврсност падежних наставака већа. 

у целини расподела наставака према падежима у руском језику да

је следећу слику. 

§ 51. Номинатив једнине. - Наставак -0 имају именице мушког ро
да на тврд или на мек сугласник (нпр. стол, день) и именице женског рода 
на мек или на шуштави сугласник (нпр. лань, вошь). 

Наставак -а или -я имају именице женског рода на тврд или на мек 

сугласник (сестра, юiня) или мушког рода (нпр. воевода, дЯдя). Наставак 
-я имају у писаљу и неке именице средљег рода (нпр. время) 

Наставке -о или -е имају именице средљег рода на тврд или на мек 
сугласник (нпр. nисьмо, море) 

§ 52. Генитив једнине. - Наставак -а или -я имају именице мушког 
и средљег рода на тврд или на мек сугласник (нпр. столd, царя, nисьмd, 

мОря). 
Наставак -ы или -и имају све именице женског рода (нпр. cecmpbl, 

няни, лdни) и неке именице мушког рода на тврд или мек сугласник (нпр. 

воевода, дядя), као и именице средљег рода типа время (нпр. времени). 
Наставак -у или -ю у генитиву једнине могу да имају, поред настав

ка -а, именице мушког рода, чешће са нагласком на основи, када значе део 
материје или скупа (нпр. мёду, чdю, народу иако данас све чешће у истом 
значељу: мёда, чdя, народа). 

Напомена. - Наставак -у у генитиву једнине по правилу је ненагла
шен, што не важи за именице на -ёк или -ок које могу да имају ген. једн. на -у 

(нпр. чаёк - чайкУ; сахар6к - сахаркУ), уз неке друге изузетке (нпр. nес6к -
пескУ). 

I 

Генитив на -у среће се и у неким предлошким конструкцијама у ко-
јима именица нема ни градивно ни збирно значеље, нити конструкција има 
деоно (тј. партитивно) значеље, нпр. без разбору, без риск у, без сnросу, без 
счёту, без уБыlку,' из виду, из лесу (// из лесу), от дыlу,' с бою, с виду, с 
голоду, с исnугу, с nереnугу, с полу, со CMe~, со страху. 

Генитив на -у се среће и у неким устаљеним изразима у којима име

нице нису ни градивне ни збирне, нити конструкција има деоно значеље, 
нпр. ни слу~ ни духу, ни склdду ни лdду, чтоб его духу здесь не было, с боку 
на бок, с глdзу на глdз (nоговорить), час от часу и др., као и у неким по
словицама, нпр. Не знdя броду не сјйся в воду, С миру по нитке - голому 
рубdшка и др. 

Напомена. - Наставци -а и -я у генитиву једнине су правописно два 

наставка, а фонолошки један наставак /-а/; наставци -Ь! и -и У генитиву су пра
вописно два наставка, а фонолошки један наставак ј-иј; наставци -у и -ю у ге

нитиву и у акузативу су правописно два наставка, а фонолошки је то један 
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наставак /-у/ итд. Сагласно правилима руског правописа, избор слова за беле
жење самогласника зависи од тога да ли је претходни сугласник тврд или мек 

па се зато исти фонолоПlКИ наставак често пише на два начина. 

§ 53. Датив једнине. - Наставак -у или -ю имају именице мушког 

или средњег рода на тврд или на на мек сугласник (нпр. столу, царю, nись
му, мОрю). 

Наставак -е имају именице женског рода типа сестра, шiня и неке 

именице мушког рода на тврд или мек сугласник типа воевода, дядя (нпр. 

сестре, няне, воеводе, дЯде). 
Наставак -и имају именице женског рода типа армия и кость (нпр. 

армии, кости) као и именице средњег рода типа время (нпр. времени). 

§ 54. Акузатив једнине. - Наставак исти као у номинативу једнине 
имају именице средњег рода, именице мушког рода које не значе нешто 

живо (нпр. село, море, стол) и именице женског рода типа кость. 
, Наставак исти као у генитиву једнине имају у акузативу једнине 
именице мушког рода које значе живо (нпр. браm, царь), уз неке именице 
мушког рода које не значе живо, али према нечему значењски личе на оне 

које значе живо (нпр. nокойник, робот). 
Наставак -у или -ю имају именице женског рода и неке именице му

шког рода на тврд или мек сугласник типа сестра, няня, воевода, дядя (нпр. 
сестру, няню, воеводу, дЯдю). 

§ 55. Инструментал једнине. - Наставак -ом имају именице мушког 
и средњег рода чија се основа завршава на тврд сугласник (нпр. столом). 

Наставак -ём имају именице мушког рода чија се основа завршава 
на мек сугласник, а наставак је под нагласком (нпр. царём). 

Наставак -ем имају именице мушког и средњег рода чија се основа 

завршава на мек сугласник или се завршава на [ц], [ж] или [ш], а нагласак 

је на основи (нпр. учuтелем, немцем, сторо:ж:ем, маршем, морем, сердцем, 

временем ). 
Наставак -ой имају именице женског рода типа сестра и мушког 

рода типа воевода, дакле чија се основа завршава на тврд сугласник или на 
[ч'] (нпр. сестрой, воеводой, свечОЙ ... ). Тај наставак у инструменталу има и 
једина именица на щ-а, а то је именица nращ-а "праћка" (инстр. једн. 
nращОЙ). 

Наставак -ёй имају у инстр. једнине именице женског рода на -я чи

ја се основа завршава на мек сугласник, а наставак је под нагласком (нпр. 
роднёй, струёй, С6UньёЙ). 

Наставак -ей имају именице женског рода на -я или -а, основе на 

мек сугласник или на [ц], [ж] или [ш] и са нагласком на основи, као и име

нице мушког рода типа дядя (нпр. нЯней, ученuцей, са:ж:ей, ношей, дЯдеЙ). 
Наставак -ью имају именице женског рода типалань (нпр. лаIlЬЮ). 
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§ 56. Локатив једнине. - Наставак -е имају именице мушког, сред
њег и женског рода са основом која се не завршава на [-иј-] (нпр. о столе, 
о царе, о nисъме, о море, о сестре, о няне, о воеводе, о дяде, али о са
натории, о nартии, о здании), осим именица женског рода типа ланъ и име
ница средњег рода типа nлемя. 

Наставак -и имају именице сва три рода чија се основа завршава на 
/-и}/ (нпр. гений, здание, армия), као и именице женског рода типа Ла/Љ 
(локатив лани) и средњег рода тип nлемя (локатив nлемени). 

Наставак -у или -ю имају, у конструкцији с предлозима в или на, 
именице мушког рода једносложних основа, а по изузетку и неке именице 
двосложних основа, које значе неживо и које у свим падежима једнине 
имају нагласак на основи осим у локативу (в лесу, на лугу, в nрошлом 
годУ ... ). Такве предлошке конструкције по правилу имају месно или вре
менско значење. 

Напомена. - у конструкцијама с локативомједнине на -у или -ю не

ке именице могу ићи само с једним од два наведена предлога, а за друге такво 
ограничење не важи, нпр. в аду, в аэроnорту, на балу, на бегУ, на берегУ, в бо1О, 
в / на бокУ, в бору, на борту, в бреду, в быту, на векУ, на верхУ, на весу, на 
ветру, в / на виду, на возу, в / на глазу, в году, на горбу, в гробу, в долгУ, в дыму, 
в / на жару, в / на жиру, в зобу, в / на кле1О, на колу, в / на кра1О, в / на кругУ, 
во / на льду, в лесу, на лугу, в / на меду, в мелу, в мехУ / на мехУ, в мозгУ, на молу, 
на мосту, во / на.м.ху, в / на низу, в / на носу, в nазу, в / на пару, в nахУ, на nиру, 
на плацу, в nлену, на nлоту, на поводу ("на повоцу"), в / на полу, в nолкУ, в 
nорту, на посту, в / на nруду, в / на nухУ, в nылу, в ра1О, на ранту, в / на роду, 
во рту, в ряду, в саду, на свету, на следу, на смотру, в / на снегу, в сокУ, в / на 
сnирту, в стогу, в стро1О, на сукУ, в тазу, на токУ, в тылу, в / на углу, в / на 
ходу, в цвету, в чаду, в чану, в / на шелкУ. в / на шкафу, в яру. 

§ 57. Номинатив множине. - Наставак -ы или -и имају именице му

шког и женског рода са основом на тврд или на мек сугласник (нпр. столыl' 
цари, сёстры, няни, лани ... ), осим мањег броја именица мушког рода које у 
том падежу имају наставке -а (-я') или -е (нпр. дома, учителЯ, славЯне). 

Наставак -е имају, с ретким изузецима, именице мушког рода које 
у множини губе суфикс јединичности -ин-, а значе етничку, верску, соци
јалну или сличну припадност (нпр. славяне, христиане, крестьяне, ки
евлЯне ... ). 

Наставак -а или -я имају све именице средњег рода и неке именице 
мушког рода, које обично значе парне предмете или објекте (нпр. рукава, 
берега'), професије (нпр. nовара, учителя'), називе територија (нпр. леса, 
луга, острова') поред других значења (нпр. адреса, голоса, снега ... ), као и 
именице које значе младунчад (нпр. козлЯта, мышата, медвежата). 

Напомена. - Наставак -а у номинативу множине именица мymкoг 

рода увек је наглашен: адреса, бегd, бокd, бортd, веера, века, вексеmi, вензеmi, 
вечерd, вороха, глазd, города, директора, доктора, дома, желобd, жемчугd, 
жерновd, катера, кителя, колоколd, корnуса, кршi, куnолd, лугd, мастера, 
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номера, обшлагd, окорока, округа, ордера, острова, nаруса, nасnорта, 
nереnелd, nовара, nогребd, nоездd, nоясd, nровода, nрофессорd, рога, рукава, 
снега, сорта, стога, сторожd, тетерева, тома, тоnоЛJi, тормозd, 
фельдшерd, флuгеmi, холодd, хутора, череnd, шелкd, штемnеmi, якоря и др. 

Изузетак од изнетог акценатског правила представљају именице које 

значе млада бића (тип медвеж6нок - медвежdта). 
Номинатив множине с наглашеним наставком -а с-я) код именица му

шког рода данас је врло чест у професионалној лексици. 

§ 58. Генитив множине. - Наставак -ов имају скоро све именице му
шког рода чија се основа завршава на тврд сугласник (нпр. стол6в). 

Наставак -ов у генитиву множине имају и многе именице средњег 
рода на -КО у номинативу једнине, нпр. древков, колёсuкuв, лuчuков, 6блач
KO~ nлечuков (од древко, колёсuко,ЛUЧUКО, 6блачко, nлечuко) 

Наставак -ев имају скоро све именице мушког рода чија се основа у 
множини завршава на /ј/ или на /ЦI, а нагласак је на основи (нпр. трамваев, 
брqтьев, немцев ... ), именице средњег рода чија се основа у множини завр
шава на /ј/ којег нема у једнини (нпр. крылев,' nерьев), као и неке именице 
које се завршавају на -ье у номинативу једнине (нпр. nлdтьев, кјшаньев). 

Наставак -ёв имају именице мушког рода с основом на /ј/ и нагла
ском у ген. мн. на наставку (нпр. боёв) 

Наставак -ей имају скоро све именице мушког рода чија се основа 
завршава на мек сугласник, осим /ј/ (нпр. царiй), на /жI или /шI (нпр. 
nлЯжей, шалашей) и именице женског рода типа лань (лdнеЙ). 

Наставак -0 имају скоро све именице средњег рода на тврд сугла
сник и скоро све именице женског или мушког рода с наставком /-а/ у но
минативу једнине (нпр. вин, nлемён, книг, нянь). 

Именице мушког рода с нултим наставком у генитиву множине по 

правилу имају основу на /н/ или /р/, нпр. болгdр, гусар, кирасuр, nартизdн, 
nог6н, улdн. Тај наставак имају и многе именице које значе јединицу за ме
ру, нпр. амnер, аршuн, ватm, вольm, герц, .микр6н, 0.114, рентген. 

§ 59. Датив множине. - Наставак -ам или -ям имају све именице на 
тврд или мек сугласник (нпр. столdм, царя.м, nUсь.мам, .моря.м, сёстрам, 
шiням, воев6дам, лdням, вшам, nле.менdм итд.). 

§ 60. Акузатив множине. - Наставак за акузатив множине једнак 
наставку за номинатив множине имају скоро све именице које значе нешто 
неживо (нпр. вuжу стол, здdнuя, картUны ... ), а наставак једнак наставку 
за генитив множине имају именице које значе нешто живо или су значењ
ски према нечему сличне именицама које значе живо (нпр. вuжу слонов, 
гениев, девушек ... ). Више о томе в. у § 68, 69. 

§ 61. Инструментал множине. - Наставак -ами или -ямu имају све 
именице на тврд или на мек сугласник (нпр. столdмu, царя.мu, nUсь.мами, 
.моря.мu, сёстрамu, нянямu, воев6дамu, лdнямu, вшdмu, nлем.енdмu итд.). 
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§ 62. Локатив множине. - Наставак -ах или -ях имају све именице 
на тврд или на мек сугласник (нпр. столdx, царЯх, nисьмах, морЯх, 
сёстрах, шiнях, воев6дах, лdнях, вшах, nлеменdx итд.). 

§ 63. Важнији.изузеци од правила о расподели наставака према па
дежима су следећи. 

- Неке именице мушког рода имају, мимо правила, генитив множи
не с нултим наставком, дакле,једнак облику номинативаједнине. То су ма
лобројне именице са значењем предмета који долазе у пару (нпр. ботинок, 
саn6г, чул6к ... ), или јединице мере (нпр. aмmip, ом, вольт ... ), националну 
припадност (нпр. башкир, болгdр, грузин .. .) или нешто друго, нпр. солдdт, 
человек (у количинским конструкцијама типа nять человек) (в. § 58). 

Напомена. - Такве су и именице аршин, вdленок, волос, глаз, осетин, 
nартизdн, погон, раз, таторин, турок, хозЯuн, цыган, поред неких других. 

- Поред инструменталног наставка -ой, или -ей (сестр6й, книгой, 
няней) , постоји и варијанта тог наставка -ою или -ею, која је архаична 
(сестр6ю, книгою, нянею и сл.). 

- Малобројне именице на -а (нпр. свечd, nашd, Юноша ... ) имају у ге
нитиву множине мимо датог правила наставак -ей (свечей, nашl!й, юно

шеЙ ... ). 
- Именице лЮдu, дети, л6шадu имају у инструменталу множине на

ставак -Ми (людьми, детьми, лошадьми). 
- у инструменталу множине поред облика костя.мu постоји и облик 
, ,,, "" " , 

костьми у изразу лечь костьми погинуги, дати живот , а поред nлеmя-
ми постоји и nлетьми. 

- Именица господин има номинатив множине госnода, а генитив 
множине госn6д. 

- Именица мушког рода nуть има промену као именице треће де
клинације, али у инструменталу једнине има наставак -ём (нпр. тaKUм 
nутём). 

- Именице брем.я, темя, вы.мя и nлd.мя по правилу се не употребља
вају у множини. 

- Именице сем.я и стрем.я у генитиву множине имају облике семя.н 
и стремя.н, тј. само у том падежу уместо суфикса -ён- имају суфикс -ян-. 

- Именица забытьё ("несвест") има локатив: (в) забытьи. 
- Именица коnьё има генитив множине к6nuЙ. 
- Неки морфолошки дублети су факултативни, тј. постоји могућ-

ност слободног избора без промене у значењу (нпр. клdвuш // клdвuша), али 
поред њих постоје и случајеви када иста именица у истом падежу има два 
облика од којих сваки има друкчије лексичко значење, Уп. нпр. у локативу 
једнине и у номинативу множине: 

работа на дому "посао у стану" -работа на доме "рад на кући" 
липа в цвету "липа је у цвету" - в цвете лет "у цвету младости" 
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лошадь в nоту "кољ је у зноју" 
сидеть в саду "седети у врту" 

- в nоте лица своего "у зноју лица свог" 
- играть в "Вишнёвом саде" Чехова 
"играти у Чеховљевом "Вишњику" 

Напомена. - Према руској нормативној литератури локатив назива 

града Нови-Сад гласи (в) Нови-Саде (иако се понекад и од Руса може чути (в) 

Новом Саду). 

Уп. и неке чешће примере именица које имају два облика номина

тива множина од којих сваки има друкчије лексичко значеље: 

зубы "зуби" 
, " " листы листови 

,,, " 
мехи мехови 

образы "ликови" 
nоясы "географски и сл. појаси" 
nроводы "испраћај" 
nроnуски "пропусти" 
т6ны "тонови у музици" 
т6рмозы "препреке" 
учuтели "учитељи"(преносно) 
хлебы "хлебови" 

зубья "зупци" 
лuстья "лишће" 
меха "крзна" 
образа "иконе" 
nояса "појаси", "каишеви" 
провода "жице" 
nроnуска "пропуснице" 
тона "нијансе боје" 
тормоза "кочнице" 
учителЯ "учитељи" 
хлеба "житарице" 

Преглед важнuјuх йромена у uменuчкuм основама йрема 
йадежuма 

§ 64. Изложени преглед расподеле наставака према падежима само 
делимично захвата у проблематику промена у основи. Основне промене у 

руским именичким основама су следеће. 

Испред локативног наставка -е (нпр. в доме, кнuге, nисьме ... ) сугла
сник је обавезно мек, чак и ако је у другим облицима парадигме тврд. Изу

зетак су основе на сугласнике [ж], [ш] или [ц], који немају меке парњаке па 

основе ту остају тврде (нпр. о сторож:е, о карандаше, о месяце). 
Испред дативног наставка -е (нпр. сестре, книге ... ) сугласник је 

обавезно мек, чак и ако је у другим облицима парадигме тврд. Изузетак су 

основе на сугласнике [ж], [ш] или [ц], нпр. меж:е, душе, овце. 

Испред /е/ или /иI у наставку, без обзира на то који је падеж у пи

тању, основе на [к], [г] или на [х] увек се завршавају на меке парњаке тих 
сугласника, дакле на [к'], [г'] или на [х'], нпр. ноге, ноги, руке, руки, духе, ду
хи и сл. 

Јединични суфикс -ИН- никада се не појављује у множини, нпр. 

славянuн - славЯне. 
Именице на -ёнок (-онок), нпр. гусёнок, медвеж:онок, у множини 

замењују тај суфикс суфиксом -ат-, нпр. гусята, гусяm, гусЯтам ... ; ме
двеж:dта, медвеж:dm, медвеж:dтам ... 
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Именице мать и дочь у свим облицима осим номинатива и акуза
тива једнине имају основу на -ер-, а само у та два падежа основа је скраће
на за сегмент -ер- (в. § 34). 

Именице типа время у свим облицима осим номинатива и акузати
ва једнине имају основу на -ен-, а само у та два падежа основа је скраћена 
за сегмент -ен-, нпр. время, времени, времени ... итд. 

Именице небо и чудо у множини проширују основу елементом -ес
(небесd, чудеса). 

Неке именице мушког рода у множини проширују основу суфик

сом [ј], нпр. брат - брdтья, князь - князыi, колос - колОсья .... То важи и за 
мањи број именица средњег рода, нпр. крыло - крыля,' звено - звенья, 
дерево - деревья. 

Напомена. - Ту спадају такође: брус - брусья, гроздь - гроздья (или 
грозди), дно - донья, друг - друзыi (са променом г - з!), зять - зятыi, клин -
клuнья, клок - клочья, ком - комья, крюк - крючья, кум - кумовыi, муж -
мужья (у значељу "мужеви"), 6бод - ободья, перо - nерья, n6лоз - nолозья, 
nрут - nрутья, собрdт - собрdтья, струn - стр.-Vnья, сук - сучья (или суки), 
сын - сыновыi. 

Именице на -ья које значе непrrо неживо у множини имају нагласак на 

основи, а именице са истим наставком -ья које значе непrrо живо обично, али 

не и обавезно, имају у множини нагласак на наставку (изузеци су, нпр. брат, 
собрат). 

Именице борьбd, мечтd, мольбd у генитиву множине имају основу 
проширену суфиксом /еН/ тако да ти облици гласе борений, мечтdний, моле
ниЙ. 

Именица хозяин у целој множини суфикс -ин- замењује суфиксом 
-ев- (хозяева, хозЯев .. .). 

Именице чёрт и сосед у целој множини имају основу на мек сугла

сник (черти, чертей ... ; соседи, соседеЙ ... ). 
Неке именице имају у множини сасвим другу, суплетивну основу: 

человек - люди, ребёнок - дети. 
Именица церковь може да има само у дативу, инструменталу и ло

кативу множине основу на тврд сугласник (цepKвdм, цepKвdми, церквах). 
Именице женског рода на -ня у ном. једн. и са сугласником испред 

-ня, (нпр. бdсня, бойня, nесня, вuшня, черешня ... ) само у генитиву множине 
имају тврду основу (бdсен, nесен, вUшен, че решен ... ), уз неколико изузета
ка као што су бdрышня, боярышня, деревня, кухня (ген. мн.: бdрышень, 
боярышень, деревень, кјхонь). 

Крајњи сугласник основе се мења и у множини именица око - очи 
(песничка реч), ухо - уши. 
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Неuосшојанu самогласнuцu 

§ 65. Једна од најчешћих промена у основи именица тиче се непо
стојаних самогласника у саставу основе. 

Непостојани самогласници (беглые глdсные) су самогласници у 
основи речи који се губе у одређеним морфолошким облицима и морфоно
лошким позицијама, тј. не изговарају се. У променама именских речи то 
појављивање или губљење непостојаног самогласника зависи од следећих 
услова: 

1) основа се завршава на два сугласника или на више сугласника; 
2) непостојани самогласник се појављује између крајњих сугласни

ка основе када се граматички облик завршава нултим наставком, 
нпр. куnец-0; а губи се када се граматички облик не завршава 
нултим наставком, нпр. куnц-а. 

Граматички облик са наставком -0 у промени именица може бити 
номинатив једнине, нпр. конец-0, акузатив једнине (ако је једнак номина
тиву, нпр. конец-0), генитив множине, нпр. девушек-0 и акузатив множи
не (ако је једнак генитиву множине, нпр. девушек-0). 

у руском језику постоје четири непостојана самогласника (у срп

ском језику постоји само један непостојани самогласник: -а, нпр. конац, 
конца). Два непостојана самогласника у руском језику одликују се високом 

регуларношћу појављивања (то су примарни непостојани самогласници), а 
два се срећу само као изузеци (секундарни непостојани самогласници). 

§ 66. Примарни непостојани самогласници у руском језику су у 
/0/ и /е/, нпр. кружок, кружкd ... ; куnец, куnца ... ; ручей, ручыi ... Примарни 
непостојани самогласници врло често припадају морфонолошкој структу
ри суфиксалног аломорфа према којем постоји аломорф истог суфикса али 

без непостојаног вокала (нпр. /-ок-/ према /-к-/, /-ец-/ према /-ц-/, /-еј-/ пре
ма /-ј-/. Да би се поуздано знало где долази који непостојани самогласник 
треба знати састав руских суфикса у којима се ти самогласници појављују. 

Непостојани самогласник не мора бити део суфикса него може при-
падати и коренској морфеми, нпр. вошь, вшu ... , день, дня ... , кровь, KpOвu ... , 
лев, льва ... , лёд, льда ... , лён, льна ... , ложь, лжu ... , МОХ, мха ... , nень, nНЯ ... , 
ров; рва ... , рожь, рЖU ... , рот, рта ... , сон, сна ... , шов, шва ... 
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Напомене. - Аломорф је варијанта морфеме. Аломорфи с непосто

јаним самогласником су позипионе варијанте, а аломорФи типа рук-ой // рук
ою су факултативне варијанте. 

Неке сугласничке групе на крају основе не добијају непостојани само

гласник испред нултог наставка, нпр. гнёзд, месm, общесmв. 

Као ппо наведени примери показују, понекад речи истог порекла у ру

ском и српском језику имају у руском језику непостојани самогласник, а у срп

ском језику самогласник није непостојан него је стални део основе (нпр. ваш, 
дан, лед, лаж, лав, лан, йањ, ров, раж, сан, шав). 



§ 67. Секундарни непостојани самогласници у руском језику су 
/ИЈ и /а/. 

Непостојани самогласник /ИЈ среће се у генитиву множине имени
це яйц6, која гласи яuц, и тада је његова фонолошка природа несумњива. 
Знатно ређе наглашено непостојано [и] среће се и у неким речима црквене 
сфере употребе, нпр. од екmены! ("јектенија, врста молитве") генитив мно
жине је екmенUЙ. 

Поред тога, непостојано /ИЈ у руском језику се среће и у неким не
наглашеним позицијама када је редуковано и по квалитету изговора прак
тично изједначено са изговором непостојаног /е/ у другом степену редук
ције, нпр. у номинативу и акузативу једнине придева типа лuсuй-0, лuсь
его ... ; или у генитиву множине именица женског рода типа г6сmь-я (ген. 
мн. г6сmuЙ-0). 

Непостојано [а] среће се у промени именице кочdн "главица купу
са", која има промену: кочdll, КОЧlld, КОЧllУ ... поред такође правилне проме
не у којој [а] није непостојано (кочdll, кочdна, кочdllУ ... ). 

Непостојано /а/ среће се и у српским презименима на -ац (нпр. Ми
лuсdвац, Мuлuсdвца ... ) у говору и у текстовима на руском језику, чак и на 
државном радију и телевизији иако руска књижевна норма не региструје 
могућност такве промене у руском језику. 

у називима српских градова с непостојаним /а/, и у другим српским 
топонимима с непостојаним /а/, то /а/ је у руском језику, слично као код 
презимена, најчешће такође непостојано (в Kpdгyeвцe, о Колdрце, о Бек
вdлце и сл.), нарочито када се такве именице завршавају на -ац, осим ако се 
жели избећи сугласничка група која је нетипична за руски језик (нпр. в Вр
шаце) Међутим, српски филолози, када говоре руски, углавном инсистира
ју на изговору који је више у складу с руском књижевнојезичком нормом 
него са живом речју (в Крагуеваце, о Мuлuсdваце), што је хиперкоректност, 
која често нема ослонац у живом руском књижевном језику. У топоними
ма који у српском језику имају непостојано /а/, али се не завршавају на -ац, 
то /а/ у руском језику није непостојано, нпр. в Тиваmе, в Зdдаре и сл. , 

Непостојано /а/, записано словом я, среће се и у номинативу речи 
зdяц (генитив зdйца), али пошто ту непостојани самогласник није нагла
шен, а исто би се изговарао и да је написано" зdец", може се сматрати да је 
то у ствари непостојано /е/ које се према традицији пише као я, односно да 
је то непостојано слово я за непостојану фонему /е/. 

Категорија живог или неживог 

§ 68. Категорија живог или неживог (рус. одушевлёН1l0сmь / неоду
шевлёll1l0сmь) у морфолоmји руских именица испољава се у томе што је у 
једнини именица мушког рода на -0 и у множини именица сва три рода, ако 
именица значи живо (или оно што је по нечему слично живом), акузатив 
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једнак генитиву (аниматни акузатив), а ако именица значи неживо, акуза

тив је једнак номинативу (инаниматни акузатив), нпр. 

живо: 

Вuжу студента, студен то в, студенток, дочерей, мышей ... 

неживо: 

Вuжу пакет, nакеты, KHUги, двери, брОши ... 

Именице се не могу мењати према категорији живог или неживог 

као што се мењају по падежима, јер је категорија живог или неживог, као 
нпр. и категорија именичког рода, класификациона категорија. Именице 
мушког рода са наставком -0 у номинативу једнине имају у једнини или 
обележје живог или обележје неживог као одлику своје промене, а друге 
именице такво обележје у једнини немају. На синтаксичком плану именич

ка категорија живог или неживог испољава се у особини именица да траже 
да им се зависни синтаксички елементи конгруенцијски прилагођавају у 

погледу изражавања живог или неживог, уп. атрибуте у примерима: 

Вuжу нового студента. 

Видим новог студента. 

Вuжу новый словdрь. 
Видим нови речник. 

§ 69. Поред именица које заиста значе нешто живо, на граматички 
сличан начин понашају се и неке именице које не значе живо него значе не
што што према извесној особини личи или подсећа на живо, нпр. 

Девочка любит своих кУкол. 
Девојчица воли своје лугке. 

Он исnугdлся мертвеца. 

Уплашио се мртваца. 

Док неки називи мртвих бића имају промену као именице за живо 
(нпр. вuдeть мертвеца, nок6йнuка, ут6nленнuц ... ), други називи мртвих би
ћа имају промену као именице за неживо, нарочито, ако се њиховим значе
њем истиче физичка страна бића које је било живо (нпр. вuдeть труп, тела). 

у језику стручњака именице бацим, мuкр6б, стреnток6кк, 
бактерuя и сличне обично се понашају се као и друге именице које значе 
живо (јер и ове то значе), дакле, 

Он исследует микробов и бацUллов. 
Проучава микробе и бациле. 

Изван језика стручњака исте именице имају граматичке особине 
именица за неживо, дакле 

Он uсследует микробы u бацUллы. 
Проучава микробе и бациле. 

у изразима који значе "постати члан неке друштвене групе" у ру
ском језику акузатив множине је једнак номинативу множине и када се 
односи на људе, нпр. 
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Он nостригся в MOHdxи. 
3амонаmио се. 

Такође се каже само у облику акузатива једнаког номинативу 
nойти в солдdты, заnисdтъся в доброволъцы и сл. Ту заправо акузатив 
множине добија збирно значење ("отићи у монаштво" и сл.). За именице 
збирног значења и када значе нешто живо, с ретким изузецима не важи 
правило о изједначавању облика за акузатив с обликом за генитив (нпр. 
знатъ студен чест во, знатъ весъ nолк и сл.). 

Као да су у питању називи за жива бића, понашају се и именице му
шког или женског рода које значе имагинарна бића (нпр. увидетъ dнгела, 
гомункула, чёрта, нечистого духа, ведъм ... ), именице које значе месо или 
крзно животиња које нису егзотичне (нпр. съестъ nетуха, nоросёнка), име
нице мушког рода које значе неживо, али су персонификовано употребље
не означавајући лица (нпр. видетъ старого колnакd, "видети стару буда
лу", обманУтъ этого тюфякd, "преварити тог млакоњу"), често и називи 
објеката или дела који носе имена људи (нпр. наnисатъ "Евгения OHeгuHa", 
слушатъ "Ивdна Сусанина", войти в "Грибоедова" IpecTopaнl, встречdтъ 
"Седова" Iброд/, али супротно тим примерима има и оваквих: куnитъ "Кро
кодил" Iчасопис/); такође - називи звања и чинова у разговорном језику 
(нпр. датъ доктора, nолучитъ nолковника), називи народних игара (нпр. 
nротанцеватъ козачкd, nлясdтъ треnака), називи неких удараца (нпр. 
датъ толчкd, датъ nодзатылника),' називи адута у картама када су му
шког рода (нпр. датъ тузd, валета, короля), називи шаховских фигура ка
да су МУШКОГ рода, а изван шаха значе живо (нпр. взятъ коня) и неке дру
ге именице. 

§ 70. Називи бића која се по природи не крећу имају особине нази
ва за неживо, нпр. смотретъ на морские звёзды, што важи и за називе не
ких бића која су познатија у облику хране (нпр. каже се вырdщuватъ 
устрицы, раки, моллЮски ... ). 

Бројеви два, три или четыlеe обично конгруирају са именицом у 
погледу категорије живог или неживог (нпр. вижу три словаря, ви.жу 
трёх студентов), али постоје изузеци од тог правила. На пример, наведе

ни бројеви, и сви бројеви који се њима завршавају, у конструкцијама са 
именицом која значи групу и с предлогом в понашају се као да су у пита
њу називи за неживо (нпр. груnnа в три человека, семъя в четыlеe члена). 
у ретким случајевима то важи и за конструкције са истим бројевима и 
предлогом на (нпр. обед на три чело века), за глаголске конструкције са 
истим бројевима и предлозима по (нпр. входили по три ученика), через 
(нпр. расстреливали через три человека), с (нпр. пришли человека с три). 

у оквиру категорије живо I неживо у руском језику има доста ко
лебања у употреби одређених именичких класа. Колебања постоје код име
ница женског рода које значе живо, али не значе човека, и које су употре
бљене у конструкцијама с основним бројевима два, три или четыlеe (нпр. 
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увидеть две nтички // двух nтичек), код именице существо у конструкци
ји са истим бројевима (нпр. спасти два существd // двух существ), код на
зива за непотпуно формирана бића (нпр. извлекdть личинки // личинок, 
видеть зdродыши / / зdродыш€Й), код именица које МОЈу бити схваћене или 
као називи за живо или као називи за неживо (нпр. жертвы nривезли в гру
зовикdx,. али терроризировать жертв), код назива марки аутомобила 
(нпр. вьzбегал "Москвича"', али и nриобрёл "МосквUч"), код назива за месо 
животиња и риба које су познатије у облику хране него као шrо су позна
ти као жива бића у природи (нпр. есть устрицы // устриц, есть треnанги 
// треnангов, есть омары //омаров). Међутим, када је у питању издвојена 
јединка, колебања нема и такве именице тада имају промену својствену 
именицама за живо (нпр. съел треnанга, nринесли омара). 

Морфолошке особине назива места 

§ 71. Топоними (називи места, река и планина и сл.) у руском и у 
српском језику понекад се граматички изразито разликују. На пример, у 
руском језику назив реке (Обь, Оби, Оби .. .) је женског рода, као и именица 
Сибирь (Сибuрь, Сибuри, СиБUри ... ), или као имена градова Казdнь, 
Казdни ... и Пермь, перми ... и сл. (Астрахань, Керчь, Рязdнь, тюмень ... ), а 
назив грчког главног града у руском Језику је рlитаlе tantum (Афины), као и 
назив полуострва Балкdны, док су Арктика, Антарктика у руском језику 
женског рода, а Карфаген мушког рода (срп. Картагина), а у топонимима 
Киnр, Ибр нема непостојаног самогласника и сл. 

С друге стране, топоними српског језика у многим случајевима се 

граматички такође доста разликују од одговарајућих руских речи. 
Географски називи на самогласник у руском језику се не мењају 

(осим оних на -а, -ы), нпр. в Слdно, из Ариле, по Цетине, али в Будве, на 
Саве, в Суботице // в Суботице. Понекад се у руском језику МОЈу чути или 
прочитати коси падежи назива места која у српском језику имају само мно
жину на -и (нпр. в Бdновцах, о Владuмирцах, о Кdрловцах) иако то није 
предвиђено руском књижевном нормом, као и коси падежи топонима на 
-ово, или -ево (које би сагласно руској књижевној норми требало оставља
ти непромењене, нпр. о Пdнчево, о Вdлево, в Крdлево). 

Српски вишечлани топоними у руском језику пишу се са цртицом 

између делова назива, а мења се само последњи члан (ако није на -е или -о), 
нпр. о Бdина-Бdште, о Босанска-Крdине, о Врнячка-Бdне, о Сремска
Митровице, о Сремска-Каменице, о ФрУшка-ГОре. 

Ако је испред топонима дат општији појам (град, село, река, плани
на ... ), тада једночлани познатији топоними обично имају падежну промену 
уколико се не завршавају на -е, -и или -о (нпр. в городе Крушевце, на реке 
Мораве // Мораве, али в городе Вdлево, в городе Сараево и сл.), а називи Ру
сима мање познатих места, река или планина, као и двочлани и вишечлани 
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називи, немају падежну промену, нпр. в деревн.е Крuва-Фея, в реке Бегей, 
н.а горе ЛЮбишн.я, и сл. 

Од тог начелног правила у говору има доста одступања, како под 

утицајем српског језика, или због неодређености и субјективности крите

ријума "познато" место, тако и због могуће недовољне обавештености го
ворника о руској књижевнојезичкој норми. 

О руској адаптацији српских топонима с непостојаним Ia/, нпр. 
Клdдан.ь, КрУnан.ь, Ртан.ь, рисан., тиват ... (в. § 67). Све српске именице на 
-ањ у руском су женског рода (на -ан.ь), дакле имају промену према обра

сцу Клdдан.ь, Клdдан.и, Клdдан.и, Клdдан.ь, Клdдан.ью, о Клdдан.и. 
Именице Печ и Н6ва-Вdрош у руском језику су мушког рода, нпр. 

из Печа, из Н6ва-Вdроша. 
Српски топоними рlura1iа tantum на -е (нпр. Терdзие, Ст6лице) у 

руском језику су singularia tantum(нпр. к Терdзию, к Ст6лицу), а српски то
поними рlura1iа tantum на -а у руском језику нису рlura1iа tялtum и женског 
су рода, па је тако и именица Плевля у руском језику singulare tantum жен
ског рода, дакле, Плевля, Плевле, Плевли итд. 

ЗАМЕНИЦЕ 

§ 72. Заменице (местоuмен.uя) су врста речи за коју је карактери
стично категоријално значење основе и упућивачка функција. 

Категоријалност заменичког значења огледа се у томе што су зна

чења заменица врло уопштена. Оне значе лице (нпр. кто, кт6-то, н.икт6), 
нешто што није лице (нпр. что, чт6-то, н.ичт6), особину (нпр. как6й, 
как6й-то, так6й), припадање (нпр. чей, чей-то, мой), количину (нпр. 

ск6лько, ст6лько) итд. 
Упућивачка функција већине заменица огледа се у томе што заме

нице обично не именују предмете, појаве или њихове класе, него упућују 
на нешто што је присутно или поменуто, нпр. 

Я nШняmнuк себе возд виг нерукотв6рныЙ. / К немј не зарастёт нар6д
ная тропа ... (Пушкин) 

Поднгох себи споменик какав рука још није начинила. Народна 

стаза која води до љега неће зарасти. 

Я вас любил. Любовь ещё быть м6жет / В душе моей угасла не совсем, 
/ Но nусть она вас б6льше не трев6жuт ... (Пушкин) 

Волео сам вас. У мојој души љубав можда још није потпуно уга

сла. Али нека вас она више не брине ... 

§ 73. 3аменице према врстама речи које су им најближе деле се 
на именичке заменице (нпр. кто? кт6-то, н.икт6, я), придевске заменице 
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(нпр. какой? такой, кdж:дый), бројевне заменице (нпр. сколько? сколько
нибудь, столько), заменичке прилоге (нпр. где? когда? nочему? тут, 
тогда, nотому), заменичке речце (нпр. только), заменичке узвике (нпр. 

воm, вон). 

§ 74. Замени це у mирем смислу обухватају све заменичке речи, и 
променљиве и непроменљиве. Заменице у ужем смислу обухватају само 
променљиве заменичке речи. У најужем смислу заменицама се називају са
мо именичке заменице јер имају системе наставака који се, у целини узети, 
не срећу ни у једној другој промени, нпр. у именичкој или у придевској. 

§ 75. Заменице према значељу делимо на следеће класе: 

1. Личне заменице (я, ты, он, она, оно; мы, вы, они). 
2. Повратне заменице (нпр. себя, свой, сам, друг друга, nо-свОему). 
3. Присвојне заменице (мой, твой, его, её; наш, ваш, ИХ, своЙ). 
4. Показне заменице (нпр. этоm, тоm, такой, таков, столько, 

туm, там, тогда, nотому, nоэтому, оттого, затем). 
5. Опште заменице (нпр. весь, кdж:дый, всякuй, сdмый, любой, 

везде, всегда). 

6. Упитне заменице (нпр. кто? что? какой? чей? который? каков? 
сколько? где? куда? откУда? когда? отчего? nочемУ? зачем?). 

7. Односне заменице (нпр. кто, что, какой, чей, который, сколько, 
где, куда, откУда, когда). 

8. Одричне заменице (нпр. никто, ничто, никакой, ничей, нигде, ни
куда, ниоткуда, никогда). 

9. Неодређене заменице (нпр. кто-то, кто-нибудь, кто-либо, что
то, что-нибудъ, что-либо, какой-то, какой-нибудъ, какой-либо, 
где-то, когда-то, зачем-то). 

Наведена класификација заменица према њиховим значењима обу
хвата заменице у ширем смислу, дакле и променљиве и непроменљиве за

меничке речи. 

§ 76. Прелазни случајеви међу значељским класама заменица 
обухватају сразмерно велики број заменица. 

У такве прелазне случајеве спадају све оне заменице које једним 

делом свога значења припадају једној класи, а другим делом некој другој 
класи. На пример, присвојне заменице као мой, твой и др. припадају и лич

ним заменицама јер у свом значењу имају и компоненту лица, заменица 
свой припада и присвојним и повратним заменицама, модалне заменице 
nо-моему, nо-твоему итд. такође имају компоненту личног значења па би 
припадале и личним заменицама итд. 

Поред тога, неке заменице могу да се уПотребљавају у различитим 
значењима па да на тај начин припадају различитим класама, што се најбоље 
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види на примеру упитних и односних заменица, које имају исте облике, али 
немају исто значење, исту синтаксичку функцију нити исто место у рече
ници, нити се изговарају са истом интонацијом, уп. 

КтозвонUл? Он знdеm, кто звонUл. 
Ко је телефонирао? Он зна ко је телефонирао. 

Слично томе, модалне заменице могу бити употребљене и као на
чинске, при чему се формално разликују само према месту на које долазе 
у реченици и интонацији с којом се изговарају. Уп. 

По-м6ему, он это сделал. Он это сделал nо-м6ему. 
Према мом мишљењу, он је то урадио. Он је то урадио онако како сам ја хтео. 

Слично томе, и заменица сам може бити употребљена и као опшrа 
заменица, указујући на највишу тачку нечијег статуса, и као повратна заме
ница за негативним социјативним значењем, указујући да је субјекат само
стални вршилац радње. Уп. 

Это сделал сам директор. 
То је урадио сам директор. 

Или: То је урадио лично директор. 

Директор это сделал сам. 

Директор је то урадио сам. 

у групу прелазних случај ева међу значењским класама заменица 

иде и чињеница да су поједине од наведених класа међусобно значењски 
ближе од других. Тако, на пример, и опште и оДРичне заменице указују на 
највиши степен нечега, али опште заменице то истичу у афирмативном 
смислу, а оДРичне заменице то истичу у негативном смислу. Зато је услов 
за употребу општих заменица одсуство негације у предикату, а услов за 
употребу одричних заменицајесте да предикат садржи негацију. Уп. 

ВсеnришлU. 
Сви су ДОIIШи. 

Никт6 не nришёл. 

Нико није дошао. 

у посебним контекстуалним условима (када се предикати налазе у 
односу тзв. допунске антонимије), парови реченица са општим и одричним 
заменицама могу да означавају исте ситуације. Уп. 

Все nрисУтствуют. 
Сви су присутни. 

Никт6 не отсУтствует. 
Нико није одсутан. 

§ 77. Гранични случајеви у значењском систему заменица одно
се се на оне речи које се из различитих разлога у неким граматикама не 
убрајају у заменице, а најчешћи разлог је неко њихово својство према ко
јем би такви примери могли припадати и некој другој врсти речи. 

То пре свега важи за све непроменљиве заменичке речи (а то су 
углавном заменички прилози), које се у наглашено морфолошком присту
пу заменицама не убрајају у ту врсту речи. 

То важи и за такве речи као што су друг друга, целЫЙ, друг6й, ин6й, 
иначе и сл. 
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3аменица друг друга спада у узајамно-повратне заменице јер yny
ћујући на субјекат носи и допунско значење реципрочности, уп. 

Он уважdет сеБЯ. 
Он себе пошryје. 

Они уважdют друг друга. 
Они пошryју једно друго. 

3аменица целый значењски је врло блиска заменици весь, али се 

обично употребљава у конструкцијама с бројевима (број одuн често се под
разумева), уп. 

Он съел всю колбасј. 
Појео је сву кобасицу. 

Он съел целую колбасј. 
Појео је целу кобасицу. 

Он съел две целых колбасьz 
Појео је две целе кобасице. 

3аменица друг6й значи "други", тј. "не тај" или "не онај", "не та
кав", имајући, дакле, у основи свог значења показну заменицу и негацију, 
нпр. 

Она взялd эту KHUгY, а он взял другУю. 
Она је узела ову кљигу, а он је узео другу. 

3аменица ин6й функционише као синоним или стилска варијанта за
менице друг6й, а заменички прилог инdче има у основи значење не так, 
нпр. 

Она всегда nостуnйет так и не может nостуnйть инdче. 
Она увек поступа тако и не може да поступа друкчије. 

у граничне појаве у значењском систему заменица иду и примери 
који су изразито стилски обојени као разговорне лексеме (нпр. этакий, 
эдакий), или застареле речи (нпр. Сей, 6ный), као и изрази који су мање или 
више значењски једнаки или блиски неким заменицама, нпр. Бог весть 
кто, Бог знdет кто и сл. 

§ 78. Прономинализација је у морфологији употреба речи ко
је нису заменице (поједини придеви, бројеви и именице) у улози заме-
ница. 

Тако могу бити употребљени придеви дdнный у значењу 'тот', 
известный у значењу , некоторый' или 'к6е-как6й'; nоследний у значењу 
'тот', 'упомянутый'; следующий у значењу 'так6й', нпр. в данно.м случае, при 
известных усл6вuях, по следующе.му воnр6су. 

Број OOOH често се употребљава у значењу заменице 'некоторый', нпр. 

Одни nели. другие танцевdли. 
Једни су певали, а други играли. /1 Неки су певали, а неки играли. 

Именице человек, женщина, брат, сестра, дело, вещь и неке дру-
ге могу бити употребљене у показном значењу, тј. у функцији заменица, 
уп. 
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Дело бьzло в сентябре. 
То је било у септембру. 

Это бьzло в сентябре. 
То је било у септембру. 



јто чудесная вещь. 
То је нешго дивно. 

јто нечто чудесное. 
То је нешго дивно. 

Пришл6сь по три рубmi Пришл6сь по три рубmi 
на брата. на кdждого. 

Дошло је по три рубље на сваког. Дошло је по три рубље на сваког. 

ЛИЧНЕЗАМЕНИЦЕ 

§ 79. Личне заменице обухватају: 

- праве личне (я, mы; м.ы, вы), 
- лично-показне (он, она, оно; они), 
- лично-повратне (себя, свой, no-свОем.у, сам, друг друга), 
- лично-присвојне (м.оЙ, mвой, его, её; наш, ваш, их), 
- лично-начинске (nо-м.Оем.у, no-mвОе.му, по-его, nо-её; nо-нашем.у, 
по вашем.у, по-их), које су употребљавају и као 

- лично-модалне (no-м.Ое.му, no-mвОе.му; nо-нашем.у, nо-вашем.у) 

§ 80. Праве личне заменице имају следеће промене. 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. я меня мне меня мной (обо) мне 

мн. мы нас нам нас нами (о) нас 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. ты тебя тебе тебя тоб6й (о) тебе 

мн. вы вас вам вас вами (о) вас 

Праве личне заменице упућују на лица која учествују у комуникаци
ји. Заменице 1. лица (я, м.ы) односе се искључиво на лица (са изузецима који 
су моryћи, рецимо, у поезији), а заменице 2. лица (mы, вы) такође упућују пре 
свега на лица, али моту упућивати и на животиње, пре свега на Домаће живо
тиње, а ређе и на појаве из неживог света схваћене персонификовано. 

Заменица м.ы има више значења, али ни у једном то није у правом 

смислу речи множина од я. Заменица вы може бити множина од mы (при 
истовременом обраћању групи лица), али има и друга значења и функције, 
од којих је једна од најчешћих исказивање учтивости, када се пише вели
ким словом, нпр. 

Пуст6е вы сердечным ты, / Она, обм6лвясь, заменила ... (Пушкин) 
Испразно ви срдачним ши, она је случајно заменила ... 

Напомена. - У инструменталу једнине понекад се срећу и облици 
мн6ю, тоб6ю, који су данас застарели. 
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Праве личне заменице у принципу немају одредбе, али се понекад 
срећу изузеци који показују да евеmyална конгруентна одредба личне за

менице стоји иза ње и да је интонацијски издвојена, нпр. 

А он, мятежный, nросит буРи ... (Љерм.) 
А он, бунтован, тражи буру ... 

Мы, наивные, поверили кdждому их слову! 

Ми, наивчине, поверовали смо свакој љиховој речи! 

Иако имају ограничену сферу употребе на административне и 
сличне говорне ситуације, - апозиције уз личне заменице сасвим су уоби
чајене, нпр. 

Я, Иван Ивdнович Иванов, заявmiю, что .. . 
Ја, Иван Иванович Иванов, изјављујем да .. . 

§ 81. Личпо-показпе замепице или замепице 3. лица имају проме
не у којима се основе у номинативу и основе у осталим падежима разлику
ју (суплетивизам): он., его, ему. .. ; он.а, её, ей ... ; он.о, его, емУ ... ; он.и, их, им ... 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. м.р. он (н)его (н)ему (н)его (H)UМ (о) нём 

једн. с.р. оно (н)его (н)ему (н)его (H)UМ (о) нём 

једн. ж.р. 
, 

(н)её (н)ей (н)её (н)ей (о) ней она 

мн. они (н)их (H)UМ (н)их (н)ими (о) них 

у конструкцијама с предлозима, основа заменице 3. лица почиње 
на н.- (тзв. протетичко н.-), нпр. от н.егО, 1< н.емУ, в н.егО, с н.им, о н.ём. 

То правило не важи ако заменици 3. лица претходе неки предлози 
новијег порекла, уп. благодаря ему, воnре1<и ей, н.аnере1<Ор им, н.австречу 
ему, соглdсн.о ему, nодОбн.о ей, соответствен.н.о ему, нпр. 

Благодаря ему она не оnоздdла на работу. 

Захваљујући љему, није закаснила на посао. 

у конструкцијама с неким предлозима протетичко н.- у облицима 
заменица 3. лица није ни обавезно ни искључено, нпр. н.асчёт их // н.асчёт 
н.их, рdзн.ица между Uми // между н.Uми, вnереди его // вnереди н.егО. 

Облик инструментала женског рода ею употребљава се само у кон-
струкцијама без предлога, уп. 

Он любовdлся ею. Он nознакомился с неЙ. 

Гледао је уживајући у њој. Упознао се с љом. 

у конструкцијама са заменицом 3. лица у мушком или средњем ро
ду предлог по у просторном значењу по изузетку иде с обликом локатива 

(!), а не датива, нпр. 
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Берег крутОЙ. По нём трјдно ходить. 
Обала је стрма. По љој се тешко иде. 



Заменице он, она, она нису три облика исте речи (као бел, белd, 
бело или mакой, mакdя, mакое) него су то облици трију различитих речи 
које имају подударну основу (као раб - рабd, или Валенmuн- Валенmuна 
и сл.). 

§ 82. Праве личне заменице и заменице трећег лица у руском јези
ку могу бити употребљене и у посебним конструкцијама са социјативним 
значењем, какве не постоје у српском језику, при чему се избором личне 
заменице за множину истиче да радња има више вршилаца док се другом 

личном заменицом у инструменталу указује на лице које је учествовало у 
остварењу дате радње, нпр. 

Мы с тоб6й зdвтра nойдём в театр. 
Ти и ја ћемо сутра поћи у позориппе. 

Вы с HUМ хорош6 знак6мы. 

Ти и он се добро познајете. // Ви и он се добро познајете. 

§ 83. Лично-повратне заменице, или краће - повратне замени це, 
имају заједничку особину да упућују на субјекат реченице у којој су упо
требљене, али свака од њих има и неке значењске специфичности. Поред 
основне повратне заменице себя ту спадају и узајамно-повратна заменица 
друг друга, повратно-присвојна заменица своu, начинско-повратна замени
ца nо-своему и заменица сам са социјативним значењем (в. § 92), ако није 
употребљена као општа заменица. 

§ 84. Лично-присвојне заменице, или како се обично кратко нази
вају присвојне заменице, указују на припадање првом лицу (МОЙ, наш), 
другом лицу (mвой, ваш) или трећем лицу (его, её, их). Опширније о њима 

в. у § 94. 

§ 85. Лично-начинске заменице (nо-моему, nо-mвоему, по-его, nо
её; nо-нdшему, nо-вdшему, по-их). Оне значе начин вршења радње који је 
карактеристичан за лице на које се таквом заменицом упућује или који се 
остварује сагласно жељи лица на које се упућује. 

Заменички облици за треће лице (по-его, nо-её, по-их) стилски су 
обојени као разговорни. Оно што је речено за морфологију лично-присвој
них заменица его, её, их важи и за лично-модалне заменице трећег лица. 

Лично начинске заменице у реченици обично се не стављају на пр
во место нити се издвајају интонацијски или интерпункцијски, нпр. 

Мы насmduвалu на том, чm6бы всё былo организ6вано nо-нdшему. 
Инсистирали смо да све буде организовано онако као ппо мн то радимо. 

Будет nо-вdшему. 
Биће како сте хтели. 

Иако не упућује увек на исто лице него на субјекат реченице (а то 
може бити било које лице), овамо спада и заменички прилог nо-своему, нпр. 
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Они всё делают nо-св6ему. 
Они све раде како они хоће. 

§ 86. Лично-модалне заменице су непроменљиве и представљају 
посебну врсту заменичких прилога, тј. припадају класи заменица узетих у 

ширем смислу (променљиве и непроменљиве заменичке речи). Лично-м 0-

далне заменице облички су једнаке лично-начинским заменицама, с том 
разликом што немају облике за треће лице. Њима се исказује да је оно што 

се саопштава основним делом реченице субјективан став првог лица (nо
м6ему, по lldшему) или другог лица (nо-mв6ему, nо-вdшему). Лично-мо

далне заменице у говору су издвојене интонацијски, а у писању интер
пункцијски и обично, мада не и обавезно, долазе на почетак реченице, 
нпр. 

По-м6ему, завтра будет дождь. 
Према мом мишљењу сутра ће падати киша. // Ја мислим да ... 

ПОВРАТНЕ ЗАМЕНИЦЕ 

§ 87. Повратне заменице себя, друг друга, свой, nо-св6ему, сам по 
правилу упућују на лице, али не увек на исто лице него на лице као субје
кат реченице. 

§ 88. Основна повратна заменица у руском језику је заменица 
себя. Она има промену као заменица mы у једнини, али нема номинатива, 
дакле: 

- себя, себе, себя, соб6й, (о) себе. 
Заменица себя у реченици има улогу директног или индиректног 

објекта, а употребљава се онда када је семантички субјекат реченице исто
времено у њој и семантички објекат, уп. 

я видел вокруг себя густ6й лес. 
Видео сам око себе густу шуму. 

Вокруг менА был густ6й лес. 

Око мене је била густа шума. 

Заменица себя нема номинатив, јер никада није граматички субје
кат па јој облик номинатива није потребан. Нема ни категорије рода ни 
броја, и може једнако да се односи на прво, друго или треће лице, уп. 
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я чувствую себя хорош6. 
Ја се осећам добро. 

Ты чувствуешь себя хорош6. 
Ти се осећаш добро. 

Она чувствует себя хорош6. 
Она се осећа добро. 

Мы чувствуем себя хорош6. 
Ми се осећамо добро. 

Вы чувствуете себя хорош6. 

Ви се осећате добро. 

Они чувствуют себя хорош6. 
Они се осећају добро. 



у неким случајевима заменица себя може да буде значењски бли
ска морфеми -ся у саставу повратних глагола. Поређење одговарајућих па

рова реченица показује да у таквим случајевима заменица себя јасније ис
тиче објекат. Понекад такође истиче да се радња врши намерно и свесно, 
за разлику од значења одговарајућих повратних глагола, који се односе на 
процесе чије остварење не зависи од воље субјекта. Уп. 

Он утомUл сеБЯ. 

Он је себе уморио. 

Он утомUлся. 

Он се уморио. 

Дативни облик себе у функцији речце употребљава се у руском је
зику и да би се истакла потпуна окренутост субјекта вршењу радње. Уп. 

Сnи себе. 
Само ти (лепо) спавај. 

Стуnай себе дом6Й. 
Иди ти (лепо) кући. 

Сяду себе в угол6чке и - всё чай nью с вареньем. (Чехов) 
Седнем лепо у угао и - све време пијем чај са слатким. 

Заменица себя употребљава се и у неким устаљеним изразима као 
што су следећи: 

вести себя 
владеть соб6й 
nрийти / nриходить в себя 
надеяться на себя 

читdть про себя 

думать про себя 

говорить про себя 

смеяться над соб6й 
говорить от себя 

сам6 соб6й разумеется 

ничег6 себе 
Какова она соб6ю? 
Она красавица соб6ю. 

Онусебя. 

носить при себе 
давать себе отчёт в чём-н. 

забывdть себя 
быть уверен в себе 

Ему не по себе. 

понашати се 

владати собом 

доћи / долазити себи 
уздати се у себе 

читати у себи 

мислити у себи 

говорити за себе 
смејати се себи 

говорити у своје име, своје мисли 

само по себи се разуме 
није лоше 

Каква је? Како изгледа? 

Она је лепотица. 

Он је у својој соби (канцеларији и сл.) 

носити са собом 
бити свестан нечега 

заборављати се 

бити сигуран у себе 

Не осећа се добро. 

§ 89. Узајамно-повратна заменица друг друга има ту значењску 
посебност да указује на сложени субјекат у који улазе најмање два учесни
ка (обично - лица) као вршиоци истоврсне, али супротно усмерене радње, 

Уп. реченицу с повратном заменицом себя, без значења узајамности, и ре
ченицу са узајамно-повратном заменицом: 

Он уваж:dет сеБЯ. 

Он себе пошгује. 

Они уваж:dют друг друга. 
Они пошгују једно друго. 
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Заменица друг друга никада се не употребљава у функцији грама
тичког субјекта, због чега нема облик номинатива, а нема ни граматички 

облик множине. Може се односити на прво, друго или треће лице, нпр. Мы 

уважdем друг друга, Вы уважdете друг друга, Они уважdют друг друга. 
Граматички или природни род именица у позицији субјекта није битан за 
употребу заменице друг друга, уп. 

Виктор и Борис уважают друг друга. 

Вера и Надя уважают друг друга. 

Ако се у узајамно-повратно значење жели унети нијанса субјектив

не оцене, односно став благонаклоности или симпатије, уместо друг друга 
може се употребити заменица друг дружкu (разг.), такође једнако за сва 

три лица и за сва три рода, нпр. 

Вера и Надя не отходили ни на шаг друг от дрУжки. 

Вера и Нађа се ни за корак нису удаљавале једна од друге. 

Виктор и Борис не отходили ни на шаг друг от дрУжки. 
Виктор и Борис се ни за корак нису удаљавали један од другог. 

Морфолошка специфичност заменице друг друга је и у томе што је 
њен први део непроменљив, а други има падежну парадигму као именица 

друг (осим облика за номинатив). 

У конструкцијама с предлозима, предлог се употребљава између 

првог и другог дела заменице друг друга, нпр. друг от друга, друг к другу, 

друг в друга, друг с другом, друг о друге. 
Узајамност се у руском језику, премда знатно ређе, исказује и кон

струкцијом один другого, нпр. 

Грузовики обгоюiли од ин другОго. 

Камиони су претицали један другог. 

§ 90. Повратно-присвојна заменица свой с једнаким основом мо
же се разматрати и заједно с присвојним заменицама. Има промену као за
меница мой (в. § 94). Као повратна заменица обично указује на припадност 
лицу које је у реченици означено субјектом, нпр. 

Они заботятся о своих родителях. 

Они се брину о својим родитељима. 

Повратно-присвојна заменица свой упућује на припадност првом, 
другом или трећем лицу. У партиципским конструкцијама заменица свой 

може упућивати на носиоца неке радње или стања, тј. на семантички субје
кат, уп. 

Она знает nојта, nодарившего тебе свою новую KHUгy. 

Она познаје песника који ти је поклонио своју нову књигу. 

Она встретuлась с пој том, nодарившuм тебе свою новую книгу. 

Срела се с песником, који ти је поклонио своју нову књигу. 
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Она встретuлась с nоЭтом. Он nодарил тебе свою новую книгу. 
Срела се с песником. Он ти је поклонио своју нову књигу. 

И У безличним реченицама свой упућује на семантички субјекат 
(јер граматичког субјекта у безличним реченицама нема), опет независно 
од тога да ли је у питању прво, друго или треће лице, уп. 

Мне нужно взять свою книгу. 

Ја треба да узмем своју књигу. 
Тебе н.Ужно взять свою KHUгY 
Ти треба да узмеш своју књигу. 

Заменица свой у неким случајевима може бити замењена присвој
ном заменицом првог или другог лица (наш, ваш), када се наглашава при

падност групи лица, уп. 

Мы говорим о людях нашего nоколенuя. 
Говорим о људима нашег поколења. 

Повратно-присвојна заменица свой у руском језику не употребља
ва се када је објекат припадности део тела, члан породице или родбине, или 
када је однос припадности сасвим јасан из контекста, нпр. 

Они сражdлись за РОдину. (Шолох.) 
Борили су се за Отаџбину. 

Он nишет nисьмо отцу и матери. 
Пише писмо оцу и мајци. 

Он чистит зУбы. 
Пере зубе. 

Он ковыряет в носу. 

Чачка нос. 

Заменица свой, као што је речено, упућује на субјекат просте рече

нице у којој је заменица употребљена (са изузетком употребе те заменице 

у објекатским партиципским конструкцијама). У зависној реченици зави
сно-сложене реченице, на припадност субјекту главне реченице упућује се 
лично-присвојном заменицом, а не повратно-присвојном заменицом, нпр. 

Они знают, что пришло их время. 

Они знају да је допшо њихово време. 

у IrdСfШftИМ Irdрrициmжим кum;IРУКЦИЈ'ама заменица свой обично се 

не употребљава ни када се упућује на припадност субјекту реченице, нпр. 

Они развuвdют те6рuю, с6зданную их учителем. 
Развијају теорију коју је створио њихов учитељ. 

Заменица свой може да наглашава однос припадања наспрам мо
гућности неприпадања, нпр. 

у меня своя семьЯ. 

Имам своју породицу. 

у кdждого бьzлu свои трУдности. 

Свако је имао своје тешкоће. 
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Томе је блиска и употреба свой као антонима речи чужой ("туђ"), 
али ту свой нема праве заменичке особине, нпр. 

Здесь все свои. 
Овде су сви своји. 

Слично је и са употребом лексеме свой у уопшrено-присвојном 
значењу, када се означава потенцијална припадност било ком лицу, нпр. 

На всё есть свои nрdвила. 

За све постоје своја правила. 

§ 91. Начинско-повратиа заменица nо-свое.му је непроменљива и 
припада заменичким прилозима, па тако и заменицама у ширем смислу, а 

има начинско значење, изражавајући начин на који је радња предиката 

остварена као начин који је карактеристичан за лице означено субјектом 

дате реченице, нпр. 

Он всегда nостуndл nо-св6ему. 

Увек је поступао по своме. 

§ 92. Социјативно повратна замени ца сам упућује на субјекат ре
ченице у којој је употребљена уз податак да он врши радњу без помоћи 
других лица, па у том смислу заменица сам има поред повратног и соција

тивно значење, нпр. 

Виктор решUл задdчу сам. 

Виктор је сам решио задатак. 

Виктор решUл задdчу без n6мощu 
другихлuц. 

Виктор је решио задатак без помоћи 

других лица. 

ПРИСВОЈНЕЗАМЕНИЦЕ 

§ 93. Присвојне заменице мой, твой, его, её; наш, ваш, их, свой упу
ћују на прво, друго или треће лице као субјекат припадања, односно на би

ло које лице као субјект припадања (своЙ). 

§ 94. Присвојне заменице првог и другог лица имају падежне об
лике, нпр. мой дом, моего дома, моему дому ... , наш дом, нашего дома, 
нашему дому ... Присвојне заменице првог и другог лица разликују такође 
род и број. Облици за род постоје само у једнини, шrо је и иначе случај код 
речи с придевском променом у руском језику (мой, моя, моё; наш, наша, 

наше), док у множини не постоје облици за род, уп. мои романы, мои 
KHигU, мои nисьма; наши романы, наши KHигU, нdши nисьма. Уп. 
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ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. м.р. мой моег6 моему мой / моег6 MOUм (о) моём 

једн. с.р. моё моег6 моему моё моим (о) моём 

једн. ж.р. моя моей моей мою моей (о) моей 

мн. мои моих моим мои / моих моими (о) моих 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. м.р. наш нашего нашему наш / нашего нашим (о) нашем 

једн. с.р. наше нашего нашему наше нашим (о) нашем 

једн. ж.р. наша нашей нашей нашу нашей (о) нашеu 

наши наших 
, 

наши / наших нашими (о) наших мн. нашим 

Напомена. - У акузативу избор облика за мушки род и за множи-

ву зависи од тога да ли именица коју дата заменипа одређује значи неIlПО жи-

во или нема такво значеље, уп. видеть нашего сьща, видеть наш дом. 

Специфичност исказивања броја присвојним заменицама огледа се 
у томе шrо заменица мой значи да је субјекат припадања само један (то је 

говорно лице) док објекат припадања може бити у једнини (нпр. мой 

роман, моя книга, моё nисьмо), или у множини (нпр. мои романы, мои 
KHигU, мои nисьма), а заменица наш указује на то да постоји више субјека
та припадања, међу којима је и говорно лице, док објекат припадања може 
бити у једнини (нпр. наш роман, нdша книга, наше nисьмо) или у множи
ни (нпр. нdши романы, нdши KHигU, нdши nисьма). 

Исте наставке и аналогна значења броја имају присвојне заменице 
другог лица твой и ваш. У учтивом обраћању Ваш се употребљава ум. 

mвой, в. § 80. 

§ 95. Присвојне заменице тревег лица немају промену по падежи
ма па им је промена сведена на разликовање облика за једнину (его, её) и 
за множину (их), а у једнини на разликовање облика за женски род (её).од 
облика за мушки и средњи род (его). Због одсуства падежне промене, с раз
личитим предлозима употребљава се увек исти облик присвојне заменице 
трећег лица, нпр. от его дома, к его дому, в его дом ... У конструкцији с 
предлогом присвојна заменица трећег лица не добија протетичко н- какво 

добија лично-показна заменица трећег лица, уп. реченицу с лично-пока

зном заменицом Она nолучuла от него nисьмо, и реченицу с лично-при
својном заменицом Она это узнdла из его nисьма "то је сазнала из његовог 
писма"). Нпр. 

Я это узнал от него u от его друзеЙ. 
То сам сазнао од љега и од љегових пријатеља. 

Слично правим личним и лично-показним заменицама и лично

присвојне заменице у руском језику (али не и у српском) могу бити употре-
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бљене у посебним конструкцијама са социјативним значењем у којима јед
на присвојна заменица истиче да постоји више субјеката припадања, а дру
га присвојна заменица прецизира ко је укључен у однос припадања осиџ 
лица на које јасно упућује прва заменица, нпр. 

Наш с вами договор остаётся в силе. 

Договор који смо с вама закључили остаје на снази. 

ПОКАЗНЕ ЗАМЕНИЦЕ 

§ 96. Показне заменице упућују на лица или предмете поменуте у 
реченици, или у њеном контексту или присутне у говорној ситуацији, као 

и на особину, количину, место, правац, време, узрок, циљ или неко друго 
категоријално својство које је важно за правилно разумевање реченице. 

§ 97. Заменице этот и тот упућују на лица или на предмете, схва-
ћене конкретно или апстрактно, нпр. этот студент / тот студенm, этот 
дом / тот дом, в этом году / в том году и сл., и имају следеће промене: 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. м.р. этот этого этому этот /этого этuм (06) этом 
једн. С.р. это этого этому это этuм (06) этом 
једн. Ж.р. эта Этой этой эту этой (06) этой 
МН. эти этux этим эти /этих этuми (06) этux 

НОМ. ген. дат. акуз. ИНСтр. ЛОК. 

једн. м.р. тот того тому тот /того тем (о) том 

једн. С.р. то того тому то тем (о) том 

једн. Ж.р. та той той ту той (о) той 

МН. те тех тем те /тех теми (о) тех 

Напомена. - у акузативу избор облика за мушки род и за множи

ну зависи од тога да ли именица коју дата заменица одређује значи неппо жи

во или нема такво значеље, уп. видеть этого студента, видеть этот дом. 

§ 98. 3аменица эmоm употребљава се за упућивање на оно што је 
ближе у простору или у времену, а тот за оно што је даље у простору или 

у времену. Поред тога, тот се употребљава за упућивање на оно што је ра

није било поменуто (па је у том смислу даље у времену), нпр. 

Этот дом высокий, а тот дом ещё выlе •. 
Ова кућа је висока, а она је још вита. 

Это 6ыlоo на той неделе. 
То је било прошле недеље. 
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и это и то, о чём говорилось раньше, одинаково важ:но. 

Ћ ово и оно о чему је раније било речи једнако је важно. 

Према томе, за разлику од српског језика, у којем постоји трочлани 
систем заменичког упућивања (овај - шај - онај, овакав - шакав - онакав 
итд.), у руском језику постоји двочлани систем заменичког упућивања 
(нпр. этот - тот), често сведен на само један тип упућивања (нпр. такой, 
столько и сл.). 

у простим реченицама заменица этот упућује на оно о чему се го
ворило у претходној реченици, или у претходном делу текста закључно с 
претходном реченицом. 

у сложеној реченици испред везника може бити употребљена само 
заменица тот, нпр. 

Студент много занимdлся. Благодаря этому он сдал экзdмен. 
Студент је много радио. Захваљујући томе положио је испит. 

Студент сдал экзdмен благодаря тому, что много занимdлся. 
Студент је положио испит захваљујући томе што је много радио. 

Тамо где у руском језику заменица тот уводи зависну реченицу, у 
српском језику се показна заменица често изоставља, уп. 

Кончается зима. Все радуются Этому. 
Завршава се зима. Сви се томе радују. 

Все радуются тому, что кончается зима. 
Сви се радују, што се зима завршава. 

у простим реченицама често се као субјекат употребљава само за
меница это у облику средњег рода, која је у тој функцији увек у истом ро
ду и броју, а с обзиром на субјекатску функцију и увек у истом падежном 
облику (номинатив). Помоћни глагол у предикату слаже се (конгруира) не 
са субјекатски употребљеном заменицом это него са именицом која пред
ставља именски део предиката, нпр. Это был музей, Это былd сестра мо
его соседа, Это былo село, Это Быluu учебнuкu. 

Субјекатски употребљена заменица это може да упућује не само 
на лице или предмет, схваћен конкретно или апстрактно, него и на цео ис
каз, нпр. 

Он долго нам расскdзывал о своей nоездке. јто было интересно. 
Дуго нам је причао о свом путоваљу. То је било занимљиво. 

Дочка долго не возвращdлась. јто бесnокоило мать. 
Ћерка се дуго није враћала. Мајка је због тога била забринута. 

Реченица с показном заменицом у улози атрибута и реченица с по
казном заменицом у улози субјекта могу имати исто значење, уп. 

јта KHUгa интересная. 
јти места своБОдные. 

јто - интересная KHUгa. 
јто свободные места. 

§ 99. 3аменица mоm може бити субјекат, део предиката или обје
кат у главно ј реченици зависно-сложене реченице, нпр. 
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Кто там не 6ывал, тот не может говорить 06 Этом. (Субјекат) 
Ко није тамо био, тај не може о томе да говори. 

ХозЯин - тоm, кто трУдится. (Део предиката) 
Газда је онај, ко ради. 

Она nринеслd то, что ты nросил. (Објекат) 
Донела је оно шrо си тражио. 

§ 100. У показне заменице спадају такође речи које у свом значењу 
садРже значење заменица этот или тот, IIПО пре свега важи за заменич
ке речи друг6й, ин6й, инdче, нпр. 

Этот нож туnОЙ. Дай мне другОЙ. 
Овај нож је туп. Дај ми други. 

Это иное дело. 
То је друга ствар. 

Он не мог nостуnить инdче. 
Није могао друкчије да поступи. 

§ 101. Као IIПО друг6й значи 'не тот' или 'не такой', тако тот самый 
значи 'не другой', због чега и израз тот сdмый спада у показне заменице, 
али са специфичним значењем (срп. "управо тај" или "исти"), нпр. 

Она купила ту сdмую книгу, которую он nросил. 
Купила је управо ону кљигу коју је тражио. 

§ 102. Замепица mакой је показна заменица за особину. Има про
мену као придеви типа ж:ив6Й. У реченици има синтаксичку функцију 
атрибута или дела предиката, нпр. 

Такdя машuна очень дорого стОит. 
Такав ауто врло много кошrа. 

Машuна у них 6ылd такdя. 
Њихов ауто је био такав. 

Негирана показна заменица так6й у српском обично има еквива
лент у заменици другачији (или друкчији) иако српски еквивалент може би
ти и конструкција показне заменице с негацијом, уп. 
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Моя машuна не такdя. 
Мој ауто је другачији. // Мој ауто није такав. 

Напомена. - У неким случајевима конструкције с негацијом и по

казном заменичком речју су лексикализоване и тада су мање или више удаље
не од примарних заменичких функција. Тако не туда може значити "погре
шно", нпр. у телефонском разговору, а не так може имати значење "погре
шно", "није тачно", "није добро" и сл. На пример, 

Вы не туда попали. 

Добили сте погрешан број. 

Всё не то, не то ... 
Све то није оно право ... 

Вы не туда заехали. 
Отипmи се у погрешном правцу. 

Он не то сказал. 
Није рекао оно шrо је требало. 



§ 103. У простим реченицама заменица так6й упућује на особину 
која је слична поменутој, или особини видљиво ј из говорне ситуације. У 
сложеним реченицама заменица так6й упућује на овај или онај степен из

ражености особине који се ближе одређује зависном реченицом, нпр. 

Дайте мне такјю бумdгу, какјю я nросUл. 
Дајте ми (такав) папир какав сам тражио. 

Туман был такой, что нuчего кругом не было видно. 
Магла је била таква да се ниuпа унаоколо није видело. 

Заменица так6й може и да се супстантивизира, тј. да се употребља-
ва као да је именица, односно као заменичка именица, нпр. 

Что такого я сказал? 
Шта сам то рекао? 

Заменица так6й употребљава се и у конструкцији са упитним име
ничким заменицама у реченицама сведеним само на ту конструкцију, нпр. 

Кто такие? 
Ко сте (ви)? или: Ко су ОНИ? 

Что это такое? 

Шта је то? 

Питања типа Кто (ты) так6й? оштрија су од питања типа Кто 

ты? а питања типа Что это так6е? обично садрже елеменат чуђења. 

§ 104. У значењу заменице так6й употребљава се и израз воm ка
КОЙ, која наглашеније, и обично пропраћена гестом, истиче сличност или 
подударност особине у два објекта, нпр. 

Вот какdя машина былd у нас. 

Ево какав смо ауто имали. 

Вот они какие. 

Ево какви су. 

У нас былd такdя машина. 
Имали смо такав ауто. 

Они такие. 

Они су такви. 

На сличан начин функцију показних заменичких речи имају и изра
зи вот кто, вот что, вот где, вот куда и сл. 

§ 105. 3аменица таков нема падежну промену, али има промену у 
роду и броју (так6в, такова, таково; таковыl) и употребљава се у саставу 
предИката, према чему би спадала у предИкативе (в. § 375-379), нпр. 

Всегда так будет, и бывало, / таков uздревле белый свет. / Учёных много, 
умных мало, / 3накомых тьма, а друга нет. (ПymкиН) 

Увек ће тако бити, и било је, такав је одвајкада бели свет. Учених много, 

паметних мало, познаника тyuпа и тма, а пријатеља нигде. 

Таков был его органUзм. 

Такав је био љегов организам. 

Такова :жuзнь. 
Такав је живот. 
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Таков';, нdшu услОвuя. 

Такви су наши услови. 

§ 106. 3аменица сmолько упућује на количину која се помиње у 
контексту у којој је та заменица употребљена, или која је видљива из го
ворне ситуације у којој је она употребљена, нпр. 

Мне не нужно столько бумdгu. 
Не треба ми толико хартије. 

Заменица столько је променљива, а у косим падежима има настав

ке као придев русскuй у множини, дакле: 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

столько столькux столькuм столько стольl<UМU (о) столькuх 

§ 107. 3аменице типа mоm же обухватају показне заменице у кон
струкцији са же, које имају значење потпуне подударности: этот же 
("исти овај"), тот же ("исти тај", "исти онај"), такой же ("исти такав"), 
столъко же ("исто толико"), тут же ("на истом овом месту") и сл. 

На нём б';lЛО то же старое nальтО ... (Тургењев) 
На себи је имао онај исти стари капут ... 

Напомена. - Први део заменице на же, ако је променљив, има 
промену као заменица која је ту у основи. 

§ 108. Специфичну групу показних заменица чине тзв. заменички 
бланко изрази (такой-то, столъко-то, тогда-то и сл.), тј. заменице које 
се употребљавају да би се избегло именовање нечега што је познато субјек
ту исказа (био то говорник, његов саговорник или тзв. треће лице), а дру
гим лицима не мора бити познато, што се подразумева, или што се жели 
оставити неименованим. У српском језику одговарајући изрази имају об
лик удвојене показне заменице (нпр. шај u шај, шакав u шакав и сл.). Уп. 

Она обещdла ему nринести столько-то рублей. 

Обећала је да ће му донети толико и толико рубаља. 

Душd моя, Пdвел, / Держuсь моИх nрdвил. / Любu то-то то-то, / Не 
делай тогО-то. / Кажuсь, это ясно. / Прощdй, мой nрекрdсныЙ. (Пушкин) 

§ 109. Показни заменички прилози су за место здесъ ("овде"), 
(" ") (" ") д ' (" "" ")' тут ту ,та.м тамо ,за правац ту а тамо, у том правцу ,отту-

да ("одатле"), за време тогда ("тада"), с тех nор ("од тада'), до тех nор 
("до тада"), за узрок nотому ("зато") итд. 

§ по. Стилски обојене показне заменице чине невелику групу. У 
показне заменице спадају и неке данас застареле заменице као што су сей 
и ОГlЫЙ, које су се сачувале углавном у неким устаљеним конструкцијама, 
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нпр. ни с того ни с сего ("из чиста мира"), до сих nор ("до сада"), при сём 
nрuлагdется ("овоме се прилаже"), или во время оно ("некад давно") и сл. 
у устаљене изразе иду, поред других, и был таков ("нестаде"), такой-

'V(" "" " )Нп сякои овакав - онакав, такав и такав - погрдно . р. 

Блажен, кmо nосеmил сей мир / В его минуmы POKoBble. (Тјyrчев) 
Блажен је онај ко је посетио овај свет у његовим судбоносним тренуцима. 

у показне заменице спадају и заменице этакuй, эдакий, које нагла-
тено упућују на особину и карактеристичне су за разговорни језик, нпр. 

Экая досада! 
Баш мије криво! 

Эдакий негодяй! 
Такав нитков! 

ОПШТЕ ЗАМЕНИЦЕ 

§ ш. Опште заменице у руском језику су весь, целый, кdждый, 
всякuй, любой, сам, сd.iwый, везде, всюду, nовсюду, всегда - поред неколико 
других, ређих или стилсrq јаче обојених израза. 

Опште заменице указују на потпуну обухваћеност извесним обе
лежјем која се протеже на све јединке неког скупа или до крајње границе 
неке појаве. 

Опште заменице у руском језику обухватају: 

1. праве опште заменице (весь, целый) 
2. дистрибутивне опште заменице (кdждый, всякuй, любой) 
3. опште заменице степена (сам, сciмый) 
4. околносне опште заменице (везде, всюду, отовсЮду, всегда и др). 

§ ш. Права општа заменица весь типичан је представник своје гру
пе. Она има следећу промену: 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. м.р. 
, 

всег6 весъ!всег6 (оба) всём весъ всего всем 

једн. с.р. всё всег6 всег6 всё всем (оба) всём 
једн. ж.р. вся всей всеu всю всеu (оба) всей 

все!всех 
, 

(оба) всех мн. все всех всем всеми 

Напомена. - у акузативу избор облика за мушки род и за множи

ну зависи од тога да ли именица коју дата заменица одређује значи нешто жи

во или нема такво значење. 

Заменица весь често се употребљава у функцији конгруентног 
атрибута, нпр. 
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Вее люди емертны. 
Сви људи су смртни. 

у конструкцији с личним заменицама, као њихов атрибут, општа 
заменица весь обично долази испред личне заменице, нпр. 

Вее мы, вее мы в этом мире mленны. (Јес.) 
Сви смо, сви смо на овом свету трошни. 

Заменица весь употребљава се и самостално, без именице, фактич
ки преузимајући синтаксичку функцију именице, тј. у поимениченој упо

треби, као субјекат или као објекат, нпр. 

Веё будет хорошО. 

Све ће бити добро. 

Сnаеибо вам за веё. 
Хвала вам за све. 

Вее пришли и веё nринесли. 
Сви су допши и све су донели. 

Заменица весь употребљава се и у адвербијалној функцији, када не

ма значење обухваћености свих елемената неког скупа, него има значење 
потпуне обухваћености некога или нечега извесном особином, процесом 
или стањем. Код такве употребе, заменица весь може доћи или у једнини 
или у множини, конгруирајући у том погледу са именицом коју одређује, 

нпр. 

Он вееь мОкрыЙ. 
Он је сав мокар. 

Они вее мОкрые. 

Они су сасвим мокри. 

Адвербијално употребљена заменица весь обично може бити заме
њена прилозима совсем., nолносmью, целuком и сл., који изражавају исто 
значење, уп. 

Он вееь мОкрыЙ. 

Он је сав мокар. 
Он еовеем мОкрыЙ. 
Он је сасвим мокар. 

у неким случајевима процес адвербијализације отишао је тако да
леко да је од падежног облика заменице весь постао прави прилог, што је 
посебно карактеристично за исказивање континуираног трајања прилогом 
подударним облику средњег рода заменице весь у номинативу или акуза
тиву, нпр. 
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Она веё говорит о том же. 

Она непрекидно говори о истом. 

Заменица весь се употребљава и у неким устаљеним изразима, нпр. 

nрежде веего 
веёравно 

веёже 

ударить изо веех еuл 

пре свега 

свеједно 

ипак 

ударити из све снаге 



трчати колико (га) ноге носе 

трчати колико (га) ноге носе 
трчати ко без душе 

бежdть изо всех сuл 
бежdть во всю мочь 

бежdть во все лоndтки 
кричdть во весь голос 
смотреть во все глазd 

всего-навсего 

викати из грла, викати колико грло носи 

гледати широм отворених очију 

укупно; све у свему 

Всего хорошего! Све најбоље! 

§ llЗ. 3аменица целый обично се убраја у придев е, али значењска 
блискост са заменицом весъ даје довољно основа да се према свом главном 
значењу сматра оппrгом заменицом. 

Заменица целый има промену као придеви типа н6выЙ. 

Заменица целый употребљава се с бројевима (често се подразумева 
број один), Уп. (и обрати пажњу на разлике у поређењу са српским јези
ком): 

Он сьел весь хлеб. Он съел целый хлеб. 
Појео је сав хлеб. Појео је цео хлеб. 

Он работал весь день. Он работал целых три дня. 
Радио је цео дан. Радио је пуна три дана. 

Ако се у именичкој синтагми са оппrгом заменицом као атрибутом 
употребљава и показна или присвојна заменица, не може се употребити за
меница целый него се мора употребити заменица весь, уп. 

Он стоЯл целый час nеред её окнОм. 

Стајао је цео сат испод љеног прозора. 
Весь :Јтот час он стоЯл nеред её окнОм. 

Цео тај сат стајао је испод љеног прозора. 
Целых nять лет она nрожuлd в ЛОзнице. 

Пуних пет година провела је у Лозници. 

Все :Јти nять лет она nрожuла в ЛОзнице. 
Свих тих пет година провела је у Лозници. 

У конструкцијама са именицама које значе меру за дужину, за обим 
или за тежину употребљава се заменица целый, нпр. целый кuломеmр, 
целый гекmар, целый кuлогрdмм, рецимо: 

Он вьmuл целых две бутылиu винd. 
Попио је две пуне флаше вина. 

Али ако именица у конструкцији с оппrгом заменицом значи вре

менски период који није јединица времена, тада се може употребити са
мо општа заменица весъ, нпр. всю :ж:uзнъ, всю войну, всю м6лодосmь, ре
цимо: 

Он её любил всю жизнь. 
Он ју је волео целога живота. 

Всю дорогу они молчdли. 
Целим путем су ћутали. 
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Само лексема целый (али не и весь) може да има значење "неначет" 
или "Heтaкнyr" и у том значењу реч целый пре би спадала у придеве него у 
заменице иако и ту постоји извесна веза са значењем опшrиx заменица, нпр. 

На столе стоЯли две бymылиu вина. Одна nустdя, а другdя совсем целая. 
На столу су биле две флаше вина. Једна празна, а друга пуна. 

Томе је врло блиско и значење лексеме целый које може бити изра
жено и придевом n6лный, нпр. 

Он съел целую тарелку суnа. 

Појео је пун тањир супе. 

§ U4. Дистрибутивне опште заменице кdждый, всякий, люб6й 
означава ју јединицу или јединице из целине скупа истоврсних јединица. 

§ 115. Заменица каждый има промену као придеви типа н6вый, 
всякий као придеви типа редкий,а люб6й као придеви типа жuв6й, с том 
разликом шrо заменице немају кратких облика нити степене поређења. 

Заменица кdждый указује на обухваћеност целог скупа путем без-
изузетне обухваћености његових појединачних елемената, нпр. 

И каждый думал, что радость будеm, / Что в тихой заводи все корабли, 
/ Что на чужбине устdлые люди / Свеmлую жизнь себе обрели. (Блок) 
И свако је мислио да долази радост, да су све лађе сад у мирној луци, да 

су уморни људи у туђини нашли светао живот. 

Каждое слово в тексте ей былo nошiтно. 
Свака реч у тексту била јој је разумљива. 

Учительница дала каждому ученикУ ПО две тетради. 
Учитељица је дала сваком ученику по две свеске. 

Заменица кdждый често се употребљава у конструкцији с предло-
гом из, нпр. 

Каждая из учениц nолучила ПО книге. 
Свака од ученица добила је по кљигу. 

Дуготрајно понављање временских периода у правилним размаци
ма изражава се заменицом кdждый у облику акузатива једнине без пред
лога, нпр. кdждый день, кdждую неделю, кdждый месяц, кdждое лето, 
кdждый год. 

Заменица кdждый употребљава се у множинским облицима или у 

конструкцијама са основним бројевима, или у конструкцијама са именица
ма које имају само множинске облике (рlura1iа tantum), нпр. 

Каждые три года он уезжdл за границу. 

Сваке три године он је путовао у иностранство. 
В их мастерской каждые ножницы нОвые. 

У љиховој радионици сваке маказе су нове. 
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3аменица кdждый може бити употребљена и самостално (поиме
ничено) и тада има значење блиско поименичено употребљеној заменици 
весь, уп. 

Карmина nонрdвшщсь кdждому. 
Слика се свидела свакоме. 

Карmина nонрdвuлась всем. 

Слика се свидела свима. 

у конструкцијама са градивним и збирним именицама које не могу 

бити употребљене с неким од основних бројева не употребљава се ни заме
ница кdждый него се значење опшrости исказује заменицом весь, нпр. 

у нас вся мебель сmdрая. 

Код нас је сав намештај стар. 

То не важи за збирне именице које могу бити употребљене са 
основним бројевима (нпр. два nолка'): 

Кdждый nолк сражciлся героUческu. 
Сваки пук се херојски борио. 

§ ll6. 3аменица всякuй често се употребљава као синоним замени
це кdждый, уп. 

Всякuй из нас эmо nросmиm. 
Свако од нас ће то опростити. 

Кdждый из нас эmо nросmиm. 
Свако од нас ће то опростити. 

3аменица всякuй се, поред тога, употребљава ради истицања веће 
уопшености скупа којем одређене појаве припадају, тј. всякuй може да 
значи "сваки уопште" према кdждый "сваки из одређеног круга појава", 
уп. 

ВсЯкому расmенuю нужнd влdга. 
Свакој биљци је потребна влага. 

Кdждое из nосdженных расmенuй нуждdеmся в уходе. 
О свакој од посађених биљака треба водити бриry. 

3аменица всякuй, поред тога, може да истиче разноврсност члано
ва неког скупа, и када је употребљена у таквој функцији, не може бити за
мењена заменицом кdждый, нпр. 

нпр. 

Она nрочumма много всякuх книг. 
Прочитала је много разноврсних кљига. 

Туда зах6дяm всякuе лЮдu. 
Ту свраћају свакакви људи. 

3аменица всякuй употребљава се и у неким устаљеним изразима, 

без всякого сомненuя 
во всяком случае 
1I.а всякuй случай 
нuже всякой крumики 

без икакве сумље 
у сваком случају 

за сваки случај 
испод сваке критике 
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§ n7. Значење разноврсности још више може бити истакнуто речју 
всяческий (мења се као придев РУССКUЙ), која је због већег степена лексика
лизованости на граници између заменица и придева. Всяческuй обично зна
чи "најразноврснији", "сав могући" и сл., нпр. 

Ем)! окdзывали всяческую nОмощь. 

Указивали су му сваковрсну помоћ. 

Ем)! nомогали всяческuм Образом. 

Помагали су му на све могуће начине. 

§ nв. Заменица любой, која има промену као жuв6й, значење оп
ште дистрибутивности спаја са са значењем потенцијалности и са значе
њем опште неодређености (због чега је блиска неодређеним заменицама) и, 

нпр. 

Любой на его месте nостуnил бы так же. 

Свако други би на љеговом месту исто тако поступио. 

Због значења потенцијалности, као слободног избора једне од свих 
могућности, заменица люб6й обично се употребљава у конструкцијама с 

потенцијалом, императивом или глаголом мочь, односно У контекстима ко

ји подржавају значење слободног избора једне од укупних расположивих 

могућности, нпр. 

Заходuте к нам в любое время. 

Свратите код нас у свако доба. 

Ты можешь взять люб.Vю книгу. 
Можеш узети било коју кљигу. 

§ n9. Опште замени це степена самый, сам значе највиши степен 
који се достиже у простору времену, социјалном статусу или непосредно-

сти, односно директности обраћања и сл. Упор. њихове промене. 

ном. ген. дат. акуз. инетр. лок. 

јед. М.р. самый самого самому самый / самого самым (о) самом 

јед. С.р. самое самого самому самое самым (о) самом 

јед. ж.р. самая самой самой самую самой (о) самой 

мн. самые самых самым самые /самых самыми (о) самых 

ном. ген. дат. акуз. инетр. лок. 

једн.м.р. сам самого самом)! самого самим (о) самом 

једн.с.р. само самого самом)! само самим (о) самом 

једн. ж.р. сама самой самой сам)!//самоё самой (о) самой 

МН. сами самих самим самих самими (о) самих 

Напомена. - у акузативу избор облика за мушки род и за множину за

виси од тога да ли је оно што заменица одређује живо или је неживо. 
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§ ио. 3аменица самый (има промену као придев 1-u)вый) обично 
указује на крајљу временску или просторну границу, уп. 

Снег шёл с самого утра. 
Снег је падао све од јутра. 

Он остановился у самого 06pblBa. 
Зауставио се на ивици провалије. 

Сd.мый се употребљава у конструкцији с показном заменицом mоm 
у конструкцији са специфичним значељем "управо тај", "не неки други", 
нпр. 

јто тот самый чело век, о кот6ром мы говорили. 
То је баш тај човек о којем смо говорили. 

у конструкцији са заменицама mоm же или эmоm же заменица 
сd.мый појачава значеље подударности, нпр. 

Он сказdл мне то же самое, что и она. 

Рекао ми је сасвим исто што и она. 

јтот же самый воnр6с задают и они. 
То исто питаље постављају и они. 

Облик сd.мый служи и за грађеље суперлатива, нпр. сd.мый новый 
"најновији", где такође постоји значеље највишег степена, али се то одно
си само на особину и има граматички облик. 

3аменица сd.мый обично се употребљава као одредба именица које 
значе нешто неживо, а по изузетку се употребљава и за живо. 

Напомена. - У разговорном стилу постоје и неколико посебних из

раза са заменицом самый, нпр. он самый "он лично", "он главом и брадом" и 
сл., самое время гри6ь, с06ирать "право је време да се беру печурке", 60тин
ки в сdмый раз "ципеле су баш како треба" итд. 

§ иl. 3аменица сам по правилу се односи на лица и употребљава 
се са значељем истицаља особе највишег значаја, угледа и друштвеног ста

туса у оквиру одређене ситуације, а томе је блиско и значење издвајаља 

централног од споредног, издвајаље непосредног обраћаља од посредног 
обраћаља и сл., нпр. 

Сам директор nриказdл. 

Сам директор је наредио. 
Пришл6сь 06ратиться к самом у генерdлy. 

Морали смо да се обратимо самом генералу. 

Скажите 06 этом не мне, а ей сам6Й. 
Реците то лично љој, а не мени. 

Сама музыка мне nонрdвuлась, а nение 6ылo nосредственным. 

Сама музика ми се допала, али је певаље било просечно. 

3аменица сам може се употребљавати и самостално, у значељу вр

ло блиском значељу заменица он, она, оно, али са додатном значељском 
нијансом супротности очекиваном, нпр. 
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Он nеределать мир хотел, / чтоб был счастлuвым каждый, / а сам на 
ниточке висел, / ведь был солдат бумажныu. (Окуџава) 
Хтео је да преуреди свет тако да свако буде срећан, а сам је висио о кон

цу јер је био војник од папира. 

3аменица сам има наставке као број один, али у акузативу женског 

рода поред облика саму има и књишки облик самоё. 
у савременом руском језику, посебно у публицистици, постоји тен

денција факултативне употребе заменица сам или сdмый у конструкцијама 

са именицама које значе неживо, нпр. 

Установлен сам факт 

nрестуnленuя. 

Утврђена је сама чиљеница 

да је почиљен злочин. 

у становлен самый фаюn 

nрестуnленuя. 

Утврђена је сама чиљеница да 

је почињен злочин. 

3аменица сам употребљава се и као једна од повратних заменица 

(в. § 92) са негативним социјативним значењем "без помоћи других људи", 
и тада има адвербијалну функцију, уп. 

Она это сделала сама. 

То је урадила сама. 

Она это сделала вместе с братом. 

То је урадила заједно са братом. 

3аменица сам често се употребљава у конструкцији с повратном за

меницом себя појачавајући њено основно значење. У таквим случајевима 

сам може да се слаже (конгруира) или са заменицом себя или са субјектом, 
нпр. 

Она любит только сама себя // ... саму себя // ... самоё сеБЯ. 
Она воли само себе саму. 

3аменица сам долази у конструкцији са заменицом себя и у устаље
ним изразима само собой разумееmся "само се по себи разуме", само собой 
nоняmно "само се по себи разуме", сам по себе "издвојено", "засебно", 
"сам" и другим. У заменичкој конструкцији сам себя мењају се оба дела, 
нпр. сам себя, самого себя, самом у себе ... итд. 

§ и2. Околносне опште замени це (везде, всюду, оmовсюду, всег
да и др.) јесу непроменљиве речи, по статусу у систему врста речи су заме

нички прилози, а употребљавају се у адвербијалној функцији означавајући 

потпуну обухваћеност простора или времена у оквирима одређене ситуа
ције, праваца из којих се или у којима се нешто креће и сл., нпр. 

В горах везде был снег. 

У планинама је свуда био снег. 

Отовсюду доносUлись голоса. 

Одасвуд су долазили гласови. 

Они всегда заняты. 

Увек су заузети. 
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УПИТНЕЗАМЕНИЦЕ 

§ 123. Упитне заменице кто? что? итд. формално су најсличније 
односним (кто, что итд.), оДРичним (llикто, lluчто итд.), и неодређеним 
заменицама (кто-то, что-то итд.), с којима их везују и неке заједничке 

функционалне особине. Упитне заменице су значењски најближе неодре
ђеним заменицама и не би било погрешно посматрати их као подврсту нео
дређених заменица, јер је свако питање усмерено на сазнавање нечег непо
знатог или нечег само делимично познатог (са изузетком неких ређих си

туација, нпр. приликом испитних, или полицијских И других проверавања, 
када говорно лице може да пита и о ономе што му је познато). 

Према значењу упитне заменице деле се на заменичка питања о ли

цу (кто?), предмету, схваћеном конкретно или апстрактно (что?), особи
ни (как6й?), припадању (чей?), количини (ск6лъко?), редоследу или издво
јености (кот6рый?), околностима, као што су место (где?), смер (куда? или 
откјда?), време (когда? с какИх nор? до какИх nор? как д6лго? как 
чdсто?), узрок (nочему?) или циљ (для чег6?), поред неких других питања. 

§ 124. 3аменичка питаља о лицу су Кто? или Кто так6й?, а о 
конкретно или апстрактно схваћеном предмету Что? (изговара се [што]) 
или Что так6е? 

Заменице кто? и что? немају број ни род. Њихове промене су: 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

кmо кога КОМУ кога кем (о) ком 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

чmо чега чему чmо чем (о) чём 

Граматички облици предиката који имају род стоје у облику за му
шки род када је субјекат реченице кто? а у облику за средњи род када је 
субјекат реченице что? уп. 

Кmо лежd.л на кроваmи? 
Ко је лежао на кревету? 

Чmо лежd.ло на кроваmи? 
Шта је лежало на кревету? 

Заменица кто? у руском језику може да служи и за питање о жи

вом бићу које није човек, нпр. 

Кmо mебя укусUл, комар или оса? 
Шта те је у јело, комарац или оса? 

Напомена. - Ипак, ако се у реченици не покушава дати конкретни ја 
идентификација семантичког субјекта, за питање о живом бићу које није човек 
употребљава се заменица чmо? нпр. 

Чmо mебя кусаеm? 
Шта те уједа. 
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Чmо эmо mам nрьzгаеm по дереву? 
Шта то тамо скаче по дрвету? 

Пошто питање не може увек апсолугно тачно да наговести значење 

реплике, моryћи су и случајеви када се на питање кто? у одговору поја
вљују именице које не значе ни лица ни животиње, нпр. 

Кmо mам mоргуеm квасом. - Авmомаm. 
Ко тамо продаје квас? - Аутомат. 

Када је у предикату прелазни глагол или глагол који имплицира да 
је субјекат лице, у заменичком питању се у позицији субјекта обично поја

вљује кто? нпр. Кто ndшет пале? (иако одговор може бити и: ТрЈктор) 
или Кто том. говорит? (иако одговор може бити и: РЈдио). 

Заменица кто? се не употребљава ако је у предикату глагол у па

сивном облику на -ся, нпр. Кога встречdют друзыi? али не и Кто 

встречdется друзыiми? 
Када се пита о занимању, упитна заменица у руском језику долази у 

инструменталу, за разлику од одговарајућег питања у српском језику, нпр. 

Кембыmь? 
Шта постати? 

Кем рабоmаеm его оmец? 
Шта је његов отац по занимању? 

Кад се пита о националној припадности, у руском језику се употре

бљава заменица кто? (а у српском заменица шйlа?), нпр. 

Кmо mы по нацuонdльносmu? 
Шта си по националности? 

Заменички израз Кто такой? наглашава да је питање усмерено на 

угврђивање идентитета, док се питањем Что такое? жели прецизније 
угврдити природа онога о чему се пита (обично са значењском нијансом 
чуђења), нпр. 

Кmо вы mакие? 

Ко сте ви заправо? 
Чmо эmо mакое? 
Шта је то у ствари? 

§ 125. Питање Чmо nроuсходum? или В чём дело? усмерено је 
идентификовање целе ситуације, нпр. 

Чmо mуm nроuзошло? - Человека огрdбuлu. 
Шта се ту десило? - Опљачкали су човека. 

§ 126. Питање Чmо делаmь? усмерено је на идентификовање саме 
радње и у одговору обично има глагол, нпр. 

Чmо делdmь? - ЛечUmься. 
Шта да се ради? - Треба се лечити. 
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§ 127. 3аменица Какой? (има промену као придев морской) пред-
ставља питање о особини или квалитету, нпр. 

Как6й он студент? - Он хор6шuй студент. 

Какав је он студент? - Он је добар студент. 

Али заменица какой? може служити и као питање за идентифика
цију некога или нечега, нпр. 

Какdя из этuх книг интереснее? 

Која је од ових књша занимљивија? 

у грубљем обраћању заменици какой додаје се такой, нпр. 

Как6й-то человек тебя сnрdшuвает. - Как6й такой человек? 

Неки човек те тражи. - Какав то сад човек? 

§ 128. У разговорном стилу у значењу какой? употребљава се заме
нички израз Что за ••. ? нпр. 

Что за к6ни мне nоndлuсь? (Висоц.) 

Какве сам то коље добио? 

Что за человек nрuехал? 

Какав је то човек дошао. 
Что это за человек? 

Какав је то човек? 

§ 129. 3аменица Каков? (има облике као таков) употребљава се са
мо у саставу предиката и према томе би спадала у предикативе заменичког 

порекла и значења (в. § 375-379). У одговору на питање каков? придев до
лази обавезно у кратком облику, нпр. 

Какова она соб6ю? - Она хорошd соб6ю. 

Како она изгледа? - Она је лепа. 

§ 130. У реторичком питању о особини, којим се заправо особина 
истиче, у конструкцији с кратким обликом придева може доћи само облик 
как (а не какой нити каков), уп. 

Как свежu былu р6зы! 

Како су свеже биле руже! 

Какuе свежuе р6зы! 

Какве свеже руже! 

§ 131. 3аменичко питаље о припадаљу је Чей? нпр. Чей это дом?, 
Чья это маШUllа? Чьu это KllигU? и сл. 

3аменица чеи? има наставке као придев лuсuй, али увек с нагласком 
на крају заменичког облика у оним облицима који имају више од једног 

слога, нпр. чьего, чьему итд. Дакле: 
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ном. ген. дат. акуз. инстр. ЛОК. 

једн. м.р. чей 
, , 

чей 7чьего (о) чьём чьего чъему чъuм 

једн. с.р. чъё чьег6 
, 

чьё (о) чъём чьему чьuм 

једн. ж.р. чъя чьей чьей чъю чьей (о) чъей 
мн. ЧЬU чъux чъuм ЧЪU / чьux ЧЬUМU (о) чъux 

Напомена. - у акузативу избор облика за мушки род и за миожину за

виси од тога да ли је оно ппо заменица одређује живо или је неживо. 

§ 132. Заменичко питаље о количини у руском језику је Сколько? 
(има промену као сmолъко, в. § 106), нпр. 

Ск6лъко студентов на втор6м кУрсе? 
Колико је студената на другој години? 

У конструкцији са именицом која значи нешто живо акузативни 
облик може бити једнак номинативу или генитиву, нпр. 

Ск6лъко студентов вы nрuгласилu? 
Колико студената сте позвали? 

Ск6лькux студентов вы nрuгласилu? 
Колико студената сте позвали? 

у питању о времену каже се сколько времени? (разговорно) у зна
чењу "колико је сати?" или "колико вам времена треба за ... ?", нпр. 

Ск6лько времени ты uдёшь д6ма до станции метр6? 
Колико ти треба времена од куће до станице метроа? 

§ 133. Заменичко изборно питаље је Коmорый? (има промену као 
шкОльныЙ). Њиме се пита о лицу, предмету или појави, узетим појединач
но или скупно, И издвојеним из скупа који је обично, мада не и обавезно, 
линеарно уређен, нпр. 

Кот6рая главd тебе nонрdвuласъ? - третъя. 
Која глава ти се допала? - Трећа. 

В кот6ром из этuх дом6в вы жuвёте? - В среднем. 
у којој од ових кућа ви живите. - У средњој. 

В кот6ром часу вы договорилuсь встретuться. 
Када сте се договорили да се видите. 

Коmорый се често употребљава у конструкцији с предлогом из, ко
ји истиче издвајање из неке групе, као што показује претходни пример. 

На питања која почињу с коmорый? у одговору обично долази ред
ни број или нека реч сличног значења (среднuй, крdйнuй, nоследнuй, 
nредnоследнuй итд.), а на питања која почињу с какой? у одговору обично 
долази придев (в. примере горе у вези с какОЙ?). Међутим, то није сасвим 
чврсто и безизузетно правило. На пример, о години, датуму, спрату пита се 
помоћу какой? нпр. 

В как6м году он родился? 
Које године се родио? 
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Как6е сег6дня числ6? 
Који је данас датум? 

На как6м этаже вы живёте? 
На којем спрату живите? 

Понекад се уместо кот6рый? у истом контексту може употребити 
и кто? или как6й? са малом значењском разликом, која обично није кому
никативно посебно значајна, уп. 

Кот6рый из вас говорит nо-русски? 
Који од вас говори руски? 

Вот две книги. Кот6рую возьмёшь? 
Ево две кљиге. Коју ћеш узети? 

Кто из вас говорит nо-русски? 
Ко од вас говори руски? 

... Какјю из них возьмёшь? 
оо. Коју од љих ћеш узети? 

§ 134. 3аменичка околносна питаља су упитни заменички прило
зи за место (где?), смер у правцу кретања (куда?), смер из правца кретања 
(откУда), време (когда?), временски почетак (е какuх nор?), временски за
вршетак (до какИх nор?), дужину трајања (как д6лго?), учесталост (как 
чаето?), начин (как?), узрок (nочему? отчег6?), циљ (для чег6? зачем? е 
как6й целью?) и друго, нпр. 

Где вы живёте? 
Где живите? 

Куда вы идёте? 
Куда идете? 

ОткУда вы nриехали? 
Одакле сте доnmи? 

Когда вы уезжdете? 
Када одлазите? 

С какИх nор это nроисх6дит? 

Откад се то дешава? 

До каких nор это будет nроисходить? 
Докле ће се то дешавати? 

Как д6лго вы живёте в нdшей стране? 
Колико дуго живите у нашој земљи? 

Как чdсто вы х6дите в театр? 
Колико често идете у позориште? 

Как вы это сделали? 
Како сте то направили? 

Почему вы не пришли на заседdние? 

Зашто нисте доnmи на седницу? 

Для чег6 он настаивает на этом? 
Зашто он инсистира на томе? 
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ОДНОСНЕЗАМЕНИЦЕ 

§ 135. Односне заменице су у морфолошком погледу подударне са 
упитним заменицама, али се од њих разликују и значењски (немају упитно 

значење), и местом у реченици (долазе на почетак зависне реченице) и ме

стом у интонацијској структури реченице (увек су интонацијски ненагла

шене). 

§ 136. Типична односна заменица у руском језику је который, која 
се увек употребљава после именица (за живо или за неживо), или после по

казних заменица, нпр. 

Она nрuнеслd словdрь, кот6рый вам нУ:ж:ен. 

Донела је речник који вам треба. 

Те, кот6рые бе:ж:dлu снизу, заnыхdлuсь. (Чехов) 

Они који су трчали одоздо, били су се задували. 

Односна заменица «от6рый уводи зависну одредбену реченицу, нпр. 

Он сnел им nесню, кот6рую вчерd УСЛЬ1Шал от моряк6в. 
Отпевао им је песму, коју је јуче чуо од морнара. 

§ 137. За разлику од упитне заменице «то? која може да се односи 
и на друга жива бића, односна заменица «то односи се само на лица, 

нпр. 

Кто там раз nоБЬ16ал, тот nриедет оnять. 

Ко је тамо једном био, доћи ће опет. 

Поред тога, односна заменица «то везује зависну реченицу са глав

ном у којој је субјекат изостављен, а у предикату је глагол, поименичени 

придев или предикатив, чије значење је у вези с лицем, нпр. 

Он не знdет, кто из НUX говорит nо-сербскu. 

Он не зна, ко од њих говори српски. 

Блажен, кто см6лоду был м6лод. (Пушкнн) 

Благо ономе ко је у младости био млад. 

Неизвестно, кто это наnuсdл. 

Не зна се ко је то написао. 

§ 138. Односна заменица что врло често долази у корелацији с по
казном заменицом то (која се у српском језику у таквој позицији обично 

испушта), а која замењује именицу, док је употреба именице у таквој пози
цији могућа, али ређа, уп. 
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Односна заменица чmо може да се односи на корелативну реч у 
главно ј реченици (као у претходним примерима), али може да се односи и 

на цео претходни исказ, нпр. 

Она ничега не ответuла, что ещё бальше ега рассердило. 
Она нишrа није одговорила, шrо га је још више наљутило. 

§ 139. Односна заменица какой уноси у зависно-сложену реченицу 
значењску нијансу поређења, нпр. 

Увидишь чудесd, каких не видел. 
Видећеш чуда, каква ниси видео. 

§ 140. Односна заменица чей употребљава се ретко и стилски је 
обојена као народска, књишка или песничка реч, нпр. 

3нает кашка, чьё .м.Ясо съела. (Пословица) 

Зна мачка чије је месо појела. 

§ 141. У савременом живом руском језику уместо такве употребе 
односне заменице чей у истој значењској функцији, али без стилске обоје
ности употребљава се заменица коm6рый у генитиву, иза именице коју од
ређује, нпр. 

Он говорил с nисdтелем, навая книга котарого недавно оnубликавана. 
Говорио је с писцем чија је нова кљига недавно објављена. 

Это девушка, сестра котарой, вчера былd у нас. 
То је девојка чија је сестра јуче била код нас. 

§ 142. Односна заменица сколько уводи зависну реченицу с коли
чинским значењем, нпр. 

Возьмu, скалько хачешь. 
Узми колико хоћеш. 

§ 143. Односна заменица каков уводи зависну реченицу с квалита
тивно-поредбеним значењем, при чему корелативна заменица mаков у 

главној реченици понекад изостаје, нпр. 

Какав nрuвет, такав ответ. (Пословица) 
Какав поздрав, такав и отпоздрав. 

Трудно сказdть, какова б-удет зdвтра nогада. 
Тешко је рећи какво ће сутра бити време. 

§ 144. Односне заменичке речи околносног типа су непроменљиве 
и уводе зависне реченице са значењем места, смера, времена, начина, узро

ка, циља и друге, нпр. 
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Она оставила вещи там, где ей сказали. 
Оставила је ствари тамо где су јој рекли. 

Она nошла туда, кyдd ей сказdли. 

ПОIlШа је тамо где су јој рекли. 
Она раб6тала, как все другие. 

Радила је као сви други. 

у руском језику испред односних заменица увек се пише запета (в. 
примере горе). 

ОДРИЧНЕЗАМЕНИЦЕ 

§ 145. Одричне заменице су формално најсличније упитним, одно
сним И неодређеним заменицама, а значењски су сличне и општим замени

цама јер се као и опште заменице увек односе на целину неког скупа или 
појединачног случаја, али га не одређују позитивно него негативно, исти

чући потпуно одсуство онога на кога се односе, или на шта се односе, а то 
је лице (никт6), широко схваћен предмет (нuчт6), припадање (ничей), осо

бина (никак6й), околности (нигде, никудd, ниоткуда, никогда) и сл. 
у предикату реченица са одричним замепицама мора бити одрич-

на речца, нпр. 

Он никог6 здесь не знает. 
Он овде никога не познаје. 

Ако се у предикату реченице са одричном заменицом нађе лексема 
која у језику има тзв. допунски антоним (тј. реч сасвим супротног значења 
која искључује постојање неког трећег значења, нпр. жив6й - мёртвый, 
разрешdть - заnрещdть и сл.), према таквој реченици са одричном заме
ницом постоји реченица истог укупног значења, без негације у предикату, 
и са општом заменицом уместо одричне заменице свом саставу, уп. 

Это везде разрешается. 
То је свуда дозвољено. 

Все б6дрствуют. 

Сви су будни. 

Это нигде не заnрещается. 
То нигде није забрањено. 

Никт6 не сnит. 
Нико не спава 

у структури одричних заменица јасно се издваја одрична морфема 

ни- на њиховом почетку. Ако се одрична заменица употребљава у кон

струкцији с предлозима, тада се предлог употребљава између одричне мор
феме и основног дела оДРичне заменице, нпр. ни от ког6, ни к кому, ни в 

ког6, ни с кем, ни о ком. 

§ 146. Руски језик има и специјалне одричне заменичке предикати
ве (в. § 375, 377, 381), као прелазну групу речи између оДРичних заменица и 
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предикатива. Они имају у свом саставу почетну одричну увек наглашену 
морфему не- (некого, нечего, негде, некуда, неоткуда, некогда, незаче.м), 
употребљавају се у безличним реченицама, и значе немогућност остварења 
предикатске радње због одсуства лица, објекта, места, смера, времена или 
циља, нпр. 

Мне mЈкуда б6льше сnешить, мне mЈкого б6льше люБUть. (ИЗ романсе) 
Немам куда више да журим, немам кога више да волим. 

у предикатима таквих реченица нема одричне речце, у саставу 
предиката увек је глагол у облику инфинитива, семантички субјекат је у 
облику датива, а предлог се умеће између одричне морфеме и заменичке 
коренске морфеме, уп. 

Он никог6 не сnросил. 
Никога није питао. 

Он ни с кем не говорит. 
Ни с ким не говори. 

Ему некого 6Ь1ЛО сnросить. 
Није имао кога да пита. 

Ему не с кем говорить. 
Нема с ким да говори. 

Међу оДРичним заменичким предикативима променљиви су некого 
и нечего. Они имају наставке као заменице кто и что, са изузетком номи
натива, који у промени некого и нечего не постоји. Када се ти предикативи 
употребљавају с предлозима, предлози долазе између морфеме не- и основ
ног дела предикатива, нпр. не от ког6, не к кому итд. 

НЕОДРЕЂЕНЕЗАМЕНИЦЕ 

§ 147. Неодређене заменице су врло развијена група заменица која 
је издиференцирана, с једне стране, према томе да ли такве заменице зна
че лице (кт6-то), широко схваћени предмет (чт6-то), припадање (чей
то), особину (как6й-то), количину (ск6лько-то), различите околности 
(где-то, куда-то, откУда-то, когда-то, как-то, зачем-то и др.), поред не
ких других неодређених заменица, или се разврставају према томе који тип 
неодређености изражавају (кт6-то, кт6-нuбудь, кде-кт6, кт6-кт6 и др.). 

Осим околносних неодређених заменица - фактички заменичких 
прилога за место, смер, време, начин, узрок и сл. - и осим заменица некто 
и нечто, друге неодређене заменице су променљиве речи и мењају се као 
упитне заменице које су у њиховој основни, тј. кт6-то има промену као 
кто? а что-то има промену као заменица что? итд. 

у ширем смислу у неодређене заменице спадају и упитне заменице 
јер је у основи сваког питања непознатост нечега, коју питање треба да от
клони (в. § 123). 

§ 148. Средства за изражавање неодређености у систему неодређе
них заменица такође су разноврсна. То су: 
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1) морфема не- на почетку неодређене заменице (некто, нечто) 
2) постфикси -то, -нибудь, -либо или одсуство постфикса (кт6-то, 

кт6-нибудь, кт6-либо, кто) 
3) први део сложенице кое- у саставу неодређених заменица типа 

кде-кт6, кде-чт6 и сл. 

4) заменички изрази с речцама бы ни (кт6 бы ни, чт6 бы ни и сл.) 
5) устаљени изрази Бог знdет кто, неuзвестно где и др. 

Напомене. - О постфиксу као афиксу који долази после наставка, 
и о постфиксу као о завршном делу испрекидане основе в. § 15. 

У руском језику неодређеност се изражава и неким незаменичким ре
чима, нпр. один, uзвестный и др. 

§ 149. Попrrо неодређеност не постоји сама по себи него је непrrо 
увек неодређено за некога, у мањем или већем степену, то су и неодређене 
заменице посредно повезане са системом лица која учествују у комуника
цији и то на следећи начин: 

(а) непознато првом лицу (= говорнику), с његовом претпоставком 
даје то познато другом лицу (= саговорнику), нпр.: 

Кто стучuт? 

Ко куца? 

или: непознато првом лицу уз могућност да је то познато неком 
другом, нпр. 

Кт6-то стучUт. 

Неко куца. 

(б) познато првом лицу уз његову претпоставку да то није познато 
другом лицу, нпр. 

KOe-кт6 у:ж:е nрuшёл. 

Неко је већ дошао (али нећу рећи ко). 

(в) непознато и првом и другом лицу (= оппrrа непознатост), нпр. 

Кт6-нuбудь тебе nом6:ж:ет. 
Неко ће ти помоћи. 

Поред заменица које су мање или више значењски блиске наведе
ним примерима група (а), (б) или (в) постоје и многе заменице које им при
падају само делимично, поседујући и нека специфичнија значења. 

С обзиром на чињеницу да неодређене заменице групе (а) и (б) зна
че непrrо пrrо је непознато само једној страни у говорној ситуацији, тј. или 
говорном лицу, или његовом саговорнику, док заменице групе (В) значе не
што пrrо је непознато свим учесницима у говорној ситуацији, на тој осно
ви се разликују 

1) заменице подељене неодређености, 
2) заменице оппrrе неодређености. 
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§ 150. Заменице подељене неодређености (прецизније: заменице 
подељене одређености и неодређености) имају два типа с обзиром на то да 
ли је неIIПО неодређено са стаНОВИIIПа говорног лица (ту су заменице бли

же неодређености), или је говорном лицу познато оно што је другима нео
дређено (заменице даље неодређености). 

§ 151. Заменице ближе неодређености имају значење непознато-
сти говорном лицу уз могућност да је то познато саговорнику. Ту спадају: 

l)упитнезаменице, нпр. кто? 

2) заменице на -то, нпр. кто-то, 
3) заменице на не-, нпр. некто, 
4) удвојене заменице типа ктО-ктО. 

§ 152. Упитне заменице комуникативно важним делом свога значе
ња (непознатост нечега говорном лицу) припадају заменицама ближе нео
дређености. Истовремено њихово значење има и друге специфичне компо
ненте, посебно модалне, због којих се упитне заменице увек разматрају 

одвојено од неодређених, како је и овде учињено (в. § 123). 

§ 153. У заменице на -то спадају пре свега именичке заменице 
кто-то и что-то (са променом као кто и что). Оно на IIПа се те заменице 
односе често није у видном пољу говорног лица, или му је потпуно непозна

то. 

Кто-то nостучdл в окнО. 
Неко је покуцао на прозор. 

Что-то уndло. 

Неппо је пало. 

§ 154. Ако онај ко говори види непознато лице, предмет итд., одно
сно када је оно IIПО му је непознато на неки начин присутно у говорној си
туацији, не употребљавају се заменице кт6-то, чт6-то него се у таквим 
случајевима неодређеност изражава заменицом какой-mо у конструкцији 
са именицама као IIПо су человек, муж:чuна, ж:енщuна, девушка, молод6й 
человек, предмет, вещь, кнuга, недоразуменuе и сл., нпр. 

К нему nодошёл какой-то молодой человек. 
Пришао му је неки младић. 

Вас сnрdшuвает какая-то женщuна. 
Тражи вас нека жена. 

На столе лежdло какое-то nисьмО. 
На столу је било неко писмо. 

Заменице на -то, УОПIIПе, значе реалну неодређеност, тј. неIIПО 
IIПО реално постоји, али је говорном лицу непознато уз могућност да је са
говорнику познато, нпр. 

Она чuтdет какУю-то кнUжку. 
Она чита неку кљигу. 
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Он взял чей-то карандdш. 

Он је узео нечију оловку. 

Мы с вами где-то встречdлись. 

Ви и ја смо се негде срели. 
Мы когда-то работми вместе. 

Некада смо радили заједно. 

Она nочему-то не ответШla на его nисьмО. 

Она због нечега није одговорила на љегово писмо. 

3аменице на -то употребљавају се и у случајевима када говорно 

лице не може да се сети нечега, због чега то мора да означи неодређеном 
заменицом, нпр. 

Он это nрочитdл в nрошлом году, в каком-то журнdле. 

Он је то прочитао прошле године у неком часопису. 

3аменице на -то употребљавају се такође у разговорном стилу, и с 

посебном интонацијом, онда када говорник хоће да заинтересује слушаоца 
па намерно представља као непознато оно што му је познато, нпр. 

Иди сюдd. Я хочу что-то рассказdть тебе. 
Дођи овамо. Хоћу нешто да ти испричам. 

Я вам что-то куnил. 

Нешто сам вам купио. 

§ 155. Неке заменице на -то могу имати и доста удаљена значења. 
Тако, на пример, как-то поред тога што значи "некако" може значити и 
"недавно", нпр. 

Он зашёл ко мне как-то вечером. 

Пре неко вече је свратио до мене. 

§ 156. 3аменица нечто (има само номинатив и акузатив) значењски 
је врло блиска заменици чт6-то, али је књишки обојена и сразмерно рет
ко се употребљава, уп. 

Случилось нечто стрdшное. 

Догодило се нешто страшно. 

Это уже нечто! 
То је већ нешто! 

Случилось что-то стрdшное. 

Догодило се нешто страшно. 

§ 157. 3аменица некто (има само номинатив) значењски је врло 
блиска заменици как6й-то, књишкије обојена и релативно ретка, а употре
бљава се најчешће с презименима у једнини, уп. 
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Говорил некто Смирнов. 
Говорио је неки Смирнов. 

Говорил какой-то Смирнов. 

Говорио је неки Смирнов. 

Подошёл некто в шлЯnе. Подошёл какой-то человек в шшinе. 
Пришао је неки човек са шеширом.пришао је неки човек са шеширом 



§ 158. 3аменица некий такође је књишка и релативно ређа, а значи 
обично исто што и тЈкmо, нпр. 

Вас сnрашивал некий Смирнов // некто Смирнов // какой-то Смирнов. 
Тражио вас је неки Смирнов // извесни Смирнов. 

§ 159. Када се говори о нечему што припада прошлости, заменички 
прилози некогда или когда-то (поред незаменичког прилога давно и сл.) 

обично иду у конструкцијама за даљу прошлост, а заменички прилог 
как-то (поред незаменичких прилога недЈвно, однdжды) у конструкција
ма за ближу прошлост, уп. 

Мы как-то Быlиu у них в гостя.х. Некогда здесь было Озеро. 

Једном давно ту је било језеро. Били смо недавно код њих у гостима. 

Напомена. - Треба разликовати неодређену заменичку реч некогда у 

наведеном значењу од њеног хомонима некогда у посебном одричном значе
њу, нпр. Мне некогда ждать. 

§ 160. Заменице кто-кто, что-что, где-где, врло карактеристичне 
за руски језик упоређен са српским, значе да говорно лице искључује из 

разматрања све друге могућности као њему непознате, осим једне у коју је 
убеђен, нпр. 

Кто-кто, а он это сделает. 

Не знам за друге, али он ће то урадити. 

Что-что, а это б,.Vдет написано. 

Не знам за друго, али то ће бити написано. 

§ 161. У структури реченица са заменицама типа юnо-кmо иза такве 
заменице увек следи везник а, и предикат с резултативним значењем. 

§ 162. 3аменице даље неодређености имају значење познатости 
говорном лицу нечега што не мора бити познато саговорнику. То значење 

изражавају: 

1) заменице на kOe-, 
2) заменица тјкоmорые, 
3) број один У заменичкој функцији. 

§ 163. 3аменице на кое- пре свега значе нешто што је бар донекле 

познато говорном лицу, а није његовом саговорнику, истичући непотпу
ност или делимичну обухваћеност онога на шта се односе, нпр. 

KOe-кто уже здесь. 

Понеко је већ овде. 

Она kOe-что уже купила. 
Она је понешто већ купила. 
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Предлог се употребљава између првог и другог дела сложенице с 
кое-, нпр. кае от кога, кае к кому, кае в ком, кае с ке.м, кОО о ком. 

§ 164. Заменица кое-какой обично се употребљава у множини, ако 
нису у питању градивне или збирне именице када се употребљава у једни
ни, уп. 

Нам нужныl kOe-какие кнUги. 

Потребне су нам неке кљиге. 

у нас была kOe-какdя еда. 

Имали смо неппо хране. 

Ако се заменица к6е-как6й не употребљава као одредба збирне 
именице, њена употреба у једнини је ређа и по правилу носи моменат на
глашене тајновитости, нпр. 

Я знdю, что к вам nрuxодили kOe-какие лЮди. 

Знам да су вам долазили извесни људи. 

§ 165. 3аменички прилози на кое- (кае-где, кае-куда, кае-откуда, 

кае-когда, кае-как и др.) имају различита околносна значења, понекад са 
израженом вишезначношћу и лексикализованошћу која их удаљава од за
меничког система. Тако, нпр. кае-чm6 може да значи и "мало", кае-когда 
значи и "понекад", кае-как значи и "било како", "лоше", "с напором", "спо-

" ро итд. 

§ 166. Заменица некоmорые истиче да је у питању део (обично ма
њи део) нечега што је познато говорном лицу, и У том значењу заменица 

некоmорые може бити замењена заменицама кде-кт6, кае-чт6 или 
кае-какие, које су у таквој функцији више својствене разговорном стилу, уп. 

Они nринесли некоторые книги. 
Донели- су неке кљиге. 

Уп. и у једнини, у изразима 

до некоторой степени 

с некоторым оnоздdнием 
с некоторых nор 

Они nринесли kOe-какие книги. 
Донели су неке кљиге. 

до извесног степена 

са извесним закашљељем 

од извесног времена 

§ 167. Ако је у питању једно лице или један предмет, који говорно 
лице зна, али због нечега не именује, и ако треба изразити јединичност у 
споју с неодређеношћу, тада се употребљава број один у функцији неодре

ђене заменице, нпр. 

К нам nрuxодил один человек. 
Долазио нам је један човек. 

Я хочу nоговорить с HUМ об одн6м деле. 

Хоћу да разговарам с љим о једној ствари. 
Мы купили тебе одну книгу. 

Купили смо ти једну кљигу. 
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Конструкцијом одim uз истиче се значење избора једног познатог, 
али неименованог елемента из мноштва којем он припада, нпр. 

Прuходил один из mвоих друз(Ы. 

Долазио је један од твојих другова. 

Када се у конструкцији броја одim са именицом комуникативно на
глашава (тј. рематизује) реч один, што се постиже стављањем интонациј
ског нагласка на один, тада один има количинско значење (нпр. Она купи
ла одну книгу), као и када се из контекста види даје реч о количини (нпр. 
Она купила одну книгу, а он куnил две книгu), или када су у истој реченици 
употребљене речце mолько, лuшь, всего, које истичу количински моменат 
(нпр. Она купила mолько одну кнИгу). У осталим случајевима употребе ре
чи один обично преовладава неодређено значење мада ни количинско ни
када сасвим не нестаје. 

§ 168. Значење да је нешто одређено за субјекат исказа (а то може 
бити прво, друго или треће лице), уз могућност неодређености за друга ли
ца, имају показни заменички бланко изрази (в. § 108), који припадајући с 
једне стране показним заменицама, другим делом свога значења припада
ју и неодређеним заменицама, нпр. 

Она ему nосовеmовала nозвонumь по mак6му-mо н6меру. 
Саветовала му је да телефонира на тај и тај број. 

§ 169. Изван заменичког система значење неодређености, врло бли
ско ономе које изражавају неодређене заменице, изражава се и неодређено
личним реченицама, у којима имамо изостављање формалног субјекта, док 
је семантички субјекат (једно лице или више лица) обично познат говор
ном лицу (в. § 433, 443, 623), а не мора бити познат саговорнику, нпр. 

Вас nр6сяm в6Йmu. 

Замољени сте да уђете. 

Правилна је ипак и употреба неодређено-личних реченица у којима 
ни говорнику није познат семантички субјекат такве реченице, нпр. 

Сюдd uдУm. (Чехов) 
Неко иде овамо. 

§ 170. 3аменице опште или хипотетичке неодређености, за разли-
1\.)' од претходно размотрених заменица реалне неодређености, значе неод
;Јеђеност која произилази из чињенице да ни говорнику ни његовом саго
зорнику није тачно познато оно на шта се заменица односи јер се она од
:=::оси на једну од више могућности, или на једну од свих могућности. 

Општа неодређеност изражава се 

1) заменицама с постфиксом -нuбудь, нпр. кmо-нuбудь, чmо-нuбудь; 
2) заменицама с постфиксом -лuбо, нпр. кmо-лuбо, чmо-лuбо; 
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3) заменицама без префикса или постфикса, нпр. кmо, чmо; 
4) заменицом любой; 
5) заменичким изразима типа кmо бы ни, кmо угодно, кmо nоndло, 

Бог весmь кmо и сл. 

Заменице опште неодређености могу бити променљиве, и тада има
ју наставке једнаке наставцима одговарајућих упитних заменица (нпр. кmо
нибудь има промену као кmо?), или могу бити непроменљиве, уколико су 
то заменички прилози са значењем опште неодређености (где-нибудь, 
когдd-нuбудь и сл.). 

Све заменице опште неодређености обично се употребљавају у 
упитним, заповедним и условним реченицама, често и у реченицама с пре

дикатом у облику будућег времена и у зависним временским реченицама, 
као и у конструкцијама с модалним речима надо, нужно, желdmельно, 
необходuмо, следуеm и сл., што је све посебно карактеристично за најти
пичније заменице опште неодређености, а то су заменица с постфиксом 
-нибудь, уп. 

Тебе кто-то звон ил. 
Неко ти је телефонирао. 

Он ей что-mо расскdзывал. 
Неuпо јој је причао. 

Кто-то nрuходил. 

Неко је долазио. 

Им будет nомогать кто-mо 
из товdрuщеЙ. 
Помагаће им један друг. 

К HUМ кто-то nрuехал. 

Код њих је неко допутовао. 

Он хочеm чmо-mо сnросить. 

Хоће неuпо да пита. 

В вdзе сmоЯлu какие-mо 
цветыl. 
У вази је било неко цвеће. 

Вечером он куда-то уходил. 
Увече би некуд одлазио. 

Мне звонил кто-нuбудь? 
Да ли ми је неко телефонирао. 

Расскdжu мне чmО-нuбудь. 
Испричај ми неuпо. 

Еслu кто-нuбудь nридёm, 
nусть nодождёт. 
Ако неко дође, нека сачека. 

Им будеm nомогать кто-нuбудь 
из товdрuщеЙ. 

Помагаће им неко од другова. 

Когда кто-нuбудь nрuезжdл, в доме 
становилось шУмно. 
Када би неко допутовао, у кући је 
постајало бучно. 

Тебе н.Vжно что-нuбудь сnросить? 
Да ли мораш неuпо да питаш? 

В вdзе всегда стоЯлu какuе-нuбудь 

цветыl. 
У вази је увек било неко цвеће. 

Вечером он кудd-нибудь уходил. 
Увече би одлазио било куда. 

§ 171. Приликом употребе заменица на -нuбудь врши се избор еле
мента из скупа истоврсних елемената који нису идентични, нпр. 
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Кdждое утро он выnuвdл стакан как6го-нuбудь сока. 
Свако јутро он би попио чашу неког сока. 



Напомена. - у последњој наведеној реченици уместо речи сока не 
би се могло рећи, на пример, молокd, јер би онда нестао услов да објекти од 

којих се један издваја нису истоврсни. 

у савременом руском језику постоји извесна тенденција потиски
вања заменица на -нuбудь заменицама на -то, посебно у неким типовима 
реченица, нпр. у реченицама с предикатом у облику првог лица будућег 
времена (нпр. Я зdвтра nойду куда-то), или у реченицама с модалним пре
дикативима (нпр. Кому-нибудь // каму-то из вас надо будет выстуnать 
"Н ћ ") еко од вас е морати да наступи . 

Ако се у упитној реченици уместо заменице на -нuбудь може упо
требити заменица на -то, а да исказ остане граматички и смисаоно прихва
тљив, тиме се наглашава извесна убеђеност говорног лица у реалност фа
ката о којима говори, уп. 

Он вам что-нu6удь рассказdл 

06 этом деле? 
Да ли вам је ишта испричао 
о тој ствари? 

Уп. такође: 

Кт6-то звонил? 

Је ли неко телефонирао? 

(Чини ми се да јесте.) 

Он вам чт6-то рассказdл 
06 этом деле? 
Да ли вам је нешто (конкретно) 
испричао о тој ствари? 

Кт6-нu6удьзвонил? 
Је ли неко телефонирао? 

(Не знам о томе ништа.) 

Када се изражавају временски односи, заменички прилози на -НИ
будь, по правилу, имају предност у конструкцијама којима се изражава бу
дућност, при чему се как-нибудь употребљава за ближу будућност, а когда

нибудь за даљу будућност или без истицања блиске будућности, уп. 

Прuходuте как-ни6удь 
на следующей неделе. 
Свратите неком приликом 

следеће недеље. 

Когда-ни6удь мы все умрёМ. 

Сви ћемо једном умрети. 

Заменица как6й-нuбудь може да служи и за приближно изражавање 
релативно мање количине нечега, нпр. 

До Вdлево оставdлось каких-ни6удь 1 О кuлометров. 
До Ваљева је остало једно 1 О километара. 

§ 172. Неодређене заменице (укључујући заменичке прилоге) без 
икаквих префикса или постфикса (нпр. кmо, чmо, какой, когда, куда), фор
мално подударне са одговарајућим упитним и односним заменицама, упо

требљавају се као ређи и стилски обојени синоними заменица на -нuбудь, 
обично у условним и упитним реченицама, нпр. 

Еслu кто nридёт, nусть nодож:дёт. 

Ако неко дође, нека сачека. 
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Жду ль чего? жалею ли о чём? (Љерм.) 

Да ли нешrо чекам? Да ли за чим жалим? 

Нет ли у вас как6го воnр6са? (Ожегов) 
Да немате неко питање? 

Слыхdл ли ты когда, чтоб мёртвые из гр6ба выходили? (Пymкин) 
Јеси ли икад чуо да мртви излазе из ковчега? 

§ 173. 3аменице опште неодређености на -лuбо најчешће се употре
бљавају као књишке варијанте заменица на -нuбудъ, уп. 

Сnросите ког6-нибудь. 
Питајте некога. 

Сnросите ког6-либо. 

Питајте некога. 

Међу заменицама на -нuбудъ и -лuбо ипак постоји извесна значењ
ска разлика, која у неким случајевима може бити комуникативно значајна. 
3аменице и једне и друге групе значе издвајање појединачног случаја или 
групе случајева из целог скупа сличних случајева, али ако треба нагласити 

појединачну неодређеност на позадини општег, предност имају заменице 
на -нuбудъ, а ако треба нагласити целину скупа а не појединачни неодређе
ни случај, предност имају заменице на -лuбо, што нарочито долази до из
раза у реченицама с негираним предикатом, уп. 

Она не хотела nриглdшать 
ког6-нибудь. 

Није хтела да позива било кога. 

Она не хотела nрuглашdть 
ког6-либо. 

Није хтела да позива икога. 

3аменице на -лuбо такође се чешће употребљавају од заменица на 
-нuбудъ и јасније се од њих разликују и у конструкцијама с предлогом без, 
као и у склопу односне реченице која одређује реченицу са суперлативом 
у свом саставу, нпр. 

Они остdлись без каких-либо денег. 
Остали су без икаквог новца. 

јто са.мыЙ uнтересный роман, кот6рый я когдd-лuбо чuтdл. 
То је најинтересантнији роман који сам икад читао. 

§ 174. Општа заменица любой значењски је блиска заменицама оп
ште неодређености још јаче него претходно размотрене заменице, истичу

ћи целину скупа из које се издвајају неки неодређени појединачни случаје
ви, нпр. 

Вы можете задdть любой воnр6с. 

Можете поставити било које питање. 
Заходите к нам в люб6е время. 

Свратите до нас у било које доба // у свако доба. 

§ 175. Слично значење опште неодређености у руском језику се из
ражава и устаљеним заменичким изразима као што су кто угодно, что 
угодно, какой угодно, где угодно, куда угодно, откУда угодно, как угодно, 
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сколько угодно; кто nоndло, что nоndло, какой nоndло, где nоndло, куда 
nоndло, как nоndло; кто (бы) ни, что (бы) ни ... ; Бог знdет кто, Бог знdет 
что ... ,· Бог весть кто, Бог весть что ... ; нeuзвестно кто, нeuзвестно что и 
неки други, нпр. 

Пришли кого угодно. 
Пошаљи било кога. 

Већина таквих израза налази се на самој периферији заменичког 
система и има неке значењске или стилске посебности, као што су нагла
шавање да квалитет није битан (нпр. кто nоndло), истицање момента допу
сности (нпр. кто бы ни), разговорност (нпр. Бог знdет кто) и сл., нпр. 

Крестыјне вооружились чем nоndло. 
Сељаци су се наоружали оним ппо им је дошло под руку. 

Куда бы вы ни nосмотрели, увидите то же. 
Ма где погледали, видећете исто. 

Он nришёл чёрт знает откУда. 
Ђаво би га знао одакле је дошао. 

ПРИДЕВИ 

§ 176. Придеви (имена nрuлагdтельные) су врста речи које значе 
особине, одговарају на питања какой? который? или чей?, у реченици има
ју функцију атрибута или именског дела предиката, највећим делом су про
менљиви и имају категорије рода, броја, падежа, живог или неживог, а 

многи и категорије степена поређења као и дугог или кратког облика. 
Придеви обично значе непроцесуалне особине (нпр. новый, мо

лодой, красивый), а мањи број придева има процесуалност као саставни 
део лексичког значења (нпр. Быlтрыы,' внезdnный, медленный), али у та
квим случајевима значење процесуалности није граматикализовано', као 
што је то случај са глаголима. 

Придеви су променљиве речи (са сразмерно малобројним изузеци
ма), а њихова променљивост омогућује им да се са именицом коју одређу
ју слажу, као конгруентни атрибути, у роду, броју, падежу и категорији жи
вог или неживог, нпр. Вижу нового студента, али Вижу новый конверт и 
сл. 

За разлику од именица придеви се мењају према родовима, тј. 
промена према род овима део је придевске промене. 

У руском језику постоји мало непроменљивих придева: хаки, мини, 
миди, мdкси, беж, бордо, индиго, клёш итд. (али број таквих придева убр
зано расте под утицајем страних језика), нпр. 

Она купила чулки цвета беж. 

Купила је беж чарапе. 
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Још је мање придева који из значењских разлога немају потпуну 

промену према роду, нпр. придев холосm6й "неожењен" употребљава се 
само у мушком роду, а придев беременная "трудна" само у женском роду. 

Неки придеви су постали од других врста речи и сачували неке њи

хове особине. На пример, међу руским придевима има и таквих који имају 

повратни постфикс -ся јер су постали од партиципа повратних глагола, 

нпр. небыЬщuйся "који се не може разбити". 
Поред атрибутске употребе у именској синтагми изван предиката, 

придеви се често употребљавају и у саставу предиката, било самостално, 
било укључени у именске синтагме као конгруентни атрибути у предика

ту,уп. 

Он был uзвестным nоЭтом. 
Он је био познати песник. 

Он был uзвестным. 
Он је био познат. 

Придеви према типу промене 

§ 177. Наставци и типови промене који су карактеристични за нај
већи број придева представљају придевски, односно адјективни тип про
мене, нпр. н6вый, СUllUЙ, морск6й и сл. 

у оквиру адјективног типа промене придева има више подтипова, 

који се најизразитије разврставају према квалитету крајњег сугласника 
основе и наставку у номинативу једнине мушког рода. 

§ 178. Тврда варијанта адјективног типа промене придева обухва
та следеће подтипове, 

Придеви подтипа новый имају основу на тврд сугласник који није 
к, г, Х, JfC, Иl или Ц, а у номинативу једнине мушког рода правописни наста

вак је -ый. Сви наставци дугих облика придева у том подтипу адјективне 

промене су ненаглашени. Уп. 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. кратак облик 

јед. М.р. новый нового новому новый новым (о) новом нов 

или нового 

јед. С.р. новое нового новому н6вое новым (о) новом ново 

јед. ж.р. н6вая н6вой н6вой н6вую н6вой (о) н6вой нова 

мн. 
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новые новых новым н6вые н6выми (о) н6вых новы 

или новых 

Напомена. - Овде и даље у промени придева избор придевског обли

ка за мушки род и за множину у акузативу зависи од тога да ли именица коју 

придев одређује значи живо или значи нешrо неживо. 

Придеви са основама на /ж/ или /ш1 имају друкчије правописне на
ставке, али су фонетски наставци исти као у промени типа н6выЙ. 



Придеви подтипа живой имају основу на тврд сугласник који ни
је к, г, х, а у номинативу једнине мушког рода наставак је -6Й. Сви настав

ци других облика у тој промени су наглашени. Уп. 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. ЛОК. кратак облик 

јед. м.р. :ж;uв6й :ж;uв6го :JICUB6MY :ж;uв6й :ж;uвьzм (о) :ж;uв6м :ж;uв 

или :JICUB6zo 
јед. с.р. :ж;uв6е :ж;uв6го :JICUB6MY :ж;uвое :JICUBbZМ (о) :JICUB6M :ж;uво 

јед. ж.р. :ж;uвdя :ж;uв6й :JICUB6u :ж;uвую :JICUBOU (о) :ж;uв6й :JICUBd 
мн. :ж;uвыle :ж;uвыlx :JICUBbZМ :ж;uвыle :JICUBbZМU (о) :ж;uвыlx :JiCUBbl 

ИЛИ :JICUBblX 

Придеви подтипа свежий имају основу на сугласник ж или ш, а у 
номинативу једнине мушког рода правописни наставак је -иЙ. Сви наставци 
дугих облика у тој промени су ненаглашени. Према начину писања настава
ка та промена је идентична мекој варијанти адјективне промене (нпр. 
сuний), али се сви наставци изговарају према тврдој варијанти адјективне 
промене (нпр. н6выЙ). Уп. 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. ЛОК. кратак облик 

јед. м.р. cBe:JICUU све:ж;его све:ж;е.му cBe:JICUU cвe:JICUМ (о) све:ж;ем све:ж; 

или све:ж;его 

јед. с.р. све:ж;ее све:ж;его све:ж;е.му све:ж;ее cвe:JICUМ (о) све:ж;ем све:ж;6 

јед. ж.р. све:ж;ая све:ж;ей све:ж;ей све:ж;ую све:ж;ей (о) све:ж;ей све:ж;d 

мн. cBe:JICUe cBe:JICUX cвe:JICUМ cBe:JICUe cвe:JICUМи (о) cBe:JICUX cBe:JICU 
или cBe:JICUX 

Придеви подтипа чужой имају основу на IжI или IшI, наставак -6й 
у номинативу једнине мушког рода и увек наглашени наставак. У инстру
менталу једнине мушког и средњег рода и свим падежима множине на по
четку наставка пише се слово и иако се изговара lы/, тако да је промена тих 
придева према изговору у целини тврда, али је у писању у неким облици
ма мека. Уп. 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. ЛОК. 

јед. м.р. чу:ж;6й чу:ж;6го чу:ж;6.му чу:ж;6й чу:ж;Uм (о) чу:ж;6м 

или чу:ж;6го 

јед. с.р. чу:ж;6е чу:ж;6го чу:ж;о.му чу:ж;6е чу:ж;Uм (о) чу:ж;ом 

јед. ж.р. чу:ж;dя чу:ж;ой чу:ж;6й чуж:Ую чу:ж;6й (о) чу:ж;6й 

мн. чу:JiCUе чу:JiCUx чу:JiCUм чу:JiCUе чу:ж;Uмu (о) чу:ж;Ux 

или чу:JiCUx 

Придеви подтипа кјцый имају основу на сугласник IцI, а у номи
нативу једнине мушког рода правописни наставак је -ый. Сви наставци ду
гих облика у тој промени су ненаглашени. Према начину писања настава-
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ка који не почињу на [ы] та промена је делимично подударна са меком ва
ријантом адјективне промене (нпр. сиllий), али се сви наставци изговарају 
према тврдој варијанти адјективне промене (нпр. 1l0выЙ). Уп. 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. лок. кратак облик 

Јед. М.р. кУцый кУцего кУцему кУцый кУцым (о) кУцем 
, 

куц 

или кft4eгo 

Kfцee кУцего кfцeMY 
, 

кfцЫM (о) кУцем кУце Јед. с.р. куцее 

Јед. Ж.р. кfцая кУцей кУцей 
, 

кУцей (о) кУцей 
, 

куцую куца 

кУцые кУцых кУцым кУцые 
, 

(о) кУцых кУцы мн. куцыми 

или кft4ыx 

Придеви подтипа новобразовавшuйся постали су од активних пар
тицнпа перфекта повратних глагола, због чега имају ПQCтфикс -СЛ. У свему 
другом наставци таквих придева изговарају се и пишу као наставци дугих 
облика придева типа свежий, с тим ограничењем што такви придеви нема
ју кратке облике нити степене поређења. Уп. 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

јед. М.р. новообразо- новообразо- новообразо- новообразо- lювообразо- (о}новообразо-
вdвшийся вdвшегося вdвшемуся вdвшийся вdвшимся вdвшемся 

или новообразовdвшегося 

јед. с.р. новообразо- новообразо- новообразо- новообразо- новообразо- (ојновообразо-
вdвшееся вdвшегося вdвшемуся вdвшееся вdвшимся вdвшемся 

јед. ж.р.новообразо- lювообразо- новообразо- новообразо- новообразо- (ојновообразо-
вdвшаяся вdвшейся вdвшеися вdвшуюся вdвшейся вdвшеися 

мн. новообразо- новообразо- новообразо- новообразо- новообразо- (ојновообразо-
вdвшuеся вdвшихся вdвшимся вdвшиеся вdвшимuся вdвшuмcя 

или новообразовdвшихся 

§ 179. Мешовита, тврдо-мека варијанта придевске промене за
ступљена је придевима подтипа mОllкий, и придевима подтипа сухой. 

Придеви подтипа mонкuй имају основу на сугласник к, г или, х, а 
у номинативу једнине мушког рода наставак је -ий (нпр. mОllкий, cmpoгuй, 
mUxuЙ). Такви придев и припадају већином својих облика тврдој промени, 
али у номинативу и акузативу једнине мушког рода, инструменталу једни
не мушког и средњег рода и свим падежима множине основа се завршава 

меким парњаком одговарајућег задњонепчаног самогласника, а наставак 
почиње самогласником /иI. Уп. 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. 

Јед. М.р. т6нкий т6нкого т6нкому т6нкий т6нким 
или т6нкого 

Јед. С.р. т6нкое т6нкого т6нкому т6нкое танким 
Јед. Ж.р. танкая танкой танкой танкую танкои 
мн. танкие танких танким танкие тaHKuми 

или танких 
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лок. кратак облик 

(о) т6нком т6нок 

(о) танком танко 
(о) танкой танка 
(о) танких танки 



Промена придева подтипа сухой разликује се од промене подгипа 
тоюшй само тиме шrо је наставак у номинативу једнине мушког рода -ой, 
а сви наставци дугих облика таквих придева су наглашени. Уп. 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. лок. кратак облик 

јед. М.Р. сух6й сух6го 
, 

сух6й cyxUм (о) сух6м сухому СУХ 

или сух6го 

јед. с.р. 
, 

сух6го сух6му сух6е (о) сух6м сухо сухое cyxuм 

јед. ж.р. 
, 

сух6й сух6й СУxfю сух6й (о) сух6й 
i 

сухая суха 

сухие сухих 
i 

сухие cyxUми (о) сухих сјхи мн. cyxuм 

ИЛИ сухих 

§ 180. Мека варијанта придевске промене заступљена је придеви
ма подгипа СUНUЙ, и придевима подгипа небъЮщuЙся. 

Придеви подтипа синuй имају основу на мек сугласник у свим обли
цима, а у номинативу једнине мушког рода наставак је -UЙ. Сви наставци ду
гих облика придева у том подгипу адјективне промене су нанаглашени. Уп. 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. лок. кратак облик 

јед. М.Р. синий синего синему синий cиHUМ (о) синем синь 

ИЛИ синего 

јед. с.р. синее синего синему синее cиHUМ (о) синем сине 

јед. ж.р. синяя синей синей синюю синей (о) синей сиюi 

мн. синuе синux cиHUМ синие cиHuми (о) синux синu 

или синux 

Придеви подтипа небьющuйся постали су од активних партиципа 

презента повратних глагола, због чега имају постфикс -ся. Правописни на
ставци придева подгипа небъющuйся (срп. "који се не може раз бити") исти 
су као у промени придева новообразовавшuйся (в. § 178), али међу њима 
постоји разлика у изговору јер се основа придева небъЮщuйся завршава на 
мек сугласник иза којег се никада не изговара [ы] него се у одговарајућИм 
наставцима изговара [и]. 

§ 181. Кратки облици придева имају само промену према роду и 
броју, али не и према падежима, а њихови наставци су карактеристични за 

субстантивну промену (нпр. нов-Ф, нов-а, нов-о; нОв-ы). 

§ 182. Присвојни и односно-присвојни придеви имају м~шовите 
адјективно-супстантивне типове промене у којима преовлађују адЈектив
ни наставци. У промени присвојних придева на -ин (тип мамин) и односно

присвојних придева са суфиксом /-ј-/ (типрыluй)) У мушком и средњем ро
ду је више адјективних наставака, а у промени присвојних придева на -ов 

или -ев (нпр. отцов) у мушком и средњем роду је више супстантивних на
ставака). Уп. 
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НОМ. ген. дат. акуз. инстр. ЛОК. 

јед. ж.р. мамин маминого маминому мамин маминым (о) мамином 

или маминого 

јед. с.р. мамино маминого маминому мамино маминым (о) мамином 

јед. ж.р. мамина мамuной мамuной мамину мамuной (о) мамuной 

мн. мамины маминых маминым мамины мамиными (о) маминых 

или маминых 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. ЛОК. 

јед. м.р. дедов дедова дедову дедов дедовым (о) дедовом 

илидедова 

јед. с.р. дедово дедова дедову дедово дедовым (о) дедовом 

јед. ж.р. дедова дедовой дедовой дедову дедовой (о) дедовой 

мн. дедовы дедовых дедовым дедовы дедовыми (о) дедовых 

или дедовых 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. ЛОК. 

јед. м.р. ЛUСUй лuсьего лuсьему лuсuй лuсьuм (о) лuсьем 

илилuсьего 

јед. с.р. лuсье лuсьего лuсьему лuсье лuсьuм (о) лuсьем 

јед. ж.р. лuсья лuсьей лuсьей лuсью лuсьей (о) лuсьей 

мн. лuсьu ЛUСЬUХ лuсьuм ЛUСЬU ЛUСЬUМU (о) лuсьux 

ИЛИЛUСЬUХ 

Подела придева према значењу и облику 

§ 183. Једни придев и означава ју неку особину непосредно, а други 
означавају неку особину путем именовања лица, предмета или појма који 
ту особину има или за који је та особина карактеристична. Придеви који 
означавају особине непосредно зову се описни придеви, а придеви који 
означава ју особине посредно зову се односни придеви. 

ОПИСНИ ПРИДЕВИ 

§ 184. Описни придеви (качественные имена nрuлагательные) зна
че особину, било конкретну, било апстрактну, која као својство онога чему 
се приписује не проистиче из његових односа са другим живим или нежи

вим објектима (IIПО је карактеристично за односне придеве). Конкретни 
описни придеви значе особину која је доступна чулном опажању, нпр. 

белый, сладкuй, хол6дный, твёрдый и сл., а апстрактни придеви значе 
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особине које нису доступне непосредној перцепцији, или се само делимич
но и посредно опажају, нпр. хорошuй, плохой, искреннuй, весёлый и сл. 

Особине описних придева 

§ 185. Особине описних придева су следеће. 

1) дуги и кратки облици, нпр. белый - бел, белая - белd ... , 
2) степени поређења, нпр. белый, белее, бел&шuй, 
3) могућност формирања прилога, нпр. белый - бело, 
4) могућност употребе с прилозима за меру и степен, нпр. совсе.м 

белый, очень белый, 
5) могућност извођења именица са значењем особине, нпр. белый -

белuзнd, бедный - бедносmь 

6) постојање антонима, нпр. белый - чёрный, 
7) могућност извођења деминутива (облика за умањивање), хипо

користика (облика за називе од миља), и сл., нпр. беловdmый, 
беленькuй, черновdmый, ЧёрненькuЙ. 

8) основе многих описних придева су просте, нпр. белый, мUлый, 
nросmой (иако могу бити и изведене, нпр. верный, бедный, 

холОдныЙ). 

Сви описни придеви немају све наведене особине, али већина опи
сних придева има већину од наведених особина. Међу описним придевима 
најчешће су особине (1)-(5), ал}f~У и ОСQбине (6)-(8) међу описним приде
вима широко заступљене. 

Кратки и дуги придевски облици 

§ 186. Кратки и дуги облици придева су типична карактеристика 
описних придева у руском језику. 

Придеви у дугом облику (nолная форма) имају падежну промену, а 
придеви у кратком облику (крdmкая форма) немају падежну промену, али 

имају промену према броју (једнина - множина), нпр. нов-О, нов-а, нов-о / 
HOB-b1 и промену према роду (само у једнини). У кратком облику мушког 
рода наставак је увек нулти (нпр. нов, синь), у кратком облику женског ро
да наставак има лик -а или -я (нова, сuня), у кратком облику средњег рода 
после тврдих сугласника наставак је -о (ново), а после меких сугласника-е 
(сине), а у множини наставак је -ы или -и, дакле: нов, нова, ново; новы (по
ред HOBb1); и синь, сuшi, сине; сИнu. 

После основе на шуштави сугласник наставак у кратком облику 
средњег рода зависи од нагласка: под нагласком наставак је -о (нпр. свежо, 
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хорош6), а без нагласка пише се -е (нпр. nох6же). У множини после осно
ва на /кЈ, /г/ или /XI наставак је -и (нпр. д6poгu, дааекu (или дaaёкu), сухи), 
а после основа на /жI или /шI у множини придевског кратког облика тако
ђе се пише и, али се изговара као да је написано ы. 

Ако се у кратком облику мушког рода на крају основе нађе неколи
ко сугласника, у такву сугласничку групу умеће се непостојани самогла
сник, и то - непостојано /0/ долази између тврдих сугласника и крајњег /КЈ 
(блuзкuй: блИзок, блИзка // блuзкd ... ), и у неким другим случајевима испред 
крајњег /н/ (n6лный: n6лон /или nолн/, nолнd ... ), а непостојано /е/ долази из
међу /жI и /КЈ (тяжкuй: тяжек, тяжкd ... ) или између меких сугласника и 
/КЈ (горькuй: г6рек, горька .. .), као и испред суфикса -н- (верный: верен, 
верна ... ). Промене придева с непостојаним самогласником у кратком обли
ку имају, дакле; следећа два основна лика у зависности од тога који је не
постојани самогласник у питању. 

НаМ. ген. дат. 

јед. м.р. редкий редкого редкому 

јед. с.р. редкое редкого редкому 
јед. ж.р. редкая редкой редкой 

мн. редкие редких peдKUМ 

НаМ. ген. дат. 

јед. м.р. гр6зный гр6зного гр6зному 

јед. с.р. гр6зное гр6зного гр6зному 

јед. ж.р. гр6зная гр6зной гр6зной 

МИ. гр6зные гр6зных гр6зным 

акуз. инстр. 

редкuй peдKUМ 
или редкого 

редкое peдKUМ 
редкую редкой 

редкие peдKuми 

илиредкuх 

акуз. инстр. 

гр6зный гр6зным 

или гр6зного 

гр6зное гр6зным 

гр6зную гр6зной 

гр6зные гр6знымu 

или гр6зных 

лок. кратак облик 

(о) редком редок 

(о) редком редко 
(о)редкой редка 

(о) peдкux 

лок. кратак облик 

(о) гр6зном гр6зен 

(о) гр6зном гр6зно 

(о) гр6зной грозна 

(о) гр6зных гр6зны 

Придеви на -нный могу имати у мушком роду кратак облик на -нен 
(ако су изведени од именица на -Н, као цена - ценный: ценен, ценна), или на 
-ен (ако су постали од партиципа пасива, као уверенный: уверен, уверена ... , 
или ако су изведени од именичких основа на два или више сугласника, као 

бесчувственный: бесчувствен, бесчУвственна). 
Непостојани самогласник се не појављује у кратком облику приде

ва ако се основа придева завршава на /р/, /лI, или /ст/, нпр. n6длый: nодл, 
nодлd ... , Быlтрыы:: быстр, быстрd ... , густ6й: густ, густа ... (са неким изу
зецима: 6стрый: остёр // остр, остра ... ; хитрый: хитёр, хитра ... ; 
тёnлый: тёnел, теnлd ... ; светлый: свemел, светла). 

ве, нпр. 
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Неки придеви добијају кратак облик суплетивно, тј. од друге осно-

большой: 

мdленький: 
велик, велика, велико; велики 
мал, мала, мало; малыl 



§ 187. Придеви који се употребљавају само у кратком облику, а то 
;Ш!l~И само у предикативној функцији, фактички припадају категорији пре
дикатива, нпр. 

Он на всё горdзд. 
За све је кадар. 

Очень рад nознак6миться с вами. 
Врло ми је драго да се упознамо. 

§ 188. Неки придеви имају у кратком облику друкчије лексичко зна
чење него у дугом облику, уп. 

Ребёнок жив6Й. 
Дете је живахно. 

Он в6льный человек. 

Он је слободан човек. 

Ребёнок жив. 

Дете је живо. 

Он в6лен nостуnать как хочет. 

Он може да поступа како га је воља. 

§ 189. Неки описни придеви немају кратак облик. То су: 

1) придеви глаголског порекла са суфиксом -Л-, нпр. умелый, 
отстdлый, устdлый (али не и смелый, зрелый, сm?лый); 

2) придеви за значењем боје коњске длаке, нпр. булdный, саврdсый, 
чdлый; 

3) придеви који значе врло висок степен изражености особине, нпр. 
nремUлый, nрејмный, nредОбрыЙ. 

Употреба кратких и дугих придевских облика 

§ 190. Употреба кратких и дугих придевских облика зависи од њи
хове синтаксичке функције, од значења које се жели изразити и од стил
ских околности. 

У одговору на питања какой? какdя? какое? какие? долазе само ду
ги облици придева, а у одговорима на питања каков? какова? каково? ка
KOBbl? долазе само кратки облици придева, нпр. 

Какие эти ботинки? 

- Они большИе. 
Какве су те ципеле? 

- Оне су велике. 

Каков';, эти ботинки? 

- Они мне велики. 
Какве су те ципеле? 

- Оне су ми велике. 

§ 191. Кратки придевски облици долазе искључиво у предикату 
(нпр. Расскdз uнтересен). 

Дуги облици долазе у атрибуту (uнтересный рассказ) или у преди

кату (Рассказ - uнтересный). Атрибутски употребљен дуги облик може 
бити део именичке синтагме у предикату ("ШУтка" А. П Чехова -
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uнmересный расскdз), или део именичке СИIПагме изван предиката (Он 
чumdеm uнmересный расскdз). 

Кратки облици се употребљавају и у следећим случајевима. 

1) Када се исказује актуелизована особина (посматрано у конкрет
ној ситуацији, примењено на конкретне околности, на одређену групу 
предмета и сл.), уп. 

јти уnражненuя дм вас nростЫ. 
Те вежбе су за вас једноставне. 

јти уnрdжненuя nростЫе. 
Те вежбе су једноставне. 

Када је реч о величини одеће и обуће (тада допуна која помаже ак-
туелизовању особине стоји у дативу), нпр. 

Рукава мне длиННЬ1. 
Рукави су ми дуги. 

Када је реч о физичкој снази, просторним димензијама, тежини ра
зних предмета, ценама, боји одеће и сл. (допуна је у генитиву с предлогом 
для), нпр. 

Он слаб дм такой оnерации. 
Он је слаб за такву операцију. 

Он слаб. 
Он је слаб. 

Ако реченице у којима кратак облик придева изражава неко актуе
лизовано својство имају опшrији значај, тада допуна која их конкретизује 

може да се изостави, нпр. 

Гриnn зарdзен. 

Грип је заразан. 

Рdненый медведь стрdшен. 

Рањени медвед је страшан. 
Они неразлУчны. 

Они су нераздвојни. 

2) у императивним конструкцијама којима се исказује жеља или 
молба, нпр. 

Будьте добрЫ. 

Будите добри. 

Будь же ты вовек благословенно, / Что пришло nроцвесть и умереть. 
(Јес.) 

Па да си заувек благословено ти што долазиш да процветаш и умреш. 

З) Код употребе придева који немају дуги облик, него се употре

бљавају само као предикативи, или код придева који се у дугом облику рет
ко упоребљавају (нпр. знаком, соглdсен, виноват, сnособен, годен, склонен, 
прав и др.), нпр. 
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Мы соглdсны. 
Слажемо се. 

4) У конструкцијама с как или так, уп. 

Как она красива! 
Како је лепа! 

Она так красива! 
Тако је лепа! 

5) У зависној реченици која почиње с как ни, кот6рый, чей нпр. 

Как ни интересен наш разговор, nора его кончdть. 
Ма како наш разговор био интересаmан, време је да се заврши. 

Они :ж:ивут в квартире, которая светлd и уЮтна. 
Живе у стану који је светао и удобан. 

Он говорил о nисdтелях, чьи судьбы очень разлUчны. 
Говорио је о писцима чије су судбине јако различите. 

6) Ако субјекат гласи: всё, это, то, что, одн6, друг6е, нпр. 

ВсёЯсно. 
Све је јасно. 

јтохорошО. 
Тоје добро. 

Вот что интересно. 
Ево пrrа је иmересаmно. 

Одно неnонЯтно. 
Једно је несхватљиво. 

7) Ако је у атрибутском делу субјекатске синтагме: так6й, как6й, 
nод6бный, аналогUчный или партицип, нпр. 

Такие идеи uзвестны. 
Такве идеје су познате. 

Прочuтанная nрофессором лекцuя интересна. 
Предавање које је професор одржао је иmересантно. 

8) Ако је у саставу предиката придев који је постао од партиципа 
презента пасива, он обично долази у кратком облику, нпр. 

нпр. 

Он вернулся цел и невредим. 
Вратио се здрав и читав. 

јти nротиворечuя Henpuмиpимы. 
Те супротности су непомирљиве. 

9) Ако предикат у чијем је саставу придев има индиректну допуну, 

Сербuя богdта лесdмu. 
Србија је богата шумама. 

Корзина былd nолнd Яблок. 
Корпа је била пуна јабука. 

10) Ако се изражавању неке особине жели дати већа експресивност 
и категоричност, нпр. 
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Улицы н6вого г6рода шир6ки. 
Улице новог града су широке. 

јти г6ры высоки и неnристУnны. 
Те планине су високе и непристynачне. 

11) Ако реченица почиње предикатом, а у субјекатској синтагми 
постоји атрибут, нпр. 

Прозрачен и чист г6рный в6здух. 

Прозрачан је и чист планински ваздух. 

12) у књишком начину изражавања много чешће него у разговор-
ном стилу, нпр. 

јти идеи nротиворечUвы. 
Те идеје су противуречне. 

13) у устаљеним изразима и изрекама, нпр. 

Все :жuвы u здор6вы. 
Сви су живи и здрави. 

Он ни :жив, ни мёртв. 
Он је ни ЖИВ, ни мртав. 

Он нем как рыlа •. 
Нем је као риба. 

Он мал, да удdл. 

Мали је, али способан. 

14) Наведени услови под којима се употребљавају кратки обли
ци придева не долазе искључиво појединачно него често иду комбино
вано. 

§ 192. Дуги придевски облици употребљавају се у следећим 
случајевима. 

1) Када се не жели истаћи актуелизованост особине коју значи при-
дев иако се њена актуелизованост не искључује, нпр. 

Вода была хол6дная. 
Вода је била хладна. 

2) Када се жели нагласити неактуелизованост особине, њена трај
ност и независност од појединачних ситуација и искустава, тј. када се го
вори о апсолутној особини, нпр. 

Она д6брая u Умная. 
Она је (у принципу) добра и паметна. 

3) Ако одређује именицу у именском делу предиката (придев у та
квом атрибуту често долази после именице коју одређује), нпр. 
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Б6ря человек надё:жныЙ. 
Борја је поуздан човек. 



4) У конструкцијама с глаголима кретања или заузимања места у 
простору, када дуги облик може да буде или у номинативу или у инстру
менталу, уп. 

Он nрuшёл устdлыЙ. Он nрuшёл устdлым. 
Дошао је уморан. Дошао је уморан. 

Она лежdла больнdя. Она лежdла больн6Й. 

Лежала је болесна. Лежала је болесна. 

5) Ако уз субјекат стоји неконгруентни атрибут, нпр. 

Дома в деревне старые. 

Куће у селу су старе. 

6) у компаративно ј конструкцији с везником как, нпр. 

Машuна совсем, как н6вая. 
Ауто је баш као нов. 

7) У конструкцијама са заменицама какой? или такой, нпр. 

Какdя она д6брая! 
Како је она добра! 

Она такdя д6брая! 
Она је тако добра! 

у таквим случајевима дуги облик долази у једнини и у предикати
ма у којима је субјекат учтиво Вы (Уп. са српским преводом!), нпр. 

Вы такdя Умная. али: Вы так YMHbl. 
Ви сте тако паметни. Ви сте тако паметни. 

9) Ако У реченици постоји бар један придев који нема кратак облик, 
сви други придеви у саставу предиката морају бити у дугом облику, чак и 
ако би без тог придева који је увек у дугом облику они били у кратком об
лику, нпр. 

Это nроuзведенuе выдающееся, замечательное! 
То дело је изузетно, дивно. 

1 О) Ако именичка синтагма уз предикат с придевом у именском де
лу има релативно самостално значење (узрока, границе, особине и др.), 
нпр. 

Она была красная от стыда. 
Била је црвена од стида. 

Она была красная до невозм6жностu. 

Била је сасвим црвена. 

Роман uнтересный по зd.мыслу. 
Роман је интересантан по концепцији. 

11) Ако је придев као именски део предиката на самом почетку ре
ченице, а субјекат нема атрибутску одредбу, нпр. 

Славная У тебя бабушка. 
Баш је добра твоја бака. 
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12) Као и код употребе кратког облика придева, тако и услови за 
употребу дугог облика не долазе само појединачно него значењски, фор
мално-граматички и стилски услови могу да се комбинују, тј. да се оства
рују истовремено. 

Степени поређења 

§ 193. Описни придеви значе особине, које најчешће могу бити из
ражене с већом или мањомјачином, а тајачина изражавања особине може 
бити степенована различитим језичким средствима. 

Лексичко степеновање састоји се у избору лексема, тј. речи које 
својом основом значе јачи или слабији степен изражености неке особине, 
нпр. хол6дный - тёnлый - горячий, или молод6й - немолод6й - nожuл6й 
- стdрыЙ. 

Афиксално неrраматичко степеновање састоји се у избору речи 
које захваљујући својим афиксима (префиксима и суфиксима) значе разли
чите степене изражености особине, нпр. ультрарадикdльный, экстраор
динdрный, nреинтересный, сверхвыс6кий, слабовdтый, кор6тенький, 
высоченный итд. 

Граматичко степеновање састоји се у избору морфолошких и 
синтаксичких облика са категоријалним значењима степена изражености 
особине. Граматичко степеновање особине у руском, као и у српском јези
ку, јесте релативно степеновање, јер се израженост особине у једном објек
ту пореди са израженошћу исте особине у неком другом објекту (тј. лицу, 
предмету и сл.). 

у граматикама се обично говори о три степена поређења (степени 
сравнения): позитив (нпр. белый), компаратив (нпр. б6лее белый) и супер
латив (нпр. самый белый). Њихови руски термини су nоложительная 
стеnень, сравнuтельная стеnень и nревосх6дная стеnень. 

§ 194. Облик који се традиционално назива позитивом (нпр. белый, 
н6вый, слdдкий итд.) фактички сам по себи не носи идеју поређења, без ко
је нема степеновања, нити се у облику тзв. позитива налази граматички из

раз степена поређења. Позитив је облик придева који једноставно именује 
неку особину, уз могућност да је значење степена изражености те особине 
садржано само у основи таквог придева (нпр. слdбый / сUлЬ1-lый) или у ње
говим афиксима, ако их има (нпр. слабовdтый), што још нису степени по

ређења у граматичком смислу. 

Граматички степени поређења су еквa.:lИВ, диферентив, компаратив 

и суперлатив. 
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Еквашuв 

§ 195. Екватив је граматички, морфосинтаксички облик којим се ис
казује да је нека особина једнако присутна у два објекта или у две групе 
објеката, нпр. 

Арбуз был слdдкuй как мёд. 
Лубеница је била слатка као мед. 

у изражавању еквативности главну улогу има поредбени везник 
(најчешће как), који повезује номинативне облике назива објеката чија се 
особина пореди са номинативом придева (у позитиву као основном обли
ку) као назива особине чији се интензитет пореди. 

Поред везника как у еквативним конструкцијама користе се и неки 
везнички изрази, као што је mакой же как, нпр. 

Брат был такой же высокuй, как его сестра. 
Брат је био исто тако висок као љегова сестра. 

Дuференшuв 

§ 196. Диферентив је општи назив за граматичке облике степенова
ња који изражавају неједнаку испољеност неке особине у два члана по
ређења. 

Компаратив, као посебни диферентив, изражава неједнаку испо
љеност неке особине у два члана поређења схваћена као две посебне поја
ве, нпр. 

Мdльчuк выlеe девочкu. 
Дечак је виши од девојчице. 

Мdльчuки выlеe девочек. 
Дечаци су виши од девојчица. 

Начdло лета былo теnлее его конца. 
Почетак лета је био топлији од љеговог краја. 

Суперлатив, као општи диферентив, изражава неједнаку испоље
ност неке особине у једном члану поређења као делу неке целине у поре
ђењу са осталим делом те целине, нпр. 

Отец самый высокuй в нdшей семье. 
Отац је највиши у нашој породици. 

Июль самый жdркий месяц в годУ. 
Јули је најтоплији месец у години. 

Комйарашuв 

§ 197. Компаратив је традиционални назив за такав граматички об
лик степеновања код којег се разлика у изражености исте особине у два 
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члана поређеља конкретизује издвајаљем изражености неке особине код 
једног носиоца изнад или испод изражености исте особине код другог носи

оца на апстрактној скали степеноваља, нпр. 

Брат выlеe cecmpbl. 
Брат је виши од сестре. 

Мdльчики выlеe девочек. 
Дечаци су виши од девојчица. 

Железо твёрже з6лота. 
Гвожђе је тврђе од злата. 

Сестра нuже брdта. 

Сестра је нижа од брата. 

Девочкu нuже мdльчиков. 
Девојчице су ниже од дечака. 

30лото мЯгче железа. 
Злато је Meкme од гвожђа. 

Пог6да сег6дня холоднее, чем вчерd. 
Време је данас хладније него јуче. 

Море у Будвы теnлее, чем у АнкОны. 
Море је код Будве топлији него код Анконе. 

§ 198. Грађеље компаратива у руском језику обухвата прости 
(синтетички) облик и сложени (аналитички) облик компаратива. 

Прости облик компаратива је непроменљив, а гради се помоћу 
следећих суфикса. 

1) Већина описних придева гради прости облик компаратива дода
ваљем на основу придева суфикса -ее или -ей (ређе), при чему је нагласак 
у простом облику компаратива обично на истом месту као у кратком обли
ку придева у женском роду. На пример: 

добр-d 
красив-а 

бел-d 

добр-ее 

красив-ее 

бел-ее 

2) Маљи број описних придева, већином доста честих у говору, 
гради прости компаратив помоћу суфикса -е (који никада није наглашен). 

То су придеви чија се основа завршава на IкI, Iг/, IхЈ, IД/, Icкl, Iст/, као и ве
ћина придева са основом на /т/. Испред компаративног суфикса -е долази 
до промене крајљег сугласника придевске основе: 
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пример: 

к-ч креnк-ий: креnч-е 

г-ж дорог-6й: дорож-е 

х-ш тих-ий: тuш-е 
д-ж твёрд-ыи: твёрж-е 

т-ч богdт-ыи: богdч-е 
ст-щ густ-6й: гУщ-е 
ск-щ nл6ск-ии: nл6щ-е (ретко) 

Напомена. - у придеве са основом на /-т/ који не граде компаратив 
суфиксом -е са променом т : ч у основи, него суфиксом -ее без промене у ос
нови спадају придеви жёлтыu, сытыи, лютыи, (нпр. желтее) као и придеви 



са основом на -ат-, аст- какви су бородатый (бородdтее), коренdстый (ко
ренастее) и сл. 

Неки придеви са основом на суфикс -К- или -ОК- губе тај суфикс, па 
затим мењају крајњи сугласник тако скраћене основе, нпр. 

д - ж редк-ий: реж-е 
т-ч кор6тк-uй: кор6ч-е 
з-ж узк-ий: уж-е 
с-ш выс6к-uй: выl-еe 
р-р' шир6к-uй: шuр-е 

3) Најмањи број описних придева гради прости компаратив помо
ћу суфикса -ше. То су придеви 

далёк-uй: дdль-ше 

т6нк-uй: т6нь-ше 
велuк-ий: б6ль-ше 

стdр-ый: стdр-ше 
рdнн-ий: рdнь-ше 
г6рьк-uй: г6р-ше (= "хјже'') 

Неки придеви имају у једном значењу један прости облик, а у другом 
значењу други прости облик, нпр. г6рькuй: г6рче (за укус) и г6рше (за стање). 

Неколико придева има прости компаратив са суфиксом -ш- иза ко
јег долазе придевски наставци, због чега је такав облик компаратива про
менљив: 

больш6й: 
хор6шuй: 
выс6кий: 
стdрый: 

На пример: 

б6льшuй 
лучшuй 
выlшuйй 
стdршuй 

маленький: 
nлох6й: 
нUзкий: 
молод6й: 

Мы ег6 слушали с б6льшuм интересом, чем её. 
Слушали смо га с више пажње него њу. 

меньшuй 
хјдшuй 

нUзшuй 
млdдшuй 

Облици выlшuй,' нUзШUЙ, стdршuй, .млdдшuЙ употребљавају се уг
лавном у устаљеним изразима и сложеним називима као што су: выlшееe 
образовdнuе, выlшая математика, нuзшее образовdнuе, стdршuй научный 
сотрудник "виши научни сарадник", стdршuй брат, Плuнuй .млdдшuЙ и 
др. 

Облици лучшuй и худшuй употребљавају се и компаративно и су

перлативно, уп. 

Мы xoтu.м добuться лучшux усnехов. 
Желимо да постигнемо боље успехе. 

Он лучшuй из нас. 
Он је најбољи од нас. 

Изван поменутих правила компаратив граде следећи придеви. 

глуб6кuй: глубже мdленькuй: меньше, менее 
дешёвый: дешевле мdлый: меньше, менее 
n6здний: nозднее хор6ший: лјчше 

(и n6зже) nлох6й: хјже 
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§ 199. Сложени облик компаратива састоји се од речи более или 
менее и облика позитива, нпр. более новый - менее новыЙ. Примери: 

Этот nостуnок еще б6лее благор6дный, чем тот. 
Тај поступак је још више племенит него онај. 

Этот nостуnок менее благор6дный, чем тот. 
Тај поступак је мање племенит него онај. 

Други део сложеног компаратива је променљив као придев у обли

ку позитива, нпр. более новый дом, более нового дома, более новому дому 
итд. 

§ 200. У савременом руском језику постоји тенденција истискива
ња простих облика компаратива и суперлатива љиховим сложеним обли
цима. Многи описни придеви немају прости облик компаратива (нпр. дерз

кий, сколъзкий, ЛUNКИЙ, робкий, тяжкий, цеnкий, гнuлой, устdлый, рослый 
и неки други). 

Неки придеви имају у једном значељу прости облик, а у другом 
значељу сложени облик, уп. 

Этот дом ни:же соседнего. 

Ова кућа је нижа од суседне. 

Этот nостуnок б6лее нUзкuй, 
чем тот. 

Овај поступак је још нижи него тај. 

§ 201. Употреба компаратива зависи од његовог облика, синтак
сичке функције и стилске вредности. 

Сложени облик компаратива употребљава се обично у функцији 
атрибута, а прости облик компаратива употребљава се претежно као имен
ски део предиката. 

Напомена. - Сложени облик у функцији именског дела предиката 
има књишки карактер, ако постоји и прости облик компаратива истог придева. 

Назив онога са чиме се нешто пореди помоћу простог облика ком
паратива долази у облику беспредлошког генитива (нпр. Она старше сво
его брата), или у облику номинатива којем претходи везник чем (нпр. Она 
старше, чем её брат). Уп. такође 

Железо легче свинцd. 

Гвожђе је лакше од олова. 

Железо легче, чем свинец. 

Гвожђе је лакше него олово. 

Ако У другом члану поређеља постоји атрибут, тада се синтагма ко
ја означава други члан поређеља често своди на тај атрибут (тј. именица се 
подразумева), нпр. 

Они купили квартиру б6льше нdшеЙ. 
Купили су стан који је већи од нашег (стана). 

Сег6дняшняя лекцuя б6лее интересна, чем вчерdшняя. 
Данашње предавање је иитересантније од јучерашњег. 
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Код поређења помоћу сложеног компаратива може се употребити 
само номинатив у конструкцији с везником чем, али не и компаративни ге

нитив, нпр. 

М6рава б6лее длинная, чем тара. 
Морава је дужа од Таре. 

§ 202. Избором речи б6лее или менее у саставу сложеног компара
тива врши се избор између јаког компаратива (нпр. б6лее сл6жный 

воnр6с), који је чешћи, и слабог компаратива (нпр. менее сл6жный 
воnр6с). Само јаки сложени компаратив може бити замењен простим ком
паративом када је сложени компаратив у функцији инструменталне допу

не глагола непотпуног значења у предикату, нпр. 

Дуб б6лее выс6кuй, чем берёза. Дуб выlеe берёзы. 
Храст је виши него бреза. Храст је виши од брезе. 

Груз оказdлся б6лее лёгкuм, 
чем мы nредnолагdлu. 

Показало се да је терет лакши 
него што смо претпостављали. 

Груз оказdлся легче, чем 
мы nредnолагdлu. 

Показало се да је терет лакши него 
што смо претпостављали. 

Таква могућност, дакле, не постоји за реченице у којима се у ин

струменталној придевској допуни глагола непотпуног значења налази сла
би сложени компаратив, нпр. 

Воnр6с оказdлся менее лёгкuм, чем мы nредnолагdлu. 

Показало се да питаље није тако лако као што смо претпостављали. 

§ 203. Ако се пореде делови неке целине и истиче континуитет про
мена, употребљава се компаративни облик у конструкцији с фазним глаго

.:юм становиться (или неким другим изразом сличног значења), а сталност 

промена може бити посебно изражена заменичком одредбом всё, и може 
имати вид, у зависносни од придевског значења, компаративног прогре

сива или компаративног регресива, уп. 

Дор6га сmаНО6илась шире. 
Пуг је постајао шири. 

Дорога сmаНО6илась Уже. 
Пуг је постајао ужи. 

Дор6га сmаНО6илась 6сё шире. 
Пуг је постајао све шири. 

Дор6га сmановилась всё Уже. 
Пуг је постајао све ужи. 

§ 204. Ако се простом основном компаративу дода префикс nо-, до
бија се ослабљени компаратив (у поређењу са обликом без префикса 

nо-), а такви облици превасходно се употребљавају као неконгруентни 
постпозитивни атрибути и одлика су разговорног стила, нпр. 

Они куnилu машину nоб6льше нашеЙ. 

Купили су мало већи ауго него што је наш. 
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дdйте мне бумdги nобелее. 
Дајте ми неки мало бељи папир. 

Напомена. - У руском језику ослабљени компаратив се употребља
ва и када постоји конкретан други члан поређења, који може бити и изражен 
(IПIр. Они купили машину nоб6льше нdшей /машиныl), и када такав други члан 
поређења не постоји него је то извесна просечна израженост особине која се 
подразумева (IПIр.дdЙте мне бумdги nобелее). У српском језику, за разлику од 
руског језика, постоји могућност употребе компаративног облика у значењу 
врло блиском одговарајућем позитиву, са додатном нијансом да је реч субјек
тивној процени особине, уп. једна млађа жена -једна млада жена и сл.; или 
са значењем ослабљеног позитива, уп. Горчу кафу или горку кафу? тј. "мало 
горку" или "сасвим горку". 

§ 205. Мера разлике у поређељу исказаном компаративом у ру
ском језику се изражава 1) помоћу предлога на у конструкцији са имени
цом за меру, или 2) самом именицом за меру у облику беспредлошког ин
струментала, или 3) прилогом за меру (чуmь, несколько, HeMHOгuм; горdз
до, значumельно, намного, несравненно и др.), нпр. 

Брат стdрше cecmpbI на два г6да. 
Брат је старији од сестре за две године. 

Брат двуюi гoдdми стdрше cecmpbI. 
Брат је старији од сестре за две године. 

Брат горdздо стdрше cecmpbI. 
Брат је знатно старији од сестре. 

Суйерлашuв 

§ 206. Суперлатив, као општи диферентив, изражава неједнаку ис
пољеност неке особине у једном делу неке целине у поређењу са осталим 
делом те целине, при чему се тај други члан поређења у реченици наводи 
или се подразумева из говорне ситуације, нпр. 

Оля сdмая сnос6бная (в этой грУnnе). 
Оља је најспособнија су тој групи). 

§ 207. Грађеље суперлатива обухвата просте (синтетичке) и сло
жене (аналитичке) облике. 

Прости суперлатив је књишке природе, а гради помоћу суфикса 
-ейш- или -айш-, који се додају на основу позитивног облика придева, и за 
којима следе придевски наставци (као у промени придева хорошuй или 
свежuй), нпр. 
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н6в-ый: 
стр6г-ий: 

нов-ейш-ий 
строж-dйш-ий 

Напомена. - Суфикс -ейш- је наглашен само ако је и у простом ком

паративу истог придева компаративни суфикс -ее наглашен (нпр. новее -
новейший), а суфикс -dйш- је увек наглашен. 



Прости суперлатив са суфиксом -dйш- много је ређи од простог су
перлатива са суфиксом -ейШ-, а испред суфикса -dйш- у следећим случаје
вима долази до промене крајњег сугласника основе позитива 

к-ч велик-ий: велич-dйш-ий 
г- :ж: стр6г-ий: стро:ж:-dйш-ий 
х-ш тих-ий: mиш-dйш-ий 
з- :ж: нUзк-ий: ни:ж:-dйш-ий 

Као што последњи пример показује, ако се основа позитива завр
шава сугласничком групом на IK'I, онда то IK'I у суперлативу отада, а прет
ходни сугласник подлеже промени. 

Неки придеви као, на пример, б6йкий, гибкий, далёкuй, жdркuй, 
дурн6й, жест6кuй, л6вкuй, молод6й, отл6гuй, робкий, сухой, узкий, нема
ју прости суперлатив него имају само сложени суперлатив. 

§ 208. Сложени суперлатив гради се тако што се граматичке реч
це самый, llаuб6лее или наименее додају облику позитива, или тако што се 
облик компаратива употребљава у конструкцији са облицима всех или все
го, нпр. 

јто самый сл6:ж:ный воnр6с. 
јmо наиб6лее сл6:ж:ный воnр6с. 
јто HauмeHee сл6:ж:ный воnр6с. 
јтоm воnр6с сло:ж:нее всех. 

Облик всег6 се у описним суперлативним конструкцијама појављује 
онда када су у другом члану поређења разнородни објекти или појаве, уп. 

јтот воnр6с сло:ж:нее всех (других воnр6совЈ. 
Войнd хУ:ж:е всег6 (хУ:ж:е nо:ж:dра, наводненuя ... Ј. 

§ 209. Употреба суперлатива. - И прости и сложени суперлатив 
употребљавају се атрибутски или као именски делови предиката, нпр. 

Глубочdйшее 6зеро .мира нах6дится в россии. 
Самое глуб6кое 6зеро .мира нах6дится в россии. 

Најдубље језеро на свету налази се у Русији. 
Байкdл - глубочdйшее 6зеро в .мире. 
Байкdл - самое глуб6кое 6зеро на свете. 

Бајкал је најдубље језеро на свету. 

у конструкцијама са суперлативом други члан поређења може бити: 

1) неисказан, нпр. 

јта KHUгa самая дорогdя. 
Та књша је најскупља. 

2) исказан генитивом без предлога, нпр. 

Байкdл - глубочdйшее 6зеро .мира. 
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3) исказан именицом у генитиву множине у конструкцији с предло-
гом из, нпр. 

Байкdл - глубочdйшее из озёр мира. 
Бајкал је дубљи од свих језера на свету. 

4) исказан именицом у генитиву једнине у конструкцији с предло
гом среди (у српском језику се у сличној конструкцији употребом замени
це сви обично додатно наглашава суперлативно значење), нпр. 

Байкdл - глубочdйшее среди озёр мира. 
Бајкал је дубљи од свих језера на свету. 

5) исказан именицом у локативу у конструкцији с предлогом в или 
н.а, нпр. 

Озеро Байкdл - глубочdйшее в мире. 
Озеро Байкdл - самое глубокое в мире. 
Језеро Бајкал је најдубље на свету. 

6) исказан именицом у инструменталу множине у конструкцији с 
предлогом м.ежду (у српском језику се у сличној конструкцији употребом 
заменице сви обично додатно наглашава суперлативно значење), нпр. 

Озеро Байкdл - глубочdйшее между озёрамu мира. 
Језеро Бајкал је дубље од свих језера на свету. 

§ 210. Ако је сложени суперлатив употребљен у саставу предика
та, може бити замењен конструкцијом у којој су компаративни облик при
дева и облик всех, нпр. 

јmоm воnр6с самый сл6жныЙ. 
То питаље је најсложеније. 

јmоm воnр6с сложнее всех. 
То питаље је сложени је од свих. 

§ 2U. Избором речи н.аиб6лее или н.auм.eн.ee у саставу те врсте сло
женог суперлатива врши се избор између јаког суперлатива (нпр. н.аи
б6лее сл6жн.ыЙ воnр6с), који је чешћи, и слабог суперлатива (нпр. н.а
uм.eHee сл6жный воnр6с). Само јаки суперлатив може бити замењен дру
гим облицима исказивања суперлатива (нпр. сам.ый сл6жный воnр6с, 
сложн.еЙшиЙ воnр6с, сложнее всех других воnр6сов, этот воnр6с 
сложн.ее всег6). 

§ 212. Ужи суперлатив постоји онда када се реченицом истиче да 
и сви други чланови у поређењу имају изражену ону особину која се јед
ном елементу или делу тога скупа приписује као најизраженија, уп. 

обични суперлатив: 
јmо решdлu умнейшuе людu в мире. 
То су решавали најпаметнији 
људи на свету. 

132 

ужи суперлатив: 

јmо решdлu умнейшuе из Умных. 
То су решавали најпаметнији 
међу паметнима. 



§ 213. Најужи суперлатив (двоструки суперлатив или суперлатив 
суперлатива) има функцију да појача основно суперлативно значење садр
жано у граматичком облику суперлатива истицањем да и други члан поре
ђења има исту особину у највишем степену изражености (у оквирима не
ког ужег скупа, што се обично подразумева), нпр. 

Собрdлuсь лучшuе из лучшux. 
Састали су се најбољи међу најбољима. 

§ 214. Елатив је облик суперлатива употребљен у значењу које ни
је суперлативно него представља изузетно висок степен изражености осо
бине, али без поређења са израженошћу исте особине у другим објектима. 
Елативно се најчешће употребљавају прости суперлативни облици и ком
паративне конструкције с обликом всего, нпр. 

јmо чuсmейшая ложь. 
То је потпуна лаж. 

јmо б6лее всег6 необходимо. 
То је најнеопходније. 

Она знdеm всё до мельчdйшux nодр6бносmеЙ. 
Она зна све до најситнијих појединости. 

ОДНОСНИ ПРИДЕВ И 

§ 215. Односни придеви (отн.осUтельн.ые npuлагdтельн.ые) имају 
увек основу изведену од основе неке именице (нпр. школ-а - школь-н.-ыЙ), 
тако да такви придеви не означава ју особине непосредно него посредно, 
преко именице која им је у основи, и те особине схватају се као трајне. 

Према својим граматичким својствима односни придеви деле се на 

три групе: 

1) прави односни придеви, нпр. морской, н.ебесн.ыЙ, звёздн.ыЙ, 
2) присвојни придеви, нпр. отцов, Mdмин., бdбушкин., 
3) односно-присвојни придеви, нпр. рыluй,' nтuчuй, лUсuЙ. 

Прави односни придеви 

§ 216. Прави односни придеви изражавају особину која проистиче 
из односа према неком објекту (машUн.н.ыЙ), материјалу (Kdмeн.н.ыЙ), радњи 
,( сnасdтелыlй),' апстрактном појму (грамматuческий), месту или времену 
Ф:городск6й, зUмllUй, веРХllий), броју (двоЙн.6й) и сл. и имају наставке као 
сшисни придеви са основом на тврд или мек сугласник, али немају кратке 
.юлике ни степене поређења, нпр. 
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НОМ. ген. дат. акуз. инстр. лок. кратки облик 

јед. М.р. м6дный м6дного м6дному м6дный мддным (о) м6дном м6ден 

ШIим6дного 

јед. С.р. модное модного модному м6дное м6дным (о) модном модно 
јед. Ж.р. модная модной м6дной м6дную модной (о) модной моднЈ 
мн. м6дные м6дных м6дным модные м6дными (о) м6дных модны 

ШIим6дных 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

јед. М.р. верхнuй верхнего верхнему верхнuй верхним (о) верхнем 
или верхнего 

јед. С.р. верхнее верхнего верхнему верхнее верхним (о) верхнем 
јед. ж.р. верхняя верхней верхнюю верхней (о) верхней 
ми. верхние верхнux верхним верхние верхними (о) верхнux 

или верхнux 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

јед. М.р. двойн6й двойн6го двойному двойной двойным (о) двойн6м 
или двойн6го 

јед. С.р. двойн6е двойн6го двойн6му двойн6е двойным (о) двойн6м 

јед. Ж.р. двоЙнd.я двойн6й двойн6й двойную двойн6й (о) двойн6й 

мн. двойньzе двойньzх двойньIМ двойньzе двойнымu (о) двойньzx 

ШIИ двойньzx 

Присвојни придеви 

§ 217. Присвојни придеви (npumяж:dтелъные npwzагdтелъные) 
означава ју припадност лицу као индивидуалну припадност (у правом или 

у преносном смислу), а основе присвојних придева изведена су од имена 
(нпр. Мdшuна книга), презимена (нпр. Бdренце80 море, nУшКUНСкий стих) 
или назива за сродство (нпр. ма.мина шуба), и завршавају се суфиксима 
-ИН-, -08-, -е8- или -СК-. У руском језику присвојни придеви се употребља
вају знатно ређе него у српском језику, а и када се употребљавају чешће су 
стилски обојени (нпр. као разговорни или као књишки) него одговарајући 
српски придеви. 

§ 218. Присвојни придеви на -ин- изводе се од именица са настав
ком -а у номинативу једнине, нпр. бdбушка - бdбушкин, Серёж:а -
Серёж:uн и чине најбројнију групу присвојних придева. Њихова промена 

дата је у § 182. 

§ 219. Присвојни придеви на -о в- или на -ев- (ако посесивном 
суфиксу претходи мек сугласник) изводе се од именица мушког рода са 
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наставком -0 у номинативу једнине, нпр. отцов, дедов, али су у савреме
ном живом руском језику такви придеви врло ретки, јер их потискују кон
струкције с присвојним генитивом (нпр. дом отца, книга деда), осим у не
ким устаљеним изразима као llПО су: Ахиллесова nятd, Геркулесовы 
столnыl' Гордиев узел, Дамоклов меч, Драконовы законы, Иудин nоцелуй јј 
nоцелfй Иуды, кесарево сечение, Колумбово яйцо, крокодиловы слёзы, 
Ноев ковчег, Прокрустово ложе, Сизифов труд, Соломоново решение, 
тантdловы мјки јј муки тантdла и сл. Промена присвојних придева на
ов- или, на -ев- дата је у § 182. 

§ 220. Презимена од присвојних придева на -ин- или -08-, -ев-, 
-ёв (нпр. Бунин, Чехов, Тургенев, Лихачёв) су именице са мешовитом адјек
тивно-супстантивном променом. Таква презимена у мушком роду имају 
супстантивне, тј. именичке наставке (нпр. Бунин, Бунина, Бј1нину ... ) у свим 
падежима осим инструментала (нпр. Буниным), док у женском роду и мно
жинским облицима имају супстантивне наставке само у номинативу и аку
зативу, док су остали наставци адјективни, дакле: 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

јед. М.р. Бунuн Бунuна Бунuну Бунuна БУНUНblМ (о) Бунuне 

јед. Ж.р. Бунuна Бунuной Бунuной Бунuну Бунuной (о) Бунuной 

мн. БУНUНbl БУНUНblХ БУНUНblМ БУНUНblХ БУНUНblМU (о) БУНUНblХ 

§ 221. Називи градова који су постали од таквих презимена имају у 
инструменталу једнине мушког рода наставак -ом, дакле: над го родом 
Пушкuном, под Киевом и сл. 

Презимена на -чий kao ЛеСlluчий имају промену као придеви типа 
лuсuй у мушком И женском роду, као и у множини, в. § 182. 

§ 222. Присвојни придеви на -СК- изводе се само од мушких пре
зимена на нулти наставак (нпр. Пушкuн, Гоголь, Третьяков) и означава ју 
апстрактну припадност, као интелектуалну творевину или стил особе с од
говарајућим презименом (нпр. nушкинскuй стих, чеховскuй стuль, гоголев
скuй смех сквозь слёзы), или стоје у називу објекта који носи име те особе 
(нпр. ПУшкинская квартира, Третьяковская галерея). 

Односно-присвојни придеви 

§ 223. Односно-присвојни придеви изражавају својство типично за 
неку живу врсту. Изводе се од назива живих бића помоћу суфикса -јј/
(нпр. лисuй), -ов- (нпр. кuтовый), -ев- (нпр. горностdевыЙ). 

§ 224. Придеви са суфиксом !-ј-Ј, каквих је међу односно-присвој
ним придевима највише, у номинативу једнине мушког рода завршавају се 
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на нулти наставак (-0) испред којег је суфикс /-ј-/, а испред суфикса /-ј-/ је 
непостојани самогласник /и/, који нестаје у свим другим облицима. Проме
на придева типа лuсuй, .медвежuЙ или рьzбuй дата је у § 182. 

Односно-присвојни придеви са суфиксом /-ј-/ имају, дакле, проме
ну најсличнију промени присвојних придева на -ов или -ев (који су скоро 

, ", " 
нестали, осим у устаљеним изразима, нпр. кесарево сеченuе царски рез , 
али с неким посебностима, а то су: суфикс /-ј-/, непостојани самогласник у 
номинативу једнине мушког рода, као и преовлађујући придевски наставци. 

Крајњи сугласник основе именице од којег је изведен односно-при-
својни придев са суфиксом /-ј-/ подлеже следећим променама: 

кlч као у: волк - волчuй (нпр. волчья шкУЈ1а) 
г/ж као у: Бог - божuй (нпр. бо:жuй суд) 
xlш као у: nастух - nаст)lUlUЙ (нпр. nастјЈшuй рог) 
д'/ж 'као у: медведь - медве:жuй (нпр. медве:жья берлога) 
П/Ч као у: птица - nтичuй (нпр. nтичье гнездо) 

Односно-присвојни придеви су вишезначни и поред свог основног 
значења често се користе за карактеризацију човека преко његових особи
на, нпр. барdнuй "глуп", зdячuй "плаIIIЉИВ", лuсuй "лукав" итд. 

Односно-присвојни придеви на -ачuй или -ячuй по правилу се од
носе на младунчад, нпр. nоросячuй "прасећи", mелJiчuй "телећи", цыплJiчuй 
"пилећи", али то није обавезно (нпр. кошdчuй "мачји", собdчuй "псећи"). 

Само је у промени придева са суфиксом /-ј-/ њихово специфично 
значење добило специфичан граматички израз. Остали придеви који су 
према значењу односно-присвојни, у морфОЛОПIКом погледу су исти као 
прави односни придеви. 

§ 225. Односно-присвојни придеви на -ов-ый су други по бројно
сти међу односно-присвојним придевима (после придева са суфиксом /-ј-/), 
нпр. слоновый, .ма.монmовыЙ, кроmовый, и мењају се као придеви типа 
nочmОвыЙ. 

§ 226. Односно-присвојни придеви на -UН-ЫЙ (има их четрдесетак) 
изведени су од назива птица, инсеката и животиња, нпр. орЛuНЫЙ, куриный, 
лебедuный, ymuный, ко.марUныЙ, nчелuный, зверuный итд., и мењају се као 
придеви типа новый, али немају кратке облике ни степене поређења. 
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БРОЈЕВИ 

§ 227. Бројеви се као врста речи издвајају пре свега према неким за
једничким особинама љихових значеља, док морфолошки и синтаксички 
они представљају веома разнородну класу. 

Бројевима као врсти речи заједничко је изражаваље појма броја 
било у најОПllПијем смислу (нпр. шесть), било с неким додатним катего
ријалним значељем (нпр. шестой, шестеро, в-шестыlx и др.). У ширем 
смислу бројеви обухватају и променљиве и непроменљиве речи (бројев
не прилоге) с нумеричким значељем. У ужем смислу, и сагласно преовла
ђујућој руској граматичарској традицији, у бројеве као врсту речи убра
јају се само променљиве нумеричке речи које су организоване с високом 
или бар са уочљивијом регуларношћу, тј. које су изразитије граматикали
зоване. 

Даље ће се прво размотрити променљиви бројеви, тј. бројеви у 
ужем смислу, а затим и основне значељске класе непроменљивих бројева, 
односно бројевних прилога и УОПllПе бројевних речи као бројева у ширем 
смислу. 

§ 228. Променљиви бројеви, иако доста разнородни, имају следеће 
заједничке граматичке особине. 

1) Бројеви, с малим изузецима, немају граматичку категорију броја 
(једнина - множина). Изузеци су один, тыlяча,' мuллион, мuллиdрд и, до
некле, редни бројеви. 

2) Већина бројева нема категорију рода. Изузеци су: один, одна, 
одно; оба, обе; nолторd, nолторыl; два, две, тыlяча,' мuллион, мuллиdрд и 
редни бројеви. 

3) Сви основни, редни и збирни бројеви у руском језику мељају се 
по падежима. 

4) Бројеви могу буду делови именичких синтагми, а ако су употре
бљени самостално, онда су употребљени поименичено, нпр. Семеро одного 
не ждут. "Седморо не чекају једнога". 

5) Бројеви не могу бити одређени описним атрибутима. Испред 
основних бројева могу се употребити као атрибути речи эти, кdждые, все, 
nоследние, целые, добрые, nОлные. 

6) Најпродуктивнији начин грађеља нових основних и редних бро
јева је љихово комбиноваље, нпр. сто двадцать восемь, две тыlячиu 
двести тридцать два итд. 

7) Бројеви према структури могу бити прости (один, два, оба, 
сто ... ), изведени (двенадцать, тринадцать ... ), сложени (двести, 
триста ... ) и вишечлани (сто двадцать восемь и сл.). 
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Подела бројева према значењу 

§ 229. Према значењу, али донекле и према граматичким особина-
ма, бројеви у руском језику могу се поделити на следеће групе. 

1) Основни бројеви, нпр. один, два, три ... 
2) Редни бројеви, нпр. miрвый, втор6й, третиЙ ... 
3) Збирни бројеви, нпр. дв6е, тр6е, четверо ... 
4) Разломачки бројеви, нпр. nолторd, половИна, треть ... 
5) Мултипликативни бројеви, нпр. двd:ж:ды, nЯтью, шестью ... 
6) Амплификативни бројеви, нпр. вдв6е, втр6е, вчетверо .. . 
7) Социјативни бројеви, нпр. вдвоё.м, втроё.м, вчетвер6.м .. . 
8) Текстуални бројеви, нпр. во-nервых, во-вторьа, в-третьux ... 

у бројеве у ужем смислу традиционално се убрајају само прве три 
наведене групе, које обухватају променљиве бројевне речи. 

Напомена. - У неким граматикама бројевима се прикључују и тзв. 

неодређени бројеви, тј. речи с количинским значењем као ппо су сколько, 
сmолько, несколько, много, немного и сл. Иако имају количинско значење, 

такве речи углавном упућују на бројеве или могу да их замењују у тексту, 
али се од бројева разликују једном битном значењском карактеристиком: 
немају значење броја него имају само уопппено значење количине. Међу
тим, ако бисмо личне заменице уврстили у именице, придевске заменице у 

придеве, а заменичке прилоге у прилоге, онда би се на сличном основу и 
речи као сколько и сmолько могле наћи заједно са бројевима као врстом 
речи. 

ОСНОВНИ БРОЈЕВИ 

§ 230. Основни бројеви означавају сасвим одређену величину изве
сног скупа. 

Према структури основних бројева разликују се основни бројеви за 
прву десетину, за другу десетину, за десетине од 30 до 90 и за стотине. 
Укупно има 36 примарних основних бројева, чијим комбиновањем може 
да се направи неограничено велики низ основних бројева. Примарни ос
новни бројеви су: 

прва десетина: один (одна, одн6; одни), два (две), три, четыlе,, 
nять, шесть, се.мь, в6се.мь, девять, десять; 

друга десетина: одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четыl-
надцать, nятнdдцать, шестнdдцать, се.мнадцать, восе.мнадцать, девят
надцаmь; 

остале десетине: двадцать, тридцать, с6рок, nятьдесяm, 
шестьдесят, се.мьдесяm, в6се.мьдесяm, девян6сто; 
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стотине: сто, двести, триста, четыlеста,' nятьс6т, шестьс6т, 
семьс6m, восемьс6т, девятьс6т. 

у значењу основних бројева употребљавају се и именице: тыlяча,' 
мwzлu6н, мwzлudрд. 

Напомене. - У називима бројева 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 меки знак 
се пише на крају речи. 

у називима бројева 50, 60, 70, 80, 500, 600, 700, 800, 900 меки знак се 
пише у средини речи између два дела сложеног броја, нпр. nят-ь-десЯт. 

у називима бројева друге десетине нагласак је на другом слогу за бро
јеве 11-17, а на трећем слогу за бројеве 18, 19. 

У називима бројева десетина на првом слогу имају нагласак називи бро

јева 20, 30, 40, 70, 80, на последљем слогу 50, 60, а на претпоследљем слогу 90. 
Број с6рок је јединствен у систему основних бројева, како пореклом и 

структуром основе тако и чиљеницом да у свим облицима осима номинатива 
и акузатива има наставак -а, а у номинативу и акузативу има нулти наставак. 

Нула се каже ноль или нуль (ген. нуmi, дат. нулЮ ... ) 

§ 231. Број одuн има следећу промену: 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

једн. М.р. одйн одног6 одному одйн /одного OдHUм (06) одном 
једн. с.р. одно одног6 одному одн6 однйм (06) одн6м 
једн. Ж.р. одна одн6й одн6й одну одн6й (06) одн6й 
ми. одни однИх OдHUм одни / однИх OдHUми (06) однИх 

Број один има категорију рода, броја и падежа, а у погледу катего
рије живог или неживог такође се понаша као придев, слажући се и у томе 
са именицом коју одређује, Уп. 

ВUЖУ одног6 солдdта. 
Видим једног војника. 

ВUЖУ одйн словdрь. 
Видим један речник. 

Типична синтаксичка функција броја один је атрибутска, нпр. 

Одйн день в жUзнu ИвdнаДенuсовuча (Солж.) 

Један дан у животу Ивана Денисовича. 

у облицима множине один се у значењу броја употребљава у кон
струкцији са именицама које немају једнину, нпр. одни сЈни "једне санке", 
одни клещи "једна клешта", или које обично долазе у пару, нпр. однu саnо
гИ "једне чизме", тј. "пар чизама", а у множини реч один може доћи и када 
је употребљена као неодређена заменица, нпр. 

Одни ответилu, другие - нет. 
Неки су одговорили, а неки нису. 

§ 232. Од посебних особина броја один, према којима се тај број 
разликује од српског бројаједан, издвајају се следеће. 
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1) У командама са бројањем не каже се один. него раз, нпр. 

Раз, два, три, четыlе ... . 
Један, два, три, четири .. . 

у набрајањима предмета уместо один. може се рећи раз, што је од-
лика разговорног стила, нпр. 

Я даю тебе три конверта: раз, два, три. 
Дајем ти три коверте: једна, две, три. 

у набрајањима делова текста који се излаже, уместо текстуалних 
бројева (в. § 281) на почетку пасуса: во-nервых, во-вторьzх итд., може се на 
крају реченице или пасуса рећи: это раз, это два, это три ... , што је одли
ка разговорног начина изражавања. 

2)У """ " значењу сам , усамљен, нпр. 

Выхожуодuн я на дорОгу ... (Љерм.) 
Излазим сам на пут ... 

3) У "" значењу само , нпр. 

На столе Былu одни Яблоки. 

На столу су биле само јабуке. 

В комнате остdлась одна Мdша. 

у соби је остала само Маша. 

4) у значењу "исти" один. се употребљава самостално или, појача
но, у конструкцији са тот :ж:е, уп. 

Мы с HUМ живём в одном доме. 

Живимо у истој кући. 

Мы с HUМ живём в одном и том же доме. 
Живимо у једној те истој кући. 

5) У значењу неодређеног члана, нпр. 

Я тебе расскажу об одном nисdтеле. 

Испричаћу ти нешто о једном писцу. 

§ 233. Основни бројеви, осим броја один., деле се на две групе. 

1) Основни бројеви прве групе су два, три и четьzре, као и двочла
ни и вишечлани бројеви који се завршавају на два, три или четьzре, број 

оба (ж. р. обе). 

2) Основни бројеви друге групе су сви основни бројеви осим броја 
один. и бројева прве групе. 

§ 234. ОСНОВНИ бројеви прве rрупе (или нижи ОСНОВНИ бројеви) 
имају специфичне промене: 
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ном. ген. дат. акуз. инстр. ЛОК. 

два двух двум два/двух двy.м.Ji (о) двух 

ном. ген. дат. акуз. инстр. ЛОК. 

три трёх трём трulтрёх тpe.м.Ji (о) трёх 

ном. ген. дат. акуз. инстр. ЛОК. 

четыlеe четырёх четырём четыlе/четыыёхx четырь.м.Ji (о) четырёх 

Број два има за мушки и средњи род наведени облик два, а само за 
женски род облик две. 

Придеви у конструкцијама с бројевима прве групе долазе у облику 
генитива множине, али ако је именица женског рода, придев може бити у 
облику номинатива множине, уп. 

два 1l0вых дома 

две нове куће 
две 1l0вых Кlluги// две 1l0вые KIlUгU 

две нове књиге 

Бројеви прве групе као саставни делови вишечланих бројева мења
ју се као да се увек односе на нешто неживо, дакле, акузатив је једнак но
минативу, нпр. 

Профессор сегодllЯ nроэкзамеllовdл двадцать три студеllта. 
Професор је данас испитао двадесет три студента. 

Бројеви прве групе у конструкцијама са именицама женског рода 
које значе животиње могу имати акузатив једнак генитиву (што је стилски 
неутрално), или акузатив једнак номинативу, што је одлика разговорног 
стила, нпр. 

Dlld купила двух коров. 
Купила је две краве. 

Dlld купила две корОвы. 
Купила је две краве. 

Именичка синтагма два года мења се на следећи начин: два года, 
двух лет (1), двум гoдdм, два года, двумЯ гoдdмu о двух годах. 

На исти начин мењају се и конструкције са осталим бројевима пр

ве групе, као и са бројем nолторd, када су у конструкцији са истом имени
цом: nолторd года, nолутора лет, nолутора гoдdм, nолторd года, 
nолјтора гoдdмu, о nолјтора годах. Дакле, постоји облик за номинатив и 
акузатив nолторd (м.р., с.р.), nолторыl (ж.р.) и облик nолјтора у свим дру
гим падежима за сва три рода. 

§ 235. У конструкцији са именицом основни бројеви прве групе 
представљају конгруентне количинске одредбе у свим падежима. Имени
ца у конструкцији с бројем прве групе који је у номинативу множине има 
наставак једнак наставку генитива једине. То је количински номинатив 

тзв. мале множине или паукал, нпр. два студента, две студенткu, два 
nuсьма. 
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Напомена. - Историјски посматрано, облик паукала (ШIp. два дома) 
постао је од облика за двојину. Губљељем категорије двојине тај облик је дели

мично променио (односно - проширио) функцију и почео да се употребљава са 

значељем номинатива множине за мале количине (2, 3, 4), при чему се и у жен
ском роду поистоветио са обликом генитива једнине. То је новој категорији пау

кала дало још већу регуларност, а тиме и већи степен граматикализованости. 

Именичке конструкције с бројевима друге групе, по делимично ј 

аналогији са обличким изједначавањем генитива једИНе и паукала као но
минатива мале множине, имају изједначен номинатив множине именица у 
конструкцији са бројевима друге групе са њиховим генитивом множине, 
тако да је промена тих конструкција према обрасцу: семь домов, семи 
домов, семи домам, семь домов, семыо домами, о семи домах. 

Основни бројеви друге групе у конструкцији са именицом такође 

представљају конгруентне количинске одредбе у свим падежима. Али име
ница у конструкцији с бројем друге групе у номинативу множине има наста

вак једнак облику генитива множине, а не генитива једнине. Насупрот пау

калу као количинском номинативу "мале множине" то је количински номи
натив "велике множине", нпр. nять студентов, шесть студент ОК и сл. 

§ 236. Придеви у конструкцији са бројевима прве групе слажу се са 
именицом (тј. конгруирају) у роду, броју и падежу где год је то могуће 

(нпр. за непромеlUЬиве придеве то не важи), али придеви немају паукал као 
именице него само општи облик номинатива количинске множине једнак 

генитиву множине, нпр. два новых студента. Када је у питању именица 

женског рода, уместо тог облика једнако је правилно употребити обичан 
придевски номинатив множине (а не количински номинатив), дакле: две 
новых студентки // две новые студентки. Укратко: 

број 1. или 2. групе основни ном. мн. количински ном. количински ном. 

два 

семь 

стОЛ';l 

мале множине 

стола 

велике множине 

столов 

Придеви имају само количински номинатив без разликовања обли
ка за малу и за велику множину као именице, дакле 

број 1. или 2. групе основни ном. мн. колич. ном. колич. ном. колич. ном. 
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Ако је у конструкцији с бројем прве групе именица женског рода, 
онда, као шго је речено, поред наведене могућности да за женски род важи 
исто правило као за мушки род и за средњи род, постоји и могућност да се 
и придев и именица употребе у обичном номинативу множине, а не у ко
личинском номинативу множине, нпр. две н6вые KHигu. 

Напомена. - Уз бројеве два, три, четьzре именице ряд, час, шаг, 
шар, долазе у облику с нагласком на наставку (рядd, часd, шагd, шара), уп. ни 
одног6 шdга, али два шагd. Такође nЬлчасd. 

§ 237. ОСНОВНИ бројеви друге групе (или виши ОСНОВНИ бројеви) 
имају именичку промену уз неке специфичности код појединих бројева. 
Бројеви који се у писању завршавају на меки знак (nять, шесть, семь ... ) 
имају промену као именица 6сеllЬ, али са обавезно наглашеним наставком, 
ако тај наставак није нулти, дакле: 

нам. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

nять nятu nятu nять nятыо (о) nятu 

Изузетак од тог акценатског правила су бројеви друге десетине, код 
којих је нагласак кроз целу парадигму на истом слогу као у номинативу, 
нпр. одиНllадцать, одиНllадцати, одиllllадцати итд.). 

§ 238. Именица в6семь има непостојани вокал, који се изговара са
мо у номинативу и акузативу, а у инструменталу има два облика према сло
бодном избору (восьмью // восемыЬ), дакле: в6семь, восьми, восьми, 
в6семь, восьмью // восемью, о восьми. 

§ 239. Основни бројеви са вредностима 50, 60, 70, 80 имају тврд 
крајњи сугласник основе само у номинативу и акузативу, нпр. nятьдесяm, 
nятuдесятu, nятuдесятu, nятьдесяm, nятьюдесятью, (о) nятUдесятu. 

§ 240. Основни бројеви с6рок, девян6сто и сто имају у свим паде
жима осим номинатива и акузатива наставак -а. Нпр. 

нам. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

сто ста ста сто ста (о) ста 

§ 241. Основни бројеви са вредностима 50, 60, 70, 80, 200, 300, 400, 
500, 600, 700, 800, 900 имају такву промену по падежима код које се мења 
и први и други део сложенице (в. nятьдесят у § 239), или: 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

двестu двухс6т двYMcтdм двести двумястdми (о) двухстах 

§ 242. Бројну вредност 150 има број nолmорtiсmа, чија је промена: 
nолторdста, nолутораста, nолутораста, nолторdста, nолутораста, 
nолутораста, нпр. 
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к этuм nолутораста т6ннам надо nрибdвить ещё сто тонн. 
На тих сто педесет тона треба додати још сто тона. 

§ 243. Тысяча се мења као именица женског рода (нпр. као дdча), а 
ЈНUЛЛUОН, ЈНuллuард, бuллuард као именице мушког рода прве потпарадиг
ме прве деклинације (нпр. као телефон, шкаф и сл.). 

Именица са значењем броја тыlячаa у инструменталу једнине има 
два облика за употребу према слободном избору: тыlячейй // тыlячью,' нпр. 

Г6род взят с тЬ1СЯЧЬЮ Г6род взят с одн6й тыlячей 
солдdтами. (застарело) солдdт. 

Град је заузет са хиљаду војника. Град је заузет са хиљаду војника. 

§ 244. У вишечланим бројевима у принципу се сви делови таквих 
бројева мењају по падежима као да су самосталне речи, нпр. 

Три тыlячиu триста тридцать три руБЛJi 

Трёх тыlячч трёхс6т тридцати трёх рублей 
Трём тыlячам трёмстам тридацати трём рубmiм итд. 

Међутим, у разговору се то често поједностављује тако да се мења-
ју само први и последњи број у склопу вишечланог броја, нпр. 

Три тыlячиu триста тридцать три руБЛJi 
Трёх тыlячч триста тридцать трёх рублей 

Трём тыlячам триста тридцать трём рубmiм итд. 

§ 245. Именичка синтагма nять лет мења се на следећи начин: 
nять лет, nятu лет, nятu гoдdм, nять лет, nятыЬ гoдdмu, о nятu годах. 

На исти начин у конструкцију са истом именицом улазе и сви 
основни бројеви друге групе. 

Н ап о м е н а. - Конгруенција основних бројева друге групе са имени
цама (нпр. пять н6вых студентов) објаmњенаје у § 236. 

§ 246. Дистрибyrивна употреба основних бројева односи се на 
употребу основних бројева у посебним падежним и предлошко-падежним 
конструкцијама са значењем распоређености одређене количине на изве
стан број лица или предмета, нпр. 

Кdждый ученик nолучUл по две кнUги. 
Сваки ученик је добио по две кљиге. 

Значењска посебност конструкција с дистрибутивним значењем је 
у податку колико нечега долази на лице, предмет или групу, али не и у то

ме колика је укупна количина или колики је укупан број онога nrrо је обу
хваћено дистрибуцијом. 

§ 247. Формалне посебности дистрибутивних конструкција с 
основним бројевима су следеће. 
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1) Конструкције с бројевима один (који се често из оставља, одно
сно који се често само подразумева), тыlяча,' мuллuон, мuллudрд, као и с 
количинским речима Нl!сколько, много, десяток, дюжuна, сотня долазе у 
дативу с пре,IЏIОГОМ ПО, нпр. 

Они купили по одной бутылеe вина. 
Купили су по флаmy вина. 

Они nринесли по десятку яиц. 
Донели су по десет јаја. 

Они купили по бутылеe вина. 
Купили су по флаmy вина. 

Дистрибутивно значење таквих конструкција може бити појачано 

другим показатељима дистрибутивности, пре свега употребом у истој ре
ченици дистрибутивне заменице кdждый, уп. 

Каждый nолучил по литру. 
Сваки је добио по литар. 

Они nолучили по литру. 

Добили су по литар. 

Дистрибутивне количинске одредбе са много и несколько могу до- . 
ћи и у акузативу, што је разговорне природе, нпр. 

Они входили по несколько человек 11 по нескольку человек. 
Улазили су у групама од по неколико људи. 

Они оставались на охоте по много дней 11 по МНОсђ' днеЙ. 
Остајали су у лову по много дана. 

2) Конструкције са именицом, пре,IЏIОГОМ по и неким од основних 
бројева прве групе или бројем дво е, трое, четверо, девяносто, сто, 
двести, триста, четыlестаa употребљавају се у акузативу, нпр. 

Каждой груnnе дали по три мяча. 

Свакој групи су дали по три лопте. 

3) Други основни бројеви употребљавају се или с пре,IЏIОГОМ по и 
именицом у акузативу (што је стилски неутрално) или с пре,IЏIОГОМ по и 
именицом у дативу (што је разговорно), нпр. 

Они работали по двенадцать часов в сутки 11 Они работали по двенад
цати часов в сУтки. 
Радили су по дванаест сати на дан. 

РЕДНИ БРОЈЕВИ 

§ 248. Редни бројеви значе последњи елеменат у количински са
свим одређеном линеарно уређеном скупу, нпр. nервый пример, второй, 
пример, третий пример итд. 

Изузетак је број nервый, који значи почетни елеменат у линеарно 
уређеном скупу чија се величина не одређује, нпр. 
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Первый день нdшего 6тдыха 6ыл великолеnным. 
Први дан нашег одмора био је величанствен. 

В nервый день нdшего 6тдыха всё 6ылo великолеnно. 
Првог дана нашег одмора све је било величанствено. 

§ 249. Редни бројеви се по правилу граде од одговарајућих основ
них бројева. Према скоро сваком основном броју стоји одговарајући редни 
број са основом која се од основе основног броја разликује само тврдим 
крајњим сугласником, што је аналогно односу који постоји међу елементи
ма двочланих граматичких опозиција, уп. 

десятый одuннадцатый двенадцатый тринадцатый 
десять одuннадцать двенадцать тринадцать 

аналогно са 

стол слон врач мяч ... 
стольz слоньz врачu мячu ... 

Тако висок степен регуларности односа између основних и редних 
бројева у руском језику, као уосталом и у другим словенским језицима, да
је основа да се ту види граматичка опозиција линеарне и нелинеарне коли
чинске одредбе у којој су супростављени облици редних бројева облицима 
одговарајућих основних бројева. 

Од регуларности формалних и значењских односа између редних и 
основних бројева постоје малобројни изузеци. 

Пре свега, као што се у именичком систему категорија броја може 
исказати суплетивно, тј. узимањем именице друкчије основе (нпр. человек 
- людu, ребё1l0К - дети и сл.), или као што се разлика између глагола свр
шеног и несвршеног вида може исказати суплетивно (нпр. говорить -
сказdть, брать - взять и сл.), тако се и разлика између редних и основних 
бројева понекад исказује суплетивно, што важи за однос nервый - одиll и 
втор6й - два. 

Друго, као што се у именичком систему категорија броја може ис
казати проширивањем или скраћивањем основе (уп. аllглuчdll-Ull-0 - аll
глuчdll-е, брат - брdтья и сл.), тако се и разлика између основних и ред
них бројева у неким случајевима исказује и проширивањем основе, нпр. 

три, четьzре, семь, с6рок, 
третий, четвёртый, седьм6й, сороков6й, 

тьzсяча, мuлли6н, мuллиdрд 
тЬ1СЯЧНЫй, мuллu6нный, мuллudрдный 

§ 250. У вишечланим редним бројевима само последњи елеменат 
има облик редног броја, док претходни елементи имају облик основних 
бројева, нпр. 

двадцать восьм6й 
сто двадцать восьм6й 
тьzсяча сто двадцать восьм6й 
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§ 251. Скоро сви редни бројеви имају промену као односни приде
ви на -ый, нпр. као шк6лыљzй, укључујући ту и чињеницу да немају кратке 
облике нити степене поређења. Дакле: 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

јед. М.р. nервый nервого nервому nервый nервым (о) nервом 

или nервого 

јед. с.р. nервое nервого nервому nервое nервым (о) nервом 

јед. Ж.р. nервая nервой nервой nервую nервой (о) nервой 

ми. nервые nервых nервым nервые nервыми (о) nервых 

или nервых 

НОМ. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

јед. М.р. втор6й втор6го втор6му втор6й вторЫм (о) втор6м 

или втор6го 

јед. С.р. втор6е втор6го втор6му втор6е GтOPbZM (о) втор6м 

јед. Ж.р. вторdя втор6й втор6й вторую втор6й (о) втор6й 

мн. Gтopbze GтopbZX GтOPbZM Gтopble GтOPblMU (о) GтOPbZX 

или GтOPblX 

Изузетно од наведеног, само редни број третий има промену као 
односно-присвојни придеви типа лuсий, а бројеви шест6й, восьм6й и соро
ков6й (наравно, и сви вишечлани бројеви који се њима завршавају) имају 
промену као односни придеви на -6й типа ручн6й (одн. као жuв6й, али без 
кратких облика, в. § 178). 

§ 252. 3начењска блискост између основних и редних бројева испо
љава се и у томе што се понекад основни бројеви употребљавају у функци
ји редних. Основни број тада долази иза именице на коју се односи, нпр. 
уnраж:нение двадцать два, дом двадцать два, трамвdй н6мер три, ур6к 
семь и сл. 

§ 253. С друге стране, редни бројеви показују значењске сличности 
и с придевима (поред чињенице да имају придевску промену и типично 
придевску атрибутску функцију), што се најбоље огледа у могућности не
ких редних бројева да имају права придевска значења, нпр. nервый сорт 
"најбоља врста", втор6й сорт "слабија врста", Уп. такође 

мuллu6нные дох6ды 
милионски приходи 

мuллu6нный nосетuтель 
милионити посетилац 

§ 254. У значењском погледу у редне бројеве спадају и nоследний и 
nредnоследний, јер значе исто што и nервый, втор6й, али гледано с друге 
стране линеарно уређеног скупа, нпр. 

Кuра nРUШёл nервым, а Слава nоследнuм. 
Кира је стигао први, а Слава последљи. 
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Употреба редних бројева 

§ 255. Редни бројеви се по правилу употребљавају у једнини. У мно
жини се редни бројеви употребљавају углавном у следећим случајевима. 

1) у конструкцијама са именицама које немају облике за једнину 
(нпр. сУтки, сани, н6:жницы и сл.), нпр. 

Мы здесь Bmopbze сУтки. 
Овде смо већ други дан. 

2) Код приближног исказивања времена у данима, месецима, го
динама или деценијама, нпр. 

В nервых ЧUСЛах ноября nошёл снег. 

Првих дана новембра почео је да пада снег. 

Это былo в COPOKOBbZX годох nрошлого века. 
То је било четрдесетих година прошлог века. 

Он хорошо знdет русскую литературу тридцотых годОв. 
Он добро зна руску кљижевност тридесетих година. 

3) Када се неIIПО понавља у више сличних предмета или ситуаци-
ја које припадају линеарно уређеном скупу, нпр. 

В mЈрвых двух вьzпycKax журнdла не былo ни одного расскdза. 
у прва два броја часописа није било ни једне приповетке. 

4) у неким устаљеним изразима, нпр. зашiть nервые места "заузе-
", "" " ти прва места ,nервые лучи солнца први зраци сунца и др. 

§ 256. Ако набрајење почиње с nервыЙ ... , онда му следи втор6й, 
али ако набрајање почиње са одИн ... , онда му обично следи друг6й, али у 
значењу редног броја второй, нпр. 

Первую неделю отnуска она nровелd в Которе, а вторую в Будве. 
Прву недељу одмора провела је у Котору, а другу у Будви. 

§ 257. Редни бројеви употребљавају се за ознанавање датума (нпр. 
девятое мdя), броја главе (нпр. вторdя глава), странице (нпр. СОрОК nервая 
страница), делова књиге или филма (нпр. вторdя часть), бројева саобра
ћајних средстава (нпр. втор6й авт6бус), бројева одеће и обуће (нпр. туфли 
тридцать восьм6го размера) и др.; за означавање времена према сату (нпр. 
сейчас nять минут третьего, встретиться в шестом часу). 

§ 258. Према синтаксичкој функцији редни бројеви су чешће атри
бути, а ређе именски делови предиката, нпр. 

Он ждёт уже второй день. 
Он чека већ други дан. 
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Он всегда - nервыЙ. 
Он је увек први. 

§ 259. Редни бројеви по правилу долазе испред именице коју одре
ђују (нпр. третuй СЫН), али у саставу имена долазе иза личног имена (нпр. 
Пётр первыЙ). 

§ 260. Од редних бројева изведени су текстуални прилози во
nервых, во-вторьи: итд. (в. § 281), као и неки чести временски прилози, нпр. 

, " ",...." " , " " ", 
вnервые први пут ,в nервыи раз први пут ,сnерва прво ,вторuчно по 

" други пут и други, нпр. 

Он BnepBbze был в Москве u сnерва nошёл в Треmьяковскую галлерею. 
Први пуг је био у Москви и прво је отишао у Трећаковску галерију. 

ЗБИРНИ БРОЈЕВИ 

§ 261. Збирни бројеви значе скуп лица или предмета схваћен као 
сложена целина, чији се степен сложености нумерички одређује. 

у руском језику збирних бројева има само десетак: двое, трое, 

четверо, nЯтеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро. По
следњи поменути збирни бројеви сразмерно ретко се употребљавају, а ме
ђу њима десятеро ипак сразмерно чешће него претходна три збирна броја. 
Изузетно ретко се срећу бројеви већи од десятеро (за разлику од српског 
језика где постоји, на пример, и дeвeдeceiй дeвeiйopo). 

у збирне бројеве традиционално се убраја и број оба (тај облик је 

за мушки и средњи род), обе (за женски род), који у свом значењу спаја зна

чења опште заменице весь и броја два (оба приближно значи "два и то је 
") све . 

Аналогно броју оба и лексема едuнственный има особине и броја и 
опште заменице, иако се традиционално убраја у придеве, јер у свом зна

чењу спаја општу квантификацију с појмом броја "један" (будући да при
ближно значи "један и то је све"). 

§ 262. Збирни бројеви од двое до десятеро немају категорије гра
матичког броја и рода, али имају категорију падежа и категорију живог или 

неживог. Бројеви двое, трое, оба имају промену придева са основом на мек 
сугласник (тип летнuй) са изузетком наставка у номинативу и акузативу 
(за неживо). Придевски наставци збирних бројева (осим у промени 

оба/обе) су наглашени, дакле: 
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нам. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

двое двоих двoUм двое/двойх двoUми (о) двойх 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

четверо четверыlx четверым четверо четверымu (о) четверыlx 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

оба обоих обоим оба/обоих обоимu (об) обоих 

ном. ген. дат. акуз. инстр. лок. 

обе обеих обеим обе/обеих обеимu (об) обеих 

Бројеви од четверо до десятеро имају промену односних придева 
са основом на крајњи тврд сугласник (тип. мод1lЫЙ, в. § 216) са изузетком 
наставка у номинативу и акузативу (за неживо), нпр. четверо, четверыl,' 
четверым' четверо / четверыl,' четверым,' о четверЬzx. За разлику од њи
ма најсличније придевске промене збирни бројеви немају кратке облике ни 
степене поређења јер им значење то не допуппа. 

§ 263. Збирни бројеви у руском језику употребљавају се само ис
пред именице или самостално (поименичено), а именица која им следи и 
коју они количински одређују налази се у облику једнаком генитиву мио
жине (нпр. двое деmщ, трое са1lЩ и сл.), са изузетком броја оба, који тра
жи именицу у облику једнаком генитиву једнине (нпр. оба ребё1lка). 

у косим падежима облици збирних бројева се слажу (конгруирају) 
са падежним облицима именице коју одређују. 

Ако именица у конструкцији са збирним бројем значи нешто живо, 
у инструменталу се обично употребљава облик одговарајућег основног 
броја, нпр. двое детщ: с двyМJi деmъмu 

у разговорном језику постоји тенденција замењивања косих обли
ка промене за женски род обе, обeuх, обeuм ... облицима косих облика про
мене за МУIIIКИ род: обе, обоux, оБОuм ... , али се таква употреба облика ко
сих падежа заменице обе не сматра правилном. 

Напомена. - Нагласак збирних бројева у номинативу и акузативу 
(за неживо) је на првом слогу основе, а у касим падежима на наставку, осим у 
промени броја оба (обе), код којег је нагласак у номинативу и акузативу (за не
живо) на првом слогу, а у косима падежима на другом слогу основе. 

Употреба збирних бројева 

§ 264. Збирни бројеви употребљавају се у следећим случајевима. 

1) Када се нумерички одређују именице које немају облике за јед
нину, нпр. 
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дв6е сУток, тр6е саней, четверо н6жнuц итд. 
два дана, троје санки, четворо маказа 

За бројеве изнад чеmверо, то правило најчешће не важи, нпр. 

пять н6жнuц 

трuдцать однu н6жнuцы 
двадцать две штуки н6жнuц 

Облику дв6е ту може да конкурише реч пара, уп. 

дв6ен6жнuц пара н6жнuц 

2) Са именицама за предмете који обично долазе у пару, уп. 

тр6е саn6г 
три пара чизама 

али такође: 

три саnога 
три чизме 

четверо чул6к 
четири пара чарапа 

четыlеe чулкd 
четири чарапе 

nятеро nерчаток 
пет пари рукавица 

nять nерчаток 
пет рукавица 

3) У конструкцији с личним заменицама, нпр. 

Вы дв6е это решUли. 
Вас двоје сте то одлучили. (или: Вас двојица сте то одлучили.) 

Их было nЯтеро. 
Било их је петоро. (или: Било их је петорица.) 

4) Самостално (поименичено), нпр. 

Дв6е ждdлu на углу. 
Двоје је чекало на yrлу. (или: Двојица су чекала на yrлу.) 

Она раб6тает за двоUх. 
Она ради за двоје. 

§ 265. Збирни бројеви у следећим случајевима MOry бити замењени 
основним бројевима. 

1) у конструкцијама са именицама које значе лица и које су му
шког или општег рода (в. § 39), нпр. 

дв6е студентов 
дв6е сир6т 

али само: 

две студентки (ж. р.) 

или два студента, 
или две CupOmbl. 

Избегава се употреба збирних бројева у конструкцијама са имени
цама које значе лица вишег друштвеног статуса (нпр. генерdл, адмuрdл, 
декан, минисmр и сл.), које по правилу иду са основним бројевима (нпр. 
два генерdла), а уколико би се таква именица и употребила са збирним бро
јем (нпр. дв6е генерdлов), то би имало призвук омаловажавања. 
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2) У конструкцији са именицама које значе млада бића (в. § 28), нпр. 

двое козmiт 
двое цыnлЯт 

или: два козлёнка 
или: два цыnлёнка 

3) У конструкцији са именицама лЮди, лицо, деmи, реБЯmа. Поред 
двое людей каже се и два человека, поред двое деmей каже се и два ребён
ка, такође: двое лиц // два лица, двое ребяm // два ребёнка. 

у погледу количине конструкције са збирним бројем и именицом 
за неживо значењски се не разликују од конструкција са основним бројем 
и именицом за неживо, уп. двое ножниц и два ножа. 

Збирни бројеви конгруирају са именицом коју количински одређу
ју на исти начин као што са именицом коју количински одређују конгруи
рају основни бројеви друге групе (тј. виши основни бројеви), в. § 237, уп. 

семь новых студентов 
семи новых студентов 
семи новым студентам 
семь новых студентов 
семыо новыми студентами 
о семи новых студентах 

семеро новых студентов 
ceмepblX новых студентов 
ceMepым новым студентам 
семеро новых студентов 
ceMepblMU новыми студентами 
о ceMepblX новых студентах 

§ 266. Збирни број оба (обе) никада не може бити замењен бројем 
два без промене значења конструкције будући да значи "два / две и то је 
"" / "у б све ,ОДНОСНО сви, укупно два две. потре љава и са именицама за жи-

во и са именицама за неживо, уп. 

6ба моИх брата студенты. 
Оба моја брата су студенти. 

6ба nисьма остdлuсь на столе. 
Оба писма су остала на столу. 

Ако треба означити особе различитог пола, употребљава се број 
6бо, нпр_ 

у нас сын U дочка 6ба жuвут в ВорОнеже. 
Имамо сина и ћерку. Обоје живе у Вороњежу. 

Број оба често се употребљава у конструкцији са именицама које 
значе пар предмета, али се не препоручује употреба тога броја уз именице 
које немају облике једнине, уп. 

6бе лыluu слОманы. И у тех U у других ворот стоЯлu машины. 
Обе скије су поломљене. И пред једном и пред дРугом капијом била су кола. 

у реченицама са оба у субјекту предикат има увек облик множине 
(ако то није нулта копула), а именица и придев стоје у истом облику као у 

конструкцији с придевима, нпр. оба большUx дома, обе новых KHигU // обе 
нОвые KHигU. 
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РАЗЛОМАЧКИ БРОЈЕВИ 

§ 267. Разломачки бројеви означава ју величине мање од један или 
такве које се не завршавају целим бројем. Деле се на три групе: 

1) обични разломачки бројеви, нпр. две юiтых, 
2) мешовити разломачки бројеви, нпр. две целых две юiтых, 
3) децимални бројеви, нпр. три десЯтых. 

§ 268. Обични разломци (обични разломачки бројеви) састоје се 
од основног броја и редног броја у генитиву множине. Разломачки бројеви 

су увек двочлане структуре, односно они су бројевни изрази. Ако је у обич
ном разломку први део один или два, он долази у облику женског рода (да
кле, одна или две, јер се подразумева реч даля "део" или часть "део"). Пр
ви део разломка (основни број) је дељеник, а други део разломка (редни 
број) је делилац, нпр. одна шестdя (116), две юiтых (215), три седьмыlx 
(317) и сл. 

§ 269. У разломачкој конструкцији разломак претходи именици ко
ју количински одређује, а именица се налази у генитиву једнине или у ге

нитиву множине. Први случај је много обичнији (нпр. две юiтых материа
ла), а други случај (генитив множине) среће се када је именица без облика 

заједнину, нпр. две юiтых чернил - "две петине мастила". 

§ 270. Једночлани разломачки бројеви су половина, треть, 
четверть, које имају синонимичне двочлане разломке, истом редом: одна 

вторdя, одна третья, одна четвёртая. Једночлани разломачки бројеви су 
одлика разговорног стила и мењају се као именице женског рода на -а (нпр. 
радина), односно на сугласник (нпр. кость), нпр. 

Половину зарnлdты мы уже uстрdтuлu. 
Половину плате смо већ потрошили. 

Ем)! выlалиu треть зарnлdты вnерёд. 

Дали су му трећину плате унапред. 

Једночлани разломачки бројеви могу бити употребљени и као са
ставни делови двочланих разломачких бројева, нпр. три четверти. Поред 

одна половИна, често се употребљава прецизнији израз с редним бројем 
nервая или вторdя половИна, нпр. 

Первая половина мdтча им не nонрdвuлась. 

Прва половина утакмице није им се допала. 

Две трети денег она nотрdтuла на н6вые nлdтья. 
Две трећине новца потрошила је на нове хаљине. 

Они ждdлu три четвертu часd. 

Чекали су 45 минута. 
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§ 271. Неки административни термини имају значење разломачких 
бројева, нпр. административни назив за четвртину године је квартdл а за 

трећину месеца - декада, половина универзитетске године је семестр и 
сл. 

§ 272. У значењу разломачког броја половИна у саставу сложени
ца користи се морфема nол- која се, иако је део сложенице, мења, тако да 
номинатив и акузатив имају облик nол-, а остали падежи имају облик 

nолу-, нпр. nолведрd, nолуведрd, nолуведру, nолведрd, nолуведр6м, о nолу
ведре. 

Ако други део сложенице с nол- почиње великим словом, самогла

сничким словом или словом л, између nол- и другог дела сложенице пише 
се цртица, нпр. nол-москвыl' пол-литра и сл. 

Напомена. - У разговорном стилу nол- је непроменљиви део сло
женице, нпр. Q nолведре. 

у разговорном стилу придевски атрибут може бити уметнут између 

пол и другог дела сложенице, нпр. 

Вьmей пол чdйной ложки лекdрства. 
Попиј пола кафене кашичице лека. 

§ 273. Мешовити разломци састоје се од назива целих бројева у 
конструкцији с називима обичних разломака повезаних обликом целых и 
везником и, нпр. 

две целых и nять девятых (2 5/9), 
три целых и две шестЬ1Х (3 2/6) и сл. 

§ 274. У значењу "један и по" употребљава се број nолmора (за му
шки и средњи род") и nолmорь, (за женски род), нпр. 

Он живлт в nолутора кuлометрах от аэроnОрта. 
Он живи километар и по од аеродрома. 

За промену тог броја в. § 234. 

§ 275. За разломачке бројне вредности веће од један и по, а с поло
вином у другом делу, употребљавају се конструкције у чијем је првом де
лу назив целог броја, а у другом делу израз с nоловИной, нпр. 

два с nоловuной (2 112) километра 
три с nоловuной (3 112) километра 
четыlеe с nоловuной (4 112) километра 

§ 276. Децималпи разломци су врло слични мешовитим разлом
цима. у другом делу имају увек назив за десетицу, стотину итд: десЯтая. 
с6тая. тыlячная. ...• нпр. три целых и две десятых (3,2). 

154 



Ако је бројна вредност мешовитог разломка мања од један, уместо 
назива целог броја ставља се реч ноль, нпр. ноль целых и три десятых (0,3) 
секунды. 

Ако се децимални разломци употребљавају са именицама .мuллиОн, 

.мuллиdрд, именица иза њих долази у генитиву множине, а не у генитиву 
једнине, уп. 

две целых и nять десятых т6нны кукурузы 

али: 

две целых и nять десЯтых мuлли6на тонн (!) кукурузы 

Напомена. - У неслужбеном говору децимални разломци се избегава
ју, најчеmће испуппањем децималног броја, нпр. 

Отрежьте нам чёрного шёлка метр семьдесят nять. 
Одсеците нам метар и седамдесет пет од црне свиле. 

МУЛТИПЛИКАТИВНИ БРОЈЕВИ 

§ 277. Мултипликативни бројеви се користе код рачунске радње 
множења, за шта у руском језику постоји неколико начина: 

1) бројевни прилози два:ж:ды, трu:ж:ды, четьzре:ж:ды, нпр. 

Двdжды два - четЬzре. 
Двапут два је четири. 

2) nЯтью, шестью, се.мью ... , нпр. 

Пятью nять - двадцать nять. 

Пет пута пет је двадесет пет. 

3) акузативне конструкције с основним бројевима и с предлогом на 
(са акузативом), нпр. 

Двадцать в6семь на три - в6семьдесят четьzре 
Двадесет осам пута три је осамдесет четири. 

Двадцать в6семь умн6жить на три будет в6семьдесят четЬzре. 
Кад се двадесет осам поможи са три биће осамдесет четири. 

4) конструкције с речју раз, нпр. 

Пять раз взять по nять - будет двадцать nять. 
Пет пута пет је двадесет пет. 

Сто раз взять по семь - семьс6т. 

Сто пута седам је седамсто. 

Напомена. - Облици наведени под (2), од nЯтью до десятью, има
ју нагласак на првом слогу за разлику од инструМентала одговарајућих основних 
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бројева који има увек нагласак на последљем слоту. Изузетак представљају 
мултипликативни бројеви друге десетице (дакле, од одиннадцатью до девят
нdдцатью) који имају нагласак на истом слоту на којем је и у одговарајућем 
основном броју кроз целу промену. 

За бројеве изнад 80 не моту се употребити облици наведени под (2). 

АМПЛИФИКАТИВНИ БРОЈЕВИ 

§ 278. АМIШификативни бројеви значе увећавање или умањивање 
нечега што се пореди у виду ОдГоварајуће прецизне нумеричке одредбе и 
имају облик прилога посталих од акузатива збирног броја у конструкцији 
с предлогом в: вдв6е, втр6е, вчетверо, вnЯтеро, вшестеро, всемеро, 
вв6сьмеро, вдевятеро, вдесятеро, нпр. 

Они сделали вдв6е б6льше вас. 
Урадили су два пута више од вас. 

§ 279. Обавезна синтаксичка посебност аМIШификативних бројева 
јесте компаративни облик прилога пред којим такав број стоји и ближе га 
одређује, од чега има мало изузетака, као у неким устаљеним изразима, 
нпр. сложuть бумdгу вчетверо (" сложити хартију начетворо"). 

Будући да су организовани у мали и затворени скуп, аМIШифика
тивни бројеви су врло слабо граматикализовани. 

у сличном значењу употребљавају се и бројевни изрази: в два ра
за, в три раза, в четыlеe раза итд., који омогућавају неограничено велике 
аМIШификативне одредбе. Пример: 

Они nолучUли в двести раз б6льше. 
Добили су двеста пута више. 

СОЦИЈАТИВНИ БРОЈЕВИ 

§ 280. Социјативни бројеви (бројевни прилози) повезују идеју бро
ја са идејом друштва: вдвоём, втроём, вчетвер6м, вnятер6м, вшестер6м, 
всемер6м, ввосьмер6м, вдевятер6м, вдесятер6м и значе приближно што и 
"дв6е вместе", "тр6е вместе" итд., када треба количински одредити коли
ко је лица или живих бића у улози вршилаца неке заједничке радње, нпр. 

Они раб6тали вдвоё.м. 
Они су радили удвоје. 

у реченицама са социјативним бројевима субјекат не може значи
ти нешто неживо. 

Група социјативних бројева није велика, а у њој се чешће употре
бљавају бројеви са нижим вредностима. Што је виша бројна вредност, ве-
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роватноћа употребе социјативног броја је мања, а преко 1 О уопurrе не по
стоји, што говори о слабој граматикализованости те класе бројева. 

ТЕКСТУЕЛНИ БРОЈЕВИ 

§ 281. Текстуелни бројеви (бројевни прилози) имају облик локати
ва множине редних бројева у конструкцији с предлогом в(о): во-nервых, во
втОРЬ1Х, в-третьих, в-четвёртых, в-шiтых, в-шестЬ1Х, в-седь.мыl, .... в-nо
следнux, нпр. 

Согласно nовестке дня у нас сег6дня, во-nервых, организаци6нные 
воnр6сы, «o-вmОРЬ1Х, технuческие воnр6сы и, в-третьих, финансовые воnр6сы. 

Према дневном реду данас имамо, прво, организациона питаља, друго, 
техничка питаља и, треће, финансијска питаља. 

§ 282. Текстуелни прилози служе ради организовања структуре 
текста у складу с планом излагања и ради истицања појединих делова тек
ста према редоследу њиховог излагања који одражава редослед њихове ва
жности или неки други редослед. 

Уместо наведених текстуелних бројева понекад се употребљавају, 
слично српском језику, бројеви nервЬе, втор6е, третье, четвёртое, ... 
nоследнее. 

Напомена. - Текстуелни прилози су карактеристични за админи
стративни и научни СТИЛ. 

у набрајаљима делова текста који се излаже уместо текстуелних бро
јева на почетку пасуса или набрајаља: во-nервых, «o-вmОРЬ1Х ИТД., може се упо
требити: это Раз, это два, это три ... на крају пасуса, ппо је одлика разговор
ног начина изражаваља, нпр. 

Она образ6вана - это Раз, умна - это два, красива - это три ... 
Она је образована - под један, паметна - под два, лепа - ПОД три ... 

ГЛАгали 

§ 283. Глаголи (глаг6лы) су морфолошки најразвијенија врста речи 
у руском језику, а имају и веома важну синтаксичку улогу будући да се 
потпуна реченица не може формирати без предиката, а у предикату је увек 
глагол или бар неки глаголски елеменат. Поред тога, у руском као и у сва
ком другом језику глаголи су веома бројни. 

§ 284. Као врста речи глаголи имају неколико карактеристичних 
опurrих особина. Прво, сви глаголи имају опurrе значење процесуалности, 
које је код једних глагола видљивије (нпр. беж:dть), а код других, мало-
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бројнијих, иако мање видљиво, значење процесуалности такође постоји 
(нпр. сnать). Друго, глаголи као посебна врста речи имају комплекс грама
тичких категорија које друге врсте речи немају: лице, време, вид, начин, 
стање - као искључиво глаголске категорије, а уз то и род, број и падеж (у 
партиципском систему). Треће, глаголи имају тип промене (конјугација) 
који не постоји ни код једне друге врсте речи. Четврто, глаголи имају ка
рактеристичне синтаксичке функције, међу којима је најважнија функција 
предиката. 

§ 285. Као врста речи са изразитим богатством облика, значења и 
функција глаголи су у разноликим везама са другим врстама речи. Посто
ји много прелазних случајева између глагола и других врста речи. Тако 
партиципи, или глаголски придев и (нпр. чuтающuй, чuтавшuй, 
чuтаемый, чuтаIlIlЫЙ), припадајући према једним особинама глагол ском 
систему имају и неке особине (тип промене и неке синтаксичке функције) 
према којима су врло блиски придевима. Глаголски прилози (нпр. чuтdя, 
nрочuтав), који такође према једним особинама припадају глаголском си
стему, према другима су слични прилозима, што се одразило и на њихов 

назив. С друге стране, има именица које су глаголског порекла, или су гла
голима блиске према значењу (нпр. чтеlluе, n6дnись, бег), као што има и 
таквих придева (нпр. текУчuй, учёllЫЙ, отстdлыЙ). Има чак и предлога 
глаголског порекла (нпр. сnустя, као у конструкцији год сnустя "годину 
дана касније"), као и везника (нпр. хотя). Међу узвицима доста велику гру
пу чине глаголски узвици (нпр. nрыг, хлоn, бац), које неки руски грамати
чари сматрају делом глаголске граматике, а за питање прелазних случај ева 
између глагола и других речи посебно су значајни предикативи - неглагол
ске речи које могу бити употребљене само у типично глаголској функцији 
- у предикату (нпр. рад, nора, llекого, llельзя), због чега их више грамати
чара издваја у посебну врсту речи. 

Због великог броја прелазних случајева између глагола и других 
врста речи, обим глагола се у различитим граматикама одређује на разли
чите начине, уже и шире, нпр. у једним граматикама партиципи се разма
трају као део глаголске промене, а у другим као посебна врста речи. Слич
но је и са глаголским прилозима, глаголским узвицима, понекад и са гла
голским именицама итд. 

Границе међу језичким појавама нису оштре и зато су класифика
ције које дају граматичари увек мање или више условне, мада не и произ
вољне него засноване на критеријумима који треба да одражавају неке бит

не одлике језичке структуре. 
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Формалне особености руских глагола 

§ 286. Формалне особености руских глагола су и на први поглед вр
ло уочљиве. Руски глаголи, пре свега, имају веома много облика, више не
го иједна друга врста речи (в. таблице у § 374). Неки глаголи, као на пример 
глагол чuтdть, имају чак 132 облика (по 6 за садаппье и будуће време, по 4 
за прошло време и потенцијал, 5 за императив, 2 за глаголске прилоге, по 24 
за дуге облике партиципа и по 4 за кратке облике трпних партиципа, 1 за ин
финитив, не рачунајући облике за афиксални пасив (чuтается, чuтался 
итд.), дублетне облике (чuтdла б, nускай чuтdет и сл.). 

С друге стране, немају сви глаголи исти број облика јер то зависи 
од глаголског вида, његове прелазности, лексичког значења и других окол

ности. На пример, глаголи свршеног вида немају облик сложеног футура, 
а непрелазни глаголи немају пасивне партиципе. 

Због велике сложености глаголска парадигма (као образац проме
не) организована је у више потпарадигми - за презент, футур, перфекат, за 
императив итд. 

у глаголским променама разликују се две основе, презентска и пер
фекатска (неки глаголи имају и више основа), нпр.ре.?1С-У, алиреза-л, чега 
такође нема у другим врстама речи. 

Руски глаголи имају и просте (= синтетичке) и сложене (= анали
тичке) облике, нпр. чuтdл према буду чuтdть, чuтdл бы, nусть чuтdет, 
давdйте чuтdть. 

Руски глаголи имају врло велики број разноврсних фонолошких 
промена у основи које носе граматичко значење (тзв. морфонолошке ал
тернације), нпр. любл-ю, люб-uшь ... ; нош-у, нос-uшь ... И сл. 

Структура глаголских облика у руском језику такође може бити до
ста сложена. На пример, у облику nереnuсывалась имамо и постфикс -СЬ И 
наставак -а, и граматички суфикс -л-, док У перфекатској основи истог об
лика (nереnисыва-) имамо префикс nере-, корен -nис- и суфикс -ыва-). 

Напомена. - С друге стране, структура облика неких других глагола 
понекад је веома проста. На пример, глаголи типа бumь (виmь, лumь, nиmь, 
шumь) имају у садаппьем времену основу од само два сугласника на коју до
лази наставак, нпр. бью /бј-у/, бьёшь /бј-ошl итд. 

У сасвим специфичне примере спада глагол вьzнymь, који има пре
фикс и суфикс, али се у љеговој основи не види коренска морфема (коју чува 
љегов видски парљак вЫHuмamь). 

ИНФИНИТИВ 

§ 287. Инфинитив (uнфuнuтuв, неоnределённая форма) је полазни 
глаголски облик, којим су глаголи представљени у речницима, нпр. учuть, 
знать, говорить. Сваки глагол у руском језику има инфинитив. Инфини
тив је непроменљиви облик и не припада ниједној потпарадигми. Има гла
голску категорију вида, уп. делать - сделать, nодnисать - nодnисывать. 
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§ 288. ИНфИНИТИВ се завршава граматичким суфиксима -ть (нпр. 
читd-ть) или, много ређе, -чь (нпр. nе-чь), или суфиксом -ти (нпр. 
цвести), који је увек под нагласком. 

Повратни глаголи и облици после инфинитивног суфикса имају 
постфикс -ся, нпр. у.мывd-ть-ся, читdться. 

Инфинитивни суфикс -чь историјски се објашњава као резултат 

развоја сугласничких група -гти -кти. Међутим, чињеница савременог ру
ског језика јесте да се код мање групе глагола инфинитив завршава на -чь 

и да се код тих глагола у данашњем руском језику испред суфикса -чь на

лази самогласник (а не /г/ или /КI), тако да се основа инфинитива тих гла
гола не подудара са основом прошлог времена, која се код њих завршава на 

сугласник (што се може звати и скраћивањем инфинитивне основе у поре

ђењу са основом прошлог времена истог глагола), уп. 

мо -чь 

мог-Ф Ф 
мог-л-d 

мог-л-6 
мог-л-и 

Као што пример показује, код глагола .мочь и свих њему сличних, 

основа инфинитива завршава се на самогласник /0/, а основа прошлог вре
мена на сугласник /г/. 

Употреба инфинитива 

§ 289. ИНфИНИТИВ се употребљава 

1) у саставу предиката у следећим случајевима: 

(а) у безличној конструкцији с преДИкативима, нпр. 

Кончdю. Стрdшно nеречесть. / Стыд6м и стршом замирdю. (ПуmкиН) 
3авршавам. Страх ме је да поново прочитам. Премирем од стида и страха. 

Мне некого былo сnросить. 
Нисам имао кога да питам. 

(б) као допуна глаголима непотпуног значења (хотеть, .мочь, 
у.меть, с.меть, стать и др.), нпр. 
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Они не смеют этого сделать. 

Они не смеју то да ураде. 

Стал ветер Петр6вскому nарку звонuтъ: / ПрощdЙте . ../ Кончdю ... / 
Прошу не винить. (Мајак.) 

Ветар је почео да телефонира Петров ском парку: Збогом ... 3авршавам ... 
Молим да се нико не окривљује. 



(в) за изражавање строге заповести, нпр. 

Молчать! 

Даћутиш! 

(г) за изражавање жеље, нпр. 

Лечь бы на дно, как nодводная лодка, I чтоб не могли заnеленговать. 
(Висоц.) 

Легао би на дно као подморница да нико не може да ме открије. 

2) у функцији субјекта, нпр. 

Курить вредно. 
Пушење је штетно. 

3) У функцији објекта, нпр. 

Дедушке запретили курить. 
Деди су забранили да пути. 

4) Као допуна с циљним значењем, нпр. 

Мы пришли nроститься. 
Допши смо да се опростнмо. 

ГЛАГОЛСКЕ ОСНОВЕ 

§ 290. За грађење глаголских граматичких облика неопходно је зна
ти глаголске основе. Основа је део морфолошког облика који је основни 
носилац лексичког значења речи. Лексичко значење речи је пре свега у 
основи, а граматичко значење је пре свега у граматичком елементу изван 
основе, што је најчешће граматички суфикс (нпр. чиmd-л-0) и наставак 
(нпр. ид-у), уз неке изузетке (нпр. значења свршеног или несвршеног вида 
исказују се само променама унутар основе). 

Постоје две врсте глаголских основа: 

1) глаголске основе простих облика, нпр. чиmа- у облику чиmd-л-0; 
2) глаголске основе сложених облика, нпр. чиmdл у облику чиmdл 

бы. 

Глаголске основе простих глаголских облика 

§ 291. Две главне глаголске основе су 

1) основа садашњег времена, нпр. 
2) основа прошлог времена, нпр. 

нос-яm 

НОСU-Л 
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§ 292. Презентска основа (или основа садаIШЬег времена) најси
гурније се налази у трећем лицу садашњег времена (зато што у том обли
ку, по правилу, нема промена крајњег сугласника основе) одбијањем на
ставка за лице и број, нпр. 

знdют Изговара се: 
гудят 

/знај-ут/ 

/ш-ат/ 

Крајњи сугласник основе садашњег времена најчешће је мек (као у 
наведеним примерима), осим ако је основа на неки од шуштавих сугласни
ка (нпр. дыl-аm, ре:ж:-ут), или на /г/, /к/ (нпр. м6г-уm, nек-Ут). 

Код повратних глагола да би се добила основа садашњег времена, 
треба заједно са наставком за лице и број у облику садаIШЬег времена од
бити и повратни постфикс, нпр. llес-Утся. 

Од основе садашњег времена граде се садашње време, просто буду
ће време, императив, глаголски прилог свршеног вида и партиципи сада
шњег времена. 

Напомена. - Постоји и схватање постфикса као дела испрекидане 
основе, в. § 15. 

§ 293. Перфекатска основа (или основа прошлог времена) добија 
се одбијањем граматичког суфикса за прошло време (/-л-/ или /-л'/ ) и на
ставка за род и број који за тим суфиксом следи, а код повратних глагола и 
одбијањем повратног постфикса тих глагола, нпр. 

умывd-ла 

умывd-ла-сь 

Код малог броја глагола основа прошлог времена завршава се на 

сугласник. То су глаголи који у облику мушког рода прошлог времена има
ју нулти граматички суфикс (а за њим и нулти наставак), и чији се инфини
тив завршава на -чь или на -ти, нпр. 

nечь: nёк-0-0, nек-л-d, .. . 
нести: нёс-0-0, нес-л-d, .. . 

Ако се основа прошлог времена завршава на /б/, тада испред инфи
нитивног -ти није /б/ него /с/, нпр. 

грести: грёб-0-0, греб-л-а ... 

Други глаголи који испред инфинитивног -ти имају /с/, на крају 
основе прошлог времена имају /е/, а на крају основе садашњег времена /т/ 
или /ДI, нпр. 

вести: 
мести: 

ве-лd 
ме-лd 

(З.л.презента:~-~т) 
(З.л. презента:~-~) 

Од основе прошлог времена граде се облици за прошло време, по
тенцијал, глаголски прилог несвршеног вида и облици за партиципе про
шлог времена. 
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§ 294. Инфинитивна основа најчешће је једнака основи прошлог 
времена. Али, као IIlТO је било речено у вези са инфинитивом (в. § 288) и 
основом прошлог времена (в. § 293), неки глаголи имају основу инфинити
ва која није једнака основи прошлог времена, уп. 

nе -чь 

nек-лd 

§ 295. Императивна основа је специфичност мале групе глагола. 
То су префиксални глаголи на -даваmь, -Зllаваmь, -сmаваmь, као и беспре
фиксални глагол даваmь. Они у императиву имају основу пrnpу од основе 
садашљег времена, уп. 

даваmь:, 

nересmаваmь: 

узнавdmь: 

3. л. презеmа 
даюm 
nересmаюm 
узнаюm 

2. Л. императива 
давdй-0 / давdй-mе 
nересmавdй-0 / nересmавdй-mе 
узнавdй-0 / узнавdй-mе 

Глаголски прилози несвршеног вида наведених глагола граде се од 
исте основе као императив, нпр. давdя, nересmавdя, УЗllавdя и сл. 

Глаголске основе сложених глагол ских облика 

§ 296. Сложени глаголски облици састоје се од елемента који носи 
и лексичко значење и део граматичког значења (нпр. чumdл у облику 
чumdл бы) и елемента који носи искључиво део граматичког значења неког 
сложеног глаголског облика (нпр. бы у облику чumdл бы).·Први елеменат 
представља основу сложеног глаголског облика (нпр. чumdл у облику 
чumdл бы), а други елеменат представља граматички формант сложеног 
глаголског облика (нпр. бы у облику чumdл бы). 

Основе сложених глаголских облика су следеће. 
1) Презентска основа сложених глаголских облика нпр. nuшem у 

облику nусmь nuшеm; 
2) Перфекатска основа сложених глаголских облика, нпр. nuсdл у 

облику nuсdл бы; 
3) Инфинитивна основа сложених глаголских облика, нпр. nuсаmь 

у облику будеm nuсаmь. 

ПРВА И ДРУГА КОНNГАЦИЈА 

§ 297. Основна подела руских глагола према њиховим граматичким 
особинама јесте подела на прву и другу конјугацију. 

Прва конјугација (nервое сnряженuе) обухвата глаголе који у сада
пnьем времену или у простом будућем времену имају правописне наставке: 
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-у (-ю), -ёшь(-ешь), -ёт (-ет); -ём (-ем), -ёте (-ете), -ут (-ют), а друга кон
југација (втор6е сnря:ж:еllие) обухвата глаголе који у садашњем или у про
стом будућем времену имају наставке: -у (-ю), -ишь, -ит; -им, -ите, -ат 

(ят), нпр. 

1. конјугација 
вез-.V 
вез-ёшь 

вез-ёm 

вез-ём 

вез-ёте 

вез-ут 

2. конјугација 
говор-ю 

говор-uшь 
говор-ит 

говор-им 

говор-ите 
говор-ят 

Уместо е у наставцима прве конјугације може да се пише ё када је 

нагласак на том самогласнику. Слово ё у тој позицији пише се у уџбеници

ма руског језика и понекад у настави руског језика. Фонолошки гледано, у 
тим наставцима прве конјугације увек је фонема 10/, која се само у нагла
шеној позицији и изговара као [6]. Дакле, ако у првој конјугацији нагласак 
пада на наставак, први самогласник у наставцима за 2. и 3. л. једнине и 1. 
и 2. лице множине, нпр. вез-ёшь, изговара се [6] иако се пише е, а ако на
гласак пада на основу, нпр. nuшешь, Зlldешь, у тим наставцима прве конју

гације пише се само е, које се изговара [ь] према правилу о изговору нена
глашених наставака глагола прве конјугације, нпр. 

једнина: 
1. конј.: nuш.V, nuшешь, nuшет; 
2. конј.: знаю, знаешь, знает; 

множина: 

nuшеМ,nuшет~nuшут 

знаем, знаете, знают 

§ 298. Постоје и глаголи који имају неке наставке по првој, а неке 
по другој конјугацији. Они имају мешовиту промену (зову се и хешерокли
шике): 

хотеть: 
бе:ж:ать: 

једнина: 

хочу, х6чешь, х6чет 
бегу, бе:ж:uшь, бе:ж:uт 

множина: 

хотим, хотите, хотят 
бе:ж:им, бе:ж:uте, бегут 

§ 299. Неки глаголи имају поједине наставке који нису ни по првој 
ни по другој конјугацији. Такви су следећи глаголи и глаголи који су од 
њих изведени префиксацијом: 

есть: 

дать: 
создать: 

једнина: 

ем, ешь, ест 

дам, даш, даст 
создdм, создашь, создаст 

множина: 

едим, едите, едят 
дaдим,дaдит~дaдyт 

создадим,создадuте, создадут 

§ 300. Неки глагол и немају потпуну промену у садашњем или у 
простом будућем времену. То су, пре свега, следећи глаголи. 

1) Безлични глаголи немају облике за 1. и 2. лице (нпр. смеркdться, 
свеmать, лихорdдить). 

2) Глаголи који значе специфичне природне појаве такође немају 
облике за 1. и 2. лице (нпр. телumься, :ж:урчdmь, булькать) 
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3) Глаголи код којих се из различитих разлога избегавају облици за 
1. л. једнине (нпр. шелестеть, дудеть, галдеть). 

ГРАМАТИЧКЕ КАТЕГОРИЈЕ ГЛАГОЛА 

§ 301. Морфолошко богатство руског глагола огледа се и у систему 
његових граматичких категорија. 

Граматичка категорија је јединство граматичог облика и граматич
ког значења. Граматички облици руских глагола организовани су у систем 
парадигми (тј. образаца промена) и потпарадигми, а граматичка значења 

одликују се (1) обавезношћу (нпр. сваки глагол има категорију времена), 
(2) заступљеношћу у широким класама јединица (нпр. значење вида имају 
сви глаголи, што може бити и неколико стотина хиљада лексема), (3) регу
,-шрношћу израза (облици изражавања сваке граматичке категорије су више 

или мање типизирани, нпр. глаголска лица се исказују пре свега наставци
ма, а значења свршеног или несвршеног вида имају најрегуларнији облик 

изражавања у суфиксима, а затим у префиксима), (4) регуларношћу орга
низације граматичких значења (свако граматичко значење организовано је 
на принципу једне или неколико опозиција, нпр. свршени и несвршени 

вид, прво и друго лице према трећем итд.). 

у граматици руског глагола постоје граматичке категорије које су 

искључиво глаголске (лице, време, вид, начин стање) и граматичке катего

рије које постоје и код неких других врста речи (род, број, падеж, разлико
вање дугих и кратких облика, облика за живо или неживо - последње три 

категорије у оквиру глаголске граматике имају партиципи). 

КАТЕГОРИЈА ЛИЦА 

§ 302. Глаголска категорија лица (категория лица) обухвата систем 
облика који упућују на учеснике у комуникацији - на говорно лице (= пр
во лице) и на његовог саговорника (= друго лице) као и на лице или широ
ко схваћени предмет о којима се у датој реченици говори (= граматичко 
треће лице). 

Категорија лица је парадигматска категорија, што значи да има 

промену организовану као систем наставака везан за одређену основу. 

Промена према лицима везана је за основу садашњег времена. Истовреме
но категорија лица је упућивачка категорија јер она не означава увек исте 
особе и предмете него упућује на променљиве носиоце одређених комуни

кативних улога. 
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У руском језику облици којима се ynyћује на тако схваћена лица 
постоје у парадигмама садашњег времена, будућег времена и императива. 
Прошло време и потенцијал у руском језику немају морфолошке облике за 
лица, као у српском језику, него се у руском језику облици за прошло вре
ме и потенцијал ослањају највише на личне заменице када треба указати на 
лице, што је у српском језику секундарно средство у конструкцијама с лич
ним глаголским обликом, уп. 

я чuтdл газету. 
Чиrао сам новине. 

Ты чuтdл газету. 
Чиrао си новине. 

Он(а) чuтdл(а) газету. 

Чиrао/читала је новине. 

Промене према лицу и броју у садашњем и будућем времену у ру
ском језику су такве да су на тој основи сви глаголи подељени у две конју
гације (в. § 297). 

§ 303. Глаголски облик првог лица једнине ynyћује на говорно 
лице као на субјекат реченице и носиоца радње означене предикатом, нпр. 

Печdльно я гля:ж:у на наше nоколенье. (Љерм.) 
Тужно гледам наше поколеље. 

Я вu:ж:у всё с моей вершUны. (Блок) 
Ја видим све са мога врха. 

§ 304. Глаголски облик другог лица једнине ynyћује на саговор
ника (реалног или персонификованог) као на носиоца радње означене пре
ДИкатом, нпр. 

Ты uзyчаешь русскuй ЯЗЬ1К. 
Ти учиш руски језик. 

Прощай :ж:е, море, не забуду / mвоей mор:ж:ественной красЫ. (Пушкин) 
Па збогом, море, нећу заборавиrи твоју величанствену лепоту. 

Поред тога, облик за 2. л. једнине може се односити и на говорни-
ка, нпр. 

На nризрак сей nодуи, u нет его. (Пушкин) 
Ако дунем на ту утвару, нестаће. 

Облик 2. л. једнине може се односити и на 2. л. множине, нпр. 

Я зачну, а вы не оmсmавай. (Крилов) 
Ја ћу почети, а ви немојте да заостајете. 

Облик 2. л. једнине може имати и уопштено-лично значење, 1ј. 
може се односити на било које лице, нпр. 

На ка:ж:дый роmок не накинешь nлаmОк. (Пословица) 
Не можеш свакоме зaпyшиrи уста. 

§ 305. Глаголски облик треliег лица једнине у својој основној 
значењској функцији ynyћује на лице које није ни говорник ни саговорник, 
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или на предмет (конкретно или апстрактно схваћен) као носиоца радње 
означене предикатом, нпр. 

Он медным г6лосом зовёm. (Блок) 

Он зове бронзаним гласом. 

Облик 3. л. једнине може се односити и на говорно лице, нпр. 

Авmор эmой граммаmuкu счumdеm cвoUм д6лгом выlазumьь бла
годарносmь своей семье. 

Аутор ове граматике сматра да је дужан да изрази захвалност својој поро
дици. 

Облик 3. л. једнине може имати и уопштено-лично значење, нпр. 

Кmо uщеm, mоm всегда наЙдёm. (Пословица) 
Ко тражи, тај нађе. 

§ 306. Облик 3. л. једнине користи се и безлично. Безличном упо
требом назива се употреба глагола у 3. л. једнине, садашњег или будућег 
времена, или у облику средњег рода прошлог времена или потенцијала или 
инфиниrива у реченици у којој субјекат није изражен и не може бити 
изражен, а у фокусу је оно што глагол означава као неко стање природе, 
физичко или психичко стање, имање или немање, модалне односе и сл. 
Уколико је у безличној реченици исказан семантички субјекат (= логички 
субјекат), онје у облику датива. Такве реченице називају се безличне рече
нице. Типични носиоци предиката у. безличним реченицама су безлични 
глаголи. 

Безлични глаголи могу биrи употребљени само у безличним рече
ницама под поменутим синтаксичким, морфолопшим и значењским усло

вима, нпр. Светает, Вечереет, Смеркdется иrд. Уп. такође 

Меня зноБUm. 
Пролази ме језа. 

Его лuхорdдum. 

Тресе га грозница. 
Еёрвёm. 

Повраћа јој се. 

Безличних глагола, као и безличних реченица, више је у руском не
го у српском језику. Безлични глаголи могу биrи и повратни (нпр. 

смеркdться) и неповратни (нпр. кор6бuть). Најчешће значе природне по
јаве (нпр. вечереть, греметь, дождuть, мор6зuть, моросить, nокраnы
вать, рассвести, светать, смеркdться, холодdть), физиолошке појаве 
(нпр. дремdться, дышdться, знобuть, uкdться, к6рчuть, крючuть, 
легчdть, лuxорdдuть, ломdть, нездор6вuться, nершuть, nучuть, рвать, 
саднить, слdбuть, тошнuть, трястu), чему су блиска значења осећања 
мириса (нпр. нести, отдавать, nОхнуть, nоnОхивать, разuть), а значе и 
психичке појаве (нпр. верuться, взгрустнуться, вздуматься, думаться, 

захотеться, nодмывать, сuдеться, терnеться, тянуть, хотеться), по
стојаље или одсуство довољне количине нечега (нпр. достать, не
доставать, стать, ст6ить, хватить), појаве које се доживљава ју као до
бра или лоша судбина (нпр. везтu, nосчастлuвuться, nривестись, 
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npuйтuсь, удdться, угорdздить), значење потребе или вужиости (нпр. над
лежdть, nодобdть, nрийтuсь, следовать), поред неких других значења. 

Осим безличних реченица у којима су у предикату безлични глаго
ли, у руском језику су доста честе и реченице у којима су у предикату без
лично употребљени глаголи за које безлична употреба није обавезна, тј. 
глаголи који се употребљавају и у неком личном облику, уп. 

Дор6гу замел6 СIU!гом. 

Снег је замео пут. 

Л6дку ун6сит ветром. 

Ветар односи чамац. 

Снег замёл дор6гу. 
Снег је замео пут. 

Ветер ун6сит л6дку. 
Ветар односи чамац. 

§ 307. Глаголски облик првог лица множине у својој основној 
употреби упућује на групу лица, међу којима је и говорно лице, као на но

сиоце радње означене предикатом с глаголом у том облику, нпр. 

Мы хорош6 сотрУднuчаем. 
Ми добро сарађујемо. 

Облик 1. л. множине може бити употребљен и за упућивање само 
на говорно лице, дакле уместо 1. л. једнине, било да је реч: (а) о тзв. фор
мули скромности, коју понекад аутори користе приликом писања, сматра
јући да изгледа скромније употребити 1. л. множине него 1. л.једнине, или 
(б) о тзв. предавачкој множини, која се понекад користи на предавањима 
да би се остварио утисак да су предавач и слушаоци ближи једни другима 
као сарадници на истом послу, или (в) тзв. владарска множина, коју су не
када користили владари говорећи о себи као једном лицу, шrо је данас у 
руском језику граматички историзам. Уп. 

(а) В этой книге мы nоnытdе.мся вкратце изложить свою точку 
зрения на гра.м..матUческую систему русского языкd. Покушаћемо да у 
овом књизи укратко изложимо своје виђење граматичког система руског 

језика. 
(б) В сегодняшней лекции будем говорИть о категории лицd глаго

ла. У данашњем предавању говорићемо о глаголској категорији лица. 
(В) Божиею Милостию Мы Алексdндр 1 Имnерdтор и Са

модержец Всероссuйский и nрочая жdлуем сею сdблею npuмopcKaгo 
барьяктdра Иоdнна Вукотича от Грбля за хрdбрость и отлuчие .... Божјом 
милошћу ми Александар 1 Император и Самодржац Сверосијски награђу
јемо овом сабљом приморског барјактара Јована Вукотића од Грбља за 
храброст и заслуге ... (по књ. С. Накићеновића Бока) 

Обликом 1. л. множине понекад се замењује 2. л. једнине, што је 
тзв. "докторска" множина, која се користи када се жели исказати саосећа
ње са саговорником, нпр. 
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Как мы сег6дня себя чувствуем? 

Како се данас осећамо. 



Томе је блиска и употреба 1. л. множине у функцији привидне 
идентификације говорног лица са другим лицем или са другим лицима, ко

ја не морају бити присугна, пrrо се назива инклузивни плурал, нпр. када на
вијач каже (иако он не узима активно учешће) 

Мы выlграемM u зdвтра. 
Победићемо и сутра. 

Облик 1. л. множине употребљава се и у уоппrrено-личном значе
њу, нпр. 

Что uмeeM - не xpaHUм, nотерявшu - плdчем. (Пословица) 

Имадосмо, не знадосмо; изгубисмо, познадосмо. 

§ 308. Глаголски облик другог лица МНОЖllие у својој основној упо-
треби служи за упућивање на групу лица којој се говорно лице обраћа, нпр. 

Прочuтdйте все это nредложенuе ещё раз. 
Прочитајте сви ту реченицу још једном. 

Поред тога, у учтивом обраћању облик 2. л. множине употребљава 
се и уместо 2. л. једнине, нпр. 

Иван Ивdновuч, будьте любезны, расnuшитесь. 

Иване Ивановичу, будите тако љубазни, потпишите се. 

Облик 2. л. множине употребљава се понекад уместо 2. л. једнине 
и у командама, нпр. 

Делай какя. 

Ради(те) као ја. 

Облик 2. л. множине употребљава се и у уоппrrено-личном значе-
њу, нпр. 

Утром там очень красиво. Вы гулfiете вдоль берега, любуетесь 

восх6дом с6лнца ... 
Тамо је ујутру врло лепо. Шетате дуж обале, уживате у изласку сунца ... 

§ 309. Глаголски облик треliег лица множине у својој основној 
употреби упућује на групу лица или предмета (узетих конкретно или ап
страктно) о којој се говори у предикату реченице с тим обликом, а у којој 
нису ни говорно лице ни саговорник, нпр. 

Они зdвтра nоедут на экскјрсuю. 

Сутра ће отићи на екскурзију. 

Поред тога, облик 3. л. множине у руском језику се користи у уоп
пrrено-личном значењу, нпр. 

ЦыnлЯт по 6сени счuтdют. (Пословица) 
Пилићи се броје када прође јесен. 
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Облик 3. л. множине у руском језику доста често се користи и у 
неодређено-личном значењу, када говорник не жели или не може да име
нује лице или лица који врше радњу означену предикатом у облику 3. л. 
множине (граматички субјекат се у таквим реченицама обавезно изоста
вља), нпр. 

Вас nр6сяm nодождdmь. 

Замољени сте да сачекате. 

КАТЕГОРИЈА ВРЕМЕНА 

§ 310. Категорија времена (катег6рия времени) обухвата систем 
глаголских облика који указују на време вршења радње глагола у предика

ту, повезујући то време, непосредно или посредно, с временом говорне си
туације у којој је временски глаголски облик употребљен. 

§ зn. у практичним граматикама руског језика традиционално се 
издвајају четири глаголска времена (иако постоје и друкчија решења): 

1) садашње време, нпр. даю, даёшь, даёт; даёМ, даёте, дают; 
2) прошло време, нпр. дал, далd, дало; дали; 
3) просто будуће време, нпр. 

наnишу, наnишешь, наnишет; 

напишем, наnишете, наnишут; 
4) сложено будуће време, нпр. 

буду давать, будешь давать, будет давать; 
будем давать, будете давать, будут давать. 

Облике садашњег времена, или презента, имају глаголи несврше

ног вида, а само у посебном (нпр. перформативном) презентском значењу 

и глаголи свршеног вида, нпр. 
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Поnрошу вас разбудumь меня в шесmь часов. 

Молим вас да ме пробудите у шест сати. 

Напомена. - Перформативна употреба глагола, односно исказа са гла
голом у таквој функцији, постоји онда када се њиме поред саошптавања нешто 

и чини. Функција саошптавања је тада у другом плану. Перформативним ис

казом (обећањем, заклетвом, молбом и сл.) говорно лице мења свој статус у 

односу на друга лица, нпр. Я обещаю, чmо буду nрuxодиmь вовремя. "Обећа
вам да ћу долазити на време". 

Облике прошлог времена имају глаголи и једног и другог вида, Уп. 

Он чumdл книгу. 
Читао је књигу. 

Он nрочumdл KHUгy. 
Прочитао је књигу. 



да, нпр. 

Облике простог будућег времена имају само глаголи свршеног ви-

Товdрищ, верь, 8зойдёm она,! Звездd плениmельного счdсmья. (Пушкин) 
Веруј, друже, она ће юаћн, / Та звезда среће, која све осваја. 

Облике сложеног будућег времена имају само глаголи несвршеног 
вида, нпр. 

Сама садик я садила, / сама буду nоливdmь. (ИЗ песме) 
Сама сам садила своју баштицу, сама ћу је и заливати. 

Сег6дня вече ром они будуm чиmdmь свои сmихи. 
Они ће вечерас говорити своје стихове. 

Сложене временске облике има само будуће време глагола несвр

шеног вида (нпр. буду чumdmь), док друга три времена имају просте грама
тичке облике (нпр. чumdю, чumdл, nрочumdю). 

Облици простог будућег времена имају потпуно исте наставке као 
облици садашљег времена, од којег се разликују глаголским видом. 

Напомена. - У неким теоријским граматикама руског језика са до

ста основа говори се о два прошла времена: о прошлом времену глагола свр

шеног вида, и о прошлом времену глагола несвршеног вида, односно о систе

му од пет глаголских времена, а има и теорија о још већем броју времена у ру

ском језику. 

§ 312. Временски глаголски облици означава ју време вршења рад
ње глагола (који је у неком временском облику) у односу на време говорне 

ситуације, као време када се исказ с датим временском глаголским обли

ком употребљава. Упућивање на време говорне ситуације може бити непо

средно (нпр. Она чumdеm, Она чumdла, Она будеm чumdmь), што се назива 

и апсолутно време, или може бити посредно упућивање, што се назива ре

лативно време, преко упућивања на неку другу радњу која је непосредно 

временски везана за говорну ситуацију, нпр. Она сказdла, чmо чumdеm, где 

облик садашњег времена означава истовременост са садржајем облика 

чumdла, а не са временом говорне ситуације, према којој је облик чumdла 
временски локализован у прошлости. Уп. апсолутно и релативно време у 

следећим примерима. 

онаnридёm. 

Онаћедоћи. 

Она обещdла, чmо nридёm. 

Она је обећала да ће доћи. 

§ 313. Временски глаголски облици могу бити употребљени у свом 
основном временском значењу или у некој контекстуално ј варијанти ос
новног значења, тј. у варијантном временском значењу. Уп. 

я mеnерь пишу nос6бие. 

Ја сада пишем приручник. 

Вечером я пишу nос6бие. 

Увече ја пишем приручник. 
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У другом примеру (Вече ром я пишу nос6бие) употребљено је сада
шње време иако се радња глагола у презентском облику можда временски 
не подудара са временом изговарања или писања те реченице, тј. са време
ном говорне ситуације у којој је та реченица настала. 

§ 314. Ако је један глаголски облик употребљен у контексту и у 
функцији у којој се обично употребљава неки други временски облик, та
кво значење се назива преносно временско значење, уп. 

Послезdвтра они уезжdют. 
Прекосутра одлазе. 

Послезdвтра они уедут. 
Прекосутра ће отпутовати. 

Остор6жно, двери закрывdются. (Најава затвараља врата воза у москов
ском метроу) Пажља, врата се затварају. (тј. "врата ће се ускоро затворити") 

§ 315. Садашње време или презент (lIасmоящее время) изражава 
се облицима у чијем је саставу основа садашњег времена несвршеног гла
гола и наставци, који истовремено значе лице, број и индикатив. На осно
ву тих наставака руски глаголи се разврставају у две конјугације (в. § 297), 
нпр. 

311аmь: 311dю, 311dешь, 311аеm; 311аем, 311аеmе, 311dюm 
учuть: учу, учишь, учит; учим, учите, учат 

Повратни глаголи имају на крају облика за садашње време поврат
ни постфикс -сь (који долази иза самогласника, нпр. учусь) или његов по
вратни аломорф -ся (иза сугласника, нпр. Учишься). У 3. лицу крајње /т/ из 
наставка и /с/ из повратног суфикса изговарају се као дуго [ц:], нпр. 
учиmся, Учаmся. 

Напомена. -Меки знак на крају облика за 2. л.једн. пише се по тра
дицији и нема никакву гласовну вредност, нпр. знdешь, умываешься и сл. 

у промени садашњег или простог будућег времена глагола прве 
конјугације, испред самогласника у наставку који се пише ё (-ёшь, -ёт, -ём, 
-ёmе), уместо слова ё обично се, без промене у изговору, пише е (-ешь, -ет, 
-ем, -ете), а сугласници /к/ или /г/ на крају основе, видљиве у 3. л. множи-
не, пред таквим наставцима замењују се сугласницима /ч'/ или Iж/, нпр. 

nечь: nеку, nечёшь ... nекут 
стричь: стригу, стрижёшь ... сmригjm. 

у промени садашњег или простог будућег времена глагола друге 

конјугације, испред наставка за 1. лице једнине долази до следећих проме
на на крају основе: 
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д/ж 
т/ч 
т/щ 

ст/щ 

видеть: 
заметить: 
обратить: 

навестить: 

вижу, вИдишь ... 
замечу, заметишь .. . 
обращу, обратИшь .. . 
навещу, навестИшь .. . 



з/ж возuть: вожј, в6зишь ... 
с/ш носить: ношу, н6сишь ... 
6/6л огра6ить огрd6лю, огрd6ишь ... 
п /nл куnить куnлю, кУnишь ... 
в/вл уловuть уловлю, ул6вишь ... 
ф/фл разграфuть разграфлю, разграфUшь ... 
м/мл утомить утомлю, утомUшь ... 

Напомена. - Глаголи 6ить, вить, лить, nить, шить имају презент

ску основу од само два сугласника, од којих је други /ј/, нпр. 6ить - 6ьют 

/бјут/. Префиксалне изведенице од тих глагола, када су изведене префиксима 

на сугласник (нпр. С-, раз-) имају у футуру између префикса и коренске мор

феме непостојано /0/, нпр. разбить: разобью, разобьёшь ... ; сшuть: сошью, 
сошьёшь и сл. 

§ 316. Облици садашњег времена несвршених глагола у својој 
основној употреби значе да се радња означена глаголом у облику садашњег 

времена одвија упоредо с временом говорне ситуације, нпр. 

Я сижу и nишу. 

Седим и пишем. 

Облици садашњег времена несвршених глагола могу да имају и 

друга значења, поред осталих и следећа: 

а) Проширено садашње време, нпр. 

Они давн6 живут в этом г6роде. 

Одавно живе у том граду. 

б) Садашње време потенцијалног умећа, нпр. 

Она уже хорош6 говорит nо-исnански. 

Она већ добро говори nшански. 

в) Стално садашње време (= свевременски презент, омнитемпорал-
ни презент), нпр. 

Зе.млЯ вращdется вокруг С6лнца. 

Земља се окреће око Сунца. 

г) Уметничко садашње време (фиктивне ситуације се приказују као 

да су истовремене са говорном ситуацијом), нпр. 

И ветер, жdлуясь и nлdча, / раскачивdет лес и дdчу. (Паст.) 
И ветар, жалећи се и nлачући, љуља шуму и дачу. 

д) Сценско садашње време, блиско уметничком садашњем време

ну, долази у драмским ремаркама, нпр. 

Смирнов (кричит): Я этого не nозв6лю. 

Смирнов (виче): Ја то нећу допустити. 
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Преносна значења облика садашњег времена (када се облици сада

шњег времена употребљавају у контексту примарном за употребу неког 

другог времена): 

- Историјски презент (облици презента у контексту у којем се одно-
се на прошле догађаје), нпр. 

СегОдн.я утром я cuжу дома и вдруг - звонит телефон. 

Седим ја јутрос код куће кад одједном - звони телефон. 

- Футурска употреба облика садашњег времена, нпр. 

СегОдн.я вече ром я жду вас в библиотеке. 
Вечерас вас чекам у библиотеци. 

§ 317. Просто будуће време или прости футур (nростое будущее 
время) изражава се облицима свршених глагола који имају исти тип гла
голске основе, исте промене на крају основе и исте наставке као облици за 

садашње време, нпр. 

узнdю, узнdешь, узнdет; узнdем, узнdете, узнdют; 
научу, научuшь, научuт; научuм, научuте, научат; 
научусь, научuшься, научuтся; наУчuмcя, наУчuтесь, наУчamся. 

§ 318. Просто будуће време у својој основној употреби означава 
радњу која се остварује после времена говорне ситуације, нпр. 

Слух обо мне nройдёт по всей Руси великой ... (Пушкин) 
Глас о мени ће се раширити целом великом Русијом. 

Они зdвтра nридут к нам. 

Они ће сутра доћи код нас. 

§ 319. Поред тога просто будуће време употребљава се и у другим 
значењима, у које спадају и следећа. 

а) Облици руског простог будућег времена у реченицама повеза

ним везницима то ... , то ... на српски језик се преводе или конструкцијама 
с неактуелним презентом, нпр. 

то как зверь она завоеm, / то заnлdчет как диmЯ. (пушкин) 
Час заурла као звер, час ЗaIшаче као дете. 

или, ако контекст на то упућује, облици руског простог будућег времена у 
таквим конструкцијама на српски језик могу се превести облицима про
шлог времена (перфекта) или облицима садашњег времена употребљеним 
у контексту у којем се односе на прошлост, нпр. 
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б) Облици простог будућег времена могу бити и у питањима која су 
функцији исказивања могућности или немогућности вршења неке радње у 
садашњем времену, нпр. 

Вы не скdжете, как nр6йти на Крdсную nл6щадь? 
Можете ли ми рећи како да дођем до Црвеног трга? 

Никак не nОЙМУ, что nроисх6дит. 
Не могу никако да схватим шга се дешава. 

в) Облици простог будућег времена употребљавају се у руском је
зику и за означавање уобичајених радњи, посебно често у пословицама 
(гномски футур), нпр. 

Гром не грянет, мужuк не nерекрестится. (Пословица) 
Док не загрми, сељак се неће прекрстити. 

г) Облици простог будућег времена употребљавају се и за означа-
вање радњи које су се изненада десиле у прошлости, нпр. 

Она Быlтроo nодошлd к мdльчику, а он как вскрИкнет. 
Она брзо приђе дечаку, а он одједном узвикну. 

д) Облици простог будућег времена употребљавају се и за означава
ње радњи које су се понављале у прошлости (на шта обично упућује неки 
део контекста, као у следећем примеру прилог зuм6й и речца бывdло), нпр. 

Зuм6й, бывdло, в ночь глухУю / Зал6жuм тр6йку удалУю. (Пymкин) 
Зими бисмо понекад у глуво доба ноћи упрегли брзу тројку. 

ђ) Изван временске употребе просто будуће време се употребљава 
и за изражавање заповести, нпр. 

Зdвтра nойдёшь в лес гриБыl собирdть. 
Сугра ћеш поћи у шуму да береш печурке. 

§ 320. Сложеио будуће време или сложени футур (сл6Жll0е 
будущее вре.м.я) изражава се облицима несвршених глагола које чине (а) по
моћни глагол быть у облицима с наставцима за садашње односно просто 
будуће време и (б) инфинитивна основа сложеног глаголског облика, нпр. 

буду Зllать, будешь Зllать, будет Зllать; 
бјдем Зllать, будете Зllать, будут Зllать. 

Саставни делови сложеног будућег времена не морају увек бити у 
непосредном суседству у реченици него између њих могу бити употребље
не друге речи, уп. 

О, д6лго буду я в молчdнье н6чи тdйной, / Ковdрный леnет твой, улыlку,' 
взор случdйный, / Перстdм nослУшную вол6с густую nрядь / Из мыlлей 
uзгонять и сн6ва nрuзывtiть. (Фет) 
О, дуго ћу у тајном ћутању ноћи, / Твоје лукаве нежне речи, осмех, слу
чајни поглед, / густи прамен косе, послушан под мојом прстима, да терам 
из мисли и поново да дозивам. 
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Уместо облика помоћног глагола буду, БУдешь ... , у саставу облика 
сложеног будућег времена понекад се употребљавају облици глагола 
стать, који могу да имају додатно значење почетка радње, нпр. 

Он не етанет еnорить с вdми. 

Он се неће расправљати с вама. 

Стану екdзывать я скdзкu. (Љерм.) 

Причаћу бајке. 

§ 321. Облици сложеног будућег времена употребљавају се, пре 
свега, за означавање радњи које ће се десити после времена говорне ситуа

ције, нпр. 

Они будут жuть недалеко от нас. 
Живеће недалеко од нас. 

Поред тога, сложено будуће време употребљава се и у контекстуал

но условљеним друкчијим значењима од којих је једно од чешћих значење 
понављања радње у будућности, нпр. 

Он чаето будет вам звонить. 
Често ће вам телефонирати. 

§ 322. Прошло време или перфекат (nрошедшее врем.я) изражава 
се системом облика у чијем је саставу основа ПРОlШIог времена (в. § 293), 
граматички суфикс за ПрОlШIо време (-л-) и наставци за род и број, нпр. 

чuтать: 

умываться: 

nечь: 

чuтdл-0 
умывdлея 

nёк 

чuтdл-а 
умывdлаеь 

nекла 

чuтdл-о 
умывdлоеь 
nекло 

чuтdл-u 
умывdлuеь 

пекли 

Као што други наведени пример показује, повратни глаголи имају 
постфикс, чија се два облика -сь и -ся распоређују према познатом прави

лу да иза самогласника стоји -сь, а иза сугласника -ся (в. § 315), са изузет
ком партиципа повратних глагола, који се у свим облицима завршавају 
постфиксом -ся (нпр. -умывdвшийся, умывdвшаяся, умывdвшееся ... ) 

Као што трећи наведени пример (печь) показује, немају сви глаго
ли граматички суфикс -л- у облику за ПрОlШIо време мушког рода. 

Суфикс -л- у сва четири облика за ПрОlШIо време имају глаголи чи
ја се основа ПрОlШIог времена завршава на самогласник, нпр. читd-л, гово
ри-л, учи-л итд. 

Ако се основа прошлог Bpe!'ieHa завршава на сугласник (нпр. nогиб-, 
умер-, затих- и сл.) у облику за прошло време у мушком роду граматички 

суфикс није -л- него -0- (у остала три облика суфикс остаје -л-), нпр. 

умер-0-0 
умер-л-а 
умер-л-о 

умер-л-u 
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Уп. 

я nамятник себе воздвuг нерукотвОрныЙ. (Пушкин) 

Подигох себи споменик какав рука још не подиже. 

Погиб nоэт, невольник чести ... (Љерм.) 
Погибе песник, сужањ части ... 

Гул затuх, я выlелл на nодмОстки ... (Паст.) 
Замро је жагор, изађох на сцену ... 

Наставци за мушки, женски и средњи род облика прошлог времена 

су у једнини, истим редом, -о, -а, -о, док у множини постоји само један на
ставак -и за сва три рода. 

у руском језику облици за прошло време су прости (за разлику од 

српског језика), јер у руском језику у саставу облика за прошло време не
ма помоћног глагола, уп. 

Свечd горела на столе. (Паст.) 

Свећа Ш горела на столу. 

Зато се у руском језику уз облике за проlШIО време готово редовно 

употребљава лична заменица или именица, што је у српском језику знатно 
ређе. 

Поред тога, у руском језику, у множинским облицима за проlШIО 
време, као и у свим другим облицима који имају у једнини промену према 

роду, у множини нема разликовања према роду, као у српском језику, него 

се у множини користи један јединствени облик, уп. 

једн. 

мн. 

М.р. 

он читал 

они читали 

Ж.р. 

она читала 

они читали 

с. р. 

оно читало 

они читали 

§ 323. Облицима прошлог времена, како свршених тако и несврше
них глагола, изражава се, пре свега, радња која се догодила или која се до

гађала у прошлости, дакле, пре времена говорне ситуације, нпр. 

Девушка nела в церковном хОре. (Блок) 

Девојка је певала у црквеном хору. 

Облици прошлог времена имају и друга, контекстом мање или ви
ше условљена значења. Једно од чешћих је значење понављања радње у 

прошлости, нпр. 

Мы чdсто ходили в лес за грuбdмu. 
Често смо ипши у шуму по печурке. 

Облицима прошлог времена понекад се изражава и увереност да ће 
се догодити нешто што се још није догодило, нпр. 

Еслu они не nридут вовремя, мы nогибли! 
Ако не стигну на време, пропали смо! 
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Облик прошлог времена мањег броја глагола употребљава се и за 

изражавање заповести групи лица у којој је обично и говорно лице, нпр. 
Пошли! "Идемо", ''Хајдемо'', Поехалu! "Идемо", "Хајдемо", Нdчалu! "Поч
нимо", П6днялu руки! "Подигнимо руке", па тако и: 

Поехалu! (Ј. Гагарин, када је полетео у космос) 

КАТЕГОРИЈА ВИДА 

§ 324. Категорија вида (каmег6рuя вида) обухвата све глаголе и све 
глаголске облике у руском језику. Нема глагола који нема у сваком свом 
облику значење вида, али има доста глагола који имају само једно видско 

значење. У руском језику глаголским видом су обухваћени 

1) несвршени вид, нпр. 
2) свршени вид, нпр. 

делаmь 
сделаmь 

§ 325. Глаголски вид се изражава 

1) Суфиксима (-а-, -ва-, -ива- или -ыва-), који су варијанте истог 
суфикса, Уп. 

решuть дать раскачdть nодnисать 

реш-а-ть да-ва-ть раскdч-uва-ть nодnис-ыва-ть 

2) Префиксима, нпр. с-делаmь, у-красmь, на-nисаmь и др. 
З) Променом основе (тј. суплетивно), нпр. браmь - взяmь, говориmь 

- сказdmь, класmь - nоложиmь, ловиmь - nоймdmь, ложиmься -
лечь, садиmься - сесmь, сmановиmься - сmаmь. 

4) Променом нагласка, нпр. насьmаmь - насыnаmь. 
5) Описно - употребом фазних глагола, уп. заnеmъ и начdmъ nеmъ. 

§ 326. Глаголи свршеног вида значе радњу која има извесну грани
цу, нпр. почетну (заговориmъ), завршну (договориmъ), почетну и завршну 

(nосmояmъ) или пунктуалну (удариmь). 
Глаголи несвршеног вида немају обавезно значење границе у 

оствариваљу неке радње, тј. неки несвршени глаголи имају значење дости
зања извесне границе (нпр. белиmь, лечиmъ, сmр6иmъ ... ), а други несврше
ни глагол и такво значење немају (нпр. лежdmь, смоmреmъ, дышdmъ ... ). 

Несвршеним глаголима припадају и глаголи са значењем учестало
сти радње, нпр. nосmукиваmъ, nереnисываmъ, noгmiдывamъ и сл. 

§ 327. Видски пар чине глаголи или глаголски облици који се раз
ликују само према видском значењу, а не и према лексичком значењу. Та

ко, на пример, видски пар чине глаголи решиmъ и решdmъ, али не и nисаmь 
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- nереnисаmь јер се у овом другом примеру поред разлике у виду разлику
ју и лексичка значења глагола. 

Видски пар у ужем смислу чине два облика истог глагола који се 
разликују само према видском значељу, а формално само према суфиксу у 
свом саставу. Суфиксација је најрегуларнији начин изражавања вида. Вид
ским паровима у најужем смислу припадају, дакле, парови као шrо је 
nереnисаmь - nереnUсываmь. 

Видски пар у ширем смислу чине два глагола (дакле два облика 
двеју различитих речи) који се међусобно разликују само према видском 
значењу, а формално - само према префиксу који ту видску разлику изра
жава, нпр. сделdmь - делаmь. 

Према томе, једни глаголи имају промену према виду у оквирима 
исте речи (вид као парадигматска категорија, слично роду код придева), а 
други глаголи имају видски пар, али немају промену према виду (вид као 
класификациона категорија, слично категорији рода код именица, које не
мају промену према роду, а имају род). 

§ 328. Многи глаголи немају видски пар, а имају значење вида. То 
су једновидски глаrоли (од1l0вuдовыle глаг6лы). Једни међу њима увек су 
несвршеног вида (imperfectiva tantum), и таквих је много више, нпр. llа
ходumься, mорчdmь, любовdmься и др. Други једновидски глаголи увек су 
свршеног вида (perfectiva tantum), нпр. ОЧllуmься, mолкаllУть и др. 

§ 329. Посебну групу чине двовидски глаголи (двувuдовыle 
глаг6лы), који имају облике и једног и другог вида (нпр. имају и просто и 
сложено будуће време), и који конкретно видско значење 'добијају у рече
ници или у ширем контексту. Уп. 

Он окончdтельно исследовал это явление. 
Он је дефиннтивно проучио ту појаву. 

Он три года исследовал это явление. 
Он је три године проучавао ту појаву. 

Напомена. - Двовидских глагола је више у руском него у српском је
зику (само у речнику С. И. Ожегова и Н. Ј. Шведове има их око 350, а у тер
минолоПIКИМ речницима много више). Већином су страног порекла, нпр. 
автоматuзuровать, адресовать, аналuзировать, аnеллuровать, ассuмШlUРО
вать, гарантировать, госnиталuзuровать, датировать, дешифровdть, 
евроnеuзuровать, идеалuзuровать, инвестировать, кремировать, 
латинuзuровать, ликвидuровать, мотивировать, оккуnировать, орган и
зовdть, nреnарировать, реалuзовdть, рекомендовать, русифицuровать, сиг
налuзuровать, сuмулuровать, трассировать, узурnuровать, украинuзuро
вать, финансuровать, цементировать, эксnортuровать и др. 

у руском језику је више него у српском двовидских глагола словен
ског порекла, нпр. велеть, женuть, женuться, завещdть, заu.мствовать, uз
вестковать, казнuть, родить, родuться и др. 

Мноm руски двовидски глаголи немају двовидски еквивалент у срп
ском језику, нпр. исnользовать, исследовать, комментировать, миновать, 
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оборудовать, обследовать, соборовать, сочетdть, сочетdться, характери
зовdть и др. 

§ 330. Грађење вида суфиксом зове се суфиксација (нпр. nереде
лаmь - nеределываmь). Грађење вида префиксом зове се префиксација 
(нпр. nеmь - сnеmь). 

Грађење сврmеног (= перфективног) глагола од несврmеног (= им
перфективног) глагола зове се перфекrивизација, нпр. nоumь - наnoUmь. 

Грађење несврmеног глагола од сврmеног зове се имперфекгиви
зација, нпр. nерекрасиmь - nерекрdшuваmь. 

Грађење несврmеног глагола од сврmеног глагола који је постао од 
другог несврmеног глагола зове се секупдарна имперфекгивизација, 
нпр. nисаmь - nереnисаmь - nереnUсываmь. 

§ 331. Подвидска значења су ужа значења која постоје у оквирима 
сврmеног или несврmеног вида, а која се изражавају префиксима или пре
фиксално-суфиксалним комбинацијама, обично у вези са укупним лексич
ким значењем глагола. Таква значења су, инхоативно (= почетно), нпр. за
шеnmdmь, терминативно (= завршно), нпр. доnemь, итеративно (= учеста
ло), нпр. выглядываmь и друга значења. 

§ 332. Глаrоли кретања су посебна лексичко-граматичка појава у 
руском језику најближа категорији глаголског вида. 

у руском језику постоје парови несврmених глагола који значе 
кретање, тако да глаголи једне групе (глаrоли одређеноr кретања, нпр. 

идmu) значе кретање које се остварује у одређеном правцу и тренутку, а 
глаголи друге групе значе кретање које се не мора остваривати у једном 
одређеном правцу и тренутку (глаrоли неодређеноr кретања, нпр. 

ходUmь). Уп. 

Они сейчdс идут на работу. 
Они сада иду на посао. 

Они ежедневно ходят на работу. 
Они свакодневно иду на посао. 

у српском језику не постоје глаголи одређеног или. неодређеног 
кретања као у руском језику. 

у глаголе одређеног или неодређеног кретања спадају следећи 
глаголски парови: 
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бежdть - бегать 
брести - бродить 

водить - вести 
возить - вести 

гнать - гоюiть 
гнdться - гошiться 
ехать - ездuть 

идти - ходить 
катить - катать 

бежати 
ићи полако, ићи с напором 

водити 

возити 

терати 

јурити за неким или неким 
путовати 

ићи, ходати 
котрљати, возити 



каmumься - каmdmься 
лезmь - лdзumь // лdзаmь 
леmеmь - леmdmь 
несmи - носиmь 
несmись - носumься 
плыmь - плdваmь 
nолзmu - n6лзаmь 
mащumь - mаскаmь 
mащumься - mаскdmься 

котрљати се, ВОЗИТИ се 

пентрати се 

летети 

носити 

јурити 
пливати,ПЛОВИТИ 

пузати 

вући 
вући се 

Група глагола одређеног или неодређеног кретања нема сасвим 
чврсте границе јер постоје глаголи који припадају тој групи само према не
ким својим особинама, а према другим особинама су изван ње. Зато се у 
једним граматикама руског језика наводи само десет парова глагола крета
ња, а у другим чак двадесет таквих парова. С друге стране, ни глаголи ко
ји се обично наводе као представници групе одређених или неодређених 
глагола не показују пуну регуларност значења тако да се неки од њих на
лазе на периферији тога система, а неки ближе његовом центру. 

За типичне глаголе неодређеног кретања, какав је, на пример, гла
гол ходитъ, карактеристично је да значе 

(1) кретање које се одвија у различитим правцима без одређеног 
смера или циља (нпр. Он д6лго ходил по лесу "Дуго је ишао по шуми"); 

(2) кретање које се понавља, тј. смер је одређен, али време кретања 
не мора бити одређено (нпр. Он чdсто х6дит на концерты "Он често иде 

") на концерте ; 
(3) кретање "тамо и назад" (нпр. Он ходил за nродУкта.ми "Ишао је 

") по намирнице ; 
(4) кретање које је карактеристично за одређену живу врсту (нпр. 

Человек x6дUт, nтицы летdют, а рьzбы nлdвают ''Човек хода, птице лете, 
а рибе пливају); 

(5) кретање као могућност или способност (нпр. Ребёнок уже 
х6дит "Дете је већ у стању да хода"). 

Међутим, немају сви глаголи неодређеног кретања сва наведена 
значења, што донекле нарушава регуларност односа међу њима, а тиме и 
степен њихове граматикализованости. 

С друге стране, постоје контексти у којима се употребљавају глаго
ли одређеног кретања иако би се према општем правилу могао очекивати 

глагол неодређеног кретања. Нпр. у реченицама као што су: И у нас на сле
дующuй денъ идут на клdдбuще ("И код нас се сутрадан иде на гробље"), 
или он кdждое Утро встаёт, одевdется u едет на раб6ту ("Он свако ју
тро устаје, облачи се и вози се на посао") - говори се о кретању које се по
навља, као уобичајено, па би се ту могао очекивати глагол ходитъ, односно 
ездuтъ, али се у том контексту ипак употребљава глагол идти, односно 
ехатъ. 

И једни и други глаголи кретања су несвршени, али су неки међу 
њима прелазни (везти, вести, гнатъ, гнdтъся, нести и њихови парови), а 
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други су непрелазни. Већином нису повраmи, али неки јесу (в. преглед го
ре). Већином имају исту коренску морфему (осим uдтu - ходUть). 

§ 333. Префиксалии глаголи кретаља изведени су од непрефик
салних глагола кретања префиксима с просторним значењем. 

Већина глаголских префикса с просторним значењем има исти или 
сличан оолик као прости предлози с просторним значењем (IШp. в-xoдUть, 
на-ехать, объ-ехать, noд-xoдUть, npu-xoдUть, npo-xoдUть, c-ходUться и сл.). 

у неким случајевима значење префикса се разликује од значења 
њему формално најсличнијег предлога (нпр. у-ходuть) 

у мањем броју случај ева према префиксима с просторним значе
њем нема одговарајућег формално сличног предлога с просторним значе
њем (нпр. взъ-ехать, вы-ходuть, nepe-xoдUть, рас-ходUться). 

Напомена. - Руски и српски префикси с просторним значељем ве
ћим делом су подударни, али, као шго примери показују, постоје и маље раз
лике, Нпр. према руским префиксима вы- или в(о)з- / в(о)с- не постоје формал
но слични српски префикси, али постоје они који су функционално слични, уп. 
срп. uз-лазuшu, ус-йuњашu се и сл., а у неким случајевима упркос формалној 
сличности префикса у двама језицима постоје разлике у значељу (нпр. српски 
глаголи с префиксом йод- немају значеље приближаваља, које је једно од че
стих значеља руских глагола кретаља с префиксом nод-, нпр. nодойmu, nодъе
хаmь и сл.). 

§ 334. Од глагола одређеног кретања префиксацијом се изводе гла
голи свршеног вида, нпр. uдтu - nойтu, ехаmь - nрuехать, везтu - nрu
везтu итд. 

Глаголи неодређеног кретања префиксацијом не постају свршени 
него чувају своје несвршено значење, нпр. ходuть - npuxoдUть, ездuть -
npuезжdть, возUть - nрuвозUть итд. 

Од наведеног правила постоје малобројни изузеци (нпр. выходuть 
"однеговати" је свршеног вида). 

у неким случајевима код глагола неодређеног кретања префикса
ција тражи делимичну промену основе (ездuть - выезжdть). 

КАТЕГОРИЈА НАЧИНА 

§ 335. Категорија начина (катег6puя наклоненuя) обухвата систем 
глаголских облика којима се изражава однос говорног лица према ономе 
што је означено датим глаголом. У руском језику, као и у српском, посто
је три глаголска начина 

1) индикатив, нпр. 
2) императив, нпр. 
3) потенцијал, нпр. 
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чuтdешь, 
чuтdй, 
чuтdл бы. 



§ 336. Иидикативом (uзъявительное наклонение) глаголска радња 
се представља као реална у прошлости, у садашњости или у будућности. 
Реалност индикатива може се неутрализовати употребом посебних модал
них речи, као што су модални глаголи .мочь, хотеть, желdть, с.меть и др.; 
модалне речи за оцену вероватноће реалности исказа као што су вероятно, 
.м6жет быть, вряд ли и сл. Уп. реалност предикатског значења у речени
ци, где уз облик индикатива није употребљен модални глагол и у реченици 
где је такав глагол употребљен, а индикатив замељен инфинитивом, или је 
индикативни облик употребљен у реченици с модалним прилогом: 

Он uдёm. 

Он иде. 

Он м6жеm uдmи. 
Може да иде. 

Он, верояmно, uдёm. 
Он, вероватно, иде. 

Категорија индикатива као једног од три глаголска начина у потпу
ности се поклапа са системом глаголских времена (в. § 312-323). 

§ 337. Императив или заповедни начин (nовелительное на
клонение, императив) изражава заповест или неки други вид воље говор
ног лица (забрана, сугестија, молба итд.) да онај коме је такав исказ упућен 
према њему поступи. На пример: 

Сm6йmе сnрава. Проходиmе слева. (Упозореље на покретним степеница
ма у московском метроу) 

Стојте с десне стране. Пролазите левом страном. 

Молчи, скрывdйся и mаи / И мыlлuu и мечmыl свои. (Тјутчев) 
Ћути, скрива ј и држи у тајности и своје мисли и своје снове. 

Искази са императивом по правилу се упућују неком лицу, ређе 
другом живом бићу (животињи), или нечем неживом што се схвата персо

нификовано, као што је c~aj у поезији, нпр. 

Храни меня, мой mалuсмdн ... (Пушкин) 
Чувај ме, амајлијо моја. 

§ 338. Промена императива обухвата просте облике и сложене облике. 
Облици за друго лице једнине и множине императива увек су про

сти (нпр. говори, говорите). 
Облици за треће лице једнине и множине императива увек су сло

жени (нпр. nусть говорит, nусть говорЯт). 
Облици за прво лице множине су или прости (нпр. Скdже.м.f) или 

сложени (нпр. Давdйте говориты�,' што зависи од глаголског вида и значе-

ња. 

Облици за прво лице једнине не постоје, али се за подстицање са
мога себе на неку делатност понекад, разговорно, употребљава просто бу
дуће време с речцом -ка, нпр. 

Наnuшу-ка я ему nuсьм6. 
Хајде да му напишем писмо.!/ Дај да му напишем писмо. 
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Употребљена уз императивне облике за 2. лице речца -ка ублажава 
заповест, нпр. 

нпр. 

Скажu -ка, дЯдя ... (Љерм.) 
Реци-де, стрико .. . 

Супротно томе, речца же уз императивни облик појачава заповест, 

Скажи же, наконец. 

Па реци већ једном. 

§ 339. Прости облици императива састоје се од презентске основе, 
императивног наставка, који значи и лице, као и постфикса са значењем 
граматичког броја. Нагласак је по правилу исти као у 1. лицу једнине пре
зента (нпр. пишу: nишu; nомню: nомни и сл.). 

Наставци за 2. лице једнине и множине императива су: 

-и нпр. сказdть: скаж-u-0 скаж-u-те 
или 

-0 Нпр. резать: режь-0-0 режь-0-те 

Наставци за 2. лице једнине и множине императива свршених гла
гола (у зависности од припадности глагола првој или другој конјугацији) И 
неких несвршених глагола су: 

-ём нпр. идтu: uд-ём-0 uд-ём-те 
-ем Нпр. сказdть: скdж-ем-0 скdж-ем-те 

или 

-uм Нпр. всnомнuть: вCnOMH-UМ вCnOMH-uм-тe 

Ако се облици типа скаж-u-0, скаж-u-те посматрају одвојено од 
облика за прво лице множине, могло би се рећи да је у њима -и- суфикс, а 
не део флексије, јер се не мења. Међутим, ако се облици типа скаж-u-0, 
скаж-u-те, скаж-ем-0, скаж-ем-те посматрају као облици исте проме
не, што јесу, онда се мора закључити да су то наставци, јер њиховом про
меном се мења граматичко значење лица императива. 

У другом лицу на наставак за императив и лице додаје се - за ј ед
нину нулта морфема -о, а за множину морфема -те (што важи и за прво и 
за друго лице!). Обе морфеме ту имају статус постфикса јер долазе после 
флексије. 

У првом лицу множине на наведене граматичке суфиксе императи
ва додаје се постфикс -о (за обраћање једном лицу које се подстиче да за
једно са говорним лицем нешто учини)' или постфикс -те (за подстицање 
више него једног лица да заједно са говорним лицем нешто учине, или за 
учтиво императивно обраћање једном лицу). 

Наставак -и-(те) у 2. лицу императива имају глаголи с нагласком у 
првом лицу једнине садашњег врема на наставку и са само једним сугла
сником на крају основе, нпр. скаж-у: скаж-u, скаж-Uте. 
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Наставке -о, -те у 2. лицу императива имају глаголи с нагласком 
на основи у првом лицу једнине садашњег времена и са само једним сугла
сником на крају основе, нпр. реж-у - режь - режь-те. 

Ако глагол у 1. лицу једнине садашњег времена има нагласак на 
основи, а групу сугласника на крају основе, наставак за 2. лице императи
ва је ипак -и-(те), нпр. n6~н-ю: n6мн-и, n6мн-ите. Уп. такође: 

Не ввергни нас во uскушенья ... (Пymкim) 
Не уведи нас у искушеље ... 

Напомена. - Глаголи бuть, вить, лuть, nuть, шuть, чија се пре
зентска основа састоји од два сугласпика од којих је други /ј/, нпр. бuть -
бьют /бј-ут/ пред императивним наставком -0 добијају у основи непостојапо 
/е/ тако да љихови облици за 2. л. императива гласе бей(те), вей(те), лей(те), 
nей(те), шеЙ(те). Исто важи и за префиксалпе изведенице од тих глагола, нпр. 

разбuть (разбей), развuть (развей), nролuть (nролей) и сл. 

§ 340. Прости облик императива за прво лице множине имају гла
голи свршеног вида (нпр. сказdть) и глаголи одређеног кретања (нпр. 
идтu), нпр. скdжем(те), идём(те). 

Облик за императив првог лица множине без постфикса -те одно
си се на саговорника и говорно лице узете заједно (скdжем, идём), а импе
ративни облик 1. лица множине са обликом -те односи се на групу лица у 
којој су саговорник и говорно лице, или се користи у учтивом обраћању за 
самог саговорника у друштву са говорним лицем (нпр. скdжемте, 
идёмте). Уз прости облик императива за 1. лице множине не употребљава 
се заменица мы (која се по правилу употребљава уз облик 1. лица мн. сада
шњег и простог будућег времена). Поред тога, облик 1. лица мн. императи
ва се, по правилу, и интонацијски разликује од 1. лица мн. садашњег вре
мена. Уп. 

Мы это сделаем. 
Урадићемо то. 

Сделаем это! 
Урадимо то! 

Сложени облик императива за 1. лице множине имају несвршени 
глаголи, осим глагола кретања типа идти, а тај облик се састоји од грама
тичке речце давdй(те) у конструкцији с инфинитивом, нпр. давdй го
ворuть, давdйте говорuть, као у примеру 

Давайте говорuть друг другу комnлuменты ... (Окуџава) 
Хајде да говоримо једно другом комплименте ... 

§ 341. Сложени облик императива у трећем лицу једнине и множи
не састоји се од речце nусть (или nускdй) и презентске основе сложених 
облика у трећем лицу једнине или множине садашњег или простог будућег 
времена, нпр. 

Пусть воЙдёт. 
Нека уђе. 

Пусть воЙдУт. 
Нека уђу. 
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Понекад се речца nуеть употребљава и уз облике за прво или дру-
го лице, нпр. 

Пусть всегда будет с6лнце, / nусть всегда будет небо, / nусть всегда 
будет Md.мa, / nусть всегда БУду я. (ИЗ песме) 
Нека увек буде сунце, нека увек буде небо, нека увек буде мама, нека 

увек будем ја. 

§ 342. Конструкције с речцом да и презентским обликом за треће 
лице, иако су блиске·императивним, немају императивно него оптативно 
значење (значење жеље) и употребљавају се, са различитом стилском вред
ношћу, обично у свечаним приликама и у библијским цитатима, нпр. 

Кто uмeeт Уши слыlать,, да слыlит!! 
Ко има уши да чује, нека чује. 

Имеющий Уши, да слыlит!! 
Ко има уши да чује, нека чује. 

Твоя да будет в6ля с нd.ми. (Пушкин) 

Нека буде воља твоја. 

Да здрdвствует День nобеды над фашUзмом! 
Живео дан победе над фашизмом! 

Када је субјекат именица Бог, оптативно значење (жеља) исказује 
се најчешће обликом 2. лица једнине императива глагола дать, нпр. 

Не дай мне Бог сойти с ума. (Пушкин) 
Не дај, Боже, да ме остави разум. 

Я вас любил так искренно, так нежно, / Как дай вам Бог любимой быть 
другим. (Пymкин) 

Волео сам вас тако искрено, тако нежно. Нека вам Бог да да вас други 

тако воли. 

§ 343. Осим свог основног значења заповести, императивни обли
ци у различитим контекстима могу имати и мање или више друкчија зна
чења. Тако, у конструкцији с негацијом значе забрану, нпр. 

Не курите б6льше. 
Немојте више да пушите. 

Упозорење се исказује додавањем емотри(те) не императивном 
облику другог лица, нпр. 

Смотри не упади. 
Пази да не паднеш. 

Смотри не забудь з6нтика. 
Пази да не заборавиш кишобран. 

У руском језику императивом се може исказати и значење нео
ствареног услова, нпр. 
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Приди она немн6го n6зже, нас бы не застdла. 
Да је дошла мало доцније, не би нас затекла. 



§ 344. Заповест се у руском језику исказује и другим глаголским 
облицима, нпр. наглашена и груба заповест - инфинитивом (као 
Молчdть.'), обликом прошлог времена неких глагола (нпр. Поехали!), об
ликом простог будућег времена (нпр. Зdвтра nойдёшь рdньше!), обликом 
потенцијала (нпр. Подо:ж:дdли бы ещё немного) итд. 

§ 345. Потенцијал (сослагdтельное наклонение) је глаголски на
чин сложеног облика, у чијем је саставу перфекатска основа сложених гла
голских облика (нпр. читdл, знал, ходил) и граматичка речца бы, нпр. 
читdл бы, знал бы, ходил бы и сл. Речца бы не мора бити непосредно уз об
лик са суфиксом -л- него може од њега бити мање или више одвојена дру
гим речима, нпр. 

Он бы ох6mно чиmал свои сmихи. 
Он би радо говорио своје стихове. 

Ако се претходна реч завршава самогласником, поготову ако је 
претходна реч заменички везник что или когда, или везник если, речца бы 
може имати лик б, нпр. 

Когда б надежду я uмела ... (Пушкин) 
Када бих имала наду ... 

Еслu б знали вы, как мне д6роги nодмоск6вные вечерd. (ИЗ песме) 
Када бисте знали, како су ми драге подмосковске вечери. 

у руском језику речца бы у потенцијалу увек је непроменљива, за 

разлику од српског језика, где одговарајућу функцију има помоћни глагол 
биши са сва три лица и оба броја (бих, би, би итд.) 

§ 346. Потенцијалом се изражава пре свега могућност остварења 
неке радње или настављања њеног остваривања, нпр. 

Я сыграл бы вам чm6-нибудь. 
Могао бих нешто да вам одсвирам. 

Поред тога, обликом потенцијала може се изражавати жеља да се 
извесна радња оствари, нпр. 

Пришлd бы она скорее! 

Кад би само брзо допша! 

Томе је блиско и значење неостварене жеље, нпр. 

РодUлся бы я на Мадагаскаре, / Говорuл бы наречием, где мн6го А. / 
Слагал бы nоэмы о люб6вном nожdре, / О HaгUx красавицах на 6сmрове 
Самоа. (Сологуб) 

Волео бих да сам се родио на Мадагаскару, да говорим наречјем са мно
го А, да пишем поеме о љубавном пожару, о нагим лепотицама на остр

ву Самоа. 

Облик потенцијала може изразити и блажу заповест, нпр. 
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Прuшлd бы ты скорее. 

Кад би дошла брже. 

Али облик потенцијала употребљава се и у псовкама, нпр. Пошёл 
бы mы ... (ко всем черmя.м)! 

Потенцијал се врло често употребљава у зависним реченицама са 
значењем услова, нпр. 

Еслu бы он знал, он бы тебе сказал. 
Када би знао, он би ти рекао. 

Прuшлd бы ты рdньше, узнала бы. 
Да си дошла раније, сазнала би. 

§ 347. Руски језик има могућност, која не постоји у српском, да по
тенцијал буде употребљен у сложеној реченици без везника (= асиндетској 
реченици) такође ради изражавања услова, нпр. 

Знал бы он, сказал бы тебе. 

Када би знао, рекао би ти. 

КАТЕГОРИЈА СТАЊА 

§ 348. Категорија стања у руском језику (каmег6рuя сосmОЯ1lUЯ) 
обухвата систем облика који показују да ли је граматички субјекат у рече
ници (= подмет) носилац глаголске радње у предикату (нпр. Профессор 
чumdеm лекцuю) или граматички субјекат није носилац глаголске радње у 

предикату (нпр. Лекцuя чumdеmся nрофессором). Дакле, категорија стања 
омогућује да се иста ситуација граматички представи или из угла агенса 

као формалног субјекта или из угла пацијенса као формалног субјекта. За

то се каже да је категорија стања категорија интерпретативне природе. 

Односи између субјекта и објекта, с једне стране, и агенса и паци

јенса, с друге стране, могу се изразити на два граматичка начина, а то су: 

1) Повратни облик глагола, нпр. Лекцuя чumdеmся. 
2) Партиципски облик глагола, нпр. Лекцuя nрочUmа1lа. 

§ 349. Повратним обликом глагола у предикату, глагола који иначе 
није повратан (в. § 315), који је несвршен и прелазан (в. § 350), може се из
разити да се радња врши на ономе што је исказано субјектом. Таква кон
струкција зове се пасивна конструкција за разлику од активне конструкци

је, у којој је формални субјекат тај који врши радњу. Уп. 
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актив: 

Все чuтdют KHUгy. 
Сви читају кљигу. 

пасив: 

Книга чuтdется всеми. 

Сви читају кљигу. 



Ако је глагол свршеног вида, онда се пасив најчешће изражава пар
тиципом пасива (тј. трпним глаголским придевом). Уп. 

Все nрочитdли книгу. 

Сви су прочитали књШ)'. 
KHUгa nрочuтана всеми. 

Сви су прочитали књШ)'. 

Као што се види из српских превода наведених руских примера, ру
ски језик је знатно више него српски склон употреби пасивних конструк
ција, тако да се врло често руске пасивне конструкције на српски морају 

превести активним конструкцијама, иако и у српском језику постоје пасив
не конструкције, уп. 

Совет nрuнял решение. 
Савет је донео одлуку. 

Решение nрuнято советом. 
Одлука је донета од стране савета. 

§ 350. Прелазиост глагола, или транзитивност, један је од услова 
за употребу пасивне конструкције. Прелазност значи да предикат с таквим 

глаголом има објекат у облику акузатива без предлога, или, ако је у преди
кату негација, у облику генитива без предлога, нпр. 

Он читdл эту книгу. 

Читао је ту КЊШ)'. 
Он не читdл этой книги. 
Није читао ту КЊШ)'. 

Глаголи који не испуњавају наведени услов за прелазност јесу не
прелазни глаголи, нпр. вucemь, ле:ж:dmь, идmu, ехаmь, находumься и др. Уз 
њих могу факултативно (тј. необавезно) стајати различите падежне и пред
лошко-падежне конструкције, нпр. идmu лесом., идmu из леса, идmu в лес, 
идmu сквозь лес и сл. 

Употреба генитива уз негирани предикат није сасвим доследна, јер 

ту постоје бројни изузеци, најчешће условљени лексичким значењем гла-
гола. 

с друге стране, изузетак представља и мања група прелазних гла

гола који траже или допуштају објекат у генитиву и онда када у предикату 
нема негације, нпр. 

Досадно бьzло, боя :ждdли ... (Љерм.) 
Било нам је криво, чекали смо битку. 

А он, мяте:жный, nр6сит бури ... (Љерм.) 
А он, бунтован, тражи буру ... 

§ 351. Многи непрелазни глаголи траже да буду употребљени са од
ређеним падежним или предлошко-падежним конструкцијама које нису ни 
у беспредлошком акузативу ни у беспредлошком генитиву (уз негацију у 
предикату), нпр. радоваmься м.dм.e, бояmься греха, раб6mаmь uн:ж:енером., 
влюбumься в хор6шую девушку итд. 

§ 352. Рекција је особина глаголске лексеме да тражи да именица 
која је уз тај глагол употребљена буде у одређеном падежном облику или 
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у одређеној предлошко-падежној конструкцији. Многи глаголи у руском 

језику имају друкчију рекцију од одговарајућих глагола у српском језику, 
уп. 

nросmumь кого 

nоблагодарumь кого 
опростити некоме 

захвалити некоме 

§ 353. Неки глаголи имају дублетиу рекцију, нпр. бросdmь Kd.мHи 
// бросdmь камшiмu. 

§ 354. Повратни глаrоли, за разлику од повратних облика непо
вратних глагола у функцији изражавања пасива, имају искључиво поврат

не облике и сви су непрелазни. У саставу повратних глагола увек је поврат
ни постфикс -ся (иза самогласника он добија облик -сь, осим у саставу пар

тиципа где је у свим облицима постфикс -ся), нпр. рdдоваmься, он радо
вался, она рdдовалась, рdдовавшаяся и сл. 

Повратни глаголи су значењски разноврсни, што се огледа и у њи

ховим синтаксичким особинама. Они обухватају, с једне стране, праве по
вратне глаголе, и, с друге стране, неправе повратне глаголе. 

§ 355. Прави повратни глаrоли изражавају радњу која је непо
средно или посредно усмерена на свог вршиоца, тј. у ситуацији означеној 
реченицом с таквим глаголом у предикату агенс је истовремено пацијенс. 

Прави повратни глаголи, поред других значења, имају често и следећа зна-

чења. 
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1) Непосредна повратност, нпр. 

Он брееmся. 
Брије се. 

2) Посредна повратност, нпр. 

Он держиmся за nерила. 

Држи се за ограду степенипrrа. 

3) Узајамна повратност, нпр. 

Они целУюmся. 
Они се љубе. 

§ 356. Неправа повратност обухвата: 
1) генеричко својство (тј. својство неке врсте), нпр. 

Краnuва жжёmся. 

Коприва жари. 

2) појединачно својство, нпр. 

Эmа машuна nл6хо зав6диmся. 
Овај ауто лоше пали. 



Напомена. - у неким случајевима српски еквиваленrи руских по
вратних глагола су, бар у једном од својих значења, неповратни глаголи, нпр. 

гоняmься (за кем или за чем) "јурити (некога или непrrо)", доводumься "бити у 
сродству", заблудumься "залутати", заnомниmься "остати у сећању", 

, "" ,,, ", ". " " 
ложumься легати, намереваmься намеравати, носumься ЈурИТИ; носити 

(јаја)", нуждdmься "оскудевати", nомчdmься "појурити", nосmumься "пости
ти", nрuзнdmься "признати", nрuсл)iшаmься "ослушнути", ручdmься "јамчи
ти", садumься "седати", снumься "сањати", сmановumься "постајати", mрени
ровdmься "тренирати", удавdmься "успевати", "полазити за руком", учumься 
"учити". 

ПОЛУПРЕДИКАТИВНИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ 

§ 357. Полупредикативним глаголским облицима сматрају се пар
тиципи (или глаголски придеви) и глаголски прилози. Они у реченици ни
када немају функцију предиката, али имају нека карактеристична својства 
која их повезују са глаголима, а на тај начин, посредно, и с предикатом, као 

шго је, категорија вида и категорија времена (с важним ограничењем да је 
то увек релативно време, а не апсолутно време, в. § 312). Посебно је важна 
улога партиципа у исказивању активног или пасивног стања. 

Партиципи 

§ 358. Партиципи (npuчdсmuя) су глаголски облици који имају до
ста заједничких особина с придевима. Са глаголима их повезује глаголска 

основа и категорије вида и стања, а на специфичан начин и категорија вре
мена. С придевима их повезују категорије рода, броја, падежа и живог или 

неживог, а код партиципа пасива и разликовање дугих и кратких облика. У 
синтаксичком погледу партиципи као полупредикативни облици нису ни 

типични глаголи ни типични придеви. Дуги облици партиципа употребља
вају се атрибутски или у партиципским конструкцијама, а кратки облици 
употребљавају се у предикату, нпр. 

Она nоmеря.ла недавно кјnленный словdрь. 
Изгубила је речник који је недавно купила. 

Словdрь, недавно кјnленный на кнuжной ярмарке, nоmерян. 
Речник који је недавно купљен на сајму књига, изгубљен је. 

Словdрь был недавно кјnлен. 
Речник је био недавно купљен. 

Кратки облици партиципа могу се употребљавати (у саставу преди

ката) на сва три временска плана, нпр. 
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Он всеми уважdем. 

Њега сви поппују. 

Он был всеми увdжаем. 

Њега су сви попповали. 

Он будеm всеми увdжаем. 
Њега ће сви да поппују. 

Книга написана. 
Кљига је написана. 

Книга былd написана. 
Кљига је била написана. 

KHuгa будеm написана. 
Кљига ће бити написана. 

§ 359. Облици руских партиципа састоје се од основе, партицип
ског суфикса и придевског наставка, нпр. чumd-вш-uЙ. 

У руском језику постоје четири партиципа: 

партицип презента актива, нпр. делающuй, делающая, делdющее; 
делdющuе, 

партицип презента пасива, нпр. делаемый, делаемая, делаемое; 

делаемые, 
партицип перфекта актива, нпр. делавшuй, делавшая, делавшее; 

делавшuе, 

партицип перфекта пасива, нпр. делаllllЫЙ, делаllllая, делаll1l0е; 
делаllllые. 

За грађење и употребу партиципа од посебне су важности глагол
ски вид и глаголска прелазност. У принципу, глаголи несвршеног вида 

имају патриципе презента, а глаголи свршеног вида имају партиципе пер
фекта. Прелазни глаголи имају пасивне партиципе, које немају непрелазни 
глаголи. 

Укратко, 

- прелазни rлагол несвршеног вида у принципу може да има сва 
четири партиципа (нпр. делаmь, в. горе), 

- прелазни rлагол свршеног вида може да има партицип перфек
та актива и партицип перфекта пасива, нпр. сделаmь (сделавшuй, сделаll
llЫЙ) , 

- непрелазни rлагол несвршеног вида може да има партицип пре
зента актива и партицип перфекта актива, нпр. лежdmь (лежdщuй, 
леж,dвшuй), 

- непрелазни rлагол свршеног вида има само партицип перфекта 
актива, нпр. ОЧllуmься (ОЧllУвшuЙся). 

Међутим, иако нема глагола с партиципом који за њега није пред
виђен изнетим правилом, немају сви глаголе партиципе који би се сагла
сно изнетом правилу могли очекивати. Изузеци су многобројни и не могу 
се подвести под неко општије правило. 

У систему партиципа повратни постфикс -ся могу имати само ак

тивни партиципи и тај се постфикс у структури партиципа ни после само

гласника не замењује постфиксом -сь, нпр. умывdющuйся, умывdющаяся, 
умывdющееся; умывdющuеся. 
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§ 360. Партицип презента актива може да се гради од прелазних 
и непрелазних глагола оба вида, а састоји се од основе садашљег времена, 

суфикса -ущ- (-ющ-) за прву конјугацију и придевског наставака (нпр. 
знdющuй), а за другу конјугацију додавањем на основу садашњег времена 
суфикса -ащ- (-ящ-) и придевских наставака као за односне придеве типа 
летнuй (нпр. говорЯщuЙ). Повратни глаголи имају и постфикс -ся који је 
исти у свим облицима партиципа повратних глагола, нпр. знакомящuйся, 

знакомящаяся итд. 

§ 361. Партицип перфекта актива може да се гради од прелазних 
и од непрелазних глагола оба вида, а састоји се од основе прошлог време

на, суфикса -вш- или -ш- и придевских наставака као за односне придеве 

типа летнuй (нпр. говорuвшuй, лежdвшuЙ). Суфикс -вш- добијају глаголи 
чија се основа прошлог времена завршава на самогласник (нпр. знdвшuй), 
а суфикс -ш- добијају глаголи чија се основа прошлог времена завршава на 
сугласник (нпр. nёкшuй, стрUгшuЙ). Повратни глаголи имају и постфикс 

-ся, који је заједнички свим партиципским облицима повратног глагола, 
нпр. знакомuвшuuся, знакомuвшаяся итд. 

Глаголи са инфинитивом на -сти и основом садашњег времена на 
/т/ или /ДI, граде партицип перфекта актива од основе садашњег времена, 

нпр. nрuведшuй, цветшuй итд. 

§ 362. Партицип презента пасива гради се додавањем суфикса 
-ем- (за глаголе прве конјугације) или суфикса -uм- (за глаголе друге кон
југације) на основу садашњег времена. Иза наведених суфикса стоји при
девски наставак (као у промени типа новый), нпр. делаемыu, говоримый. 
Неки глаголи прве конјугације уместо суфикса -ем- у партиципу презента 
пасива имају суфикс -ОМ-, нпр ведомый, везомый, несОмыЙ. 

Партиципи презента пасива имају дуге облике (као у наведеним 
примерима) и кратке облике, нпр. делаем, делаема, делаемо; делаемы или 

говорИм, говорИма, говорИмо; говоримы и сл., који се не могу употребити 
атрибутски него само у саставу предиката, нпр. 

Оп ува:ж:dем всеми. 

Њега сви поштују. 

Партицип презента пасива, као ни партицип перфекта пасива, не 
може се образовати од повратних глагола, који су по дефиницији непре
лазни. 

§ 363. Партицип перфекта пасива гради се додавањем на основу 
прошлог времена суфикса -нн- (-енн-) или -т-, за којим следе придевски 
наставци (као у промени типа новый), нпр. чuтанный, уnомЯнутыЙ. 

Суфиксална варијанта -енн- долази на основе прошлог времена ко

је се завршавају сугласником (нпр. nрuвезтu - nрuвезённый) или самогла-
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сником /и/, при чему у партиципу тај самогласник нестаје, нпр. закончuть 
- заКОllченный, а сугласник испред суфикса се меља, нпр. 

огрdбuть: огрdблеllllЫЙ 
куnить: кУnлеllllЫЙ 
обll0вuть: об1l0влё1lНЫЙ 
разграфuть: разграфлёllllЫЙ 
утОЈНить: утОЈНЛёllllЫЙ 
загородuть: загорожеllllЫЙ 

uзъездuть: uзъезжеllllЫЙ 
замеmuть: замечеllllЫЙ 
оnусmить: оnущеllllЫЙ 
убедuть: убеждёllllЫЙ 

освеmить: освещёllllЫЙ 

выlазuть:: выlаженныый 
uзносuть: UЗ1l6ше1l1lЫЙ 

Иако се облик партиципа перфекта пасива не може завршавати 
постфиксом -ся, неки повратни глаголи ипак, по изузетку, имају партицип 
перфекта пасива, али без повратног постфикса, нпр. 

llакрdсuться: 
влюбuться: 

llакрdшенная девушка 
влюблёllНЫЙ Ю1l0ша 

Суфиксом -т- граде партицип перфекта пасива углавном прелазни 

глаголи са суфиксом -llУ- у инфинитиву (нпр. сдвimуть - сдвиllутый, али и 
развить - рdзвuтый, выluтьь - выluтыый и сл.) као и глаголи чија се осно
ва (најчешће једносложна) у писаљу завршава на а, Я, е, и, Ы, О, у (тип 
:ж:ать, мять, одеть, шuть, крыть, .мол6ть, обуть), и глаголи који су од 
љих изведени, уп. партиципе :ж:dтый, .мJiтыЙ, одетый, сшuтый, скрыlыы,' 
.м6лотыЙ, оБJlтыЙ. 

§ 364. И партицип перфекта пасива, као и партицип презента паси
ва, има и кратке облике, који се често срећу у безличним реченицама, нпр. 

Там былo накУреll0. 
Тамо је задимљено од пymења. 

Всё заБыlо •. 
Све је заборављено. 

ИСnОЛllеll долг, завещаllllЫЙ от Бога Мllе греШIl0МУ ... (Пушкин) 
Испунио сам дуг, који је мени грешноме завештао Бог ... 

§ 365. Партиципи се често употребљавају у партиципским кон
струкцијама, које могу бити замељене односним реченицама, уп. 

Дети, uгрdющuе во дворе, крuчdт. 
Деца, која се играју у дворишту, вичу. 

према: 
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Деmи, игрdвшие во дворе, кричdли. 
Деца, која су се играла у дворишту, викала су. 

према: 

Деmи, коmорые игрdли во дворе, кричdли. 
Деца, која су се играла у дворишту, викала су. 

Глаголски прилози 

§ 366. Глаголски прилози (дееnрuчdсmuя) у руском језику су непро
менљиви глаголски облици, који имају глаголску основу и суфикс, грама
тичку категорију вида и синтаксичку фУНIЩију прилоmке одредбе. Субје
кат у реченици са глаголским прилогом је обавезно вршилац радње или но

силац стања које се износи глаголским прилогом. Временско значење гла
голских прилога зависи од временског значења глагола у предикату. 

у руском језику постоје два глаголска прилога: 

1) глаголски прилог несвршеног вида, нпр. чumdя, 
2) глаголски прилог свршеног вида, нпр. nрочumdв. 

Уз глаголске прилоге може стајати објекат и/или адвербијал, нпр. 

Чиmdя nись.мО вслух, она улыбdлась. 
Читајући писмо наглас, она се осмехивала. 

Прочиmdв nись.мО вслух, она улыбнУлась. 

ПрочитавПIИ писмо наглас, она се осмехнула. 

§ 367. Глаголсl\':И прилог иесврmеиог вида састоји се од основе 
caдamњeг времена и суфикса -а или -я, нпр. 

дышdmь: 
любumь: 

делаmь: 
у.мывdmься: 

дыш-d 

люб-я 
делая = дела(ј-а/ 
у.мывdясь 

Напомена. - Разлика између та два лика истог суфикса глаголског 

прилога свршеног вида постоји само у писању. Фонолоmки то је увек суфикс 

l-аЈ, који се иза већине меких сугласника (осим оних који се пишу словима ч, 
щ) пише као -я (нпр. знdя), иза Ч, Щ и тврдих Ж, Ш као -а (нпр . .мОлча, дыша), 

а ако је глагол повратан, облик глаголског прилога се завршава постфиксом 
-сь (нпр. боЯсь). 

Уп. такође: 

И всю ночь наnролёm жду госmей дopoгUx, / шевeлsi кандалd.ми цеnочек 
дверныl •. (Манд.) 
и сву дугу ноћ чекам драге госте звецкајући оковима ланчића на вратима. 
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§ 368. Глаголи изведени од -давать, -знавdть, -ставать, као и сам 
глагол давать имају у глаголском прилогу несвршеног вида императивну 
основу ширу од основе садашњег времена, уп. 

3. л. презента: гл. прилог: 
давоmь: 
всmавоmь: 
узнавdmь: 

даюm давdя 
всmаюm всmавdя 
узнаюm узнавdя 

2. л. императива: 
давой-0 - давой-mе 
всmавой-0 - вставой-те 
узнавdй-0 - узнавdй-те 

§ 369. Нагласак глаголског прилога несвршеног вида обично је 
исти као у облику 1. л. садашњег времена, уз неке изузетке, нпр. у обли
цима глагол ских прилога лёж:а, сuдя, стоя, молча, глfiдя нагласак је на 
првом слогу иако би сагласно изнетом правилу требало да буде на другом 
слогу. 

§ 370. Глагол быть има глаголски прилог несвршеног вида БУдучи. 
Облик на -учи у народној поезији има још неколико глагола. 

Напомена. - Глаголски прилог несвртеног вида немају, поред не
ких других, глаголи: бuть, бдеmь, вить, врать, вязdть, гнуть, жать, сдать, 
жрать, лгать, лuзdть, лuть, мdзать, нuзdть, nисоть, nить, nлясdmь, резать, 
рваmь, ржать, слаmь, сьmаmь, mесоmь, mкаmь, mереть, mоnтоть, чесdть, 
шumь итд., као и глаголи на -нуmь, нпр. mонуmь и сл. 

§ 371. Глаголски прилог несвршеног вида најчешће значи радњу ко
ја се одвија истовремено с радњом глагола у предикату (у садашњости, 
прошлости или будућности), при чему је семантички субјекат за обе радње 
исти, нпр. 

И всяк зевdет да жuвёт, / И всех нас гроб, зевdя, ждёm. (пушкин) 
И свако зева и живи, и све нас ковчег зевајући чека. 

Звуков xomUм - но созвУчuй боUмся, / Прdздным желdньем nределов 
томUмся, / Вечно их любuм, вечно сmрадdя. - / И умироем, не достuгdя. 
(Хипијус) 

Хоћемо звуке, али се бојимо сазвучја, чезнући у испразно ј жељи да до
сегнемо границе, вечно их волимо, вечно патећи, и умиремо не досежу

ћи. 

Уп. такође: 

Она говорит, улыбdясь. 
Говори осмехујући се. 

Она говорила, улыбdясь. 
Говорила је осмехујући се. 

Она будет говорить, улыбdясь. 

Говориће осмехујући се. 

Поред тога, глаголски прилог несвршеног вида може да има и нека 
друга значења, нпр. значења узрока или значење услова. Уп. 
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Не умея танцевать, она не ходила на танцы. 
Није ишла на игранке зато шrо није умела да игра. 

Не умея танцевать, она не будет ходuть на танцы. 
Ако не буде умела да игра, неће ићи на игранке. 

Иако глаголски прилог садашњи постоји и у српском језику, у ру

ском се тај облик чешће употребљава. У оба језика уместо конструкције са 
глаголским прилогом може се употребити зависна реченица, што се у срп
ском језику чешће чини него у руском. Ипак уп. у руском: 

Не умея танцевать, она не ходила на танцы. 
Она не ходила на танцы, потом у что не умела танцевать. 

§ 372. Глаголски прилог свршевог вида састоји се од основе про
шлог времена и суфикса -в, (ако је основа прошлог времена на самогла
сник), или -ши (ако је основа прошлог времена на сугласник), а ако је гла
гол повратан, суфикси су -вши- (ако је основа прошлог времена на самогла
сник) и -ши- (ако је основа прошлог времена на сугласник), после чега сле
ди постфикс -сь, нпр. 

nодышать: 

влюбuться: 

uсnечь: 
nострuчься: 

Уп. такође: 

nодыша-в 

влюбu-вшu-сь 
uсnёк-шu 

nострuг-шu-сь 

6кна разuнув, стоят магазUны. (Мајак.) 
Продавнице стоје разјапивmи излоге. 

И наколовшuсь на шuтьё / с невьzнутой uголкой / внезаnно вuдuт всю её 
/ u nлачет втuxомОлку. (Паст.) 
И убовши се на рад с иглом која је у љему остала, одједном је види сву 

и тихо плаче. 

Напомена. - Нагласак у глаголском прилогу сврmеног вида исти је 
као у облику мymкoг рода у проmлом времену. 

Неки глаголи свршеног вида имају облик глаголског прилога не
свршеног вида са значењем глаголског прилога свршеног вида. Такви су 

глаголи выйmи, nойmи, nрийmи, уйmи, nерейmи, увидеmь, nриllесmи и неки 
други, нпр. 

Прuдя на работу, он nозвонил домОЙ. 
Доmавши на посао, телефонирао је кући. 

Мальчuк шё.л, в закат глаза уставя. (Мајак.) 
Дечак је ишао, уперивши поглед у залазак сунца. 

Напомена. - Дублети глаголских прилога сврmеног вида типа 

услыlавв // услыlаa постоје и у следећим случајевима: возвратuв // возвратя, 
возвратuвшuсь // возвратясь, зайдя // зашедшu (заст.), заметuв // заметя, 
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наклонuв // наклошi, наклонuвшuсь // наклоюiсь, отвeзJi //отвёзшu, omмeтuв 
//отмеmя, отнеся //отнёсшu, nолюбuв // nолюбя, nрuвeзJi // nрuвёзшu, nрuнеся 
// nРUНёСШU, nройдя // nрошедшu (заст.), nростuв // nросmЯ, nростuвшuсь // 
nросmЯсь, склонuв // склоюi, убедuв // убедя, увuдев // увuдя и др. 

Дублети глаголских прилога свршеног вида постоје и у следећим слу

чајевима: воскреснув // воскресшu, выlеревшuсьь // выlершuсь,' дOCтUгHyв // 
достuгшu, замерев // зd.мершu // замершu, засохнув // засохшu, озЯбнув // 
озЯбшu, оnеревшuсь // оnёршuсь, ослеnнув // ослеnшu, omмepeв // оmмершu, 
умерев // умершu и др. 

§ 373. Глаголски прилози свршеног вида обично значе радљу која 
се остварила пре радље означене глаголом у предикату, али у ређим случа
јевима може значити радљу истовремену с радљом глагола у предикату па 
чак и такву која јој следи, уп. 

Отдохнув немного, он взЯлся за работу. 

Мало се одморивmи, он се латио посла. 

Она стоЯла, оnеревшuсь о nодокОнник. 
Стајала је ослонивmи се на прозорску даску. 

Он выlел,' осторожно закрыlв дверь. 
Изашао је пажљиво затворивmи врата. 

Поред тога, глаголски прилог свршеног вида може да има и нека 
друга значења, нпр. значења узрока или значење услова. Уп. 

Не научuвшuсь танцевать, она не ходила на танцы. 
Није ишла на игранке зато што није научила да игра. 

Не научuвшuсь танцевать, она не будет ходuть на танцы. 
Ако не научи да игра, неће ићи на игранке. 

И у руском, као и у српском језику, уместо конструкције са глагол

ским прилогом свршеног вида може се употребити зависна реченица, што 
се у српском језику чешће чини него у руском. Ипак уп. у руском: 

Не научuвшuсь танцевать, она не ходила на танцы. 
Она не ходила на танцы, nотом,у что она не научилась танцевать. 

ВРСТЕ ГЛАГОЛСКИХ ПРОМЕНА 

§ 374. Најопштија подела руских глагола према њиховим промена
ма обухвата прву и другу конјугацију, које се разликују првенствено пре
ма наставцима у садашњем или простом будућем времену. 

Подробније класификације глагола потпуније одражавају и друге 
њихове морфолошке специфичности. Таквих класификација има више. 
Међу њима се издваја класификација руских глагола А. А. 3ализњака, 
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изложена у његовом Грамашичком реЧllику руског језика, која се с неким 
изменама овде доноси. 

ТИП 1 (глаголи на - аmъ, -яmъ, -еmъ, нпр. делаmь, mеряmь, жалеmь) 

делать (ИНфИНИТИВ) 

Садашње време 3anоведни начин 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Јед. делаю. делаешь. делает делаЙ. nусть делает 

Ми. делаем, делаете. делают давай(те) делать. делаЙте. nусть делают 

Будуће време 

1. 2. 3. 
Јед. буду делать. будешь делаmь. будет делать 

Ми. будем делать. будете делать. бјдут делать 

Пропшо време Потенцијал 

Јед. делat4 дbzaла. делало делал бы. делала бы. делало бы 

Ми. делалu (за сва три рода) делалu бы (за сва три рода) 

Глаголски прилог Радни глаголски придев Трпни глаголски придев 

Садашњи делая делающuй делаемый 

делаем (кратки) 

Прошли (с)делав(шu) делавшuй делаllllЫЙ 

делаll (кратки) 

Јед. 

Ми. 

Напомене. - Глаголи на -еть по правилу немају трпни партицип чак 

ни када су прелазни (изузеци: одолеть, nреодолеть и глаголи на -nечатлеть, 
нпр. заnечатлёIlНЫЙ). Глаголи на ненаглашено -еть (и с префиксом вы-, нпр. 
выlмотретьь ) такође немају трпни партицип, в. тип 5. 

ТИП 2 (глаголи на -оваmъ, -еваmъ, нпр. рuсоваmь, клеваmь) 

рисоваmъ (инфинитив) 

Садашње време 3аповедни начин 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 
рuсУю• рuсУешь• рисУет рисУй. nусть рисУет 

рисУем. рисУете• рuсУют давай(те) рисовать. рисУйте. nусть рuсУют 

Будуће време 

1. 2. 3. 
Јед. буду рисовать. будешь рисовать. бјдет рисовать 

Ми. будем рисовать. будете рисовать. будут рисовать 
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ПРОПDIо време Потенцијал 

Јед. рuсовdл,рuсовdла,рuсовdло рuсовdл бы, рuсовdла бы, рuсовdло бы 

Ми. рuсовdлu (за сва три рода) рuсовdлu бы (за сва три рода) 

Глаголски ПрШIOг Радни глаголски придев Трпни глаголски придев 

Садашњи рuqя рuqющuй рисјемый 

рисјем (кратки) 

Прошли (на)рuсовdв(шu) рuсовdвшuй (на)рuс6ванный 

(llа)рис6ван (кратки) 

Јед. 

Ми. 

Јед. 

ТИП 3 (глаголи на -нуть, нпр. выmянуmь) 

выlяllутьь (инфинитив) 

Будуће време Заповедни начин 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 
выmяну, выlяllешь,. выlянеmm вЬlmянu, nусmь вЬlmянеm 

выlянем,. выlянеmе,. выlяllуmm вы�янем(mе),' вы�яllumе,' nусmь выlянуmm 

ПРОПDIо време Потенцијал 

вы�янул,' вЬlmянула, вы�янулоo вы�янулл бы, вы�яllулаa бы, вы�яllулоo бы 

Ми. выmЯllУЛU (за сва три рода) выmяllУЛU бы (за сва три рода) 

Глаголски прилог Радни глаголски придев Трпни глаголски придев 

Садашњи 

Прошли вЬlmяllув(шu) вЬlmяllувшuй вы�януmыый 

вЬlmяllуm (кратки) 
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Напомене: 
1. Глаголи несвршеног вида, који су код овог типа ређи (нпр. mянуmь), 

имају презент (нпр. mяНУ, mЯнешь ... ), сложено будуће време (нпр. буду 
mянУmь ... ), императив (нпр. mяНU), перфекат (нпр. mянул), потенцијал (нпр. 
mянул бы) и радни пратицип садашљег времена (нпр. mЯНУЩUЙ). 

2. Неки глаголи поред инфннитива на -mь имају и дублетни инфини
тив на -чь (нпр. досmuгнуmь // досmUчь). 

3. Глаголи који испред суфикса -НУ- имају сугласник, у ПРОПDIом вре

мену и потенцијалу у облику мушког рода по правилу немају ни суфикс -НУ

нити наставак -л (нпр. nогибнуmь: nогuб, nогибла ... ), али неки глаголи могу 
имати факултативно оба облика (нпр. од глагола сохнуmь: сох, сОхла . ..// 
сохнул, с6хнула ... ) 

4. Маља група глагола гради поједине облике (првенствено перфекат, 
потенцијал и партиципе) мимо правила, односно према посебним правилима 
(нпр. вянуmь: вял, вJiнула ... // вJiнул, вJiла ... ). 



тип 4 (глаголи на -ить, нпр . .мнОжuть) 

М1l0:ж:uть (инфИНИТИВ) 

Садаппье време 3аповедни начин 
1. 2. З. 1. 2. З. 

Јед. МНОЖУ, множuшь, множuт множь, nусть множuт 

Ми. МНОЖим, множuте, множат давай(те) множuть, множuте, nусть множат 

Будуће време 

1. 2. З. 

Јед. буду множuть, будешь множuть, будет множuть 

Ми. будем множuть, будете множuть, будут множuть 

Пропшо време Потенцијал 

Јед. МНОЖUЛ,множuла,МНОЖUЛО МНОЖUЛ бы, множuла бы, множuло бы 

Ми. МНОЖUЛU (за сва три рода) МНОЖUЛU бы (за сва три рода) 

Глаголски прилог Радни глаголски придев Трпни глаголски придев 

Садашњи множа 

Прошли (nо)множuв(шu) 

Напомене: 

множащuй 

(nо)множuвшuй (по )множенный 

(nо)множен (кратки) 

1. Глаголи са сугласнипима /п!, /б/, /мI, /в/, /ф/ испред -иmь (нпр. гра
бumь) добијају иза тих сугласника /л'/ у првом лицу презента (нпр. грdблю, 
грdбuшь ... ); и у свим облицима трпног придева (нпр. грdбленный, грdбленная ... ) 

2. Глаголи са сугласницима /с/, /з/, /т/, /ДI и групом /ст/ испред -иmь 
(нпр. nросиmь, возиmь, mраmиmь, водиmь, nросmиmь) мељају те сугласнике и 
групе у /m/, /жI, /чI, /ж/, /ш':/ у првом лицу презента (нпр. nр(ЈШУ, nр6сuшь ... ; 
вожу, в6зuшь ... ; mрdчу, mрdтuшь ... ; вожу, в6дuшь ... ; nрощу, nросmишь ... ) и 
у свим облицима трпног придева (нпр. nоnр6шенный, оmв6женный, 
uсmрdченный, дов6женный, nрощённый ... ). Од тог правила постоје изузеци, 
нпр. nобедиmь: nобеждённый, освеmиmь: освещённый и др. 

З. Трпни партицип презента и овде се ретко среће, нпр. nросUмый, 
mомUмый, сmр6uмыЙ. 

4. И овде наставак за императив зависи првенствено од нагласка у 1. 
л. презента, нпр. mрdчу, императив: mраmь, али nрошу, императив: проси. 

ТИП 5 (глаголи на -еть, -ать, -ять, нпр. выглядеть, 
слышать, стоять) 

выlлядетьь (инфИНИТИВ) 

Садаппье време 3аповедни начин 

1. 2. З. 1. 2. З. 

Јед. выгIlяжJI' выглядuь,' выгllядтт выглядu' nусть вьzглядuт 

Ми. выг.llядuм' выгllядте,' выгllядm давай(те) выгllядтьь выглядuе,' nусть вьzглядят 
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1. 
Јед. буду вьzглядеть, 

Ми. будем вьzглядеть, 

Пропmо време 

Будуће време 

2. 
будешь вьzглядеть, 

будете вьzглядеть, 

3. 
будет вьzглядеть 

будут вьzглядеть 

Потенцијал 

Јед. вьzглядел, вьzглядела, вьzглядело вьzглядел бы, вьzглядела бы, вьzглядело бы 

Ми. вьzгляделu (за сва три рода) вьzгляделu бы (за сва три рода) 

Глаголски прилог Радни глаголски придев Трпни глаголски придев 

Садашњи вьzглядя вьzглядящuй 

Прошли 

1. 

вьzглядевшuй 

ТИП 6 (глаголи на -атъ, -ятъ, нпр. сыnать, сеять) 
сеятъ (инфинитив) 

Садашње време Заповедни начин 

2. 3. 1. 2. 3. 
Јед. сею, сеешь, сеет сей, nусть сеет 

Ми. сеем, сеете, сеют давай(те) сеять, сейте, nусть сеют 

Будуће време 

1. 2. 3. 
Јед. буду сеять, будешь сеять, будет сеять 

Ми. будем сеять, будете сеять, будут сеять 

Пропmо време Потенцијал 

Јед. сеял, сеяла, сеяло сеял бы, сеяла бы, сеяло бы 

Ми. сеялu (за сва три' рода) сеялu бы (за сва три рода) 

Глаголски прилог Радни глаголски придев Трпни глаголски придев 

Садашњи сея сеющuй сеемый 

сеем (кратки) 

Прошли (nо)сеяв(шu) сеявшuй сеянный 

сеян (кратки) 

ТИП 7 (глаголи на -стъ, -зтъ, -сти, -зтu, нпр. красть, 
грызть, "ести, везтu) 

везтu (инфинитив) 

Садашње време Заповедни начин 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Јед. везу, везёшь, везёт вези nусть везёт 

Ми. везё.м, везёте, везут везём(те) везuте nусть везут 
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Будуће време 

1. 2. 3. 
Јед. буду везтU. будешь везтU. будет везтu 

Ми. будем везтU. БУдете везтU. будут везтu 

Пропшо време Потенцијал 
Јед. вёз. везлd. везло вёз бы. везлd бы. везло бы 

Ми. везлu (за сва три рода) везлu бы (за сва три рода) 

Глаголски прилог Радни глаголски придев Трпни глаголски придев 

Садашњи везя 

Прошли (у)вёзшu 

вез:Ущuй 

(у)вёзшuй 

везомый 

везом (кратки) 

везённый 

везён 

ТИП 8 (глаголи на -чь. нпр. сmрuчь) 
сmрuчь (инфинитив) 

Caдamњe време Заповедни начин 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Јед. cтpuг.Y. стрижёшь. стрu:ж:ёт стриги nусть стрu:ж:ёт 

Мн. стрu:ж:ё.м. стрu:ж:ёте. cтpuг.Yт давйй(те) стрuчь. стригите. nусть cтpиг)iт 

Будуће време 

1. 2. 3. 
Јед. буду стрuчь. будешь стрuчь. будет стрuчь 

Ми. будем стрuчь. будете стрuчь. будут стрuчь 

Пропшо време Потенцијал 

Јед. cтpuг. стригла. стригло стриг бы. стрuгла бы. стрuгло бы 

Ми. стриглu (за сва три рода) стрuглu бы (за сва три рода) 

Глаголски прилог Радни глаголски придев Трпни глаголски придев 

Садашњи 

Прошли (о)стрuг(шu) 

стрuгУщuй 

стрuгшuй стрu:ж:енный 

стри:ж:ен (кратки) 

ТИП 9 (глаголи на -ереmь, нпр. заnереmь) 

заnереmь (инфинитив) 

Будуће време Заповедни начин 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Јед. заnру, заnрёшь, заnрёт заnрu nусть заnрёт 

Ми. заnрё.м, заnрёте. заnрут заnрё.м(те). заnрuте, nусть заnрут 
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Пропшо време Потенцијал 

Јед. зdnер,заnерл~ зdnерло зdnер бы, заnерлd бы, зdnерло бы 

Мн. зdnерлu (за сва три рода) зdnерлu бы (за сва три рода) 

Глаголски прилог Радни rлаголски придев Трпни rлаголски придев 

Садашњи 

Прошли зdnер(шu) 

заnерев 

зdnершuй зdnертый 

зdnерт (кратки) 

ТИП 10 (глаголи на -ороть, -олоть, нпр. nороmь, JUолоmь) 

JUол6ть (инфинитив) 

Садашље време Заповедни начин 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Јед. .мелю, .мелешь, .мелет .мели nусть .мелет 

Мн. .мелем, .мелете, .мелют давай(те) .молОть .мелите nусть .мелют 

Будуће време 

1. 2. 3. 
Јед. буду .молОть, будешь .молОть, будет .молОть 

Ми. БУде.м .молОть, будете .молОть, будут .молОть 

Пропшо време Потенцијал 

Јед. .молОл,.молОла,.молОло .молОл бы, .молОла бы, .молОло бы 

Мн. .молОлu (за сва три рода) .молОлu бы (за сва три рода) 

Глаголски прилог Радни глаголски придев Трпни rлаголски придев 

Садашњи .мелЯ 

Прошли (раз).молОв(шu) 

.мелющuй 

.молОвшuй .мОлотыЙ 

.мОлот (кратки) 

тип п (глаголи бumь, вumь, лumь, numь, шumь и њихове изведенице) 

шuть (инфинитив) 

Садашње време Заповедни начин 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Јед. шью, шьёшь, шьёт шей, nусть шьёт 

Мн. шьё.м, шьёте, шьют давай(те) шuть, шeuте, nустьшьют 

Будуће време 

1. 2. 3. 
Јед. будушuть, будешь шuть, будет шuть 

Мн. БУде.м шuть, будете шuть, будутшuть 
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Пропmо време Потенцијал 

Јед. шил, шUла, шUло шWl бы, шUла бы, шUло бы 

Ми. шUлu (за сва три рода) шUлu бы (за сва три рода) 

Глаголски прилог Радни глаголски придев Трпни глаголски придев 

Садашњи шыощuй 

Прошли (с)шuв(шu) шuвшuй шuтый 

шuт (кратки) 

ТИП 12 (глаголи на -ыть, -уть, -ить, -еть, нпр. рыть, дуть, nеть, брuть 
и њихове изведенице) 

OmKPbZmb (инфинитив) 

Будуће време Заповедни начин 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Јед. откр6ю, откр6ешь, откр6ет открой, nусть откр6ет 

Ми. откр6ем, откр6ете, откр6ют откр6ем(те), откр6йте, nусть откр6ют 

Пропmо време Потенцијал 

Јед. открыл, открЫла, открылo открыл бы, открылa бы, открЫло бы 

Ми. открылu (за сва три рода) открылu бы (за сва три рода) 

Глаголски прилог Радни глаголски придев Трпни глаголски придев 

Садашњи 

Прошли отКРЬlв(шu) отКРЬlвшuй открыlыый 

отКРЬlт (кратки) 

тип 13 (глаголи на -даваmь, -знаваmь, -сmаваmь и њихове изведенице) 

давать (инфинитив) 

Садашље време Заповедпи начин 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Јед. даю, даёшь, даёт давай, nусть даёт 

Ми. даём, даёте, дают давайте, nустьдают 

Будуће време 

1. 2. 3. 
Јед. БУду давать, будешь давать, будет давать 

Ми. БУдем давать, будете давать, будут давать 

Пропmо време Потенцијал 

Јед. давал, давала, давало давал бы, давала бы, давало бы 

Ми. давалu (за сва три рода) давалu бы (за сва три рода) 
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Глаголски прилог Радни глаголски придев Трпни глаголски придев 

Садашњи давdя даЮщuй даваемый 

даваем (кратки) 

Прошли дававшuй 

Јед. 

Ми. 

ТИП 14 (глаголи мять, жать, њихове изведенице и 
префиксални глаголи на -чать, -ять, -nять) 

мять (инфинитив) 

Садашље време Заповедни начин 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 
МНУ, мнёшь, мнёт мни nусть мнёт 

мнём, мнёте, мнут давай(те) мять мнuте nустьмнут 

Будуће време 

1. 2. 3. 
Јед. будумять, будешь мять, будет мять 

Ми. будеммять, будете мять, будут мять 

Пропшо време Потенцијал 

Јед. мял, мЯ.ла, мЯ.ло мял бы, мяла бы, мяло бы 

Ми. мял (за сва три рода) мЯ.лu бы (за сва три рода) 

Глаголски прилог Радни глаголски придев Трпни глаголски придев 

Садашњи мн.Ущuй 

Прошли (nо)мяв(шu) мЯвший мЯтый 

Јед. 

Ми. 
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мЯт (кратки) 

ТИП 15 (глаголи деть, етать, етыть, њихове изведенице и 
глаголи на -етрять) 

стать (инфинитив) 

Будуће време Заповедни начин 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 
стану, станешь, станет стань, nусть станет 

станем, станете, станут станем(те), станьте, nусть станут 

Пропшо време Потенцијал 

Јед. стал, стала, стало стал бы, стала бы, стало бы 

Ми. сталu (за сва три рода) стали бы (за сва три рода) 



Глаголски прилог Радни глаголски придев Трпни глаголски придев 

Садашњи 

Прошли сmав(шu) сmdвшuй 

Јед. 

Мн. 

ТИП 16 (глаголи жuть, nлыть, слыть и њихове изведенице) 

:ж:uть (инфинитив) 

Садашње време Заповедни начиН 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 
жuву, живёшь, живёm живи, nусmь жuвёm 

жuвём, жuвёте, живјт давай(те) жить, жuвите, nусть живјт 

Будуће време 

1. 2. 3. 
Јед. будужить, будешь жить, будеmжить 

Мн. будемжuть, будете жuть, будутжить 

Прошло време Потенцијал 

Јед. жWl, ЖWld, жUло жWl бы, ЖWld бы, жUло бы 

Мн. жUлu (за сва три рода) жUлu бы (за сва три рода) 

Глаголски прилог Радни глаголски придев Трпни глаголски придев 

Садашњи живя жив.УщиЙ 

Прошли (nере)жив(ши) живший (nере)жиmый 

(nере)жит (кратки) 

Најчешћи неправилни глаголи 

ТИП 17 
быть (инфинитив) 

Садашње време Заповедни начин 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Јед. (есть) будь nусть б.Удет 

Мн. (суть) будем(те) будьте nустьбудут 

Будуће време 

1. 2. 3. 
Јед. буду будешь будет 

Мн. будем будете будут 
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Прошло време Потенцијал 

Јед. был, былd, бьzло бьzл бы, бьzлd бы, бьzло бы 

Ми. БЫли (за сва три рода) бьzли бы (за сва три рода) 

Глаголски прилози Радни глаголски придеви Трпни глаголски придеви 

Садашњи будучи будущий 

Прошли (nо)бьzв бьzвший 

ТИП 18 
хотеть (инфинитив) 

Садашље време Заповедни начин 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Јед. хочу хочешь хочет хоти nустьхочет 

Ми. xoтUм хотите хоmЯт хотите nустьхоmЯт 

Будуће време 

1. 2. 3. 
Јед. БУду будешь будет 

хотеть хотеть хотеть 

Ми. БУдем будете будут 

хотеть хотеть хотеть 

Прошло време Потенцијал 

Јед. хотел, хотела, хотело хотел бы, xome.rza бы, хотело бы 
Ми. хотели (за сва три рода) хотели бы (за сва три рода) 

Глаголски прилози Радни глаголски придеви Трпни глаголски придеви 

Садашњи хоmЯщий 

Прошли (за)хотев хотевший 

ТИП 19 
идт" (инфинитив) 

Садашље време Заповедни начин 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Јед. иду идёшь идёт иди nусть идёт 

Ми. идём идёте идут идём(те) идите nусть идут 

Будуће време 

1. 2. 3. 
Јед. буду будешь будет 

идти идти идти 

Ми. БУдем БУдете будут 

идти идти идmи 
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ПРОПDIо време Потенцијал 

Јед. шёл, шла, шло шёл бы, шла бы, шло бы 

Ми. шли (за сва три рода) шли бы (за сва три рода) 

Глаголски прилози Радни глаголски придеви Трпви глаголски придеви 

Садашњи идА идfщий 

Прошли шедши шедший 

ТИП 20 
уйmu (инфинитив) 

Будуће време Заповедни начин 
1. 2. 3. 1. 2. 3. 

Јед. уйду уйдёшь уйдёт уйди nустьуйдёт 

Ми. уйдём уйдёте уйдут уйдём(те) уйдите nустьуйдут 

ПРОПDIо време Потенцијал 

Јед. ушёл, ушлd, ушло ушёл бы,ушлd бы, ушло бы 

Ми. ушли (за сва три рода) ушли бы (за сва три рода) 

Глаголски прилози Радни глаголски придеви Трпви глаголски придеви 

Садашњи 

Прошли уйдА ушедший 

(ушедши) 

ТИП 21 
ехаmь (инфинитив) 

Садашље време Заповедни начин 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Јед. еду едешь едет nоезжdй nусть едет 

Ми. едем едете едут едем(те) nоезжdйте nусть едут 

Будуће време 

1. 2. 3. 
Јед. буду будешь будет 

ехать ехать гхать 

Ми. будем будете будут 

ехать ехать ехать 

ПРОПDIо време Потенцијал 

Јед. ехал, ехала, ехало ехал бы, ехала бы, ехало бы 

Ми. ехали (за сва три рода) ехали бы (за сва три рода) 
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Глаголски прилози РаДIШ глаголски придеви Трпни глаголски придеви 

Садашњи ед учи едущий 

(иекњиж.) 

Прошли (nро)ехав ехавший 

ТИП 22 
есmь (инфинитив) 

Садашље време Заповедни начин 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Јед .ем ешь ест ешь nусть ест 

Ми. едим едuте едят давай(те) есть ешьте nусть едят 

Будуће време 

1. 2. 3. 
Јед. буду будешь будет 

есть есть есть 

Ми. будем будете будут 

есть есть есть 

Пропшо време Потенцијал 

Јед. ел, Ьщ ыо ел бы, ела бы, ело бы 

Мн. ели (за сва три рода) ели бы (за сва три рода) 

Глаголски прилози РaДIШ глаголски придеви Трпни глаголски придеви 

Садашњи едящий 

Прошли (съ)ев евший еденный 

еден (кратки) 

тип 23 
даmь (инфинитив) 

Будуће време Заповедни начин 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Јед. дам дашь даст дай nустьдаст 

Мн. дадим дадuте дадут дадим(те) дайте nусть дадут 

Пропшо време Потенцијал 

Јед. дал,дала, дdло дал бы, дала бы, дdло бы 

Ми. дали (за сва три рода) дали бы (за сва три рода) 

Глаголски прилози Радни глаголски придеви Трпни глаголски придеви 

Садашњи 

Прошли (с)дав давший данный 

дан (кратки) 
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ПРЕДИКАТИВИ 

§ 375. Предикативи (nредикативы, катег6рuя состоянuя) су речи 
које се употребљавају само у саставу предиката иако нису глаголи, нпр. 

Мне некуда б6льше идти. 
Немам куда више да идем. 

Скучно на этом свете, господа. (Гогољ) 
Досадно је на овом свету, господо. 

Надо жuть. (Чехов) 
Треба живети. 

Многе неглаголске речи могу бити употребљене у саставу предика
та иако таква употреба за њих није основна, а пре свега именице (нпр. Он 
был офuцером) и придеви (нпр. Она умна). За разлику од такве, предика
тивне употребе речи које припадају другим врстама прави предикативи су 
неглаголске речи који могу бити употребљене искључиво предикативно, тј. 
само у саставу преДИката, нпр. 

М6жно войти? Надо ехать. 
Да ли MOry да уђем? Треба да се иде. 

§ 376. У ширем смислу предикативи су све неглаголске речи које 
могу бити употребљене у саставу предиката иако могу имати и друге син
таксичке функције. Тако схваћен предикатив није врста речи него део ре
ченице, а прецизније - део предиката, нпр. весело, грех, душно, жарко, 
лень, необходUмо, неох6та, смех, слыlно,' скУчно, те.мн6, тесно, х6лодно 
итд., уп. примере са прилогом или именицом (у левом ступцу) и с предика
тивом (у десном ступцу): 

Дети весело uгрdлu. 
Деца су се весело играла. 

Утро БЬ1ЛО зн6Йно. 
Јутро је било вруће. 

в nарке весело. 
у парку је весело. 

В n6ле БЬ1ЛО зн6Йно. 
У пољу је било вруће. 

Наступила осенняя nора. Прощай, мне nора. 
Почела је јесен. Збогом, време ми је да идем. 

§ 377. Предикативи су веома разноврсни и морфолошки и значењ,:, 
ски. у морфолошком погледу, највећи број предикатива је у вези са имени
цама (нпр. nора, жаль), заменицама (нпр. некого, нечего), придевима (нпр. 
рад, горdзд) или прилозима (нпр. м6жно, должн6). Предикативи су већи
ном непроменљиве речи, али су неки међу њима променљиви (нпр. некого, 
нечего имају промену према падежима, а как6в, так6в промену према ро
ду и броју). 

§ 378. За разлику од глагола, који обично означава ју радње, одно
сно процесе и акције, а ређе стања, предикативи именују првенствено ста
ња, нпр. 
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Намnора. 
Време нам је. 

Мнежаль. 
Жао ми је. 

Как мало в этой жuзнu надо / Нам, детям - и тебе и мне. / Ведь серд
це рdдоваться радо / и сdмой малой новuзне. (Блок) 
Како је мало у овом животу потребно нама деци - и теби и мени. Па ср
це се радо обрадује и најмањој промени. 

§ 379. Конструкције с предикативима имају категорију времена, 
која се изражава помоћу копуле (помоћног глагола), са нултим обликом у 
презенту, уп. Мне былo :ж:аль, Мне жаль, Мне будет жаль. 

§ 380. Неправи предикативи, тј. предикативи у ширем смислу, 
као речи различитих врста које могу бити употребљене и предикативно, 
уколико припадају и описним придевима, односно прилозима, могу имати 
степене поређења, нпр. 

Сейчdс светло. Будет ещё светлее. 
Сада је светло. Биће још светлије. 

§ 381. Предикативи су увек део предиката безличне реченице. У та
квим реченицама семантички субјекат је у облику датива (нпр. Мне неког-
д "н ") а, емам времена . 

у конструкцијама с предикативима може бити употребљен инфи
нитив или прилог, односно прилошки израз, нпр. 

Надо лечUться. 
Треба се лечити. 

я Оченьрад. 

Врло ми је драго. 

ПРИЛОЗИ 

§ 382. Прилози (наречuя) су непроменљива врста речи, са изузет
ком прилога који имају степене поређења, које значе особину радње (нпр. 
внuмdтельно слушать), стања (нпр. сnокойно сnать), или својства - када 
прилози одређују придев (нпр. слuшком яркий), или други прилог (нпр. 
очень громко) или именицу (нпр. дом напротив). Иако могу да одређују 
различите врсте речи, прилози у највећем броју случајева одређују глаго
ле, односно реченичне предикате. 

Прилози имају синтаксичке функције адвербијала (нпр. работать 
в.месте) или неконгруентног атрибута (нпр. до рога вnрЙво). 

Често прилог може да буде употребљен као предикатив, уп. следе
ћи пример, где је у првој реченици предикатив, а у другој прилог: 
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Жumь - хорош6, а хорош6 жumь ещё лУчше. 
Добро је живети, а живети добро још је боље. 

Прилози према значењу обухватају, сагласно подели уобичајеној у 
науци о руском језику, одредбене и околносне прилоге. 

Одредбени прилози (оnределительные наречия) деле се на начин
ске и количинске. 

§ 383. Вачински прилози (наречия 6браза действuя) одговарају на 
питања как? KaKUм 6бразом? KaкUм сn6собом? и највећим делом су фор
мално једнаки одговарајућим описним придевима кратког облика у сред
њем роду једнине (нпр. ново, хорошо, легкО). 

§ 384. Количински прилози (наречuя меры и степени) значе меру 
или степен особине или раДње и одговарају на питања сколько? как много? 
в какой степени? Они имају значење или појачавања (нпр. много, 6чень, 
слишком, весьма) или ослабљивања (нпр. немн6го, мало, еле-еле). Појача
вање или ослабљивање може бити изражено и нумерички, нпр. 
увеличиться вдв6е, сокраmиmься втр6е, трижды nовторить и сл. 

§ 385. Околносни прилози (обстоятельсmвенные наречия) деле 
се према ужем значењу на прилоге места (нпр. где, mут, там, внuзу, на
верхУ, вnереди, позади), правца (нпр. Kyдd, откуда, сюдd, отсюда, туда, 
отmуда, снизу, сверху), времена (нпр. когда, с какИх nор, до каких nор, 
mогда, сейчdс, теnерь, вчерd, уmром, давн6), узрока (нпр. nочему, отчег6, 
сгорячd, nонев6ле, сдуру) или циља (нпр. зачем, затем, для чег6, назл6, 
нар6чно ). 

§ 386. Модални прилози су посебна значењска група прилога, нај
ближа одредбеним, тј. описним прилозима, која се у неким класификација
ма, заједно с другим сличним речима, издваја у класу модалних речи. Мо
далним прилозима говорно лице исказује своју квалификацију онога о че
му говори, било у виду реалности или нереалности (нпр. верно, безусл6вно, 
действительно) или степена вероватноће (нпр. вряд ли, возможно, nо
видUМOMY, очевидно, вероятно, наверно, конечно, несомненно). У реченици 
су модалне речи обично издвојене интонацијски (често се односе на целу 
реченицу), а у писању су издвојене интерпункцијски, нпр. 

Он был, конечно, дов6лен. 
Он је, наравно, био задовољан. 

§ 387. Прилози према структури налазе се у вези с разл~итим вр
стама речи. Тако се разликују прилози који су постали: од придева (нпр. 
гр6мкий - громко, тихий - тихо, н6вый - nо-н6вому), од именица (нпр. 
Утром, внuзу, сверху, снUзу, дома, дом6й, nешк6м), од бројева (нпр. 
двdжды, втр6е, nЯтью, в-шестых,' од заменица (нпр. nо-м6ему, совсем, 
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всегда), од глагола у облику партиципа (нпр. блестяще, торжествУюще), 
од глагола у облику глаголског прилога (нпр. лёжа, .мОлча, стоя), од дру
гих прилога (нпр. отсюда, оттуда, далеко-далеко, блUзко-блUзко, креnко
накреnко, дав1lЬz.м-дав1l0). 

у функцији прилога употребљавају се и неки устаљени изрази, нпр. 

лицО.м к лицу, ИЗО д1lЯ в день, вре.мя от вре.ме1lИ, рука об руку, на босу Н0гу, 
засучuв рукава. 

§ 388. Степене поређења имају прилози на -о, или -е, постали од 
описних придева, и прилози од партиципа презента. 

Компаратив описних прилога према облику је једнак компаративу 
одговарајућих придева, али за разлику од придев ског компаратива, прило
шки компаратив има синтаксичку функцију адвербијала (= прилошке од
редбе). Уп. придевски и прилошки компаратив у следеће две реченице: 

Сег6дня ветер сильнее, чем вчера. 
Данас је ветар јачи него јуче. 

Сег6дня ветер дует сильнее, чем вчера. 
Данас ветар дува јаче него јуче. 

Већина описних прилога може бити употребљена и у облику сло
женог (тј. аналитичког) компаратива (нпр. более красиво, .менее увереНН0, 
более грО.мко итд.), Нпр. 

Кто nuшет б6лее красuво, он или она? 
Ко лепше пише, он или она? 

Низ прилога има само сложени облик компаратива (нпр. более 
гордо, более скользко, более жестоко, более дерзко, более усmdло, более 
сдержа1l1l0, .менее ИРО1lUчески). 

Компаратив прилога посталих од партиципа има само сложени 

облик, нпр. 

Она сег6дня ведёт себя б6лее вызывающе, чем вчера. 
Данас се понаша више изазивачки него јуче. 

Суперлатив прилога у живом руском језику има по правилу сложе
ни облик, док су прости облици као nОКОР1lейше, строжайше и сл. ретки. 
Сложени облици прилошког суперлатива састоје се од простог облика при
лошког компаратива и израза всех (за поређење са радњама живих бића), 
односно всего (за најопппије поређење), уп. 

Чаще всег6 мы гул1iем в nарке. 
Најчешће шетамо у парку. 

Мы гул1iем в nарке чаще всех .. 
Ми шетамо у парку чешће од свих. 

§ 389. Облици за изражавање субјективне оцене врло су карактери
стични за многе руске прилоге, нпр. хороше1lЬКО, давненько, легО1lЬКО, 
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частенъко, немножко, немнОжечко. Такви прилози имају функцију иска
зивања благонаклоности говорника према саговорнику или ономе о чему 
се говори, функцију наглашавања блискости или симпатије и сл., нпр. 

Давненько я у вас не был. 
Одавно нисам био код вас (драги моји). 

ПРЕДЛОЗИ 

§ 390. Предлози (nредлогu) су речи са примарно граматичком 
функцијом које се употребљавају у конструкцијама са именицама у одре
ђеном падежном облику, остварујући са падежним наставком сложену гра
матичку целину. На пример, у конструкцијама в кнuг-у, в машuн-у, в 
квартир-у и сл. то је функционална целина в ... -у, увек са истим опшrим 
значењем. У примерима какви су в сел-о, в вин-о, в nисъм-о у питању је 
друкчији падежни наставак (-о, а не -у), алије модел остао исти, а то је мо
дел: в + акузатив. Према томе, треба разликовати лексичко синтаксичку 
конструкцију с предлогом и конкретном именицом у одређеном падежном 
облику, од модела те конструкције, који је њена граматичка апстракција 
(као шrо разликујемо скуп од пет јабука од броја пет, који је математичка 
апстракција тог скупа, и од свих других скупова од пет елемената). 

§ 391. Предлошко-падежне конструкције имају синтаксичке функ
ције објекта (нпр. nосмотретъ на картuну), адвербијала (нпр. Они входилu 
в магазин), или неконгруентног атрибута (нпр. Это вход в магазин). Ређе 
се срећу предлошко-падежне конструкције у саставу предиката (нпр. Они 
6ылu в nечdлu // Они nечdлuлuсъ). 

§ 392. Предлози према саставу обухватају 

1) просте предлоге, нпр. из, на, по; 
2) мотивисане предлоге, нпр. вокруг, посреди, сзdдu; 
3) предлошке изразе. нпр. 6лизко к, далеко от, рядом с. 

Прости предлози су углавном једносложни, историјски примарни, 
морфемски најједноставнији и структурно немотивисани, нпр. 6ез(0), 6лuз, 
в(о), для, до, за, uз(о), к(о), крЬме, меж, между, на, над(о), о (06, 060), 
от(о) nеред(о) по, nод(о), nред(о), при, про, ради, с(о), сквозъ, у, через. 

Варијанте са вокализованим непостојаним самогласником (6езо, 
во, изо, ко, надо, 060, ото, nодо, nредо, со) употребљавају се у принципу 
ако следећа реч почиње групом сугласника, нпр. во мне, 060 всем, изо всех 
сuл и сл., али ту ипак нема чврстог правила. 

Напомена. - Предлози са вокализованим непостојаним /0/ долазе у 
следећим случајевима: безо всег6, безо вcJiких, во благо, во весь, во вз6ре, во 
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владение, во владении, во влdсти, во власть, во время, во все, во всём, во вся
кий, во вторник, во второй, во главе, во дворе, во избе;жdние, во Uмя, во исnол
нение, во льду, во мгле, во мне, во многом, во мно;жестве, во мно;жественном, 
во мраке, во рву, во рту, во СКОЛЬКО, во сне (али: в снах), во столько, во тьме, 

во флоте, во фрdке, во Фрdнции, во Фрdнцию, иза всего (// из всего), иза р;жи 
(// из р;жи), иза рта, ко времени (// к времени), ко всем, ко всемЈ, ко вторнику 
(// К вторнику), ко второму, ко дну, ко мне, ко многим, ко рту, ко сну (// к сну), 
надо всем (// над всем), нада лбом (// над лбом), нада мной, оба мне, nередо 
мной, nредо МНОй, пода всем, пода льдом, пода мной, со всем, со всйкuм, со 
вторника (// с вторника), со второго, со двора, со дна, со зла, со злобой, со 
злостью, со льда, со MHOгuми, со мной. 

Предлог о у варијанти об редовно долази испред речи које почиљу са

могласником (аб игре, об огне, аб Этом ... ), а у варијанти оба обично се употре
бљава испред речи које почиљу групом сугласника (оба всём, оба мне ... ) 

Већина простих предлога је иста или врло слична у руском и срп
ском језику, али у појединим случајевима неки предлози су у руском јези
ку у широј употреби него у српском (нпр. предлог при), а у другим неки ру

ски предлози уопште немају према себи формално сличан предлог у срп
ском језику (нпр. для, крдме, через), као што ни неки српски предлози не
мају према себи формално сличан предлог у руском језику (нпр. осим, сем, 
кроз, йреко и др.). 

Мотивисани предлози показују настанак предлога, односно његове 

везе с појединим врстама речи. Мотивисани су, поред других, предлози 

6лагодаря, в6лизu, ввuдy, вместо, вllутри, воnреки, вnереоо, вследствuе, 
из-за, из-под, исключdя, касательно, крдме, llавстречу, назад, llаnод66ие, 
llanp6ти~ дколо,nовер~nод661l0,nозад~nоnерё~nдсл~nосредu,nосред
ство.м, nре;ж:де, сnустЯ и др. Неки мотивисани предлози су сложенице 
(нпр. из-за), неки су префиксалне изведенице (нпр. nоверх), а неки су на
стали конверзијом једне врсте речи у другу (нпр. 6лагодаря'), 

Предлошки изрази представљају прелазну класу речи од конструк

ција са предлозима и апстрактније употребљеним именицама до израза са 
примарно предлошком функцијом, нпр. 
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Они ;живут далеко ат вокзdла. 
Живе далеко од железничке станице. 

Напомена. - У предлоmке изразе спадају, поред других, и блUзко К, 
вверх по, вдоль по, вместе с, вниз по, во uмя, во время, в отличие от, в отноше

нии (К), вnлоть до, в nользу, в nродол;жение, в nротивоnоло;жность, в связU с, 

в сИлу, вслед за, в смыlле,' в соответствии с, в сравнении с, в сторону, в 
течение, в ходе, в цел.ях, в чdсти, далеко от, за исключением, за счёт, 
навстречу К(О), на nротя;жении, начинdя с, невзирdя на, независuмо от, не
смотря на, не считdя, nараллЬљно с, по лин ии, по мере, по наnравлению к, по 

отношению к, по поводу, по nричине, по случdю, по сравнению с, по части, при 

nомощи, при nосредстве, смотря по, соглdсно с, сообразно с, соответственно 

с, соразмерно С, со сторон, с nомощью, сравнительно С, с целью, томУ назад. 



§ 393. Већина предлога употребљава се увек са истим падежом 
(нпр. без, из, оm, при, у и др.), неки се могу употребити с једним од два па
дежна облика (нпр. в, на, о, под и др.), а неки предлози могу се употреби
ти с једним од три падежна облика (по, с). 

Кратак преглед употребе најчешћих предлога с појединим паде
жима је следећи. 

нпр. 

Генитив: без без дома 
для для брdта 
до до дома 

из из дома 
от от дома 
с с дома (в. и акузатив, инструментал) 
у У дома 

Датив: к к дому 

по по дому (в. и акузатив, локатив) 
Акузатив: в в дом (в. и локатив) 

за за дом (в. и инструментал) 
на на дом (в. и локатив) 
о о камень (в. и локатив) 

по по nояс (в. и датив, локатив) 
под под стол (в. и инструментал) 

про про дом 

с с ndльчик (в. и генитив, инструментал) 
сквозь сквозь туман 

через через дом 

Инструментал: за за домом (в. и акузатив) 
над над домом (в. и акузатив) 

nеред nеред домом 
под под домом (в. и акузатив) 
с с домом (в. И генитив, акузатив) 

Локатив в в доме (в. и акузатив) 
на на доме (в. и акузатив) 
о о доме (в. и акузатив) 
по по окончdнии (в. и датив, акузатив) 

при при входе 

Напомена. - Већина предлога, поготову примарних и једносложних, 

нема свој нагласак него чини заједно са следећом речју јединствену акцентску 
целину. Неки предлози имају свој нагласак (нпр. ради), неки имају споредни 
нагласак (нпр. Около), а неки предлози могу имати споредни нагласак или могу 

бити без свог нагласка (нпр. через), ппо зависи и од темпа говора. 

§ 394. Многи предлози, а међу њима посебно прости предлози, 
имају више значења, при чему је врло често најстарије и најраспрострање
није просторно, односно конкретно значење (тј. значење места или прав
ца), док друга значења датог предлога представљају граматичке метафоре 
просторног значења, уп. важнија значења модела в + акузашив: 
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(войти) в дом (ући) у кућу (простор) 

(nрийти) в субботу (доћи) у суботу (време) 
(тетрадь) в клетку (свеска) на коцке (особина) 
(сто км) в час (сто км) на сат (количина) 
(смотреть) в упор (гледати) нетремице (начин) 
(быть) в отца (бити) на оца (поређење) 
(отдать) в ремонт (дати) на поправку (намена) 
(nолучить) в награду (добити) за награду (циљ) 

Иако су руски и српски прости предлози формално врло слични, а 
често су слични и према значењима, они се ипак и значењски и у употре

би могу доста и разликовати, lIПО захтева посебну пажњу код учења руског 
језика у српској средини. 

Такође врло често се исто значење исказује у руском језику једним 
предлогом, а у српском језику другим предлогом. Уп. неколико таквих ка
рактеристичних примера употребе предлога в и на у руском, односно пред
лога у и на у српском језику: 

В AHтapкmиKe - на Антарктику, в ApкmиKe - на Арктику, в 
горошек - на тачкице, на кружиће (тканина), во дворе - на дворИIIПy / у 
дворишту, в интернете - на Интернету, в клетку - на коцке (свеска), в 
клинике - на клиници, в командировке - на службеном путу, в конце - на 
крају, в Крыму - на Криму, в мире - на свету, в начtiле - на почетку, (са
молёт) в небе - авион на небу, в отделе - на одељењу, (лодка) в 

открытом море - чамац на отвореном мору, в отnуске - на одсуству, в 
пода рок - на поклон, в отца - на оца, в nОЛОСКУ - на линије, на пруге, в 
ремонт - на поправку, в селе - на селу / у селу, (шумок) в сердце - шум 
на срцу, в СицUлии - на Сицилији, в университете - на универзитету, в 

час - на сат. 

На войне - у рату, на заводе - у фабрици, на кјхне - у кухињи, 
(бег) на месте - трчање у месту, на охоте - у лову, на nенсии - у пензи
ји, на nредnриятии - у предузећу, на природе - у природи, на родине - у 

отаџбини, у завичају, на Украине - у Украјини, на фабрике - у фабрици. 
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Напомена. - Многи предлози допуппају или траже да у конструк
цијама са одређеним именицама нагласак буде на предлогу, а не на именици, 
нпр. на бок, под бок, по боку (пренос.), под вечер, по воду, на воду, за волос, за 

волосы, на год, за год, на голову, за голо ву, под голову, на головы, за головы, 
на гору, под гору, за гору, по двору (// по двору), на дом, из дому, ПО дому (// по 
дому), на землю, на зиму, за зиму, за косу, за косы, по льду (// по льду), по ле
су, из лесу, за морем, по морю, на мосm, по мосту, на небо, по небу, за ногу, на 

ногу, об ногу, под ногу, за HOгU, на ноги, под HOгU, за нос, на нос, по носу, из но
су, под носом, за ночь, на ночь, на nлечи (// на nлечи), на пол, об пол, по полу, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
под руки (взять), по снегу, при смерти, за сnину (зало:ж:ить руки), на сnину, по 
столу (ударить), за угол, на угол, за ухо, на ухо, по уху, за щеку (зало:ж:ить). 

Такође са бројевима: на два (разделить или умно:ж:ить), на три, на 
пять, на шесть, на семь, на восемь, на девять, на десять итд. 



ВЕЗНИЦИ 

§ 395. Везници (союзы) су непроменљиве речи са превасходно гра
матичким функцијама које, повезујући речи или реченице, изражавају од

носе међу њима. Речи које везници повезују моЈУ припадати истој врсти 
речи (нпр. война и мир, толстый и тонкuй, nели и играли итд.), или разли
читим врстама речи (нпр. Говорит, но nлохо; Ушли, хотЯ и nоздно и сл.). 

§ 396. Везници се према саставу деле на просте, мотивисане и ви
шечлане. 

Прости (или примарни) везници углавном су старијег порекла. Они 
су већином једносложни, а ређе су двосложни, нпр. и, а да, но, или, либо, 
лишь и други. 

Мотивисани (или секундарни) везници су млађег порекла и изведе
ни су из простих везника или других врста речи, нпр. где, когда, будто, 
если, правда, хотЯ. 

Вишечлани везници састоје се од две, три или четири речи, нпр. 

потом у что, с тех nор как, нес.мотрЯ на то что, в то врем.я как и сл. 

§ 397. Везници се према броју јављања у истој реченици деле на јед
нократне (најчешће а, но), или двократне (или - или, либо - либо, то - то). 

Посебну групу чине корелативни везници и везнички изрази, нпр. 

как - так и, не только - но и, чем - тем итд. 

§ 398. Везници према садржају синтаксичке везе коју оформљују 
моЈУ бити независни и зависни. 

Независни везници повезују речи или реченице које имају исту 
синтаксичку функцију, нпр. 

Они играли и nели. 

Свирали су и певали. 

Они сnерва играли, а потом nели. 
Прво су свирали, па су затим певали. 

Зависни везници повезују зависно-сложене реченице, нпр. 

Они ушли, nотому что у:ж:е 6ьzло nОздно. 

Orипши су јер је већ било касно. 

§ 399. Независни везници моЈУ бити 
- саставни (и, да, тоже, также, ни - ни, и - и, не только - но и, 

как - так и др.) 
- раставни (нпр. а, но, однако, да, за то) 
- искључни (нпр. Или, либо, Или - Или, либо - либо, то - то, не то 

- то, толи - толи), са МОЈУћношћу алтернативног значења у неким случа-
јевима (нпр. Или - Или, либо - либо) 

- поредбени (нпр. как, будто, словно, точно) 
- експликативни (нпр. то есть, точнее, во-nервых) 
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§ 400. Зависни везници могу бити 
- изрични (нпр. что, чт6бы, будто, будто бы) 
- месни (нпр. где) 
- правца (нпр. кудЈ, откУда) 
- временски (нпр. когдЈ, как, едвЈ, nокЈ, как т6лько, т6лько, 

т6лько что, в то вpeМJi как, между тем как, n6сле того как, nрежде чем, 
рdньше чем) 

- узрочни (нпр. nотому что, так как, вследствuе того что) 
- последични (нпр. так что, до тог6 что) 
- циљни (нпр. чт6бы, затем чт6бы, для тог6 чт6бы, с тем 

чт6бы) 
- условни (нпр. еслu, еслu бы, ежелu, когдЈ, раз) 
- начински (нпр. как, будто, как будто, кЈк бы, сл6вно, т6чно, 

будто бы, что, ст6лько ... ск6лько, чем, nод6бно тому как) 
- допусни (нпр. хотя, nускdй) 

§ 401. Понекад су везници у руском и српском језику само формал
но слични, а имају различита значења. Тако руски везник но значи "али" 
или "него", везник едвЈ значи "тек што", тачно значи "баш као", то - то 
значи "час - час" и сл., уп. 

Он хотел уйти, но не ушёл. 
Хтео је да оде, али није отишао. 

јто сделал не Саша, а Миша. 
То није урадио Саша него Миша. 

Как т6лько они вошли, кт6-то nостучdл. 
Тек што су упти неко је закуцао. 

Она х6дит т6чно nава. 

Хода као пауница. 

То как зверь она зав6еm, / то заnлачет как дumЯ. (Пymкин) 
Час заурла као звер, / час заплаче као дете. 

РЕЧЦЕ 

§ 402. Речце (частuцы) су непроменљиве и синтаксички несамос
талне речи којима се означава однос између учесника у говорној ситуаци
ји и исказа. Њима се даје пре свега модална квалификација, или се модифи
кује значење исказа у целини или у неком његовом делу. У том смислу 
основна функција речци је прагматичка. Изузетак су тзв. граматичке речце 
(нпр. бы) које се више условно и по традицији убрајају у речце. Речце су 
пореклом од других врста речи и нема чврстог формалног критеријума на 
основу којег би могле бити идентификоване. Различите врсте речи се поне
кад, поред својих других функција, користе и као речце, што додатно 
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отежава њихово препознавање. у руском, као и углавном и у српскомјези
ку, речце су постале од прилога (нпр. буквdлыю, блdго, в6все, вcё-тaкu, 

едва, единственно, именно, лdдно, nр6сто, так себе, т6лько, уж и друге), 
од глагола (нпр. бы, бывdло, бывdеm, бишь, ведь, дай, дайте, давай, 

давайте, де, дескать, знай, ишь, мол, nускай, nусть, nочтu, хоть, чymь и 

др.), од заменица (нпр. всё, всег6, себе, то, чег6, это), од везника (нпр. а, 
да, дdже, же, но), ређе од других врста речи, нпр. од предлога и именице 

(вр6де). 

§ 403. Речце према степену сложености деле се на једночлане 
(нпр. а, будто, да, ишь) и вишечлане (нпр. вряд ли, как раз, nр6сто

напросто, едва ли не, т6лько бы) 

§ 404. Речце према значељу обухватају 

1) модалне речце, нпр. да, неm, мол; 
2) модификационе речце, нпр. дdже, же, лишь; 
3) граматичке речце, нпр. nусть, бы, самый. 

§ 405. Модалне речце обухватају неколико врста 
- потврдне речце, такве као да, так, т6чно, нпр. 

Да, я соглdсен. 

Да, слажем се. 

- одричне речце, такве као не, неm, ни, отюЬдь не, нету (разговор
но), нпр. 

Не жалею, не зову, не nлdчу. (Јес.) 

Не жалим, не зовем, не rшачем. 

Нет, не тебя так nылко я люблЮ. (Љерм.) 
Не, ниси ти та коју тако rшамено волим. 

Он отнюдь не соглdсен. 

Он се уопппе не слаже. 

- упитне речце, такве као што су а, да, ну, да ну, как, ли, ль, ну, 
нежели,рdзв~ужел~ неужели,нпр. 

Жду ль чег6, жалею ли о чём? (Љерм.) 

Да ли неппо чекам, да ли за чим жалим? 

Разве вы заБылu 06 этом? 
Зар сте заборавили на то? 

- вољне речце, такве као IIlТO су да, дай, давай, nусть, nускай, ну, нпр. 

Давdй, давdй, уходи скорее. 

Хајде, хајде, одлази ппо пре. 

Ну, начинdЙте. 
Хајде, почињите. 
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- поредбене речце, такве као што су будто, как бы, словно, ровно, 
якобы, нпр. 

Будто всё уже сделано. 

Као да је све већ урађено. 

Они якобы согласUлись. 
Они су се тобоже сложили. 

- истинитосне речце, такве као авось, вряд ли, едва ли, небось, 

nо~dлуй, ча~ нпр. 

Авось nридУт. 

Ваљда ће доћи. 
Они, nожdлуй, не nридУт. 

Они, вероватно, неће доћи. 

- речце за ауторизацију исказа, такве као што су де, дескать, мол, нпр. 

Они нас, дескать, ждали. 
Веле да су нас чекали. 

- експресивне речце, такве као што су вот как, так, что за, ведь, 
дa~e, ну и, то-то, нпр. 

Ну и nогода! 
Баш је лоше време. 

Ведь мы вас не ожидdли. 
Па ми вас нисмо очекивали. 

§ 406. Модификациове речце могу бити 
- показне (воm, вон, это), нпр. 

Вон одна звёздочка, вон другdя. 
Ено једне звездице, ено друге. 

- временске (было, бывало), нпр. 

Они двинулись Быlоo на охоту, как вдруг nошёл дождь. 
Хтели су да крену у лов када је изненада почела да пада киша. 

Он, бывdло, сидел у нас часdми, не nроронив ни слова. 
Он би понекад седео код нас сатима не изустивmи ни речи. 

Напомена. - Речца бъlЛО (која нема еквивалент међу речцама у срп
'ском језику) уводи се у реченицу да означи намеравану, а понекад и започету, 

али прекинуту и неостварену радњу. 

Речца бывdло уводи се у реченицу да би се изразило или истакло да се 
у пропшости понављала радња означена предикатом. 

- речце за истицање (нпр. именно, как раз, nодлинно, nочтu, nря.мо, 
рО6НО, точно, чуть не), нпр. 
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- појачавачке речце (нпр. дdже, же, и, уже'), нпр. 

Я к вам пишу. Чего же боле? (Пyrnкин) 
Ја вам пишем. Па пrrа могу више? 

Они дdже nоссОрuлись. 
Чак су се посвађали. 

На стёкла вечности уже легло / Моё дыхание, моё теnлО. (Манд.) 
На стакле вечности већ је легао мој дах, моја топлина. 

- рестриктивне речце (нпр. лuшь, только, хоть), нпр. 

Молчdт гробницы, мумии и кости. / Лишь слову жuзнь дана. (Бунин) 
Ћуте гробнице, мумије и кости. Само је речи дат живот. 

Тёмная ночь. Только пули свистЯт по стеnи ... (ИЗ песме) 
Тамна је ноћ. Само меци фијучу по степи. 

3аnомни хоть Это. 
Бар то запамти. 

§ 407. Граматичке речце (да, nусть, nускdй, бы) употребљавају се 
у саставу сложених граматичких облика, и традиционално се такође увр
шгавају у класу речци, нпр. 

Да здрdвствует солнце! Да скроется тьма! (Пyrnкин) 
Нека живи сунце! Нека нестане тама! 

Но nусть она Вас больше не тревОжит. (Пyrnкин) 
Али нека Вас она [= моја љубав] више не брине. 

УЗВИЦИ 

§ 408. Узвици (междометuя) су непроменљиве речи које функцио
нишу као цели искази интонацијски и интерпункцијски одвојени од рече
нице у којој су употребљени, ако нису употребљени као синтаксички са
свим издвојени искази, уп. 

Ой, как больно! 
Јао, како боли! 

Ой! Как больно! 

Јао! Како боли! 

Узвици се према саставу деле на просте (или примарне) и мотиви
сане (или секундарне). 

П .. ,~, ,,~, .. ,., 'ф' 
рости узвици су у руском Језику. а. аu. ах. о. ОU. Э-Э., эх. НУ. у. 

И многи други. 

Мотивисани узвици су у руском језику: айдd! бdтюшки! вот так 
штfка! вот тебе раз! чёрт nобеpU! и др. 

Иако су узвици непроменљиве речи, неки узвици имају назнаке 

граматичке промене, као шго на! и hJ-те! носе различите информације о 
граматичком броју, нпр. 
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Вошла ты, резкая, как на-те. (Ма јак.) 

Упша си ти, оппра као - ево вам. 

§ 409. Узвици се према свом садржају обично деле на експресивне, 
императивне и ономатопејске, што одражава везу узвика са категоријом 
лица. 

Са првим лицем су повезани експресивни узвици, којима се исказу
ју различита емоционална стања говорног лица, нпр. 

ай-ай-ай! 

јао-јао! 

ой! 

јао! 
эх! 
ех! 

тьфу! 

фуј! 

За матушку Россию, ура, ура, ура! (ИЗ марша) 

За мајчЈЩу Русију, ура, ура, ура! 

Э -, сказdлu мы с Петром Ивановuчем. (Гогољ) 
Е - рекли смо ја и Петар Иванович. 

ура! 

ура! 

увыl' утешится ж:ена, / И друга'лучший друг заБУдет ... (Њекрасов) 
Авај, утешиће се супруга, / И пријатеља ће заборавити најбољи 
пријатељ. 

Гуси, гУси, га-га-га, есть хотите? Да, да, да. (ИЗ дечје песме) 

Гуске, гуске, га-га-га, дал' би јеле? Да, да, да .. 

Са другим лицем су повезани императивни узвици који су усмере

ни на скретање пажње и управљање понашањем човека или животиње ко

јој су упућени, нпр. 

кис-кис! 
мац-мац! 

брысь! 

шиц! 

цыn-цыn! 

пи-пи! 

ау! 

ој! (у природи) 

Мотивисани узвици типа айдd! могу бити у комуникативној вези са 
другим лицем једнине или множине, или са првим лицем множине, нпр. 

Айдd в лес! 
Хајдемо у шуму! // Идите у шуму! // Хајде у шуму! // Иди у шуму! и сл. 

Без икакве везе с првим или другим лицем су ономатопејски узви-

ци, којима се на начин уобичајен за руски језик преносе одређени звуци из 
природе, гласовИ: животиња и птица и сл., нпр. 

гав-гав! 

ав-ав! 

кука рекУ! 
кукурику! 

кря-кря! 

ква-ква! 

А девица хи-хи-хи да ха-ха-ха. (Пушкин) 
А девојка - хи-хи-хи и ха-ха-ха. 

ква-ква! 
кре-кре! 

§ 410. За руски језик карактеристичан је релативно већи број узви
ка који се употребљавају и у функцији предиката, тј. као да су у питању 
глаголски облици (такви узвици налазе се у творбеним односима с глаго

лима, уп. бац - бdцнуmъ, бах - бdxнуmъ), нпр. бац, бах, бросъ, будem, 
булmыl,, бух, вamiй(mе), взJiл(u), вuшъ, глядъ, грох, давdй(mе), uшъ, караул, 
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МОр2, nомилуй(mе), скок, сmук, mресь, mук, XIlоn, хрусm, чмок, шабdш, 
lШlёn, ш.мЫ2. Уп. у реченици. 

А он бултЫх в воду. 

А он бућ У воду. // А он бућиу у воду. 
Брат трах! рукой по столу. 

Брат тресву руком по столу. 

С друге стране, у руском, као и у српском, постоје ономатопејски 
узвици (нпр. за звуке којима се оглашавају животиље) за које није каракте
ристична употреба у предикату јер се у предикатској функцији употребља
вају одговарајући глаголи са ономатопејском основом, уп. 2ав-2ав -
2авкаmь, 20-20-20 - 2020mаmь, ква-ква - квакаmь, кря-кря - крякаmь, курлыl
курлы - курлыкаmь, .мяу - .мяУкаmь, хрю-хрю - xpIbкamь. Међутим постоје 
и многи глаголи са ономатопејском основом који нису изведени од узвика, 
нпр. лdяmь, ржаmь, pblKamb, рявкаmь и др. 

§ 4U. Узвици у руском као и у другим језицима имају велики број 
значељских нијанси које често јако зависе од контекста и ситуације у којој 
је узвик употребљен, IIПО посебно важи за експресивне узвике. Зато је мно
гим узвицима руског језика тешко наћи праве еквиваленте у другим јези
цима изван контекста љихове употребе у руском језику. 

§ 412. Узвицима би се могле прикључити увреде и псовке (нпр. 
сУкин сьщ св6лочь, 2адина и др.), када љихова функција није да пренесу 
информацију о нечему објективном, него пре свега да изразе негативна 
осећаља говорног лица према саговорнику или неком трећем лицу, одно
сно говорников покушај да увреди саговорника или неко треће лице, или 
просто да свој исказ учини експресивнијим. 

Узвицима се с једнаким правом понекад прикључују и речи-искази 
уобичајени у говорној етикецији (нпр. здрdвсmвуйmе, сnасuбо, 
nожdлуйсmа, nока, nросmUlmе/, nрощdйmе и сл.), нпр. 

ПрощdЙ. nрощdЙ. nодружка дорогdя! / Бог знает, быmь .мОжеm - на
всегда. (ИЗ ромавсе) 

Збогом, збогом, драга моја! Бог зна, можда - заувек. 
До свuдdнья. друг .мой. до свuдdнья! (Јес.) 

До виђеља, друже, до виђеља. 
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СИНТАКСА 

§ 413. Као део науке о језику синтакса има за предмет реченицу у 
различитим њеним облицима, значењима и функцијама. 

Као део језика синтакса је најсложенији језички подсистем, чија је 
централна јединица реченица. 

§ 414. Реченица (nредлож:ение) је најмања језичка јединица која 
може имати релативну комуникативну самосталност значења и облика, од

носно која може бити употребљена у одређеној конкретној говорној ситу
ацији као исказ (выскdзывание). Реченица припада језику, а када је упо
требљена, постаје исказ и припада говору (речь) и, још шире, дискурсу у 
којем је употребљена. Дискурс (дискурс) обухвата текст који се у некој го
ворној ситуацији ствара, као сложени исказ, и конкретне елементе дате го
ворне ситуације без којих тај текст не би постигао своју комуникативну 
функцију (такве елементе као што су место и време говора, учесници у ко
муникацији, њихова знања и ставови итд.). 

Реченица може бити проста или сложена. Проста реченица има по 
правилу један предикат (нпр. Она чиmаеm). Две или више простих речени
ца могу бити синтаксички повезане у сложену реченицу (нпр. Она чиmаеm, 
а он сnиm). Просте и сложене реченице, или саме за себе или синтаксички 
удружене, могу чинити надреченична синтаксичка јединства, нпр. таква 

као што је uасус или дијалог, и друге. 
Реченица је обично део изговореног или написаног текста, који има 

своја синтаксичка правила, и у који је реченица укључена и својим обли
ком и својим садржајем. С друге стране, у реченицу су укључене мање је
зичке јединице као делови реченице, као граматички облици и као речи са 
својим појед!fначним значењима, стилским вредностима итд. 

Реченица и синтагма 

§ 415. Реченицу чине речи у различитим својим значењима и обли
цима, са различитим синтаксичким, стилистичким и другим комуникатив

ним потенцијалима. Речи у реченици често су повезане у групе речи, а те 
групе речи могу бити повезане у још сложеније групе речи или - непо
средно у реченицу. 

§ 416. Групе речи које су повезане значењем, обликом и функцијом 
зову се синтагме. Нпр. у реченици Человек nьёm воду именица человек је 
субјекат, а воду је објекат, а у реченици 
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имамо субјекатску синтагму устdлый человек и објекатску синтагму 
холодllУЮ воду. 

Синтагме су веома издиференциране према врстама речи које су у 
њиховој основи, према степену сложености, синтаксичким функцијама и 

врсти везе која постоји међу деловима синтагме и према другим критери
јумима. 

Према врсти речи која им је у основи, постоје глаголске синтагме 
(нпр. любuть детей, nисать Кllигу, чuтdть стихи и сл.), именичке син
тагме (нпр. мой друг, любовь до смерти, любовь к жеllе, мать с ребёllКОМ, 
расскdз о детстве и сл.), придевске синтагме (нпр. бледllЫЙ от страха, 
строгий к деmям, nоследllUЙ за этот год, лdсковый с детьми, СКрОМllЫЙ в 
nоведеllии и сл.), прилоmке синтагме (нпр. очеllЬ хорошо, откУда-то 
сзdдu, nо-детски радост1l0, высоко в llебе и сл.). 

Према степену сложености синтагме се деле на просте синтагме, 
или двочлане синтагме (нпр. говорить nрdвuлЬ1l0, 1l0вый друг, слuшком 
увереll1l0 и сл.), у које спадају и случајеви са сложеним морфолошким об

лицима, тако да су у синтагми само две лексеме, али три правописне речи 

као речи, које се пишу одвојено једна од друге (нпр. будем говорить 
откровеll1l0, nусть 011 скdжет, сdмый трудllЫЙ воnрос и сл.); и сложене 
синтагме, у чијем су саставу више од две пунозначне речи (нпр. говорить 

совсем nрdвuлЬ1l0, мой 1l0вый друг, слuшком увереllllЫЙ человек и сл.). 

Облици синтаксичких веза 

§ 417. Речи и синтагме су у реченици повезане на више начина. Ве
зе које у реченици постоје између појединих речи или синтагми, које су 

према нечему узајамно ближе, могу имати посебне синтаксиЧке облике. 
Ако су речи или синтагме у некој синтаксичкој вези међусобно независне, 
говори се о синтаксичком односу координације (СОЧUllеlluе, со
чulluтелыlя связь). Нпр. у следећој реченици именице АllЯ и Оля, У пози

цији сложеног субјекта, налазе се у односу координације: 

Аня и 6ля nоехали в Подгорицу. 
Ања и Оља су отпyrовале у Подгорицу. 

§ 418. Ако се речи или синтагме у некој синтаксичкој налазе у та
квом односу да једна од њих зависи од друге као управне речи, онда се та

кав однос назива синтаксичким односом субординације (nодЧUllеlluе, nод
чulluтелыlя связь). Посебне врсте синтаксичке субординације су: 

1) конгруенција, нпр. 
2) рекција, нпр. 
3) прикључење, нпр. 

Он uзучаеm русскuй и французский языки. 

Она его nросmила. 

Они хорошо оmдохнУли. 
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§ 419. Конгруенција (согласование) је такав тип сmпаксичке везе-
међу деловима реченице који се испољава у чињеници да се делови рече

нице повезани значењем или заједничком сmпаксичком функцијом слажу 

у роду, броју, падежу, лицу или у категорији живо - неживо, при чему се 
зависни члан синтаксичке везе прилагођава главном члану те везе, ако ве

за није координативна. 

§ 420. Конгруенција се остварује само у категоријама заједничким 
за оба члана у синтаксичкој вези, нпр. новая KHUгa, али новые KHUгu (у дру
гом наведеном примеру нема слагања у роду јер придеви у множини не 

разликују род). Слично томе чланови било које именичке сmпагме не мо
гу да се слажу у лицу јер немају категорију лица, нпр. наш дом, нашего 
дома, нашему дому, наш дом итд. 

Напомена. - У теоријској граматипи руског језика именипе које 
имају исту конгруенцију, тј. које захтевају исте облике зависних чланова син

тагми, разврставају се у конгруенцијске класе. Тако, нпр. именипе типа сту
дент и концерт припадају различитим конгруенцијским класама јер у акуза

тиву поред различитих наставака траже и различите облике зависних речи у 

синтагми, уп. у акузативу једнине нового студента, новый концерт и сл. 

§ 421. Конгруенција у руском језику понекад се разликује од кон
груенције у српском језику. Тако, ако се придеви у атрибутској функцији 
односе на различите видове истог општијег појма, у руском се тај појам оз
начава именицом у множини, а у српском језику именицом у једнини, нпр. 

Она uзучает русскuй u чешскuй языкU. 
Она учи руски језик и чеmкијезик. // Она учи руски и чеmкијезик. 

§ 422. У руском језику основни бројеви се слажу са именицом уз 
коју стоје зато што имају падежну промену и могућност да у том погледу 
конгруирају са именицом, док у српском језику таква могућност (осим У 
неколико изузетака) не постоји, нпр. 

Она идёт к nятu девочкам. 
Она иде према пет девојчица. 

Она говорила о nятu девочках. 
Она је говорила о пет девојчипа. 

§ 423. У руском језику постоји слагање у падежу у конструкцијама 
типа мы двое, вы двое, они двое, док је у српском језику у одговарајућим 
конструкцијама веза друкчије уобличена, уп. 

Мы двое вошлu nервыми. 

Нас двоје смо упши први. 

§ 424. У руском језику придев у глаголској сmпагми с глаголом 
кретања или стања када је у дугом облику, не мора да буде у номинативу и 
да се на тај начин слаже у падежу са именицом у функцији субјекта на 
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коју се односи, него може да буде и у инструмеmалу, док се у српском је
зику придев у таквој позицији готово увек употребљава у номинативу, кон
груирајући у том погледу са субјектом. Уп. 

Он nришёл nfЈрвыЙ. 

Он је стигао први. 
Он nришёл nервым. 
Он је стигао први. 

§ 425. Рекција (уnравление) је својство глагола као лексичке једи
нице да тражи или допушта да именица, именичка заменица или именичка 

сиmагма која улази с њим у глаголско-именичку конструкцију (као зави
сни члан те сиmаксичке везе у којој је глагол управни члан) буде у одређе
ном падежном облику с предлогом или без предлога, нпр. говоритъ о 
брdте (именица је у локативу), али - разговdриватъ с брdтом (именица је 
у инструмеmалу). 

Рекција може бити и варијативна, у случајевима када је уз исту 
управну реч једнако правилно употребити један од два или више могућих 
облика, нпр. nросить хлеб // nросить хлеба. 

Рекција је најчешће својство глаголске лексеме, а ређе других вр
ста речи, нпр. именица или придева, уп. бdнка из-под варенья, друг дет
ства, заказ на бuлеты, интерес к музыке, клЯтва в верности, костюм в 
nол6ску, корм лошадя.м, мебель под орех, nеченье к чdю, nредисл6вие к 
журнdлу, экзdмен на чин; больн6й гриnnом, глух(6й) к nр6сьбам, жdдный 
до денег, жdдный к знdнuям, жdдный на власть, стр6гий к детя.м, 
чуждый зdвисти и сл. 

Напомена. - У свим наведеним примерима рекција руских именица 
или придева разликује се од рекције одговарајућих српских именица или при

дева. Постоји, међутим, много више случај ева када је таква рекција у руском 
и српском подударна, нпр. дверь в сад, выlодд на улицу, начdло концерта итд. 

§ 426. Рекција може бити јака или слаба. Јака рекција је обавезан 
облик повезивање једне управне речи са речју која од ње зависи (нпр. 
мытъ pyкu, n6лный зdвисти и сл.). Слаба рекција је један од могућих об
лика остваривања рекцијске везе, који се може остварити, али се не мора 
остварити, уп. nрочитdтъ книгу или nрочитdть книгу в библиотеке и сл. 

§ 427. Рекција у руском и у српском језику у највећем броју случа
јева је подударна, али нису малобројне ни разлике, нпр. (азбучним редом 
глагола): болеmь гриnnом (боловати од грипа), взяmься за раб6ту (латити 
се посла), всnО.мllиmь о .маме (сетити се маме), ехаmь на мdшине (возити 
се аутом), жалеmь о м6лодости (жалити за младошћу), жеllumь сьmа на 
красавице (/о/женити сина лепотицом), жерmвоваmь жизнью (жртвовати 
живот), забыmь о nодруге (заборавити /на/ другарицу), заказаmь KOCтIO.м у 
nортн6го (наручити одело коД//од кројача), играmь в футб6л (играти фуд
бал / играти се фудбала), uз.меllUmь мужу (преварити мужа), искаmь ра
б6ты (тражити посао), клевеmаmь на соседа (клеветати суседа), лебезumь 
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nеред шефом (улагивати се шефу), наблюдаmь за nорядком (пазити--на_ 
ред), надiяmься на nомощь (надати се помоћи), натЈсmь на врага (напасти 

непријатеља), обвuнumь служащего в крdже (окривити службеника за 
крађу), обмеюimься оnытом (разменити искуство), овладеmь креnостью 
(заузети тврђаву), оmказаmь соседу в nросьбе (одбити суседу молбу), 

оmняmь ребёнка у матери (одузети дете од мајке), оmсmаmь от брdта (за

остати за братом), тЈхнуmь МЬLЛом (мирисати на сапун), nоблагодарumь 
сестру (захвалити сестри), nодгоm6вumься к экзdмену (припремити се за 
испит), nодозреваmь служащего в крdже (сумњати на службеника да је 
украо), nодражаmь сестре (подражавати сестру), nоздравumь брdта с 
днём рождения (честитати брату рођендан), n6льзоваmься авторитетом 
(имати ауторитет), n6мнumь о детстве (сећати се детињства), nослаmь 
дочку за хлебом (послати ћерку по хлеб), nос.меЯmься над дураком (исме
јати будалу), nредуnредumь брdта об оnасности (упозорити брата на опа
сност), nренебречь обliзанностями (пренебрећи обавезе), nрuвыlнуmьь к 
новой работе (навићи се на нови посао), nрuвязаmь лошадь к дереву (веза
ти коња за дрво), nрuзнаmься судье в nрестуnлении (признати судији зло
чин), nрuложumь документы к заявлению (приложити документа прија
ви), nрuнадлежаmь к оnnозuции (припадати опозицији), nрuнудumь nод
судимО20 к nрuзнdнию (принудити оптуженог на признање), nросmumь 

ребёнка за невежливость (опростити детету неучтивост), разбuраmься в 
литературе (разумети се у књижевност), рuсковаmь жUзнью (ризиковати 

живот), склонumь nленника к nобегу (наговорити заробљеника на бекство), 
следumь за шnионом (пратити шпијуна), следumь примеру учuтеля (следи
ти пример учитеља), смеяmься над глуnостью (исмевати глупост), 
с.моmреmь на картину (гледати слику), с.моmреmь за детьми (пазити де
цу), соскјчumься по дому (ужелети се куће), сnрашuваmь бdбушку о 
здоровье (питати баку за здравље), сm6umь семерьи: (вредети за седморо), 

сmрадаmь аллергией (патити од алергије), ухажuваmь за больньLМ (него
вати болесника), ухажuваmь за девушкой (удварати се девојци), 
уnрекнуmь мужа в скјЈnости (пребацивати мужу шкртост), учumься на 
слесаря (учити за бравара). 

§ 428. Прикључење (nPUМЫKaHиe) је у руској синтаксичкој тради
цији такав вид зависне везе у којој је зависни члан те везе непроменљива 
реч, дакле, прилог, придев у облику простог компаратива, глаголски при

лог или инфинитив, нпр. идти наnраво, дети nостdрше, сидеть молча, 
nривыlкаa курить итд. Зависност субординираног члана у односу прикљу
чења не испољава се у неком од облика његове промене него у реду речи 

као и у његовом граматичком значењу и функцији. 
Понекад се прикључење узима у ширем смислу тако да обухвата и 

падежно прикључење (нпр. nрийти к ужину, город на Дунае, девушка в 
белом, nоследний в очереди итд.), тј. случајеве који се иначе сматрају обли
цима слабе рекције. 
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РЕЧЕНИЧНИ ЧЛАНОВИ 

§ 429. Према синтаксичким функцијама које у реченици имају ре
чи и синтагме који је чине разликује се више реченичних чланова. Неки од 
њих су главни јер конституишу реченицу па су у том смислу и обавезни, 
док су други споредни или неконститутивни чланови реченице. 

§ 430. Главни члан реченице, или ње.н конститутивни члан, јесте 
предикат (сказУе.мое). У значењу предиката одражен је главни однос у си
туацији означеној неком реченицом, нпр. Дедушка чuтdет газету, Бdбу
шка сnиm, С.меркdется итд. 

Формални предикат, тј. прирок, увек је у личном глаголском об

лику. Семантички предикат је значење предикатског дела реченице. 
Исти семантички !1редикат може у начелу имати два формална предиката 
или више њих, од којих се само један остварује у једној реченици. Тако, на 
пример, реченице Он заnел и Он нdчал nеть имају исти семантички преди
кат, а различите формалне предикате, тј. различите прироке. 

Формални предикат може бити глаголски и именски. 

§ 431. Глаголским предикатом назива се предикат у којем је пу
нозначни глагол - било сам (нпр. Он сnит), било са неким другим глаго
лом (нпр. Он х6чет сnать). Глаголски предикат може бити удвојен (нпр. А 
она сидuт u сидит). Именским предикатом назива се предикат у којем 
постоји глаголски елеменат само у облику копуле, тј. помоћног глагола 
быть или неког семикопулативног (= полупомоћног) глагола, нпр. казd
ться, и неглаголског елемента, који може бити именица (нпр. Он был сту
денто.м), придев (нпр. Он был дов6лен), прилог (нпр. Он был здесь). 

Када је именски предикат употребљен у презентском значењу, ко
пула се из оставља, нпр. 

Зем.л.Я голубdя. Небо чёрное. (Гагарин) 
Земља је плава. Небо је црно. 

§ 432. Пошто одсуство копуле има граматичку функцију једнако 
вредну као да је копула употребљена у неком од својих гласовних облика 
(нпр. за футур или перфект), такво одсуство копуле зове се нулта копула 
(нпр. Он - студент према Он был студенто.м, Он будет студенто.м). 

И глаголски и именски елеменат у саставу именског предиката мо

гу имати како просте тако и сложене морфолошке облика, што у типологи
ју предиката уноси још више разноврсности, нпр. 

Он был бы самым лучшuм сmуденmом. 
Он би био најбољи студент. 

§ 433. Према руској синтаксичкој традицији у главне чланове ре
ченице убраја се и субјекат (nодле:ж:dщее). У значењу субјекта одражен је 
носилац онога што се саопштава предикатом. 
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Формални субјекат (тј. подмет) увек је у облику номинатива, нпр;-

Олег сnит, Маша nоёт nесню, Солнце светит. 
Семаитички субјекат (или логички субјекат) носилац је онога ппо 

се саопштава предикатом, али није изражен именицом или именичком за
меницом у номинативу, нпр. Ему нездоровuтся "он је болестан", Лодку 
унесло ветром "Ветар је однео чамац" и сл. 

Реченица може бити без формалног субјекта, а неке врсте речени
ца чак ни не могу имати формални субјекат, нпр. безличне реченице 

(Светает) и неодређено-личне реченице (Вас ждут), из чега се такође ви
ди да је значај предиката у структури реченице и његов статус виши од ста

туса субјекта. 

§ 434. У неконститутивне, споредне чланове реченице спадају обје
кат, атрибут и адвербијал, поред још неколико других такође споредних 
чланова реченице. 

Објекат (доnолнение) јесте реченични члан на који је усмерена 
радња глагола у предикату. Директни објекат има облик беспредлошког 
акузатива, а под одређеним условима"": облик беспредлошког генитива, уп. 

строить дом, али ждать трам.вdя. Такав објекат зове се и йpaвu објекат 
за разлику од индирекшног, нейравог или даљег објекта, где се назив онога 
на шта прелази радња глагола у предикату налази у неком другом падежу, 

а не у облику резервисаном за прави објекат, нпр. nисать брату. Исти пре
дикат може да има у истој реченици и прави и неправи објекат, нпр. 

Она nuшет nисьмо брату. 

Она пише писмо брату. 

§ 435. Атрибут (оnределение) је реч или израз којим се у именичкој 
синтагми одређује именица. Конгруентни атрибут се у роду, броју и паде

жу слаже са именицом коју одређује и обично стоји испред ње (нпр. 
вечерняя звезда, от вечерней звездыl' к вечерней звезде ... ). Неконгруентни 
атрибут је нека неглаголска реч (чешће непроменљива) која се у роду, бро
ју и падежу не слаже са именицом коју одређује и иза које стоји, нпр. дом 
из кd.мня, от дома из кd.мня, к дому из кd.мня; Москва ночыо, из MOCKвbl 
ночыо, к Москве ночью ... ; nлатье беж, из nлатья беж, к nлатью беж ... 

у истој именичкој синтагми може бити и конгруентни и неконгру
ентни атрибут, нпр. незнакомыu человек с длuнными ycd.ми. 

§ 436. Адвербијал, или прилошка одредба (обстоятельство), 
представља реч или синтагму као одредбу, пре свега, предиката (нпр. Он 
выходит на улицу). Адвербијали могу имати облик само једног прилога 
(нпр. Он долго говорил) или читаве синтагме (нпр. он говоpUл без мd.лого 
три часа двадцать минУт). Према значељу адвербијали се деле на адвер
бијале за место (нпр. он жuвёт в Нuкшиче), адвербијале за правац (нпр. Он 
nоехал в Котор), адвербијале за време (нпр. Он встаёт рано), адвербијале 

232 



за узрок (нпр. Он ушёл из-за дож:дя), адвербијале за циљ (нпр. Он nрuшёл 
nосоветоваться), адвербијале за меру (нпр. Он вьmuл две бутыlкuu пива) и 
друге адвербијале. 

§ 437. Предикативии атрибут, или атрибутивни предикатив,јесте 
интонацијски или интерпункцијски издвојени атрибут који има својства и 
конгруентног атрибута (придевски облик, значење особине, одговара на 
питање как6й? или кот6рый) и својства именског дела предиката, тј. пре
дИКатива (релативно је издвојен у односу на део реченице који одређује -
и интонацијски, и местом у реченици, а и лако се развија у засебан преди
кат и засебну реченицу), уп. 

Усталые от раб6ты, раб6чие спали. 
Уморни од посла радници су спавали. 

Раб6чие, усталые от раб6ты, спали. 
Радници су, уморни од посла, спавали. 

Раб6чие спали, усталые от раб6ты. 
Радници су спавали, уморни од посла. 

Раб6чие спали. Они Быlии усталые от раб6ты. 
Радници су спавали. Они су били уморни од посла. 

§ 438. Апозиција (обос6бленное оnределенuе) је интонацијски и 
интерпункцијски издвојена именичка синтагма која је истог значења или 
блиског значења као именичка синтагма иза које стоји, коју одређује и са 
којом је конгруентна, нпр. 

Москва, столица России, один из cdмыx большUx город6в мира. 
Москва, престоница Русије, један је од највећих градова на свету. 

§ 439. У многим реченицама развијеније структуре може се наћи 
више функционално различитих реченичних чланова, нпр. 

Эта старУшка в очкdx, бабушка моег6 друга, каждое утро читает 

газету в nарке. 
Та старица с наочарима, баба мог друга, свакога дана чита новине у парку. 

у наведеном примеру поједине речи и синтагме представљају за-
себне реченичне чланове на следећи начин: Эта (~конгруентни атрибут) 
старУшка (~субјекат) в очкdx (~неконгруентни атрибут), бdбушка моег6 
друга (~апозиција), кdж:дое утро (~временски адвербијал) чuтdет 
(~предИКат) газету (~објекат) в nарке (~месни адвербијал). 
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Напоредни чланови реченице 

§ 440. Напоредни чланови реченице су такви чланови реченице ко
ји у истој реченици врше исту синтаксичку функцију, и који су обично У 

тесној смисаоној вези, а одвојени једни од других паузама или саставним 

везницима. Напоредни чланови реченице могу бити 
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- напоредни субјекти, нпр. 

Вера и Надя nомогают своеu nодрУге. 

Вера и Нађа помажу својој другарици. 

- напоредни предикати, Нпр. 

Как-то ночью грозно вздохнула и грохнула Нева. (Пауст.) 

Једне ноћи Нева је страшно уздахнула и пукла. 
А в жёлтых плакали и nели. (Блок) 

А у жутим /вагонима/ су плакали и певали. 

Море былo сnокоuно, чёрно и гУсто, как масло. (Горки) 

Море је било мирно, црно и густо као уље. 

- напоредни атрибути, Нпр. 

По стенам вuселu английскuе u французские гравЮры. (Гонч.) 
По зидовима су висиле енглеске и француске гравире. 

- напоредне апозиције, нпр. 

Посреди магазина стоuт Поленька, дочь Марьи Андреевны, со
держательницы модноu мастерскоu, мdленькая худощавая блондuнка, и 
ищет кого-то глазdми. (Чехов) 

Насред радље стоји Пољељка, ћерка Марје Андрејевне, власнице модног 

атељеа, мала мршава плавуша, и тражи неког очима. 

- напоредни објекти, нпр. 

Варька вuдит оnять грJiзное шоссе, людей с котомками, Пелагею, отца 
Ефима. (Чехов) 

Варја опет види прљави пyr, људе са завежљајима, Пелагију, оца Јефима. 

Сердце исnолнено счастьем желанья, / Счастьем возможности и 
ожиданья, - / Но и треnещет оно и боuтся, / Что ожuданье - может 
свершUтся ... (Хипијус) 
Срце је испуњеном срећом жеље, срећом могућности и ишчекивања, али 

оно и трепери и боји се да се ишчекиваље може испунити. 

- напоредни адвербијали, нпр. 

Варвара Николаевна улыбdлась nршiтно и ласково, и казdлось, что всё в 
доме улыбается. (Чехов) 

Варвара Николајевна се осмехивала пријатно и љубазно, и изгледало је да 
се све у кући осмехује. 



Ј едночлане реченице 

§ 441. Сагласно руској сингаксичкој традицији да реченице имају 
два главна члана - субјекат и предикат - одсуство једног од та два члана у 

реченици ВИди се као знак посебне врсте реченица према саставу. На тој 
основи све просте реченице деле се на две врсте: двочлаве речевице, ко

је имају и субјекат и предикат (нпр. С6лнце sах6дит) и једвочлаве рече
ввце које имају само субјекат или само предикат (нпр. Грозd! ХвdтитГ). 
Двочлане реченице су много распрострањеније и представљају основни 
структурни модел, док се једночлане врсте узимају као отклон од тог оп
штегтипа. 

Према врсти речи која се у њима појављује једночлане реченице 
деле се на 

1) именичке, нпр. 
2)глаголске,нпр. 

3) предикативне, нпр. 

Ночь. Улица. Фонdрь. Аnтека. (Блок) 
Вечерело. Я стоЯла у вор6т. (Из романсе) 

И скУчно И грустно! (Љерм.) 

§ 442. Имевичке једвочлаве речевице састоје се од именице, 
обично у номинативу као морфолошком облику субјекта, и врло су честе у 
лепој књижевности. Именичке једночлане реченице имају различите кому
никативне функције, описну (Шёnот. Р6бкое дыхdние ... - Фет), показну 
(нпр. Вот мельница. - Пушкин), насловну (Мёртвые души IГoгoљ/, Жив6й 
труп /л. Тол.!) и друге, и могу се састојати само од именице, али могу има
ти у свом саставу и атрибуте као и речце, што показују наведени примери. 

§ 443. Глаголске једвочлаве рече нице имају преДИкат, али нема
ју субјекат. Такве су 

- одређено-личне реченице, у којима је субјекат изостављен, али се 
из глаголског облика види које је лице субјекат (такве реченице се често 
називају једноставно личне), нпр. 

Люблю тебя, Петрd творенье! 
Волим те, Петрово дело! 

- неодређено-личне реченице (в. § 169,433,623), увек са предика
том у облику 3. л. мн. садашњег или будућег времена или само у множини 
(прошлог времена или потенцијала), са значењем семантичког субјекта као 
једног лица или више лица који се не именују и који се на тај начин оста

вљају непознати, нпр. 

Его освободUли от д6л;ж:ности. 
Разрешен је дужности. 

- безличне реченице (в. § 475, 516, 629), са изостављеним формалним 
субјектом и предикатом уЗ. л. једине садашњег или будућег времена или са

мо у једнини средњег рода (у прошлом времену или потенцијалу), нпр. 
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Реки сковало льдОм. 
Лед је оковао реке. 

- инфинигивне реченице (које су карактеристичне за руски језик у 
поређењу са српским), као подврста шире схваћених безличних реченица, 
са главним чланом у облику инфинигива (али без предикатива или безлич

ног глагола) и општим модалним значењем у неком његовом специфичном 
виду (могућност, нужност, пожељност и сл.), нпр. 

Лицом к лицу лица не увидаmь. (Јес.) 
Лицем уз лице не види се лице. 

- реченице са уопштено-личним значењем (в. § 304), у којима је 
предикат најчешће у облику другог лица, али може бити и у другим лич
ним облицима, субјекат обично (али не обавезно) изостављен, а значење 
реченице се начелно односи на свако лице у ситуацији сличној оној која се 
реченицом износи, због чега су реченице с таквим значењем чест синтак
сички облик пословица, нпр. 

НасUльно мuл не БУдешь. (Пословица) 
Не можеш на силу бити драг. Или: Од намета нема селамета. (Пословица) 

Уж сколько раз mвердUли миру, чmо лесmь гнусна, вредна. (Крилов) 

Колико ли се пута говорило свету да је лаж одвратна, штетна. 

§ 444. Предикативпе једпочлапе речепице су реченице у којима 
је у предикату неглаголски облик - предикатив (в. § 375-379), и У којима 
нема субјекта, нпр. 

Порd! Перо nокоя nрОсиm. (Пушкин) 

Време је! Перо моли за одмор. 

Непотпуне реченице 

§ 445. Непотпуним (или елиптичним) реченицама традиционално 
се називају такве реченице у којима се члан који недостаје подразумева и 
лако може бити реконструисан, а непотпуна реченица може бити преобли
кована у потпуну реченицу са истим значењем, уп. 

Сюдd! Иди сюда. 
Овамо! Дођи овамо. 

Ты кyдd? 
Куда? 

Куда mы идёшь? 
Куда идеш? // Где идеш? 

Непотпуне реченице су честе у дијалозима, нпр. Ты nрочuтdл 
этот роман? - Прочuтdл. (Я nрочuтdл этот роман.) 
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Проширивање просте реченице 

§ 446. Проста речница може поред конститутивних и неконститу
тивних чланова имати и чланове који проширују њен састав и осећају се 

као релативно самосталнији од других. То су уметнуте речи и конструкци
је, увек интонацијски (а у писању - интерпункцијски) издвојене, које носе 
допунске напомене уз основно значење реченице. На пример: 

Все эти KHUгu, за исключением двух-трёх, ем;' 6чень nонрdвились. 
Све те кљиге, са изузетком две-три, јако су му се допале. 

Когда это nройдёm, - если nройдеm, тогда увUдuмся. (А. Тол.) 
Видећемо се кад то прође - ако прође. 

Уметнуте речи и конструкције MOry биrи без предикатског елемен

та (први наведени пример) или са предикатским елементом (други пример). 
Уметнуте речи и конструкције припадају ширем кpyry појава које 

су, припадајући структури просте рече нице, од ње мање или више и фор
мално и значењски издвојене. Ту спадају и вокативне конструкције, апози
ција, предикатски атрибут, и неки реченични прилози (нпр. nо-м6ему). Њи
хов издвојени статус у структури реченице приближава такве реченице, не
ке мање, а неке више, природи сложене реченице. Због своје полупредика
тивности, тој групи појава прелазне природе блиске су конструкције с пар
тиципима и глаголским прилозима. 

Реченице према комуникативној функцији 

§ 447. Реченице се према главним комуникативним функцијама ко
је имају деле на 

1) упитне, нпр. 
2) обавештајне, нпр. 
3) заповедне, нпр. 

Кто читdет? 
Ты читdешь. 
ЧитdйЈ 

Таква подела реченица према њиховим комуникативним функција
ма, која је уобичајена у науци у руском језику, показује њихове главне вр
сте, у оквиру којих или поред којих постоји и низ ужих подврста реченица 

према комуникативној функцији. 

§ 448. Упитне реченице издвајају се од друге две врсте реченица и 
упитним значењем, и посебном структуром, за коју је увек карактеристич
на упитна интонација, често и упитна реч (нпр. где, ли, рdзве), и синтаксич
ком функцијом у оквиру синтаксе надреченичних целина, пошто упитне 
реченице у живом говору обично фукционишу као први део дијалошке ми
кроструктуре, у чијем је другом делу реплика, односно одговор на питање, 

нпр. Кто звОllUл? - Вера. 
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Основне врсте упитних реченица у руском језику су (1) реченице са 
општим питањима (нпр. Вы из Чертюг6рии?), (2) реченице са заменичким 
питањима (нпр. Кmо из Черног6puи?) и реченице са алтернативним пита
њима (нпр. Вы из ГepцeгoвuHЫ или из Черног6рии?). 

Упитне реченице подробније су описане у одељку о изражавању 
питања и у одељку о упитним заменицама. 

§ 449. Обавештајним реченицама износи се тврђење о некоме 
или о нечему на основу непосредног искуства или искуства других. Оне се 

интонацијски разликују од друге две главне врсте реченица према комуни
кативној функцији, а често се разликују од њих и према својој граматичкој 

структури, односно према граматичкој структури својих делова, нпр. ти

пичне обавештајне реченице не садрже упитне речи или императивне об
лике. Обавештајне реченице могу се класификовати на подврсте према ве
ћем броју критеријума, укључујући и поделу према ужим комуникативним 
функцијама таквих реченица. 

Поред осталих, издвајају се потврдне реченице (са неком потврд
ном речју у структури реченице или у њеном непосредном контексту, нпр. 
Да, он ушёл) и одричне реченице (с неком одричном речју у структури та
кве реченице или у њеном непосредном контексту, нпр. Неm, он не ушёл). 

Реченица која у свом саставу или непосредном окружењу нема изричити 

показатељ да је потврдна или одрична, може бити било потврдна, било од

рична у зависности од контекста у којем је употребљена, нпр. Он ушёл? -
Он ушёл. (одговор је потврдан иако нема изричитог показатеља потврдно

сти у њему или испред њега); Он nришёл? - Он ушёл. (одговор је одричан 
иако нема изричите негације у њему или испред њега). 

В. такође одељак о потврдним и одричним речцама као и одељак о 
одричним заменицама. 

§ 450. 3аповедне реченице се комуникативно издвајају у посебан 
тип на основу тога што се њима остварује утицај на саговорника, или на 

биће којем је исказ с таквом реченицом упућен, да нешто учини, нпр. 

Иди сюдd! 

Дођи овамо. 

Такве реченице често се изговарају с посебном, узвичном интона

цијом, иако то није обавезно њихово својство. 

У саставу заповедних реченица по правилу је предикат у облику 
императива, иако ни то није обавезно јер се подстицање саговорника да не

што учини постиже и другим граматичким облицима. С обзиром на то, као 
и с обзиром на чињеницу да се разликују различите врсте императивности 
према интензитету и другим, пратећим значењима, заповедне реченице 

имају већи број подврста. Уп. неколико примера. 
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Читайте! 
Читајте! 

ЛУчше читаЙте. 
Боље да читате. 

Вы прочитали бы нам чт6-нибудь. 
Кад би сте нам неппо прочитали. 

Завтра будете читать это на собранuи! 
Сутра ћете ово читати на састанку! 

Чuтайте, nожалУЙста. Чuтать! И никакИх разгов6ров. 
Молим вас, читајте. Да сте читали! И ни речи више. 

Према функцији утицања на саговорника, императивним реченица
ма су блиске упитне реченице, које ипак имају ужи комуникативни циљ да 
саговорника подстакну на вербалну активност, тј. да га подстакну да 
нешго одговори. 

Више појединости у вези са заповедним реченицама изнето је у 
одељку о изражавању заповести и у одељку о императиву. 

Сложена реченица 

§ 451. Сложена реченица (СЛОЖ1l0е nредложеlluе) је синтаксичка 
јединица која представља смисаону и интонацијску полипредикативну це

лину са најмање две просте реченице у свом саставу, повезане тако да по
стоје као саставни делови сложене реченице којој припадају и коју консти
туишу, а не као механички спој простих реченица у сложеној. 

Сложена реченица има поред интонације и неколико других карак
теристичних својстава као шго су тип синтаксичке везе међу простим ре
ченицама у сложеној реченици, њихов редослед, однос међу њиховим пре
дикатима, честа непотпуност простих реченица у сложеној и др. 

Према типу синтаксичке везе међу простим реченицама у сложеној 
реченици, сложене реченице у руском језику деле се на 

1) везничке реченице 
1.1) независно-сложене реченице, 
1.2) зависно-сложене реченице, 

2) асиндетске речнице (сложене реченице у којима просте нису 
повезане везницима). 

§ 452. Независно-сложена реченица састоји се од две просте ре
ченице или више простих реченица повезаних тако да чине формално и 

смисаоно јединство, чији делови нису синтаксички сасвим равноправни 
нити међусобно аутономни, али су у односу релативно највећег степена ау
тономности, због чега носе (ипак не сасвим тачан) назив независно-сложе
них реченица. 

Према врсти синтаксичке везе између делова независно-сложене 
реченице, оличене у везницима који их спајају, и према значењима које 
имају, независно-сложене реченице деле се на 
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- саставне реченнце, с везmщима и, да, ни ... ни, тоже, тdкже, ШIp. 

Совсем рассвело, и Москва была теnерь видна. (Кав.) 
Сасвим се разданило, и Москва се сада видела. 

- раставне реченице, с везницима или, лuбо, то ... то, не то ... не 
то, нпр. 

То солнце тусклое блестuт, / то тјча чёрная висUт. (Њекр.) 
Час сија мутно сунце, час виси црни облак. 

- супротне реченице, с везницима но, а, зато, же, однако, ШIp. 

Ты многим кажешься святой, / но ты, Мария, веролОмна. (Блок) 
Ти многима изгледаш као светица, али ти, Марија, ниси верна. 

- прикључне реченице, с везницима да и, то, не то и др., ШIp. 

у него бшо много книг, и все такuе дорогие, редкие KHUгu.(ДOCТ.) 
Имао је много кљига, и то све такве скупе, ретке кљиге. 

- експликативне реченице, с везницима то есть, а u.мeHHO, нпр. 

Но я вас nонимаю, то есть nонимаю, что вы охОтитесь ... (Казаков) 
Ја вас разумем, то јест разумем да ви ловите ... 

§ 453. Зависно-сложена реченица представља такву врсту сложе
них реченица, за коју је карактеристична много тешња веза међу њеним де

ловима, и њихова узајамна формална и значењска условљеност, као и из
разитија синтаксичка неравноправност између главног дела (главне, управ

не реченице) и зависног дела (зависне реченице или зависних реченица). 
С обзиром на однос зависне рече нице (nридdточное nред

ложение) према деловима главне реченице, зависно-сложене реченице де
ле се на 
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- субјекатске зависно-сложене реченице, нпр. 

И всё. что только вuдит око / Земного путника манит. (Фет) 
И баш све што око види, мами земног путника. 

- предикатске зависно-сложене реченице, ШIp. 

Какова матка. таковыl и детки. (Пословица) 
Какав отац, такав син. (Пословица) 

- објекатске зависно-сложене реченице, ШIp. 

Но грустно дУмать. что напрасно / Была нам молодость дана. (Пymкин) 
Али је тужно мислити да нам је младост узалуд била дата. 

- одредбене зависно-сложене реченице, ШIp. 

6блачко обратилось в белую тјчку. которая тяжело nодымdлась. (Пу
шкин) 

Облачић се претворио у мали бели облак који се тешко подизао. 



- времеиске заВИСИО-CJIожеие речеиице, нпр. 

Только что вы ушли, она вдруг искренно стdла раскdиваться.(Дост.) 
Тек шго сте отишли, она је почела искрено да се каје. 

- месие заВИСИО-CJIожеие речеиице, нпр. 

Мы ждdлu вас там, где вы нам сказdли. 
Чекали смо вас тамо где сте нам рекли. 

- заВИСИО-CJIожеие речеиице правца, нпр. 

Мы вольные nтицы. Порd, брат, nора, / туда, где за т-УЧей белеет гора. 
(Пушкин) 

Ми смо слободне птице. Време је, брате, време да идемо тамо где се иза 

облака бели планина. 

- узрочие зависио-сложеие речеиице, нпр. 

Оттого, что нельзя nлdкать и воз.мущdться велух, Вdся .молчит, ло.мdет 
pyкu и дрыlаетm нога.ми. (Чехов) 
Пошго не сме да плаче и гласно негодује, Васја ћути, крши руке и трза но

гама. 

- циљие заВИСИО-CJIожеие речеиице (у којима је, за разлику од 
српског језика, у зависно ј реченици циљ изражен инфинитивом), нпр. 

Он nришёл зате.м, чтобы uзвuниться. 
Дошао је зато да би се извинио. 

- последичие заВИСИО-CJIожеие речеиице, нпр. 

Я nоглядел на неё сбоку, так что .мне стал виден чистый, нежный nро

фuль её елегкd наклонённой головыl. (Куп.) 
Погледао сам је са стране, тако да сам могао да видим чисти, нежни про
фил љене мало погнуте главе. 

- иачииске заВИСИО-CJIожеие речеиице, код којих употреба модал
не речи у предикату главне реченице тражи да у зависној реченици преди
кат буде у облику потенцијала (пrго није случај у српском језику), нпр. 

Писdть надо так, чтобы всё бьzло nонЯтно. 
Треба писати тако да све буде разумљиво. 

- заВИСИО-CJIожеие речеиице мере и степеиа, нпр. 

Он nринёс столько, сколько бьzло нУжно. 
Донео је толико, колико је требало. 

Она бьzлd настолько счdсmлива, что всю дорогу улыбdлась. 
Била је толико срећна да се целим путем осмехивала. 

- условие заВИСИО-CJIожеие речеиице, нпр. 

Бели хочешь говорить, так сначdла nодУ.маЙ. (Пословица) 
Испеци па реци. (Пословица) 
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- допусне зависно-сложене реченице (модални глагол у предика
ту главне реченице тражи потеlЩИјал у предикату зависне реченице, према 
чему се руски језик такође разликује од српског), нпр. 

Но сколько бы ни оставлЯли её в nокое, она уже не .могла быть nокой
на. (А. Тол.) 
Али ма колико је остављали на миру, она више није могла да буде мирна. 

- поредбене зависно-сложене реченице, нпр. 

Е.мУ казалось, что голова у него гро.мадная и nустdя, как а.мбар.(Чехов) 
Чинило му се да му је глава огромна и празна као амбар. 

Вnереди виднелась белая nелена, будто река выlлаa из берег6в. (А. Тол.) 
Испред се видела бела копрена, као да се река излила преко својих обала. 

§ 454. Асиндетска реченица (бессо1Ьзное nредложенuе) нема ве
зник као показатељ повезаности двају или више делова исте сложене рече
нице и као показатељ типа синтаксичко-семантичке везе међу њима. Уме
сто везника, у асиндетским реченицама одговарајућу функцију врши инто
нација, редослед простих реченица у сложеној и нека посебна лексичка 
средства, као, на пример, заменичке речи так, такав, такай и сл., које упу
ћују на следећу реченицу (= катафорско упућивање). На пример: 

Я n6.мню чудное .мгновенье: nеред6 .мноЙ явилась ты ... (Пушкин) 
Сећам се дивног тренутка: преда мном си се појавила ти ... 

оБыlайй .моU такоu: / С волкd.ми иначе не делать .мировОU, / Как сюiвши 
шкУРу с них долОЙ. (Крилов) 
Имам такав обичај: с вуковима се не мирим док им не одерем кожу. 

Значење асиндетских реченица је, у начелу, више ослоњено на кон-
текст и говорну ситуацију, а мање на граматичке облике синтаксичке пове
заности реченица него значење везничких реченица. 

У асиндетским реченицама са истоврсним .деловима често имамо 

значење набрајања или поређења, нпр. 

Ножu стучаm, посУда звенum, .масло шиnUт. (Чехов) 
Ударају ножеви, звечи посуђе, цврчи уље. 

Пусть светит .месяц - ночь те.мна. (Блок) 
Нека светли месец - ноћ је мрачна. 

у асиндетским реченицама са неИСТОВРСНИlVi деловима често се сре

ће условно или допусно значење, нпр. 

Придu она nозднее, нас бы не застала. 
Да је дошла касније, не би нас затекла. 

Чин следовал е.му / - Он службу вдруг оставил. (Грибоједов) 
Чекало га је унапређеље, а он је изненада напустио службу. 

§ 455. Као што примери показују, руским асиндетским реченицама 
- у_не малом броју случај ева у српском језику одговарају везничке реченице. , -
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То је посебно карактеристично за руске асиндетске реченице у поређењу са 
српским у којима се у једној од реченица (семантички главној) у условном 
значењу употребљава облик потенцијала или императива, као и за посло
вице, где се по правилу тежи лаконичности израза, а форма се усталила на 
начин који није исти у два језика, нпр. 

3нал бы он, сказал бы тебе. 

Када би знао, рекао би ти. 

Напиши она ему nисьмо, он бы не уехал. 
Да му је написала писмо, он не би отишао. 

Лето nриnасает - зимd nоедает. (Пословица) 
Што се лети припреми, то се зими поједе. 

Асиндетске реченице које представљају набрајања, као и оне у ко
јима се другом реченицом развија садржај прве (такве реченице обично су 

раздвојене двема тачкама), као и реченице са управним говором (такође 
обично раздвојене двема тачкама) по правилу су асиндетске и у руском и 

у српском језику, нпр. 

Метшљ утuxала, небо nроясшiлось. (Пушкин) 

Мећава се смиривала, небо се разведрило. 
И точно она былd хорошd: высокая, тоненькая, глазd чёрные, как у 

горной серны, так и заглядыlалиu к вам в дУшу. (Љерм.) 

И заиста је била лепа: висока, вигка, црне очи као код горске ср
не просто су вам гледале у душу. 

Одни скdжут: он был д6брый малый, другие - мерзdвец. (Љерм.) 

Једни ће рећи: он је био добричина, друти - ниrков. 

§ 456. Управни и неуправни говор (или директни и индиректни 
говор) представљају два начина преношења исказа других људи. 

Код управног говора (nря.мdя речь) туђи искази се преносе онако 

како су изговорени, издвајају се интонацијски и интерпункцијски, а у зна

чењском погледу слични су изричним реченицама у односу на реченице 

којима се уводе, нпр. 

Она сказала: "Приходите завтрd." 
Она је рекла: "Дођиге сутра." 

Код неуправног говора (косвенная речь) туђи искази се синтаксич
ки прилагођавају сопственом исказу, што значи да се више преноси њихов 

смисао него изворни синтаксички облик. 

§ 457. Обавештајна реченица из управног говора у неуправн()м 
говору постаје зависна изрична реченица која се уводи везником что, 

уп. 

Он сказал: "я ухожУ". 
Он је рекао: "Ја одлазим". 

Он сказал, что он ух6дит. 

Он је рекао, да одлази. 
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§ 458. Упитна реченица из управног говора у неуправном говору 
добија облик индиректног питања у зависно-сложеној реченици, нпр. 

Сестра сnросила: "Когда у теБJi экзdмен?" 
Сестра је питала: "Када имаш испит?" 

Сестра сnросила. когда у менЯ экзdмен. 
Сестра је питала када имам испит. 

§ 459. Реченица која у управном говору има предикат у императи
ву и са императивним значењем, у неуправном говору постаје зависна ре
ченица која се у сложено-зависну реченицу уводи везником чт6бы, нпр. 

Сестра мне сказала: "Лиши чdще." 
Сестра ми је рекла: "Пиши чеmће." 

Сестра мне сказала. чтобы я nисШl чdще. 
Сестра ми је рекла да пишем чеmће. 

У руском језику, за разлику од српског, као IIIТO то пример показу
је, у таквим случајевима предикат зависне реченице може бити у облику 
потенцијала. 

Ако је у управном говору у цитирано ј реченици лице изражено са
мо обликом императива, а у реченици којом се такав цитат уводи објекат
ски део реченице означава исто лице као у цитираном делу, онда се у неу

правном говору императив често замењује инфинитивом, нпр. 

Она nоnросила брdта: "Купи мне конверт." 
Замолилаје брата: "Купи ми коверат." 

Она nоnросила брdта куnить еи конверт. 
Замолила је брата да јој купи коверат. 

Замена личног императива инфинитивом приликом претварања 
управног говора у неуправни у руском језику доста је честа, али зависи од 
лексичког значења глагола. 

У српском језику приликом претварања управног говора у чијем је 
саставу императив у неуправни говор не употребљава се инфинитив. 

§ 460. Управни или неуправни говор су два основна облика прено
шења говора других лица, поред већег броја других облика преношења ту
ђег говора. Тако, на пример, према критеријуму тачности преношење туђег 
говора може бити цитат или парафраза (препричавање). Управни говор је 
увек цитат, а неуправни говор је углавном парафраза са мањим или већим 
степеном одступања од изворног текста који се преноси. Уп. 

М Горький сказал: Человек - это звучит гордо. 
М. Горки је рекао: Човек то звучи поносно. 

М Горький сказал. что слово человек звучит гордо. 
М. Горки је рекао да реч човек звучи поносно. 

И цитат и парафраза могу бити бити пуни или скраћени. 
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Преношење говора других шща може бити одређено (као у прет
ходним примерима) или неодређено, када се прибегава тзв. заменичким 
бланко изразима (в. § 108), нпр. 

Они договорилuсъ встреmuтъся в таком-то часу. 
Договорили су се да се сретну у толико и толико сати. 

§ 461. Са становишта степена изричитости упућивања на лице чији 
се говор или део говора преноси, облици преношења туђег говора могу би
ти ауторизовани (као у наведеном примеру са цитатом из дела М. Горког), 
уопштено ауторизовани (нпр. пословице се обично уводе изразима как го
воряm, как русские г060ряm и сл.); или неауторизоваiIи (када изостаје би
ло какво упућивање на извор цитата или парафразе која се даје). Неаутори
зовано преношење туђег говора може бити дословно, парафрастично или 
алузивно, а може бити и у облику скривеног цитата (када се ни на који 
начин не наглашава да је у питању цитат), што је врло често у књижевним 
делима и предмет је теорије интертекста. 

Преношење туђег говора према форми преношења може бити ус
мено (са јаким ослонцем на интонацију), писмено (са ослонцем на право
пис и интерпункцију), или преношење менталних садржаја, односно тзв. 
унутрашљег говора (рус. 61lYmреllllЯЯ речь), нпр. у романима тока свести. 

Према функцији издваја се такође преношење реалних исказа и 
преношење фиктивних исказа, што је врло раширено у књижевности и 
обухвата преношење монолошких или дијалошких исказа. У књижев
ности приповедање које је у целини у форми преношења приповедања из
МИlШЪеног лица означава се руским термином сказ. Тако је, на пример, 
написана повест М. Шолохова Судьбd человека, или Андрићева Прокле
ша авлија (где чак постоји сказ у сказу, јер један приповедач, фра-Петар, 
уводи у казивање свог приповедача - Ћамил-ефендију). Поред руског 
термина сказ у српском језику се исти појам означава и термином кази
вање. 

Дијалог и монолог 

§ 462. Дијалог је текст састављен од исказа двају или више учесни
ка у истој говорној ситуацији, односно у истом дискурсу. Ако цео текст 
представља исказ само једног учесника у говорној ситуацији, у питању је 
монолог. 

Дијалог је примарни облик говорног опшrења међу људима (а све 
чешће и у комуникацији између човека и машине), посебно у усменој ко
муникацији, мање у епистоларној комуникацији, тј. путем преписке, која 
се у новије време појачава у облику електронске поште. 

Полилог је карактеристичан за комуникацију унутар групе људи, 
нпр. дискусије са више учесника, и за књижевна дела с већим бројем лица. 
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Монолог је каракrеристичан за наставни, научни и политичко-ад
министративни стил, у којем претежу облици у трећем лицу, безличне и 
неодређено-личне реченице, као и већи број именских. предиката него у 
разговорном стилу. У монологу понекад има облика који исказу треба да 
дају привид дијалошке форме, као што су ауторска, лекrорска или инклу
зивна множина (нпр. Как мы Y:JfCe сказdлU), реторска питања (нпр. Что 
делать? Кто вuноват?), као што у монологу има и мање или више прикри
веног дијалога у форми неуправног говора (в. § 456), скривених цитата, не
ауторизованих преношења информација из других извора итд. 

Дијалог је пре свега такав тип дискурса у којем постоји висок сте
пен ослањања сваког новог обавештења на неко претходно ~Heтo обаве
штење, а тиме и много имплицираних информација и формално непотпу
них реченица. 

Иако у њему учествују два учесника, дијалог се води у правцу ства
рања и очувања тематски компaкrног текста. Ако се то не деси, дијалог је 
дефекrан, тзв. дијалог глувих. 

Врло често дијалог има облик упитних реченица које се смењују са 
обавештајним репликама (одговорима), тзв. пропитивање, нпр. 

Как тебя зовут? - Вdся. - Сколько тебе лет? - Шесть. 
Как се зовеш? - Васја. - Колико имаш година? - Шест. 

Ред речи 

§ 463. У руском језику ред речи у реченици (или линеаризација ре
ченице) у главним цртама је исти као у српском језику. 

Субјекат обично претходи предикату, а предикат претходи објекту, 
што важи за неутралан ред речи, пошто ред речи може бити неутралан 

(нпр. Он' nџшет стихu) или комуникативно наглашен (нпр. Он стихи 
nuшет) променом уобичајеног места оне речи или групе речи која је у ко
муникативном фокусу (или реми). 

Конгруентни атрибути претходе субјекту (нпр. хорошuе стихu), а 
неконгруенти атрибути долазе иза њега (нпр. стихи Пfшкина), као и апо
зиција (нпр. Ивdн Иванов, молодой nоэт, наnuсdл новую nоЭму). 

Лично име, по правилу, претходи презимену (осим у администра
тивном стилу, нпр. у уазбученим службеним списковима), а име по оцу, тј. 
'патроним, долази непосредно иза личног имена, нпр. Михаил Дмuтрuевuч 
Панов, Любовь Пdвловна ЗлатоУстова ... , ако име по оцу није употребље
но сасвим самостално (тако се могу ословљавати пријатељи у годинама, 
'нпр. Как делd, Пdвловна?). 
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руског имена по оцу и презимена био би, рецимо, Иван Петров Павловuч, ум. 
правилног Иван Павловuч Петров. 

У атрибугском низу на прво место долазе опште заменице, а непо
средно за њима показне заменице (нпр. все :Јти uзвестные стихи), а ако је 
придева више, присвојни придеви претходе описнима, а описни придеви 
претходе односним придевима, нпр. MdмиHЫ новые кожаные nерчdткu. 

Бројеви по правилу долазе између показних заменица и придева, нпр. Эти 
два новых романа. 

Предлози долазе испред именице, а ако именици претходе одредбе, 
предлози долазе испред свих одредби које претходе именици, нпр. После 
всех тех мучuтельных дней. По изузетку неки предлози могу доћи иза име
нице (нпр. Бога ради, год сnустя). 

У предикату који има именски део, тај део долази после глагол ског 
дела, нпр. Он будет учuтелем, Лекция былd интересна. 

Начински прилози у функцији адвербијала (прилошке одредбе) на
лазе се најчешће испред глагола који одређују, нпр. Она хорошо говорит 

no-pYccкu. 
Адвербијали за начин који су постали од именица по правилу дола

зе иза глагола у предикату, нпр. Лошади шли шdгом. 

§ 464. Главне разлике у реду речи између руског и српског језика 
тичу се негације, клитика (ненаглашених речи) и исказивања нумеричке 

приближности. 

У руском језику доследније се спроводи правило да се оДРична реч
ца не налази исред речи или синтагме на коју се односи, док у српском је
зику у комуникативно неутралном реду речи негација не тежи да се нађе 
испред глагола чак и онда када глагол није предмет негирања, нпр. 

Это nишет не он, а она. 

То не пише он него она. 

§ 465. Пошто руски језик има мање заменичких и глагол ских кли
тика него српски, а клитике начелно теже да заузму друго место у рече

ници, постојање или непостојање клитике може да утиче на ред речи, 

нпр. 

Не nонрdвuлuсь они мне. (Тург.) 

Нису ми се допали. 

§ 466. У руском језику ред речи се употребљава и за давање при
ближне количинске одредбе конструкцијом у којој је основни број, тако 
што се број стави иза именице, нпр. 

Емј тогда бьLЛО nять лет. 

Тада је имао пет година. 

Ему тогда бьLЛО лет nять. 

Тада је имао око пет година. 
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§ 467. ПОIIIТО се у руском језику у предикатима са копулом (тј. по
моћним глаголом), копула из оставља у садашњем времену, ред речи је че
сто главни показатељ да ли је придев употребљен као атрибут или као 
именски део предиката, уп. 

Холодный день 
Жdркоелето 

День холОдныЙ. 
Лето жdркое. 

§ 468. Слично претходном случају, место инфинитива у реченици 
обично такође показује у каквој је синтаксичкој функцији инфинитив упо
требљен. Субјекатски инфинитив долази на прво место, а допунски на дру
ГО,уп. 

Поехать в Россuю БЫло его мечтОЙ. 
Путоваље у Русију бшIO је љегов сан. 

Его мечтой БЫло nоехать в РоссUю. 
Његов сан је био да отпутује у Русију. 
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Трећи део 

ИЗРАЖАВАЊЕ ГРАМАТИЧКИХ И 

ЛЕКСИЧКИХЗНАЧЕЊА 

§ 469. У руском језику, као и у другим језицима, постоје општа ка
тегоријална значења, као што су значења простора, времена, количине, 
особине, узрока, циља и друга, која се изражавају различитим граматич
ким, лексичко-граматичким и лексичким средствима. Као што се пасивно 
знање језика у основи своди на препознавање и разумевање значења поје
диних речи, граматичких облика, и веза међу њима, тако активно владање 
језиком подразумева знање и умеће да одређено граматичко значење изра
зи тачно одабраним граматичким обликом у споју са ОдГоварајућим речи
ма. Зато је неопходно имати добар увид у систем граматичких значења и 
начине њиховог изражавања у руском језику. 

Значења у вези са човеком 

Изражавање лица 

§ 470. У руском језику значење лица (лиц6) долази у одговору на 
питање Кто? и изражава се на више начина, од којих су нај важни ј и мор
фолошки облици (личне заменице и глаголска категорија лица), и син
таксички облици: безличне, уопштено-личне и неодређено-личне рече
нице. 

§ 471. Заменичке речи са личним значењем су: праве личне замени
це (я, ты, он ... ), лично-присвојне заменице (мой, твой, его ... ), лично-по
вратне заменице (себя, своЙ ... ), лично-модалне заменице (nо-м6ему, nо
тв6ему ... ), које могу имати лично-начинско значење. 

Значење лица у руском језику према комуникативној улози (прво, 

друго или треће лице) треба разликовати од значења личности као ли
ца у смислу "човек". У овом другом значењу лице изражавају упитне, 
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односне, неодређене, оДРичне и друге заменице као што су кто? кто-то, 
кто-нuбудь, никто, кое-кто, сам итд. 

у вези са степенима поређења лице се изражава посебном суперла
тивном конструкцијом са обликом всех, нпр. Он быстрее всех "Он је бржи 
од свих". 

у вези са припадношћу лицу у руском језику (али не и у српском) 
припадност трећем лицу изражава се заменицама које немају падежну про
мену: его, её, их, нпр. его дом, от его дома, к его дому итд. 

Припадност лицу може се у односним реченицама изразити заме
ницом чей, али је у тој функцији у руском језику (за разлику од српског) 
много обичнији генитив односне заменице который, нпр. Пuсатель, книга 
которого чuтdется всеми ... и сл. 

§ 472. У придевском систему специјално за изражавање индивиду
алне припадности употребљавају се присвојне заменице, нпр. Мuшuна 
машuна, али и nушкuнскuй стих, чеховскuй стuль и сл. 

§ 473. Збирни бројеви се у руском језику често употребљавају упра
во у конструкцијама у којима се односе на лица (у значењу "људи"), нпр. 
двое солдdт, mрое ребяm, иако то није једина њихова функција (нпр. двое 
саней). 

§ 474. У глагол ском систему руског језика једна од типичних гла
голских категорија јесте категорија лица, којом су обухваћене потпарадиг
ме садашњег времена, будућег времена и императива. Сви лични глаголски 
облици су вишезначни, а неки су изразито богати различитим значењима и 
могућностима употребе (в. главу о категорији лица § 470-479). 

§ 475. Са личним глаголским облицима су у најтешњој вези синтак
сички облици исказивања лица у руском језику. Свака реченица у руском 
језику мора имати у предикату неки глаголски елеменат у личном глагол
ском облику било даје у питању пунозначни глагол (нпр. Она сnит), било 
да је у питању полузначни или помоћни глагол у саставу предиката са 
именским елементом (помоћни глагол у презенту има облик нулте морфе
ме, нпр. Он - студент). 

Поред реченица са лично употребљеним глаголима у предикату, у 
руском језику (као и у српском, али чешће) глагол у предикату може бити 
безличан или безлично употребљен, нпр. 

Смеркалось. 
Смркавало се. 

Нас БЬ1ЛО много на челне. (Пymкин) 
у чуну нас је било много. 

У оба случаја такви предикати имају мале могућности морфолош
ког варирања јер ако нису у инфинитиву, морају бити у трећем лицу једнине 
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презента или футура, или у облику средљег рода за прошло време или за 
потенцијал у реченицама које немају нити могу имати граматички субје

кат, нпр. Светает. Будет светать, Светdло, Светdло бы скорее. 
Уопштено-лично значење својствено је свим личним глаголским 

облицима и врло је често у пословицама и уопште у реченицама које могу 
да се односе на било које лице, односно које се не односе на једно лице иа
ко стоје у неком од личних глаголских облика, нпр. 

Что nосеешь, то u nожнёшь. (Пословица) 
Шта посејеш, то ћеш и пожњети. 

Уопштено-лично значење нема посебан морфолошки или синтак
сички облик. 

Неодређено-лично значење изражава се реченицама са изоставље
ним граматичким субјектом, са предикатом у облику 3. лица једнине пре
зента или будућег времена, или у облику множине прошлог времена или 
потенцијала, и значењем да се вршилац радње (један или више њих) оста
вља непоменут па тиме неодређен, нпр. 

Вас nр6сят nодойти зdвтра. 

Замољени сте да дођете сутра. 

§ 476. Изражавање лица у вези је и са изражавањем неодређености, 
пошто је нешто неодређено или непознато за некога, тј. за извесно лице. С 
обзиром на то, упитне заменичке речи, као и питања уопште, односе се на 

оно што није познато говорном лицу, а претпоставља се да је познато оно
ме коме се говорно лице обраћа (нпр. Кот6рый час?), заменице типа кОе

кто су у руском језику типичан (иако не једини) представник заменичких 
речи које се употребљавају у ситуацијама када је говорнику нешто позна

то, али он из неких разлога жели да остане непознато за саговорника (нпр. 
Мы тебе kOe-что nривезлu), док заменице тзв. опште неодређености, као 
што је заменица кт6-нибудь, значе да је нешто непознато сваком лицу про
сто зато што није реално него је хипотетично. 

§ 477. На сличан начин, иако још посредније, са упућивањем на ли
ца су повезани и главни типови узвика, јер експресивни узвици упућују на 
емоционална стања говорног лица (нпр. Ойl Айl Эх/), директивни или им

перативни узвици упућују на човека или животињу којима се говорно ли
це обраћа (нпр. Наl Цьm-цыn! Брысь!), док тзв. ономатопејски узвици не 

упућују ни на говорника ни на онога коме се он обраћа (нпр. Трах/). 

§ 478. На самој периферији семантичке категорије персоналности 
налазе се речи које још мање упадљиво у оквиру врсте којој припадају 
упућују на лица. Пример за то представљају поједине речце, посебно упит
не речце (нпр. ли, рdзве, неуж:ели), које се као и упитне заменице користе 

да означе да је нешто непознате говорном лицу, насупрот директивним 
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показним речцама као што су вот и вон, које служе да на нешто скрену па
жњу саговорника, нпр. 

ВОН том новая звездd nоявилаеь! 
Ено тамо се појавила нова звезда! 

Изра:ж:авање йрийадања 

§ 479. У руском језику значење припадања или посесивности (nри
надлежность) долази у одговору на питање Чей? и изражава се на више 
начина, од којих су најважнији морфолоIIIКИ - присвојне заменице и при
својни придеви, и синтаксички - присвојни генитив као и преДЛОIIIКо-па
дежне конструкције и зависне реченице са присвојним значењем. 

§ 480. Присвојне заменице у руском језику, као и у српском, могу 
бити лично-присвојне заменице за прво, друго или треће лице (.мой, твой, 
его ... ) или повратно-присвојна заменица (свой), која не упућује увек на 
исто лице него по правилу указује на припадност било којем лицу које је 
субјекат реченице са заменицом свой (нпр. Я пишу cвoU.м друзыi.м, Ты 
nuшешь cвoU.м друзыi.Jw, Он nuшет cвoU.м друзыi.м итд.). Главна специфич
ност руског језика у поређењу са српским у систему присвојних заменица 
јесте у чињеници да се у руском језику присвојне заменице трећег лица не
мају падежну промену као у српском језику, нпр. его книга, от его книгu К 
его книге итд. 

§ 481. Присвојни придеви у руском језику могу означавати или ин
дивидуалну припадност (такви су прави присвојни придеви, нпр. бdбу
шкин, отцов, иначе доста ретки у живом руском књижевном језику), или 
припадност групи или врсти (такви су односно-присвојни придеви, нпр. 
охотничий, .медвежuй). Прави присвојни придеви имају у основи присвој
не суфиксе -ин- (нпр. nоnин) или -ов- (нпр. дедов), односно -ев (нпр. зЯтев) 
и два донекле специфична типа промене, а ређе суфикс -СК- (нпр. чехов
ский) и промену типа рУсскиЙ. Односно-присвојни придеви имају у саста
ву основе суфикс /-ј-/ (ређе неке друге суфиксе) и такође неке специфично
сти у промени, које су изложене у одељку о присвојним придевима (§ 182, 
217-226) и у таблици њихове промене. 

§ 482. Руски језик, као и српски, има и присвојни генитив, с том 
разликом што је присвојни генитив у много широј употреби у рускомјези
ку него у српском, у којем се уместо присвојног генитива често употребља
ва присвојни придев, уп. рус. судьбd человека, срп. "човекова судбина". 

§ 483. У руском као и у српском језику припадање се понекад мо
же изразити и преДЛОIIIКо-падежном конструкцијом, при чему је у таквим 
случајевима присутно и значење квалификативности, нпр. 
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в комнату вошёл человек с длuннымu уса.ми. 
У собу је ушао човек са дугим брковима. 

§ 484. Врло карактеристична разлика у изражавању припадања у 
руском и српском језику тиче се чињенице да се у руском језику поред гла
гола uмeтъ много чешће значење припадања изражава конструкцијом ти
пауменя (естъ), или у MeнJi нет, уп. 

у них новая квартUра. 
Они имају нови стан. 

у них есть новая квартUра. 

Они имају нови стан. 

у них нет денег. 

Немају новца. 

§ 485. Знатно ређе припадање се у руском језику може изразити и 
инструменталном конструкцијом с личном заменицом или именицом која 
значи субјекат припадања и предлогом с(о), нпр. 

Я nрuгласил своего сnутника вьznить вместе стакан чаю, uбо со мной 
бьUl чугУнный чайнuк. (Љерм.) 
Позвао сам свог сапутника да попијемо заједно чашу чаја, јер сам имао 

са собом тучани чајник. 

§ 486. Зависно-сложене реченице за изражавање припадања имају 
у зависном делу на почетку зависне реченице односну заменицу чей (за 
разлику од српског језика у руском се та односна заменица употребљава 
ређе, као књишка реч) или облик коmорого, коmорой или которых (што је 
обичније, а таква односна заменица долази увек иза именице), уп. 

Мы nознакомuм вас с художнuком, картuну которого можете nо
смотреть на этой выlтавке •. 
Мы nознакомuм вас с художнuком, чью картuну можете nосмотреть на 
этой выlтавке •. 
Упознаћемо вас са сликарем, чију слику можете да видите на овој изло

жби. 

§ 487. Поред тога, значење припадања изражава се и лексемама као 
што су uмemь, 06ладdтъ, куnиmь, nродаmь, nодариmь, nолучumъ, 06-
ладdmелъ, унаследоваmъ и многе друге. 

IIзражавање акшивног ШlИ йасивног односа 

§ 488. У руском језику основни начин изражавања активног или па
сивног односа у некој ситуацији има морфосинтаксички облик. То је кате
горија стања (залог), која има своје морфолошке особености, а то је, пре 
свега, употреба повратног глаголског облика свршених глагола и, по пра
вилу, партиципског облика несвршених глагола за изражавање пасива, од
носно ситуације када је граматичким субјектом реченице означен пацијенс 
у ситуацији на коју се та реченица односи, Уп. 
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Предложение одобряется 
директором. 
Предлог одобрава директор. 

Предложение одобрено 
директором. 

Предлог је одобрио директор. 

с тим су у вези неке синтаксичке специфичности активних и пасив
них конструкција, као ппо је ред речи, падежни облик инструментала у ко
јем долази агенс у пасивној реченици (нпр. Од6брено директором), могућ
ност изостављања агенса у пасивној реченици (нпр. Предложение од6бре
но) и др. 

у руском језику пасивне конструкције су много чешће него у срп
ском, а веће су и могућности њиховог варирања, што је умногоме условље
но чињеницом да руски језик има четири партиципа према само једном 
партиципу у српском језику, и да пасивни партиципи у руском језику мо
гу да се употребљавају у дугом или у кратком облику. 

§ 489. У изражавању актива и пасива у руском језику, као и у срп
ском, значај на је и повратна заменица, која упућује на субјекат реченице у 
којој је употребљена као на агенс који је истовремено и пацијенс, нпр. 

Он видит себя в зеркале. 
Он види себе у огледалу. 

§ 490., Слично томе и повратни глаголи значе да агенс врши неку 
радњу на себи, било да су то прави повратни глаголи (нпр. nричёсываться 
"чешљати се"), посредно-повратни глаголи (нпр. уклdдываться "паковати 
се") или узајамно повратни глаголи (нпр. обнuмdться "грлити се"). 

§ 491. У зависно-сложеној реченици на субјекат се односе субјекат
ске зависне реченице које одговарају на питања кто? что? а повезане су 
са главним реченицама везницима кmo, что, уз могућност њихове корела

ције са заменицама тоm, кdждый, люб6й или все у главно ј реченици, нпр. 

Кто ищет. тот всегда наЙдёт. 
Ко тражи, тај нађе. (Пословица) 

§ 492. У зависно-сложеној реченици на објекат се односе објекат
ске зависне реченице које одговарају на питања кого? что? с кем? КОМУ? 
чем? о ком? о чём? а~повезане су са главним реченицама везницима что, 
чтобы, будто бы итд., нпр. 

Покажите всем, что вы nравы. 
Докажите свима да сте у праву. 

Я хочу, чтоб к штык)l nриравшiли перо. (Мајак.) 

Хоћу да се перо цени као бајонет. 

§ 493. У зависно-сложеној реченици за изражавање субјекатско-об
јекатских значења повезане су и предикатске реченице, које се односе на 
именски део предиката, нпр. 
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я тот, кого никто не лЮбит. (Љерм.) 
Ја сам онај кога нико не воли. 

Я не тот, за кого вы мешi npиHuмaeтe. 
Нисам онај за кога ме сматрате. 

§ 494. Од творбених средстава која учествују у исказивању актив
ног или пасивног односа посебно место имају творбене категорије поmiпа 
agentis (нпр. учитель, uсследователь, nродавец, nродавщица итд.) и поmi
па patientis (мУченнuк, ученик, восnитаннuк и др.). 

Изра:ж:авање друшшва 

§ 495. У руском језику значење дрynпва, или социјативно значење 
(совместность) долази у одговору на питања С ке.м? и изражава се на не
колико начина, од којих су најважнији синтаксички облици исказивања 
дрynпва, а међу њима се посебно издвајају два: инструментал друштва 
(или социјативни инструментал) и социјативне заменичке конструкције. 

§ 496. Инструментал друштва постоји у свим словенским језицима. 
у руском језику у саставу такве инструменталне конструкције обавезно је 
предлог с(о), нпр. 

Не уходи. Побудь со МНОЙ. (Из романсе) 
Немој да одеш. Буди мало са мном. 

§ 497. Конструкције са инструменталом дрynпва обично се упо
требљавају у синтаксичкој функцији прилошке одредбе (адвербијала), као 
у наведеним примерима, али могу бити употребљене и у функцији некон

груентног атрибута, нпр. 

Это комната для матери с ребёнком. 
Ово је соба за мајке с децом. 

§ 498. На специфичан начин појам друштва је изражен у генитив
ним конструкцијама с предлогом nротив, које у значење дрynпва уносе 
значење супротстављености и борбе, нпр. 

Они боролиеь против немцев. 
Борили су се против Немаца. 

§ 499. На сличан начин значење дрynпва може бити изражено и уза-
јамно-повратним заменицама друг друга, друг дружкu, один другого, нпр. 

Они воевdли друг против друга. 
Они су ратовали једни против других. 

Ипак сасвим су правилне и конструкције типа воевать с немцами, 

войнd с nолЯкамu и сл. 

255 



Ако се говори о спортским такмичењима, уместо генитивних кон
струкција с предлогом против употребљавају се инструменталне кон
струкције с предлогом с(о), нпр. 

Мы вчера состязались с командоu из г6рода плевля. // ... из плевли. 
Јуче смо се такмичили са екипом из IIљeBaљa. 

§ 500. Заменичке конструкције са значењем друппва (које се нази
вају и социјативне или комитативне) специфичност су само неких словен
ских језика, међу којима је руски, али није српски. То су конструкције ти

па мы с тобой, вы с HUМ и сл. које се употребљавају у значењу српских ја 
и ши, он и ши итд., нпр. 

Мы с тоб6u теnерь соседи. 

Ја и ти смо сада суседи. 

§ 501. То важи не само за праве личне заменице него и за лично
присвојне заменице, нпр. 

Это наша с вами 6бщая проблема. 

То је мој и ваш заједнички проблем. 

§ 502. Узајамно-повратне заменице и узајамно-повратни глаголи 
(осим примера с предлогом против, нпр. Они воевdли друг против друга) 
чешће служе изражавању друштва без значења сукоба, нпр. 

Вера и Борис поздравили с nрdздником друг друга. 
Вера и Борис су честитали једно друтоме празник. 

Вера и Борис nоздор6вались за руку. 

Вера и Борис су се руковали. 

§ 503. Значење дрyпrrва исказује се и лексичким средствима, међу 
којима су у тој функцији најчешћи прилози са значењем дрyпrrва, нпр. 
вместе, совместно, сообщd и сл. У ту групу спадају и нумерички прилози са 
значењем друштва, односно социјативни бројеви као што су вдвоём, втроём, 

вчетвером и др. (в. § 280) 

§ 504. Типични придев и са значењем дрyпrrва су совместный и 
66щий, нпр. 

:v нас была 6бщая кјхня. 
Имали смо заједничку кухиљу. 

Иако се лексеме вместе и совместный са њиховим синонимима 
традиционално убрајају у прилоге (вместе), односно у придеве 
(совместный, 6бщий) , оне према својој синтаксичкој функцији спадају у 
повратне заменичке речи јер увек упућују на сложени агенс у реченици у 

којој су такве речи употребљене, нпр. 
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Ивdн и Лётр это сделали вместе. 
Иван и Петар су то урадшIИ заједно. 

Это их 6бщая работа. 
То је њихов заједнички рад. 

§ 505. У негативном смислу значење друппва може да изрази и за
меница сам када је употребљена као антоним прилога вмесmе или неке 
конструкције са инструменталом друштва, уп. 

Он nриехал с дОчкоЙ. Он nриехал сам. 
Допутовао је са ћерком. Допутовао је сам. 

Он nриехал одИн. 
Допутовао је сам. 

Значеље друштва у негативном смислу изражава се и конструкци
јама с предлогом без, нпр. 

Он nриехал без дОчки. 

Допутовао је без ћерке. 

§ 506. Значење друштва може бити исказано и употребом именица 
као чланова напоредне синтагме повезаних везником и, нпр. 

Иван и Лётр nриехали к нам в гости. 
Иван и Петар су нам доnши у госте. 

§ 507. У ширем смислу значењем друштва обухваћени су и неживи 
објекти. То није типична, али може бити сасвим правилна употреба соци
јативних конструкција, нпр. 

Вместе с кошельком у него пропали и документы. 
Заједно с новчаником нестали су и његови документи. 

Изражавање cpeдciйвa 

§ 508. У реченицама са значењем средства субјекат је по правилу 
живо биће, најчешће човек, а назив средства обично је у позицији инди
ректног (даљег) објекта. У руском језику значење средства (инструментал
ност) долази у одговору на питање Чем? поред неких других ређих или 
специфичнијих питања, а изражава се углавном синтаксички: беспредло
шким инструменталним конструцијама (нпр. резаmь ножом, nисаmь, ка
рандашом, есmь ложкой и сл.), нпр. 

Он всегда nuшет шdриковой рУчкоЙ. 
Увек пише хемијском оловком. 

Лал оклеветанный молвОЙ. (Љерм.) 
Пао је оклеветан гласинама. 

§ 509. Изражавање средства конструкцијама с другим падежима 
није искључено, али је у њима значеље средства мање изразито него када 
је назив средства у инструменталу, без предлога, а постоји и неко друго 

- значење, најчешће просторно (као у примерима nисаmь на комnыЬmере, 
nисаmь на nuшущей машuнке, смоmрemь в бuнокль итд.), нпр. 
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Эmа книга написана на комnьЮmере. 
Ова књшаје написана на компјутеру. 

§ 510. У научном или стручном изражавању поред или уместо бес
предлошких инструменталних конструкција са значењем средства употре
бљавају се и генитивне конструкције с предлошким изразом при nО.мощи, 
или инструментална конструкција с предлошким изразом с nо.мощью, нпр. 

Учёные проблему решdли с n6мощью м6щного комnьЮmера. 
Научници су проблем решавали помоћу јаког компјутера. 

§ 5Н. Када су у питању превозна средства, у руском језику се обич
но употребљава назив превозног средства у облику локатива с предлогом 
на, нпр. 

Мы nриехали на машине, а они на авm6бусе. 
Допутовали смо возом, а они аутобусом. 

Ехали медведи на велосиnеде. (Маршак) 
Возили су се медведи на бициклу. 

У истој функцији називи неких превозних средстава могу доћи и у 
инструменталу без предлога, нпр. 

Мы nриехали n6ездом. 
Допутовали смо возом. 

Вы как nоедеmе? Самолёmом? 

Како путујете? Авионом? 

§ 5и. Средства за комуникацију (телефон, nочта, электронная 
nочта итд.) имају називе који у руском језику долазе у облику датива с 
предлогом по, нпр. 

Мы с llей вчерd говорили по mелеф6ну. 
Ја и она смо јуче разговарали телефоном. 

Изра:ж:авање модалнux значења 

§ 513. Модалност (.модdльность) је квалификација коју говорно ли
це даје о свом исказу са становишта његове реалности, вероваmости, пре
цизности, или извора информације. У руском језику модална значење су 
изразито граматикализована, али се изражавају и лексички. 

Граматички облик исказивања модалних значења представља гла
голска категорија начина. Употреба сваког од трију начина (индикатива, 
императива или потенцијала) има своје синтаксичке специфичности. Мо
далност је саставни део значења сваког предиката и сваке реченице. 

Временски глаголски облици немају увек модално значење индика
тива него могу имати и неко друго модално значење, нпр. перфекатским 
облицима неких глагола свршеног вида може се изразити императивност 
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(Пошли! Поехалu! Нdчалu! П6днялu рУки! и сл.), императивност може би
ти изражена и конструкцијама са глаголима у облику другог лица простог 
будућег времена (нпр. Зdвтра Утро.м. nойдёшь к HUМ UЗ6Uниться!) итд. 

§ 514. У руском језику најјаче су граматикализована модална значе
ња која се односе на реалност онога што је означено предикатом (индика
тив, нпр. Ты чuтdешь) или на одсуство квалификације радње као обавезно 
реалне (императив, нпр. Чuтdй! и потенцијал Ты бы чuтdл чт6-нuбудь). 

Таква модалност се традиционално назива објективна модалност. 

Напомена. - Традиционални назив објективна модалност је доста 
услован јер је свака модалност овако ШIИ онако субјективна. Према таквој тер
минологији сви други видови модалности спадали би у субјективну модалност. 

§ 515. Објективна модалност као нереалност или одсуство квали
фикације радње према реалности својствена је и модалним глаголима .м.очь, 

с.м.еть, хотеть, желdть и др., као и другим модалним речима, нпр. преди
кативи д6лжен, надо, нужно, необходи.м.о, нельзя и сл. Уп. пример без мо
далне речи, са предикатом у иНДИкативу, са примерима у којима су употре
бљени модални глагол и модални предикатив: 

Он раб6mаеm. 
Он ради. 

Он м6жеm раб6mаmь. 
Он може да ради. 

Он д6лжен раб6mаmь. 
Он мора да ради. 

Руским модалним предикативима у српском језику често одговара

ју модални граголи, уп. 

Того нельзя делаmь. 
То се не сме радити. 

М6жно войmu? 
Могу лв да уђем. 

§ 516. Објективна модалност која се изражава модалним глаголима 
и другим модалним речима може бити 

1) модалност могућности, нпр. Мы м6же.м nодождdmь. 
2) модалност потребе, нпр. Нам надо nодождdmь. 

3) модалност обавезности, нпр. Нам необходимо nодождdmь. 

Сваки од та три степена објективне модалности обухвата више 
средстава којима се изражава, а нека од њих имају више модалних значе
ња. Модални глаголи и предикативи су речи непотпуног значења, због че
га траже инфинитивну допуну у неком пунозначном глаголу. Модални 

предикативи употребљавају се само у реченицама безличне структуре. 

§ 517. Модалност могућности најчешће се изражава глаголом .м.очь, 
који нема своје облике за будућност него се одговарајуће значење изража
ва облицима свршеног глагола (нпр. я с.м.огУ) или описно (еслu я буду в 
состоЯнuu). Модалност могућности у руском језику се често изражава и 
речима .м.6жно, воз.м.6жно, нельзя, невозм6жно и другим. Предикатив 
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МОЖ:НО никада се не употребљава са негацијом него се уместо такве кон
струкције, која би била неправилна, користи предикатив нельзя "не може 
(се)". Нпр. 

Можно войmu? - НельзЯ. 
Може ли да се уђе? - Не може. 

у руском језику негирани инфинитив може имати значење немо-
гућности (таква употреба инфинитива не постоји у српском језику), нпр. 

Умом Россuю не nонЯmь. / Аршuном общuм не uзмерumь. / у ней особен
ная сmаmь. / В Россuю можно mолько верumь. (Тјутчев) 
Русија се не може схватити разумом. Не може се измерити заједничким 
аршином. Она има неuло посебно. У Русију се може само веровати. 

у граматици глагола модалност могућности изражава се потенци-

јалом, нпр. 

Ты бы nоказciл госmю досmоnрuмечdmельносmu гОрода. 
Могао би да покажеш госту знаменитости града. 

Специфичан облик исказивања могућности и питања у руском је
зику представљају питања са негацијом (каквих у таквом значењу нема у 
српском језику), нпр. 

Вы не скdжеmе, коmорый час? 
Можете ли да ми кажете колико је сати? 

§ 518. Модалност потребе обично се изражава предикативима надо 
или нdдобно (што је ређе и народски-разговорно), уп. 

Ему надо сходumь к врачУ. 
Треба да оде лекару. 

Ему нdдобно сходumь к врачУ. 
Треба да оде лекару. 

§ 519. Модалност обавезности изражавају предикативи долж:ен, 
оБJiзан, llУЖ:1l0, необходимо и други, сваки са извесном специфичношћу у 
значењу. Модалност обавезности је значењски изведена из модалности мо
гућности (као и у српском, где мора значи "не може да не .. .'). Нпр. 

Вам нельзЯ здесь осmавdmься. Вы должньz уйmu оmсЮда. 
Не можете овде да останете. Морате да одете одавде. 

у граматици глагола модалност обавсзности постоји у императиву 
(када је употребљен у свом основном, заповедном значењу), као и у другим 
средствима изражавања заповести, нпр. Молчu! Молчdть! Поехалu! итд. 
(в.§ 524-534). 

§ 520. Модалност може бити оцена онога што се исказом износи са 
становишта пожељности или непожељности - аксиолоmка модалиост. 

Таква значења обично су емоционално обојена, због чега се често сврста
вају у експресивиу модалиост. Значење корисности, пожељности и сл. из-

/" 
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ражава се изразима као шrо је к счdстью, а значење непожељности онога 
шrо се основним делом реченице износи изражава се изразима као шrо су 

к сожdлению, увыl и сл., уп. 

Она nрuехала. 
Она је допуговала. 

Она, к счастью, nрuехала. 
Она је, срећом, допуговала. 

YBbl, она nрuехала! 
Она је, авај, допуговала. 

у Bbl, он счастuя не uщет, / И не от счастuя бежUт. (Љерм.) 
Авај, он не тражи срећу, и не бежи од среће. 

§ 521. Модалност може бити и оцена онога шrо се износи исказом 
са становишrва поузданости и веродостојности таквог обавешrења (пер
суазивпа модалпост), што се у руском језику изражава већим бројем мо
далних речи и израза (нпр. вероятно, может, быть, скорее всего, вряд ли, 
несомнеюю, конечно), који, пре свега, значе различите степене веродостој
ности (са становишrа говорног лица), али се међусобно мање или више 
разликују и другим, пратећим значењима, нпр. 

Я вас любил. Любовь ещё, быть может, / В душе моеи угасла не совсем. 
(Пушюш) 

Волео сам вас. Можда се љубав у мојој души још није сасвим угасила. 

Уп. такође: 

оназдесь. 
Она је овде. 

Она, вероятно, здесь. 
Вероватно је овде. 

Может быть, она здесь. 
Можда је овде. 

§ 522. Модалност такође може бити оцена онога шrо се износи ис
казом са становишrа степена прецизности израза (= увутартекстуалпа 
модалпост). Ако говорно лице жели да окарарактерише свој исказ или не
ки његов део као недовољно прецизан, у исказ се уводе речи и изрази као 

шrо су: другими словdми, иначе говоря, OдHUм словом, словом, вкратце, то 
есть, Hanpuмep, к примеру и сл., нпр. 

OдHUм словом, мы оnоздdлu. 
Једном речју, закаснили смо. 

§ 523. Поред тога, модалност може бити оцена онога шrо се изно
си исказом са становишrа извора обавештења које се исказом даје (модал
пост аyrоризације). Говорно лице обично не истиче да ли говори на осно
ву непосредног сазнања или преноси обавешrење из неког извора, али по
некад жели да истакне да оно шrо се саопшrава исказом није из нешiсред
ног сазнања и тада се користе речи и изрази као шrо су мол, дескать, го
ворят, идјт слуxu, РИА сообщdет и сл., уп. 

Она nрuехала. Она, мол, nрuехала. 
Она је допутовала. Она је, вели, допуговала. 

Као шrо се и из наведених примера види, речи које изражавају раз
личите врсте модалности углавном су глаголи, прилози, речце, узвици и 

предикативи. 
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Изражавање зайовесiilu 

§ 524. У руском језику значење заповести (волeuзъявление, nрикdз) 
изражава се на првом месту облицима императива, шrо је морфологизова
ни начин изражавања заповести, нпр. 

Жди мешi, и я вернУсь ... (Симонов) 
Чека ј ме и вратићу се .. . 

§ 525. У зависности од ужег или ширег контекста у којем је импе
ративни облик употребљен заповест може бити појачана, ослабљена или 
може добити нека пратећа значења. 

Појачавање заповести постиже се употребом речце ж:е, уп. 

Говорите. Говорите же. 
Говорите. Говорите већ једном. 

Појачавање заповести често се постиже избором глагола несврше
ног вида уместо његовог свршеног парњака, уп. 

Скажите, что вам нужно? 
Реците, ппа вам треба? 

Говорите, что вам нужно? 

Говорите, ппа вам треба? 

То правило није без изузетака, уп. Садиmесъ. (учтивије речено), 
СЯдъmе. ( оIll'I'{Yије речено). 

Појачавање императивног значења не мора увек значити појачава
ње грубости у опхођењу него наглашавање да је говорном лицу стало да се 
радња означена глаголом у облику императива оствари, шrо се најбоље ви
ди из чињенице да употреба личне заменице уз облике за друго лице импе

ратива наглашава садржај императивног облика, али у једним случајевима 
заоштрава заповест, а у другим истиче да је говорном лицу стало до оства
рења онога шrо тражи, уп. 

Ты не делай больше Этого. 

То више да ниси радио. 
Ты сnеши, ты сnеши ко мне, / еели я еловно в тЯжком сне ... (Јевт.) 

Пожури, пожури да ми дођеш / ако сам као у тешком сну ... 

§ 526. Ублажавање заповести постиже се додавањем речце -ка об
лицима 2. лица императива једнине и множине и 1. лица императива мно
жине, нпр. 

Принеси-ка ещё квасу. 

Донеси-де још кваса. 

Употребљена уз облик 1. лица једнине простог будућег времена 
речца -ка служи да говорно лице себе вербално подстакне на нешrо, нпр. 
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§ 527. У конструкцији са изразом смотрu не императивни облик 
добија значење упозорења (превентив), нпр. 

Смотрu не оnоздdЙ. 
Немој да закасВИПI. 

У неким лексички ограниченим случајевима довољно је употреби
ти императив с одричном речцом не да би се исказало упозорење, нпр. 

Не забывdйте своu вещu. 

Немојте да заборављате своје ствари. 

§ 528. Изван такве употребе императивне конструкције с одричном 
речцом имају значење забране (тј. прохибитива), нпр. 

НевходUте. 
Немојте да улазите. 

§ 529. Глаголи са значењем радњи које се не врше вољно обично 
немају облике императива (нпр. nредчувствовать, исnугdться, уди
виться). Облик императива по правилу нема ни глагол мочь (а има га гла
гол nом6чь: nомоги), осим по изузетку, нпр. 

Бедному не смейся u слdбого обuдеть не могU. (Крилов) 
Не смеј се сиромаху и немој да вређаш слабог. 

Граматичка речца nусть у саставу сложеног облика императива за 
треће лице, понекад се, разговорно, употребљава и у конструкцијама с об

ликом 1. или 2. лица простог будућег времена, нпр. 

Пусть я скажУ. 
Ево да ја кажем. 

Пусть всегда бјду я. (ИЗ дечје песме) 
Нека увек будем ја. 

Уместо речце nусть у саставу императивног облика за 3. лице мо-
же се употребити речца nускай, нпр. 

На стёкла вечности уже легла / Моё дыхание, моё тепла. < ... > / Пускdй 
мгновенuя стекает муть - / Узора мUлого не зачеркнУть. (Манд.) 
На стакла вечности већ је легао мој дах, моја топлина. Па нека тече му

тљаг времена - драга шара не да се прецртатати. 

§ 530. Јачи или слабији облици вербалног утицања на понашање са- ' 
говорника изражавају се и другим облицима осим императивних, као што 

су 

- просто будуће време, нпр. 

Это отнесёшь в хuмчUстку. 
Ово ћеш однети на хемијско чишћење. 
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- потеIЩијал, нпр. 

ПоnросUлu бы вы его ещё раз. 

Како би било да га јот једном замолиrе. 

- инфиниrив (за званичну забрану или за оштру наредбу), нпр. 

По газонам не ходить! 
Забраљено ходаље по трављаку! 

Не стрелАть! 
Не пуцај! 

Званичне забране имају облик инфинитива у конструкцији с реч

цом не, нпр. 

На nлощадках не курить. (Натпис у возу) 
Забраљено пушеље на платформама. 

Не высовываться из окна. (Натпис у возу) 
Не нагиљи се кроз прозор. 

§ 531. Многи узвици имају императивно значеље (чу, глядь, ЈЩ 
на-те, тnру, кис-кис, nли и други), нпр. 

Глядь, nоверх текУчux вод I Лебедь белая nлывёт. (Пушкин) 
Гле, како по воденој струји / Плива бели лабуд. 

§ 532. Императивно значење имају и речце вот, вон у служби 
усмеравања пажње, било да су употребљене с гестом, или у конструкцији 

са обликом императива, нпр. 

Расnuшuтесь, nожdлУЙста. Вот здесь. 
Потпишите се, молим вас. Ево овде. 

§ 533. Речи и облици који припадају различитим врстама и катего
ријама, а имају заједничку директивну функцију, тј. функцију утицања на 
саговорника да HeIIIТo учини, н:Пр. вокативни изрази, императивне кон

струкције, узвици, речце и сл., често се употребљавају у истој реченици, 
поготову ако треба појачати њихово заједничко императивно значеље, нпр. 

Маш, а Маш, nосмотри вот сюда. 
Мато, Мато, погледај, ево овамо. 

§ 534. Поред тога IIIТO су облици и значења императива (в. § 337-344) 
на различите начине укључени у синтаксичку структуру руске реченице, 

синтаксички значај императивности појачава и чињеница да постоји посе
бан комуникативни тип реченице са заповедним значењем и одговарају
ћом интонацијом или интерпункцијом, нпр. 
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Плывu, МОЙ чёлн, по воле волн! (Пушкин) 
Плови, моја барко, куд таласи желе. 



Изражавање йuшања 

§ 535. У руском језику, као и у другим словенским језицима, пита
ља (воnр6сы) могу бити 

1) општа питаља, нпр. 
2) посебна или заменичка питаља, нпр. 
3) алтернативна питаља, нпр. 

Вы говорите по русски? 

Кто говорит nо-русски? 

Они чеxu Шlи словdки? 

Пиrаља су по правилу усмерена на добијаље обавештеља о ономе 
што је говорном лицу непознато, а претпоставља да би љеговом саговор
нику могло бити познато. Изузетно се понекад пита и о ономе што је го
ворнику познато, што се дешава само у посебним говорним ситуацијама, 

нпр. приликом легитимисаља, на испиту и сл. 

Питаља су најчешће део посебне врсте надреченичних синтаксич
ких структура дијалошке природе у којима су у првом делу питаља, а у 
другом одговори ( реплике). 

§ 536. Опmта питања имају за циљ да се добије или потврда да је 
оно што се износи у питаљу тачно, или одбацивање тога што се у питаљу 
износи. Зато се у одговору на општа питаља често појављују речце са оп

штим потврдним или оДРичним значељем, нпр. 

Вы чех? - Нет. - Словdк? - Да. 
Ви сте Чех? - Нисам. - Словак? - Да. 

ПоросёНок есть? - Есть. - С хреном и со сметdной? - С хреном и со 

сметdноЙ. - Давай его сюдd. (Гогољ) 
Имате ли прасетине? - Имамо. - С хреном и с павлаком? - С хреном и 
с павлаком. - Дај је овамо. 

Општа питаља исказују се или само променом интонације у одно
су на обавештајну реченицу (много чешће него у српском језику), или упо
требом речце ли уз одговарајућу упитну интонацију, нпр. 

3наете ли вы, что это большdя редкость? 
Знате ли да је то велика реткост? 

И берёзы в белом nлdчут по лесdм / Кто nогиб здесь, умер? / Уж: не я 
ли сам? (Јес.) 

И брезе у белом плачу по шумама. Ко је овде настрадао, умро? Да нисам 

баш ја? 

У одговору на општа питаља не морају се појавити одговори Да. 
или Нет. Одговори могу бити и описни, а могу и изостати. У кљижевно
сти су врло честа питаља на која се не добија (а понекад се ни не очекује) 
одговор. 

§ 537. Заменичка питаља имају у свом саставу променљиву или не
променљиву упитну заменичку реч, тј. упитну заменицу (кто? кто такой? 
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что? что так6е? как6й? кот6рый? ск6лько?) или упитни заменички при
лог (где? куда? откУда? когда? как? по чему? отчег6? зачем? для чег6? и 
сл.), нпр. 

Черногорцы! что такое? - Бонаnарте воnросUл - / Правда ль: это 
nлемя злое не боuтся наших сил. (Пушкин) 

Црногорци! Шта је сад то? - питао је Бонапарта. 1- Да ли је тачно да 
се то љуто племе не боји наше снаге. 

Дано мне тело. Что мне делать с HUМ / тaKUМ единым и таким моим? 
(Манд.) 

Дато ми је тело. Шта да чиним с љим I тако јединственим и тако мојим? 

И кто мы, и откУда, / когда от всех тех лет /остdлись nересјды, / а 
нас на свете нет? (Паст.) 

И ко смо, и одакле, кад после свих тих лета остадоше приче, а нас на свету 

нема? 

Какой ты след оставишь? / След, чтобы выlерлиu nаркеm, / и 
nосмотрели косо вслед. / Или незримый, nрочный след / в чу:жой душе 
на много лет. (Оз.) 

Какав ћеш ти траг оставити? Траг који треба обрисати са паркета, и због 

којег ће неко попреко да погледа за тобом, или невидљиви трајни траг у 
другој души на много година. 

Уместо заменице как6й? са истим значењем употребљава се и раз-
говорно чmо за ... ?, нпр. 

Что это за здание? 

Каква је то зграда. 

3аменичке речи као главни елементи заменичких питања долазе на 
почетак упитне реченице. Испред њих могу бити неки везници или речце, 

нпр. 

и кто тебе nомог? 
И ко то је помогао? 

Так, кто тебе nомог? 
Дакле, ко ти је помогао? 

Напомена. - У разговору се упитна заменица може наћи и на крају ре
ченице, што је изразито стилски обојено као разговорни тип реченице, нпр. 

А nомог тебе ... кто? 
А помогао ти је ... ко? 

§ 538. Алтернатива питаља траже опредељивање између две мо
гућности које се нуде као одговор, због чега у свом склопу имају раставни 
везник или, нпр. 

Он сам это сделал, или ктО-то ем)! nомогdл? 
Да ли је он сам то урадио или му је неко помагао? 
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§ 539. Једну специфичност руског језика представљају тзв. nоче.мј 
реплике, које долазе као реплике на општа или алтернативна питања, нпр. 

Он это сам сделшz? - Почему сам? 
Је ли он то сам урадио? - Зашто сам? 

Иако такве реплике у принципу постоје и у српском језику, у ру

ском језику оне се срећу много чешће. Њима се у одговору на постављено 
питање одговара противпитањем усмереним на мотив питања и изражава 

се извесно чуђење и незадовољство шrо је питање постављено. 

Ословљавање 

§ 540. Руски језик нема вокатив као посебан морфолошки облик 
осим за сразмерно мањи број именица, али и поред тога има развијен си
стем облика за ословљавање. 

§ 541. Именице се приликом ословљавања употребљавају по пра
вилу у облику номинатива, нпр. 

Душа моя, Павел, держись моих nравил ... (Пушкин) 
Душо моја, Павле, држи се мојих правила. 

§ 542. Основна функција ословљавања је у говорниковој намери да 
скрене пажњу саговорника на свој исказ, односно на неког или на нешrо у 
оквирима говорне ситуације или онога што је означено исказом. Због тога 
се у таквој, основној функцији ословљавања употребљавају именице које 
значе лица или, ређе, друга бића. На пример: 

Отец людей, отец небесный, да Uмя вечное твое / Святится нашuми 
сердцамu ... (Почетак молитве Оче наш у Пушкиновом препеву) 
Вставай, страна огр6мная, / Всmавай на смертный боЙ. / С фашuстской 
сUлой тёмною, / С nроклJiтою орд6Й. (ИЗ марша) 
Устај, земљо огромна, устај у борбу на живот или смрт / С мрачном фаши
стичком силом, с проклетим завојевачима. 

Међутим, врло је раширена персонификована употреба облика за 
ословљавање у песничком и сличном обраћању неживим објектима, нпр. 

Прощай, своб6дная стиxUя! / В nоследнuй раз nередо мной / ты катuшь 
в6лны голуБыle / и блещешь г6рдою крас6й. (Пушкин) 
Збогом, слободна стихијо! Последњи пут ти преда мном ваљаш плаве та

ласе и блисташ поносном лепотом. 

Люблю тебя, Петрd творенье ... (Пушкин) 
Волим те, Петрово дело ... 

Гори, гори, моя звездd. (Тјутчев) 
Гори, гори, моја звездо. 

Чудная картина, как ты мне родна! (Фет) 
Дивна слико, како си ми драга! 
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Скйфскuе сур6вые дали, / Хол6дная тёмная р6дина моя!. (Сологуб) 
Скитске сурове даљине, хладни и мрачни завичају мој! 

§ 543. У ограниченом броју случај ева именице у руском језику има
ју вокатив. Прво, то су граматички архаизми, некада живи обmщи који су 
се задржали само у промени мањег броја именица, нпр. према номинативу 
Госnодь Бог Исус Христос постоји вокатив Господи Боже Исусе Христе, 
а у вокативу долази и самостално Господи! Боже! Христе Боже! 
владыlо!! и сл. Такође 6тче, нпр. 

Бсли т6лько м6жно, Авва 6тче, / чdшу эту мИмо nронеси. (Паст.) 
Ако је икако могућно, ава Оче, нека ме та чаша мимоиђе. 

Ипак, неке од наведених именица могу имати и облик за обраћање 
једнак номинативу, нпр. 

Отец людей, отец небесный ... (Пymкин) 
Оче наш на небесима .. . 

Прости, Госn6дь, своих детей ... (Пymкин) 
Опрости, Господе, својој деци ... 

Пошли, Госn6дь, свою отраду. (Тјутчев) 
Пошаљи, Господе, своју утеху. 

§ 544. Поред тога, у данашњем разговорном руском језику двосло
жна имена са номинативом једнине на -а и неки називи за сродност имају 
у промени посебан облик за вокатив, а то је облик са нултим наставком, да
кле, од Вdня - Вань, од Миша - Миш, од Mdмa - мам, од nаnа - nаn и сл. У 
ретким случајевима тим правилом су обухваћена и нека имена са двосло
жном основом, нпр. од Серёжа - Серёж, Серёга - Серёг (без 
обезвучавања /жI, /г/ и сл.). 

§ 545. Иначе, у мање званичном ословљавању непознатих лица 
употребљавају се именице за узраст и пол изговорене са одговарајућом ин
тонацијом, нпр. Девочка! "Девојчице!", Мdлъчик! "Дечаче!", Девушка! 
"Девојко!", Молодой человек! ''Младићу!'' 

у руском језику именице господин, госnожd по правилу се употре
бљавају уз презиме особе на коју се односе, нпр. Господин Мdрковuч! 
Госnожd Мdркович! 

у званичном обраћању групи људи различиrог пола каже се: Дdмы 

и госnода! 
Децу и омладину чије име знамо ословљавамо именом, обично не

званичним, пошто свако руско име има званичан и незваничан облик, нпр. 
Алексdндр! и Сdша! или Дdръя! и Дdша! и сл. 
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§ 546. Одрасле особе које су говорном лицу познате ословљавају се: 

(1) најзваничније: господин или госnожd + титула, назив функције, 
чин и сл., нпр. Господин nрeзuдент! Господин nолковник! 



(2) званично (нпр. у хотелу): господин или госnожа + презиме, 
нпр. Госnожd Новdковuчl 

(3) учтиво, али не званично или мање званично: именом и именом 
по оцу, нпр. Иван Ивdнович, Валенmина Николdевна. 

ПИсмо у званичној преписци обично почиње са: 
Глубокоува:ж:аемый ... , Мноzоува:ж:ае.мыЙ .. , или Ува:ж:ае.мыЙ ... , ОДНОСНО 

Глубокоува:ж:ае.мая ... , Многоува:ж:ае.мая ... , или Ува:ж:ае.мая .. . 

После тога употребљавају се облици ословљавања као при усменом 
обраћању. 

Начин ословљавања на почетку писма примењује се и приликом от

почињања говора. 

§ 547. Руси имају развијену културу говора за столом. У говорима 
за столом почетно ословљавање је обично присније и почиње са Дорогие 
... ; Дорогой ... ; Дорогdя и сл., после чега следи неки од наведених облика 
ословљавања према одговарајућем степену присности или званичности ко
ји се жели изразити. 

§ 548. Чешћа женска руска имена су (званично име даје се овде ис
пред незваничног имена): Алексdндра - Сdша, Анна - Аня, Валенmина -
Вdля, Вера - Верочка, Галина - Гdля, Дdрья - Дdша, Екаmерина - Кdmя, 
мена - Лена, Ирина - Йра, Клdвдuя - Клdва, Ксенuя - Кс7Ьша, Любовь -
ЛЮба, Людмила - Люда, Мария - Мdша, Надежда - Нdдя, Нина - Нино
чка, 6льга - 6ля, Полина - ПОля. 

§ 549. Чешћа мушка руска имена су следећа. 

званично име незванично име синовљево ћеркино 

име по оцу име по оцу 

Але1\сандр Саша Але1\сандрович Але1\сандровна 

Але1\сей Алёша Алексеевич Але1\сеевна 

Андрeu Андрюша Андреевич Андреевuа 

Борис Б6ря Борuсович Борисовна 

Валерий Валера Валерьевич Валерьевна 

Ви1\тор Вumя Вuкторович ВU1\торовна 

R,/>miлий Вumя Витdльевич Rитdльевна 

Владимuр Вол6дя, В6ва Владимuрович Владимuровна 

Вячеслав Слава Вячеславович Вячеславовuа 

Гe6pгuu Ж6ра Ге6ргuевич Гe6pгueвHa 

Гpuг6pий Грuша Грuг6рьевuч Гpuг6pьeвHa 

Дмитрий Миmя,Дима Дмuтриевич Дмитриевна 

Евгений Жеuя Евгеньевич Евгеньевна 

Йгорь Гари1\ Йгоревич Йгоревна 
Илыi Илюша Ильич Ильuнuчна 

Иван Ваня Иванович Ивановuа 
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Кирилл Кира Кириллович Кирилловна 

Лев Лёва Львовuч Львовна 

Леонид Лёня Леонидович Леонидовна 

Михаил Миша Мuxайловuч Мuxайловна 

Никита Никитич Нuкитuчна 

Николай Коля Нuколаевuч Нuколаевна 

Олег Олегович Олеговна 

Павел Паша Павловuч Павловна 

Пётр Петя Петровuч Петровна 

Сергей Серёжа Сергеевuч Сергеевна 

Фёдор Федя Фёдоровuч Фёдоровна 

Напомена. - Приликом превођеља с руског језика, руска имена се по 

правилу не преводе него се адаптирају српском изговору и писму (в. Правойuс 
срйскогјезика Матице српске). Нека имена се, сагласно традицији, замељују 
одговарајућим српским именима или заједничким именицама, нпр. Пётр, Лев, 
Алексdндр у српском тексту постају Пешар, Лав, Александар (а не Пјошр, 
Љев, Аљександр). Традиција такође упућује на писаље назива градоваПешро
град, Лавов или на мушки род именица Сибир, Об (у руском језику то су име

нице женског рода типа кость). У новије време због слабог познаваља тради
ције српске ономастике среће се и Санкш Пешербург (ипо правопис Матице 

српске не препоручује, али допуппа) и Љвов, а због актуелних покушаја ве
стернизације српске културе, у јавном говору се често среће англицизам и гер

манизам CaHkii1-Пешерсбург, mrо је сасвим погрешно. 

Именице које се употребљавају приликом ословљавања могу бити 
употребљене самостално или у именичкој синтагми. Атрибутски и атри
бутивни чланови именичке синтагме у функцији ословљавања конгруира
ју, тј. слажу се у падежу и броју, а у једнини и у роду. Конгруенцију нема
ју многа страна имена и презимена, титуле и сл., нпр. госnожd Ли, леди 
Ди и сл. . 

Изражавање оријентације у простору и времену 

Изражавање месша u йравца 

§ 550. У руском језику изражавање просторних значења долази у 
одговору на питања Где? Куда? Откуда? и изражава се на више начина, 
од којих су најважнији синтаксички: падежне и предлошко-падежне кон

струкције у адвербијалној функцији (нпр. выходuть на улицу) или, ређе, у 
атрибутивној функцији (нпр. выlодд на улицу), и зависне реченице с про
сторним значењем, нпр. Кнuга там, где ты её остdвил. Просторна значе
ња изражавају се и глаголима одређеног или неодређеног кретања, што је 
ближе морфолошкој проблематици (нпр. идтu - ходuть, ехать -
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ездить ... ), именицама категорије noтma lосј, тј. називи места (нпр. 
nобережье, nастбище, nлощадка и сл.) као и другим лексичким и творбе
ним подсистемима: именицама с просторним значењем, нпр. онима које 

значе стране света (восток, запад, север, юг), глаголима с просторним пре
фиксима (нпр. nрийти, уйти, nерейти, дойти, отойти, выlтu,' разойтись, 
nодойти итд.), придевима с просторним значењем (нпр. внутренний, 
внешний, верхний, нижний, nередний, задний, средний, nоверхностный, 
глубинный итд.), заменичким прилозима (нпр. здесь, тут, том, туда, 
оттуда, отсюда, везде, всюду, отовсюду, нигде, негде, где-то, где-нибудь 
итд.), различитим незаменичким прилозима (нпр. внутри, uзнутри, 
внутрь, вH~ извн~вокру~ наверху, наверх, сверху, внизу, вHи~ снUзу, посре
ди и сл.) итд. 

§ 551. Основне падежне и предлошко-падежпе конструкције за 
изражавање простора у руском језику значе: унутрашњи простор (нпр. в 

лесу, в лес, из леса, через лес, сквозь лес), спољашњи простор (нпр. вне 
города, к городу), површински простор (нпр. на столе, на стол, со стола, 
по столу, о стол), централни простор (нпр. посреди комнаты), горњи део 
извесног простора (нпр. над столом) и доњи део одређеног простора (нпр. 
под столом, под стол, из-под стола), простор предње стране (нпр. nеред 

машиной, вnереди машины, напротив дома) или простор задње стране 
(нпр. за домом, за дом, из-за дома, позади дома, сзади дома), простор на 

малој удаљености (нпр. у дома, возле дома, подле дома, рАдом с домом, не
далеко от дома, блUзко к дому, мИмо дома, до дома, от дома, вдоль дома), 
простор на већој удаљености (нпр. далеко от дома, вдали от берега), про

стор одређен више него једним објектом (нпр. между домом и садом, во

круг дома) итд. 

§ 552. Руски предлози углавном доследније него српски диферен
цирају значења места и правца, због чега се, на пример, руске конструкци
је као што су за домом, за дом, из-за дома могу превести једном српском 

конструкцијом иза куће. 

§ 553. Многе предлошко-падежне конструкције са извесним зајед
ничким значењем међусобно су разграничене према неким ужим значењи

ма. То су п~јчешће - значење места, које је карактер;~стично за конструк

ције с локативом (нпр. в доме), смера приближавања (нпр. в дом, до дома) 
или смера удаљавања (нпр. из дома, от дома), као и значење линије крета
ња (через лес, сквозь лесь, лесом, мимо леса, вдоль леса), које се изражава 
облицима с различитим још ужим значењима, нпр. предлози мимо и сквозь 

се употребљавају углавном у конструкцији с глаголима који значе неко 
кретање, док за предлог вдоль тај услов не постоји, сквозь значи кретање с 
напором због природе простора који се прелази, предлог к скоро увек иде 

у конструкцијама са значењем кретања итд. На пример: 
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я вернулся в свой г6род, знак6мый до слёз ... (Манд.) 
Вратио сам се у свој град, који знам до суза ... 

Не слышныl в саду даже ш6роxu. / Всё здесь зdмeрло до утра. (ИЗ песме) 
Не чује се у врту ни шymаљ. Све је овде замрло до јутра. 

Ночевdла тучка золотdя / На груди утёса великана. (Љерм.) 
Ноћило је злаћани облачић на грудима горостасне стене. 

Они Быlтроo nерешли через мост. 
Брзо су прешли преко моста. 

По дор6ге зимней, скУчной / тр6йка б6рзая бежит. (Пymкин) 
Зимским путем, досадним, јури брза тројка. 

Чёрная тјча за тјчей, / М6ря сердитого шум. (Фет) 
Црни облак за облаком. Хука љутитог мора. 

Сквозь волнистые туманы nробирается луна. (Пymкин) 
Пробија се месец кроз усталасану маглину. 

Голова бедного калмыка уndла к моим нога.м. (Пymкин) 
Глава јадног Калмика паде пред моје ноге. 

Расцветdли яблони и грУши, / поnлылu туманы над рек6Й. (ИЗ песме) 
Цветале су јабуке и кpymкe. Запловиле су магле изнад реке. 

Вдоль оБрыlа,' по-над nр6nастью, по са.мому по краю, я коней своих 
нагайкою стегаю, nогонЯю ... (Висоц.) 
дуж провалије, изнад бездана, самом ивицом, бичем пшбам своје коље, те
рам их ... 

Он стрeлJiл мимо цели. 
Гађао је поред циља. 

§ 554. Основне зависно-сложене реченице за изражаваље места 
и правца у руском језику садрже зависне реченице које одговарају на пи
тања где? куда? откјда? а повезане су са главном реченицом везницима 

где, куда, откјда. На пример: 

Там, где дор6га Былd ос6бенно узка, /.../ он увидел не.мецкие машины. 
(Пољ.) 
Тамо где је пут био нарочито узак, видео је немачке аутомобиле. 

Ведёт дор6га длинная туда, где должна быть муравuя ... (Тв.) 
Води дуги пут тамо где мора бити Муравија ... 

Их nоnросUли вернуться, но не туда, откУда они выlли •. 
Замолили су их да се врате, али не тамо одакле су изашли. 

Куда КОНЬ с коnытом, туда и рак с клешнёЙ. (Пословица) 
Докле иде кољ копитом, туда и рак на клешrима. 

§ 555. 3аменички прилози са просторним значељем обухватају 
упитне заменичке прилоге (где? куда? откјда?), неодређене заменичке 
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прилоге (где-то, куда-то, откУда-то; где-нuбудь, куда-нuбудь, откУда-ни
будь; где-лuбо, куда-лuбо, откУда-лuбо; кое-где, кое-куда'), односне заме
ничке прилоге (где, куда, откуда), ОПIIПе заменичке прилоге (везде, всюду, 
nовсюду, отовсюду), одричне заменичке прилоге (нигде, никуда, ниоткУ
да), уз заменичко-прилошке предикативе (негде, некуда, неоткуда), и по
казне заменичке прилоге (тут, здесь, сюда, отсЮда, там, туда, оттуда, 
вот где, вот куда, вот откуда), нпр. 

Где нdши книги? - Вон там на nОлке. 
Где су наше кљиге. Ено тамо на полици. 

Где мой чёрный nистолет? - На Большом Каретном. / Где мои семнад
цать лет? - На Большом Каретном. / Где меюi сегодня нет? - На 

. Большом Каретном. (Висоц.) 
Где је мој црни nиштољ? У улици Бољшој Каретни. - Где је мојих седам
наест година? - У улици Бољшој Каретни. - Где мене данас нема? - У 
улици Бољшој Каретни. 

Я nришёл к тебе с nриветом /.../ рассказdть, что отовсюду / на меюi 
весельем веет ... (Фет) 
Дошао сам да те поздравим и ... да испричам да ме одасвуд окружује ве
сеље. 

§ 556. НезамепичЮl прилози за место и правац такође су много
бројни и разноврсни према значењима, нпр. прилози и прилошки изрази за 

унутрашњи простор (внутри, uзнутри, внутрь, вовнУтрь), прилози са спо
љашњи простор (снаруж:у, снару;ж:u, uзвне,), прилози за централни део 
простора (по середине), прилози за периферни део одређеног простора (по 
сторонам, сбоку), прилози за горњи део извесног простора (наверхј, 
наверх, сверху) и прилози за доњи део одређеног простора (внизу, вниз, 

снизу), прилози за простор на висини (высоко, ввысь), прилози за простор 
који је ниско (низко, вниз, снизу), прилози за простор који је дубоко (глу

боко, вглубь) и прилози за простор који није дубоко (неглубоко), прилози 
са простор леве стране (лево, налево, влево, слева) и десне стране (право, 
наnраво, вnраво, справа), прилози за простор предње стране (вnерёд, вnере
ди, nря.мо, наnротив) и задње стране (позадИ, сзадu, назад), који је дели
мично по страни (наискось), прилози за простор који није далеко (близко, 
вблuзи, nоблизости) и за простор који је удаљен (далеко, вдали, вдаль, 
издали) итд., нпр. 

6блаком волнистым nыль встаёт в дали ... (Фет) 
Као усталасани облак диже се прашина у даљини. 

Дверь открывdется вовнУтрь. (Натпис на вратима аутобуса) 
Врата се отварају према унутра. 

До кабакd далеко да ходить легко, до церкви блUзко да ходить СК/lUзко. 
(Пословица) 

До крчме далеко, ал' се иде лако - до цркве је близу, али пут је 

клизав. 
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§ 557. Придеви са просторним значељем организовани су у слич
не подгрупе као незаменички прилози са значењем места и правца, нпр. 

внУтреннuй, внешнuй, центрdльный, среднuй, крdйнuй, nерuферийный, 
верхнuй, ниж:нuй, высокuй, нUзкuй, глубокuй, неглубокuй, мелкuй, левый, 

nрdвый, боковой, nереднuй, зdднuй, близкuй, далёкuй и др. 
Придева заменичког порекла и значења који се односе на простор 

знатно је мање: здешнuй, тdмошнuй, и још неколико таквих придева који 
се релативно ретко употребљавају. 

Изражавање времена 

§ 558. У руском језику временска значења долази у ОдГовору на пи
тања Как? Как давно? Как долго? Как чdсто? поред неких других питања, 
и изражавају се на више начина, од којих су најважнији морфолошки (гла
голска категорија времена, партиципи и глаголски прилози) и синтаксички 
(падежне и предлошко-падежне конструкције у адвербијалној или у атри
бутивној функцији, конструкције с партиципима и глаголским прилозима, 
као и зависне реченице с временским значењем). 

§ 559. Основне падежне и предлошко-падежне конструкције за 
изражаваље времена имају значења: унутрашње временске локализације 

(нпр. Она nрuехала в субботу, Этuм летом они хорошо отдохнулu), са 
ужим значењем потпуне испуњености неког периода временом (нпр. всё 

утро), временске рашчлањености (по суббОта.м) или без таквог ужег зна
чења (нпр. в субботу), насупрот значењима временске антериорности, би
ло потпуно испуњене неким догађајем или стањем (нпр. ж:дать до начdла 
лекцuu), било без обавезности таквог значења (нпр. Пpuйти nеред начdлом 
лекцuu); или временске постериорности, било са значењем потпуне испу
њености неким догађајем или стањем (нпр. с детства), било без обавезно
сти таквог значења (нпр. по окончdнuu средней шкОлы). 

Поред наведених главних временских значења предлошко-паде
жних конструкција постоје и нека специфичнија, нпр. значење периода у 
оквиру којег се нешто дешава (с nервого по nЯтое мdя, меж:ду nервым u 
nЯтым мdя), значење промене датума (нпр. с nервого на nЯтое мdя), зна
чење непосредне антериорности (нпр. накануне nрdзднuка) и друга времен
ска значења. 

Већина предлога којима се у руском језику (а тако је и у српском) 
изражавају временска значења служи пре свега за изражавање просторних 
значења (нпр. в, на, с, от, меж:ду, по, к итд.), докје врло мало предлога ко
ји имају искључиво временска значења (нпр. после, накануне, сnустЯ). 

У поређењу са српским језиком за руски језик су посебно каракте
ристични предлог сnустя (глагол ског порекла) који се употребљава и по
сле именице (нпр. сnустя год или год сnустя "годину дана касније") и кон
струкција (тому) назdд, такође долази иза именице (нпр. год /тому/ назdд 
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"пре годину дана"). Важније специфичности руског језика у вези са иска
зиваљем времена према сату, изражавањем датума и узраста обрађене су у 
посебним одељцима (в. § 564-570). Примери: 

Люблю грозу в начdле мdя. (Тјугчев) 
Волим непогоду почетком маја. 

Они по субботам не раБОтают. 
Суботом не раде. 

Она читdла всю ночь. 
Целу ноћ је чнтала. 

До окончdнuя средней школы она :ж:илd в Суботице. 
До заврmетка средље mколе живела је у Суботици. 

Мы nознакомились накануне Пdсхи. 
Упознали смо се уочи Ускрса. 

Она nришлd в двенадцатом часу. 
Доmлаје између једанаест и дванаест .. 

6коло nолуночи бdбушка лdсково разбудила менЯ. (Горки) 
Пред поноћ бака ме је нежно пробудила. 

Они вас :ж:дут с самого утра. 
Чекају вас од самог јутра. 

Год сnусmЯ мы nереехали в Сомбор. 
Годину дана касније преселили смо се у Сомбор. 

Это было год тому назdд. 
То је било пре годину дана. 

§ 560. Основне зависно-сложене реченице за изражавање време
на у руском језику садрже зависне реченице које одговарају на питаља 
Когда? С KaкUx nор? До KaкUx nор? Как долго? а повезане су са главном ре
ченицом везницима когда, как, как только, .меJICду тем как, тогда как, в 
то время как, по .мере того как, с тех nор как, nока, nокУда, nокамест, 
едва, чуть только, лuшь, лuшь только, nреJICде чем, только что, nеред 
mем как, после mого как. На пример: 

Когда я nью, так трезвых не люблЮ. (Пymкин) 
Кад пијем, не волим трезне. 

Он /.../ бранил её , когда бывdл nьян, и дd:ж:е бил. (Чехов) 
Грдно је када би био пијан, и чак је тукао. 

Не усnел я расnлатиться со старым MOUм ямщиком, как дуня воз
вратилась с самоваром. (Пymкин) 

Нисам стигао да платим мом старом кочијamy, а Дуља се већ 
вратила са самоваром. 

Как начнет расскdзывать, так :ж:uвотикu надорвёшь от смеха. (Љерм.) 
Кад почне да прича, да пукнеm од смеха. 

Покd :ж:ена готовила зdвтрак, Данилов выlел в гОрод. (Панова) 
Док је жена припремала доручак, Данилов је изашао у град. 

Только лишь nерестуnила по рог, силы ей изменилu ... (Тургенев) 
Тек што је преmла преко прага, снага ју је издала. 

Перед тем как оБЪЯ8или войну, /он/ видел её на хјторе. (Шол.) 
Пре него што је објављен рат, видео ју је на салату. 
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Едва я усnел HaкUHyть бјрку, как снег nошёл. (Љерм.) 
Само што сам стигао да се огрнем БУНДОМ, поче да пада снег. 

§ 561. Прилози и прилоmки изрази с временским значељем обу
хватају пре свега упиrне заменичке прилоге и прилошке изразе (когда? до 
какИх nор? с каких nор? как чdсто? как долго?), неодређене заменичке 
прилоге (когда-то, когдd-нuбудь, когдd-лuбо), односне заменичке прилоге 
(когда'), опшге заменичке прилоге и прилошке изразе (всегда, всё, всё 
время и сл.), одричне заменичке прилоге (никогда') и показне заменичке 
прилоге и прилошке изразе (сейчdс, теmјрь, HblHe, nоны1l,, отны1l,' тогда, 
с тех nор, до тех nор, вот когда, вот с KaкUx nор) и др. 

§ 562. Временска локализација и квантификација исказује се тако
ђе прилозима и ПРИЛОI1IКИм изразима за пропmост или будућност (в 
nрошлом / вnредь, в будущем), за врло блиску пропmост или врло блиску 
будућност (только что / вот-вот), за релативно ближу или даљу пропmост 
(недавно / давно), за мању учесталост (редко, изредка, кое-когда, время от 
времени, иногда) за већу учесталост (чdсто, нередко), за континуираност 
(nостоянно, всё врЬщ всё, бесnрестdнно), за понављање (оnЯть, снова, 
вновь), антериорност (рdньше), постериорност (nоз:ж:е) и др. 

§ 563. Прилози и прилошки изрази за временске периоде обухвата
ју: прилоге и прилошке изразе за дане (сегодня, вчерd, зdвтра, nослезd
втра, nозавчера), за делове дана (сегодня утром, сегодня вече ром, вчерd 
вечером, nрошлой ночью, этой ночью), за дане у недељи у којима се нешто 
понавља (по nонедшlЬНUКам, по вторникам, по средам ... ), за седмице (на 
этой неделе, на nрошлой неделе, на следующей неделе, на nозаnрошлой 
неделе), за годишња доба (весной, летом, осенью, зu.мой), за дане, недеље, 

месеце или године током којих се нешто понавља (е:ж:едневно, е:ж:е
недельно, е:ж:емесячно, е:ж:егОдно). Примери: 
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Вновь я nосетил сей угол6к земли ... (пушкин) 
Опет сам посетио овај кутак земље ... 

Вечером син им, вечером лfЈННЫМ / был я когда-то красивым и Юным. (Је
сељин) 

Једне вечери плаве, пуне месечине, био сам некад леп и млад. 

Не сnеши, не сnеши никогда, еели мы вдвоём и вдали бедd. (Евтушенко) 

Не жури, никада не жури, ако смо заједно а невоља је далеко. 

Вот сн6ва этот двор, наш д6брый старый дом. / Я с тех счастливых nор 
три г6да не был в нём. (ИЗ песме) 

Ево опет тог дворишта, наше добре старе куће. Три године од тог 
срећног времена нисам био у љој. 

На nервом этаже квадратики огюl. Теnерь они уже горят не для меня.. 
(ИЗ песме) 

На другом спрату види се светло у прозорима. Сада ови више не 
светле за мене. 



§ 564. Изражавање времена према сату има званичне и мање зва
ничне или разговорне облике. 

Питање за време према сату је Который час? или Сколько 

времени? 
Званично време изражава се конструкцијом типа двадцать два 

часd nятнdдцать минут, у којој се основни бројеви од один до двадцать 
четыlеe часов употребљава са именицом час у одговарајућем падежу, и 

основни бројеви од один до шестьдесят са именицом минута у одговара
јућем падежу, нпр. на радију: 

Московское время: двадцать часов тридцать минут. 

Двадесет часова и тридесет минуга према московском времену. 

у незваничним изражавању времена према сату, за сате се упоре

бљавају бројеви од два до дванаест, при чему се реч сат може и изостави

ти, а за један сат се каже само час. На пример: 

Который час? Ухе два (часd). 

Колико је сати? Већ је два (сата). 

Код исказивања сати и минута, за пуне сате се употребљавају ред

ни бројеви од 1 до 12 у генитиву једнине иза основних бројева у номинати
ву који се односе на минуте сата који је у току, а иза њих може ићи реч 

минУта у облику генитива једнине, тј. паукала (за бројеве на 2, 3, 4), или 
генитива множине (за друге основне бројеве), нпр. 

Сейчdс три (минуты) шест6го. 

Сада је пет и три минуга. 

Сейчdc nять (минУт) шест6го. 
Сада је пет и пет (минуга) 

у таквим конструкцијама за 15 минута може се рећи и чemверть, а 
за 30 минута се може рећи и половина или ПОЛ, нпр. 

Сейчdс четверть шест6го. 
Сада је пет и петнаест. 

Сейчdс половина шестОго. 

Сада је пола шест. 

Сейчdс пол шест6го. 
Сада је пола шест. 

За 45 минута неког сата употребљава се израз без четверти са 
основним бројем за сат који је у питању, нпр. 

Сейчdс без четверти шесть. 

Сада је 15 до шест. 

В котором часу? је питање које се односи на неки ненавршени сат. 

у одговору долази редни број од 1 до 12 у локативу једнине, нпр. 

В кот6ром часу она nришлd? - В третьем. 

у колико сати је допmа? После два. 
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Ако је на питаље В кот6ром часУ? потребно исказати и минуге, од
говара се конструкцијом као за питање Коm6рый час? само што је одговор 
прилагођен времену за које се пита, а не тренутку говора, нпр. В коm6ром 
часуонu ушли? В nяmь mрИдцаmь. (= В половине шесm6го.) 

Одговор на питање о сату може бити донекле несигуран, односно 
неодређен, што се често исказује редом речи у којем именица претходи 
броју, нпр. 

Когда она nрuдёт? - К трём часdм. / Часdм к трём. 
Када ће она доћи? - У три сата. / Око три сата. 

§ 565. Изражавање датума може доћи као одговор на питање 
Как6е сег6дня чuсл6? У одговору на такво питаље може бити поновљена 
реч сегодня (али се може и из оставити) после чега се дан у текућем месецу 
исказује редним бројем, назив месеца долази у генитиву, а актуелна годи
на у облику генитива једнине редног броја, нпр. 

(Сег6дня) двадцать вось.м6е января две тысячu втор6го г6да. 
(Данас је) 28. јануар 2002. године. 

Изражавање датума из прошлости или из будућности има сличан 
облик, али у њему број дана долази у генитиву једнине одговарајућег ред
ног броја, док остало остаје исто, нпр. 

Это былo двадцать в6сь.мого января две тысячu втор6го г6да. 
То је било 28. јануара 2002. године. 

Именица mыlячаa у датумским конструкцијама које њоме почиљу 
завршава се, сасвим правилно, на -а, за разлику од српског језика, где се од
говарајућа Именица завршава наставком -у. Уп. 

Это былo nервого мdя тыlячаa (1) девятьс6т девян6сто девятого г6да. 
То је било 1. маја хиљаду (!) деветсто деведесет и девете године. 

§ 566. Ако се не исказује дан неког догађаја него само месец и го
дина, тада назив месеца долази у локативу, а број године у генитиву, нпр. 

В .мае две тыlячuu втор6го г6да. 
у мају 2002. године. // Маја 2002. године. 

§ 567. Ако се исказује само година неког догађаја, тада одговарају
ћи редни број и именица год долазе у локативу, нпр. 

Это былo в тыlячаa девятьс6т девян6сто девятом году. 
То је било хиљаду деветсто деведесет и девете године. 

§ 568. Приближно исказиваље времена помоћу броја за деценију 
има облик локативне конструкције с предлогом в, у којој су редни број и 
именица год у локативу множине (за разлику од генитивног израза у срп
ском језику), нпр. 

278 



Это БЬ1ЛО в сороковЬ1Х годах двадцатого века. 
То је било четрдесетих година двадесетог века. 

§ 569. Временске одредбе са именицом за век и са адвербијалном 
функцијом најчешће имају облик локативне конструкције у чијем је првом 
делу редни број, а у другом делу именица век, нпр. 

Это бьио в десятом веке. 
То је било у десетом веку. 

У функцији HeKoнrpyeHТНoг арибута конструкција с редним бројем 
и именицом век има облик беспредлошког генитива, нпр. 

Это ndмятllUК десятого века. 
То је споменик из десетог века. 

§ 570. Изражавање узраста обично долази у одговору на питања . 
Ск6лько вам лет? Ск6лько ему лет? и сл., нпр. 

Сколько тебе лет? - Мllе двадцать лет. // - Мllе двадцать. // - Двад
цать. 

Колико тије година? - Имам двадесет година. // Двадесет. 

Конструкције са бројевима на два, три или четыlеe и именицом за 
годину, и конструкције са бројевима за вредности веће од 4 и са именицом 
за годину мењају се на следећи начин: 

два года, двух леm, двум гoдdм, два г6да, двyмJi гoдdми, О двух годах 
семь леm, семи леm, семи гoдdм, семь леm, семыЬ гoдdми, О семи годах 

Узраст и старост може се означити следећим именицама, које нема
ју значење пола: дети "деца", молодё:ж:ь "омладина", взр6слые люди "од
расли људи", nо:JIcuлыle люди "старији људи". 

Узраст и пол значе именице: мdльчик - девочка "дечак - девојчи
ца", молод6й челове~ - девушка "младић - девојка", му:ж:чuна - :ж:енщи-

" "" " " на мушкарац - жена ,старик - старушка старац - старица . 

3начења у вези са узроком 

Изражавање узрока 

§ 571. У руском језику значење узрока долази у одговору на пита
ња Почему? Отчег6? По как6й nричuне? и др. и изражава се на више начи
на, од којих су најважнији синтаксички: падежне и предлошко-падежне 
конструкције, конструкције са глаголским прилозима, и зависно-сложене 

реченице са узрочним значењем. 

§ 572. Основне падежне и предлошко-падежне конструкције за 
изражавање узрока у руском језику имају значења ОПIIIТег узрока (нпр. 
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из-за дождя, из-за деnег), неконтролисаног узрока (нпр. со страху, с6 с.ме
ху, с г6лоду), психичког узрока (нпр. по любвu, по глупости, из 
любоnьzтства), узвратног узрока (нпр. за успех), узрока као ПОДРIIIКе (нпр. 
благодаря е.мУ) ИТД., поред стилски изразитије обојених конструкпија (нпр. 
в силу обстоятельств, по nричunе nедоедаnuя, вследствuе nеурожdя 
итд.). 

Один брат женШzся по любви, а друг6й по глупости. 
Један брат се оженио из љубави, а други из глупости. 

Из-за вас они оnоздdли. 
Они су због вас закаснили. 

За радость тzb:yю дышать и жить / ког6, скажuте, мне благодарUть. 
(Манд.) 

За тиху радост ппо диrnем и живим, реците коме да захвалим. 

Со страху он уронШz автомат. 
Од страха је испустио аутомат. 

Благодаря друзыiм, она хорош6 nодгот6вuлась к экзd.мену. 
Захваљујући пријатељима, она се добро припремила за испит. 

§ 573. Основне зависно-сложене реченице за изражавање узрока 
у руском језику садрже зависне реченице које одговарају на питања По
чему? Отчег6? По как6й nРИЧUllе? В силу чег6? и нека друга, а повезане су 
са главном реченицом везницима nотому что, вследствuе тог6 что, бла
годаря тому что, в силу тог6 что, из-за тог6 что, так как, nоск6льку, 
uбо, благо. На пример: 

И д6лго буду тем любезен я нар6ду, / что чувства д6брые я лuрой nро
буждdл ... (Пушкин) 

И дуго ћу бити зато драг народу, ппо сам лиром будно добра 
осећања. 

Об6з тр6нулся с места рано, потом у что бьzло не жарко. (Чехов) 

Караван је кренуо рано јер није била врућина. 

... Окна, вероятно, бьzли OmKPbzmbl, nотому что отчёmливо сльzшалuсь 
женские голоса u смех. (Чехов) 

Прозори су, вероватно, били отворени, јер су се јасно чули жен
ски гласови и смех. 

Он не nришёл на раб6ту, так как заболел. 
Није дошао на посао јер се разболео. 

Я nриглаcUл своег6 сnутника вьznить вместе стакан чаю, uбо со М1l0Й 
был чугУllllЫЙ чаЙIlUК. (Љерм.) 

Позвао сам свог сапутника да попијемо заједно чашу чаја, јер 
сам имао са собом тучани чајник. 

§ 574. Прилози са узрочним значењем обухватају упитне заме
ничке прилоге (нпр. nочему? отчег6?), неодређене заменичке прилоге 

(нпр. nоче.мУ-то, отчег6-то; по каКОЙ-llибудь nРИЧUllе, что-то), односне 
заменичке прилоге (нпр. по чему, отчег6), одрични заменички прилоIIIКИ 
израз (нпр.nи с тог61lИ с сег6) и показне заменичке прилоге (нпр. nотомУ. 
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nоэтому, оттого, вот nочему, вот отчего), и незаменичке прилоге (нпр. 
назло, нарОчно),нпр. 

Отчег6, nочему, я не знdю сам, / я nоверuл твoUм голубым глазd.м ... (Из 
песме) 

Заппо сам, због чега, не знам ни сам, поверовао твојим плавим 
очима. 

Что-то в6здуху мне мdло. / Ветер nью, туман глотdю ... (Висоц.) 
Због нечег немам довољно ваздуха. Пијем ветар, ryraM маглу ... 

§ 575. Глаголски прилози такође могу у одговарајућим контек
стима да имају узрочно значење, нпр. 

Нuчег6 не nонuмdя, он молчdл. 
Ниппа не схватајући, он је ћутао. // Ћутао је јер ниппа није 
схватао. 

Узнdв старого друга, она обрdдовалась. 
Препознавши старог пријатеља, она се обрадовала. // Обрадова
ла се јер је препознала старог пријатеља. 

§ 576. Лексичко изражавање узрока врло је раширено. Поред по
јединих речи које значе управо узрок или узрочни однос (нпр. nрuчuна, 
повод, выlватъъ и др.), многе речи у саставу свог значења имају узрочну 
компоненту, нпр. обрdдоватъ "учинити радосним", вьиечuтъ "учинити 
здравим", убuтъ "учинити мртвим" итд. 

1fзра~авањезакључка 

§ 577. У руском језику значење закључка представља врсту после
дичног значења, а долази врло често у форми реченице која почиње за
кључном речју знdчuт, итак, соответственно и сл. На пример, 

Значuт, мы договорилuсь. 
Значи, договорили смо се. 

Итак, мы договорилuсь. 
. Дакле, договорили смо се. 

Следователыю, мы договорилuсь. 
Према томе, договорили смо се. 

§ 578. Поред тога, значење закључка изражава се и зависно-сложе
ним реченицама са закључним значењем, у којима су зависне реченице по
везане са главном реченицом везником так что, или, ређе, везницима 

вследствuе чего, потом у, по чему, отчего, что. На пример: 

Уже в6семь час6в, так что nора уходить. , 
Бећ је осам сати, тако да је време да се иде. 

В них былo мн6го молод6го зад6ра, вследствuе чего кdждое дело каза
лось по nлечУ. (Федин) 

у љима је било много младалачког полета, због чега је изгледа
ло да имају снаге за сваки посао. 
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Израж:авање цwьa 

§ 579. У руском језику значење циља долази у одговору на питања 
Зачем? Для чег6? С как6й целъю? и сл. и изражава се на више начина, од 
којих су нај важни ј и синтаксички: падежне и предлошко-падежне кон
струкције и зависно-сложене реченице са циљним значењем, поред неве
ликог броја лексема, углавном заменичких прилога и прилошких израза са 
циљним значењем. 

§ 580. Основне падежне и предлошко-падежне конструкције за 
изражавање циља у руском језику су генитивске конструкције с предло
гом ради у посmозицији (нпр. mебя ради), и с предлозима и предлошким 
изразима у препозицији для, за, с целъю, в целях (наведени предлошки из
рази су књишке природе), нпр. 

Для укреnш!нuя здоровья он нdчал занuмdться утренней зарЯдкоЙ. 
Да би побољшао здравље почео је да ради јутарљу гимнастику. 

БольныlM рекомендуется nлdвание в целях выздоровленuя. 
у циљу оздрављеља болесницима се препоручује пливаље. 

Она готова на любую жертву ради детей. 
Ради деце је спремна на било какву жртву. 

У посебним ситуацијама и са значењем свечане намене неког по
ступка употребљава се и предлог за са именицом у акузативу, нпр. 

За мdтушку Россuю, за русского царя! (ИЗ марша) 

За мајчицу Русију, за русског цара! 

§ 581. У руском језику, али не и у српском, циљ може бити исказан 
и глаголом у облику инфинитива, нпр. 

Я nришёл к тебе с nриветом / Рассказdть, что солнце встdло ... (Фет) 
Дошао сам да те поздравим и кажем да је сунце грануло ... 

Пошлd Мdша в лес гриБыl собирdть u встретuла медведя. 
Пошла Маша у шуму да скупља печурке и срела медведа. 

§ 582. Основне зависно-сложене реченице за изражавање циља у 
руском језику садрже зависне реченице које одговарају на питања Зачем? 
Для чег6? С как6й целъю? а повезане су са главном реченицом везницима 
зачем, для чег6, с как6й целъю. На пример: 
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Лежuт на нём камень тяжёлый, / чтоб встать он из гроба не мог. 
(Љерм.) 

На љему лежи тетки камен / да не би могао да устане из ковче
га. 

аб этом говорилось затем, чтобы затруднuть u без того трудную 
задdчу. 

О томе се говорило ради тога да би се отежао и онако тежак про
блем. 



для того, чтобы дом привести в nорядок, nонdдобшlOСЬ три часd. 
Да би се кућа довела у ред, требало је три сата. 

§ 583. 3аменнчки прилози за циљ обухватају заменичке прилоге 
и ПРИЛОIIIКе изразе упитног значења (нпр. зачем? с какой целью?), неодре
ђеног значења (нпр. зачем-то), односног значења (нпр. заче.м) или пока
зног значења (нпр. затем, с такой целью, вот зачем), нпр. 

3ачем они nриехали сюдd? 
Ради чега су дошли овамо. 

Изра:ж:авање услова 

§ 584. У руском језику значење услова синтаксички се изражава на 
више начина, од којих су најважнији морфолошки (глаголски облик потен
цијала) и синтаксички (падежне и преДЛОIIIКо-падежне конструкције, кон
струкције с глаголским прилозима и зависно-сложене реченице са услов
ним значењем). 

§ 585. Потенцијал као глаголски морфолошки облик има као јед
но од главних значења условно значење, које се остварује у зависно-сложе
ној условној реченици, нпр. 

Он бы nришёл, если бы вы его nригласUли. 
Дошао би да сте га позвали. 

§ 586. Императив такође може имати условно значење у склопу 
асиндетске реченице, што је конструкција каква не постоји у српском јези
ку, нпр. 

Узнdй он об этом, срdзу бы nришёл. 
Да је он за то сазнао, одмах би дошао. 

§ 587. Глаголски прилози су још једно од средстава за изражава
ње услова, нпр. 

Не зшiя вdшего адреса, он бы к вам не nришёл. 
Да није знао вашу адресу, он не би дошао код вас. 

Не nолучив nрuглашенuя, он бы не nришёл. 
Да није добио позив не би дошао. 

§ 588. Основне зависно-сложене реченице за изражавање усло
ва у руском језику садрже зависне реченице које одговарају на питање При 
каком условuи? а повезане су са главном реченицом везницима если, если 

бы, ежели, коль скоро, раз, когда, ли. На пример: 

Если жuзнь тебя обмdнеm, / не nечdлься, не сердИсь. (Пушкин) 
Ако те живот превари, немој да тугујеш ни да се љутиш. 
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Не гони леmЯщий .мимо / призрак лёгкuй и пуст6й / гели будешь, .мой 
любимый, / счdстлив с дгвушкой друг6Й. (Блок) 

Не терај од себе лако и прозирно привиђеље које мимо тебе ле

ти, ако, драги мој, будеш срећан с другом девојком. 
Еели б вся люб6вь былd счасmливой, то не было бы песен о любви. 
(Рожд.) 

Ако би љубав била сасвим срећна, онда не би било песама о љу
бави. 

Еели бы Марийка не п6ртuла настроение, всё бьzло бы хорош6. (Панова) 
Кад Маријка не би кварила расположеље, све би било добро. 

Ты раздdй им этот хлеб, ежели ег6 дов6льно будет для них. (А. Тол.) 
Подели им тај хлеб, ако га буде довољно за љих. 

Когда в товdрищах соглdсья нет, / На лад их дело не поЙдет. (Крилов) 
Кад другови нису сложни, посао им неће поћи. 

Когда люди живут душd в дУшу, они пони.мdют друг друга с полуел6ва. 
(Ајт.) 

Кад људи живе као једна душа, разумеју се и са пола речи. 

Раз человек .молчит, знdчит не считdет нУжны.м говорUть. (Кат.) 
Ако човек ћути, значи да не сматра да треба да говори. 

Уж раз .мы нdчали говорить, то лJlчше договорить всё до конца. (Куп.) 
Па кад смо почели да говоримо, боље да кажемо све до краја. 

К6ли х6чешь говорuть, так сначdла подУ.маЙ. (Пословица) 
Испеци па реци. 

Изражавање дойушшања 

§ 589. У руском језику допуштање (уступка) се изражава првен
ствено синтаксички: предлошко-падежним конструкцијама и зависно-сло
женим реченицама. 

§ 590. Основне предлошко-падежие конструкције за изражава
ње допуштања у руском језику су дативска конструкција с предлогом 
вопрекu и акузативна конструкција с предлошким изразом несмотря на, 

нпр. 

Вопрекu большим усUлuя.м нdшей ко.манды .матч бьzл проигран. 
Упркос великим напорима нашег тима утакмица је била изгубљена. 

Нес.мотрЯ на большие усUлuя нdшей ко.манды .матч был проигран. 
Без обзира на велике напоре нашег тима утакмица је била изгубљена. 

§ 591. Основне зависно-сложене реченице за изражавање допу
штења у руском језику садрже зависне реченице које одговарају на пита
ње Несмотря на что совершdется действuе? Вопрекu чему совершdется 
действие? а повезане су са главном реченицом везницима хотя, хоть, 
пусть, пускdй, дЈром что, как ни, когдЈ ни, кудЈ ни, откУда ни, сколько ни, 
llесмотря на то что. На пример: 
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Это была добрая старуха, хотя к её бороде u ycd.м трудно БЬ1ЛО 
nрuвЬ1кнуть. (Кав.) 

То је била добра старица, иако је било тешко навићи се на њену браду и 
бркове. 

Хоть ты u в новой коже, да сердце у тебя всё то же. (Крилов) 
Иако си у новој кожи, срце ти је и даље исто. 

Несмотря на то, что БЬ1ЛО холодно, но снег на воротнuке тdял весьма 
скоро. (л. Тол.) 

Упркос томе пrго је било хладно, снег на оковратнику врло се брзо топио. 

Пускай, как он, Я чужд для света, / но чужд зато u небесd.м. (Љерм.) 
Иако сам, као и он, туђ свету, туђ сам зато и небесима. 

Изражавање квалификације и квантификације 

Изражавање особине 

§ 592. У руском језику значење особине долази у одговору на пита
ња Как6й? Кот6рый? Что за ... ? (разговорно) и сл. (в. § 128), а изражава 
се на више начина, од којих су нај важни ј и лексичко-граматички (описни и 

односни придеви и редни бројеви) и синтаксички: падежне и предлошко
падежне конструкције са значењем особине, као и зависно-сложене рече
нице са значењем особине. 

§ 593. Придеви су најтипичније средство за исказивање особине 
(нпр. н6вый дом, старый друг, хол6дная вода, городск6й парк, nервая 
люб6вь итд.), чија је основна синтаксичка служба - функција конгруентних 

атрибута, као у наведеним примерима, иако придеви могу бити употребље
ни и у другим функцијама, нпр. у именском делу предиката (ДОМ н6вый и 
сл.). Граматичке и лексичко-граматичке особине придева описане су у гла
ви о придевима у овој књизи (в. § 176-226) 

§ 594. Падежне и предлошко-падежне конструкције са значењем 
особине функционишу првенствено као неконгруентни атрибути, нпр. 

стол красного дерева, тетрадь в клетку, человек железной в6лu, ботин
ки на т6лстой nод6шве, л6шадu в nоту, липа в цвету итд. Ако се предло
шко-падежном конструкцијом изражава особина као карактеристичан део 

тела живог бића, значење особине се додирује са значењем неотуђивог 
припадања (нпр. девушка с голубымu глазd.мu, человек с большUмu уса.ми и 
сл.) 

§ 595. Основне зависно-сложене реченице за изражавање особине 
у руском језику садрже зависне реченице које одговарају на питања Как6й? 
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Кот6рый? а повезане су са главном реченицом везницима какой, которыЙ. 
На пример: 

Он nостр6ит так6й дом, как6й ему нУжен. 
Саградиће кућу каква му је потребна. 

Они видели дом, в кот6ром умер П.Ушкин. 
Видели су кућу у којој је умро Пушкин. 

§ 596. 3аменички придеви са значељем особине обухватају упит
не заменичке прилоге и прилошке изразе (Как6й? Кот6рый? а разговорно 

и - Что за ... ?), као и заменичке придеве и изразе са неОдРеђеним значе
њем (как6й-то, как6й-нuбудь, как6й-лuбо, как6й бы ни ... ), односним зна
чењем (какой, кот6рыЙ ... ), опшгим значењем (всякuй, вcJiческuЙ ... ), ОдРич
ним значењем (нuкак6й) или показним значењем (так6й, вот как6й, вон 
как6й) итд., нпр. 

Что за шум, а драки нету? (Узречица) 
Каква је то галама, а нема туче? 

Изражавање начина 

§ 597. Главна средства за изражавање начина вршења радње (6браз 
дet1ствuя) у руском језику су прилози и прилошки изрази, предлошко-па

дежне конструкције, глаголски прилози и зависно-сложене реченице с на
чинским значењем. 

§ 598. Прилози за начин су многобројни и разноврсни (хорош6, 
nлохо, нежно, грубо, громко, тИхо итд.), нпр. 

В этой шdли я с HUМ nовстречdлась / и любимой мен.я он назвdл. / Я 
стыдливо лиц6 закрывdла, / и он нежно мен.я целовdл. (ИЗ романсе) 
Тај тал сам носила када сам га срела / и када ме је назвао вољеном. Сти
дљиво сам покривала лице, а он ме је нежна љубио. 

Већина описних придева може у облику једнине средњега рода да 
буде употребљена као прилог за начин, уп. 

Она хор6шая nевица. 
Она је добра певачица. 

у нее тихий г6лос. 

Она има тих глас. 

Она хорош6 nоёт. 

Она добро пева. 

Она говорит тихо. 

Она говори тихо. 

Такви прилози имају степене поређења, који су у компаративу по пра
вилу прости, а у суперлативу имају облик конструкције у чијем су саставу 
компаратив и заменички генитивни облик всех или всег6 (за неживо). Уп. 
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Она хорош6 nоёт. 

Она пева добро. 
Она nоёт лУчше. 
Она пева боље. 

Она nоёт л)!чше всех. 

Она пева боље од свих. 



Голодать nлохо. 
Гладовати је лоше. 

Болеть хјже. 
Боловати је горе. 

Умереть - хјже всегО. 
Умрети је горе од свега. 

§ 599. 3аменички прилози за начин обухватају упитне заменичке 
прилоге и прилошке изразе (как? каки.м 6бразом? каки.м сn6собом?) заме
ничке прилоге и изразе с неодређеним значењем (как-то, kaK-lluбудь, как
лuбо, кде-кЈк), односним значењем (как), општим значењем (всяческu), од
ричним значењем (llикЈк) и показним значењем (так, этак, эдак, вот как) 
и др., нпр. 

ЕмУ как-то удалось уговорить нас. 
Некако је успео да нас наговори. 

Заменички прилози за начин, као ни други заменички прилози, не

мају степене поређења. 

§ 600. Предлошко-падежне конструкције за начин су разноврсне 
према предлозима и падежима који улазе у њихов састав, нпр. говорuть без 
толку, крuчdть во весь г6лос, nлdвать брdссом, говорuть бdсом, nеть под 
аккомnаllемеllт гитЈры, nрuйтu в соnрово:ж:деllUU двух офuцеров, 
крuчdть в отчdяllUU, сnросить в llедоумеllии итд. 

нпр. 

§ 601. Глаrолски прилози такође могу имати начинско значење, 

Она говорила, улыбdясь. 
Говорила је осмехујући се. 

Она сuдела, nоджав нОги. 
Седела је подавивши ноге. 

§ 602. Основне зависно-сложене реченице за изражавање начи
на у руском језику садрже зависне реченице које одговарају на питања 

Как? KaKUм 6бразом? и повезане су са главном реченицом везницима как, 
что, чтобы. На пример: 

Трое офuцеров /.../ заговорилu между собой вnолголоса так, чтобы он 
не слыlал.. (Куп.) 

Тројица официра почели су да полугласно говоре за себе, тако да он не 

чује. 

Трудился так KpecmЬJiHuH МОЙ, что градом пот с него катился. (Крилов) 
Тако је мој сељак радио да су с њега текле грашке зноја. 

Израж:авање йоређења 

§ 603. Изражавање поређења је вид изражавања особине, због чега 
би било умесно разматрати начине изражавања та два значења заједно, као 
што су, с друге стране, преко значења степеновања поредбена значења по
везана и с квантификацијом, - али их је из практичних разлога оправдано 

размотрити одвојено. 
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Поређењем се доводе у везу појединачни случајеви у којима се ис
пољава исто својство (нпр. Отец стdрше матерu) или, ређе, различита, 
али према нечему повезана својства (нпр. Чем он больше зарабdтывал, 
тем она больше трdтuла денег), с циљем да се констатује да ли је степен 
испољености тог својства или тих својстава у свим случајевима исти (нпр. 
Он работа ет, как вол; Он такой же, как его брат), или степен испољено
сти одређеног својства у различитим случајевима није исти; и да се случа
јеви рангирају према степену испољености датог својства (нпр. Он более 
толстый, чем его брат; Он сdмый толстый в семье). 

§ 604. Степен испољености неког својства било процесуалне при
роде (нпр. много чuтdет) или непроцесуалне природе (нпр. очень 
хорошuй) у руском језику се изражава на више начина, од којих су најва
жнији следећи: 

- употреба облика за степеновање придевских и прилошких значе
ња (нпр. Брат выlеe cecmpbl; Он работает больше), 

- употреба придева и прилога који у свом саставу имају афиксе са 
значењем степена (нпр. беловdтый, рановато), 

- употреба прилога за степеновање особина које се исказују другим 
прилозима или придевима (нпр. очень хорошо, очень хорошuй), 

- употреба предлога за степеновање просторне или временске дис
танце (нпр. блuзко от дома, накануне nрdзднuка), 

- употреба придева и прилога са значењем просторне или времен
ске дистанце (нпр. блUзкuй - дШlёкuй, недdвнuй - дdвнuй, рядом - дШlеко, 
недавно - давно, uногда - чdсто), 

- употреба заменичких речи које могу изразити степен (нпр. кОО
где, весь), 

- употреба редних бројева (нпр. завоевdть nервое место), 
- употреба зависно-сложених реченица са значењем мере и степена 

(нпр. Он сделdет столько, сколько нужно) и др. 

§ 605. Једно од најобичнијих средстава за изражавање подударно
сти у руском језику су компаративне конструкције с везником как (или 
неким његовим синонимом) и номинативом именице која се узима за поре
ђење, нпр. 

Платок белый как снег. 
Марама је бела као снег. 

Белая берёза под MOUм окном / прuнакрылсьь снегом, точно серебр6м. 
(Јес.) 

Бела бреза испод мог прозора покрила се снегом као сребром. 

§ 606. Посебно средство за изражавање подударности у руском је
зику је инструментал поређеља, који не постоји у српском језику, нпр. 

Облаком волнuстым nыль встаёт в дали ... (Фет) 
Као усталасани облак диже се прашина у даљини. 
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Колесом за сини горы солнце тихое скатилось. (Јес.) 
Као точак се откотрљало тихо сунце иза ШIавих ШIанина. 

Верной твердьmею nравославuя I Врезан Исакий в вышuне ... (Гумиљов) 
Као чврста тврђава православља урезана је купола цркве св. 

Исакија у висини. 

§ 607. Друга средства за исказивање поређења као еквивалентности 
(екватив), различитости (диферентив), рангирања разлике (компаратив), 
или највишег степена испољености особине у одређеном кругу појава (су
перлатив), њихови облици и услови употребе, размотрени су у одељку о 
степенима поређења придева и прилога (в. § 193-214) и У одељку о замени
цама са значењем идентичности (в. § 107). 

§ 608. Основне зависно-сложене реченице за изражавање поре
ђења у руском језику садрже зависне реченице које одговарају на питања 
Как? KaKUм образом? а повезане су са главном реченицом везницима как, 
словно, точно, нежели, будто, как будто, что, подобно тому как, чем. На 
пример: 

Холодок щекочет темя, I U нельзя nрuзнаться вдруг I и менЯ срезает 
время, I как скосило твой каблУк ... (Манд.) 
Лака хладноћа голица теме и не могу одједном да признам да и мене ко
си време као ппо је искосило твоје потпетице. 

А он, мятежный, nр6сит бури, I Как будто в бурях есть nокой. (Љерм.) 
А он, бунтовник, тражи буру, као да је у бурама мир. 

Вся комната вдруг nотемнела, точно в ней задёрнулись занавески. 

(куп.) 
Цела соба се одједном замрачила, као да је неко у њој навукао завесе. 

Борис ещё nоморщится немного, I что nьянuца пред чаркою вина. (Пу
mкин) 

Борис ће се мало намрппити / Као пијанац пред чашом вина. 

Чем ночь белее, тем чернее злоба. (Блок) 

Што беља ноћ, то црња злоба. 

§ 609. Зависно-сложене реченице за изражавање степена зна
чењски су најближе реченицама с поредбеним значењем. Такве реченице 
одговарају на питања В какой степени? Насколько? Сколько раз? В какой 
мере? До какой степени? и повезане су са главном реченицом везницима 
как, что, чтобы, док су главној реченици корелативне речи столько, 
настолько, так, до того, столь, такой, nоскольку, које истичу значење 
степена испољености особине. На пример: 

Я слишком был счастлuв, чтобы хранить в сердце чувство неnрwiзнен
ное. (Пушкин) 
Био сам сувише срећан да бих чувао у срцу непријатељско осећање. 
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Воздух становился так редок, что трудно былo дышать. (Љерм.) 
Ваздух је био тако редак да је било тешко дисати. 

День казdлся таким вЫCOKUМ, будто небо расnахнулось до cd.мoй глу
биныl. (Пауст.) 
Дан је изгледао тако висок као да се небо растворило до највеће дубине. 

Изражавање колuчuне 

§ 610. Количина се у руском језику изражава и граматичким, лек
сичко-граматичким и лексичким средствима. Основно питање за количину 

је Сколько? 
Изразито граматички облик количинских значења је граматичка 

категорија броја (једнина / множина), коју у руском језику имају имени
це (нпр. роман - романы), заменице (нпр. ты - вы), придеви (нпр. новый -
новые), редни бројеви (нпр. nервый - nервые) и глаголи (нпр. чuтал -
чuталu). 

у оквиру граматичке категорије броја облици за једнину имају ко
личинско значење "1", а облици за множину имају количинско значење 
"више од 1". Од тога правила постоје одступања. 

Неке именице се употребљавају готово увек у једнини или се чак 

сматра да немају множину (= singularia tantum). Такве су многе апстрактне 
именице (нпр. ревнивость), збирне и градивне именице (нпр. детвора, 
сшар), многе властите именице (нпр. Марс), в. § 42. Пошто се од именица 
singularia tantиm облик множине може направити ако је потребан, оне су 
заправо именице са потенцијалном множином. 

С друге стране, неке именице уопште немају облике за једнину 
(рlша1iа tantum) него истим множинским обликом означава ју и једно и ви
ше од једног, а о којој се количини ради обично се види из контекста, нпр. 

одни ножнuцы - все ножнuцы "једне маказе - све маказе", в. § 43 . 

§ 6U. Збирне именице представљају лексичко-граматички начин 
изражавања количине у оквиру којег се именицама у облику једнине (че
сто без могућности употребе у множини) означава ју скупови истоврсних 

лица, предмета или појава, схваћени као сложене целине, нпр. 

Студенчество возмущается. 
Студенти негодују. 

Детвора на улице кричUт. 

Дечурлија на улици виче. 
А вот uдёт на цьmочках уланова. / Ведь она тоже дм меюi народ. 
(Јевт.) 

А ево иде на прстима Уланова. Па и она је за мене народ. 

§ 612. Збирне именице и градивне именице често не могу бити упо
требљене у конструкцији с основним бројевима без посебних именица, 
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партикуларизатора (ndчка, кор6бка, кочdн, кdnля, зерн6 итд.), које значе 
уобичајене незваничне јединице мере за збирне или градивне објекте, нпр. 

Она купила два кочанd каnусты, три ndчкu nаnир6с. две кор6бкu сnuчек и 
четыlеe куска мЬzла. 
Купила је две главице купуса, три пакла цигарета, две кутије шибица и че
тири комада сапуна. 

§ 613. Лексичко-граматички облик изражавања значења количине у 
руском језику представљају бројеви као врста речи. Они су међусобно из
диференцирани према значењима и облицима на: основне бројеве (нпр. 
один, два, три ... ), редне бројеве (нпр. nервый, втор6й, третиЙ ... ), збирне 
бројеве (нпр. дв6е, тр6е, четверо ... ) и друге врсте бројева, који у mирем 
смислу обухватају и неколико врста бројевних прилога, а свака од тих вр
ста има и специфичне начине употребе (в. опmирније о бројевима у § 227-
282). 

§ 614. Пронумеративи, као заменичке речи са количинским значе
њем, нпр. ск6лько? ст6лько, несколько, и количински придеви и прило
зи, нпр. MH6гue, немн6гие, мн6го, немн6го, мало, немало, означава ју коли
чину мање прецизно од бројева и често замењују основне бројеве, због че
га су им у начину употребе слични. 

Пронумеративи имају промену као збирни бројеви, дакле, ск6лько, 
ск6лькux, ск6лькuм, ск6лько или ск6лькux, ск6лькuми, о ск6лькux (в. § 106, 
132). 

Пронумеративи могу бити упитни (ск6лько?), неодређени 
(ск6лько-нuбудь, несколько), односни (ск6лько), оДРични (ниск6лько), и по
казни (ст6лько, вот ск6лько), нпр. 

Сколько вdшему ребёнку лет? 
Колико ваше дете има година? 

Вот ск6лько у меюi осталось денег. 
Ето колико ми је остало новца. 

Количински придеви имају придевску промену, а количински при
лози су непроменљиви и имају синтаксичко окружење као да су у питању 
бројеви са вредностима већим од "4". Уп. 

Нас БЫло много на челне ... (Пушкин) 
у чуну нас је било много. 

Нас БЫло nять на челне. 
у чуну нас је било пет. 

§ 615. Заменице се такође често употребљавају ради изражавања ко
личинских значења, што посебно важи за опште заменице (весь, кd;ж:дый, 
всЯкиЙ ... ) и одричне заменице (никт6, нuчт6, никак6Й ... ), в. § 111-122, 
145-146. 

Опште и одричне заменице значе максималну обухваћеност или 
необухваћеност неког скупа или неке појединачне појаве извесном особи
ном, стањем или радњом, нпр. 
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Все мы, все мы в этом мире тленны ... (Јес.) 
Сви смо, сви смо на овом свету троmни ... 

Всё nройдёm, как с белых яблонь дым. (Јес.) 

Све ће проћи, као ДИМ с расцветалих јабука. 
Нuчег6 в nрошедшем мне не жаль. (Јес.) 

Ни за чим ппо је прошло не жалим. 

§ 616. Суперлативне конструкције, било придевске, било прило
шке, изричито или имплицитно изражавају значење у којем је садржано 
значење опште заменице или оДРичне заменице, тј. једно од количинских 
значења, нпр. 

Он выlеe всех. 
Он је виши ОД свих. 

Он самый выс6кuй в клdссе. 
Он је највиши у разреду. 

Нет никог6 выlеe его. 
Нико није виши од љега. 

Он самый выс6кuй среди нас. 
Он је највиши међу нама. 

В. такође одељке о степенима поређења у § 193-214. 

§ 617. Предлози се ређе употребљавају у функцији исказивања ко
личинског значења. Ипак, за правилну употребу неких предлога неопход
но је имати у виду количински моменат. 

Тако предлог между може бити правилно употребљен једино у 
конструкцији са именицом или заменичком именицом у множини (между 
llами, между камllЯмu и сл.), или у конструкцији са две напоредо употре
бљене именице или заменичке именице, нпр. между столом u ОКllОМ; ме
жду llами u вами. 

Предлог вокруг односи се на више од једне стране, ако не и на све 
стране неког објекта, нпр. Вокруг дома - лес. 

Предлог среди односи се на више од једног објекта у окружењу не
ког другог објекта, нпр. ПодСОЛllУХ рос среди кукурузы. 

у конструкцији с јединицама мере за дужину и време брзина кретања 
се исказује употребом акузативне конструкције у којој је предлог в(о), нпр. 

Они ехалu со ск6ростью сто кuлометров в час. 
Возили су се брзином ОД сто километара на сат. 

§ 618. Као што показује последњи пример, а такође примери који 
илуструју употребу збирних и градивних именица у изразима с количин
ским значењем, поред могућности да количина буде изражена појединим 

од наведених облика којима се она изражава у руском језику, често се сре
ће и комбиновање неколико различитих облика са количинским значењем 
ради изражавања неког сложенијег количинског значења сложенијим је
зичким обликом. 

§ 619. Зависно-сложене реченице за количину у руском језику са
држе зависне реченице које одговарају на питања Сколько? Сколько раз? а 

292 



са главном реченицом су повезане везницима что, ск6лько, док у главно ј 
реченици може бити корелативна заменица ст6лько. На пример: 

Сколько они nросUлu, сmолько u nолучUлu. 
Колико су тражили, толико су добили. 

Изражавање неодређеносши 

§ 620. У руском језику неодређеност се изражава на различите ма
ње или више граматикализоване начине као што су неодређене заменичке 

речи, неодређено-личне реченице, употреба броја один у заменичкој функ
цији, ред речи и др. У ширем схватању неодређености томе треба додати 
употребу дугих облика придева наспрам кратких, одређене и неодређене 
глаголе кретања, приближност, безличност, уопштено-лична значења и све 
оне облике, речи и изразе који обавештење чине мање јасним, прецизним 
и маље одређеним. 

Насупрот томе највећа одређеност постиже се у руском језику 
употребом личних и показних заменичких речи, властитих именица, броје
ва, с неким изузецима и личних глагол ских облика, глагола одређеног кре
тања и неким другим cpeДCTB~,Ma. 

§ 621. Неодређеност у ужем смислу односи се на чињеницу да ис
каз у целини или поједини његови делови-могу бити непознати за поједи
не учеснике или за све учеснике у говорној ситуацији, било стога што се о 

томе говори начелно (нпр. Человек смертен), било стога што се о томе го
вори хипотетички (нпр. Сnросите ког6-нuбудь), било стога што говорно 
лице или саговорник немају у свом сазнању информације о нечему што се 
догодило или што се догађа него је то изван њиховог сазнања, тј. непозна
то им је па је утолико и неодређено. 

§ 622. Неодређене заменичке речи представљају доста развијен 
систем језичких средстава специјализованих за изражавање неодређено
сти. Главна разлика између руских и српских неодређених заменица је у 
томе што у српском језику много чешће него у руском иста неодређена за
меница (у српском с префиксом не- ) употребљава како за реалну неодре
ђеност (нпр. Неко му је йомогао) тако и за хипотетичку неодређеност (нпр. 
Неко ће му йомоћu), док су у руском реална неодређеност (нпр. Ему кт6-
то nом6г) и хипотетичка неодређеност (нпр. Ему кт6-нuбудь nом6жет) 
по правилу јасно раздвојене употребом различитих заменица за њихово из
ражавање. С друге стране, у руском језику постоје контексти у којима се 
могу употребити оба типа неодређених заменица (нпр. Она каждый вечер 
с кем-то гу.шiет / Она каждый вечер с ке.м-нuбудь гуляет), контексти у ко
јимаје значењска разлика врло танана и специфична (нпр. Кт6-то звонил? 
/ Кт6-нuбудь звонил?), позиције у којима заменице на -то потискују заме
нице на -нuбудь итд., а у српском постоји формално разликовање реалне 
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неодређености (нпр. Питао је некога) од хипотетичке неодређености (нпр. 
Питајте било кога), којем се ређе прибегава него у руском, фактички 
углавном онда када се жели нагласити да је у питању хипотетичка неодре
ђеност. 

Важније појединости у вези са изражавањем неодређености заме
ничким речима у руском језику изложене су у одељку о неодређеним заме
ничким речима у овој књизи (В. § 147-175). 

§ 623. Неодређено-личне реченице представљају такође каракте
ристичну разлику између руског и српског језика у области изражаваља 
неодређености, јер су у широј употреби у руском него у српском језику. 
у руском језику то су реченице у којима је субјекат изостављен, а преди
кат се налази у облику трећег лица множине садашњег или простог буду
ћег времена, или у облику множине ПрОIШIог времена или потенцијала, 
нпр. 

На заводе бастУют. 
у фабрици шrpајкују. 

На заводе бастовdли. 
у фабрици су шrpајковали. 

Неодређено-личне реченице значе за саговорника непознатост 
(због изостављеног субјекта) једног или више лица који носе радљу озна
чену предикатом. Иако је предикат неодређено-личних реченица увек у об
лику множине, из контекста или говорне ситуације обично се зна да ли је 
семантички субјекат (тј. агенс) једно лице или га чини више лица. Уп. 

Директор не может npuнЯть вас сегОдня. Вас nросят nодойтu завтра. 
Директор не може данас да вас прими. Замољени сте да дођете сутра. 

Као што илуструје српски еквивалент последње наведене руске ре-
ченице, неодређено-личне реченице у руском језику на српски се могу пре
вести и реченицом с пасивним обликом. Такви српски еквиваленти руских 
неодређено-личних реченица врло су чести. 

Напомена. - Иако има миmљења да у српском језику не постоје неод
ређено-личне реченице, примери не говоре у прилог тој тези. Уп. такође срп
ске еквивалепте руских реченица: В газетах nишуm, что ... ; По рйдио со
общdюm, чmо ... ; срп. У новинама йишу, да ... ; Преко радија јављају, да ... и сл. 

§ 624. Ред речи (линеаризација реченице) представља један од син
таксичких начина да се искаже одређеност или неодређеност. Субјекат ко
ји је познат зато што је био поменут у претходном излагању обично дола
зи на почетак реченице, нпр. 

Мdльчик вошёл в кОмнату. 
Дечак је ушао у собу. 

Субјекат који се уводи у неки текст и први пут у љему помиље, ко
ји дакле није комуникативно познат него је у комуникативном фокусу 
(= рема) јер је НОВ, обично долази на крај реченице, нпр. 
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в к6мнату вошёл мальчик. 
у собу је ушао дечак. 

Ред речи као својство формалне реченичне структуре употре
бљава се, дакле, као један од начина да се истакне шта је у комуникатив
ној структури реченице познато, одређено (= тема), а шта ново, неодре
ђено (= рема). На тај начин, редом речи, издвајају се различити делови 
реченице. 

§ 625. Ако се одређеност или неодређеност схвата у mирем сми
слу, као већи или мањи степен информативности, односно као МОЈУћност 
да се иста ситуација једном реченицом опише потпуније и прецизније, а 
неком другом реченицом мање потпуно и мање прецизно, онда су изрази

тији облици неодређености схваћеног у таквом, ширем смислу - поред 
других - облици исказивања приближности, уопштено-личности и безлич

ности. 

§ 626. Приближвост се у руском језику често изражава употребом 
прилога и прилошких израза са одговарајућим значењем (нпр. nри

блuзuтельно, nочтu, без мdлого, чуть ли не), понекад и неодређеним заме
ницама (нпр. где-то Iразговорноl, какuх-нuбудь), као у следећим примери

ма. 

Оеталоеь nрuблuзuтельно nять 

кuлометров. 

Остало је приближно пет километара. 

Оеталоеь какuх-нибудь nять 

кuлометров. 

Остало је неких пет километара. 

Оеталоеь nочтu nять кuлометров. 

Остало је скоро пет километара. 

Осталоеь где-то nять кuлометров. 

Остало је негде пет километара. 

Међутим у руском језику приближност се може изразити и ставља

њем основног броја иза именице на коју се односи, што не постоји у срп
ском језику (као што у руском не постоји могућност да се приближност из
рази помоћу бројевних именица на -ак: десешак, једанаесшак и сл.), нпр. 

Оеталоеь кuлометров nять. 
Остало је око пет километара. 

Оеталоеь кuлометров дееять. 

Остало је десетак километара. 

Приближност се у руском језику исказује и на друге начине, од ко

јих је, као и у српском, један од обичнијих начина напоредна употреба су
седних основних или збирних бројева (два-три, nять-шесть, дв6е-тр6е, 
nятеро-шестеро и сл.), уп. 

Там оеталиеь ещё два-три 

еолдdта. 

Тамо су остала још два-три војника. 

Там оеталоеь ещё дв6е-тр6е 

еолдdт. 
Тамо су остала још двојlЩа-тројlЩа 

војника. 
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§ 627. У значењском погледу изражавању приближности као шире 
схваћене неодређености блиско је изражавање несигурности, сумње и сл. 
у погледу реалности онога ппо се реченицом износи (нпр. мо:ж:em быmь, 
возмо:ж:но, верояmно, nо:ж:dлуй и сл.). Таква значења су модалне природе 
(В. § 521), уп. 

Она ушла. Она, м6жет быть, ушла. Она, вероятно, ушла. 
Она је ОТИIIIЛа. Она је, можда, ОТИIIIЛа. Она је, вероватно, ОТИIIIЛа. 

§ 628. Уопштено-лично значеље као врста шире схваћене неодре
ђености односе се на ситуације и њихове учеснике који нису одређени ни
ти конкретизовани него се узимају као начелно постојећи, претпоставље
ни, уобичајени и сл., ппо је врло често у пословицама, на пример. 

Что nосеешь, то и nожнёшь. 
Како сејеш, тако ћеш И жљетИ. 

Семеро одног6 не ждут. 
Седморо једног не чекају. 

Уопппено-лична значења немају посебан морфолошки нити син
таксички израз. Предикати у таквим реченицама могу бити у било ком ли
цу, са израженим или, чешће, са неизраженим субјектом. 

§ 629. Безличност у граматичком смислу представља обавезно од
суство формалног субјекта (тј. подмета) у реченици чији је предикат оба
везно у једнини и у облику средњег рода (ако има облик за род). Међутим, 
у неким безличним реченицама исказује се семантички субјекат, и то по
себним обликом - најчешће дативом (нпр. Нам не сnumся) или инструмен
талом (нпр. Дорогу замело снегом). Безличност је најближа шире схваћеној 
неодређености тамо где субјекта у реченици нема нити се из реченице ви
ди ко би могао бити семантички субјекат, нпр. 

Мне нездор6вuтся. 

Осећам се болесно. 
Ихрвёт. 

Повраћа им се. 
НастошнUт. 
Мука нам је. 

§ 630. Глаголи одређеног или неодређеног кретаља такође пред
стављају један од начина исказивања шире схваћене неодређености. Они 
су организовани у осамнаест парова несвршених глагола са ОПIIПИМ значе

њем промене места у простору, у којима су, с једне стране, глаголи одређе

ног кретања (тип: идmu) и увек, с ретким изузецима, значе кретање које се 
одвија у одређеном времену (које не мора бити изричито наведено у рече
ници) и у одређеном правцу (који се, такође, може и подразумевати на 
основу контекста или ситуације у којој је такав глагол употребљен). Глаго
ли друге групе - глаголи неодређеног кретања (тип: ходumь) значе кретање 
које се обично не одвија у одређеном времену и правцу (нпр. он часmо без 
цели ходил по парку), иако није искључена могућност да су време и правац 
кретања одређени (као код кретања "тамо и назад", нпр. Он вчера ходил в 
nосольсmво за вUзоЙ). Фактички, глаголи прве групе су према критеријуму 
временске и просторне одређености (= актуелизованости) радње по правилу 
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значењски обележени, док су глаголи друге групе према истом критерију
му изван KoнreKcтa употребе значењски неутрални, а у KoнreKcтy чешће 
означавају неодређено кретање. Уп. 

Они сейчdс идут на nляж. 
Они сада иду на плажу. 

Они д6лго ходUли по n.л.Яжу тудd-сюдd. 
Дуго су ипши плажом тамо-амо. 

§ 631. Употреба кратког или дугог придевског облика у руском 
језику такође је једно од средстава да се изрази одређеност или неодређе
ност, узета као актуелизованост или неактуелизованост особине. Кратки и 
дуги облици придева употребљавају се у различитим конrекстима и са раз
личитим функцијама, али је једна од најважнијих разлика међу њима упра
во у способности кратких облика придева да изразе особину која важи са
мо у одређеној ситуацији, док дуги облици придева, када придев има и ду
ге и кратке облике, значе особину узету начелно и неодређено, а не у 
конкретној и одређеној ситуацији, нпр. 

Нитка т6лстая. 

Конац је дебео. 

Нитка толстd для этой т6нкой иглыl. 
Конац је дебео за ту танку шлу. 

Изражавање негације 

§ 632. У руском језику значење негације има врло разноврсне обли
ке изражавања, у које спадају 

- одричне речце (не, нет, ни, отюодь не, нету Iразг./), в. § 405, нпр. 

Жuзнь nрожить - не n6ле nереЙтU. (Пословица) 
Проживети живот није ппо и преко поља прећи. 

Я и сад6вник, я же и цвет6к. / В темнице мира я не один6к. (Манд.) 
Ја сам баппован, али сам и цвет. / У тамници света ја нисам сам. 

Нет, не тебя так nЬ1ЛКО я люблЮ ... (Љерм.) 
Не, ти ниси та коју тако пламено волим ... 

Ни в коем случае он не nоЙдёт. 
Ни у ком случају он неће поћи. 

Это отнюдь не хорош6. 
То уопппе није добро. 

- оДРичне заменице (никто, ничто, ничiй, никакОЙ ... ), укључујући од
ричне заменичке прилоге (нигде, никудd, никогдd, нискОлько ... ), в. § 145-146, 
нпр. 

Никт6 не заБыlт и ничт6 не заБыlо •. 
Нико није заборављен и ниппа није заборављено. 

- одрични заменички предикативи (некого, нечего, негде, некуда, 
неоткуда, некогда ... ), в. § 146, нпр. 

И скјчно и грустно, и неком у руку nодЙть ... (Љерм.) 
И досадно и тужно, и немам коме да дам руку ... 
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- именице, придеви, глаголи и прилози с одричним префИЕсима 

не- и без- (неuзвестность, нeuзвестный, неuзвестно, недоставать; 
бесстрdшuе, бесстрdшный, бесстрdшно ... ), нпр. 

и невозм6жное возм6жно, дор6га д6лгая легкd ... (Блок) 
И немогуће постаје могуће, а дуго путоваље није тешко ... 

И Н(!кому руку nодать в минуту душевной невзг6ды. (Љерм.) 

И немам коме да дам руку када ми је на души тешко. 
Это беееn6рно. 

То је неоспорно. 

у конструкцијама у којима се променљиве одричне заменице и од
рични заменички предикативи употребљавају с предлозима, предлог дола

зи између морфеме не- или ни- и коренске морфеме, уп. 

Он ни с кем не nосоветовался. 
Ни са ким се није посаветовао. 

Ему не с кем nосоветоваться. 
Нема с киме да се посаветује. 

§ 633. Руски језик, за разлику од српског, има посебна средства за 
опmту негацију (нет) и за посебну негацију (не, ни). Речца за општу не
гацију нет долази испред реченице на коју се у целини односи (нпр. Нет! 

Она не nойдёт), или на њеном почетку (нпр. Неm, она не nойдёт), а може 
доћи и самостално, обично у одричном одговору на питање, и тада се оно 

што се негира подразумева на основу контекста, нпр. Тебе нолuть ещё 
чаю? Нет. "Да ти наспем још чаја? Не". Уп. такође: 

Нет, весь я не умру. (Пушкин) 
Не, нећу сав умрети. 

у генитивском конструкцијама нет (разговорно: нету) употребља-

ва се као посебна негација са значењем немања или непостојања, нпр. 

И кто мы, и откУда, / когда от всех тех лет, /остdлuеь nересјды, / а 
нас на свете нет. (Паст.) 
И ко смо, и одакле, кад после свих тих лета, тек остале су приче, а нас на 

свету нема. 

§ 634. Речца не увек служи за изражавање посебне, а не ОПlIПе не-
гације, нпр. 

Я не хочу nечdлить Вас ничем. (Пушкин) 

Нећу ничим да Вас растужујем. 

Посебна негација долази на почетку синтагме, или испред предло

шко-падежне конструкције, или испред речи на коју се односи, нпр. 
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Он не знал Этого. 
Он то није знао. 

Не для менЯ крас';, твоей блистdнье. (Љерм.) 
Твоја лепота не блиста за мене. 



Напомена. - Као ппо показује претходни пример, у српском језику, за 

разлику од руског, посебна негација тежи да се нађе испред глагола, чак и он

да када предмет негираља није значеље глагола, а из контекста се разабира на 
ппа се негација односи (ппо не важи за случајеве када се у српском жели ис

таћи комуникативни фокус, нпр. Твоја лейоша 6лисша, али не за мене него за 
љега.). 

Услов за употребу посебне негације ни јесте постојање посебне не
гације не у истој реченици. Исти услов важи и за употребу оДРичних заме
ничких речи (али не и одричних предикатива типа некого), што се назива 
двоструком неrацијом, нпр. 

нпр. 

Ни он не знал 06 Этом. 
Ни он за то није знао. 

Никт6 не знал 06 Этом. 
Нико за то није знао. 

Двострука негација може бити проширена у вишеструку негацију, 

Никт6 никогда не 6удет знать 06 Этом. 
Нико никада неће за то сазнати. 

§ 635. Ни је речца за појединачно негирање и употребљава се пре 
свега за истицање појединих чланова сложених делова реченице на које се 
негација непосредно или посредно односи, нпр .. 

Ни он, ни она не знали 06 Этом. 
Ни он ни она нису знали за то. 

Када је ни у реченици употребљено само једном, други појединач
ни случајеви негирања из истог скупа као предмет негације ни се подразу
мевају, нпр. 

Ни он не знал 06 этом (ни она не знала 06 этом, ни кт6-ли60 друг6Й). 
Ни он није знао за то (као ни она нити било ко други). 

§ 636. Одрично значење може бити саставни део значења основе 
иако није ничим формално изражено, нпр. друг6й значи 'не так6й', иначе 
значи 'не так', лыlыый значи 'без вол6с', бос6й значи 'без 6буви' итд. 

Изражавање сагласносши 

§ 637. Сагласност или потврдност (= афирмација) представља 
једну од могућих реплика у одговору на опште питање (нпр. Вы сербка? 
- Да.). Изразима за сагласност говор но лице квалификује оно о чему се 
пита као тачно, тј. адекватно стварном стању ствари према његовом ми

шљењу. 
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Напомена. - Термин афирмација има шире значеље јер може да значи 
и подврсту обавеппајних реченица, нпр. 

афирмативна реченица: 

негативна реченица: 

Мdльчuк сnит. 
Мdльчuк не сnит. 

С друге стране, и термин сагласност може да значи одобраваље и со

лидарисаље са нечијим речима или поступком. Нпр. 

Его наказdлu за nыјнство. - Прdвuльно. 

Казнили су га ппо се напио. - И требало га је казнити. 

§ 638. У руском језику сагласност као потврђивање изражава се пре 
свега речцом да, која се односи на целу реченицу која следи, као и речима 
и изразима: так, соглdсен, nрdвuльно, верно, совершенно верно, так тачна 
(војнички), есть (војнички), или модалним персуазивним речима којима се 
нешто квалификује као апсолутно сигурно. Поред тога, сагласност се иска
зује и понављањем реченице се опшrим питањем, али са потврдном инто

нацијом поновљене реченице уместо упитне интонације. Примери: 
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Вы из Саратова? - Да, мы из Саратова. 
Ви сте из Саратова? - Да, ми смо из Саратова. 

Они знакомы? - Совершенно верно. 
Они се познају? - Свакако. 

Знdчuт, вы вчерd с HUМ встречdлuсь, так? - Так. 

Значи, ви сте се јуче с вим срели, је ли тако? Тако је. 

Он это сделШl очень дdже удdчно, соглdсны? - Я соглdсен. 
Он је то урадио чак врло успешно, да ли се слажете? - Слажем се. 

Я люблю твой замысел уnрJiмый / u играть соглdсен эту роль, / но 
сейчdс идёт другdя драма / u на этот раз меня увОль. (Паст.) 

Волим Твоју чврсту замисао и прихватам да играм ту улогу, али 

сада је у току друга драма и овога ме пута ослободи. 



Чешвршu део 

ГЛАВНЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ РУСКОГ 

И СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

§ 639. Руски језик и српски језик показују много међусобних слич
ности, како због тога lШо та два језика воде порекло од истог, прасловен
ског језика и припадају истој породици словенских језика и, шире, индоев
ропских језика, тако и због чињенице да је у процесу формирања руског 
књижевног језика на њега утицао један одјужнословенскихјезика - старо
словенски језик, у многим особинама сличан српском, такође јужнословен
ском језику, а да је касније руски књижевни језик утицао на формирање 
српског књижевног језика. После књижевнојезичке реформе В. Караџића 
тај утицај руског књижевног језика на српски знатно је смањен. Данас има 
преко хиљаду речи руског порекла у српском језику, које се често више и 
не осећају као русизми, нпр. гордосш, груди, извини ши се и друге. 

С друге стране, између руског и српског језика постоји и много раз-

лика. 

§ 640. Главне разлике у прозодији између руског и српског јези
ка су следеће. 

а) Руски нагласак је квантитативно-ударни (експираторни), а срп

ски нагласак је пре свега тонски. 
б) Руски нагласак је слободан и може у начелу бити на било којем 

слогу у речи, док се српски нагласак ретко среће на последњем слогу речи. 

§ 641. Главне разлике у фонетици између руског и српског језика 
су следеће. 

а) Руски самогласници, за разлику од српских, подлежу изразитој 
квалитативно ј и квантитативној редукцији у ненаглашеном положају. 

б) Скоро сви руски тврди сугласници имају меке парњаке (са изу
зетком увек тврдих [ж], [ш], [ц], а скоро сви руски меки сугласници имају 
тврде парњаке са изузетком увек меких [ј], [ч], [ш'ш'] (последњи глас нај
чешће се обележава словом щ); док је у српском разлика између сугласника 
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према тврдоћи или мекоћи знатно слабије изражена јер постоји само пет 
меких сугласника ([њ], [љ], [ћ], [ђ], [ј]), од којих прва четири имају тврде 
парњаке. 

в) У руском језику звучни сугласници на крају речи се обезвучава
ју, тј. уместо звучног сугласника изговара се његов безвучни парњак, нпр. 
народ [нарот]. 

г) У многим речима према српском [е] у руском језику стоји ['а] (у 
писању я), нпр. срп. месо, йеш, ред ... ; рус. мЯсо, nять, ряд ... , јер је на тим 
местима у прасловенскомјезику био исти глас: назално "е". 

д) у многим речима према руском [ы] у српском језику је самогла
сник [и], нпр. рус. ты, мы, вы, дым ... ; срп. ши, ми, ви, дим ... , јер је на тим 
местима у прасловенскомјезику био исти глас близак руском [ы], који се у 
савременом српском није сачувао. 

ђ) у многим речима према руском [е] у српском језику је самогла
сник [е] у екавском изговору, односно [је] или [ије] у ијекавском изговору, 
нпр. рус. вера, мера, пена ... ; срп. вера // вјера, мера // мјера, йена // Йјена ... , 
јер је на тим местима у прасловенском језику био исти глас Је/ ("јат"). 

е) У многим речима према руском [о] на почетку речи у српском је
зику је група [је], нпр. рус. один, олень, Осень ... ; срп.један,јелен,јесен. 

ж) у многим речима према руском /чер/ на почетку речи у српском 
језику је група /цр/, нпр. рус. червь, чёрный, чертd ... ; срп. црв, црн, црШа ... 

з) У руском језику [л] или [л'] на крају слога не прелази у [о] као у 
српском језику, нпр. рус. dнгел, nuл, читdльня, срп. анђео, йио, чиШаоница ... 

и) Према руским групама /ер/, /ор/ између сугласника у српском је 
обично самогласничко /р/, нпр. рус. серб, крест, торговать ... ; срп. Србин, 
крсш, ШрговаШи ... 

ј) Према руским групама /елl, /ол/ и /ле, /ло/ између сугласника у 

српском је /у/, нпр. рус. ж:елтеть, волк; слезd, nлоть ... ; срп. ж:ушеши, вук, 
суза, ЙуШ ... 

к) Према руским групама /оло/, /оро/, /еле/, /ере/ између сугласника 
у српском су обично групе /ла/, /ра/, /ле/, /ре/, нпр. рус. молоть, корова, 
ж:елезd, nередниЙ ... ; срп. млеши, крава, ж:лезда, Йредњи ... Изузеци су по 
правилу црвенословенског, тј. јужнословенског порекла у руском језику, 
нпр. среда, плен, главd ... срп. среда, йлен, глава итд. 

л) Руски језик има два непостојана самогласника /0/ и /е/, а у врло 
ретким случајевима и непостојано /а/ и /и/, док српски књижевнијезик има 
само један непостојани самогласник /а/, који се по правилу налази на истим 
местима где и руски непостојани самогласници, нпр. рус. сон, сна ... ; срп. 
сан, сна ... ; рус. отец, отца ... ; срп. ошац, оца ... Постоје и изузеци, нпр. рус. 
ров, рва ... ; срп. ров, рова и сл. 

Последња поменута разлика је и фонолошка и морфолошка, тј. 
морфофонолошка. 

§ 642. Главне разлике у морфолоmји (као граматици речи) изме
ђу руског и српског језика су следеће. 
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1) У руском језику, за разлику од српског, разлике у роду могу би
ти испољене само у једнини променљивих именица, заменица, придева, 
редних бројева и глагола, док наставци за множину не показују род, нпр. 

Там цвелu красные рОзы. 

Тамо су цветал~ ЦPBeH~ руж~. 
Там цвелu красные маки. 
Тамо су цветалн. црвенн. маковн.. 

2) У руском језику разлика између датива, инструментала и лока
тива добро се сачувала и у једнини и у множини, док су У српском У јед
нини изједначени датив и локатив, а у множини датив, локатив и инстру
ментал, нпр. 

к эmой красной розе 
ка тој лепој ружи 

с эmой красной розой 
са том лепом ружом 

06 эmой красной розе 
о тој лепој ружи 

к эmuм красным розам 

ка тим лепим ружама 

с эmuми красными розами 
с тим лепим ружама 

06 эmих красных розах 
о тим лепим ружама 

3) У руском језику не постоји вокатив (осим по изузетку) као у срп
ском језику, нпр. рус. Иван Ильич! Сестра! - срп. Иване Иљuчу! Сесшро! 

4) Руски језик има, а српски нема могућност да посебним обликом 
генитива једнине искаже значење дела материје или скупа, нпр. рус. много 
чаю, много народу, срп. много чаја, много народа. 

5) Руски језик има, а српски нема могућност да посебним обликом 
локативаједнине искаже значење лоцирања према месту, времену или ква
литету, нпр. на полу, в этом году, липа в цветУ. 

6) Руски језик има више него српски наставака за номинатив мно
жине именица мушког рода, са издиференцираним значењима, нпр. сту

денты, граждане, директора. 
7) Руски језик има више него српски именичких наставака за гени

тив множине, чија употреба зависи од квалитета крајњег сугласника осно
ве, нагласка, рода именице и/или од значења, нпр. столов, стульев, 
граждан, друзей; nодруг, костей, лгУнuЙ ... 

8) Руски језик има именице општег рода (нпр. заnевdла, соня, зу
брила), док је слична категорија у српском језику слабије развијена (нпр. 
йијаница, укољица и сл.) 

9) У руском језику постоји посебан парадигматски тип за именице 
које значе млада бића, нпр. ном. јед. мышонок, ном. мн. мышата. 

1 О) Руски језик има знатно развијенији систем средстава за искази
вање деминутивности и хипокористичности (нпр. водочка, огурчuк, 
бuлетuк ... ), који су врло чести у употреби и с посебном прагматичком 
функцијим исказивања благонаклоности, повлађивања и сл., уп. нпр. 
В';znьем чайкј и сл. 

11) Руски језик има више хиљада непроменљивих именица, док су 
у српском језику непроменљиве именице ређе (нпр. женска презимена и 
неке стране речи). 
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12) Руски језик има знатно развијенију категорију предикатива као 
речи које могу бити употребљене само у предикату иако нису глаголи (нпр. 
рад, некого, MO:JfCHO и сл.), док је у српском језику предикатива знатно ма
ње (нпр. брига, шшеша, зима, као у Брига ме, Шшеша, Зима имје). 

13) Руски језик има посебне социјативне конструкције (тзв. коми
татив) типа мы с тобой, вы с ним и сл., У срп. ја и ши, ши и он и сл., какве 
српски језик не познаје. 

14) Руски језик има две серије косих падежних облика заменице 3. 
л. у зависности од тога да ли је заменица 3. л. употребљена с предлогом или 
без предлога, нпр. его /от него, им / сним, её / в неё и сл. 

15) Руски језик нема, као српски, променљиве присвојне заменице, 
нпр. его книга, с его книгой, о его книге и сл. 

16) Руски језик нема, као српски, три серије показних заменичких 
речи (нпр. овај, шај, онај, оволико, шолико, онолико) него две врсте таквих 
заменица (нпр. этот, тот) или чак само једну заменичку реч (нпр. 
стОлько). 

17) Руски језик има посебну групу одричних заменичких речи, које 
се употребљавају искључиво предикативно, нпр. некого, нечего, некуда 
итд. 

18) Руски језик има разноврсније промене придева у зависности од 
начина на који се у тим променама комбинују типично придевски и име
нички наставци, нпр. белый, синий, лuсий, мамин, отцОв. 

19) Руски језик има кратке облике описних придева, који су у функ
ционалном погледу само делимично слични одређеном придевском виду у 
српском језику, нпр. Ботuнкu MMeHькue према Ботuнкu ему малыl. 

20) Руски језик има и непроменљиви компаратив (нпр. новее, 
сuльнее, мuлее), док је у српском компаратив увек променљиви облик. 

21) Руски језик има аналитичке и синтетичке облике компаратива и 
суперлатива, нпр. более новый // новее; самый новый // новeuший, који се у 
великом броју случајева могу међусобно замењивати, док су у српском 
аналитички облици степена поређења знатно ређи, и имају знатни уже мо
гућности замене кратким обликом компаратива, нпр. више досшојан, маље 
досшојан; највише досшојан, најмаље досшојан; поред досшојнији и најдо
сШојнији. 

22) у руском језику основни бројеви су променљиви, а у српском 
нису, уз неколико изузетака. 

23) Руски језик има друкчија правила слагања основних бројева с 
именицама и њиховим придевским и заменичким одредбама, уп. два новых 
словаря, срп. два нова речника и сл. 

24) У руском језику приближност се може исказати и обратним ре
дом речи у количинској конструкцији, нпр. дней nять, срп. око йеш дана, 
али, с друге стране, руски језик нема, као српски, посебну серију бројевних 
именица за приближну количинску одредбу, нпр. десешак, ЙеШнаесШак. 

25) у руском језику систем глаголских времена је друкчије органи
зован него у српском и непrrо је једноставнији. 
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26) Руски језик има посебан подсистем глагола кретања, нпр. идтu 
/ ходuть, бе:ж:dть / бегать итд., каквог нема у српском језику. 

27) у руском језику је више него српском двовидских глагола сло
венског порекла (нпр. бе:ж:dть, :ж:енuть, казнuть и сл.). 

28) У руском језику је више безличних глагола него у српском и че
шћа је безлична употреба личних глаголских облика, нпр. Дорогу замело 
снегом. 

29) у руском језику је знатно чешћа него у српском уопштенолич
на употреба личних глагол ских облика, нпр. На Бога надeiiся, сам не 
nлошай и сл. 

30) За руски језик је знатно карактеристичнија него за српски неод
ређенолична употреба 3. л. мн. глагола, нпр. Вас nросят к телефону (упор. 
срп. Дају йлашу, У новинама йишу да ... итд.). 

31) Руски облици перфекта и потенцијала немају категорију лица 
као у српском језику. \ 

32) Руски језик з'~ разлику од српског има четири глаголска придева. 
33) Инфинитив У руском језику има знатно тиру сферу употребе 

него у српском језику, пре свега због тога што је српски еквивалент руСј<ОГ 
инфинитива често конструкција да + презент, нпр. Пришёл nростuться, 
срп. Дошао је да се ойросши 

34) Руски језик има знатно развијенију класу глагол ских узвика у 
поређењу са српским језиком, нпр. бух, стук, хлоn. 

§ 643. Главне разлике у синтакси између руског и српског језика 
су следеће. 

1) Руски језик више од српског нагиње ка номинализацији, што зна
чи да се често у руском језику налази глаголска именица, глаголски придев 
или прилог, тамо где је у српском реченица са личним глаголским обли
ком, нпр. Она смотрит за мdльчиком, идУщu.м в школу (поред Она 
смотрит за мdльчиком, который идёт в школу), срп. Она гледа за деча
ком који иде у школу. 

2) Руски језик више од српског тежи безличности исказа, за шта у 
руском постоје и веће могућности, као и употреби реченица са уопштено
лщrnим и неодређеноличним значењем. 

3) Руски језик има веће могућности употр~бе пасивних конструк
ција и чешће им прибегава, упор. Лекция, nрочuтанная nрофессором ... , 
срп. Предавање, које је одр:ж:ао Йрофесор ... и сл. 

4) Руски језик има посебне облике за општу негацију (нет) и посеб
ну негацију (не, ни), према којима у српском нема посебног облика за оп
шту негацију, упор. рус. Нет, она не сnит, срп. Не, она не сЙава. 

5) у синтакси падежа, поред бројних разлика у употреби појединих 
предлога и падежа, посебно се издваја одсуство обавезне генитивске детер
минације у руском језику у конструкцијама с називима неотуђивог дела у 
позицији неконгруентног атрибута, нпр. Девушка с зелёными глазdми, срп. 
Девојка зелених очију и сл. 
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6) За руски језик је карактеристична посесивна конструкција типа 
у меюi есть / у меня нет, којој у српском језику обично одговарају кон
струкције с глаголом uмаШи. 

7) у руском језику је много раширенија употреба присвојног гени
тива него у српском језику, нпр. мdшина Бориса, срп. Борисов ауШо. 

8) у синтакси глагола у руском језику, поред многих других, издва
ја се употреба императивних облика у функцији потенцијала (нпр. Пpuди 
немного nозже, вы бы меня не застdли) и облика потенцијала у импера
тивној функцији (нпр. Пришлd бы ты скорее). 

9) Разлике између руске и српске синтаксе постоје и на плану упо
требе или изостављања везника у сложеној реченици (синдетске / асиндетске 
реченице), нпр. ЗнШl бы Я, сказdл бы тебе, срп. Ако бих знао, рекао бих ши. 

10) у оквиру категорије модалности руском језику је својствена 
шира заступљеност интонацијских питања, а мање питања са речцом ли, 
као и низ специфичних интерогативних конструкција (нпр. что за ... 
питања, или по чему-реплике и др.), док се типичне специфичности у сфери 

апелативности тичу вокативних конструкција без морфолошког вокатива 
(в. т. 3, стр. 303) и конструкција с патронимима (нпр. Иван Ильич.f), а 
карактеристичне су и конструкције са значењем превентива (нпр. Смотри 
не упади), прохибитива (нпр. Не трогать), оптатива (нпр. Да здравствует 
солнце); потенцијалност се често исказује неглаголски (нпр. можно, 
нельзя), и посебним негативно-интерогативним конструкцијама за помоћ у 

нечему (нпр. Вы не скажете ... ? срп. Да ли бисше рекли ... ?), а и облига
торност често има неглаголски израз (нпр. Ему необходuмо лечиться, срп. 
Мора да се лечи). Карактеристичне су и модалне конструкције са значењем 
неостварене радње типа Он nриnоднялся было с кресла (срп. Крену да 
усшане с фоШеље). 

11) За руску диј атезу карактеристичанје инструментал агенса (в. 
т. 3, стр. 305), афиксални пасив, чешћи од заменичког пасива у српском 
(нпр. Он уважается всеми, срп. Сви га йошшују), као и шира употреба 
словенског генитива у објекатским конструкцијама с негацијом (нпр. Не 
забудь этого, срп. Немој шо да заборавиш). 

12) у домену квантификацијеиздвајају се поменуте разлике у 
нумеричким конструкцијама (пре свега, у вези са паукалом, нпр. три 
новых студента, и у вези са збирним бројевима, нпр. мы двое), инверзив
на приближност (нпр. лет семь), као и специфично исказивање дистрибу
тивности (нпр. количинске, временске, просторне итд., нпр. по одному, по 
субботам, по домам и сл.), поред онога што је речено у вези са парти
тивним генитивом и компаративним инструменталом и др. 

13) У оквиру градуелности у руском, али не и у српском, по
стоји еквативни инструментал (нпр. лететь стрелой), компаративни 
беспредлошки генитив (нпр. старше брата), компаративни инструментал 
(нпр. двумя годами старше) и др. 
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Пеши део 

ИЗ IIPАК1WПIE СТИЈП1СТИКЕ, ГРАМАТИКЕ 

И ЛЕКСИКОЛОГИЈЕ - ВЕЖБЕ 

§ 644. Учење руског као страног језика састоји се, пре свега, од 
усвајања фонетских, граматичких и лексичких јединица; од усвајања пра
вила њихове употребе у речима, реченицама и текстовима; и од усвајања 

правила њихове употребе у говору. У различитим говорним ситуацијама 
избор јединица које ће бити употребљене зависи и од онога IIПО се жели ре
ћи, и од тога како се то жели рећи, а то даље зависи од психолошких, соци
јалних и других околности у којима се говори, IIПО све обликује стил сва

ког исказа. Успешног учења језика нема ако се усвојена знања не примењу
ју у говору, чиме се учвршћују и аутоматизују. Примена усвојених знања о 
језику постиже се наставним вежбама и спонтаном говорном праксом. 

У овом делу приручника Руски језик дају се ОПIIПе напомене о не
ким важнијим појмовима практичне стилистике, граматике и лексикологи
је, као и разноврсне вежбе, чији је циљ да помогну практичном учвршћи
вању и проширивању претходно изложеног градива у његовим одабраним, 

за практичну наставу најважнијим деловима. 

ФуНКЦUОНШlНU СШШЮ6U 

§ 645. Руски језик је функционално раслојен тако да се у различи
тим друппвеним сферама употребе прибегава делимично друкчијимјезич
ким средствима, посебно у области лексике и граматике. 

За разговорни стил су, на пример, карактеристичне речи као IIПО 

су: врезать, бабуля, мuлdшка, жрать ... 
За адМИНистративни стил су, на пример, карактеристичне речи као 

IIПО су: глубокоуважdемый, утвердuть, nеревЬmолнить ... 
За публицистички стил су, на пример карактеристичне речи као 

IIПО су: фельет6н, nередовdя, корресnондент ... 
За научни стил су, на пример, карактеристичне речи као што су: 

синонuмUя, антонuмUя, морфема, млекоnитdющие, ген, ватт итд. 
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у књижевном стилу, који одражава језик у целини, могу се срести 
одлике свих других стилова. 

Изван функционалних стилова су некњижевни, супстандардни об
лици, нпр. сленг, вулгаризми, дијалекатска лексика и друго. 

Ексйресивни сшиловu 

§ 646. Исто значење може имати различите пратеће садржаје који 
указују на емотивно стање говорног лица, нпр. нешто се може рећи иро
нично, шаљиво, грубо, вулгарно, учтиво, званично, патетично, поетски 

итд. У сваком од тих случај ева говорно лице избором језичких средстава 
прибегава посебном експресивном стилу. 

Вежба 
Одредите којим стиловима припадају следећи синоними: 

1) вмеете, еовмеетно, еообща; 
2) даром, зря, веуе; 
3) умереть, екончатьея, ед6хнуть, nротянуть н6жкu 
4) nоетор6нный, оБыlныы,' веегдашнuй, nовеедневный, беееменный 
5) к6нчuтьея, uееякнуть, uетощuтьея, uечерnаться 

Речи и изрази налазе се у веома разноврсним значењским и стил

ским односима. Најважнији и нај општи ј и значењски односи у лексици, 
творби речи и граматици су синонимија, полисемија и антонимија. 

Синонuмија 

§ 647. У руском језику као и у другим језицима често исто значење 
може бити исказано различитим речима или изразима. Таква појава се зо
ве синонимија. На пример: здdllие - соору:ж:еllие, разговdривать - беседо

вать и сл. Али значење таквих речи, које изгледа истоветно, ретко је са
свим подударно, а ни речи које то значење изражавају по правилу немају 

исту стилску вредност, нису једнако честе у говору, нити имају сасвим 
исте могућности комбиновања са другим речима. Зато треба увек обрати
ти посебну пажњу приликом употребе речи која припада неком СИНОНИМ": 
ском пару или синонимском низу. На пример: КОРUЧllевое nлdтье, али 
каштd1l0вые волосы; КОМllата је стилски неутрално, а свеmлuца је архаич
на и песничка реч итд. 

Поред синонимије појединих речи и фразеологизама, која се опису
је у речницима синонима и у фразеолошким речницима руског језика, си
нонимични могу бити и морфолошки облици, нпр. 1l0вeuший и са.мый 
1l0вый, као и синтаксички облици, нпр. при тебе - в твоём npиc:Yтcтвuи, 
nереходuть улицу - идтu через улицу, бросdть ка.мllи - бросdтъ ка.мшlми 
итд. 
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Ве:ж:бе 
1) Прочитајте следећи одломак из романа Н. В. Гогоља и испиmите све ре

чи којима Гогољ замељује речи говорить или беседовать. 

Чичиков во всём как-то усnел найтиться и nоказdл в себе оnытного 
светского человека. О чём бы разговор ни был, он всегда умел nоддержdть его: 
шла ли речь о лошадuном заводе, он говорил и о лошадuном заводе; говорили ли о 
хорошux собdках, и здесь он сообщdл 6чень дельные замечdнuя; трактовdли ли 

касdтельно следствuя, nроuзведённого казённою nалdтою, - он nоказdл, что ему 

не безызвестны и судейские nроделки; былo ли рассуждение о бuллиdрдной игре 
- и в бuллиdрдной игре не давdл он nромаха; говорили ли о добродетели, и о до
бродетели рассуждdл он очень хорошо, дdже со слезdми на глазdx; об выlелкеe 
горячего вина, и в горячем вине знал он nрок; о там6женных надсмотрщиках и 
чиновниках, и о них он судил так, как будто бы и он сам был чиновником и 
надсмОтрщиком. 

2) Састаните изразе са сиионимима быстрый и скорый користећи следеће 
именице у oдroBapajyћeM падежу: nоезд, движение, nомощь, удар, ход. 

Полuсемuја u XOMoHuмиja 

§ 648. У свим језицима па и у руском иста реч, морфолошки облик 
или синтаксичка конструкција може имати више значења. Ако између тих 
значења постоји веза, макар и далека, таква вишезначност се зове полисе
мија, нпр. класе "разред", "класа", "чин". Полисемија је карактеристична 
за већину речи које налазимо у речнику. 

§ 649. Ако два сасвим различита значења имају исти израз, таква по
јава није полисемија него хомонимија, нпр. брак 1 (срп. "брак") и брак 2 
( " ") срп. шкарт . 

Ве:ж:бе 
Прочитајте следеће реченице и реците да ли исти изрази у љима имају 

исто значеље: вdжное дело, судебное дело, общее дело, не моё дело; вершина 

горыl' вершuна искУсства; nодъём на гору, nодъём духа; внешний вид, вид на море; 
хороший слух, "Слух обо мне nройдёт по всей Руси велUкоЙ ... " (Пymкии). 

Састаните реченице са наведеним вишезначним именицама. 

Аншонuмuја 

§ 650. Многе речи у руском језику припадају паровима речи супротног 
значења - антонимима. Значења антонима су симетрично удаљена једно од 
другог, због чега многе речи с негативним префиксом нису антоними оних ре

чи које немају такав префикс (нпр. не.молод6Й није антоним од молод6й). Не
ки антоними искључују могућност трећег значења (нпр. ;ж:uв6й - мёртвый), а 
неки такву могућност допуштају (нпр. горячuй - тёnлый - хол6дный). 
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Вежбе 
1) Који од следећи:х израза вису сасвим супротног значеља: верояmный -

неверояmный, nосредсmвенный - неnосредсmвенный, умеренный - неумеренный, 
вольный - невольный, нагл.ядныЙ - ненаглЯдныЙ. 

2) Од наведених придева начините нове придеве, где је то могуће, додава
љем негативног префикса: благоnолучный, блuзкий, СnОКОйНЫй, богаmый, 
важный, верный, серьёзный, умный, Ясный. 

Направите реченипе са тако изведеним придевима. 

Фразеологија 

§ 651. Понекад се уместо једне речи користи неколико речи с једин
ственим значењем, нпр. за "беспосличити" у руском се може рећи бить 
баклуши, када је неко зналац, може се рећи собdку съел по ... (шdxматам, 
физике ... ) итд. 

Групе речи које се употребљавају као једна реч и имају јединстве
но значење зову се фразеологизми, а област језика којој они припадају зо
ве се фразеологија. Веза међу саставним деловима фразеологизама може 
бити чвршћа или лабавија, непрозирна или прозирнија, а може се и разли

ковати од језика до језика. Фразеологизми су по правилу сликовити и екс
пресивни. 

Вежбе 
1) 3апамтите следеће устаљене изразе у којима су именице мymкoг рода 

употребљене с наставком -у у генитиву једвине: ни шагу назад, nрибавиmь ходу, 

mанцеваmь до упаду, говориmь без УМОЛКУ, не даваmь сnуску, без роду и племени, 
сбumься с mолку, ни СЛ УХУ ни духу, с глdзу на глаз, с боку на бок. 

Објасните шга ти изрази значе. Нађите српске речи или изразе истог или 
сличног значеља. Саставите речевице с наведеним руским изразима. 

2) Објасните значеља следећи:х руских израза у којима су именипе мymкoг 
рода употребљене с наставком -у (-ю) у локативу једнине: на ходу, на лету, 
осmаmься в долгУ, быmь на краю гибели, жиmь владу, варumься в собственном 

сокУ, быmь на хорошем счеmу, на каждом шагУ. 

Лексика и шворба речи 

§ 652. Разумевање и усвајање нових речи олакшава чињеmща да се 
језичке јединице у руском, као и у многим другим језицима, граде на мно
го начина, али од ограниченог броја елемената, - било извођењем помоћу 
различитих афикса (префикса, нпр. ha-nисЈть, суфикса, нпр. сестр-uц-а, 
постфикса, нпр. кому-то, и других афикса), било грађењем сложених ре
чи, у чијем саставу су различите коренске морфеме, нпр. nолу-6стров, та
ко да познавање правила грађења речи ошiкшава разумевање и сасвим но
вихречи. 
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§ 653. Префикси имају ОПlше значење којим модификују значење 
оног дела основе речи испред којег стоје. Најчешћи и најпродуктивнији 
префикси у руском језику су: а-, до-, вы-, за-, из- , меж-, на-, не-, nо-, раз
(рас-), с- (со-), у-, nо- , nри-. 

а- има значење негације садржаја коренске морфеме испред које 
стоји и карактеристичан је за речи страног порекла, најчешће грчког и ла
тинског, нпр. морdльно - аморdльно, логично - алогuчно, сuмметрuчно -
асuмметрuчно; 

до- најчешће означава допуњавање или завршавање радње, предме
та, појаве, нпр. раб6тать - дораб6тать, nисать - доnисать, читdть - до
читdть, говорuть - договорuть, nечь - доnечь; 

вы- значи издвајање нечега (радње, предмета) из неке целине, нпр. 

звать - выlвать,' nисать - вьmисать, идти - выlти,' ход - выlод;; 
за- означава најчешће почетак радње основног глагола, нпр. басто

вать - забастовdть, nеть - заnеть, говорuть - заговорuть, водить - за
водuть, веять - завеять; 

uз- (uзо-, ис-) означава изведеност из нечега, нпр. бежdть - uз

бежdть, брать - избрdть, влечь - извлечь, n6лыовать - исn6лыовать, 
nисать - исnисать; 

меж-, .между- означава да се нешто налази између, нпр. между

гор6дный, междунар6дный, межклеточный, межnланетный; 
на- означава да се нешто налази на нечему, или означава свршетак 

глаголске радње, нпр. наст6льная лампа, наnерсный крест, nоло:ж:ить 
наверх, нdволочка; такође: nисать - наnисать, грdбить - нагрdбить, кu
нуть - накuнуть, клeuть - наклеить; 

не- негира део основе испред којег стоји, нпр. далек6 - недалек6, 
движuмый - недвижuмый, д6брый - нед6брый, доброжелdтельный - не
доброжелdтельный; 

по- поред тога што може да има чисто видско значење (нпр. бpuть 
- nобрить), значи и кратко трајање неке радње, нпр. стоять - nостоять, 
ходuть - nоходuть 

nри- означава близину, нпр. бежdть - npuбежdть, гнать - nри
гнать, идти - nрийтu, стр6ить - nристр6ить итд. 

§ 654. Руски језик је врло богат и суфиксима, нарочито у творбе
ним системима именица, придева и прилога. Посебно су за руски језик ка
рактеристични суфикси субјективне оцене у саставу именица, придева и 
прилога (често формално слични или једнаки суфиксима за умањивање), 

нпр. 

чаёк, сахар6к, в6дочка, nрохлdдца, nог6дка, хлебец, денежкu, uзБУшка, 
лошадёнка ИТД.; крdсненькuй, миленькuй, хор6шенькuй ИТД.; ранёхонько, 
nоздненько, хорошенько ИТД. 

Речи са суфиксима субјективне оцене најчешће се срећу у разговор
ном стилу и У лепој кљижевности. Њихова основна функција је да изразе 
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наглашено љубазан став говорног лица према саговорнику или према оно
ме о чему говори. Нпр. 

Чайкј хотите? 
Да ли желите још чаја? 

Ещё сахаркј, миленький? 
Још шећера, драги мој? 

Она встdла ранёхонько. 
Устала је рано. 

Миленький ты мой, возьми меня с соб6Й. (ИЗ песме) 
Драги мој, поведи ме са собом. 

Как начнет расскdзывать, так жuв6тики надорвёшь от смеха. (Љерм.) 
Кад почне да прича, да пукнеш од смеха. 

Ве:ж:бе 
1) Изведите нове речи помоћу наведених префикса (проверите да ли у 

речнику постоје речи које сте извели). 
2) Напишите по једну реченицу са тако изведеним речима. 
3) Наведите српске еквивалеите руских речи са суфиксима субјективне 

оцене у случајевима када такви еквиваленти у српском језику постоје: стакdнчик, 
деревенька, сахар6к, жив6тик, глdзки, водичка, в6дочка, винц6, nоздненько, 
nисьмец6, руч6нка, братишка. 

Разумеваље на основу коншексша 

§ 655. Руски језик спада међу лексички најбогатије језике на свету. 
Он има више стотина хиљада речи у свом лексичком фонду. То је величи
на којом је тешко, чак и немогуће у потпуности овладати. Толиким лексич
ким фондом не владају ни Руси, којима је то матерњи језик. Зато је за оно
га ко руски језик учи као страни језик изузетно важно да се оспособи да 
при читању препознаје значења речи које му иначе нису познате, или са ко
јима се први пут сусреће. За то је, с једне страна од великог значаја, позна
вање елемената од којих су састављене речи у руском језику (в. о томе у 
претходном параграфу). Други начин (који не искључује претходни) јесте 
разумевање на основу контекста, тј. ослањање на контекст састављен од 
углавном познатих речи, које помажу да се разуме или наслути глобално 
значење нове речи. 

Ве:ж:бе 
Покушајте да из контекста разумете значења речи које вам нису познате у 

следећим текстовима: 

1) Из всег6, что воздвигdет и стр6ит человек, nовинуясь :ж:Uзненному 
инстинкту, на мой взгляд, нет ничег6 лучше и ценнее мост6в. Они ва:ж:нее, чем 
дома, священнее, чем xpdмы, - ибо они 6бщие. Они nринадлежdт всем и кdждо
му, одинаково отн6сятся ко всем - nолезные, воздвигнутые всегда осмы�ленно,' 
на месте, где наиб6льшее количество человеческux нужд, они более долговечны, 
чем nр6чие соору:ж:енuя, и не слу:ж:ат ничемf тdйному и зл6му. (Андрић) 
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2) Токование - заб6та nрир6ды о сохранении nернатых, её внешний звон 
в ушdx. KHUгa - как глухарь на токУ. Она никог6 и ничего не слыlит, оглушённая 
собой, себя заслУшавшаяся. (Паст.) 

Преведите горњи текст без речника, а затим проверите значења речи у 
речнику. 

3) В углу стоЯл накрытый шведский стол. На нём Были корзинки с хле
бом, булками, KpeHдemiми и nеченьем; миски с маслом, мёдом, дж:емом, 
сметаной; рядом с этuм Быlии nодн6сы с CblPOM и тв6рогом, яйцами (всмЯтку и 
вкрутУю). М6ж:но былo заказать и яичницу, глазунью, омлет. На выlореe Быlоo и 
рdзной колбасыl' ветчиныl; Быlии и рыlныыe консервы - сардинки, сельдь, лос6сь. В 
стеклfiнных баночках Былd чёрная и красная икра. 

Значења речи која сте препознали из контекста проверите у речнику. 

Уйошреба u.мenицa 

§ 656. Именице у руском језику имају развијену и морфологију и 
творбу. Зато је и морфемска структура појединих руских именица такође 
често развијена, нпр. nере-ключ-d-тель. 

Неки од важнијих руских префикса који се срећу и у именичкој 
творби били су наведени у § 653. 

У руском језику развијена је и суфиксална творба именица. Исти 
суфикс може имати више значења. У таблици која следи вертикално су да
та важнија значења неких од најчешћих вишезначних суфикса, а хоризон
тално неколико главнијих суфикса сличних значења од којих се изводе 
именице мушког рода. 

Значења Најчешћи суфикси 

-ец -щик -ник -тель ист 

-чuк -ик 

занимање кузнец кdменщик художник учитель машинuст 

водоnроводчик историк 

особина счастлuвец 

националност китаец 

становник белгрdдец 
према називу 

места 

Вежбе 
1) Наведите именице мymкoг рода изведене суфиксом -ец од именица: 

дело, бой, гора, Л6ндон, Берлин, Украина, Исndнuя, Австрuя, сирuя. 
2) Замените следеће изразе именицама са суфиксом -ец (према обрасцу: 

нdглый человек - наглец): хитрый человек, хрdбрый человек, красивый человек. 

3) Наведите именице мymкoг рода са значењем занимања изведене од сле
дећих речи: nеть, nисать, рассказdть, ж:урнdл, футб6л. 

Саставите речи са именичким изведеницама које сте навели. 
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4) Наведите чиме се баве ова лица: nерев6зчик, грузчик, ученик, nл6mник, 
саn6жник, арmист, худ6жник, медик, мясник. 

§ 657. Именице женског рода са значењем занимања по правилу су изве

дене од одговарајућих именица мушког рода, нпр. 

мушки род 

-ник (раб6mник) 

-mель (учиmель) 
-щик (сn6рщик) 

-чик (nерев6дчик) 

Веж:ба 

женски род 

-ница (раб6mница) 
-mельница (учиmельница) 

-щица (сn6рщица) 
-чица (nерев6дчица) 

Наведите именице женског рода са значењем занимања које су изведене 

од следећих именица мушког рода наведеним суфиксима: расскdзчик, восnиmан

ник, собирdmель, исследоваmель, ученик, сб6рщик, белгрdдец. 

§ 658. У руском језику према неким именицама мушког рода које 
значе занимања изведене су одговарајуће именице женског рода (нпр. 
актёр - актриса, худ6жнuк - худ6жнuца, nианист - nианистка), али у 
многим случајевима назив за професију у облику мушког рода употребља

ва се и за жене које се баве том професијом, нпр. врач, судыј. 

Веж:ба 
Преведите на руски језик: Јуче сам цео дан био у свету уметности. Пре 

подне сам посветио изложби сликара Владе Величковића у Галерији САНУ. У 6 
сати после подне сам слушао музику у Народном музеју. Свирао је славни руски 

пијаниста Гилелс. Увече сам био у позориппу на представи драме "Шума" А. Н. 
Островског. Улоге су тумачили познати југословенски глумци и глумице. 

§ 659. Када се изражавају временска значења именице .месяц, год, 
век, столетuе у локативу се употребљавају с предлогом в, а именица 

неделя обично с предлогом на. 

Веж:бе 
1) Саставите реченице са следећим изразима: на nр6шлой неделе, в каком 

месяце, в двадцаmом веке, в минувшем сmолеmии. 
2) Саставите шест реченица у којима ће време бити изражено називима 

месеци, нпр. увидuмся в сенmябре. 

Уйошреба йрuдева 

§ 660. У руском језику описни придеви по правилу могу бити у ду
гом облику или у кратком облику. У устаљеним изразима и у прено
сном значењу употребљавају се само дуги придевски облици, нпр. чёрная 
к6жа, чёрный ход; фальшuвый nр6nуск, фальшuвый г6лос; глуб6кuй nруд, 
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глуб6кuй тыл; тUxuй г6лос, тUxuй океан. Кратки облици су често обележ
је юьишког стила. Кратак облик придева употребљава се као именски део 
предиката (прирока) када треба актуелизовати придевско значење особине 
и одредити га према некој конкретној ситуацији, за разлику од дугог обли
ка придева, који се употребљава и у атрибутској функцији. Уп. 

Он трезв. 
Он је трезан. 

По отношению ко мне 
она всегда ве:ж:лива. 

у односу према мени 
она је увек учтива. 

Ве:ж:бе 

Он человек трезвый и умный. 

Он је трезвен и паметан човек. 

Она ве:ж:ливая девочка. 

Она је учтива девојчица. 

1) Прочитајте следеће реченице из песама и прозе М. Ј. Љермонтова, из
двојте у љима придеве и одредите у ком су облику и у којој су функцији употре
бљени. 

1. Он был, казdлось, лет шести, / как серна гор, nуглив и дик, / и слаб и 
гибок, как тростник. 2. Три дня все n6иски по ней наnрасны были. з. Он страшно 
бледен был и ~д, / и слаб, как будто д6лгий труд, / болезнь uль г6лод исnытdл. 4. 
Я м6лод, м6лод ... Знал ли ты / разгУльной юности мечтыl? 5. Пускай тебе nре
красный свет nостыl:: ты слаб и сед, и от :ж:еланий ты OmBbIK. 6. Удар мой верен 
и скор. 7. И я был страшен в этот миг, как барс nустыныый зол и дик. 8. Тот край, 
казdлось, мне знак6м. 

2) Саставите реченице са следећим придевима у кратком облику: умён, 
м6лод, строг, л6вок, смел, добра, хороша, любознательна, наст6Йчива. 

3) у реченицама из претходне вежбе покушајте да замените кратке обли
ке придева дугим облицима. Утврдите да ли је доnmо до промене значења или 
стилске вредности. 

4) Прочитајте следеће реченице и преnишите придеве у два стynца: у је
дан стубац сврстајте придеве са значењем сталне особине, а у други стубац приде
ве који значе тренутно стање: 1. Старшая сестра больнdя, а младшая очень 
креnкая и СШlbНая. Но сег6дня и она больнd. 2. Рdньше отец никогда не :ж:dловался 
на здор6вье, а теnерь стал слаб. З.Брат у меюi стр6гuЙ. Сег6дня он ос6бенно 
строг. 4. Эта девочка сnок6йная при люБыlx обстоЯтельствах. И теnерь она 
сnок6Йна. 5. Её под руга, обычно весёлая и разгов6рчивая, сейчас молчалива и 
грустна. 

§ 661. У руском језику је много више именица које су постале од 
придева и задржале придевску промену него у српском језику, такве као 
болън6й, булочная, карманные, командuр6вочные, мастерская, nортн6й, 
раненый ... , нпр. 

Больнdя mя:ж:ел6 дыlитm и nросила nить. 
Болесница тешко дише и тражила је да пије. 

Ве:ж:ба 
у следећим реченицама нађите именице са придев ском променом. 
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1. На работу пошли все: от мала до велика. 2. В городе было много военных. 
3. В город не былo достуnа ни конному ни nешему. 4. Часовой стоJiл у бdшни. 5. 
Столовая Былd битком набита. 6. Раненые шли медленно. 7. Мы любuм мороже
ное. 8. Старый друг лјчше новых двух. (Пословица) 

§ 662. Многи придеви постали су од партиципа и сачували парти
ципски облик, али за разлику од партиципа не значе временски ограниче
ну особину него значе сталну особину, уп. 

т?мнеющий горизонт 

бледнеющее от страха лицо 

тёмный горизонт 

бледное от страха лицо 

§ 663. Придев и са префиксом llе- и суфиксом -ем- указују да име
ница уз коју стоје означава предмет на који се не може деловати, нпр. 
llеnрuемлемое nредложеlluе, llедОСЯ2dе.мая цель, llе.мUllУе.мая бедd, llеnро
.мокdе.мыЙ nлащ, llевЫ1l0СU.мая боль, llедостu:жU.мыЙ uдеdл, llеnpu.мupUмыЙ 
враг, llеустрашU.мыЙ боец итд. 

§ 664. Значење и функција придева изведених од именица за живо
тиње такође су важни за обогаћивање лексичог и граматичког фонда. Име
ничке синтагме у којима је главни члан именица која значи животињу че
сто могу бити замењене именичким синтагмама у којима је главни члан 
именица која значи неку особину, а зависни (атрибутски) члан придев из
веден од назива животиње, нпр. 

кошdчья ловкость -
собdчья nреданность -
ослиное уnрямство -
куриная слеnотd -
орлиная зоркость -
лисья улыlкаa -
змеиllЫЙ характер -
крокодиловыслёзы-

Вежбе 

л6вкость к6шки 
nреданность собdки 

, уnрЯмство ослd 
слеnотd кУрuцы 
з6ркость орлd 

улыбкалисы 
характер змеu 
слёзы крокодила 

1) Начините реченице са изразима из једног и другог ступца. 
2) Саставите пет реченица са изразима: собdчuй х6лод, курuная ndмять, 

лuсья nовадка, телЯчuй вост6рг, медвежья услуга. 
3) Замените следеће преДЛОПIКо-падежне конструкције придевима (нпр. 

nлdтье из бdрхата - бdрхатное платье): nлат6к из шёлка, саnот из кожи, 
костюм из шерстu, чdшка из фарф6ра, бюст из мрамора, хлеб из ржи. 

4) Издвојте у један стубац изразе конкретнијег значеља, а у други стубац 
изразе општијег значеља: nоходка старика - стdрческая nох6дка, кабинет 
nрофессора - nрофессорский кабиllет, смех девушки - девичий смех, витрuна с 
KHUгaми - кнuжная витрuна, улицы города - городские улицы, ружьё охотника 
- охотничье ружьё. 

Саставите реченице с једним и другим изразима. 
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§ 665. Разлика између простог и сложеног облика компаратива има 
и стилску вредност: сложени компаратив у именском делу предиката обич
но је више карактеристичан за књишки стил. Уп. Ночь становилась тем
нее, Ночь становилась всё б6лее тёмной; В этом году усnехи нашего клас
са значuтельнее, В этом году наш класс добился б6лее значuтельных 
усnехов; В6лга многов6днее Heebl, В6лга б6лее многов6дна, чем Нева. 

За разлику од простог компаратива прости облици суперлатива су 

обичнији у административном или књишком изражавању, уп. Он решил 
сложнffiшую проблему, Он решил сdмую сл6жную проблему. 

Међутим, књишке природе су и сложени облици суперлатива са 
префиксом наи- , нпр. наиб6лее сл6жная проблема. Уп. такође: 

Он счасmливейшuй человек. 
Он самый счасmливый человек. 

Он наuб6лее счасmливый человек. 

§ 666. Стилски су најјаче обојени прости облици суперлатива за из
двајање једне особине из низа истих, што се понекад може рећи и кон
струкцијом С предлогом из и истом именицом у номинативу једнине и у ге
нитиву множине, уп. 

Он храбрейшuй среди хрdбрых. 
Он је најхрабрији међу најхрабријима. 

Он добрейшuй среди д6брых. 
Он је најбољи међу најбољима. 

Он сuльнейшuй среди сUльных. 
Он је најјачи међу најјачима. 

Он счасmливейшuй среди счасmливых. 
Он је најсрећнији међу најсрећнијима. 

. Он храбрец из храбрец6в. 
Он је јунак над јунацима. 

Он добряк из добряк6в. 
Он је добричина над дОбричинама. 

Он сuлdч из сuлачей. 
Он је снагатор над снагаторима. 

Он счасmливец из счасmливцев. 
Он је срећник над срећницима. 

Поређење наведених руских примера са њиховим српским еквива
лентима показује да се у српском језику у конструкцијама одговарајућег 
значења користе или два суперлатива истог придева, или именица у ин

струмеmалу с предлогом над. 

§ 667. Суперлатив се у руском језику може изразити и конструкци
јом У чијем су саставу компаративни облик придева и генитивни облик оп
ште заменице всег6 или всех, нпр. 

Он умнее всех. Эmо легче всег6 сделаmь. 
Он је од свих паметнији. То је лакше од свега да се уради. 

§ 668. Иста особина може се степеновати и избором различитих ре
чи са блиским значењем, што је важно стилско средство, нпр. 

- жесm6кuй, свuреnый, безжdлосmный, люmый, бессердечный, бесче
ловечный, зверскuй; 
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- uзвестный, знаменuтый, велuкий, славный; 
- угрож:ающий, трев6ж:ный, гр6зный, зловещий; 
- nонятливый, умный, разумный, толк6вый, рассудuтельный; 
- красuвый, nрекрасный, чудный, nрелестныЙ. 

§ 669. Најзад, међу придевима има много синонима који се кори
сте у стилске сврхе (најчешће да би се избегло понављање исте речи), нпр. 

Русские u uносmранные радuолюбителu nоддержuвают между 
собой дружескuе отношенuя. У каждого русского радuолюбителя много 
загранuчных друзей. Они не знают государственных границ. 

§ 670. Али има исто тако много речи које се употребљавају у раз
личитим значењима ради стилског ефекта као поређења у којима је један 
члан изостављен, односно као метафоре, нпр. 

- глухdя сторона, глухdя чаща, глухdя деревня; 
- 6стрый язьzк, 6стрый ум, 6стрый взгляд; 
- сур6вый человек, сур6вая nрир6да, сур6вый климат, сур6вая ж:uзнь; 
- горячее nриветствие, горячее рукоnож:атие, горячий нрав; 
- хол6дный взгляд, хол6дная встреча, хол6дная ульzбка, хол6дный nриём; 
- тяж:ёлый человек, mяж:ёлый характер, mяж:ёлый взгляд, mяж:ёлое nолож:енuе. 

Вежбе 
1) Направите просте облике компаратива од следећих придева: хол6дный, 

лёгкий, т6лстый, молод6й, д6лгий, нуж:ный, дешёвый, гладкий, дорог6й, глуб6кий, 
выс6кий, nлох6й, шuр6кий, стр6гий, nрост6й, т6нкий, редкuй, слабый, глух6й, 

далёкиЙ. 

2) 3амените прост облик компаратива сложеним: 1. Его т6чка зренuя 
мне nонЯтнее, чем твоЯ. 2. Это nлатье ей ещё длиннее, чем то. 3. Ветер сде
лался резче. 4. Лес становился гУще. 5. Лето у нас кор6че зuмЬz. В чёрном nлатье 
она nоказалась мне нUж:е. 6. В очках он вьzглядuт старше. 7. Дор6га станови
лась Уж:е. 8. Речка стdла мельче. 9. Пог6да стdла холоднее. 10. Июль ж:арче 
августа. 

3) Уместо тачака употребите придеве или прилоге у загради у правилном 
облику: 1. Удары гр6ма становились все ... (резкий), 2. Эта зима ... nрошлог6дней 
(хол6дная). 3. П6сле грозьz в6здух ... (чиатый), 4. Его сnециdльность казdлась мне 
всё ... (интересный), 5. Приближ:dлась гроза. Всё ... гремел гром (часто). 

4) 3амените синтагме с дугим обликом синтагмама с одговарајућим крат
ким обликом (нпр. стр6гuй nрофессор - nрофессор строг): кор6ткий расскciз, 

нуж:ная кнuга, хол6дная вода, гол6дный волк, смешн6й роман, узкая улица. 
5) Поставите питаља за придеве у следећим реченицама: 1. Н6вый роман 

увлёк nисdтеля. 2. Задание бьzло трудное, но интересное. 3. Заданuе трудно, но 
интересно. 

6) Речи у загради употребите у правилном облику: 1. Молод6й человек, 
БУдьте ... , скаж:uте, где остан6вка трамвdя. (добрый) 2. Саnоги оказdлuсь так 
... , что их nришл6сь менЯть на ... (мdленький, больш6Й). 3. Почему вы так ... 
(nечdльныЙ). 4. Анна такdя ... (сnос6бныЙ). 5) Я вuж:у, что вы ... (счасmлUвыЙ). 
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Уйошреба бројева 

§ 671. Основни бројеви на два, три или четьzре када су у номина
тиву траже да именица с којом су у истој конструкцији буде у облику који 
је формално једнак генитиву једнине, док основни бројеви на nять и виши 
(осим оних на два, три или четьzре) траже именицу у облику који је фор
мално једнак генитиву множине. 

§ 672. Када су бројеви прве групе (два, три, четЬzре ... ) у генитиву 
уз љих не може бити употребљена именица год, него само именица Лtiто у 
генитиву множине, дакле двух лет и сл. иако је у осталим падежима исте 
конструкције основа именице год-. 

§ 673. Када су бројеви друге групе (nять, шесть ... ) у номинативу 
или у генитиву, тада се уз љих не употребљава именица год, него само име
ница лето у облику лет, дакле nять лет, nятu лет, nятu гoдd.м итд. иако 
је у осталим падежима исте конструкције основа именице год. 

Вежбе 
1) Употребите у свим падежима конструкције четьтре г6да и с6рок лет. 
2) Наведите основне бројеве код којих се на крају пише меки знак. 
3) Наведите основне бројеве код којих се у средини пише меки знак. 
4) Уместо тачака употребите именицу год у одговарајућем падежу: 1. Два 

... я служил учителем в деревне. 2. Три ... томУ назад я nосадила в шк6льном саду 
фрукт6вое деревц6. 3. Мне теnерь 22 ... , а моему брату 15 ... 4. Вторdя мировdя 
война к6нчuлась 56 ... томУ назад. 5. Через четыlеe ... n6сле ПУшкина был убит на 
дуэли Лермонтов в в6зрасте двадцати семи ... 6. Г6рький был мол6же Чехова на 
в6семь ... 7. Толст6й nр6жuл в6семьдесят два ... 8. Через два ... мы ок6нчuм 
шк6лу. 9. В институте нужно учиться не менее четырёх ... 10. Он начал 
раб6тать три ... тому назад. 

§ 674. Ако основни број стоји испред именице, он означава тачну 
величину о којој је реч, а ако основни број стоји после именице онда је ље
гова вредност само приближна. Уп. 

Он ждал десять минут. 
Чекао је десет минута. 

Вежбе 

Он ждал минут десять. 
Чекао је десетак минута. 

Преведите на руски језик следеће реченипе: 1. Бићу на службеном путу 
петнаестак дана. 2. Видећемо се за пет-шест дана. 3. Овај посао мора бити готов за 
три дана. 4. Доћи ћу сутра око шест сати. 5. Час траје 45 минута, а одмор 5 минута. 

§ 675. Број один употребљава се и у значељу "само", "искључиво", 
а и у неодређеном значељу заменице некоторые, нпр. 

В спектакле играли одни мужчины. 
У представи су играли само мушкарци. 
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Одни сидели, другие стоЯли. 
Једни су седели, други су стајали. 

Израз једни и други на руском гласи: те и другие. 

Вежбе 
Преведите на руски: 1. Кад су yпmи у село, Немци су затекли само старце 

и децу. 2. Деца нису могла да се сложе: једни су хтели да иду у парк, а други у био
скоп. Препирали су се док није пао мрак и тако ни једни ни други нису отипши 
нигде. 3. Кад су отац и мајка отишли на посао, Маша је остала сама. Маша се бо
јала да буде сама. Она је телефонирала баки да буде с њом док не пође у mколу. 

§ 676. Збирни бројеви (дв6е, тр6е, четверо ... ) употребљавају се у 
следећим главним случајевима. Прво, у споју са именицама мушког рода 
које значе људе (нпр. дв6е ученик6в, поред два ученика); друго, уз именице 
дети, ребята (нпр. тр6е детей, тр6е ребят); треће, са именицама које 
имају само множину (нпр. четверо н6ж:ниц); четврто, са личним замени
цама (нпр. Их бъlЛО nЯтеро). Примери: 

В nыјсе nринuмdли учdстие шестеро реБЯт. 
У комаду је учествовало шесторо деце. 

По телевидению идёт фuльм "Семеро смелых" 
На телевизији се даје филм "Седморо смелих". 

Тр6е суток бушевdла БУря. 
Три дана и ноћи је беснела бура. 

Вежбе 
1) Уз следеће именице употребите бројеве два, две, двое у одговарајућем 

падежу: худ6жник, худ6жница, ученик, nианист, сани, саnоги, инженер, врач, 
учительница, nортн6й, саn6жник. 

2) Замените основне бројеве збирним: два ученикd, три солдdта, четыlеe 
ребёнка, nять котЯт, семь раб6чих, в6семь чело век. 

§ 677. Редни број nервый такође има више значења, међу којима су 
важнија 1. први по реду (нпр. В театре нdши места Были в nервом ряду), 
2. најбољи (нпр. Иван6в nервый ученик в клdссе), 3. почетни, .пре других 
(нпр. На трибуне nервым выlтуnuл МОЙ отец). 

Вежбе 
1) Направите редне бројеве од следећих основних бројева: один, три, 

семь, в6семь, десять, одиннадцать, двадцать, с6рок, с6рок два, nятьдесят, 
nятьдесят четыlе,' сто, двести, тыlяча •. 

2) Замените придевске сложенице изразима у којима ће бити број и име
ница: двухмесячный 6тnуск, однодневный 6тдых, nятuминутный nерерыl,' двад
цатилетний юноша, шестичасовdя ездd, тридцатигрdдусная жарd, семи
рублёвый бuлет, четырёхместный автомобйль, десятuэтdжный дом, двухк6м
натная квартира. 

3) Уместо званичног изражавања времена искажите време у реченицама 
које следе на мање званичав начин: 1. УченикU пришли в шк6лу в 7 часов 15 минут, 
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2. Магазины закрывdются в 8 час6в 45 минут, З. Сnектdкль зак6нчuлся в 11 час6в 
5 минут. 4. Библиотека начинdет раб6тать в 8 час6в утра. 5. П6езд nришёл в 12 
час6в 48 минут. 

4) Одговорите на питаља: 1. Ск6лько он куnил винограда? (21/2 кг), 2. Ка
кая часть учеников гимнdзий зак6нчuла в этом году шк6лу с отличием? (1/З), 
З. Какјю часть романа она уже nрочитdла? (1/4) 4. За как6е время nробежdл 
сто метров чемnи6н шк6лы? (11,2) 

5) Напиnште цифрама следеће разломке: тридцать nять с6тых, триста 
две целых одна miтая, с6рок две целых двадцать две с6тых, девян6сто три целых 
и nять девЯтых. 

6) Ставите према смислу у сваку реченицу један од следећих бројевних 
прилогавnервыl,' во-nервых, во-вторых, в-третьих, вторично, двdжды: 1. Он был 
в Москве ... 2. На заседdнии обусуждdлись три воnр6са: ... nодг6товка к экзаме
нам; ... н6вая учебная npoгpdммa; ... экскЈрсuя в Россию; З. Он ... был в Наци
онdльном музее, когда ему былo четыlнадцатьь лет, nот6м д6лго не Быlал в этом 
музее, и ... ему удал6сь nобывdть там лишь через nять лет. 

Уйошреба заменuца 

§ 678. ЗамеIШЦа сваког лица себя показује да је радња у реченици ус-
мерена на граматички субјекат (тј. подмет), ако речеIШЦа није безлична, нпр. 

я nриучил себя рано вставать. 
Научио сам себе да рано устајем. 

Повратна заменица себя употребљава се и у безличним реченица
ма, када упућује на семантички (тј. логички) субјекат, а не на граматички 
субјекат, нпр. 

Мне не хотелось говорить о себе. 
Нисам хтео да говорим о себи. 

Према конструкцији у којој су глагол и замеIШЦа себя понекад сто
ји повратни глагол сличног значења. Глаголска коннструкција са замени
цом себя указује на жељу или намеру да се радња изврши, а повратни гла
гол нема то значење. 

Вежбе 
1) Прочитајте следеће реченице из Пymкинових дела одредите на кога се 

односи заменица себя. 
1. Мой дядя самых честных nрdвuл, когда не в шутку занем6г, он 

уважdть себя застdвuл и лучше выlуматьь не мог. 2. Я старdлся вообразить себе 
каnитана Мир6нова. З. Комендант велел ег6 себе nредставить. 4. уnря.мством 
себя не сnасёшь. 5. Не губите uз-за менА и себя и родителеЙ. 6. О себе я nочти не 
заб6тuлся. 7. Я сел в тележку и велел везти себя в нdшу деревню. 

2) Уместо тачака у следеће реченице додајте повратну или личну замени
цу у одговарајућем облику. 

1. Соседи никогда не сс6рuлись между ... 2, Товdрищ чdсто nрuглашdл 
меня к ... З. Мы nроcUли знаменитого учёного рассказdть чт6-нибудь о ... 4. Сnек-
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тdкль nроизвёл на ... сUльное вnечатленuе. 5. Мы давно знакОмы. Я nомню ... с 
детства. 6. Она хотела nорадовать отца и nрuвезлd ... новые KHUгu. 7. Мы 83ЯлU 
его с ... в театр. 

3) Саставите шест реченица са изразом чувствовать себя хорошо у првом, 
другом и трећем лицу једнине и множине. 

4) Саставите реченице са следећим изразима: сделать себе, говорuть о 
себе, nроверить себя, nросuть себе, взять с собой, nозвdть к себе, надеть на сеБЯ. 

5) Одредите на које се лице односи заменица себя у следећим безличним 
речницама: 1. Нам нельзя думать только о себе. 2. Ему можно надеяться на 
сеБЯ. з. Прu1iтно чувствовать себя nравым. 4. Нам хотелось nоскорее воз
вратuться к себе домОЙ. 5. Можно мне взять с собой брdта? 

6) Преведите на српски и објасните значењске разлике између следећих 
реченица: Он усnокоuлся и Он усnокоuл сеБЯ. 

, 7) Преведите следеће реченице из Пymкинове ''Капетанове Idiери". 
1. Несколько усnокоенный я отnрdвuлся к себе на квартUру. 2. Стуnай 

сей же час в Оренбург и объявu от меня губернdтору U всем генерdлам, чтоб 
ожидdли меня к себе через неделю. з. Я гордо nосмотрел на чuновнuков, которые 
между собой nерешёnтывалuсь. 4. Цегко можно себе вообразuть, что жuзнь в 
Оренбурге былd сdмая неснОсная. 5. Но Пугачёв nривёл менЯ в себя cвoUм воnро
сом. 6. Швdбрин, услыlавв nредложение Пугачёва, выlелл из сеБЯ. 

8) Замените у следећим изразима именице у генитиву присвојним замени
цама его, её или их: инструмент рабочего, кнuга студента, заnuска cтyдeHткu, 

лоndта садовника, сумка nочтальона, стихи nоэтов, костюмы артUстов. 
9) Напишите реченице с конструкцијама: около себя, вокруг себя, у себя, 

про себя, кроме сеБЯ. 

10) Допуните реченице одговарајућим обликом повратне заменице: 1. Рас
скажu мне о ... 2. После обеда я ушёл к ... в комнату u работал до вечера. 3.Вдруг 
она услыlалаa за ... знакомый голос. 4. В минуту оnасности он думал не о ... , а о 
них. 5. Ты сегодня не nохожа на ... 6. Он совершенно не умеет владеть ... 7. Дверь 
открывdется от ... 8. Он nостdвuл nеред ... цель овладеть pYCc1<UМ языкОм. 9. Боль
ной nришёл в ... 10. В читdльном зdле нельзJi чuтdть вслух, там можно чuтdть 
только про ... 

11) Уместо тачака ставите правилно заменицу свой, его, её или их у сле
дећим реченицама: 1. Писdтель работал над ... романом три гОда. 2. . .. роман 
недавно выlел из nечdти. з. Вечером nрuшлd моя сестра с одной ... nодрУгоЙ. 4. Ве-
чером nришлd сестра и одна ... под руга. 5. Она обрdдовала нас ... nисьмОм. 

§ 679. Повратно-присвојна заменица свой обично упућује на субје
кат, а значи припадност првом, другом или трећем лицу. 

Вежбе 
1) Прочитате следеће стихове и реченице из Пymкинових дела и одреди

те на које личне заменице упућује заменица своЙ. 
1. Он рыlьсяя не uмел охоты в хронологUческой nылu бытоnисdнuя 

землu; но дней мuнувших анекдоты от Ромула до нdших дней хранUл он в ndмятu 

своей. 2 .... боясь ревнuвых осуждений, в своей одежде был nедант и то, что мы 
назвdли франт. з. Что вам угодно, - сnросила она, nродолжdя своё занЯтие. 4. Ва
сuлuса Егоровна и на делd службы смотрела, как на свои хозJiЙскuе. 
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2) Саставите реченице са следећим изразима: свои вещи, своё nисьмо, своё 
обещdние, свои оБЯзанности, свои чувства, свои лЮди. 

§ 680. Заменица этот указује на блиски или познати предмет, или 
на предмет о којем се управо нешrо говорило. Заменица тот указује на 
удаљени предмет или на предмет о којем се знатно раније говорило, нпр. 

Это Быlоo не в этом году, а ещё в том году. 
То није било ове године, него још оне године 

За этuм домом парк, а за тем домом стадион. 
Иза ове куће је парк, а иза оне куће је стадион. 

§ 681. Израз тот cdмый "исти" значи ствар или лице које је позна
то и ономе који говори и његовом саговорнику, нпр. тот cdмый учебник, 
та сdмая улица, те cdмыe лЮди, то cdмoe nисьмо, та сdмая газета, та 
сdмая nесня. 

§ 682. Заменица это употребљена без именице може да се односи 
на веће делове текста, нпр. 

Она не любила говорить об Этом. 
Није волела да говори о томе. 

Об этом будем говорить потом. 
О томе ћемо говорити касније. 

Вежбе 
1) Преведите на руски следеће реченице. 
1. То се тебе не тиче. 2. То се не говори у присуству родитеља. 3. О томе 

ћемо се касније договорити. 4. То је твоја ствар. 5. Сам о томе одлучи. 6. С тим се 
ја не слажем. 7. Додај томе и издатак за кљиге. 8. Ја се тога нећу одрећи. 

2) Уместо тачака ставите заменицу свой или другу одговарајућу присвој-
ну заменицу: 1. Он выnолнuл .. , обещdние, 2. Она с интересом читdла ... длинное 
nисьмО. З. Мои школьные товdрищи увлекdтельно расскdзывали о ... жUзни в 
НОвгороде. 4. Он nочитdл ... стuxи. Они мне nонрdвuлись. 

3) Објасните промену смисла следећих реченица употребом заменице 
свой уместо заменице мой: 1. Возьмите мой карdндаш. 2. Дайте мне мою 
тетрадь. З. Вы давно видели моего отца? 4. Сестра влюбилась в моего клdссно
го товdрища и долго рассnрdшивала о нём. 5. Он взял мой чемодdн. 

4) Замените две просте реченице једном сложеном према обрасцу - Он 
вьmолнит обещdние. Он уверен в Этом. - Он уверен в том, что вьmолнит 
обещdние. 1. Брат всегда возвращdется с работы после nяти часОв. Мы npUBbIK
ли к Этому. 2. Она не ответuла на его nисьмО. Это его обидело. 

5) Употребите заменицу этот или тот у правилном облику: 1. На
чинdется весна. Мы рdдуемся ... 2. ЕмУ нужно nосоветоваться с тоБОЙ. длл ... он 
nришел сюдd. З. Чьи ... книги? 4. Какие ... газеты? 5 .... наш учитель. 6. Ребята 
скоро nривыlлиu к ... , что нужно рано вставать и сnешить в школу. 7. По yтpdм 
надо былo рано вставать и сnешить в шкОлу. Ребята скоро nривыкли к ... 8. Вы 
думаете, что вdши выlодыы nрdвuльны? Я сомневdюсь в ... 9. Я сомневdюсь в ... , 
что вdши выводы nрdвuльны. Директор был доволен ... , что нdша работа шла 
уеnешно. 10. Нdшаработа шлаусnешно и вее Былu довОльны ... 
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§ 683. 3аменица сам може значити самостално вршење радње (нпр. 
Он сам nосmр6uл дом), или истицање некога или нечега (нпр. Эmу KHUгY 
nодdрuл мне сам авmор). 

Веж:бе 
1) Одредите значење заменице сам у следећим реченицама. 
1. Ребёнок уже одевdется сам. 2. На BblcmaBKe сам художник ком

ментировал свои картины. 3. Поnробуите торт. Я сама его сделала. 4. CвoUм 
деmя.м я сама шью одежду. 

2) Саставите реченице са следећим изразима. 
в ту самую минуту, около самой школы, самый лу.,шиЙ мастер, у самого 

корНЯ, та самая KHuгa 
3) Употребите заменнцу сам или самый у правнлном облику: 1. Делегdцuя 

былd наnрdвлена к ... министру. 2. Подnисdние договора состо.ялось во время .. . 
nоследней встречи. 3. Пришлось оставить документы заместителю, так как .. . 
начальника отдела не Был •. 4. Скdзка начиналась словами "у ... сйнего мОря". 5. Ра
неному удалось ... добрdться до nеревя.зочного nУнкта. 6. ЕмУ ... не нрdвится эта 
работа. 7. Он nолучил расnоряжение от ... менеджера. 8. Они дружили с ... 
детства. 9. Девушка остановилась у ... моста. 10. Они говорили с ... nрезидентом. 

§ 684. 3аменица все, всё може се употребљавати уз именицу, али и 
самостално, уп. 

Все ответили хором. 
Сви су одговорили у хору. 

Она nотер.яла всё. 
Изгубила је све. 

Веж:бе 

Все ученики ответили хором. 
Сви ученици су одговорили у хору. 

Она nотер.яла всё uмУщество. 
Изгубила је сву имовину. 

1) Преведите на руски: 1. Деци се све може опростити. 2. Све опростити 
не значи све заборавити. 3. Све сам му то рекла, али ниппа ннје послушао. 

2) Преведите на српски: 1. Купи всё, что записано на бумdжке. 2. Все со
гласились со мноЙ. 3. Всё это очень вdжно. 4. Все расnрощались и разошлись. 
5. Все единоглdсно nрuняли решение. 6. Всё прошло, все разошлuсь в рdзные 
ст6роны. 7. К6нчился сnектdкль, все nоздравЛJiют актёров. 8. Он во всём nри
знdлся матери и она его nростила. 9. Там я всему удивmiлся. 10. Все пришли и всё 
nринесли. 

§ 685. 3аменице кdждый и всякuй указују на поједине предмете 
или лица исте групе. Те заменице често могу једна другу да замене, нпр. 

Всякий (= кdждый) на моём месте nостуnил бы так же. 
Свако би на мом месту исто тако поступио. 

§ 686. Осим тога, заменица всякuй може значити и "разни", "свако-
. "" " Јаки, свакакви и сл., нпр. 
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Ве:жбе 
1) Саставите реченице са следећим изразима: кdждый день, кdждый че

ловек, кdждое дерево, кdждая ветка, кdждый куст. 
2) Употребите у реченици заменицу всякий у значељу "разни" у конструк

цијама са десет именица, нпр. всякое жив6тное ... 
3) Преведите на српски. 
1. Кdждый из нас думал об этом про себя, не смея сообщить своих 

мыlлейй друг6му, 2. На pынеe одни nродавdли, другие nокуndли всякие 6вощи, 
зелень, Фрукты и nр6чее. 

§ 687. 3аменице никт6 и нuчт6 употребљавају се само у реченица
ма са негацијом не у предикату, а заменице некого и нечего упоребљавају 
се само у реченицама у којима нема негације не у предикату, пошто је не
гација у саставу заменичког предикатива, нпр. 

Она ником У не nишет. 
Она никоме не пише. 

Ве:жбе 

Ей неком у nисать. 
Она нема коме да пише. 

1) Упоредите реченице из левог и десног ступца и утврдите у чему је раз
лика у значељу. 

личне реченице 

1.0тец никог6 не nослdл 
на n6чту. 

2. Я никог6 не обвин.яю. 
3. Вы никому не nисdли. 
4. Он ни к кому не обращdлся. 
5. Она ни с кем не сс6рuлась. 
б. Они ничег6 не сказdли друг другу. 

безличне реченице 

Отцу некого былo nослdть 
на n6чту. 
Мне некого обвин.ять. 
Вам некому nисать. 
Ему не к кому обращdться. 
Ей не с кем сс6риться. 
Им нечего сказdть друг другу. 

2) Замените у следећим реченицама заменицу всё одричном заменицом 
(нпр. Он всё знал. - Он ничег6 не знал): 1. Всё кУnлено. 2. Всё известно. 3. Он 
всё n6нял. 4. Ты всё nУтаешь. 5. Вы всё забыли, б. Они всё n6мнят. 7. Всё у нас 
есть. 

3) Преведите следеће реченице из романа "Капетанова кћи" на српски: 
1. Нечего сказdть; все nриёмы такие вdжные. 2. Я знал, что с Савельичем 
сn6рить Быlоo нечего. 3. Нечего их ни жалеть, ни жdловать. 4. Я рад был 
отказdться от nредлагdемой чести; но делать былo нечего. 5. Нечего мне под 
старость лет расставdться с тоб6ю ... 

4) Одговорите на заменичка питања: Как вас зовут? Ск6лько вам лет? 
Где вы родuлись? Когда вы родuлись? Как д6лго вы изучdете русский я3ыl?? Как 
чdсто вы занuмdетесь сn6ртом? Почему вы изучdете русский я3ыl?? Кем вы 
раб6таете? Кто вы по национdльности? Как6е сег6дня числ6? Чья это книга? 
Кот6рый час? 

5) Допуните реченице односном заменицом која недостаје: 1. Гер6й 
n6вести nолучUлся не таки.м, ... был задуман nисdтелем. 2. Самолёт исnыlыыал 
тот, в ... командир был уверен. 3. Они видели тот фuльм, ... был nрисуждён 
nервый nРиз на фестивdле. 
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6) Уместо тачака ставите оДРичне заменнце: 1. О мdльчике ... не заб6тuл
ся, да и ... БЫло заб6титься о нём. 2. Она ... не говорила, nотомј что ей ... былo 
говорить. 3. Тебе ... рdдоваться, ничег6 хор6шего не nроuзошл6. 4 .... не БЫло 
д6ма, nоговорить былo ... 5. Это БЫло всё. Дdльше ... былo рассказывать. 

7) Уместо тачака ставите одговарајуће неодређене заменнце: 1. Он 
услыlал,' что кто-... nостучdл в дверь. 2. Пусть ... откр6ет дверь! 3 .... открыл 
дверь и nослыlалисьь голосd. 4. П6здно вечером мы увидели огни какого-... д6ма. 
5. Дай ему кdкую ... стdрую газету, ему нужно завернуть ботинкu. 6. Расскажu 
ему что-... интересное. 7. Он тогда расскdзывал им что-... интересног. 8. Мы не 
знdем, nридёт ли к нам кто-... сег6дня. 9. Приведите квартиру в nорядок, кdждую 
минуту м6жет ... воЙти. 10. Вот ... идёт сюдd. 

Уйошреба глагола 

§ 688. Једно од најкарактеристичнијих обележја морфологије ру
ског глагола, као и уопште морфологије словенског глагола, јесте катего
рија глаголског вида. Глаголски вид у руском језику и глаголски вид у срп

ском језику имају доста сличности, али међу њима постоје и разлике. Да
ље се скреће пажња на неке од важнијих особености глаголског вида у ру
ском језику. 

§ 689. Основно средство изражавања вида је суфиксација (нпр. до
говорuтъся - договdрuватъся), али се видска значења изражавају и пре.. 
фиксацијом (нпр. нестu - nринестu), суплетивно (кластъ - nоложитъ), 
променом нагласка (нпр. разрезать - разрезdть) или описно (нпр. го
ворuть - начdть говорUть). 

§ 690 У руском језику је више двовидских глагола него у српском. 
Иако су у оба језика двовидски глаголи углавном страног порекла (нпр. у 
руском атаковатъ, госnuтализuровать, uсследовать, органuзовdтъ и 
др.), у руском језику је међу двовидским глаголима неппо више него у срп
ском таквих двовидских глагола који нису страног порекла, нпр. Он 
бежdл из тюрьмьz може да значи "побегао је из тамнице" или "бежао је из 

" тамнице. 

§ 691. Префикси мењају глаголски вид, али врло често уносе и до
датна лексичка значења, нпр. идти: nрuйтu, уйтu, отойтu, nодойmu, 
nерейтu, разойmuсь, сойтuсь итд. 

§ 692. Значења глаголских префикса у руском и српском нису увек 
подударна, уп. улеmеmъ - одлетети, уходuть - одлазити, уnльzть - одпло
вити, nодойтu - прићи, nоднестu - принети, nодвезmu - довести итд. 

§ 693. Значење глаголског вида је значењски усаглашено са кон
текстом. Ако се у реченици налазе адвербијали са значењем дугог трајања 
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(всегда, всё врем.я, nостоянно и сл.) глагол у предикату такве реченице је 
обично несвршеног вида (нпр. он. всегда оndздывает на работу), осим у 
посебним и ређим контекстима (нпр. Он такой, что всегда оnаздdет на 
работу). 

§ 694. У конструкцији с неким глаголима и изразима други глаго
ли морају бити у само у одређеном виду без могућности промене вида. Та
ко се с глаголима научuться, nрuвЬ1кнуть, надоесть употребљавају глаго
ли несвршеног вида (нпр. Мне надоело работать на другОго). Уз изразе не 
стоuт и не надо иду такође само глаголи несвршеног вида (нпр. Не стоuт 
бесnокоuтся), док с глаголом усnеть ("стићи на време") иду глаголи свр
шеног вида (нпр. Она успела nрочuтdть эту книгу за один день). 

Вежбе 
1) У следећим реченицама одредите када је двовидски глагол употребљен 

као глагол свршеног вида, а када као глагол несвршеног вида: 1. В настоящее 
время комuссuя расследует nрестуnную деятельность nодсудимого. 2. Когда 
комuссuя ознакомится с материdлом и расследует его, она оnублиК-Ует в газетах 
добьzтые сведенuя. 3. В наше время техника исnользует дерево, нефть, уголь, газ 
для вьzработки исК-Усственного волокна. 4. В ближайшем будущем техника 
исnользует новые синтетuческuе волокна для вьzработки шерстu и меха. 5. 
Бактериолог сейчас занят. Он исследует кровь. 6. Завтра геологи сnустятся в 
ущелье и исследуют горные nорОды. 7. Мы всё дdльше углубmiемся на востОк. 
nоезд минует станцию за станциеЙ.8. Мы надеемся, что благоnолЈчно минуем 
оnасное место. 

2) Напишите реченице са наведеним адвербијалима за време и обратите 
пажљу на вид глагола који морате употребити: всё утро, весь день, весь вечер, всю 
неделю, весь месяц, весь год, всю Осень. 

3) Одредите вид глагола у следећим реченицама и објасните да ли је љи
хов вид одређен контекстом у којем се налазе: 1. Она научилась плавать и грести. 
2. Мне надоело сидеть без дела. 3. Он npUBbZK рано вставать и делать зарЯдку. 
4. Мы думаем, что не стоит возвращаться туда. 5. Не надо ему возражать. 6. 
На стоит заботиться об Этом. 

4) Нaпишиrе десет реченица са глаголом усnеть у конструкцији с неким 
другим глаголом. (нпр. Он усnел закончить работу вОвремя). Не заборавите у ком 

виду и облику морају бити глаголи у конструкцији с глаголом усnеть. 
5) Преведиге на руски: 1. Још једном размислите. 2. Још једном вам то 

подвлачим. 3. Јошједном вас молим: будите пажљиви. 4. Покушајте то још једном. 

§ 695. У богатој проблематици глаголске граматике, семантике и 
стилистике за учење руског као страног језика, а у вези с категоријом ви
да, увек су посебно важни глаголи кретања. 

Кретање у руском језику може бити врло прецизно изражено или 

као кретање у једном правцу и у одређеном времену (нпр. Она сейчdс uдёт 
на работу), или као кретање у разним правцима ИЛ:И у различитим времен

ским одсечцима (нпр. Она ежедневно ходuт на работу). В. списак глагола 
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одређеног и неодређеног кретања и шире објашљење услова њихове упо
требе у § 332-333. 

Само глаголи одређеног кретања (ТИП uдти) могу се употребљава

ти у облику садашњег времена са значењем будућег времена, нпр. Завтра 
мы uдём к бабушке. 

Вежбе 
1) Следеће реченице из романа М. ЉepMoнroBa "Јунак нашег доба" допу

ните једним од глагола датих у загради: 1. Скажите, nожdлyйста, отчего это 
вdшу mяжёлую тележку четьzре быкd .............. - шуmЯ, а мою nустую шесть 
скотов едва nодвигdют с nомощью этux осетин? (тащuть, таскать) 2. Сынuшка 
его, мdльчик лет nятнdдцати nовадился к нам ........ всЯкий день то за тем, то за 
другим. (ехать, ездить) 3. Это БЫло в сУмерки. Он ........ задумчиво шdгом, как 
вдруг Казбич, как кошка нырнул из-за куста (ехать, ездить). 4. Мы ......... nешком 
сзdди, nодклdдывая камни под колёса. (идти, ходить) 5. Тот, кому случdлось, как 
мне .......... по горам nycтЬZНHЫM, nоимёт моё желdние nередать, рассказdть, на-
рисовать эти волшебные картины. (брести, бродить) б. Вот однdкож, смотрю, 
Печорин стал снова задумываться, ........ по комнате, загнув руки назdд. (идти, 
ходить) Бэла, с ньzнешнего дня ты не должна более ......... на креnостной вал. 
(идти, ходить) 7. Она уговdривала его ........ сnать, целовdла его руку, не 
выnускdла её из сво их. (идти, ходить) 

2) Проширите следеће реченице адвербијалима за место, време или начин. 

1. Самолёт летит ... 
2. Рьzба nлывёт ... 
3. Машина везёт хлеб .. . 
4. Ученик несёт сумку .. . 
5. Мdльчик лезет на дерево ... 
б. Ужnолз ... 
7. Дети бег ут ... 
8. Солдdты идут ... 

Самолёт летdет ... 
рыlаa nлdвает ... 
Машина возит хлеб .. . 
Ученик носит сумку .. . 
Мdльчик лdзuт на дерево ... 
УжnОлзал ... 
Дети бегают ... 
Солдdты хОдят ... 

3) Допуните следеће реченице глаголима из заграде у облику императива: 
1. Почdще ...... на сnортивную nлощdдку. (идти, ходить) 2. Больного ....... в ком-
нату. (нести, носить) 3. Не ...... вокруг дома. Скорее ... в кОмнату. (бежdть, 
бегать) 4. Пленного ....... в штаб. Не ........ его по всему лdгерю. (вести, водить) 
5. Музыкdльные инструменты ........ в клуб. Кdждый день .. ..... деmей в шкОлу. 
(везти, возить) 

§ 696. Глаголи одређеног или неодређеног кретања употребљавају се 
и у преносном значењу или у саставу фразеологизама, и тада многи ОД њих 
не могу бити замењени супротним глаголом с којим изражавају кретање, 
нпр. ему везёт, вести дело, вести беседу, вести дневник, вести учёт, вести 
ж:урнdл, вести заюiтuе, вести машину, вести спор ИТД., али водить за нос. 

Вежбе 
1) Наведите десет префиксалних глагола кретаља, нпр. летdть - nрu-

летdть. 

Употребите наведене глаголе у реченицама. 
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2) Преведите на српски: 1. Она вьzвела nятно со скатерти. 2. Он вьzвел 
новые сорта Яблок. 3. Они вьzвели нас из терnенuя. 4. Там завели новые nорЯдкu. 
5. Она nеревела эту KHUгy на сербскuй язЬzк. 6. Он срdзу завёл новые знакО.мства. 
7. Мы решили вьжвести всё на чиетую воду. 7. Он бьzстро вошёл в доверие .ми
нистра. 8. Они сошли е у.ма. 9. Суд вьzнee приговор. 10. Главное уnравление вьzнe
сло решение. 11. Он хорошо выносит боль. 12. Мы решили нанести новый удар 
врагј. 13. Миниетр нанёс визит nоеОльетву. 14. Они нанеели врагј nоражение. 

§ 697. Глаголи кретања са пре фикс ом nри- значе приближавање, 
нпр. nриходить (за кретање пешице!), nриезж:dть (за кретање превозним 
средством!), nрибегdть, nрилетdть ... , односно nрийтu, nриехать, nри
беж:dть, nрилететь ... 

Ве:ж:бе 
Преведите на руски: 1. Дошла сам кући тролејбусом. 2. До музеја сам до

шао пешице. 3. Дотрчала је у парк. 4. Допутовао је у Нови Сад. 5. Птице су доле
теле на кров наше куће. 

§ 698. Глаголска категорија времена је у тесној вези с категоријом 
вида. Облици за глаголска времена у руском језику, као и у српском, има
ју нека значења која су за њих основна, и имају могућност да буду употре

бљени у контекстуалним, варијантним и преносним значењима. 
На пример, облици садашњег времена глагола кретања користе се 

уместо облика будућег времена да би се изразило уверење да ће радња би
ти извршена. Тако један Љермонтовљев јунак каже: Я вин.оват nеред 
тоб6й и д6лж:ен наказdться; nрощdй, я еду - куда? Почём я знdю! Ав6сь 
нед6лго буду гоюiться за nулей или ударом шdшки; тогда всn6мни обо мне 
и прости меюi. 

Ве:ж:бе 
Прочитајте следећи одломак из романа "Јунак нашег доба" и нађите приме

ре у којима су облици садаппьег времена употребљени у значењу прошлог времена. 

Сердце .мое облилоеь крОвью. Полз я по густой траве вдоль по оврагу, 
е.мотрЮ: лес кончuлся, несколько казаков выезжают из него на nолЯну, и вот 
выeKaкuвaeт nря.мо к ним .моЙ Карагёз; вее кинулись за ни.м с крико.м; долго, долго 
они за ним гонились, особенно один, два рdза чуть, чуть не накинул е.мУ на шею 

аркана; я задрожdл, оnустил глаза и начал .молиться. Через несколько .мгновениЙ 
nоднимаю их, вижу .моЙ Карагёз лежит, развевdя хвост вольный, как ветер, а 
гяУРы далеко один за други.м тянутся по стеnи на из.мУченных кошix. До nоздней 
ночи я сидел в свое.м овраге. Вдруг, что ж ты ду.маешь, Азамат? во .мраке сльzшу 
бегает по берегу oвpdгa конь, фьzркает, ржёт и бьёт Konbzmaмu о зе.млю; я узнал 
голое .моегО Карагёза: это был он, .моЙ товарищl ... С тех nор .мы не разлучdлись. 

2) у следећем одломку замените, где је могуће, прошло време садаппьим. 
Мы ехали рdзо.м, .мОлча раеnуетив nоводья и бьzли уже nочти у сdмой 

креnости; только кустарник закрывdл её от нас. Вдруг вЬzстрел ... Мы взглянули 
друг на друга: нас nоразило одинаковое nодозрение ... Оnро.метью nоскакdли .мы на 
вьzетрел - с.мОтрим: на валу собрdлиеь еолдаты в к)!чку и укdзывают в nоле, а 
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там летит стремглdв всадник и держит что-то Быоe в седле. Гpuгopий 
Алексdндрович взвизгнул не xf;же любого чеченца; ружьё из чехлd и туда; я за HUМ. 

К счdстью, по nричине неудdчной охоты нdши кони не были измјчены: он 
рвались из-под седлd, и с кdждым мгновением мы Былu всё ближе и ближе ... И 
наконец я узнdл Казбичd, только не мог узнdть, что такое он держdл nеред 
соБОю. Я тогда nоравнdлся с Печориным и 1<ричу ему: "Это Казбич! ... " Он nо
смотрел на меня, кивнул и удdрил конЯ nлетью. 

Вот наконец мы Былu уже от него на ружейный вь!стрел; измјчена ли 
былd у Казбичd лошадь, или xf;же нdших, только, несмотря на все его старdнuя, 
она больно nодавdлась вnерёд. Я думаю в эту минуту он всnомнил своего Ка
рагёза ... 

Смотрю - Печорин на скакј nриложился из ружья ... "Не стремйте!
кричу я ему, - берегите заряд; мы и так его дOгOHUМ". Уж эта молодёжь! вечно 
некстйти горячится ... Но вь!стрел раздdлся и nуля nеребила зdднюю ногу лоша
ди; она сгорячd сделала ещё nрыжков десять, сnоткнулась и уndла на колени. 
Казбич соскочил, и тогда мы увидели, что он держdл на руках своих женщину, 
окјтанную чадрОю. Это былd БЭла ... бедная Бэла! Он что-то нам закричdл nо
своему, и занёс над нею кинжdл ... 

§ 699. Глаголски начин у руском језику, као и у српском, обухвата 
инДИкатив, императив и потенцијал, али сваки од та три глаголска начина 
има и неке специфичности у поређењу са српским. Оне се посебно израже
не у разноврсним облицима исказивања императивности. 

Императивно значење у руском језику може бити исказано и обли
ком инфинитива. Таква заповест је категорична, и честа у командама, нпр. 
Не говорить! Молчdть! Не шевелuться! Строиться в две шеренгu! 
Стоять смирно! Дышdть ровно! Следuть за дыхdнием! Шагdть в такт 
музыки! Читdть с толком и расстановкой! 

Тај облик заповести се употребљава и у насловима текстова одго
варајуће садржине, нпр. Поднять дисциплину на работе! Повышdть уро
вень nись.менности журналuстов! 

Заповест изражена негираним инфинитивом свршених глагола зна
чи потпуну немогућност да се оствари оно што глагол значи, нпр. јти 
трудности нам не nреодолеть, Вdши nоручения им не вьmолнить и сл. 

Вежбе 
1) У следећим реченицама замените ИМIIератив инфинитивом: 1. По

зовите грузчиков и водолdзов. 2. Разгрузите nарохОд. 3. Наденьте водонеnро
ницdемый костЮм. 4. Отыщите затонувший груз. 5. Осушите болОто. 

2) Преведите следеће реченице на руски тако да у љима буде негирани ин
финитив, а да логички субјекат буде у дативу (нпр. Нећемо моћи то да решимо. -
Нам этого не решить): 1. Не могу да заспим. 2. Бољег помоћника не можете на
ћи. 3. Кроз кланац не можемо проћи. 4. Нећете моћи да препливате реку. 5. Он не 
може да преживи тугу. 

§ 700. ИнфПНПТПВ се у руском језику употребљава много чешће 
него у српском и има више синтаксичих и семантичких функција. Тако се 
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инфинитивом У конструкцији с речцом бы изриче жеља, нпр. Собuрdmь бы 
лечебные mравы, Съездиmь бы на море. 

Инфинитивом у конструкцији С речцом бы у безличној реченици 
са логичким субјектом у дативу изриче се и препорука, савет, односно да 
нешrо треба да се уради, нпр. Вам бы обраmumься к врачу, Им бы 
исnользоваmь своu вьmиски из nрочumанных книг. 

Вежбе 
Преведите на српски: 1. Вам бы nом6чь старУхе. 2. Вы хорош6 nоёте, 

вам бы выlтуnитьb на эстрdде. 3. Мне бы отдохнуть, а домdшнее задdние ещё 
не написано. 4. Мне бы nоговорить с тоб6й, но времени нет. 5. Ей бы 
nолечUться. 

§ 701. У руском језику се много чешће него у српском употребља
ва пасив (трпно стање). Прелазни глаголи несвршеног вида обично изража
вају пасив стављањем глагола у повратни облик (тј. употребом постфикса 
-ся или -СЬ, нпр. Кнuга чиmdеmся всеми), а прелазни глаголи свршеног ви
да (ређе несвршеног) обично исказују пасив обликом партиципа пасива, 
нпр. Кнuга nрочUтана. 

Вежбе 
1) Преведите на руски језик следеће реченице: 1. Допада ми се музика Чај

ковског. 2. Хтела бих да имам велику породицу. 3. Не седи ми се код куће. 4. У 
ПRироди се здраво живи. 5. Не могу да верујем да љега више нема. 6. Хтела бих да 
чујем ваше мишљеље. 

2) Чехов је једну своју новелу насловио "Сnать х6чется". Како бисте то 
превели на српски? А како бисте превели изразе: кУшать х6чется, nить х6чется, 
х6чется гулJiть по лесу, хочется сnокойно жить? 

§ 702. Рекција је лексичко-граматичко својство пре свега глагола, 
али и именица и придева. То је својство управне речи да тражи да зависна 
реч буде у одређеном падежном облику (а често и са одређеним предло
гом), а не у било ком облику, нпр. каже се :ж:dловаmься кому-нuбудь на 
кого-нибудь (или: на что-нибудь), али говорumь о kO.m-нибудь, nознако
миmься с кем-нибудь. 

Вежба 
Одредите који од наведених руских глагола имају друкчију рекцију од од

говарајућих српских глагола: благодарить ког6-нибудь, читdть чт6-нибудь, 
nростить ког6-нибудь, интересовdться чем-нибудь или кем-нибудь, nеть что-ни
будь, всnоминать о чём-нибудь или о к6м-нибудь, влюбuться в ког6-нибудь, 
жалеть о чём-нибудь, nоздрdвить с nрdздником, со свеmлым Рождеств6м 
Христ6вым, с Н6вым г6дом, с днём рожденuя, с новосЬљем итд. 

§ 703. Неки глаголи због високе учесталости захтевају посебну па
жњу. У такве глаголе спадају и глаголи быть, явлiiться, мочь иумеmь. 
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Глагол быmь је помоћни глагол. Он је саставни део неких сложе
них морфолошких облика (нпр. буду читdть, чuтdл бы) и неких сложених 
синтаксичких облика (као шrо је именски предикат, нпр. Он был актёро.м). 
Иако је несвршеног вида његови прости облици са наставцима за презент 
значе будуће време, а глаголски прилог има облик БУдучи. 

у реченици са именским предикатом глагол быть има улогу копу
ле (тј. помоћног глагола) као глаголског дела предиката (нпр. Он будет 
nервы.м). Када се такав предикат употребљава у презентском значењу, ко
пула се по правилу изоставља (нпр. Он актёр, Он nервыЙ). Копула се не из
оставља само ако је комуникативно наглашена, шrо је ретко па и тада 
обичније у администратвном или научном стилу, нпр. 

Это и есть нарушение закона. 
То и јесте кршеље закона. 

Права студентов суть: ... 
Права студената су: ... 

§ 704. Поред глагола быть као правог копулативног глагола, у тој 
функцији употребљавају се и неки други глаголи, као шrо је глагол 
являться, карактеристичан за књишки стил. Глагол являmься тражи име
ницу у инструменталу (явлЯться ке.м или че.м), нпр. 

Нефть, уголь, газ яв.лЯются OCHOBHbZM сырьём для nроизводства тканей 
из искУсственного волокна. 
Нафта, угаљ. гас су главне сировине за производљу тканина од вештачког 
влакна. 

§ 705. Глагол м.очь изражава могућност да се радња изврши на 
основу физичке снаге (нпр. Он .м6:ж:ет nодnЯть этот .меш6к), на основу 
способности (нпр. Он.м6:ж:ет учuться на отлuчно), на основу добијене до
зволе (нпр. Он .м6:ж:ет е:ж:едневно nосещdть дедушку в больнuце), или на 
основу објективних услова (нпр. Мы .м6:ж:е.м nереnрdвuться на друг6й 
берег реки nешк6.м, так как река замёрзла). 

Глагол мочь се готово никада не употребљава у императиву. Када 
треба тим глаголом исказати будућност, узима се просто будуће време гла
гола с.мочь или конструкција быть в состоянии, нпр. 

Он не сможет nрийти к вам завтра. 
Он неће моћи сугра да дође до вас. 

Бсли он будет в состоянии, он nридёт. 
Ако буде могао, доћи ће. 

§ 706. Глагол у.меmь у руском језику односи са на владање изве
сним знањима или вешrинама који омогућују неку практичну делатност, а 
на српски језик се обично преводи глаголом знаши, нпр. 
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Вежбе 
1) Саставиге по пет реченица са глаголима явлЯться, мочь, уметь. 
2) Прочигајте овај одломак из романа Б. Пољевоја "Повест о правом чове

ку" и рециге у којим се све значењима могу употребиги глаголи из датог текста. 
Боль в стуnюix nрожглd всё его тело. В голове шумело. Лес и nолЯна 

nокачнУлuсь. Среди ночu разыгрdлась метель. ШелестЯщuй мрак заnлясdл над 
ухающuм, искрящuмся nламенем. Стуnни уже окаменели и ничего не чувствова
ли, но тело nри кdждом шdге nронзdла боль. Искры, сьmавшиеся из-под колёси
ка, как мdленькие молнии, на мгновение раздвигdли мрак вокруг его лица. 

Саставиге реченице са истим глаголима у другом значењу. 

3) Глаголе у загради ставиге у одговарајући облик партиципа: 1. Солдdт 
(который сuдел) за столом и (расскdзывал) о соБыlииu вдруг умОлк. 2. Мы доеха
ли до озера (выlтуnuть)) из берегОв. 3) Отец взял зd руку (nлdкать) мdльчuка. 
4. слыluтсяя смех (куndться) реБЯт. 5. Они встретuлu студентов (вернуться) с 
вокзdла. б. Через реку (выlтроuть)) каменный мост. 7. Солдdты (ранить) в боЯх 
былu (nеревезти) в больницу. 8. Дом был (окружить) небольшUм садом. 9. Ярко 
(выlраcuть)) стены nрuвлекdлu нdше вHuмaHиe. 

4) Направиге глаголске прилоге од глагола: говорить, улыбdться, nомо
гать, nодойти, вернуться, nодnuсdться, nереnисываться. 

Уuошреба йрuлога 

§ 707. Прилози су врста речи са великим бројем јединица органи
зованих у више врста према значењу, структури, функцији или пореклу. 
Најбројнију групу прилога чине прилози за начин. 

Прилози за начин су према функцији сродни придевима јер су та

кође одредбене речи, уп. 

придев: 

громкuй говор 

гласан говор 

прилог: 

громко говорить 
гласно говориги 

§ 708. Међу прилозима са околносним значењима најбројнији су 
прилози за просторним значењем (значењем места и смера). У руском је
зику су значења места и кретања у смеру неког места врло јасно разграни
чена и у предлошком и у прилошком систему, нпр. Я здесь према Иди сюдd 
(за разлику од српског језика, у којем се често истим прилогом може изра

зити и место и кретање према том месту), нпр. 
место: дома, здесь, там, внутри, наверхУ, внизу, вnереди, позади ... 
смер: домой, сюдd, туда, внутрь, наверх, вниз, вnерёд, назdд, вдаль; 

отсюда, оттуда, изнутри, сверху, снизу, сзdдu ... 

Вежбе 
1) Уместо тачака ставиге према смислу одговарајуће глаголе или именице. 

медлеllНО ... 
совсе.м случduно ... 

медленныu ... 
совсе.м случdЙllая '0 о 
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вnолне благоnоДУЧно ... 
nрuветлuво ... 
бысmро ... 
вnолне своб6дно ... 

вnолне благоnоДУЧный ... 
nрuветлuвый ... 
БЫсmрыЙ ... 
вnолне своб6дный ... 

2) У следећим изразима замените синтагму у којој прилог одређује имени
цу синтагмом у којој одговарајући придев одређује исту именицу: дежуРство 
ночью, разговор по секрету, nутешествuе весной, nоездка за границу, работа 
дома, чай утром, игры зимой, цветыl летом. 

3) Преведите на српски: теnло благодарить, ярко блестеть, активно 
бороться, зорко вгл.ядываться, упорно добиваться, смело защищать, твёрдо 
настаивать, нетороnливо обдумывать, вдумчиво читать, радостно nоздрав-
лJiть. 

4) Уместо глагола из претходне вежбе употребите одговарајуће именице, 
а уместо прилога придев е, нпр. теnло благодарить - тёnлая благодарность. 

5) Према следећим прилозима који одговарају на питаље Куда? ставите 
прилоге који одговарају на питаље ОткУда? 

сюда - ... , внuз - ... , внутрь - ... , вдаль - ... , наверх - ... , назад - ... , туда - ... 
б) Следеће глаголе ближе одредите неким од наведених прилога за место 

или за правац кретаља (нпр. Он всегда дома. - Он сnещит домой): 
стремиться (кyдd?), быть всегда (где?), сnешить (кyдd?), устроиться 

(где?), nрuxодить (откУда?), сидеть (где?) 
туда, внuз, вдаль, сюда, наверх, внuзу, назад, вдали, вnерёд, там, туm, 

вnереди, наверхУ, позади, здесь, дома, домОЙ. 
7) Следеће глаголе одредите прилозима: смеяться, nрыlать,' nеть, 

играть, расскdзывать, отвечать, бояться, интересоваться, слУшать, cuдеть, 
сnать, nисать, читать. 

8) Испишите прилоге из следећег одломка из "Евгенија Ољегина" и реци
те какво имају значеље. 

3десь кажут франты заnисныle свое нахальство, свой жuлет и не
внимательный лорнет. Но шnор внезаnный звон раздался, и муж Татьянин 
nоказался. И здесь героя моего в минуту злЈю дм него, читатель, мы теnерь 
-оставим, надОлго ... навсегда. Тут был, однако, цвет столицы и знать, и моды 
образцыl' везде встречаемые лица, необходимые глуnцыl; тут были дdмы 
nожuлыl,' в чеnцах и розах, с виду злыl;; тут былo несколько девиц, не
улыбающuxся лиц, тут был nосланник, говоривший о государственных делdx, тут 
был в душистых сединах старик, по старому шутивший omмeHHO тонко и умно, 
что нынеe несколько смешнО. Её сомненuя смущают: "Пойду ль вnерёд, nойду ль 
назад? .. " Вnерёд, вnерёд, моя исторuя, лицо нас новое зовёт. 

9) Нађите предикативно употребљене прилоге у следећим реченицама: 
1. В номере былo светло, уютно, 2. На душе былo светло и радостно. 3. Мать 
грустно nокачала головОЙ. 4. Нам стало грустно, когда мы узнали о её отъезде. 
5. Её глаза смотрели nечально и ласково. б. На душе Быlоo nечально. 

1 О) Предикативно употребљене прилоге у загради ставите у облик компа
ратива, нпр. На улице становилось (темнО). 2. После отъезда брату стало 
(скУчно). 3. Когда дети Былu с ней, ей Быlоo (сnокойно). 4. Больной уже начал 
nоnравлJiться, но вдруг ему стало (nлОхо). 

11) Направите прилоге од следећих придева: тёnлый, широкий, далёкий, 
лёгкuй, негодующий, неожиданный, искренний, систематuческий, старый, 
uзлUшниЙ. 
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12) 3амените конструкцију у којој су придев и именица конструкцијом у 
којој су глагол и прилог, нпр. уn6рный труд - уn6рно трудuться: 1. радостная 
улыlка,' 2. серьёзное отношение, 3. случайный nриезд, 4. отва:ж:ный nостуnок, 
5. решuтельный nротест, 6. дру:ж:еская nоддер:ж:ка, 7. стр6гое наказание, 8. силь
ный стук в дверь. 

13) Прилоге у загради употребите у компаративу: 1. Самолёт оnускdлся 
всё (нUзко) и (нUзко), 2. Всё (чdсто) ме:ж:ду HUми возникdли сn6ры, 3. Голоса сту
дентов слыlалисьь всё (гр6мко) и (отчётливо). 4. Лес становился всё (густо), 
5. Идтu Быlоo всё (трудно) 

Уйошреба йредлога 

§ 709. Многи основни предлози у руском и српском језику су поду
дарни или бар слични и звучањем и значењем (нпр. на дом, под столом, с 
дома, за домом итд.), у неким случајевима сличност је слабија (нпр. рус. в 
кнuгу, между Hdми, срп. у књигу, међу нама и сл.), у неким случајевима 
формалне подударности уопште нема. Такви су руски пре;џюзи для, возле, 
подле, наканУне, спустА и неки други. 

§ 710. Посебан проблем код учења руског језика представљају слу
чајеви када се од два предлога који су слични у руском и у српском језику 
са истом именицом у једном језику употребљава један предлог, а у другом 
језику други предлог. На пример, 

Он :ж:ивёт на ,vлице Достоевского. 
Он живи у улици Достојевског. 

Вежба 
1) Допуните следеће изразе предлозима в или на: 
ходuть ... лекции, раб6тать ... фdбрике, учuться ... институте, nобы

вать ... концерте, сходumь '" театр, nобывать ... Украuне, сnать ... диване, 
сnешuть ... заседdние, собираться ... клуб. 

2) Реците на која питања одговарају прилошке одредбе с предлозима в или 
на из претходне вежбе: Где? Куда? или ОткУда? 

3) Објасните значење предлога под у следећим изразима. 3апnо су једне 
именице употребљене у акузативу, а друге у локативу? 1. Мяч под диваном. 2. К6ш
ка под стУлом. 3. Люстра под nотолк6м. 4. Он уронил карандаш под стол. 5. Л6д
ка nодnлыла под мост. 6. К6шка залезла под кровать. 

4) Објасните значења предлога за у следећим ПРИМt:ри.ма. На која питања 
одговарају ти изрази? за картuной, за дверью, за шкафом, за кроватью, за за
навеской, за рек6й, за лесом. 

5) Саставите реченице користећи следеће изразе. раб6тать за... (кога
нибудь), выдавать себя за ... (чт6-нибудь), отвечать за ... (чт6-нибудь), 
застуnuться за ... (ког6-нибудь) 

6) Одговорите: Какво значење има предлог за у претходним примерима? 
У ком падежу су именице у претходним примерима? 

7) Утврдите у каквим је временским значењима употребљен предлог за у 
следећим примерима: 1. nробе:ж:ать расстояние за минуту, 2. сделать 
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уnражm!нuя за час, 3. утомиться за день, 4. nрийти на вокзdл за десять минут 
до отъезда. 

8) Преведиrе на руски следеће изразе и саставиrе с љима реченице: 
сидеть за столом, nрятаться за столом, nоговорить за обедом, сходить в ресто

ран за обедом, стоять за шкdфом, nослdть за шкdфом, ухdживать за Больныl,' 
ухdживать за ребёнком, ухdживать за девушкой, ухdжuвать за садом. 

9) У следећим примерима наведене конструкције с предлозима за и под 
замениrе предлозима са значељем кретаља из супротног правца (нпр. -за стол -
из-за стола): за дом, за кресло, за угол дома, за сарdй, за лес, под стол, под шкаф, 

под диван, под мост. 
1 О) У следећим примерима наведене конструкције замениrе конструкци

јама с предлозима супротног значеља према месту где се нешго налази (нпр. под 

городом - над городом): под землёй, под водой, под крыlей,' под деревом, под 
мостом, под облаком, nодо мной. 

11) У следећим примерима објасниrе разлику у значељу између израза с 
предлогом за и с предлогом на и саставиrе реченице с тим изразима: зd ночь - на 

ночь, зd год - на год, зd день - на день, за неделю - на неделю, за nонедельник - на 
nонедельник. 

12) Преведиrе на српски следеће ~зразе: 
идти по доске, по земле, по пескУ, по траве, по камшiм, по скdлам, по 

берегу, по nолю; 

сnециализироваться по физике, по xUмии, по математике, по маши-
новедению, по русскому языlу и литературе; 

действовать по nрикdзу, по расnоряжению, по указdнию, по задdнию; 

дать по карандашу, по рублю, по десятку, по сотне листОв. 

13) Преведите на српски следеће изразе: утром - по yтpdм, вече ром - по 

вечерdм, ночью - по ночdм, в nЯтницу - по nятницам, в среду - по средам. 
14) Прочиrајте овај одломак из "Ловчевих записа" И. С. Тургељева, пре

ведиrе га писмено на српски, испишиrе све изразе у којима је употребљен предлог 

по, објасниrе љегово значеље и кажите у којем је падежу именица уз љега. 

Дичи у него в nоместье водится много, дом nостроен по nлdну 

французского архитектора, люди одеты nо-английски, обеды задаёт он 
отличные, nринимает гостей лdсково, а всё-таки неохотно к нему едешь. 
Тревожное волнение расnространUлось по сел)!. Тот, по словdм Аркdдuя Пdвлыча 

госудdрственный человек, был роста небольшого, nлечист, сед и nлотен, с крас
ным носом, мdленькuми голуБыlиu глазdми и бородой в виде веера. Всё по твоему 

nрикdзу действовали, бdтюшка. 
15) Преведиrе на срixски: nомолчdть из уваженuя, согласиться из прин

ЦиПи, mерnеть нужду из любви к деmям, отказdться от nомощи из гордости, 
nомочь из сожаленuя. 

16) Саставиrе реченИце са следећим синтагмама и одредите какво значе
ље имају у љима предлози по и от. 

nереnутать адрес по неосторожности, nроnустить лекцию по болезни, 
не заметить товdрища по рассеянности, ошибиться по глупости; 

вздрогнуть от обиды, онеметь от страха, захлебнуться от слёз, 

крикнуть от боли, зажмуриться от света. 
17) Саставиrе изразе спајаљем речи из првог и другог ступца предлозима 

для или от, нпр. таблетки от головной боли. 
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лекdрство 

м.икстУра 
кdпли 

таблетки 
nорошкu 

м.азь 

средство 

6бщее укрепление организм.а 
гриnn 

головнdя боль 
облегчение раб6ты сердца 

ангина 
ум.еньшение б6ли в сустовах 
нОсм.орк 

§ 711. Предлози оm, с, из указују на удаљавање из правца yнyrpa
шњости нечега (из), површине нечега (с), или близине нечега (от), нпр. 
отойтu от окна, взять со стола, взять из шкафа. Приближавање се изра
жава предлогом к, нпр. nодойтu к окну. 

Ве:жба 
1) 3амените у следећим изразима предлог к предлогом от: 

nодойти к реке, nодъехать к пл6щади, nодбежdть к л6шади, идти к центру 
г6рода 

2) Допуните одговарајућим предлозима следећи одломак из текста В. Пе-
скова. 

6чень трудно раб6тать ... nустьmе ... nустьmе нет дор6г, нет водь, ... 
nитья и ... м.ашUнных м.от6ров, нет нuкакИх строuтельных м.атерudлов, нет nро
дУктов. Все nрux6дuтся возить издалекd ... автом.оБUляx и сам.олётах. А жарd 
какdя! ... м.етdллу нельзЯ nрuкоснуться, nес6к так6й же: nойдёшь босuк6м. -
обожжёшься. Раб6тают людu рано Утром. и вечером., а дH~м. сnят обернувшись 
... жарыl м.6крым.и nростынЯм.и. 

Уйошреба речцu 

§ 712. Речце као СИIПаксички и значењски несамосталне речи слу
же пре свега да додатно модификују значење неког граматичког облика, 

речи или целог исказа, одређујући га према говорној ситуацији, а у мањем 

броју случајева речце служе за грађење неких сложених морфолошких об
лика. 

§ 713. Додавањем појединих речци може се, на пример, донекле 
променити основно значење императива - ублажити или појачати. Тако 
речца -ка ублажава основно значење императивног облика, нпр. 

нпр .. 

Отдохните-ка ещё нем.н6го. 
Одморите се још мало. 

§ 714. Речце да и же, напротив, наглашавају императивно значење, 

Да nроснись же! 

Пробуди се већ једном. 
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§ 715. Речца ну, поред других, може да служи за упорно истицање 
молбе, нпр. 

Купи мне морОженое. Ну, купи .. . 
Купи ми сладолед. 'Ајде, купи .. . 

§ 716. Нијансирању основног императивног значења служи и избор 
глаголског вида посебно у вези с речцом не, уп. 

Не теряй тетради. 

Немој да губшu свеске. 
Не nотеряй тетради. 

Пази да не изгубиш свеску. 

§ 717. Понављање радње може се изразити речцом бывdло, нпр. 

А, бывdло, мы его вздумаем дразнить, так глазd кровью нальются и 
сейчdс за кинжdл. 
А дешавало се да нам падне на памет да га изазивамо, сместа му се закр

ваве очи и одмах за нож. 

§ 718. Речца бьLЛО значи да је радња намеравана, односно да је по
чела, кратко време трајала па се прекинула, нпр. 

Они пошли Быlоo на nрогулку, но из-за дождя вернулись домОЙ. 
Таман су пошли у шетљу, али су се због кшuе вратили кући. 

Ве:ж:бе 
1) Преведите на српски: 1. Он много говорил, а, бывdло, по целым часdм 

слова не добьёшься. 2. Бывdло, она paHHUМ утром отnрdвиться в лес за грибdми. 
З. Зимнuм вече ром сидим, бывdло, всей семьей за столом, а бdбушка расскdзы-

вает. 

2) Преведите на руски реченице у којима се изражава понављаље радље у 
прошлости: 1. У нашој се породици миого пева. Седимо тако у зимским вечерима. 
Неко почиље да пева, а остали се придружују. 2. Волео сам да свратим у библио
теку. Кренем тако у шетљу, а дођем пред библиотеку. з. У детиљству смо понекад 

заједно ишли на пецаље. 
з) Преведите на руски реченице у којима се изражава упозореље: 1. Пази 

да ме не пробудиш сувише рано, сутра је празник. 2. Не буди ме рано јер сутра ра
дим у поподневној смени. з. Пази да препшuеш текст без грешке. 4. Немој вшuе 
да пшuеш оловком. 4. Води рачуна да не закасНШII на часове. 5. Не закamњавај на 
часове. 

4) Саставите реченице с речцама да, же, ну, -ка, не, бьzло, бывdло. 

Уuошреба везнuка 

§ 719. Везници као речи које повезују друге речи, групе речи и ре
ченице имају првенствено синтаксичку функцију, а морфолоIIIКИ су веома 
разнородни, прости (нпр. еслu), двочлани и вишечлани (нпр. nотому что, 
в то время как), непроменљиви (нпр. но) и променљиви (нпр. как6й, 
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KOmOPblii). У сложеној реченици везници уводе зависне реченице са врло 
разноврсним значењима: субјекатским, објекатским, месним, временским, 
узрочним, ЦИЉНИМ, условним И другим. 

Неки везници су стилски обојени као застарели или народски, нпр. 
nOKdмecт, nокјда, КОЛU, коль, каБыl итд. 

Вежба 
1) Преведите с руског језика: 1. Он nростудился, nотому что вчера 

nром6к на nрогУлке. 2. Возьмuте nир6жное, кот6рое вам нравится. 3. Пока дети 
спали, мать nригот6вuла завтрак. 4. Если усnеете, nозвонUте. 5. Она nришла, 
чтобы nростUться. 

2) Преведите са српског језика: 1. Идите куда желите. 2. Ако хоћете, она 
ће вам помоћи. 3. Она ради оно што воли. 3. Срели смо се тамо, где ви често ше
тате. 4. Док смо разговарали, она је ћутала. 5. Дошли су јер вас поштују. 

Уuошреба узвика 

§ 720. Узвицима се изражава емотивно стање говорног лица (нпр. 
ах, ЭХ, ай, ой, тьфу, увЬЕ), покушај говорног лица да утиче на онога коме се 
обраћа или на животиње (нпр. на, м.арш, цыn-цыn, тnру) или опонашање 
гласова из природе и звукова који нису језички (нпр. кря-кря, тик-так, 
дзuнь-дзuнь). У ширем смислу у узвике се убрајају речи за говорну етике
цију (нпр. здрdвствуйте, nрощdйте, сnасибо) као и увреде и псовке, чији 
је основи циљ да изрази осећања говорног лица према саговорнику. 

Узвици се не употребљавају у научном нити административном 
стилу, а ретки су и у публицистичком стилу. Најприроднији су у усменом, 
спонтаном изражавању, у приватној комуникацији, а чести су и у лепој 

књижевности. 

Вежбе 
1) Одредите према смислу значења следећих руских узвика и њихове срп

ске еквиваленте: гусь-гусь, тьфу, гав-гав, кря-кря, дзинь-дзинь, тик-так, браво, 

ура, ЭХ, вот тебе на. 
2) Наведите које знате руске изразе за поздрављање приликом сусрета или 

приликом растанка. 
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Шесши део 

КОМУНИКАТИВНЕ СИТУАЦИЈЕ И 

КОНВЕРЗАЦИЈА 

Комуникативне ситуације и обрасци конверзације дати су азбуч
ним редом наслова одговарајућих одељака: 

В банке. в гОроде. В гостинице. В магазине. В ресторане. ВоnрОсы. 
3накОмство. На границе. На nОчте. Обращение. ПисьмО. Поздравление. 
При встрече. прощание. Разговор по телефОну. Телегрdмма. Электронная 
nОчта. 

Напомена. - Видети такође одговарајуће одељке у глави о изражава

љу'различитих граматичких и лексичких значеља, као и тематске групе речи 

(т. § 739). 

§ 721. В банке / у банци 

1. Где нах6дится бли:ж:dйший банк? - Тут на углу, рядом с nочтамтом. 
Где је најближа банка? - Ту на углу, одмах поред главне пошrе. 

2. Как6й курс обмена д6лларов сег6дня? - Я сейчdс nосмотрю, будьте до
Брыl' nодо:ж:дите одну минУту. 
какав је данас курс долара? - Одмах ћу погледати. Молим вас, сачекајте тре
нутак 

3. Вы м6:ж:ете разменЯть 60 д6лларов по 5 д6лларов и мельче? - конечно. 
Можете ли да ми размените 50 долара по 5 долара и ситније? - Наравно. 

4. Я хочу обменЯть дор6:ж:ные чекu. - Расnишитесь, nо:ж:dлуйста, здесь. 
Хоћу да заменим путне чекове. - Потпишите се овде, молим вас. 

§ 722. В городе / У граду 

1. Извините, Вы не скd:ж:ете, где нах6дится Исторuческuй музей? - Да, 
, конечно. Идите nря.мо и у nамятника Г6голю nоверните наnраво. 
Извините, да ли ми можете рећи где је Историјски музеј? - Да, наравно. 

Идите право и код споменика Гогољу скрените десно. 

341 



2. Как nройти на рынок? - ЛУчше всег6 через городск6й парк и noт6м налево. 
Како да дођем до пијаце? - Најбоље кроз градски парк и затим налево. 

3. Как быстрее nроехать к вокзdлу? - Вероятно, по Проспекту мира. 
Како да брже дођемо до железничке станице? - Вероватно Проспектом 
мира. 

4. Где ближdйшая стdнцuя метр6? - На nл6щади лермонтова. 
Где је најближа станица метроа? - На Љермонтовљевом тргу. 

5. Я nрdвuльно иду к Этнографическому музею? - Нет, вы пошли не туда. 
Вам необходимо сесть на авт6бус н6мер три и ebzumu на четвёртой 
остан6вке. 
Да ли добро идем према Етнографском музеју. - Не, пошли сте у погре
шном правцу. Треба да седнете на аутобус број три и да изађете на четвр
тој станици. 

6. Мы заблудились! - Давай nocM6тpuм в план г6рода, где мы теnерь 
нах6дuмся. 
Залутали смо! - Хајде да погледамо на план града, где се сада налазимо. 

7. Как нам доехать до этой гостиницы? - Перед вокзdлом остан6вка 
авт6буса номер два, а тут рАдом и стdнцuя метр6. Вnр6чем, недалек6 и 
стоянка такси. 
Како да дођемо до тог хотела? - Испред железничке станице је станица 
аутобуса број два, а одмах поред ње је и станица метроа. Уосталом, бли
зу је и такси станица. 

§ 723. В гостин.ице / У хотелу 

1. В как6й гостинице вы остановились? - В гостинице "Дунай", в центре 
г6рода. 
у ком хотелу сте одсели? - У хотелу "Дунав" у центру града. 

2. Забронируйте, nожалУйста, двухместный н6мер в этой гостинице. - Я 
уже забронировал н6мер по телеф6ну. 
Резервиmите ми, молим вас, двокреветну собу у том хотелу. - Већ сам ре
зервисао собу телефоном. 

3. Помогите мне, nожdлуйста, заn6лнить бланк. Вот мой nасnорт. -
ПожdлУЙста. Зdвтра вы см6жете nолучить ваш nасnорт обратно. 
Помозите ми, молим вас, да попуним образац. Ево мог пасоша. - Изволи

те, пасош можемо сутра да вам вратимо. 

4. Есть ли в н6мере кондиционер, радиоnриёмник и мини-бар? - Да, в этом 
н6мере ещё есть телевизор, телеф6н и холодильник. 
Да ли соба има клима уређај, радио и мини бар? - Да, у соби је и телеви
зор, телефон и фрижидер. 

5. Ск6лько ст6ит н6мер в сУтки? - Сто евро. 
Колико кошта соба за један дан? - Сто евра. 

6. На как6е время вы у нас остан6витесь? - На три дня. 
Колико дуго код нас остајете? - Три дана. 
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§ 724. В магазине / У продавници 
1. Где у вас отдел сnорттоваров? - На третьем этаже рАдом с отделом 

игрУшек. 
Где је овде одељеље спортске опреме? - На другом спрату поред одеље
ља играчака. 

2. Я хочу куnить хороший фотоаnnарdт. - А ине нужен телефонный 
аnnарат. Давай CXoдuм зdвтра в универмаг на ПУшкuнской улице. 
Хоћу да купим добар фотоапарат . ...,. А мени треба телефонски апарат. 
Хајде да пођемо сутра у робну кућу у Пymкиновој улици. 

3. У вас есть новая книга ЛюдмUлы Петрушевской? - Посмотрите на 
втором этаже, в отделе художественной литератуРы. 
Имате ли нову кљигу Људмиле Петрушевске? - Погледајте на првом спра
ту, на одељељу лепе кљижевносm. 

4. Сколько это стоит? - Двести рублей. - Платить вам или в кассу. - В 
кассу. 
Колико ово коппа? - Двеста рубаља. - Да платим вама или на каси? - На 
каси. 

5. 3аверните всё это, nожdлуйста, и nоложите в пакет. 
Завијте ми све то, молим вас, и ставите у кесу. 

6. Где расnродdжа? - В отделе мужск6й и женской одежды. 
Где је распродаја? - На одељељу за мушку и женску одећу. 

§ 725. В ресторане / У ресторану 

1. В котором часу в ресторане зdвтрак? - 3автрак с семи часов до девятU. 
у колико сати је у ресторану доручак? - Доручак је од седам до девет. 

2. Где можно бьzстро nерекусить? - В заryсочной, в кафе, в кафетерии, или 
в ресторане самообслуживанuя, 
Где може неппо брзо да се прегризе? - У снек бару, у кафеу, у кафетери
ји, или у ресторану са самопослуживањем. 

3. Каryю хол6дную заryску Вы можете nредложить? - Грибьz, шам
nиньоны, икру, устрицы, рьzбу, яйцо под майонезом, сыр, ветчинУ ... 
Какво хладно предјело можете да нам понудите? - Печурке, шампињоне, 
кавијар, остриге, рибу, јаје са мајонезом, сир, шунку ... 

4. Нас тр6е. Мы хотели бы сесть у окна или на террасе. - Пожdлуйста. 
Троје нас је. Хтели бисмо да седнемо крај прозора или на тераси. 

5. Какие у вас сербские национdльные блюда? - Я могУ nорекомендовать 
Вам один хороший ресторан, в кот6ром большой вьzбор сербскux нацио
нdльных блюд. 
Каква имате јела српске кухиље? - Могу да вам препоручим један добар 
ресторан у којем је велики избор јела из српске кухиље. 

6. Что вы nредnочитdете - мЯсо или nтицу? - Я nредnочитdю ве
гетарианские блЮда. 
Шта више волите - месо или живину? - Више волим вегетаријанску кухиљу. 
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7. Что вы м6жете nорекоменд6вать на десерт? - Фрукты, торт, 
мор6женое ... 
Шта можете да препоручите за десерт? - Воће, торту, сладолед ... 

8. Не хотите ли шамnанского? - С удов6льствием! 
Желите ли шампањац? - Са задовољством! 

9. Принесите nожdлyйста ещё одну л6жку (рюмку, салфетку ... ). - Сейчас 
же. 

Донесите, молим вас,јошједну кашику (чашицу, салвету ... ). - Одмах. 

10. Былo 6чень вкУсно. Счёт nожdлУЙста. 
Било је врло укусно. Молим рачун. 

§ 726. Воnросы / ПИТаља 

Кто? Что? Как6й? Кот6рый? Чей? Чтоза ... ? Где? Куда? ОткУда? Когда? С 
каких nор? До KaкUx nор? Как д6лго? Как часто? ПочемУ? Зачем? Отчег6? 
KaKUм 6бразом? Ск6лько? 

1. Кто это? - Это мой брат. - Это Миша? - Да, это Миша. - Ск6лько ему 
лет? - Десять. 

Ко је то? - То је мој брат. - Је ли то Миша? - Да, то је Миша. - Колико он 
има година? - Десет. 

2. Чей это словарь? - мой. - Когда ты купила этот словарь? - На nр6шлой 
неделе. 

Чији је ово речник? - Мој. - Када си га купила? - Прошле недеље. 

3. Какdя это буква? - Это буква Я. - Что здесь написано? - Здесь написа
но ЈНоЯ. - А это что за буква? - Не знаю. это греческий алфавит. 
Које је ово слово? - То је слово "ја". - Шта ту пише? - Ту пише "моја". -
А које је ово слово? - Не знам, то је грчки алфабет. 

4. Какdя сег6дня nог6да? - Мор6з и с6лнце. День чудесный. 
Какво је данас време? - Мраз и сунце. Дан је диван. 

5. Где Ира? - Ира cuдит сзади. - Почему? - Не знаю. - Что она там 
делает? - Читает. 
Где је Ира? - Ира седи позади. - Зашто? - Не знам. - Шта она тамо ради? 
- Чита. 

6. Куда вы идёте? - Мы идём в театр. - Как часто вы х6дите в театр?
Раз в месяц. 

Куда идете? - Идемо у позориште. - Колико често идете у позориште? -
Једном месечно. 

7. Кот6рый час? - Половина втор6го. - Почему вы оnоздdли? Извините, я 
nросndл. 
Колико је сати? - Пола два. - Зашто сте закаснили? - Извините, нисам се 
пробудио на време? 

8. С какИх nор они здесь живут? - С девян6сто втор6го г6да. 
Од када живе овде? - Од деведесет друге године. 
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9. KaKUм образом она это сделала? - Не знаю. Надо её сnросить. 
Како је она то урадШIа? - Не знам. Треба љу питати. 

§ 727. 3накомсmво / Упознавање 

1. Будьте знакомы: Ира, это саша. Саша, это Ира. 

Упознајте се: Ира, ово је Саша. Саша, ово је Ира. 

2. Разрешите nредставиться. Я - Смирнов, Иван Ивdнович. - Очень 
nршiтно. Меюi зовут ДpdгaH петрович. ДpdгaH - это Uмя, а Петрович 
это фа.милuя. 

Дозволите да се представим. Ја сам Смирнов, Иван, Иванович. - Драго ми 

је. Ја сам Драган Петровић. Драган је име, а Петровић презиме. 

§ 728. На границе / На граници 

1. Где вdша виза? - Вот моя виза (въезднdя, выезднdя). 
Где је ваша виза? - Ево моје визе (улазне, излазне). 

2. Какова цель вашей nоездки, деловdя, личная ... ? - ТуристUческая. 

Који је циљ вашег путоваља, пословни, лични ... ? - Туристички. 

3. Что вы везёте с собой? - У меня только вещи лuчного nОльзованuя. 
Шта носите са собом? - Имам само личне ствари. 

4. Сколько У вас иностранной валюты? - У меюi двести евро и виза кар

точка. 

Колико имате девиза? - Имам двеста евра и виза картицу. 

§ 729. На nочmе / У пошти 

1. Где находится nочтd.мт? - На глdвноu улице. 
Где се налази главна пошта? - У главној улици. 

2. В какие часыl работает телегрdф? - КруглосУточно. 
Када ради телеграф? - Нон-стоп. 

3. Я хочу nослdть денежныu nеревОд. - 3аnолните, nожdлуйста, этот 
бланк. 

Хоћу да пошаље новчану УПУТНИЦУ. - Попуните, молим вас, овај образац. 

4. Где nринu.мdют nосыlки?? - В окошке номер три. 
Где се примају пакети? - На шалтеру број три. 

5. Я хочу отnравить это бандерОлью. - Наnишите, nожdлyйста, код гОрода. 
Хоћу да пошаљем ово као штампану ствар. - Напишнте, молим вас, број 
града. 

§ 730. Обращенuе /Обраћање 

1. Девушка, вы не скажете, как nройти на вокзdл? - Налево и зате.м наnраво. 
Девојко, да ли бисте ми рекли како да дођем до железничке станице. - Ле

во па десно. 
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2. Молодой человек, скажите, nожалyuста, который час. - Без пяти 
вОсемъ. 
Младићу, реците, молим вас, колико је сати. - Пет до осам. 

3. Господин Смирнов, такси ждёт. - Сnасибо. 

Господине Смирнов, такси чека. - Хвала. 

§ 731. Пuсьм.6lПисмо 

1. Мама, мы наnисdли nисъмо бабушкеl - Вот и прекрасно. Наnишите на 
конверте адрес бабушкu. я отнесј nисъмо на nОчту. 

Мама, написали смо писмо баки! - Дивно. Напиmите на коверти бакину 
адресу. Ја ћу однети писмо на пошту. 

2. Где nринuмают заказныle nисъма? - В окошке номер семъ. 
Где је шалтер за препоручена писма? - Wалтер број седам. 

3. Где можно оnуститъ nисъмО? - Почтовый ящик находится у вхОда. 
Где могу да бацим писмо? - Поштанско сандуче је поред улаза. 

4. Давайте, напишем открыlку дедушке. - ХорошО. у менА красивая 

OmKpblmKa с видом го рода. Надо ещё куnитъ и наклеитъ марку. 
Хајде да напишемо писмо деди. - Добро. Имам лепу разгледницу града. 
Треба још да се купи и залепи марка. 

§ 732. Поздравлеlluе I Честитање 

ПоздравлJiю Вас с Новым гОдом. 
ПоздравлJiю Вас с днём рожденuя. 
ПоздравлJiю Вас с новоселъем. 

§ 733. При всmрече I Сусрет 

3дравствУЙ(те). 

Доброе утро. 

Добрый денъ. 
Добрый вечер. 

Привет. 
Добро nожdловатъ. 
Как дела? 

Что нового? 
Рад(а) вас видетъl 

Мы давно не виделисъl 
Приветствую гостей из MOCKBbI. 

Честитам Вам Нову годину. 

Честитам Вам рођендан. 
Честитам Вам усељење у нови стан. 

Добар дан. 

(Добро јутро / вече.) 
Добро јутро. 
Добар дан. 
Добро вече. 

Здраво. 

Добро дошли. 

Како сте? 

Шта има ново? 

Драго ми је да вас видим. 

Одавно се нисмо видели! 
Поздрављам госте из Москве. 

1. 3дравствуйтеl - 3дравствуй, Миша. Как дела? - Сnасибо, хорошо. 
Добар дан! - Здраво, Мишо. Како си? - Хвала, добро. 

2. Привеm, Лена! - 3дравствУЙ. - Как дела? - Нормdлъно. А У тебя как? 
Прекрасно. ' 
Здраво, Лено! - Здраво! - Како си? - Уобичајено. А ти? - Одлично. 
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3. Добрый день. - 3дравствУЙте. Рад вас видеть. - Я тОже. Давно не виде
лись. - Да. Целый год. 
Добар дан. - Добар дан. Драго ми је шrо вас видим. - И мени. Одавно се 
нисмо видели. - Да, читаву годину дана. 

4. Добро nожdловать, дорогие гости. - Сnасибо. - Приветствую вас от 
UмeHи директора института. - Сnасибо за тёnлый nриём. 

Добро дошли, драги гости. - Хвала. - Поздрављам вас у име директора 
инститyrа. - Хвала за топао дочек. 

§ 734. Прощdнuе / Растанак 

До свидdнuя. 
ПрощdЙ(те). 
Покd. 
Сnокойной ночи. 
Счастливого пути. 

Довиђеља. 

Збогом. 
Здраво. 
Лаку ноћ. 
Срећан пут. 

1. Счастливого пути! - Счастливо оставdться! - Привет сестре. - До 

встречи! . 
Срећан пут! - Срећно остали! - Поздрави сестру!. - До следећег виђеља! 

2. Сdша, мне nора. Я nошёл. Покd. - Покd. 
Сата, време ми је. Идем. Здраво. - Здраво. 

§ 735. Разговор по mелефону / Телефонски разговор 

1. Вас nросят к телефОну. Возьмите трУбку. - Сnасибо. 
Телефон за Вас. Узмите слymалицу. - Хвала. 

2. Алло! 3дравствуйте, Ивdн Васильевич. Вас бесnокоит Михаил 
Стеndшин, журналист из Волгогрdда. - 3дравствУЙте. Извините, Вас 
nлохо слыlно •. - В таком случае я nерезвонЮ. 
Хало! Добар дан, Иване Васиљевичу. Јавља Вам се Михаил Степamин, но
винар из Волгограда. - Добар дан. Извините, сла90 Вас чујем. - У том слу
чају телефонираћу Вам опет. 

3. 3аnишите номер моего телефона: 333-22-444, добdвочный 28. Это, 
конечно, служебный телефон. - Будьте доБрыl' дайте мне номер Вdшего 
домdшнего телефона. 
Запитите број мог телефона: 333-22-444, локал 28. То је, наравно, теле
фон на послу. - Будите љубазни, дајте ми свој кућни број. 

4. Алло! Это сnрdвочное бюро? - Нет Вы не туда nоndли. Вы ошиблись 
нОмерmи. - Извините. Это 333-22-444? - Нет, Вы набирdете не тот 
нОмер. 
Хало! Је ли то биро за информације? - Не, грешка. Погреmили сте број. -
Извините. Је ли то 333-22-444? - Не, Ви окрећете погретан број. 

5. Будьте доБрыl' Мdшу. - Её нет дома. Что nередать? - Передdйте, 
nожdлуйста, что звонил Миша. 
Молим Вас, Машу. - Није код куће. Шта да јој кажем? - Реците, молим 

вас, да је телефонирао Миша. 
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6. Алл6! Извините за бесnок6Йство. С Вами говорит студент Новисадско
го университета Марко Мdркович. - Я вас cлfшаю. 
Хало! Извините ппо вас узнемиравам. Овде је студеит Новосадског уни

верзитета Марко Марковић. - Изволите. 

§ 736. Телегрdмма / Телеграм 

1. Дайте, nожалуйста, бланк телегрciммы. - пожалУЙста .. 
Дајте ми, молим вас, формулар за телеграм. - Изволите. 

2. Когда телегрciмма nридёт? - Сег6дня вече ром. 
Када ће телеграм стићи? - Вечерас. 

3. Ск6лько с меня? - Сто дина ров. Получите квитdнцию. 
Колико сам дужан? - Сто динара. Узмите признаницу. 

§ 737. Электр6нная n6чта / Електронска пошта 

Уважdемый коллега! Благодdрю Вас за информdцию о најчной конференции. 
Я nоnытался на nр6шлой неделе установить с Вами связь по электр6нной 
n6чте, но безусnешно, и я тогда решUл, что у Вас возникли nроблемы с 
nроваЙдером. Я рад, что всё в nорЯдке. С уважением, Л П6nович. 
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Седми део 

РЕЧНИЦИ 

§ 738. Лексика (рус. лексика) је назив за речничко благо неког је
зика узето у свим многобројним сферама његове употребе у прошлости, 
кроз историју и данас, узето у својој стилској раслојености и ОдНосу према 
јединицама других великих области језичког система као шго су фоноло
шки систем, морфолошки систем и синтакса, као и у односу према другим, 
ужим областима језика. Лексици су посебно блиске области творбе речи и 

фразеологије, које према неким мишљењима, шире гледано, припадају лек
сици. Одражавајући у себи свет око човека и његов унутрашњи свет, и сли
ку света у култури једНОГ народа, речи су, као лексеме (основне јединице 
у лексици), повезане у велики број тематских група. За успешно учење ру

ског језика неопходНО је добро знати основне наставне речи изразе, као и 
речи које су само формално сличне и руском и српском, док се значењски 
разликују, јер су ту грешке најчешће. Корисно је знати и најчешће руске 
пословице. Важан корак ка овладавању руском лексиком јесте овладавање 
основним тематским групама руске лексике. Даље се те области руске лек
сике дају У виду посебних малих речника. 

§ 739. Тематски речник (азбучним редом тематских група и речи 
уњима) 

Бизнес. Болезнъ. Вкус. BpeMeHHbze отрезки. Г6род. Гостиница. Го
сударства, нар6ды, языки. Деревъя. Дикue жuв6тные. Дом. Домашние 
жuв6тные. Домашняя птица. Единuцы uзмеренuя. Зерновые хлеба и 
другие nолезные растения. Кин6. КнUга. Комnъютер. Конференция. 
КулътУра. Литература. МашUна. мебелъ. Наnитки. Насек6мыс:. Обувъ. 
Общественная жизнъ. Овощи. Одежда, ткани, головные уб6ры. 
Парикмdxерская. Парфюмерные товары. Питание. Пог6да. Поздравленuя. 
ПокУnки. Посуда и стол6вые nриб6ры. П6чта. Приветствuя. Птицы. 
профессии. Путевьzе знакu. Ресторан. Рыбы и морские nлоды. Селъское 
хозяЙство. Семъя и р6дственники. Спорт. Там6жня. Театр. Телеф6н. 
Тело. Транспорт. ФрУкты. Цвета. ЦветЬz. церковъ. Шк6ла, университет. 
Электротовары. 
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Напомена. - Видети такође одговарајуће одељке у глави о изражава
љу појединих граматичких и лексичких значеља. 

Значеља непознатих речи потражити у речнику. 

Бизнес / Бизнис 
Актuв, акционер, акционерное 6бщество, dкцuя, банк, банкuр, банкн6т, бан
комат, бuржа, биржев6й мdклер, валовdя nрuбыль, валюта, валютный курс, 
владелец чека, внешняя торг6вля, дeHЬгu, доверенность, дор6жный чек, закdз, 
закfmка 6nтом, заndсы, имnорт, имnортная лицензuя, касса, квитdнцuя, клиент, 
контракт, куnuть, мdржа, мелочь, монета, навdлом, налuчные, нал6г, обмен, 
образец, оnлdчивать чек, 6nтом, 6рдер на вьznлату, nассив, nоставка, 
nостdвщик, nосЫлка, n6шлина, nредnршiтие, nредседdтель комnании, nравление, 
nрuбыль, nр6бный закdз, nродать, nроцент, расnродdжа, резервы, руководитель, 

pынк,, скuдка, склад, совместное nредnршiтие, срок действuя контракта, стра
хование, сумма, сырьё, счёт, тек.УщиЙ счёт, товарообор6т, торг6вля в р6зницу, 
торг6вля 6nтом, уnравление, фирма, эксnорт, чuстая nрUбыль ... 

Болезнь / Болест 
Аллергия, анемия, антиби6тикu, аnnендицuт, аnтека, аnтекарь, антиби6тик, 
ангина, асnирин, бесс6ница, бинт, блuзорукость, болеутолЯющее, боль (головнdя, 
зубнdя, 6страя ... ), болезнь (зарdзная, лёгкая, глазнdя, неuзлечимая, mяжёлая), 
больница, вазелuн, вата, восnаление (лёгкux, среднего уха ... ј, врач, вЬЈвих, вьzзвать 
(врачd на дом, ск6рую n6мощь ... ), вьzздороветь, глdвный врач, гриnn, давление 
(выс6кое / низкое), дальнез6ркость, диабетик, дифтерит, д6ктор, жdба, 
желтуха, заболевdние (вирусное, нервное, сердечное .. .), заразиться (вирусом, 
гриnnом ... ј, зубн6й врач, кdnли, кdшель, клиника, кровоnодтёк, кровотечение, 
кур6рт, лейкоnлdстырь, лекdрственные травы, лекdрство (от ревматизма), ли
хорадить, мазь, малокр6вие, мdрля, медикаменты, медсестра, насморк, наклdды
вать / наложить комnресс, ож6г, озн6б, осм6тр, осмотреть больн6го, 6сnа, 
отравление, nаралич, nациент, nерел6м, nuлюли, nодагра, nоликлиника, nор6к 
сердца, nорош6к, nоставить диdгноз, nотерять сознdние, nривuвка, nринимать 
лекdрство, nростуда, nростудиться, рак, рана, расmяжение, ревматизм, рент
ген, рецепт, син.Як, сделать (оnерdцию, ук6л .. .), скарлатина, ск6рая n6мощь, сло
мать (н6гу, руку ... ), снотв6рное, соблюдdть диету, с6лнечный удар, сотрясение 
м6зга, сndзмы, сnид, страдать (бесс6ницей), таблеткu, температура, тераnевт, 
терdnuя, терм6метр, тошнuть, туберкулёз, ук6л, уnасть в 6бморок, 
усnокdивающее средство, cyдopoгu, удар (с ней случUлся удар), усnок6ить боль, 
установить диdгноз, ушuб, ушибиться, фельдшер, хирург, целебные uст6чнuкu, 
эnидемuя, Язва ... 

Вкус/Укус 

Безвкусный, вкусный, г6рький, горьковатый, кислый, кuсловdтый, 6стрый, 
nикdнтный, слdдкuй, сладковdтый, солёный, терnкuй ... 

ВремеННЬЈе оmрезкu / Временски периоди 
АnрЬљ, август, век, весна, весн6й, вече р, вече ром, воскресенье, вт6рник, вчерd, 
год, декdбрь, день, десятuлетuе, днём, зимd, зим6й, июль, июнь, лето, летом, май, 
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март, месяц, неделя, ноябрь, ночь, н6чью, окmЯбрь, 6сень, 6сенью, nозавчерd, 
n6лдень, n6лночь, nонедельник, nослезdвтра, nятница, сентябрь, среда, 
столетие, субб6та, сутки, утро, утром, феврdль, четверг, янвdрь ... 

Г6родlГрад 

Банк, библиотека, бульвdр, вокзdл, выс6тное здdние, галерея, городскdя рdтуша, 
городск6й трансnорт, дом (одноэтdжный, двухэтdжный, трёхэтdжныЙ ... ), 
жители, здdние, кат6к, ки6ск, клdдбище, кольцевdя дор6га, кремль, креnость, 
магазин, мост, музей, окрйина, ndмятник, nйрк, nерекрёсток, nереулок, nл6щадь, 
nодземный nерех6д, n6чта, nочтdмт, nросnект, ресторан, pынк,' соб6р, ста
ди6н, столица, суд, улица, универмйг, центр, церковь, шоссе ... 

Гостиница I Хотел 
Администрйтор, администрdцuя, багdж, бар, бронировать н6мер, вестибюль, 
ви?>, на м6ре, жить в гостинице, г6рничная, заn6лнить бланк, кафе, квитdнцuя, 
ключ, кондиционер, мини бар, н6мер (двухместный, люкс, одноместный, 
трёхместный, с ванной, с мини баром, с сейфом, с телевизором, с телефоном ... ), 
носильщик, оnлdта счёта, оnлdчивать счёт, остановиться в гостинице, отъезд, 
nйсnорт, nоместить в гостинице, nортье, расчётный час, регuстрdцuя, рецеn
цuя, сал6н, своб6дный н6мер, сейф, телевизор, туалет, швеЙцdр ... 

Государства, нар6ды, языкu I Државе, народи, језици 
Австралия, австралиец, австралийка, австралийский (язьzк: английский); 
Австрия, австриец, австрийка, австрийский (ЯЗЫК: немецкий); Америка (Сое
динённые Штdты Америки), американец, американка, американский (язьzк: 
английский); Англия, англичdнин, англичdнка, английский; Болгария, болгdрин, 
60лгdрка, 60лгdрский; Венгрия, венгр, венгерка, венгерский, Германия, немец, 
немка, немецкий; Греция, грек, гречdнка, греческий; Египет, егиnmЯнин, егиnmЯн
ка, егиnетскuй; Испания, исnанец, исnанка, исndнскuй, Италия, итальянец, 
итальянка, итальянский; Китай, кuтЙeц, китаЯнка, кuтdйский; Корея, кореец, ко
реянка, корейский; П6льша, nолЯк, nолЯчка, n6льский, Сербия, серб, сер6ка, серб
скuй; РоссИя, русский, русская, русский; Франция, француз, француженка, фран
цузскuй, Черног6рия, черног6рец, черног6рка, черног6рскuй (языl:: сербскuй); 
Югославия, югослdв, югослdвка, югослdвскuй (языl:: сербскuй); Яп6ния, яn6нец, 
яn6нка, яn6нскuЙ ... 

Деревья I Дрвеће 
Акdцuя, берёза, бук, дуб, ель, ива, калина, каштdн, клён, липа, ря6ина, сирень, 
сосна, т6nоль, шелковица, яблоня, явор, Ясень ... 

Дикие жuв6тные I Дивље животиље 
Барс, барсјк, бегем6т, белка, 60бр, волк, вЬЈдра, ен6т, жuрdф, зdяц, змея, ка6ан, 
крокодил, кр6лик, крот, крыlа,' куница, лев, леоndрд, лuсd, лось, медведь, мышь, 
нутрuя, олень, серна, слон, с6боль, тuгр, Ящерuца ... 
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До.мIКућа 

Балк6н, вdнная, гарdж, гостuная, дверь, детская, жuл6й дом, квартира со всеми 
уд6бства.ми, КIlадовdя, к6мната, корид6р, крыlа,' кУхня, лестница, лифm, nодвd.л, 
nодъезд, nрux6жая, сnd.льня, трубd, туалеm, чердdк, этdж (nервый, втор6Й ... ) ... 

До.машнuе жuв6тные I Домаће животиње 
Барdн, бык, вол, кабdн, кобьzла, козd, кор6ва, кот, к6шка, кр6лик, л6шадь, овца, 
свиньЯ, собdка, сУка ... 

До.машняя птица IЖивина 

Гусак, гусёнок, гусь, гусыlя,' индюшка, кfpицa, куроnатка, nетух, селезень, утка, 

утёнок, фазdн, цыnлёнок ... 

Едuницы uз.меренuя I Мерне јединице 
А.мnер, аршин, ватт, верста, вольm, гектар, градус, кuловdтт-час, кuлогрd.мм, 

кuлометр, литр, метр, ом ... 

Зерновьzе хлеба и другие nолезные растенuя I Житарице и 
друге корисне биљке 

Гречиха, КIleвep, кон6nля, кукуруза, лён, овёс, nодс6лнечник, nр6со, пшеница, рис, 
рожь, салdm, сdxарная реnа, cвёКlla, табdк, хл6nок, х.мель, яч.мень ... 

Кuн61филм 

Актёр, актриса, демонстрировать фuльм, дублировать фuльм (на русский язык), 

идёт фuльм, кинозритель, кинокартина, кинотеатр, кинофестивd.ль, комедuя, 
мультик, мультфильм, nокdз фильма, nокdзывать фuльм, nостан6вка, ре
жиссёр, триллер, фuльм (боевик, звуков6й, документd.льныЙ, исторический, ко

роткометрdжный, кукольный, люб6вный, мультиnликаци6нный, научно
nоnулЯрный, научно-фантастuческий, по роману, nолнометрdжный, nриКllючен

ческий, с титра.ми, фuльм ужасов, цветн6й, широкоэкрdнныЙ ... ), экранизировать 
литературное nроизведение ... 

Книга I Књига 
.Автор, библиографические данные, библиогрdфuя, бумdга, введение, выходные 
данные, выlлаa н6вая книга, главd, год издdнuя, детектив, заглdвие, загол6вок, 
заКllючение, издdние (втор6е, расшuренное и доn6лненное), издdтельство, 
uллюстрdции, мемуары, место издdнuя, моногрdфuя, научная фантdстика, 

научно-техническая книга, обл6жка, оглавление, оnубликовdть книгу, nереnлёт 
(wiгKий / твёрдый), nечdть, под редакцией, nос6бие, nредисл6вие, nрuложение, 
редактор, редколлегuя, роман, сб6рник, словdрь, сн6ска, содержdние, страница, 
тирdж, тuтульный лист, том, триллер, указdтель, учебник, худ6жественная 
KHUгa, цитированная литератуРа, шрифm, энциКllоnедuя ... 
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Ко.мnыОтер / Компјутер 
Активировать, база данных, ввод, вид, вирус, восстановление, временный, вста
вить, вставка, вьzбрать, вьzбросить, вьzрезать, вЬzровнять. вЬzход. горячая клdви
ша, граница. громкоговоритель, деффект, диалоговый, дискета. дисковОд. дис
плей, добdвить, достуn, жёсткий диск, жирно, загрузка, закрьzть, заменить, 
заnрос, игры. интернет, исnользовать, исследовать. исследователь. истОчник. 
каталог, клавиатуРа. клdвиша, клет ка. команда, комnакт-диск. комnыотер, 
контрольная nанель, конфuгyрdцuя. коnировать. мультuмедиа. мышь, нажdть, 
неnрdвильный nароль, нет достdточно ndмяти. обознdчить. обработать, 
окошко, оnустить, оnцuя, отключить. OmKPbzmb, отмена. отмена отмены, 
отметить, очистка. ошибка, ndмять, nаnка, nароль, nереслdть, план, nлитd, 
nовторuть, nовторить nonbzmкy, nодключиться в сеть, nоиск, nользователь, 
nослdть, nредварительный nросмотр, nредуnреждение, nреобразовdть, 
nрервdт~nрuнтер,nробел,nровdйдер,nрогрdkvи~nродолжить,nрокрутка,nри
надлежности, nроnустить, nросмотр, nроцессор, разделuть, разместить, 
расnечdтать, расшuрить, расшифровdть, сброс. свободная ndмять, сектор. 
сервис. сеть. сетевой серфинг. сдвиг. символ. совместимость, соединить. 
софтвер, сохранить, сnисок. сnрЯтанныЙ. столбец. страница, строка. табулJi
цuя. тащить. удалUть. улучшенный, уnразднить. устанОвка. устрОЙство. файл, 
фатdльная ошибка. фатdльный сбоЙ. фон. характер. хардвер. центрdльный 
комnыотер, центрировать. экрdн. электронная nОчта. шрифты ... 

Конференцuя / Конференција 
Внести nредложение. вЫбрать. вьzстуnить (в дискУссии. в nренuяx. по поводу док
лdда. с доклdдом, с речью .. .). голосовdть. дискУсcuя. закрьzть конференцию. кон
ференцuя состоится. междунарОдная. микрофон, наУчная, обратиться с воnро
сом к доклdдчику. оргкомитет (органuзационный комитет) конференции. органи
зовdть конференцию. открыть конференцию. отчётный доклdд. nеревОдчик. nре
доставить слово nрофессору Петрову. nренuя, npиHuмaтb учdстие в конференции. 

провести конференцию. nрогрdkvиа, nросить слова. nрочитdть доклdд. регuонdль
ная. сuмnОзиум. собрdние, совещdние. состоЯться. учdствовать ... 

Культура / Култура 
Акварель, аккомnанировать, актёр, актриса, антракт, аплодисменты. артист, 
артистка. dрфа. балет, балкон, бюст, вызывdть на бис, вьzставка (современно
го искУсства). галерея. гармОника. гитара. грdфика. гравЮра. действие (nервое. 
вторОе ... ), дирижёр. драма. драматург, живоnисец, зdнавес nоднимdется. 

зрительный зал. играть (на гитаре ... ). исnолнение. кdмерный оркестр. кари
катуРа, картuна, картuнная галерея, КUCтb. комедuя, композитор. концерт, 

Kpacкu. ложа, мdсляная живоnись, музей (uзобразительных искУсств). мУзыка. 
натюрморт, опера. оркестр (джаз-оркестр. духовОЙ. кdмерныЙ. сuмфониче

скиЙ). партер. nеЙЗdж. nередавать по радио. nеть в соnровождении ...• nианино. 
nианuст, nианUстка. nисать/наnисать картUну. nолотно, nортрет, nостановка 
(nьесы. фильма). nрогрdkvиа. nроuзведение для оркестра, nьеса. рельеф. рисУнок. 

роль (сыграть // исnолнить роль Гdмлета). роJiль. сuмфонuя, скриndч, скриndчка. 
скриnка, скУльnтор. скульnтУра. слјшать оперу. смотреть (nьесу. фuльм), 
смотреть по телевидению, ставить сnектdкль. стdтуя. стенная живоnись, 
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сцена, театр (nойти, ходить в театр), телевидение, трагедuя, филармонuя, 
фортеnиdно II фортеnыiно, фреска, художник, шарж ... 

Машuна / Ауто 
Автомобиль, аккумуmiтор, багdжник, бак, бdмnер, буфер, ветровое стекло, 
гdечный ключ, головной огонь, дверца, двигатель, домкраm, зеркало зdднего обзо
ра, каn6m, клdnан, клещи, колесо, кор6бка nередdч, корпус, насос, номерный знак, 

отвёртка, nедdль гdза, nедdль сцеnленuя, nодсос горючего, руль, ручной тормоз, 
сигнdл nовор6та, сиденье, сnидометр, стартер, стеклоочиститель, тормоз, 
фdра, хвостовой огонь, шасси, шина ... 

Литература / Књижевност 
Автор, аллегорuя, анdлиз литературного nроизведенuя, баллdда, бdсня, герой, ге
роиня, гротеск, дактиль, дейтвующее лицо, драма, жанр, завЯзка, иронuя, 

книжный языl,' комедuя, комnозиция, критик, лирик, лирика, литературный языl,' 
метdфора, метонUмuя, мотив, образ, ода, основнdя идея, nародuя, nеревод, 
nереводчик, nереносное значение, nерсонdж, nисdтель (драматическuй, лириче
ский, эnическиЙ ... ), nовествование, n6весть, nортреm, nоэма, nоэm, nоэтесса, 
nредставитель (романтизма, реализма .. .), проза, nрозdик, nроизведение, 

прототип, nрям6е значение, nьеса, развЯзка, расскdз, ритм, рифма, роман, 
саркdзм, сатира, стиль, стих, стихотворение, строфd, тема, тв6рчество, тип, 
фdбула, характер, хорей, эnитеm, эnос, эnоnея, юмор, Jiмб ... 

Мебель / Намештај 
Ера, диван, книжная n6лка, кресло, кровать, стол (обеденный, nисьменный, 
рабочий), стул, табуретка, телевизор, тумбочка, шкаф ... 

Наnuтки / Напици 
Еезалкогольные наnитки, вино (белое, десертное, красное, разливное, р6зовое, 
сух6е, шамndнское, шиnУчее ... ), виски, водка, газированные Hanиткu, джuн, 
йогурm, какао, квас, кефир, кока-кола, коктейль, коныјк, кофе, кофе с молоком, 
ликёр, лимонdд, минерdльная вода, пепси-кола, пиво, ром, ряженка, сливовица, 

сок, тоник, чай (зелёный, из шиnовника, с лимоном, чёрныЙ .. .), шамndнское, шо
колdд ... 

Насекомые / Инсекти 
Еdбочка, блохd, б6жья коровка, вошь, жук, клоn, комар, КУЗllечик, муравей, муха, 
моль, оса, nчелd, nрусак, саранчd, сверч6к, свеmmiк, сороконожка, стрекозd, 
таракан, червяк, шершень, шмель ... 

6бувь /Обућа 
Еотинки, вечерние туфли, вьeтHdмкu, кеды, KPOCCoвкu, л6дочкu, мокасины, 
nарусиновые туфли, сандdлии, canoгu, тdnочкu, туфли (на высоком IнUзком ка
блуке, на кожаной I резиновой nодОшве .. .), шлёnанцы ... 
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Общественная ж:uзнь / Друштвени живот 
быть у влdсти, власть, войнd, выlорыы' газета, глобалuзdцuя, государство, 
жертвы, журнdл, заметка, идеологuя, инфmiцuя, конфликт, корресnондент, ме
ждународная политика, международные отношенuя, министерство, 

меньшинство, народ, нdцuя, неоuмnериализм, неоколониализм, общественное 
мнение, общественный строй, объявление в газете, оnnозицuя, Органuзdцuя Объ
единённых Наций, nарлdмент, ndртuя, nервая npoгpdммa телевиденuя, nередовdя 
cmamЬJi, nечdтать, nечdть, nолитuческие теченuя, nолитический обозревdтель, 
nрава и обkанности грdждан, nравuтельство, nрезидент, nремьер-министр, 

nресса, nромыlленность,' релuгuя, pынк,' свобода, сельское хоЗJiйство, Совет 
Безоndсности, союзник, средства массового информuрованuя, сферы интересов, 
телевuдение, террор, терроризм, террорист, экономика, ядерное орУжие ... 

6вощu / Поврће 
Ба1<Лажdн, горох, зелёный салdт, каnуста, кабачок, кольрdби, лук, лук-nореи, 
морковь, огурец, перец, nетрУшка, nомидор, редиска, реп а, савойская каnуста, 
свё1<Ла, соя, сndржа, фасоль, цветнdя каnуста, чеснок, шnинdт ... 

Одеж:да, ткани, головньzе уб6ры /Одећа, тканине, капе и сл. 
Бельё, бархdт, боди, брюкu, бюстгdльтер, водолdзка, гdлстук, гольфы, джемnер, 

джuнсы, кеnка, колготкu, костюм, кофточка, кУртка, лuфчик, мdйка, махровый 
халdт, мех, меховdя шdnка, HOCкU, nальто, nерчdтки, nиджdк, nижdма, nлащ, 
nодштdнники, ремень, рубdшка (ночнdя, с длинным / коротким рукавом ... ), с вЬЈре
зом, с nуговицами, свитер, сnортивный костюм, твид, тpycикu (женские / 
мужскuе), ту;ж:урка, фланель, фрак, футболка, XIlonoK, чулкU, шаль, шарф, 

шdnка, шёлк, шерсть, шminа, шорты, штаныl' шуба, Юбка ... 

Парuкмdxерская / Код фризера 
Бальзdм, волосы (жuрные, нормdльные, сухие ... ), вЬЈмыть волосы, косuчки, на 
шее, на1<ладныle волосы, nарик, nерекись водорода, nерхоть, nодрезать, nричёска, 

nряди, nучок, сбоку, сверху, сзdди, сУшка, уложить волосы феном, фен, xuмиче
ская завuвка, чёлка, шамnУнь ... 

Парфюмерные товары / Парфимерија 
Губнdя nомада, десодорант, духи, карандdш (дм глаз, дм губ), косметика, крем 
(дневной / ночной), кусdчкu, лак, лосьон, маникюрный набор, ножницы, одеколон, 
nилка дм ногтей, nинцет, nудра (жuдкая, комndктная, nорошкОвая ... ), расчёска, 
румЯна, тени дм век, туалетная вода, тушь дм ресниц, щётка дм волос, 
электробрUтва ... 

Пuтdнuе / Исхрана 
Десерт, зdвтрак, обед, хол6дная закУска, Ужин ... 
3 d в т р а к,' бекон, белый XIlеб, булочка, бутерброд, ветчинd, ветчинd с яйцами, 
джем, какао, кdша, корнфлэкс (кукурузные XIl0nЬЯ), мdсло, мёд, молоко, омлет, 
nирожное, ржаной XIlеб, сdндвич, сливочное мdсло, сосиски, сыр, тост, XIlеб, чай, 
чёрный XIlеб, яйца с беконом, яйцо, яUчница ... 
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:] а к у с к а: винегрет, икра, колбасd, мdсло, салdт, сыр, шnр6ты в мdсле ... 
П е р в ы е б л ю да: борщ, буль6н, грибн6й суп, куриный суп, луковый суп, рас
с6льник, рыlныblй суп, соmiнка, суп, суn-лаnшd, суп из nомид6ров, суп с вер
мишелью, томdтный суп, харч6, щи ... 
В т о р е б л ю да: барdнина, бефстр6ганов, бифштекс, варёный, говядина, грuль, 
гуmiш, жdреный, жарк6е-ассорти, коnчёный, котлета, молодdя барdнина, 
отбивные, отварн6й, nечень, nечёнка, nюре, р6стбиф, свинина, теmiтина, 
эскал6n ... 
Дес е р т (с л d д к о е): блинчики, комn6т, конфеты, мор6женое, nеченье, nир6г, 
nир6жное, торт, фрукты, фрукт6вый салdт ... 

Пог6да /Време (климатско) 

Ветер, ветер6к, влdжный климат, вьюга, гололёд, грозd, гром, дождь, д6ждик, 
жарd, зdсуха, идёт (дождь, снег), иней, лёд, ливень, метель, м6лнuя, мор6з, небо, 

ненастье, nог6да (ненdстная, ndсмурная, плохdя, хор6шая, ясная), nрогн6з nог6ды 
на зdвтра, радуга, роса, снег, снегоnад, стоЯла хор6шая nог6да, CblPO, туман ... 

ПоздравлеllUЯ / Честитања 
Поздравmiю тебя / вас ... ! С днём рожденuя! С новосельем! С Н6вым г6дом! С 
Пdсхой! С Рождеств6м Христ6вым! С юбuлеем! 

Покуnкu /Куповина 

Аnтека, блошиный рьшок, булочная, взвесить, витрина, выбирdть, выlитьb чек, 
вьmисать квитdнцию, выnисывать чек, гастрон6м, дешёвый, дорог6й, заменить, 
касса, кассир, кассирша, кdчество, ки6ск, куnить, магазин (канцеmiрских 
товаров, книжный, мясн6й, овощн6й, одежды, 6буви, самообслУживанuя ... ), 
модель, м6дный, обменuвать, отдел, платить (в кассу, кредитной кdрточкой, 
наличнымu, чеком), nокdз моделей, nокуnать, nокУnка, nолучить сдdчу, 
nокуndтель, nредъявmiть чек, nрuмерять, примерка, npиHuмaтb закdз, nро
давать, nродавец, nродавщица, nродать, раб6чее время, размер, расnродdжа, 
рьшок, синтетический, скидка, CHuмaтb мерку, сорт, ст6ить, суnермаркет, 
счёт, товар, трикотdжный, универмаг, уnак6вывать, хлоnчатобумdжный, цена, 
шерстян6й, элегdнтный, этuкетка ... 

Посуда u сmол6вые nрuб6ры / Посуђе и прибор за јело 
Вuлкd, графин, зубочистка, л6жка, нож, nодн6с, рюмка, салdтница, салфетка, 

сахарница, скатерть, тарелка (глуб6кая, десертная, мелкая .. .), стакан, чdйная 
л6жка, чdшка ... 

П6чmа / Поmта 
Авиаn6чта, адрес (домdшний, обрdтный, служебныЙ ... ), адресат, бандер6ль, до 
востребованuя, заn6лнuть бланк, конверт, марка, наклеить марку, обрdтный 
адрес, ок6шко, оnустить nисьм6 в nочт6вый ящuк, OтKpblmKa, отnравить nись
м6, отnравитель, nисьм6 (заказн6е, ср6чное ... ), nоздравительная открыlка,' 
nолучdтель, nолучить nисьм6, nослdть nисьм6, nосылdть заказным' nосыла,' 
nочталь6н, nочтdмт, nочт6вый nерев6д, nочтрвый штемnель, nочт6вый ящик, 
телегрdм.ма ... 
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Прuветствuя / Поздрави 
До свидdнuя! До ск6рой встречи! Добр6 nожdловать! Д6брый вече р! Д6брый 
день! Д6брое утро! Здрdвствуй(те)! Милости nр6сим! Покd! Привет! Сnок6йной 
н6чи! Увидимся n6зже! Созв6нимся! ... 

Профессuu / Занимања 
Адвокат, агрон6м, актёр, актриса, архитектор, балерина, банкир, би
блиотекарь, бuзнесмен, биржев6й мdклер, вагоновожdтый, вахтёр, водитель, 
военный, врач, гримёр, декоратор, дирижёр, д6ктор, драматург, журналист, зе
мледелец, инженер, кdменщик, кассир, кассирша, композитор, конструктор, ко
смет6лог, лётчик, манекен, мастер, медсестра, мехdник, модельер, монтёр, 
моряк, музыкdнт, 6nтик, офuцер, nарикмахер, nевец, nевица, nерев6дчuк, 
nuсdтель, n6вар, nолuцейский, nортниха, nортн6й, nостан6вщuк, nоэт, nоэтесса, 
nреnодавdтель, nреnодавdтельнuца, nрограммист, nродавец, nродавщuца, 
nрофессор, nсихиатр, nсих6лог, раб6чuй, редактор, режuссёр, сантехник, се
кретdрша, секретарь, слесарь, служащий, служащая, стоmiр, судья, счетов6д, 
торг6вец, тракторист, учёный, учuтель, учuтельнuца, фармацевт, фельдшер, 
фuзиотераnевт, фот6граф, хUмик, хирург, худ6жник, худ6жница, часовщик, 
шахтёр, шофёр, экскурсов6д, электрuк, ювелир, юрuст, юриск6нсульт ... 

Птuцы / Птице 
Воробей, в6po~ вор6на, гdлк~ г6рлица, дрозд, дяте~ жdвороно~ журdвл~ ка
нарейка,ку~ка,куроndтка,лdсточка,лебедь,орёЛ,nавлuн,nереnёлка,nингвuн, 
nоnугай, рябчuк, синuца, сова, с6кол, скворец, страус, тетерев, фазdн, филuн, 
чdйка, Ястреб ... 

путевыle знакu / Саобраћајни знаци 
Знак оndсности, обязdтельная остан6вка, остан6вка заnрещенd, nовор6т, nере
крещиванuе со второстеnенной дор6гой, nредельная ск6рость, nроезда нет, 
nункт медицинской n6мощи, стоЯнка ... 

Ресторан (в. Наnит1<.и, Пuтанuе) /Ресторан 

Бар, блюдо (горячее, мясн6е, хол6дное ... ), выlрать,' Вdше здор6вье, BbzпьeM за 
дружбу, Давайте вbzпьeM, заказdть, закрывdть(ся), За вdше здор6вье, закУска, 
кафе, меню, место (зdнято, своб6дно), мясн6е блюдо, обслужuвать, откры
вdть(ся), офuциdнт, официdнтка, nлатuть, nодать меню, nоесть, nозdвтра
кать, nообедать, nоужинать, nредnочитать, ПрuJiтного аnnетита, рыlноеe 
блюдо, стол6вая, фuрменное блюдо, шведский стол ... 

рыlыы U МОРС1<.ие nлодыl / Рибе и плодови мора 
АкУла, дельфuн, ёрш, икра (крdсная / чёрная), кальмdры, каракdтица, карn, кит, 
лос6сь, навага, 6кунь, омар, осётр, рак, сазdн, селёдка, сельдь, скУмбрuя, сом, 
судак, треска, тунец, угорь, устрица, форель, щука, шnр6ты ... 

сеЛЬС1<.ое хозяйство / Пољопривреда 
агрdрник, агрон6м, агроxUмик, ветеринар, ветnункт, виноградник, вырdщивать, 
боронd, грdбли, грядки, доить, комбdйн, конюшня, кормить, кор6вник, коса, 

357 



косить, лоnата, мотЬЈга, нива, обрабатывать, огор6д, окаnывать, nахать, 
nшота, плуг, n6ле, nол6ть, nтицев6дство, раб6тать (в n6ле), рыхлuть, сажать, 
сбор (винограда, урожdя, ФрУктов ... ), свинарник, сгребать сено, сеялка, сеять, 
скотов6дство, сушuть, трактор, уб6рка, удобренuя (нав6з, искЈсственные удо
бренuя), удобрять, урожай, хлев, участок. .. 

Семыј u родствеllllики / Породица и родбина 
Бабушка, браm, внук, внУчка, дедушка, д6чка, дядя, зять, мама, мать, невестка, 
отец, папа, nлем.яннник, nравнук, nравнучка, свёкор, свекр6вь, сестра, сьщ тесть, 
тёmя, тёща ... 

Спорт / Спорт 
Атаковать, бокс, борьба, вор6та, аmлетика, баскетб6л, баскетболuст, бассейн 
(закрыlыый 1 отКРЬЈтый), бег (барьерный 11 с nреnятствuями, мараф6нский, на 
кор6ткую 1 длuнную дистанцию, на лыlах,' эстафетныЙ ... ), бегать, беговdя 
дор6жка, беryн, болельщик, болеть за команду, брать nриз, брусья, велоcunед, ве
лосиnедuсm, верховdя езда, виндсерфинг, вничыо, в6дное n6ло, в6дные лыlыы' во
лейб6л, волейболuст, вор6та, вратарь, встреча по футб6лу, вьmграть, гандб6л, 
гимнастика, гребля, дзюд6, джиу-джитсу, забuть (гол, МЯЧ, шайбу), занять nер
вое место, зарядка, защuтник (левый 1 nравый), игра в кегли, иnnодр6м, канат, ка
ратэ, катание на коньках, кататься на коньках, козёл, команда, конь, KOHbкU, 
клюшка, лыlник,' лыlныый сnорт, лыжный трамnлuн, матрац, матч, медdль 
(золотdя, серебряная, бр6нзовая), метать (диск, коnьё, м6лот), наnадающий 
(левый 1 nравый), наст6льный теннис, национdльный рек6рд, ничыi, нырять с 
аквалангом, nерекладина, nлавание, nрЬЈгать, nрыгун, nрыж6к (в высоту, в длину, 

с шестом), nризёр (золот6й, серебряный, бр6нзовый), nроиграть, ручн6й МЯЧ, 
сб6рная команда, слdлом, соревнование по ... , сосmязание по ... , сnортuвная 
nлощадка, сnортсмен, стади6н, судья, счёm, тайм (nервый 1 втор6й), теннис, 
теннисисщ толкdть ядр6, трамnлuн, траnецuя, тренер, тренировdться (по 
nрыжкам в высоту), тренир6вка, уnражюiться (на снарЯдах ... ), утренняя заряд
ка, фuгуРное катание, финuш, футб6л, футб6льная встреча, футб6льная коман
да, футб6льное n6ле, ходьбd на лыlах,' хоккей, хоккеист, центрdльный 
наnадdющий, чемnи6н (в толкdнии ядрd, двукрdтный, мира, страНЬЈ), шаЙба ... 

Та.мОж1lЯ / Царина 
Валюта, гражданство, диnломатuческий nасnорт, докуменщ заn6лнить де
кларацию, иностранец, командир6вка, к6нсульство, нарк6тики, н6мер nасnорта, 
nасnорт, ndсnортный контр6ль, n6дданство, nос6льство, n6шлина, nродление 
визы, nройти осм6тр багажа, nутешествие, серебр6, сигареты, служебный 
nасnорт, табdк, там6женная декларацuя, там6женный досм6тр, там6жня, 
транзuтная виза, турuстическая nоездка ... 

Театр / Позориште 
Авансцена, актёр, актриса, балк6н, бельэтаж, действие, декорdцuя, занавес, 
зрuтели, касса, костюмы, л6жа, партер, nремьера, публика, nьеса, ряд, сцена ... 

358 



Телефон / Телефон 
Автомаm, автоответчик, брать / взять трубку, вешать трубку, внутренний 
телефон, вызв,. говорить по телефону, гудок, зdнято, звонить по телеФону, 
звонок, коммутатор, набрdть номер, номер (добdвочный, телефона, фdкса .. .), 
оставить сообщение, отключить телефон, nередать сообщение, nерезвонить, 
nодюiть трубку, nозвонить, nоложить трубку, nоnросить к телеФону, ра
диотелефон, разьединить, связь (международная, плохd.я, nрямd.я, хорошая), 
телефон (домdшний, моБUльный, служебный, сОтовыЙ .. .), телефон-автомdm, 
телефонная буд ка, телефонная книга, телефонный аnnараm, у телефона, факс ... 

Тело/Тело 
Бедро, бородd, брови, веки, вены, вискИ, волосы, глазd, гортань, гјбы, головd, 
горло, грудь, дёсны, железd, желудок, живоm, жUлы, зад, затылк,. зубы, кucть, 
кишки, кожа, кость, колено, кровь, кулdк, лёгкие, лоб, локоть, мозг, мыlцыbl. 
нёбо, нервы, ноги, ногти, нос, ndльцы, nечень, nлечи, nодбородок, nозвоночник, 
nочкu, nоясница, nятd, рёбра, ресницы, роm, руки, сердце, COCЦbl, стуnня, суставы, 
тdлuя, темя, YCbl, уши, че реп, шея, Щёки, языl,. язычОк ... 

Транспорт / Саобраћај 
Автобус, автомоБUль, аэроnорm, БWlеm, брать БWlеm, бульвdр, вагон (вагон
ресторан, жёсткий, мЯгкий, сndльный), вагоновожdтый, велосиnед, вокзdл, вход, 
входить, выlватьb такси, выхд,' выходить, грузовик, грузовое судно, делать nере
садку, до рога, ехать, забронировать место, зал матери и ребёнка, камера хра
ненuя, каnитан, касса, кондуктор, конечная остановка, контролёр, корdбль, 
круиз, купе (для курящux, для некурЯщux ... ), лdйнер, лётчик, лодка, маршруm, 
маршрутное такси, мелкая монета, машина, метро, моряк, мотоцикл, нdбере
жная, обрdтный БWlеm, останdвливаться, остановка, ndлуба, nаркировка, 
паром, nароход, nерекрёсток, nересадка, nереулок, nереход, nеррон, план города, 
nлатить за nроезд, платформа, nлощадь, nовороm, nодземный nереход, nовер
нуть, nоезд (курьерский, международный, nассажирский, nригородныЙ ... ), 
nросnекm, скорый, сndльный, товdрный, nорm, nригород, nристань, nробка 
(дорожная), nроводник, nроездной БWlеm, nросnекm, пути, рельсы, рефри
жерdтор, самолёm, следующая остановка, стdнцuя, стоянка, судно, такси, 
талон (на автобус, на трамвdЙ ... ), танкер, теплоход, трамвdй, троллейбус, 
тротуар, улица, центр города, цистерна, часыl nик, эксnедицuя, электричка ... 

Фрукты / Воће 
Абрикос, айвd, ананас, аnельсин, арбуз, банdн, брусника, виноград, вишня, гранаm, 
грецкий орех, груша, дьzня, ежевика, земляника, инжир, кизил, клубника, 
крыжовник, лесной орех, лuмон, малина, мандарин, миндdль, nерсик, слива, 
смородина, черешня, черника, Яблоко ... 

Цвета/Боје 

dлый, белый, беловdтый, беж, голубой, голубовdтый, жёлтый, желтовdтыйг 
зелёный, зеленовdтыЙ. коричневый, коричневdтый, каштdновый, крdсный, кра
сновdтый, ЛWlовый, орdнжевый, розовый, розовdтый, синий, синевdтый, фио
летовый, чёрный, черновdтыЙ ... 
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Цвеmьх / Цвеће 
Астра, васuлёк, гвоздика, гeopгuH, герань, гuaциHт, жасмин, иван да марья, ирис, 
ландыш, левк6й, лилuя, мак, маргаритка, мuм6за, настурцuя, незабудка, ноготки, 
одуванчик, nи6н, nодснежник, р6за, ромашка, сирень, тюльnан, фиdлка ... 

Церковь / Црква 
верующая, верующий, вечерня, говеть, дыiKOH, ик6на, исnоведь, исnоведоваться, 
кадильница, колок6льня, крест, креститься, литургия, молитва, монастырь, 
монах, монахиня, обедня, nоститься, nерекрестить(ся), ряса, священник, утреня, 
храм, час6вня, чётки. 

Школа, У1luверсumеm / Школа, универзитет 
ассистент, встуnительный экзdмен, второг6дник, вуз (= выlшееe учебное за
ведение), вызывать к доске, выlчитьь слова, гuмнdзuя, гот6вить ур6ки, гјбка, 
декан, дневник, диктант, диктовать, директор, домашнее задание, доцент, заве
дующий кафедрой, задавать ур6ки, доnустить ошибку, задавать воnр6сы, 
задание, занЯтuя (начинаются / кончаются), за6чно, за6чник, зачётная книжка, 
звон6к (на ур6к / с ур6ка), институт, классный журнdл, кабинет, класе, классный 
руководитель, контр6льная раб6та, лаборантка, лекции (слјшать лекции, 
ходить на лекции, читать лекции ... ), лицей, мел, общежитие, ок6нчить шк6лу, 
остаться на втор6й год, ответить (по биол6гии), отвечать (по XUмии), 

отличник, отличница, ошибка, nостуnить в университет, nеремена (большdя / 
мdленькая), nересдавать экзdмен, nоставить отметку, nреnодаватель (физики), 

nреnодавательница (математики), npиHuмaть эказмен, nровалиться на экзdме
не, nрисутствовать на ур6ке, nроnустить ур6к (иностранного языка, ри
сованuя ... ), nрофессор, расnисание ур6ков, решать задачу, сдать экзdмен, сде
лать ошибку, средняя шк6ла, ставить воnр6сы, технику м, университет (в уни
верситете), ур6ки, учащийся, учебный год, ученик, ученица, учитель, учительни
ца, учиться (на отлично), факультеm, фuзкультурный зал, шк6льник, шк6льница, 
экзdмен (встуnительный, выnускн6й, nриёмный), экзаменовать ... 

Элекmроmовdры / Електрични апарати 
Автоответчик, вентuлЯтор, видеомагнитоф6н, кассетоф6н, клавиатура, 
комnьютер, кондиционер, к6рnус, лdзерный nринтер, машина для мытья nосуды, 
мuкроволновdя nечь, миксер, модем, монитор, морозUльный шкаф, музыкdльный 
столб, мышь, nерен6сный комnьютер, nлейер, nринтер, nылес6с, радио, ра

диотелеф6н, сnјтниковая антенна, стирdльная машина, телевизор, т6стер, 
усилитель, утюг, утюг с отnариванием, фен, холодильник, электрогриль, 
электроnлита ... 

§ 740. Речннк основних наставних израза 

Вы ошиблись в окончанuu 

Вы ошиблись в nроuзношениu 

Вы ошиблись в ударениu 

Вьmuшите 
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ПогреПIИЛИ сте у наставку 

ПогреПIИЛИ сте у изговору 

ПогреПIИЛИ сте у акценту 

Испиmите 



Вьzучuте наuзусть стихотворение 

Где ударение в этом слове? 

Доnолнuте nредлож:енuя 

3адание на дом 

3акройте 

3аnомните 

3акончuте nредлож:енuя 

3адайте воnросы к nредлож:енuям 

Как будет no-pYccкu? 

Как сказать nо-русски ... ? 
Кто деж:урный? 

Кто сегодня отсутствует? 

Мож:но сказать nо-русски ... ? 
Назовите 

Обратите вHuмaHиe на nроuзношенuе 

Оnределите 

Ответьте отрuцательно 

Ответьте утвердительно 

Откройте 

Прочuтайте вслух 

Прочuтайте про себя 

Переведите 

Повторите 

Повторяйте за диктором 

Прuдумайте дuалог 

Проuзнесите nравильно 

Расскаж:ите 

Составьте воnросы к тексту 

Образyuте nредлож:енuя 

Сnuшите 

Вы сделалu ошибку 

Ударение 

Что значuт это слово? 

Это неnравuльно 

Я забы.л(а) это слово. 

Я не знаю, как будет nо-русски ... 
я не nонuмаю это слово. 

Я не nонuмаю, что это значuт. 

Научите песму напамет 

Где је акценат у овој речи? 

Допуните реченице 

Домаћи задатак 

Затворите 

Запамтите 

Заврпште реченице 

Поставите питаља за реченице 

Како ће бити на руском ... ? 
Како се руски каже ... ? 
Ко је дежурни? 

Ко је одсутан? 

Може ли се у руском рећи ... ? 
Наведите 

Обратите пажљу на изговор 

Одредите 

Одговорите одрично 

Одговорите потврдно 

Отворите 

Прочитајте наглас 

Прочитајте у себи 

Преведите 

Поновите 

Понављајте за спикером 

Смислите дијалог 

Изговорите правилно 

Испричајте 

Направите питаља за текст 

Направите реченипе 

Препипште 

Погрешили сте 

Акценат 

Шта значи ова реч? 

То је неправилно 

Заборавио / заборавила сам ту реч. 
Не знам како ће бити на руском ... 
Не разумем ту реч. 

Не разумем ппа то значи. 

§ 741. Речник основних граматичких термина 

Части речи / Врсте речи 
Имена существитеЛЫlЬzе - именице 

Имена nрuлагательные - придеви 
Имена числuтельные - бројеви 
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Местоuменuя - заменице 
Глаг6лы - глаголи 

llаречuя - прилози 
Предикатuвы - предикативи 

Предл6гu - предлози 
Союзы - везници 

Частuцы - речце 
Ме~дометия - узвици 

Паде~u / Падежи 
Именuтельный naдe~ - номинатив 
Родuтельный naдe~ - генитив 
Дdтельный naдe~ - датив 

Винuтельный naдe~ - акузатив 

Творuтельный naдe~ - инструментал 
Предл6~ный naдe~ - локатив 

Числ6/Број 

Единственное число - једнина 

MH6~ecтвeHHoe число - множина 

Род/Род 
Му~ск6й род - мушки род 

Женский род - женски род 

Средний род - средњи род 

Степени сравнения / Степени поређења 
Сравнuтельная стеnень - компаратив 
Превосх6дная стеnень - суперлатив 

Время / Време 
llастоящее время - садашње време 

Прошедшее время - прошло време 

Будущее время - будуће време 

Вид/Вид 
Совершенный вид - свршени вид 

llесовершенный вид - несвршени вид 

Лиц6/ Лице 

Первое лиц6 - прво лице 
Втор6е лиц6 - друго лице 

Третье лиц6 - треће лице 

llаклонение / Начин 
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Изъявительное наклонение - индикатив 
Повелuтельное наклонение - императив 
Сослагdтельние наклонение - потенцијал 



Залог / Стаље 
Действителыљzй залог - актив 
Страдdтелыљzй залог - пасив 

Члены nредложенuя / Реченични чланови 
Оnределенuе Подлежdщее Обсmояmельmво Сказуемое 

атрибут субјекат адвербијал предикат 

Пример: Н6вый ученик внuмdmелыlO чumdеm 

§ 742. Речник лажних еквивалената 

Доnолненuе 

објекат 

KHUгy· 

Речнички фонд руског језика и обимом и структуром У многим осо
бинама је друкчији од српског. С једне стране, постоји много речи које зву
че скоро исто у руском и у српском језику и имају скоро иста значеља. Не
ке од љих су словенског порекла, нпр. Бог, вера, вино, вода, земmi, книга, 
народ, небо, нога, мама, отец, пиво, рука, сестра, сын ИТД., а неке су не
словенског порекла (таквих речи је све више), нпр. аnnарат, атеизм, 
бизнес, бомба, комnыотер, телевизор, телефон, фШlЬМ, террор, ураган и 
хиљаде других. 

Многе речи у двама сродним језицима звуче слично или скоро 
исто, а имају доста удаљена значеља. Такве речи називају се међујезички 
пароними и хомоними, или лажни (преводиочеви) пријатељи. На љих се 
мора обратити посебна пажња у учељу руског језика. У такве међујезичке 
парове речи спадају и следећи примери. 

банка тегла (банк - банка) 

бук буква (буква - слово) 

буква слово (слово - реч) 

Быlтрыblй брз (чuстый, nрозрачный - бистар) 

виноград грожђе (виноградник - виноград) 

враг непријатељ (чёрт - ђаво, враг) 

врач доктор (знdxарь; колдун - врач) 

вредный ппетан (nрuлежный - вредан) 

гроб мprвачки ковчег (могила - гроб) 

доволен задовољан (достаточный - довољан) 

едuный јединствен (едuнственный - једини) 

едuнственный једини (едuный - јединствен) 

живот стомак (жизнь - живот) 

замок катанац (зdмок - замак) 

звено карика (колокол - звоно) 

зной жега (пот - зној) 

измена издаја (смена, изменение, обмен - измена) 

искУсство уметност (оnыт - искуство) 

конечно наравно (наконец - коначно) 

конфеты бонбоне (конфеттu - конфете) 

красный црвен (nрекрасный - красан) 
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куmЈц трговац (nокуndтель - купац) 

лекцuя предаваље (урок - лекција) 

ловить хватати (охотиться - ловити) 

луг ливада (роща-луг) 

любить волети (целовdть - љубити) 

магазин продавница (склад - магацин) 

мdтерный псовачки (родной язык - матерљи језик) 

мука брашно (мука - мука) 

образ лик (щекd - образ) 

около поред (вокруг - около) 

орать дерати се (nахать - орати) 

ndлец прст (большой ndлец - палац) 

ndмять памћеље (ум - памет) 

nеченье кекс (жаркое - печеље) 

nитать хранити (сnрdшивать - питати) 

nоздрdвить честитати (nриветствовать - поздравити) 

nравый десни (nрямой - прав) 

поток бујица (ручей - поток) 

nрикdз наређеље (рецензuя - приказ) 

nросить молити (nросить милостынью - просити) 

nушка топ (ружьё - пymка) 

речь говор (слово - реч) 

рис пиринач (рысь - рис) 

свинец олово (свинарник - свиљац) 

слово реч (речь - говор ) 
споро спретно (медленно - споро) 

стdя јато (хлев - стаја) 

столица престоница, главни град (стул - столица) 

страна земља (страница - страна, страница) 

сЈ'ша копно (зdсуха - сута) 

туча облак (драка - туча) 

ужин вечера (nолдник - ужина) 

ужинать вечерати (nолдничать - ужинати) 

укУс уј ед (вкус - укус) 

фамилuя презиме (семыј - фамилија) 

хитрый лукав (бьzстрый - хитар) 

хранить чувати (кормить, nитать - хранити) 

цвет боја (цветок - цвет) 

часть део (честь - част) 

чинuть оправљати (делать - чинити) 

штука комад (щука - ппука) 

шум бука (лес - myмa) 

яблоня јабука (дрво) (тоnоль - јаблан) 

Ягодицы дебело месо (скУлы - јагодице) 
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Многе од таквих речи само у једном од својим значења нису исте у 
руском језику и у српском језику, нпр. 

Итд. 

двор 
ключ 

машuна 

може да значи и "двор", али и "двориште". 
може да да значи и "кључ", али и "извор". 
може да да значи и "машина", али и "ауто". 

§ 743. Речник одабраних пословица и узречица 

Береги nлdтье снову, 
а честь смОлоду. 

Век :ж:uвu, век учUсь. 

Время доро:ж:е зОлота. 

Всему своё время. 

Вся ceMЬJi вместе, 
так u душd на месте. 

В ком добрd нет, 
в том nравды мdло. 

Гордым быть -
глуnым слыть. 

К кому сердце ле:ж:um, 
туда оно u бе:ж:Uт. 

Кто рано встаёт, 
тому Бог даёт. 

Лучше nоздно, 
чем никогда. 

Мdленькое дело лучше 
большого безделья. 

На Бога надейся, 
сам не nлошdЙ. 

Не :ж:uвu чу:ж:Uм умом! 

Не uмей сто рублей, 
а uмей сто друзей. 

Не смейся чу:ж:ой беде! 

Не сnешu ругать, 
сnешu вЬ1Слушать. 

Плохо томУ, кто добро 
не делает никомУ. 

По одё:ж:ке встречdюm, 
по уму nрово:ж:dют. 

Терnение U труд 
всё nеретрУт. 

Ученье свет, неученье тьма. 

Конец - делу венец. 

Кошуљу чувај док је нова, 
а поштење од малих ногу. 

Човек се учи док је жив. 

Време је скупље од злата. 

Све у своје време. 

Кад је породица на окупу 
и души је мило. 

Ко није добар, није ни правичан. 

Ташто чељаде - готова будала. 

Коме срце тежи, ономе и бежи. 

Ко рано рани, две среће граби. 

Боље икад него никад. 

Боље је и мало урадити него много 
беспосличити. 

Узда ј се и Бога, али и сам учини што 
можеш. 

Уздај се у своју памет. 

Боље сто другова него сто рубаља. 

Не подсмевај се туђој несрећи. 

Прво саслуша ј па онда грди. 

Ко добро не чини, нек се горем нада. 

По оделу се човек дочекује, а према уму 
се испраћа. 

Стрпљењем и радом се све постиже. 

Знање је светлост, а незнање мрак. 

Конац дело краси. 
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нулти наставак 
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