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ЦИЉ ПРЕДМЕТА — Стицање потребних теоријских и практичних знања из историје словенских језика 

уопште и руског језика посебно 

САДРЖАЈ (ОПИС) ПРЕДМЕТА — Фонетика и фонологија староруског језика. Структура слога. Вокал-

ски систем. Консонантски систем. Историјске промјене. — Морфологија староруског језика. Врсте ријечи. 

Морфолошке категорије. Именичке основе. Прилози као врстa ријечи у формирању. Граматичке ријечи. 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА/КУРСА. — Циљ предмета је да студент рецептивно овлада фонолошким и граматич-

ким системом староруског језика, да умије тумачити познати староруски текст (фонетско-фонолошка и морфо-

лошка анализа), да умије анализирати с аспекта компаративне версификације Слово о полку Игореве и билине 

према одабраним примјерима. 

МЕТОДОЛОГИЈА И ОБЛИЦИ НАСТАВЕ — Компаративно-историјски метод с елементима конфронта-

тивног метода поређења развоја руског и српског фонолошког и граматичког система. Предавања, вежбања 
(тумачење староруских текстова); факултативно: израда реферата (семинарског рада). 

ИСХОД ПРЕДМЕТА — Упознавање са историјским промјенама у развоју руског језика ради потпунијег 

схватања синхроније савременог руског језика и раѕлика између руског и српског језика те примјена знања у 

пракси. 
 

П Р И Л О Г  I.  СПИСАК ИСПИТНИХ ПИТАЊА 
 

I. ПИТАЊА ИЗ ФОНЕТИКЕ И ФОНОЛОГИЈЕ 
 

ПРВ А Н ЕД Ј Е Љ А 

 

1. Историјска граматика руског језика као научна дисциплина. Историјска фонетика руског језика. Фоно-

лошки систем раног староруског језика: гласовни закони, структура слога, прозодија. 
 

 

2. К о н с о н а н т с к и  с и с т е м  раног староруског језика (ΧΙ–ΧΙΙ вијека): веларни (тврди) консонанти 

[испред вокала непредњег реда] и њихове палатализоване (полумеке) позиционе варијанте [испред во-

кала предњег реда]; палатални (меки) консонанти. 
 

ДРУГ А Н ЕД Ј ЕЉ А 

 

3. Веларни (тврди) консонанти праиндоевропског поријекла. Постанак вокала х у прасловенском језику 

(„правило руки”). Историја консонанта ф: алофон фонеме ‹в›, самостална фонема ‹ф›. Развој алтернаци-

је ф – фл’. 
 

4. Прва палатализација задњонепчаних сугласника, са посебним освртом на њене трагове у деклинацији и 
конјугацији. 

 

ТРЕ Ћ А НЕД Ј ЕЉ А 

 

5. Друга палатализација задњонепчаних сугласника, са посебним освртом на њене трагове у деклинацији 

и конјугацији. 
 

6. Трећа палатализација задњонепчаних сугласника, са посебним освртом на њене трагове у деривацији. 

Преструктурирање основе. 
 

ЧЕТ ВРТ А НЕД Ј ЕЉ А 

 

7. Општесловенско старо јотовање и његови трагови у староруској деривацији (посесиви, компаративи, 

трпни партиципи прошлог времена). 
 

8. Дијалекатско старо јотовање *tj, *dj: у староруском језику у поређењу са старославенским и рускосла-

венским (руском рецензијом црквенославенског језика) 
 

ПЕТ А Н ЕД Ј Е Љ А 

 

9. Судбина гласовних група *gnĭ/*gnī, *glĭ/*glī, *gtĭ/*gtī, *ktĭ/*ktī, *chtī. 
 

10. Трансформација палатализованих консонаната у палаталне (умекшавање полумеких сугласника): фо-

нетски процес и фонолошки резултат ― релативна и апсолутна хронологија. Консонантски систем са-
временог руског књижевног језика: фонолошки статус дугог меког ж̄’ и дугог меког ш̄’. 

 

ШЕСТ А НЕД Ј ЕЉ А 

 



11. В о к а л с к и  с и с т е м  раног староруског језика (ΧΙ–ΧΙΙ вијека): вокали предњег реда, вокали непред-

њег реда. 
 

12. Деназализовани вокал предњег реда ‹ä›. Полугласници: у јаком положају, у слабом положају. Фоноло-

шка опозиција ‹и› – ‹ы›. Судбина гласовних група кы, гы, хы. 
 

СЕД М А Н ЕД Ј ЕЉ А  

 

13. Постанак вокала „јат” (ě) у прасловенском језику уопште и посебно у староруском и старославенском 

дијалекту прасловенског језика. Историја вокала „јат” (ě) у руском језику: у основи речи, у наставцима. 
 

14. Судбина гласовних група *ort, *olt. Конкуренција староруских и црквенославенских облика. 
 

ОСМ А Н ЕД Ј Е Љ А 

 

15. Судбина гласовних група *tort, *tert, *tolt (*telt). Прво пуногласје. Конкуренција староруских и цркве-

нославенских облика. 
 

16. Судбина гласовних група *tъrt, *tьrt, *tъlt (*tьlt) на мјесту некадашњих двају слоговних р, л. Друго пу-

ногласје. Црквенославенски начин писања. 
 

ДЕВЕТ А НЕД Ј ЕЉ А 

 

17. Вокалски систем пoзног староруског језика (ΧΙΙΙ–ΧΙV вијека): дефонологизација опозиције ‹и› – ‹ы›, 

дефонологизација вокала ‹ä›, губљење полугласника. 
 

18. Фонетске посљедице губљења полугласника (десоноризација, асимилација по звучности, упрошћавање 
сугласничких група). Посљедице губљења полугласника у морфологији и творби ријечи. 

 

ДЕСЕТ А НЕД Ј ЕЉ А 

 

19. Прелазак е у о у историји руског језика: фонетски услови ― релативна и апсолутна хронологија. 
 

20. Редукција вокала у неакцентованом положају у историјском развоју руског јузика: послије тврдог су-

гласника, послије меког сугласника. 
 

II. ПИТАЊА ИЗ МОРФОЛОГИЈЕ 
 

ЈЕД АН АЕСТ А НЕД Ј ЕЉ А 

 

21. Историјска морфологија руског језика. В р с т е  р и ј е ч и. Три историјске подјеле ријечи на врсте. Про-

мјене у врстама ријечи у историјском развоју руског језика. Граматичке ријечи (предлози, рјечце, 

везници: редупликација предлога). 
 

22. Г р а м а т и ч к е  к а т е г о р и ј е. Губљење дуала; формирање паукала. Губљење вокатива. Формирање 

двају генитива и двају локатива. Развој категорије бића (живо–неживо). 
 

ДВАН АЕ СТ А Н ЕД Ј ЕЉ А 

 

23. И м е н и ц е  као врста ријечи. Именичке основе словенске и савремене руске деклинације. Унификаци-

ја падешких наставака у множини; губљење категорије рода у множини. 
 

24. Унификација тврдих и меких именичких деклинација. Конкуренција староруских и црквенославенских 

наставака у именичким и замјеничкој деклинацији. 
 

TРИН АЕСТ А Н ЕД Ј ЕЉ А 

 

25. Основе на *o (*io) мушког и средњег рода у староруском језику у поређењу са старославенским. 
 

26. Основе на *a (*ia) женског и природног мушког рода у староруском језику у поређењу са старославен-

ским. 
 

ЧЕТ РН АЕСТ А НЕД Ј ЕЉ А 

 

27. Основе на *ĭ женског рода. Судбина основа на *ĭ мушког рода. 
 

28. Судбина основа на *ŭ (мушког рода). Трагови основа на *iŭ. 
 

ПЕТ Н АЕ СТ А Н ЕД Ј ЕЉ А  

 

29. Судбина основа на *ū (женског рода) и консонантских основа (свих родова). 
 

30. П р и л о з и  као врста ријечи у формирању. Формирање предикатива. Историја граматичких ријечи 

(предлога, везника, рјечци). Редупликација предлога. 
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Број часова  активне наставе  

Предавања и тумачења староруских текстова:  

2 

Вежбе: 

1 

 Студијски истраживачки рад: 

факултативан 

 

Методе извођења наставе: когнитивна, демонстративна, структурална, компаративна, аудио-лингвална 

Оцена  знања (максимални број поена 100), и то: 

активност у току предавања 5 Завршни испит (текстови) 45 

реферат (факултативно) 5 Завршни испит (теорија) 45 
 

 

 

 


