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ПРЕДГОВОР

Уџбеник Фонетика руског језика настао је на основу вишегоди-
шег предавања фонетике руског језика на Филолошком факултету у 
Београду студентима модула Руски језик, књижевност, култура. Фо-
нетика руског језика, поред морфологије, учи се у оквиру предмета 
Руски језик 1 и Руски језик 2. 

Учење руског језика на Универзитету у Београду датира од 
1878. године. Чувени универзитетски професор руског и пољског је-
зика, Радован Кошутић, 1919. године објавио је у Петрограду уџбе-
ник фонетике: Граматика рускога језика. I. Фонетика А. Општи део. 
Ова књига представља сјајан научни опис руског гласовног система 
с детаљним поређењем са српским гласовним системом. О квалите-
ту поменуте књиге говоре и чињенице да је Радован Кошутић вео-
ма цитиран и данас. На основу ове обимне монографије која има 512 
страна, 1969. године у Београду у уредништву Радована Лалића при-
ређен је и објављен уџбеник фонетике руског језика, под називом 
Граматика руског језика. I. Гласови (232 стране). 

У српској говорној средини објављена су још два уџбеника ру-
ске фонетике. Један је уџбеник новосадског професора Ђорђа Јазића 
из 1966. године: Основи фонетике руског језика, а други, четрдесетак 
година касније, уџбеник београдског професора фонетике руског је-
зика, Александра Терзића, нашег професора, из 2003. године: Фоне-
тика руског језика. 

После скоро двадесет година од објављивања уџбеника Алек-
сандра Терзића, уџбеника по коме смо и ми учили, након појављи-
вања бројних уџбеника руске фонетике за изворне говорнике, на-
учних радова из руске фонетике (крајем XX и у XXI веку), после 
појављивања Великог ортоeпског речника (2012 прво издање; 
друго допуњено и прерађено издање 2017), после стабилизације 
појма ортоепија, створила се потреба за новим уџбеником руске 
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фонетике, намењеног студентима руског језика чији је матерњи 
језик српски. 

Преглед фонетике руског језика у уџбенику Фонетика руског 
језика настао је под утицајем бројних аутора и литературе коју смо 
читали. Прилагођен је студентској популацији и сврси учења језика: 
правилном усвајању руског изговора, уз обавезно разумевање основ-
них савремених фонетских појава и процеса. 

Уџбеник почиње кратким уводом, којим се студентима при-
ближава фонетика као наука која се бави усменом речју, прелази 
се на преглед гласовног система руског језика, класификацију су-
гласничких гласова према артикулационим и акустичким особи-
нама, класификацију вокалских гласова и редукцију неакцентова-
них вокала. Идеја је била да у релативно кратком времену студен-
те упознамо с основама гласовног система руског језика који се у 
огромној мери разликује од српског и уједно с основним појавама 
и процесима које га одликују (допунским артикулацијама, у пр-
вом реду палатализацијом, утицајем палатализације на акценто-
ване вокалске гласове, редукацијама вокалских гласова, адапта-
цијом вокала). Следи детаљан опис гласова руског језика у односу 
на гласове српског, уз опис методичких поступака за њихово што 
боље усвајање. 

Студентима се на почетку учења може чинити да су руски и 
српски језици сродни и фонетски. Међутим, њихова сродност се, 
можда и најмање, односи на фонетски ниво: они се веома разли-
кују − почев од броја гласова, самих артикулација гласова, огромног 
броја палатализованих гласова у руском језику, природе акцента у 
два језика, понашања акцентованих и неакцентованих вокала, па до 
интонације, односно кретања мелодијског тона у исказу и мањим 
јединицама, руски и српски имају мноштво разлика које су веома 
важне за разумевање и прилично компликоване за усвајање. Стога 
смо укључили у дати уџбеник и описе сугласничких и самогласнич-
ких гласова (који често у фонетикама савременог руског језика као 
матерњег одсуствују), контрастирајући њихов изговор с изговором 
гласова српског језика. Као основ за опис артикулације руских гласо-
ва послужила нам је књига Н. А. Љубимове из 2011. године (Лингви-
стические основы обучения артикуляции русских звуков. Постановка 
и коррекция). Дата књига представља класични образац методике 
наставе руске фонетике који је временом унапређиван. Све схеме го-
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ворних органа које су рађене према рендгенограмима, а налазе се у 
овом уџбенику, преузете су из ове књиге, на шта је, код сваке слике, 
и указано.

Гласови имају улогу у идентификацији и разликовању значења 
већих, значењских јединица, односно морфема и речи. Поред описа и 
контрастирања гласова руског и српског језика, у уџбенику је пред-
стављен и фонолошки аспекат у оквирима Московске фонолошке 
школе и с основним полазиштима која су неопходна за разумевање 
функционисања гласовног система савременог руског књижевног је-
зика. Московска фонолошка школа представљена је у највећој мери 
према класичном уџбенику руске фонетике М. В. Панова из 1979, али 
и новијим уџбеницима С. В. Књазева и С. К. Пожарицке, Л. Л. Касат-
кина. У духу фонологије Московске фонолошке школе настављамо с 
описом алтернација гласова. Код појединих алтернација код којих је 
могућ варијантни изговор, уводимо и појам ортоепије и ортоепеме, 
као јединице руског језика при чијем читању су могуће варијанте: 
некада, у доба када је настала Фонетика руског језика Александра 
Терзића, ових варијанти изговора било је највише две. Данас, како 
о томе сведочи Велики ортопески речник, норма се развила у прав-
цу плурализма, те су могуће и петочлане и шесточлане ортоепеме. 
Другим речима, поједине, најчешће, сугласничке групе, могуће је из-
говорити на пет или шест различитих начина, а да сви до једног при-
падају позитивној страни кодификације. Говорећи о алтернацијама 
гласова, уводимо и појам ортоепије и ортоепеме и појаве посматрамо 
двојако: из угла фонологије и ортоепије. 

Следи одељак који говори о супрасегментним особинама: ак-
центу и интонацији. Дати делови већим делом су преузети и прила-
гођени из докторске дисертације (Гинић 2013). Пишући о природи 
руског ацента указивали смо на тешкоће усвајања, поредили с при-
родом српског акцента. Руску интонацију дали смо у кључу седам 
интонационих конструкција Ј. А. Бризгунове, поредећи кретање 
мелодијског тона код различитих типова исказа са српским, увели 
појмове дијапазона гласа, регистара, сегментације исказа на мање 
целине (фонетске синтагме), указали на велике разлике у интинаци-
оним навикама руског и српског језика и огромним тешкоћама које 
изворни говорници српског језика (и не само српског) имају при-
ликом усвајања руске интонације, чије недовољно добро усвајање и 
представља основни извор „страног акцента”. Коначно, завршавамо 
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књигу појмовима артикулационе базе, указујући на особине руске 
артикулационе базе, поредећи је са српском.  

У уџбенику постоји 20. делова који помажу усвајање градива: то 
су питања (део Поновите и одговорите) и задаци (Урадите задатке). 

Захвaљујем, пре свега, рецензентима, који су пажљивим чи-
тањем и коментарима учинили да ова књига буде боља, свом профе-
сору, Александру Терзићу, који је фонетику предавао с великом љу-
бављу, својим колегама, пријатељима и породици.
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УВОД

Језик. Писани и усмени језик. Језик и говор.

Човек, људско друштво, не може постојати без размене мисли 
и искустава, односно, комуникације, писане или усмене. Човек може 
размењивати мисли и искуства с другим човеком и другим начини-
ма, не само говором. Људи се међусобно могу споразумевати мими-
ком и гестовима. Говори се и о телепатском начину комуникације, 
односно размене мисли, за који, претпостављамо, да није могућ. Мис-
лимо да је једно сигурно: да је телепатски начин размене мисли и ис-
кустава могућ, језик вероватно, у облику у ком га данас познајемо, не 
би ни настао. Недвосмислено данас можемо рећи да је најсавршенији 
систем општења међу људима, најсавршенији систем размене мисли, 
искустава, информација − језик − писани или усмени. 

Како пише Норберт Хершковиц (Herškovic 2011: 16‒18), развој 
сложеног симболичког језика отворио је врата знатно сложенијим 
радњама и начинима размишљања. Овакав језик поспешио је способ-
ност апстрактног мишљења, каузалног мишљења (везом прошло-
сти и садашњости). Ефикасност памћења и формулисања циљева, 
вршења различитих радњи и процене њихових резултата, такође је 
поспешио развијени симболички човеков језик. Даље, развој симбо-
личког језика унапредио је разумевање сопствених и туђих мисли, 
намера осећања (емпатија), омогућио развој морала и етике, дефи-
нишући категорије „доброг” и лошег”. Без језика нема ни културе, 
књижевности, науке, чије се вредности и достигнућа преносе из 
генерације на генерацију (опширније о развоју симболичког језика 
Herškovic 2011: 16−18).  

Интересантна су нам размишљања Михаила Викторовича Па-
нова, чувеног руског фонетичара и једног од највећих фонетичара ХХ 
века, о томе да написану реч посматрамо као нешто веома озбиљно, 
с поштовањем, док усмену реч често посматрамо као нешто далеко 
мање битно. Управо ово је она лажна слика коју морамо напустити 
када почнемо да учимо фонетику: усмена реч, односно говор, при-
марна је у језику и примарна је у односу на писану реч. Човек, када се 
роди, прво учи да говори, па тек онда да чита и пише. Готово сваки 
човек говори више него што чита, и слуша више него што пише (Па-
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нов 1979: 4). Све ово што смо навели није очигледно само у односу 
фонетике и правописа, само у односу говора и писања, већ и у другим 
сферама живота: људи су склонији (можда данас све мање) да верују 
оном што виде написано, објављено. Чињеница коју смо негде прочи-
тали као да постаје истинита самим тим јер је написана. 

Шта је фонетика? Слово и глас.

Фонетика је наука о звучној/звуковној страни језика, како каже 
М. В. Панов (Панов 1979: 4). Или, фонетика је дисциплина лингви-
стике (науке о језику) која проучава звуковну страну говора (кому-
никације) (Књазев, Пожарицка 2005: 11). Веома је важно да обраћа-
мо пажњу на звуковну (гласовну) страну говора, на фонетску реч, на 
глас, као на најмању јединицу овакве речи, нарочито ми, матерњи 
говорници српског језика. Захваљујући нашем правопису, у чијој је 
основи фонетски правописни принцип, те „пишемо као што говори-
мо”, већина говорника српског језика дубински не разликује појмове 
„слово” и „глас”. Чак и студенти руског језика, после савладаног кур-
са из фонетике на првој години студија русистике, потискују и забо-
рављају дистинкцију „слово”, „глас”, враћајући се „слову” као почетку 
свега, јер, слово се − пише, а оно што се пише, има већу вредност од 
оног што се изговара. Па често уместо појма „глас”, употребе појам 
„слово”, не и обрнуто. 

Да бисмо у што већој мери предупредили мешање појмова „сло-
во” и „глас”, у уџбенику ћемо их разликовати и терминолошки, иако 
ово није својствено терминологији српског језика. Нећемо користи-
ти само називе сугласник и самогласник, јер је нејасно да ли се односе 
на слово или глас, могу се односити на обоје, а само неразликовање 
појмова „слово” и „глас” већ уноси забуну у дубинско разумевање да-
тих појмова. Користићемо појмове сугласнички и самогласнички 
глас, сугласничко и самогласничко слово. Руски језик прави дис-
тинкцију између слова и гласа родом именица придевске деклина-
ције којима се именују појмови слова и гласа: сугласнички глас = 
согласный (звук), сугласничко слово = согласная (буква). Исто је и 
код самогласничких гласова и слова: гласный (звук) = самогласнич-
ки глас, гласная (буква) = самогласничко слово.  

Невероватна је и чињеница да се не можемо ослободити навика 
усмене речи ни када пишемо, читамо и мислимо. Када читамо у себи 
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– механизам неуромишићне контроле у мишићима говорног апарата, 
највише у мишићима језика, покрећe се, као када читамо наглас. Слово 
је само „рухо” гласа, како каже М. В. Панов. Слово се пише и чита, а глас 
изговара и чује. Читајући слово, изговарамо глас (или више гласова) 
које дато слово означава. 

О неразликовању слова и гласа писао је и Бодуен де Куртене. 
Онај ко не разликује писмо и језик, слово и глас, „тешко да се може 
одучити, а можда се и никако не може одучити од тога да не меша 
човека с личном картом, националност с азбуком, људску врлину с 
чином и звањем”, другим речима, суштину, с нечим спољашњим (у 
Панов 1979: 6). 

Дисциплине фонетике. Супстанционална и лингвистичка фонетика1

Лингвистика као наука о језику проучава неколико језичких 
нивоа: фонетику, морфологију, лексикологију, синтаксу... Дакле, фо-
нетика је део лингвистике који се бави звуковном страном говора. 

С једне стране, фонетика се бави супстанцом, односно, најмањим 
елементом, најмањим сегментом (гласом) који саздаје звуковну стра-
ну језика и његовим особинама. С друге стране, она посматра и улогу 
најмањег сегмента језика, односно, језичке супстанце (гласа) у пре-
ношењу значења у оквиру већих, значењских јединица, односно, мор-
фема и речи. Овим се бави лингвистичка фонетика или фонологија. 
Више о лингвистичкој фонетици, односно фонологији, биће речи на 
странама 119−138. Први део књиге бавиће се управо супстанционал-
ном фонетиком, махом артикулационом фонетиком, у знатно мањој 
мери акустичком, а тек у назнакама и перцептивном фонетиком. 

Супстанционална фонетика (субстанциона́льная фоне́тика) 
проучава управо звуковну страну говора, и то у физичком смислу. 
Узмимо као најзгоднији пример неки глас, на пример, глас [д]. Сваки 
глас можемо посматрати из више углова: можемо посматрати на који 
начин раде артикулаторни органи да би се дати глас изговорио (шта 
ради језик, на ком месту с пасивним говорним органом прави пре-
граду, на који начин се та преграда савладава). Па и шире, можемо 

1 Поделу фонетике као науке на две дисциплине − супстанционалну и лингвистич-
ку фонетику, односно, фонологију, дају Књазев и Пожарицка, од којих је оваква по-
дела преузета (Князев, Пожарицкая 2005, Князев, Пожарицкая 2011). Дати уџбе-
ник својим већим делом ће се бавити управо супстанционалном фонетиком.
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посматрати говорне органе од тренутка узимања ваздушне струје у 
плућа, издисаја на ком ћемо изговорити овај глас. Све ове елементе, па 
и целокупно кретање говорних органа које је уобичајено за изговор 
конкретних говорних гласова матерњег језика (артикулациону базу, 
о којој ће бити више речи на странама 231−233), проучава артику-
лациона фонетика (артикуляцио́нная фоне́тика). Другим речима, 
артикулациона фонетика проучава механизам стварања говора (ме-
хани́зм речепроизво́дства) и анатомско-физиолошку артикулацио-
ну базу (ана́томо-физиологи́ческую артикуляцио́нную ба́зу) (према 
Књазев, Пожарицка 2011: 16). Други угао из ког можемо посматрати 
глас је − акустички: изговоривши одређени глас, на пример, [д], до-
бијамо звучни сигнал који посматрамо као физичку јединицу с од-
ређеним звучним карактеристикама (учесталошћу, интензитетом, 
дужином, спектром). Све наведене компоненте гласа су мерљиве 
различитим апаратима, односно компјутерским програмима. Гласом 
посматраним из овог угла бави се акустичка фонетика (акусти́-
ческая фоне́тика). И, коначно, механизмом перцепције гласа, при-
мања гласа на слух, бави се перцептивна фонетика (перцепти́вная 
фоне́тика). Перцептивне особине гласа, односно, шта је то што слу-
шалац чује у конкретном гласу који изговори неки говорник, нису 
мерљиве. Основни задатак перцептивне фонетике је у томе да успо-
стави однос између гласа који је изговорен и гласа који је конкретан 
слушалац чуо. Анализа грешака које настају при опажању на слух, 
односно перцепцији (на руском се овакве грешке називају ослы́шки) 
помаже у томе да се испоље различите карактеристике фонетског 
система одређеног језика (Касаткин 2003: 22).    

Лингвистичка фонетика или фонологија бави се улогом је-
зичке супстанце (гласа) у идентификацији и разликовању значења 
морфема и речи (значењских јединица). Сам глас нема значења, али 
и те како учествује у идентификацији значења конкретне речи. Више 
о овој области на странама 119−138. 
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дисциплине 
фонетике
(разде́лы 
фоне́тики)

основни објект 
проучавања
(основно́й объе́кт изуче́ния)

супстанционална 
фонетика
(субстанциона́льная 
фоне́тика)

артикулациона 
фонетика 
(артикуляцио́нная 
фоне́тика)

механизам стварања 
говора
(механи́зм 
речепроизво́дства)

акустичка 
фонетика
(акусти́ческая 
фоне́тика)

звучни (акустички) 
сигнал
звуково́й (акусти́ческий) 
сигна́л

перцептивна 
фонетика
(перцепти́вная 
фоне́тика)

механизам перцепције 
гласа 
механи́зм речевосприя́тия

лингвистичка 
фонетика 
(лингвисти́ческая 
фоне́тика)

фонологија
(фоноло́гия)

гласовни систем језика
звукова́я систе́ма языка́

Табела 1. Дисциплине фонетике. Супстанционална и лингвистичка фонетика (пре-
ма Књазев Пожарицка 2011: 17)

Општа и посебна фонетика. Синхронијска и дијахронијска фонетика.

Општа фонетика (о́бщая фоне́тика) бави се фонетским карак-
теристикама различитих светских језика уопште. Посебна фонети-
ка (ча́стная фоне́тика) бави се фонетским чињеницама конкретног 
језика, као што се ова књига бави фонетским чињеницама руског 
језика. Притом, дата књига даје опис фонетских чињеница савреме-
ног руског књижевног језика, што, другим речима, зовемо синхро-
нијским описом, синхронијском фонетиком (синхро́нное описание; 
синхро́нная фоне́тика), док се дијахронијска фонетика бави исто-
ријским променама у фонетици конкретног или више језика (диахро-
ни́ческая фоне́тика). Дакле, фонетика руског језика, која представља 
предмет датог уџбеника, јесте синхронијска посебна фонетика.  
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Фонетске јединице и фонетске особине. Сегментне и супрасег-
ментне фонетске јединице и њихове особине

Овде ћемо још детаљније одговорити на питање шта је, у ства-
ри, предмет фонетике, чиме се то фонетика бави. Рекли смо да суп-
станционална фонетика посматра говор из различитих аспеката. А 
из чега се све тај говор, односно говорни ланац састоји? Да ли су то 
само гласови, који се надовезују један на други без паузе (у оквиру 
речи) и с мањим паузама (на границама речи и исказа). Да ли је само 
скуп гласова довољан да се може реализовати нека фонетска реч? 
Или недостаје још нешто? 

Говорни ланац посматрамо из два угла: угла јединица (фонети́-
ческие едини́цы) и њихових особина (фонети́ческие при́знаки, сво́й-
ства). Шта су то фонетске јединице? Већ нам наслов говори да фо-
нетске јединице могу бити двојаке: сегментне (сегме́нтные) и супра-
сегментне или прозодијске (суперсегме́нтные или просоди́ческие). 

 Једина сегментна јединица јесте глас: то је сегмент од ког 
нема мањег у говорном ланцу. Сегментне особине конкретног гла-
са, на пример, гласа [д] су: тврдоћа, звучност, предњојезично-зубно 
место творбе, експлозивни начин творбе. 

Другим речима, сугласничке гласове посматрамо у односу на 
њихове четири сегментне особине, а то су: звучност/безвучност 
(учешће тона/ шума), тврдоћа/ мекоћа, место творбе и начин творбе. 

Најмања супрасегментна или прозодијска јединица је слог 
(слог), од ње је већа фонетска реч (фонети́ческое сло́во), затим фо-
нетска синтагма (фонети́ческая синта́гма). Последња јединица, 
највећа у низу је исказ (выска́зывание, фраза). Супрасегментне осо-
бине које обликују супрасегментне јединице су акценат речи (сло-
ве́сное ударе́ние) и интонација (интона́ция). Акценат и интонација 
су, у ствари, особине фонетске речи, односно фонетске синтагме и 
исказа (Князев, Пожарицкая 2011: 19). 

Вокалски глас се може посматрати као сегментна или као супра-
сегментна јединица. Пошто конкретан вокалски глас који је сегмент 
говорног ланца, носи информацију о акценту (било да је акцентован 
или неакцентован), ми ћемо самогласничком гласу приступати као 
супрасегментној јединици. С тим што изловано изговорен конкре-
тан вокалски глас (изолован од фонетске речи) можемо посматра-
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ти и као сегментну јединицу која има своје сегментне особине: кон-
кретну висину, ред и учешће усана.  

сегментне (линијске)
сегме́нтные (линейные)

супрасегментне, прозодијске
суперсегме́нтные (просоди́ческие)

јединице
едини́цы глас (звук); еталон гласа

слог, фонетска реч, 
фонетска синтагма, исказ 
(слог, фонети́ческое сло́во, 
фонети́ческая синта́гма, 
выска́зывание) 

особине 
при́знаки 

тврдоћа/ мекоћа, 
звучност/ безвучност, 
место, начин творбе 
(сугласнички гласови); 
ред, висина, учешће 
усана (самогласнички)

(твёрдость/ мя́гкость, 
зво́нкость/глу́хость, 
ме́сто, спо́соб 
образова́ния (со́гласные
зву́ки); ряд, подъём, 
уча́стие губ (гла́сные 
зву́ки) 

акценат речи, интонација 
(слове́сное ударе́ние, интона́ция)

Табела 2. Сегментне и супрасегментне фонетске јединице и њихове особине (према 
Књазев Пожарицка 2011: 19)

Поред термина фонетика, нешто ћемо рећи о још једном терми-
ну који ће бити неопходан за разумевање варијантног изговора кон-
кретних гласовних група2 и гласовних алтернација или варијантних 
акцената, а то је термин ортоепија (орфоэ́пия). „Ортоепија проучава 
и квалификује варијанте изговора речи и морфосинтаксичких речи, 
које се реализују у истој позицији” (Касаткин 2007: 345). Исти обли-
ци, исте гласовне групе, могу се изговорити двојако или тројако (а 
некада и на више од три начина), тако да је сваки од ових могућих 
начина изговора прихватљив. Према Касаткину, фонетика у ширем 
смислу подразумева фонетику у ужем смислу, чија је основна једи-
ница глас, фонологију, чија је основна једница фонема, и ортоепију 
− чија је основна јединица ортоепема (Касаткин 2011: 32). 

2 Варијантност се односи на то да конкретну гласовну групу можемо изговорити на 
више од једног начина, на два, три или више начина, а да су сви правилни.
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1
ПОНОВИТЕ И ОДГОВОРИТЕ

1. Шта проучава фонетика?
2. Шта проучава супстанционална фонетика? 
3. Шта проучава лингвистичка фонетика?
4. Која јединица је предмет интересовања артикулационе, аку-

стичке и перцептивне фонетике? 
5. Која јединица је предмет интересовања лингвистичке фонетике? 
6. Шта су фонетске јединице а шта њихове особине (својства, ка-

рактеристике)?
7. Шта су сегментне (линијске) фонетске јединице? Које особине 

их карактеришу? 
8. Шта су супрасегментне (нелинијске) фонетске јединице? Које 

особине их карактеришу?
9. Зашто је слог најмања супрасегментна, а не сегментна јединица?
10. Можемо ли двојако посматрати самогласнички глас, као сег-

ментну и као супрасегментну јединицу? Кратко образложите.

УРАДИТЕ ЗАДАТКЕ

1. На линију упишите реч која недостаје.
2. Супстанционална фонетика проучава следеће области:   

 _____________________, _________________ и ___________________ фонетику. 
3. Заокружите слова испред сегментних средстава (има више 

слова испред тачног одговора):
 
а) безвучност 
б) мекоћа 
в) фонетска реч    
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г) фонетска синтагма 
д) исказ 
ђ) интонација         
е) акценат

4. Повежите фонетске особине с њиховим јединицама (с једном 
јединицом можете повезати две особине).

1) место творбе             а) исказ
2) акценат       б) глас 
3) интонација                 в) фонетска реч
4) начин творбе  

5. У датом исказу издвојите супрасегментне и сегментне једини-
це (идући од већих ка мањима). Које особине их карактеришу?

   Он вчера́ заболе́л, поэ́тому не ходи́л на факульте́т.
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СУПСТАНЦИОНАЛНА СЕГМЕНТНА ФОНЕТИКА 
ГЛАСОВИ РУСКОГ ЈЕЗИКА

Колико гласова има руски језик? Одговор на ово питање зависи 
од много фактора, зависи од тога с којим степеном прецизности при-
ступамо самом гласу. Можемо рећи да је готово тачна тврдња да један 
човек никада на идентичан начин не изговори исти глас (у конкрет-
ној фонетској речи). Наравно, за идентификовање гласова руског је-
зика гласу не можемо приступити с оваквим степеном прецизности.  

Сазнаћемо број сугласничких гласова уколико одговоримо 
на питање колико је сугласничких гласова пред самогласничким 
гласом [a]. Број самогласничких гласова сазнаћемо, уколико одго-
воримо на питање колико је самогласничких гласова под акцен-
том. Пред гласом [á] налазе се готово сви сугласнички гласови. 
Под акцентом се пак вокалски гласови не редукују, тако да ћемо 
посматрати коначан број гласова руског језика у односу на ове 
две позиције. Гласова може бити још, како ћемо видети касније, у 
различитим фонетским контекстима. Говорићемо и о датим гла-
совима, али они не спадају у овај број основних самогласничких и 
сугласничких гласова.

Говорни гласови (Зву́ки ре́чи). Фазе изговора говорних гласова 

Гласови говора, минималне сегментне јединице говорног лан-
ца, настају као резултат рада говорних органа. О говорним органи-
ма у ширем смислу биће речи нешто касније (стране 32−36). Гласови 
говора настају радом целокупних говорних органа, почев од плућа, 
преко гркљана с гласним жицама, па све до усне дупље. Сви гласови 
руског језика се коначно артикулишу у усној дупљи, и то већина у 
предњем делу усне дупље, како ћемо видети у артикулационој кла-
сификацији. Артикулација сваког говорног гласа има три фазе: фазу 
екскурзије (экску́рсия) − артикулациони3 органи из неутралног по-
ложаја прелазе у положај неопходан за изговор конкретног гласа; 
следи фаза експозиције (вы́держка) − говорни органи се заустављају 
у датом положају или се успорено крећу (паралелно се одвија зву-

³ Разликујемо артикулационе органе (који су у говорном тракту, простору између 
гласних жица и гркљана) од говорних органа, који подразумевају све органе који 
учествују у производњи гласа, почев од плућа, закључно с усном дупљом (више на 
странама 32−36).
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чање гласа); коначно, говорни органи се враћају у неутралан поло-
жај, чиме се реализује фаза рекурзије (рекурсия).  

Како је занимљиво у свом уџбенику описао ове фазе М. В. Панов, 
екскурзија је полазак говорних органа на посао, експозиција − зау-
стављање или успорено кретање говорних органа на радном месту, и 
рекурзија − повратак с посла (Панов 1979: 18).

Наравно, само код изоловано изговореног гласа могу се реали-
зовати све три фазе, док се код гласова у говорном ланцу фаза ек-
скурзије реализује приликом изговора првог гласа фонетске речи 
после паузе, сваки глас обавезно има фазу експозиције (колико фаза 
експозиције − толико гласова), и, коначно, фазу рекурзије има само 
последњи глас фонетске речи пред паузом. У осталим случајевима, 
приликом изговора гласа у говорном ланцу фазе рекурзије претход-
ног и експозиције наредног гласа се преклапају, на пример, у речи 
дом коју наводи М. В. Панов. Врх језика примиче се горњим предњим 
зубима (реализује се фаза екскурзије); додирнувши зубе, језик се зау-
ставља: ваздушна струја савладава преграду и чује се [д] (фаза експо-
зиције); затим се језик одмиче од зуба, креће ка унутрашњости усне 
дупље (фаза рекурзије гласа [д] и екскурзије гласа [о]); језик се мало 
одмиче уназад и придиже се, усне се заобљавају и у том положају се 
изговара глас [о] (фаза експозиције); затим језик заузима неутралан 
положај (рекурзија [о]) а усне се примичу једна другој (екскурзија 
[м]); усне су приљубљене једна уз другу, изговара се [м] (фаза експо-
зиције). Уколико се даље ништа не изговара, усне могу остати у так-
вом неутралном положају (фаза рекурзије). Било је три експозиције, 
дакле, три гласа. (према Панов 1979: 18).

Сугласнички и самогласнички гласови (согла́сные и гла́сные зву́ки). 

У српском језику постоји пет самогласничких гласова: [а], [е], [и], 
[о] и [у]4. С друге стране, постоји 25 сугласничких гласова у позицији 
пред акцентованим вокалом, навешћемо неколико: [б], [г], [ђ]... Која је 
основна разлика коју можемо приметити између ове две велике гру-
пе гласова? То је, управо, одсуство препреке на коју ваздушна струја 

⁴ Увек ћемо све чињенице које се односе на гласовни систем писати у квадратним 
заградама, које су у међународном фонетском алфабету, а и у фонетској транскрип-
цији руског језика која користи ћирилично писмо, обавезне када је реч о презен-
товању гласова и гласовних ланаца (слогова, фонетских речи, синтагми и исказа), 
другим речима, фонетских факата (за разлику од правописних). 
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наилази код самогласничких гласова, односно њено присуство код 
сугласничких гласова. Препрека (прегра́да, препя́тствие) највећа је 
разлика између сугласничких и самогласничких гласова која је чисто 
физичке, артикулационе природе. При изговору самогласничких 
гласова ваздушна струја не савладава препреку, док код сугласничких 
она мора да савлада препреку коју јој постављају артикулациони ор-
гани. Ово директно условљава и следећу велику акустичку разлику 
између ове две групе гласова: самогласници су тонски гласови, тоно-
ви, док су сугласници − шумови с већим и мањим примесама тона или 
без тона (чисти шумови, какви су безвучни консонанти). При изгово-
ру самогласничких гласова гласне жице осцилирају правилно, односно 
једна иста „мустра” осцилације се понавља („мустра” = период). 

Слика 1. Осцилограм дела звучања гласа [ó] из речи кот, четири периода (37 ms) 
осцилација гласних жица (Касаткин 2003: 32)

Када се ради о сугласничким гласовима, овде нема речи о неким 
периодичним осцилацијама, већ гласна жица осцилира врло произ-
вољно, без „мустре”. Осцилограм сугласничког гласа [с] изгледа овако: 
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Слика 2. Осцилограм централног дела звучања гласа [с] из речи оса́, 37 ms. 
(Касаткин 2003: 33)

Све разлике између две велике групе гласова, самогласничких 
и сугласничких о којима ћемо даље говорити, зависе од тога има ли 
у усној дупљи препреке или је нема. Самогласнички гласови се од су-
гласничких разликују и по напрегнутости мишића говорних органа 
при изговору. Самогласнички гласови имају разливену напрегнутост 
(разли́тое напряже́ние), односно, напрегнутост мишића је равномер-
но распоређена у усној дупљи, док сугласнички имају концентриса-
ну напрегнутост (концентри́рованное напряже́ние). Напрегнутост је 
концентрисана на место препреке коју треба савладати. Уколико из-
говоримо два гласа која су врло блиска по положају говорних органа, 
с тим што један има препреку, [ј], и гласа без препреке − [и], осетиће-
мо разлику у напрегнутости мишића. Слаба ваздушна струја (сла́бая 
струя́ во́здуха) прати самогласнике, док је за сугласничке гласове ка-
рактеристична јака ваздушна струја (си́льная струя́ во́здуха), како би 
се савладала препрека. Уколико споро изговоримо реч оса́, осетићемо 
појачање ваздушне струје на сугласнику [с].  

Сугласнички гласови руског језика у позицији пред само-
гла сничким гласом 

Руски језик је језик консонантског типа, садржи велики број 
сугласничких гласова и мали број самогласничких. Због тога опис 
гласовног система руског језика почињемо баш сугласничким гла-
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совима. Сугласнички гласови5 у руском језику имају већу информа-
тивност него самогласнички, што је веома лако проверити. Значење 
многих речи можемо релативно лако одгонетнути када наведемо 
само сугласничке гласове тих речи, на пример: [х-р-ш-й], [к-к-р-з], 
[п᾽-р᾽-т᾽-р᾽-т᾽]. Само по самогласничким гласовима тешко би било од-
гонетнути о којој речи се ради. (Васильев 1975: 105). 

Кратко ћемо илустровати сугласничке гласове руског језика 
тако што ћемо готово сваки (осим неколико изузетака) приказати у 
конкретној фонетској речи пред акцентованим самогласничким гла-
сом [а́]. Иако ће о фонетској транскрипцији речи бити касније (стране 
102−118), већ овде можемо рећи да се руска фонетска транскрипција 
заснива на руској ћириличној азбуци по принципу: један глас = је-
дан знак. За означавање меких сугласничких гласова користи се апо-
строф, на пример [б᾽]. Лако уочавамо чињеницу да руски језик има 
само једно сугласничко слово, на пример, б за два сугласничка гласа 
[б] и [б᾽], док има два самогласничка слова за један глас6. Сугласнич-
ке гласове у конкретним фонетским речима наводили смо идући од 
уснених гласова, преко зубних, предњонепчаних до задњонепчаних, 
давали прво звучне тврде и меке, па безвучне тврде и меке парњаке 
(уколико их има).

[б], [б᾽], [п], [п᾽], ба́нт [ба́], любя́ [б’а́], па́ра [па́], пя́тый [п’а́], 
[м], [м᾽],  ма́ма [ма́], мя́та [м’а́], 
[в], [в᾽], [ф], [ф᾽], ва́нна [ва́], вя́тич [в’а́], фа́брика [фа́], буфе́т [ф’э́], 
[н], [н᾽],  наш [на́], ня́ня [н’а́], 
[д], [д᾽], [т], [т᾽], дам [да́], дя́дя [д’а́], там [та́], тя́нет [т’а́], 
[з], [з᾽], [с], [с᾽], зал [за́], зя́бнет [з’а́] сам [са́], неся́ [с’а́], 
[ц],   ца́пля [ца́], 
[л], [л᾽],  ла́мпа [ла́], ля́мка [л᾽а́] 
[ж],   жа́лость [жа́], 
[ш],   шаль [ша́], 

⁵ Даље у тексту често ћемо користити реч консонант (под којом подразумевамо су-
гласнички глас). С тим што је реч консонант унеколико ужа по значењу: сугласнич-
ки глас обухвата сонанте и консонанте. Више о сонантима и консонантима биће 
речи нешто ниже, на странама 27−28. 
⁶ Иако има разлика у нијансама изговора гласа [а ́] после тврдих и меких суглас-
ничких гласова (више о датој појави на странама 93−94), ради се о једној фонеми, 
једном „еталону гласа”; овај глас бележи се словима а и я после сугласничког слова.
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[ч᾽],   ча́с [ч’а́], 
[ж᾽:],   на дрожжа́х[ж᾽:а́]7, 
[ш᾽:],   щи [ш’:и́], 
[р], [р᾽],  рак [ра́], ряд [р’а́], 
[ј],   я́сли [ја́], 
[г], [г᾽], [к], [к᾽], га́з [га́], жгя́ [г’а́], ка́сса [ка́], ткя́ [к’а́], 
[х], [х᾽].  уха́ [ха́], хи́трый [х’и́].

Табела 3. Сугласнички гласови руског језика пред самогласничким гласовима

Пребројавши конкретне гласове у фонетској речи долазимо до 
дела одговора на питање које смо поставили на самом почетку: Ко-
лико сугласничких гласова има руски језик? Одговор је − 37 суглас-
ничких гласова (37 согла́сных зву́ков). 

 Све сугласничке гласове посматрамо у односу на четири вели-
ке каратеристике: 

• звучност/ безвучност 
• тврдоћа/ мекоћа 
• место творбе
• начин творбе

Прве две особине су парне, односно бинарне: одсуство једне 
значи присуство друге, док место и начин творбе то нису.

Акустичка класификација сугласничких гласова

Шта је то акустичка класификација? Према којим параметрима 
се сугласнички гласови акустички класификују? Акустичка класи-
фикација представља класификацију гласова према учешћу тона/
шума (уча́стие то́на/шу́ма) у њиховом звучању. На страни 24 смо 
видели осцилограм самогласничког гласа [ó] с периодичним осцила-
цијама гласних жица и осцилограм сугласничког гласа [с] који је чист 
говорни шум, односно, припада групи шумних безвучних консонана-
та (шумови без примеса тона). Управо о присуству тона и шума гово-
ри дата класификација. 

Све сугласничке гласове према учешћу тона и шума делимо на 
две велике групе: с једне стране су то сонанти (сона́нты), с друге − 

⁷ Двeма тачкама се у фонетској транскрипцији означава дуг глас.
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шумни консонанти (шу́мные косона́нты). Шумни консонанти обух-
ватају две подгрупе: шумове с примесама тона, или звучне консо-
нанте (зво́нкие консона́нты) и чисте говорне шумове, односно, без-
вучне консонанте (глухи́е консона́нты). 

Сонаната је у руском језику свега 9. Сонанте можемо окарак-
терисати као тонове с примесама шума. Њихови осцилограми вео-
ма личе на периодичне осцилације чистих тонова, односно вокала. 
Управо због тога се пред сонантима, као и пред вокалима, могу изго-
варати и звучни и безвучни шумни консонанти. Гласови [м], [м’], [н], 
[н’], [р], [р’], [л], [л’] и [ј]8 су сонанти руског језика. Када упоредимо 
девет сонаната с 8 сонаната српског језика ([в], [р], [ј], [л], [љ], [м], [н] 
и [њ]) видимо да је у српском језику сонант и глас [в]. Овај глас у ру-
ском језику је шумни консонант, он има безвучни парњак − глас [ф]. 

Остали гласови, када одузмемо 9 од 37, остане 28 − представљају 
шумне консонанте, који се, у зависности од тога да ли има или нема 
примеса тона, деле на звучне (зво́нкие) и безвучне (глухи́е). Шумни 
консонанти руског језика (идући од уснених, преко зубних и предњо-
непчаних ка задњонепчанима):
 

зв. [б] [б’] [в] [в’] [д] [д’] [з] [з’] [ж] [ж’:] [г] [г’]

гл. [п] [п’] [ф] [ф’] [т] [т’] [с] [с’] [ц] [ш] [ш’:] [ч’] [к] [к’] [х] [х’]
Табела 4. Звучни и безвучни консонанти руског језика

Шумни консонанти се од сонаната разликују функционал-
но: пред звучним шумним консонантом може се изговорити само 
звучни шумни консонант. Пред безвучним шумним консонантом 
− само безвучни шумни. Само сонанти имају довољно тона да ис-

⁸ Већина руских аутора, на пример, Бондарко, Касаткин, Акишина и Барановска, 
Књазев и Пожарицка (Бондарко 1998, Касаткин 2003, Акишина, Барановская 2007, 
Князев, Пожарицкая 2011) у сонанте убрајају и глас [j], док већина домаћих аутора, 
на пример Кошутић (Кошутић 1969) и Јазић, глас [ј] убрајају у шумне консонанте, с 
тим што Јазић наводи да је [ј] само функционално сонант, док је по степену препре-
ке он шумни звучни консонант, како га и класификује (Јазић 1966: 11). Александар 
Терзић (Терзић 2003) убраја овај глас и у сонанте и у шумне консонанте, што је 
веома оправдано. Иако глас [ј] има две реализације − и шумну консонантску и со-
нантску, сматрамо да је оправданије класификовати га као сонант; функционално, 
глас [ј] и јесте сонант, односно, пред њим се могу изговорити и безвучни и звучни 
шумни консонанти. С друге стране, његова сонантска, односно полувокалска ва-
ријанта се далеко чешће реализује него консонантска (више о могућим реализа-
цијама гласа [ј] видети на странама 81−85).  
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пред њих могу стајати и звучни и безвучни, као што могу и пред 
вокалима.

Поменули смо разлику при класификовању према учешћу тона 
и шума гласова [в] и [в᾽] у руском и гласа [в] у српском језику. У руском 
су оба гласа шумни консонанти, звучни, имају безвучне парњаке. И у 
руском језику ови гласови имају сонантске особине: рецимо, испред 
гласова [в] и [в᾽] не морају стајати строго звучни консонант (пред 
звучним шумним може само звучни шумни), већ може и безвучни 
шумни консонант, на пример: свой [св] или звоно́к [зв]. Када се нађе 
пред безвучним консонантом, [в] се не може звучно више изговара-
ти, већ ће алтернирати (заменити се) са својим безвучним парњаком 
[ф]: овца́ [фц]. Ово је шумна консонантска особина гласа [в], због које 
је и класификован као звучни шумни консонант. У српском језику [в] 
је сонант: овца [вц], свој [св]. Пред њим се могу изговорити и звучни 
и безвучни консонанти, због чега га овако класификујемо.

Из табеле видимо да већина консонаната стоји у пару: звучном 
консонанту махом одговара безвучни (који све остале сегментне осо-
бине има исте). Четири су гласа су без одговарајућих парова − [ц], [ч᾽], 
[х] и [х᾽]. Напоменули бисмо да ови гласови немају адекватне парне 
звучне који се могу изговорити пред вокалом у оквиру фонетске речи. 
Њихови звучни парњаци, [дз͡], [д᾽͡ж᾽], [γ] и [γ᾽] се срећу у различитим 
фонетским контекстима, али не и пред самогласничким гласовима у 
оквиру једне фонетске речи. Више о алтернацијама гласова у којима се 
појављују и поменути гласови видети на странама 139−170. 

Степен напрегнутости мишића надгркљанских шупљина и је-
зика већи је код безвучних шумних консонаната него код звучних. 
Површина додира безвучних шумних (на пример, гласа [т]), већа је 
него при изговору шумних звучних (на пример, гласа [д]). Безвучни 
гласови трају нешто дуже него звучни. Већом напрегнутошћу, нешто 
дужим трајањем, безвучни гласови компензују одсуство тона: њих је 
много теже перципирати на слух него звучне (Касаткин 2003: 48−49).

У систему сугласничких гласова постоји 9 сонаната и 28 шум-
них консонаната. Шумних консонаната је три пута више. Коренских 
морфема које почињу сонантима у кореновима CVC9 је једна трећина, 
што говори о активнијој употреби сонаната у језику у односу на шум-
не консонанте. У говору такође постоји тенденција веће употребе со-

⁹ C = сугласнички глас (консонант), V = самогласнички глас (вокал). 
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наната: иако је шумних три пута више него сонаната, у тексту их је 
више свега један и по пут (Бондарко 1998: 44). 

Акустичка класификација обухвата, према Терзићу, (Терзић 
2003: 50−51) и класификацију сугласничких гласова по трајању и 
према перцептивном утиску. Иако ова последња, свакако, припада 
перцептивним фонетским описима о којима нећемо детаљније гово-
рити, и ми ћемо, на овом месту, у оквирима акустичке класификације 
поменуте две поделе навести. Веома је важно уочити на самом по-
четку чињеницу да у руском језику, према трајању (дли́тельность) 
сугласничких гласова постоје два природно дуга гласа, [ш᾽:] и [ж᾽:]. 
Сви остали сугласнички гласови су прости према свом трајању. У ру-
ском језику постоје и дуги гласови настали удвајањем простих; више 
о њима биће речи касније, на странама 171−174. 

И, коначно, перцептивни утисак (перцепти́вное, слухово́е впе-
чатле́ние) обухвата свега неколицину сугласничких гласова. Када 
слушамо гласове [ж], [ш], [ж᾽:], [ш᾽:] и донекле [ч᾽] (који садржи и 
елемент гласа [ш᾽]) стиче се утисак „шуштања”, тако да дате гласове 
зовемо шуштави (шипя́щие). Када слушамо гласове [з], [с], [з᾽], [с᾽] и 
донекле [ц] (који садржи елемент гласа [с]), стичемо утисак пискања, 
па ове гласове зовемо пискави (свистя́щие). 

2
ПОНОВИТЕ И ОДГОВОРИТЕ

1. Шта је говорни глас? Које фазе у изговору конкретног говор-
ног галса издвајамо? 

2. Према којој фази налакше уочавамо број гласова у речи?
3. Која је највећа артикулациона разлика између сугласничких и 

самогласничких гласова?
4. По чему се акустички разликују сугласнички и самогласнички 

гласови?
5. Набројте остале разлике сугласничких и самогласничких гла-

сова и кратко објасните. 
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6. Колико сугласничких гласова има руски језик?
7. Откуд тако велики број сугласничких гласова, много већи у од-

носу на српски језик?
8. Како гласове класификујемо према акустичкој класификацији?
9. Који говорни орган учествује у производњи звучних гласова 

(вокала, сонаната и звучних консонаната)?
10. Који гласови руског језика немају звучне парњаке? 
11. Набројте сонанте руског језика. Који глас је у српском сонант, 

а у руском шумни консоснант? 
12. Која је функционална разлика између сонаната и шумних 

звучних консонаната?
13. Да ли већи степен напрегнутости мишића говорног апарата 

имају безвучни или звучни шумни консоснанти? Зашто? 
14. Који шумни консоснанти дуже трају: звучни или безвучни? За-

што?
15. Који гласови су у говору чешћи: сонанти или шумни консонан-

ти (имамо у виду укупан број једних и других у руском језику)?
16.  Које гласове и по којим особинама зовемо „пискави”, а које 

„шуштави”?

УРАДИТЕ ЗАДАТКЕ

1. Колико има слова, колико гласова? Сколько букв, сколько звуков?
 а) чита́ть: _____ букв; ______ зву́ков.
 б) я́ркий: _____ букв; ______ зву́ков.
 в) мя́со:  _____ бу́квы; _____ зву́ков.
 г) ме́ньше: _____ букв; ______ зву́ков.

2. У руском језику постоји _____ сугласничких гласова и _____ 
    сугласничких слова. Руски језик има 6 самогласничких гласова и 
    _______самогласничких слова.
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3. Попуните линије речју слово или глас.
     __________ је слика __________. 
     __________читамо, а _________ изговарамо.
4. Испишите из речи сугласничке гласове и одредите их према 
     звучности. 
   мёд [  ], [  ].
  пять [  ], [  ].
  зе́лень [  ], [  ], [  ].

5. Подвуците особине које се односе на самогласничке гласове:
    концентри́рованное напряже́ние − разли́тое напряже́ние; сла́бая  
    струя́ во́здуха − си́льная струя́ во́здуха.
 
6. Зашто је ваздушна струја јача код изговора сугласничких гласова   
     у односу на самогласничке?

Артикулациони аспект фонетских описа10 
Артикуляцио́нный аспе́кт фонети́ческих описа́ний

Грађа човековог говорног апарата

У људском организму нема органа који је намењен искључиво 
говору: сви органи које користимо како бисмо говорили (почев од 
плућа, бронхија, гркљана с гласним жицама, језика, усне дупље, уса-
на...) јесу примарно органи за дисање (плућа с бронхијама), органи 
за варење (жвакање, превртање хране и њено примарно разлагање 
почиње већ у усној дупљи), као и органи за фонацију (гркљан с глас-
ним жицама). Нити један орган није намењен искључиво говору, а 
сви заједно се користе за говор. Оно што је било кључно за развој 
говора − јесте развој мозга, моторичких центара у мозгу, могућност 
контроле осцилација гласних жица на одређен начин при изговору 
конкретних гласова, понављање тог истог начина изговора за исти 
глас. „И мајмунови и човекови моторички центри у мозгу директно 
су повезани с неуронима у кичменој мождини, а те везе покрећу ми-
10 Овај део уџбеника, од стране 32 до стране 44, ослања се на уџбеник С. В. Књазева и С. К. 
Пожарице (Князев, Пожарицкая 2005: 18−24) и Л. Л. Касаткина (Касаткин 2003: 8−10.)
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шиће лица, гркљана, руку и прстију. Међутим, оне су код човека мно-
го снажније него код мајмуна, што омогућава прецизнију, делотвор-
нију и финију координацију мишића шаке, прстију и гркљана, укљу-
чујући и гласне жице. Ова способност координације предуслов је за 
фино покретање гласних жица, које омогућава артикулацију гласова 
приликом говора (...)” За способност говора важна је и „анатомска 
промена у положају гркљана у односу на душник. За разлику од мај-
муна, човеков гркљан спустио се дубоко у душник, чиме је омогућена 
артикулација језичких гласова” (Herškovic 2011: 15). 

Када посматрамо човеков говорни апарат (речево́й, произноси́-
тельный аппарат), можемо издвојити три целине или спрата11:

1) доњи спрат, тј. дисајни апарат помоћу ког се формира ваз-
душна струја, неопходна за настанак гласа (фаза иницијације);

2) средњи спрат, тј. гркљан с гласним жицама (горта́нь с го-
лосовы́ми свя́зками) у ком се одвија модулација ваздушне струје у 
гркљану и реализује фаза фонације (само уколико гласне жице ви-
брирају);

3) горњи спрат, тј. надгркљанске шупљине (надгорта́нные 
по́лости) у којима се одвија фаза артикулације у ужем смислу, однос-
но, коначног формирања конкретног гласа. 

Зашто полазимо од доњег спрата, идући нагоре? Говор се одвија 
на издисају, а управо се почетна фаза стварања ваздушне струје и фор-
мира у плућима (фаза иницијације), ово је почетна фаза неопходна за 
настанак гласа и говора, преко гркљана с гласним жицама (фонација) 
и тек коначно се, у усној дупљи, односно говорном тракту (речевой 
тракт) формирају гласови говора (фаза артикулације). Под говорним 
трактом подразумевамо простор од гласних жица до гркљана. 

Доњи спрат говорног апарата (Ни́жний эта́ж речево́го аппа́рата)

Дисајни апарат (Дыха́тельный аппара́т)

Грудни кош је дијафрагмом одвојен од стомачне шупљине. У 
грудном кошу, између 12 пари ребара, налази се дисајни апарат, који 
се састоји од плућа (лёгкие), бронхија (бро́нхи) и душника (трахе́я, 

11 Термин спрат (доњи, средњи и горњи спрат) употребљава Л. Л. Касаткин у свом 
уџбенику фонетике, идући од плућа (доњи спрат), преко гркљана с гласним жица-
ма (средњи спрат), па до усне дупље (горњи спрат) (Касаткин 2003: 8).
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дыха́тельное го́рло). Плућа представљају скуп ситних мехурића ис-
пуњених ваздухом. Сваки мехурић представља завршетак брон-
хијалног огранка. Бронхијални огранци се обједињују у крупније 
гране које се одвајају од стабла, односно душника. На слици 3 пред-
стављена је схема говорних органа. Душник представља стабло, од 
ког се рачвају гране с мехурићима пуних ваздуха на крају (алвеоле, 
альвео́лы). На схематској слици дрво расте одозго надоле.

Дисање је веома важно за говор, без здравог дисајног апарата 
тешко да се може гласно говорити. Механизам дисања заснива се на 
смењивању удисаја и издисаја. Можемо рећи да постоје две врсте ди-
сања: физиолошко дисање (физиологи́ческое дыха́ние) и говорно 
дисање (речево́е дыха́ние). Удисај и издисај код физиолошког дисања 
су сличне дужине, односно, удисај је једнак издисају. Код говорног 
дисања удисај је краћи и бржи, док је издисај и до три пута дужи од 
удисаја; количина ваздуха коју у плућа удахнемо је и до три пута већа 
него код физиолошког дисања. Управо се на издисају и одвија говор, 
а ова фаза зове се фазом иницијације. 

У зависности од тога да ли се говор одвија на удисају или из-
дисају, постоје ингресивна (ингресси́вная) инцијација (формирање 
говора на удисају) и егресивна (эгресси́вная) иницијација. Најчешћи 
облик иницијације је егресивна иницијација, односно, говорење на 
издисају, док се поједине речи, врло често узвици (А!) могу изгово-
рити на удисају. Кликтави и цоктави језици бушманских племена су 
језици с ингресивним иницијацијама. 

Слика 3. Схема основних елемената говорних органа (Князев, Пожарицкая 2005: 19)
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Средњи спрат говорног апарата (Сре́дний эта́ж речево́го ап-
па́рата)

Гркљан с гласним жицама (горта́нь с голосовы́ми свя́зками) 

У горњем делу душника налази се гркљан с гласним жицама. Гр-
кљан је одозго покривен епиглотисом (эпигло́ттис, надгорта́нник). 

У гркљану се одвија фаза фонације: ово је фаза коју нема сваки 
глас говора. Односно, уколико гласне жице вибрирају − реализује се 
фаза фонације. Уколико не вибрирају − фаза фонације изостаје. Дру-
гим речима, иницијација и артикулација су обавезне фазе гласа, док 
фазу фонације имају само звучни гласови. 

Горњи спрат говорног апарата (Ве́рхний эта́ж речево́го аппа́рата)

Изнад гркљана налази се ждреона шупљина или дупља 
(по́лость гло́тки), из које се издвајају усна и носна дупља (полости 
рта и но́са). Усна и носна дупља подељене су непцем (нёбо). Пролаз 
ваздушне струје у носну дупљу регулише меко непце с ресицом (мя́г-
кое нёбо, у́вула, ма́ленький язычок): уколико је меко непце с ресицом 
спуштено, пролаз у носну дупљу је отворен; уколико је подигнуто, 
пролаз је затворен. У усној дупљи налазе се артикулациони органи 
(о́рганы артикуля́ции; артикули́рующие о́рганы): усне (гу́бы), зуби 
(зу́бы), алвеоле (альвео́лы), тврдо и меко непце (твёрдое и мя́гкое 
нёбо), ресица (у́вула) и језик (язы́к). Артикулациони органи деле се 
на покретне или активне (подви́жные, акти́вные): доња усна, је-
зик, увула и непокретне или пасивне (неподви́жные, пасси́вные): 
горња усна, непце, зуби, алвеоле. Обе усне су покретне у принципу, 
оне су мишићни набори, самим тим их можемо контролисати и по-
кретати. Међутим, за доњу усну, која је на доњој вилици (ни́жняя 
че́люсть), која је покретна, кажемо да је активни артикулациони ор-
ган, док је горња усна, која је на горњој вилици (ве́рхняя че́люсть) 
која није покретна − пасивни, односно, непокретни орган. Како каже 
М. В. Панов, „пасивни органи се не крећу, они чекају да им приђу ак-
тивни артикулациони органи. Они нису гости, већ имају госте.” (Па-
нов 1979: 20).

Језик је најпокретнији говорни орган у усној дупљи. Горња по-
вршина тела језика дели се на врх језика (ко́нчик языка́, лат. apex), 
леђа језика која се деле на предњи, средњи и задњи део (спи́нка 
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языка́, лат. dorsum: пере́дняя часть, сре́дняя часть, за́дняя часть) и 
корен језика (ко́рень, лат. radix). 

Језик, као активни орган препреку прави на непцу, које, се, та-
кође, дели на три дела: предње, средње и задње непце (пере́днее, 
сре́днее и за́днее нёбо). 

Простор између гласних жица и усана, у коме се одвија фаза ар-
тикулације, зове се говорни тракт (речево́й тракт). Иако артикула-
ција може бити реализована у целом говорном тракту, у руском је-
зику (а и у српском) она се реализује увек у усној дупљи. Сам термин 
„артикулација” користи се у ширем и ужем значењу. У ширем зна-
чењу он се односи на све три етапе (од иницијације до артикулације 
у ужем смислу) и у ужем значењу: само последња фаза када се ствара 
конкретан глас у усној дупљи и представља положај (кретање) го-
ворних органа који придаје специфичну конфигурацију говорном 
тракту неопходну за изговор конретног гласа.

Место творбе конкретног гласа именоваћемо, узимајући у об-
зир активни и пасивни говорни орган. Термини који се користе код 
активних органа: 

доња усна (први део назива: гу́бно-)

предњи део језика (први део назива переднеязычный)

средњи део језика (први део назива среднеязы́чный)

задњи део језика (први део назива заднеязы́чный)

Термини које користимо код пасивних органа: 

горња усна (други део назива губно́й)

горњи зуби (други део назива зубно́й)

алвеоле и предњи део непца (други део назива передненёбный)

средњи део непца (други део назива средненёбный) 

задњи део непца (други део назива задненёбный)

Сваки активни орган може се приближавати само одређеним 
пасивним органима, па се тако предњи део језика може доћи у кон-
такт само са зубима и предњим непцем, не и са средњим или задњим 
непцем. Највећи број гласова руског језика (сугласничких) управо се 
формира у дентално-алвеоларној зони. 
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Значај артикулационе класификације сугласничких гласова

Поставља се и питање у чему се огледа значај артикулационе 
класификације сугласничких гласова. Могли бисмо издвојити неко-
лико ствари: 

1) учење страних језика: имитативни метод није увек довољан за 
правилан изговор гласова; неопходно је, врло често, укључити и анали-
тичку компоненту која би се огледала у конкретном положају говорних 
органа при изговору гласа. Веома често гласове страног језика посма-
трамо кроз призму најсличнијих гласова матерњег језика и потребна 
је осетљива перцептивна база да би онај ко учи страни језик правилно 
чуо, па самим тим успео да правилно изговори гласове страног језика; 

2)12 учење читања с усана за глувонеме: управо конкретна арти-
кулација гласова уз веома важно кретање усана за сваки конкретан 
глас помаже глувонемима да читају с усана, односно, разумеју говор 
саговорника чије лице виде. 

3) приликом надсинхронизације филмова: управо су двоуснени 
и уснено-зубни сугласнички гласови кључни за надсинхронизацију. 
Аутори текстова за надсинхронизацију текст надсинхронизације уса-
глашавају с текстом језика оригинала управо у подударању уснених 
и уснено-зубних сугласника у оба језика. Уколико у речи језика ори-
гинала имамо један двоуснени глас, треба ускладити и реч преводног 
језика на исти начин, да има један двоуснено глас на истом месту; 

4) у дијагностици повреда мозга: приликом повреда мозга (це-
ребралног кортекса) − оболели мешају гласове [б−м−п] или [д−л−н], 
али не и сугласнике различитог места творбе. Тако да лекари могу 
тачно знати који део кортекса је повређен, уколико познају артику-
лациону класификацију сугласничких гласова.

5) у логопедији: приликом исправљања изговора појединих 
гласова неопходна је артикулациона класификација. 

6) учешће у артикулационој бази: изговор гласова на конкретан 
начин у матерњем језику ствара навику устаљених аутоматизованих 
покрета артикулационих органа. Ову тачку можемо додати и првој, 
јер експлицитно изражене особине артикулационе базе неког језика 
представљају добар основ за његово учење.

12 Тачке 2)−5) дали смо према М. В. Панову (Панов 1979: 30−32).
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Артикулациона класификација сугласничких гласова

Шта је то артикулациона класификација? Према којим параме-
трима се сугласнички гласови артикулационо класификују? Артику-
лациона класификација описује и класификује гласове према месту 
и начину образовања (ме́сто и спо́соб образова́ния). 

У оквиру артикулационе класификације прво ћемо говорити 
о месту творбе гласова. Почећемо од усана и уснених гласова, преко 
зубних, непчаних (предњонепчаних, средњонепчаних до задњонеп-
чаних), именујући прво активни говорни орган, па пасивни.

Према месту творбе, именујући гласове према активном говор-
ном органу, издвајамо две велике групе: уснене или лабијалне (губ-
ны́е или лабиа́льные) и језичне (язы́чные).

Када укључимо и пасивни говорни орган у активни, у групи ус-
нених гласова диференцирају се две подгрупе: двоуснени или би-
лабијални гласове (губно-губны́е или билабиа́льные): [б], [б᾽], [п], 
[п᾽], [м] и [м᾽] (пасивни орган − горња усна) и уснено-зубне или ла-
био-денталне (гу́бно-зубны́е или лабиодента́льные): [в], [в᾽], [ф] и 
[ф᾽] (пасивни орган − горњи зуби).  

Којој подгрупи језичних гласова припада конкретан глас за-
виси од тога који део језика учествује у његовој творби: да ли је 
то предњи, средњи или задњи део језика (пере́дняя, сре́дняя или 
за́дняя часть языка́). Предњи део језика у корелацији је са зубима 
(зу́бы) или предњим непцем (пере́днее нёбо) као пасивним органом, 
средњи део језика корелира са средњим непцем (сре́днее нёбо), док 
задњи део језика може корелирати и са задњим непцем (за́днее нёбо) 
и са средњим. Дакле, постоји група предњојезично-зубних гласова 
(переднеязы́чные зубны́е), у коју спадају гласови [д], [д᾽], [т], [т᾽], 
[з], [з᾽], [с], [с᾽], [н], [н᾽], [л], [л᾽] и [ц]13. Затим, предњи део језика с 
предњим непцем прави препреку за предњонепчано-предњоје-
зичне гласове [р], [р᾽], [ш], [ш᾽:], [ж], [ж᾽:] и [ч᾽]. Једини средњоје-
зични-средњонепчани (среднеязычный средненёбный) глас је глас 

13 У артикулационој класификацији предњојезично-зубних и предњојезично-
предњо непчаних гласова има различитих детаља код руских аутора. У овој књи зи 
наво димо класификацију која се подудара с највећим бројем ауторитативних ру-
ских аутора уџбеника фонетике, односно с Булањином, Касаткином, Аванесовом, 
Пановом (Буланин 1970: 53, Аванесов 1984: 61, Касаткин 2003: 39, Касаткин 2009: 
56, Панов 1999: 61). Књазев и Пожарицка пак (Князев, Пожарицкая 2005: 35 Кня-
зев, Пожарицкая 2011: 49) глас [л] класификују као предњојезично-зубни, док глас 
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[ј]. Задњи део језика може корелирати са задњим непцем или пак са 
средњим непцем. Гласови [к], [г] и [х] су задњојезични-задњонеп-
чани гласови (заднеязы́чные задненёбные). Њихови меки парњаци, 
гласови [к᾽], [г᾽] и [х᾽] − задњојезични-средњонепчани (заднеязы́ч-
ные средненёбные)14.  

У систему сугласничких гласова, имајући у виду само активни 
говорни орган, постоји 10 уснених, 19 предњојезичних, 1 средњоје-
зични и 6 задњојезичних гласова. У речима које садрже коренске 
морфеме CVC, са 34% заступљни су уснени гласови, са 52% предњоје-
зични, са 3% средњојезични глас [ј], и са 14% задњојезични гласо-
ви. Ово значи да су најфреквентнији уснени гласови (има их 10, а 
заступљени су с 34%). У тексту су најфреквентнији предњојезични 
и средњојезични, затим уснени и, коначно, задњојезични (Бондарко 
1998:43).

Међу предњојезичним сугласничким гласовима (које називамо 
и короналнима, од енгл. coronal, рус. корона́льные) разликујемо апи-
калне (апика́льные), ламиналне (ламина́льные) и ретрофлексне 
(ретрофле́ксные), у зависности од тога који конкретан део предњег 
дела језика узима учешћа у њиховој артикулацији. Апикални гласови 
се артикулишу врхом језика (ко́нчик языка́), као што је, на пример, 
руски глас [р], ламинални се артикулишу предњим делом леђа јези-
ка, као што је, на пример, руски глас [с], док се ретрофлексни гласови 
артикулишу доњом површином језика (оваквих гласова у руском је-
зику нема).

Ламинални гласови се могу артикулисати или целим предњим 
делом језика, укључујући и врх језика, или предњим делом језика 
док је врх језика опуштен (оваква ламинална артикулација назива се 
дорсалном (дорса́льная). Руски зубни [с] и [з] су дорсални, док су [т], 
[д], [н], [л] ламинални у ужем смислу (предњи део језика укључујући 
и његов врх учествује у артикулацији ових гласова).

У вези с апикалним артикулацијама се издвајају и какуминал-
ни гласови (какумина́льные): при артикулацији руских [ш] и [ж] се врх 

[л᾽] класификују као предњојезично-предњонепчани глас. 
14 Традиционално се гласови [к᾽], [г᾽] и [х᾽] могу класификовати као задњојезич-
ни и задњонепчани гласови. Овако је код домаћих аутора: Терзић их наводи као 
задњојезичне и задњонепчане, с тим што у напомени додаје да они могу бити и 
средњојезични (Терзић 2003: 55) − чињеница на коју не наилазимо код руских ау-
тора, и палатовеларни према пасивном органу (Терзић 2003:55).  
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језика и цео предњи део језика се издиже, а средњи део језика улеже 
(Књазев, Пожарицка 2005: 25). Неки аутори сматрају и руски глас [л] 
какуминалним гласом (видети више о сонанту [л] на страни 75 ).

Сваки од активних органа може да приђе само одређеним па-
сивним органима из физиолошких разлога. Задњи део језика физи-
олошки не може додирнути предње непце, као што ни доња усна не 
може додирнути непце, већ само горњу усну, или зубе. Пошто смо 
представили карактеристике сугласничког система руског језика 
везане за место творбе, видимо да се велика већина гласова руског 
језика образује у зубно-предњонепчаној зони. 

У претходним пасусима дали смо преглед места творбе сугласнич-
ких гласова руског језика. Поред места, артикулациона класификација 
описује и начин творбе датих гласова. Под начином творбе подразуме-
вамо, с једне стране, начин образовања препреке (спо́соб образова́ния) и 
начин њеног савладавања (спо́соб преодоле́ния препя́тствия). 

Три велике групе препрека познаје руски језик: 1) тесначну 
препреку, односно образовање теснаца између активног и пасивног 
органа (щель), затим 2) потпуну преграду (смы́чка), односно актив-
ни и пасивни орган се потпуно затварају и спречавају пролаз ваздуш-
ној струји и, коначно, 3) вибрирање активног говорног органа, од-
носно, језика (дрожа́щий о́рган артикуля́ции).

1) Групу гласова називамо тесначни (щелевы́е), уколико их 
именујемо по облику препреке, односно, фрикативни (лат. fricatio − 
трење), струјни (фрикати́вные) или спиранти, уколико их именујемо 
према начину савладавања препреке. Гласови [в], [в᾽], [ф], [ф᾽], [з], [з᾽], 
[с], [с᾽], [ж], [ш], [ж᾽:], [ш᾽:], [ј], [х] и [х᾽] имају тесначну препреку која 
се превазилази уз трење, фрикацију ваздушне струје која пролази из-
међу приљубљеног активног уз пасивни говорни орган, уз карактери-
стичан турбулентни шум. Ова група гласова назива се још тесначни 
средишњи гласови (щелевы́е среди́нные), јер ваздушна струја пролази 
средином теснаца који образују говорни органи. Два су тесначна боч-
на (фрикати́вные боковы́е) гласа, [л] и [л᾽]. Ваздушна струја пролази 
између бокова језика и зуба, код неких људи само између једног бока 
језика који прави са зубима теснац (Касаткин 2003: 40)15. 

15 Књазев и Пожарицка, на пример, дате гласове не уврштавају уопште у фрикатив-
не, већ у само у бочне, односно латерале, наглашавајући да су ово апроксиманти; 
пошто никаквог шума нема при изговору [л] и [л᾽], они не могу бити тесначни, 
наводе Књазев и Пожарицка (Князев, Пожарицкая 2011: 38). У овој књизи, као и 
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Теснац средишњих фрикативних гласова може бити округао 
или пљоснат. У руској литератури, с овим у вези, постоје два терми-
на: круглощелевы́е согла́сные зву́ки [з], [з᾽], [с] и [с᾽] и пло́скощелевые 
− сви остали средишњи тесначни. 

Гласови [ж] и [ш] имају два могућа места препреке: први фокус 
(препрека) је на основном месту творбе, односно чине га предњи 
део леђа језика и предње непце, а други фокус представља издигнут 
задњи део језика ка задњем непцу. Уколико постоје обе препреке, ове 
гласове још зовемо и двофокуснима (двухфо́кусные). Касаткин сма-
тра да дате гласове не изговарају сви говорници као двофокусне, већ 
долази веома често до изостајања другог фокуса (задњи део језика са 
задњим непцем). Дакле, уколико постоји један фокус, теснац се оба-
везно повећава, па према Касаткину, гласови [ж] и [ш] су и гласови с 
дугим теснацем (длиннощелевы́е)16 (Касаткин 2003: 40).

2) Група преградних (оклузивних) сугласничких гласова 
(смы́чные согла́сные зву́ки) обједињена је моментом потпуног зау-
стављања протицања ваздушне струје кроз усну дупљу. У зависности 
од начина на који се преграда савладава, у оквиру ове групе разли-
кује се неколико подгрупа.

 Носне сугласничке гласове (носовы́е согла́сные зву́ки) [м], 
[м᾽], [н] и [н᾽] одликује потпуна прeграда на уснама, односно зубима; 
ваздушна струја савладава дату препреку тако што се завеса меког 
непца спушта и ваздушна струја пролази кроз носну дупљу17.

Експлозивне или праскаве сугласничке гласове (взрывны́е 
согла́сные зву́ки) [б], [б᾽], [п], [п᾽], [д], [д᾽], [т], [т᾽], [г], [г᾽], [к], и [к᾽] 
одликује потпуна преграда на уснама, зубима или непцу; ваздуш-
на струја се задржава иза преграде у усној дупљи, долази до раста 
притиска ваздушне струје на преграду, и, коначно, преграда се уз ек-
сплозију или прасак, уклања. Три су фазе у изговору плозива, како 

многи други аутори (Бондарко 1998: 39, Панов 1999: 64) дате гласове класифико-
ваћемо као струјне бочне сонанте.    
16 Многи аутори сматрају све шуштаве гласове, [ш], [ш᾽:], [ж] и [ж᾽:], гласовима с ду-
гим теснацем (Бондарко, Вербицкая, Гордина 2004: 45−46). Док Бондарко разликује 
„дугoтесначне” од двофокусних: сматра да је правилније назвати гласове [ж] и [ш] 
„дуготесначнима”, јер се други фокус не издваја посебно, већ је теснац дуг, протеже се 
од предњег непца, све до задњег (уз ширење пред крај) (Бондарко1998: 64). 
17 Аванесов је предложио да се гласови [м], [м᾽], [н], [н᾽], [л] и [л᾽] називају још и 
преградно-пролазни (смы ́чно-проходны́е): после потпуне преграде ваздушна 
струја излази кроз нос или на уста. (Аванесов 1956: 142). 
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још зову експлозивне гласове. Први је постављање потпуне прегра-
де или оклузија, затим долази до нарастања притиска унутар усне 
дупље, што називамо још тензијом, и, коначно, долази до уклањања 
препреке уз прасак, односно експлозије. Пошто ваздушна струја из-
лази на уста, ову групу експлозивних зовемо и уснени експлозивни 
(взрывны́е ртовы́е). 

Први пут ћемо навести у оквиру класификације и неколико 
гласова који се не убрајају основних 37 у оквиру групе експлозив-
них гласова, односно подгрупе експлозивних ждреоних или фау-
калних гласова (взрывны́е гло́точные или фаука́льные). Сматрамо 
веома важним одмах навести и дате гласове, јер се управо ради о 
поменутим експлозивним гласовима који, када се нађу непосредно 
испред носних гласова, више немају уснену, већ ждреону експлозију, 
као на пример, у речима обма́н, дно, обме́н, пя́тница, обра́тно. Дакле, 
експлозивни [б], [б᾽], [п] и [п᾽] када се нађу пред [м] и [м᾽]; [д], [д᾽], 
[т] и [т᾽] пред [н], и [н᾽], реализују се као експлозивни ждреони, не 
уснени. У фонетској транскрипцији фаукалне експлозивне гласове 
бележимо на следећи начин: [бм], [б᾽м᾽], [пм᾽], [п᾽м᾽] [дн], [д᾽н᾽], [тн], [т᾽н᾽].  

Африкате или сливени сугласнички гласови (аффрика́ты 
или сли́тные согласные) представљају трећу велику подгрупу оклу-
зивних гласова. Још се називају и преградно-тесначнима (смыч-
но-щелевы́е зву́ки). Њихова артикулација почиње потпуном прегра-
дом, као код експлозивних гласова, а завршава теснацем и фрика-
цијом. Прелаз од потпуне преграде до теснаца је неприметан, не-
могуће је ову границу „уловити” (Акишина, Барановская 2007: 39). 
Овакви су, од основних 37 гласова, гласови [ц] и [ч᾽], и у фонетској 
транскрипцији се могу и другачије обележити, као [т͡с] и [т᾽͡ш᾽]. Ова 
два гласа припадају средишњим африкатама (среди́нные аффри-
ка́ты), јер ваздушна струја после оклузије пролази кроз теснац који 
се ствара у средишњем делу усне дупље. Међу африкатама постоје и 
бочне африкате (боковы́е аффрика́ты) које се јављају у конкретним 
условима, нема их самосталних пред вокалским гласовима, односно, 
нису од основних 37. Када се гласови [т], [т᾽], [д] и [д᾽] нађу пред боч-
ним струјнима [л] и [л᾽] долази до образовања једне бочне африкате 
(комбинација потпуне преграде и бочне тесначне препреке), као, на 
пример, у речима по[д͡л]ый, по[т᾽͡л᾽]и́вый.   

Експлозивни гласови и африкате су веома интересантни, јер 
последња фаза њиховог изговора може изостати у конкретним усло-
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вима. Видели смо да неки од експлозивних гласова не морају имати 
уснену експлозију када се нађу пред конкретним носним. Међутим, 
они не морају имати експлозију уопште, односно, могу се реализова-
ти као имплозивни гласови (со́мкнутые, неразо́мкнутые или импло-
зи́вные зву́ки), наравно, опет када се нађу пред конкретним гласови-
ма или на конкретном месту у речи. Исто важи и за африкате: у кон-
кретним условима може изостати последња фаза, односно, струјање. 
Када се експлозивни гласови или африкате нађу пред експлозивним 
или африкатама истог места творбе, код конкретног гласа изостаје 
експлозија, на пример, о[т͕т]у́да, ó[т͕᾽т᾽]eпель, о[т͕ц]а́, утю́[г͕-г]оря́-
чий (Касаткин 2014: 122). Експлозивни глас може се реализовати као 
имплозивни и када се нађе у позицији апсолутног краја речи после 
вокалског гласа, на пример бра́[т͕]. Звучање последњег имплозивног 
гласа премешта се, у овом случају, на крај претходног вокалског гла-
са, његову рекурзију. Чак се по спектрограмима18 вокалских гласова 
пред имплозивним сугласничким може утврдити о ком конкретном 
наредном имплозивном гласу је реч, да ли је то, на пример, [т͕], [п͕] 
или [к͕] (Касаткин 2003: 42). Имплозивни гласови имају само фазу 
оклузије и тензије, фазу постављања преграде и повећања притиска 
на њу, док последња фаза, фаза експлозије, изостаје19.  

 Шематски би се оклузивни гласови (осим носних) могли на 
следећи начин приказати: 

 

експлозивни:   

африкате: 

имплозивни: 

Слика 4. (Касаткин 2003: 43)

18 Спектрограм је, најједноставније речено, графичка представа гласа. 
19 Књазев и Пожарицка (Князев, Пожарицкая 2011: 38) сматрају да имплозивни 
гласови могу бити експлозивни или носни, без последње фазе (експлозије, однос-
но протицања ваздушне струје кроз нос). Бондарко, Вербицка и Гордина такође 
убрајају и носне у могуће имплозивне (Бондарко, Вербицакая, Гордина 2004: 37). 
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 3) Вибранти (вибра́нты, дрожа́щие зву́ки) су гласови [р] и 
[р᾽]20. Вибранти се образују тренутним додирима (ударима) врха је-
зика о предње непце. Препрека је тренутна, а број вибрација се креће 
од једне до три (највише четири): меко [р᾽] има само један удар језика 
у свим позицијама, [р] има један удар пред вокалом и у интервокал-
ској позицији21; два до три удара има [р] пред сугласничким гласови-
ма. Л. Л. Касаткин наводи да после сугласничких гласова сонант [р] 
има два удара (т[р]ава́). При изговору вибраната некада не долази 
до контакта врха језика с предњим непцем, што се чешће дешава са 
сонантом [р᾽]. У том случају овај глас је ближи струјнима по начину 
творбе (Касаткин, 2003: 43)22. 

У систему сугласничких гласова постоји 18 преградних, 16 
струјних и 2 вибранта (50%, 44%, 6%), док 55% коренова почиње 
преградним гласовима, 37% струјнима, а 8% вибрантима. Очигледно 
је да је удео преградних и вибраната у кореновима речи већи у одно-
су на њихов квантитет, док су струјни на последњем месту (Бондарко 
1998: 43−44).

Представљајући сугласничке гласове руског језика према начи-
ну творбе, махом смо представљали оне сугласничке гласове који се 
могу наћи пред самогласничким у оквиру речи. Представили смо не-
колико гласова који су ван ових 37 основних гласова: то су ждреони 
експлозивни (стр. 42), бочне африкате и имплозивни гласови (стр. 
43). Овде ћемо илустровати још неколико гласова који се налазе у 
оквирима фонетских речи23 (једна фонетска реч, две ортографске). 
На пример, звучна варијанта африкате [ц], глас [д͡з] појављује се у 
позицији пред звучним сугласничким гласовима, на пример: отец 
бы. Речца бы је енклитика, односно, нема свој акценат, налази се по-
сле акцентогене речи, представља део исте фонетске речи. Тако да 
се уместо гласа [ц] овде реализује глас [д͡з]: оте́[д͡з]бы. Или, звучни 

20 Гласови [р], [р᾽], [л] и [л᾽] се називају и ликвидама, у руској литератури још пла́в-
ные согла́сные. 
21 Постоји и термин за једноударне − tap, тренутни ударни („мгновенные толчко-
вые)” (Касаткина 2013: 85; Касаткина 2013: 86, фуснота 25).  
22 Касаткин у вези са сонантима [р] и [р᾽] наводи да су три и више удара могућа 
само при емфази, односно, посебно наглашеном изговору овог сонанта (Касаткин 
2003: 44), док С. В. Књазев и С. К. Пожарицка наводе да пред сугласничким гла-
совима или паузом ови гласови могу имати два, а понекад и три удара (Князев, 
Пожарицкая 2011: 38). 
23 Више о фонетској речи на странама 197−199.
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фрикатив [γ] реализује се, такође, пред звучним шумним консонан-
том, на пример: мои́[γ]бы (од моих́ бы). Африката [д᾽͡ж᾽] такође се ре-
ализује у позицији пред звучним шумним консонантом, на пример 
до[д᾽͡ж᾽]бы (од дочь бы). Или, гласови [ɱ] и [ŋ], који се реализују у 
позицијама када се носни сонанти нађу пред уснено-зубним (тра[ɱ]
ва́й) или задњонепчаним (ба[ŋ]к). Табела која следи приказује и ос-
новне и неке од контекстуално условљених гласова руског језика: 

     Табела 5. Систем сугласничких гласова руског језика (Касаткин 2009: 56)

3
ПОНОВИТЕ И ОДГОВОРИТЕ

1. Који гласови руског језика су природно дуги?
2. Да ли постоје органи у човековом организму намењени само 

говору? Образложите.
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3. И руски и српски језик припадају језицима с егресивним типо-
вима иницијације. Шта то значи? Постоје ли другачији језици 
према типу иницијације?

4. Наведите говорне органе у ширем смислу? Колико „спратова” 
смо помињали и који органи се налазе на ком спрату?

5. Која је разлика између физиолошког и говорног дисања?
6. Шта је говорни тракт?
7. Шта је фонација? Који гласови је имају?
8. Шта су пасивни, шта активни говорни органи?
9. Који орган је најпокретнији? Наведите његове делове. Који 

део највише учествује у творби сугласничких гласова?
10. С којим пасивним органом језик најчешће корелира?
11. Шта су артикулациони органи у ширем смислу, а шта артику-

лациони органи у ужем смислу?
12. У којој зони пасивних органа је највећи проценат сугласнич-

ких артикулација руског језика?
13. Када класификујемо гласове према месту творбе наводимо 

два типа органа. О којим органима је реч?
14. Када кажемо да је глас билабијални (или двоуснени), који ор-

ган сматрамо пасивним, који активним? Зашто?
15. Када кажемо „начин творбе” гласа, шта под тим подразумевамо? 
16. Какве препреке постоје код образовања гласова? 
17. Које гласове по начину творбе издвајамо у групи преградних 

гласова?

УРАДИТЕ ЗАДАТКЕ

1. Из следећих речи у квадратне заграде упишите гласовне реа-
лизације подвучених сугласничких слова, одредите их према 
месту творбе (именујте активни па пасивни говорни орган), 
начину творбе и звучности. Пишите на руском језику.

  а) тень [ ] ______________________________________________________________
  б) жать [ ] ______________________________________________________________
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  в) цапля [ ] _____________________________________________________________
г) пёс [ ] ________________________________________________________________

2. О ком је гласу реч?
 а) глухо́й, переднязы́чный передненёбный, щелево́й среди́нный  
          (шипя́щий) [  ]; [  ]. 
 б) зво́нкий, переднеязы́чный зубно́й, щелево́й боково́й [  ]; [  ].  
 в) взрывно́й ртово́й, глухо́й, губно-губно́й [  ]; [  ].  
 г) заднеязы́чный средненёбный, щелево́й, глухо́й [  ].
Зашто су у примерима а), б) и в) могућа два тачна одговора?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 
3. Прочитајте тврдње. Напишите на линију један (одговарајући) 
појам од појмова понуђених испод задатка. 
 
1) Када се експлозивни глас нађе на апсолутном крају речи може 
да се реализује тако да експлозије нема. Тада се може десити да 
се звучање овог гласа премести на крај претходног вокалског 
гласа, као, на пример, у речи боб [п]. Овакви гласови зову се још и 
____________________________. 
 

2) Гласове који су експлозивни, али им експлозија није уснена 
(као код [д] или [т]), већ се фонациона струја враћа кроз 
нос и разбија о зидове ждрела (пример «дно [дн]»– зовемо 
____________________________.

3) Ови гласови могу бити „двофокусниˮ или „једнофокусниˮ. То 
да су гласови двофокусни значи да имају две препреке, једну 
основну (коју формира предњи део језика са предњим непцем), 
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другу допунску (коју формира задњи део језика са задњим 
непцем). Зову се још и ____________________________.
 
4) Ови гласови имају преграду која је комбинација потпуне 
преграде и тесначне препреке. Зову се ________________________________. 
 
аффрика́ты, взрывны́е гло́точные, взрывны́е ртовы́е, имплози́вные, 
круглощелевы́е, плоскощелевы́е, щелевы́е, боковы́е аффрика́ты.

4. Код струјних (тесначних) гласова разликујемо две велике 
подврсте: то су 
_______________________ и _______________________________. У прву групу 
спадају, на пример, гласови [  ], [  ], [  ], док у другу групу спадају 
само гласови [  ] и [  ]. 

5. Из следећих речи у квадратне заграде упишите гласовне 
реализације подвучених сугласничких словa одредите их 
само према начину творбе. 
приятный [  ] ____________________________;
обмен [  ] ______________________________;
для [  ] ______________________________.
Да ли ови гласови припадају основним гласовима (којих је 37) 
или су позиционо условљени? Зашто? ____________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Артикулационо-акустичка класификација сугласничких гласова

 Артикулациона класификација посматра сугласничке гласо-
ве у односу на њихову тврдоћу, односно, мекоћу (твёрдость/ мя́г-
кость). Супротстављеност сугласничких гласова по тврдоћи, однос-
но, мекоћи, једно је од најрегуларнијих обележја и карактеристично 
је, нарочито, за руски језик (http://phonetics.spbu.ru/sites/default/
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files/res/man/053.html). У руском језику постоји 15 парова (30 су-
гласничких гласова) сугласничких гласова који се разликују само по 
обележју тврдоћа/ мекоћа. Још је 7 гласова који немају парове у одно-
су на особину тврдоћа/ мекоћа, а то су увек тврди: [ж], [ш] и [ц], као и 
увек меки [ж᾽:], [ш᾽:], [ч᾽] и [ј]. 

твёрдый [б] [п] [м] [в] [ф] [д] [т] [з] [с] [н] [л] [р] [г] [к] [х]

мя́гкий [б᾽] [п’] [м᾽] [в’] [ф᾽] [д’] [т᾽] [з’] [с᾽] [н᾽] [л’] [р᾽] [г᾽] [к’] [х᾽]

Табела 6. Парни тврди и меки гласови руског језика

 На примеру схеме рендгенограма24 гласова [п] и [п᾽] и [к] и [к᾽], 
уочавамо велику разлику у положају језика код изговора тврдог гла-
са у односу на меки:

Слика 5. Схеме артикулација гласова а) [п] и [п᾽]; б) [к] и [к᾽] (Касаткин 2009: 55)

Гледајући дати рендгенограм, уочавамо да је језик код изговора 
гласова [п᾽] и [к᾽] померен јако унапред, да се место додира пасив-
ног говорног органа код гласа [к᾽] разликује у односу на [к], због чега 
смо га у оквиру артикулационе класификације према месту творбе 
и класификовали као задњојезично-средњонепчани (а његов тврди 
парњак као задњојезично-задњонепчани). Ово кретање језика уна-
пред и нагоре према тврдом непцу, односно палатуму јесте допунска 
артикулација ‒ палатализација, (дополни́тельная артикуля́ция; 

24 Рендгенограм представља схематизован рендгенски снимак артикулационих 
органа говорника из левог профила. На ренденограму (који је схематски прика-
зан) може се пратити положај језика, зуба, усана, непца; уколико се схеме рендге-
нограма два веома блиска гласа (као што су, на пример, [к] и [к᾽]) прикажу једна 
преко друге, лепо се може пратити разлика у положају језика приликом изговора 
тврдог у односу на меки. Ренденографија припада једном од експерименталних 
метода артикулационе фонетике. 
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палатализа́ция). У случају изговора гласа [к᾽] палатализација је иза-
звала и померање основног места творбе пасивног говорног органа, 
које се разликује у односу на тврдо [к]. Ова допунска артикулација 
постоји код свих парних меких сугласничких гласова, односно, код 
већине. Код задњојезичних гласова овај покрет је најуочљивији. Па-
латализација представља допунски покрет средњег дела леђа језика 
ка тврдом непцу (палатуму), отуд назив палатализација. Будући да је 
покрет језика ка палатуму код гласа [ј] у склопу његове основне ар-
тикулације (основног места творбе), глас [ј] називамо палаталним 
гласом, док су сви парни меки гласови − палатализовани. Термини 
палатализован глас и мек глас нису синоними у пуном смислу. Мек 
глас покрива шири опсег значења: глас [ј] је мек глас, али није пала-
тализован. Палатализовани гласови су, такође, меки. Палатализација 
је најзначајнија допунска артикулација за руски језик: кретањем је-
зика ка палатуму добија се 15 палатализованих сугласничких гла-
сова; сваки од ових гласова је самосталан глас и посебна је фонема. 
У руској фонетској транскрипцији палатализација се означава апо-
строфом, како смо већ много пута бележили палатализоване гласове. 
У Међународном фонетском алфабету означава се малим словом „j” у 
експоненту: [kj], на пример.

Палатализованих гласова у руском језику је 15. Степен њихове 
палатализованости није исти. Најмање палатализован је вибрант 
[р᾽] због свог начина творбе, веома кратког додира предњег дела 
језика с предњим непцем који може и одсуствовати. Мали је степен 
палатализације и код двоуснених и уснено-зубних гласова [б᾽], [п᾽], 
[м᾽], [в᾽] и [ф᾽]. Код наведених гласова допунска артикулација касни 
за основним местом творбе, нису синхронизоване основна и допун-
ска артикулација. Притом су и удаљене једна од друге (основна је ус-
нена, допунска ‒ језичка), активни органи код основне артикулације 
(доња усна) одвојена је од допунске (предњи део језика), односно два 
активна органа учествују у изговору меких палатализованих усне-
них. Већи степен палатализованости имају предњојезично-зубни и 
предњојезично-предњонепчани гласови: активни говорни орган, од-
носно предњи део језика, креће се ка палатуму или зубима ка свом 
основном месту творбе. Овај покрет потпуно се поклапа с покретом 
допунске артикулације и степен палатализованости датих група гла-
сова знатно је већи. Најпалатализованији гласови руског језика су 
[к᾽], [г᾽] и [х᾽]. Код њих, чак, допунска артикулација, у кретању језика 
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ка палатуму, одвуче задњи део језика чак до средњег непца, површи-
на додира задњег дела леђа језика и средњег непца је доста велика, 
због чега су ово најпалатализованији гласови руског језика. 

Постојање допунске артикулације, нарочито уколико је место 
допунске артикулације близу места основне артикулације доводи 
до могуће промене основног места творбе палатализованог гласа у 
односу на веларизовани (веларни), или начина творбе. До промене 
места творбе у односу на [к], [г] и [х] долази код палатализованих 
парњака [к᾽], [г᾽] и [х᾽], као што смо управо видели. Најизразитија 
промена начина творбе је код гласова [д᾽] и [т᾽]. Они се врло изрази-
то африкатизују (аффрикатизи́руются, аффрикатиза́ция) и стро-
го с артикулационе тачке гледишта, ово и јесу африкате: [д᾽з᾽], [т᾽с᾽] 
(Князев, Пожарицкая 2005: 28), док се традиционално ови палатали-
зовани гласови класификују као експлозивни по начину творбе (фо-
нолошки аспект), јер су у опозицији с тврдим парњацима.

Мекоћа руских палатализованих гласова најмања је пред вокал-
ским гласовима предњег реда ([и] и [э]), почетна фаза изговора ових 
гласова може чак бити непалатализована. Мекоћа руских палатализо-
ваних гласова највећа је пред вокалима задњег реда, односно пред [о] и 
[у]. Такође, мекоћа је већа код безвучних палатализованих, него код њи-
хових звучних парњака, што је у директној вези с напрегнутошћу која је 
већа код безвучних него код звучних, о чему је било речи на страни 29. 
Степен мекоће палатализованих расте када њиховом изговору претхо-
ди вокалски глас [и]. Покрет језика приликом његовог изговора допри-
носи већој мекоћи палатализованог гласа (Любимова 2011: 72). 

Артикулационо-акустичка класификација најједноставније и 
најочигледније представља систем сугласничких гласова руског је-
зика. Рекли смо да је палатализација допунска артикулација. Постоји 
ли у руском језику још допунских артикулација? Шта је основна ар-
тикулација? Основна артикулација представља рад говорних органа 
који обезбеђује опште услове за изговор конкретног гласа. На при-
мер, за глас [г] основна артикулација је задњојезичност и задњонеп-
чаност, експлозивност и рад гласних жица (Акишина, Барановская 
2007: 31). У претходним пасусима под основном артикулацијом (за 
разлику од допунске) подразумевали смо место творбе. Активне до-
пунске артикулације у руском језику су још и веларизација (веляри-
за́ция) и лабијализација (лабиализа́ция). Све три наведене допунске 
артикулације тичу се сугласничких гласова. 
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Веларизација као допунска артикулација представља кретање 
задњег дела језика ка меком непцу, односо, велуму25. Овај допунски 
покрет језика имају сви веларизовани гласови, с тим што је код неких 
гласова, на пример, код зубних, веларизација изражена минимално, у 
нешто већој мери изражена је код уснених, док је најизраженија код 
гласова [р], [л], [ш] и [ж]26. За гласове [к], [г] и [х] не можемо рећи да 
су веларизовани, јер је покрет задњег дела језика ка задњем непцу 
део њихове основне артикулације, па за њих кажемо да су веларни. 
У руској фонетској транскрипцији веларизација се не означава, док 
се у Међународном фонетском алфабету означава на следећи начин: 
[lˠ] (грчка „гама” у експоненту). 

Постојање палатализованих и веларизованих сугласничких 
гласова најизразитија је специфичност руске фонетике (Реформат-
ский 1999: 180).

Лабијализација (лабиализа́ция) је допунска артикулација коју 
имају сви сугласнички гласови у позицији пред гласовима [о́] и [у́]. 
Она се обележава малим „о” у експоненту: [до]о́м.   

Поред палатализације, веларизације и лабијализације Касаткин 
издваја код сугласничких гласова руског језика и фарингализацију 
као допунску артикулацију (фарингализа́ция) коју дефинише као су-
жење ждреоног резонатора и смањење његовог обима код тврдих 
сугласничких гласова (Касаткин 2003: 45), док Књазев и Пожарицка, 
као и Акишина и Барановска (Акишина, Барановская 2007: 54) ову 
допунску артикулацију не помињу у вези с руским консонантизмом. 

Поред поменутих допунских артикулација које се односе на ру-
ски консонантизам, постоје и допунске артикулације које се односе 
на вокализам, од којих је назализација (назализа́ция) присутна у ру-
ском вокализму.

Већина допунских артикулација проистиче из појава коартику-
лације (коартикуля́ция)27.

25 М. В. Панов наводи занимљиво мнемоничко правило које може олакшати памћење 
правца кретања језика код палатализације и веларизације: мекоћа је везана за кре-
тање језика ка тврдом непцу, тврдоћа − за кретање језика према меком непцу. 
26 Па смо у вези с гласовима [ж] и [ш] на страни 41 говорили као о могућим двофо-
кусним гласовима. 
27 „Коартикулација представља симулатно или скоро симултано појављивање више од 
једног обележја артикулације. Нпр. реч /шум/ обично се изговара с лабијализацијом, 
јер се антиципира утицај лабијалног вокала /у/.” (Subotić, Sredojević, Bjelaković 2012: 35). 
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Меки сугласнички гласови далеко су мање заступљени у гово-
ру него што су то тврди сугласнички гласови. Меки се веома ретко 
појављују пред одређеним вокалским гласовима, на пример, уснени 
меки гласови веома ретко се појављују пред вокалским гласом [у], 
глас [т᾽] се веома ретко појављује пред акцентованим вокалским гла-
совима. Ниже су дати сугласнички гласови руског језика према уче-
сталости у говору (од најучесталијих ка мање учесталима): [т, н, ј, с, 
р, к, в, л, н᾽, п, м, л᾽, д, т᾽, р᾽, з, с᾽, ч᾽, б, ш, г, ф, ж, д᾽, в᾽, х, м᾽, ц, ш᾽:, к᾽, п᾽, б᾽, 
з᾽, г᾽, ф᾽, х᾽]  (Бондарко, 1998: 40, 42).  

4
ПОНОВИТЕ И ОДГОВОРИТЕ

1. Која допунска артикулација постоји приликом изговора гласа 
[б᾽]? Која је његова основна артикулација? 

2. Шта је палатализација као допунска артикулација?
3. Које је најтипичније обележје руског фонетског система? 
4. Који су најпалатализованији гласови руског језика? Зашто?
5. Који гласови руског језика су најмање палатализовани и зашто?
6. Да ли гласови руског језика мењају место или начин творбе 

због допунских  артикулација? Објасните и дајте пример.
7. Шта је веларизација као допунска артикулација? 
8. Шта је лабијализација као допунска артикулација?

Сугласнички гласови руског језика у односу на сугласничке гла-
сове српског 

Дати, прилично опсежан одељак, (стране 53−90) представља 
описе руског сугласничког система у поређењу са српским. Уз сваки 
глас дати су схематизовани рендгенограми који илуструју положај 
говорних органа приликом изговора конкретних гласова. Специ-
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фичности артикулације, као и други акустички или функционални 
елементи, такође су релативно подробно описани. Нема пак много 
питања и задатака који се на њега односе, а део питања је такав да 
одговор треба пронаћи у тексту. Детаљи у вези с изговором гласова 
су ту да би изговор могао бити детаљно упоређен са српским, као и 
да би се што боље усвојила артикулација конкретног гласа. Врло је 
важно, нарочито за студенте почетнике, да имају и опис артикула-
ције уз различите друге специфичности, како би могли да приступе 
учењу изговора руских гласова аналитички. Није довољно ослонити 
се на слух, који нас може преварити, па се особине гласова руског је-
зика врло често поимају као особине гласова српског језика. 

 У датом одељку нећемо описивати детаљно оне сугласнич-
ке гласове руског језика који су веома слични с истим гласовима 
српског језика, а то су билабијални [б], [п], [м], уснено-зубни [в] и [ф], 
предњојезично-зубни [д], [т], [с], [з] и [н], као и задњојезично-задњо-
непчани [к] и [г]. Пошто су руска и српска артикулациона база (виде-
ти о артикулационој бази стр. 231) различите, нећемо рећи да су ово 
гласови „акустички и артикулационо идентични (...) с одговарајућим 
српским сугласницима”, као што пише Алкесандар Терзић (Терзић 
2003: 62). Међутим, пошто палатализовани парњаци датих суглас-
ничких гласова представљају самосталне сугласничке гласове руског 
језика, а посебно су тешки за изговор говорницима српског језика 
(нарочито палатализовани двоуснени и уснено-зубни), детаљније 
пишући о артикулацијама конкретних палатализованих сугласнич-
ких гласова, увек ћемо полазити од њихове основне артикулације, 
која се подудара с основном артикулацијом тврдих парњака. У овом 
делу ћемо дати и нека детаљнија упутства у вези с усвајањем кон-
кретних сугласничких гласова, која залазе у домен методике наста-
ве фонетике руског језика. Сви палатализовани сугласнички гласо-
ви имају допунску артикулацију, палатализацију, односно, предњи 
и средњи део леђа језика је издигнут ка тврдом непцу (палатуму), 
језик заузима положај близак положају при изговору гласа [и]. Сто-
га ћемо ове разлике представити схематизованим рендгенограми-
ма датих гласова. Већина сугласничких гласова руског језика (као и 
српског) артикулише се у предњем делу усне дупље. За већину су-
гласничких гласова активни орган је језик, најчешће се у артикула-
цији сугласничких гласова користи предњи и средњи део леђа језика 
(Любимова 2011: 32). Српски језик, можемо закључити, такође у ар-
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тикулацији сугласничких гласова као активни орган користи језик, 
нарочито предњи и средњи део леђа језика. 

Истакли бисмо и чињеницу да изговор конкретног сугласничког 
гласа, његове особине, зависе доста и од позиције у речи: да ли је по-
зиција апсолутног почетка или краја речи, или, пак, позиција средине 
речи. Оно што је за шумне звучне сугласничке гласове карактеристич-
но јесте да на апсолутном почетку речи долази до њихове вокализа-
ције (долази до појаве призвука самогласничког гласа у почетној фази 
артикулације нарочито фрикативних звучних и сонаната; дужина 
трајања вокалског призвука чини око 30% укупног трајања суглас-
ничког гласа), док је позиција апсолутног краја речи − позиција у којој 
акустичке и артикулационе особине сугласничког гласа слабе, јер до-
лази до инертности говорних органа приликом изговора краја речи 
пред паузом. Сонанти, на пример, када се нађу у позицији апсолутног 
краја речи, делимично губе звучност бар у последњих 20% укупног 
трајања, а некада и потпуно. Такође, у интервокалском положају, код 
сугласничких гласова дужина вокалског призвука који код апсолут-
ног почетка чини око 30% укупног трајања, може чинити и до 60% 
укупног трајања сугласничког гласа, док се звучни струјни и сонанти 
вокализују, као што смо нешто више већ рекли. Интервокалска пози-
ција утиче и на начин творбе. Када се преградни сугласнички гласо-
ви нађу у интервокалској позицији, добијају карактер струјних, услед 
спирантизације. Некада се потпуна преграда делимично, а понекад и 
потпуно замењује тесначном препреком, па струјни карактер може да 
се испољи и до 50% укупног трајања преградног гласа у интервокал-
ској позицији (Любимова 2011: 35−36).    

Појединачне гласове руског језика описиваћемо почев од шум-
них консонаната: уснених (двоуснених и уснено-зубних), преко 
предњојезичних (предњојезично-зубних, предњојезично-предњо-
непчаних), па све до задњојезичних (задњојезично-задњонепчаних и 
задњојезично-средњонепчаних), поредећи их, где год је то неопход-
но и могуће, с одговарајућим сугласничким гласовима српског јези-
ка. Завршићемо дати део сонантима руског језика.
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Сугласнички гласови [б], [п], [б᾽] и [п᾽] 

 [б], [п]  −−−−−−−−−−−−

 [б᾽], [п᾽] − − − − − − − −

Слика 6. Схеме артикулација гласова [б], [п], [б᾽] и [п᾽] (Любимова 2011: 41)

Сугласнички гласови [б] и [п] су двоуснени праскави шумни 
консонанти који се разликују по звучности; [б] је звучни шумни кон-
сонант, док је [п] безвучан. Све наведене карактеристике имају и гла-
сови [б᾽] и [п᾽]. Допунска артикулација је оно што разликује тврде [б] 
и [п] од меких [б᾽] и [п᾽]. Тврди имају веларизацију, отклон задњег 
дела леђа језика ка задњем непцу, велуму, што им даје призвук гласа 
[ы] када се изоловано изговоре, док меки имају палатализацију, што 
им даје призвук гласа [и] при изговору ван контекста. Пошто допун-
ска артикулација (језична, палатализација) касни за основном (дво-
усненом), удаљеност ове две артикулације је, такође, прилична (за 
појмове артикулације гласова, наравно), те дати гласови имају мањи 
степен палатализованости у односу на гласове код којих су место 
творбе и допунска артикулација синхронизоване због близине ме-
ста творбе и допунске артикулације (такви су, на пример, предњоје-
зично-зубни [з᾽], [с᾽], [д᾽], [т᾽]...). Код палатализованих [б᾽] и [п᾽], усне 
се приљубљују уз зубе и мало се развлаче ка угловима, као у благом 
осмеху (Любимова 2011: 58). 

У вези с гласовима [б] и [п] скренућемо пажњу и на следеће 
детаље (о некима од њих је било речи на странама 41−42 у вези с 
начином творбе ових гласова). Гласови [б] и [п] у позицији пред ла-
бијализованим гласовима [о́] и [у́] обавезно добијају допунску ла-
бијализацију, коју у фонетској транскрипцији означавамо словом „о” 
у експоненцијалу: бо́к − [бо]о́к, бу́сы − [бо]у́сы, по́ле [по]о́ле, пу́ля − [по]
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у́ля. Допунска лабијализација постоји и у српском језику, с тим што 
она није тако изразита пред вокалом [о́] као у руском. Руски вокал [о] 
је лабијализованији глас, с елементом артикулације гласа [у] у свом 
почетку: [уо́]. Међутим, уколико се правилно изговори руски вокал 
[о́], допунска лабијализација код претходног сугласничког гласа не 
може изостати. Када се гласови [б] и [п] нађу пред гласом [м] − усне-
на експлозија постаје ждреона, односно фаукална. На пример, у речи 
„обма́н” двоуснена потпуна преграда се поставља, али одсуствује 
уснена експлозија − при прелазу на наредни глас [м] који је носни, 
спушта се завеса меког непца и фонациона струја пролази кроз нос, 
уз слабу ждреону експлозију. Овакав глас смо, према начину творбе, 
именовали и класификовали као фаукални експлозивни [бм]. И, ко-
начно, уколико се нађу на апсолутном крају речи пред паузом, глас 
[п]28 се може реализовати као имплозивни: бо́б − бо́п͕]. У овом слу-
чају експлозије нема. Изворни говорници српског језика веома лако 
усвајају оба гласа, неопходно је указати само на случајеве ждреоне 
експлозије и имплозије као специфичности на које треба обратити 
пажњу у вези с начином творбе. 

Гласови [б᾽] и [п᾽] због своје палатализације имају карактери-
стичан тембр, као и већу напрегнутост у односу на тврде парњаке; 
[б᾽] је, због своје звучности, мање напрегнут него [п᾽]; [б᾽] и [п᾽] не-
мају увек једнак степен палатализације при изговору. Информација 
о томе да су ови гласови палатализовани садржана је у наредном ак-
центованом вокалу који, после палатализованог сугласничког гласа, 
добија дифтонгоидни карактер, постаје неједнородан, односно, у ње-
говој екскурзији (почетку артикулације) појављује се елемент гласа 
[и], што можемо у фонетској транскрипцији изразити на следећи на-
чин: пе́л − [п᾽ие́л]; бе́л − [б᾽ие́л]. Управо неједнородност вокала указује 
на мекоћу претходног сугласника и неопходно је и појаву неједнород-
ности вокалских гласова указивати паралелно с палатализованошћу 
сугласничких гласова. Тежња да се изговори палатализовани суглас-
нички глас, како указује на то Љубимова, може довести до допунске 
аспирације или африкатизације палатализованог гласа, што се у из-
говору странаца перципира као хиперкорекција (Любимова 2011: 
59). Треба инсистирати на пренаглашавању коректног изговора 
управо код самогласничког гласа, тиме што се пренаглашава његова 

28 На апсолутном крају речи реализују се само безвучни шумни консонанти, дакле, 
само [п]. 
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неједнородност, односно, дифтонгоидност, затвореност екскурзије. 
Грешка коју изворни говорници српског језика могу правити у вези 
с изговором датих палатализованих гласова у контексту с акценто-
ваним наредним вокалским гласовима, јесте пренаглашавање глајда 
гласа [и] и његовог изговора као [ј] уз недовољну мекоћу претходног 
палатализованог: пе́л − [пје́л], тебя́ − те[бја́]. На ову појаву указивао 
је још Ђорђе Јазић (Јазић 1966: 52). Такође, за правилан изговор ру-
ских [б᾽] и [п᾽] умногоме може помоћи следеће: треба замислити да 
ћемо после (а, уколико су [б᾽] и [п᾽] у позицији апсолутног почетка 
речи, онда и пре) датог гласа изговорити вокал [и]: тиме ћемо го-
ворне органе довести у положај идеалан за изговор меких [б᾽] и [п᾽]. 
Интервокалска позиција између два вокала [и] је, такође, идеална за 
усвајање [б᾽] и [п᾽].

Сугласнички гласови [в], [ф], [в᾽] и [ф᾽] 

[в], [ф]  −−−−−−−−−−−−

[в᾽], [ф᾽] − − − − − − − −

Слика 7. Схеме артикулација гласова [в], [ф], [в᾽] и [ф᾽] (Любимова 2011: 47)

Гласови [в] и [ф] су уснено-зубни струјни (плоскощелевы́е) шум-
ни консонанти, који се разликују по звучности. [в] је звучни шумни 
консонант, док је [ф] безвучан. Све наведене карактеристике имају и 
гласови [в᾽] и [ф᾽], уз палатализацију као допунску артикулацију. Твр-
ди, пак, имају, веларизацију (све што важи за допунске артикулације 
у односу гласова [б] и [п] према [б᾽] и [п᾽] важи и за дате гласове, више 
погледати на страни 56 ). 
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Глас [в] фонетски и функционално има специфичан статус у ру-
ском језику. Иако смо га сврстали у шумне консонанте, он, по својим 
акустичко-артикулационим и функционалним особинама заузима 
место између шумних звучних консонаната и сонаната. Поседује 
већу звучност него шумни звучни консонанти и комбинује се и са 
звучним и с безвучним шумним консонантима, на пример: твой, 
дво́е. Међутим, у позицији пред шумним безвучним консонантом 
он се функционално понаша као шумни звучни консонант. Другим 
речима, није могућа реализација гласа [в] пред шумним безвучним 
консонантом, већ само гласа [ф], на пример: овца́ − о[ф]ца́. У српском 
језику глас [в] се, традиционално, сврстава у сонанте29. На апсолут-
ном крају речи могућа је реализација само гласа [ф]. Пред лабијали-
зованим вокалским гласовима и дати гласови се лабијализују (као 
и гласови [б] и [п], више о томе на страни 56). Изворни говорници 
српског језика веома лако усвајају оба гласа. Извесну тешкоћу може 
чинити комбинација гласова [вб] или [вб᾽]: в ба́нке, в библиоте́ке. 
Грешке говорника српског језика могу бити у вези с допунском сло-
готворношћу гласа [в], можемо је обележити овако: [вəб] или [вəб᾽], 
коју треба избегавати.

Гласови [в᾽] и [ф᾽] имају допунску палатализацију. Положај уса-
на, због допунске палатализације, исти је као код гласова [б᾽] и [п᾽], 
видети детаљније на страни 57. Најчешће грешке изворних говорни-
ка српског језика везане су, с једне стране, за недовољну палатали-
зованост датих гласова, а с друге, за појачан прелазни елемент гласа 
[и] код неједнородног наредног акцентованог вокалског гласа. Више 
о неједнородности вокалских гласова на страни 94. Да би се усвојио 
изговор палатализованих [в᾽] и [ф᾽] треба замислити да ћемо после 
(а уколико су [в᾽] и [ф᾽] у позицији апсолутног почетка речи, онда и 
пре) датог гласа изговорити вокал [и]. 

29 У књизи „Ортоепска и ортографска норма савременог српског књижевног јези-
ка” налазимо да се глас [в] у српском језику само традиционално класификује као 
сонант спирант; аутори издвајају 7 сонаната у српском језику, не и глас [в] међу 
њима. „Ова недоследност у класификацији произилази из (...) специфичне природе 
и етимологије”. (Subotić, Sredojević, Bjelaković 2012: 40). Дати глас био је прелазни 
глас, односно глајд или полувокал. Билабијални „полувокалски глас [ṷ] постаје ла-
биодентални спирант [в] артикулационо близак сугласнику [ф], који се, међутим, 
ни у једном говору српског језика није потпуно интегрисао у систем опструената 
као звучни парњак гласу [ф]. Данас у језичком систему стандардног српског језика 
овај глас функционише као парадигматски звучан, а синтагматски неутралан кон-
сонант” (Subotić, Sredojević, Bjelaković 2012: 40). За разлику од њих, Б. Милетић, А. 
Белић, Р. Симић, М. Стевановић класификују га као сонант (Милетић 1933; Белић 
1968; Стевановић 1970; Симић, Остојић 1996).
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Сугласнички гласови [з], [с], [з᾽] и [с᾽]
 

 [з], [с]  −−−−−−−−−−−−

 [з᾽], [с᾽] − − − − − − − −

Слика 8. Схеме артикулација гласова [з], [с], [з᾽] и [с᾽] (Любимова 2011: 80)

Гласови [з] и [с] су предњојезично-зубни струјни (круглощеле-
вы́е) шумни консонанти, који се разликују по звучности. [з] је звучни 
шумни консонант, док је [с] безвучан. Све наведене карактеристике 
имају и гласови [з᾽] и [с᾽], уз палатализацију као допунску артикула-
цију. Приликом изговора гласова [з], [с], [з᾽] и [с᾽] предњи део језика 
код алвеола горњих зуба образује теснац у облику жљеба (округла-
стог облика), због чега се ови гласови називају у руској литератури 
круглощелевы́е (округлотесначни). Према перцептивном утиску, ово 
су свистя́щие (пискави) гласови. На апсолутном крају речи могућ је 
изговор само безвучних гласова: [с], односно [с᾽].                 

Приликом артикулације гласова [з] и [с] врх језика наслоњен је 
на доње зубе, док је задњи део леђа језика издигнут ка меком непцу 
(велуму). Веларизација, као и код претходних веларизованих суглас-
ничких гласова, датим гласовима даје призвук гласа [ы]. Лабијализа-
ција гласова [з] и [с], као и њихових меких парњака пред лабијализо-
ваним вокалским гласовима је обавезна: суд − [со]уд, зуд − [зо]уд, сёла 
− [с᾽о]о́ла, зёрна − [з᾽о]ёрна. 

Код палатализованих [з᾽] и [с᾽] предњи и средњи део леђа су 
издигнути ка тврдом непцу, палатуму. Палатализовани [з᾽] и [с᾽] 
имају јачи притисак језика на зубе код образовања теснаца, него њи-
хови веларизовани парњаци и теснац је нешто ужи. Место творбе 
(предњојезично-зубни гласови) и кретање језика у допунској арти-
кулацији су синхронизовани: крећући се ка основном месту творбе 
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језик се издиже ка тврдом непцу. Због тога су [з᾽] и [с᾽] мекши него 
меки двоуснени и уснено-зубни. Ипак, мање су меки од гласова [д᾽] и 
[т᾽], који имају потпуну преграду. Изворним говорницима српског је-
зика није лак изговор руских палатализованих [з᾽] и [с᾽]; ипак, лакши 
им је него изговор палатализованих двоуснених и уснено-зубних. Да 
би се изговор ових гласова боље усвојио, треба замислити да после 
датог гласа (а, уколико су [з᾽] и [с᾽] у позицији апсолутног почетка 
речи онда и пре) стоји вокал [и]. 

Сугласнички гласови [д], [т], [д᾽] и [т᾽] 

[д], [т]  −−−−−−−−−−−−

[д᾽], [т᾽] − − − − − − − −

Слика 9. Схема артикулација гласова [д], [т], [д᾽] и [т᾽] (Любимова 2011: 73)

Гласови [д] и [т] су предњојезично-зубни експлозивни шум-
ни консонанти, који се разликују по звучности: [д] је звучни шумни 
консонант, док је [т] безвучан. Све наведене карактеристике имају и 
гласови [д᾽] и [т᾽], уз палатализацију као допунску артикулацију. Код 
меких палатализованих обавезно је присутна африкатизација, што у 
фонетској транскрипцији означавамо на следећи начин: [д᾽з᾽] и [т᾽с᾽]. 
На апсолутном крају речи могуће су реализације само безвучних [т] 
и [т᾽]. Сва четири гласа подлежу лабијализацији пред лабијализова-
ним вокалским гласовима, на пример: дом − [до]ом, том − [то]ом, дом 
− [до]ом, дёготь − [д᾽о]ёготь, тёмный − [т᾽о]ёмный. 

Приликом изговора гласова [д] и [т] могућ је двојак изговор: 
предњи део леђа језика заједно с врхом језика прави преграду на краје-
вима горњих зуба и алвеолама; део врха језика може се чак видети кроз 
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теснац између горњих и доњих зуба. Напрегнутост језика је велика, 
леђа језика имају испупчен облик. Овакав тип изговора Л. Г. Скалозуб је 
назвао апикално-дорсални (у Любимова 2011: 73). Други могући начин 
изговора је дорсални: врх језика је код доњих зуба, док предњи део леђа 
језика с горњим зубима прави препреку. На схеми артикулације гласо-
ва [д] и [т] (слика 9) представљена је управо оваква артикулација. Код 
једног истог говорника могу бити заступљене и једна и друга врста ар-
тикулације; оне се на слух готово и не разликују (Любимова 2011: 73).

 Уколико се гласови [д] и [т] нађу на апсолутном крају речи, мо-
гућ је аспировани изговор гласа [т], на пример: кот [тс]. Паралелно 
с овом могућношћу, постоји и могућност изговора преградног гласа 
без експлозије, али с фазом постављања потпуне преграде (импло-
зивни глас), о чему је било речи на страни 43 . 

Говорницима српског језика, такође, треба обратити пажњу и 
на могући изговор фаукалног (а не усненог) експлозивног (видети 
страну 42). Наиме, када се гласови [д] и [т] нађу пред гласовима [н] и 
[н᾽] − уснена експлозија постаје ждреона, односно фаукална. На при-
мер, у речи „дно” потпуна преграда се поставља, али одсуствује усне-
на експлозија − при прелазу на наредни глас [н] који је носни, спушта 
се меко непце и фонациона струја пролази кроз нос, уз слабу ждре-
ону експлозију. Овакав глас смо, према начину творбе, именовали и 
класификовали као фаукални експлозивни [дн]. Исто се дешава и 
код следећих речи, на пример: дни − [д᾽н᾽] ([д᾽] је меко, јер је пред ме-
ким [н᾽]), пятно́ − [тн], отня́ть − [т᾽н᾽]. 

Важно је указати и на одсуство уснене експлозије и промену на-
чина творбе гласова [д] и [т], када се нађу пред латералима [л] и [л᾽]. 
Реализују се, такозване, бочне африкате, а гласови [д] и [т] постају 
елементи африкате: потпуна преграда је као код експлозивног [д] 
или [т] и тесначна бочна препрека бочних струјних [л] и [л᾽], на при-
мер, у речима: по́дло [д͡л], для [д᾽͡л᾽], котлы́ [тл͡], тлеть [т᾽͡л᾽]. Више у 
вези с начином творбе ових гласова погледати на страни 42.

Приликом изговора палатализованих [д᾽] и [т᾽] неопходно је 
указати на њихову обавезну африкатизацију. Изворним говорници-
ма српског језика није превише тешко усвајање оваквог изговора. 
Осим исправног изговора сугласничког гласа, треба водити рачуна 
и о неједнородности наредног вокалског гласа, о чему смо писали и 
у вези с изговором претходно описиваних палатализованих суглас-
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ничких гласова. Такође, вокалски глас [и] изговорен (или замишљен) 
пре и после гласова [д᾽] или [т᾽] свакако олакшава изговор ових па-
латализованих гласова, јер се језик налази у идеалном положају за 
њихов изговор (високо и у предњем делу усне дупље). 

Изворни говорници српског језика приликом изговора могу пра-
вити једну грубљу грешку: изговор гласова [ђ] и [ћ] уместо [д᾽] и [т᾽]. На 
овакве грешке указивао је још Ђорђе Јазић (Јазић 1966: 48). Наиме, аф-
рикате српског језика можда представљају најсличније гласове нашег 
језика датим руским и може доћи до могуће замене, па треба одмах, на 
почетном учењу, указивати на разлику у изговору руских [д᾽] и [т᾽] у од-
носу на српске [ђ] и [ћ]. Такође, могуће грешке иду у правцу африкати-
зованог али непалатализованог изговора, па добијамо гласове [дз͡] и [ц]. 

Сугласнички глас [ц]

[ц]  −−−−−−−−−−−− преграда

    − − − − − − − −  теснац

Слика 10. Схема артикулације гласа [ц] (Любимова 2011: 115)

Глас [ц] је предњојезично-зубни, безвучни, сливени, увек тврд 
шумни консонант (пискава африката). На схеми артикулације пред-
стављен је положај језика приликом постављања преграде, и његов по-
ложај приликом фрикације. Приликом постављања преграде предњи 
део леђа језика снажно се наслања на горње зубе и алвеоле, као при 
изговору експлозивног [т], средњи део леђа језика заузима раван, не-
утралан положај, док је задњи део леђа језика издигнут ка задњем 
непцу (веларизација). Затим се преграда отвара и између горњих 
зуба и предњег дела леђа језика ствара се теснац за пролаз ваздуш-
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не струје, као код струјног [с]. Глас [ц] нема свог парњака по мекоћи 
нити звучности. У оквиру фонетске речи (више о фонетској речи на 
страни 197) или на границама речи може се јавити звучна африката 
[дз͡], на пример оте́ц бы − оте́[дз͡б]ы. Позиција коју Љубимова издваја 
као најбољу за увежбавање изговора овог руског гласа јесте позиција 
у којима је преградни део дужег трајања, као у речима учится, братца 
[тц]. Пажњу треба усмерити управо на зубну преграду. У Великом орто-
епском речнику руског језика могућ изговор ових комбинација гласо-
ва се у транскрипцији бележи са [тц] (БОС 2017: 1013). 

Руски глас [ц] тврђи је од српског. Изворни говорници српског 
језика глас [ц] често изговарају с мањом тврдоћом, налик на српски 
исти глас. На већу тврдоћу овог гласа треба обраћати пажњу извор-
ним говорницима српског језика. 

У методици наставе фонетике издвајају се два типа могућих 
грешака: један тип су фонетске грешке − грешке у сегментној или 
супрасегментној фонетици које не нарушавају разумевање речи, оне 
се тумаче као „страни акценат” при говору страног језика; на нивоу 
гласова − ово су могуће грешке: недовољно мек изговор палатали-
зованих гласова, недовољно тврд изговор гласа [ц] и сл. Други тип 
грешака јесу фонолошке грешке − ово су грешке које могу довести 
до неразумевања, јер долази до замене фонема: замена гласа [ц] гла-
сом [с], на пример, замена гласа [б] гласом [в], замена звучних суглас-
ничких гласова безвучним парњацима и обрнуто и сл. Говорници 
српског језика не праве фонолошке грешке (када је реч о артикула-
цији гласова које смо до сада обрадили), не врше замену фонема, већ 
искључиво праве фонетске грешке. Најближа фонолошкој грешки је-
сте недовољно умекшан изговор палатализованог [т᾽] које има јаку 
африкатизацију. Уколико палатализованост изостане или није у до-
вољној мери испољена, глас [т᾽] може се поистоветити с африкатом 
[ц], што може довести до неразликовања двеју фонема, самим тим и 
до фонолошке грешке. 
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Сугласнички гласови [ж] и [ш]

      
 [ж], [ш]  −−−−−−−−−−−−

 [ж᾽:], [ш᾽:] − − − − − − − −

Слика 11. Схема артикулација гласова [ш], [ж], [ш᾽:] и [ж᾽:] (Любимова 2011: 85)

 Описе гласова [ж] и [ш] даћемо одвојено од [ж᾽:] и [ш᾽:]. Они 
нису прави парњаци по мекоћи, имају потпуно другачији историјски 
развој. Гласови [ж] и [ш] су прости, [ж᾽:] и [ш᾽:] − природно дуги. Ипак, 
на схеми артикулације их дајемо заједно, јер положај језика веома 
лепо показује разлику између тврдих и меких. 

Гласови [ж] и [ш] су предњојезично-предњонепчани фрикатив-
ни гласови који се разликују по звучности: [ж] је звучан, док је [ш] без-
вучан. Ово су шуштави (шипя́щие) гласови према перцептивном ути-
ску. На слици 11 видимо две препреке: прву препреку чини предњи 
део леђа језика и врх језика с предњим непцем (први фокус30, према 
ком је дати глас класификован као предњојезично-предњонепчани), 
и задњи део језика са задњим непцем (други фокус). Оваква реали-
зација гласова [ж] и [ш] коју пратимо на слици 10 јесте двофокусни 
глас изразите веларизације. Леђа језика су улегнута, што такође, даје 
овом гласу додатну тврдоћу. Гласови [ж], [ш] и [л] су гласови руског 
језика с најизразитијом веларизацијом. Данас је све чешћа, како бе-
леже фонетике руског језика, реализација ових гласова као једнофо-
кусних. Наравно, чува се само први фокус. За једнофокусну реализа-
цију карактеристично је повећање теснаца, па у руској литератури 
постоји назив длиннощелевы́е (Касаткин 2003: 40), видети више о 
овоме и на страни 41. Приликом изговора гласова [ж] и [ш] усне су 
30 Фокус се односи на место постављања препреке.



66

истурене, али не и заобљене као код лабијализованих вокалских гла-
сова. Неки аутори сматрају да су они „длиннощелевы́е”, односно да се 
теснац повећава управо због истурања усана (Любимова 2011: 83). 

Најчешћа грешка коју изворни говорници српског језика пра-
ве при изговору руских [ж] и [ш] је то што их изговарају као српске 
гласове, с много мањом тврдоћом. Улегнуће леђа језика, други фокус, 
односно, веларизација (уколико други фокус изостане) и дају овим 
гласовима много већу тврдоћу. Који гласови могу допринети томе да 
ове гласове говорници српског језика усвоје у пуној мери: прво, то су 
гласови [к], [г] и [х], који својим основним местом постављања пре-
преке поспешују могућу реализацију другог фокуса, односно велари-
зацију − издигнуће задњег дела леђа језика ка задњем непцу. Бољем 
изговору гласа ш доприносе и лабијализовани вокали, [о] и [у], при 
чијем изговору се усне истурују и заобљују. Комбинације гласова, 
као, на пример, кшо, кшу, хшо, хшу, гжу, гжо могу допринети бољем 
усвајању ових гласова.  

Сугласнички гласови [ж᾽:] и [ш᾽:]

Гласови [ж᾽:] и [ш᾽:] су предњојезично-предњонепчани фрика-
тивни сугласнички гласови које карактерише стална фонетска ме-
коћа. [ж᾽:] и [ш᾽:] разликују се по звучности: [ж᾽:] је звучан, док је [ш᾽:] 
безвучан глас. Шуштави су (шипя́щие) према перцептивном утиску. 
Њихове схеме артикулација представљене су на слици 11. Постоје 
мишљења и да су ови гласови двофокусни: прву препреку формира 
предњи део леђа језика с предњим непцем, док другу препреку пра-
ви врх језика, који се с делом предњег дела леђа језика издиже према 
горњим зубима (Любимова 2011: 107). Управо овакав глас је пред-
стављен на схеми артикулације. Већина фонетика руског језика овај 
глас сврстава у једнофокусне, односно, нема уопште речи о другом 
теснацу који праве врх језика и зуби. Усне су истурене, нису развуче-
не (често су усне минимално развучене при изговору палатализова-
них гласова). 

Глас [ш᾽:] се бележи словом щ, као и групама слова сч, зч и жч: 
щу́ка [ш᾽:], счёт [ш᾽:], грузчик [ш᾽:], мужчи́на [ш᾽:]. 

Глас [ш᾽:] се данас обавезно изговара према московској орто-
епској норми на местима које смо у претходном пасусу навели. Не-
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када се на месту гласа [ш᾽:] изговарала група гласова [ш᾽ч᾽], више у 
Санкт Петербургу. Данас се и у Москви и у Санкт Петербургу готово 
искључиво изговара глас [ш᾽:] (БОС 2017: 1006). 

На апсолутном крају речи или пред сугласничким гласом, често 
се губи дужина овог гласа, на пример: това́рищ − това́ри[ш᾽], мощь 
− мо[ш᾽], мо́щный − мо́[ш᾽]ный. У следећим речима губи се и мекоћа 
овог гласа (у обе речи позиција је пред гласом [н]): помо́щник − по-
мо[ш]ник, всено́щная − всено́[ш]ная.

Глас [ж᾽:] се у руском језику увек може заменити дугим тврдим 
[ж:], тако да је ово факултативни глас. Ограничен је на употребу у ко-
рену речи, а бележи се спојевима слова зж или жж, на пример: е́зжу − 
е́[ж᾽:]у или е́[ж:]у. Велики ортоепски речник руског језика (БОС 2017: 
1007) пише следеће у вези с изговором дугог меког гласа [ж᾽:]: На 
месту жж, зж, жд у корену у неколико речи се изговара [ж᾽:]31: дро́ж-
жи, е́зжу − [ж᾽:] и [ж:]; визжа́ть, выезжа́ть, по́зже... − [ж:] и допустимо 
старшее (допушта се старије) [ж᾽:]; брюзжа́ть, вожжа́ться, жу́жжи́т 
− [ж:] и допустимо устаревающее (допушта се изговор који застаре-
ва) [ж᾽:]; вожжево́й, бре́зжить, можжеве́льник, жжёт, сожжёный, 
жужжа́ть − только (само) [ж:]. Речник наводи и речи дожди́, до́ждик, 
као примере некадашње употребе гласа [ж᾽:], уз напомену да се овај 
изговор истискује изговором [жд᾽], а да се само допушта изговор који 
застарева са [ж᾽:]32.

Приликом усвајања гласова [ж᾽:] и [ш᾽:], а нарочито [ш᾽:], јер је 
[ж᾽:], као што смо видели, минимално у употреби у руском језику, при-
том је и факултативан, најбоља позиција је изговор вокала [и] пре и 
после овог гласа, као приликом усвајања осталих палатализованих 
гласова. Код изворних говорника српског језика често се чуо изговор 
[ш᾽ч᾽] према норми која је била на снази у Санкт Петербургу, а коју су 
подржавали и преносили на своје ученике наставници руског језика 
старијих генерација. Можемо приметити и да је све мање студената 
који долазе на прву годину београдске русистике са старом нормом 
изговора [ш᾽:] као [ш᾽ч᾽].

31 Речник бележи дуге гласове понављањем истог знака, односно, дуг мек глас 
[ж᾽ж᾽] је овако забележен у датом речнику.
32  У номинативу једнине речи дождь, могућ је двојак изговор: до́[шт᾽] и до[ш᾽] 
(обавезно обезвучавање [ж᾽:]) на крају речи уз губљење дужине; више о обезвуча-
вању и примеру дождь видети на странама 140. 
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Сугласнички глас [ч᾽]

[ч᾽]  −−−−−−−−−−−− преграда

         − − − − − − − −  теснац

Слика 12. Схема артикулације гласа [ч᾽] (Любимова 2011: 119)

Глас [ч᾽] је предњојезично-зубни, безвучни, сливени, увек мек 
шумни консонант (шуштава африката). На схеми артикулације пред-
стављен је положај језика приликом постављања преграде, и његов 
положај приликом фрикације. Предњи део леђа језика прави пре-
граду с тврдим непцем као код експлозивног [т᾽]. Врх језика је код 
доњих зуба. Уместо експлозије, чврста, потпуна преграда прелази у 
теснац, као код изговора гласа [ш᾽]. Врх језика се минимално подиже. 
Неки аутори, као што је Љубимова (Любимова 2011: 120) сматрају 
ову шуштаву африкату двофокусним гласом (управо је двофокусни 
глас приказан на схеми артикулације). Први фокус прави предњи део 
леђа језика и предње непце, док други фокус прави врх језика, који се 
издиже у правцу горњих зуба и ту прави теснац.

Глас [ч᾽] нема парњака нити по тврдоћи, нити по звучности међу 
основних 37 сугласничких гласова руског језика. Међутим, у оквиру 
фонетске речи (више о фонетској речи видети на страни 197) могућа 
је реализација звучног [д᾽͡ж᾽]: дочь бы − до[д᾽͡ж᾽] бы. 

За усвајање африкате [ч᾽], као и код осталих палатализованих 
гласова, најбоље је изговорити (или замислити да африкати претхо-
ди и после ње следи вокалски глас [и]) пре и после овог гласа, као 
приликом усвајања осталих палатализованих гласова.

За изворне говорнике српског језика посебно је специфично 
усвајање ове руске африкате. У српском језику постоје и тврда и мека 
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африката, односно, [ч] и [ћ]. Посебну тешкоћу представља то што је 
руска африката артикулационо и акустички између ове две руске аф-
рикате (мекша је од [ч], тврђа од [ћ]) и на ову разлику треба обраћати 
пажњу говорницима српског језика који уче руски. Грешке приликом 
усвајања руског [ч᾽] су фонетске, не и фонолошке (о фонетским и фо-
нолошким грешкама више на страни 64). 

Сугласнички гласови [г], [к], [г᾽] и [к᾽]

  
 [г], [к]  −−−−−−−−−−−−

 [г᾽], [к᾽] − − − − − − − −

Слика 13. Схема артикулација гласова [г], [к], [г᾽] и [к᾽] (Любимова 2011: 128)

Гласови [г] и [к] су задњојезично-задњонепчани експлозивни шум-
ни консонанти, који се разликују по звучности. [г] је звучан, док је [к] без-
вучан глас. Ово су веларни, не и веларизовани гласови, јер је преграда коју 
прави задњи део језика са задњим непцем њихово основно место творбе. 
Код веларизованих гласова ова преграда припада допунском месту твор-
бе. Палатализовани гласови [г᾽] и [к᾽] разликују се према пасивном органу 
места творбе у односу на веларне [г] и [к]. Палатализација их толико по-
вуче ка тврдом непцу, да постају задњојезично-средњонепчани гласови, 
како смо их и класификовали према артикулационој класификацији. 

У вези с гласовима [г] и [к] скренули бисмо пажњу на следеће: 
гласови [г] и [к] у позицији пред лабијализованим гласовима [о́] и [у́] 
обавезно добијају допунску лабијализацију, коју у фонетској транс-
крипцији означавамо словом „о” у експоненцијалу: ко́т − [ко]о́т, гу́си 
− [го]у́си. Допунска лабијализација постоји и у српском језику, с тим 
што она није изразита пред вокалом [о́] као у руском. Добро изгово-
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рени руски лабијализовани вокалски гласови, нарочито [о́], допун-
ска лабијализација код претходног сугласничког гласа не може изо-
стати. Уколико се глас [к] нађе на апсолутном крају речи пред пау-
зом, може се реализовати као имплозивни: так − та[к͕]. У овом случају 
експлозија изостаје. На апсолутном крају речи може се реализовати 
и аспировани глас [к]: так − та [кх]. Слично је када се [к] или [г] нађу 
пред експлозивнима: могућа је реализација имплозивног или аспи-
рованог гласа: к ба́бушке − [г͕]ба́бушке или [гγ]ба́бушке. 

Гласови [г᾽] и [к᾽] су палатализовани гласови чију експлозију 
прати африкатизација, на пример [кх᾽] (Любимова 2011: 139). Када 
се упореде с осталим палатализованим гласовима, гласови [г᾽] и [к᾽] 
се перципирају као мекши. И заиста, велика површина преграде коју 
задњи део леђа језика образује са средњим непцем даје им ову већу 
мекоћу. Гласови [г᾽] и [к᾽] нису чести пред вокалима [а] и [у], па њи-
хову артикулацију у почетку учења треба постављати управо пред 
вокалским гласовима [и], [э], па и [о], на пример: кисть, ке́дды, ткёт. 
Такође, на самом почетку учења, гласови [г᾽] и [к᾽] се могу усвајати у 
интервокалским слоговима с вокалом [и] (ики, иги); вокалски глас 
[и] доприноси кретању језика у правцу палатализације ових гласова. 

Изворни говорници српског језика веома лако усвајају велар-
не гласове, они су готово идентични као српски велари. Међутим, 
палатализоване гласове често изговарају с мањим степеном умек-
шаности. Треба инсистирати на активирању задњег дела језика и 
његовом високом кретању ка средњем непцу, што полумеке гласове 
(који се појављују као недовољно добро изговорени [г᾽] и [к᾽]), може 
додатно умекшати и учинити палатализованима у довољној мери.
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Сугласнички гласови [х] и [х᾽]

[х]  −−−−−−−−−−−−

[х᾽] − − − − − − − −

Слика 14. Схема артикулација гласова [х] и [х᾽] (Любимова 2011: 132)

Глас [х] је задњојезично-задњонепчани струјни шумни безвуч-
ни консонант. Глас [х᾽] који се од гласа [х] разликује по мекоћи, раз-
ликује се од [х] и по месту творбе: управо палатализација коју глас 
[х᾽] има повлачи артикулацију датог гласа на средње непце, па је ово 
задњојезично-средњонепчани глас. [х] је веларан, не и веларизова-
ни глас, јер је препрека коју прави задњи део леђа језика са задњим 
непцем − његова основна артикулација. Задњи део леђа језика при-
ликом изговора [х] формира теснац с велумом (меким непцем) кроз 
који пролази фонациона струја уз јак фрикативни шум. Исти тенац, 
само на средњем непцу прави задњи део леђа језика приликом из-
говора гласа [х᾽]. И код гласа [х᾽] присутан је јак фрикативни шум. 
Ни један ни други глас немају звучне парњаке у основних 37 гласо-
ва (нема звучних реализација пред самогласничким гласовима), али 
се срећу и звучни парњаци у позицијама унутар фонетских речи, на 
пример: сме́х бы − сме́[γб]ы, их было [иγ-б]. Приликом изговора ве-
ларног гласа [х] усне су благо отворене, виде се зуби. 

Руски глас [х] се прилично разликује од српског велара [х]. 
Српски велар у „говорном језику се показује као врло нестабилан” 
(Петровић, Гудурић 2010: 247). Такође, како пишу Драгољуб Петро-
вић и Снежана Гудурић, анализирајући спектрограме и осцилограме 
речи који садрже [х], „уочљива је јача артикулација овог гласа у сре-
дини гласовног низа него у иницијалном положају” (Петровић, Гуду-
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рић, 2010: 249)33. У сваком случају, нема јаког фрикативног шума као 
код руског струјног велара, који је стабилан глас, никада се у руском 
језику није губио (као у српском). Ова фина разлика, јачи фрикатив-
ни шум код руског струјног велара јесте оно на шта говорницима 
српског језика треба обратити пажњу. На који начин се ово може по-
стићи? Љубимова препоручује да се приликом увежбавања изговора 
гласа [х] направи потпуна преграда, као код гласа [к] и да се задржи. 
Затим, да се језик спусти и да се појача фонациона струја. Резултат 
оваквог изговора требало би да буде експлозиван глас с елементом 
фрикатива, [кх]. Затим се упрошћава елемент експлозива, остаје само 
фрикатив. Вокали задњег реда [о] и [у] после фрикативног велара 
нарочито доприносе усвајању његовог изговора (Любимова 2011: 
133−134). 

Глас [х᾽] је глас веома мек глас, мекши од осталих палатализо-
ваних (уз експлозивне меке задњојезично-средњонепчане [г᾽] и [к᾽] 
један је од три најмекша палатализована гласа руског језика). Он је, 
уједно, најмање фреквентан глас руског језика. Овог гласа нема на 
апсолутном крају речи и готово да га нема пред вокалима [а], [у] и 
[о]. Као и приликом увежбавања артикулације осталих палатализо-
ваних, самогласнички глас [и] изговорен пре и после палатализова-
ног [х᾽] доводи језик у положај који је идеалан за правилан изговор 
датог гласа. 

33 А. Батас, позивајући се на Б. Милетића и А. Белића (Милетић 1933 и Белић 1968), 
наводи да је српско /х/ слабије него /х/ у другим словенским језицима, али да му 
је трење ипак снажније од звучног грленог гласа у чешком или немачком. На ос-
нову акустичких истраживања А. Батас долази до закључка да се фонема /х/ може 
реализовати и као безвучни палатални фрикатив и као звучни веларни фрикатив 
у току целог свог трајања, у зависноости од гласа који следи. Више о алофима фо-
неме /х/ у интервокалском положају и посебним положајима видети код А. Батас 
(Батас 2011 и Батас 2014). На нешто другачије тврдње у вези са нашим гласом [х] 
наилазимо и код Ј. Бакрана, који на више места у својој књизи тврди да се овај глас 
прилагођава по месту артикулације вокалу који за њим следи и да се већ по исеч-
ку шума може препознати вокалска околина према карактеристичним резонан-
цијским фреквенцијама (Bakran 1996: 107). 
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Сонанти [м] и [м᾽] 

 
[м]  −−−−−−−−−−−−

[м᾽] − − − − − − − −

Слика 15. Схема артикулација гласова [м] и [м᾽] (Любимова 2011: 150)

Двоуснени носни сонанти [м] и [м᾽] су оклузивни гласови: доња 
и горња усна образују потпуно преграду као код билабијалних шум-
них [б] и [б᾽]. Код билабијалних [б] и [б᾽] потпуна преграда се уклања 
и чује се експлозија. За разлику од [б] и [б᾽], код [м] и [м᾽] меко непце 
се спушта и фонациона струја протиче кроз нос у току трајања пре-
граде на уснама. Гласови [м] и [м᾽] добијају допунску лабијализацију 
у позицији пред лабијализованим вокалима, на пример: мо́рда − [мо]
о́рда, мёд − [м᾽о]о́д. Оба сонанта утичу на то да се акцентовани вокали 
пред којима или после којих стоје допунски назализују, на пример: 
ма́ма − [мã́м]а.

Сонант [м] је веларизован: задњи део леђа језика издигнут је ка 
меком непцу. Када се нађе на апсолутном крају речи овај глас може 
бити реализован као имплозивни: сом − со[м͕]. Глас [м] готово је иден-
тичан као српски, говорници српског језика немају проблема при ње-
говом усвајању. Уколико се сонант [м] нађе пред уснено-зубнима [в] 
или [ф] − реализује се глас [ɱ], као, на пример, у речи трамва́й − тра[ɱ]
ва́й; ово је уснено-зубна позициона варијанта гласа [м]. Више о пози-
ционим варијантама и алофонима биће речи на страни 128. 

Сонант [м᾽] је палатализован: предњи и средњи део леђа језика 
издижу се ка тврдом непцу. Усне су развучене у угловима, као у осмеху 
(Любимова 2011: 151). Љубимова бележи и смањену мекоћу сонанта 
[м᾽] на апсолутном крају, због могућег изговора овог гласа као импло-
зивног: пише да се данас све чешће у изговору Руса постоји тенденција 
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да се дати глас изговара као непалатализовани, иако то није опште-
прихваћена норма (Любимова 2011: 151). Велики ортоепски речник 
не препоручује, односно негативно квалификује изговор непалатали-
зованог гласа, на пример: СЕМЬ (...) се[м᾽] (! не рек. се[м]) (БОС 2017: 
757). Како би се боље усвојио изговор палатализованог [м᾽], као и код 
усвајања изговора осталих палатализованих гласова − он се смешта у 
интервокалну позицију с вокалским гласом [и] који кретање језика и 
усана доводи у идеалан положај за изговор: [им᾽и́]. 

Сонанти [н] и [н᾽] 

   
 [н]  −−−−−−−−−−−−

 [н᾽] − − − − − − − −

Слика 16. Схема артикулација гласова [н] и [н᾽] (Любимова 2011: 153)

Предњојезично-зубни носни сонанти [н] и [н᾽] су оклузивни 
гласови: потпуну преграду прави предњи део леђа језика заједно с 
врхом језика и горњим зубима и алвеолама. Меко непце је спуштено 
и омогућава пролаз фонационој струји кроз нос. [м] и [м᾽] добијају 
допунску лабијализацију у позицији пред лабијализованим вокали-
ма, на пример: нос − [но]ос, нёс − [н᾽о]ос.

Језик код сонанта [н] може заузимати различит положај: у јед-
ном могућем начину артикулације врх језика је код доњих зуба (дор-
сална варијанта), док се, у другом могућем начину артикулације врх 
језика с предњим делом језика издиже ка зубима, где прави прегра-
ду (апикално-дорсална варијанта). Обе варијанте су равноправне у 
говору Руса (Любимова 2011: 153). У позицији пред задњојезичним 
оклузивима могућа је реализација гласа [ŋ]: банк − ба[ŋ]к. Често се у 
позицији апсолутног краја речи [н] реализује као имплозивни глас. 
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Српски језик, такође, на исти начин изговара сонант [н] пред задњоје-
зичним оклузивима (видети Петровић, Гудурић 2012: 212−213). 

Сонант [н᾽] је палатализовани глас, при његовој артикулацији 
језик је издигнут и налази се у положају блиском артикулацији во-
калског гласа [и]. Усне су благо отворене и минимално развучене у 
угловима. По подацима Л. Г. Скалозуб, ово је најпалатализованији 
предњојезични глас, о ком се на артикулационом плану може гово-
рити као о средњојезичном гласу (Любимова 2011:156). Изворни го-
ворици српског језика немају проблема приликом артикулације овог 
гласа, пошто српски језик има сонант [њ], који је, готово, идентичан 
као руски глас [н᾽]. 

Сонанти [л] и [л᾽]

[л]  −−−−−−−−−−−−

[л᾽] − − − − − − − −

Слика 17. Схема артикулација гласова [л] и [л᾽] (Любимова 2011: 161)

Сонанти [л] и [л᾽] су предњојезично-зубни струјни бочни гла-
сови. [л] је изразито веларизован глас, док је [л᾽] палатализован. Оба 
гласа се допунски лабијализују када се нађу пред лабијализованим 
вокалским гласовима [о] и [у]. 

При изговору сонанта [л] предњи део леђа језика заједно с вр-
хом формира прави препреку код горњих зуба, спречавајући ваздуш-
ну струју да изађе из усне дупље. Теснац се ствара преко усне дупље, 
док ваздушна струја излази по боковима језика. Због тога се ови гла-
сови зову бочни струјни, или латерали34. У тренутку изговора гласа 
[л] задњи део леђа језика издиже се високо ка велуму, док је средњи 
34 latus (лат.) − бок 
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део леђа језика дубоко улегнут, што датом гласу даје изразиту твр-
доћу (видети на слици 15, схеми артикулације). Могуће је уметање 
кратког самогласничког елемента после [л], уколико се [л] нађе пред 
сугласничким гласом: лба. На апсолутном крају речи могуће је и по-
тпуно обезвучавање, нарочито после шумних консонаната уз уме-
тање вокалског елемента (подл, пошл) (Любимова 2011: 162). Из-
дигнутост предњег дела леђа језика и врха језика, као и улегнутост 
средњег дела језика чини овај глас какуминалним гласом. Изразита 
тврдоћа датог гласа чини га прилично тешким за усвајање и једна од 
најчешћих грешака коју чине изворни говорници српског језика је-
сте изговор српског [л], алвеоларног35 бочног сонанта. И говорници-
ма других европских језика (осим бугарског и македонског у којима 
постоји глас истог квалитета) изговор овог руског гласа представља 
проблем, њихове грешке се односе на изговор средњоевропског [л] 
уместо изразито тврдог руског [л] (Любимова 2011: 163). Како би се 
увежбао изговор гласа [л], пре и после њега изговара се глас [ы], па 
глас [у]36, на пример: [ылы] − [лы] − [лу] − [луо]; веома је погодна и 
комбинација са задњојезичнима (доводи језик у позицију велариза-
ције за [л]), на пример: глу, клу, лгу (Любимова 2011: 164). Љубимова 
предлаже још једну могућност за боље усвајање изговора овог гласа: 
врхом језика додирну се врхови горњих зуба, језик се мало задржи у 
том положају, а онда се полако повлачи назад и изговарају се слогови 
[уол], [ул], [глуо], или други спојеви са задњојезичним гласовима. 

Приликом изговора сонанта [л᾽] могућ је изговор апикално-дор-
салне и дорсалне варијанте. Више о овим местима творбе видети код 
изговора гласова [д] и [т] на странама 61−62 књиге. Обе варијанте се 
равноправно срећу у говору. Цело тело језика је у палаталној зони; 
дуг изговор овог гласа Руси перципирају као глас [и]. Изговор гла-
са [и] пре изговора сонанта [л᾽] се препоручује приликом усвајања 
овог гласа: [и]...[л’]...[и]... [ил’и]....[л’и]. Када се увежбава изговор гла-
са [л᾽] пред осталим вокалским гласовима, Љубимова препоручује 
да се увек пође од вокала [и]: [л’иэ], (лето), [л’иа] (ляг), [л’иу] (люди), 
[л’иуо] (лёд) (Любимова 2011: 168). Увек треба обраћати пажњу и на 
неједнородност вокалских гласова. Уколико се глас [л᾽] нађе пред су-

35 И у српском језику, у ком се сонант [л] класификује као алвеоларни глас према 
пасивном говорном органу, могућ је и изразито дентални и алвео-дентални изго-
вор поред алвеоларног (Петровић, Гудурић 2010: 168).
36 Изворни говорници руског језика перципирају изоловано изговорен сонант [л] 
као гласове [ы] или [у] (Любимова 2011: 162).
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гласничким гласовима или сонантима, могућа је његова додатна во-
кализација, као у примерима льда, вольна́. На апсолутном крају речи 
могуће је потпуно или делимично обезвучавање овог сонанта (боль, 
даль...) (Любимова 2011: 166−167)

За изворне говорнике српског језика теже је постићи потребан 
степен умекшаности овог гласа: наиме, изворни говорници српског 
језика перципирају дати глас као српски глас [љ]. Руски глас је мање 
мек него српски, површина предњег дела језика који належе на 
горње зубе и алвеоле је мања код руског [л᾽] него код српског. И код 
српског [љ] могућ је тврђи или мекши изговор, у зависности од до-
дирне површине језика и алвеола: што је површина додира већа, глас 
је мекши (Петровић, Гудурић, 2010: 179). Интересантно је да говор-
ници српског језика сегментирани глас [љ] перципирају као нешто 
краће [ј] (Петровић, Гудурић 2010: 181). Због велике интерферен-
ције посебну пажњу треба посветити изговору руског сонанта [л᾽] 
код изворних говорника српског језика.   

Сонанти [р] и [р᾽] 

[р]  −−−−−−−−−−−−

[р᾽] − − − − − − − −

Слика 18. Схема артикулација гласова [р] и [р᾽] (Любимова 2011: 174)

Сонанти [р] и [р᾽] су предњојезично-зубни вибранти. [р] је из-
разито веларизован глас, док је [р᾽] палатализован. Оба гласа се до-
пунски лабијализују када се нађу пред лабијализованим вокалским 
гласовима [о] и [у]. 

Приликом изговора сонанта [р] врх језика се издиже и вибри-
ра код горњих зуба и вибрира у току трајања ваздушне струје. Задњи 
део леђа језика заједно с кореном језика се издиже ка задњем непцу. 
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Средњи део језика дубоко је улегнут. Све ово даје гласу [р] изразиту 
фонетску тврдоћу. Артикулација овог гласа веома је слична двофо-
кусној артикулацији гласова [ш] и [ж]; сонант [р] можемо сврстати у 
какуминалне гласове (Любимова 2011: 171). Када се ради о сонанту 
[р], једно од најчешћих питања која се у руској фонетској литератури 
поставља, јесте питање о броју вибрација. Тако Љубимова наводи да 
је, такозвано, „котрљајуће [р]” („раскатистое” [р]) карактеристично за 
индивидуални изговор, док сонант [р] у руском језику има, најчешће, 
једну до две вибрације (Любимова 2011: 171). Р. Ф. Касаткина пише да 
врх језика с алвеолама има тренутни контакт („точечный контакт”), 
као и тренутну препреку, па вибранти у руском језику могу да се об-
разују као тренутни ударни, односно једноударни („мгновенные толч-
ковые” или taps). У сваком случају, како даље наводи Касаткина, ово се 
односи на тврди вибрант [р]. У интервокалној позицији сонант [р] се 
управо овако реализује: као једноударни tap који се од експлозивног 
[д] разликује само по дужини оклузије: код [д] је оклузија дужа (Касат-
кина 2013: 85). О конкретном броју вибрација руског сонанта [р] пи-
сала је и М. И. Матусевич. Она пише да пре и после сугласничког гласа 
или на почетку речи пре самогласника (на пример рак, пра́во, рдеть) 
[р] има једну или две вибрације; између самогласничких гласова − јед-
ну вибрацију (на пример па́ра, кора́); само на крају речи може имати 
три или четири вибрације од којих се последње, обично обезвучавају 
(на пример пар, уда́р) (Матусевич 1976: 155). По мишљењу Р. Ф. Касат-
кине, вибранти с вишеструким вибрацијама су у савременом руском 
књижевном изговору − велика реткост (Касаткина 2013: 88)37. Дакле, 
у руском језику вибрант [р] има један удар у свим некрајњим пози-
цијама, осим позиција пре и после сугласника (тра́вка, фо́рма, ко́бра...) 
у којима се изговара, најчешће, сонант који има два удара. Оптимална 
позиција за изговор вибраната с више вибрација јесте позиција из-
међу два сугласничка гласа, као што је позиција границе међу речима, 
на пример: зубр вышел (Касаткина 2013: 88)38.  

37 Вибранти с више вибрација карактеристични су, на пример, за дијалекте Архан-
гелска, веома су слични с „котрљајућим” [r] у шпанском језику (Касаткина 2013: 88)
38 Касаткина пише и о важности интонације у вези с реализацијом вибраната на 
апсолутном крају речи. Уколико је вибрант на апсолутном крају речи у исказу који 
је обавештајан и организован силазним кретањем мелодијског тона, односно пр-
вом интонационом конструкцијом (више о ИК-1 на странама 213−214 књиге), [р] 
у позицији апсолутног краја речи после вокала има једну, или, највише, две ви-
брације (последња оклузија је безвучна): Лыжники вошли в сосновый бор. [р] у по-
зицији после сугласничког гласа се потпуно обезвучава: Сегодня идем в театр. У 
случајевима, пак, кад је мелодијски тон узлазан, односно када се ради о питању 
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Српски вибрант [р] се од руског разликује: српски глас [р] је 
предњојезично-алвеоларни глас, „котрљајући” вибрант који има 3 до 
5 вибрација: „врх језика сукцесивно удара о алвеоле и то 3 до 5 пута и 
то у зависности од тога да ли је у гласовном контексту у сугласничкој 
или самогласничкој позицији” (Subotić, Sredojević, Bjelaković 2012: 41). 
У старијој литератури срећемо и податке о томе да [р] има и већи број 
удара када се нађе у позицији носиоца слога и акцента: „у језгру слога 
[р] може имати 5−7 удара језика о алвеоле, док на периферији слога 
тај број износи 3−5” (Симић, Остојић 1996: 182). Међутим, на основу 
анализа спектрограма „који представљају типичне реализације гласа 
р у различитим позицијама и са различитом вредношћу” (Петровић, 
Гудурић 2010: 198) Д. Петровић и С. Гудурић закључују, између оста-
лог, да „број удара (прекида) при артикулацији гласа р варира између 
1 и 3” у корпусу који је био предмет анализе, а који обухвата све могуће 
позиције овог гласа (Петровић, Гудурић 2010: 198). Уместо података 
да број удара у позицији носиоца слога и акцента може бити 5−7, на-
лазимо податке о мањем броју удара, али уз „два потпорна вокала ə: 
један јаче изражен испред р и један нешто слабији иза њега” (Петро-
вић, Гудурић 2010: 199)39. Руско и српско [р] су се веома приближили 
једно другом у артикулационом делу, односно, у броју удара, уколико 
узмемо у обзир аргументе и закључке до којих су дошли Д. Петровић 
и С. Гудурић експерименталном анализом. Можемо закључити да се 
руско и српско интервокално [р] ипак разликују. Руско интервокално 
[р] обавезно има само један удар, док српско може имати до три удара. 
Приликом усвајања руског гласа [р] изворним говорницима српског 
језика треба скренути пажњу на специфичности овог руског гласа, 
али, чак и уколико пренесу све навике матерњег језика у руски језик 
у вези с усвајањем изговора гласа [р], ове грешке ће се поимати као 
минималне фонетске грешке, мала одступања у изговору.

Приликом реализације меког [р᾽] тело језика је у предњем, па-
латалном делу усне дупље, предње-средњи део леђа језика издигнут 
је ка палатуму, док врх језика веома слабо вибрира на току ваздушне 
струје. [р᾽] је палатализован глас, али најмање палатализован глас 
руског језика. Фонетска природа гласа [р᾽] веома је интересантна. 
Овај глас фонетски и није вибрант, већ струјни сонант, како пише Љу-

без упитне речи (ИК-3, више о ИК-3 видети на странама 215−219 књиге): Там был 
собор? вибранти који су после вокала − не обезвучавају се (Касаткина 2013: 88−91). 
39 
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бимова (Любимова 2011: 174). Касаткина пак тврди да се приликом 
изговора меког [р᾽] постављање препреке може остваривати у обли-
ку „тренутног клизања” (мгнове́нный скользя́щий, flap). Оваква пре-
прека најјаснија је у постакценатским интервокалским позицијама, 
на пример: Ва́ря, на́ берег (Касаткина 2013: 86). У случајевима у који-
ма долази само до приближавања врха језика зони контакта, али без 
додира, овај вибрант се реализује као струјни вибрант − од струјног 
[ж] разликује се краћим трајањем и постојањем вибрације врха јези-
ка. Овакав глас Касаткина назива „струјним вибрантом”. Најкаракте-
ристичнија позиција оваквог изговора сонанта [р᾽] је интервокалска 
постакценатска позиција (бе́рег, па́рень); овакав изговор могућ је и 
у позицији апсолутног краја речи, на пример: гарь, тепе́рь... (Касат-
кина 2013: 86). Гласови оваквог квалитета, који се образују прибли-
жавањем језика зони контакта се у савременој фонетици називају 
апроксимантима (Касаткина 2013: 87). Као и његов тврди парњак, 
позиција која није интервокалска, омогућава два удара вибранту 
[р᾽]: пря́мо, три, го́рько, као и граница речи: октя́брь наступи́л (Ка-
саткина 2013: 88). У позицији силазне мелодијске линије у обавеш-
тајним исказима овај сонант се реализује као апроксимант. Прили-
ком усвајања изговора меког [р᾽] веома је важно говорне органе до-
вести у положај који је за његову артикулацију удобан, у палаталну 
зону. Другим речима, пре и после датог гласа, изговорити глас [и]. 
Могућа грешка изворних говорника српског језика јесте недовољна 
палатализација овог гласа, што може довести до мешања с тврдим 
парњаком, што опет, улази у домен могуће фонолошке грешке. Међу-
тим, код говорника српског језика, неће доћи до мешања фонема [р] 
и [л], или [р᾽] и [л᾽], као код изворних говорника неких других језика. 
Потребно је само обратити пажњу на то да дати глас буде изговорен 
са задовољавајућим степеном палатализације. Изворни говорници 
српског језика изговарају мек глас [р᾽] релативно једноставно, када 
им се укаже на то да овај глас има само један удар. 
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Сонант [ј]

[ј]  −−−−−−−−−−−−

[и] − − − − − − − −

Слика 19. Схема артикулација гласова [ј] и [и] (Любимова 2011: 181)

Сонант неслоговно ,иʼ, односно [и̭] (рус. ,иʼ неслоговой), као и 
шумни консонант [ј] (само уколико се налази директно пред акцен-
тованим вокалским гласом) − две су могуће реализације овог гласа. 
Колико се мало артикулација гласа [ј] разликује од артикулације во-
кала [и] јасно се види на схеми артикулалције. Ово је средњонепча-
но-средњојезични фрикативни глас који карактерише стална фонет-
ска мекоћа. Нема тврдог нити безвучног парњака. Предњи и средњи 
део леђа језика издигнути су према тврдом непцу и овај покрет пред-
ставља његову основну, а не допунску артикулацију. Стога је [ј], од-
носно [и̯] − палаталан глас. Уколико се нађе пред лабијализованим 
вокалом, овај глас добија допунску лабијализацију, на пример: ёж − 
[јо]ож.

Основна артикулациона разлика између гласова [ј] и [и̯] је у ве-
личини теснаца између језика и непца: при изговору гласа [ј] овај 
теснац је узак, напрегнутост језика велика; приликом изговора [и̯] 
теснац је већи, али нешто мањи него код неакцентованог вокала 
[и] и језик је мање напрегнут (Касаткин 2013: 32). Неслоговно [и̯] је 
глас артикулационо готово идентичан гласу [и], с тим што, због свог 
кратког трајања, није слоготворан. 

Глас [ј] обично се изговара пред акцентованим самогласнич-
ким гласом, док се у осталим позицијама најчешће изговара нес-
логовно [и̯], а после самогласника пред самогласницима [и] или 
[иэ] обично се овај глас губи (Арзиани 2013: 59−60). Међутим, низ 
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фактора утиче на реализацију ових гласова, набрајамо само неке: 
фонетска позиција (положај почетка, средине или краја речи, пред 
вокалским гласом или после њега, у акцентованом или неакценто-
ваном слогу, почетном или непочетном...), квалитет претходног и 
наредног акцентованог и неакцентованог вокалског гласа, пози-
ција у исказу (Касаткин 2013: 33). Претходна формулација о реа-
лизацији гласова [ј] или [и̯] или њиховом губљењу, у конкретним 
речима изгледала би овако: я́ма [ја́]ма; юла́ − [и̯у]ла́, мои́ − мо[и́]; 
моего́ − мо[иэ]го́. 

Међутим, још много фактора (неке смо у претходном пасусу на-
вели) има утицаја у могућим реализацијама гласова [ј] и [и̯]. Навешће-
мо само неке, који се односе на фреквентне речи (код којих су, такође, 
данас, могућ варијантни изговор). Најсигурнији пут јесте проверити 
конкретну реч у Великом ортоепском речнику (БОС 2017), погледати 
одељак Звуки на месте /ј/ у Великом ортоепском речнику (БОС 2017: 
978−982), као и рад Л. Л. Касаткина (Касаткин 2013: 32−51) од кога је 
преузет следећи пасус. 

Позиција почетка речи пред вокалом (#јГ40), у којима се [ј] обич-
но означава заједно с наредним самогласничким гласом, словима е, ё, 
ю, я; у позајмљеницама се може означавати слово й.  

1. пред акцентованим вокалским гласовима − [ј]: ель − [је]ль, 
ёж, юг, я́сно, йод... 

2. пред неакцентованим вокалима. 

2.1. на месту ю − [и̯]: юла́ − [и̯у]ла́, южа́нин...; 

2.2. на месту е, я у првом предакценатском слогу пред наредним 
акцентованим вокалом [и́] после меког сугласника, пред једним су-
гласником или у одсуству сугласника: обично нула гласа и допушта се 
[и̯]: еди́ный [и]ди́ный и допушта се [и̯и]ди́ный, исто се понаша први слог 
у речима еги́петский, епи́скоп, яви́ться, яи́чко, яи́чница; пред осталим 
акцентованим вокалима (само не пред акцентованим [и́]): уколико су 
речи фреквентне − нула гласа и допушта се [и̯]: ещё − [и]щё и допушта 
се [и̯и]щё, а исто и у речима его́, ему́, её; само с тврдим сугласничким 
гласовима у наредном слогу − [и̯], у течном говору могућа реализације 
нуле гласа: еда́ − [и̯и]да́, у течном говору могуће [и]да́, исто и у речима 
езда́, ядро́, язы́к, янва́рь, япо́нец, ярлы́к… (Касаткин 2013: 34). 

40 Глас [ј] налази се на апсолутном почетку речи пред вокалским гласом (Г=гласный).
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Интересантна је и позиција ГјГ (самогласник + [ј] + самоглас-
ник). Овде ћемо навести само поједине случајеве изговора фреквент-
них речи које одступају од правила реализације на која смо указали 
на почетку описа овог гласа. У позајмљеницама, на пример, као реа-
лизацију можемо имати више могућности: 

1. пред акцентованим [е] у позајмљеницама [ј] и [и̯]: гие́на − 
ги[је́]на и ги[и̯е́]на, иста реализација у примерима гигие́на, дие́зный, 
клие́нт; [ј], [и̯] и нула гласа: абитурие́нт − абитури[је́]нт, абиту-
ри[и̯е́]нт и абитури[е́]нт, исто у примерима дие́з, дие́та, ингриди-
е́нт, рее́стр. Пред акцентованим [е] у руским кореновима − [ј] и [и̯], у 
течном говору и нула гласа: вое́нный − во[је́]нный, во[и̯е́]нный и во[е́]
нный, исто у примеру надое́сть (Касаткин 2013: 36).

2. унутар корена и на граници корена и афикса, после [и] − [ј] 
и [и̯] и допушта се и нула гласа приликом чега је следећи самоглас-
ник прешао у предње-средњи или предњи ред: клеёнка − кле[јо́]нка и 
кле[и̯о́]нка и допушта се кле[ӧ́]нка, ию́ль − и[ју́]ль, и[и̯у́]ль и допушта 
се и[ӱ́]ль, влия́ние − вли[ја́]ние и вли[и̯а́]ние и допушта се вли[ӓ́]ние, 
прия́тель (Касаткин 2013: 37).

Шумна консонантска реализација, глас [ј], понаша се као шум-
ни тврди консонант (иако му је својствена стална фонетска мекоћа). 
Акцентовани вокалски глас после гласа [ј] не прилагођава му се и не 
постаје неједнородан. Ово је особина гласа [ј] на коју треба указивати 
изворним говорницима српског језика, будући да се палатализовани 
сугласнички гласови, било парни, било они којима је својствена стал-
на фонетска мекоћа, понашају једнако: утичу на прилагођавање ар-
тикулације наредног акцентованог вокалског гласа и чине га нејед-
нородним. Акцентовани вокалски гласови артикулацију не прила-
гођавају само гласу [ј] (уколико се оно реализује пред акцентованим 
гласом). Уколико се не реализује, а и то је могуће у течном говору, као 
што смо малопре видели (июль, прия́тель) оно остави трага на во-
калском гласу: повлачи га у зону палатализације − у предњи ред, или 
га, пак, јако помера унапред, у предње-средњи ред, док се сам глас [ј] 
изгуби. У случају губљења гласа [ј], акцентовани вокалски глас по-
стаје неједнородан. 

У српском језику овај глас има, такође, две могуће реализације 
(класификује се као сонант): „овај глас у фонетској околини углавном се 
остварује као глајд [и̯], артикулационо веома близак вокалу [и], док се 
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као спирант [ј] остварује изузетно ретко, најчешће у иницијалном поло-
жају речи или иза сугласника (нпр. [јунак], [ја]; [објединити], [одједном], 
[надјачати] и сл.” (Subotić, Sredojević, Bjelaković 2012: 40). Ипак, рекли 
бисмо да је код руског фрикативног [ј] консонантски шум далеко већи. 
И у српском језику, као и у руском, [ј] се може губити, „посебно ако се 
нађе уз вокале предњег реда (који, које, чији, чије) у којима се ј може из-
говарати или ослабљено или се губити” (Петровић, Гудурић 2010: 259).

Пре него што пређемо на обнављање датог материјала и реша-
вање различитих задатака у вези с њим, напоменули бисмо још јед-
ном да изворни говорници српског језика, усвајајући гласове руског 
језика, доминантно праве фонетске грешке (недовољно прецизан 
изговор различитих сугласничких гласова). Ове грешке најчешће не 
задиру у разумевање саговорника, изворног говорника српског је-
зика, већ чине да изворни говорник руског језика поима изворног 
говорника српског као неког ко руски говори са страним акцентом. 
Додали бисмо и чињеницу да се у савременим уџбеницима руског 
језика претежно указује на изговор гласова [ч᾽], [ј] и [ш᾽], док су у 
уџбеницима шездесетих и седамдесетих година нешто заступљенији 
појединачни тврди сугласнички гласови (и у савременим уџбеници-
ма и у уџбеницима 60-их и 70-их година то су гласови [ж], [ш], [ц] 
и [л]). Врло ретко се у уџбеницима дају опозиције тврд/ мек суглас-
нички глас, саме фонетске вежбе за усвајање, најчешће, одсуствују. 
Уколико изворни говорник српског језика недовољно палатализова-
но изговори мек сугласнички глас, може доћи до фонолошке грешке 
(грешке у разумевању). Стога сматрамо да је веома важно да пала-
тализовани гласови имају централно место у настави фонетике, као 
што смо на то указивали у дисертацији (Гинић 2013: 217‒218).

Када узмемо у обзир вокалске гласове који су дати у уџбени-
цима, видимо да се највећи број понављања односи на акцентоване 
вокалске гласове, нарочито на акцентовани глас [ы] (Гинић 2013: 
217‒218). Врло мало пажње, готово нимало, посвећено је једнород-
ности/ неједнородности вокалских гласова (кључна особина, како 
смо видели из материјала којим описујемо артикулацију сугласнич-
ких гласова) и за идентификацију меког палатализованог гласа изго-
вореног пред акцентованим вокалским. 

Узевши у обзир фонетски материјал ком је доминантна пажња 
посвећена у нашим савременим уџбеницима руског језика, а то су 
гласови [ч’], [ј], [ш’], [ж], [ш], [ц], [л] и [ы], закључујемо да је тежиште 
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наставе фонетике донекле померено: недовољно добар изговор на-
ведених гласова доводи само до фонетских грешака, док недовољно 
добар изговор палатализованих гласова и неједнородних вокалских 
гласова, заиста може довести до фонолошких грешака (грешака у раз-
умевању). Настава фонетике у уџбеницима руског језика (сегментног 
нивоа) заснива се на оном фонетском материјалу који је мање битан, 
односно, далеко се једноставније усваја и грешке код датог материја-
ла никада неће бити фонолошке, већ фонетске. Из ових разматрања 
извели смо појам фонетског стереотипа. Зашто фонетски стерео-
тип? Сматрамо да поменути фонетски материјал ни у ком случају не 
треба да представља централно место у настави фонетике и да има 
највећу учесталост, већ да је овај материјал доминирао у старијој гене-
рацији уџбеника, па се то традиционално (сваки следећи уџбеник се 
ослањао на претходни) почело понављати. Отуда фонетски стереотип 
и у новијој генерацији уџбеника. Стереотип је да овај фонетски мате-
ријал треба да заузима централно место наставе фонетике у српској 
говорној средини. Извор датог стереотипа лежи у чињеници да се у 
гласовним системима два језика ове разлике најјасније уочавају: има-
мо пандане датих гласова у оба језика, али различит њихов квалитет, 
неједнака тврдоћа/ мекоћа приликом изговора ученика најпре упада 
у очи. Сматрамо да савремени уџбеници руског језика, па и настава 
фонетике на универзитету, мора изменити однос према фонетском 
материјалу: уместо фонетског стереотипа, највећи број понављања 
треба да имају бинарне опозиције тврд/ мек сугласнички глас, а да за 
њима следе акцентовани једнородни и неједнородни, те редуковани 
вокалски гласови, ИК-3 и сегментација (Гинић 2013: 217‒218) (више о 
редукцији вокалских гласова на странама 108−115). 

   

5
 ПОНОВИТЕ И ОДГОВОРИТЕ

 
1. У ком делу усне дупље се артикулише већина гласова руског и 

српског језика?
2. Који активни говорни орган (који његов део) се најчешће ко-

ристи у артикулацији руских и српских сугласничких гласова?



86

3. Да ли је за сугласничке гласове битна позиција у речи? Шта се деша-
ва с њима на апсолутном почетку речи, шта на апсолутном крају?

4. Шта се дешава са преградним гласовима у интервокалској по-
зицији (рећи нешто о вокализацији и начину творбе)?

5. По којим допунским артикулацијама се разликују парни тврди 
шумни сугласнички гласови од парних меких?

6. Када долази до лабијализације шумних консонаната и сонаната? 
7. Када акцентовани вокалски глас добија дифтонгоидни карак-

тер (постаје неједнородан)?
8. Које позиције су идеалне за усвајање свих палатализованих 

гласова?
9. Прочитајте део о сугласничким гласовима [б], [п], [б᾽] и [п᾽]. 

Какве грешке праве говорници српског језика приликом изго-
вора палатализованих [б᾽] и [п᾽]?

10. Прочитајте део о сугласничким гласовима [в], [ф], [в᾽] и [ф᾽]. 
Шта може представљати тешкоћу изворним говорницима 
српског језика код изговора ових гласова?

11. Прочитајте део о сугласничким гласовима [д], [т], [д᾽] и [т᾽]. 
Која два начина артикулације су могућа код [д] и [т]? Како се 
глас [т] може изговарати на апсолутном крају речи (два начи-
на)? Које су могуће грешке изворних говорника српског језика 
приликом артикулације меких [д᾽] и [т᾽]? Коју они допунску 
артикулацију (осим палатализације) имају? 

12. Прочитајте део о сугласничким гласовима [з], [с], [з᾽] и [с᾽]. 
Упоредите мекоћу палатализованих [з᾽] и [с᾽] и двоуснених и 
усненозубних палатализованих. Које грешке изворни говор-
ници српског језика праве приликом изговора палатализова-
них [з᾽] и [с᾽]?

13. Шта су фонетске, а шта фонолошке грешке при изговору су-
гласничких гласова? 

14. Које грешке изворни говорници праве приликом изговора 
гласа [ц]? Има ли овај глас свог звучног парњака који спада у 
основних 37 сугласничких гласова? Који арткулациони покрет 
даје овом гласу изразиту фонетску тврдоћу? 
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15. Прочитаје део о сугласничким гласовима [ж] и [ш]. Имају ли 
ови гласови своје меке парњаке? У савременом руском језику 
ови гласови су чешће једнофокусни. Шта ово значи? Које греш-
ке изворни говорници српског језика чине приликом изгово-
ра ових гласова? Јесу ли оне фонетске или фонолошке?

16. Прочитајте део о сугласничким гласовима [ж:᾽] и [ш:᾽]? Имају 
ли ови гласови тврде парњаке? Које су могуће грешке извор-
них говорника српског језика приликом изговора гласа [ш᾽:]? 
У којим условима се реализује [ж᾽:]? Његова употреба је фа-
култативна. Којим гласом се он, увек, може заменити?

17. Прочитајте део о сугласничком гласу [ч᾽]. Има ли овај глас свој 
тврди парњак (од основних 37)? Има ли свој звучни парњак 
(од основних 37)? Које су основне грешке изворних говорника 
српског језика приликом изговора овог гласа?

18. Прочитајте део о сугласничким гласовима [г], [к], [г᾽] и [к᾽]. Да 
ли се разликује место творбе веларних од палатализованих 
парњака? Зашто гласове [г] и [к] називамо веларнима, а не 
веларизованима? Какав је степен умекшаности палатализова-
них гласова? Какве грешке изворни говорници српског језика 
праве приликом усвајања изговора [г᾽] и [к᾽]?

19. Прочитајте део о сугласничким гласовима [х], и [х᾽]. Да ли 
се разликује место творбе веларног од палатализованог 
парњака? Зашто глас [х] називамо веларни, а не веларизо-
вани? Разликује ли се руско [х] од српског? Какав је степен 
умекшаности палатализованог [х᾽]? Какве грешке изворни 
говорници српског језика праве приликом усвајања изгово-
ра [х᾽]?

20. Прочитајте део о сонантима [м] и [м᾽]. Какав је степен умекша-
ности гласа [м᾽]? Може ли се овај глас изговарати непалатали-
зовано на апсолутном крају речи?

21. Прочитајте део о сонантима [л] и [л᾽]. Какав је степен вела-
ризације сонанта [л]? Који гласови се користе за увежбавање 
изговора овог гласа? Какав је степен веларизације овог гласа у 
односу на српски глас [л]? Какав је степен палатализције гласа 
[л᾽] у односу на српски глас [љ]? 
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22. Прочитајте део о сонантима [р] и [р᾽]. Када сонант [р] има 
само једну вибрацију? Да ли је глас [р] с више вибрација чест 
у савременом руском језику? Какав је степен палатализације 
руског сонанта [р᾽]? Колико вибрација има [р᾽]? Може ли зона 
контакта језика с горњим зубима одсуствовати приликом из-
говора [р᾽]? Које најчешће грешке изворни говорници српског 
језика праве када је реч о изговору сонаната вибраната?

23. Прочитајте део о сонанту [ј]. Када се овај глас реализује као со-
нант, а када као шумни консонант? Које су позиције губљења 
овог гласа? Има ли одступања од ових правила? Како провера-
вамо статус сонанта ј у конкретној речи? Има ли сличности у 
релизацијама овог сонанта у руском и српском језику?

         

УРАДИТЕ ЗАДАТКЕ

1. Који гласови недостају у следећим речима? Упишите.
1) [__]а[__][__]и́[__]а

  А.     Б.   В.     Г.

А. задњојезично-задњонепчани шумни безвучни експлозивни 
веларан
Б. предњојезично-предњонепчани сонант вибрант 
палатализован
В. предњојезично-зубни шумни безвучни експлозивни 
палатализован
Г. предњојезично-зубни сонант носни веларизован

2) [__]и́[__][__]а 
  А.     Б.   В.

А. уснено-зубни шумни звучни фрикативни палатализован
Б. предњојезично-зубни сонант струјни бочни веларизован
В. задњојезично-задњонепчани шумни безвучни експлозивни 
веларан
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3) [__]е[__]о́[__]
  А.     Б.     В.

А. задњојезично-средњонепчани шумни звучни експлозивни 
палатализован
Б. предњојезично-предњонепчани сонант вибрант 
веларизован
В. средњојезично-средњонепчани сонант фрикативни 
палаталан

4) [__]а́[__]а
  А.     Б.

А. предњојезично-предњонепчани шумни безвучни африката 
палатализован  
Б. предњојезично-предњонепачни шумни безвучни 
фрикативни палатализован

2. Који гласови недостају у следећим речима. Упишите.
1) [__]е́[__]я[__]

  А.     Б.     В.

А. губно-губной сонант носовой палатализованный
Б. переднеязычный зубной шумный глухой щелевой 
палатализованный
В. переднеязычный зубной шумный глухой аффриката 
веляризованный

1) у[__]и́[__]
    А.      Б. 
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А. переднеязычный передненёбный шумный глухой 
аффриката
палатализованный
Б. переднеязычный зубной шумный глухой взрывной 
(аффрикатизация)
палатализованный

2) [__]о[__]ё[__]
  А.     Б.     В.

А. переднеязычный передненёбный шумный глухой щелевой 
веляризованный
Б. губно-зубной шумный глухой щелевой палатализованный
В. переднеязычный передненёбный сонант дрожащий 
веляризованный

3) [__]и́[__][__]ы[__]
  А.     Б.   В.       Г.

А. заднеязычный средненёбный шумный глухой щелевой
палатализованный  
Б. переднеязычный передненёбный шумный глухой щелевой 
палатализованный
В. переднеязычный зубной сонант носовой веляризованный
Г. среднеязычный средненёбный сонант щелевой 
палатальный
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Вокалски гласови руског језика

Класификација вокалских гласова руског језика 

Вокалски гласови су гласови у чијој артикулацији обавезно уче-
ствују гласне жице (видети на страни 24). Гласне жице праве пери-
одичне осцилације, специфичне за сваки конкретан вокалски глас. 
Вокали су чисти говорни тонови. Обавезан рад гласних жица при из-
говору вокала представља највећу акустичку разлику између вокала 
и сугласника. Највећа артикулациона разлика огледа се у томе што 
сугласнички гласови имају препреку, док је самогласнички гласови 
немају. Чиме се, онда, постиже разлика између два вокалска гласа (на 
пример, гласа [э́] од гласа [о́])? Прво што можемо приметити јесте 
учешће усана при изговору гласа [о]. То представља једну од разлика, 
а има их још. Све одлике којима се вокалски гласови разликују једни 
од других можемо уопштити у три битне ствари:

1. учешће усана (уча́стие губ), односно њихово истурање и за-
обљавање при изговору вокала;

2. кретање језика по вертикали у усној дупљи (движе́ние язы-
ка́ по вертика́ли), односно кретање језика горе-доле у усној 
дупљи;

3. кретање језика по хоризонтали у усној дупљи (движе́ние 
языка́ по горизонта́ли), односно кретање језика напред-на-
зад у усној дупљи.

Уколико усне учествују у изговору вокалског гласа, односно ис-
турују се и заобљавају, гласови се називају лабијализованима (лаби-
али́зованные, огублённые), какви су руски (а и срспки) [о́] и [у́]. Оста-
ли вокалски гласови руског језика су нелабијализовани (нелабиали-
зо́ванные, неогублённые); такви су [а́], [э́], [и́] и [ы́]. 

Кретање језика по вертикали, или висина вокала, на руском 
подъём языка́. Висина вокала директно зависи од отворености вили-
ца. Што су вилице ближе једна другој, вокали су виши. Високи вокали 
(гла́сные верхнего подъёма) су затворени вокали и у руском језику их је 
три: то су [и́], [ы́] и [у́]. Ниски вокал (гла́сный ни́жнего подъёма) је во-
кал [а́], који је отворен вокал. Између ове две тачке су вокали средње 
висине (гла́сные сре́днего подъёма) су [э́] и [о́]. Уколико постоји потре-
ба за тим, могу се одредити и међупоположаји, што може бити веома 
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важно када треба показати кретања вокала по висини у вези с ути-
цајем палатализованих сугласничких гласова на њих (више о овоме на 
странама 93−95), па издвајамо средње-ниске и средње-високе вокале, 
на руском нижне-средний и верхне-средний подъём.

Кретање језика по хоризонтали назива се још и ред (ряд язы-
ка́) и обично се издвајају три могућа положаја: предњи, средњи и 
задњи ред (пере́дний, сре́дний и за́дний ряд). Предњег реда су руски 
[э́] и [и́], средњег реда су вокали [а́] и [ы́], док су задњег реда вокали 
[о́] и [у́], односно лабијализовани вокали. Код њих се језик највише 
повлачи уназад. Руски вокалски глас [а́] је вокал задњег реда, на при-
мер, у речима ба́л, ка́ждый, дакле, у окружењу тврдих сугласничких 
гласова. Он се традиционално класификује као вокал средњег реда, 
с тим што се указује на његову нелокализованост у погледу реда: 
уколико се налази у тврдој сугласничкој околини, артикулација ће 
бити више задњег реда, док ће, уколико се нађе у мекој сугласнич-
кој околини, артикулација бити више предњег реда. Поред основна 
три положаја у вези с кретањем језика по хоризонтали, издвајају се 
и међуположаји, као што су предње-средњи ред, или средње-задњи 
ред (передне-сре́дний или сре́дне-за́дний ряд). 

Следећа табела приказ је класификације основних руских во-
калских гласова (акцентованих, који су у тврдом сугласничком окру-
жењу), имајући у виду учешће усана, ред и висину вокала (предњи-
средњи-задњи ред, ниски-средњи-високи): 

 

Табела 7. Класификација основних вокалских гласова руског језика (Касаткин 
2009: 48)
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Акомодација, адаптација вокала (аккомода́ция, адапта́ция гла́с-
ных зву́ков)

Основних вокала под акцентом у тврдом сугласничком окру-
жењу или ван сугласничког окружења − има 6. Међутим, уколико се 
нађу у окружењу меких сугласничких гласова, акцентовани вокалски 
гласови мењају свој ред и висину. Зашто се ово дешава? Меки суглас-
нички гласови имају палатализацију као допунску артикулацију. Па-
латализација је покрет средњег дела леђа језика ка палатуму, ка ме-
сту изговора вокала [и] који је најзатворенији вокал, односно високи 
вокал, предњег реда. Из положаја палатализације језик нема време-
на да се врати у, рецимо, задњи ред, као код изговора, на пример, гла-
са [у́] у речи тюль. Он се задржава чак у зони предње-средњег реда. 
Углавном, окружење палатализованих сугласничких гласова акцен-
товане вокалске гласове вуче унапред и нагоре, ка палатуму, ка ме-
сту изговора гласа [и]. Тако да, уколико у основне позиције акценто-
ваних вокалских гласова у тврдом сугласничком окружењу додамо 
и позиције акцентованих вокалских гласова у окружењу палатали-
зованих сугласничких гласова, ред и висина већине акцентованих 
вокала се мења (високи вокали, наравно, не постају виши, као што 
и вокали предњег реда не могу бити више предњи но што јесу; сви 
остали мењају ред и висину). Двема тачкама изнад самог вокалског 
гласа означавамо затварање екскурзије или рекурзије акцентованог 
вокалског гласа у окружењу палатализованих сугласничких гласова:

                      Ряд 
 
 
    Подъём

пере́дний пере́дне-
сре́дний сре́дний сре́дне-за́дний за́дний

ве́рхний [и́] [˙у́˙] [ы́] [у́]
ве́рхне-сре́дний [˙э́˙] [˙о́˙]
сре́дний [э́] [о́]
сре́дне-ни́жний [˙а́˙]
ни́жний [а́]

Табела 8. Ред и висина акцентованих вокалских гласова руског језика у окру жењу 
тврдих сугласничких гласова и у окружењу палатализованих сугласничких гласова 
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Идући од високог вокала предњег реда представљеног у прет-
ходној табели редом, примери вокалских гласова могу бити изоло-
вани из, на пример, следећих речи: и́ва [и́], тю́ль[˙у́˙], сы́н [ы́], у́хо[у́], 
пе́ть [˙э́˙], тётя [˙о́˙], э́то [э́], о́н [о́], дя́дя [˙а́˙], ма́ма [а́].

Руски језик је језик у ком доминирају сугласнички гласови. Они 
врше снажне утицаје на артикулацију вокалских гласова, било да је 
реч о акцентованим, било о неакцентованим гласовима; сугласнички 
гласови управљају вокалскима. На акцентоване самогласничке гласо-
ве велики утицај, као што смо видели, имају палатализовани суглас-
нички гласови. Можемо рећи да им се самогласнички гласови при-
лагођавају тако што затварају своју екскурзију, односно рекурзију, 
или обоје (уколико су палатализовани сугласнички и пре и после ак-
центованог вокалског). Ова појава се у фонетској литератури често 
назива акомодација (аккомода́ция) или адаптација (адапта́ция) 
вокала. У фонетској транскрипцији утицај меког сугласничког гласа 
означава се тачком у горњем левом углу (уколико је палатализовани 
глас испред, вокал прилагођава своју екскурзију затварајући је), или 
десном углу (уколико је палатализовани глас иза). Постоји још један 
начин бележења ове фонетске појаве из мало друкчијег угла посма-
трања. Вокал, уколико се нађе после палатализованог сугласничког 
гласа, као у, на пример, речи пя́тый, постаје неједнородан41 (неодно-
ро́дный), односно дифтонгоидан (дифтонго́идный). У својој екскур-
зији он добија елемент, односно глајд42 гласа [и], што се представља 
на следећи начин: [иа́]. Уколико би и после вокалског акцентованог 
гласа следио палатализован сугласнички глас, као у речи пять, на 
пример, дата неједнородност би била појачана и у рекурзији акцен-
тованог гласа, тако да дати глас има два елемента гласа [и] и постаје 
полифтонгоидан (полифтонго́идный), што се представља и овако: 
[иаи] (Князев, Пожарицкая 2005: 38). Овако Л. Л. Касаткин визуелно 
представља неједнородност вокалског гласа [а́] у речи час: [и-э-ӓ-а-а-
а-а] (Касаткин 2003: 130). Почетна фаза (екскурзија) датог вокалског 
гласа померена је унапред и увис. Артикулационо и акустички овај 
глас, који ћемо у транскрипцији бележити чешће са [˙а́˙], близак је 

41 Неједнородан − акцентовани вокал који садржи примесе, односно глајдове, пре-
лазне елементе, других вокалских гласова. Једнородан − акцентовани вокалски 
глас који не садржи примесе, односно глајдове других вокалских гласова.
42 Глајд (енгл. glide) ‒ клизање, клизити; прелазни елемент гласа који настаје из-
међу два гласа, у фази припреме говорних органа за изговор наредног гласа, почев 
од места артикулације претходно изговореног гласа. 
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одговарајућим нијансама гласа [˙э́˙] (Любимова 1977: 162), као у речи 
пе́ть. У Међународној фонетској транскрипцији овакав акцентовани 
вокал има сопствени знак: [pjætj]. Неједнородност акцентованих во-
калских гласова није својствена акцентованим вокалским гласовима 
српског језика и на њу треба обраћати посебну пажњу.

Глас [и́] не трпи утицаје околних палатализованих сугласничких 
гласова. Он не може бити неједнородан, јер не може имати призвук 
себе самог у екскурзији или рекурзији. Неједнородан по својој приро-
ди је и вокал [о́]. Више о њему ће бити речи нешто касније, на страни 
100. Овде ћемо само рећи да он у својој екскурзији има призвук гласа 
[у], изразито је лабијализован, много више него српски глас [о]; то 
можемо приказати на следећи начин: [уо́]. 

6
       ПОНОВИТЕ И ОДГОВОРИТЕ

1. Које све критеријуме узимамо у обзир при класификацији во-
калских гласова?

2. Који гласови више утичу на које: сугласници на самогласнике 
или обрнуто?

3. Шта је акомодација (адаптација вокала)? 
4. Када акцентовани вокали постају неједнородни?
5. Зашто палатализовани гласови утичу на акцентоване вокалске?
6. Како палатализовани сугласнички гласови утичу на акценто-

ване вокалске? Шта се дешава с екскурзијом и рекурзијом ак-
центованог вокала?

7. Утичу ли палатализовани сугласнички на акцентовани вокал 
[и́]? Објасните кратко.

8. У чему је разлика између српског и руског вокала [о́]?
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    УРАДИТЕ ЗАДАТКЕ
  

1. Који гласови у наведеним примерима су неједнородни? Зашто? 
Обележите неједнородне у транскрипцији. На линији поред 
напишите једнородан или неједнородан.

  пел  [ ] ______________________________;     
  пил  [ ] ______________________________;
  мять  [ ] ______________________________;    
  мат  [ ]_______________________________. 
 

2. Упишите у квадратне заграде гласовне реализације подвучених 
вокалских слова и класификујте их према учешћу усана, реду и 
висини вокала. (пишите на руском језику)

1) Анна [  ] _______________________________________________________
2) он [  ] __________________________________________________________

 
3. Глас [у́] у речи „у́хоˮ је вокал задњег реда, висок. Шта се дешава 

с његовим редом и висином када нађе у окружењу меких 
(палатализованих) гласова, као, на пример, у речи „тюльˮ? 
Објасните кратко.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Да ли се глас [и́], на пример, у речи пить, прилагођава суседним 
палатализованим сугласницима? Објасните кратко.
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Акцентовани вокалски гласови43

Једнородност и неједнородност акцентованих вокалских 
гласова. Гласови пуног образовања. Гласные полного образования

Акцентоване вокалске гласове називамо још и гласовима пуног 
образовања (гла́сные по́лного образова́ния), за разлику од редукова-
них гласова (редуци́рованные гла́сные), о којима ће речи бити нешто 
ниже, на странама 108−115 књиге. 

По чему се акцентовани вокалски гласови руског језика разли-
кују од акцентованих вокалских гласова српског? Основних вокал-
ских гласова је у српском 5, а у руском 644. Овај вишак у односу на 
српски представља вокалски глас [ы́]. Све вокалске гласове који не-
мају у себи прелазних елемената неког другог вокалског гласа нази-
ваћемо „једнороднима”. 

 Сваки акцентовани вокалски глас у руском језику варира у 
свом изговору у зависности од тога у каквој се сугласничкој околини 
нашао, како смо видели у претходном делу. Уколико је околина су-
гласничких гласова „тврда”, онда вокалски глас не трпи битне проме-
не у односу на изоловани изговор. Међутим, уколико се акцентовани 
вокалски глас налази у мекој сугласничкој околини, онда он битно 
мења свој квалитет. Појава се, поред термина акомодација и адапта-
ција које смо наводили, назива још и модификацијом: комбинатор-
не модификације у јакој позицији = акомодације (Феоктистова 1985: 
26) или, данас све чешће, алтернацијом вокалских гласова у јакој 
позицији. (Касаткин 2003:130−131). Акомодација вокалских гласова 
или алтернација вокалских гласова (чередова́ние гла́сных зву́ков) у 
јакој позицији одсуствује у српском језику. 

Иако можемо рећи да се готово ниједан глас руског језика не 
изговара као адекватан пандан вокалском гласу у руском језику, опи-

43 Вокалске гласове овде посматрамо као сегментне фонетске јединице. И акценто-
вани и редуковани вокалски гласови, уколико се посматрају као део говорног лан-
ца, носе „информацију” о месту акцента. У свом уџбенику фонетике Л. В. Бондар-
ко, на пример, редукцију вокалских гласова сврстава у одељак Словесное ударение 
(Бондарко 1998: 220−225). Тако да и у руској фонетској литератури самогласнички 
глас посматрају и као сегментну, али и као и супрасегментну фонетску јединицу, 
пошто је обавезно вокал носилац слога. 
44 Нећемо за сада задирати у домен лингвистичке фонетике или фонологије. Када 
говоримо о конкретном говорном гласу (самогласничком или сугласничком), увек 
мислимо на глас као „звукоти́п”, односно „еталон гласа” (звук языка́), глас пред-
стављен у транскрипционим (квадратним) заградама, чијих тачних конкретних 
реализација има онолико, колико је говорника (звук ре ́чи).
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саћемо разлике у артикулацији четири вокалска гласа, сматрајући ар-
тикулацију гласова [и́] и [у́] веома сличном у руском и српском језику45. 

Акцентовани глас [á] у руском језику у поређењу са српским

На први поглед, имајући у виду описе руског и српског гласа [a], 
могли бисмо рећи да неке велике разлике нема. И руски и српски во-
калски глас [a] класификују се као ниски вокали, средњег реда. Прва 
битна разлика на коју бисмо указали јесте неосетљивост српског [а] 
на фонетски контекст за разлику од руског [а]: српски глас „[a] (сем 
поменуте могућности назализирања) није осјетљив према фонетском 
контексту” (Симић, Остојић 1996: 175), док руски глас [a] итекако јесте 
осетљив на фонетски контекст: у суседству с предњојезичним тврдим 
сугласничким гласовима [т], [д], [с], [з], [н] „може бити окарактерисан 
као глас задњег реда, померен мало унапред46” (Любимова 2011: 199), 
док се померање језика уназад и његово подизање на границу меког 
и тврдог непца нарочито испољава после задњојезичних и [л]: (упоре-
дити как, ах, лак, мал). Овај глас [a] можемо окарактерисати као вокал 
задњег реда (Любимова 2011: 225). Наравно, у позицији после назал-
них гласова и он добија елементе назализације. Можемо закључити да 
је руски глас [a] далеко више везан фонетским контекстом од српског 
гласа [a]. Интересантну разлику наводи и А. Терзић: „фонациона струја 
код руског [a] усмерава се углавном ка алвеолима и предњем непцу, 
код српског [a] се усмерава ка усном отвору” (Терзић 2003: 87). Све ове 
разлике треба имати на уму приликом увежбавања и/ или корекције 
артикулације акцентованог гласа [a].

Претходни опис односи се на глас [а́] који је изговорен изолова-
но или се налази окружењу тврдих сугласничких гласова. Међутим, 

45 Вокалске гласове руског и српског језика (еталоне гласова) акустички и арти-
кулационо поредила је Душанка Мирић (Мирић 1988), поредивши ред и висину 
(према вредностима форманата) 5 вокалских фонема. Александар Белић за руске 
гласове [и] и [у] пише да су затворенији од српских (Белић 1968: 63; 65). 
46 Н. А. Љубимова вокалски глас [а] класификује као глас задњег реда, што среће-
мо и код Л. В. Бондарко (Бондарко 1977: 80), која, после обављеног експеримен-
талног истраживања, пише: „после сугласничких гласова задњег реда вокалски глас 
а се најмање мења у току свог читавог звучања, што сведочи о његовој близини 
задњојезичним сугласничким гласовима”. Већина фонетичара класификује глас [а] 
као вокал средњег реда (Акишина, Барановская 1990: 79; Панов 1979: 32; Касаткин 
2003: 35, Князев, Пожарицкая 2005: 38). Сматрамо да управо у овој разлици и лежи 
најкрупнија разлика: руски глас [а] је вокалски глас задњег реда, док је српски глас 
[а] средњег реда.
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после палатализованог, пред палатализованим или између два пала-
тализована − глас [а] постаје дифтонгоид или полифтонгоид, као, на 
пример, у речима мят [иа], ма́ть [аи] или мя́ть [иаи]. Видели смо да 
се полифтонгоид у Међународној фонетској транскрипцији бележи 
знаком [æ]. Веома је компликовано изговорити глас [a] који је диф-
тонгоидан или полифтонгоидан. Најчешће грешке огледају се у томе 
што се дифтонгоиди или полифтонгоиди замењују монофтоншким 
гласовима матерњег језика; или се артикулација глајда, односно пре-
лазног гласа [и] толико наглашава да се чује дифтонг, или чак два 
гласа [иa]. При оваквом изговору палатализовани глас пред акцен-
тованим [a] се, најчешће, не изговара меко. Кључ проблема лежи у 
правилном изговору палатализованог гласа који претходи. Језик ће 
се, тада, наћи у идеалном положају за прелаз ка акцентованом [á], 
самим тим ће и призвук гласа [и] бити изражен у неопходној мери. 

Акцентовани глас [э́] у руском језику у поређењу са српским

Глас [э] је и у руском и у српском језику класификован као глас 
предњег реда, средње висине. Још је Александар Белић приметио да 
„руски језик има отвореније е од нашег (этот) и затвореније (эти)” 
(Белић 1968: 64). У окружењу тврдих сугласничких гласова или неу-
тралном почетку, као у примеру э́тот, руски глас [э́] далеко је отво-
ренији од српског гласа који се у истом положају налази у речи ето, 
на пример. Не представља велики проблем изговор овако отвореног 
гласа, већи проблем је аутоматизација овог изговора, јер говорници 
српског језика поистовећују руски глас са српским [е]. 

Дифтонгоиди [иэ] или [эи] и полифтонгоиди [иэи], односно, нејед-
нородни вокалски гласови заслужују посебну пажњу. Утицај наред-
ног палатализованог гласа на акцентовани вокалски далеко слабије 
изражен, него утицај претходног, самим тим дифтонгоид [иэ] има 
изразитији прелазни елемент гласа [и], него дифтонгоид [эи]47. Дати 
гласови, нарочито полифтонгоид, веома личе на [и]. Да би се пости-
гао адекватан изговор и остварила разлика у односу на акцентовани 
глас [и́] потребно је пренаглашавати самогласнички глас у конкрет-
ним речима: [и] у пи́л, [иэ́] у пел. Најчешће грешке се тичу превише 
изразите артикулације прелазног елемента: [пиэл], на пример (Лю-

47 Ово важи за све акцентоване вокалске гласове. Утицај претходног палатализова-
ног већи је него утицај наредног палатализованог.
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бимова 2011: 207). Наравно, кључан је правилан изговор претходног 
палатализованог гласа. 

Акцентовани глас [о́] у руском језику у поређењу са српским

Оба гласа, и српски глас [о] и руски, класификовани су као вокал-
ски гласови средње висине, задњег реда. Најбитнија разлика између 
њих јесте у елементу лабијализације: у српском језику „језик је (код 
гласа [о] – Ј. Г.) нешто више повучен уназад него код [a], а усне су мало 
истурене” (Симић, Остојић 1996: 177), док руски глас [о] има „дифтон-
гоидни карактер”, „[у]-образное начало” (Любимова 1977: 174; Стоева, 
Димитрова 2009: 68), што можемо представити на следећи начин [уо]. 
Руски глас [о] је дифтонгоид, неједнородан глас, док је српски глас [о] 
једнородан глас. Пошто српски језик нема неједнородних вокалских 
гласова, он и не разликује термине „једнородан – неједнородан”, као ру-
ски језик. Да би се усвојила артикулација руског, далеко лабијализо-
ванијег [о], може се дати инструкција студентима да се усне истурују 
и заобљавају као при изговору гласа [у], а да се при таквом положају 
усана изговори [о́]. Тиме се постиже квалитет овог руског гласа. 

Претходни опис односи се на глас [о́] или изоловано изговорен, 
или у окружењу тврдих сугласничких гласова. Када се [о] нађе после 
палатализованог сугласничког гласа он добија и елемент гласа [и] у ек-
скурзији, као, на пример, у речи тёк [иуо]; или, уколико се нађе пред па-
латализованим сугласничким гласом, добија елемент гласа [и] у својој 
рекурзији, на пример: коль [уои]; уколико се нађе између два палатали-
зована сугласничка гласа, прелазних вокала има три: два у екскурзији, 
један у рекурзији, као, на пример, у речи щёки [иуои]. Сви примери су 
из приручника Н. А. Љубимове (Любимова 2011: 223). Веома је важно 
правилно изговорити палатализоване гласове који се налазе у непо-
средном окружењу гласа [о́]. Правилно изговорен палатализовани глас 
већ значи да језик заузима допунски положај, односно да је у положају 
изговора високог вокала [и], чији призвук, тада, неће изостати.  

Акцентовани глас [ы́] 

Глас [ы] одсуствује у српском језику. У руском је класификован 
као високи вокалски глас средњег реда, нешто нижи него гласови [и] 
и [у]. И дати глас има елемент дифтонгоидности. На дифтонгоидност 
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овог гласа указује нам Л. В. Бондарко: дефинише га као непредњи у 
почетку артикулације и предњи на крају артикулације, не само пред 
меким гласовима (Бондарко 1998: 25, 114) [ыи]. Наравно, ова диф-
тонгоидност најизразитија је пред палатализованим сугласничким 
гласовима. Глас [ы] најлакше се усваја када се изговара у позицији 
после задњојезично-задњонепчаних гласова. Код изговора гласова 
[к], [г] језик је померен уназад и налази се у позицији која је иста као 
код руског гласа [ы], само без препреке (Любимова 1977: 172). Иако 
групе гласова [кы], [гы] нису карактеристичне за руски језик – нео-
пходне су за лакше усвајање овог гласа. Ученици и студенти, извор-
ни говорници српског језика, најчешће без већих тешкоћа усвајају у 
оваквим групама вокалски глас [ы]. 

Акцентовани глас [и́] у руском језику у поређењу са српским

Основни глас и српског и руског језика су веома слични. Истог 
су реда и висине. Руски глас [и́] не може бити ни једнородан у око-
лини палатализованих сугласничких гласова. Сви палатализовани 
сугласнички гласови садрже глајд гласа [и], док глас [и] не може са-
држати себе самог. Пред гласом [и] сви сугласнички гласови су меки, 
нема тврдих гласова. У овом смислу, гласови [и] и [ы] су у дистрибу-
тивном односу: [и] после меких и на апсолутном почетку речи, [ы] 
после тврдих, не може заузимати апсолутни почетак речи. 

Акцентовани глас [у́] у руском језику у поређењу са српским

Акцентовани глас [у́] руског језика веома је сличан с [у] у 
српском, уколико се нађе у окружењу тврдих сугласничких гласова. 
Међутим, у окружењу палатализованих гласова у руском језику, ру-
ски глас постаје дифтонгоидан [иу] или [уи] или полифтонгоидан: 
[иуи]. Полифтонгоид у потпуности мења ред, са задњег реда прелази у 
предње-средњи, како се види у табели 8 на страни 93. Изговор овак-
вих дифтонгоида и полифтонгоида представља проблем говорни-
цима немачког и француског језика, који га поистовећују с високим 
лабијализованим високим вокалима предњег реда у својим језици-
ма. Говорници српског језика без већих проблема, уколико довољно 
добро изговоре палатализовани глас који претходи или следи акцен-
тованом [у́], изговарају ове дифтонгоиде, односно полифтонгоиде. 
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ФОНЕТСКА ТРАНСКРИПЦИЈА

Фонетска транскрипција представља бележење фонетских је-
диница, сегментних и супрасегментних (гласова, слогова, фонетских 
речи, фонетских синтагми и исказа) и њихових особина (тврдоће/
мекоће, односно веларизованости/ палатализованости (веларано-
сти/ палаталности) отворености/ затворености вокалских гласова, 
лабијализованости сугласничких гласова, назализације вокалских 
гласова, акцента, пауза, кретања мелодијског тона...) ограниченим 
бројем знакова. У фонетској транскрипцији, у сегментном делу који 
се односи на гласове и њихове особине, на снази је принцип „један 
глас − један знак”. У овом делу књиге више ћемо се бавити сегмент-
ном фонетиком, односно гласовима и њиховим особинама (уз оба-
везно означавање лексичког акцента речи), док ћемо у делу „Су-
прасегментна фонетика” говорити о супрасегментним средствима, 
њиховим особинама, а, такође, и о знацима којима се означавају кре-
тања мелодијског тона, паузе). У том делу ћемо објединити сегмент-
не и супрасегментне знаке фонетске транскрипције, и после савла-
даног сегментног и супрасегментног дела који се односи и на знаке 
фонетске транскрипције, студенти русистике ће умети да самостал-
но транскрибују читаве одломке текстова, означавајући везе између 
фонетских речи, паузе, кретања мелодијског тона. 

И пре дела који се односи конкретно на фонетску транскрип-
цију разјаснили смо поједине знаке фонетске транскрипције којима 
смо означавали различите гласове и њихове особине (на пример, 
означавање мекоће сугласничког гласа апострофом, ознака дужине 
гласа двема тачкама, на пример, [ш᾽:] − знак који означава дуг и мек 
глас [ш], као и низ других знакова којима смо указивали на разли-
чите особине које добијају гласови једни од других у непосредном 
контакту, на пример [до] означава веларизован глас [д] с лабијализа-
цијом, која је настала под утицајем наредног вокалског гласа као, на 
пример, у речи дом (више о овоме речи је било на страни 52 књиге); 
или затвореност екскурзије акцентованог вокалског гласа, која је на-
стала као резултат акомодације вокалског гласа претходном меком, 
односно, палатализованом сугласничком гласу (више о овоме речи је 
било на странама 93−95), на пример, као у речи пя́тый, акцентова-
ни глас [а́] има затворену екскурзију, односно призвук гласа [и], што 
можемо означити на два начина: [˙а́] или [иа́]. У овом делу ћемо и оно 
што је било речено уопштити, како би било обухваћено што је мо-
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гуће више елемената фонетске транскрипције сегментне фонетике 
на истом месту књиге.

Када је о фонетској траскрипцији реч, важни су следећи прин-
ципи на којима она почива: ознака (симбол траснкрипције) и озна-
чено (конкретан глас) морају увек бити у истом односу. Другим ре-
чима, једном гласу мора увек одговарати један знак фонетске транс-
крипције, увек исти конкретан знак за конкретан глас. У правопису 
је, на пример, могуће да један знак (слово) означава два гласа, као 
што је то случај са руским словима я, ю, е, ё у конкретној позицији 
(не означавају они нужно два гласа, већ само уколико се нађу у по-
зицији апсолутног почетка речи, позицији унутар речи после вокал-
ског слова, или унутар речи после сугласничког слова и меког или 
тврдог знака). У фонетској транскрипцији овај принцип (један знак 
= два гласа) није могућ. Такође, принцип слоговног означавања, на 
пример, мекоће, у фонетској транскрипцији, такође није могућ. На 
пример, у речи тётя постоје два мека гласа [т᾽], а означава их исто 
сугласничко слово. Самогласничко слово које следи (а то су слова ё 
па я) − означавају мекоћу гласа [т᾽]. У фонетској транскрипцији пак 
постоји посебан знак за меко [т᾽]: то је самосталан, посебан глас, а 
вокалски глас после њега у првом слогу је акцентовани глас [о́].  

Још бисмо нагласили и чињеницу (а ово ће нешто касније бити 
и на један нов начин сагледано у делу Лингвистичка фонетика, стра-
не 119−134, фонетске особине гласова, страна 124) да нису све осо-
бине гласа једнако важне и да нећемо све особине гласа означава-
ти увек. На пример, мекоћу гласа [т᾽] означићемо увек, као и мекоћу 
осталих палатализованих гласова, јер би, без те ознаке мекоће, то 
био други глас, веларизовани [т], што човеков слух без грешке уо-
чава. Међутим, не морамо увек означавати лабијализованост гласа 
[до] у речи дом. Када говоримо о лабијализацији као допунској ар-
тикулацији која се у овим контекстима фонетским обавезно врши, 
ову особину ћемо, наравно, и означити. У фонетској транскрипцији 
текста, нећемо пак непрестано означавати лабијализованост суглас-
ничких гласова пред лабијализованим вокалским гласовима, као ни 
отвореност и затвореност екскурзије, односно, рекурзије акцентова-
них вокалских гласова. Другим речима, само оне појаве које човеков 
слух разликује без грешке, без познавања фонетике − означаваћемо 
у фонетској транскрипцији. Фонетске појаве које човеков слух не 
разазнаје без помоћи и указивања на њих, о којима смо сазнали више 
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помоћу метода експерименталне фонетике (акомодација вокала, ла-
бијализованост сугласничких гласова, назализација вокала) означа-
ваћемо само када говоримо о конкретном детаљу; у траснкрипцији 
речи овакве појаве нећемо бележити (Князев, Пожарицкая 2011: 61).    

Руска фонетска транскрипција

У основи руске фонетске транскрипције је руска ћирилична аз-
бука, што у великој мери олакшава „дешифровањe” конкретног гласа. 
Уз додатне дијакритичке знаке, знак [ј], неколико знакова из Међу-
народног фонетског алфабета, означавају се сви основни гласови ру-
ског језика (од основних 42), као и други гласови, настали у процесу 
утицаја различитих гласова једних на друге у контату: [дн] или [д͡ж] 
и слично. Комплетан гласовни систем руског језика може се предста-
вити и Међународним фонетским алфабетом (МФА) (International 
Phonetic Alphabet, IPA), који је универзалан и садржи ознаке гласо-
ва (и супрасегментних једница и средстава) већине језика света. Он 
представља метајезик фонетике и читљив је фонетичарима широм 
света. На пример, палатализовани гласови се у МФА означавају сло-
вом [ј] у екстензији, на пример: мек глас [п᾽] у руској фонетској тра-
дицији бележи се као [рј] у Међународном фонетском алфабету; ве-
ларизовани гласови су или без ознаке у екстензији или са знаком [γ] у 
екстензији, на пример: [рγ] или [р] = [п]; [tɕ͡] = [ч᾽]; [ʑː] = [ж᾽:]; [ʐ ] = [ж]. 
Знак за дужину гласа, на пример, [:], преузет је из МФА. 

МФА је усвојен 1925. године, допуњује се и прерађује до данас. 
На бази МФА настала је транскрипција Л. В. Шчербе из 1936. године. 
(Князев, Пожарицкая 2011: 62). МФА, ипак, није ушао у ширу приме-
ну у руској фонетској литератури, већ се у уџбеницима, приручници-
ма, практикумима, ортоепским речницима, користи управо фонет-
ска транскрипција заснована на руској ћириличној азбуци. 

Како пишу Књазев и Пожарицка, с једне стране била је универзал-
ност МФА, а с друге, удобност и практичност употребе руске ћирилич-
не азбуке у сврху фонетске транскрипције. Победила је практичност и 
удобност употребе ћириличне азбуке (Князев, Пожарицкая 2011: 63). 

Систем знакова фонетске транскрипције, базиран на руској 
азбуци, потиче од Р. И. Аванесова48 у чијем уредништву је написан 

48 У уредништву овог издања је био и С. И. Ожегов.
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први ортоепски речник из 1955. године (ОР 1955) Русское литера-
турное ударение и произношение. Опыт словаря справочника, следи 
и фонетика из 1956. године (Фонетика современного русского лите-
ратурного языка), која је доживела низ прерађених и допуњених из-
дања. Систем знакова фонетске транскрипције усавршаван је током 
времена у делима М. В. Панова, Л. Л. Касаткина, С. В. Књазева и С. К. 
Пожарицке, Л. В. Бондарко, Љ. А. Вербицке. Напоменули бисмо и да 
код свих ових аутора постоје разлике у означавању најчешће реду-
кованих вокалских гласова. Ми ћемо се у овој књизи определити за 
једну могућност (уколико се код различитих аутора срећу различити 
знаци), образложивши избор конкретног знака уз навођење осталих 
знакова које други аутори користе.

Знаци руске фонетске транскрипције

У руској фонетској транскрипцији користе се два типа знакова: 

1) словни знаци (бу́квенные зна́ки), као и дијакритички слов-
ни знаци (диакрити́ческие бу́квенные зна́ки) − мала слова у горњем 
десном или левом углу, на пример, код фаукалног ждреоног [дн], или 
код редукованог вокалског гласа предњег реда, ,[и] према [э]ʼ ([и] 
скло́нный к [э]): [иэ]. 

2) дијакритички знаци (диакрити́ческие зна́ки, диакри́тики) 
који, уколико их има, заједно са словним знацима означавају конкре-
тан глас. Палатализовани су обавезно означени словним и дијакри-
тичким знаком у екстензији (горњем десном углу) [п᾽]. Дијакритички 
знаци могу бити и поред словног, као код ознаке дужине, на пример: 
[ш᾽:], или испод словног знака, као код ознаке неслоготворности, као 
код „неслоговног и” [и̯]. 

Означавање самогласничких гласова

Иако глас, по правилу, готово никада није изговорен изолова-
но, као основна ознака за конкретан глас узима се онај знак који је 
најближи њиховом изолованом изговору. Када се ради о акцентова-
ним вокалским гласовима, то су [а], [э], [и], [о] и [у]. Дијакритички 
знаци уз ове основне знакове употпуњују нијансе њиховог звучања. 
Поједини аутори, као што су Књазев и Пожарицка, разликују два зна-
ка за глас [э]: [е] и [э], наводећи примере тога када се реализује први, 
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када други (Князев, Пожарицкая 2011: 66−67). Они сматрају да „фо-
нетско растојање” код ових гласова није мање него код гласова [и] и 
[ы], као и да коришћење само једног знака представља упрошћену 
транскрипцију (Князев, Пожарицкая 2011: 66). Иако бисмо се с овим 
сложили, рекли бисмо и да фонетско растојање између [и] и [ы] није 
ништа мање ни код гласова [а] и [˙а˙]; потпуно затворена варијан-
та (као, на пример, у речи пять) се у МФА означава потпуно другим 
знаком, [æ]. Додатно означивши затвореност екскурзије и рекурзије 
акцентованих вокалских гласова, превазилазимо ово „фонетско рас-
тојање” код гласова [е] и [э]. По угледу на Л. Л. Касаткина, и ми ћемо 
користити само један знак, односно [э]. Исти знак ћемо користити и 
када се ради о дијакритичком слову, као код вокала ,и према еʼ [иэ]. 

Дијакритички знаци и дијакритичка слова самогласничких гласова 

Обавезно коришћени дијакритички знак сваке акцентогене речи 
јесте акценат. Више о акценту као супрасегментном средству, као и 
руском акценту на странама 190−195 књиге. Акцентогена реч има лек-
сички акценат који се означава знаком који се зове „акут” (здесна на-
лево) изнад акцентованог самогласничког гласа: [до́м]а. Овај акценат 
се неретко назива и главним акцентом. Неке сложене речи могу имати 
и допунски или другостепени, ослабљени акценат (више о речима с 
ослабљеним акцентом на странама 201−204), који се означава знаком 
„гравис” (слева надесно) − э[л᾽э̀]ктрозаводска́я (элѐктрозаводска́я).

Уз акцентоване вокалске гласове на чију акомодацију утичу 
меки (палатализовани) сугласнички гласови, затварајући њихову ек-
скурзију или рекурзију, чинећи их неједнороднима користе се тачке 
у експоненту знака (горњем левом или десном углу), с оне стране, с 
које утицај врши мек сугласнички глас: мял − [м᾽˙ал]; мать − [ма˙т᾽]; 
мять − [м᾽˙а˙т᾽]. Ова појава може се означити и дијакритичким сло-
вом [и]: [м᾽иаит᾽]. Колико је ова разлика између потпуно затвореног 
вокалског гласа [˙а˙] у односу на потпуно отворен глас [а] − најбоље 
нам показује МФА, који би појаве затворености екскурзије, рекурзије 
и потпуне затворености вокалског акцентованог гласа означио ова-
ко: мя́т [mjat]; ма́ть [matj]; мя́ть [mjætj]. Квалитет акцентованог гласа 
се потпуно променио, на шта нам указује нови знак када се ради о 
потпуној затворености. Затвореност само екскурзије или само ре-
курзије није ничим обележена у МФА. Код вокала предњег реда, гла-
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са [э], потпуна затвореност се често означава знаком [ˆ], на пример: 
петь − [п᾽э̂т᾽], иако и овде можемо користити тачке у експоненту: 
[п᾽˙э˙т᾽]49. Овим тачкама означава се померање вокала ка предњем 
реду и висини, као код гласа [и]. Овај покрет језика (унапред и наго-
ре) постоји код сваког палатализованог гласа. Дијакритичке тачке, 
као и дијакритичко слово [и] у транскрипцији везаног текста се не 
морају означавати.  

Назализација вокалских гласова означава се знаком „тилда”, на 
пример: ма́ма − [мã́м]а.

Редуковани вокалски гласови после меких сугласничких у експо-
ненту имају дијакритичко слово [э]: [иэ], на пример: земля́ − [з᾽иэ]мля́.

Код акцентованог гласа [и] после меких сугласничких гласова и 
пред мекима не може постојати прелазни глас истог квалитета, односно 
[и], тако да не означавамо затвореност екскурзије и рекурзије. Не може 
глас [и] имати самог себе за „прелазни елемент”: то је исти глас, истог 
реда и висине, стога никада код вокалског гласа [и] не означавамо нејед-
нородност, јер је [и] увек, у свим фонетским контекстима једнородан.

Самогласнички гласови акцентованих слогова

Самогласнички гласови у позицији под акцентом називају се 
гласовима „пуног образовања” (гла́сные по́лного образова́ния), за 
разлику од гласова који нису под акцентом и који су редуковани (ре-
дуци́рованные гла́сные). Акцентованих гласова руског језика после 
тврдих сугласничких (или на апсолутном почетку речи) има шест. Че-
тири су једнородна (не садрже у својој артикулацији елементне неких 
других прелазних гласова), а то су [а], [э], [и] и [у], док су два неједно-
родна (дифтонгоидна): [уо] и [ыи]. Више о конкретним акцентованим 
гласовима у односу на српски било је речи на странама 98−101. Сви 
акцентовани вокалски гласови (осим [и]) постају неједнородни (диф-
тонгоидни или полифтонгоидни) када се нађу после палатализованих 
или пред палатализованим сугласничким гласовима (и о овом је било 
више речи на странама 93−94). Када је о акцентованим вокалима реч, 

49 Касаткин и Пожарицка сматрају да коришћење само једне тачке која би означа-
вала затвореност екскурзије гласа [˙э́], као, на пример, у речи бел [б᾽˙э́л] нема смис-
ла, јер пред [е] и могу само бити палатализовани гласови (они разликују два знака, 
[э] и [е] за акцентовани глас). Уколико користимо један знак, управо затвореношћу 
екскурзије указујемо на акомодацију гласа [э]. 
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важно је рећи и то да у руском језику нема дугих вокала (као у енгле-
ском, на пример). Акцентовани вокали су прости гласови. Два иста во-
кала један до другог увек чине два слога. Акцентовани вокали трају 
дуже од неакцентованих, од једне трећине, до три пута.  

Редуковани самогласнички гласови. Редукција вокалских гласо-
ва као појава50. Квантитативна и квалитативна редукција

За редукцију вокалских гласова, карактеристичну за руски 
језик, долази из најмање два разлога: прво, нефиксираност и по-
кретност руског акцента, о којој ће бити речи на странама 194−196, 
омогућава да се створи „слаба тачка”, односно отвори простор за по-
тенцијалну редукцију. Други фактор који омогућава реализацију ре-
дукције јесте „централизујући” карактер („сильноцентрализующий 
характер”) руског акцента (видети страну 193 књиге), који ствара 
следеће услове: акцентовани слог постаје веома изразит, самим тим 
и дужи по трајању, а сви остали слогови краћи (чиме се остварује 
квантитативна редукција) и мање напрегнути. С губитком напрег-
нутости вокалски гласови губе и свој спектар, чиме се остварује и 
квалитативна редукција. Редукција вокалских гласова је последица 
ове фузионе или „центрифугалне” силе која обезбеђује синтетичку 
структуру руске речи, чиме се у руском језику постиже неодвојивост 
компонената речи (Федянина 1982: 17). 

Сви неакцентовани вокалски гласови руског језика мењају свој 
квантитет, односно постају краћи у односу на акцентовани вокалски 
глас. Оваква редукција се назива квантитативном (коли́чественная 
реду́кция) и обухвата све вокалске гласове руског језика: [и], [ы] [у], 
[a], [э] и [о]. Други тип редукције је квалитативна редукција (каче-
ственная редукция), која делује паралелно с квантитативном, обух-
вата гласове [а], [э] и [о]. У стандардном српском језику редукција 
гласова као појава одсуствује. Постоји појава која „све изразитије на-
дире у стандардни језик, а тиче се редукције вокала у послеакцен-

50 Интересантно је и то да појам „редукција” М. В. Панов уопште не користи из истог 
разлога као ни појам акомодација, већ користи појам алтернација, или „чередова-
ние”. Међутим, у руској фонетској литератури заиста су широко распрострањени 
појмови „гласные полного образования”, односно „самогласнички гласови пуног 
образовања“ за акцентоване самогласничке гласове и „редуцированные гласные” 
за вокалске гласове који нису под акцентом (Федянина 1982: 16−17; Касаткин 
2003: 133; Князев, Пожарицкая 2005: 51−52), тако да ћемо и овде користити тер-
мине „редукција”, „редуковати”. 
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тованим положајима: по̀сетили, дописник, отац, <…>” (Петровић, Гу-
дурић 2010: 383), па чак и „пирътске“ (од пиратске или пиротске). 
Дате појаве се квалификују као нестандардне и нису у складу с орто-
епском нормом (Петровић, Гудурић 2010: 383−384).   

Резултат редукције вокалских гласова као појаве јесте смањење 
броја вокалских гласова, па их, уместо 6 у основној позицији (под 
акцентом) има само три или два у позицији ван акцента (Касаткин 
1999: 132). Дуго времена се сматрало да гласови [и], [ы] и [у] „имуни” 
по питању квалитативне редукције и да подлежу само квантитатив-
ној редукцији, односно да им се смањује само напрегнутост и дужи-
на, али да им се не мења тембр. Квалитативну редукцију гласова [и], 
[ы] и [у] истраживачи су приписивали новијој појави која припада 
разговорном стилу. Утврђено је да и гласови [и], [ы] и [у] подлежу 
квалитативној редукцији: представник квалитативне редукције на-
ведених вокалских гласова после тврдих сугласничких јесте „нела-
бијализовано [о]”, у руској транскрипцији веома често [ъ]. Ми ћемо, 
као што то чини Л. Л. Касаткин у својим уџбеницима и у Великом 
ортоепском речнику руског језика (БОС 2012; БОС 2017) користи-
ти знак „шва” из МФА: [ə]. Ово је један од најфреквентнијих гласова 
савременог руског књижевног језика (Касаткин 2003: 36), док је ос-
новни представник редукованих вокалских гласова после меких су-
гласничких − [ь], односно „редуковани вокалски глас предњег реда 
између ,иʼ и ,еʼ” (Пауфошима 1980: 61; Панов 20022: 9)51. 

Степени редукције

Редукција гласова обухвата не само самогласнички глас, већ де-
лује и на „спектралне карактеристике” сугласничких гласова чита-
вог слога (Балыхина 2010: 74), тако да ћемо, када говоримо о првом 
и другом степену редукције говорити о позицијама читавог слога52 
у односу на акцентовани слог. Најстабилније вокалске компоненте 

51 На основу чињенице да се у руском језику смањује број вокалских гласова у пози-
цијама њихове редукције, можемо рећи да у савременом руском језику долази до 
смањења броја вокалских и повећања броја консонантских гласова, као и њихове 
дистинктивне снаге. Дати закон, који се шире посматра као фонетска тенденција 
развоја свих словенских језика (систем самогласничких фонема се смањује, систем 
сугласничких – повећава) М. В. Панов назвао је законом Бодуена де Куртенеа (Па-
нов 1967: 336−337; Панов 20022: 87). 
52 Установљено је да у највећем броју комбинација сугласничких и самогласничких 
гласова у руском језику – граница слога иде испред ове комбинације, „у вези с чим 
је унутрашњи („неконечный слог”) обично отворен” (Князев 2006: 16).  
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у речи чине гласови акцентованог, првог предакцентованог и по-
следњег неакцентованог слога (Пауфошима 1980: 66).

Први степен редукције 

Првом степену редукције, дакле, припадају први предакценто-
вани слог, сваки неприкривен слог (неприкривен је онај слог који 
почиње вокалским гласом, а то је, најчешће, апсолутни почетак речи 
или вокалски глас после вокалског гласа унутар речи; слог који по-
чиње сугласничким гласом је прикривен; прикривени слогови дале-
ко су чешћи у руском језику). Слог у првом степену редукције краћи 
је, приближно, за једну трећину у односу на акцентовани слог. „На 
пример, ако акцентовани вокалски глас у речи сад траје 150 мили-
секунди, дужина првог предакцентованог вокала у речи сады́ − 100 
милисекунди, а дужина другог предакцентованог (други степен ре-
дукције) у речи садово́д − траје 50 милисекунди” (Касаткин 2003: 13).

Други степен редукције

Сви остали слогови (први предакцентовани и било који непри-
кривен предакцентовани слог су редуковани у првом степену) − ре-
дукују се у другом степену. Они су краћи од акцентованог вокала око 
3 пута. 

Последњи отворен слог (отворен је онај слог који завршава во-
калом; затворен је онај слог који завршава сугласничким гласом; у 
руском су далеко чешћи отворени слогови) једни аутори третирају 
као позицију првог степена редукције (Реформатский 1999: 200), 
а други као позицију другог степена редукције (Сведения о произ-
ношении и ударении 1989: 647−648; Аванесов 1972: 62). Трећи пак 
сматрају да се ова позиција отвореног слога на апсолутном крају 
речи реализује или гласовима у првом или другом степену редукције 
(Касаткин 2003: 133). Неједнак третман дате позиције проистиче из 
различитог понашања овог слога у зависности од тога да ли је упо-
требљен у везаном говору унутар исказа или се налази пред паузом. 
Књазев и Пожарицка пишу да се последњи отворени слог може реа-
лизовати „гласовима у другом степену редукције (овај слог, у ствари, 
није апсолутни крај речи у везаном говору): [мамъ дала́]”, док се пред 
паузом може реализовати истим гласом као у првом степену редук-
ције (Князев, Пожарицкая 2005: 53). У датој књизи ми ћемо се опре-
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делити за други степен редукције отвореног слога на апсолутном 
крају речи, будући да су речи чешће у везаном говору без паузе, него 
пред паузом. 

Гласови [и], [ы] и [у] у првом и другом степену редукције

Високе вокалске гласове, [и], [ы] и [у] третираћемо као гласове 
који подлежу само квантитативној редукцији у првом и у другом сте-
пену, у зависности од места у односу на акцентовани слог. Слова који-
ма се бележе ови гласови постају и знаци фонетске транскрипције 
за сваки од гласова, било акцентованих, било редукованих. На овај 
начин су гласови [и] и [ы] третирани и код Л. Л. Касаткина у уџбени-
цима, као и у Великом ортоепском речнику („на месту слова и због 
једноставности читања пишемо [и] (а не [ие]53, како би било тачније)” 
(БОС 2017: 960; фуснота 6)54. И у руској фонетској литератури овакав 
прилаз је широко распрострањен. Студентима треба указивати на 
скраћивање до ког долази услед редукције (за трећину у односу на 
акцентовани вокалски глас у првом, три пута у односу на акцентова-
ни вокалски глас у другом степену), које се, традиционално, не беле-
жи у фонетској транскрипцији, на пример: пила́ [пʼила́], была́ [была́], 
душа́ [душа́].

Када је реч о гласовима [ы] и [у] (слова у и ю) у другом степену 
редукције, у течном говору у новој ортоепској норми може доћи и до 
квалитативне редукције, па ће [ы] постати „нелабијализовано о” [ъ] 
(исто што и „шва” − [ə]; овде наводимо знак који су цитирани аутори 
дали): сырова́т − [сърава́т] (Князев, Пожарицкая 2011: 72). Велики 
ортоепски речник не бележи ову могућност квалитативне редук-
ције. Или, реч сумасше́дший − [съма]сше́дший (Князев, Пожарицкая 
2011: 72). Ову могућност редукције гласа [у] после тврдих гласова у 
другом степену редукције бележи и Велики ортоепски речник: „с[у]

53 Интересантан је приступ Књазева и Пожарицке (Князев, Пожарицкая 2011: 71). 
По њиховом мишљењу, у неакцентованим слоговима после меких гласова постоје 
само два гласа: [и] и [у], наводе примере [м᾽ила́], [л᾽исо́к], [м᾽иснои̯], док у старој 
ортоепској норми (више о ортоепији на странама 151−153) се употребљава дија-
критичко слово [е]: [л᾽ила ́] − [н᾽иесла ́], [р᾽иека ́], [м᾽иесно́и̯]. Тако да два савремена 
аутора, у истом времену, на различит начин поимају реализације редукованих во-
калских гласова предњег реда после меких сугласничких гласова: једни све своде 
на [ие], али због читљивости задржавају [и] код реализације слова и, док други све 
своде на [и], сматрајући [ие] старијом нормом.   
54 Видети фусноту 7 на истој страни Великог ортоепског речника у вези с гласом 
[ы] (БОС 2017: 960). 
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машедший, в беглой речи возм. с[ə]масше́дший” (БОС 2017: 821). Са-
могласник [у] после меких гласова (слово ю) такође према новојој 
норми, подлеже квалитативној редукцији, на пример: че́люсть − 
[ч᾽е́л᾽ьс᾽т᾽]55 (Князев, Пожарицкая 2011: 72). Изговор гласа [и] уме-
сто [у] допушта и Велики ортопески речник: „че́[л᾽у]сть и допуст. 
че́[л᾽и]сть (БОС 2017: 912). 

Глас [а] у првом степену редукције

У позицији првог степена редукције глас [а] има две реализације, 
у зависности од тога да ли се налази после тврдих или после меких 
сугласничких гласова: после тврдих гласова – реализује се исти глас, 
нешто краћи56: сама́ − [сама́]. После меких сугласничких гласова реа-
лизација је глас [иэ], или „и према е”, на руском „и склонный к э”: часы́ 
− [чʼиэсы́] или ряды́ [рʼиэды́]57. Дату особину руског књижевног изгово-
ра, познату као „икање”, студенти веома споро и тешко усвајају. Потре-
бан је велики број примера за увежбавање, константно указивање на 
грешке и давање инструкција у вези с њиховим исправљањем.

Када је реч о гласу [а] у првом степену редукције, после гласова 
[ж], [ш] и [ц] − постоје изузеци од акања. Наиме, гласови [ж], [ш] и [ц] 
су у староруском језику били меки. Према Великом ортоепском реч-
нику (БОС 2017: 960) самогласнички гласови који су били после њих 
у првом степену редукције понашали су се као и после осталих меких 

55 Знак [ь] означава веома кратак редуковани глас у другом степену редукције 
предње-средњег реда, средње-висок. Даље у књизи, ми ћемо овај знак означавати 
као [иэ], на исти начин као и у првом степену редукције; о томе да се ради о другом 
степену редукције говори сама позиција слога у односу на акцентовани слог. 
56 Многи уџбеници и приручници руске фонетике (Аванесов 1956, Аванесов 1972, 
Акишина, Барановская 1990, Реформатский 1999, Одинцова 2008), па и ортоепски 
речник Академије наука (Орфоэпический словарь 19895) за резултат реализације 
вокалског гласа [а] после тврдих сугласничких гласова у првом степену редукције 
– наводе симбол [ʌ] „‘а’ кратко”. Овај симбол преузет је из МФА (:cut – [kʌt], с тим 
што се гласовне вредности гласова [ʌ] и [а] у првом степену редукције не подуда-
рају. Најпрецизније бисмо га могли обележити овако: [аə] (глас средње-доњи према 
висини, средњег реда); глас [ʌ] је исте висине као [аə], али је средње-задњег реда 
(Касаткин 2003: 37, фуснота 8). Многи уџбеници преносе први степен редукције 
вокалског гласа [а] као [а]: (Панов 1979, Касаткин 2003, 2009, Князев, Пожарицкая 
2005). И ми ћемо даље у књизи позицију првог степена редукције гласа [а] после 
тврдих сугласничких бележити као [а].    
57 Најновији уџбеник руске фонетике чији су аутори С.В. Књазев и С. К. Пожарицка 
(Князев, Пожарицкая 20112: 71) ову позицију изједначава с реализацијом гласа [и], 
док глас [иэ] сматра одликом старије ортоепске норме. Видети и фусноту 48 у овој 
књизи.   
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гласова58. Међутим, [ж] и [ш] у већини позиција и [ц] у свим позиција-
ма постају тврди, а редукован самогласнички глас после њих изго-
вара се као [эы]. Норма постепено постаје „икање”, односно, изговор 
гласа [иэ] после меких сугласничких гласова. У складу с тим, и после 
гласова [ж], [ш] и [ц], уместо „екајућег” [эы] изговара се „икајуће” [ыэ] 
(ж[ыэ]ра́, ш[ыэ]ры́). Долази до противречности у систему сугласнич-
ких гласова: после тврдих гласова изговара се [а], док се после [ж], [ш] 
и [ц] изговара [ыэ], које је паралелно с изговором вокалских гласова 
у првом степену редукције после меких гласова. Дата противречност 
се превазилази у корист „акања”, које се појављује после свих осталих 
тврдих сугласничких гласова. Стога и после [ж], [ш] и [ц] у првом сте-
пену редукције имамо глас [а], на пример, жарко́е − ж[а]рко́е, шага́ть 
− ш[а]га́ть (БОС 2017: 960).

У неколико речи се, у складу с ранијом нормом, изговара [ыэ]: 
жале́ть, пожале́й, к сожале́нию, чужани́н, лошаде́й, лошадя́м, лоша-
дя́ми, двадцати́, тридцатью́. У неким речима могућ је изговор и с [а] 
и с [ыэ]: жаве́ль, жаве́лей, жаке́т, жасми́н, ржано́й (БОС 2017: 960).    

Глас [а] у другом степену редукције

У другом степену редукције резултат реализације вокалског 
гласа [а] зависи, такође, од претходног сугласничког гласа: уколико 
је претходни сугласнички глас тврд – реализација ће бити „шва” − [ə], 
или „нелабијализовано о” (,оʼ нелабиализо́ванный). Ово је један од 
најфреквентнијих гласова руског језика (Касаткин 2003: 36): паро-
хо́д [пəрахо́т], го́род [го́рəт]. 

Уколико је претходни сугласнички глас мек – реализација ће бити 
глас „и према е“ у другом степену редукције, које бележимо на исти на-
чин као и у првом степену, с тим што указујемо на његово још краће 
трајање − [иэ]: частота́ − [чʼиэстата́], пло́щадь − [пло́шʼ:иэтʼ]. За школску 
или курсну наставу довољно је обележити, једноставно, само ква-
литативну редукцију гласа [а] у првом и другом степену редукције 
после меких сугласничких гласова: часы́ − [чʼисы́], ряды́ − [рʼиды́], ча-
стота́ − [чʼистата́], пло́щадь − [пло́шʼ:итʼ]. Видели смо да Књазев и По-
жарицка (фуснота 57) управо овакву реализацију сматрају одликом 
нове норме (разликујући у првом и другом степену знаке за овај глас: 
у првом [ие], у другом [ь]). 

58 Тада је норма било „екање”, односно, изговарање гласа [эи] после меких гласова.
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Глас [о] у првом степену редукције

Реализација гласа [о] у првом степену редукције једнака је ре-
ализацији гласа [а] после тврдих сугласничких гласова: она́ − [ана́], 
дома́ − [дама́]. Ова особина руског књижевног изговора, читање о као 
[а], позната је као „акање”. Акање и икање су у области неакцентова-
ног вокализма два најизразитија обележја савременог руског књи-
жевног изговора. 

Глас [о] у другом степену редукције

Реализација гласа [о] у другом степену редукције једнака је 
реализацији гласа [а] после тврдих сугласничких гласова: города́ − 
[гəрада́], шёпот − [шопəт]. Сматрамо да је разлика између гласа [а], 
реализације у првом степену редукције и гласа [ə], реализације у дру-
гом степену – фонетски релевантна. Ово није само разлика у кванти-
тету, већ и у квалитету (за разлику од гласова [иэ] и [ь] где је присут-
на само разлика у квантитету, а квалитет је готово идентичан гласу 
[и]), тако да и у настави треба сачувати и указивати на ову разлику. 

Глас [э] у првом и другом степену редукције

Глас [э] се налази само после меких сугласничких гласова (у 
речима руског порекла које у настави доминирају), па ће, у складу 
с „икањем”, као централном особином руског вокализма у првом и 
другом степену редукције реализовати глас [иэ]. 

Иста реализација овог гласа [иэ] је и када је глас [э] на апсолут-
ном почетку речи: этажи́ − [иэ]тажи́, эконо́мика − [иэ]коно́мика. 

 Уколико се [э] нађе после [ж], [ш] и [ц], у првом степену реа-
лизоваће се [ыэ]: жена́ − [жыэна́], цена́ − [цыэна́], шелка́ − [шыэлка́]. 
У другом степену редукције после [ж], [ш] и [ц] реализоваће се глас 
„шва”: желтокрылый − ж[ə]лтокры́лый; шелкопря́д − ш[ə]лкопря́д, 
као и после осталих тврдих гласова у другом степену редукције. 
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6
ПОНОВИТЕ И ОДГОВОРИТЕ

1. Шта је то квантитативна редукција? Који гласови подлежу 
овој редукцији?

2. Шта је квалитативна редукција? Који гласови се квалитатив-
но редукују?

3. Који слогови су у првом, који у другом степену редукције?
4. Која су два водећа принципа руског вокализма (реч је о редук-

цији гласова после тврдих и после меких сугласничких)?
5. Који вокалски глас се реализује у позицији првог степена ре-

дукције после тврдих сугласничких гласова? Који глас се реа-
лизује у позицији другог степена редукције после тврдих су-
гласничких гласова? 

6. Има ли одступања од „акања” у позицији првог степена редук-
ције? Зашто је дошло до ових одступања?

7. Који глас се реализује у позицији првог и другог степена ре-
дукције после меких сугласничких гласова?
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УРАДИТЕ ЗАДАТКЕ

Транскрибујте. Водите рачуна о степенима редукције, „акању” и 
„икању”:
 то́потом − [________________], садово́д − [________________],
 това́р − [________________], пода́рок − [________________], 
 города́ − [________________], го́рода − [________________],
 века́ − [________________], пяти́ − [________________],
 ряби́на − [________________], часте́нько − [________________], 
 щаве́ль − [________________], зе́лень − [________________],
 переста́л − [________________], рядово́й − [________________],
 часово́й − [________________], щади́ть − [________________], 
 занима́лись − [________________], двадцатью́ [________________],
 лошадёнок − [________________], неотложи́мый [________________].

Означавање сугласничких гласова

Већ на самом почетку, када смо представљали систем суглас-
ничких гласова руског језика у оквиру различитих класификација, 
већ смо користити знаке фонетске транскрипције. На овом месту 
ћемо представити све знаке фонетске транскрипције које користи-
мо у књизи за означавање сугласничких гласова руског језика. Зна-
ци фонетске транскрипције које користимо знаци су руске фонетске 
традиције означавања гласова. Стога се за означавање сугласничких 
гласова користе сва слова азбуке, осим слова щ. Да би се дуг мек глас 
[ш᾽:] обележио, користимо дијакритички знак, „апостроф” да означи-
мо мекоћу и две тачке, како бисмо означили дужину. Још два знака 
користимо како бисмо означили глас [ј], због две могуће варијације 
његовог изговора, у зависности од позиције у којој се налази у одно-
су на акцентовани вокалски глас. Другим речима, постоје две реали-
зације ове сугласничке фонеме (више о фонеми, фонетској позицији, 
реализацији фонеме на странама 122, 128 књиге): једна је [ј], друга, 
неслоговно „и”: [и̯]. Нити један нити други знак не постоје у руској 
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азбуци. Врло често се слово „й”, када се нађе на крају слога, чита се 
као неслоговно „и”, односно [и̯], као, на пример, у речи мой − [мо́и̯]. 

У којим случајевима се уопште реализује овај глас?59 Глас [ј] 
представља шумну консонантску реализацију фонеме <j>. Интере-
сантно је да се овај глас понаша као тврд шумни консонант: наредни 
вокалски глас не затвара своју екскурзију, не добија глајд гласа [и], 
већ остаје отворен у овом делу артикулације. Реализује се пред ак-
центованим вокалским гласом при читању следећих слова или слов-
них група:

1) када се слова я, ю, е, ё нађу на апсолутном почетку речи; глас 
[ј] ће се реализовати, уколико је наредни вокалски глас акцен-
тован, на пример: я́ма − [ја́мə], ю́г − [ју́к], е́л − [јэ́л], ёж − [јо́ш], 
йóд − [јо́т]. 

2) када се слова я, ю, е, ё нађу после самогласника унутар речи; 
глас [ј] ће се реализовати, уколико је наредни вокалски глас ак-
центован: пое́хал − [пајэ́хəл], моя́ − [маја́], свою́ − [свају́], твоё 
− [твајо́]. 

3) када се слова я, ю, е, ё, и нађу после ъ и ь који су после сугласнич-
ког слова: пью́ − [п᾽ју́], съе́зд − [сјэ́ст], чьи́ − [ч᾽ји́], пьём − [п᾽јо́м].

Уколико је наредни вокалски глас неакцентован, у свим слу-
чајевима реализује се неслоговно „и” − [и̯], слаба, сонантска реали-
зација фонеме <j>, на пример: ма́йка − [ма́и̯кə], зна́ю [зна́и̯у]; врло 
често, уколико се [и̯] нађе на апсолутном почетку речи пред [иэ], нула 
гласа је пожељнија него [и̯], на пример: еди́ный − [иэ]ди́ный и до-

59 Дато питање нема само један конкретан могући одговор. У књизи смо се трудили 
да сведемо све на две могуће реализације, уз објашњење случајева губљења у кон-
кретним позицијама. Уколико бисмо детаљније посматрали све могуће реализа-
ције, њих би могло бити и више. М. В. Панов, на пример, у свом уџбенику издваја 10 
могућих гласовних реализација фонеме <j> (Панов 1979: 108−110). Л. Л. Касаткин, 
пак, у опсежном раду који се бави реализацијом фонеме <j> (Касаткин 2013: 32−51) 
детаљно описује низ позиција с огромним бројем примера: низ реализација фоне-
ме <j> када се нађе на 1) апсолутном почетку речи пред самогласничким гласом 
(#јГ); 2) интервокалска позиција (ГјГ); 3) после самогласника пред сугласником 
(ГјС); 4) после сугласника пред самогласником (СјГ). Резултати овог истраживања 
уграђени су у Велики ортоепски речник који представља важан извор за ову књи-
гу. Постоји много одступања и могућих варијантних изговора у зависности од тога 
да ли се ради о течном говору или не, да ли се ради о фреквентним речима или не, 
да ли следи слог с тврдим или меким сугласником, у којој позицији је неакцентова-
ни вокал пред којим је <j>, који је део речи... Покушаћемо да мањи број реализација 
које су важне за студенте русистике, а које се срећу паралелно с позицијама које 
смо набројали, објаснимо у књизи додатно, цитирајући поменути рад или Велики 
ортоепски речник. Већи број детаља остаће, ипак, ван граница ове књиге.  
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пушта се [и̯иэ]ди́ный (Касаткин 2013: 34)60. Интересантни су приме-
ри обавезног губљења неслоговног „и” на крају слога у речима које 
су фреквентне: действи́тельно − д[и]стви́тельно, сейчас − с[и]ча́с и 
[ш᾽ш᾽]ас. 

Коначно, фонетска позиција реализације нуле гласа у случаје-
вима када бисмо очекивали неслоговно „и” јесте позиција када се по-
тенцијална реализација нађе између два вокалска гласа од којих је 
други [и] или [иэ]: зна́ет − [зна́иэт], мои́ − [маи́].

8
ПОНОВИТЕ И ОДГОВОРИТЕ

1. Када се у речи реализује глас [ј], а када [и̯]?
2. Која од ове две реализације је сонантска, која консонантска? 
3. Да ли реализовани глас [ј] утиче на акомодацију наредног ак-

центованог самогласничког гласа? Кратко објасните.
4. Када се [и̯] губи?

УРАДИТЕ ЗАДАТКЕ

      Транскрибујте. Водите рачуна о шумној консонантској (јакој 
позицији) реализације и сонантској (слабој позицији) реализације 
гласа [ј] или [и̯], као и позицији реализације нулом гласа (позицији 
губљења). 
 
      статья́ [________________], чьему́ [________________],
      свою́ [________________], звёзды [________________],
      въе́хать [________________], ду́мает [________________],
      поясне́ний [________________], мая́к [________________],
      во́ют [________________], челове́чьи [________________]. 

60 У свом раду Касаткин први и други степен редукције после меких гласова своди 
на реализацију [и]. Пошто смо ми у књизи први и други степен редукције после 
меких доследно обележавали као [иэ], за толико смо изменили цитирани пример.
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ЛИНГВИСТИЧКА ФОНЕТИКА (ФОНОЛОГИЈА)61

Функција фонетских јединица

Када смо говорили о звучности гласова, њиховим акустичким 
својствима, па је било речи о томе да су самогласнички гласови чи-
сти тонови, а да су сонанти тонови с примесама шума, шумни консо-
нанти ‒ шумови са примесама тона или без примеса тона, или када 
је било речи о њиховим артикулационим својствима, на пример, ме-
сту творбе гласова и начину творбе гласова, говорили смо о описним 
особинама гласова; на пример, глас [в] је предњојезично-зубни глас, 
фрикативни или струјни, звучни глас. Описујући глас с акустичког 
и артикулационог аспекта говорили смо његовим описним, односно 
статичким особинама. Као, на пример, када говоримо о човеку: „Он 
је висок 187 центиметара, има смеђе очи, смеђу кратку косу, велики 
нос…” ‒ то је опис човека, његова „статичка” особина. А шта тај човек 
ради, какву улогу у животу и друштву обавља, то би била његова ди-
намичка особина. Слично је и са гласом: шта тај глас ради у језику, 
какву улогу глас обавља, какву функцију има? То би биле динамич-
ке, односно, функционалне особине гласа. Управо улогом гласова у 
преношењу значења бави се фонологија. О томе ће у овом делу бити 
више речи.

Језик само с једним гласом

Да ли би, хипотетички, могао постојати језик само с једним гла-
сом? Нека је тај глас, на пример, неки вокалски глас. Колико бисмо 
речи у том језику могли имати? Веома ограничен број. Рецимо, има-
мо реч а, па реч аа́, реч а́а, па тросложне речи могу бити три, на при-
мер а́аа, аа́а, ааа́, пошто и место акцента може имати улогу у разли-
ковању значења речи. Уколико би најдуже речи имале и по 10 или 11 
слогова, шта би овом језику недостајало? Том језику би недостајао 
довољан број значењских јединица (речи) да именује значења свих 
неопходних појмова у језику.

61 Дато поглавље се у већој мери ослања на уџбеник М. В. Панова (Панов 1979: 
90‒122). 
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Језик с неограниченим бројем гласова (не смемо два пута упо-
требити исти глас) 

Да ли би, да поставимо друго хипотетичко питање, могао по-
стојати језик с неограниченим бројем гласова, односно, да се у том 
језику не може два пута употребити исти глас? Зашто један овакав 
језик с неограниченим бројем гласова не би био могућ? Зато што не 
бисмо могли да идентификујемо појмове, уколико сваки пут имамо 
други низ гласова за именовање истог појма. Тако да би језик с не-
ограниченим бројем гласова изгубио способност идентификације 
(отождествле́ние) појмова, док се у случају језика који поседује само 
један глас губи способност разликовања, односно диференција-
ције (дистинкције) (дифференциа́ция) довољног броја појмова.

Дисциплина фонетике која се бави проучавањем функциони-
сања гласова у језику, њиховом улогом у преношењу значења морфе-
ма и речи (значењских јединица), дистинктивном и идентификаци-
оном улогом гласова у језику, назива се фонологија, или, функцио-
нална или лингвистичка фонетика. 

Принцип обједињавања гласова 

Колико гласова има у језику? Колико гласова има у руском јези-
ку? На ово питање не постоји јединствен одговор, јер не знамо која 
нам је мера гласа... шта представља најмању разлику између два гла-
са, по ком принципу обједињујемо гласове.

Да ли би тачна била следећа тврдња: гласове обједињујемо по 
фонетским критеријумима, тј. под исти глас подвлачимо све оне гла-
сове који „фонетски” личе један на други? 

Пробаћемо да одговор на ово питање дамо поредећи сличне фо-
нетске особине у два језика: руском и немачком. Рецимо, отвореност 
и затвореност појединих акцентованих вокалских гласова је особина 
која постоји у оба језика. На пример, и у руском и у немачком имамо 
и отворено и затворено „е”: честь [ч˙э˙с’т’];  э́то [эта];  [˙э˙ǀǀэ]. Ево при-
мера отворености и затворености гласа „е” у немачком језику: Ähre 
(клас) [‘ὲ:rə]  Ehre (част) [‘é:rə]. 

Постављамо ново питање: да ли је отвореност/ затвореност 
вокалских гласова у руском и немачком особина која функционише 
на исти начин, је ли једнако битна? Видели смо, на основу претход-
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них примера, да у немачком језику отворено дуго „е” [ὲ:] када се нађе 
пред гласовима [rə] именује реч чије је значење „клас”, док затворено 
дуго „е” [‘é:] у истом контексту [rə] даје речи сасвим друго значење, 
„част”. Да ли на овај начин затвореност/ отвореност вокалског гласа 
„е” функционише у руском? Могу ли отворено и затворено „е” у ру-
ском језику наћи у два иста контекста? Одговор је да − не могу. Отво-
рено „е” се у руском може наћи само у контексту тврдих сугласнич-
ких гласова (или на апсолутном почетку пре тврдог или апсолутном 
крају речи после тврдог сугласничког гласа), док се затворено „е” 
може наћи само између два мека сугласничка гласа. Дакле, немогуће 
их је наћи у истом контексту, у истој сугласничкој околини. 

Овај пример нам показује да иста фонетска особина у два језика 
потпуно различито функционише: у немачком је ова особина фоно-
лошки битна, релевантна, па су отворено „е” и затворено „е” − две 
фонеме. У руском ова особина није фонолошки релевантна, па и от-
ворено и затворено „е” припадају истој фонеми. У језичкој свести из-
ворног говорника руског језика, оба гласа „е” припадају истом гласу. 
Такав глас у руској фонетској литератури зову „гласом језика” или 
„еталоном гласа” (звук языка́, этало́н зву́ка), односно, то је јединица 
фонетике која је донекле апстрактна, коју обележавамо у квадрат-
ним заградама, без допунских ознака за затвореност; према контек-
сту ћемо глас изговорити затворено или отворено. То је низ гласова 
које говорници једног језика перципирају као исти глас, подводе га 
под исти глас. Изговорен конкретан глас у конкретном контексту од 
стране конкретног говорника представља „глас говора” (звук ре́чи). 
Гласова говора је у језику безброј, док је гласова језика, или гласов-
них еталона − ограничен број (према Князев, Пожарицкая 2011: 193).

Узећемо још један пример различитог функционисања истих фо-
нетских особина у различитим језицима: на пример, у лезгинском је-
зику нема разлике између „о” и „у”, лабијализованих вокала; међутим, 
разликује се нелабијализовано [п] од лабијализованог [по]. Односно, 
ова два гласа могу функционисати у потпуно истим фонетским кон-
текстима, с тим што се ради о две речи с два различита значења. Да ли 
у руском језику постоје дати гласови? Постоје. Могу ли они функци-
онисати у истим фонетским контекстима? Не могу. Зашто? Зато што 
они управо од контекста и зависе, [п] ће се реализовати пред нелабија-
лизованим вокалским гласовима, док ће се [по] реализовати пред ла-
бијализованим гласовима. Нису могући у истом фонетском контексту 
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(односи комплементарне дистрибуције, о којима ће бити речи нешто 
ниже). Они у руском постоје као два гласа говора, али припадају истом 
гласу језика, истом еталону, истој фонеми, док у лезгинском постоје 
као два гласа говора и два гласа језика, односно, две фонеме.

Када су за један језик одређене фонетске разлике функционално 
битне, а када не? Уколико се у одређеном језику гласови не појављују у 
идентичном окружењу у најмање две речи чије је значење различито) 
– тада дати гласови нису различите функционалне јединице (фоне-
ме). У систему датог језика дате гласове перципирамо као једну исту 
јединицу, као један исти глас језика, „звукотип”, као једну исту фонему. 

Зависи ли то од фонетске природе самих гласова? Не, то не за-
виси од фонетске природе самих гласова, већ од дистрибуције у кон-
кретном језику, расподеле у конкретном језику.

Појам фонеме 

Уколико се два гласа могу наћи у конкретном језику у идентич-
ном фонетском контексту у најмање две речи чије је значење разли-
чито, онда је сваки од тих гласова у датом језику посебна фонема. Ево 
неколико примера: 

дом−дам <о> : <а>;
дам−дан <м> : <н>;
дам−там <д> : <т>. 

Ако се два гласа нађу у истом окружењу (фонетском контексту) 
у две речи с различитим значењем, онда можемо рећи да су та два 
гласа стварни, пуноправни „разликоваоци” значења. Можемо рећи да 
су то две различите фонеме. 

Фонема је минимална фонетска јединица која служи за раз-
ликовање (диференцијацију, дистинкцију) и идентификацију зна-
чењских јединица (различе́ние и отождествле́ние) значењских једи-
ница (морфема и речи). 

Иван Александрович Бодуен де Куртене (1845−1929)

Утемељивач и родоначелник савремене фонолошке теорије је 
управо Иван Александрович Бодуен де Куртене, оснивач Казанске и 
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Петроградске фонолошке школе. Највећа његова заслуга огледа се у 
томе што је први предложио поделу фонетике на физиолошку фоне-
тику, која проучава конкретне гласове са чисто физиолошког аспек-
та, конкретне услове њиховог образовања и класификације, и функ-
ционалну фонетику, која проучава улогу гласова у језичком механиз-
му (физиологическая и функциональная) (према Књазев, Пожарицка 
2011: 203; фуснота 149). За јединицу функционалне фонетике први 
пут је, 1881. године, употребио термин „фонема”. Управо је Куртене 
појмове „суфикс”, „префикс”, „корен”, „наставак” објединио једним на-
дређеним термином − „морфема”. 

Фонолошка теорија Прашког лингвистичког кружока (1926−1953)

Теорија Прашке лингвистичке школе настала је као резултат 
рада Прашког лингвистичког кружока. Руководилац Прашког кру-
жока био је Вилем Матезијус, док су најпознатији представници Ни-
колај Трубецки и Роман Јакобсон. Фонолошка теорија представника 
Прашког лингвистичког кружока најпотпуније је представљена у 
делу Н. Трубецког Основи фонологије, које је на немачком објављено 
1939. године, а на руски преведено 1960. Трубецки је, као и Сосир, до-
следно спровео разграничење појмова језик и говор. Језик има осо-
бине општег, постојаног, постоји у свести свих говорника, док говор 
представља његову материјалну страну, конкретизацију. Фонетика 
проучава методама природних наука конкретне гласове говора, њи-
хову материјалну страну, док фонологија проучава начин функцио-
нисања гласова у језичком систему, њихову разликовну улогу, слу-
жећи се лингвистичим методима. (Књазев, Пожарицка, 212−213).

Најважнија мисао Трубецког која лежи у основи његове фоно-
лошке теорије огледа се у томе да и гласови и фонеме имају различит 
репертоар особина, односно да сваки глас и фонема поседује репер-
тоар дистинктивних (диференцијалних) особина или обележја 
(дифференциальный признак; ДП). Дистинктивних, јер конкретном 
особином разликују значење морфема и речи. 

Фонема је представљена списком (репертоаром) таквих ди-
стинктивних особина који се не може у потпуности подударити с 
репертоаром конкретних дистинктивних особина нити једне друге 
фонеме; морају се разликовати макар по једној особини, како би раз-
ликовале значење већих јединица. Максимални број дистинктивних 
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особина за сугласничке фонеме је 4. Овако изгледа репертоар дис-
тинктивних особина фонеме фонеме /т/62:

/т/  том−дом (голос) глас, звучање (исте преостале три особине: место, начин и тврдоћа)  
том−ком     (место образования) место творбе (исте преостале три особине)
том−сом     (способ образования) начин творбе (исте преостале три особине)       

тома−Тёма   (твёрдость/мягкость) тврдоћа/ мекоћа (исте преостале три особине) 

Није свака од наведених особина за конкретну сугласничку 
фонему дистинктивна. На пример, фонема /н/ нема капацитет да 
својом звучношћу разликује значење. /н/ је сонант, можемо рећи да 
поседује особину „звучност”, али му она није дистинктивна, јер нема 
речи истог фонетског контекста у којима би звучно и безвучно /н/ 
разликовали значење. Стога је за фонему /н/ звучност интегрална 
особина (интегральный признак). Исто тако, интегрална особина 
представља звучност за фонеме, на пример, /ј/ и /ц/. 

Поред дистинктивних и интегралних постоје још и фонетске 
особине (фонетический признак). То су оне особине које се појављују, 
уколико се глас нађе у конкретном контексту, повољном за појаву ове 
особине. Нестане ли контекст, или се промени, нестаје и фонетска осо-
бина, на пример, лабијализованост сугласничких гласова: ово је увек 
фонетска особина. Јавља се искључиво испред лабијализованих во-
калских гласова, као, на пример, у речи дом: [до]ом; променимо кон-
тест, буде, на пример, ам − нема лабијализованости [д]: [д]ам. Затворе-
ност вокалских гласова је, такође, фонетска особина: нестане контекст 
меких испред и иза, нестане затвореност акцентованог вокала. 

Правила идентификације, издвајања фонема у језику63 

Трубецки је дефинисао правила идентификације (издвајања) 
фонема у једном језику. Ова правила присутна су, директно или ин-
директно, у свим савременим фонолошким теоријама (Князев, По-
жарицая 2011: 215).

62 У косим заградама фонеме бележе представници Прашке лингвистичке школе, 
док у изломљеним заградама, на пример, <т>, бележе фонему представници Мо-
сковске фонолошке школе, о којој ће бити речи нешто касније.
63 Одељци Правила идентификације (издвајања) фонема у језику, Класификација 
опозиција Трубецког прилагођени су према уџбенику Књазева и Пожарицке (Кня-
зев, Пожарицкая 2011: 2015‒219). 
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1. Уколико се два артикулационо и акустички слична гласа ни-
када не налазе у истој позицији, они представљају комбинаторне ва-
ријанте једне фонеме и налазе се у односу комплементарне дистри-
буције (отноше́ния дополни́тельной дистрибу́ции). Њихове пози-
ције се међусобно искључују. Другим речима, једна комбинаторна ва-
ријанта се појављује у једном броју фонетских позиција, док се друга 
комбинаторна варијанта појављује у другом броју позиција. У овакве 
односе ступају гласови [ј] и [и̯] који представљају варијанте исте фо-
неме <j>. Варијанта [ј] појављује се у позицији пред акцентованим 
вокалом, док се варијанта [и̯] појављује у свим осталим позицијама, 
односно у позицији „не пред акцентованим вокалом”. У истом односу 
су и гласови [и] и [ы], оба представљају комбинаторне варијанте фо-
неме <и>: [и] имамо на почетку речи и после меких сугласника, док 
[ы] имамо после тврдих и „не на почетку речи”. 

2. Уколико се два гласа срећу у истој фонетској позицији, за-
мењујући један други без промене значења речи, онда су ти гласови 
у односу слободног варирања (отноше́ние свобо́дного варьи́рова-
ния). Они су факултативне варијанте исте фонеме. У оваквом односу 
су, на пример, гласови [ж] и [ж᾽], који се факултативно могу реализо-
вати у речи жюри́, на пример: [ж᾽ур᾽и́] и [жур᾽и́]. 

3. Уколико се два гласа налазе у позицији да не могу заменити 
један други, а да притом не измене и значење речи (у најмање две 
речи), онда су та два гласа − две фонеме. Ове односе Трубецки нази-
ва односима фонолошког контраста (отноше́ния фонологи́ческого 
контра́ста): (суд−зуд; дом−дам−дым−дум). 

Уколико нема односа фонолошког контраста, не можемо гово-
рити о фонеми, већ само о варијанти фонеме.

Класификација опозиција Трубецког

Опозиције о којима ће бити речи примењују се широко у савре-
меној лингвистици. 

1) Према односу између чланова опозиције Трубецки издваја 
три типа опозиција: 

Привативне опозиције (привати́вные оппози́ции): један члан 
одликује присуство одређене особине (нали́чие при́знака), док дру-
ги члан одликује одсуство те исте особине (отсу́тствие при́знака). 
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Члан опозиције који одикује присуство особине назива се маркира-
ним чланом опозиције (маркиро́ванный член оппози́ции), док се члан 
опозиције који нема дату особину назива немаркираним чланом 
(немаркиро́ванный член оппози́ции). У односу привативном су звуч-
ни и безвучни шумни консонанти (звучни одликује присуство осо-
бине, гласне жице раде, звучан је, то је маркирани члан опозиције) 
док безвучне одликује одсуство те исте особине, односно, звучности 
(гласне жице не раде, немаркирани члан опозиције). У истом односу 
су тврдоћа/ мекоћа, односно веларизованост/ палатализованост у 
руском језику. 

Градуалне опозиције (градуа́льные оппози́ции) или степена-
сте опозиције (ступе́нчатые оппози́ции): чланови оваквих опозиција 
имају различити степен (градација) одређене особине, односно раз-
лика између чланова опозиције постиже се градирањем, нарастањем 
једне исте особине. Ове опозиције карактеристичне су за вокалске 
гласове, односно, ред и висина вокала нарастају, градирају се: језик је 
ниско, средње или високо издигнут у усној дупљи (вертикално кре-
тање); језик је напред, у средини или назад (хоризонтално кретање). 
Тако да, уколико вокалски глас разликује значење речи у идентич-
ном фонетском контексту, као, на пример, у речима дым и дам, каже-
мо да је опозиција између фонема /и/ и /а/ − градуална. 

Еквиполентне опозиције (эквиполе́нтные оппози́ции): оба 
члана опозиције су равноправна (нити их можемо градирати, нити 
ставити „+” или „−” на одређену особину, маркирати је: /п/ према /т/ 
− уснени према зубном. У ове опозиције улазе класификације места и 
начина творбе. Уколико се гласови разликују по месту и/ или начину 
творбе, они се налазе у еквиполентној опозицији један према дру-
гом, као, на пример, фонеме /к/ и /т/ у примерима кот и тот.

2) Према обиму снаге да разликују значење речи Трубецки 
издваја два типа опозиција:

Постојане опозиције (постоя́нные): то су опозиције у који-
ма се чува се снага разликовања значења речи у свим фонетским 
контекстима: опозиција /л/ и /р/ у руском језику; сонанти уопште 
у руском језику. Они се не мењају (не неутрализују) своје особине 
нити пред вокалским гласовима, нити пред шумним звучним или 
безвучним консонантима, постојани су. Вокали мењају своје осо-
бине у зависности од тога да ли су под акцентом или нису (вода́, 
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во́ды), сугласнички гласови такође у зависности од позиције у којој 
се нађу, осим пред вокалским гласовима. Сонанти су пак постојани 
у свим позицијама. 

Опозиције које се неутрализију (нейтрализу́емые): то су опо-
зиције у које ступају, на пример, звучни и безвучни шумни консо-
нанти у позицији апсолутног краја речи: у овој позицији се звучни 
и безвучни не разликују, јер се звучност шумног звучног − неутра-
лизује. Звучност не може да разликује значење речи у случају пози-
ције апсолутног краја речи. На пример, у речи тот, први сугласник 
[т] има четири дистинктивне особине: безвучност, тврдоћу, место 
и начин творбе, док последње [т] има три дистинктивне особине: 
тврдоћу, место и начин творбе. Звучност се неутрализује64, а остају 
опозиције места творбе − тот−ток; начина творбе − крот−кросс; 
тврдоће/ мекоће − брат−брать, док безвучност прелази у инте-
гралну особину. Звучност је, у случају апсолутног краја речи, инте-
грална особина.

Јединицу фонолошког система у позицији неутрализације 
Трубецки је назвао архифонема (архифоне́ма). Визуелно ју је пред-
стављао великим словом у косим, фонолошким заградама, што на 
примеру речи плот, плод представљамо као пло/Т/; /Т/ је архифо-
нема последњег места обе речи. Архифонема представља реперто-
ар дистинктивних особина заједничких за две или више фонема. На 
пример, у речи пло́да, фонема /д/ има следеће дистинктивне особи-
не: звучан, предњојезично-зубни, тврд и експлозиван. У речи пло́та 
фонема /т/ има следеће особине: безвучан, предњојезично-зубни, 
тврд и експлозиван. Свака од особина једнако је, у овом контексту, 
способна да разликује значење речи. У позицији апсолутног краја 
речи не фигурира фонема, већ архифонема, према теорији Трубец-
ког, јер се њен репертоар дистинктивних обележја понавља за оба 
наведена примера. 

64 Представници Московске фонолошке школе су, касније, из ових опозиција Тру-
бецког извели термин „неутрализација” фонема, о коме ће бити више речи на стра-
нама 131‒132.
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Московска фонолошка школа (МФШ)

Концепција Московске фонолошке школе формирала се 30-их и 
40-их година ХХ века, у радовима Р. И. Аванесова, П. С. Кузњецова, В. Н. 
Сидорова, док су њене темељне идеје развијане у радовима А. А. Рефор-
матског, М. В. Панова (као једног од највећих фонетичара и фонолога 
ХХ века, чију фонолошку теорију представљамо у редовима који следе), 
као и Л. Л. Касаткина, једног од највећих савремених фонетичара. 

Појам алтернације гласова (чередование звуков)

Моро[з]ы − моро[с]: иста реч, различити облици: у једном слу-
чају се изговара [з] – у другом [с]; кажемо да глас [з] алтернира са 
гласом [с] (согласный [з] чередуется с согласным [с]); алтернира или 
се замењује. О алтернацијама можемо говорити само уколико се 
ради о истој морфеми (истом корену, префиксу, суфиксу...). Појам 
алтернација је један од основних, почетних појмова у фонологији. 
Због тога се и не даје строга његова дефиниција, већ се алтернација 
гласова показује и објашњава на примерима.

Позиционе алтернације гласова (позицио́нные чередова́ния 
зву́ков)

Позиционе алтернације су оне алтернације од којих нема изузе-
така, као алтернација гласова коју смо управо поменули: уколико се 
нађе на крају речи, обавезно ће сваки шумни звучни консонант ал-
тернирати са својим безвучним парњаком. Уколико се звучни шум-
ни консонант нађе у позицији пред безвучним шумним, обавезно ће 
алтернирати са својим безвучним парњаком (као, на пример, у речи 
ска́зка). Изузетака од ових алтернација нема. Позиционе алтернације 
гласова су такве алтернације гласова које се остварују без изузетка, 
односно реализују се обавезно у свим речима датог језичког система 
(Панов 1979: 95).

Помињемо веома често појам позиција или појам контекст, 
фонетски контекст. Ради се о положају гласова у речи, наиме, сваки 
глас у речи налази се у одређеној позицији, у одређеном фонетском 
контексту, то може бити положај под акцентом између два тврда или 
два мека сугласника, положај у првом слогу пред акцентованим по-
сле тврдог сугласника (за вокале), положај апсолутног краја речи, 
положај пред самогласником, пред шумним звучним сугласником...



129

све су то позиције, сваки глас у говорном ланцу налази се у одређеној 
фонетској позицији. Интересантна је чињеница да је још 1748. Тре-
дијаковски открио позиционе алтернације гласова које су се одно-
силе на позицију шумних звучних на апсолутном крају речи, као и 
на позиционе алтернације везане за редукцију вокалских гласова (у 
Панов 1979: 98).

Непозиционе алтернације гласова (непозицио́нные чередо-
вания, истори́ческие чередования)

У многим речима алтернирају [д᾽] и [ж], на пример водить − 
вожу, роди́ть − рожу́, ходи́ть − хожу́. Уколико бисмо, на пример, дату 
алтернацију представили овако: 

пред [и] пред [у]

[д᾽] [ж]

Ова схема није потпуно тачна. Зашто? Она нам каже да се пред 
гласом [и] реализује глас [д᾽], а пред гласом [у] се реализује [ж]. Да ли 
је тако у апсолутно свакој позицији (схема изнад не ограничава ову 
могућност само на неке случајеве, посебне облике). Међутим, пример 
дяди − дядю (! не дяжу) нам дато правило побија: оно има изузетака. 
Дакле, не ради се о позиционој алтернацији, већ о непозиционој. 

Правило се, иако има изузетака, не одвија у хаотичним услови-
ма, а можемо га објаснити на следећи начин: уколико се, у инфини-
тиву, пред -ить налази [д᾽], оно ће алтернирати са гласом [ж] у првом 
лицу једнине презента или простог будућег времена, пред наставком 
-у. Можемо рећи да је оно позиционо граматички, али не и фонетски. 
У конкретној граматичкој позицији оно не познаје изузетак. 

Све у свему, у датој табели су представљене позиционе и непо-
зиционе алтернације, а међу непозиционим су одвојене једне од дру-
гих оне које су граматички позиционе од граматички непозиционих: 
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Фонетски позиционе 
алтернације 

(алтернација гласова  
у оквиру исте фонеме)

Фонетски непозиционе алтернације 
(алтернација различитих фонема)

моро[з]ы − моро[с] граматички позиционе: 
водить-вожу

граматички 
непозиционе:

друг-друзья

Табела 9. Позиционе и непозиционе алтернације сугласничких гласова (Панов 
1979: 99) 

  
Гласови су различити − фонема је иста (Зву́ки ра́зные − фо-

не́ма одна́)

Следећи примери (Панов 1979: 106‒108) посматрају могуће ре-
ализације фонеме <с>, односно, све њене могуће гласовне алтерна-
ције, које могу и не морају фонетски личити једни на друге.

• с Аней [с] 

• с Олей [со]

• с Колей [с]

• с Тимошей [с᾽]

• с Галей [з]

• с Димой [з᾽]

• с Шурой [ш], т. ј. [шшу́рəи̯]

• с Женей [ж], т. ј. [жжэ́н᾽иэи̯] 

• с Чуком [ш᾽], т. ј. [ш᾽ч᾽у́кəм]

• с Чба́новым [ж᾽], тј . [ж᾽д᾽͡ж᾽ба́нəвым] 

• с Щукарем [Ø], тј. [Øш᾽ш᾽у́кəр᾽иэм]65

65 У овом случају реализација првог гласа је нулта, јер следи природно дуг глас 
[ш᾽:]; уколико би први глас био реализован, он би имао потпуно исте особине као 
и [ш᾽:], само што не би био дуг. Дакле, једно просто [ш᾽] плус једно дуго и меко [ш᾽:] 
− добили бисмо глас троструке дужине. Овакви гласови у руском језику не постоје, 
тако да је реализација [ш᾽:]. Први глас се, дакле, реализује нулом гласа: [Ø].  
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Када уопштимо све ове алтернације, добијамо један низ пози-
ционих алтернација, одоносно гласова, који позиционо алтерни-
рају: <с> = [сǁсоǁсǁс᾽ǁзǁз᾽ǁшǁжǁш᾽ǁж᾽ǁ Ø] 

Сви они припадају истој фонеми, фонеми <с>. 

Појам фонеме је тежак. Зашто? Зато што треба прихватити да 
гласови, који не личе фонетски један на други припадају истој функ-
ционалној јединици. Први је јасно дефинисао фонему као низ гласо-
ва који позиционо алтернирају један од представника Московске 
фонолошке школе − В. Н. Сидоров 1967. године (Панов 1979: 106) 

Фонеме су различите − глас је исти. Неутрализација (Фоне́-
мы ра́зные − звук оди́н. Нейтрализа́ция)

Сетићемо се позиција које се неутрализују, а које је још Трубец-
ки дефинисао у својој фонолошкој теорији. Позиције које се неутра-
лизују представили смо на примеру алтернације шумних звучних 
безвучнима на апсолутном крају речи. На примерима који следе ви-
дећемо да се низ гласова, позиционих алтернација овог пута фонеме 
<з>, које се, у највећем броју реализација, потпуно подударају с пози-
ционим алтернацијама фонеме <с> из претходног претходног дела.

• без Ани [з]

• без Оли [зо]

• без Коли [с]

• без Тимоши [с᾽]

• без Гали [з]

• без Димы [з᾽]

• без Шуры [ш]

• без Жени [ж]

• без Чука [ш᾽]

• без Чба́нова[ж᾽]

• без Щукаря [Ø]
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               1    2    3   4    5    6   7    8    9   10   11

<з>       [с ǁсо ǁсǁс᾽ǁз ǁз᾽ǁ ш ǁж ǁш᾽ǁж᾽ǁ Ø]                                 

<с>       [з ǁзо ǁсǁс᾽ǁз ǁз᾽ǁ ш ǁж ǁш᾽ǁж᾽ǁ Ø]                                 

Табела 10. Позиционе реализације фонема <з> и <с> (Панов 1979: 113)

У низовима реализација фонема <с> и <з> можемо видети да 
само пред вокалима дате фонеме имају различиту реализацију: раз-
ликује се [с] од [з], односно [со] од [зо] (примери 1−2). У осталим при-
мерима све реализације се поклапају (примери 3−11). 

Поклапање две или више фонема у одређеној позицији (реали-
зација различитих фонема истим гласом, односно алофоном) назива 
се НЕУТРАЛИЗАЦИЈА ФОНЕМА. 

перед гласным перед шумным глухим

[з]

[с]
         [с ]

(према Панов 1979: 113)

Фонеме <с> и <з>, које се пред вокалским гласовима реализују 
својим основним представницима према којима су добиле име, пред 
шумним безвучним сугласничким гласом се поклапају у истом ало-
фону − гласу [с]. Дошло је до њихове неутрализације, која је пред-
стављена на краткој схеми изнад. 

Класификација фонолошких позиција

У руском језику постоји таква позициона алтернација: између 
тврдих сугласника реализује се самогласнички глас [а], док је између 
меких сугласника могућа само варијација [˙а˙]. Када, на пример, пе-
вамо и продужавамо трајање оваквог затвореног вокала [˙а˙], он се 
отвара, и чује се један низак вокал. На сличан начин алтернирају и 
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други вокалски гласови, схема испод представља пример алтерна-
ција гласова [а] и [у]: 

између тврдих између меких

     [а]
     [у]

     [˙а˙]
     [˙у˙]

(према Панов 1979: 114)

Дакле, главни члан ове алтернације је глас [а], док је [˙а˙] – не-
главни, споредни члан. Када певамо, и неглавни члан постаје веома 
близак главном, не и обрнуто. 

 Све позиције делимо на две групе: перцептивне (лат. 
perceptio − опажање на слух, примање на слух) и сигнификативне 
(лат. significare − означавати). Перцептивно јаке позиције су оне по-
зиције у којима глас, представник фонеме, не трпи утицај позиције 
у речи. Перцептивно слабе позиције су пак оне позиције у којима 
глас, представник фонеме, трпи утицај позиције у речи. У перцептив-
но слабим позицијама су веома честе грешке у опажању на слух, на 
пример, уколико снимимо реч пять, исечемо и изолујемо глас [˙а˙], 
неће сви говорници с тачношћу моћи да одреде о ком је гласу реч: 
једни ће рећи да се ради о некаквом необичном гласу [а], други да је 
реч о неком необичном [э], док ће трећи остати у недоумици. Када 
је реч о фонемама које су у перцептивно јакој позицији, грешака у 
опажању на слух нема, лако нам је да идентификујемо глас [а] исечен 
и пуштен изоловано из речи пар, на пример. На руском језику нетач-
ности, односно грешке опажања на слух зову се „ослы́шки”. 

 Знамо да се фонеме у неким позицијама неутрализују. Она по-
зиција у којој је дата фонема неутрализована другом фонемом (или 
фонемама) јесте СИГНИФИКАТИВНО СЛАБА ПОЗИЦИЈА за све неу-
трализоване фонеме, док се позиције у којима нема неутрализације, 
односно, у којима се фонема не може неутрализовати, зову СИГНИ-
ФИКАТИВНО ЈАКЕ ПОЗИЦИЈЕ. 

Уколико је позиција и сигнификативно и перцептивно јака – 
таква позиција се зове АПСОЛУТНО ЈАКОМ ПОЗИЦИЈОМ. 
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перцепт.  
позиција сигнифик. позиција апсолутно јака?

[то]ом, [до]ом слаба јака НЕ

[т]ам, [д]ам јака јака ДА

ко[т] = кот јака слаба НЕ

ко[т] = код слаба слаба НЕ

Табела 11. Примери свих типова позиција за фонеме <т> и <д>

У апсолутно јакој позицији фонема се реализује својим основ-
ним представником. У сигнификативно слабим позицијама фонема 
је представљена својим варијантама (без обзира на перцептивну 
позицију). У перцептивно слабим позицијама, али сигнификативно 
јаким, фонема је представљена својим варијацијама. 

И варијанте, и варијације, и реализацију фонеме основним 
представником, зовемо алофонима. А фонему зовемо, односно име-
нујемо, према алофону из апосолутно јаке позиције. Све реализације, 
[˙а˙], [˙а], [а], јесу алофони фонеме <а>. 

Морфемски критеријум

Када смо говорили о алтернацијама алофона у оквиру исте фо-
неме, то смо чинили, дајући примере у оквиру истих морфема. Још 
један пример: в[о́]ды − в[а]да́; алтернацију  [o] ǁ [a] као алтернацију 
гласова фонеме <а> можемо приметити само, уколико посматрамо 
исти корен, односно, исту морфему. 

 

Хиперфонема

Да ли сваки алофон има апсолутно јаку позицију у којој би се ре-
ализовао основни представник фонеме? Па да јој, према том основном 
представнику, изведемо име. Ово није увек случај. На пример, у речи со-
ба́ка први вокалски глас никада неће бити акцентован. У овом случају, у 
првом степену редукције, реализоваће се глас [а]. Док ће се, на пример, 
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у речи собаково́д реализовати [ə] после [с]. Гласови [а] и [ə] припадају 
алофонима две фонеме − фонеме <а> и фонеме <о>. То што пише сло-
во „о” за фонологију није путоказ: фонологија уопштава факте усмене 
речи, правопис не узимамо у обзир. Тако да, пошто низ [а] // [ə] припада 
фонемама <а> и <о>, кажемо да је реч о хиперфонеми <а/о>. 

Слично је и у речи бегемо́т. Ниједан од вокалских гласова неће ни-
кад бити под акцентом, осим гласа [о]. О којој је овде хиперфонеми реч? 
Пошто имамо алофон [иэ] у оба случаја, а он може бити реализација фо-
нема <а>, <э> и <о>66, кажемо да се ради о хиперфонеми <а/э/о>.    

Фонема и хиперфонема су језичке јединице истог реда, с тим 
што је хиперфонема на ступњу непотпуне језичке испољености, како 
каже М. В. Панов. 

9
ПОНОВИТЕ И ОДГОВОРИТЕ

1. Шта су статичке, а шта динамичке особине гласа? О којим осо-
бинама гласа (статичким или динамичким) смо до сада учили? 

2. Зашто не би могао да постоји језик са само једним гласом? За-
што не би могао постојати језик с безброј гласова?

3. Која је основна улога гласа? Шта је фонема?
4. Да ли је отвореност / затвореност вокалских гласова постоји у ру-

ском и у немачком? Да ли је фонолошки релевантна у оба језика?
5. Ко је утемељивач савремене фонологије? Који термин, поред 

термина „фонема” је он први употребио? 
6. Ко је најпознатији фонолог Прашког лингвистичког кружока? 

Када је на руском језику изашла његова књига „Основи фоно-
логије”? Када је књига објављена на немачком језику?

66 Алофон фонеме <а>: пять (под акцентом је [а́]) пяти́ − [иэ] је алофон фонеме <а> 
у позицији после меких гласова, када није под акцентом; алофон фонеме <э>: семь 
(под акцентом је [э ́]), семи́ − [иэ] је алофон у позицији после меких, када није под 
акцентом; алофон фонеме <о>: сёла (под акцентом је [о́]), село́ − [иэ] је алофон у 
позицији после меких, када није под акцентом.
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7. Шта су, по Трубецком, дистинктивне особине сугласничких 
фонема? 

8. Шта су интегралне, а шта фонетске особине фонеме?
9. Опишите и дајте пример за однос допунске дистрибуције и 

слободног варирања.
10. Опишите однос фонолошког контраста. 
11. Опишите типове опозиција које је Трубецки дефинисао, дајте 

примере (привативне, градуалне, еквиполентне)?
12. Шта су опозиције које се неутрализују, по Трубецком? Шта је за 

Трубецког архифонема?
13. Ко су утемељивачи Московске фонолошке школе? 
14. Алтернација гласова један је од полазних, базичних термина 

фонологије. Објасните шта је алтернација гласова на примеру.
15. Шта су позиционе алтернације? Објасните на примеру. Шта је 

то фонетска позиција или фонетски контекст? 
16. Шта су непозиционе алтернације? Објасните на примеру.
17. Шта је неутрализација фонема према Московској фонолошкој 

школи? Упоредите неутрализацију фонема и „опозиције које 
се неутрализују” Трубецког.

18. Какве су то сигнификативно јаке и слабе позиције фонеме по Мо-
сковској фонолошкој школи? Дајте пример оваквих позиција.

19. Какве су то перцептивно јаке и слабе позиције фонеме по Мо-
сковској фонолошкој школи? Дајте пример оваквих опозиција. 

20. Да ли је појам морфема важан за фонологију? Зашто? 
21. Шта је хиперфонема по Московској фонолошкој школи? Пока-

жите на примеру и објасните.

         УРАДИТЕ ЗАДАТКЕ

1. Одредите фонеме у наведеним минималним паровима (оне 
које су релевантне за разлику у значењу речи). Наведите све 
„дистинктивне особине“ које у датим паровима утичу на раз-
ликовање значења речи наведите у које опозиције улазе.
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кот: тот <а> : <у>; _______________________________________________________;
сом : сон <а> : <у>; __________________________________________________________; 
ров : рёв <а> : <у>; __________________________________________________________;
ро́зы: ро́сы <а> : <у>; _______________________________________________________;
дать – дуть <а> : <у>; _______________________________________________________.

2. а) Објасните дату појаву. Ко је дао назив оваквом посматрању 
ствари у фонологији? Какве су ово опозиције? Објасните.  

      код /Т/ 
   кот /Т/ _________________________________________________________________
    б) Како бисмо према Московској фонолошкој школи одредили о 

којим фонемама је реч? Одредите фонеме и објасните до чега је 
дошло.       

            
3. Одредите фонему следећих гласовних реализација. Доведите 

вокал у јаку позицију (под акценат). 
          село́ [иэ] <  >; семи́ [иэ] <  >; часы́ [иэ] <  >.

4. Напишите о којој особини је реч. (Трубецки је говорио о дис-
тинктивним, интегралним и фонетским особинама фонеме).

 Каква особина је звучност за фонему <м>, нпр. «мой»? ___________
_____________________________________________________________________________

       Каква особина је мекоћа за фонему <ч᾽>, нпр. «ча́ща»? __________
_____________________________________________________________________________

 Каква особина је лабијализованост за фонему <д>, нпр. «дом»? 
_____________________________________________________________________________

5. Одредите сигнификативне и перцептивне позиције за слеће фо-
неме: 



138

<а> и <о>

примери перцептивна 
позиција

сигнификативна 
позиција апс. јака?

п[·а́·]ть, т[·о́·]тя

тр[а́]вы, в[о́]ды 

тр[а]ва́

 в[а]да́

<с> и <з>

примери перцептивна 
позиција

сигнификативна 
позиција апс. јака?

[зо]онт, [со]олнце 

[з]амок, [с]ад

ро[с] = роз

 ро[с] = рос

6. Шта је хиперфонема? Издвојте је у следећим речима (подвучено 
место). 

 Кратко објасните зашто дату хиперфонему баш овако именује-
мо. Који су могући алофони фонеме?

соба́ка // собаково́д <  /  >  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________  
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АЛТЕРНАЦИЈЕ ГЛАСОВА 

Алтернације звучних и безвучних сугласничких гласова

Слабе сигнификативне позиције, односно позиције неутрализације 
за шумне звучне и безвучне консонантске фонеме биће предмет овог 
дела. Пре него што наведемо све могуће случајеве неутрализације фо-
нема, односно, слабих сигнификативних позиција за звучне и безвучне 
консонанстке фонеме, представићемо јаке сигнификативне позиције за 
шумне консонантске фонеме, односно, позиције у којима не долази до не-
утрализације. Ове позиције дајемо према М. В. Панову (Панов 1979: 124).

Јаке позиције за звучне/ безвучне сугласничке фонеме (= пози-
ције без алтернација, позиције без неутрализације)

1) пред самогласничким гласовима: [су]д суд — [зу]д зуд, [та]м 
там — [да]м дам; [шу́]тка шу́тка − [жу́]тко жу́тко; [шэ]ст шест − [жэ́]ст.

2) пред сонантима: [сл]ой слой − [зл]ой злой, [п᾽ј]от пьёт − [б᾽ј]
от бьёт, [см᾽]ей смей − [зм᾽]ей. 

3) пред [в], [в᾽]: [св᾽]ерь сверь − [зв᾽]ерь зверь, [св]ой свой − [зв]
он звон. 

Слабе позиције за звучне/ безвучне сугласничке фонеме (= пози-
ције с алтернацијама, позиције неутрализације)

1) крај речи пред паузом − реализују се само безвучни шумни 
консонанти; 

2) пред безвучним шумним консонантом;

3) пред звучним шумним консонантом.

1) Крај речи пред паузом: реализација је увек безвучни шумни 
консонант67, слаба је сигнификативна и перцептивна позиција шум-

67 Дата алтернација се традиционално зове и обезвучавање (оглушение) или десо-
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не звучне сугласничке фонеме која се нађе на крају речи пред паузом, 
на пример: 

способ [спо́сǝп], микроб [мʼикро́п], рябь [рʼап᾽], голубь [го́лупʼ], 

улов [уло́ф], любо́вь [л᾽убо́ф᾽],

отряд [атрʼат], город [го́рǝт], лошадь [ло́шǝтʼ], площадь [пло́шʼиэтʼ], 

мороз [маро́с], арбуз [арбу́с], грязь [грʼа́с’], князь [кнʼа́с’], 

сторож [сто́рǝш], ложь [ло́ш], нож [нош], молодёжь [мǝладʼо́ш],

по́езд [по́иэст], гвоздь [гво́сʼтʼ], надежд [надʼэ́шт], вождь [во́штʼ], 

дождь [до́штʼ]; 

снег [снʼэ́к], Бог [бо́х].

 

Када се ради о речи дождь, поред групе [штʼ] на крају речи 
могућ је и изговор гласа [ш᾽]. Наиме, у облицима у којима се група 
гласова налази пред вокалом, као, на пример дождя, дожди, дуго је 
на снази био изговор [даж᾽ж᾽а́], [даж᾽ж᾽и́], и данас Велики ортоепски 
речник бележи до[жд᾽а́] и допуст. старш. до[ж᾽ж᾽]а́, што значи да је 
изговор с [ж᾽ж᾽] могућ и допуштен, али се сматра старијим обликом 
(БОС 2017:178). Пред паузом се реализује глас [ш᾽]. Данас је поред из-
говора групе [шт᾽] могућ потпуно равноправно и изговор [ш᾽], како 
речник бележи: до[шт᾽] и до[ш᾽].

Неколико речи и о специфичној реализацији гласа [х] у речи 
Бог: „у 18. и 19. веку у многим речима се на месту г изговарао фри-
кативни глас [γ], али се упоредо одвијао и процес његове замене гла-
сом [г]. (...) У савременом руском књижевном језику глас [γ] обавезан 
је само у речи бухга́лтер... . (...) У свим осталим речима изговара се 
[г], које, када се нађе на крају речи, алтернира с гласом [к]: бла[г]о 
− бла[к]. Само Бо[г]а − Бо[х]: остатак пређашњег изговора Бо[γ]а − 
Бо[х]68” (БОС 2017: 978). 

Шта је са звучним гласовима који се нађу на крају речи, а нису 

норизација (десоноризация).
68 „Раније, па још и почетком ХХ века [γ] је био карактеристичан за црквенословен-
ски језик. Изговор [γ] на месту [г] карактеристично је за јужноруске говоре.” (БОС 
2017:978)
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пред паузом, већ се наредна реч надовезује без и најмање физичке 
паузе? У тим случајевима ће, такође, доћи до алтернације звучан/ 
безвучан, уколико наредна реч почиње самогласником, неким од со-
наната, као и гласовима [в] и [в᾽] (Аванесов 1984: 132)69, на пример:

медве́дь-уби́т [мʼиэдвʼэ́тʼ-убʼи́т]; 

зале́з-на крышу [залʼэ́с-накры́шу]; 

сто́рож-ушёл [сто́рǝш-ушо́л]; 

слов-этих я не знаю [сло́ф-э́тʼих];

наре́жь-лимо́н [нарʼэ́ш-лʼимо́н]; 

голубь-летит [го̀лупʼ-лʼиэтʼи́т];

не загрыз ли волк [нʼиэзагрыслʼи]; 

дорог ли хлеб [до́рəклʼи];

озяб я [азʼа́п-ја̀]; 

рассказ его мне понравился [раска́с-и̯иэво̀]; 

домов-выстроили [дамо́ф-вы́стрǝилʼи]; 

любо́вь-веры [лʼубо́фʼ-вʼэ́ры];

изб ваших не видел [и́сп-ва̀шых]; 

гроздь винограда [гросʼтʼ-вʼинагра́дǝ].  

Посебну пажњу обратили бисмо на пример пред речцом ли, 
која је енклитика, односно, акценатску целину чини с акцентогеном, 
претходном, речју. Без обзира на то што је у истим оквирима фонет-
ске речи, пред њом долази до алтернације звучног безвучним, ради 
очувања граница речи. 

Иако све време помињемо шумне консонанте, звучне и безвуч-
не, поставља се питање шта се дешава са сонантима када се нађу на 
крају речи пред паузом? Да ли дата позиција, у којој се далеко чешће 
могу наћи шумни консонанти, будући да су бројнији, може захвати-
ти и сонанте на крају речи? Одговор је потврдан. Сонанти губе део 
звучности, или се потпуно обезвучавају, нарочито уколико се нађу 

69 Примери су одабрани од Р. И. Аванесова (Аванесов 1984: 132‒133). 
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после безвучних гласова (знак ˰ означава губљење звучности), или 
добијати допунску слоготворност (знак ˳ означава допунску слого-
творност), на пример: вопль − воп[л᾽] // воп[л᾽]. На исти начин се 
понашају и сонанти у примерима вихрь, театр. Да ли у случајевима 
обезвучавања или допунске слоготворности сонананата долази до 
неутрализације фонема? Одговор је негативан, јер су и безвучно, на 
пример, [л᾽] и звучно, слоготворно [л᾽] − алофони исте фонеме, фоне-
ме <л᾽> (Панов 1979: 125).

2) Пред безвучним шумним консонантом могућа је реализа-
ција само безвучног шумног консонанта70: ово је слаба сигнификатив-
на позиција, односно, позиција неутрализације за шумне консонанте 
који се нађу пред шумним консонантом71. Наводимо примере неутра-
лизација звучних и безвучних сугласничких фонема, односно, пози-
ције када се пред безвучним шумним нашао звучни шумни консонант: 

улыбка [улы́пкǝ], трубка [тру́пкǝ], озябший [азʼа́пшыи̯], обсу            
          дить [апсудʼи́тʼ], 

жидкий [жы́ткʼии̯], гадкий [га́ткʼии̯], книжка [кнʼишкǝ], бумаж- 
          ка [бума́шкǝ],

ложка [ло́шкǝ], намажьте [нама́штʼиэ], режьте [ре́штʼиэ], близ- 
          кий [блʼискʼии̯], 

дерзкий [дʼэрскʼии̯], лезть [л’э́сʼтʼ], грызть [грысʼтʼ], травка               
          [тра́фкǝ], 

вписать [фпʼиса́тʼ], вперёд [фпʼиэрʼо́т], давка [да́фкǝ], разлёгся  
          [разлʼо́ксʼǝ], 

остригся [астрʼи́ксʼǝ]72. 

70 Дате алтернације се традиционално зову и једначења (асимилације) по звуч-
ности (уподобления, ассимиляции по звонкости). 
71 Уколико се пред безвучним шумним консонантом нађу безвучне фонеме <х>, 
<х᾽>, <ч᾽> или <ц> − оне неће бити у позицији неутрализције, јер не постоје звучне 
фонеме пандани наведеним безвучним. Све остале безвучне фонеме ће бити у по-
зицији неутрализације. 
72 Већина примера према Р. И. Аванесову (Аванесов 1984: 134‒135).

˰ ˳

˰ ˳
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3) Пред звучним шумним консонантом могућа је реализа-
ција само звучног шумног консонанта: ово је слаба сигнификативна 
позиција, односно, позиција неутрализације за шумне консонанте. 
Када се, пак, ради о безвучним консонантима − обавезно долази до 
алтернације, односно, замене безвучног звучним73.

просьба [про́зʼбǝ], сделал [зʼдʼэ́лǝл], сгорел [згарʼэ́л],

отгадать [адгада́тʼ], отбежать [адбʼиэжа́тʼ], от брата [адбра́та];  
           к жене́ [гжыэнʼэ́]; 

также [тагжǝ], вокзал [вагза́л], экзамен [иэгза́мʼиэн], анекдот  
          [анʼиэгдо́т], 

футбол [фудбо́л].
 
Коначно, сјајну илустрацију реализација и неутрализације звуч-

них и безвучних сугласничких фонема у јаким и слабим сигнифика-
тивним позицијама дао је М. В. Панов (Панов 1979: 125):

пред 
вокалом

пред 
сонантом пред [в], [в᾽] на крају 

речи
пред 

безвучним
пред 

звучним

   <т> --------------- [т]-------------- [т]
                                                                   [т]---------------[т]---------------[д]
   <д> --------------- [д]-------------- [д]

Додали бисмо и неколико речи о односу ортоепије и алтер-
нација звучних и безвучних гласова. Ортоепија, као део фонетике, 
бави се могућим варијантама изговора различитих ортоепема (ви-
дети више на странама 151‒153 књиге). Да ли би алтернације звуч-
них и безвучних сугласника припадале ортоепији? Одговор је − не. 
Код алтернација звучних безвучнима пред безвучнима или безвуч-
них звучнима пред звучнима нема друге могућности, ово је обавез-
на алтернација. Само уколико уз ову алтернацију постоји још нека 
алтернација, као што је алтернација меких и тврдих, можемо гово-
рити о ортоепеми и ортоепији. Уколико је алтернација звучност/ 
безвучност једина алтернација, она припада фонетици, фонетским 

73 Дате алтернације се традиционално зову и једначења (асимилације) по звуч-
ности (уподобления, ассимиляции по звонкости).
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законима (више на страни 152) и није део ортоепије. Ово није слу-
чај с алтернацијама које следе, које најчешће припадају ортоепији, 
а њихове јединице (конкретни гласови који алтернирају) су, нај-
чешће, делови ортоепема.  

10
ПОНОВИТЕ И ОДГОВОРИТЕ

1. Које су јаке сигнификативне позиције за консонантске фоне-
ме (у вези с особином звучност/ безвучност)? Наведите по је-
дан пример за сваку од њих.

2. Које су слабе сигнификативне позиције (позиције неутрали-
зације) за консонантске фонеме (у вези с особином звучност/ 
безвучност)? Наведите по један пример за сваку од њих.

3. Које сугласничке фонеме не могу бити у позицији неутрализа-
ције у вези с особином звучност/ безвучност?

4. Како се сонанти понашају када се нађу на крају речи? Могу ли 
се сонантске фонеме неутрализовати у овој позицији?

5. Како се може изговарати реч дождь на два начина? А облик 
дождя? Који од два начина је новији?

6. Који је последњи глас у речи Бог? Објасните.
 

   УРАДИТЕ ЗАДАТКЕ

1. Погледајте следеће примере. За издвојене алофоне напишите 
јесу ли у јакој или слабој перцептивној позицији. Објасните. 
Каква им је сигнификативна позиција? Објасните.

 роскошь [с] − _________________; сказка [с] − __________________________

 овца [ф] − ___________________; в до́ме [в] − __________________________

2. Транскрибујте. Објасните реализацију појединих алофона 
који су реализације читања подебљаних слова. 

 по́езд ______________; изб _________________; роз-ва́ших ________________
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 мёрз ли _________________; мёрзли _________________; был ли __________

 лоб-его ____________________.

Алтернације тврдих и меких (палатализованих и непалатализо-
ваних) сугласничких гласова

Слабе сигнификативне позиције, односно позиције неутрализа-
ције за тврде и меке консонантске фонеме биће предмет датог дела. 
Пре него што наведемо све могуће случајеве неутрализације фонема, 
односно, слабих сигнификативних позиција за тврде и меке консо-
нанстке фонеме, представићемо јаке сигнификативне позиције за 
тврде и меке консонантске фонеме, односно, позиције у којима не 
долази до неутрализације. Ове позиције дајемо према М. В. Панову 
(Панов 1979: 126).

Јаке позиције за тврде и меке сугласничке фонеме (= пози-
ције без алтернација, позиције без неутрализације)

1) пред самогласничким гласовима: [лу]к лук − [л’у]к люк, [но]
с нос − [н’о]с нёс, пас[тэ́]ль пастель − пос[т’э́]ль постель, [са́]ду саду́ − 
[с’а́]ду сяду, [бы]ть быть − [б’и]ть бить.

2) на крају речи: ко[н] кон — ко[н’] конь, жа[р] жар — жа[р’] жарь.

3) сугласнички гласови [c], [с’], [з], [з’], [т], [т’], [д], [д’], [н], [н’], 
[р], [р’] (предњојезични) у позицији а) пред задњојезичнима: [к], [к’], 
[г], [г’], [х], [х’]: гó[р]ка горка − гó[р’]ко горько, бá[н]ка банка − бá[н’]
ка банька; б) пред усненим:[б], [б’], [п], [п’], [м], [м’]: и[з]бá изба − 
ре[з’]бá резьба. 

4) сонанти [л] и [л᾽] без обзира на њихов положај: во[л]нá волна 
− во[л’]нá вольна, мо[л]ч᾽и́ молчи́ − ма́[л᾽]чик мальчик.

Слабе позиције за тврде и меке сугласничке фонеме (= пози-
ције с алтернацијама, позиције неутрализације)

Тврди сугласнички гласови у позицији пред мекима некада су 
се, обавезно, „једначили по мекоћи”, да употребимо овај старији на-
зив појаве. Другим речима, сугласник пред меким сугласником ал-
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тернирао је са својим меким парњаком, тако да су резултат била оба-
везно два мека сугласничка гласа. Тенденција отврдњавања се поја-
вила касније, актуелна је и данас, а овај процес полако обухвата све 
већи број позиција (БОС 2017: 982). Исцрпан преглед свих позиција 
и могућих начина реализације сугласничког гласа пред меким су-
гласничким гласом дат је у Великом ортоепском речнику (БОС 2017: 
982−996). Велики ортоепски речник етапе датих процеса групише у 6 
категорија: 1 − само С᾽С᾽74; 2 − С᾽С᾽ и допустимо младшее СС᾽75; 3 − С᾽С᾽ 
и СС᾽; 4 − СС᾽ и допустимо старшее С᾽С᾽; 5 − СС᾽ и допустимо устарелое 
С᾽С᾽; 6 − только СС᾽ (БОС 2017: 982). Овако детаљно описани процеси 
алтернација пред меким сугласничким гласовима су преобимни за 
уџбеник. Велики ортоепски речник све позиције разматра и у односу 
на морфемску позицију у речи (на пример, граница префикса и коре-
на, корена и суфикса, основе и наставка, почетак или крај речи), као и 
на место акцента, самогласничког окружења (да ли претходе/ следе 
гласови предњег или непредњег реда). Ми нисмо овако детаљно дату 
појаву представили. Представили смо најфреквентније сугласничке 
групе с обавезним алтернацијама првог гласа, као и неке изузетке од 
њих. Све случајеве у којима је изговор СС᾽ актуелан, а изговор С᾽С᾽ − 
старији или застарео, нисмо наводили. 

1) Зубни гласови [с] и [з] пред меким зубнима [с᾽], [з᾽], [т’] и [д’], 
алтернирају с меким парњацима [с’] и [з’]; словне групе сс, сз, зз, ст, 
сд, зд: 

стена́ [с᾽т᾽иэна́], стих [с᾽т᾽их], гость [гос᾽т᾽], масть [мас᾽т᾽], стре́ть 
[с᾽т᾽иэр᾽э́т᾽],

здесь [з᾽д᾽эс᾽], везде [в᾽иэз᾽д᾽э́], сде́лать [з᾽д᾽э́лəт᾽], безде́льник 
[б᾽иэз᾽д᾽э́л᾽н᾽ик], 

с дя́дей [з᾽д᾽а́д᾽иэи̯], через день [ч᾽иэр᾽иэз᾽д᾽э́н᾽], ма́ссе [ма́с᾽:иэ].   

Ретка одступања од ових алтернација представљају речи горсть 
[горст᾽] и шерсть [шерст᾽]. Вибрант [р] који је изразито веларизован 
глас специфичног начина творбе блокира могућност алтернације, те 
доминира изговор с тврдим гласом. Велики ортоепски речник беле-
жи следећи изговор: го[рс]ть и допуст. старш. го[рс᾽]ть (БОС 2017: 

74 С᾽С  ̓− значава мек сугласнички глас пред меким (с = согласный; сугласник; [᾽] = мекоћа). 
75 СС᾽ − означава тврд сугласнички глас пред меким
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142). Исти, доминантан изговор гласа [с] је и у речи шерсть.  

2) Зубни гласови [с] и [з] пред меким зубним [н᾽] алтернирају са 
својим меким парњацима; словне групе сн, зн, у оквиру корена речи76:

кра́сненький [кра́с᾽н᾽иэн᾽к᾽ии̯], снег [с᾽н᾽эк], песнь [п᾽э́с᾽н᾽], 

ра́зница [ра́з᾽н᾽ицə], казнь [каз᾽н᾽], жизнь [жы́з᾽н᾽]. 

3) Зубни глас [н] пред меким зубним [н᾽], [т’], [д’] и предњонеп-
чаним [ч’], [ш:’]; словне групе нн, нт, нд, нч, нщ: 

зво́нница [зво́н:᾽ица],

банди́т [бан᾽д᾽и́т], ба́нтик [ба́н᾽т᾽ик],

го́нщик [го́н᾽ш᾽:ик], же́нщина [жэ́н᾽ш᾽:инə], зако́нчить [за-       
           ко́н᾽ч᾽ит᾽]. 

 

4) Зубни гласови [т] и [д] пред зубним [н᾽] и предњонепчаним [ч’] 
алтернира са својим меким парњаком; словне групе тн, дн, тч, дч:

дни [д᾽н᾽и]77, ле́тний [л᾽э́т᾽н᾽ии̯], отня́ть [ат᾽н᾽а́т᾽],

лётчик [л᾽от᾽ч᾽ик], наря́дчик [нар᾽а́т᾽ч᾽ик], подча́с [пат᾽ч᾽а́с].

5) Задњонепчани глас [х] пред [к᾽] алтернира са својим меким 
парњаком; словна група гк78:

лёгкий [л᾽о́х᾽к᾽ии̯], мя́гкий [м᾽а́х᾽к᾽ии̯]

Навешћемо и случајеве у којима алтернација није обавезна, од-
носно, у појединим фреквентнијим речима је обавезнија, док у дру-
гима то није случај. Овде ћемо навести само неке, фреквентније гру-

76 Алтернација изостаје, односно, чешће се не врши, уколико се ради о граници пре-
фикса и корена, као, на пример, у речима разнести, изнемогать.
77 [д᾽н᾽] је експлозивни фаукални (ждреони) глас; о специфичном начину творбе 
ових гласова видети више на страни 62 књиге.
78 У овој словној групи долази до алтернације [г] са [х᾽], а не са [к᾽], као што бисмо 
очекивали, уколико се ради само о алтернацији по мекоћи. О овоме ће бити речи 
на страни 169 књиге.
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пе, а у њима поједине, фреквентније речи. 

 

1) Зубни [с] и [з] пред [л᾽]: групе сл, зл; гласови [с] и [з] алтерни-
рају са својим меким парњацима готово увек када је реч о фреквент-
ним речима:

я́сли [ја́с᾽л᾽и]

по́сле [по́с᾽л᾽иэ], во́зле [во́з᾽л᾽иэ]79

е́сли [јэ́с᾽л᾽и], чи́сленник [ч᾽и́с᾽л᾽иэн᾽:ик]

слизь [с᾽л᾽ис᾽], злю́чка [з᾽л᾽у́ч᾽кə]80 

Који услови увећавају могућност алтернације? Висока 
фреквентност речи, окружење вокалских гласова предњег реда, мек 
глас у претходном слогу (као код речи я́сли), мек глас у слогу који 
следи (као у речи чи́сленник). 

У огромној већини осталих речи које имају словне групе сл и 
зл, као, на пример, у речима ма́сле, па́зле, су́сле, гри́зли, кре́сле, росли́, 
весле́, везли́, потпуно је равноправна могућност изговора с тврдим [с] 
или [з] пред [л’], или је, чак, та могућност пожељнија. 

2) Зубни [т] и [д] пред [л᾽]: словне групе тл, дл. До алтернације 
са меким парњацима, односно, са гласовима [д᾽] и [т᾽] долази у сле-
дећим речима (у свим речима вокал који следи је предњег реда, док у 
појединима и сугласнички глас у слогу иза групе тл, односно дл, по-
чиње меким сугласничким гласом. Све су то фреквентне речи. Иако 
је изговор [д᾽л᾽] нормативнији, у свим наведним речима Велики ор-
топески речник допушта и изговор новијег, односно млађег [тл᾽], од-
носно [дл᾽] (БОС 2017: 991): 

по́длинник [по́д᾽л᾽ин᾽:ик] 
пе́тли [п᾽эт᾽л᾽и], ме́дленно [м᾽э́д᾽л᾽иэн:ə]
потли́вый [пат᾽л᾽и́выи̯], бодли́вый [бад᾽л᾽и́выи̯]
дли́нный [д᾽л᾽и́н:ыи̯]

79 Велики ортоепски речник допушта могућност новијег (млађег) изговора тврдих 
гласова у овим речима: [сл᾽], односно [зл᾽] (БОС 2017: 990).
80 И у датим речима Велики ортоепски речник допушта могућност новијег (млађег) 
изговора тврдих гласова у овим речима: [сл᾽] (БОС 2017: 990).
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У огромној већини осталих речи које имају словне групе тл и 
дл, као, на пример, у речима пови́дле, титле, атлет, котле, подлее, 
изговор тврдог [т] или [д] је препоручљивији, ређе равноправан с из-
говором меких [т᾽] и [д᾽].

3) Посебно ћемо кратко размотрити суфикс -ств-: уколико је [т᾽] 
пред [в᾽] меко, меко ће, обавезно, бити и [с᾽]. Међутим, ова алтернација [т] 
са [т᾽], пред којим ће бити и меко и [с᾽] се у малом броју фреквентних речи 
одвија као нормативнија, односно примарнија, док је изговор с тврдим [с] 
квалификован као новији, односно, млађи (БОС 2017: 996). Обратићемо 
пажњу на позицију у којој се нашла група -ств-: то су два вокала предњег 
реда, који повећавају могућност алтернације тврдог с меким; у већини 
речи је, такође, наредни слог − слог с меким сугласничким гласом.  

де́йствие [д᾽э́и̯с᾽т᾽в᾽ииэ], действи́тельность [д᾽иэи̯с᾽т᾽в᾽и́т᾽иэл᾽-          
нəс᾽т᾽], 

действи́тельно [д᾽иэи̯с᾽т᾽в᾽и́т᾽иэл᾽нə], де́йственнее [д᾽э́и̯с᾽т᾽в᾽иэ-                  

н᾽:иэиэ], 

убийственнее [уб᾽и́и̯с᾽т᾽в᾽иэн᾽:иэиэ]81

Уколико се пред суфиксом -ств- нађе сугласнички глас, примар-
на или једина могућност изговора гласова [с] и [в] је без алтернације, 
односно, тврда реализација, на пример: 

ба́рстве, госуда́рстве, бе́гстве, ге́рцогстве, опеку́нстве, по́ддан-
стве, ве́домстве,

вои́нственнее, бра́тственный, произво́дственный, еди́нстве.... 
(према БОС 2017: 997)

4) Кратко ћемо размотрити и суфикс -еств-. Као и у случају 
претходног суфикса, у мањем броју речи долази до алтернације [т] са 
[т᾽], пред којим ће меко бити и [с᾽]. То се дешава у случајевима у који-
ма у наредном слогу сугласнички глас мек, поред тога што се дати 
суфикс нашао пред вокалом предњег реда (сам суфикс садржи вокал 
предњег реда). У свим примерима које наводимо могућ је и изговор с 
тврдим [с] као млађи, односно, новији. 

81 И у датим речима Велики ортоепски речник допушта могућност новијег (млађег) 
изговора тврдих гласова у овим речима: [ств᾽] (БОС 2017: 997).
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обще́ственник [апш᾽э́с᾽т᾽в᾽иэн᾽:ик], ка́чественнее [ка́ч᾽иэс᾽т᾽в᾽иэ-
 н᾽:иэиэ]

Са доминантним меким [с᾽] и новијим тврдим [с] изговара се и реч:

есте́ственно [и̯иэс᾽т᾽э́с᾽т᾽в᾽иэн:ə]  

У осталим случајевима доминира тврд изговор уз допуштен 
(или недопуштен) старији мек изговор: 

боже́ственный, дру́жественный, божестве́, ю́ношестве82  (БОС 
2017: 996)

Треба имати у виду чињеницу да пред гласом [р᾽] никада нема 
алтернације тврдог сугласничког гласа с меким; [р᾽] има специфичан 
начин творбе, вибрант је, од свих палатализованих гласова, најмање је 
палатализован и пред њим се ниједан сугласнички глас неће „једначити 
по мекоћи”, без обзира на место, начин творбе или позицију у речи: 

приня́ть [пр᾽ин᾽а́т᾽], вред [вр᾽эт], стрела́ [стр᾽иэла́], стричь      
          [стр᾽ич᾽], распредели́ть [рəспр᾽иэд᾽иэл᾽и́т᾽]

„У руском језику некада је био обавезан изговор меког суглас-
ничког гласа пред меким сугласничким. Затим је ступила на снагу 
тенденција отврдњавања првог гласа, с тим што се процес одвијао 
неравномерно у различитим групама речи и у различитим фонет-
ским позицијама.” (Каленчук, Касаткина 2007: 173). Дакле, ова поја-
ва представља пример нарушене позиционе алтернације (обавезне 
алтернације); процес се одвија последњих сто година, још није завр-
шен, траје и данас (Каленчук, Касаткина 2007: 173).   

Кратко ћемо још једном повезати фонологију с датом алтерна-
цијом. Уколико се сугласнички глас нађе пред (меким) сугласичким 
гласом, он је у слабој сигнификативној позицији. Перцептивна, пак, 
позиција, може бити јака (уколико не долази до алтернације тврдог 
с меким, а да притом одсуствује и могућа алтернација по звучности) 
или слаба (уколико до алтернације тврдог с меким дође). 

Пошто велики број реализација асимилација по мекоћи може 
бити двојак, односно, може бити позитивно квалификовано више од 
једног начина изговора, нашли смо се у области ортоепије (варијан-

82 И у датим речима Велики ортоепски речник допушта могућност новијег (млађег) 
изговора тврдих гласова у овим речима: [ств᾽] (БОС 2017: 996).
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тан изговор више ортоепема), коју смо помињали на самом почетку 
књиге (страна 19). Такође, мноштво алтернација о којима ћемо тек 
говорити, задире обавезно у ортоепију, могућим двојаким (а некад и 
вишеструким) начином изговора различитих ортоепема. 

Ортоепија савременог руског књижевног језика83

О еволуцији појма „ортоепија” писао је Л. Л. Касаткин у раду Орто-
епема као основна јединица ортоепије (Касаткин 2011, 31−32), анали-
зирајући дефиниције појма „ортоепија” Д. Н. Ушакова, Р. И. Аванесова, 
А. А. Реформатског и М. В. Панова. Пренећемо, укрупно, само оне дело-
ве овог рада које сматрамо веома важним за разумевање еволуирања 
садржаја појма „ортоепија”, као и дефинисање новог појма, „ортоепе-
ме”, као јединице ортоепије. Две су основне линије разумевања појма 
„ортоепија” у руској фонетској литератури: прва линија разумевања 
овог појма, која се није данас одржала после коначне дефиниције Л. Л. 
Касаткина, линија је коју представљају лингвисти Д. Н. Ушаков и Р. И. 
Аванесов. „Ушаков је под правилним изговором подразумевао законе 
и правила изговора”, укључујући „физиологију гласова говора и руску 
фонетику”, као и „читав низ посебних случајева допуштених варијана-
та” (Касаткин 2011: 31). Други руски лингвиста који сматра да је појам 
ортоепија готово исти као појам фонетика је и Р. И. Аванесов: орто-
епија је „скуп правила усмене речи”. „Изговор”, како пише Аванесов, 
„првенствено обухвата цео фонетски систем језика, тј. састав фонема 
у језику, њихов квалитет, и промене у одређеним фонетским условима 
(...). Појам изговора обухвата, поред наведеног, и гласовну реализацију 
одређених речи или група речи у оној мери у којој то није дефинисано 
фонетским системом језика” (Аванесов 1984: 13)84. Дакле, Д. Н. Уша-
ков и Р. А. Аванесов термин „ортоепија” поистовећују с термином „фо-
нетика”, иако у својој дефиницији датог појма имају и делове који се 
подударају са значењем термина „ортоепија” данас. Термин ортоепија 
еволуирао је у правцу „читавог низа посебних случајева и допуштених 
варијаната”, како пише Д. Н. Ушаков у другом делу своје дефиниције 
ортоепије, и „гласовне реализације одређених речи или група речи у 

83 Овај део (страна 151−152) ослања се на наш рад „Норма, нормативност и ва-
ријантност у ортоепији савременог руског књижевног језика” (на материјалу ор-
тоепских речника друге половине ХХ и почетка ХХI века), (Гинић 2020). 
84Л. Л. Касаткин (Касаткин 2011: 31−32) већ је дао у свом раду преглед развој-
них линија садржаја појма ортоепија. Преглед ових линија укратко дајемо у овом 
одељку. 
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оној мери у којој то није дефинисано фонетским системом језика”, о 
чему говори Р. И. Аванесов, дефинишући и много шире дати термин. 

А. А. Реформатски и М. В. Панов ортоепију су разумевали друга-
чије. А. А. Реформатски пише: „Ослањајући се на знање фонетике да-
тог језика, тј. на знање састава фонема и закона њихове реализације 
у слабим позицијама, варијацијама и варијантама, ортоепија даје 
индивидуалне норме за различите случајеве и бира од постојећих 
варијаната изговора оне које су више у складу с прихваћеном тра-
дицијом, тенденцијама развоја језика и доследности у систему” (Ре-
форматский 1999: 227). На сличан начин ортоепију је тумачио и М. В. 
Панов: „Ортоепија је наука која проучава варирање изговорне норме 
књижевног језика и израђује препоруке изговора (ортоепска прави-
ла)” (Панов 1979: 195).

Л. Л. Касаткин термин „ортоепија” сматра различитим од фо-
нетике: „Ортоепија проучава и квалификује варијанте изговора речи 
и морфосинтаксичких речи, које се реализују у истој позицији” (Ка-
саткин 2007: 345). „Ортоепији приписујемо само такве случајеве из-
говорне норме који допуштају варијантност у књижевном језику. 
Овим се ортоепија разликује од фонетике, која проучава фонетске 
законе који немају изузетака” (Касаткин 2009: 118). У складу с овак-
вим схватањем ортоепије 2011. године Л. Л. Касаткин је дефинисао 
појам ортоепеме, као основне јединице ортоепије: „Њу (ортоепију) 
представљају гласови или фонеме који варирају у истој фонетској по-
зицији, као и место акцента које варира у истој морфосинтаксичкој 
речи или на првој основи сложене речи” (Касаткин 2011: 33). По Л. Л. 
Касаткину, термин фонетика у ширем смислу укључује фонетику у 
ужем смислу, чија је основна јединица глас, фонологију, чија је основ-
на једница фонема, и ортоепију − чија је основна јединица ортоепема 
(Касаткин 2011: 32). 

Уколико говоримо о ортоепији, можемо рећи да готово свака од 
сугласичких група у вези са сугласничким „једначењем по мекоћи” 
представља једну ортоепему (на пример, група ств, еств, сл, зл…). 
Под ортоепемом се подразумева таква јединица код које су могуће 
варијанте приликом читања, односно, варијантни изговор. Дакле, 
све наведене групе представљају ортоепеме, јер је могућ изговор и 
с тврдим и с меким сугласничким гласом (један или други као при-
марнији, у зависности од конкретне речи, њене фреквентности, кон-
кретне позиције групе), за разлику од група у којима се врши „јед-
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начење по звучности”, или десоноризација на крају речи. Уколико 
је звучност једина особина према којој се фонеме неутрализују, не 
кажемо да је реч о ортоепеми. Зашто? Зато што варијантност ту није 
могућа, „једачење по звучности”, односно „обезвучавање” је обавезна 
алтернација, варијанте нису могуће.

11
ПОНОВИТЕ И ОДГОВОРИТЕ

1. Да ли је у речи „стих” први глас у јакој или слабој сигнифи-
кативној позицији? По којим сегментним особинама се разли-
кују [с] и [т’]? По којим особинама се једначе? 

2. У којим сугласничким групама (наведите по један пример) је 
замена тврдог с меким обавезна?

3. Погледајте још једном све гласове који обавезно алтернирају с 
меким парњацима? Какви су они по месту творбе? Пред којим 
гласовима (какви су ти гласови по месту творбе) они обавезно 
алтернирају?  

4. Зашто у речи „горсть” изостаје алтернација гласа [с] са [с’]? У 
којој још речи изостаје? Зашто?

5. Има ли замене непалатализованих гласова палатализованима 
пред [р’], као, на пример, у речи „средний”?

6. Које околности би биле „олакшавајуће” околности за алтерна-
цију тврдог с меким, односно, за једначење по мекоћи? Једна 
од њих је, на пример, фреквентност употребе речи. Објасните 
је. Остале се односне на позиције у речи. Наведите их. 

7. Шта је ортоепија, према схватању Л. Л. Касаткина? Шта је ор-
тоепема? Наведите неколико примера сугласничких ортоепе-
ма у вези с „једначењем по мекоћи”.
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УРАДИТЕ ЗАДАТКЕ

1. За издвојене алофоне у наведеним речима напишите јесу ли 
у јакој или слабој перцептивној позицији. Објасните. Каква им је сиг-
нификативна позиција? Објасните.

стих [с᾽] − _________________; лётчик [т᾽] − __________________________

горсть [с] − ___________________; приня́ть [п] − __________________________

2. Речи које су дате у овом задатку могуће је транскрибовати на 
два начина. Односно, на два начина је могуће транскрибовати њихо-
ве ортоепеме. Напишите обе варијанте изговора ортоепеме. Шта је 
то ортоепема? 

убийственнее ______________; потли́вый _________________; 

дли́нный ____________________; ка́чественнее _________________; 

ю́ношестве _________________.
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Алтернације зубних и предњонепчаних сугласничких гласова

Гласови [с] и [з] пред предњонепчанима

Дате алтернације чине, такозване, двочлане сугласничке групе, у 
овом случају то су зубни гласови [с] и [з] пред предњонепчанима [ш] 
и [ж]. Обавезно долази до алтернације зубног с предњонепчаним. Ово 
је, ако употребимо термин „једначења” − обавезно једначење по месту 
творбе (могућа су још додатна једачења по звучности, на пример)85.

1) Сугласничке словне групе сш и зш

  Гласови [с] и [з] алтернирају са гласом [ш]: [ш] пред [ш], тако да 
је ово дуг тврди глас [ш:]86. 

расшитый [раш:ы́тыи̯], расширил [раш:ы́р᾽ил], бесшумный    
           [б᾽иэш:у́мныи̯]

возросший [вазро́ш:ыи̯], влезший [вл᾽э́ш:ыи̯], без шапки [б᾽иэ -  
           ш:а́пк᾽и]

Дакле, када посматрамо гласове [с] и [ш], имајући у виду четири 
дистинктивне особине сугласничких гласова (звучност/ безвучност, ме-
сто, начин творбе и тврдоћу/ мекоћу), можемо рећи да су [с] и [ш] исти по 
звучности, начину творбе и тврдоћи, а да се разликују по месту творбе: 
први је предњонепчано-зубни, а други − предњојезично-предњонепчани. 
Дакле, уколико употребљавамо термин „једначења” или „асимилације”, 
ово би било једначење по месту творбе. У случају гласова [з] и [ш] поред 
једначења по месту творбе обавезно долази и до једначења по звучности. 

У следећим речима (као и речима које садрже исте основе, као 
на пример, сумасше́ствовать или масшта́бный) реализација неће 
бити дуг тврд глас, већ просто [ш]:  

85 Иако ћемо и термине једначење и асимилација користити у уџбенику, пошто су 
они у широкој употреби и у савременим руским уџбеницима фонетике, ево зашто 
их узимамо с извесном резервом: уколико кажемо да се гласови једначе по звучно-
сти или да звучан глас прелази у безвучан, можемо помислити да се ради о проце-
су, а не о резултату. Овај процес нико од нас није могао да прати, будући да је био 
активан у XIII‒XIV веку. У то време су, заиста, звучни гласови постепено замењива-
ни безвучнима, па су били полузвучни, па још мање звучни и, коначно, безвучни. 
У опису савременог језика ово нису процеси, већ односи, и сваки говорник тре-
ба да усвоји чињеницу да сваки звучни шумни консонант алтернира с безвучним 
парњаком на апсолутном крају речи; он не прелази у безвучан, процеса нема, остао 
је само резултат (према Панов 1979: 145). 
86 Велики ортоепски речник ово бележи као [шш]; да је ово једини могући изго-
вор говори нам и квалификатор који следи, на пример, код примера расши́рить: 
ра[шш]и́рить (! не рек. ра[сш]и ́рить) (БОС 2017: 692). 
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сумасше́дший сума[ш]е́дший; масштаб ма[ш]та́б

Гласови [с] и [ш], односно [з] и [ш] не припадају истој морфе-
ми: [с] или [з] су последњи гласови предлога, префикса или корена, 
док гласом [ш] почиње корен или суфикс. Границе морфема се чувају 
дужином изговора гласа, по једно просто [ш] за сваку морфему даје, 
коначно, дуго [ш:]. Међутим, као што ћемо видети даље у књизи (стр. 
171−174), дужина се не чува обавезно на границама морфема, дру-
гим речима, долази до нарушавања ове позиционе алтернације. 

2) Сугласничке словне групе сж и зж 

Гласови [с] и [з] алтернирају гласом [ж]: добијамо [ж] пред [ж], 
тако да је ово дуг тврди глас: [ж:]87. 

сжечь [ж:эч᾽], сжать [ж:ат᾽], безжи́зненный [б᾽иэж:ы́з᾽н᾽иэныи̯],  
           разжёг [раж:о́к] 

безжа́лостный [б᾽иэж:а́лəсныи̯], изжа́рил [иж:а́р᾽ил], без жены́  
          [б᾽ иэж:ыэны́]

с жено́й [ж:ыэнои̯], без жи́ра [б᾽иэж:ы́рə]

  И у овим примерима гласови [с] и [ж], односно [з] и [ж] не при-
падају истој морфеми: [с] или [з] су последњи гласови предлога или 
префикса, док гласом [ж] почиње корен. Границе морфема се чувају 
дужином изговора гласа, по један прост глас за сваку морфему. 

Словна група зж може се наћи и у корену речи. Пошто је гласов-
на реализација ове групе иста као гласовна реализација групе жж 
(па и жд), биће речи и о словним групама жж и жд. Као реализа-
ција свих ових група поред изговора с тврдим дугим [ж:] који је данас 
преовладава, може се изговарати и дуго меко [ж᾽:]. Изговор с дугим 
меким [ж:᾽] данас се истискује изговором с дугим тврдим [ж:], и то, 
како стоји у Великом ортоепском речнику, на следећи начин (БОС 
2017: 1007):

1) дро́жжи, е́зжу:  [ж᾽ж᾽] и [жж]; 

2) визжа́ть, во́жжи, выезжа́ть, дребезжа́ть, заезжа́ть, по́зже:  
               [жж] и допустимо старшее [ж᾽ж᾽];

87 Велики ортоепски речик ово бележи као [жж]; да је ово једини могући изговор 
говори нам и квалификатор који следи, на пример, код примера сжечь: [жж]э ́чь (! 
не рек. [зж]э ́чь) (БОС 2017: 764) 
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3) брюзжа́ть, бры́зжет, взгромозжу, вожжа́ться, дрожжева́ние,  
                 жужжи́т, размозжи́ть: [жж] и допустимо устаревающее [ж᾽ж᾽];

4) бре́зжить, бры́зжу, жжёт, сожжённый, можжеве́льник, жуж 
               жа́ть... : только [жж].

Помињали смо и словну групу жд, која се појављује само у ре-
чима дожди́, до́ждик. У овим речима изговор дугог меког [ж᾽:] (у Ве-
ликом ортоепском речнику увек представљено као [ж᾽ж᾽]) сматра се 
старијим изговором. Данас је актуелан изговор [жд᾽]: [жд᾽] и допу-
стимо старшее [ж᾽ж᾽] (БОС 2017: 1007). 

Када имамо у виду алтернације гласова о којима смо говорили, 
можемо поставити и питање да ли се на границама двеју пунознач-
них речи оне врше. Одговор је потврдан, односно, ове алтернације се 
врше, с тим што се у последњих неколико деценија запажа тенден-
ција одсуства алтернације на граници двеју пунозначних речи; мо-
гући су, другим речима, ортоепски дублети, на пример: запа́с шаро́в 
запа́[ш ш]аро́в и запа́[с] шаро́в (БОС 2017: 1007).

Кратко ћемо и ову алтернацију повезати с фонологијом: сугласнич-
ки глас пред сугласничким гласом (у овим случајевима [с] и [з] пред [ш] 
и [ж]) су у слабој сигнификативној позицији. Перцептивна позиција њи-
хова је, такође, слаба, јер обавезно алтернирају предњонепчаним гласом.      

12
ПОНОВИТЕ И ОДГОВОРИТЕ

1. По којим сегментним (дистинктивним) особинама се разли-
кују гласови [з] и [ш] у речи „влезший”? По којим особинама се 
једначе? Који глас је крајња реализација?

2. По којим сегментним (дистинктивним) особинама се разли-
кују гласови [с] и [ш] у фонетској речи „с шу́мным”? По којим 
особинама се једначе? Који глас је крајња реализација?

3. Када се реализује глас [ж’:]? У којој морфеми се он искључи-
во налази? Да ли је могуће увек/ без изузетака заменити овај 
глас гласом [ж:]? Којим словима се бележи овај глас? 
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4. Који од ова два изговора је старији, који новији? Образложите 
кратко. е ́[ж᾽ж᾽]у или е ́[жж]у? 

УРАДИТЕ ЗАДАТКЕ

1.  Транскрибујте. 
расши́рил _________________________, и́зжелта _______________________ ,  
с жено́й ____________________________, поезжа́й ________________________,
же́нщина __________________________, ба́нтик __________________________,
сде́лать ____________________________, дро́жжи _________________________. 

2. Транскрибујте и одговорите.

изжа́рил __________________________ ; 

По којим дистинктивним особинама се разликују [з] и [ж]? По 
којим особинама се једначе? ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

сжечь ____________________________; 

По којим дистинктивним особинама се разликују [с] и [ж]? По 
којим особинама се једначе? ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
дро́жжи _________________ и ___________________. 

Који изговор се први појавио? Који данас преовладава у речима 
које садрже словне групе зж и жж? ______________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________

Настављамо с алтернацијама зубних и предњонепчаних гласо-
ва, и даље су у центру пажње зубни гласови [с] и [з] пред предњонеп-
чаним [ч᾽] и [ш᾽]. Обавезно долази до алтернације зубног с предњо-
непчаним. Ово је, ако употребимо термин „једначења” − обавезно јед-
начење по месту творбе и, овог пута, и по мекоћи уз могућа додатна 
једачења по звучности.
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3) Сугласничке словне групе сч и зч

Гласови [с] и [з] алтернирају са гласом [ш᾽] уколико се ради о 
граници предлога или префикса и корена. Реализација ове словне 
групе у том случају је [ш᾽ч᾽]. Реализација ова два гласа може бити и 
[ш᾽:], уколико се ради о граници корена и суфикса. Другим речима, 
упрошћава се и африката [ч᾽], њен експлозивни елемент. Већ према 
дистрибуцији изговора [ш᾽ч᾽] у односу на [ш᾽:] можемо закључити 
следеће: што је чвршћа веза између морфема, као што је то, на при-
мер, граница корена и суфикса, више могућности је за изговор [ш᾽:]. 
Што је виши степен аглутинативности, односно, што је граница из-
раженија (као код предлога или префикса и корена), више је могућ-
ности за изговор [ш᾽ч᾽] (Каленчук, Касаткина 2007: 177). 

с челове́ком [ш᾽ч᾽иэлав᾽э́кəм], с че́стью [ш᾽ч᾽э́с᾽т᾽и̯у], без чемо- 
да́на [б᾽иэш᾽ч᾽иэмада́нə]

бесчеловечный [б᾽иэш᾽ч᾽иэлав᾽э́ч᾽ныи̯] и допуст. [б᾽иэш᾽ш᾽иэ         

                  лав᾽э́ч᾽ныи̯] 

исчислить  [иш᾽ч᾽и́слит᾽] и [иш᾽ш᾽и́слит᾽]

расчи́стить [раш᾽ш᾽и́с᾽т᾽ит᾽] и допуст. [раш᾽ч᾽и́с᾽т᾽ит᾽]

гру́зчик [гру́ш᾽:ик], зака́зчик [зака́зчик], перепи́счик [п᾽иэр᾽иэ-
п᾽и́ш᾽:ик]

счёт [ш᾽:от], счастье [ш᾽:а́с᾽т᾽и̯иэ], счита́ть [ш᾽:ита́т᾽], исче́знуть  
           [иш᾽:э́знут᾽]

чересчу́р [ч᾽иэр᾽иэш᾽:у́р]   

Исти је изговор и у групи стч у компаративима придева хлёст-
кий и жёсткий. Глас [т] испада, па се у директном контакту нађу гла-
сови [с] и [ч᾽].

хлёстче/ хлестче  хлё[ш᾽ш᾽]е и хле́ [ш᾽ш᾽]е (! не рек. хлё[ш᾽ч᾽]е и  
           хле́ [ш᾽ч᾽]е) (БОС 2017: 893) 

жёстче жё[ш᾽ч᾽]е и жё [ш᾽ш᾽]е (! не рек. жё[сч᾽]е) (БОС 2017: 199)   

Да ли ће се изговорити [ш᾽ч᾽] или [ш᾽:] на граници морфема, како 
бележи Велики ортоепски речник, не зависи само од границе конкрет-
них морфема. Конкретан изговор зависи и од темпа говора, фреквент-
ности конкретне речи и чврстине граница између морфема. У речи-
ма које се ређе употребљавају биће чешћи изговор [ш᾽ч᾽] него [ш᾽ш᾽]. 
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Уколико је темпо бржи, фреквентнији ће бити изговор [ш᾽ш᾽]. Што је 
фреквентнија конкретна предлошко-именичка конструкција у говору, 
чешћи ће бити изговор [ш᾽ш᾽]. На пример, у ређим речима бесчере́п-
ные, с чарти́змом, где се изговара [ш᾽ч᾽], док је у речима које се ши-
роко употребљавају − изговор [ш᾽ш᾽]: расчи́стка, с чем, без чего (БОС 
2017: 1006), као и речима у којима се префикс стопио с кореном речи 
и граница је чврста: исче́знуть [иш᾽:э́знут᾽], чересчу́р [ч᾽иэр᾽иэш᾽:у́р]. 

Дакле, морамо бити опрезни када се ради и о самим границама 
између морфема. Када знамо основне законитости, можемо с вели-
ком вероватноћом тачности претпоставити њихов изговор. Да бисмо 
били потпуно сигурни, утврдили постоји ли једна или обе могућости 
изговора, нужно је изговор конкретне речи проверити у Великом ор-
тоепском речнику. 

Постоје и две речи са словном групом жч, чија је реализација, 
такође дуг мек глас [ш᾽:]:

мужчина [муш’:и́нǝ], перебе́жчик [п’иэр’иэб’э́ш’:ик]

 
4) Сугласничке словне групе сщ и зщ 

Гласови [с] и [з] алтернирају с нулом гласа у овом случају. Пошто би 
једначење по мекоћи и по месту творбе довело до алтернације гласа [с] 
гласом [ш᾽] после ког следи дуг мек глас [ш᾽:], имали бисмо троструко дуг 
глас, каквих у руском језику нема. Тако да можемо рећи, да услед ових јед-
начења долази до испадања, односно, губљења сугласничког гласа.

расщелина [раш’:э́л’инǝ], расщеп [раш’:э́п], расщепить [рǝ- 
ш’: иэп’и́т’] 

с щёткой [ш’:о́ткǝи̯], без щита́ [б’иэш’:ита́], без счастья [б’иэ 

ш’:а́с’т’ и̯ǝ]

Гласови [т] и [д] пред предњонепчанима 

1) Сугласничке словне групе тш и дш

У датим групама глас [т] не алтернира, док глас [д] алтернира 
гласом [т] пред [ш]. Можемо закључити да долази само до једначења 
по звучности, уколико се она разликује.
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приведший [пр’ив’э́тшыи̯], мла́дший [мла́тшыи̯],обветшалый  
          [абв’ иэтша́лыи̯]

проше́дший [прашэ́тшыи̯], увядший [ув’атшыи̯], подшепну́ть  
           [пǝтшыэпну́т’]

над шалашо́м [нǝтшǝлашо́м], перед шко́лой [п’иэр’иэтшко́лǝи̯],  
           от шине́ли [атшын’э́л’и]

На исти начин чита се и словна група чш у компаративу лу́чше, 
као и у речима с истим кореном улу́чшить, улучше́ние. Иако Велики 
ортоепски речник не бележи специфичности у изговору датих група 
(што би значило да се чита онако како се пише), мислимо да се ради о 
пропусту, јер о оваквом изговору сведочи Ортоепски речник у редак-
цији Аванесова из 1989. године код одредница улучша́ть, улучше́ние, 
улу́чшить... бележи изговор [утш] (ОР 1989: 587). 

лучше [лу́тшə]; улу́чшить [улу́тшыт’], улучше́ние [улутшэ́н’ииэ]

2) Сугласничке словне групе тж и дж

Дате словне групе такође се срећу само на граници префикса 
и предлога и корена. Глас [т] алтернира са гласом [д] пред [ж]. Ово 
је једначење по звучности, и ово је једина алтернација која се у овој 
групи реализује. Глас [д] пред [ж] не алтернира. Глас [д] у реализа-
цији пред [ж] нису уснени експлозиви, већ су, у оваквом положају, 
имплозивни (видети страну 41) и то предњонепчани (има и једна-
чења по месту творбе); при бржем темпу може се чинити да се ради 
о африкати [д͡ж].  

отжима́ния [аджыма́н’и̯ǝ], поджа́рить [паджа́р’ит’], поджог    
          [паджо́к]

перед Женей [п’иэр’иэджэ́н’иэи̯], поджидать [пǝджыда́т’], от    
           жены́ [аджыэны́]

под желудком [пǝджыэлу́ткǝм]

3) Сугласничке словне групе тч и дч

Дате словне групе срећу се на границама морфема: на грани-
ци префикса и предлога и речи или корена и суфикса. Оба гласа, и 
[т] и [д], алтернирају гласом [т᾽]. Тачније би се овај глас означио као 
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имплозивни, [т͕᾽]. Овај глас, такође, није зубни, већ предњонепчани. 
При артикулацији гласова [т᾽ч᾽] реализује се дуга оклузија с кратком 
фрикативном фазом (БОС 2017: 1005). Гласови [д] и [т] се пред [ч᾽] 
једначе, обавезно, по мекоћи, док се глас [д] једначи и по звучости.  

 подчеркну́ть [пǝт’ч’иэркну́т’], отчи́слить [ат’ч’и́сл’ит’] 

 отча́янный [ат’ч’а́иэн:ыи̯], под ча́шкой [пат’ч’ашкǝи̯]

 от человека [ат’ч’иэлав’э́кǝ] 

 лётчик [л’о́т’ч’ик], переплётчик [п’иэр’иэпл’о́т’ч’ик], ветчина́    
           [в’иэт’ч’ина́]  

 искусствове́дческий [искуствaв’э́т’ч’иэск’ии̯],  па́дчерица    
           [па́т’ч’иэр’ицǝ];

 старообря́дчество [стǝрǝабр’а́т’ч’иэствǝ], перево́дчик      
           [п’иэр’иэво́т’ч’ик]

Алтернације зубних експлозивних и зубних африката

Када се зубни експлозивни гласови [т] и [д], нађу пред зубним 
фрикативима [с], [с᾽], [з] и [з᾽] долази до алтернације експлозива 
африкатом [ц] или [ц᾽]. Саставни елементи африкате и јесу дело-
ви артикулације експлозивног (потпуна преграда) и фрикативног 
(тесначна препрека) гласа. Тако да пред фрикативним долази до ал-
тернације експлозивног африкатом. Ово је, ако употребимо термин 
„једначења” − обавезно једначење по начину творбе и, овог пута, и по 
мекоћи уз могућа додатна једначења по звучности, уколико су гласо-
ви различите звучности.

 1) Сугласничке словне групе тс и дс

Гласови [т] и [д] алтернирају са гласом [ц] или [ц᾽] уколико се 
ради о граници предлога или префикса и корена. Реализација ове 
словне групе у том случају је [цс] или [ц᾽с᾽]. Уколико се ради о грани-
ци корена и суфикса, где је веза између морфема чвршћа, фрикативни 
елемент додатно испада и реализација словне групе тс је глас [ц]. Ре-
ализација словне групе на граници корена и суфикса је оваква, јер се 
у датом случају и не ради о двочланој, већ о трочланој групи тск или 
дск чије прво слово је уједно последње слово корена, док је -ск- суфикс, 
као, на пример, у речи де́тский. Може се радити о четворочланој гру-
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пи тств, у којој је прво слово део основе на које се надовезује суфикс 
-ств-, као, на пример, у речи бога́тство. У таквом сугласничком окру-
жењу (између гласова [ц] и [т]) фрикативно [с] испада.

отсо́хнуть [ацсо́хнут’], подсу́нул [пацсу́нул], отсы́пать [ацсы́пǝт’]

под сара́ем [пǝцсара́иэм], под столом [пǝцстало́м], от себя́ [ац’с’иэб’а́]

 У оквиру дате словне групе размотрићемо и словне групе 
тс(я) и тьс(я). Слово т је последње слово наставка трећег лица 
једнине презента или суфикс инфинитива (ть), док је слово с прво 
слово постфикса -ся. Када је реч о датим словним групама, обично се 
после акцентованог вокала изговара [тц], а између неакцентованих 
гласова [ц] (БОС 2017: 1013). 

бра́ться [бра́тцǝ], собира́ться [сǝб’ира́тцǝ], ви́деться [в’и́д’иэцǝ]

берётся [б’иэр’о́тцǝ], собира́ется [сǝб’ира́иэцǝ], видится [в’и́д’ицǝ]

  

Треба водити рачуна у вези с изговором исте словне групе у дру-
гом лицу једнине императива повратних глагола с нултим настав-
ком, где нема алтернације. Ови облици су далеко мање фреквентни 
него претходни:

 встреться [фстр’э́т’с’ǝ], забо́ться [забо́ т’с’ǝ], отме́ться    
             [атм’эт’с’ǝ]

Коначно, реализација словне групе на граници корена и суфик-
са, када следе још два сугласничка гласа из суфикса (словне групе 
тск, дск или тс(тв) јесте [ц]:

де́тство [д’э́цтвǝ], братство [бра́цтвǝ], богатство [бага́цтвǝ]

детский [д’э́цк’ии̯], белградский [б’иэлгра́цк’ии̯], городской   
          [гǝрацко́и̯]

сове́тский [сав’э́цк’ии̯], наследство [насл’э́цтвǝ], Кисловодск   
          [к’иславо́цк]

 

2) Сугласничке словне групе тз и дз

Глас [т] алтернира гласовима [д] или [д᾽], док глас [д] или не 
алтернира, или алтернира гласом [д᾽] пред струјнима [з] и [з᾽]. Ове 
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словне групе увек чине границу предлога или префикса и корена. 
Дакле, уколико користимо термин „једачења”, можемо рећи да јед-
начења или одсуствују ([д] пред [з]), долази до једначења по звуч-
ности ([т] пред [з] или [з᾽]) и до једначења по мекоћи ([д] и [т] пред 
[з᾽]). Нема једначења по начину творбе. Када се ради о меком [д᾽] које 
може бити резултат алтернације, можемо рећи да је оно африкатизо-
вано (видети страну 51). При нормалном темпу изговор [дз] свакако 
перципирамо као африкату, с продуженом оклузијом:

о́тзвук [о́дзвук],отзыв [о́дзыф], надзиратель [над’з’ира́т’иэл’] и  
          [надз’ира́т’иэл’],

надзо́р [надзо́р], подзаголо́вок [пǝдзǝгало́вǝк], подземный    
          [пaд’з’э́мныи̯] и [пaдз’э́мныи̯],

от злости [адзло́с’т’и], от за́висти [адза́в’ис’т’и], от Зины [ад’з’и́ны]  
           и [адз’и́ны].

Зубни експлозивни пред африкатама

Сугласничке словне групе тц и дц

Глас [т] пред [ц] не алтернира, док [д] алтернира с гласом [т], 
односно, једначи се по звучности. Глас [т] је, у овом случају, импло-
зивни глас. При артикулацији гласова [тц] реализује се дуга оклузија 
с кратком фрикативном фазом (БОС 2017: 1005). Често се дешава, 
нарочито у речима које су фреквентније, да [т] испадне, те да реали-
зација буде просто [ц]. На граници предлога или префикса и корена у 
интервокалској позицији реализује се [тц] уз могућу реализацију [ц] 
у течном говору (на пример, отцеди́ть), док се иста позиција пред 
сугласником реализује такође као [тц], уз допуштен изговор [ц] (на 
пример, отцвести́) (БОС 2017: 1005). Слично је и са границом корена 
и суфикса: примарнији је изговор [тц] уз могућ изговор [ц] у течном 
говору (на пример, боло́тце). Позиција је интервокалска. Једини оба-
везан изговор простог [ц] је после сугласничког гласа (то већ и није 
двочлана група, него трочлана), на пример: голла́ндцы, под уздцы́. 

отце́пка [атцэ́пкə], в беглой речи возможно [ацэ́пкə],

перед це́нтром [п’иэр’иэтцэ́нтрǝм], в беглой речи возможно [п’иэ-
р’иэцэ́нтрǝм],

отца́ [атца́], в беглой речи возможно [аца́], 
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бра́тца [бра́тцǝ], в беглой речи возможно [бра́цǝ],

блю́дце [бл’у́тцǝ], в беглой речи возможно [бл᾽у́цǝ],

отцо́вство [атцóфствǝ] и допуст. [ацóфствǝ].

И неколико примера с реализацијом обавезног простог [ц] по-
сле сугласничког гласа: 

дикта́нтца [д’икта́нцǝ], под уздцы́ [пǝдусцы́], голландцы [гала́нцы], 

фламандцы [флама́нцы]; шотландцы [шатла́нцы], се́рдце [с᾽э́рцə].

 13
 ПОНОВИТЕ И ОДГОВОРИТЕ

1. Да ли је у речи „исчи́слить” први глас у јакој или слабој сигни-
фикативној позицији? По којим сегментним (дистинктивним) 
особинама се разликују [с] и [ч’]? По којим особинама се једна-
че? Који глас је крајња реализација? Да ли је могућ дублетан/ 
варијантан изговор?

2. Посматрајте словну групу дз у речима надзира́тель и надзо́р. 
У којој од ове две речи може доћи до алтренације? О каквој 
алтернацији се ради?

3. Погледајте изговор следећих речи: собира́ться [сǝб’ира́тцǝ] 
и собира́ется [сǝб’ира́иэцǝ]. Зашто је у првом случају изговор 
[тц], док је у другом [ц]?

4. Посматрајте словну групу дц у речима блю́дце и под уздцы́. У 
којој од ових речи је обавезан изговор простог [ц]? Зашто? У 
којој је могућ и изговор [тц]?

5. Приликом артикулације гласовних група [тц] и [т᾽ч᾽] гласови 
[т] и [т᾽] су имплозивни. У којој од ове две групе је глас предњо-
непчани (а не зубни)? Како се дате групе изговарају (каква је 
оклузија, а каква фрикација)?
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УРАДИТЕ ЗАДАТКЕ

1. За издвојене алофоне у наведеним речима напишите јесу ли 
у јакој или слабој перцептивној позицији. Објасните. Каква им је сиг-
нификативна позиција? Објасните.

надзор [д] − _________________; отца [т] − __________________________

счёт [ш᾽] − ___________________; блю́дце [т] − __________________________

2. Транскрибујте на два начина. Објасните кратко зашто је мо-
гућ двојак изговор код датих речи. Ради ли се овде о ортоепији и ре-
ализацији ортоепема?

подзе́мный ___________________________ и _________________________,

исчи́слить ____________________________ и _________________________,

бесчелове́чный ____________________________ и ______________________,

отца́ ______________________________ и _________________________________,

блю́дце ____________________________ и ________________________________.

Алтернације предњонепчаних африката и предњонепчаних 
фрикативних

1) Словна група чн

Све алтернације о којима смо до сада писали другим речима 
би се могле назвати „једначењима” или „асимилацијама”, уз одређе-
не допунске критеријуме (или без њих), па у том смислу варијанте у 
конкретној реализицији, односе се на све речи у којима се конкрет-
не сугласничке групе налазе. Међутим, дата алтернација назива се 
„разједначавањем” или „дисимилацијом” по начину творбе и не одно-
си се на све речи у којима се дата сугласничка група налази, већ само 
на конкретне речи или облике речи у којима се алтернација гласа [ч᾽] 
гласом [ш] задржала. Код Аванесова (Аванесов 1972: 142) читамо да 
се дата појава одвијала према нормама старог московског изговора 
у којој су многе речи с датом алтернацијом проникле у књижевни 
језик из супстандарда (просторечия): коне́[шн]о, ску́[шн]о, наро́[шн]
о. Дата алтернација није била позициона (није обухватала све слу-
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чајеве с групом чн) ни у случајевима када је стари московски изговор 
био актуелан: у речима књишког порекла увек се изговарало [ч᾽н]: 
беспе́чный, то́чный, коне́чный... , као и у речима у којима је глас [ч᾽] 
био подржан и у другим облицима исте речи или другим речима с 
истим кореном: да́[ч᾽]ный (да́ча), све[ч᾽]но́й (свеча́), како пише Ава-
несов (1972).

Какав је статус дате алтернације данас? Данас, у млађој норми, 
долази до истискивања ове алтернације, старомосковско [шн] ([шн᾽]) 
се све чешће замењује млађим [ч᾽н] ([ч᾽н᾽]), с тим што овај процес не 
одвија тако брзо и безусловно, као што се то чинило пре неколико 
десетина година, како пише Антонова (Антонова 2007: 337). Може-
мо, ипак, закључити, да се алтернација [ч᾽] са [ш] задржала као оба-
везна у још мањем броју речи него раније. Које су то речи?

1) женска имена по оцу (патроними) од мушких личних имена 
на -а. Увек пишемо чн, а читамо [шн].

Кузьми́нична (Кузьма́) [куз’м’и́н’ишнǝ], Луки́нична (Лука́) 
[лук’и́н’ишнǝ] 

Ники́тична (Ники́та) [н’ик’и́т’ишнǝ], Са́ввична (Са́вва) [са́в᾽иш-
нə]

2) речи у којима је алтернација обавезна (наводимо препоруке 
Великог ортоепског речника (БОС 2017) код конкретних речничких 
одредница:  

коне́чно [кан’э́шнǝ], 

скучно [ску́шнǝ] ! не рек. ску[ч’]но, 

наро́чно [наро́шнǝ], (али: нарочный наро́[ч’]ный),

ску́чен [ску́шǝн] ! не рек. ску[ч’]ен (али: скучне́ть [скуч’н’э́т’]),  

яи́чница [и̯иэи́шн’ицǝ], подсвечник [пaцсв’э́шн’ик], горчи́чник  
          [гарч’и́шн’ик],

скворе́чник [сквар’э́шн’ик], скворечня [сквар’эшн’ǝ], скворечен  
          [сквар’э́шǝн], 

двоечник [дво́иэшн’ик].

3) речи у којима је могућа алтернација (она је различитог ни-
воа, у појединим речима је једнако нормативан изговор са алтерна-
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цијом и без ње, у појединима је изговор с алтернацијом застарео, или 
пак, има приоритет): 

четвёрочник [ч’иэтв’о́рǝшн’ик] и допуст младш. четверо[ч’]ник
бу́лочная [бу́лǝшнǝи̯ǝ] и [бу́лǝч’нǝи̯ǝ] 
молочный [мало́ч’ныи̯] и допустимо устарелое [мало́шныи̯] 
тро́ечник [тро́иэшн’ик] и допустимо [тро́иэч’н’ик]

Једна иста реч у различитим изразима мође се изговарати нејед-
нако (према БОС 2017: 1007): серде́[ч᾽]ный при́ступ, но друг серде́[ш]
ный, ша́по[ч᾽]ная мастерска́я, но: ша́по[ш]ное знако́мство, моло́[ч᾽]ная 
ка́ша и моло́[ш]ная, но только моло́[ч᾽]ная кислота́, моло́[ч᾽]ная железа́. 

Интересантни су и примери у којима је алтернација сачувана у пра-
вопису, у руским презименима, као, на пример, Рукави́шников, Кала́шни-
ков, Соба́шников, Пря́нишников, Ша́пошников, Све́шников, Моло́шная.

  2) Словна група чт

Само у заменици что и речима које је садрже долази до алтер-
нације, односно [ч᾽] алтернира са [ш]. Изузетак представља замени-
ца нечто: не́[ч᾽]то (! неправ. не́[ш]то) (БОС 2017: 437). 

что [што], что́-то [што́тǝ], что-нибудь [што́н’ибут’] 

ко̀е-что́ [ко̀иэ-што́]  не́ за что [н’э́зǝштǝ]; ни за что [н’изашто́]

что же [што́жǝ], что́бы [што́бы], 

ничто́ (местоим): ни[ш]то́ (! не рек. ни[ч᾽]то́)88

У свим осталим речима словна група чт чита се као [ч᾽т], на 
пример: прочту́ [прач’ту́], по́чту [по́ч’ту], ма́чта [ма́ч’тǝ], мечта́ [м’иэ- 
ч’та́], уничто́жить [ун’ич’то́жыт’]

88 ничто (сущ), философ. термин: ни[ч᾽]то ́ (БОС 2017: 440)
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Алтернације задњонепчаних експлозивних и задњонепчаних 
фрикативних

Дата алтернација тиче се разједначавања експлозивног [г] пред 
експлозивним [к᾽] или африкатом [ч᾽] искључиво у кореновима лёгк-
/ лёгч-, мягк-/ мягч- (БОС 2017: 1007). У свим осталим речима (у при-
мерима је наведен још и корен тягч-) не долази до замене есплозив-
ног фрикативним, већ до простог једначења по звучности, с реализа-
цијом гласова [кч᾽].

мя́гкий [м’ах’к’ии̯], мя́гче [м’ахч’иэ] ! не рек. мя́[к]че, мягчайший  
           [м’иэхч’а́и̯шыи̯], 

лёгкий [л’о́х’к’ии̯], лёгкость [л’о́хкǝс’т’], легкове́рие [л’иэхкав’э́р’ииэ],

мя́гонький [м’а́гǝн’к’ии̯], лёгонький [л’о́гǝн’к’ии̯], 

тягчи́ть [т’иэкч’и́т’], отягчённый [ат’иэкч’о́н:ыи̯],

тягча́йший [т’иэкч’а́шыи̯], ! неправ. тя[х]ча́йший.
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14
       ПОНОВИТЕ И ОДГОВОРИТЕ

1. Шта су асимилације или једначења? Шта су дисимилације или 
разједначавања? Можемо ли и у вези с асимилацијама и у вези 
с дисимилацијама користити термин алтернација гласова?

2. Наведите словне групе у којима постоји дисимилација суглас-
ничких гласова. 

3. Према којој сегментној особини се први сугласнички глас у на-
веденим групама дисимилује?

4. У којим речима долази до алтернације гласа [ч᾽] са гласом [ш] 
у словној групи чн? 

5. Да ли постоји случај да се алтернација [ч᾽] са [ш] у словној гру-
пи чн (одвија се у слабој сигнификативној позицији, позицији 
пред сугласничким гласом) прошири и на јаку сигнификатив-
ну позицију (позицију пред вокалским гласом)?

6. Наведите у којим речима које садрже словну групу чт долази 
до обавезне алтернације гласа [ч᾽] са гласом [ш]? Која реч је 
изузетак од ове групе речи? 

7. У словној групи гк може доћи до алтернације [г] са [х] или [х᾽]. 
У којим кореновима искључиво до ње долази? 

      УРАДИТЕ ЗАДАТКЕ

     1. Транскрибујте: 
Са́ввична_____________________, скучне́ть ____________________________,
яи́чница ______________________, съёмочный_____________________________,
мя́гкий _______________________, ску́чен ___________________________,
не́что ________________________, тягчи́ть _________________________, 
не́ за что ______________________.
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2. Транскрибујте на два начина. Образложите кратко зашто су мо-
гућа два начина:

четвёрочник ___________________и __________________
тро́ечник ___________________и ____________________
бу́лочная __________________и _____________________

 

3. Транскрибујте и одговорите.

      сча́стье __________________________ ; 

По којим дистинктивним особинама се разликују [с] и [ч᾽]? По 
којим особинама се једначе? _________________________________________________

проше́дший ____________________________; 

 По којим дистинктивним особинама се разликују [д] и [ш]? По 
којим особинама се једначе? 

____________________________________________________________________________________

лётчик _________________________; 

По којим дистинктивним особинама се разликују [т] и [ч᾽]? По којим 
особинама се једначе? ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

Алтернације дугих и простих сугласничких гласова

У руском језику два гласа су природно дуга: то су дуги меки [ж᾽:] 
и [ш᾽:]. Сви остали гласови су кратки. На границама морфема, пре-
фикса и корена речи или корена и суфикса, као и у речима страног 
порекла одакле су речи преузете транслитерацијом, могу се реали-
зовати дуги сугласнички гласови као резултат удвајања два проста 
сугласничка гласа (видећемо даље да је тенденција ка изговору про-
стих гласова, чак и на границама морфема код удвојених сугласника). 

Када се ради о удвојеним гласовима, постоје две групе оваквих 
гласова: прави и неправи дуги. Правим дугима зову се гласови на-
стали удвајањем фрикативних и сонаната (на пример, беззабо́тный 
[б’иэз:або́тныи̯], без зонта́ [б’иэз:анта́], изжа́рить [иж:а́р’ит’], стран-
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ный [стра́н:ыи̯], а неправи − удвајањем експлозивних и африката (на 
пример, отту́да [ат:у́дǝ], отдохну́ть [ад:ахну́т’]). Зашто прави и непра-
ви? Дужина правих се постиже њиховим дужим трајањем, односно 
дужом експозицијом, трајањем самог гласа, док се дужина неправих 
дугих постиже дужим трајањем њихове оклузије (фазе пред експло-
зију код експлозивних, односно, фрикацију код африката).

Дуги сугласнички гласови (којима се реализују удвојене фоне-
ме) налазе се, најчешће, у интервокалској позицији, односно, између 
самогласничких гласова, од којих је један под акцентом, на пример: 
стра́нно, ка́сса, га́мма (...). На граници префикса и корена ова дужина 
се чува чак и ако ниједан од вокала није акцентован: оттащить. У по-
зицији пред сугласничким гласом дуг глас се замењује кратким: речи 
кла́ссный, трехвалльный, програ́ммный и сличним, изговара се кратак 
сугласнички глас [кла́сныи̯] (Панов 1979: 136). Кратак глас изговара се 
и у примерима ру́сский, черке́сский, францу́зский, кирги́зский.  

 
1) Удвојени гласови на граници морфема, позиција апсолутног 

почетка речи пред вокалом или сонантом, интервокалска позиција 
или позиција између вокала и сонанта

 Уколико су гласови неједнаки по звучности долази, наравно, 
до једначења по звучности. Оно што запажамо јесте да се у позицији 
границе префикса и корена пред сонантом примећује тенденција да 
се у бржем темпу изговара кратак сугласник. 

  ссо́риться [с:о́р’итцǝ], ссо́ра [с:о́рǝ], ссу́да [с:у́дǝ],

  ссуту́лить [сс]уту́лить и в беглой речи возможно [с]уту́лить,

  ссылка [с:ы́лкǝ], с:ыла́ть [с:ыла́т’],

  к горе́ [г:ар’э́], к кра́ю [к:ра́и̯у].

  Када је реч о апсолутном почетку речи пред вокалом, готово је 
обавезан изговор дугог гласа, како бележи Велики ортоепски речник 
код конкретних одредница.  

    об борт [аб:о́рт], об по́л [ап:о́л], ввысь [в:ы́с’], в форме [ф:о́рм’иэ], 

  бессо́вестный [б᾽иэс:о́в᾽иэсныи̯], оттого́ [ат:аво́],

  ко́нный [ко́н:ыи̯], це́нный [цэ́н:ыи̯], ослеп бы [асл’э́б:ы],
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  бе[зз]ло́бный89, в беглой речи возможно бе[з]ло́бный,

  бе[сс]лове́сный, в беглой речи возможно бе[с]лове́сный, 

  бе[сс]ты́дный, и допуст. бе[с]ты́дный.90

 

 2) Удвојени гласови неједнаки по мекоћи на границама морфе-
ма у интервокалској позицији, на апсолутном почетку пред вокалом 
и позицији између вокала и сонанта 

Из наведених примера видећемо да алтернација тврдог и меког 
(пред меким) јесте нормативна, али, како бележи Велики ортоепски 
речник (БОС 2017) код појединих речи чији пример изговора наво-
димо, није и обавезна, односно, допушта се и изговор дугог гласа који 
има тврд почетак, а мек завршетак и квалификује се као припадност 
млађој норми, само уколико је реч о граници префикса (или предло-
га) и корена, али не у свим речима. 

иззя́бнуть: и[з’з’]ябнуть и допуст. младш. и[зз’]ябнуть,

отте́нок: о[т’т’]енок и допуст. младш. о[тт’]енок,

отде́льно: о[д’д’]е́льно, 

ра[сс]ле́довать, допуст. старш. ра[сс᾽]ле́довать и допуст. устарелое  
           ра[с᾽с᾽]ле́довать, в беглой речи возможно ра[с]ле́довать и ра[с᾽] 
           ле́довать,

племя́нник: племя́[н’]ик и допуст. племя́[н’н’]ик,

ра́нний ра́[н’н᾽]ий.

Примећујемо још једну ствар: код примера племя́нник, до-
минантан је изговор кратког гласа, а тек допуштен изговор ду-
гог меког, иако су све позиције (интервокалска позиција, акцен-
тован један вокал, граница морфема) неопходне за изговор дугог 
гласа задовољене. 

89 У Великом ортоепском речнику дужина се не бележи двема тачкама, као што 
је уобичајено у уџбеницима и приручницима фонетике, као и у радовима, већ по-
нављањем истог гласа. Када наводимо пример према Великом ортоепском речни-
ку, преузимамо ово бележење. У осталим случајевима, бележимо двема тачкама. 
90 Дата позиција би требало да буде позиција за реализацију кратког гласа (пошто 
је дуг глас пред сугласником, видети страну 172). Међутим, граница префикса и 
корена је много значајнија граница у односу на границу корена и суфикса (имали 
смо пример классный у коме се изговара кратак глас). 
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Изговор дугог гласа неједнаког по својој мекоћи реализује се на 
границама двеју речи које се изговарају без паузе. На пример, пред-
лози вдоль и сквозь имају ослабљен акценат, изговарају се без паузе 
с наредном речју. Уколико наредна реч почиње гласом [л] или [с], ре-
ализоваће се један дуг глас чији је почетак мек, завршетак тврд. На 
пример: вдо̀ль ла́геря [вдо̀л’-ла́г’иэр’ǝ], скво̀зь со́н [скво̀с’-со́н]. 

Можемо закључити да је позиција у којој се потенцијално дуг 
глас нашао на граници префикса и корена пред сонантом − има јачу 
тенденцију разбијања реализације дугог гласа, односно, квалификује 
се као допуштен при бржем темпу и изговор кратког сугласника, што 
није случај када је реч о граници префикса и корена у интервокал-
ској позицији.

Код примера изговора речи расследовать видимо вишеструку 
могућност изговора, ова ортоепема је петочлана (постоји пет мо-
гућих позитивно квалификованих начина изговора ортоепеме сс у 
овој позицији). 

У руском језику нема сугласничких гласова „троструке” или 
„четвороструке” дужине. Уколико је позиција таква да би се потен-
цијално могао реализовати глас, на пример, троструко дуг (с ссу́дой), 
ово неће бити могуће. Упростиће се дуг глас ([сс] из ссу́да реализо-
ваће се као [с], даље предлог [с] и кратко [с] дају [сс]). (према Панов 
1979: 137).    

15
 ПОНОВИТЕ И ОДГОВОРИТЕ

1. Има ли руски природно дугих гласова? Које гласове зовемо „пра-
ви” дуги, које „неправи” дуги? Зашто?

2. У каквим условима треба да се нађе удвојени сугласник да би се 
реализовао као дуг глас?

3. У којим условима се готово обавезно реализује дуг глас? 

4. Погледајте примере: бессо́вестный, бесслове́сный. У ком се од два 
примера може реализовати поред дугог и кратак глас [с]? Који 
фактори омогућују да се у датој речи реализује прост глас?
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5. Да ли је у оквиру исте фонетске и правописне речи могућ изговор 
дугог гласа који није једнак по мекоћи (има тврд почетак мек зав-
ршетак артикулације или обрнуто)? 

6. Да ли се пред сугласничким гласом чешће реализује дуг глас или 
кратак? Образложите кратко.

7. Има ли у руском „троструко” дугих гласова?

УРАДИТЕ ЗАДАТКЕ

1. Транскрибујте:

 от тебя́ _____________________, без следа́ ____________________

 скво̀зь сон _____________________, блѝз доро́ги _____________________

 да́нный _________________________, подда́вки _______________________

 беззабо́тный _____________________, беззву́чный ______________________  

 

2. Како се пише?

[француск’ии̯] _____________________, [с:ыла́т’] ________________________

[с:о́р’итцǝ]_______________________, [из᾽:а́бнут᾽] ______________________

Алтернације сугласника с нулом гласа

Дате алтернације тичу се трочланих и четворочланих суглас-
ничких група у којима се сугласнички глас који се нашао између два 
сугласничка гласа − изгубио. Дата појава назива се и губљење суглас-
ника или диереза (буквосочета́ния с непроизноси́мыми согла́сными, 
диэре́за, упроще́ние групп согла́сных). 

 

1) Сугласничке словне групе стн, здн

Дата алтернација је позициона, односно, она нема изузетака, у 
свим позицијама се фонеме <т> и <д> реализују нулом гласа: <стн>, 
<здн>, односно <стн᾽>, <здн᾽> реализују се као [сн] и [зн] или [с᾽н᾽] и 
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[з᾽н᾽]. Уколико би ове групе биле двочлане, односно тн, дн, глас [т] 
би се реализовао као експлозивни фаукални (више о овој специфич-
ности начина творбе видети на страни 42 књиге). Фаукална експло-
зија, свакако, ослабљује овај глас. У трочланој сугласничкој групи он 
се губи. 

че́стный [ч’э́сныи̯], властный [вла́сныи̯], изве́стный [изв’э́сныи̯], 

радостный [ра́дǝсныи̯], шестна́дцать [шыэсна́тцǝт’], ме́стный  
          [м’э́сныи̯],

звёздный [зв’о́зныи̯], уездный [ујэ́зныи̯], поздно [по́знǝ], 

пра́здник [пра́з᾽н’ик], поздний [по́з᾽н᾽ии̯].

2) Сугласничка словна група стк 

Код ове сугласничке групе фонеме <стк> могу се реализовати 
без нулте реализације, као [стк]. Међутим, једнако нормативним 
сматра се изговор [с:к] док је, као особина бржег темпа говора, нор-
мативан и изговор [ск]. Сви примери су према Великом ортоепском 
речнику. 

машини́стка: машини́[ст]ка и машини́[сс]ка, в беглой речи воз- 
          можно машини́[с]ка,

тури́стка: тури́[ст]ка и тури́[сс]ка, в беглой речи возможно ту -   
           ри́[с]ка,

шахмати́стка: шахмати́[ст]ка и шахмати́[сс]ка, в беглой речи    
          возможно шахмати́[с]ка.

До каквих алтернација долази приликом изговора с дугим гла-
сом [с:]? Пошто испадне [т], његово место надокнађује се дугим изго-
вором гласа [с:]. Удвојени сугласнички глас нашао се пред сугласнич-
ким гласом [к] − [с:к], што је, свакако, слаба позиција за изговор дугог 
гласа. Стога се, у бржем темпу, реализује кратак глас: [ск].     

3) Сугласничка словна групе нтк

Фонеме <нтк> реализују се као [нтк], односно, нема испадања 
сугласника, осим када је реч о бржем темпу. Па тако у Великом орто-
епском речнику стоји: 

гувернантка: гуверна́[нтк]а и в беглой речи возможно гуверна́[нк]а,
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практикантка: практика́[нтк]а и в беглой речи возможно прак- 
           тика́[нк]а.

4) Сугласничке словне групе нтц, ндц; ндк 

Дата алтернација је позициона, с тим што има одступања који-
ма се прецизира конкретно значење (само у речи голла́ндка). Глас [т] 
је експлозивни глас, елемент експлозије садржи се у африкати која 
следи, односно африкати [ц]. Да је позиција између два вокала, могло 
би се, у овом случају (словне групе тц, дц) реализовати [тц]. Међу-
тим, у условима после сугласничког гласа долази до испадања, од-
носно, алтернације нулом гласа, те рализације [нц]. 

голла́ндцы [гала́нцы], ирла́ндцы [ирла́нцы], дикта́нтца [д’ик- 
           та́нцǝ], тала́нтца [тала́нцǝ],

голла́ндка1 – жен. к голла́ндец \\ го[л]а́ндка; голла́н[тк]а, в беглой   
            речи возм. и голла́[н]ка; в форме голла́ндок голла́[нд]ок (БОС 

2017: 138)

голла́ндка2 – то же, что голла́ндская печь\\ голла́[н]ка; в форме  
           голла́ндок голла́[н]ок (БОС 2017:138)

Интересантно је да се у последњем примеру (облик голла́ндок) 
дата алтернација с нулом гласа преноси и на сигнификативно јаку 
позицију, позицију пред вокалом. 

5) Сугласничке словне групе рдц, рдч; лнц 

Ретке, али фреквентне речи садрже дате словне групе: се́рдце, 
сердчи́шко и со́лнце. Фонеме <д> и <л> алтернирају с нулом фонеме: 
се́рдце [с᾽э́рцə], сердчи́шко [с᾽иэрч᾽и́шкə], со́лнце [со́нцə].

6) Сугласничке словне групе нтск, ндск

Код реализације датих сугласничких група два су могућа на-
чина реализације: могућа је реализација [нцк᾽] или [нск᾽]. У сваком 
случају, четворочлана сугласничка група има трочлану гласовну реа-
лизацију. Нису код сваког примера речи могућа оба начина изговора, 
како ћемо видети у наредним примерима (сви примери су према Ве-
ликом ортоепском речнику). Међутим, изговор са [нск᾽] ће, у сваком 
случају, бити увек тачан: 
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голла́ндский [гала́нск’ии̯] 

шотла́ндский [шатла́нск’ии̯] и шотла́[нц]кий

флама́ндский [флама́нск’ии̯] и флама́[нц]кий

коменда́нтский [кǝм’иэнда́нск’ии̯] 

сектантский [с’иэкта́нцк’ии̯] и секта́[нс]кий

ташке́нтский [ташк’э́нцк’ии̯] и ташке[нс]кий

гигантский [г’ига́нск’ии̯] и гига́[нц]кий

дилетантский [д’иэл’иэта́нск’ии̯]

Уколико постоји варијантност оба изговора, оба су на апсолутно 
позитивној страни кодификације, равноправни су; уколико не знамо 
јесу ли оба изговора могућа, нећемо погрешити уколико се опреде-
лимо за изговор са [нск᾽].

7) Сугласничка словна група стск

Дата група упрошћава се тако што се на месту фонема <стск᾽> 
реализују гласови [с:к᾽] или [ск᾽]. У сваком случају, фонема <т> ре-
ализује се нулом гласа. Ранији обавезан изговор дугог [с:] данас је 
варијантан: може се изговорити и просто [с]. У овом случају две фо-
неме, <с> и <т>, остају без своје гласовне реализације. И изговор с 
дугим [с:] и простим [с] је на позитивној страни кодификације. При-
мери су према Великом ортоепском речнику.

тури́сткий: тури́[сс]кий и тури́[с]кий 

фаши́стский: фаши́[сс]кий и фаши́[с]кий

наци́стсткий: наци́[сс]кий и наци́[с]кий

ревизиони́стский: ревизиони́[сс]кий и ревизиони́[с]кий

 

8) Сугласничка словна групе вств

Дата сугласничка група упрошћава се само када је реч о два ко-
рена: здра́вств- и чу́вств-: 

здра́вствуйте [здра́ствуи̯т’иэ], чувствовать [ч’у́ствǝвǝт’]
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У осталим примерима (далеко мање фреквентним) долази до 
једначења по звучности: 

нравственный [нра́фств’иэн:ыи̯], баловство́ [бǝлафство́], 

девственный [д’э́фств’иэн:ыи̯]. 

Памтимо и да се пример ше́фствовать пише са „ф” (од речи шеф).

Алтернације гласова [и] и [ы]

Гласови [и] и [ы] налазе се у односу допунске дитрибуције: [и] 
се реализује на почетку речи после паузе, после самогласничког гла-
са и после меког сугласничког гласа, док се [ы] реализује после твр-
дог сугласничког гласа (БОС 2017: 959). 

Пажљиво још једном читамо део претходног пасуса: [и] се ре-
ализује на почетку речи после паузе. Шта се дешава уколико паузе 
нема, уколико се, на пример, претходни предлог завршава на тврд 
сугласнички глас, као у следећем примеру: из исто́рии? Тада долази 
до алтернације: глас [и] који би се у датој речи реализовао да је ис-
пред пауза, алтернира гласом [ы], јер му претходи тврд сугласнички 
глас из предлога.

До алтернације гласова [и] и [ы] долази у следећим случајевима: 

1) Граница предлога или речи које се завршавају на тврд суглас-
нички глас и речи која почиње на и-:

над и́вой [нады́вǝи̯], из избы́ [изызбы́], с интере́сом [сын’т’иэ-
р’э́сǝм]

с Ива́ном [сыва́нǝм], к И́ре [кы́р’иэ] 

У последњем примеру у оквиру фонетске речи реализује се гласов-
на група [кы], које у правопису и изговору у оквиру једне правописне 
речи никада нема. У говорном ланцу се, дакле, и она може реализовати. 

Реч која претходи речи која почиње на и- не мора бити прокли-
тика. Уколико се претходна реч с наредом изговори без паузе, до ал-
тернације [и] са [ы] ће, такође, доћи, на пример: 

он и она он-[ы]-она́, пятьдесят игр пятьдесят-[ы]гр 
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 2) Граница префикса који нису руског порекла и речи која по-
чиње на и-:

панислами́зм [пǝныслам’и́зм], контригра́ [кəнтрыгра́]91, 

субинспе́ктор [субынсп’э́ктǝр], дезинформа́ция [дəзынфарма́цыи̯ə]

После префикса на тврд сугласнички глас који су руског порекла 
− алтернација гласова [и] и [ы] реализује се и у правопису: сыграть, 
обыска́ть, безымённый...

Изузетак представља префикс сверх- . После слова х никако се 
не може писати слово ы, али се, у овом случају, изговара гласовна гру-
па [хы], на пример: 

сверхинтеллиге́нтный [св᾽иэрхын᾽т᾽иэл᾽иг᾽э́нтныи̯], 

сверхинтуи́ция [св᾽иэрхынтуи́цыи̯ə].

3) Граница сложеница у сложеним скраћеницама. Прва скраће-
на сложеница завршава се на тврд сугласнички глас, друга сложени-
ца почиње на и-:

мединститу́т [м’иэдынс’т’иту́т], пединститу́т [п’иэдынс’т’иту́т], 

Госизда́т [гǝсызда́т]92 

  
Уколико је предлог, префикс или прва основа сложене скраће-

нице посебно наглашена (уколико је носилац логичког акцента) 
поред гласа [ы] може се изговорити глас [и̙] који је предњесредњег 
реда, с обавезним изговором тврдог сугласничког гласа, на пример: 
и̋[зи̙]сто́чника, ме̋[ди̙]нститу́т (БОС 2017: 959). 

91 Префикси контр- и сверх- могу бити слабоакцентовани (више о ослабљеном 
акценту видети на страни 200 књиге), односно, може се изговарати ко̀нтригра ́ 
[ко ̀нтрыгра ́] и свѐрхинтелиге́нтный [св᾽э̀рхын᾽т᾽иэл᾽иг᾽э́нтныи̯], свѐрхинтуи́ция 
[св᾽э̀рхынтуи́цыи̯ə].
92 У све три сложене скраћенице прва основа може бити акцентована ослабљеним 
акцентом: мѐдинститу́т [м’э ̀дынс’т’иту́т], пѐдинститу́т [п’э ̀дынс’т’иту́т], Го̀сизда ́т 
[го̀сызда ́т]. 
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16 
ПОНОВИТЕ И ОДГОВОРИТЕ

1. У речима ра́достный, по́здний постоје сугласничке словне групе 
стн и здн. Да ли се изговарају гласови [д] и [т] пред [н], односно 
[н᾽]? Да ли би се ови гласови реализовали уколико не би претхо-
дии изговор [з] и [с], него неког вокалског гласа? Какви би то гла-
сови били по начину творбе?

2. У речи голла́ндка постоји сугласничка група ндк. Да ли се [д], од-
носно [т] изговара у датој речи? У којим случајевима?

3. У речима доце́нтский и шотла́ндский постоје сугласничке словне 
групе нтск и ндск. Која два начина реализације датих група су мо-
гућа? Који од њих је увек присутан код речи с овим словним групама?

4. У речима тури́стский и фаши́стский постоје сугласничке словне 
групе стстк. Могућ је њихов двојак изговор. Наведите га. 

5. У којим речима се сугласничка словна група вств упрошћава тако 
што се прва фонема реализује нулом гласа? Како се дата група по-
наша у осталим речима?

6. У којим случајевима се уместо гласа [и] реализује глас [ы]?

УРАДИТЕ ЗАДАТКЕ

1. Транскрибујте.

     нра́вственный ____________________, сектантский ___________________,

     ирла́ндцы ______________________, тури́стка ______________________,

     че́стный _______________________, гига́нтский _____________________,

     здра́вствуйте ____________________, сверхизы́сканный_____________.

     под и́вой _______________________.

2. Транскрибујте на више начина.

практика́нтка ______________________и _________________________
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реформи́стский _______________________и _______________________

гуверна́нтка _________________________и ________________________

планери́стка ____________________, __________________ и _________________

3. Како се пише?

[голла́нǝк] _____________________, [сыгра́т᾽] _______________________

[гǝсызда́т] _______________________, [кы́с᾽т᾽ин᾽иэ] _____________________
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ИЗГОВОР ГРАМАТИЧКИХ ОБЛИКА

У различитим граматичким облицима долази до одступања од 
правила редукције о којима је било речи на странама 108−115, нарав-
но, уколико вокалски глас у наставку није акцентован. Изговор наста-
вака има своје законитости које у мањој или већој мери одступају од 
правила редукције. Одступања, најчешће, имају два узрока: или су по 
угледу на, на пример, именичке речи тврде промене (уколико је одсту-
пање у такозваној мекој промени), или се могућа варијантност изгово-
ра може објаснити утицајем старије изговорне норме која је још акту-
елна код једног процента говорника. И овде говоримо о ортоепемама 
које могу имати две или више могућих гласовних реализација.

Изговор неакцентованих вокалских гласова у именичким на-
ставцима

1) Номинатив једнине именица друге деклинације чија се ос-
нова завршава на мек сугласник, наставак правописни -я (именица 
мушког и женског рода на -а, тип ня́ня)

У промени именица друге деклинације чија се основа завршава 
на мек сугласнички глас (тип ня́ня), долази до одступања од правила 
редукције у неакцентованом вокалском гласу наставка. Дате имени-
це понашају се по угледу на именице исте деклинације чија се основа 
завршава на тврд сугласник (тип ма́ма): 

пе́сня [п᾽э́с᾽н᾽ə], ня́ня [н᾽а́н᾽ə], тётя [т᾽о́т᾽ə], ро́ща [ро́ш᾽:ə], дя́дя  
          [д᾽а́д᾽ə]

У датој позицији, према правилима редукције, очекивали бисмо 
да се у наставку изговара [-иэ]. Међутим, по аналогији с тврдом про-
меном с једне стране, а с друге стране, да не би (уколико би се реа-
лизовали [-иэ]) дошло до синкретизма (подударања) великог броја 
облика (подударили би се номинатив, генитив, датив, локатив јед-
нине), нема изговора овог вокала. 

2) Генитив једнине именица прве деклинације чија се основа 
завршава на мек сугласник, наставак -я (именица мушког рода на 
нулти сугласник и средњег рода на -е, тип мо́ря) 
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У генитиву једнине именица мушког и средњег рода долази до 
истог одступања од правила редукције као и у претходном примеру.

пе́каря [п᾽э́кəр᾽ə], медве́дя [м᾽иэдв᾽э́д᾽ə], па́рня [парн᾽ə], по́ля [по́л᾽ə] 

И ове именице се понашају по аналогији с именицама чија се 
основа завршава на тврд сугласнички глас (тип ме́ста). Такође, уко-
лико бисмо изговорили у наставку глас -[иэ], дошло би до синкретиз-
ма више облика (генитива, датива, локатива једнине, номинатива 
множине). 

3) Номинатив/ акузатив једнине именица четврте деклинације 
(именица на -мя), наставак -я

и́мя [и́м’ǝ], пле́мя [пл’эм’ǝ], зна́мя [зна́м’ǝ]   

4) Номинатив/ акузатив множине именица са суфиксом -ј- (тип 
сту́лья), наставак -я

 сту́лья [сту́л’и̯ǝ], бра́тья [бра́т’и̯ǝ], пру́тья [пру́т’и̯ǝ]

5) Датив и локатив множине свих именица чија се основа завр-
шава на мек сугласнички глас, наставци -ям, -ях: 

медве́дям [м’иэдв’э́д’ǝм], медве́дях [м’иэдв’э́д’ǝх]    

пе́сням [п᾽э́с᾽н᾽əм], пе́снях [п᾽э́с᾽н᾽əх]

Међутим, у овим облицима могућ је и варијантни наставак који 
је такође квалификован као позитиван, с тим што се реализује при 
бржем темпу, (бе́глая речь) (БОС 2017: 1012): медве́дям [м’иэдв’э́д’- 
иэм], медве́дях [м’иэдв’э́д’иэх], пе́сням [п᾽э́с᾽н᾽иэм], пе́снях [п᾽э́с᾽н᾽иэх].

 6) Инструментал множине свих именица чија се основа завр-
шава на мек сугласнички глас, наставак -ями

 Вокалски глас у наставку инструментала множине свих име-
ница редукује се у складу с правилима редукције. Другим речима, 
нема реализације -[ə], већ искључиво -[иэ]. Наставак инструментала 
је двосложан. После гласа -[иэ] следи [м᾽] из обавезног завршетка -ми. 
Између два мека гласа искључиво се изговара -[иэ] (БОС 2017: 1012). 

медве́дями [м’иэдв’э́д’иэм’и], ды́нями [ды́н᾽иэм’и], ча́щами [ч᾽а́ш’:иэм’и]
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Изговор неакцентованих вокалских гласова у придевским на-
ставцима

1) Номинатив/ акузатив једнине придева мушког рода, наста-
вак -ый (ста́рый)

Раније је наставак у номинативу једнине придева мушког рода с 
тврдом сугласничком основом имао наставак -ой, без обзира на то да 
ли је наставак акцентован или не, на пример: молодо́й, ста́рой. У цркве-
нословенском језику придевски наставак био је -ый: молоды́й, ста́рый. 
Касније се, у књижевном језику, под акцентом усталио наставак -о́й, а 
када наставак није под акцентом почело се писати -ый. У изговору су се 
до сада сачувале обе неакцентоване варијанте: -[əи̯] у складу с ранијим 
ста́рой и -[ыи̯], у складу са садашњим ста́рый (БОС 2017: 1012).

2) Номинатив/ акузатив једнине придева мушког рода на -кий, 
-гий, -хий

Крајем XIX почетком ХХ века широко је био распрострањен из-
говор придева мушког рода с тврдим сугласничким гласом: ме́л[кə]
й, стро́[гə]й, ти[хə]й. И овај изговор у складу је са старим руским на-
ставком -ой. Распрострањен је био изговор с тврдим гласовима. Да-
нас се овај изговор квалификује као застарео.

ти́хий: ти[х᾽и]й и допуст. устарелое ти[хə]й

3) Номинатив/ акузатив једнине придева средњег рода на -ое/ 
-ее и номинатив множине свих родова на -ие/ -ые 

И у једном и у другом завршетку последњи самогласнички глас 
никада није акцентован. Када се ради о средњем роду, у пуном стилу 
наставак је -[ə] после неслоговног [и̯]: ри́совое зерно́ -[əи̯ə], за́днее ко-
лесо́ -[иэи̯ə]93. Када се ради о наставцима множине, изговара се -[иэ]:  
ри́совые зёрна -[ыиэ], за́дние колёса -[ииэ] (БОС 2017: 1013). 

Међутим, у бржем темпу, и у средњем роду последњи глас на-
ставка може бити -[иэ], пред којим ће се губити неслоговно [и̯], и 
тиме ће бити врло близак изговору наставка множине, нарочито 
када се ради о придевима с меким последњим слугласничким гла-
сом основе: 

93 Изговор придева средњег и женског рода се у потпуности подударају: ри ́совое и 
ри ́совая [р᾽и́сəвəи̯ə], за́днее и за́дняя [за ́дн᾽иэи̯ə].
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ри́совое зерно: [р᾽и́сəвəиэ]

за́днее колесо: [за́дн᾽иэиэ]

4) Номинатив/ акузатив једнине придева и партиципа женског 
рода на -ая/ -яя, -ую/-юю

Номинатив и акузатив једнине имају одступање у последњем 
гласу наставка: после неслоговног „и” [и̯] реализује се нелабијали-
зовно „о”. Другим речима, у наставцима се изговарају гласови -[а́и̯ə] 
или -[əи̯ə] код придева чија се основа завршава на тврд сугласнички 
глас, односно  -[иэи̯ə], уколико се основа завршава на мек сугласнич-
ки глас. 

Када је реч о акузативу једнине, поред изговора -[уи̯у] широко 
је распрострањен и изговор акузатива са -[əи̯у] после тврдих суглас-
ничких гласова и -[ии̯у] после меких: бе́л[уи̯у] и бе́л[əи̯у], холо́дн[уи̯у] и  
холо́дн[əи̯у], си́н[᾽уи̯у] и син[ии̯у], горя́щ[᾽уи̯у] и горя́щ[ии̯у] (БОС 
2017: 1012−1013). 

Овакве квалитативне редукције високих вокала ([у] и [и]) 
објашњавају се утицајем осталих облика парадигме, у којима су до-
минантни гласови [ə] и [и]: бе́лая, бе́лой, бе́лою − подебљана слова се 
читају као [ə]; си́няя, си́ней, си́нею − подебљана слова се читају као 
[иэ]. По аналогији са свим осталим облицима једнине − понаша се и 
акузатив (уколико није акцентован претпоследњи слог код придева 
с тврдом сугласничком основом) (према БОС 2017: 1013).

5) Генитив, датив, локатив једнине придева с основом на в 

Код придева с основом на в у наставцима генитива (но́вого), 
датива (но́вому), локатива (но́вом), уместо уобичајеног читања [вə] 
на месту подебљаних слова, могуће је, при бржем темпу и [у] (према 
БОС 2017: 1012). 

но́вого: но́[вə]го и в беглой речи возможно но́[у]го

но́вому: но́[вə]му и в беглой речи возможно но́[у]му

о но́вом: о но[вəм] и в беглой речи возможно о но́[у]м



187

Изговор неакцентованих вокалских гласова у глаголским на-
ставцима

1) Треће лице множине садашњег времена глагола друге конју-
гације: наставци   -ят/ -ат

Неакцентовани наставци трећег лица множине прве и друге 
конјугације нису се разликовали почетком ХХ века, једнако су се из-
говарали, на пример: колю́, ко́лешь, ко́лет, ко́лем, ко́лете, ко́лют и 
хвалю́, хва́лишь, хва́лит, хва́лим, хва́лите, хва́лят (хва́л[᾽у]т). Тек 
се касније почело уместо [у] изговарати [ə], у читању које одговара 
више писању: хва́л[᾽ə]т, стро[и̯ə]т, ды́ш[ə]т. Данас се далеко чешће из-
говара наставак -[əт], док се наставак -[ут] сматра допуштеним, али 
застарелим (БОС 2017: 1013). Следеће примере дајемо према Вели-
ком ортоепском речнику: 

да́вят − да́[в᾽ə]т и допуст. устарелое да́[в᾽у]т 

лю́бят − лю́[б᾽ə]т и допуст. устарелое лю́[б᾽у]т94

2) Глаголски партицип активни несвршеног вида глагола друге 
конјугације: суфикси -ащ-/ -ящ- 

Код глагола које смо претходно навели могућ је тројак изговор, 
односно, трочлана ортоепема: 

по́ртящийся: по́р[т᾽ə]щийся и по́р[т᾽иэ]щийся (Князев, Пожарицкая  
            2005: 240)

Према старом московском изговору могуће је и пор[т᾽у]щийся

Велики ортопески речник веома често предност даје изговору  
           са -[᾽иэ]: 

 

да́вящий: да́[в᾽иэ]щий и допуст. устарелое да́[в᾽у]щий (БОС    
           2017: 150)

лю́бящий: лю́[б᾽иэ]щий, лю́[б᾽ə]щий и допуст. старш. лю́[б᾽у]-           
щий (БОС 2017: 361)

94 Данас постоји тенденција неразликовања [ə] и [иэ] у постакцентаским слоговима 
после меких сугласничких гласова (Князев, Пожарицкая 2005: 240)
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3) Глаголски прилог несвршеног вида глагола друге конјуга-
ције: суфикси -а-/-я-

Код глаголских прилога несвршеног вида, такође, после меког 
сугласничког гласа основе изговара се нелабијализовано „о”:

мо́лча [молч᾽ə], ве́ря [в᾽э́р᾽ə], ви́дя [в᾽и́д᾽ə]

4) Постфикси -сь и -ся

О изговору постфикса -ся у инфинитиву и трећем лицу једнине 
и множине повратних глагола било је речи на страни 163, у вези с 
изговором сугласничке словне групе тц. У оквиру ове групе разма-
трали смо и изговор словних група тся и ться. 

Када је реч о постфиксима -сь и -ся код свих осталих облика по-
вратног глагола, сугласнички глас [с] се крајем XIX, а почетком ХХ 
века изговарао тврдо, на пример мо́ем[сə], бою́[с]. Данас је изговор 
с меким [с᾽] много распрострањенији, а обавезан је и изговор нела-
бијализованог „о” после меког [с᾽], када је реч о постфиксу -ся: 

мо́ешься [мо́иэшс’ǝ], у́чишься [у́ч’ишс’ǝ], не бо́йся [н’иэбо́и̯с’ǝ]

моли́сь [мал᾽и́с᾽], взяла́сь [вз᾽иэла́с᾽]

Уколико се основа завршава на с, а следи постфикс -ся, сугласнич-
ки глас основе никада неће бити мек: нё[сс᾽ə] (према БОС 2017: 1013). 

Равноправан изговор -[с’ə] и -[сə] могућ је само уколико се пост-
фикс нађе после тврдог л, као, на пример, у облицима мы́лся, роди́лся. 
У осталим случајевима изговор с тврдим [с] одлика је старије норме.   

 

18
ПОНОВИТЕ И ОДГОВОРИТЕ

1. Да ли се исти глас изговара после гласа [ч’] у речима вы́чалить 
и о да́чах? Зашто?

2.  Који глас изговарамо у наставцима датива и локатива мно-
жине свих родова после меких сугласника, као, на пример, у 
облику лю́дям? Зашто?
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3. Који глас изговарамо у наставку инструментала множине свих 
именица после меких сугласника, као, на пример, у облику 
пе́снями? Зашто?

4. Који гласови се изговарају у трећем лицу множине глагола 
друге конјугације (облик, на пример, у́чат). Који изговор је од-
лика старе, а који нове норме?

5. Какав је изговор постфикса -ся у облику мо́ется и мылся? 
Да ли је могућ био изговор гласа [с] у речи мо́юсь? Објасните 
кратко.

6. Објасните кратко могућност изговора -[əи̯у] у облику бе́лую. 
Који је још изговор могућ?  

     УРАДИТЕ ЗАДАТКЕ

1. Транскрибујте на два начина. Објасните кратко сваки од њих
  бе́лый _____________и _______________ , ви́дят_______________и _______________.
  си́нюю ____________и _______________, пра́вую _______________и ______________.
  ды́нях _____________и _________________, стро́гий _____________и _____________.
2. Транскрибујте.  Укажите на одступања у изговору самогласнич-
ких гласова у наставцима у односу на правила редукције, уколико 
одступања постоје. Зашто до њих долази?
  бра́тья ______________________
  пе́сня ______________________
  ды́нями _____________________

3. Како се пише? Може ли се негде написати на два начина иста 
гласовна реализација? Зашто? 

[вну́тр᾽иэн᾽:иэи̯ə] ________________________________________________
[др᾽э́вн᾽ииэ] ____________________________________________________
[св᾽э́тлəи̯] _______________________________________________________ 
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СУПСТАНЦИОНАЛНА СУПРАСЕГМЕНТНА ФОНЕТИКА

Лексички акценат95

У новијим фонетикама савременог руског језика садржај пој-
ма „акценат” дефинише се на следећи начин: „акценат је истицање у 
говору ове или оне јединице која се налази у низу истородних једи-
ница, уз помоћ прозодијских средстава” (Князев, Пожарицкая 2011: 
157). Затим се наводе врсте акценaта, у зависности од тога која је-
диница се истиче (чиме се подвлачи вишезначност датог термина): 
лексички акценат (уколико се истиче један слог у речи), фразни или 
синтагматски (уколико се истиче једна, обично последња реч у син-
тагми) и логички (уколико се истиче једна реч по смислу). 

Тип акцента. Фонетски корелати руског акцента

Руски акценат је квантитативан (коли́чественное слове́сное 
ударе́ние). Његова најизразитија особина јесте дужина. Акцентовани 
вокалски глас дужи је од свих осталих вокалских гласова у речи (уко-
лико их, наравно има)96. Друга битна особина која издваја акцентова-
ни вокалски глас независно од дужине (уколико је једносложна реч у 
питању) јесте квалитет (ка́чество), односно спектралне карактери-
стике акцентованог вокалског гласа (Кодзасов, Кривнова 2001: 189). 
Квалитет вокалског гласа, његов спектар, различит је у зависности 
од тога је ли вокалски глас акцентован или не. Зато можемо рећи да 
је руски акценат квалитативно-квантитативан (ка́чественно-коли́-
чественное ударение) (Князев, Пожарицкая 2005: 124).

 Дуго се сматрало да је руски акценат динамички, односно, сматра-
ло се да је доминантна објективна одлика руског акцента интензитет 
(субјективно „гласноћа”). После бројних експерименталних истражи-

95 Део овог поглавља (стране 190−195) представља резултат рада на докторској 
дисертацији (види Гинић 2013, стр. 13−33). Прерађени део дисертације објављен је 
у зборнику Трагом славистичких истраживања професора Богољуба Станковића 
(в. Гинић 2018). 
96 Када говоримо о дужини вокалског гласа, говоримо о његовој већој релативној 
дужини. Прво, акцентовани вокалски глас је дужи у односу на то када исти тај глас 
није акцентован; друго, акцентовани вокалски глас је дужи у односу на просечно 
трајање вокалских гласова у речи. Већа релативна дужина акцентованог гласа је-
сте најпостојанија карактеристика акцентованог гласа, која важи за било који тем-
по говора, било који вокалски глас (Бондарко 1977: 154).   
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вања идеја о „динамичности” руског акцента почела је да се напушта већ 
педесетих година (Златоустова 1953), да би била потпуно напуштена се-
дамдесетих и осамдесетих година двадесетог века97. Интересантно је да 
много времена после експерименталних доказа о квантитативно-ква-
литативном карактеру руског акцента, многи врхунски лингвисти нису 
тако лако могли да напусте ову идеју. Тако, на пример, И. С. Козирев и Л. 
П. Демиденко пишу да карактер руског акцента није најјаснији и да се 
са пуном сигурношћу може само рећи да руски акценат није мелодијски 
(Козырев, Демиденко 1981: 57). У енциклопедији Языкознание (ур. В. А. 
Јарцева), у речничком чланку у вези с акцентом, В. А. Виноградов износи 
податак да у чистом виду квантитативни акценат није регистрован, док 
је најважнија одлика руског акцента управо дужина (Виноградов 1998: 
531). И највећи руски лингвисти тешко су се ослободили идеје о „дина-
мичности” руског акцента. Тако Т. М. Николајева (Николаева 2008: 143) 
пише о томе како су лингвисти старије генерације дуго били у заблуди 
у погледу карактера руског акцента: 

„Сећам се речи А. А. Реформатског: «Ето, сви кажу да се руски 
акценат одликује, пре свега, дужином, али ја некако не могу у пот-
пуности да у то поверујем. Наравно да је он експираторни». Једно 
је сигурно, веровање у експираторност руског акцента почивало је 
на дихотомији старих лингвистичких претпоставки: акценат може 
да буде музички (тонални) или динамички. Tertium non datur! Али 
експериментална фонетика с њеним техничким могућностима раз-
вија се вртоглаво, тако да је било и природно то што су лингвисти 
старијих генерација још дуго живели у заблуди дихотомије на коју 
смо указали”.

Интензитет (субјективно „гласноћа”) акцентованог вокал-
ског гласа у руском језику

Док је идеја о динамичности руског акцента била широко рас-
прострањена, лингвисти су утврдили да је, у неким случајевима, 
први предакцентовани вокалски глас могао да буде „гласнији” од ак-
центованог. Као пример наводи се фонетска реч пали́ [пал’и́]. Чак се 
97 М. И. Матусевич у свом уџбенику фонетике (Матусевич 1976: 223−225) издваја 
4 релевантне особине акцентованог вокалског гласа: дужину, снагу, квалитет и 
висину. Иако свим особинама придаје, наизглед, једнаку пажњу, М. И. Матусевич 
закључује: „У руском језику лексички акценат може се дефинисати на првом месту 
као квалитативни, на другом – као квантитативни и на трећем као динамички” 
(Матусевич 1976: 225).
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и без експерименталне анализе, опажањем на слух, може уочити да 
је [а] из ове речи гласније од [и́] које је акцентовано. Објашњење (не 
потпуно тачно, како ће се касније испоставити), дао је Н. И. Жинкин 
(у Князев, Пожарицкая 2005: 123): сваки акцентовани вокалски глас 
превазилази свој „праг гласноће”. Глас [и́] у речи пали́ превазишао је 
свој „праг гласноће” („порог громкости”), док је глас [а] испод свог 
прага гласноће који досеже када је акцентован. Неважно је што је 
гласноћа [а] у односу на [и́] у датој речи већа. Међутим, даља истра-
живања су доказала да је вокалски глас из првог предакцентованог 
слога врло често гласнији, чак и ако је исти по тембру као акценто-
вани, односно у низовима [a]-[á], [и]-[и́], [у]-[у́] (Князев, Пожарицкая 
2005: 123; Панов 1979: 80). Ова релативна „гласноћа” се објашњава 
позицијом у речи, а не позицијом у односу на акцентовани глас: што 
је вокалски глас ближе почетку речи, већа је његова „гласноћа”. Ме-
сто акцента са „гласноћом” нема везе (Златоустова и др. 1997: 286). 
Дешава се, додуше, да и данас, у новијој руској фонетској литерату-
ри, објашњење Н. И. Жинкина о „прагу гласноће” остаје актуелно, на 
пример, код Л. Л. Касаткина (Касаткин 2003: 66). 

У нашој новијој русистичкој лингвистичкој и методичкој лите-
ратури, руски акценат је и представљен као „динамички”98 (Терзић 
2003: 100−10199; Пипер 2006: 10100; Кончаревић 2004: 122), иако је о 
новијим истраживањима која руски акценат карактеришу као кван-
титативни, јер „је дужина (…) релевантнија од интензитета”, писала 
Душанка Мирић још 1988. године (Мирић 1988: 36). 

Тип акцента. Фонетски корелати српског акцента

Српски акценат је мелодијски (музички). Истицање једног сло-
га, односно вокалског гласа (или сонанта [р]) у речи врши се покре-
том тона (узлазни или силазни покрет тона на вокалском гласу) и 

98 О оправдању термина „динамички” акценат с перцептивног аспекта (при пре-
цепцији се дати слог издваја као најгласнији) пишу Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицка 
и Л. М. Гордина (Бондарко, Вербицкая, Гордина 2004: 121); с друге стране, пошто 
су узлазни покрети тона (на слогу који је носилац синтагматског акцента) интен-
зивнији од покрета тона са силазним акцентом – у вези с узлазним покретом на 
акцентованом вокалском гласу оправдано је о руском акценту говорити као дина-
мичком (Кодзасов 2009: 19).  
99 Наводе се и термини „динамичко-квантитативан”, „експираторан” и „експира-
торно-темпорални” акценат.
100 „Нагласак (…) није тонски него је ударно-квантитативни, (…).”
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дужином (дуги или кратки акцентовани вокалски глас). Вокалски 
гласови после акцентованог могу бити дуги или кратки, у зависно-
сти од конкретне речи или облика речи, док су пре акцента сви во-
калски гласови кратки. Овакав прозодијски систем српског језика је 
„први пут дефинитивно утемељен у другом издању Вуковог Српског 
рјечника (1852) и серијом каснијих Даничићевих радова обједиње-
них поводом стогодишњице његовог рођења (1925), (…)” (Петровић, 
Гудурић 2010: 115). Српски четвороакценатски систем, могућност да 
једна реч у својој парадигми може „променити” сва четири акцента, 
присуство или одсуство постакценатских дужина чине српску акцен-
туацију врло тешком, а рекли бисмо и несавладивом за све који по-
кушавају да науче комплетан „звучни отисак” било које српске речи. 
Акцентовани вокалски гласови у српском језику улазе у три типа 
контраста: а. по квантитету; б. по квалитету; в. по месту акцента (Пе-
тровић, Гудурић 2010: 114−115; Пипер, Клајн 2013: 26). 

Уколико сагледамо, узевши у обзир основне карактеристике 
које смо навели, обе врсте акцентуације (српску с аспекта руске и ру-
ску с аспекта српске), можемо закључити да су изворни говорници 
српског језика ипак у великој предности при учењу руског као стра-
ног у односу на матерње говорнике руског, приликом учења српског 
као страног, јер треба да савладају само опозицију по месту акцента101 
(што представља и највећу тешкоћу), док руски матерњи говорници 
савладавају опозиције по квантитету, квалитету и месту акцента за 
акцентовани вокалски глас. 

Акценатско језгро. Потебњина формула

Како год било, можемо закључити да се у руској речи маркантно 
издвајају, највише својом дужином, први предакцентовани и акцен-
товани слог. Још је А. А. Потебња крајем XIX века описао карактери-
стичну ритмичку структуру речи, која је добила назив „Потебњина 
формула” (Князев, Пожарицкая 2005: 124). Основна формула руске 
речи изгледа овако „112311”. Цифром „3” је обележен акцентовани 
вокалски глас, цифром „2” први предакцентовани глас, а цифром „1” – 
остали неакцентовани гласови. Први предакцентовани и акцентова-

101 Савладавајући дату опозицију у руском језику потребно је усвојити и пропратне 
појаве које она собом носи: редукцију вокалских гласова, квалитет акцентованих 
гласова. Пошто постоје јасна правила у вези с пропратним појавама која су, можемо 
рећи, без изузетака, пред говорницима српског језика је далеко лакши задатак.
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ни слог чине „акценатско језгро” сваке речи. Дато акценатско језгро 
се издваја у односу на остале слогове не само својом дужином, већ и 
различитом везом између предакцентованог и акцентованог слога, 
као и осталих слогова. Између првог предакцентованог и акцентова-
ног слога постоји извесна пауза, како је приметио Н. И. Жинкин, док 
су неакцентовани слогови тешње повезани међу собом. (Федянина 
1982: 15). Интересантно је да је ову карактеристику Н. И. Жинкин 
приметио још 1954. године. Ј. А. Бризгунова 1993. године, у раду Со-
временное состояние русского литературного произношения (начало 
девяностых годов ХХ века), као једну од карактеристика стања сав-
ременог руског изговора бележи и чињеницу да се „повећава дужи-
на предакцентованих слогова, нарочито првог предакцентованог”, 
у оквиру ширих процеса које назива „јачањем акања” и „ширењем 
икања” (Брызгунова 1993: 221).

У српском језику се не издваја акценатско језгро, нема кратке 
станке пред акцентованим вокалским гласом.  

Локализација акцента у речи руског језика. Неаутоматизо-
вани (нефиксирани) акценат

Руски језик припада језицима код којих се не може предвиде-
ти место акцента на основу фонетских законитости. Језици с тако-
званим „аутоматским” акцентом су језици у којима се прозодијска 
структура речи далеко лакше усваја. Аутоматски акценат обично је 
фиксиран за почетак или крај речи и најједноставнији тип оваквог 
акцента представља такозвани „фиксирани” (или везани) акценат, 
какав имају чешки, пољски или мађарски језик (Кодзасов, Кривнова 
2001: 479). Акценат руског језика припада неаутоматизованом не-
фиксираном акценту, или, како се он традиционално чешће назива, 
„слободном” акценту (Бондарко, Вербицкая, Гордина 2004: 122). У 
језицима с везаним акцентом сам акценат представља својство сло-
га, док у језицима с невезаним акцентом као што је руски – акценат 
представља својство морфа (Курилович 1962: 76−77; Федянина 1982: 
20). Лефелт развија већ познату тезу о „морфу као примарној једини-
ци руске акцентологије” (Лефельдт 2006: 43−48). За именице су ти 
примарни акцентогени морфи, на пример, основа и флексија, како 
је показао још 1967. године А. А. Зализњак у књизи Русское именное 
словоизменение. У руском језику врло ретко су акцентовани префик-
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сални и постфиксaлни морф, док су најчешћи морфи који су акценто-
вани коренски, суфиксални и флексиони (Зубкова 1985: 93−94). 

Покретни акценат

Све би у руском језику било много лакше када би акценат речи, 
пошто се „смести” на одређени морф, на њему и остао у читавој па-
радигми речи. Када би и овако у руском језику било, као што није 
– усвајање места акцента свеједно не би било лако. Колико слогова – 
толико могућности за место акцента. И сама чињеница да не можемо 
на основу неких фонетских законитости предвидети место акцента 
у самој речи изазива довољну тешкоћу за учење руског језика за го-
ворнике српског, па и не само српског језика, јер, како наводи Ава-
несов, место акцента у речи представља „индивидуалну карактери-
стику сваке конкретне речи” (Аванесов 1967: 11). Додатни проблем 
се огледа и у томе што акценат у парадигми речи често мења место, 
прелазећи с морфа на морф (најчешће с основе на флексију и обрну-
то). Према овом свом својству, руски нефиксирани акценат зове се 
још и покретни (подви́жное ударе́ние). 

Огромна већина руских речи има постојан акценат било на осно-
ви или на флексији: према подацима Федјанине, чак 96 % речи руског 
језика (Федянина 1982: 21), док покретни акценат има 720 именица, 
376 придева и 294 глагола (Николаева 2008: 143). Управо ове речи, око 
4 % речи, чине основну, најфреквентнију лексику руског језика. 

Из свега до сада реченог можемо закључити да реч не можемо 
научити, уколико не научимо и место акцента. Како би лакше кла-
сификовали све акценатске моделе речи, руски лингвисти су их гру-
писали у различите типове промене које се називају „акценатским 
схемама” или „акценатским парадигмама или кривама” („схема уда-
рения”; „акцентная (акцентуационная) парадигма или кривая” (Фе-
дянина 1982: 22). 

У Граматици савременог руског књижевног језика из 1970. го-
дине употребљен је термин „акцентная кривая” (Редькин 1970: 427). 
Именице су, рецимо, представљене као типови акценатских кри-
вуља А, B, C и D с подгрупама А1, B1, C1 и D1 (Русская грамматика 1980: 
432−442), док су код Федјанине, одакле их је преузео и кратко пре-
зентовао у свом уџбенику руске фонетике Л. Л. Касаткин (Касаткин 
2003: 67−72). Именичке парадигме описане као типови АА (акценат 
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увек на основи), ВВ (акценат увек на наставку), АВ – у полупарадиг-
ми једнине акценат на основи, у полупарадигми множине акценат 
на наставку), ВА (наставак – основа), АС (једнина + номинатив мно-
жина акценат на основи, остали падежи множине – на наставку), ВС 
(једнина и множина – акценат на наставку, номинатив множине – на 
основи) СС – (акценат на наставку осим у акузативу једнине и номи-
нативу множине). Дато је 10 типова именичких акценатских пара-
дигми (Федянина 1982: 38−39; 26−141). 

Место акцента у речима са истом етимологијом у руском и 
српском језику 

Када се ради о месту акцента у речима које имају исто порекло, по-
стоје правила, која ипак нису апсолутно доследна (Мароевич 2001: 39): 

1. Уколико у српском језику дата реч има силазни акценат (било 
дуг, било кратак), у руском језику ће место акцента бити на истом 
слогу, на пример: срп. кȁмен – рус. ка́мень, срп. вȅтар − рус. ве́тер, срп. 
прȃвда − рус. пра́вда.

2. Уколико у српском језику оваква реч има узлазни акценат, у 
руском ће акценат бити померен на слог иза, слог ближи крају речи, 
на пример: срп. во̀да − рус. вода́, срп. јѐзик − рус. язы́к, срп. зи́ма − рус. 
зима́). У процесу историјског развоја српског језика дошло је до по-
мерања акцента за један слог унапред, ближи почетку речи. Другим 
речима, првобитно место акцента у српском језику (а ово стање се 
чува и данас у неким дијалкетима) било је као у руском језику данас 
(на пример, ногȁ) (Мароевич 2001: 39).

Законитости у вези с местом акцента у руском и местом и ква-
литетом у српском језику постоје и у вези с рефлексима прасловен-
ских група *or, *ol, *er, *el. У руском језику ове групе имају рефлексе 
оро, ере, оло (нема групе еле, јер је глас [л] јако постао веларизован 
и повукао је артикулацију вокала предњег реда [е] на задњи ред [о], 
тако да је рефлекс прасловенског *el − савремено еле. Овакве групе у 
руском зову се пуногласне групе. У српском језику рефлекси су ра, ла, 
ре, ле (резултати метатезе, замене места вокала, с дуљењем вокала): 

1. Уколико је у српском језику на рефлексу дате групе дугоси-
лазни акценат (до́лгое нисходя́щее ударе́ние) − у руском језику акце-
нат ће бити на првом слогу пуногласне групе, на пример: срп. брȇг 



197

− рус. бе́рег, срп. млȃд − рус. мо́лод, срп. грȃд − рус. го́род, злȃто − рус. 
зо́лото.

2. Уколико је у српском језику краткосилазни акценат (кра́ткое 
нисходя́щее ударе́ние) у руском језику акценат ће бити на другом сло-
гу пуногласне групе, на пример: срп. блȁто − рус. боло́то, срп. крȁва 
− рус. коро́ва, срп. слȁма − рус. соло́ма.

3. Уколико је у српском акценат узлазни, било кратак било дуг 
(кра́ткое восходя́щее ударе́ние, до́лгое восходя́щее ударе́ние), у руском 
ће акценат бити на слогу иза пуногласне групе, на пример: срп. бра́да 
− рус. борода́, срп. мле́ко − рус. молоко́, срп. срѐбро − рус. серебро́, срп. 
пла́тно − рус. полотно́.

Фонетска реч

Део говора који обједињује један лексички акценат називамо 
фонетском речју (фонети́ческое сло́во). Има аутора који под фонет-
ском речју подразумевају „реч са проклитикама и енклитикама” (Ава-
несов 1974: 79, Терзић 2003: 108). Из дефиниције „реч с проклитика-
ма и енклитикама” може следити да реч без проклитика и енклитика 
није фонетска реч, што не одговара пуном значењу датог термина. 
Термин „реч” за нас има доминантно значење „јединица писаног тек-
ста”, тако да писаном низу: слово → реч → синтагма → реченица, одго-
вара усмени низ: глас → фонетска реч → фонетска синтагма → исказ. 
Термин „такт” срећемо ређе у фонетској литератури у истом значењу 
као и термин фонетска реч (Князев 2006: 43). 

И у српском језику користо се термин фонетска реч. Код И. Ле-
хисте и П. Ивића налазимо и термин „акценатска реч”: аутори пред-
лажу да „прозодијске јединице које садрже само један акценат зове-
мо акценатске речи. Ове јединице могу се састојати из једне акцен-
тогене речи или од такве речи и једне или више клитика (сѐстра, 
сѐстра је, <..>)” (Ивић, Лехисте 1996: 195). 

Фонетске речи, речи које обједињује један лексички акценат, у 
фонетској транскрипцији писаћемо састављено. Вокалски гласови 
редукују се у првом или другом степену редукције, у зависности од 
удаљености од акцентованог вокала. Понекад акценат може прећи 
на проклитику. Тада ће вокали акцентогене речи бити редуковани. 
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на столе́ [нəстал᾽э́], под окно́м [пəдакно́м], не зна́ет [н᾽иэзна́иэт],  
           не́ был [н᾽э́был],

скажи же [скажы́жə], куда́-нибудь [куда́н᾽ибут᾽], куда́-то[куда́тə], 

от го́рода [адго́рəдə], без пяти́ [б᾽иэсп᾽иэт᾽и́]

Специфично се понаша предлог для који је, такође, проклитика, 
али чији се вокал може редуковати тројако, у зависности од конкрет-
не позиције, као [᾽а], [э] или [иэ] (БОС 2017: 976). Од великог броја 
фактора зависи који ће се од ових гласова реализовати, готово оба-
везно су могуће бар две реализације. Фактори су, укратко, следећи 
(опширније се може наћи у Великом ортоепском речнику (БОС 2017: 
976−977): да ли се предлог нашао пред акцентованим вокалом, пр-
вим предакцентованим слогом или осталим предакцентованим сло-
говима; важна је и висина вокала, као и то да ли се вокал акцентоге-
не речи, акцентован или неакцентован, нашао у прикривеном (после 
меког или тврдог сугласничког галса) или неприкривеном слогу.

У течном говору, без истицања наредног слога, реализује се: 

1) Пред неприкривеним слогом:

для и́збранных друзе́й [иэ], [э] и допустимо [᾽а]        (пред [и́])

для э́того слу́чая [᾽а] и [э]                  (пред [э́] које је пред тврдим сугл.)

для э́тих слу́чаев [э] и [иэ] и допустимо [᾽а]   (пред [э́] које је пред  
           меким сугл.)  

для о́кон до́ма, для у́личного фонаря́ [᾽а] и [э] (пред [о́] и [у́]) 

для а́дреса рабо́ты [᾽а] и допустимо [э]      (пред [а́] које је пред  
           тврдим сугл.)    

для а́ленького цветка́ [э] и допустимо [᾽а]    (пред [а́] које је пред меким, 

                                                     [и] или [иэ])

2) Пред прикривеним слогом:

для си́них глаз [᾽а], [э] и [иэ]                       (пред [и́])

для бы́строго движе́ния [᾽а], [э] и допустимо [иэ]   (пред [ы́]) 

для рук и ног [᾽а] и [э] и допустимо [иэ]           (пред [у́] које је после  
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           тврдог сугл.)

для чу́вства ра́дости [᾽а], [э] и [иэ]            (пред [у́] које је после  
           меког сугл.)

для пе́рвой сме́ны [᾽а] и [э]           (пред [э́] које је пред тврдим сугл.)      

для пе́сни без слов [᾽а] и [э] и допустимо [иэ]     (пред [э́] које је  
           пред меким)

для мэ́ра го́рода [᾽а] и [э]                    (пред [э́] које је после тврдог)

для сто́рожа уча́стков [᾽а] и [э]              (пред [о́] које је после тврдог)

для лёгкой похо́дки [э] и допустимо [а]       (пред [о́] које је после меког)

для ва́нной ко́мнаты [᾽а] и [э]        (пред [а́] које је после тврдог  
           пред тврдим)

для па́мятника па́вшим [᾽а] и [э] и допустимо [иэ]    (пред [а́] које  
           је после тврдог пред меким)

для мя́того листа́, для ча́йки в полёте [᾽а], [э] и [иэ] (пред [а́]  
          које је после меког)

Уколико се предлог для нађе пред неакцентованим (првим 
предакцентованим) слогом, увек се реализује [э] уз које се допуштају 
или паралелно могу реализовати [᾽а] и [иэ], осим када наредна реч 
почиње гласом [а] у неприкривеном слогу: для абстра́кции [᾽а] и до-
пустимо [э]. 

Када се предлог для нађе пред осталим предакцентованим сло-
говима (који су, у односу на акценат акцентогене речи у другом степе-
ну редукције) а који су неприкривени, реализују се следећи гласови: 

1) [иэ] и допустимо [э], уколико наредна реч почиње словима 
и, у, е (для иезуи́та, для уотергейта, для эоце́на, для игроте́ки, для 
устано́вки); 

2) [᾽а] и [э], уколико наредна реч почиње словима а и о (для 
агроно́ма, для оога́мии).

Када се предлог для нађе пред слогом у другом степену редук-
ције који је прикривен, реализује се: 
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1) [иэ] и допустимо [э] пред прикривеним слогом с вокалима 
[и] и [у] после меког сугласника (для виногра́да, для библиотеки, для 
сюртука, для бюллетеня);

2) [э] и [иэ] пред прикривеним слогом с вокалом [ə] и [у] после 
тврдог сугл. гласа (для бутербро́да, для повествова́ния).

Сви примери су дати према Великом ортоепском речнику (БОС 
2017: 976−977). 

 Ослабљени (допунски, помоћни, секундарни) акценат 

На првој основи сложених речи и на неким префиксима може 
стајати ослабљени акценат (дополни́тельное, побо́чное ударе́ние). 
Да би се допунски акценат реализовао, потребно је да између акцен-
тованих вокала основа буде бар три слога (во̀донепроница́емый), с 
тим што је увек могућ и изговор без реализације овог акцента: во-
донепроница́емый. Уколико се реч пише са цртицом, ослабљени ак-
ценат може се појавити на првој основи и уколико нема неколико 
слогова размака, на пример: ого̀нь-де́вка, бѐло-кра́сный, чу̀до-де́рево 
(према БОС 2017: 1019−1020).    

 

18
ПОНОВИТЕ И ОДГОВОРИТЕ

1. Акценат речи је, најпростије речено, истицање једног слога у 
речи. Којим фонетским особинама се ово истицање може по-
стићи?

2. Које фонетске особине доминантно одређују руски акценат? 
Како зовемо такву акцентуацију?

3. Објасните зашто се руска акцентуација не сматра динамичном 
акцентуацијом.

4. Шта је прозодијско језгро? Када кажемо да је руски акценат 
„строг центар речи”, шта то тачно значи?
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5. Шта значе термини „везан”/„невезан” или слободан акценат? 
Какав је то покретан акценат? Наведите руске термине.

6. Допуните. Уколико је у српском узлазни акценат (пример 
во̀да) у руском је __________________________________________; уколико 
је у српском силазни акценат (пример кȁмен) – у руском је ____
_____________________________________________________________.

7. Изведите правило: у српском брȇг у руском бе́рег. У српском 
мла́да у руском молода́. У српском крȁва у руском коро́ва. 

8. Шта је фонетска реч? Које речи су проклитике, а које енклити-
ке у руском језику (наведите по неколико примера)? 

9. По чему је специфичан предлог для? 

Речи с ослабљеним акцентом

Речи с ослабљеним акцентом, слабоакцентоване речи, у ру-
ској терминологији слабоударя́емые слова́ (Буланин 1970: 164; ОР 
1989: 663−665) или слова́ со сла́бым ударе́нием (Зубкова 1985: 91), 
јесу помоћне речи (служе́бные слова́) које руском језику имају осла-
бљен акценат: предлози, везници, основни бројеви, заменице... (пун 
списак слабоакцентованих речи, под називом „обавезне ритмичке 
групе”, видети код А. Терзића102 (Терзић 2003: 114−116). Помоћне 
речи стоје уз пунозначне речи (знамена́тельные слова́) и изгова-
рају се без паузе, као и фонетске речи103. Међутим, разлике оваквих 
група речи (помоћна + пунозначна) у односу на фонетску реч је у сле-
дећем: помоћне речи задржавају свој ослабљени акценат; уколико 
пак овај ослабљени акценат губе, што је, такође, могуће, највећи број 

102 А. Терзић за везе слабоакцентованих речи с наредном, „главном” речју, користи 
термин „ритмичка група”. Дати термин преузет је од Л. В. Шчербе, који га први пут 
употребљава у књизи Фонетика французского языка за речи француског језика 
које се организују у ритмичку групу: акцентована је само последња реч групе, док 
све остале речи у групи немају акценат (Щерба 1963: 83). Дакле, појам „ритмичка 
група” код А. Терзића (везе помоћних и појмовних речи) не представља паралелу 
појму „ритмическая группа” Л. В. Шчербе. Термин „синтагма”, односно „фонетска 
синтагма” је у руској литератури преузет од Л. В. Шчербе, у употреби је у савре-
меној руској фонетској литератури, док појам ритмичка група није преузет и не 
користи се у вези с руским језиком, јер овакве појаве, како и сам Шчерба каже, у 
руском језику нема (Щерба 1963: 83). Из истих разлога у уџбенику не користимо 
термин „ритмичка група”. 
103 Велики ортоепски речник дате речи третира као проклитике или енклитике 
које одступају од правила редукције, односно, које не редукују своје вокалске гла-
сове, или пак редукција одступа од очекиваног по правилу (БОС 2017: 976).
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помоћних речи квалитативно не редукује вокалски глас, на пример: 
о̀н-пришё́л или он-пришё́л: било да је глас [о] слабо акцентован или 
неакцентован, не редукује се квалитативно. У фонетској транскрип-
цији ћемо ове речи с наредном речју обавезно везивати цртицом.

Помоћне речи, речи с ослабљеним акцентом су, како смо већ по-
менули, везници, заменице, предлози, бројеви. Ослабљени акценат 
(који се може и губити, те знак за ослабљени акценат можемо и не 
морамо писати у фонетској транскрипцији) имају следеће речи104: 

1) једносложни везници и, а, но, то (то...то), что, хоть, да, так

но нам ничего́ не сказа́ли [но̀-на̀м-н’ич’иэво́ н’иэсказа́л’и],

моро́з, но со́лнце [маро́с/ но-сонцə], упоредите: на со́лнце [насо́нцə],  
           (БОС 2017: 976),

а де́ти хоте́ли [а̀-д’э́т’и хат’э́л’и],

е́сли допусти́л оши́бку, то её можно испра́вить [то-иэјо́],

то̀ до́ждь идёт, то̀ ве́тер ду́ет [то̀-дошт’ ид’от/ то̀-в’э́т’иэр дуиэт].

Када је реч о везнику что, као и везнику и речци хоть могуће 
је изговорити [о] и [ə], што значи да се вокалски глас, у случају овог 
везника, може квалитативно редуковати, али обавезно као да је у 
другом степену редукције.

Сказа́ли, что Ни́на ушла́. [што-н᾽и́нə] и [штə-н᾽и́нə] (БОС 2017: 976), 
           Хоть ты в но́вой ко́же, ... [хот᾽-ты] и [хəт᾽-ты] (БОС 2017:976).

Код везника да и так вокалски глас је у другом степену редук-
ције, односно, реализује се, обавезно [ə]: 

обеща́л, так вы́полни [тəк-вы́пəлн᾽и],

ты да105 я [ты́ дə-ја́] (БОС 2017: 976).

2) двосложни и вишесложни везници и́ли, когда́, поэ́тому, по-
тому́ что, что́бы... 

наде́нь, потому что хо́лодно [над’э́н’/ пǝтаму̀штǝ-хо́лǝднǝ],

104 Дату класификацију с појединим примерима дајемо делимично према Терзићу 
(Терзић 2003), уз неке допуне, као и уз напомене у вези с могућим изговором гласо-
ва у конкретној речи с ослабљеним акцентом према Великом ортоепском речнику 
(БОС 2017).
105 У потврдној речци да вокал се не редукује.  
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кни́ги или тетра́ди [кн’и́г’и ѝл’и-т’иэтра́д’и],

отку́да бы ни приезжа́ли [атку̀дəбы-н᾽ипр᾽ииэж᾽:а́л᾽и],

3) једносложни предлози (секундарни по пореклу106): близ,    
           сквозь, сверх, вглубь, вниз, вдоль, вне, вслед...

близ доро́ги [бл’ѝз’-даро́г’и], сверх всего́ [св’э̀рх-фс’иэво́],

вдоль стены́ [вдо̀л’-с’т’иэны́], вглу̀бь ле́са [вглу̀п’-л’э́сǝ], вслед  
           о́блаку [фсл᾽э̀т-о́блəку].

4) двосложни и вишесложни предлози мимо, кроме, возле,    
           около, посреди, благодаря, во время...

посреди ко́мнаты [пǝср’иэд’ѝ-ко́мнǝты], о̀коло стадио́на    
           [о̀кǝлǝ-стǝд’ио́нǝ],

во вре́мя войны́ [вавр᾽э̀м᾽ə-ваи̯ны́], благодаря́ ма́ме [блəго-   
           дар᾽а̀-ма́м᾽иэ].

5) основни прости бројеви два, три, сорок, сто...

в семи стра́нах [фс’иэм’ѝ-стра́нǝх], сорок ма́льчиков [со̀рǝк-ма́л’ч’икǝф].

6) личне, присвојне показне, одређене и односне заменице: я,  
           ты, он, его, её, их, наш, э́тот, тако́й, тот...

меня́ не вы́звали [м’иэн’а̀-н’иэвы́звǝл’и], не сказа́ли ему́  
          [н’иэсказа́л’и-и̯иэму̀],

благодарю́ тебя̀ [блǝгǝдар’у́-т’иэб’а̀], э́тот рома́н [э̀тǝт-рама́н],

любо́й челове́к [л’убо̀и̯-ч’иэлав’э́к],

те леса́ [т᾽э̀-л᾽иэса́] − телеса́ [т᾽иэл᾽иэса́] (БОС 2017: 976),

я с ней [ја-с᾽н᾽эи̯] − ясне́й [и̯иэс᾽н᾽эи̯] (БОС 2017: 976).

106 Предлози примарни по пореклу су били су увек предлози: от, до, к, с, в, на, под... 
и они су проклитике које свој вокалски глас редукују у складу с местом акцента 
наредне акцентогене речи. Секундарни по пореклу су предлози настали од других 
врста речи, најчешће од прилога за место и правац. 
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7) помоћни глаголи быть, стать

бы̀ло жа́рко [бы̀лǝ-жа́ркǝ], нѐ было никого́ [н’э̀былǝ-н’икаво́],

ста̀ло-ску́чно [ста̀лǝ-ску́шнǝ]. 

8) речце было, бывало

он взял было деньги [о̀н-вз’а́л-бы̀лǝ],

собрались было пое́хать [сǝбрал’и́з’-бы̀лǝ пајэ́хǝт’],

придёт бывало и молчи́т [пр’ид’о́д-быва̀лǝ и-малч’и́т].

 

9) речце ну и, даже, таки, просто, точно

они точно окаменели [ан’ѝ-то̀ч’нǝ-акǝм’иэн’э́л’и], 

про́сто пре́лесть [про̀стə-пр᾽э́л᾽иэс᾽т᾽],

10) речца э́то (за појачавање),

  Что это такое? [што́-э̀тǝ тако́иэ].

11) Речца себе́ (увек у постпозицији)

  ничего́ себе́ [н’ич’иэво́-с’иэб’э̀], та́к себе́ [та́к- с’иэб’э̀].

Уколико се логички акценат нађе на помоћној речи у конкретном 
контексту, онда помоћна реч неће имати ослабљен акценат, већ глав-
ни акценат, на пример: Не ему́, а мне́ отда́й. [н᾽иэиэму́/ а-мн᾽э́ ад:а́и̯]. 

19
ПОНОВИТЕ И ОДГОВОРИТЕ

  
1. Које речи у руском језику су речи с ослабљеним акцентом?
2. Како у фонетској транскрипцији ове речи везујемо с наредном 

(или претходном) речју? Има ли паузе између ових речи?
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3. Да ли се ослабљени акценат може губити код ових речи? Шта 
се дешава с вокалом?

УРАДИТЕ ЗАДАТКЕ

1. Транскрибујте. 

но ма́ма спит, и я молчу́ ___________________________________________

близ го́рода _______________, вглубь веко́в __________________________

но́ги да ру́ки ______________, все бегу́т к нему́ _________________________

2. Транскрибујте на два начина:

   хоть го́лоден, хоть сыт ______________________, ______________________

   скажи́, что придёшь _____________________, __________________________
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Интонација107 

Сама интонација је сложена појава коју није лако дефинисати. 
Има аутора, међу којима је и Т. М. Николајева, који сматрају да де-
финиција интонације није могућа, нити потребна (Kнязев, Пожариц-
кая 2005: 127). Интонација је аутоматизована појава, „њоме се ауто-
матизам далеко више испољава у говору него код осталих аспеката 
језика” (Торсуева 1974: 63). Изворни говорници интонацију лако и 
правилно користе, иако не и свесно, док се њоме последњом овла-
дава (уколико се уопште овлада) при учењу страног језика (Јокано-
вић−Михајлов 2006: 20). Сложености саме појаве доприноси и чиње-
ница да интонацију можемо посматрати и са више језичких аспека-
та: са фонетског аспекта, када се интонација посматра као средство 
организације исказа, када се анализира кретање мелодијског тона, 
сегментација исказа, затим са фонолошког – када интонацију пред-
стављамо као систем опозиција, и, коначно, са синтаксичког аспекта 
– када интонацију укључујемо у систем средстава којим се преносе 
синтаксичка значења (Светозарова 1982: 14). Имајући у виду све ове 
аспекте, потпуно је јасна сложеност саме појаве. 

Интонација = кретање мелодијског тона

У компоненте интонације лингвисти најчешће убрајају: а) кре-
тање мелодијског тона;  б) темпо говора; в) гласноћу (интензитет); и 
г) тембр. Под интонацијом подразумевамо само кретање мелодијског 
тона. Оправдање за овакав приступ, поготово када се ради о учењу 
интонације у циљу што бољег овладавања руским језиком, налазимо 
код М. В. Панова: „Интонацијом називамо подизање или спуштање 
тона. Понекад додајемо: а такође промене темпа, тембра и сл. Али ове 
промене – само су пратиоци различитих типова кретања тона и зато 
не треба да их посматрамо као посебне, самосталне особине ‒ оне су 
сенка кретања тона” (Панов 1979: 83). О темпу ће, наравно бити речи, 
али не као о самосталној интонационој компоненти, већ управо као о 
узгредном пратиоцу кретања мелодијског тона у одређеном типу ис-
каза. Сличну дефиницију интонације користи и холандска научница, 
интонолог Сесилија Оде: „«интонацију» дефинишем као промену виси-
не тона у говорном ланцу (исказу).” (Оде 2002: 210). 
107 Део о руској интонацији прилагођен је према докторској дисертацији (Гинић 
2013: 38‒65).
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Интонациона терминологија

Пре него што укратко представимо све постојеће моделе описа 
руске интонације, нешто ћемо рећи о интонационој терминологији, 
објаснити релевантне термине без којих се не може ни дати било ка-
кав опис. 

Супрасегментне (прозодијске) јединице

Исказ

Прва и основна прозодијска јединица јесте исказ (рус. „выска-
зывание”). Сваки текст, писани или усмени, састоји се од исказâ. Ре-
ченица је синтаксичка јединица, док је исказ јединица текста и има 
изразиту комуникативну улогу (Mrazović 2009: 673). Потпуно је по-
грешно употребљавати термин реченица када се ради о интонацио-
ном опису. Исказ представља основну јединицу комуникације, то је 
прозодијска (супрасегментна) јединица, неопходан услов за реали-
зацију интонације као прозодијског средства. Понекад се паралелно 
с термином исказ користи и термин „фраза” (Шуба 1998: 18). Код Ј. 
Јокановић-Михајлов такође срећемо термин „фраза” (Јокановић-Ми-
хајлов 2012: 95). 

Фонетска синтагма

Исказ је основна јединица комуникације, али не и најмања ин-
тонационо уобличена јединица. У руској фонетској литератури за нај-
мању интонационо уобличену целину најчешће се користи термин Л. В. 
Шчербе – синтагма108 (Щерба 1963: 86). Због разликовања фонетског и 
синтаксичког термина „синтагма”, боље је, када се ради о синтагми као 
примарној јединици усменог израза овај термин наводити уз атрибут 
„фонетски” − „фонетска синтагма”. У употреби је и термин „говорни 
такт” („речевой такт”) у значењу термина „фонетска синтагма”. Овај 

108 Дати термин је ушао у ширу употребу после објављене књиге Л. В. Шчербе Фо-
нетика французского языка још 1937. године. Пошто фонетски термин „синтагма” 
није једнак термину „синтагма” у синтакси, против њега је био А. А. Реформатски. 
Он је предлагао термине „фраза”, која се дели на „периоде”. (Реформатский 1975: 
21). А. А. Реформатског подржава и М. В. Панов и уместо термина „синтагма” он 
користи термин „фраза” (Панов 1999: 83). Термин „фраза” ћемо избегавати, јер га 
једни лингвисти користе као синоним термина „исказ”, а други – као синоним тер-
мина „фонетска синтагма”.
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термин већ припада „старијој” генерацији фонетичара и старијој фо-
нетској литератури. У српском језику налазимо термине „акценатска 
целина”, „говорни такт”, „акценатска синтагма” и „говорни блок” (Peco 
1971: 84). Термини „говорни такт” и „акценатска синтагма” настали су 
под утицајем руске литературе. Термин који А. Пецо најчешће користи 
када је о фонетској синтагми реч јесте „акценатска целина”. 

Последња фонетска синтагма у једном исказу назива се 
„спољашњом” (конечная фонетичаская синтагма), док се остале 
фонетске синтагме називају „унутрашњима” (рус. „неконечные“). У 
српском језику налазимо и термин „нефинална клауза”109 (Ивић, Ле-
хисте: 230), па према томе можемо извести и термин „финална клау-
за”. Ј. Јокановић-Михајлов, када је реч о фонетској синтагми, користи 
руске термине „ритмичка група или говорни такт” (Јокановић-Ми-
хајлов 2012: 95). 

Према броју фонетских синтагми исказ може бити једносинтаг-
матски, двосинтагматски или вишесинтагматски („односинтагмен-
ное, двусинтагменное, многосинтагменное высказывание”). Овде 
користимо термине „фонетска синтагма”, „унутрашња и спољашња 
фонетска синтагма”, „једносинтагматски”, „двосинтагматски”, „више-
синтагматски искази”.

Свака фонетска синтагма има своје кретање мелодијског тона. Да 
бисмо лакше одредили да ли ће тон бити силазан или узлазан, какав ће 
бити интензитет синтагматског акцента, коју ћемо интонациону кон-
струкцију употребити (више о интонационој конструкцији као појму 
на страни 212), морамо знати коју функцију фонетска синтагма има. 
Неки аутори наводе и до девет функција фонетских синтагми (Чанзай 
1998: 76). Сматрамо да је довољно за уџбеник имати у виду следећих 
шест функција: обавештајну, упитну, узвичну и заповедну функцију 
(карактеристичне за унутрашње и спољашње синтагме), затим функ-
ције незавршености (очекивања продужетка), супротстављања и на-
брајања (карактеристичне само за унутрашње фонетске синтагме). 

Слог

Свако фонолошки релевантно кретање мелодијског тона се 
врши у оквиру одређеног слога као носиоца лексичког и интонацио-
109 Дата књига И. Лехисте и П. Ивића је преведена с енглеског, у ком се користи 
термин «clause». 



209

ног акцента, слога као најмање прозодијске јединице. Слог је мини-
мална прозодијска јединица у оквиру које се врши релевантно кре-
тање мелодијског тона.

Супрасегментна (прозодијска) својства 

Кретање мелодијског тона. Дијапазон и регистри 

Када описујемо кретање мелодијског тона, увек имамо у виду 
да сваки говорник има одређене гласовне могућности у оквиру којих 
се тај мелодијски тон креће: тај опсег гласа, који је индивидуалан, у 
музици и интонологији назива се дијапазон („диапазон”). У оквиру 
дијапазона гласа разликујемо три нивоа („уровни”), или три регистра 
(„регистры”): доњи, средњи и горњи регистар („нижний, средний и 
верхний регистры”) (Пауфошима 1989: 53). Неки аутори разликују 
и два регистра, које није могуће прецизно разграничити: доњи и 
горњи регистар, као што је Сесилија Оде (http://www.fon.hum.uva.nl/
tori/ru/index.html). Термини дијапазон и регистри нису апсолутни 
(као што је, на пример, термин херц који представља корелат виси-
не мелодијског тона). Дати релативни термини дају нам могућност 
да, описујући кретање мелодијског тона, с обзиром на индивидуалне 
разлике између говорника (шири дијапазон гласа код једног, ужи код 
другог говорника) представимо интонативне обрасце110 карактери-
стичне за руски језик.

Синтагматски акценат 

Синтагматски акценат јесте интонациони акценат фонетске 
синтагме, који подразумева кретање мелодијског тона. У свакој фо-
нетској синтагми на једној речи се врши „прелом“ мелодијског тона, 
било силазни, било узлазни. Овај прелом се врши на акцентованом 
слогу једне од фонетских речи, а то је најчешће последња реч у фо-
нетској синтагми (Богатырева 1980: 20). Синтагматски акценат није 
везан за истицање речи према смислу, већ је то, једноставно, појачан 
акценат једне речи у фонетској синтагми (то не мора бити нужно по-
следња реч) (Панов 1979: 87). Интересантно је да Ј. А. Бризгунова под 
синтагматским акцентом подразумева само акценат у унутрашњим 
фонетским синтагмама, док спољашњу фонетску синтагму, по њој, 

110 Термин „интонативни образац“ смо преузели од Г. Фулера (Fuler 2000: 23).
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одликује или интонација тачке или логички акценат (Брызгунова 
1963: 183). Сматрамо да није грешка акценат последње синтагме у 
исказу називати синтагматским, уколико дата реч није посебно на-
глашена по смислу (па чак и ако јесте), али и акцентом исказа. Тер-
мин синтагматски акценат користи и А. Пецо (Peco 1971). 

Акценат исказа

Акценат исказа је посебно појачан акценат последње, спољашње 
фонетске синтагме у односу на остале синтагматске акценте. Ово се, 
наравно, постиже већим наглашавањем последње речи у спољашњој 
фонетској синтагми и не представља никакво истицање речи по 
смислу. У руској литератури се овај акценат најчешће назива фраз-
ним акцентом, „фразовое ударение” (Брызгунова 1963: 173; Вербиц-
кая 2001: 95−96). 

Логички акценат    

Фонетска синтагма изговорена само са синтагматским акцентом 
– констатује одређену чињеницу, док јој логички акценат даје посеб-
ну смисаону нијансу (Богатырева 1980: 21). Ако у синтагми постоји 
логички акценат – онда он „скида” синтагматски акценат, односно ње-
гову реализацију чини немогућом (Панов 1979: 88). Уколико у исказу 
постоји логички акценат – нема синтагматског акцента111. 

Индивидуални дијапазон гласа 

Сесилија Оде дијапазон гласа дели на два регистра: доњи реги-
стар обухвата област од нултог до десетог полутона112, а горњи ре-
гистар – област од десетог полутона па до највишег тона који дати 
говорник може да достигне (највише је то око 25. полутона) (http://
www.fon.hum.uva.nl/tori/ru/index.html). 

111 Т. М. Николајева сматрала је да је логички акценат присутан онда када се речи с 
логичким акцентом супротставља неки члан ван контекста (Николаева 1977: 90). 
Данас, међутим, Т. М. Николајева сматра да је логички акценат „лингвистички ар-
хаизам” („архаика языкознания”), као и да је сама синтагма „логички акценат” до-
некле бесмислена (Николаева 2008: 145).  
112 Полутон представља разлику од око 6% између два суседна звучања тона (када 
говоримо у херцима), а 25 полутонова је једнако двема октавама [http://www.fon.
hum.uva.nl/tori/ru/index.html].
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С. В. Кодзасов такође издваја два регистра – горњи и доњи, али 
и један и други регистар представљају отклон од средњег (неутрал-
ног тона). У високом регистру (који је обележен као В1113) отклон од 
средњег тона је 1/3 октаве, док је у В2 (другом високом регистру) 
отклон од средњег тона 2/3 октаве. Исто тако је и у доњем регистру 
(Н1114 – отклон од 1/3 октаве; Н2 – отклон од 2/3 октаве). У говору се 
чешће користе В1, В2 и Н1 од Н2 (Кодзасов 2009а: 24). 

Просечан дијапазон гласа говорника јесте око две октаве, али се 
врло често срећу и дијапазони од око једне октаве (Черемисина 1989: 
12). С. Гудурић потврђује ове чињенице: код одраслих говорника распон 
гласа је две октаве, код младих од две и по до три октаве (Гудурић 2004: 
31). Дијапазон гласа одраслих говорника и у руском и српском језику је 
исти или сличан (са истим или сличним индивидуалним особеностима). 
Разлика је у томе што говорници руског језика користе читав свој говор-
ни дијапазон, док се у говору на српском језику користи ужи дијапазон.

Дијапазон књижевног језика и северних и јужних говора

Бавећи се интонацијом јужноруских говора, Р. Ф. Касаткина 
закључује да се говор јужноруских дијалеката (женски говорници) 
одвија у дијапазону између 100 и 300 херца, што представља при-
лично уско поље. У истим условима, при изговору истих исказа, ин-
тонација северноруских дијалеката (женски говорници) креће се у 
границама између 100 и 600 херца, док су границе књижевног језика 
за женске говорнике 80 и 400 херца. (Касаткина 2002: 143). Од се-
вера према југу Русије, можемо закључити, интонациони дијапазон 
се сужава. На моделу општег питања (питање без упитне речи, „об-
щий вопрос”) интонациони дијапазон у јужноруским говорима губи 
и карактеристичан облик који има у књижевном језику (када обух-
вата читав дијапазон гласа говорника) и приближава се моделу који 
се условно може назвати „пољским”. Уместо узлазно-силазног мело-
дијског тона он има степенасти узлазни тон (Касаткина 2002: 147). 
У сваком случају, мелодијски дијапазон, карактеристичан и за књи-
жевни језик, идући према југу Русије се смањује. Остали словенски 
језици имају далеко мањи „корисни” дијапазон, односно дијапазон 
који у говору користе, међу њима и српски језик. 

113 В од „верхний”, тј. „горњи”.
114 Н од „нижний”, односно „доњи”.
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Модел интонационих конструкција (ИК, „и-ка” Ј. А. Бризгунове)   

Највећи број приручника за учење руске интонације новијег и 
старијег времена базира се на моделу Ј. А. Бризгунове (Муханов 1977, 
Муханов 20064, Прохватилова 2007, Одинцова 2008). У последњој 
граматици Руске академије наука руски интонациони систем опи-
сала уз помоћ теорије интонационих конструкција Ј. А. Бризгунова 
(Русская грамматика 1980: 96−122). Руски лингвисти су се бавили 
руском интонацијом, вршећи експериментална истраживања, још од 
краја XIX века. Сви су они давали минуциозне описе кретања мело-
дијског тона у одређеним типовима исказа (Панов 2007: 818). А. А. 
Реформатски пише да је до 1940. године у библиографији зборника 
Экспериментальная фонетика и психология в обучении иностранно-
му языку било наведено 568 радова из области интонације (Рефор-
матский 1975: 5). Ником, међутим, није пошло за руком да својом 
интонационом теоријом обухвати читав језик. То је успела тек Ј. А. 
Бризгунова са својом теоријом „седам интонационих конструкција”. 
Како каже М. В. Панов, „нашла је кашику којом је исушила океан руске 
интонације” (Панов 2007: 821). Теорија Бризгунове није оријентиса-
на на максимум, већ на минимум разлика, чиме је почела фонолошка 
етапа у опису руске интонације (Панов 1989: 34). За потребе уџбени-
ка даћемо кратак преглед кретања тона сваке ИК, упоредивши сваку 
од датих контура кретања мелодијског тона с адекватном контуром 
у српском језику. 

 

Делови интонационе конструкције  

Једна интонациона конструкција је, по Ј. А. Бризгуновој, „тип 
међусобног односа тона, тембра, дужине и трајања говора („звуча-
щей речи”) који је у стању да у једном истом контексту супротстави 
неспојиве смисаоне разлике исказа с истом синтаксичком структу-
ром” (Русская грамматика 1980: 97). Другим речима, интонациона 
конструкција (даље ИК) представља, уколико изоставимо пратеће 
паралингвистичке компоненте (темпо, тембр, интензитет), једно 
устаљено, типично кретање мелодијског тона које одређеном исказу 
даје комуникативно значење. 

Сваку фонетску синтагму обликује једна ИК. Свака се пак ИК 
састоји из три дела: претцентралног, централног и постцентралног 
дела конструкције („предцентровая, центровая и постцентровая 
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часть” или „предцентр – центр − постцентр”). Рецимо, на примеру 
исказа На улице хо́лодно? масни подвучени слог би припадао инто-
национом центру, слогови пре централног би припадали претцен-
тралном делу, док би слогови после централног припадали постцен-
тралном делу ИК. Центар представља обавезни део конструкције, он 
је носилац разлике у комуникативном значењу115. Остали делови ИК 
могу и одсуствовати, на пример у исказу: Хо́лодно? први слог је ујед-
но и централни слог ИК. Другим речима, недостаје претцентрални 
део. Или у исказу Тепло́? – последњи слог представља и централни 
део и конструкције. 

Будући да ћемо сваку конструкцију представљати у оквиру ис-
каза који обухвата све делове ИК, схеме већине ИК могу се предста-
вити трима линијама, осим ИК-5 коју представљамо са четири ли-
није, јер садржи два интонациона центра. Линије означавају контуру 
(кретање) мелодијског тона.116 

Кратке описе кретања мелодијског тона дајемо према методо-
лошком упутству Ј. Бризгунове, код које стоји да се „разликовне особи-
не најбоље испољавају у конструкцијама које се састоје од свих делова, 
односно претцентра−центра−постцентра” (Брызгунова 1973: 76).

Прва интонациона конструкција

ИК-1 (и-ка један)    

Кретање мелодијског тона обавештајног исказа. На претцен-
тралном делу тон се креће у средњем регистру, на централном делу 
прави силазан покрет и прелази у доњи регистар. У постцентралном 
делу се тенденција опадања тона наставља. Увек је важно, када се 
описује било која ИК, да се укаже на однос нивоа тона постцентрал-

115 Чак и претцентрални део, како је експериментима из области перцептивне фо-
нетике доказано, има способност разликовања значења речи. Из обавештајног и 
упитног исказа без упитне речи исте лексичке садржине експериментатори су 
исекли централни и постцентрални део конструкције. Више од 75% испитаника 
који су перципирали само претцентрални део конструкције правилно је препо-
знао комуникативна значења (упитност или обавештајност). Вероватноћа препо-
знавања комуникативног значења расте са количином слогова који су се нашли 
у претцентралном делу конструкције (Светозарова 1982: 116−120). Међутим, не-
сумњиво је центар најважнији део ИК.  
116 На сличан начин ове контуре у Руској граматици даје Ј. А. Бризгунова (Русская 
грамматика 1980: 107), с тим што претцентрални део означава двема водоравним 
линијама једном поред друге; слично их представља и Л. Л. Касаткин (Касаткин 
2003: 82−84).
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ног дела у односу на претцентрални, јер између њих долази до смене 
регистара. Код ИК-1 је постцентрални ниво нижи од претцентрал-
ног. Као модел узимамо једносинтагматски обавештајни исказ. 

    
Слика 20. Интонограм исказа Никола1ев.117 (Русская грамматика 1980: 110)

Дата ИК означава само неутралан исказ, њој је својствен само 
синтагматски акценат (не и логички). ИК-1 може се појавити и у уну-
трашњим фонетским синтагмама, не нужно у спољашњој. На пример: 
Он уе1хал, со мной не попроща1лся. 

У српском језику „основна карактеристика изјавне реченице је 
тонски успон у првом њеном делу и лагани тонски пад ка свршетку 
реченице” (Peco 1971: 88). Иако се у српској лингвистичкој литера-
тури не издвајају делови интонационе конструкције, можемо закљу-
чити, упоредивши опис кретања тона обавештајног исказа у српском 
језику и интонограм (слика 20) истог исказа у руском језику, да је 
кретање тона готово истоветно. 

Друга интонациона конструкција

ИК-2 (и-ка два) 

Ово је типична ИК упитног исказа с упитном речју, на руском 
„специальный вопрос или частный вопрос” (Одинцова 2008: 148; 
Светозарова 1978: 174). На претцентралном делу конструкције тон 
се креће у средњем регистру. На центру тон прави силазан покрет. 
Центар има већи интензитет у односу на центар ИК-1. На постцен-

117 У оквиру правописног текста тип ИК ћемо означавати бројем у горњем десном 
углу акцентованог вокалског гласа, као што се то чини у књизи Современный рус-
ский язык у редакцији Белошапкове  (Брызгунова 1999). 
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тралном делу тон прелази у доњи регистар. Као модел се узима јед-
носинтагматски упитни исказ с упитном речју, јер је овакво кретање 
тона у њему једино могуће, као на пример: Како́й сегодня день?

Модел кретања тона ИК-2 се може реализовати и у обавештај-
ним исказима који нису неутрални и у кратким узвичним исказима. 
Кретање тона код ИК-1 и ИК-2 је готово истоветно (обувата средњи 
и доњи регистар), разликује се централни део: а) код ИК-2 централ-
ни део је ближи претцентралном, тон почиње да опада с веће висине, 
док је код ИК-1 тон ближи постцентралном118; б) централни део има 
већи интензитет. Општи темпо је нешто бржи код исказа који се об-
ликују с ИК-2 (Светозарова 1978: 174). Наше схеме ИК-1 и ИК-2 ово 
добро представљају. Обавештајна реченица која је стилски неутрал-
на има синтагматски акценат, односно акценат исказа, обликује се 
помоћу ИК-1, док реченица која стилски маркира, наглашава неку од 
речи у исказу обликује се с ИК-2 и има логички акценат119. 

Следећа слика ову различиту висину центра одлично представља:

  

 
Слика 21. Интонограми исказа Хорошо1. и Хорошо2. (Русская грамматика 1980: 108)

У ова два исказа одсуствује постцентрални део, али зато се од-
лично види „касни тајминг” (ИК-1) и „рани тајминг” (ИК-2). 

118 Разлику између близине централног дела постцентралном код ИК-1 и близи-
не централног дела претцентралном код ИК-2 одлично је објаснила С. Оде, тако 
што је увела термин „тајминг”: „(…) позиција у акцентованом слогу где се завршава 
кретање тона, ближе почетку (рано), или ближе крају (касно) акцентованог вока-
ла: ИК-1 има особину „касни тајминг”, а ИК-2 „рани тајминг” (Оде 1995: 204). Тер-
мине „рани тајминг” и „касни тајминг” преузима од С. Оде и користи С. В. Кодзасов 
(Кодзасов 2009а: 23). 
119 „(…) обавештајна реченица с фразним акцентом = ИК-1; обавештајна реченица с 
логичким акцентом = ИК-2. Вероватно би се ове две ИК могле посматрати као један 
тип с присуством или одсуством логичког акцента (Панов 1979: 88). Управо овако 
их третира Л. Л. Касаткин у свом моделу „тоналних контура” (Касаткин 2007). 
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У српском језику се упитни искази с упитном речју према кре-
тању мелодијског тона сврставају у исту групу: „Интерогативност је у 
свим овим примерима исказана морфолошко-лексичким средствима, 
и ту се не осећа нарочита потреба за интонационим диференцирањем 
примера ове врсте од правих обавештајних реченица“ (Peco 1971: 96). 

Слично сматрају И. Лехисте и П. Ивић: „Иста углавном силазна 
интонација била је употребљена у другим типовима упитних рече-
ница”120 (Лехисте, Ивић 1996: 233). 

Трећа интонациона конструкција

ИК-3 

Ово је конструкција која је обавезна у упитним исказима без лек-
сичког показатеља упитности. Најчешће оваква питања зовемо „пи-
тањима без упитне речи”, или, на руском „общие вопросы”, на пример 
Наташа прие́хала? На претцентралном делу конструкције тон се креће 
у средњем регистру, на центру он прави нагли узлазни покрет, прелази 
у горњи регистар; већ на крају вокалског гласа који представља цен-
трални део тон почиње да опада, да би у претцентралном делу прешао 
у доњи регистар. Постцентрални део нижи је од претцентралног. 

Слика 22. Интонограм исказа У вас е3сть простой карандаш? (Русская грамматика 
1980: 108)

Врло је важно имати у виду следеће чињенице: а) ИК-3 обухва-
та цео дијапазон гласа говорника и управо ширина дијапазона пред-
ставља велику тешкоћу121 за оне који уче руски (Брызгунова 1973: 

120 Мисли се на исказе с упитном речју.
121 Доказано је да је за говорнике 11 језика разних породица, типова и ареала, од-
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75); б) ИК-3 је најфрекветнија интонациона конструкција руског 
језика, јер овај тип кретања мелодијског тона претежно обликује и 
унутрашње фонетске синтагме у спонтаном говору (Муханов 1983: 
24; Мазина 1989: 10); Ј. А. Земска ИК-3 интонациону конструкцију 
која обликује унутрашње синтагме назива „неконечным типом ин-
тонационных конструкций”, такође наводећи да се она чешће упо-
требљава у разговорном језику (Земская 1979: 211); в) када се каже 
„узлазни” тон, у свести говорника руског језика прототип ове узлаз-
ности јесте управо ИК-3 (Янко 2004: 90−91), без обзира на то што 
узлазни тон имају ИК-4 и ИК-6. 

ИК-3 обликује унутрашње фонетске синтагме двосинтагмат-
ских исказа, а најчешће и две или више унутрашњих фонетских син-
тагми вишесинтагматских исказа. Пауза је у том случају најчешће 
психолошка и означавамо је косом линијом (/). Паузу на крају исказа, 
па и у унутрашњој синтагми која је праћена силазним покретом ме-
лодијског тона (као код ИК-1 и ИК-2) представљаћемо косом линијом 
обрнутог правца (\). У руској литератури обичнији су другачији ти-
пови означавања пауза после унутрашње и спољашње фонетске син-
тагме: коса и усправна линија (Брызгунова 1963; Брызгунова 1964, 
Брызгунова 1969, Русская грамматика 1980, Терзић 2003, Одинцо-
ва 2008 и многи други) или једна и две усправне линије (Касаткин 
2003). Начин који смо изабрали чини нам се најприхватљивијим, јер 
нам донекле и визуализује тај успон и пад мелодијског тона, а број 
изнад вокалског гласа централног дела конструкције указује и на 
тип мелодијског кретања тона. Овакве линије за узлазно и силазно 
кретање тона користи и С. В. Кодзасов (Кодзасов 2009а; Кодзасов 
2009б), али их не користи за сегментацију и кретање тона, већ само 
за кретање тона: ставља их одмах после слога с узлазним, односно 
силазним покретом тона. Ево како бисмо сегментацију и ознаку ин-
тонације представили у једном двосинтагматском исказу: Сегодня 
ве3чером / к нам придут го1сти.\ 

Изражавање упитности у руском и српском језику

Основни модел за ИК-3 било је питање без упитне речи. Питање 
без упитне речи представља основни, доминантни тип упитног ис-

носно енглеског, немачког, француског, шпанског, пољског, финског, мађарског, ки-
неског, арапског, вијетнамског и индонежанског ИК-3 представља највећу тешкоћу 
у усвајању и извор страног акцента (Вовк 1995: 32−48). 
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каза у руском језику, док у низу других језика ово није случај (Мазина 
1981: 81), па ни у српском језику. Иако у српском језику постоје иска-
зи у којима се само интонацијом изражава упитност, они не домини-
рају у начину изражавања упитности у српском језику. Свим руским 
исказима без упитне речи одговарали би српски искази с речцама 
ли, да ли, или најједноставније, разговорно, уз помоћ упитне речце 
из разговорног језика је л’. Па, уколико неког желимо да питамо има 
ли обичну оловку, у руском бисмо ово учинили питањем без упитне 
речи: У тебя есть простой карандаш?, а на српском бисмо употреби-
ли речцу ли: Имаш ли оловку? или, можда најпре, ако се ради о разго-
ворном језику, Је л’ имаш обичну оловку? Па чак и када бисмо избаци-
ли речцу је л’ и добили исказ Имаш обичну оловку? кретање тона би 
остало силазно, врло слично обавештајном исказу (са тонским успо-
ном у првом делу и падом у другом делу исказа). 

Код А. Пеца читамо: „када се изјавна реченица јавља у функцији 
упитне, њено тонско дизање достиже врхунац управо на крају говор-
ног такта што и даје реченицама овог типа посебну семантичку вред-
ност” (Peco 1971: 94). Уколико је А. Пецо у праву, онда се овај модел 
приближава, „пољском” моделу (са степенастим успоном према крају 
исказа). Код И. Лехисте и П. Ивића стоји да се у оваквим исказима 
„примењује изврнута кривуља F0”, на последњој или претпоследњој 
речи у исказу, у зависности од тога да ли је реч с дугим узлазним 
(претпоследња) или дугим силазним (последња) у исказу (Лехисте, 
Ивић 1996: 232). Ово пак приближава кретање тона контури ИК-3122. 

Код Ј. Јокановић-Михајлов читамо да „упитне реченице без лек-
сичког знака упитности остварују највећи успон у оквиру речи која је 
носилац логичког акцента, после чега следи постепени пад ФОТ123” (Јо-
кановић-Михајлов 2006: 233). На интонограму који илуструје кретање 
тона у упитном исказу с упитном речју и упитном исказу без упитне 
речи (Јокановић-Михајлов 2006: 223, сл. 148), можемо видети да је 

122 Павле Ивић је радио експерименталну анализу, па сматрамо да опис „изврну-
та кривуља F0” тачно осликава кретање тона. Међутим, сви његови испитаници су 
били из Војводине, која има и своје интонационе специфичности, тако да нисмо 
потпуно сигурни да је у праву. Од једне студенткиње из Војводине смо чули да се 
врло често у говору за значење упитности, поред специфичне интонације, при-
мењује и ред речи (који у бројним језицима представља основно средство за иска-
зивање упитности, али не и у српском језику). Она нам је дала овакав пример: Пав-
ле дошао је? (центар на речи дошао). Овај исказ је изговорила, заиста, с кретањем 
мелодијског тона сличан опису Павла Ивића. 
123 ФОТ је скраћеница за фреквенцију основног тона.
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дијапазон у ком се тон креће готово идентичан код оба типа исказа. Не 
можемо, дакле, говорити о сличности кретања тона у српском (дијапа-
зон сличан упитном исказу с упитном речју) и руском (читав говорни 
дијапазон, много шири од дијапазона упитног исказа с упитном речју). 
Можемо закључити да је покрет тона према својој контури ближи ру-
ској ИК-3 него тзв. „пољском” моделу, али је дијапазон гласа говорника 
далеко мањи него у руском. Питања без упитне речи у српском језику 
се употребљавају по изузетку, док су у руском – она основни показа-
тељ упитности и у овом лежи крупна разлика између два језика.

ИК-3 и унутрашње фонетске синтагме у руском и српском. 
Прототип узлазног кретања тона

Још једна битна разлика руског језика у односу на српски у вези 
с контуром тона као код ИК-3 јесте и та што се у руском језику ИК-3 
најчешће користи у унутрашњим синтагмама двосинтагматских и 
вишесинтагматских исказа, нарочито у спонтаном говору,124 (Муха-
нов 1983: 24) док српски језик, уколико пауза и јесте на истом месту 
као у руском језику – никако нема покрет тона као у исказима без 
упитне речи. Ево шта о интонацији „нефиналних” синтагми кажу И. 
Лехисте и П. Ивић: „Запажамо да је ниво целе речи (последње речи 
првог конституента сложене реченице – Ј. Г.) био повишен; степен 
узлазности је такав да је ниво те речи виши од нивоа претходне речи, 
мада не толико висок као ниво речи на почетку реченице” (Ивић, Ле-
хисте 1996: 230). Или како вели Ј. Јокановић-Михајлов: „(…) основна 
линија мелодије (је – J. Г.) благи лук, односно мирна тонска линија, 
модификована карактеристичним прелазима на спојевима клауза 
(…)“ (Јокановић-Михајлов 2006: 263). Уколико уважимо све што смо 
навели и апстрахујемо кретање тона унутрашњих фонетских синтаг-
ми у спрском језику (Ивић, Лехисте 1996: 231, илустрација 3.8 и 3.9), 
можемо извести једну овакву контуру кретања мелодијског тона: 

124 Иако кретање тона у упитним исказима без упитне речи и унутрашњим фонет-
ским синтагмама није идентично, односно пад мелодијског тона мањи је на по-
стцентралном делу унутрашње синтагме него на постцентралном делу упитног 
исказа (Оде 2007: 248), ова разлика није релевантна за слух, поготово не за учење 
руског језика. М. В. Панов на моделу реченица Ты с ним разговаривал? и Ты с ним 
разговаривал, (а я ещё нет) каже да можемо проверити да се обе синтагме (и син-
тагма из обавештајног, као и сам упитни исказ) изговарају исто, тако што ћемо 
направити звучни запис упитног исказа и унутрашње фонетске синтагме, а онда 
део до паузе (запете) из обавештајног исказа заменити упитним без упитне речи и 
обрнуто – неће бити никаквих нелогичности (Панов 1999: 85). 
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Слика 23. Типична контура кретања мелодијског тона у унутрашњој фонетској 
синтагми српског језика 

Дата контура се разликује од контуре ИК-3, коју, уколико се по-
служимо истим начином бележења, можемо означити овако:

 

Слика 24. Типична контура кретања мелодијског тона у унутрашњој фонетској 
синтагми руског језика

Када упоредимо слике 23 и 24. видимо огромне разлике у ти-
пичној контури кретања тона и постаје јасно зашто је тако тешко 
усвојити ИК-3: аутоматизоване говорне навике које су код говорни-
ка српског језика обликоване на један начин треба заменити нечим 
потпуно новим и непознатим (када узмемо у обзир дијапазон гласа и 
доминацију ИК-3 у унутрашњим фонетским синтагамама). Уколико 
додамо још и разлике у сегментацији исказа о којима ће бити речи 
(стране 225−228 књиге), јасно видимо зашто је ИК-3 тешко усвојити 
и зашто она представља извор страног акцента.

Прве три интонационе конструкције представљају интонациони 
минимум. Већ руска ИК-4, по нашем мишљењу, не треба да уђе у овај 
минимум због: а) своје стилске везаности (када се ради о унутрашњим 
синтагмама), б) уске везаности за одређени тип непотпуних и анкет-
них питања и в) велике сличности своје мелодијске контуре са кон-
туром српске најфреквентније контуре унутрашњих синтагми (слика 
23). О овоме пише и Д. Мирић (Мирић 1991: 56). Настава прозодије би 
требало да послужи томе да интонационе навике студената постану 
флексибилније у циљу што бољег усвајања интонације руског језика. 
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Четврта интонациона конструкција

ИК-4 

Дата конструкција незаменљива је у непотпуним питањима 
која почињу везником а у питањима са нијансом захтева: А Ната́ша? 
Врло често се ИК-4 среће у исказима анкетног типа: Ваше и́мя? На 
претцентралном делу тон се креће у средњем регистру, на центру он 
прави силазни покрет, прешавши у доњи регистар, док се на пост-
централном делу тон враћа у средњи регистар, на ниво нешто виши 
од претцентралног дела.  

Слика 25. Интонограм исказа Что в фи4зике? (Русская грамматика 1980: 116)

Овај конкретни исказ који нам осликава кретање мелодијског 
тона (слика 25) не припада непотпуним упитним исказима, већ 
упитним исказима с упитном речју, који, када су обликовани с ИК-4 
добијају нијансу захтева. 

 

ИК-3 и ИК-4 у унутрашњим фонетским синтагмама

ИК-4 може се реализовати и у унутрашњим фонетским синтаг-
мама, на истом месту где се реализује кретање тона ИК-3. ИК-4 ти-
пичнија је при читању текста и говору спикера, (Брызгунова 1969: 
88) или када се при говору ослањамо на претходно припремљен 
текст у некој званичној ситуацији (Муханов 1983: 24), односно пре-
тежно у пословном, званичном, књишком стилу (Одинцова 2008: 
218). Другим речима, варирање ИК-3 и ИК-4 у унутрашњим синтаг-
мама истог лексичког садржаја није сврсисходно, јер је ИК-3 типич-
на конструкција говора, док је ИК-4 уско везана за одређени стил. 
Уколико се дода сличност са кретањем тона са српским унутрашњим 
синтагмама (слика 23), где је једина разлика у односу на руску кон-
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струкцију у висини тона која се достиже у постцентралном делу (у 
српском је претцентрални део нижи од постцентралног, док је у ру-
ском виши125), јасно је да ову реализацију у унутрашњим фонетским 
синтагмама треба у интонационом минимуму изоставити.

 

Пета и шеста интонациона конструкција. ИК-5 и ИК-6

Укратко ћемо представити још ИК-5 и ИК-6. Обе ове конструк-
ције у комуникативном смислу су заменљиве са ИК-2, која је много 
фреквентнија у говору. Обе одликује изразити емоционални тембр, 
који, према нашем схватању, не улази у обим термина интонација. 
Како модел интонације Ј. Бризгунове не би био потпун без њих, крат-
ко их представљамо, док ИК-7 потпуно искључујемо126. Дате кон-
струкције нећемо ни упоређивати са српским. 

ИК-5 

Модел за ИК-5 јесу узвични искази којима се исказује висок сте-
пен неке особине, стања, количине. Датим исказом се оцењује ситу-
ација (особина, количина) која је несвакидашња. Ова конструкција 
има два интонациона центра, један је на речи којом се, на пример, си-
туација оцењује, а други центар – на оној речи коју оцењујемо. Какой 
сегодня день прекрасный!  На претцентралном делу тон у средњем 
регистру, на првом центру тон прави узлазни покрет и прелази у 
горњи регистар. Све до другог центра тон остаје у горњем регистру 
с минималним силазним кретањем. На другом центру тон прави 
силазни покрет. На постцентралном делу тон је у доњем регистру, 
нижи од претцентралног нивоа.    

125 И ово можемо поткрепити магистарским радом Н. Е. Лузикове: „ИК-4 је најчешће 
била замењивана с ИК-2, коју карактерише пад тона на вокалу” (Лузикова 2011: 20).
126 Овако поступа и Л. Л. Кастакин (Касаткин 2003) у свом уџбенику фонетике. ИК-7 
одликује и „гркљанска експлозија” („гортанный взрыв”), односно специфичан звук 
који праве гласне жице (Панов 2007: 821). 
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Слика 26. Интонограм исказа Кака5я в мире ти5шь! (Русская грамматика 1980: 116)

ИК-6  

ИК-6 се реалзује на истим типовима исказима као ИК-5. Разлика 
је у томе што ови искази квалификују свакидашњу ситуацију (количи-
ну, особину). На претцентралном делу тон је у средњем регистру. На 
центру тон прави узлазан покрет и прелази у горњи регистар. На до-
стигнутом нивоу тон се задржава и на постцентралном делу. 

Слика 27. Интонограм исказа Когда6 он придёт?127 (Русская грамматика 1980: 119)

ИК-6 се може наћи у унутрашњим синтагмама вишесинтагмат-
ских исказа, али у у случајевима када говорник жели да нагласи емо-
ционалност, узвишеност, свечаност (Антонова 1988: 46). 

127 Дати интонограм јесте интонограм упитног исказа с упитном речју, реализо-
ван с ИК-6. У овом случају ИК-6 уноси у упитни исказ нијансу недоумице или раз-
мишљања (Одинцова 2008: 254). 
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Подела исказа на фонетске синтагме. Сегментација

Исказ је, основна комуникативна и прозодијска јединица која 
се може делити на мање јединице, такође интонационо уобличене: 
фонетске синтагме. Та подела исказа на фонетске синтагме назива се 
„сегментација” (Јокановић−Михајлов 1994: 32), а на руском „синтаг-
матическое членение”.

Паузе

Сегменатација исказа постиже се прављењем пауза („паузы”) 
које представљају важну компоненту читавог процеса поделе на фо-
нетске синтагме. Паузе могу бити реалне („реальные”) и психолош-
ке („психологические”) (Богатырева 1980: 20). Реалне паузе се још 
називају „пуним” паузама („полная пауза”), оне прекидају звучање, 
односно говор, а психолошке „звучним” („звучащая пауза”) – оне не 
прекидају говор, већ се ефекат паузе постиже продужавањем трајања 
гласа на крају фонетске синтагме (Златоустова 1981: 64). 

Паузу не можемо направити у оквиру исте фонетске речи, или 
на произвољном месту у исказу (више о овоме у Стоева 2001: 171). 
Уколико посматрамо однос реченице и исказа – може се извести 
закључак да „нема константног подударања између знакова интер-
пункције и паузације, односно сегментације” (Логинова 1995: 46). 

Паузе одређује семантика конкретног исказа. Без обзира на срод-
ност два језика, семантика исказа се друкчије доживљава у руском и 
српском језику: А. Терзић сматра да нарочиту тешкоћу за оне који желе 
да науче руски језик представља „синтагматско рашчлањивање и пра-
вилна употреба интонационих конструкција” (Терзић 2001: 39). Слично 
сматра и М. В. Шутова када говори о учењу руског језика: „пре свега треба 
развијати навике правилне сегментације исказа и текста, интонационог 
обликовања спољашњих и унутрашњих синтагми” (Шутова 1999: 48). 

Пошто сегментацију исказа руског језика сматрамо „слабом 
тачком” за говорнике српског језика, побројаћемо различите типове 
исказа код којих постоји разлика у месту паузе у руском и српском, у 
броју фонетских синтагми, а указаћемо и на могуће разлоге ових раз-
лика128. Све исказе руског језика смо узели из већ објављених радо-
ва, како не бисмо сами креирали место паузе и направили нехотичне 

128 Дата запажања су наша. Објављено у часопису Русский язык за рубежом (Гинич 2014).
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грешке. Када се ради о српским еквивалентима – руководили смо се 
својом компетенцијом изворног говорника. 

Сегментација руског језика у поређењу са српским

1) Двосинтагматски исказ у руском језику – једносинтагматски 
у српском (један предикат)

А. Терзић (Терзић 1984: 87) наводи следеће примере: Вечером 
/ к нам придут гости.|129; Белград –/ столица Югославии.| Код Ј. А. 
Бризгунове налазимо следећи пример: Архитектор Иванов − / ав-
тор этого проекта. (Брызгунова 1967: 40)

У српском језику се на месту паузе у руском налази помоћни гла-
гол који везује леву и десну страну исказа и немогуће је на датом ме-
сту направити паузу: Увече ће нам доћи гости. Београд је главни град 
Југославије. Архитектор Иванов је аутор овог пројекта. У српском 
језику помоћни глагол представља везивно ткиво исказа, док је у ру-
ском то пауза. Навешћемо још један пример: Он и она / прекрасная 
пара.130 (Oдинцова 2008: 195) – Он и она су прелеп пар. 

2) Двосинтагматски исказ у руском језику – једносинтагматски 
у српском (два предиката, зависно-сложени исказ); у руском запета 
пред везником, у српском без запете.

Дата разлика у месту паузе се среће у зависносложеним искази-
ма пред везницима что, чтобы, как, когда, где. У руском се дати тип 

129 Сегментацију А. Терзић бележи косим линијама (узлазни тон) и усправним ли-
нијама (силазни тон). 
130 У наведеним исказима пауза је врло често на овом месту, иако не и обавезно. 
Један исти синтаксички модел може различито бити сегментиран: Мы читали кни-
гуʺ и Мыʺ / читали книгуʺ. (Бондарко, Вербицкая, Гордина 2004: 126). Сама чиње-
ница да се у српском језику на датом месту не може направити пауза, завређује 
да дати исказ посматрамо као двосинтагматски руски према једносинтагматском 
српском. У руском језику Ј. А. Бризгунова према томе да ли паузе мора или не мора 
бити на одређеном месту у исказу, сегментацију назива обавезном и необавезном 
(факултативном) (Брызгунова 1977: 183−185). Дате термине нисмо помињали, јер 
термин „факултативан” може значити да паузу можемо и не морамо направити, те 
се може протумачити и тако да се пауза прави по изузетку. Уколико паузу правимо 
по изузетку – уклапамо се у модел сегментације српског језика, а пошто навике 
сегментације треба потпуно изменити код студената изворних говорника српског 
језика – сматрамо да исказе треба увек максимално сегментирати и реализовати 
све „факултативне” паузе.  
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реченица синтаксички одваја запетом, пред којом се прави и пауза, 
док у српском то није случај: 

Я думаю, / что это скоро пройдёт. (Муханов 2006: 50) Мислим 
да ће ово ускоро проћи.

Вам надо попросить, / чтобы выключили свет. (Одинцова 2008: 
189) Треба да замолите да неко искључи светло. 

Вы не знаете, / как проехать в центр? (Караванова 2008: 67) 
Знате ли како да дођем до центра?

Мы поедем за город, / когда будет хорошая погода. (Одинцова 
2008: 196) Ићи ћемо на излет када буде лепо време.

Вы не скажете, / где находится метро? (Караванова 20083: 67) 
Реците ми где се налази метро.

  

3) Двосинтагматски исказ у руском језику – једносинтагматски 
у српском (два предиката, речца ли, неуправни говор); у руском – за-
пета, у српском без запете;

Нина спросила меня, / уезжаю ли я завтра. (Одинцова 2008: 184) 
Нина ме је питала да ли одлазим сутра. (Нина ме је питала одлазим 
ли сутра.) 

4) Двосинтагматски исказ у руском – једносинтагматски у српском 
(један предикат, прилошка допуна (или прави објекат) прво именица/
придев/прилог/предлошко-падежна конструкција + глагол) 

Русский язык / ему нравится. (Одинцова 2008: 193) Руски језик 
му се свиђа.

Телевизор / не работает. (Одинцова 2008: 193) Телевизор не ради.

За завтраком / он ничего не ел. (Одинцова 2008: 193) За доруч-
ком он ништа није јео.

5) Двосинтагматски исказ у руском – једносинтагматски у 
српском (два предиката; допуна у инфинитиву у руском, да + презент 
у српском).
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Посоветую вам / лечиться народными лекарствами (Одинцова 
2008: 362). Саветујем вам да се лечите народним лековима.

6) Двосинтагматски исказ у руском – једносинтагматски у српском.

Ко мне придёте / через пять дней. (Одинцова 2008: 362) Код 
мене ћете доћи за пет дана.

Такие красивые девушки / учатся только на филологическом 
факультете. (Одинцова 2008: 352) Тако лепе девојке студирају само 
на Филолошком факултету.

У последња три типа исказа (4), (5) и (6) нема неког синтаксич-
ког нити семантичког разлога за паузу у руском језику. Ипак, пауза 
постоји. У првом исказу  пауза се прави да би се „ојачала повезаност 
значења унутрашње синтагме с наредним контекстом исказа, као и 
да би се истакло значење краја исказа”, односно спољашње фонетске 
синтагме (Логинова 1995: 45). У другом исказу пауза је направљена 
јер је сам исказ предугачак.

Интересантан је и податак да је дужина фонетске синтагме у 
руском језику „седам слогова, колики је обим човекове оперативне 
меморије“ (Зубкова 1985: 68; фуснота 2), док је та дужина, по нашем 
мишљењу, а судећи и по томе што су паузе у српском ређе, свакако 
већа (нисмо нашли релевантне податке). 

У српској фонетској литератури на разлике у навикама сегмен-
тације у руском и српском језику прва је указала је Ј. Јокановић-Ми-
хајлов у књизи Прозодија и говорна култура, на исказу: Думаю, ты в 
этом не прав. Мислим да ту ниси у праву. Она указује на следеће: „У 
оба језика искази су слични, чак и по реду речи, затим по могућно-
стима померања надређених акцената у хијерархији (…), али с једном 
великом разликом: (…) појава везничког елемента да, који испред 
себе не тражи паузу, спречава очекивану сегментацију на тактове” 
(Јокановић-Михајлов 2012: 98). Потпуно се сложивши с Ј. Јокановић, 
сматрамо да се исказ Думаю,/ ты в этом не прав – може проширити 
везничком речју что без промене значења: Думаю, / что ты в этом 
не прав – тако да сегментација остане потпуно иста. Разлика није у 
присуству / одсуству везничке речи, већ у потпуној разлици њиховог 
третмана у два језика, што се преноси и на интерпункцију – запета 
пред везничком речју у руском и њено одсуство у српском. 
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Сегментација представља једну он најважнијих функција инто-
нације. Сегментацијом исказ постаје комуникативно доступан. До-
стизање овог циља, комуникативне доступности исказа (разумевања 
комуникативне вредности исказа), у српском и руском се постиже 
на различит начин: у руском прављењем чешћих пауза, а у српском 
тако што лева половина исказа „обгрљује” десну, правећи с њом јед-
ну целину, наравно, без паузе. Паузе се у говору у руском језику праве 
чешће него у српском, фонетска синтагма је краћа. Руски језик тежи 
чешћој сегментацији (анализи, „растављању” исказа на делове), док 
српски тежи ређој сегментацији (синтези – повезивању исказа у јед-
ну целину), па имамо ову неподударност по питању броја фонетских 
синтагми релативно кратких исказа: две синтагме у руском (анали-
тички тип језика по питању сегментације) једну синтагму у српском 
(синтетички тип језика по питању сегментације131), тежња да се ис-
каз обједини у једну целину.

Интонационе јединице руског језика без могућности сег-
ментације

Пошто се у руском језику пауза чешће прави него у српском – из-
ворни говорници српског језика не могу имати ову компетенцију, већ 
би требало да увежбавају место паузе на великом броју исказа. Да би 
им се указале све могућности за место паузе – требало би побројати 
и све случајеве када и које две (фонетске) речи обавезно морају бити 
у истој фонетској синтагми. Пример дајемо према приручнику И. В. 
Одинцове Звуки. Ритмика. Интонация (Одинцова 2008:193−194), с 
тим што смо сваки од исказа додатно обележили паузама и понуди-
ли додатну могућност у којој се дати сегменти налазе у различитим 
деловима фонетских синтагми (променом реда речи). 

1) атрибут + реч на коју се односи, само у директном контакту, 
на пример: Он купил / хороший магнитофон.\ Уколико се промени 
ред речи – ове две речи могу се наћи и у различитим фонетским син-
тагмама: Магнитофон / он купил хороший.\ 

2) прелазни глагол + реч у постпозицији: Я / читаю книгу.\ 
Книгу / я читаю.\ 

131 Наши термини.
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3) глагол + инфинитив у постпозицији: Он / пошёл гулять.\ 
Гулять / он пошёл.\  

4) глагол + прилог за налин или количину у препозицији: Он / 
быстро читает.\ Быстро / он читает.\ 

5) предикат + субјекат у постпозицији: Наступила зима.\ 
Зима / наступила.\

6) предикат + прилошка одредба за место или правац кретања: 
Он / поехал в центр.\ В центр / он поехал.\

20
ПОНОВИТЕ И ОДГОВОРИТЕ

1. Шта је дијапазон гласа, а шта су регистри?
2. Колики је индивидулани дијапазон гласа просечног говорника?
3. Који регистри постоје? 
4. Кратко објасните разлике између дијапазона гласа који се ко-

ристи у северним у односу на јужне говоре. Који говори су бли-
жи књижевном језику по дијапазону?

5. Ко је дао фонолошки преглед руске интонације? Како се зове 
једно устаљено кретање мелодијског тона на једној фонетској 
синтагми или исказу?

6. Наведите делове интонационе конструкције. Постоје ли иска-
зи који не морају имати све делове? Који део је обавезан?

7. У којим исказима се реализује ИК-1? Наведите један пример 
исказа са сва три дела ИК. Како се креће мелодијски тон код 
ИК-1 (имајући у виду исказе са сва три дела ИК)?

8. У којим исказима се реализује ИК-2? Наведите један пример 
исказа са сва три дела ИК. Како се креће мелодијски тон код 
ИК-2 (имајући у виду исказе са сва три дела ИК)?

9. И ИК-1 и ИК-2 могу се реализовати у оквиру обавештајних ис-
каза или унутрашњих синтагми вишесинтагматских исказа. У 
чему се огледа специфичност реализације ИК-1, а у чему ИК-2? 
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Која од две конструкције има „рани тајминг”, која „касни тај-
минг”? Објасните шта је то „рани тајминг”, а шта „касни тај-
минг”. Упоредите са српским језиком.

10. У којим исказима се реализује ИК-3? Наведите један пример 
исказа са сва три дела ИК. Како се креће мелодијски тон код 
ИК-3 (имајући у виду исказе са сва три дела ИК). 

11. Колики дијапазон гласа говорника обухвата ИК-3?
12. Шта је специфично за ИК-3, каква је ово конструкција по 

фреквентности? У ком стилу се најчешће употребљава? До-
датно објасните чињеницу да је ово прототипично узлазно 
кретање тона за говорнике руског језика.

13. Које су разлике у изражавању упитности у руском и српском 
језику?

14. Како се мелодијски тон креће у унутрашњим синтагмама у ру-
ском језику, а како у српском? Јесу ли ове разлике битне? Да 
ли говорници српског језика лако овладавају кретањем мело-
дијског тона у руском језику?

15. У којим исказима се реализује ИК-4? Наведите један пример 
исказа са сва три дела ИК. Како се креће мелодијски тон код 
ИК-4 (имајући у виду исказе са сва три дела ИК)?

16. Зашто ИК-4 не би требало да буде део интонационог миниму-
ма у настави интонације?

17. У којим исказима се реализују ИК-5 и ИК-6? Наведите један 
пример исказа са сва три дела ИК са ИК-5 и ИК-6. Како се креће 
мелодијски тон код ИК-5 и ИК6 (имајући у виду исказе са сва 
три дела ИК)?

18. Које ИК имају узлазно кретање тона? Које од узлазних кре-
тања је типично за руски језик?

19. Шта је сегментација? Какве врсте пауза постоје? 
20. Колико је тешко (и важно) овладати навикама сегментације и 

правилне интонације руског језика?
21. Које су основне разлике у сегментацији исказа руског и српског 

језика?
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АРТИКУЛАЦИОНА БАЗА132

Тешкоће у овладавању изговором једног језика у целини лак-
ше се превазилазе уколико се овлада специфичностима артикула-
ционе базе руског језика. Шта је сама артикулациона база? Како ов-
ладати артикулационом базом? Артикулациона база најједностав-
није се дефинише као „скуп устаљених говорних навика”, или „све-
укупност изговорних тенденција” (Ахманова 1966: 55) матерњих 
говорника једног језика. Иако неки аутори сматрају да описи арти-
кулационе базе остају више на нивоу импресија (Кодзасов, Кривно-
ва 2001: 313), данас су, ипак, конкретне особености артикулационе 
базе руског језика дефинисане. Још је Ј. А. Бризгунова (Брызгунова 
1963) говорила о конкретним карактеристикама артикулационе 
базе руског језика, проширивши сам појам артикулационе базе, не 
посматрајући артикулациону базу само у „односу на одређене ета-
лоне гласова и артикулационе покрете, већ и у односу на читаву 
гласовну организацију речи, синтагме и фразе” (Логинова 2004: 
14). Неке од особености експлициране су у уџбеницима С. В. Књазе-
ва и С. К. Пожарицке (Князев, Пожарицкая 2005: 144; Князев, Пожа-
рицкая 2011: 189−190). 

Иако се под појмом артикулационе базе подразумева скуп 
устаљених говорних навика, ми сматрамо да је сам термин „артикула-
циона база” потребно поновно дефинисати: није сама артикулациона 
база скуп устаљених навика изворних говорника неког језика, већ се 
услед устаљених говорних навика изворних говорника артикулацио-
на база на одређени начин формира. Можда би најпрецизнија била де-
финиција Ј. А. Бризгунове: „артикулациона база је систем рада говор-
ног апарата” (Брызгунова 1977: 81), додали бисмо: који произилази из 
устаљених навика изговора гласова, ритмике речи и интонације.  

Тешко је овладати у потпуности артикулационом базом било ког 
страног језика. Овладати артикулационом базом руског језика би, у 
ствари, значило научити руски језик без примеса страног акцента.

132 Део у вези с артикулационом базом представља део докторске дисертације (Ги-
нић 2013:94−97), као и део радова насталих на основу дисертације (Гинич 2014 и 
Гинић 2018). 
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Артикулациона база руског језика у поређењу са српском (Арти-
куляцио́нная ба́за ру́сского языка́)

Од једанаест карактеристика руске артикулационе базе које 
су наведене у уџбеницима С. В. Књазева и С. К. Пожарицке, шест се 
директно тичу прозодијских јединица и средстава. Управо се у овим 
сегментима разликују карактеристике артикулационе базе српског 
језика у односу на руски.  

 Како би се исправно формирале фонетске навике и умења, мо-
рамо имати у виду следеће особености руске артикулационе базе у 
односу на српску: 

1) постојање „палатализације” као појаве у савременом руском 
језику; српски језик не познаје ову допунску артикулацију у синхро-
нијском значењу133, односно, не познаје опозиције палатализован/ 
непалатализован сугласнички глас. Правилан изговор палатализо-
ваних гласова кључан је фактор за правилан изговор наредног ак-
центованог или неакцентованог вокалског гласа; 

2) постојање неједнородних вокалских акцентованих гласова, 
дифтонгоида и полифтонгоида у руском језику. Српски језик овакве 
гласове не познаје, стога говорник српског језика мора да усваја нове 
навике „отворености”, односно „затворености” конкретних вокал-
ских гласова;

3) постојање специфичне ритмике речи. Артикулациона база 
срског језика није навикнута на ову специфичност;

4) постојање акценатског језгра, које обухвата акцентовани и 
први предакцентовани слог, које артикулациона база српског језика 
не познаје (више о прозодијском језгру на странама 193−194 књиге);

5) постојање узлазно-силазног мелодијског кретања тона с на-
глим узлазним покретом тона и почетком пада у оквиру истог во-
калског гласа. Овакво кретање тона, типично за артикулациону базу 
руског језкика, српски језик не познаје;
133 Под палатализацијом се подразумева да палатализован сугласнички глас, по-
ред основне артикулације има и допунску, језичну артикулацију. Палатализација 
се огледа у покрету предњег и средњег дела језика према тврдом непцу. Будући 
да у руском језику има 15 палатализованих сугласничких гласова од 37, можемо 
закључити да се језик врло често креће према тврдом непцу у склопу допунске ар-
тикулације. Овај покрет није својствен артикулационој бази српског језика, однос-
но морамо усвојити нову навику (о палатализацији као допунској артикулацији и 
палатализованим гласовима на странама 49−50 ове књиге). 
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6) могућност брзог пребацивања (рус. „переключение”) с јед-
ног типа артикулације на други (меки сугласнички гласови могу да 
стоје поред тврдих гласова), или: „лакоћа прелаза с „режима” пала-
тализације на „режим” непалатализације, односно лакоћа алтерни-
рања „тврдих” и „меких” слогова134 у оквиру исте речи” (Корниенко 
1995: 52).

Додали бисмо још две особености, које аутори нису убројали у 
скуп устаљених говорних навика, па самим тим ни у одлике руске 
атикулационе базе, које дати репертоар одлика руске артикулацио-
не базе у односу на српску допуњују: постојање квантитативне и ква-
литативне редукције неакцентованих вокалских гласова. Артикула-
циона база српског језика не познаје редукције вокалских гласова; 
постојање великог броја реалних и психолошких пауза у оквиру ис-
каза. Српски језик има потпуно различите навике сегментације.

Особине које приближавају српску и руску артикулациону базу 
су: концентрисаност артикулација сугласничких гласова у усној 
дупљи (нема увуларних, фарингалних, епиглоталних и ларингалних 
гласова); чешће су дорсалне језичке артикулације у односу на апи-
кално-алвеоларне; регресивно усмерене асимилације; велики вокал-
ски простор (од предњег реда гласа [и] до задњег реда гласова [о] и 
[у]); постојање фонационих разлика по тону, одсуство фонационих 
разлика према напрегнутости и аспирацији; неизразитост слогов-
них граница. 

21
ПОНОВИТЕ И ОДГОВОРИТЕ

1.  Шта је артикулациона база једног језика?
2. Наведите неколико особина по којима је руска артикулациона 

база блиска српској. Објасните кратко.
3. Наведите неколико особина по којима је руска артикулациона 

база различита од српске. Објасните кратко.

134 „Опозиција „тврдоћа“ − „мекоћа“ се реализује на целом слогу“ (Корниенко 1995: 52).  
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