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СКРАЋЕНО ПИСАЊЕ РЕЧИ

Тетраграм Ј X В X је старојеврејско скраћено написано име Божје 
ЈА Х В Е  (X) и то је првобитна, најстарија скраћеница која се сасгоји од 
четири слова. За скраћивање имена Божјег Грци су морали употребити две 
речи Rupiog ©eog -  Kg Фд, старословенски riT ЕкТ

Из грчкогправописа потиче начин скраћеногписања одређенихречи који 
налазимо у читавој писмености на црквенословенском језику у ширем смислу. 
Треба разликовати, уопште, две врсте скраћеница како у црквенословенском, 
тако и у савременом правопису: контракцију и суспензију. У првом случају 
изоставља се средина речи, нпр. др (доктор) и гђа (госпођа), а у другом се 
задржава само почетак речи, нпр, г. (господин), еп. (епископ), проф. 
(професор). И скраћенице типа СПЦ (Српска православна црква) и АЕМ 
(архиепископ и митрополит) настале су суспензијом. To се односи и на натпис 
на Христовом крсту, на црквенословенском језику 1.Н.Ц.1. (Исус Назарећанин 
цар јудејски). На грчком се натпис зове тхтХод, па отуда црквенословенски 
ТИТЈ1А. Иначе сам натпис на крсту није обележен никаквим знаком.

Титла је надредни знак којим се обележавају скрећенице у црквенос- 
ловенском правопису типа др или гђа у нашем савременом правопису, по коме 
се, међутим, те скраћенице не обележавају никаквим знаком. У црквенос- 
ловенском правопису се скраћују, углавном, речи које означавају сакралне 
појмове. Знак за скраћивање има исту функцију као ореол тј. означава светост 
носиоца дотичног имена. Некада се сакралне речи у писању нису скраћивале 
из практичних разлога (уштеде писаћег материјала и времена), иего  из 
традиционалних, чисто религиозних и етичких обзира. To скраћивање се још 
у грчкој средњевековној писмености првобитно примењивало само на 
одређени број речи, њих 15 (летнаест), Бог, Господ, Давид, Дух, Израиљ, Исус 
Христос, Јерусалим, крст, Мати, небо, Отац, Син, Спаситељ и човек. Доцније 
се проширио број речи које су се писале скраћено и то не само оне које су биле 
сакралног, него и профаног значења.

У црквенословенском правопису скраћеница треба да има најмање три 
слова. При скраћивању се,углавном, изосгављају самогласничка слова. Изнад 
тросложних скраћеница титла стоји на средњем слову, односно на другом од 
почетка, нпр. БГћ (БГћ), а у осталим случајевима по правилу стоји, такође, на 
другом слову од почетка, нпр. БГТШћ (БГОМћ), МТПКћ (мучбН И КЂ ), 
МЛТВЛ (МОДИТВА).



Други знак за обележавање скраћеница који има облик лука~ назива се 
ПОКРИТИЈЕ. To је црквенословенска реч и значи ПОКРИВ AJIO. Taj знак се 
удотребљава када с§ у скраћеници налази натписано неко слово,нпр. С - 
Хртоск (ХрТстот.), дпа-к СдпостоАтф Ређе се у таквој^потреби срећу остдла 
слова. To су Г, О, Р, Д, нпр. €ВА?€ (бВДГГблТб), ПррОКЂ (npopOKIk), и/^к-k 
(»ГмАрвктО, пртбчд (пр€дт€чде). Као што видимо, натписано слово Д је спојено 
са знаком за скраћивање у један облик.

Ако сакрална реч изгуби то своје значење, онда се пише нескраћено, нпр.
БОГТ*, BflflAli, ШТбЛТ., ДУОИ.

АЗБУЧНИ ПРЕГЈ1ЕД СКРАЋЕНИЦА

ДГГА*К, ДГЛСкТи, ДрХДГГА%, ДрХДГрЛСкТи, ДПЛЂ, Д11А ДПА(К1И1 , ДрХ1€ПКП1к

. ihr ^  v  д  _ ^
Бгт,, БжТи, Бжт^, SxTBCNHbiH, Бгмдт^ Бцд, Бдзкет*, Блгт., Блгкент., 

БаГДСАОК€НТ|, БлГТк, БлСА$КИТИ, Бб;ПАТИк1И^БА8хмк, Бм 4ш£, БгОГАДГОАИ8К1М, 
Багчтнш, Бгфбагтнми, Блтк, Бгдтство, Бл’гчтивк1и

ВАКД, ВАЧЦД, ВАЧ6СТВ0, ВЛЧССТВОВДТИ, ВОСКрнТб, ВОСКрСМ&ТИ, ВАКФ«̂ ЧИИК\,
в/Гком&чницд, воздрждмТе

ДЈ. /р.

^  ГДк,̂ ГДТК$|, гдрв, ГДИНТ., ГДСТ̂ ВДТИ, ГПЖД, ГПЖД, ГЛ*к1, ГЛЛДТН, ГЛГЛА, 
ГАЛАИ, ГЛАА, ГЛ6Т*к, ГЛТ», TATWAkl, ГААДТИ

A5fk, AXOBNhIM, Д1д, AXOBHW, ДвГд-к, ДВЦД, ДКТВО, ДШД, ДМк, A0BATB6HNW

ССТВ«, €СТТВ«, пр€€СТВ€ННк1И, ČtfAIC, €уГА1€, €1fAIC , 61КПТ., €ПКОП1>,
епкпств«

тSA0€4TMBklH 

ИЛКТ|, ИМрбКПк

s

и

|ИАК, 'ТиЛкСКТн, Т к л , Тбрлимт., ТерЛИМЛк, TpAHAAAk

_  _  _  Кt ^  » Т  Т  A
к р т т к , К р ф 6 Н 1 € , К рТ А к, К рТ Н Т €А к, KdM€NOCp4NIH

лA a -- Т  .
AIOBOrtAp’k ,  А10СК1И, AT 110



_  м  _А А  Т Т н Тмрт., ЛЛрОСТк, MATH, МЛрД1€, MATklHA, МЛТВД, МТИ, МТрк,
«Т€Р»а4|(ТК€ИНДД, ллјнл, мчмкг, МЧНЦД, МЦТ»; АЛДДНЦ ,̂ МДНЦ1», манцт»,
МАДИ€Ц1>, мддеитд, МЛМСА, МЧТбАк, многовгдтиТи, МОНДШКИ

N
^  N 6 * 0 , M G H h lH , НшЧ, HtTi, ИАД, N B N $ I» , Н €В €Ц ЈТ К €Н Н к 1 А ,  11дчртдн7е, 

И€БАПеА^ЧИк1)^к

Оцтк, Очк, Очб(тк», Очсмп., Очсм, Очких*

п
A "с" A a A ^  A Тпремростк, пртоАТ», прпввнЂ, пркт», npBH’k.^jippoK'k, пртечд, приш, 

пр|ГдОБНк1МН, ПДТк, nifltklA, П0ЖјГш&»С А ,  ПрИШТВТб, Прв4€, ПЈГвМИ , 
ПрВОПрбСТОАкНИЦк!

_  _  рT  'c А Т  Тржтво, рожтво, ржство, ржткент., рДВНОЧТКД

с
CT"k, СТК1И, СТИТбЛЦ̂  CTAk, CHk, СПСИТбЛк, СПСк, рцГбНтИСк; СЛНЦ€, (АНЦ€0 

BpÂ NW, <Р*Ц€, срцб, стртк, СМ*рТк, СмрТиНки, С&фТВО, Ср*ВСКДА ЦЈГкфВк, 
стдрчких^, сокршивше, содрждмТб

_  _  _  ^  т
трцд, ТрЧ€М*к, трческимт., Т0рЖТВб€Тк, ТВрДБ

<*r
« уЧ ТА к , СА^Чнк’К , вуч1|Цк1, С^Ч(Гч€€, «|4pANW , САрБАЖИТИ

X
ХрТОСк, Хртовт., ХртТАМИАГк, ХртТдНк!, Х$ДОЖТВО

ц
^  ^  T т  „ т тцрк, ЦрНЦД, црковк, Цртво, црТВ1€, ЦрК1И, ЦрКО€

ч
ЧАКк, члк-ћкт̂ .... т

ЧЛЧк, ЧАЧ6СК1И, ЧТк,
т  т4T6M*k, ЧТМкШ т

ЧТк1И

о
WC1JIA6TCA, W CTH M ’k

protođakon dr Dragan Protić 

ABREVIATION OF WORDS

The Author speaks of abreviating words in the Church-Slavonic Language, and gives 
a short alphabetic overview of abreviations.


