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СКРАЋЕНО ПИСАЊЕ РЕЧИ
Тетраграм Ј X В X је старојеврејско скраћено написано име Божје
Ј А 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 црквенословенском правопису типа др или гђа у нашем савременом правопису, по коме
се, међутим, те скраћенице не обележавају никаквим знаком. У црквенословенском 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), и его 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 (м учбН И К Ђ ),
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.
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ABREVIATION OF WORDS
The Author speaks of abreviating words in the Church-Slavonic Language, and gives
a short alphabetic overview of abreviations.

