Фонетика
Граматика је наука која описује структуру језика, утврђујући његове гласовне,
обличке, творбене и реченичне особине. Граматика се обично сели на:
фонетику (са фонологијом) – тј. на науку о гласовима
морфологију – науку о облицима речи
творбу речи – науку о настанку нових речи
синтаксу – науку о реченици.
Као таква, граматика је пре свега описна (дескриптивна) наука. Осим тога,
граматика је скуп правила о језичким јединицама (о гласовима, о облицима, о
речима, о реченицама и њиховим деловима), па нас учи и правилности језика.
Фонетика и фонологија
Фонетика је део науке о језику који проучава гласове и њихове промене.
Гласови
Глас је звук настао пролазом ваздуха из плућа кроз гласне жице и говорне органе.
Он је најмања говорна јединица без посебног значења. Гласови се обележавају
графичким знацима – словима. Природа гласова зависи од положаја који поједини
делови говорног апарата заузимају при артикулацији гласова. Зато се на основу
положаја говорних органа гласови деле на самогласнике и сугласнике.
Гласови се и у црквенословенском језику, као и у српском, деле на самогласнике и
сугласнике.
Самогласници (вокали) се деле на:
тврде (задњега реда): a, o / ©, o¥ / u, y;
меке (предњега реда): q, œ, e, ∫, [, i, ®, √.
У старословенском језику словима = и ; обележавани су гласови са особитом
артикулацијом, неодређеном. Они су представљали гласове краће од вокала –
полувокале. У савременом црквенословенском језику та особеност полувокала се
није задржала: = и ; немају гласовну вредност.
Сугласници се, по месту творбе, деле на :
задњонепчане: g, k, x;
уснене: b, v, p, f;
зубне: d, Ω, z, s, t, ƒ, c;
предњонепчане: ', h, w, ] [j];
језичне: l, r;
усно-носне: m;
зубно-носне: n.
Обе старословенске азбуке – како глагољица тако и ћирилица – немају посебвно
слово за сугласник ј (сугласничко i). Слово j (кратко и) у граматикама се
карактерише као кратко „и“ и убраја се у полугласнике, али пошто има фонетску
реализацију ј – овде се сврстава у сугласнике. У црквенословенској азбуци
појављује се не тако давно; у споменицима старословенског језика, како канонског
тако и редакцијског периода, речи са j у финалном положају писали су се са i. Тако
нпр. црквенословенски придеви do/bryj, si/n®j писали су се као dobryi, sin®i.
Гласови ≈ и π су сложени и могу се назвати мешовитим.
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По звучности, сугласници се деле на:
звучне: b, v, g, d, ', z; l, m, n, r;
безвучне: p, f, k, t, s, w; x, c, h, ]
Звучни b, v, g, d, ', z су парњаци са безвучним p, f, k, t, s, w.
Предњонепчани сугласници ', h, w, ] су по своме пореклу – меки, и стога се спајају
са меким вокалима e и i. Писање тврдих a, o и u после предњонепчаних следи из
тога што су предњонепчани гласови резултат јотовања задњонепчаних сугласника
(g > ', k > h, x > w). У облицима множине и двојине допушта се писање y и œ после
предњонепчаних сугласника, јер вокали у том случају имају само функцију
разликовања облика (јд: i, a – мн / дв: y, œ). Понекад се после предњонепчаних, као
падежни наставци, јављају o и ∫.
Сугласници ' и w у црквенословенском језику понашају се као тврди, а h и ] као
меки. Код именица мушког рода после предњонепчаних пише се =, а код именица
женскога рода пише се ;: m¨'=, po/mo];. Код именица мушкога рода са завршетком
на h увек се пише ;: vra/h;, me/h;. Придеви неодређенога вида мушкога рода пишу се
са =: lo/'=, to/]=. Међутим, придеви неодређенога вида и партиципи претерита
активног I неодређенога вида од глагола -i- врсте пишу се са ; на крају: “‡te/h;.
Сугласничка група 'd по своме пореклу је мека, али је касније отврдла, стога се
после ње среће колебање у писању меких и тврдих самогласника: nade/'da –
nade/'de[, vo/'d; - vo'do/m;.
Сугласник c у старословенском језику био је мек, али у савременом
црквенословенском језику c се у падежним наставцима сједињује са y и =: “‡te/c=,
“‡tcy÷. Сједињавање c са o се не допушта: “‡tce/m=. Изузетак представља облик
'erc∆/v= (Макав 11, 1-2), али се среће и облик 'erc\/v=.
Гласовне промене
Гласовне промене су промене гласова унутар речи. То могу бити разна једначења,
умекшавања (палатализација, јотовање), губљење сугласника.
Палатализација је промена задњонепчаних сугласника у вези са
самогласницима предњега реда. Као гласовни процес – палатализација је врло
стара појава, ствар општесловенске заједнице, резултат доисторијске епохе
развитка словенских језика. Према условима, резултатима и времену разликују се
три палатализације: прва регресивна палатализација, друга регресивна
палатализација и трећа или прогресивна палатализација. Регресивна палатализација
је артикулационо прилагођавање претходног сугласника следећем самогласнику.
Код прве палатализације задњонепчани сугласници испред самогласника предњега
реда прелазе у предњонепчане сугласнике.
k
h
g + e, i, œ, ∫ > '
x
w
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Када се нпр. молитвом некоме обраћамо, употребљава се падешки облик вокатив,
који често има наставак -e. Ако пред тим наставком стоји задњонепчани сугласник,
он прелази у предњонепчани: helovµk= – helovµhe; bg∞= – b'∞e; dx∞= – dw∞e.
Код друге палатализације задњонепчани сугласници испред ∫ (од *oi, *ai), i (од
*oi) прелазе у зубне.
k
c
g + ∫, i > z
x
s
Наставак -∫ дифтоншког происхођења (од *ai) јавља се нпр. у локативу једнине и
множине именица м. р. -о- основа, а наставак -i (од *oi) у номинативу и вокативу
множине (у облицима у којима је био наставак -y, задњонепчани сугласници
остајали су неизмењени): “™trok= – “™troc∫; bg∞= – bz∞∫ - bo/zi; d¨x= – d¨s∫ - d¨si.
[Промену задњонепчаних сугласника не спречава ни сугласник в који стоји између
основе и наставка: vo/lxv= – volsvi÷.
Резултати друге палатализације јављају се у облицима придевске промене:
a™gg∞l;sk®j – a™gg∞l;st∫m=, a™gg∞l;st∫j, a™gg∞l;st®i; i™nohesk®j – i™nohest∫m=, i™nohest∫j, i™nohest®i. У
овим примерима најпре се као резултат палатализације јавила гласовна група -сц-,
која се затим упростила у -ст-.]
Код треће палатализације задњонепчани сугласници иза e, i, œ прелазе у зубне
сугласнике. Ова палатализација се врши када иза задњонепчаног сугласника не
стоји други сугласник, већ самогласник или ;.
k
c
e, i, œ + g > z
x
s
[Овим процесом објашњава се извођење гласа ц у суфиксима именица на -ec=, -ica:
“¶te/c=, vdovi/ca, а тако исто и промене код глаголских облика: voskli/knuti –
voskli/cati, prorekß – prorica/ti.]
Јотовање је стапање сугласника ј с претходним сугласником у квалитативно нов,
палатални сугласник или сугласничку групу. Као гласовни процес – јотовање је
прасловенска појава, чији се резултати огледају у старословенском језику као
регуларно смењивање сугласника и сугласничких група (с, з, д, т, ст, зд, к, г, х, ск,
зг, л, н, р, сн, зн, сл, др, тр, стр, б, в, м, п, тв).
Зубни сугласници d, z, s, t, c умекшавају и прелазе у предњонепчане сугласнике
или сугласничке групе.
d – 'd: sudi/ti – su'dß
z – ': skaza/ti – ska'ß
s – w: pisa/ti – piwß
t – ]: xotµti – xo]ß
c – h: “‡te/c= – “‡te/hesk®j
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[Група sk пред меким самогласником мења се у st а пред ј у ]: gal®le/jsk= – gal®le/jst∫,
i¶ska/ti – i¶]ß.]
Уснени сугласници b, v, p и m умекшавају се кроз уметање епентетскога л које се
јотује:
l[bi/ti – l[bl[÷;
lovi/ti – lovl[÷;
kupi/ti – kupl[÷;
lomi/ti – loml[÷.
Једначење сугласника по звучности. Када се звучни сугласник нађе пред
безвучним у непосредном додиру – мења се одговарајући безвучни. У префиксима
voz, i¶z, raz, када стоје пред безвучним сугласницима k, p, t, x, c, h мења се z у s:
rasko/pati, rasto/rgnuti, i¶sheza/ti. Префикс niz не мења z пред наведеним безвучним
сугласницима: nizposla/ti. Наведени префикси не мењају z ни пред w: vozwe/l= \¶si÷.
Губљење сугласника. Зубни сугласници d,t испред l, m, n и s испадају:
pa/dati – pa/l=,
plesti÷ – ple/l=.
Вежбања!
1. Објасните гласовне промене у следећим речима.
“™troc∫, d¨si, piwß, lovl[÷, dw∞e, bz∞∫, “‡te/hesk®j, b'∞e, gal®le/jst∫
2. Прочитајте, пронађите и објасните гласовне промене.
dr¨'e, da/'d; mi÷ vza/im= tri÷ xlµby (Лк 11, 5)
helovµhe, ©‡stavlœ/[ttisœ gr∫si÷ tvoi÷
vi/dite ru‡c∫ moi÷ i¶ n©/z∫ moi÷, q™k© sa/m= a™z= \™sm; (Лк 24, 39)
Провери своје знање!
Како се деле самогласници?
Како се, по месту творбе, деле сугласници?
Који су звучни, а који безвучни сугласници?
Каква је гласовна промена палатализација?
Који гласови се јављају као резултат прве палатализације, а који друге?
Каква је гласовна промена јотовање?
Како се јотују уснени сугласници b, v, p и m?
Qk© se÷, gr˜wnicy nalœko/wa lu/k=,o¥¶goto/vawa strµly v= tu/l∫,sostr∫lœ/ti vo mra/c∫ pra¶vyœ
se/rdcem= (Пс. 10, 2). Облик gr˜wnicy је номинатив множине именице код кога је
дошло до друге палатализације (-∫ дифтоншког происхођења од *ai).
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