
АОРИСТ 

 

 За ст.сл. систем се претпостављало да је у њему већина глагола могла имати и аорист и 

имперфекат. Али, тако је било само у теорији: у ст.сл. се текстовима имперфекат најчешће градио 

од несвршених (99%), а аорист од свршених глагола (у око 40% случајева могао се градити и од 

несвршених). Аорист се гради од инфинитивне основе. 

 У ст.сл. су у употреби три аориста: један асигматски и два сигматска: 

1.Асигматски (прости) аорист, без сугласника –С- (сигме) као карактеристичног облика аориста; 

2. Сигматски стари аорист – са сигмом, сугласником –С- у току парадигме или са алтернацијом 

Х/С/Ш; 

3. Сигматски нови аоrист – са карактеристичном групом –ОХ-/-ОС-/-ОШ-. 

 Асигматски аорист се градио од глагола 1. инфинитивне врсте (са основом на сугласник) и 

2. инфинитивне врсте која испред основинског наставка – Н   - има сугласник (нпр. ГAС –Н¬-ТИ): 

ИТИ (ИД¬), ПAСТИ (ПAД-), МОШТИ (МОГ-), ВР}ШТИ (ВР%Г-), ОБР}СТИ   (ОБРЕТ-  ), ГАСН¬ТИ  

(ОУГАС-  ),  ЛЕШТИ   (ЛЕГ-   ).... 

  Кoд глагола са К/Г/Х на крају основе испред тематског суфикса –е- врши се 1. регресивна 

палатализација (1.л.ј. МОГ¬    -2.л.ј. МОЖЕ ...). 

 У ст.сл. текстовима асигматски је аорист од свих глагола ове врсте посвједочен само у 2. и 

3. лицу једнине, а у осталим лицима од многих глагола није посвједочен.  

  

 Сигматски стари аорист. Градио се од свих глагола: са инфинитивном основом на 

сугласник (као и асигматски) и од глагола са инфинитивном основом на самогласник . 

 

Код глагола са инфинитивном основом на сугласник карактеристични су следећи моменти:  

- основински самогласник се дужи: -о- > -a-, -e- > - ] -, - 5- > -i-: bosti (*bod-), aor. bas6.  re2i (*rek-) 

> r]h-6. 

- непосредно на основу додаје се аорисни суфикс –С- (испред којег се сугласник губи), ovo -S- iли у 

току промјене остаје: 

 - v]sti (<ved-) > v]d + s > v]s5, daqe promjena u tabelama ... bosti , bas6 (1.l.jed. aor), nesti , 

v6zn]s6 ... 



 или се смјењују –Х/С/Ш- (ако се инфинитивна основа завршава на –к-/-г-/-х-):   

-rekti , *rek+h > r]h-6. re`e ....   -te2i , *tek+h > teh6 ... 

- 2. и 3. лице једнине узимају се од асигматског аориста: 

bode .  bode >  re`e . re`e >  te`e . te`e >>> 

  

Zadatak: Napraviti aoriste od glagola: bosti. v]sti. re2i. trœsti. lœ2i. s]2i. te2i . 

 Код глагола са инфинитивном основом на самогласник варијанта са –Х/С/Ш- уопштила се 

код свих глагола: molih6 - moli[e - moliste> vid]h6 - vid][e - vid]ste.  

(једино се код глагола са основом на - œ- срећу двојаки облици: са –С- у току цијеле парадигме 

или са –Х/С/Ш-, видјети у табелама  гл. na`œti ). 

- 2. и 3. л. једнине представљају чисту основу (узимају се од асигматског аориста) и једино се код 

једносложних глаголајавља и пrоширење  -t6   (-st6): moli -moli . vid] - vid]. bi<st6< . da<st6<> 

Zadatak. Aorist od glagola: - nositi. moliti. kr5stiti. - o;mr]ti. prostr]ti. vid]ti. - gledati. 

znati. vikati. plakati. - min¬ti. na`œti propœti.. 

 

 

 Сигматски нови аорист гради се од истих глагола као и асигматски (од глагола 1. инф. 

врсте, корјенске, и од глагола 2. инф. врсте који имају сугласник испред тематског вокала   - Н    - (                                                    

). За њега је карактеристично сљедеће: 

-умеће се вокал –О- између крајњег сугласника основе и обиљежја сигматског аориста –Х/С/Ш- па 

се добија алтернација –ОХ/ОС/ОШ-: 

Zadatak. Aorist od glagola: - vesti <ved-<.       re2i <rek-<.          bosti <bod-<         dvign¬ti <dvig-<    

le2i.    vl]2i.    g8n¬ti. v8kn¬ti.      trœsti.    mo2i. pasti.   

-2. и 3. лице такође се узимају од асигматаког аориста, vede. bode. re`e.. 

- Сигматски нови аорист је каснија аналошка творевина, нема га у најстаријим старословенским 

текстовима. 

 

 



ИМПЕРФЕКАТ 

 

 Без обзира на глаголску основу имперфекат има сљедеће завршетке: 

Јед. 1. -ah6  Дв. 1. -ahov]  Мн. 1. –ahom6 

       2. -a[e         2. -a[eta           2. –a[ete 

       3. –a[e         3. -a[ete           3. –ah¬ 

 

 С обзиром на завршетак основе има неколико начина грађења имперфекта: 

1) Код глагола са инф. основом на  -ati < -]ti  ови се наставци додају непосредно на инф. основу: 

im]ti. znati. v]rovati. vikati. stojti. vid]ti. vol]ti. prin]ti. 

1. zna-ah6     vid]-ah6 

2. zna-a[e     vid]-a[e >>> 

2) Код осталих глагола имперфекат се гради од основе проширене самогласником  ] односно -‘a- 

(-j-) према чему се издвајају три варијанте: 

а) на  --‘aah6. -‘aa[e  код глагола 4. инф. врсте, са инф. основом на –И- (које прелази испред вокала 

у –ј- и јотује претходни сугласник: hoditi. moliti. nositi. hraniti. topiti,  moli + a + ah6 > 

mol(j)-aah6 > mol’-aah6 >>> 

б) на   --jah6. -ja[e код глагола са коријеном на  -i-. -8-. -o;- : b8-ti. kr8-ti. `o;-ti. vi-ti.  

1. b8j-ah6     `o;j-ah6 

2. b8j-a[e     `o;j-a[e >>> 

в) на -]ah6. ]a[e . код глагола са инф. основом на сугласник (]> a после –Ч-/-Ж-/-Ш-  добијених 

првом палатализацијом:  

1. nes]-ah6     tres]-ah6    mo1aah6     le1aah  >>> 

-(nest. mo2i. vesti. te[ti. mo[ti. s6hn¬ti. tr]sti. - napraviti imperfekat od ovih glagola)- 

- У споју различитих вокала често долази до различитих вокалских промјена, асимилација, 

контрaкција, дисимилација:  

nes]ah6 >  nes]]h6   <<  nesaah6   >  nesāh6      



vid] ah6  > vid]]h6 > vid]h6                       znaah6 > znah6 

- Код глагола b8ti (презент 9sm5. 9si) у значењу имперфекта употребљавају се облици 

сигматског аориста од основе b]-:  

1. b]h6 

2. b]                   ...или као у табелама... 

3. b]                       

- Глаголи iti. jhati граде имперфекат од основе која се јавља у презенту:  

iti : prez. id¬  imperf. id]ah6- id]a[e >>>  

jhati , jd¬  imperf.  jd]ah6 - jd]a[e >>> 

- Неки глаголи колебају се између инфинитивне и презентске основе: 

klœti  < kln¬  ,    kl6n]ah6 >>> 

15dati < 1id¬   ,  15daah6  i   1id]ah6. 

 


