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Ruska abeceda pozna trdi znak in mehki znak. Trdi znak se pojavi 
redko, mehki znak pa je zelo pogost. In ker ga slovenščina ne poz-

na, Slovenci v pisavi ruskih besed pogosto pozabijo nanj.

Do leta 1918, ko je Leninova vlada po oktobrski 
revoluciji v vrsti reform sprejela tudi pravo-

pisno, sta se mehki in trdi znak pisala na koncu 
vsake besede, ki se je končala na soglasnik. Trdi 
znak je nakazoval trdo končnico, mehki znak pa 
mehko. Da bi privarčevali prostor (in papir), so se 
pravopisni reformatorji odločili, da bo na koncu 
besed ostal samo mehki znak, trdi znak pa se bo 
opustil. Tako je še danes, zato trdi znak srečamo 
le še v redkih primerih, v sredini besed, kot npr. 
объект (abjekt) = objekt. Trdi znak je tako nekakšna 
črka-fosil v ruski abecedi.
Mehki znak pa se uporablja zelo pogosto. In so-
glasnik, ki stoji pred njim, se v večini primerov iz-
govarja mehko. Učenci ruščine različnih starostnih 
skupin med najpogostejšimi težavami pri učenju 
navajajo prav uporabo mehkega znaka, zato si 
poglejmo nekaj primerov, v katerih bomo mehki 
znak zagotovo našli.

 na koncu nedoločnika: говорить (gavarjitsj) = 
govoriti, pri povratnem glagolu pred pripono -ся: 
встречаться (fstrjičatsjsja) = srečati se 

 na koncu glagolske 2. osebe ednine: ты 
говоришь (ty gavarjiš) = ti govoriš, pri povrat-
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Vir slike: https://goo.gl/BuuGtp.

nem glagolu pred pripono -ся: ты катаешься 
(ty katajišsja) = ti se pelješ

 v velelniški obliki glagolov, ki so izpeljani iz 
osnove, ki se konča na soglasnik in je naglaše-
na: встань! встаньте! (fstanj fstanjtsje) = vstani! 
vstanite!

 skoraj vedno med črko л in soglasnikom: 
учительница, большой (učjitsjiljnjica baljšoj) = 
učiteljica, velik

 na koncu števil od 5 do 20 in števila 30: шесть, 
пятнадцать, двадцать ... (šestsj pjitnacatsj dva-
catsj) = 6, 15, 20

 v deseticah 50, 60, 70 in 80 pa je samo v sredini 
besede, npr. пятьдесят, восемьдесят (pjidzis-
jat, vosjimjdzisjat)

 na koncu vseh mesecev, razen marca, maja in 
avgusta: январь, июнь … (jinvarj ijunj) = januar, 
junij

Mehki znak pa najdemo še:
 na koncu nekaterih samostalnikov ženskega spo-
la: тетрадь, мать, дочь … (tsjitradzj matsj doč) = 
zvezek, mati, hči

 na koncu nekaterih samostalnikov moškega spo-
la: день, учитель, словарь … (dzjenj učitsjelj sla-
varj) = dan, učitelj, slovar

 na sredini besed, kot npr. письмо, компьютер, 
семья, друзья … (pjisjmo kampjutsjir sjimja druzja) 
= pismo, računalnik, družina, prijatelji

 na koncu besed, kot npr. очень, есть … (očinj 
jestsj) = zelo, jesti 

Anekdota za konec: neki učenec je na koncu 
kontrolne naloge iz ruščine zapisal 20 mehkih 
znakov. Sledilo je navodilo učiteljici: »Uporabi 
po potrebi!«


