ЈАСМИНА НЕДЕЉКОВИЋ (Београд)

О ОЗНАЧАВАЊУ НАСТАВКА ГЕНИТИВА МНОЖИНЕ
У ЖИТИЈУ СТЕФАНА НЕМАЊЕ ОД СТЕФАНА
ПРВОВЕНЧАНОГ (ПРЕПИС ИЗ ДРУГЕ ДЕЦЕНИЈЕ XIV ВЕКА)

1. Житије Стефана Немање од Стефана Првовенчаног
(завршено највероватније пре 1217. године) убраја се међу прва
хагеографска остварења српске средњовековне књижевности
и од посебног је значаја за развој тзв. владарског типа житија
односно за формирање српске владарске идеологије. Рукописна
традиција Житија Стефана Немање показује нам да је оно ипак
редак средњовековни споменик.
Најстарији за сада познати препис Немањиног житија из друге
деценије XIV века1 чува се у Паризу у Националној библиотеци
под сигн. Cod. Slave 10.2 Овај опсежни рукописни зборник, писан
на пергаменту, у чији састав, поред поменутог Житија,3 улази још и
патерик и спис о дванаест петака, одавно је познат у науци.4
Житије Стефана Немање које је писано мешавином српскословенског и српског народног језика, привукло је пажњу и
лингвиста. Детаљну анализу графијских, правописних и фонетских
црта овога споменика дала је В. Јерковић.5 Говорећи о поменутим
одликама Немањиног житија, ауторка је указала и на појаву
удвајања -ьь.6 Писање -ьь на крају речи она бележи у 33 случаја од
чега су највећи број примера именице у генитиву множине.7
Ми ћемо се у овом раду осврнути не само на облике генитива
множине именица сва три рода који се у париском препису
Немањиног житија обележавају са -ьь, већ и на друге начине
означавања наставка за овај падеж.8
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Примери:9
а) -qq: vq pravily i zapovydi st=Qihq i bg=onosnQhq Wcqq 213a, ne
oubo} se nap„a}{ihq na me w kr¶tq ni inoplemen’nQkq var’varqq [etani]
217б;
б) -qqß1 hote primysiti nb$snQhq silqqß 204а, i hramQ ougodnikqqß st$Qhq
tvoriti 206а, oustavi vq nEmq ;rqn’cqqß sborq 206a, i ouzqqß wdrq/e{ih’ me
209a, W roukqqß i¼ 194б, sq Wvrq/eniEmq mira sego krasotqqß 197б, Edinomou
W slougqqß Ego 210б, i posla vq v’se strani svoE slav’nQihq svoihq velqmo/qqß i
kneze svoE 211a, iz oustq mladyn’cqqß i sqsou{ihq sqvrq[ilq Esi hvalou 211б,
ne wstavi na¶ sirqqß prypo„bne 223а, W mnogQi¼ troudq i ranqqß 224a, nq
gryhqqß moihq ra„ sii v’sa wsta[e 224б, vqpadohomq vq plyn’ inoplemen’nQkqqß
225a, sqbral’ nQ W EzQkqqß i W roukq inoplemen’nQkqqß 225a,10 poimq sq
sobo} h¶tol}bQvihq i izrednQihq star’cqqß 225б, Wc=qqß na[i¼ 226a, inQhq
;lv=kqqß 230б, dobron’ravnQih cr$qqß 231б, Edinq W robqqß Ego vqstavq 235a,
razqgnavq mrakq tqm’nQihq bysovqqß 236a, iz’;isti ;}desqqß pryslav’nQihq
239a, W syverqskQihq stranqqß 239б, wbqstouplEniE mnogQihq EzQkqqß 240a,
241а, W raz’li;nQihq nedougqqß svoihq 241a;
в) -qq Ñ1 vq oumQvanii nogqqÑ 217б.
У Немањином житију заменица tq написана је са -qqß и
-qqÑ1 ou top’lici hramq pryst=QE b=ce na ousti rykQ rekomQE kosql’nice i tqqß
oukrasivq 206а, 240б, ide sq silo} svoE} na gradq per’nikq i tqqÑ skrou[ivq
silo} svoE} 194а.
На основу изложеног материјала видимо да се у великом
броју случајева генитив мн. именица сва три рода обележавао са qq, -qqß, -qqÑ те се ови примери не могу третирати чисто ортографски,
јер очигледно означавају изговорни полугласник. Овакав начин
обележавања изговорног полугласничког наставка у поменутом
падежном облику именица одлика је и других споменика из XIV
века.11 И ова особина као и друге у српским средњовековним
рукописним књигама није доследно спроведена. Стога, случајеви
генитива мн. означени на традиционалан начин са -ь могу
упућивати на то да су се изговарали са -Ø, што значи да наставак
овог падежног облика није у пуној мери продро из говорног језика
у писани.12 Примери: Edinomou W pravovyrnQihq voinq Ego 191a, priide
dq{i Edinogo velqmo/q Ego pravovyr’nQhq 192б, ne mogou{ii trpyti smrada
glouhihq koumirq 192б-193а, tyhq gradovq s’krou[q 194a, ml$itvq ra„ 197a,
bl$gQ¼ dylq 198б, kamQkq mnogocynnQ¼ 198б, vqsakQi¼ dobriihq ra„ n’ravq
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207б, gryhq ra„i na[i¼ 218a, W mnogQi¼ troudq 224a, myrilo pravo/ivou{ihq
;l$vkq 231б, 233a, lou;q[i vsyhq wlokav’TomaTq prinosimiihq 231б, Edinq
W gradq moih’ 233a, ry[itel} plenicq gryhov’nQihq 238a, po skon’;anii bo
;}desq sihq 239a, W slavnQihq slougq Ego 241б.13
Писање -ьь у генитиву мн. придева vq dno adovqqß skrovi{q 192б
– искључиво је графијска црта.
2. Париски препис Житија Стефана Немање од Стефана
Првовенчаног, као што је већ речено, налази се у рукописној
књизи Зборник (Cod. Slave 10) која броји 247 листова од којих
су 244 писана једном старијом руком, а последња три новијом.14
Пошто је готово целу рукописну књигу исписао један писар,
а самим тим и поменуто Немањино житије, ми смо ишчитали
првих педесет листова с намером да утврдимо како је писар ван
текста Немањиног житија обележавао наставак генитива множине
именица сва три рода.
Примери:
а) -qqß: nysi li slQ[ala dylqqß moihq 2б, W strylqqß vra/i¼ 3б, W
star’cqqß 12a, 14б, 37а, vq licy m¾nkqqß 15б, gor’[ii v’syhq zlobqqß imq/e i W
samyhq nb$sqqß 29б, sl³vesa W knigqqß 33б, W tylesqqß 36а, .$. lytqqß 45а;
б) -qqÑ: m’no/¶tvo slqzqqÑ 27б, w dylyhq roukqqÑ svoihq 33б, и др.
в) -qß: W mlqvqß 5a, a{e slQ[i[i st$Qihq Wcqß /iti] 19a, .$. vrqstqß
hlyba 49б;
г) -q: ]/dq W roub’nikq 17a, pride Eterq W star’cq 34б.
Из издвојеног материјала видимо да је и на овим листовима
присутна разуђеност означавања наставка за генитив мн. именица
сва три рода, али да у већини примера писар овај падежни облик
обележава са -qqß, што налазимо и у тексту Житија Стефана
Немање.
3. Препис Житија Стефана Немање од Стефана Првовенчаног,
пронађен у најновије време, чува се у Центру за словенсковизантијска изучавања „Проф. Иван Дујчев“ у Софији. Овај
фрагмент од 47 листова писан је на хартији и на основу воденог
знака датиран је средином XV века.15 Писмо Житија јесте полуустав
исписан црним мастилом и од једне писарске руке. Софијски
препис Немањиног житија придржава се традиције, тј. произлази
из најстаријег париског преписа и с обзиром на то „че в този нов
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препис няма липси, размествания или съкращения, които да ни
дадат основание да го определим като нова редакция.“16
У софијском препису Житија Стефана Немање од Стефана
Првовенчаног наставак на крају облика генитива мн. именица сва
три рода писар обележава традиционално са -q:17 bl$gQ¼ dylq 6a,
dobrQ¼ radi nravq 7б, W pravovyrni ¼ voinq 11a, Edinogo W velmo/q Ego
pravovernQhq 12а, W roukq i¼ 14б, Edinomou W slMgq 18a, bg=onosnQi¼ Wcq
20б, 32a, gryhq moi¼ radi 30б, W robq 40a, и др.
Изнесени примери генитива мн. именица написани са -q у
складу су са традицијом означавања овог падежног наставка коју
налазимо и у другим рукописним књигама овога периода (средина
XV века) али и касније.
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Kritishe Nachlese zum Texte der altserbischen Vita Symeonis (Stefan Nemanjа´s),
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от частни колекции. Каталог.– София, 2004, I-IX).
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до 243б (Александар Младеновић, Неколико филолошких напомена уз
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кнъижевности.– Гласникъ Друштва србске словесности, Београд, 1854, св.
VI, 161-175; Томислав Јовановић, Инвентар српских ћирилских рукописа
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Les manuscrits slaves de la Bibliothèque Impériale de Paris.– Paris, 1858, 4570. Критичко издање Житија доноси Владимир Ћоровић, Житије Симеона
Немање од Стевана Првовенчаног.– Светосавски зборник, Београд (Српска
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– Др Томислав Јовановић.– Београд (Српска књижевна задруга. Коло XCII,
књ. 608), 1999, 14-129.
Јерковић 1965 1-30.
Јерковић 1965 14-15.
У недостатку оригинала В. Јерковић (1965 1-30) је радила према издању
Житија које је приредио В. Ћоровић (1938 15-74) те отуда и неслагање са
бројем примера које смо ми нашли у тексту.
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Примери су донети из оригинала са фотографија које се чувају у Археографском одељењу Народне библиотеке Србије у Београду под сигнатуром Ф
311.
На неке од овде изнетих примера указао је и А. Младеновић (1992 24-25).
Ћоровић 1938 55 доноси погрешно W roukqq.
Упореди примере konq dlqgiihq loukqßq; kako poutq gred do kr¶tqqß i W kr¶tqqß ou
;rqlFnou vrqbU; i W cr$kvicqqß ou baranq; kon' prytininyhq lazqßqÑ (Ј. Недељковић,
Наставак генитива множине именица у Светостефанској хрисовуљи. Друга
деценија XIV века. – Археографски прилози, Београд, 2004-2005, 26-27, 155156) као и: st*¥xy moixy roditØlyy i prhroditØlyy; mnojystvomy

grhxy‘y wblojØny; mØgó mú † sØlyy‘ st}go su¨mØwna; i nis púty na dva“
bora na vryxy rúi\yy‘ (Ј. Недељковић, О обележавању наставка генитива
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множине именица у Светоарханђеловској хрисовуљи цара Стефана Душана
(XIV век).– Археографски прилози, Београд, 2003, 25, 321).
Види Младеновић 1992 27-28.
Ћоровић 1938 46 доноси погрешно var’varq.
Ћоровић 1938 3.
Овај софијски препис, уз подробан археографски опис, објавила је В.
Велинова 2004-2005 7-107.
Велинова 2004-2005 10.
Писар овога Житија употребљава само ь.

Резюме
В этом труде автор занимается способами обозначения окончания
родительного падежа множественного числа имен существительных в Житии
Стефана Немани (которое написал Стефан Первовенчаный) – в списке ХIV в.
Анализом утверждено, что окончания -qq, -qqß и –qqÑ обозначают произносительный
полугласный.
Резиме
У овом раду аутор доноси начине обележавања наставка генитива
множине именица у Житију Стефана Немање од Стефана Првовенчаног
чији се препис из друге деценије XIV века налази у париској Националној
библиотеци. Анализом је утврђено да се наставак генитива мн. бележи на више
начина. Примери написани са -qq, -qqß и -qqÑ означавају изговорни полугласник,
док они означени са -q могу упућивати на то да су се изговарали са -Ø. Поред
овога, у раду се осврнуло и на примере овог падежног наставка у најновијем
софијском препису Немањиног житија (средина XV века).
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