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vq

 У раду се анализирају значењске категорије локативне конструкције 

са приједлогом vq у Житију краљице Јелене и Житију краља Милутина архиепи-

скопа Данила Пећког (на материјалу преписа из Даниловог зборника из 1553. 

године). Утврђено је да се ова конструкција реализује у тринаест значењских 

категорија, међу којима је по фреквенцији најдоминантније просторно значење.

 српскословенски језик, Данило Пећки, Житије краљице 

Јелене, Житије краља Милутина, приједлог vq, локатив.

Уводне напомене

1.0. За сагледавање промјена у језичком систему и развоја конкретних син-

таксичко-семантичких конструкција потребно је у испитиваном синхроном 

пресјеку обухватити разнородне типове текстова у жанровском и тематском 

погледу (Radovanović 2003: 165–185). С тим у вези, житије, као најдоминантнији 

1 Рад је настао у оквиру пројекта „Обрада старог писаног српског наслеђа и израда Речника 
црквенословенског језика српске редакције“, који финансира Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије (бр. 178030).
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и најкрупнији жанр у српској средњовjековној књижевности, свакако представља 

релевантну емпиријску основу језичких истраживања тог периода.

Архиепископ Данило II слиједи традицију житијског стваралаштва својих 

претходника – Светога Саве, Стефана Првовјенчаног, Доментијана и Теодосија. 

За вријеме његовог епископовања у хумској области настало је Житије краљице 

Јелене (1317), а исте године када је изабран за архиепископа (1324) написао је и 

Житије краља Милутина. Грађа за рад ексцерпирана је из ова два житија, која су 

дио преписа Даниловог зборника из 1553. године, што се чува у Архиву САНУ.2

1.1. Пишући о задацима историјске синтаксе, Јасмина Грковић Мејџор у 

први план ставља истраживање синхроне синтаксе конкретног језика у про-

шлости, његових ранијих развојних стадијума (2004: 104). Предмет нашег 

истраживања јесте утврђивање значењских категорија локативних конструкција 

са приједлогом vq у анализираном корпусу. Циљ рада је детаљан опис семантич-

ких карактеристика испитиване конструкције у језику Данила II у овим дјелима.

1.2. Методолошки приступ заснован је на семантичко-синтаксичкој анализи 

примјера из грађе којом располажемо. Приједлог посматрамо као релациону 

ријеч у оквиру синтагме. Он је носилац општег значења датих синтагми (значења 

мјеста, времена и др.), али се његова улога огледа и у спецификацији унутарсин-

тагматских значењских односа.  

1.3. При интерпретацији приједлошких конструкција водили смо рачуна о 

контексту и лексичкој семантици чланова синтагми. Приједлог vq у нашој грађи 

појављује се уз три падежна облика: уз локатив, акузатив и генитив. Због великог 

броја примјера, истраживање смо ограничили на локативну конструкцију с овим 

приједлогом. Анализирајући локатив у савременом српском језику, Татјана 

Батистић истиче да висока фреквенција јављања локатива са приједлогом у про-

истиче из чињенице да се у тој конструкцији као лексички експоненти јављају 

лексеме разноврсне семантике, што опет повезује са специфичним, у извјесном 

смислу неодређеним, лексичким значењем овог приједлога (1972: 173).

Анализа значења локативних конструкција са приједлогом vq

1. У испитиваном корпусу највише је примјера употребе конструкције vq + 

локатив којом се означава да се што налази или бива унутар чега, у границама, 

у опсегу чега. 
2 Прикупљена лексика дио је корпуса за докторску дисертацију Речник владарских житија ар-
хиепископа Данила II (према препису Даниловог зборника у Архиву САНУ, 1553. год.), одбрањену 
септембра 2016. на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом 
Саду.
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1.1. Идентификација простора пребивања, постојања, живота човјековог у 

хришћанском религијском дискурсу почива на oсновној опозицији небеско – 

земаљско. Из тог разлога уз појмове којима се означавају таква пребивалишта 

обавезна је реализација одговарајућег детерминатора (небеско/ бесконачно 

пребивање; овај свијет): jlici oubo w= mira sego /ela}{e neizreþ;þ(e)n'nQhq i 

neposti/imihq darovq vq nbþsþnemq prebQvanJi0 a{e ne prqvyE wstav'lq[e murq sqi 

i ]/e vq miry0 i pryw;þsþtovan'no} d[=e} bg=olep'no poþdþviza}t' se0 kq vi[nEmou 

to;enJ}... 27б/7–11; ;to rykou mirq sq w l}bimici0 vq nEm/e py;alq i mlqva0 

28б/17–18; vinou prþsþno /elaE vqzþdþanJa w= vlþdþkQ vseþhþ h=a0 vq byskona;'nymq 

prebQvanJi ]ko/e i polou;i0 tolikou blgþdþtq i slavou i ;þsþtq0 ]/e neskazan'na i 

neislyd'na i nezq;'ten'na souþtþ w semq ho=l}bQvemq0 71a/15–19. 

Као трећи члан ове опозиције небо – земља, у смислу боравишта, појављује 

се и подземни простор, бездан, који Данило II именује синтагмом pryispodqn]] 

zemli ж мн. доњи, подземни свјетови. Код оваквих примјера треба имати на уму 

хришћанску представу о постању свијета,3 тј. да Данило II простор поима и 

исказује сагласно културном и језичком моделу изложеном у Светом писму: 

mene oubo gry['nou} i strþsþtmi wmra;en'nou0 i po;rqnev'[ou vsouþdþ(ou) prosvyti i 

w;isti0 ]ko da vq dn=q stra['nago ti pri[qstvJa0 ne wsoudi[i mene vq preispoþdþnQþhþ 

zem'li0 35б/9–13. 

1.2. Значење пребивања, налажења или догађања унутар неке територије, 

државе, географске или управне области означава се овом локативном 

конструкцијом: dva bo sn=a Ee bysta vq tQ dn=Ji0 kryp'ka i sqmodrq/av'na kraþlþ(a)0 

vq w=;=qstvJi svoEmq srqb'scyi zem'li0 mnwgJi strani jzikq prydrq/e{a0 rekou 

bl=go;þsþtivago kral] stefana ouro[a0 i braþtþ(a) semM stefana kral]0  ... 

b=ou za vylikoE jgo ;l=kol}bJe outvrqdiv'[ou prystolq va} nepokolebimo0 vlþdþ;qstvovati 

vq w=;=qstvJi svoEmq0 da za v'sa bl=gaa jliko sqtvori vama0 dlq/na Eþsþta jmou slou/iti 

prepoþdþ(o)bJemq i pravþdþo} v'se dn=i /ivota vq[ego0 36a/23–36б/1; dobrJe bo dyteli 

i poþdþvigi jliko kq b=ou ]vi[e pryroditelQ va}0 zem'lqnoE bo crþsþtvo prydrq/e{e0 

i vq tomq b=goougoþdþno /ivou{e0 sqmislqno i razoum'no imenJa svo] stroE{e0 jliko 

darovanJa vq cr=kvq b/þsþtvnJe0 mlþsþtinE /e kq ni{imq i stran'nJimq0 36б/21–27; 

vylikou vqp'l} i ridanJ} bQv'[ou vq v'sei wblasti drq/avi sJe bl=/enJe0 46б/17–18; 

w imeni bo sili tvoE0 a{e i prqvoE jliko pisanJa sego na;þ%..&þnq[ou mi /itJa0 

b=goposlou['livihq rabq tvoihq0 ih'/e vqz'veli;i drq/av'naa ti blgþdþtq0 vq drq/ave 

w=;q=stvJa iþhþ0 tobo} darovan'no} imq0 53a/1–6; nq i imeni jgo ne imenovati se k tomou 

vq drq/avy jgo0 56a/10–11; vq takovyi bo drq/ave Emou sou{ou0  wbrytosta 

se dva nekaa vyl'mo/e oukoreniv'[a se vq drq/avy zemlE brani;ev'skQE0 58б/18–20; 

3 Уп. Брија 1999: 213–215.
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vqstavq idy kq vqzl}b'lEn'nomou si bratou kral} stefanM ouro[ou0 i sq nQmq stanJe 

sqtvori vq drq/avi /oupi rasin'skQE0 na recy gl=Emei moravy0 59a/21–25; vqsta bo 

vq tq vrymena vq zem'li blqgarqscyi knezq nekto gl=Emi [i[þmþanq0 /ivi vq grady 

rykomemeq bdinJi0 prydrq/e wkrþsþtnJe strani mnwgJi zem'lE blqgar'skJe0 60a/3–6; 

wbretou jgo sqbrav'[a se sq siloE mnwgo} vq drq/avy crþsþtvJa svoEgo0 62б/21–23; 

pobydi bo v'se vra/Je ougaso[e mir' /e i ti[ina proc'vqte vq w=;=qstvJi jgo0 66б/24–25; 

i tolika slava i bogat'stvo vq dn=Ji bg=ol}bJa jgo bQþsþ(tq)0 vq bg=odarovan'nyi Emou 

drq/avy w=;=qstvJa Ego0 ]ko ne souprotiviti se ni Edinomou w= wkol'nQþhþ Ego cr=q0 

slavy i bogatqs'tvou Ego0 za Egova raþdJþ bg=ol}bJa0 i smerenJa i krotosti0 68a/8–13; 

i ne tqk'mo vq bg=odarovan'nyi drq/avy w=;=qstvJa si0 nq i po v'sei vylikoi romanJi0 

i vq samomq vylikomq novymq rime kostan'tinipolQ0 cr=kvi sqzþdþa0 68a/17–20; 

...]ko/e bo i aleksenþdþarq makEdon'skQ cr=q0 na zem'li silo} vqz'vyli;anq0 tako/þdþe 

i sq vqz'veli;i se vq bg=odarovan'nyi jgo drq/avy0 74a/14–17; i ne tqk'mo vq svoEi 

drq/avy0 ili vq zem'li grq;'koi0 nq i vq samomq stol'nomq jmou grade soloune0 v'sako 

hotenJe svoE Ulou;i0 74б/10–13; ... i sto][e vq vylikoi romanJi do 0k=0 lytq0 75б/1; 

sq /e ]ko i kroþtþkJi dvþdþq0 crþsþt'vouE vq bg=odarovan'nyi jmþMþ drq/avy0 75б/11–12; 

wni zlomislqnJi per'si pobe/þdþenJi tobo} vq bm=q darovan'nyi ti drq/avy0 i vq 

inQþhþ stranaþhþ... 77a/19–21.

Лексема dosto]niE у значењу насљедство, баштина; (насљеђена) имовина, 

достојање (покр.),4 може се прибројати међу наведене примјере: samq ne vyþdþ(y) 

hote{ago sqbQti se jmou0 ]ko protivu loukavJe jgo vyrQ hote vq ;}/þdþemq dosto]nJi 

proslaviti se0 vq skory bezgoþdþno} sqmrqtiJ} skon';avaEt' se0 56a/11–14. 

1.3. Ова конструкција користи се за локализацију чијег боравка, мјеста 

живљења, уз географска имена: i prebQva}{i sJi bl=/ennaa jlenQ ... vq mesty 

rekomemq brqn]cehq0 44б/24–26; i mny oubo smeren'nomou danilou0 sou{ou vq to vryme 

jpþsþkpou cr=kve st=go apþsþla hv=a styfana0 vq meste rekomemq ban'skoi0 45б/11–14. Овдје 

припадају и реченичке структуре у које је могуће увести релативну клаузу са 

глаголом живјети, боравити: jliko mogM{i vqspomenouti gryhi svoE0 j/e w= }nosti0 

sJa (краљица Јелена) pisanJ} preda}{Ji0 i jliko/e imy}{i dh=ov'nJe w=ce0 vq st=emq 

grade Ierþsþlme0 vq sQnai /e i vq iraite0 i vq st=ei gori0 i tamo bo vqzido[e mnwgJi 

darQ Ee0 i/e re{i mi neispovydimo0 ]ko v'se /itJe Ee tamo istq{iv'[Ji0 33а/3–10. 

Дате конструкције потврђене су уз глаголе postaviti и oustaviti у функцији 

адвербијалне детерминације мјеста: i vq meste tomq (Хиландару) postavi mnwgJi 

polati crþsþkJi0 i kEliE izred'nJi vq prybivanJe tou sou{ihq ;rqn'cq0 69a/21–23; vq 

takovym bo mesty (Константинопољу) ou st=go prodroma0 ]ko/e sqi bl=go;þsþtivJi vq 

4 В. РМС I: 750.
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/ivoty svoEmq oustavqI0 i do n=n] na v'sakQ dn=q iznositi na por'tou wbQl'no vina 

i hlyba0 i inJihq bra['nq razli;'nQþhþ... 71a/9–13.

1.4. Овом конструкцијом прецизира се и да се радња реализује унутар гра-

ница неког града: i w= roukQ togo priEtq mni[qskJi wbrazq0 vq cr=kvi st=go nikoli 

vq slav'nemq gradou skqdry0 43б/2–4; i vq tomq gradou seþdþ(e){ou Emou0 posla sqi 

bl=go;þsþtivi kralq nekotorJe vqzl}b'lEn'nQþhþ svoiþhþ i jm'[e i wslypi[e i0 vi/þdþq /e 

l}bQmi;e ;to ti pryslou[anJe tvorJitq0 ne sicy li wsou/þdþaEtq ;l=kQ0 65б/6–10; 

vqdavq zlato i sreb'ro bes;islqno0 i blþsþvenJe priEm'lE0 i m=lbQ w seby kq vlþdþcy ho=u... 

w= vseþhþ klan]}{ih' se vol'nQmq strþsþtemq hv=emq0 vq st=emq tamo grady0 68б/18–22. 

Именица gradq има конкретно значење, са конкретним просторним окви-

рима, али се у испитиваним житијима реализује и у метафоричком (пренесе-

ном) смислу. Метафоризацији доприноси и лексички исказана опозиција наш 

– туђ(и), која је синонимична (и замјењива) са небески – земаљски: vysi bo gradq 

na[q vq nEm'/e ho{emq /iti0 da ;to oubo vq ;}/þdþemq gotovaEmq0 sela i zþdþanJa 

i /ili{a sMjmoudrqnaa0 jliko bo sJiþhþ gotovaE vq vecy semq vq ;}/þdþemq grady 

]vy Eþsþ(tq)0 33б/19–25.

1.5. У функцији мјесног локализатора јављају се и простори одређене намјене. 

Лексеме dvorq, monastirq, hramq и crqkQ не означавају само грађевинске објекте, 

зграде или скупине зграда у којима ко пребива него су то и мјеста одакле се 

врши власт, у којима се обављају црквени обреди, молитвено обраћа Богу и сл.: 

i pro[ou daroui mi sq drqznovynJemq i l}bovJ} vyri srþdþca ;þsþta0 na;eti w g=i i 

sqvrq[iti hramq vq ime tvoE st=oE0 vq nEm'/e proslavl]ti se imeni sn=a tvoEgo i b=a 

moEgo0 i tebe /e mo] gqþsþ/e vqkoupy0 38б/12–17; hote{im' /e prebQvati vq nEmq 

(храму)0 da/þdþq imq bl=goverJe i ;þsþtotou i cylomoudrqnQ sqmislq0 40a/13–15; i w= 

roukQ togo priEtq mni[qskJi wbrazq0 vq cr=kvi st=go nikoli vq slav'nemq gradou skqdry0 

43б/2–4; i prebQva}{i sJi bl=/ennaa jlenQ0 vq crþsþcymq dvory svoEmq0 44б/24–26; 

mny /e smerenomou danilou prepo;iv'[ou vq monastiri tomq0 po prystav'lEnJi toE 

bl=/en'nJe ]ko da i dva dn=i 48a/23–26; v'sakoE Eþsþ(tq)stvo ;l=;qskoE /ivou{e vq 

monastiri tomq jliko w= malihq da/e i do vylikQþhþ vseþhþ wbqdarovavq vqzvyseli 

dh=ov'no i tylesno0 48б/20–23; i tomou sn=ou jgo mnwgaa vremena preprovodiv'[ou0 vq 

dvory byzakon'nago cr=a tataromq nogea0 63a/9–11; vq to vryme sou{ou vq monastiri 

tomq bl=/en'nomou i bg=oizabran'nomou ;rqn'cM v'sews{=en'nomM jpþsþkpou kurq danilou0 

i/e by priElq past'vinou slovesnQþhþ wv'cq0 bQti pastirq i ou;itelq0 imJi sqvrq[enM 

vlastq naþdþ sou{imi vq monastiri tomq0 pa;e /e i vq v'sei wblasti cr=kvi toE0 

79a/25–79б/1; sq oubo previsokQ gþsþnq kralq0 vqpade vq l}tq nedMgq i boleti na;etq 

vq crþsþkomq svoEmq dvore0 rykomemq nerodim'l]0 82б/3–6.
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1.6. У примјерима у којима се лексема дом јавља са присвојном замјеницом 

свој вредновање дома заснива се на функцији, радњи која се у њему реализује:5 

knigQ b/þsþt'vnJE vq domou svoEmq sqstav'l]}{Ji0 tako/þdþe i sqsMdJi s{=en'nJe... rizi 

/e Ijrewmq izabran'nJi0 v'sakJe /e pravþdþi c=rkov'nJe jliko na potrebou0 sJa vqdava[e 

neprestan'no vysele{Ji se w g=i0 34б/26–35a/6; takovJe bo ]ko i dq{eriE hrane{Ji vq 

domou svoEmq0  35a/27–28. 

1.7. Уз глаголе pole/ati, /iti, le/ati, који се могу замијенити облицима 

глагола бити или налазити се, јавља се мјесни локатив:6 priEtq vol'n}} sqmrqþtþ(q)0 

svobodq sJi vq mrqtviþhþ0 i pole/a vq groby ]ko i ;l=kq0 da naþsþ oumrq[eE gryhovi 

w/ivi[i0 i vqzveþdþ(e)[i na drev'nEe bl=/en'st'vo0 44б/9–13; po nE/e w=sely ne 

bl=govolihq /iti vq timenQ zemlqnemq0 50б/15–16; i tako w=vrqz'[e rakou idy/e 

by pogrybeno tylo Ee vq zem'li0 i wbreto[e E ]ko vq rose ly/e{e cylo nerastlQmo 

b=/Jemq povylenJemq ni;im' /e nevry/þdþeno0 51a/14–18; b=q vylikoE znamenJe straha 

]vi imq0 ml=tvami ougoþdþnikq svoiþhþ st=go sumewna i savqI i arh=Jerea hþsþva st=go 

arsenJa ly/e{ago tou vq domou st=Qþhþ apþsþlq0 60a/25–60б/2. У свим наведеним 

примјерима објекат локализације јесте тијело умрлог, а локализатори су ра-

зличити: гроб, земља, црква.

 И уз глагол polo/iti потврђена је конструкција vq + локатив: i vqz'mq[e tylo 

jgo (Михаила VIII Палеолога) nepotryb'no0 wpeti vqz'vrqa{q[e se i polo/i[e i vq 

grady glE=memq siliv'rJi j/e Eþsþ(tq) na brygou mora0 56б/10–12.

Синтаксички је занимљива реченичка структура у којој се локативном 

конструкцијом истовремено „лоцирају“ и црква (тј. дом Пресвете Богороди-

це) и, уз глагол le/ati, тијело Блажене: i pri[qþdþ(q) vq domq s=tJe b=ce0 vq meste 

rykomemq gradacq0 idy/e le/itq tylo bl=/en'nJe0 48б/14–16. 

1.8. Ова веза јавља се и уз глаголе /iti и stranqstvovati (живјети сиромашно, 

тешко, Христа ради)7: i idy/e hotehM vqzvestiti Emou kotorago ;rqn'ca w= poþdþvi/nikq0 

ili vq poustini h=a raþdJþ stran'st'vou{iþhþ0 ili vq rovy zem'lqnemq iz'vol'[a /iti0 

takovimq ne{ed'no v'sako trybovanJe vqz'sila[e0 srþdþcemq sqkrou[en'nomq i dh=omq 

smerenomq0 ]ko i samq rouko} svoE} vqdaE imq v'sa0 69б/27–70a/6.

5 Анализирајући концепт дома у религијском дискурсу, Стана Ристић указује и на одговорност 
домаћинског управљања као на једну од информација којом се овај концепт употпуњује (2013: 
257).
6 Уп. Батистић, 1972: 19.
7 Примјери наведени у руском рјечнику указују да се овај глалол у датом значењу односи и на 
човјека који је изабрао овакав начин живота а да се није удаљио из средине у којој живи. Није 
нам познат шири контекст, али на основу примјера наведених у овом рјечнику значење је фор-
мулисано као и код нас (СРЯ XXVIII: 136).
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Иако није експлициран, глагол типа бити, налазити се подразумијева се и 

у сљедећем контексту: sqmq beskona;nJi svyþtþ i pitatelq v'seE tvari h=s0 i/e vystq 

krqmiti0 petJ} hlybq petq tisou{q vq poustinQ0 tqi oubo sqmq posti se dn=i 0m=0 

pokazaE namq wbrazq postou0 pobydou na dJavola0 32a/24–28. 

Уз глагол sydyti (сједјети, налазити се гдје) локативна конструкција 

је  метафоричког карактера, али конотира са мјесним значењем: tvoimq bo 

pri[qstvJeþmþ svytq vqsJa namq gry['nikomq0 vq t'my seþdþ(e){Jimq0 i wslyp[Jimq 

namq srþdþ;nima o;ima prosvy{enJe... 52a/7–10. 

1.9. Именичке лексеме обиљежене локативом, уз глаголске лексеме glagolati, 

re{i и zavy{ati имају значење дјела, тј. назива неких од светих списа (Свето 

јеванђеље, Приче Соломонове и др.).8 Локативним конструкцијама врши 

се идентификација извора навода из светих списа: ]ko/e reþ;þ(e)no Eþsþ(tq) vq 

prymoudrosti solomonQ0 reþ;þ(e) bo skrovi{a crþsþkaa zlata isplqnet' se0 i oumi /e 

istovqhq poþdþvi/'nikq isplqnet' se bogatago razouma0 30a/5–8;  rykQ vq st=emq tvoEmq 

jVþgþlJi0 30a/16; reþ;þ(e)no bo Eþsþ(tq) vq prit;i solomoni0 ]/þdþq bo re;e medq0 sn=e 

bl=gq bo sqtq0 da nasladit' se grqtanq tvoi0 35a/15–17; gl=Eþtþ bo vq priþtþ;i90 ]ko/e 

roi p;elq dyla}tq sqti mydoþvþnJe0 tako i l}bovq braþtþn] crþsþtvo b=/Je0 37a/19–20; 

da El'ma dob'ro Eþsþ(tq) v'sakomou rev'novati bl=gJimq0 ]/e zavy{ana bQ[e tobo} vq 

b/þsþtvnQþhþ pisanJi0 51б/25–27; gl=Et' bo vq prit';i0 sn=q hitrq poslou['livq wc=ou0 

sn=q /e wslM['livq vq pogQbylq boudetq0 65б/10–12;10 bl=gJi i ouvetlivq b=q na[q0 

skazaE namq v'sa pre/þdþe na spþsþenJe vq b/þsþtvnQþhþ piþsþnJiþhþ0 i zavy{avJi namq 

/iz'nq vy;'nou}0 84б/11–14.

Уз глагол sqdrq/ati локативном конструкцијом такође се упућује на текст, тј. 

његову садржину: hramini /e i sela izabran'naa mnwgaa prilo/i mestou tomou st=mu0 

hrisovolQ roukopolo/enJa svoEgo outvrqdiv'[Ji0 vq nQþhþ (хрисовуљама) sqdrq/et' se 

v'sa prilo/enJa Ee0 41a/17–21.

1.10. Да укаже на већ речено, тј. на мјесто у тексту које претходи оном које 

читамо, а у којем је садржана информација на коју се упућује, писац користи 

три конструкциона модела. У првом моделу локативној конструкцији претходи 

прилог: semou bo cr=ou poganomq vqzvestili byhou0 prqvyE voEvav'[e na drq/avou sego 

ho=l}bQvago kral]0 ]ko/e vi[e oukazahomq vq piþsþnJi semq0 62a/2–5. Други модел 

заснован је на комбинацији приједлога са прилогом: w tomq bo vqsemq oukazahomq 

vq prydi pisan'nago /itJa ihq0 54a/20–21, а за трећи модел искоришћена је 

8 bo/qstvqna pisani] књиге, списи Светог писма. Према Св. Јовану Златоустом, Свето писмо 
је „Писмо Божје човечанству“. В. Библија 2007: V (5).
9 Није идентификован извор овог поређења, али је Данило II, наводећи ријечи из Прича Со-
ломонових, употријебио исту конструкцију (vq prit';i). В. сљедећу фусноту.
10 Приче Соломонове 13.1.
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локативна конструкција са придјевом prydqpisanqnq у именичкој служби: i 

takovomou dylou prikl};'[ou se0 mou/ou Ee w= sn=a svoEgo styfana kral]0 ]ko/e 

oukazahomq vq pryþdþpiþsþnQþhþ0 29б/25–28. Наведена лексема може се убројати 

у ред оних које у својој унутрашњој структури садрже локализацију у односу 

на основни дио текста. Предраг Пипер указује на овај тип лексема и илуструје 

их сљедећим примјерима: предговор, поговор, пролог, епилог и сл. (2001: 189). 

Исти аутор, истичући да је природа текста линеарна, диференцира два правца 

унутартекстуалних упућивања: ретроспективни (упућивање уназад, на 

претходно поменути дио текста), тј. анафору у ужем смислу, и проспективни 

(упућивање унапријед, на дио текста чија се предстојећа реализација узима као 

извјесна) – катафору (Пипер и др. 2005: 926).

1.11. Човјек, његово тијело и органи концептуализују се као простор.11

Лексема ум12 уз глаголе: vqspomenouti se, glagolati, pominati, pomqnyti и 

pomQ[l]ti  одређује се као човјеков „унутрашњи простор“: pomina}{i vq oume 

svoEmq0 31a/14; gl=E vq oume svoEmq0 36a/4; i vqspomenouv'[i se vq oumy svoEmq0 

43a/9; mny bo gry['nomou i nedoþsþ(to)inomou rabou h=a moEgo smeren'nomþMþ danilou 

potq{av'[ou se0 ispovydati vyli;Ja neispovydimiþhþ ;}þdþsq gn=a moEgo0 pomi['l]} 

vq oume moEmq0 w= kouþdþ(ou) i sJi gl=an'na mno}0 oudobq bo strahoþmþ wdrq/imq Eþsþmq0 

hote mlq;ati0 l}bovJ} /e bg=oougoþdþnQþhþ jgo dy]nJi ou]z'vl]Emq drqza}0 pohvali Ego 

prinesti0 silo} prest=go dh=a wbo{'renq0 66a/6–15; pomny vq oume svoEmq wnq ;qþsþ(q) 

stra['nJi ;aEmJi vqsemi i pri[qst'vJe preve;'nago dnqmi0 i souþdþ bez mlþsþtine ne 

sqtvor'[imq mlþsþti0 73a/2–5. 

У срцу човјек може имати страх и (вишу) мудрост: bg=ol}bqz'nJi strahq vq 

srþdþci si imyE... 67б/22–23; s%..&i bo jpþsþkpq danilq ... Zylo imJi kryp'kou i 

vi[q[ou moudroþsþ vq srþdþci svoEmq0 w vqzþdþvi/enJi cr=kvqnomq0 j/e zapovedati 

EmþMþ houdogJimq i mnogwizabran'nJimq hitrqceþmþ zi/þdþou{imq0 kako postav'l]ti 

st'lqpi /e i naþdþstlqpJa0 i kamare i prygradi cr=kvnJe0 79б/17–25.

Човјек не служи томе да садржи, „садржавање у њему“ једноставно му се 

догађа (Klikovac 2006: 191). У примјеру из нашег корпуса, у којем се описује 

надахнуће Божанским енергијама, јасно је исказано одсуство човјекове активне 

улоге: daroui mi w= neis;rqpaEmago ti isto;'nika bl=godeti dh=ov'nJe0 ]ko da vqskQpet%..& 

vq m'ny strouE sili st=go tvoEgo i /ivotvore{ago dh=a0 iznose{e pivo vodi /ivot'nJj0 

slovesa b/þsþtvnQþhþ tvoiþhþ pisanJi0 52б/20–25.

11  О човјеку као садржатељу опширно је писала Душка Кликовац (2006: 191–203).
12 Према православном предању, у средишту хришћанске духовности су срце и ум (nus). 
Хришћанско разумијевање ових појмова разликује се од савременог. О овоме више у: Марковић 
2002 и Влахос, интернет. 
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Конструкција (бити/ налазити се/ имати) у (нечијим) рукама може имати 

конкретно просторно значење: ... i mou/Je wg'nqnQ wbrazQ imou{e0 tako/þdþe 

i wru/Ja imou{e vq roukahq svoiþhþ0 i sq nou/þdþe} vyliko} /nEhM E sqsyka}

{e plqkQ iþhþ0 60б/5–8. У нашем корпусу конструкција с овим соматизмом 

саставни је дио и идиоматских спојева који значе бити на располагању, тј. ра-

сполагати неким/ нечим (sJa vqdava[e neprestan'no vysele{Ji se w g=i0 i takovJe dari 

prinose{Ji w= zemlqnago /itJa svoEgo0 jmou/e sou(tq) v'sa neistq{Jimaa skrovi{a vq 

roukM0 35a/5–9) и бити у чијој власти (g=i I=u h=e o;=e vykq cr=ou vseþhþ hval} te0 ]ko 

prizre na smerenJe moE0 i nesi meny wstavilq vq roukahq vragq moihq0 nq pa;e 

oukrypl]E i za{i{aE[i me krypostJ} sili tvoE0 63б/7–11).13

1.12. Желећи да истакне љепоту златних шара, цртежа који су уткани 

(или извезени) у платно којим се прекрива ћивот или гроб, писац користи 

дату конструкцију: bl=go;þsþtiva kralicþaþ simonida0 sqtvor'[i kanþdþilo w= zlata 

mnogwcyn'nago0 i plati zlatJi tako/þdþe mnogwcyn'nJi div'nou dobrotou vida imou{e 

vq seby0 imQ/e pokriti rakou sego ho=l}bQvago0 i iniE /e po;þsþti mnwgQ ougotovav'[i 

sJi v'sa vqdastq kq grobou sego bl=go;þsþtivago0 85б/6–85б/12.14 

1.13. Ова конструкција потврђена је и уз глаголе sqkonq;ati se (скончати, 

умријети) и trou/dati (пропадати; потапати): ]ko i korab'l} vq pou;ine morqscei 

vqlnami trM/þdþa}{ou se0 tako i azq gry[na l}te pogrM/a} se sqgre[enJi moimi0 

33б/1–4; jlici /e ihq hote{e pristati kq brygou0 takovi posipaEmi i oumoraEmi 

wrou/Jemq0 pakQ vqz'vra{a}{e se vq takovy rycy skon';a[e se0 i pogQbo[e za byzakonJe 

svoE0 57a/16–20.

1.14. У примјеру који наводимо: i tako izam'[e tylo EE0 sq Pal'mi i pyþsþnmi 

po}{e naþdþgrob'naa0 i wb'viv'[e tylo bl=/en'nJe0 sq von]mi bl=goouhan'nimi0 i vq tomq 

polo/i[e }0 idy/e le/itq i do sego dn=e0 vqnE dv=rQ wl'tar'nQhq0 preþdþ wbrazomq 

vlþdþki vseþhþ h=a0 51a/19–25, тијело Блажене бива обавијено и одјевено у мирисе 

миомирисне и у том (тој мирисној одјећи) бива положено да почива. У вези 

с тим Геродес пише: „Статическую противположность сочетанию ВЪ + вин. 

при глаголах одевания образует ВЪ + лок., выражающее, в чем кто-либо одет“ 

(1963: 320).

13 Рука је у овим изразима симбол моћи, власти, те бити у чијим рукама остварује значење бити 
у чијој власти „што претпоставља губитак слободе и слободне воље у одлучивању и деловању 
у питањима од властитог интереса“ (Мршевић Радовић 2008: 168).
14  Повратна замјеница себе у функцији је мјесног адвербијала, а у ширем смислу анафорски 
упућује на субјекат као носиоца радње или стања означених предикатским изразом. 
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2.  У испитиваном корпусу конструкцијом vq + локатив означавају се и стања 

или прилике, околности15 у којима се неко или нешто налази. 

2.1. Овим локативом указује се на спољашње околности у којима човјек живи 

и борави: se bo sou{Jimq namq vq souEte mira sego souEt'nago0 a{e i hote{e dh=om /iti 

jliko ougoþdþno Eþsþ(tq) gþsþvi0 sego ne vqzmo/emq postignouti0 33а/20–24; se bo malo 

imami po/iti vq souEti mira sego0 44a/21–22; ... dq{i sou{Ji slavnJ} roditel}0 vq 

velicy bogatqstvy i slavy sou{ema... 29б/18–19; vq mire /e i vq ti[iny pomo{J} 

b=/Je} prybQva}{ou0 57a/27–57б/1; i izqm'[e tylo jgo w= takovago rova zem'lE0 

i povyle[e sqtvoriti kov';egq izabran'nq0 i vqz'mq[e tylo sego ho=l}bQvago neso[e 

i provo/þdþenJe tvore{e0 sq Pal'mi i pyþsþn'mi po}{e naþdþgrob'naa0 sq kadili /e i 

bl=goouhan'nimi von]mi0 polo/i[e tylo jgo vq takovymq ougotovanJi0 i postavi[e 

kuvotq preþdþ wbrazomq vlþdþkQ vseþhþ h=a0 idy/e le/itq i do sego dn=e0 vqnE dv=ri 

wl'tarnyþhþ0 85a/17–25. И територија се детерминише с обзиром на околности: 

by bo vq te dn=i videti zem'l} srqb'skou}0 vq tysnote velicy wbqEtou i oumalEn'nou0 

54б/13–15. 

2.2. Као лексички експоненти ове конструкције јављају се апстрактне имени-

це које значе позитивна или негативна емотивна, духовна или душевна стања: i 

pakQ bQvaite bo=u poþdþ(o)bni0 i ]ko ;eda vqzl}blEn'na hodite vq l}b'vi0  

b=q prebl=gQ hote ]ko da v'si ;l=vci prebQva}þtþ vq l}b've0  ]ko da i azq 

gry['na zre{Ji vq[ego dobrago isprav'lEnJa0 preprovo/þdþou /iz'nq mo} vq veselJi srþdþca 

raþdþu}{i se d=[e}0 36б/1–4; i ]ko zry][e stenQ vqzþdþviza}{e se st=go hrama togo0 vq 

vyselJi srþdþca krasova[e se gl=}{Ji0 outvrq/þdþenJe na te nade}{im se g=i0 outvrq/þdþai 

cr=kvq tvo} sJ}0 40a/5–9; i prebQsta mnwgJi dn=Ji vq vyselJi neispovedime0 49a/2–4; 

vq /alostehq moiþhþ mnit' mi ]ko blizou meny jsi0 65a/9–10.

2.3. И негативне, тешке животне околности детерминишу се овом везом: 

a{e bo kogþdþa vq gresehq ouvezohomq i vragomq oulovlEni boudemq0 i pakQ vq takovyi 

skrqbQ sou{e pomenouhomq ime tvoE st=oE0 nadejm' se na neispovydimou tvo} mlþsþtq0 

30a/21–24; vq greseh' bo istlih' si d[=ou0 i vq ne;istote byzakonJa oudavih' si oumq0 

39a/28–39б/1; i na;eþtþ boleti0 naprasno} bolez'nJ}0 i vq vylicyi ou/ase bQv'[i... 

43a/7–9; i izvystno /e vyþdþ(y) ]ko ne imy} goneznouti sqmrqti vq boleznQ sei0 

45a/7–916; i se sli[avq cr=q tq takovJe neoudobq strqpimJe gl=Q0 i bQv'[i Emou takovq 

skrqbQ vq nezapou Zylo wpe;aliv' se0 i vq vylicy nedooumynJi bQvq0 i ]rosti mnwgJe 

isplqn' se0 56a/1–4; g=nq /e kralq stefanq0 vidy se vq tolicyi bydy i ne imi inogo 

;eso sqtvoriti0 vqstavq idy kq vqzl}b'lEn'nomou si bratou kral} stefanM ouro[ou0 

15 У неким примјерима тешко је разлучити да ли је реч о пропратнооколносној или начинској 
семантици, будући да ова два значења веома често интерферирају.
16 Поред околносног, присутно је и узрочно значење.
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59a/19–23; i tako pomo{J} b=/Je v'sou vol} svo} oulou;iv'[a0 wnJi zlomislqnikQ 

prognasta w= dosto]nJa svoEgo0 i w=ido[e posramlEni vq pogQbyli i vq pono[enJi 

vylicy0 59б/15–18. 

2.4. Околности могу бити детерминисане и у погледу начина реализације 

предикације: ... poþdþklan]Etq vJ} svo} poþdþ lag'koE igo h=vo0 byz'mlqvqstvM}{Ji 

vq v'sacymq isprav'lEnJi ;rqnq;'scemþqþ0 dn=q i no{q ne vqkou[a}{Ji vq slastq sna0 

ili pokoi da}={Ji tylou svoEmou0 43б/7–11; nq oubo vqspryni w d[=e0 tq{e{i se 

jdinomou ;asM0 vqzoupJi vq pokaanJi0 vqsedrq/itel} sloþvþ(o) w;=e0 sqmosqvrq[en'nJi 

Iu=he0 skorago ti raþdþ mlþsþrdJa0 ne prezri meny rabi tvoE0 44б/1–5; pom=li se go=u bo=u 

vq oumilEnJi srþdþca0 54б/24–25; po sJiþhþ vq bg=oougoþdþna dyla w=lou;i se0 vq nQh/e 

i skon';a /iz'nq sJ}0 67б/4–5; w bl=/en'nago sego mou/a v'sa;þsþkQ hote{ago isplqniti 

zapovydq apþsþlqskou}0 j/e reþ;þ(e) podavaE vq {edrotahq0 i ml=ouE sq tihostJ}0 preþdþstoE 

vq tq{anJi0 i podra/aE pravednago Iwva0 i bl=/en'nago avraama0 i patrJar'ha Iakova... 

68a/22–27; g=i i o;=e moi v'se;þsþtnJi oube/þdþq se i prJidi da ;eda tvo] strahou b/=J} 

naou;i[i... i vyliko smerenJe preþdþlo/i[i namq hote{iþmþ /iti vq poslou[anJi 

tvoEmq0 81a/11–15; i na;etq vylicymq poþdþvigomq poþdþvizati se0 vq bl=goverJi 

wkrqml]}{i /iz'nq svo}0 ;þsþtoto} cylomudrJa neskvrqn'no sqbl}da}{Ji dv=stvþoþ 

svoE0 85б/17–21. 

2.5. И животно доба може се разумјети као ситуациони оквир: jda kako 

zaboudouþtþ sn=vy moi zakonq gþsþnq vq }nosti svoEi0 36a/5–617, rekQ se vq starosti 

dn=Ji moiþhþ Eþsþmq0 80a/25.

3. Овом приједлошком конструкцијом означава се и вријеме вршења неке 

радње, неког догађања: bl=/en' bo vqzl}bQvq zapovedi tvoE vlþdþko0 vq nih'/e prqvJi 

pry/þdþe hodiv'[e0 i wbytovan'na imq tobo} oulou;i[e0 i pol'zou prJe[e0 ]ko/e oubo 

i vq nn=]['nymq vrymeni mnozJi w= posleþdþn]go roda ]vi[e se0 posleþdþstvou}{e 

zapoveþdþ(e)mq tvoimq0 i v'sa jliko dobrJe dytelQ wkon;a[e sobo}0 28б/22–28; a{e bo 

tylo Ee vq glqbocyi starosti18 iznemo/e0 nq d=hq Ee krep'cy poþdþviza[e se0 43б/20–22; 

i vq preþdþle/e{a tq{im' se vy{ati0 jliko w iskousehq sego bl=go;þsþtivago i ho=l}bivago0 

jlikQE napasti mnwgJe podqEtq vq }nosti svoEi0 w= mnwgQþhþ inoplemen'nQþhþ cr=eh0 i w= 

inyhq pro;Jihq0 54a/6–11; tako oubo ho/þdþa[e0 i tako tvora[e vq lyþtþ(y)hq mnwzehq0 

]ko/e bQþsþ(tq) proslMti se imeni jgo i pro]v'lEnou bQti0 po vseþhþ wkrþsþtnQþhþ 

stranahq0 vqsto;nQþhþ i zapaþdþnQþhþ0 68б/2–5. 

Синтагме se se /itiE  nQn][qnâii/ sq vykq значе садашњи, овај вијек, живот, 

фиг. земаљски живот (као опозит вјечном животу у царству небеском): ... vq vyce 

17  И у овом примјеру околносно значење интерферира са узрочним.
18 Временско значење овдjе интерферира са узрочним: због старости.
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semq /ivou{Ji0 32a/119, postidi /e se vq nn=][neþmþ vyce vqzl}bQv'[ago te tako0 da 

vq pri[qstvJi ]v'lEnJa jgo ne postidi[i se0 34a/4–6; sqi bo glþsþq slad'ki vlþdþ;nJi0 

sli[e{e jliko b=ou poslou/i[e vq /Jiti semq souEt'nemq0 radostJ} tq{et' se iti vq 

/iznq vy;'nou}0 37б/26–38a/1. 

Синтагма dqnq gospodqnq (? velikQi)20 користи се да означи Судњи дан, дан 

Страшнога суда: pridet' bo d=nq gþsþnq vylikQ0 vq nEm/e Eþsþ(tq) v'semq namq wbrysti 

se preþdþ prestolom bysqmrqþtþ(q)nago vlþdþkQ h=a0 w=vytq tvore{e w sqde]nJiþhþ zlq0 

jliko mala i vylika0 36б/4–7.

4. Kонструкцијa vq + локатив означава и садржај радње: ... tvoriti vq v'semq 

vol} tvo}... 30б/1–2; i sJi gl=Q bl=/enJe (краљице Јелене) prJem'[e jliko sicyva 

;eda Ee0 poro/þdþen'na dh=omq st=imq0 vqspiteni /e vq blazyi vyrQ0 poou;enJa sJe 

h=ol}bivJe0 42a/27–42б/2; rabQ /e tvoE i sn=Q moE outvrqdi vq l}b'vi tvoEi0 

46a/25–27; bl=/ena jsi ]ko bg=oprJet'nimi ti ml=tvami posob'stvouE[i namq vq 

branehq0 47б/15–16; i ne vqshote poslou[ati gl=Q roditel] svoEgo0 vqspitev'[ago i vq 

bl=govyrJi i ;þsþtote0 vq l}b'vi /e cylomoudrqnou sqmislou nakazav'[a0 64б/10–13.

5. Њена употреба потврђена је при означавању у чему, у ком смислу долази 

до изражаја нека особина: skorJi vq mlþsþti i bogati vq {edrotaþhþ... 30a/18; ]ko/e 

oubo voinou kotoromou proslaviv'[ou se vq pobedy021 i ougoþdþno poslou/iv'[i cr=vi 

raþdþuEt' se0 40б/9–11; tako/þdþe i sq vqz'veli;i se vq bg=odarovan'nyi jgo drq/avy0 

]ko/e by[e jgo videti vq ;þsþtnemq jgo wbrazy i mou/qst'vy i dob'lEsti i wplq;enJi 

crþsþcemq0 74a/16–19. 

6. У једном примјеру ова је конструкција дио копулативног предиката, 

упућујући притом на лице као извор неке активности: nq oubo vq roucy b/=Ji 

praved'nQþhþ /þdþrybQ0 62a/1–2.  

7. Такође, може да означава и укљученост, припадност коме, чему: w imeni bo 

sili tvoE0 a{e i prqvoE jliko pisanJa sego na;þ%..&þnq[ou mi /itJa0 b=goposlou['livihq 

rabq tvoihq.. vq nih'/e prqvoE na;elo i nastav'nikq ihq prepoþdþ(o)bnJi w=c=q sumewnq 

neman]0 i dobroploþdþna vyt'vq w=rasli jgo... arh=Jerei kurq sava0 53a/1–12.

8. Њоме се именује и узрок вршења радње или доспијевања у одређено стање: 

vq greseh' bo istlih' si d[=ou0 39a/28; sedou l}þdþE ]sti i piti i vqsta[e igrati0 i vq 

tomq22 raz'gnEva[e b=a0 42a/5–7; i sq simi idy vq byzoumJi svoEmq hvale se0 56a/7–8. 

19  Укрштање временског и просторног значења присутно је и у овом и сличним примjерима. 
20  У Старом завjету честа је употреба израза dqnq gospodqnq у овом значењу (РП IX: 541).
21 Ријеч је о експликативном локативу као семантичкој допуни глаголу: њиме се означава 
'подручје' на којем се испољава оно што се глаголом именује. 
22  Поред узрочног, у овом примјеру присутно је и значење средства.
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8.1. У два примјера означава основ/ критеријум вршења радње23: bl=/en' bo 

vqzl}bQvq zapovedi tvoE vlþdþko0 vq nih'/e prqvJi pry/þdþe hodiv'[e0 i wbytovan'na 

imq tobo} oulou;i[e0 28б/22–24; i g=i navedi me na pouþtþ tvoi0 i poidM vq istiny 

tvoEi0 30б/3–4. 

9. Овом конструкцијом указује се на нешто што је својствено некоме, што 

карактерише некога у вријеме вршења радње: ne prebiva}{e vq mny ihq pokaanJe0 

28a/22–23; i ne wbrete se vq nEi licymerJe 31а/8–9; i tako Egþdþa sli[a[e sicyvJe 

gl=Q bl=/en'nJe0 bQþsþ(tq) vq nQþhþ skrqbq i ridanJj0 45a/9–10. 

10. У три примјера потврђен је однос узајамности између особа: vi /e oubo 

l}bovJ} srþdþca sqdrq/ita se sama0 jdinomislqnou vol} imou{a vq telysi0 37a/7–9; 

jdinou vol} i l}bovq brat'n} imou{a vq tylesi0 59б/12–13; i vq jdinomislqnimq 

sqvakoup'lEnJi /ivou{e proslav'l]}tq ime prest=Je troicy0 69б/8–10. 

11. Једна потврда указује на средину из које се ко или што по чему издваја: 

priEtq vol'n}} sqmrqþtþ(q)0 svobodq sJi vq mrqtviþhþ0 44б/9–10. 

12. Напосљетку, овом конструкцијом означава се и ток вршења неке радње: 

... nekli kako bg=oprjt'nimi vq[imi ml=tvami0 dostoina boudM prJetJ} takovago dara 

w= h==a0 jliko spy]ti mi vq b=goougoþdþnaa dyla0 33б/5–8. 

Значење локативних израза чија је саставна компонента 

приједлог vq

Због специфичне семантике, из анализираног корпуса издвојили смо лока-

тивне синтагме с већим или мањим степеном лексикализације (фразеологизме, 

устаљене изразе, синтагме са прилошким значењем и др.): vq vq[qnQihq на не-

бесима: takovJi bo oubo proslavi[e se0 i vq vi['niþhþ hvalami agg=lqskQmi, proslavl]}

t' se0 29a/6–8; vq dqne дању: j/e bo vq dn=e dava[e sJimq kto izgl=Etq0 nq jgþdþa no{q 

hote][e bQti... sqi gn=q moi ho=l}bQvi sqvlqkq sq seby sviti crþsþkJe j/e vq dn=e 

no[a[e0 i vqzlo/q na se houdou} i vyt'hou wdy/þdþou0 i licy svoE prikrivq ]ko 

nikomu/e znati jgo... 73a/14–21; vq no{i ноћу: ... nevedou{e ]ko bl=gJi ihq pitatelq 

Eþsþ(tq) vq dn=e tvore imq mlþsþtin}0 i vq no{i /e samq vqdvaraE se po sryþdþ(y) iþhþ0 

73б/8–10; vq dqne i vq no{i (и) дању и ноћу, непрестано (у негацији: ни дању 

ни ноћу, никад): sama /e oubo poþdþviza}{i se ne ime}{Ji poko]0 ni vq dn=e ni vq 

no{i kako bQ vqzmþoþ/'no Ei sq ouspehomq sqvrq[iti takovo dylo jliko na;ela by0 

38б/20–23; w sem' bo vq dn=e i vq no{i mis'lq neraskaanou imJi0 69б/20; vq outry/ 

}try сљедећег дана, сутра(дан): ... tako/þdþe i vo }try prazþdþnovav'[i0 dh=ov'no /e i 

23  Овим конструкцијама упућује се на садржај или објекат предикације у својству основа/ 
критеријума.
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tylesno oute[iv'[i vseþhþ jliko pri[qþdþ(q)[ihq vq prazþdþnqst'vo to0 40б/21–24; i 

tou sqtvor'[e wbno{qnaa pynJa0 i slavoslovJa vylika i vq outry pakQ tako/þdþe v'se 

po redou0 51a/10–12; vq skory 1. ускоро, у скором, кратком времену, (у)брзо: samq ne 

vyþdþ(y) hote{ago sqbQti se jmou0 ]ko protivu loukavJe jgo vyrQ hote vq ;}/þdþemq 

dosto]nJi proslaviti se0 vq skory bezgoþdþno} sqmrqtiJ} skon';avaEt' se0 56a/11–14. 2. 

изненада, набрзо: i tako povrqg' se na tyle sego bl=/en'nago0 /alost'no pla;e se gl=a[e0 

w oþhþ mny slad'kJi moi g=i0 po ;to tako vq skory razlou;i se w= naþsþ0 83a/22–25; 

vq /ivoty за (вријеме) живота: – sJi bo gþsþ/a mo] veselJemq d[=e poþdþviza[e se w 

semq hrame pres=tJe pykou{i se0 a{e bQ vqzmog'la skoro sqvrq[iti vq /ivote svoEmq0 

40a/2–5; vq plqti ]viti se открити се, јавити се у тијелу (о Господу Исусу Хри-

сту), оваплотити се: mQ /e vyrou jhomq0 teby vq plqti ]vlq[ago se b=a na[ego0 

52a/5–7; vq seby у себи, у својим мислима: gl=E samq vq seby poþdþvig'ni se wkaan'ne 

pre/þdþe goda wnogo bQti gotovq0 73б/15–17; vq srqdqci у дубини душе, тајно, 

за себе: i sqi bl=go;þsþtivi priEmq i l}bqzno lobQza i0 nq oubo misly vq srþdþci 

svoEmq gl=a[e... mnwgJi skrqbQ i pe;ali w/ida}t' me0 w= sego sn=a moE a{e sqtvorou 

jgo svobodq0 65a/21–25; drq/ati vq srqdqci изр. чувати на срцу, најбрижљивије 

пазити, бринути се за што; добро памтити24: vq starosti dn=Ji moiþhþ Eþsþmq0 nq g=i 

cr=M vykomq0 da/þdþq mne rabou tvoEmU po srþdþcou moEmou0 mou/a st=a i praved'na0 i/e 

nastaviþtþ me do kon'ca strahq tvoi vqspriEmq i drq/ati vq srþdþci moEmq Unilomq0 

]ko/e darovalq Esi na prosvy{enJe d[=e mnwgo;þsþtnomou IwþaþsafM0 prepoþdþ(o)bnago 

wca var'lama0 i/e prosvytivq jgo svytomq razoumnQmq0 80a/25–80б/5.

Закључак

Локативним конструкцијама са приједлогом vq у Житију краљице Јелене 

и Житију краља Милутина архиепископа Данила II (на материјалу преписа 

из 1553. год.) исказују се сљедећа значења: да се што налази или бива унутар 

чега, у границама, у опсегу чега; стања или околности у којима се неко или не-

што налази; вријеме вршења радње; садржај радње; у чему, у ком смислу долази 

до изражаја нека особина; дио је копулативног предиката; укљученост, припад-

ност коме, чему; узрок вршења радње или доспијевања у одређено стање, те основ/ 

критеријум вршења радње; нешто што је својствено некоме, што карактерише 

некога у вријеме вршења радње; однос узајамности између особа; средина из које 

се ко или што по чему издваја; ток вршења радње. У оквиру посебног поглавља, 

због својих семантичких специфичности, издвојене су синтагме са већим или 

24  Уп. држати кога, што у глави „памтити, имати на уму“ (Matešić 1982: 136). 
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мањим степеном лексикализације (фразеологизми, устаљени изрази, синтагме 
са прилошким значењем и др.).

Извори

1. Рукопис Даниловог зборника из 1553. године, који се чува у Архиву САНУ (сиг. 
А 14509).
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THE MEANING OF THE CONSTRUCTION vq + 
LOCATIVE IN HAGIOGRAPHIES OF QUEEN 

JELENA AND KING MILUTIN BY ARCHBISHOP 
DANILO II (AFTER THE TRANSCRIPT OF 

DANILO'S COLLECTION OF HAGIOGRAPHIES IN 
THE ARCHIVE OF SANU, 1553) 

Summary

�is paper deals with the analysis of the construction vq + locative in 
the hagiographies of Queen Jelena and King Milutin, by Danilo (a�er 
the transcript from 1553). �e preposition vq is con�rmed in locative 
constructions, expressing di�erent meanings (place, cause, feature etc.). 
Due to its speci�c semantic features, phrases with bigger or smaller 
degrees of lexicalization are singled out (phrasemes, set phrases, phrases 
with adverbial meanings, etc.).
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