
СРПСКА АКАДЕМИИ НАУКА

ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЛЕЗИК

плш дезик

НОВА СЕРЩА

Кн.. IV св. 5-8

; ,г<"

, 1->\

БЕОГРАД 1953



С АДРЖА^

Страна

1. А. Велик: Напомене о српскохрватском правопису . . . 139

2. М. СШевановиН: За ]единствен правопис српскохрватског ]езика 149

3. А. В.: О писан>у великих писмена 171

4. М. Павловик: Значена прндева с наставком -асШ и (ьеговим

вари]антама 175

5. А. Велик: Употреба предлога са уз глаголе Писаши и сл. у одре-

)]еним значен»има 197

6. Б. Милановик: Глагол ПодлежаШи — н>егово значен>е и вид . 203

7. И. ГрицкаШ: О допусном значен>у свезице и и речи щедан,

имало, ико и сл 217

8. Д-р Александар 23. Костик: О транскрибован>у латинских име-

ница у медицинско] терминологией 229

9. В. М. Миковик: О речнма никл, кабл и н>нма сличним . . 238

10. Р. ДимиШрщевик: Лелна занемарена облает наставе ]езика и кн>и-

жевности у нашо] средшо) школи 243

П. Иван ПоПовик: Нека размишл>ан>а о граматици и л>убите.ъима

нашег ]езика 253

12. М. С. Московлевик: „Лезик", часогже за културу хрватскога кн>и-

жевног ]езика 267

13. Лезичкепоуке 27 1

УРЕЪУЛЕ ОДБОР

Секретар Уре1)ивачког одбора — Бранислав МилановиЬ

ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЪЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЛЕ

БЕОГРАД 1953

Штампарн]а и кн>иговезяица Српске академи]е наука, Косма^ска бр. 28



ГЛАГОЛ ПОДЛЕЖАТИ — ЊЕГОВО ЗНАЧЕЊЕ И ВИД

У чланку Томислава Прпића Неколико русизама нови-

јега времена, објављеном у св. 3 часописа Језик (1952),

који издаје Хрватско филолошко друштво у Загребу, наводи

се известан број речи и израза из руског језика за које се

вели да су се у последнее време у толикој мери проширили

на рачун добрих наших речи „да то управо забрињује". И

писац чланка сматра да треба упозорити на те речи како

их више не би употребљавали они којима је стало до пра-

вилности и чистоте књижевнога језика. Један од таквих

русизама јесте и гл. подлежати, који Прпић узима у изразу

„подлежати такси". За њега је то „залишан" русизам, „јер

су у нас услуге подвргнуШе такси. Ми таксе плаћамо" (стр.

88). Одавде, дакле, излази да нам је та реч непотребна. —

Т. Маретић, у Језичном савјетнику (1924), даје за употребу

овог глагола три примера и иза њих ставља ознаку „боље",

наводећи притом њихове еквиваленте у народном језику.

Из овакве стилизације могло би се одмах закључити да

Маретић није одлучно против употребе гл. подлежати,

већ да он само истиче предност одговарајуће наше замене

целог реченичног израза с тим глаголом, дате у духу на-

родног књижевног језика. И у предговору (на стр. XV) стоји

да се руска или чешка туђица уз коју се, у Савјетнику, не

каже ништа је ли нам потребна или није — може употре-

бљавати, „а која је од тих речи залишна, те је добро можемо

заменити својом речју, тамо сетоизреком каже" (исти-

цање моје — Б. М.). Иако би било природ!но претпоставити

да се ове последње речи односе само на ознаке као што су:

„никако не ваља" (з. V. изразити), „непотребно" (з. V. из-

редан), „нама је тај глагол веома незгодан" (з. V. подра

жавши), „непотребно, јер имамо добре своје ријечи (з. V
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дозвола) и сл. — ипак речи које су одмах иза наведених

примера: „Глаг. подлежати и зато је рђав . . ." (Јез. савјетник,

8. V. подлежати) показују јасно да Маретић није за његову

употребу, да је он не одобрава. — Рад. Кошутић, у Руској

граматици II (1914, стр. 253), руске изразе с гл. подлежать

преводи онако како би се то, по његову мишљењу и осе-

ћању, рекло нашим народним језиком (это подлежишь в&д'Ъшю

иного суда, не овај, већ други суд треба да о том одлучи

(да донесе одлуку о томе); это не подлежишь сомнЪшю, о

том нема сумње). Кошутић је и иначе, као щто је познато»

у својим одличним универзитетским уџбеницима рускога је-

зика, свуда настојаваб да докаже „да се већина израза узетих

из руског језика да лепо изрећи и нашим језиком" (НЈ год.

III, 1935, 18). И у овом случају, као што видимо, он је то

учинио без гл. подлежати.

Да даље не наводим других потврда за овакву оцену

употребе гл. подлежати. Оно што је изнето показује да је

она у различитом облику изрицана и раније, не само у наше

дане. И на основу тога намеће се свакоме закључак који

гласи да ту реч не треба употребљавати у књижевном језику

јер постоји народна замена за оно што се њоме исказује у

језику одакле нам је дошла. Али, с друге стране, доста

честа употреба гл. подлежати постаје данас све чешпа, као

што је то и горе констатовано, а тиме је и све обичнија. И

моје је мишљење да употребљавање ове речи у нашем језику

има свог оправдања. То бих хтео овде да покажем..

Али претходно треба репи ово. Из примера у којима

се јавља гл. подлежати — а који ће ниже бити цитирани у

ограниченом броју — види се да он у реченици има увек

допуну у дативу. Ту синтаксичку допуну његову чине гла-

голске именице на -н>е (например: суђење, одобрење, опадање,

плаћање и сл.), или такве које су постале од глаголског корена

именичким наставком (пример: развитак, утицај, промена,

одлука, сумња и сл.) или, најзад, именице које су по облику

једнаке самом глаголском корену (као што су: квар, надзор,

уплпв и сл.). Разуме се да то може бити и релативна заме-

ница (који) кад се она односи на какву именицу ове врете.

Таква веза гл. подлежати с једном од ових именица или
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њима сличних претставља предикатску допунску синтагму

која у свом саставу може имати још и именицу у генитиву

(субјекатски и објекатски генитив); например: подлежи раз-

витку, подлежи утицајима средине, подлежи плаћању в о ј-

нице. Да видимо сада каква је и шта значи „наша" замена

исказа с оваквим деловима код оних који сматрају да није

добро употребљавати гл. подлежати.

Од три примера које Маретић наводи у Језичном са-

вјетнику за гл. подлежати узимам најпре овај: живот народа

подлежи развитку и промјени. И према Маретићу место тога

„боље" је: живог се народа развија и мијења — а то, као

што смо видели, значи да тако треба рећи. Ово је најпро-

стији начин замене израза с гл. подлежати: од самог тог

глагола није остало ни трага, а предикати у оваквој реченици

постали су глаголи који одговарају његовим допунским

именицама. Али ја мислим да-се тиме не исказује потпуно

исто оно што се садржи у исказу који има гл. подлежати.

У њему је за овај глагол везана специфична нијанса значења

која, у другом случају, недостаје новим глаголским преди-

катима. Найме, реченицом: живот народа подлежи развитку

и промјени, одн. личним глаголским обликом у тој реченици

одређује се нарочито својство субјекта изражено више у

могућности вршења радња означених именицама које допу-

њују предикатску реч, а ту могупност неизоставно прате и

други моменти, као нужност, обавезност и сл. Да то кажем

другим, непосредним речима: живот народа је такве природе

да се увек може развијати и мењати, а онда и такав да се

обавезно мора развијати и мењати. Према томе, глаголом

подлежати овде се стављају у први ред — ако се тако може

рећи — они потенцијални квалитети одређених радња који

покрећу њихово остваривање. Међутим у предложеној замени:

живот се народа развија и мијења — немамо ништа друго

до праву констатацију нечега што се, као већ дато на основу

нашег сазнања и искуства, реализује у сваком тренутку.

Дакле, ова два неједнака језичка облика којима се даје

иста вредност исказа разликују се по смислу довољно јасно

један од другога, тако да између њих не може никако ста-

јати знак једнакости.
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Ево уз ово \ош два примера. У реченици: Све животне

намирнице, ко]е йодлеже квару, мора^у се чувати у нарочи-

тим коморницима од мува. . . (Ново санитетско законодавство

кн.. I, Београд 1924, 392) — реч ]'е о таквим намирницама

ко]е се могу покварити, на ко]има се може лако по]авити

квар, наравно, под стварним условима ко]и не то стан>е

изазвати; а такви се услови код н>их претпоставл>а]у много

пре него код неких других намирница. Крапе речено: ту се

мисли на покварлэиве намирнице. А ако би се релативна

реченица узела у облику: [намирнице] ко}е се кваре... —

онда би се тиме та негативна особина истицала као вен

готов факат. — Или у примеру: Обично се говори да су

све изворске воде врло добре, беспрекорне. Ме^утим, и оне

йодлеже неким променама ко]е утичу на н>ихову каквону

(Лов. М. Журвип, Извори и бунари, Београд 1931, 17) —

синтагмой йодлеже неким цроменама износи се сво]ство

изворских вода, тако1)е негативно, ко]е се састо^и истовре-

мено и у могунности и у нужности н>иховог мен>ан>а у неким

извесним случа}евима. Ако би се то заменило реченицом: и

изворске се воде понекад мен>а}у — н.оме би се само непо-

средно саопштавала ^една истина научном анализом утвр^ена;

и ништа више.

Да израз с гл. йодлежаши и н>ему одговара]уни без тог

глагола нису исто показухе ова] пример, правописно одавно

застарео, у коме имамо и ]едно и друго: Кафа и друга фина

пипа не йодлеже таксираню полицайне власти, него та пина

таксира сам кафешя... (Додатакъ къ уредби о меанама...

Београд 1864, ]). Првом реченицом, с гл. йодлежаши, писац

уредбе, у облику законског прописа, ставл>а До знанъа да озна-

чене предмете ни] е потребно да таксира полициска власт,

да их она не мора таксирати, да она ни] е обавезнато

да чини. У друго] реченици, без овог глагола, од свега тога

нема ништа, вен се само пропису]е вршенье раднъе гл. Шак-

сираши од стране одре^еног лица (од кафеци]е). Дакле, оно

што ]е писац имао да каже ни]е било у шеговим мислима

]еднако, и зато ]е, сасвим правилно, он то изразио и не]ед-

наким ]езичким средствима.

Прелазим сада на други, одн. првиШаретинев пример:

пром]ена тога закона подлежи одобреньу скупштине. Маретин
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ово замењује нешто друкчије: промјену тога закона треба

да одобри скупштина. И то је тачно. Али и овде у семан-

тици гл. подлежати долази у обзир и други елеменат, не

само потреба за „одобрением"; а то је опет обавезност

или морање да се дотична радња изврши. Јер законска од-

редба у којој је овај глагол може имати у исто време и смисао

да „промену тога закона мора да одобри скупштина", да

„обавезно одобрава скупштина" и сл. Према томе, у горњој

замени дато је само једно потенцијално значење гл. подле

жати, што у одређеном тренутку и није могућно дати више

јер наша реч садржи само толико. Слично је и с Кошути-

певим примером о одлуци другога суда који би, према

оригиналу, могао да гласи и:... други суд мора о том да

одлучи, други суд јенадлежан да о том донесе одлуку

и сл. Исто је и у примеру: Надзору Подлежи цело пословање

управних судова (Закон о пословном реду у Државном савету

и управним судовима св. 139; 1930, 34) — тј. може ово зна-

чити да пословање управних судова треба надзиравати, а

у исто време и да се мора над њим вршити радња надзи-

равања.

И најзад, Маретић има и овај пример: његово поштење

не подлежи сумњи, место којега он тражи као „боље": о

његову поштењу не може се сумњати. Кошутић, у сличном

изразу, видели смо, глаголским обликом нема одриче посто-

јаност сумње (о том нема сумње). Маретићева је замена

свакако вернија и ближа смислу израза с гл. подлежати.

Али, с друге стране, она није довољна да искаже све што

се у том смислу садржи. Јер реченица с овим глаголом не

значи једино могућност, одн. немогућност; она може исто

тако да значи и ово: у његово поштење не треба сумњати.

Све ово још је изразитије ако у њој нема негације: његово

поштење подлежи сумњи — у његово поштење може се

(треба) сумњати.

Да сада сведем и уопштим све што је довде речено о

употреби и значењу гл. подлежати.

Они који су мишљења да у нашем језику не треба

употребљавати гл. подлежати — јер је то страна реч која

се може заменити — избацују га из реченице на тај начин
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што за њен предикат узимају глагол који је у допунској

именици или што таквом глаголу додају још и глаголску

реч са значењем могућности или потребе да сеј његова радња

врши одн. изврши. Притом се реченични облик мења не само

у оном делу где је предикат: у пасивним реченицама субје-

катска реч може бити предмет који трпи радњу новог преди

ката, затим, доста често, постаје граматички објекат у аку-

зативу или се нађе према предикату у каквом другом тесном

синтаксичком односу. Таква наизглед формална измена струк

туре реченице, извршена у већој или мањој мери, не мора

бити од неког значаја, иако је познато да је једну страну

реч теже превести ако се њено значење мора описивати

него кад у дотичном језику она има одређену замену у

једној речи. Али се уз оно што је битно и одлучујуће у

овом случају може и то узети у обзир. А битна је ствар

овде у томе што свака замена израза с гл. подлежати не

одговара у потпуности ономе што се самим њим казује. Јер

значење овога глагола такве је природе да га увек одређује

његова стална веза с именицом којом се допуњује — у

односу на појам који је у субјекту. И као што показује

горња анализа примера, у истој реченичној конструкцији

његову семантику претстављају Главном два елемента; то

су: „може" и „треба" или „треба11 и „мора". Дакле, узето

скупа, глаголом подлежати се у различитим реченицама

може исказивати могућност, потреба и нужност да се врши

или изврши главна радња у исказу. Ма како да заменимо

овај глагол, ми м'ожемо тиме изразити само један од та три

елемента, а каткад и ниједан. А они у суштини нису једнаки

иако се њихови појмови додирују па чак се и међусобно

условљавају. Када се ти елементи узму одвојено, онда су

они довољно разграничени и сваки од њих само са своје

стране одређује оно на што се односи. Међутим, употребом

гл. подлежати они су, увек заједно по два, у датом тре-

нутку, тако сједињени да означавају нарочито својство субје-

катског појма које се тако исказује непосредно и потпуно.

Све ово значи да се у специјалној, сложеној семантици гл.

подлежати крије језичка потреба за њим и да је он, према

.томе, прихваћен као израз такве потребе. С друге стране,
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и сам његов склоп је имао притом свога удела. Иако нам

је овај глагол дошао са стране, он је, као што видимо, та-

квога састава да су оба његова дела (под и лежати) потпуно

и наше речи, тако да се од почетка није много осепао као

позајмљеница. Ништа није сметало што се код нас узимао

у значењу које тим деловима у конкретном смислу не одго-

вара. На тај начин постојали су сви услови да се гл. иодле

жати задржи у нашем језику. И он је у њему остао, раз-

вијао се и стекао је пуно право на употребу.- Зато га, по

моме мишљењу, не можемо третирати као реч која нам је

сувишна и непотребна. То, с језичке тачке гледишта, не би

било исправно. Због тога рад на његовом уклањању не

доводи ни до каквог успеха.

Да видимо сада како на материјалу стоји с употребом

овог глагола у нашем књижевном језику. Ја сам се за то

користио лексикографском грађом Института за српски језик

САН. Оно што у њеном материјалу одмах пада у очи јесте

то да се гл. подлежаШи употребљава највише у презенту

3 лица једнине и множине, какви су и сви примери горе

анализирани. Чак се може рени да је врло незнатан број

примера за друга лица презента и за друге глаголске облике.

Нема сумње да то претставља, у приличној мери, ограни-

ченост употребе овог глагола, која на тај начин постаје до-

некле устаљена, тако да његова спојеност с именицом у

дативу за коју је увек везан даје читавој реченици више

или мање карактер израза. Из поменуте грађе ја наводим

овде само један део примера и то за најчешћу употребу

ове речи:

Пошто прочита предложим вопрос да ли онај

који престане бити чиновником, може задржати чинов

ничка права, као да данак не плана на главу, да не

подлежи плаћању обштински приреза, давању кулука

итд. (Записи Јеврема Грујића књ. I, Београд 1922, 147);

— Сам овај акт нисам могао напи...; али факт не под

лежи сумњи (М. Ђ. Милићевић, Школе у Србији, Бео

град 1868, 6); — Поменув то унапред, прелазим одмах

на књигу која подлежи критици . . . (И. Руварац, Зборник

Илариона Руварца, Београд 1934, 92); — Хајдук, као
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сваки човек, доноси собом извесне особине на свет и

Подлежи утица]има средине... (Бранково коло 1898,

189); — Тек два века познае ]е Константин Порфиро-

генит описао ова] дога^а]'; али ]е и он... доста непо-

уздан и Подлежа утица]у средине . . . (Др Каменко Су-

ботип, Цар Иракл^е, Бранково коло 1898, 1271); —

По томе теори]е и науке као продукат радже интелекта

делу]у само на ум и саме по}мове о стварима мен>а]у,

док све. друго раните од по]мова не Подлежи упливу

ума (Бож. Кнежевип, Пропорщф у истории, Београд

1901, 116); — Е кад ^е тако и кад то не подлежи ни

какво] сумньи вашо], онда дё ти одговори... (Лазар

Комарчип, Ледна угашена звезда, Београд 1902, 96); —

Интересно ]е, ме^утим, поменути да они мрави ко]и

рату)у да заробе доста ту^инаца, па да као паразити

живе на рачун заробл>еника, да ти готовани Подлеже

опадан>у и развитку (Лов. М. Жу]овип, Борба за живот

и уза]амност код животиньа, Београд 1911, 31); — Кад

би ова] човек носио у руци какву кутилу, ту би му

кути]у отворили и наплатили би му царину на све оне

предмете ко]'и Подлеже плапанъуч (Вагнер, Кроз живот,

с франц. превео Влад. Т. Спасо^евип, Београд 1914,

129); — ... Реч ]е о ]едно] мртворо^ено] комедии ко]е

се ]едан и други одричу и баца]у ]едан на другог.

Граф: У праву су обо]е, не Подлежи су^ешу (Бомарше,

Фигарова женидба, превео Милан Грол, СКЗ 189, 1925,

105); — Зачин>аван>е духовних лица Подлежи тако1)е

подсецажу косе . . . (Др Сима Тро]ановип, Главна обе-

леж]а српског народа, Гл. Етн. музе]а у Београду, кн>. I,

1926, 60); — Да би ово дисконтиран>е цена у корист

потрошача ... могли детал>исти користити, морали би

се прилагодити ]едном стандардизираном рачуноводству

ко]е Подлежи инспекции (Никола Ъоновип, Савремени

економски проблеми, Београд 1933, 91).

Ова] се глагол много чешпе по]авл.у]е у текстовима

закона, разних одредаба, прописа и правила. Например:

При сравняваню монета мора се пазити на разне

измене, коима монете Подлеже (М. Миловук, Начела
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науке о трговини, Београд 1861, 16); — Апелащоный

судъ гледаНе Подлежи ли дело нЪговомъ расматраню,

па ако не Подлежи, вратипе га суду . . . (Законикъ о по

ступку судскомъ, Београд 1865, 99); — Жл>езде ...

Подлеже оно] исто] промени као и инфилтрати (Правило

о мерама предохране . . . , Београд 1880, 20); — Овде

[се] не каже да решение надзорне власти поставе из-

вршно, пошто Подлежи расматрашу (Народна скупштина

1890, 217); — Во]'ни чиновници ... Подлеже пресудама

во]них закона (Нар. скупштина 1890, 257); — [Служба

контрактуалног чиновника и дневничара преста]е:) . . .

ако Подлежи плаНашу водице па ]е ни]е платно (Закон

о чиновницима . . . , пето изд. 1928, 201); — Бановински

буцет Подлежи сагласном одобрешу Министра про

свете... (Закон о народним школама, Београд 1930,.

67). — Исто тако гл. подлежаШи среЬе се чешНе и у

реченицама датим у такво] стилизации. То н^е по

требно потвр^ивати примерима.

На основу наведених примера може се закл>учити да

се гл. ПодлежаШи, у значежу о коме }е овде реч, употре-

бл>ава у нашем савременом кшижевном ]'езику од половине

прошлог века, т]. од самог почетка епохе н>егова развитка.

У том смислу треба примити МаретиЬеву констатаци]у, дату

у историском речнику Луг. акад. (з. V. ПодлежаШи) — да ]е

у новике време узет из руског ]езика и да „юьижевници

нови]ега времена пишу на пр. нъегово поштен>е не Под

лежи никакво] сумной (т). не може се о н>ему сумн>ати)". И, као

што показу]'у горной примери, гл. ПодлежаШи за све време

живи у ]езику наших кшижевних и других културних рад-

ника, и данас га, не ретко, чу]емо и у говорном ]езику.

Што се тиче рани]ег времена, сасвим ]е ]асно да ]'е

овог глагола било у употреби код нас кад нам ]'е писмени

^език био рускоцрквени (исп. пример на^ен и забележен код

Зах. Орфелина: „ . . . а нижнее [вино] лежепи на дрождины . . .

Подлежишь различному поквареню." — Искусный подрумаръ

1783, 197), као и после кад ]е завладао „славеносербски" ]език.

Од старших наших речника, у Делабелину тали]анско-латин-

ско-илирском речнику (Венеци]а 1728) налази се партиция
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росИехеесЫ, сћја, сћје који одговара талијанском сЫ §јасе

зоћо и латинском биђјасепз ( = који лежи под); али, по речима

Маретићевим (Рј. ЈАк., з. V. подлежати), лексикограф је сам

начинио овај облик с имперфективним глаголским значењем;

исп. на истом месту па1ехееспј, сћја, сћје за тал. сЫ §1асе

зорга и лат. зирегсиЪапз. Код Ј. Стулића, у његову Рјечосло-

жју илирско-талијанско-латинском (част друга, раздијељак

други, Дубровник 1806) има гл. роаЧехаИ (тал. 50§§1асеге) с

ознаком „1ех. г.", што значи да га је писац узео непосредно

из каквог руског речника, само му је дао погрешай облик

презента (расИехат).

У речницима савременог књижевног језика стање је

овакво. Глагола подЛежати нема у Вукову Српском рјечнику.

То је сасвим разумљиво, јер су у њему . речи из народног

језика, а ова' је реч књишког порекла. Она је и до данас

остала ограничена само, на књижевни језик. Иако има дугу

употребу, она још увек није изразито продрла и у народни

језик. Исто тако јасно је што је нема ни код Броз-Ивеко-

вића, јер је њихов Рјечник „у ствари Вуков речник допуњен

фразеолошким материјалом из Вука и Даничића". Али зато

гл. подлежати налазимо у Српскохрватско-немачком речнику

Ристића и Кангрге (1928), где су се нашле речи нашег народног

језика, углавном на екавској територији, у који састављачи

„убрајају и градски, нарочито београдски саобраћајни и

'књижевни језик". Има га и код Л. Бакотића, у његову

Речнику српскохрватског књижевног језика (1936). Бакотић

наводи, за „фигуративну" употребу гл. подлежати, најуоби-

чајенији израз: то не подлежи никаквој сумњи — и изједна-

чује га с изразом: не може се посумњати у то. Али он се

ту могао угледати на сличну замену код других јер то не

чини с осталим примерима. А онда — богат материјал који

пружа поменута лексикографска грађа, прикупљена за будући

велики речник савременог српскохрватског језика, показује

распрострањеност употребе овог глагола, а тиме и његово

сигурно и пуноправно место у једном таквом речнику.

Одавде се види да гл. подлежати чини данас саставни

део речничког блага нашег књижевног језика.

А сад нешто о његовом виду. Маретић у Језичном

савјетнику вели да је овај глагол и зато рђав „што га писци
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узима]у као имперфективен, а доиста би морао бити перфек

тивен, као што су глаголи: одлежати, полежати, залежати се",

а у Р]. ЛАк. (обрада МаретиНева) сто]и: „да йодлежаШи у нас

употреблава народ, био би то пф. глагол". Истина ]е да се

склоп овог глагола (под-лежати) не слаже с жеговим видом:

у нашем су ]езику глагрли сложени од префикса и тра]ног

глагола по виду перфективни. Зато ]е БакотиН, поводепи се,

очигледно, само за спол>ашн>ом страной гл. йодлежаШи, и

ставио да ]е перфективног вида. Ме^утим, то не потврг^у

примери ко^е одмах за тим наводи, а и не могу потврг)ивати,

]ер ]'е стварно значение овог глагола имперфективно; према

томе и глаголски вид мора бити такав. Исту ]е грешку за

гл. йодлежаШи у словеначком 1'езику учинио и Антон Ланежич

у свом словеначко-немачком речнику (51оуеп$ко-пет§К1

§1оуаг, V Се1оус1 1893, з. V. рос11е2аН). Ми смо из руског

^езика одавно примили ова] глагол с имперфективним зна

чением (у речнику Вл. Дал>а (1907) он значи: подвергаться, под

чиняться, подпадать; надлежать, следовать, быть должну, на-

добну; у Ушаковлэеву (1939): быть обязанным, должным,

подвергаться чему-н,). У 1ьему, г], у руском, има више таквих

глагола — код ко]их би се по облику очекивао перфективни

вид, а они су ме^утим имперфективни (в. Рад. КошутиН,

Руска граматика II 1914, 252—253). То су, према КошутиНу,

црквене речи или су према таквим речима начи№>ене. Мег)у

жима ]е, као што смо у почетку изнели, и гл. подлежать.

Зато га налазимо и у речнику И. И. Срезшевског (Матер1алы

для словаря древне-русскаго языка. . . 1902, т. II. 5. V. поде-

исждтн) у коме има више значена: лежать ниже, нахо

диться внизу, предлежать,, быть близко; подвергаться; под

чиняться; быть подвластнымъ; быть предметомъ мысли или

рЬчи. Дакле, значена су му и у старом руском писменом

]езику имперфективна.

У нашем ^езику гл. йодлежаШи ]е, поред тога што нам

]е дошао са стране као глагол имперфективног вида, ступио

у видски однос с глаголом йодлеНи ко\и ]е перфективан

(„лепи под што", Р]. ЛАк.). Ова] глагол ме!)у пренесеним

значенэима има и значение йоШйасШи (у Р].ЛАк.: Завадила се

^ача браства, а слабла йодлегла ]арму, Лэубиша; — При]е
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него сам се усудио под оволики трошак подлећи, Вук), а

гл. подлежати има и такво значење и у руском језику и

код нас. Например:

За све те грехе наш по Христу брат Подлежи

суду онога сабора (Милићевић, Рј.ЈАк.); — ... Одлуке

васионских сабора биле [су] непромјенљиве нити су

икаквој ма чијој апелацији подлежале (Н. Милаш, Пра

вила православие цркве II, Задар 1878, об); — ... Ве

лика маса друшгва . . . живи само природним животом,

те се покорава и подлежи само природи и њеним зако-

нима (Б. Кнежевип, Пролорција у историји, Београд

1901, 245); — Да ли је власт ... могла брзо да обу-

стави ову пуцњаву ... може, можда, подлежати спору

(Ст. Протић, Одломци из' уставне и народне борбе у

Србији, Београд- 1911, 124).

С друге стране, од перфективног глагола подлећи сагра-

ђен је учестали гл. пддлегати (као што је, например, потпадати

постало од потпасти). Овог глагола нема ни код Вука ни

код Броз-Ивековића, а у Рј. ЈАк. за њега се вели (Маретип)

да је по виду имперфективан према перфективном подлећи

и наводе се примери за два значења која овом глаголу одго-

варају (у правом смислу и у пренесеном = потпадати). Ова

два глагола, подлећи и подлегати, врло се често употре-

бљавају у значењу „бити савладан" (например: подлегне оспи-

цама, бити слаб и подлегати тузи) — што се осуђује као

германизам. За нас је међутим овде важно друго; найме,

употреба гл. подлегати место горње употребе гл. подлежати.1)

Она није ретка и ја бих рекао да је многима она ближа.

Да дам ва то неколико примера:

Истина: да добра лирска песма мора бити јасна

иемотивна, не подлеже дискусији(С. Пандуровић, Разго

вори о књижевности I, Београд 1927, 126); — Државља-

нин, неспособан за личну службу, подлеже плаћању

војнице. .. (Закон о устројству војске и морнарице 1930,

14); — ... При улазу у варош трошарински чиновници

*) У четком језику руском глаголу Подлежать одговара гл. росИећаИ,.

као и у пољском: подлежать — роёк^аб, и1е%а6.



Св. 5-8 215Глагол Подлежаши — н>егово значеад и вид

прегледа]у кола да виде носите ли шта што йодлеже

трошарини [т]. плапан>у трошарине — Б. М.] (Бран.

НушиЬ, Девет-сто петнаеста I, Сабр. дела IX, Београд

1931, 76); — За филмове ко]и Подлежу цеизури Државна

филмска централа . . . уноси сво]у потврду у цензурну

кн>игу... (Лугосл. филмски алманах 1933, 151); — Не

сме се извозити [„ранка" шл>ива] у сувише зрелом

стажу, ]ер лако и брзо йодлеже квару (Селачки буквар

1937, 21); — Са вршидбом треба пожурити, }ер главице

и саме лако упи)а]у влагу и Подлежу буг)авл>ежу (Се-

л>ачки буквар 1938, 19); — Вршак тона йодлеже далеко-

сежним променама (Б. МилетиЬ, Основи фонетике срп-

ског ]'езика, Београд 1952, 74); — Али ако се зна да

]език йодлеже стално] промени ... — ни]е исключено

да Не и именица доба ... у прилошким изразима постати

прави прилог . . . (Срб. Ковачевип, Ш н. с. кн>. II св.

7—10, 254).

Као што видимо, ова се два глагола, йодлежаШи и

ВодлегаШи, употреблзава]у са истим значением и у исто]

реченично] ситуации — у тесно] синтаксичко] повезаности

с именицом у дативу добивеном обично од глагола. Нема

никакве сумн>е да ^е до тога довела н>ихова семантичка поду-

дарност: и ]едан и други има]у значение „потпадати чему",

ко]е се дал>е развило у „бити подложан чему", а ово лежи у

основи значешу ко]е ]е горе приказано, Затим, они су и

облички врло близу ]едан другом, тако да се лако могу

мешати (у презенту: Подлежим: йодлежем поред йодлегам).

Ме1)утим гл. Подлежаши има сво]е правилне морфолошке

облике презента — према другом саставном делу (лежаШи-

лежим) и сво^у одре^ену употребу у ко^ се може наЬи

и ПодлегаШи, као глагол домаЬег порекла.

Б. МилановиЬ
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