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ИРИСУСТВОВАТИ и БИТИ ПРИСУТАН

Глаголска реч присуствовати има, нарочито данас,

живу употребу у нашем књижевном језику, и писменом и

разговорном. Али се она каткад не употребљава правилно. То

бива онда када глаголски облик од присуствовати добија

синтаксичку допуну у локативу место у дативу без предлога.

Напр.: Министар не може присуствовати при решавању од

борском. Саучесник присуствовао при извршењу кажњивог

дела. Такмичење у тачном гађању треба извршити што све

чаније, при гему имају присуствовати сви пешадиски офи

цири... Прво дејство графа Цуката било је освојење Кла

дова, при коме освојењу и српска је војска присуство

вала и дејствовала. Колико је чланова нужно најмање да

присуствује у седници, па да решење. . . буде пуноважно?

У граду Горки одржана је конференција. . . на којој је прису

ствовало око хиљаду наставника и родитеља. У Рјечнику

Југ. академије забележен је пример с предлогом код и глаг.

именицом у генитиву: „... присуствовати код отворења из

ложбе”. Ово што је овде наведено за гл. присуствовати важи

и за глаг. именицу присуствовање. И њу налазимо у речени

цама као што је напр. ова: Лица. . . којима је допуштено при

суствовање на претресу за који је искључена јавност. . .

Овакви и слични примери могу се наћи у разноврсним

књигама и публикацијама, на првом месту у дневним листо
м вима, а чују се, и то не ретко, и у фазговорном језику нашег

школованог света. Међутим употреба глаг. присуствовати у

таквим случајевима није у духу нашег језика. Јер овај гла

гол иде у ону групу наших глагола чије се значење у рече

ј ници допуњује или синтаксички ближе одређује именицом

у дативу без предлога и који, према томе, захтевају питање

— гему. Напр.: претседавати (седници), одолевати (тешко

ћама), подлегати (ранама), доприносити (успеху) и др. Тако
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је исто и: присуствовати конференцији, седници, а не „на

конференцији, у седници, при решавању”, према томе и:

присуствовање претресу, скупштинским седницама и сл.

Нема никакве сумње да је неправилна употреба овог

последњег глагола у нашем језику у вези са његовом упо

требом у руском језику одакле нам је непосредно и дошао.

У руском глаг. присутствоват, има као прво значење: „бити,

налазити се негде у одређено време...” и употребљава се са

именичком допуном у локативу: Присутствовато на заседа

нии. Он не присутствовал при нашем разговоре. Ватои во

думке присутствует нагало, которое нас с тобоi делает лкоде

ми. (Толковљић словарљ русского нзвика под редакциећ проф.

Д. Н. Ушакова, том III, Москва, 1939).

Јасно је, дакле, да је преводна литература с руског је

зика, веома плодна и богата код нас, могла утицати и ути

цала је што се уз овај глагол употребљава и падеж именице

с предлогом, тј. локатив. Међутим он се у нашем језику, као

што је речено, налази међу глаголима који по природи свога

значења траже датив без предлога. И са тим падежом га и

треба употребљавати.

Да се уз гл. присуствовати погрешно употреби именица

у падежу с предлогом, допринео је, са своје стране, и израз

бити присутан. У руском језику постоји партицип презента

присутствукоцић (од присутствоватљ), а нема правог придева

који би одговарао нашем прид. присутан. Оно што је тамо

казано за присутствовато вреди и за српскохрватско „бити

присутан”. Употреба ових речи у нашем језику не прави ни

какву разлику у значењу између њих. У речницима се за

присуствовати вели да значи „бити присутан” (напр. у Рјеч

нику Југ. академије). Нашем присуствовати одговара у не

мачком језику (Српскохрватско-немачки речник Ристића и

Кангpге): a) beiwohnen (den Vorlesungen, предавањима),

б) zugegen sein (bei dem Schauspiel, призору) и в) gegenwár

tig sein (bei dieser Feier, тој свечаности). У истом речнику

изрази под б) и в) јесу, поред anwesend sein, и за превод та

шега „бити присутан”. Најобичније реченице: Седници су

присуствовали сви чланови и На седници су били присутни

сви чланови, Потребно је да присуствујете овој конферен
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цији и Потребно је да будете присутни на овој конференцији

— обично се узимају као потпуно једнаке по вредности иска

за. На тај начин је и дошло до мешања гл. присуствовати са

изразом бити присутан, што је затим могло учинити да се

начин употребе овог последњег пренесе и на присуствовати.

А израз бити присутан у нашем се језику данас све

више употребљава са именицом у падежу с предлогом; тај

падеж је најчешће локатив. Напр.: Потребно је да су на са

станку присутне три четвртине целокупног броја чланова.

И они су били присутни у тој гужви. Пред малом поротом је

присутна и противна страна (са инструменталом). Врло су

ретки примери са синтаксичком допуном у дативу без пред

лога, као што је напр. овај:... (претставе) које нису присутне

свести, скривене су у мраку (Б. Кнежевић), где датив свести

стоји место локатива у свести. Нешто су, међутим, чешћи

примери као: Можда је и сам Гундулић био присутан свему

томе (П. Поповић). Ја сам био присутан њиховом жугном

расправљању. Били смо и ми присутни том призору и сл. Али

је очигледно да је у оваквим случајевима „бити присутан“

употребљено као замена гл. присуствовати чија би употреба

ту била природнија и обичнија. Јер таква употреба, са имени

цом у дативу без предлога, прелази у нашем језику на овај

1"JIа.ГОJI. -

Из овога излази да су у српскохрватском језику при

сустовати и бити присутан синтаксички два равноправна

средства за исказивање једног истог појма у реченици. Они

се углавном тако и употребљавају. Велим „углавном” зато

што се кроз врло честу употребу ових речи понекад покаже

тенденција да се оне диференцирају. Та тежња за диферен

цирањем још није повукла оштру линију између употребе

и значења гл. присуствовати, с једне стране, и бити присутан,

с друге, али се ипак доста често појављује. И тада се она

открива у логичком разлагању целог реченичког исказа и

целокупне околности у којој се развија говорна мисао. Хоћу,

наиме, да кажем ово: глагол присуствовати се све више упо

требљава када субјекат у реченици, коме се његово значење
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приписује, обележава лице које се налази у специјалном

односу према ономе што значи синтаксичка допуна предика

това. Да то покажем на овом најпростијем примеру из гимна

зиске администрације: Одржана је седница на којој су били

присутни сви гланови разредног већа. Седници је присуство

вао и директор. Чланови већа чине радни састав те седнице,

сваки од њих је појединачно обухваћен њеним радом и тра

јањем, они су ту обавезно присутни, ту се налазе по службе

ној дужности. Директор гимназије није у таквом односу пре

ма њој. Као највиши старешина у школи, он може доћи на

седницу једног већа, пратити њен рад и учествовати у том

раду ако хоће, али је његово присуство ту издвојено, као при

додато седници, ван њеног оквира, у друкчијој функцији него

што је функција њених правих чланова. И тако: када је не

чије присуство на одређеном месту под формом старешинства

или је у званичној, почасној, претставничкој или каквој дру

гој форми, и тиме није ни у радном ни у организационом од

носу према дотичном скупу, — онда се за то лице каже да

њему, таквом скупу, присуствује, тј. „поклања му својим при

сутвом пажњу”, „упућује му пажњу” и сл. Према овоме, да

кле, за наставнике би се пре рекло да су дужни да буду при

сутни = да буду на седницама наставничког савета, а не да

— присуствују њима. И обрнуто: гледаоци у позоришту при

суствују претстави коју изводе глумци, каквој свеганој ака

демији сви присуствују осим оних који је приређују. Још

који пример: Ја нећу да отпусту њином присуствујем. Суђе

њу је присуствовао и кнез. Испиту присуствује и изасланик

Министарства. Присуствујемо најразноврснијим призорима.

Јесте ли присуствовали стрељањима? (која су вршили дру

ги). Конференцији просветних радника присуствовао је и

Министар просвете. Итд.

Ја овде истичем овакво схватање употребе глаг. прису

ствовати које га довољно одваја од израза бити присутан,

уколико се та разлика појављује у последње време и уколико

се она све више пооштрава.

У своме Језичном савјетнику (Загреб, 1924, стр. 113)

Т. Маретић тражи да се присутан замени са назоган, присут

ност са назогност, бити присутан са бити назоган, јер су као
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речи које су постале према руским речима „залишне“ у са

временом српскохрватском језику. Али још од Вука па све

до данас многи су се русизми увукли у наш језик и остали

су у њему са врло развијеном употребом и са пуним живо

том. Тако је и са речима присуствовати, присутан, присуство,

присутност. Све су оне, као и многе друге, толико познате и

распрострањене код нас да се језичким осећањем тешко од

вајају од наших домаћих речи. |-

Б. Милановић
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