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О ИМЕНИЦАМА НА -ИСТ(а) И СЛ.

■

1
О имеиицама овога типа писано
веп, али се никако не
може сматрати да ]е то питанье исцршно и да о н,ему не би~
лма.ю ништа више да се рече. Напротив.
Први ,]е о овим имеиицама писао Маретин. Он ^е то учинио
нре више од 50 година, у I издавъу свдуе Граматике и стили
стке, 1899 год. На стр. 181 он вели: „За оваке рщечи не може
граматик друго репи, него да треба причекати, што не од ньих
учииити врифме и обича.)". Ме^утим, после 25 година, у <1езичном сав^етнику (1924 год.) он да^е сво^е митшьен>е о том
питашу. Говорени (на стр. 194—5) о имеиицама са суфиксом
ист(а), он износи да „^едни писци пишу с наставком -ист,
други с наставком -иста", и на кра.1у закл>учу,]е: „Мислим да
,]е бсчъе: идеалист, комунист, журналист итд. него идеалиста''.
Но иако се у Личном сав^етшIку из^аснио у прилог суфикса
-ист, у П издавъу Граматике и статистике (1931 год,, стр. 186)
МаретиЬ ^е поново неодлучан, и одельак о имеиицама на ист('а)
завршава следепим речима: „Ко^е ^е писавье бол>е, тешко }е
репи, особито кад се ни други словенски ,]езици не слажу: Руси пишу ист, а Псыьаци и Чееи иста'.
Тако Маретип.
П. Ъор})ИН, пишуни у Нашем ^езику (год. П, сщ 145 до
14») о дво)аким заврлиецима неких тупица, сматра „да би се
требало одлучити за ]едан од спомеиутих облика". Он не каже
изричито ко^и би то облик требало да буде, али судепй по н>егову излагавьу он ]е за облик са а.
У ново} серир Нашег ^езика (год. I, стр. 290) Р. Бошковип се тако^е дотиче именица са суфиксом ист(а) и поставка
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тгшье: „Шта ^е баъе и иравилщф: оставити и доиье два об
лика иоменутог суфикса или „форсирати" 1едш облик ньегов
— и ко/и?"
Да би се одговорило на сва питанья ко^а иокрсаваоу У вези
са овим имешщама, мислим да би се требало вратити на оно
нгго ]е Маретип рекао у 1-ом изд. сво^е Граматике и стилистике.
Он & препоручио да се причека, да се остави времену да
оно одлучи. Отада }е прошло нише од пола века, па иако то у
развитку ^едног ^езика шф тако дуг период, ипак се можемо
запитати да ли ^е време одлучило. Мислим да се на ово пи
тание може одтоворити потврдно.
Именице на ист(а) претставлА}у неку врсту „интернациоиалашх"' именица и ньихов бро^ се у нашем ^езику стално гаовеЬаньа. Суфикс ]е грчко-латинског иорекла (грч 1бтцс лат.
шЬа), односно именице са тим суфиксом чине на^бро^нщу тру
пу именица са завршетком т(а) (грч.гугс, , лат. Щ. Почете су
у векод мери улазити у нага ^език у Вуково време. Зато ле од
значаща како се Вук према н>има односио. Маретип се задовол>ио тиме да наведе неколико примера из Вука (и Даничииа) не насто]епи да из тьих извуче и закл>учак. МеЬутим,
баш из Вукових примера ко/е ^е Маретип навео, а и из осталих случа^ева употребе ових именица у Вуковим делима, може
се закл>учити да
и поред извесног колебаньа, Вук, са изузетком именице ]еван1)елист, ко^у упоггребл>ава само у том об
лику, у паявшие случа^ева употребио облике са а. Налчешну
упот[)ебу ових именнца у Вуковим делима налазимо у ст
еку „пренумеранта", где су уз имена дата и заниманьа. Тако
у П кн.. народ, песама (1845 год.) поред три случала употребе
канцелиста налазимо и протоколист, али у осталим каигама
само протоколиста (Пословице, Ковчежип, Правит, соврет). У
IV кн.. нар. песама (1862 год.) имамо на два места гимназист,
али и лицеиста, Гимназиста, а кастф само §?шш«сга (Живи об. нар. срп.). Затим, ту су ,)ош и именице комтуариста (НП
3, 1840 год.), артилериста, компониста, материалиста, теле
графиста (Правит, соврет), туриста (Вукова преп. I, стр. 302,
Грам. и полем, сп. П, 162 и Ш, 33), конциписта, диурниста
(Срп. нар. прип. 1853 год.), гардиста (Ист. и етн. са, стр. 298)
и др. Ово несумаиво потвр^е да & Вук, иако & те именице
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узимао из немачког ]езика, у коме су без кг^въег в, тежио да
им дода то а, а то значи да нзф хтео да иде за ту^им углвдом,
век ,)|\ из неких разлога, ематрао да облик са а одговара нише
духу орпског ]езика. МареппЧево мигшьеше (у П изд. Грам. и
стал.) да .1е писан>е облика са а .,вал>да према талиданском''
не би се могло усво,)ити, а к^малье се може односити на Бука
Од Вукова времена до данас бро,] именица на ист(а) коде
су ушле у наш д'език умногостручио ое, а тиме се повеЬала и
несреЬеност ко^а влада у ьихово] употреби. Слику те неореЬепости претставл>а Орнско-немачки речник Ристина и Кангрге.
У тьему су код веЪине именица дата оба облика, ставл>ан>ем
крадвьег а у заграду: (авантурист(а), економист(а), идеалист(а),
каниталист(а), комунист(а), машинист(а), соци[Лалист(а), телефонист(а), и сл.), ман>и бро] де само са краднлш а (анархи
ста, гимназиста, дентиета, дрогериста, дуриста, туриста), а све
та неколико без а (гардист. деваиЬелист, телеграфист).
И код писаца де слично. ^дни употреблэава^у облик са о,
други без а, а трепи и дедан и други облик. Само док у деднини
венина употреб,1ьава иста, у множини д'е обратно: вепина писаца
поступа са овим именицама као да се у деднини ;)авршаваду на
сугласник, гд. у ном. мн. даде им ое наставак и (исти), а не е,
како би се очекивало према деднини на а. Тиме се ове име
ни це издвададу од именица. м. р. на а тина судида, слуга и сл.
Из следеЬег материдала, узетог из речнпчке граЬе Инсти
тута за српски дезик ОАН, кода обухвата период од средине
XIX века до П светеког рата, види се да де бро] писаца коди
у1нзтреблтаваду суфикс пета знатно веЬи од брода оних код кодих де ова.] суфикс без крадвъег а.
Иста: Историк, лравлик, економиста (Даличип); Егоиста, саможивац (<1. Стенин); Капиталиста у народно-економском смислу; За сваког капиталисту; Комуниста
пак тежи, да сви учествуду (К. Цукин) ; Млада гимназиста
(К. Руварац): Под именом произвоЬача разуме увек ка
питалисту (Св. МарковиЬ); Речити слависта; Први идеа
листа, други више реалиста (Ст. БошковиК); Надвепи ка
питалиста; Сава, националиста, жел^аше (Шалчанин);
Материалиста, себичньак (^. Ипьатовип); Два маншнисте
(П. Гарашанин); Признати слависта (-1. Живановип); Зе
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лан гимназиста (Л. Лазаревич); Он... тце атеиста (С.
Стефановин); ИзмеЬу гимназисте и правника (•*!. КостиЬ); Чувени авантут/иста (Б. КнежевиЬ); Наученьак и
артиста (Б. Ч окорило); Атеиста или слободди мислилац
(Ж. Перил); Ненадмашггя артиста (<1. ДучиК); Од слави
сте Добровскога (От,). РадиЬ); Шваба машшшета (С'4>емал); Чов.)ек егоиста; Да яе као стипендаста у Загреб (В].
Ь'овак); Велики спортиста (Зел. Димитри^евиЬ); ПолиЬ
Г>и,]'а.ше . . . атеиста (Черина); Разглашени артиста (БартуловиЬ); Чешки слависта (Курелац); Гимназиста Лука
(Хорват-Киш); Велики идеалиста (Т. ЪорЬевин) ; Егоиста
(М. БетовиК): Нежни идеалиста: Оптимиста «се одушевл>ава (НушиН): -Топг ,)е био идеалиста: Машиниста Фриц
(ЪосиЬ); Мозак ватреног гимназисте (Ст. ЖивадиновиЫ:
Великога слависте (-Т. Радонин);
отац ти ^е био ате
иста (В. ПетровиЬ); А сад... гардиста (Д. Радий).
Ист: С два три капиталиста (Л- Лазаревии): Бивши
гардист (Ъалски); Имао & душу рдног идеалиста; Пово
дом писан>а неког гимназиста (СкерлиЬ); Савремени анар
хист (Цар); СЪщцалистички журналист (Д. ЛапчевиЬ);
Ту ^е и брат — гардист (Лер); ВегкДеу & идеалист, и спи
ритуалист (Ф. МажураниК): Дакле социалист; Смушени
анархист (А. КовачевиК): Два млада гимназиста: Као да
сам ^а анархист (М. ПавиНевип): Песник ^е... идеалист
(ДучиК): Мицнкян дечко [р] деятист; Од гносеолошког
идеалист — материалист ,'Ш^алектик: Упозвата (^е) . .
национатиста херова и гени^а (Крлежа): За. сам социа
лист; По струни пи^анист (И. СекулиК).
Пеке од писана из друге групе, т^ од «них ко)И употреб.ъава)у суфикс ист, налазимо и меЪу нисцима прве груие. То
су Л. ЛазаревиН и 3. ДучиК, а нир искл>учено да би се нашао к>ш ко]и. Тиме се бро) оних ко}и доследно оста,]у при об
лику ист (у )еднинн) рш више сман^е.
Сасвнм другу слику да^е множила. ВеЬина писаца, и оних
ко'щ у .Удлини пишу иста, упютребьъава у множини наставак
и, Т1. наставак именица м. рода на сугласник, у овом случа.|у
на ист. МеЬутим то изгледа формално тако, а у суштини ни)е.
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У питању је изузетан положај ових именица у нашој имени чкој системи, о чему ће ниже бита говора.
Број писаца који у ном. мн. употребљавају облик исти
толики је да би нас далеко одвело када бисмо наводили при
мере. Међутим није за потцењнвање ни број писаца који доследно ]10стуиају са овим именицама као са осталим именицама м. рода на а. Ево примера од неколицине таквих писаца,
а вероватно их има још:
Били они социјал-демократе, анархисте; ни инжшьери, ни машинисте (Св. Марковић); Апсолутне материа
листе (М. Кујунџић); Машинисте при ватри; Лица им све
букте (Змај); Свршени гимназисте (Св. Вуловип); Капи
талисте и пролетери (Пелагии); Јер су формалисте и онда
када су артисте (Матош); Журналисте (В. Бакић); ЈТису
само егоисте,. већ и алтруисте (Љ. Протић); Да буду сти
пендиате; Кнежеве гардисте (П. Ђорђевић); Гимна •;нсте и
богословии; Сада анегдотисте (В. Петровић); Претерани
артисте и естете (М. Марјановии).
У свима наведеним примерима за множину имамо облик
номинатива. Облици ген, и акуз. су једнаки за ист и иста и
ништа нам не казују. Што се тиче облика дат., инстр. и лок.
именица на иста, могло би се рећи да се готово не употребљавају. У прегледаној грађи нашао сам само један пример те
употребе: Благословена земљо немачка, где се сваке године
производи ... по један закон о социјалистама (Нупшћ, Сабр.
дела XX, стр. 33). Такви облици заиста су сасвим необични.
Из изложеног материјала добијамо следећу слику: г
Именице са суфиксом ист(а) двојако се завршавају: на
сугласник (ист) и на а (иста). У једнини се обично мењају као
именице на а (м. и ж. рода), а у множили као именице м. рода
на сугласник, али се такође могу мењати и у једн. и у множ.
као именице м. рода па сугласник, односно као именице на а.
У овом последњем случају јавл>а се једно отступање: у дат.
инстр. и лок. мп. немају наставак именинд на я (-ама), већ наставак именица м. рода на сугласник (—има). Како су ген. и
ак. мн. једнаки за обе врете ових именица, то је у множини једина разлика у номинативу (и вокативу, који је једнак номи
нативу).
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И у на]ноыфм периоду нашег дезичког развитка, од ослобоЬеаа наовамо, нема неких битних промена у овом питавьу.
Теориски се, можда, давл>а тежвьа ка исюьучивсд употреби об
лика ист, 'што се нарочито манифестовало у преведеним дели
ма. У оригиналном стваравъу, меЬутим, пре би се могло рени
да се тенденщца више крепе у правду употребе облика иста.
То нам потвр^у и ови примери изваЬени из неколико
овогодишвьих бро]ева „Квьижевних новина"', „Борбе" и ..По
литике'', узетих надохват: Хушнист, револуционар и научник; Поред на^популарни^ег фелтонисте (Кн>. нов. бр. 19);
Партиски фелгопист; Тврди да ]е . ■ . фашист; Талентовани
индивидуалиста; Лави ое . . . учител. ро]алист; Уметника-ксмунисте; Велики архитекта матери}алиста; Дела . . • либералног екаиомисте (бр. 27); Лик комунисте^ Челиста и виолописта; Америчког виолинисте (бр. 31); Узалуд Ье туриста...;
Све }е . . . за туристу; У обичног капиталисту (бр 34); Дарова
хумористе; Традиционалиста по васпитанъу; На^веКи стили
ста; Уз вьих . . . треба уб^ати . ... архивисту; Новелиста, есе]шта и путописац (бр. 35). — Ледан импери^алиста (Борба,
10. Ш. 51); Не треба бита песимиста; Први финалиста (6. VIII.
51); Бригадиста у сгюртсщ) мадици (7. VIII. 51). Развщао се
као марксиста (9. VШ. 51); Сваки научник ... де : : :, матери]влиста (2 IX. 51). — Велики шахиста (Политика 28. VI. 51);
Да задовол>и туристу; Туриста има лежа]; Турасти се може
пружити. . . (19. \Щ. 51); Прави спортиста (12. VIII. 51); Ледног комунисте; Познавао [га] као комунисту (7. IX. 51) и сл.
Исто де тако и код по^единих писаца. Мавьи брод употребл>ава, мавье-више доследно, суфикс ист, а велика вепина облик
са а. Ево неколико примера узетих ту и тамо. ГЬрид'атеоь спортмст;Главни дунак идеалист (М. Богдановип); Добар стилист
(Барац); Глишип & реалист; 0б]ектив1ш реалиста (В- Глигорип); Ноторног опортунисту и ревизионисту (Ъилас); Уви,)ек
оптимиста; Активиста београдске нартпске организацще (Чо
лаковип); Бивши социалиста; Ла сам био оптимиста (В. Дедидер); Претвара се у активисту (Л. Ъоковии); Удовица гросисте (Куленовип); Он де био фашиста (Давило); Герасим &6по
басиста (Б. Чиплип).
И у часопису „Комунист" и пород суфикса ист у наслову
напи вемо много речи са иста, далеко више него оних са -ист
2 Наш Лезик
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(Интернадионализам за комунисту се ^аыьа ... — „Комуяист"
1949, св. 4, стр. 133; Омогупити сваком комунисту..., 1950,
4—5/41; Првог реалисту, 1950, 6/115, Тип... карщерисге,
<з/129; Сваки капиталиста, 6/173). Што ]е у наслову комуиист,
а не комуниста, то има свог ^еэичког тлтравдан>а. Као што ^е
напр. у речи архив и архива, почело диферепциран>е у значе>ьу, па ,]е облик* архив ушао и у назив геких етручних часописа (Архив за правде и друштвене науке, и сл.), тако зе, мислнм, и овде облик са суфикоом ист постао наслав часописа.
Тако ,;е и „Турист" име предузепа у Београду за смепггад пут
ника, а туриста (обичшце него турист) сам путник. И- само
наше ^езично осепан>е не буни се против те дпферешифдще.
Читав сам у „Комунисту" и Добио сам собу од „Туриста '
звучи нам обично, обични^е него: Дао сам кн>игу }едном ко
мунисту и Видео сам }едног туриста. Свакако да овде знача^ну
улогу игра и питанье привикнутости или непривикнутости на
неки облик.
Изгледа' да ,)е тенденщца ка исюьучиво^ употреби суфикса
ист на^аче излажена у преводима. Да ли ^ то под утитцфм
Зеаика са. шга се преводи или ^ то тежньа за нормиратьем, тешко ,]е реки. Истина з'е да ^е у ^езиидма да ко,щх се код нас
надвише преводи, у енглесюом, франпуском и руском, суфикс
ист, али напр. у четком ]ь иста, ш ипак Винавер у преводу
Шведка има „телефонист Ходоуски", ати вен у следепо^ реченици: „Са убеЬеньем ^е излагао телефонист".
Последньи пример карактеристичан ^е за читано оно пи
танье. Многи Ке писан, из овог или оног разлога, употребити у
номинативу реч.са сшм суфиюсом без крадъег а,' али не у за» висним падежима несвесно, руководи з'езичким осепааем,
нрепи на облике именица на а. И у наведении примерима за
употребу облика -ист много ^е вепи броз примера за номинатив
него за остале падеже. Врло су ретки писци кощ с пуном доследношну употребл>ава]у облик -ист. То су Скерлип, Цар*,
Крлежа, И. Секулии, М. Богдановин и можда ^ош ко,]и.
На кра,]у, у кньизи проф. Белина „Око нашег кн>иж. рези
на", ща иретставл>а низ разних чланака, об^авл>ених на раз
ним местима (на]више у Ш) и у равна времена, од пет случа^ева употребе уменица са овим суфиксом четири су са краз'ньим а,
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а само ]едан без 1ьега (Нема слависте ко^и не познаде рад В. К.,
стр. 25; Сетимо ое . . . одличног хуманисте, 27; Велики артиста,
219; Прблицист и политичар, 221; Признатог слависте, 209).
После свега овога гамепу нам се следепа два нитавьа:
1, Уашто ]е, од Вука до Белина, вепина наших кнъижевннка, укл>учу)упи и Вука и Белила, махом употребл>авала
облик иста?
2. Да ли }е тачно МаретиЬгво твр1;еше да у народном ^езику нема оваквих речи?
«
Именице са суфиксом -иста значе или заниманье: виолиниста, дентиста, журналиста, ,]уриста, машиниста, телефони
ста и др., или називе за принаднике по]единих покрета и сл.:
комунисга, социалиста, монархиста, слависта, идеалиста,
романиста и др. Вели део имешща м. рода има у нашем ^езику сугласнички завршетак, а маши део наставак а. Лли док
иметаце са сугласничким зайршетком има.]у разна значсньа,
имвниие на а значе, углавном, имена занимаша или слично
томе (ион. слуга, дрводел>а, занатлща, Ьурчи,|а, терз^а, су.
даца, во1)а и сл.). И тяце без разлога да се именице са суфик
сом ист прилагодс овим именицама и да уоу у категорщу тих
именица. Вук }е то осетио и нлф хтео да се поведе за-немачким узором из ко]ега }е свакако узимао ирре имешще то категори.]е, а вероватно ,)е да му као углед шф послужио ни чешки
или пол>ски ^език, кор ]едини од словенских ,]езика има^у а.
Вуков пример „А он, као ^уриста и судаца, вал>ало бидазна"
(Скуштьени грал1. и полем, сииси Ш, 33) на]болзе илустру]е ту
вьегову тежньу ка прилагог)аван>у именицама м. рода нагс. Што
}е Вук доследно употрсбл>авао ]сванЬслист разлог томе треба
тражити у врсти дела у коме ]е употр^ъона та реч (Нови ;;авет), а не у чему другом.
Да ]е Вук био у праву, псказу,]е данаппье стаже код ових
именица. Све ^е мавьи брод оних щи дослсщо уиог,реб,ъава]у
нст. и док се у нисан>у ова] облик суфикса ]ош одржаъа, у
говору ^е облик са а потпуно преовладао. Продирагье ових речи
у нгароке маое, нарочито данас, све ^е веЬе и многе од ньих постале су у народу сасвим обичне. Речи као: активиста, гардиста, гимназиста, колониста, комуниста, курсиста, машиниста;
резервиста, социалиста, телеграфиста, фашиста, данас су он
2*
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штенародне и чу^у се само са «. Облик без а више ^е ктьишки,
и стран ^е нашем д'езичком осеЬашу.
ПрилагоЬаваше ових именица именицама м. рода, на а нзф
извршено у потпуности; у множили су оне задржале промену
именица м. рода на сугласник. Док
у првим деценщама
овог вена тенденщф ка потлуном из„елничек>у са именицама
м. рода на а била доста ^ака, данас се готово не осеКа. И у го
вору и у писано^ речи ретко^Ье се наиЬи на облике множине
по промени именица на а. Из тога би следио зашьучак да да
нас имамо ^едну категарщу именица м. рода кдссеуд'едн.
меньа^у као именице на а, а у множ. као именице м. рода на
сугласник. За множину, меЬутим, и данас в|еди оно што
Маретин рекао пре нише од пола века, найме „да треба причекати, што пе од въих учинити вряфме и обнчаГ, иако према
данаппьем стан>у не изгледа да би се ове именице и у множили
метле прилагодити именицама на о. За то статье карактеристична де ова реченица из наше штампе: „Подола света ме-Ьу
крупним империуитстима, корм . . • д'едан империалиста по
ставлю другоме
(Борба, 10. Ш. 51, стр. 2). Дакле, иста именипа употреблена у два облика од ко,)их, по граматичкоз по
дели, ^едан припада ^едно^ а друга другое врсти именичке
промене. Нисац ове речешще вороватно шце водно рачуна о
граматичкод5 нарми, веп се руководио само сводим ^езичкйм
осепануем. Ме^утим, када би граматичар покушао да строго
примени граматичке „каноне", у д^едном или другом правду,
у оба случала бисмо добили реченицу ко^а се не би слагала с
нашим ^езичким осепавьем („Кодчж . . . ^едан империалист..."
и „Ме^у крупним имперщалистама" • . .).
Пример таквог „канонизираньа" пружа нам латиничко изданъе „Капитала" (1947/48 год.). УпореЬу^уЬи Ьлриличко и латишгчко издавье II ыьиге „Капитала", видимо да ^е примешен
оледени принцип: у издан.у пирилицом речи са овим суфиксом имаду крадтвье о, а у издаау латиницом су без н>ега. Како
се у кньизи на(]више унотребл>ава реч капиталиста, навенгпемо
неколико примера с овом речи илустращф ради:
Из пириличког издаиъа: Ма шта капиталист припадало
пошав са становишта капиталисте (стр. XVII); Било у корист државе, било за капиталисту (ХУП); Интереси ко.)и ое
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плаКа]у капиталистима (ХУШ); Индустриски капиталиста
. (10); Фонд поТроинье у коме капиталисте и радншщ . • . оствару^у сво^ доходак (297).
Из латиничког издаиьа: Ма шта капиталисту припадало
(пошав са становишта капиталиста) (стр. XX); Било у ко
рнет државе. било за капиталиста (XX); Интереси ко'И се
плавку капиталистима (XX); Индустриски
капиталист
(11); Фонд потрсяшье у коме капиталисту, и радници . . .
оствару,]у сво] доходак (322).
У Ьириличком издавьу налазимо облике на иста не само
у деднини веп и у ном. мн. МеЬутим у трепем примеру имамо
дат. мн. капиталистима, а не капиталистами, а друкчще не
би ни могло бита, дер се овад други облик данас не употребл>а/ва. а и раните га & ретко ко употреблтавао, што нам потвр})У)у
чивьенина да меЬу великим бредем наведеких и ,]ош веКим
броней прегледаних ]1римера имамо само дедан (Нушииев) са
таквим обликом.
Али & друго питанье овде много важнее: да ли су редактори (а они су сигурно имали знатног удела у „решавапьу" оюг проблема) били у праву поступа^упи овако? И дош
дедно: да ли де суфикс иста само код ерпских писана, а ист
само код хрватских? Раните наведени примери показуху нам
да тф. И на дедно] и на другое „страни'' (т}. и са ист и са
иста) имамо и ерпских и хрватских писала. А у самим примерима из „Капитала" нема никакие друге ,]езичке разлике,
сем ове, вештачке. Несумвьиво де да измену ^езика ерпских и
хрватских писаца постоев неке разлике, али су оне лексичке,
а не морфолошке природе. Брод речи щ)"е чине ту разлику
ни)е мали, а доста их де употребл>ено и у поменутом издаау
„Капитала''.
2
Налред де веЬ речено да именице са суфиксом >ист(а)
чипе само .]едну, и то налбр»]ни;у груггу именнца са завршетком т(а) (грч. тл?» латОд осталих именипа овп категориде биле би именице са суфиксом крат(а) и рш неке. И оне
су у Ристил-Кангртитгу речтику дате на три начина, као и
именице са суфиксом ист(а), т]. оба облика напоредо, став- *
л>анъем а у заграду (аутократ(а), домократ(а), козмополит(а),
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фантаст(а) и др.), без а (аналфабет, архитект, аскет, атлет,
дакает и др.) и само са а (аристократа, бирократа, патриота,
^езуита и др.).
Али ове се именице не подударазу потпуно са именицама на ист(а). Код ових су, као што смо видели, у .юднини
обични,]и облици именичке промене на а, а у множили именичке промене на сугласник. Код оних других, мерутнм, ^авл>а^у се напоредо обе категорще: категорща именица м. рода
на сугласник и категорща именица на а. Из те напоредности
]едних и других облика очекивали бисмо да писци унесу више
доследности у употребу ових именица, да се олределе за ^едно
' или друго. МеЬутим, баш то & омогупило }ош вене шаренило
него код именица на ист(а). Ево некотагко примера ко^и то
]цубол»е илустру,]у: Не чу^е се ни демократ; Велики поета (ЛЬ.
НенадовиЬ); Ни инжтьери ... ни архитекти: Били они ... соцщал-демакрате, анархисте (Св. Маркович); Да шту^ем врла
патриота; нове по)ете; Дипломате круге (3ма,0; Дичасту самар,
Што
поета . . писао (Ъ. »1акпгат0; Енглески дипломат; ерпоке дичаете [су] владале (Ст. НоваковиЪ); На^веКи патриота;
На.) вени патриот; Ош] естета; Хришпански аскет (Дучип);
Може поетата атлет; Лично ^е на аристократу; Грчки атлети
(Ср. Пеший); Бирократ — дипломат; Реалисти, демократи.; о
дипломатама (^. М. <1овановин); ^дан естет; Босанске дича
ете; Радикали, демократе (Цар); Изврстан дипломат; Позив
дипломате {3. Радонип); Ови бирократи; Артиста и естете;
ннсу били- аскете (М. Мар^ановин) ; Циркуски акробат; Ви стз
пеки аристократе, ви поети (Крлежа).
Кад се има у- виду да иодедини писци не воде довО'Ъно рачуна о известим пигтьима девичке природе, онда }е разумл>иво и ово шаренило. Руководепи се сводим ,1еаичким осепавьем и полазени од онога што
у д'езику обичнтф, сасвим ^е
природно да они избегава^у, напр., употребу множине именица
са еуфнксом иста, ^ер
необична, или деднияу на ист, зер ]е
ман>е обична, док ^е, напротив, код именица овога типа девич
кой осепавьу блиско, напр., и акробат и акробата, и акробати
• и акробате, Т}. и облили са сугласничким завршетком као и
они на а. Зато и шф мали бро] писаца ко^и пе у даном тре
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нутку, веН према свом ^езичком осенавьу, искористити ,]едну
од горвъих могупности.
ВеКина наших старщих п|исада. нарочито аних из прошлог века, употребл>ава облик са сугласничким завршетком.
То ]'е, вероватно, под утицадем страног, на првом месту немачкюг ,]езика, у коме све ове именице има^у сутласнички завршетаи:
Ро^ен за бирократа (^. ИгсьатовиЬ); Попгговаодима
малога помета (М. Ъ. Милиневин); Щесник ^е архитект
(Ван); Лице Педолог] дипломата (Богишин); Аристократ
(Лагип); Пред н>им ,]е стснао аристократ; Такав сте ви па
триот; Она.) ноет (А. Шшоа); Л сам демократ (Кумичип);
ВЬихов династ; Копща . . . понатога . . . аристократа (Ъалски); Овога атлета (Д. СтаакчевиЬ): Над главой свакога
аристократа (Св. РаиковиЬ).
Наши дипломати (И. Гарашанин); Дипломати из све
та (М. Ъ. МилиЬевип); Као акробати (Л. Лазаревип); С
аристократи шала шф дозваъена (Кумичип); Као атлета
(Тресип-Павичин).
Али ни бро.} писана ко]и у1Готребл>ава.]у облик, са завр
шетком а шф тако мали:
^дног... дипломату (Вл. Тоор^евиК); Ни^е био ари
стократа (Св- ВуловиЬ); Независан династа (Ч- Ми^атовиК): Несносни бирократа (И. Во|новин); Великога патри
оте (Л. ВодговиЬ); Окретан дипломата (М. ВукипевиЬ);
ИзмеЬу дипломате и дипломати ча ра (Г. ГерпгаН-); Брави
патриоте (От. БошковиН); Династе [су] юрал>ипу изгнали
(И. Руварац); Укочене бирократе (М. Ку]унцип).
Код писапа XX века врши се помершьо у корист обпика
на а, ко.)И су у савременом кн>ижевном стваран>у ютово сасвим преовладали.
Оа сугласничким завршетком:
Он „е био дипломат (СкерлиЬ); Он неЬе учити за архитекта (Косор); Рече. . . демократ (Лисичар); Без сумше
^е бирократ; КравьчевиЬ ^е . . . естет (Черина); Ви сте ари
стократ (Ф. МажураниЬ); Релипф ^е била аутократ (Б.
КнежевиЬ): О акробату; Живот аокета (АндриЬ); На^бол>и
архитект (Горан-КовачиК) — Примитивни бирократи (Р.
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Младеновип); Племениташи и аналфебеги (Колар).
Са завршетком а:
Аристократа духа (Б- Будисашьевип); Аналфабета
(НушиК); Име... аскете (П. Остсдик); Жестином увре^еног патриоте; Орпски династа (П. ЪорЬевиЬ); Космоиолита . . • бива (Матош); Ъерка зедног бирократе (Уококовип); Прокушани атлета (Д. АнЬелиновиЪ); Леш... тог
атлете (В. ПетровиЬ); Уживавье зедног естете (Бихал>и);
Архитекта (Глигорип); Бошко Це] дипломата (ЧоляковиЪ); Бко ]е естета (Давичо); Владали [су] династе (Нехазев); Испадосмо сви аиалфабете; Поете [га] убра^а^у
(Нушип); Босаноке династе; Помогнута аристократама \3. .
Радонип); Као акробате (В. Деди^ер).
Такву слику отприлике да^е материал из наших писала
узет из речничке гра})е Института за српски зезик САН. Таз
материал припремл>ен з'е за речник и он ни у ком случазу неможе бита потпун за овакву врсту испитивавьа. Зато и слика
но^у он деф може бита само приближна отварном станъу.
Вук }е> ка<> што & напред веп показано, именице на ист(а)
употребшавао утлавном са кра^вьим а. То се могло лако утврдити на основу веЬег бро]а имвшща на иста ко^е зе Вук употребио. Код именица друге нруне низе та,} случа^. Оне продиру
у наш зезик у вено] мери тек последних деценида прошлог
века. Код Бука налазимо само ,]едну потарду: „Надам се да
Не ми поете наше радо опростити" (Нар. щесме I, (1824), стр.
Ш). Ово ]е, ме^утим, исувише мало да би се могао донети суд
о томе како их ,;е Вук употребльшвао. Оста^е нам зедино да
претпоставимо, аналого именицама на ист(а), да би Вук и ивде
задржао а. Што ее тиче множине, не можемо ее послужити
аналопфм, дер з'е баш ту) главна разлика измену ове две групе
именица. А она] з'едан пример (поете) не би био довоиьна потврда да би Вук и у другим случа^евима у множини употребио
наставак промене на а, а не она,] друга.
Код ДаничиЬа налазимо у поменутоз гра^и тако^е само зедан пример: „Као прави патриот" (Оитн. списи, стр. 361), сасвим недовочьан за општи закл>учак.
МаретиН, и у ^з. сав^етнику и у П изд. Грам. и стал., мисли „да зе бадье т него та". Таз сво] зшкьучак он ]е учинио
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на основу неколико речи ко^е се чуду исюьучиво без а (архи
мандрит, ^ежовит [^езуит], митрополит, а коде су постале народне. Ме^утим, сугласнички завршетак ових именица, као и
именице ]еван^елист, у вези ]е са аиховим пореклом.1) У праву
*е МаретнЬ над каже да су ,,кн>ижевиичке |речи: аристократ,
демократ, дипломат, ]езуит, космополит", али он губи из вида
да су веп у време када }в изишло П изданье н>егове велике граматике неке од ових речи и друге сличив дубоко продрле у
народ. Таква ^е, напр., реч демократ, щ|а ^е у ^еку политичких
борби измеЬу два светска рата била позната пшром територще српскохрватског ;езика по припаднипима Демократске
странке. Али ако ^е она ушла у народ у иьижевнш облику
са сугласничким завршетком, у народу д'е била подвргнута закоиима нашег ]езика, прилагодила се нашем ^езику и као
таква, згрилагоЬена, вратила се у кньижевност као демократа.
А исто се то десило и с речима акробата, атлета, дипломата,
патриота, а у последнее време широку раотрострашепост у
народу добиле су и друге сличив речи (аналфабета, бирократа
и др.). О н>ихово] распростравьености говори и то што су поред
сюг ооновног значена неке од тих речи добиле и нова, пренесена значена. Тако атлета нще само она] човек ко.]и пред публиком (напр. у пиркусу) показав свэд'у снагу дгокупи терег
и ел. него сваки снажан, развитей човек; за човека кор оз
лако сналази и опретно избегава опасностима реКи пе се да ^е
акробата иако не изводи никакие вештине на равном месту, а
реч дипломата у народу ^е више у употреби у значеньу „вешт,
препреден човек", него у правом, професионалпом значен>у.
Ово прилагоЬаванье проширияо се на све именице ове категорще, као и код именица са суфикюом иста, и у ^едиини ,]е
готово потпуно преобладало- Поред наведених примера Бихал>ща, Глигорииа, ЧолаковиЪа, Давича — то нам потврЬуду и
ови примери из наше штампе: Радник соци^алдемо-крата; Велики
архитекта ентерщериста (Кн>. нов., брг 27/5); Могао Пе] бита
космополита (бр. 31/1); Када сам видео виооког атлету (По
литика 28. VI. 51); Напредан и демократа (17. УШ. 51); Увек
иасме^ани атлета (25. УШ. 51); Огеже руку... баъем атлети
') В. о томе опширни]е у поменутом чланку П. Ъор1)иЬа.
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(26. VIII. 51); Да ли ]е демократа (29. VIII. 51); Као на кнежевског поету (5. IX. 51); Као словнеачког патриоту (7. IX.
51); Као велики патриота (Борба, 7. IX. 51).
Код именица са суфиксам ист(а) у множини ,]е, као што
смо видели, победила промена са сугласничким завршетком
(исти). Код ових именица та „борба" шуе
нотпуно решена,
али ^е, изгледа,. тенденщца сутгротта ономе нпо се извршшо
код именица на ист(а): Архитекте поютагуьауу; Артитекте сматра]у (Патетика, 4.\ГСП.51); Рекорде |руше атлете (22.У1И.51);
Неки дипломат (3.1Х.51); Они су ботье атлете (6. 1Х.51); Бирократе ко]и руководе галергфм (Кн>. нов. 1951, бр. 34/3);
На.]'бол>и архитекти (бр. 36/6); По^едини дипломати (Борба, 1.
IX. 51); Догматичари и бирократи (2.1Х. 51); Са владарима,
дипломаатма к кньижевнипима (5.1Х.51).
Али ]от увек има колебавъа. Тако, напр., у истом чланку
у Политици од 18. VI. 51. налазимо овакве две реченице: „Никакав траг британским дипломатама ни,]е наЬен", и ,.Несталн
диплО'Мати понели су"Из овега изложеног можемо ;ш<л>учнти да се код ових
именица пронес н'рилагсЬаваньа именицама м. рода на а у лед
ники готово нотпуно нзврнгио, а у множили у знатно] мери,
едносно да су се оне вен готово укъучиле у категори]у именида на а.
Што се тнче примера као што су ови (из поменутог
чланка у Политици од 18. VI. 51.): „Нестанака два бритапска
дипломата" и „Оба дипломата", то ^е питагье ко]е излази из
оквира овог чланка. Оно обухвата именице м. рода на а уопште уз бро^еве два и оба и захтева посебно лроучаванье и об^анпьеае.
Засебг.© питанье- & тако^е 'слаганье субъекта са ссталим
деловима реченице када ,]е субъект у множини, а има настатак
промене именица на а. Ст. Новаковив, напр., пише: „Династе
[су] владале", а И. Руварац: „Династе [су] крал>ицу изгна
ли". Исто тако Ст. Бошковип: „Прави патриоте", а М. Ку^унииЬ: „Укочене бирократе'' и сл. И ово ^е ^едан доказ колебан>а, нарочито код старших писана, измену две категори.1е име
ница. То питанье такоЬе т.реба посебно проучити и об^аегшти.
На кра]у неколико речи о медном питагьу ко^е се псууед
нако тиче свих имешща са суфиксом т(а). Ван сваке ]е сумнье
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да су облици са а (у д'еднини) у гово]>у потпуно^ преобладали,
чак и у говору оних код'и у писанъу то а изоставл>ад'у, бол>е
речено избегаваду. А избегаваду га из неких свод'их разлога,
било зато што сматраду да би те именице требало сйести на
дедну категорид'у, на именице м. рода са сугласничким завршетком, било вод страним утицадем, било из неког тренег ра
злога. Али док ,]'е у иисанъу пажвъа довсыько дшка да спречи
сваку „грешку", у говору ое врло често „омакие" облик са а
нарочито у завионим падежима. А ако де тако, зашто не допустити и у нисавъу ирилагог}аван>е ових именица именицама
м. рода на а, као што де то веп извршено у говорном дезику?
3
Суфикс ист(а) врло де продуктиван и ноте именице са
тим суфикоом, иако страног порекла, давъаду ое такорепи
свакодневно. Оне се тако брзо преносе у наш д'език да изгледа као
да се истовремено етварад'у у (разним дезицима. Тако се, напр.,
присталице Комик форма у страном свету називаду Комннформисти, па де и у наш дезиж гюред речи са нашим суфиксом
коминформовац (сбичниде имформбировац) почела да продире и реч коминформист(а). У преводима с руског напи Ьемо
речи као колективист(а), прогреснст(а); необичне су и ретке
речи: етерщерист(а), клавсенист(а) (Кн>. нов. 1951, бр. 34);
интервенциониста), иредентист(а) и сл.
Код осталих именица ове категсриде нема те продуктив
ности као код именица са суфиксом ист(а). 1Ьихов брод д'едва
ако прелази двадесет, а половину тога чине оне са суфиксом
ьрат(и). Зато код нъих и не може бити уошитагшьа у оно,] мери
у кодод га има код оних првих. Услед малюГеродности оне, односно неке од въих, готово се не осеЬад'у као иметще ове категориде, што дош подачава шаренило коде у н>има влада. Док
се, напр., све именице на крат(а) надчешЬе упогребл>авау са
крад'нъим а, код неких од преосталих заиста де тешко реки шта
де данас сбичниде, да ли, напр., аскет или аскета, динист или
. дииаста, профет или профета, фантаст или фантаста. МеЬутим, с обзиром на то да ое вепина осталих именица ове групе
углавном употребл>аваду са а, нема (разлога да се и ових неколико не укл>уче у ту категорид'у.
Св. МарковиН

