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ОБЛИЦИ ВОКАТИВА ЈЕДНИНЕ ИМЕНИЦА МУШКОГ РОДА
I ВРСТЕ У СРПСКОМ КЊИЖЕВНОМ ЈЕЗИКУ

У овом раду аутор покушава да, на основу примера из књижевних дела,
штампе и разговорног језика, утврди правила (и изузетке од тих правила) у
творби вокатива једнине именица мушког рода I врсте. При томе је тежиште
више стављено на дескрипцију (опис стања), а мање на прескрипцију (прописивање норме).
Кључне речи: српски књижевни језик, граматика, морфологија, именице,
вокатив.

0. Вокатив је специфичан облик именских речи, који није синтаксички
условљен, њиме се не указује на односе међу речима у реченици, нити има
неку синтаксичку функцију.1 Вокатив се, традиционално, увршћује у падежни систем српског језика по своме облику, који се твори на исти начин – од
морфолошке основе и наставака – као и синтаксички условљени падежи, због
чега се у граматикама третира као падежни облик (уп., нпр., Стевановић 1974:
191–194, Станојчић 2010: 123, Пипер–Клајн 2013: 74–75 и др.).
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„У традиционалној и школској граматици вокатив се такође сматра падежом, иако се он
и синтаксички, и семантички, и прагматички уочљиво разликује од категорије падежа.” (Пипер
2009: 417)
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0.1. Прилике у вокативу једнине именица мушког рода I врсте врло су
компликоване и тешко их је (или је бар то тешко аутору овога рада) прегледно
и систематски изложити.2 Најпростије речено, постоје два системска алтернативна наставка: -е (нпр. брате) и -у (нпр. младићу).3 Осим тога, у неким
случајевима вок. јд. облички је једнак номинативу (нпр. Марк-о). Употреба
једног од трију наведених облика зависи од више фактора, међу којима су
најважнији: природа наставка номинатива једнине; природа завршетка основе у номинативу једнине; природа сугласника на крају морфолошке основе;
природа самогласника у завршном слогу основе; природа сугласничке групе
на крају основе; број слогова; значење. Употреба одређеног облика вокатива
може бити и прагматички условљена (фреквенцијом, функционалним стилом,
социјалним миљеом, ситуативно, говорниковим ставом према саговорнику,
пореклом именице и другим, често тешко утврдивим факторима).

1. НАСТАВЦИ ИМЕНИЦАСА СУГЛАСНИЧКОМ
ОСНОВОМ И НУЛТИМ НАСТАВКОМ У НОМ. ЈД.4
Ове, иначе најмногобројније именице м. рода, имају у вок. јд.. најчешће
наставке -е или -у (или оба та наставка). На основу синтагми типа господине
Јовановићу, Милане Поповићу и многобројних других примера могу се извести
два основна правила у дистрибуцији ових двају наставака.5
1.1. По првом правилу, именице с основом на непалатални (тврди)
сугласник или сонант6 имају наст. -е, што потврђују:
– домаћа7 лична имена (од којих се нека употребљавају и у другим
словенским језицима), нпр.: Адаме, Богдане, Богосаве, Борисе, Бранис(л)аве,
Веселине, Вукашине, Драгане, Драгутине, Живојине, Живане, Зоране, Иване,
2

„Међу падеже с највише колебања у облику спада вокатив једнине.” (Клајн 2004: 120).
У Станојчић 2010: 123 наводе се, као вокативни, и наставци „-о/-е, код именица чији се
номинатив једнине завршава наставком -о/-е:Славко [!], Иво [!], Перо [!]; Миле [!], Павле [!],
Ђорђе [!]”. У већини граматика овакви се примери уопште не наводе јер се сматрају облицима
номинатива у функцији вокатива. Да су то заиста посебни вокативни наставци, онда би вок. од
Ђорђе, Радоје и сл. вероватно гласио *Ђорђу, *Радоју, јер је њихова морфолошка основа палатална – Ђорђ-, Радој-.
4
Под овим именицама подразумевамо и оне с алтернацијом -о ~ -л-, типа во – вола, пепео
– пепела и сл.
5
Уп., нпр., Алексић–Станић 1978: 117, Симић 2001: 133, Пипер 2009: 434, Станојчић
2010: 123 и др.
6
У раду се, уштеде ради, често под појмом сугласник или консонант подразумева и сонант,
а под појмом сугласничка група и разне сугласничко-сонантске или сонантско-сонантске групе.
7
Под „домаћим” подразумевамо код нас уобичајена имена, без обзира на њихово порекло,
које је, најчешће, словенско (нпр. Милорад, Светислав) или библијско, одн. календарско (нпр.
Адам, Петар).
3
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Игњате, Јакове, Јевреме, Јоване, Крсмане, Мијате, Миладине, Милане, Миловане, Милораде, Милосаве, Милуне, Милутине, Миљане, Ненаде, Обраде,
Пауне / Пауне, Радис(л)аве, Радоване, Радос(л)аве, Светиславе, Славољубе,
Слободане8, Станис(л)аве, Стојане, Томиславе, Филипе, Чаславе…;9
– имена из других словенских језика, нпр.: Анисиме Петровичу, Антипе,
Василе, Витомиле, Захаре, Јане, Јегоре, Кириле, кнеже Лаве Николајевичу,
Макаре Алексејевичу, Мироне, Михаиле Александровичу, Михаиле Дмитријевичу (: Михаил), Семјоне Петровичу, Степане Аркадијевичу, Степане
Трофимовичу, Фјодоре, Цириле итд.;
– имена оријенталног порекла, нпр. Асиме, Ахмеде, Ибрахиме, Јусуфе,
Мухареме, Омере, Османе, Рифате, Сулејмане, Фехиме, Халиле, Хасане…;
– имена (или хипокористици) и презимена из германских, романских и
других страних језика, нпр.: Адолфе, Алане, Алберте, Албрехте, Алексе, Алфонсе, Антоане, Антоне, Артуре, Аткинсе, Бенџамине, Вилијеме, Вилхелме,
Винсенте, Габријеле, Гасе, Гастоне, Герхарде, Данијеле (уобичајено и код
нас), Дејве, Дене, Едварде, Едгаре, Емиле, Еугене, Жозефе, Иполите, Јакобе,
Јоакиме, Карле, Квентине, Кенте, Клаусе, Клифе, Колине, Конраде, Курте,
Леоне, Мајкле, Мајлсе, Малколме, Мартине, Маркосе, Меле, Мортоне, Ниле,
Олафе, Пјере, Поле, Рајнхарде, Рихарде, Роберте (уобичајено и у нас), Родолфе, Себастијане, Силвене, Скоте, Томасе, Филе, Фреде10, Хансе, Харолде,
Хауарде, Хелмуте, Чарлсе, Џејмсе, Џоне, Шандоре, Шарле…; Ајнштајне,
Андерсоне, Вилсоне, Вилхелме Гросе, Ласале, Линтоне, Локвуде, Фридмене,
Шепарде, Рудолфе Шмите, Шоне и сл.; уп. и из старогрчког Агамемноне,
Антифоне, Едипе, као и редовно Исусе;
– етноними, нпр. Арапине, Бугарине, Србине, Турчине;
– апелативи, нпр. анђеле, брате,11 гаде, генерале, голубе, господе, господине, госте, граде, грофе, д(ј)еде е./ј. (: д(ј)ед), домаћине, друшкане, ђаволе,
епископе, животе, зете, игумане, идиоте, капетане, клипане, команданте
(команданте), конзуле, куме, лажове, лепотане ј. љепотане, лопове, мајмуне,
малишане, ангупе, побратиме, попе, прикане, примаријусе, робе, роде, свете
ј. свијете, сине, соколе, соме, студенте, сус(ј)еде е./ј., тасте, тиранине,

8
Уобичајен је у појединим крајевима (заправо широм новоштокавске Србије) однос: Слободан – Слободане.
9
Ово важи и за друга властита имена, нпр. Београде, Дунаве, Златиборе и сл. (обично у
песмама).
10
Уп. и наслов приповетке и збирке приповедака Д. Михаиловића „Фреде, лаку ноћ”.
11
Уп.: „Откуда моје очи / На лицу твоме / Анђеле брате.” (Попа)
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филозофе, цвете ј. цвијете12, црве, чобанине, шегрте, шефе и многе друге
именице.
Напомена: У вок. јд. с наставком -е јавља се код им. с основом на -к,
-г, -х, код неких им. на -з и огромне већине им. на -ц палатализована основа.
Имамо, дакле, алтернације:
к~ч: безобразниче, бунтовниче, водниче, војниче, вуче, Вуче, грешниче, д(ј)ечаче
е./ј., глупаче, ђаче, заштитниче, земљаче, имењаче, исписниче, јуначе, момче, начелниче, наредниче, несрећниче (несретниче), Новаче, п(ј)есниче е./ј., позорниче / позорниче, поручниче, предс(ј)едниче е./ј., пуковниче, путниче, ратниче, рођаче, срећниче
(сретниче), ујаче, чов(ј)ече е./ј.;
г~ж: беже (и Салихбеже и сл.), боже, враже, друже, идеоложе, Миодраже,
Предраже, супруже;
х~ш: Влаше, душе, драги патријарше;
з~ж: витеже, кнеже, маркиже,13 али баксузе, возе, вртигузе, Ђерзелезе (Андрић),
Ендрузе, Идризе, јарамазе (Андрић), јолпазе, Јунузе, мамлазе, Деда Мразе, пекмезе,
угурсузе, Хафизе, господине Хименезе и др.;
ц~ч: балавче, борче, браниоче, брбљивче, зече, зликовче, јарче, крадљивче, кукавче,
лажљивче, лењивче е. / љењивче ј., магарче, неваљалче, оче, подлаче, принче, свече
(: светац) (Б. Јанковић), синовче, слепче ј. слијепче, спасиоче, старче, стриче, стрелче ј.
стријелче, хвалисавче, Црногорче, читаоче, али Фице, Фрице, Роланде Шаце.

1.2. Од овога правила постоје разни изузеци, које је тешко систематизовати. Они су најчешће у вези с обликом, значењем, пореклом или сфером
употребе неке именице.
1.2.1. Код апелатива (углавном страног порекла) на -ер или -ер имамо
најчешће наст. -у (као последицу дисимилације):
аквизитеру, гувернеру, дезертеру, инжењеру / инжињеру, партнеру (и партнеру),
премијеру, репортеру, фразеру, фудбалеру, швалеру, шоферу; уп. и домаће Гуштеру
(надимак);
бисеру (Ћопић)14, боксеру, бункеру, глупандеру, лицем(ј)еру, лустеру15 (Теби
говорим, лустеру!, Давичо), мудросеру, пацеру, педеру, пимплеру, стрводеру, тренеру,
12
У Ћопићевом делу „Делије на Бихаћу” наводе се стихови: Мила моја, мој цвијету / сва
је војска у покрету (са -у због риме).
13
То што у витез и кнез имамо алтернацију з~ж, а у воз, нпр., немамо објашњава се дијахорнијским разлозима. Наиме, појава ж у вок. јд. испред наставка -е код ових им. подразумева
старије -г на крају основе. Зато Скок претпоставља постојање „varijanti viteg, vitek, koji su oblici
potvrđeni za bug., a morali su postojati i u hrv.-srp., jer bi inače i vokativ viteže bio nerazumljiv” (Скок,
s. v.). За им. кнез Скок каже да је „po općem mišljenju praslavenska posuđenica iz pragerm . *kuningaz,
što je vjerojatnije negoli od got. *kuniggs.” (Skok, s. v.). Питање је: како објаснити алтернацију
з~ж у маркиз–маркиже, будући да је то позајмљеница из француског (marquies)? Иначе, појава
сугласника -ц у месец, стриц и сл., одн. -з у витез и кнез објашњава се у историји језика као резултат тзв. треће палатализације првобитних к и г (уп. хип. стрик-а/стрик-о, одн. феминин(ум)
кнег-иња).
14
Занимљиво је и Бисеру (: ж. имену Бисерка) (Н. Маринковић).
15
У разговорном језику употребљава се најчешће вокатив именица које значе човека (нпр.
имена, хипокористици, надимци, називи по занимању, титули, узрасту, некој особини, полу итд.)
или животињу (понекад то могу бити и им. друкчијих семантичких категорија, уп. нпр. апстр.
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фајтеру, фиреру, фрајеру, цимеру, шећеру (при обраћању драгој, милој особи), шмекеру,
штреберу и др.16

Засведочено је, међутим, двојство: буразеру и, много ређе, буразере,
гангстеру и гангстере, калуђеру и, ретко, калуђере, као и кавалијере (’каваљер’) (једна потврда).
Код домаћих им. д(ј)евер и с(ј)евер наст. је само -е(д(ј)евер-е, с(ј)евер-е),
а уп. и оријентализам дилбер-е.
1.2.2. Код презимена на -ер (страних или стране етимологије) имамо:
– наст. -у, нпр. Бауеру, Бејкеру, Бергеру, Блеру, Бодмеру, Бутлеру, Вагнеру, Вандермајеру, Виверу, Вимеру, господине Вистлеру, Гинтеру, Зидлеру,
Калемберу, Картеру, Келеру, Кеселмајеру, Кестнеру, Крамбергеру, Кронеру,
Куперу, Лоуеру, Лутеру, Мислеру, Нојмајеру, Паркеру, Прилијеру, Самнеру,
Скинеру, Слејтеру, Хантеру, Хитлеру, Шнајдеру;
– наст. -е, нпр. господине Валандере, хер Грубере, Карвере, Картере17,
Келере, Колтере, Крамере, Лаку ноћ, господин Лере! (Флобер, „Госпођа Бовари”, прев. Д. Ђокић), Лестере, Лоуере, Милере, Пајпере, Паркере, Потере,
Ремере, Сејере, Стенере, господине Флере, докторе Фостере, дон Хавијере,
господине Холцере, Хофмајере;
– оба наст. у истом делу, нпр: Батлере / Батлеру18, Пиластере / Пиластеру, Ван Штилере / Ван Штилеру.
Код имена на -ер уобичајен је наст. -е: Албере, Валтере, Волтере, Гинтере, Жилбере (С. Слапшак), Купере (може бити и презиме), Оливере (уобичајено
и у нас), Пере, Питере, Пјере, Робере, Роџере, али постоје и двојаки облици,
нпр. Вернере / Вернеру, Петере / Петеру; уп. и Јупитере / Јупитеру, Луцифере
/ Луциферу. Код муслиманских имена засведочено је само Енвере (Капор),
Омере (М. Булатовић), Скендере (Ћопић); уп. и Искандере (Баранин).
1.3. Заједничке именице на -ар и -ир које означавају човека одређеног
занимања, звања и сл. могу, начелно, имати оба наставка (-е и -у), нпр. барјактаре / барјактару, гусаре/ гусару, десетаре / десетару, диздарe / диздару,
им. животе, срећо, судбино и др.), али се у литератури (нарочито у поезији) јављају у овоме
падежу и многе друге именице (овде се наводе само оне м. рода I врсте): бол, брест ј. бријест,
брод, будак, бункер, в(ј)етар, воз, глас, гром / гром, громобран, дрворед, дуд, зид, јавор, крај,
куршум, мач, нос, океан, опанак, пут (Боже мој, како си ти покадшто леп, далеки, далеки путе!
– Гогољ, Мртве душе (Прев.)), рој, снег ј. снијег, стег ј. стијег (уп. стеже – В. Петровић),
трбух, ум, хлеб ј. хљеб (уп. Мој црни хљебе, крвљу поштрапани – Шантић), храм, храст, цвет ј.
цвијет, чекрк, џак, шестар и др.
16
Дисимилацијом се могу објаснити и облици вок. јд. код једносложних им. као што су
кедру (Ех, ти кедру либански., Прев.) и керу (6 потврда).
17
Може бити и име и презиме.
18
У преводу чувеног романа М. Мичел „Прохујало са вихором”.
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канцеларе / канцелару, комесаре / комесару, крчмаре/ крчмару, новинаре /
новинару, писаре / писару, пољаре / пољару, секретаре / секретару, сердаре /
сердару19, сликаре / сликару, столаре / столару; везире / везиру, командире /
командиру, официре / официру, пастире / пастиру и сл., при чему су, у већини
случајева, облици са -у чешћи од оних на -е.
Превагу наст. -у код оваквих именица потврђују у ауторовој грађи слабо
или слабије засведочени примери, као што су: алхемичару, библиотекару, бојару (рус.), болничару, ветеринару, видару, владару, воскару, вратару, врачару,
говедару, граничару, гробару, гуслару, историчару, канцелару, колару, конобару / конобару, кувару, легионару, лекару ј. љекару, мађионичару, механичару,
млинару, морнару, музичару, муктару и мухтару (тур.), обућару, опанчару,
падавичару, паничару, пчелару, поклисару, равничару, рибару, (по)сластичару,
тамничару, угљару, чувару; гренадиру, куриру, подофициру (и код официр је
наст -у неупоредиво чешћи), портиру.20
У неким случајевима дошло је до извесне лексичке поларизације, па је
тако, нпр., господару неупоредиво чешће (око 50 извора) него господаре (1
извор), а капларе чешће него каплару.
Им. на -ар и -ир понекад се прикључују и им. на -ур истога или сродног
значењског круга: пандуру (2х Д. Ћосић), поред пандуре (Ољача) и трубадуру
(Б. Петровић (Прев.)).
1.3.1. Аналогијом према наведеним и другим сличним именицама јавља
се наст. -у и код других (претежно експресивних) именица на -ар које значе
човека (обично одређених својстава), нпр. алкохоличару, говнару, другару,
кокошару (’онај који краде кокоши; онај који врши ситне крађе’), лешинару
фиг., паметару, романтичару, слободару, али ветропире (М. Булатовић).
Знатно ређе јавља се наст. -у код им. на -ар, -ир и -ур кад значе животињу
или предмет: бехару (Ољача), шестару (Д. Николић), одн. кромпиру (Прев.),
лептиру (Булатовић), али лептире (Ћопић); уп. и костуру (поред костуре
– М. Вуксановић).21
1.3.2. Им. цар и Цезар / цезар (од којег је наше савремено цар и архаично
ћесар) јављају се само с наст. -е:царе22, Цезаре / цезаре. То важи и за лична
имена на -ар и -ир: Божидаре / Божидаре, Велизаре, Лазаре, Светозаре; Бра19
У Његошевом „Горском вијенцу” облик сердаре јавља се шест пута, а сердару само
једанпут. Међутим, Матавуљ („Ускок Јанко”) има сердару 14 пута (и у „Ускоку” има један такав
пример), а сердаре 5 пута. Овај други облик засведочен је, са по једном потврдом, код Д. Баранина („Кнез Михаило”) и Ч. Вуковића („Поруке”).
20
Ово, међутим, никако не значи да су облици с наст. -е код ових им. некњижевни, већ
само да их аутор нема у својој грађи.
21
У Барић и др. (1997: 110) наводе се као равноправни облици лептире и лептиру.
22
Присвојни придеви Лазарев, царев показују да је ту некада р било меко, палатално, па
би се код њих очекивао наст. -у.
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нимире, Будимире, Велимире, Витомире, Владимире, Градимире, Драгомире,
Јездимире, Љубомире, Радомире, Светомире, Тихомире, Тугомире.23
Међутим, код презимена насталих на основу именица које значе неко
занимање јавља се и наставак -у: Дрндару (М. Лалић) (уп. дрндар ’занатлија
који дрнда вуну, памук и сл.’), Кречару (Ј. Игњатовић), Свилару (Д. Васић,
Павић) (уп. свилар ’онај који се бави производњом или продајом свиле’).
Засведочено је, такође, Мађару (В. Петровић).
1.3.3. Већина апелатива на -ор употребљава се, очекивано, с наст. -е, нпр.
амбасадоре, директоре, докторе, императоре, инспекторе, кондоре, мајоре,
мајсторе (у 36 извора, али 1х мајстору – Прев.), као и пасторе, професоре,
сенаторе; зборе, изворе24, штакоре и сл. Тако је увек и код личних имена:
Велиборе, Викторе, Грегоре, Игоре, Исидоре, Несторе, Прохоре, Тодоре,
Хекторе (данас неретко и име пса или коња), Шандоре; уп. и Тејлоре (страно
презиме).
Под утицајем именица на -ар, -ир, -ер и -ер известан број им. на -ор,
посебно оних негативног значења, јавља се и с наст. -у, нпр. гњаватору (М.
Ђурђевић), злотвору (Р. Смиљанић) (поред злотворе– Д. Ћосић), кењатору
(Г. Куић), плагијатору (Басара), провокатору (Д. Ћосић), сератору (Г. Скробоња), смору (: смор, жарг. изведеница нултим суфиксом од гл. сморити) (М.
Видојковић), али и код неких других и друкчијих: добротвору (Д. Баранин)
и добротворе (Десница), мачору (Прев., Ћопић) и мачоре – В. Живојиновић
(Прев.), Сремац), створу (Р. Братић, Прев.) (и, много чешће, створе – Андрић,
М. Б. Мојсиловић, Прев., Д. Радовић, М. Селимовић и др.).
1.3.4. Им. на -(а)р имају у књижевном језику редовно наст. -е, нпр.: вепре,
в(ј)етре, магистре (некњ. је магистру у једном преводу), мештре, министре, свекре, себре, тигре (уп. код Ћопића Тигре), одн. Александре, Дмитре /
Митре, Петре.25
1.4. Наст. -у јавља се, сам или паралелно са -е, и код многих других именица с тврдом основом, из различитих, понекад удружених разлога.26 Избегавање
измене морфолошке основе (што се може постићи и употребом облика који је
формално једнак номинативу) запажамо у следећим случајевима:
23
Уп. и из фр. Бернаре, Жераре, Ришаре. Међутим, у преводу (омладинског) романа М.
Муркока „Елрик од Мелнибонеа” (1978) налазимо вок. Ракире и Ракиру.
24
Необично је извору (Д. Матић), што наводи Гудков 1990: 235).
25
„За мушка имена и надимке, као и за именице с непостојаним а, и основом на р, у вокативу је обичнији наставак -е, нпр. Петре, Митре, Игоре, тигре” (Пипер–Клајн 2013: 74). Истина је, међутим, да у све четири наведене именице имамо у књижевном језику само наст. -е.
26
Тако, нпр., у љиљку (’слепи мишу’) (А. Поповић, „Трка с временом”) имамо у вок. ретко
употребљавану лексему негативног значења (јер се односи на човека), код које се употребом
наст. -у избегава алтернација к~ч, односно измена обличке основе.
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1.4.1. према нашим граматичарима, код им. на -(а)к, тј. с основом на
-к којем претходи зубно т или предњонепчано ч, као што су мачак, патак,
тетак, хладак, вок. гласи мачку, патку, тетку, хлатку, али у ауторовој грађи
за такав облик има врло мало потврда: Збогом житку, мој прелепи санче! (Б.
Радичевић), јадничку (Прев.), Стари патку, то сте ви све измислили. – Пол.
online (из коментара једног читаоца); уобичајено, те именице имају у овоме
падежу облик једнак ном., тј. мачак, патак, тетак;27
1.4.2. код неких апелатива страног порекла на -ах: јеромонаху, монаху,
падишаху, али патријарше (Н. Цветичанин, Прев.)28; тако и код позајмљеница на -ох: пароху и пароху (Прев.); избегавање алтернације х~ш запажамо и
у страху (Мој мејтефе, мој велики страху! – Ћопић), трбуху (И. В. Лалић
(Прев.)), као и у оријентализму шејху (Д. Баранин);29
1.4.3. код муслиманских имена с основом на на -к и -х: Абдулаху, Рефику,
Тефику (уп. и Алаху), код којих вок. јд. облички може бити и једнак ном., уп.
Абдулах, Малик, Садик, Салих, Фаик;30
1.4.4. код етнонима и имена на -з (најчешће на -ез): Енглезу („Здраво,
Енглезу”, отпоздрави он – Прев.), Кинезу, Французу31; Јанезу (али Јанез, Д.
Ћосић), Кикирезу (надимак); уп. и Бурмазу (презиме, Б. Ћосић, према Гудков
1990: 233), потом Паризу (И. В. Лалић (прев.)); код шпанских и португалских,
одн. латиноамеричких презимена на -ез, засведочена су оба наст.: Санчезе,
Фернандезе, Хименезе; Перезе / Перезу; Рамирезу;32
1.4.5. код апелатива на -з код којих не долази до алтернације з~ж, нпр.
билмезу, мамлазу, уљезу, али су ове им. много обичније с наст. -е: билмезе,
мамлазе, уљезе;
1.4.6. код појединих им. на -ц:коњицу (уп. „Еј коњицу вјерни, еј ти моје
крило” – Шантић), Лајбницу (В. Чолановић), Оточцу33; генијалцу (Д. Ћосић),
27
Заправо, такве потврде имамо само за мачак и тетак, али не и за патак, гусак или житак. Ивић (1990: 293) наводи и хлатку, воску, прашку, оплећку, за шта такође немамо потврда.
Иначе, изостанак наст. -е код ових и оваквих именица објашњава се потребом очувања морфолошке основе, јер бисмо, нпр., од им. тетак имали: *тетк-е> *тетче> *тече.
28
Уп. и евнуше (Прев.).
29
„Наставак -у у вок јд. долази ... код већине једносложних именица на -х: грах-у, смех-у,
страх-у, али увек греш-е, као, уосталом, и сиромаш-е” (Ивић 1990: 293).
30
У поменутом роману М. Муркока (в. нап. 22) према имену Ариох имамо: Ариоху! Ариоху! Прокуни овог слабог албина! Ариоху! Уништи га или ћеш угледати пропаст Мелнибонеа!,
али у свим осталим случајевима – Ариоче, што никако не може бити регуларни вок. од Ариох
(који би, с наст. -е, морао гласити *Ариоше).
31
„Француз има увек Французу, иако се Французе не би удаљило од своје основе”, каже
Белић (1934: 65). То значи да би (још) нешто друго могло бити узрок појави наст. -у, као што је
то реткост употребе ове и других наведених им. у вок.
32
Домаћа муслиманска имена на -з (испред којег није е) имају наст. -е: Идризе, Јунузе.
33
Овај пример преузет је из Ивић 1990: 293.
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кукавцу (М. Лалић), мекушцу, петљанцу (Д. Ћосић), подлацу (Д. Ћосић),
господине полицајцу (Прев.), прдавцу, (Прев.) слепцу (З. Ћирић, Д. Ћосић),
стаљинцу (Д. Ћосић).34 Системски су облици с наст. -е: генијалче, кукавче (са
великим бројем потврда), мекушче, неваљалче (више потврда), петљанче, полицајче (М. Видојковић, Прев.), подлаче (Гаталица, Прев., Д. Ћосић), прдавче,
слепче ј. слијепче (Л. Костић, Б. Станковић, Д. Ћосић, Д. Филиповић) (уп. и
митраљешче (: митраљезац) (Ћопић)).
1.5. Наст. -у јавља се и код неких им. пејоративног значења (међу које се
могу убројати и многе од претходно наведених, нпр. на -ер, -ор, -(а)ц и др.) или
им. употребљених у пеј. значењу, као што су: ајвану један (М. Лалић) / хајвану
један (Г. Самарџић), акрепу, бандиту/бандиту (Ћопић, Д. Ћосић), бизгову један
(Прев.), болеснику (М. Видојковић), брабоњку (бескорисни брабоњку један!, Г.
Скробоња), вртирепу35, глупаку (Д. Ћосић), грубијану (Прев.), дебилу, дегену,
дивљаку (М. Видојковић), диносаурусу, измету (Умукни, Антоније, измету!)
(З. Јакшић), имбецилу / имбецилу, инсекту (Д. Стојиљковић), јолпазу (А. Поповић), копилану (Д. Стојиљковић), изроду Сотонин (З. Јакшић), кретену (често у
синтагми: кретену један) (М. Видојковић, С. Владушић, М. Ђурђевић, Капор,
Кустурица, А. Поповић, В. Ранчић, Г. Самарџић и др.), Лажову, извини нам се!
(„Данас”), лудаку (М. Видојковић, Дуле Недељковић: Па, продао си кола, лудаку!), мамлазу (М. Капор, Прев.), медвједу босански (В. Журић), ментолу један
(Прев.), морону, ђавољи накоту! (З. Јакшић), ништаку36 (Д. Ћосић), педофилу
(Басара), первертиту (Прев.), пехливану (Куленовић)37, покварењаку (Прев.),
пробисвету е. (Бранко Павловић), псу (С. Слапшак (Невернички псу!), Д. Ћосић)38, себичњаку (Д. Ћосић), сељаку један (Политика), смраду, трансвеститу,
цвоњку (Д. Ћосић), чудаку, шљаму (Д. Стојиљковић), шпијуну.39
34

Уп. и Лајбницу (В. Чолановић).
Код неких претходно и овде наведених примера (као што су Јанез, Кикирез;билмез,
уљез;акреп, вртиреп, деген, инсект, кретен) не треба занемарити ни дисимилациони фактор.
Он би могао имати извесну улогу и код појединих им. које не спадају у ову групу, као што су:
клену („Погрбљени клену, мећава те сави.”) (Јесењин, прев. С. Марковић), манекену (М. Ђурђевић), Мулену (: Мулен Руж) (Прев.),Оријент-експресу (И. В. Лалић (Прев.)), ребелу, студенту
(Д. Ћосић), Тибету (Збогом Тибету.) (Прев.), трепету (Ћопић) (књ. трепете), џенабету (Казуј,
џенабету!) (Лубарда), при чему ваља имати у виду и чињеницу да се наведене им. (осим им.
манекен и студент) ретко јављају у овоме падежу. По нашем мишљењу, код свих ових им. предност би требало дати облицима с наст. -е, осим можда код једносложног клен.
36
Код неких од овде и другде у раду наведених им. чује се (можда и чешће) с акцентом
зависних падежа, нпр. дебилу, дегену, кретену, ментолу, морону, ништаку итд.
37
„Skitnico i pehlivanu”, ustremi se na Kunstmalera kao da će ga rastrgati.
38
„Сећам се ... мојих [требало би својих – М. Н.] мука да научим пети падеж од именице:
пас. Сви остали падежи ишли су којекако, али пети падеж једнине (покојни звателни) никако ми
није ишао у главу, нити сам умео да га погодим.” (Б. Нушић, „Аутобиографија”). Нушићевим
„мукама” додајемо и: Здраво, Пас! (В. Ранчић).
39
Многи овде наведени облици (с наст. -у) употребљавају се често или много чешће с
наст. -е, нпр.: (х)ајване (Ж. Лаушевић), болесниче (Прев., РСАНУ), глупаче (Прев., В. Терић,
35
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1.6. Овај се наст. јавља и код именица које се ретко употребљавају у
вокативу (поготову у разговорном језику): авиону (Авиону, сломићу ти крила
– „Рибља чорба”), андроиду, Банату (Боже и равни Банату, зашто сам овако
несрећна!) (Ћопић), вештаку (Гаталица), воћњаку, Врбасу (Ћопић), дрвореду,
закону (Д. Матић, према Гудков 1990), залуђенку (Прев.), идеалу, изданку (Ћао,
најлепши изданку људског рода.) (Прев.), језику („Збогом језику” [Годаров
филм], НИН3343), Збогом, капитализму! (Прев.) Лапласу (М. Миланковић),
уважени кнеже Крушкотресу (Ћопићева кованица), медењаку мој (Прев.),
носу (Ђ. Балашевић, Б. В. Радичевић), паклу (Прев.), пилаву (: пилав) (Лако
ти је цвркутати, мој пилаву, док у теби масти има.) (М. Лалић), пркосу (Д.
Андрић (Прев.)), пролетаријату (Збогом пролетаријату, стигао је прекаријат
– М. Мишић, Политика), простору (Мој лепи, бескрајни простору.) (Мирј.
Митровић), фанатику (Д. Ћосић), физикусу, хелоту (Б. Петровић (Прев.)),
господине енглески џентлмену– Прев.); плоду, смаку (Где ћеш, смаку света,
тек си дошао?) (М. Видојковић), снегу (И. В. Лалић (прев.)),Ти епруветски
фалсификату! (Znak Sagite, broj 1), члану (С правне тачке гледишта, госпођице
члану Судског већа, истина... шокира само у првом тренутку.) (В. Ранчић).40
Уп., међутим, поноре (В. Лукић), поносе (Ћопић) и др.
1.7. Наст. -у јавља се и код неких других именица, такође супротно основним правилима дистрибуције алтернативних наставака у овоме падежу.
Такви су облици вок. јд.: адвокату (Н. Маринковић), ахбабу мој (Кецмановић–Стојиљковић), гласу (Р. Петковић), дану (Здраво килави дану!) (З. Ћирић),
дечаку (Д. Ћосић), Дошену / Дошену: А ти, Дошену, ипак си, на крају, изгубио!
(Н. Маринковић), Баш си ти срећан човек, Јоване Дошену. (И.) (можда због е у
завршном слогу основе), животу (М. Булатовић, Ћопић), јаду (Бјежи, јаду мој
горки! – Ћопић; А ти ме, јаду, штипаш. – Д. Ћосић), јарану (М. Селимовић),
јастребу (Ћопић), Југосу (М. Булатовић), кандидату (Б. Петровић (прев.)),
Спавајте, Марксу и Фројде (Д. Андрић (прев.)), народу (М. Тохољ), пилоту (Б.
Ћопић, Прев.), сметењаку (Г. Петровић), сну (И. В. Лалић (Прев.), В. Лукић,
РСАНУ), грубијане (грубијане један – Павић, Бог вас благословио, грубијане. – Прев.), А. Поповић, дивљаче (Д. Ковачевић, РСАНУ), злотворе (Д. Михаиловић, Пекић, Д. Ћосић),изроде (В.
Драшковић, Матавуљ), јолпазе (Д. Васић), копилане (Басара), лажове („Политика”, Д. Ћосић,
Угринов), лудаче (Б. В. Радичевић, М. Лалић, М. Тешић, Д. Ћосић и др.),мамлазе (Давичо, М.
Новаковић, Пекић, Р. Петровић, М. Тешић и др.),медведе (В. Булић), провокаторе (Прев., Слав.
Марковић), себичњаче (Прев.),чудаче (Прев.), шпијуне (Прев.); тако и балавче, буздоване, дрипче, звекане, идиоте, лажове, мазгове, ниткове, покварењаче, тикване, угурсузеи др. Ретко је
кретене (Д. Лакићевић). За им. пас наводе се у Белићевом Правопису из 1950. и Прав. МС–МХ
из 1960, оправдано, оба облика: псе (што је потврђено у нашој грађи примерима из прозе Б.
Ћопића) и псу. Исто то могло би да важи и за им. смрад, тј. смраде и смраду, будући да за обе
форме имамо по четири потврде, мада би предност ваљало дати првој. (Гудков 1990: 232 наводи
само смраде, и то из Маринковићевог „Киклопа”.)
40
Гудков 1990: 225 наводи облике балкону, кревету, углу из романа „Сенке над Београдом” М. Ђурђевића.
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Б. Миљковић, Селимовић)41, султану (Баранин).42 Занимљиво је и Ћопићево
машинисту, са, у српском језику, ретком променом по I врсти.

2. НАСТАВЦИ ИМЕНИЦА С ОСНОВОМ НА ПРЕДЊОНЕПЧАНИ
СУГЛАСНИК
Овакве именице имају по правилу наставак -у, и то без обзира на то да
ли им се основа завршава меким (правим палаталним) или (данас) тврдим
предњонепчаним (претпалаталним) сугласником или сонантом.43
2.1. Примери вок. јд.именица с меким сугласником и наст. -у:
Адонају (Булатовић), Алексеју (Павић, Пекић, Ћосић, Прев.), Алкиноју (Милан Вуксановић), Андреју (Прев.), Ахилеју (И.), Атреју (Збогом, Атреју краљу.) (И.), Богићу, кнеже
Василију (И.), Васиљу (М. Лалић), Вуколају (Ч. Вуковић), Дмитрију (Прев.), Доситеју
(Исаковић), Доротеју (Д. Ненадић), Драгићу, Ђурђу (: Ђурађ) (В. Јелић, Ољача), Егеју
(Прев.), Епеју (Прев.), Јурију, Мардохају (Миланковић), Милићу, Николају (Басара, М.
Новаковић, Прев., Б. Србљановић), Одисеју (више потврда), Прометеју (Прев.), Риџвеју
(И.), Сергеју (И.), Тезеју (И.), Тесеју (Пекић);
Алексићу, Бојићу, Васићу, Гордићу, Јовановићу (Јовановићу), Марковићу, Николићу,
Обилићу, Павловићу, Поповићу; капетане Поле Греју (Прев.), Фарадеју (Миланковић),
Хиндлеју (Прев.);
богаљу (В. Драшковић, Пекић), брајковићу мој (М. Булатовић), бранитељу, вођу
(: вођ) (У. Петровић), врапчићу, глуваћу (Ћопић), голубићу, градитељу, д(ј)етићу, мој
драговићу (Павић) завичају, зечићу, змају, каубоју / каубоју, колачићу, коњу, крају (В.
Петровић, Ћопић: родни крају), краљу, Крститељу, кукавељу, кумићу, кућепазитељу,
лептирићу, мајковићу, мучитељу, младићу, момчићу, мучитељу, неспособњаковићу,
41
У овде и претходно наведеним примерима запажа се знатан број једносложних именица
(глас, дан, јад, кер, клен, нос, пас, плод, сан, смак, снег ј. снијег, смор, створ, шљам...) које се
јављају у вок. јд. (и) с наставком -у, што не може бити случајно. Да је једносложност фактор
који утиче на појаву наст -у и код тврдих основа (нарочито оних на -к, -г, -х), доказује фраза:
Лези хлебе (хлебу) да те једем (РМС), на коју указује Гудков (1990: 229). Уп. и Марксу (Спавајте,
Марксу и Фројде.) (прев. Д. Андрић). То, међутим, не може бити опште правило, јер се, према
нашој грађи, говори само боже, враже, госте, граде, грофе, диве, д(ј)еде, доме, друже, зете,
куме, попе, Риме (: Рим), робе, роде, свете ј. свијете, сине, тасте, цвете ј. цвијете, црве, шефе
итд. Им. гад, скот и сом имају само наст. -е упркос томе што су не само једносложне већ и пејоративне: гаде (10 потврда), скоте (10 потврда), соме (4 потврде).
42
Уобичајено је: адвокате („Блиц”, „Вијести” (ЦГ), ЕК, „Курир”, Михиз, Прев.), дане
(Давичо, Миљковић, Селимовић и др.), д(ј)ечаче (Албахари, Арсенијевић, Баранин, Вучо, Б.
Косијер, Д. Костић, Н. Маринковић, Д. Ненадић, Павић, Д. Поповић, Прев., Б. В. Радичевић, Г.
Самарџић, Селимовић, Д. Стојиљковић, Ћопић, Ј. Христић и др.), животе (Баранин, Видојковић, Давичо, Драинац, И. В. Лалић (прев.), Капор, Д. Михаиловић, Ољача, Тешић, Трифковић,
Ћопић, Ћосић и др.), јаде (Андрић, В. Мариновић, Б. Миљковић и др.), јаране (Ј. Веселиновић,
В. Журић, В. Косорић и др.), народе (засведочено у више од 25 извора), пилоте (ЕК, Прев.) сметењаче (Нушић, В. Огњеновић, Пекић), снеже (ЕК, З. Костић), султане (Баранин, Ољача, Терић, Н. Цветичанин), Султане (Киш). (За гласе и кандидате немамо потврда.)
43
Уп.: „Именице с наставком -ø у ном. јд., а са ј, љ, њ, ћ, ђ, ш, ж, ч или џ на крају основе,
добијају у вок. јд. наставак -у” (Ивић 1990: 293) .
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неспретњаковићу, паметњаковићу, папагају, племићу, покровитељу, пријатељу (пријатељу), птићу, рају, светитељу, сестрићу, срећковићу, створитељу, управитељу,
учитељу, хероју, хранитељу, царевићу.

2.1.2. Од овога правила постоје следећи изузеци:
Имена на -ј (поготову источнословенска и једносложна западноевропска)
јављају се у вок. и с наставком -е, нпр.:
Богобоје (: Богобој) (Б. В. Радичевић), Доситеје (Востани, презрени Орфелине,
/ и ти, „сладчајши Доситеје” – В. Петровић), Миливоје (: Миливој) (Ј. Игњатовић, И.
Секулић);44
Аркадије (Прев.), Дмитрије Александровичу (И.), Иринеје (патријарх Павле),
Јевгеније (Прев.), Јурије Борисовичу (И.), Николаје Ивановичу (И.), Николаје Дмитричу
(И.), Николаје Николајевичу (В. Стевановић), Порфирије (Прев.); Алексеје (Прев., Г.
Скробоња), Андреје (Прев.)45, Асмодеје (И.), Јерофеје (И.), Матвеје (И.), Сергеје Леонидовичу (И.);46
Епеје (Прев.);
Лује (Прев.), Реје (И.), Џеје (И.);

уп. и презимена: господине Греје (Прев.), Едварде Лоје (И.), Џејнвеје47.
2.2. Примери вок. јд. с тврдим предњонепчаним, претпалаталним сугласником и наст. -у:
44
На усмени део испита из Морфологије излази студент који се зове Миливој (са карактеристичним личким презименом, које нећемо навести). Желећи да сам нешто научи од студената
(што не би било први пут), пита га аутор овога рада како гласи вокатив његовог имена, на шта
студент, уместо одговора, каже: „Управо сам ја то хтео Вас да питам”.
45
У једном преведеном делу тзв. тривијалне литературе, у овом случају са енглеског језика, стојиза руско име и презиме вок.: Андреје Прокопјеву, дакле, потпуно супротно од онога што
би се очекивало, тј. Андреју Прокопјеве.
46
У преводу романа „Браћа Карамазови” (прев. Ј. Максимовић, ред. превода П. Митропан) имамо само Дмитрију (три потврде), с једне стране, и само Порфирије (две потврде, ном.
Порфириј), док се Алексеју јавља преко сто пута, а Алексеје само трипут (ако је ауторово бројање
тачно). Напомињемо да нису узимана у обзир имена попут Василије, Јевгеније,Сергије и сл.,
што су посрбљени облици својствени стари(ји)м преводиоцима, јер ту имамо обличку једнакост
ном. и вок.). Уп., и Андреја из Толстојевог романа „Рат и мир” или Андрија из Гогољевог романа
„Тарас Буљба”) (: рус. Андрей), Петар (: рус. Пётр) у већини превода с руског, одн. Давид (вок.
Давиде) (енгл. David), краљ Ђорђе (за енглеског краља Џорџа, у роману Џ. Ф. Купера „Извидник”, прев. Ј. Ђорђевић) или Тимотије (за енгл. име Timothy, у роману „Сага о Форсајтима” Џ.
Голсвордија, прев. М. Ђорђевић). Иначе, слично се поступало и са женским именима, која нам
омогућују да успоставимо три различите (мада не тако оштро одвојене) фазе у односу према
страним именима у преводима. Имали смо, нпр. премa енгл. Elisabeth, прво посрбљивање – Јелисавета (в. у роману „Гордост и посртање” Џејн Остин, прев. Д. С. Јанковић), потом само
морфолошку адаптацију – Елизабета (рецимо Елизабета Тејлор), данас уобичајено уз титулу
„краљица”), а у новије време најчешће само транскрипцију – Елизабет (уп. нпр. Nelson de Mil,
„Zlatna obala”, prev. N. Dropulić; Znak Sagite, br. 7; тако и код познатог писца С. Селенића). Ове
промене сведоче о некој врсти интернационализације српског језика.
47
У једном савременом роману преведеном с енглеског језика ово се презиме јавља у вок.
с наст. -е 4 пута, у облику формално једнаком номинативу 50 пута, док системског Џејнвеју нема
уопште.
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Антоничу (Прев.), Антоновичу (Црњански), Исаковичу (Црњански); Александровичу, Андрејичу, Богдановичу, Даниловичу, Кузмичу, Митричу, Николајевичу, Сергејевичу,
Филипичу, Фјодоровичу итд. (руски патроними);
батинашу, богаташу (Д. Васић), браташу мој (М. Лалић), будалашу један (Ћопић), водичу, возачу (Ољача), врачу (Милан Вуксановић), гоничу, дервишу (Баранин, М.
Новаковић, Селимовић, Д. Стојиљковић), женскарошу (Московљевић (Прев.)), зеленашу,
јахачу (Г. Олујић, Прев.), јежу (и, као надимак, Јежу), ковачу (и као презиме Ковачу
Г. Скробоња), копачу (Ћопић), косачу (В. Петровић), кочијашу (Вучо, М. Новаковић,
Д. Ћосић и у више преведених књига), лакрдијашу, лупежу (Басара, М. Глишић, Љ. Х.
Ђуровић, Милорад Јанковић, Н. Лопичић, Матавуљ, А. Поповић, Шантић и др.), мачу
(В. Петровић), мишу (Албахари, Ђ. Балашевић, М. Видојковић, Вучо, Д. Радовић, Љ.
Симовић, Ћопић, Д. Ћосић), мудријашу (Ч. Вуковић), мужу (Љ. Х. Ђуровић, В. Јелић,
Д. Ковачевић, В. Лукић, Мирј. Митровић, Д. Михаиловић, М. Бобић Мојсиловић, Д.
Стојиљковић), олошу, паролашу (Ћопић), п(ј)евачу е./ј., пецарошу, пљачкашу (Бранко
Павловић), помагачу (Д. Васић), припов(ј)едачу е./ј. (Давичо), робијашу (Андрић), свирачу
(Д. Ћосић), слаткишу, спавачу (Ч. Вуковић, Киш), сплеткарошу (Прев.), ткачу, трубачу
(С. Јаковљевић, Мала енциклопедија Просвета), тумачу (Д. Ћосић), уц(ј)ењивачу е./ј.
(М. Видојковић, Г. Куић, Д. Савковић) итд.48

2.2.1. Од овога правила постоје одређени изузеци.
2.2.1.1. Иако им се основа завршава предњонепчаним (истина тврдим)
сугласником, двосложна имена на -ош могу, поред -у, имати и наст. -е, који
је, укупно узевши,чешћи од -у. Ради се о вокативу именима типа Драгоше и
Драгошу, Јагоше и Јагошу, Милоше и Милошу49, Радоше и Радошу, Уроше
(М. Бобић Мојсиловић, В. Драшковић, Михиз, „Политика”, Ћопић, Ћосић) и
Урошу (М. Лалић); такође и Његоше и Његошу.50
За двосложна имена на -аш немамо довољно потврда, али све оне указују
на облике с наст. -у као једине: Драгашу51, Јовашу (Ћопић), Јокашу, Милашу,
Мојашу, Мирашу, Томашу.52
48
Нису засведочене форме *кочијаше, *ложаче, које се у Станојчић 2010: 123 наводе као
паралелне са кочијашу, ложачу.
49
Потврде за прву форму: Ђ. Балашевић, Вучо, Гаталица, Р. Кузмановић, Г. Куић, Његош,
„Политика”, Б. В. Радичевић, С. Ранковић, М. Ребић, Д. Стојиљковић, Д. Ћосић; потврде за Милошу: Баранин, Д. Васић, Ј. Веселиновић, Р. Домановић, М. Лалић, Д. Стојиљковић, Ћопић, Д.
Ћосић, М. Ускоковић, Црњански.
50
Уп. и: Јаноше (Прев.), Лајоше (Лубарда, Ј. Поповић (према Гудкову 1990)) и Лајошу
(Лубарда) и једину потврду за Тврдош – Тврдоше (Д. Стојиљковић), као и игром речи настало
Тодош (: Тодор) – Тодоше (Арсенијевић).
Према Клајну (2004: 120), „не може се забранити распрострањени облик Милоше (мада
граматичари ... прописују Милошу)”. Двојаке облике оваквих имена наводе као књижевне Белић
(1934: 65), Алексић и Станић (1978: 117), Ивић (1990: 293), Станојчић (2010: 123), Прав 2010,
Пипер и Клајн (2013: 74) и др.
51
Стевановић (1975: 191) наводи Драгашу. Уп. и: Što ti, Jokašu, veliš? (V. Vrčević, Narodne
pripovijesti i presude..., Dubrovnik 1890, 143), Je li istina, Jovašu, zlo te smelo! (И., 34), kume Mojašu
(И., 195), Ajde, Gjukane, i ti, Tomašu, kažite Perovićima (И., 29), као и стих: Но говори Голубов
Јовашу („Освета Пиперска”). И сви примери нађени на интернету таквог су облика.
52
Засведочен је код тросложног имена (надимка) облик без наст. -у: Браво, Каракаш! За
њим! (Сл. Настасијевић).
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2.2.1.2 Поред облика с наставком -у, као што су Арчу (Д. Ћосић), Лагранжу (Миланковић), Монжу (И.), пане Сташу (прев. с пољског), код страних
личних имена или презимена на претпалатални сугласник (нарочито једносложних) јавља се и наст. -е: Андраше (Пекић), Арче (: Арчибалд) (Прев.),
Буланже (И.), Жорже (иначе често у облику који је формално једнак ном., тј.
Жорж), Кинше (Прев.), Пинче (И.), Севиџе (И.),Фараџе (И.), сењор Харуше,
Џорџе (са пуно потврда), поред Џорџ.
2.2.1.3 Код апелатива су оба наставка засведочена само код им. чауш:
чаушу (Ћипико, Ћопић) и чауше (М. Мићић Димоска).

3. ОБЛИЧКА ЈЕДНАКОСТ ВОКАТИВА ЈЕДНИНЕ
С НОМИНАТИВОМ
3.1. Именице с вокалским наставком у номинативу једнине и сугласничком основом имају вок. јд. облички једнак ном. јд.:
– домаћа имена: Ђорђе, Ђурђе, Павле; Гаврило / Гаврило, Данило / Данило, Манојло, Михаило, Момчило; Бошко, Бранко / Бранко, Вељко / Вељко,
Душко, Жељко / Жељко, Јанко, Љубинко / Љубинко, Марко, Мирко / Мирко,
Мишко, Недељко е. / Недјељко ј., Раденко / Раденко, Радојко, Рајко, Славко
/ Славко, Срећко, Станко; Арсеније, Благоје,Боривоје, Вукоје, Димитрије,
Добривоје, Миливоје (: Миливоје), Милоје, Никодије, Петроније, Радивоје,
Радоје, Танасије53;
– страна имена: Алфонсо,Алфредо, Аурелијано, Бернардо, Доменико,
Енрико, Енцо, Карло, Лоренцо, Марчело, Ото, Пабло, Рикардо, Серафино, Родолфо, Родрого, Томазо, Уго, Франсиско; Ђузепе; Аргурије, Клаудије; Аркадио,
Ђулио, Клаудио, Марио, Маурицио, Тулио; Лео, Ромео, Тео, Џое;54
– апелативи: блесавко, брајко55, дечко (е./ј., ретко ј. дјечко), клемпавко,
маторко, мутавко, шашавко; прислушкивало један (Б. Ћопић), шашавило
шашави (Д. Радовић), „Е, мој шутило”, милује ме деда по ошишаној глави.
(Д. Михаиловић)56; маестро; геније.
53
Поред форми на -ије, постоје и оне на -ија типа Димитрија, Петронија, Танасија и сл.,
које су, осим имена Јеремија (и можда још понеког), укупно узевши, много ређе. Таква имена
деклинирају се, наравно, по другој, е-врсти.
54
У именима типа Ромео, Тео, Џое и сл. вокалска основа остаје у свим падежима. У именима Аркадио, Ђулио, Марио, Маурицио основа је вокалска у ном., вок. и инстр., и то само због
правописне конвенције да се између и и о не пише ј, иако се „између и и о изговара слабо прелазно [и], слично ономе у осталим падежним облицима” (Ивић 1990: 291).
55
Ова се им. врло ретко употребљава у осталим падежима.
56
Експресивне именице са суфиксом -ло које означавају бића у једнини чешће су средњег
него мушког рода, а у множини само средњег.
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3.1.1. То важи и за именице с вокалском основом и нултим наст. у ном.
јд. (страна имена и презимена, им. страног порекла или творбеног модела),
као и за именице с алтернацијом -иø (Нјд.) ~ -ија (Гјд.):
Ендрју-ø, Кроу-ø, Лу-ø, Метју-ø, Хју-ø, Џо-ø (Џо, дођи за час!) (Н. Маринковић);
Дега-ø, Жанвије-ø, Пату-ø, Руо-ø, Русо-ø;57 Хорхе-ø;
Анри-ø; Боки-ø, Вуди-ø, Ђовани-ø, Еди-ø, Ентони-ø, Мики-ø, Ники-ø, Томи-ø,
Тони-ø, Хенри-ø, Фошер-и, Чарли-ø, Џими-ø, Џони-ø; такси-ø.58

3.1.2. Двосложни хипокористици на -о и -е с дугоузлазним акцентом (у
крајевима у којима се они деклинирају по I врсти59) такође имају облик који
се фонемски поклапа с ном. јд., али се код њих јавља акценатска алтернација
« (Нјд.) ~ ˆ (вок. јд..): Божо – Божо, Ђуро – Ђуро, Иво – Иво, Јово – Јово,
Перо – Перо, Саво – Саво, Тошо – Тошо ;Боле – Боле; Владе – Владе, Јоле
– Јоле, Миле – Миле, Мире – Мире, Раде – Раде и сл. Ово важи и за апелативе
типа зеко – зеко; брале – брале и сл. Како је прозодија у српском књижевном
језику регуларно морфолошко средство, то не можемо овде рећи да је вок. јд.
облички једнак ном.
3.2.Обличка једнакост вок. јд. с ном. код претходно наведених именица
типа Павле, Марко, Ото, маторко, Руо, Русо, такси и сл. системског су карактера. Међутим, и неке именице с нултим наставком у ном. јд. и сугласничком
основом, поред типичног наст. -е или -у, неретко се у вок. јд. употребљавају
у облику који се формално поклапа с ном.
3.2.1. То је најчешће случај с именицама код којих би употребом наставка
-е дошло до измене примарне основе.
3.2.2. Кајкавска, словеначка и др. словенска (пољска, чешка, словачка...)
имена, презимена и хипокористици на -ек (које је аналогно штокавском -(а)к)
увек се употребљавају у облику који је једнак ном., нпр. Бобек, Влодек, Едек,
Јулек, Костек, Мачек и сл. Ово важи и за апелативе на -ек, нпр. татек (Како
је, татек?) (прев. с пољског).
3.2.3. Страна имена и презимена с основом на задњонепчане сугласнике
(к, г, х), поготову једносложна, обично имају у овоме падежу облик који је
формално једнак ном.:
Армстронг, драги господине Блејк, Ван Гог, Грег, Даг, господине Дромберг, професоре Ирвинг, Јерг, Конг, мајсторе Леунг (Скробоња), Лобсанг, Лудвиг, Рег60, Хиршберг
(Црњански);

57

Уп. и: „Збогом Баку! Нећу те видети више.” (Слоб. Марковић (прев.))
Необично је (и неправилно) Мусолинију (Бранко Павловић).
59
У југозападној Србији, Црној Гори, југоисточној Босни, источној Херцеговини и Дубровнику с околином.
60
Уп.Драги Рег Торп („Znak Sagite”, br. 1), где су облици вок. и имена и презимена једнаки ном.
58
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Алек, Андрејчук, Брунк (Сл. Настасијевић), Буденброк, Бурк, Вестлејк, Вик, Дерик,
Ерек, Жак (Д. Лакићевић, Прев.), господине Јорк (Скробоња), докторе Кембеле Кларк,
драги мој Кларк, Клерк, Криштофек (Д. Ћосић), Лик, Лотрек, Мајк, господине Мардок,
Марк, Како смо данас, Мек?, Мекормик, Мик, Минк, Обанчук, мој драги Патрик, Рајнбек,
Де Растињак, Сток (Сл. Настасијевић), господине Фиск, господине Франк, Фредерик,
Френк, Хенк, Чак, Чик, Џек, Џејк, Џок;
Бах, Вајсенбрух, Вундерлих, господине Гринлих, Дидерих, Дитрих (Црњански),
адвокате Кох, поручниче Кох, Идемо, Улрих (Прев.), Фрелих (Сл. Настасијевић), Фридрих
(Михиз), Хајнрих (Црњански, Прев.), Хенрих.

Засведочени су, међутим, и облици с наст. -е:
Билинже, Гиже, Луче (: Лук), Ридберже, Сведберже, Стерлинже, Хенриже;
Дамоче (Ј. Христић), Доминиче (В. Лукић), Енриче, Ериче, Жаче, Патриче, Пинче, Буденброче, Хејдоче, Хенриче (Андрић, Мил. Јанковић), Фредериче61 (већином из
преводне литературе);
Дитрише (Црњански), Калимаше, Тразимаше (Ј. Христић)62.

Уп. и источнословенско Олеже (: Олег): Како сте, Олеже Николајевичу?
(Прев.).
3.2.3.1.Муслиманска имена на -к и -х имају, поред наставка -у, и вок. јд.
облички једнак ном. јд, уп. Абдулах, Малик, Садик, Салих, Фаик.63
Уп. и словенско Ћулибрк (Какво је то одело, друже Ћулибрк?) (В. Драшковић).
3.2.3.2.Ово у великој мери важи и за им. типа мачак, тетак и сл., које
су у вок. јд.најчешће употребљавају у томе облику (в. напред). Редовно је
д(ј)евојчурак и цуретак, јер се ради о им. које означавају женско биће.64
3.2.3.3. Поред неутралног момче (што је засведочено у пуно извора),
неретко се говори (и из (раз)говора преноси у писмо) форма момак, нпр. Али,
да знаш, момак, ово ти је прилика коју никако не би смео да пропустиш! (В.
Арсенијевић), Седи момак, седи (И. Бакић), Момак, мали си ти за овако велику
игру (В. Булић), Извини, момак, што те узнемиравам (М. Видојковић), Здраво
момак! Како си, момак? (А. Диклић), Хеј, момак! (Исаковић), Еј, момак, да

61
„Понекад [су] прихватљиви и облици на -е, нарочито код вишесложних имена: Фредерик, вок. Фредерич-е” (Ивић 1990: 294).
62
„Многи српски преводиоци класичне књижевности и у таквим именима [на -г, -к, -х
– М. Н.] ће имати основе с палаталним сугласницима, дакле од: Арг – Арже, од Хенрик – Хенриче
и сл.” (Станојчић 2010: 123).
63
У Прав. МС–МХ из 1960 наводи се Грче као облик вок. јд. од Грк. Немамо, нажалост,
ниједну потврду за вок. ове именице, али веома сумњамо у наведено Грче, које асоцира на облик
ном.-вок. ср. р.
64
Уп. и:„Другарице потпоручник” [боље би било потпоручнице – М. Н.], заустави потпуковник Корзикадзе једну узрујану жену-техничара (Невен Јовановић), госпођо конзул (Б. Петровић (прев.)).
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ти нешто кажем, ја сам шофер (Д. Ковачевић), „Добро, момак” – рекох (Д.
Радовић) и др.65
3.2.3.4. „Од синак вок. је синко”, каже Маретић (1963: 152), док Белић
(1934: 65) наводи да „синак има синко (од друге основе)”, не наводећи одакле
је та друга основа. У Барић и др. се као облик вок. јд. им. синак наводи синче
(и синку) (1997: 132), а Ивић (1990: 294) сврстава ову им. међу оне код којих
се „вокатив једнине ... облички поклапа с номинативом”. У нашој грађи је вок.
јд. синко засведочено у више од 40 извора, а синак у 20. За формусинче имамо
потврду из Бранковог „Ђачког растанка” (Ој соколе Далматинче, / Дивна мора
дивни синче! – можда само због риме) и из прозе Ђ. Балашевића.66
3.2.3.5. Код домаћих презимена на -(а)ц вок. јд. се најчешће облички
поклапа с ном. јд. (код једносложних редовно):
Бањац (Д. Ћосић), Давидовац (Јосић-Вишњић), Дивац, Зец, господине Козарац
(Витезовић), Кратовац (М. Петровић), Марковац (Б. Ћосић, према Гудкову), друже Оморац (Пекић), Пламенац (В. Стевановић), Попац (можда надимак, Балашевић), Ракоњац,
Тасовац („В. новости”), Узелац (Ћопић), Чекеревац, Шарац (Д. Ћосић), али уп.: Бањче
(Ћопић), Грабовче (: Грабовац) (В. Терић), Загорче (Само настави, Виде Загорче. – М.
Булатовић). Ово важи и за етнониме на -ац, нпр. Американац (Видојковић), Босанац (В.
Косорић, В. Лубарда, Д. Поповић, Г. Самарџић, Д. Ћосић), Еј, Земунац! (Д. Стојиљковић),
Нишавац (Д. Стојиљковић), друже Словенац (Ољача).

Аналогна кајкавска презимена на -ец имају увек вок. јд. = ном. јд., нпр.
Зебец, Хитрец. Уп. и презимена Бајец и Комазец, потом Јовец, хип. према
Јовица (Та проговори, Јовец, што си се стиско, мајка му стара!) (Ћоп 642).
3.2.3.6.Исту појаву имамо и код страних имена и презимена на -ц:Франц
(Михиз, Мир. Поповић, Прев., Д. Ћосић), Фриц (Басара, Д. Костић), али Розенкранче (: Розенкранц) из Шекспировог „Хамлета” (прев. Ж. Симић и С.
Пандуровић), Хотејче (: Хотејц, из словеначког) (прев. Р. Његуш).
3.2.3.7. Апелативне именице на -(а)ц употребљавају се, као што смо
видели, најчешће с наст. -е (нпр. оче, старче и др.), а нису ретке ни оне код
којих је вок. јд. у облику који је формално једнак ном. јд.:
бабац (Видојковић) (жарг., само тако, јер се односи на женску особу), братац
(само тако)67 (Д. Васић, В. Јелић, Д. Костић, В. Лубарда, М. Марков, З. Мијоковић, Р.
Б. Марковић, Д. Ненадић, Павић, Трифковић, Ћопић и др.), врабац (А зашто тако брзо,

65
Ни у једном од наведених примера им. момак није праћена атрибутом, што не може
бити случајно.
66
Код Давича се јавља синац (Бојиш се, синац мој, бојиш.), чега нема у РМС.
67
Нпр.: Само се ти, братац, понекад малчице и занесеш (Д. Ненадић), Имаш ли, братац,
свадбарског купуса с овчетином? (Павић), Запуцао си, братац, да причаш читаву историју другог свјетског рата (Ћопић), Е па, братац, да видимо с ким имамо посла (Сл. Настасијевић). С
наст. -е вок. јд. ове им. гласио би, после фонетских промена, *браче.
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господине врабац? – Црњански)68, дебејац (М. Ђурђевић), клинац (Давичо),Шта ти се
десило с оком, клинац? (Прев.) (поред клинче), магарац (Ајде бјежи, магарац један, ти
ми се подсмијеваш! –Кустурица) (уобичајено магарче, са много потврда), малац (само
тако), маринац (само тако), маратонац (Ћопић), милицајац („Милицајац...”, обраћа се чича
Малавразићу, „овај твој изгледа не зна српски.” – Д. Стојиљковић), омладинац, поганац
(А шта ћеш ти, поганац, овде, а? –Московљевић (прев.)), синовац (Балашевић, Исаковић,
В. Стевановић) (много чешће синовче – Капор, Михиз, Р. Петровић, Д. Поповић, Ћопић
и др.), чупавац (Добро јутро, чупавац!, М. Ђурђевић). Стилски су маркиране форме
писац (са четири потврде, све из романа М. Видојковића, али пишче Г. Куић), старац
(Здраво, старац – рекао је стегнутог грла. – Б. Јанковић) и странац (Ајде, странац, губи
се напоље. – Д. Ковачевић), поред много чешћег, стилски неутралног старче, странче.
Вок. отац служи, по правилу, за маркирање говора личности, а јавља се, не случајно, у
делима М. Маркова, В. Петровића, М. Црњанског, одн. Б. Ћопића и С. Куленовића. Уп.,
нпр.: Љубим руку, отац! (В. Петровић.), То се, отац, не мож казати, речима! (Црњански),
Не могу више с њим, отац (Куленовић) и сл.

3.3. Словенска (што значи и српска) презимена са суфиксима придевског
порекла -ов (-ев) и -ин могу у овоме падежу имати облик који је формално
једнак ном., поготову уз именице за ословљавање, титулу и сл.:69
Андрејев (Д. Ћосић), Башкирев (Д. Ћосић), Васиљев (Прев.), капетане Волков (Р.
Петковић), Глогов (Б. Србљановић), кнеже Горчаков (Скробоња), Јегоров (Д. Ћосић)70,
друже Кисељев (Исаковић), друже Коларов / Коларов (Д. Ћосић), Количев (Прев.), друже
Корољев (Прев.), Краков (Стигао си, Краков!) (В. Журић), Куролесов (Прев.), Мелехов
(Прев.), Оларов / Оларов (М. Марков), капетане Пешков (Прев.), друже Попов (Д. Ћосић),
господине Проданов/ Проданов (Балашевић), господине Титов (Прев.), друже Чељустников (Киш), господине Шуваров (Љ. Арсић); друже Бухарин (Д. Ћосић), господине
Зрењанин (Љ. Арсић), друже Ломаткин (Прев.), Максин (М. Марков), Николчин, сине
мој (Балашевић), друже Ракитин (Ћос 5а 24), Чичин (Прев.).

Оваква се презимена, ипак, употребљавају у вок. јд. чешће с наст. -е:
Артемјеве (Прев.), Башкиреве (Д. Ћосић), Васиљеве (Прев.), Витомирове /
Витомирове (З. Јакшић), Градове (Прев.), Гридњове (И.), Зурове (И.), директоре
Иљанове (И.), Јабукове (И.), Корољеве (И.), Коршунове (И.), Ларионове (И.),
Лемитове (И.), Љермонтове (Црњански), Мизинове (И.), Набокове (Басара),
Новгородцеве (И.), Пешкове (И.), Пижове (И.), Рајкове (И.), Семенцове (И.),
Стасове (И.), Сурикове (И.), Фаљејеве (И.), Чихиреве (И.); Кукине (Прев.),
Лењине (Невен Јовановић), Лужине (Прев.), Николчине (Балашевић), Перепјолкине (Прев.), Драги мој Пупине („Политика”), Ракитине (Д. Ћосић), друже
Стаљине (Прев.), Тјурине (И.), господине Фандорине (И.), Фрумкине (М.
Булатовић), Чичине (Прев.), Шишкине (И.), Шчукине (Невен Јовановић).

68
Семантички и синтаксички иста реченица, у истом роману М. Црњанског, само на другом месту, гласи: Господине врапче, зашто тако брзо?
69
Карактеристичан је, с тим у вези, следећи пример: ’Јутро, Пешкове. Грег подиже обрве.
Људи су његовог оца обично ословљавали са „господине Пешков” (Прев.).
70
Уп. и: Ти, Семјоне Јегоров, немој да се натресаш! (из Шолоховљевог „Тихог Дона” у
прев. М. Московљевића).
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Ово посебно важи за преводе руских класика, где су уобичајене форме
с наст. -е: Авдејеве, Иване Алексејеве, Антонове, Бирове, Бјелове, Везувијеве,
Власове, Денисове, Должникове, Жданове, Jepeмјeве, Камењеве, Карамазове,
Кирилове, Kоршунове, Краснове, Лебедеве, Матвејеве, Медведеве, Мелехове,
Миусове, Назарове, Парачонове, Петрове, Понимајеве, Ростове, Сидорове,
Смирнове, Смердјакове, Сушилове, Федотове, Чичикове, Чубикове, Шарапове,
Шатове итд., односно Белебухине, Дјевушкине, Зопкине, Иљине, Јелдирлине,
Канавкине, Курагине (и код Црњанског), Курицине, Липутине, господине Мишкине, Љевине, Птицине, Ракитине, Рогожине, Серјогине, Тушине, Фомине,
Хрјукине и др.
3.3.1. Обличка једнaкост вок. јд. са ном. јд. јавља се факултативно и код
источнословенских имена на -ј (поред облика с наст. -у или -е, в. напред),
нпр. Алексеј (В. Булић, Д. Ћосић), Анатолиј (Пекић), Андреј (В. Винсент
Кол, Прев.), Јуриј (у прев. са руског и енглеског), Николај (Црњански), „Чика
Николај!” бунцам, будећи се. „Колико је сати?” (В. Стевановић), Сергеј (НИН
3343 – Капор), и пуно потврда у прев. са руског и једна са енглеског). Уп. и:
Николај Родионович Рјепнин, пробудите се. (Црњански), у чему се огледа несумњив утицај руског језика.71 Исту форму бележимо и у: Квај (Скробоња),
господине де Тоасеј (С. Слапшак).
3.4. Поред облика с наст. -е (в. напред), неретко се, под утицајем облика
имена у изворном језику, код германских, романских и других несловенских
имена или хипокористика (међу којима је пуно једносложних) јавља формална
подударност вок. с ном., нпр.:
Ал (М. Оклопџић), Албер (Прев.), Алварез, гледаш ли ово? (В. Журић), Ален (Д.
Савковић), Арман, Артур, Арч (Д. Ћосић), Боб (Добар избор, Боб!), Бред, Брет (Ротковић), Валтер (Д. Костић), Слушај, Вил, хајде да не играмо такве игре (Прев.), Гинтер
(Давичо), Здраво, Дејв, како живиш? (Прев.), Ден (Напред, Ден! – Прев.), Капетане Дикин!
(В. Журић), Дон (Пекић), Не мислите ваљда озбиљно, Donovon (Пекић), Ејб (Прев.),Шта
ти велиш, Енс? (И.), Ернст, Жан, Имате ли породицу, Жан Пјер? (В. Ранчић), Жозеф
(Црњански), Јозеф (Михиз), Кал, Кејн (Д. Ћосић), Керт, Кид (Сети се, Кид! / He могу,
Рид! – Д. Радовић), Клиф, Кол, Мајкл (Прев., Ротковић), Макс (Б. Брковић, Ротковић),
Малколм, Марсел (В. Терић), Мел, Петер, Питер, Пол, Роберт (Д. Ћосић), Стив (Исаковић, Прев., Ротковић), Том (Б. Петровић (прев.), Ротковић), Урс – упитам – како си дошао
на овај брод? (Прев.), Фред (Андрић, Д. Ћосић), Ханс (Д. Костић), Шта ово значи, Ханс?
(А. Диклић), Фонтан, Харисон, Хезус, љубави, слушај. Где си ти сада? (В. Журић), Џил,
Џејсон, капетане Џонс (С. Слапшак), Шарл итд. Понекад се у истом књижевном делу
употребљавају обе форме, нпр. Бил / Биле, Бригз / Бригзе (на истој страни), Марешал
/ Марешале (на истој страни), Мишел (често)72 / Мишеле (ретко) (фр. м. име), Чарлс /
Чарлсе, Џим / Џиме, што указује на њихову факултативност.
71
У „Роману о Лондону” М. Црњанског „Руси” говоре и књаз: Чудно је, зар не, књаз, како
Енглези мисле, и о љубави човека и жене, различито, однас Руса? Зар то није доста, књаз? и сл. Уп.
и: Знате, Атанас, њој је ноћ ко другом десет дана (Павић). Необично је: Пјотр Сергејевичу, то
нисам очекивао да ми кажете (Црњански), где је име у основном облику, а презиме у вокативу.
72
Уп. и: Мишел, Мишел! – викала је (Андрић), Господине Мишел, помозите ми (Д. Савковић).
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Уп. и Карол (у прев. с пољског језика).
Засведочено је, такође, Кај (прев. Б. Петровића са немачког), Реј (прев.
са енглеског); Верш – Одведи га до ватре, Верш; Причекај, Верш (из прев.
Фокнеровог романа „Бука и бес”), господине Киш (Д. Стојиљковић), Лаш (То је
посао за тебе, Лаш.), докторе Неш, а двојако Жорж / Жорже, Џорџ / Џорџе.
3.4.1. Често је то случај и са страним презименима (или именима) праћеним речју за ословљавање, титулом, називом занимања или атрибутом, нпр.
господине Блант (Скробоња), господине Блум, докторе Буркхарт (Басара),
мој драги господине Бут, г. Равелштајн, капетане Вандермајер (али само Вандермајеру), господине Вереш, господине Вилијамс, поручниче Вилијамс (али
Добро вече, Вилијамсе), господине Дижарден, господине Жоајан, господине
Ивлин, Хвала вам, газда Јакоб.) (А. Диклић), господине Крофорд, господине
Макмилан (али Завежи, Макмилане!), драги Мант, господине Мозес, господине
Морган (В. Пиштало, Г. Скробоња), господине Пап (Ротковић), докторе Пап
(Мир. Поповић), господине Пендергаст (али само Пендергасте), господине
Пил, инспекторе Рамирез, господине Сарторис, господине Сефелт (и само
Сефелт), г. Симонс, господине Смит (и само Смит: Мичи се одавде, Смит,
поред Смите), докторе Старкс, господине Тулуз, Данијеле Феден, мистер
Ферис, господине Фридмен, докторе Харисон, шерифе Хејзен, докторе Хил,
мистер Чарлс, господине Џефордс, господине Џенкинс и сл. Као што видимо, овакви облици могу бити, истина ређе, и самостално употребљени; уп.
и: Јасперсен, Мозес, Сникерс, Талбот, Хигинс (Ротковић), Џенкинс, Шмит
(Не будали, Шмит!– Д. Ћосић) и сл. И овде се често јављају двојаке форме
у истом делу, нпр. господине Клифтоне и господине Клифтон (Прев.), господине Форде и господине Форд (Г. Скробоња), или само облици с наст. -е,
нпр. господине Дјуаре, господине Кентене, господине Коупе, докторе Кросе,
господине Липмане, докторе Ротмане, господине Фенстоне и сл.
3.4.2. Исту појаву запажамо и:
– код презимена на -ер (код којих се, иначе, употребљавају и наст. -е, и
наст. -у, в. напред), нпр. драги бароне фон Ајезнгер, Барбер (самостално употребљено), драги господине Вришер (Скробоња), господине Гренџер (В. Булић),
господине Дрејпер, драги г. Картер, Крамер (Михиз), господине Листер,
мајоре Лоутер, инспекторе Мајер, Милер, генерале Паркер, господине Перманедер, драги капетане Прилијер, Потер, господине Роџер (С. Радовановић),
Сајлер (Михиз), господине Саландер, Стенер (и господине Стенер), докторе
Форстер, господине Фулер, докторе Хантер, пуковниче Хубер, Шредер;73

73
Понекад овакви облици служе као стилско средство. Тако у Михизовој драми „Командант Сајлер” Немци говоре у вок. Крамер, Сајлер, а Српкиња Сајлеру.
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– код страних презимена на предњонепчане сугласнике, нпр. Monsieur
Кареж, пуковниче Пајквеј.
3.5. И многе друге именице употребљавају се факултативно у вок. јд. у
облику који се поклапа с ном. То је најчешће условљено сфером употребе,
одређеним функционалним стилом, социјалним и психолошким факторима.
У неким случајевима разлози могу бити потпуно супротни, нпр. присуство
емпатије, осећање блискости, присности и сл., с једне, односно изражавање
одређене дистанце, омаловажавања и сл., с друге стране, што се види, нпр.,
код лексема као што су друг, другар, клинац, момак и др.74
3.5.1. У војничком жаргону, нпр. при командовању, им. батаљон, вод /
вод, одред или пук употребљавају се у вок. јд. наведеном облику: Батаљон,
мирно!, Напријед, Ударни батаљон! (Ћопић, према Гудков 1990), Онда наш
командант издаје наређење: „Батаљон, у бој!!!” (Прев.), Вод, стој!, Вод, у
стрелце (Д. Ћосић), Одред, мирно (Д. Ћосић) и сл.75
3.5.2. Према стилски неутралном друже (забележено у више од 30
извора), имамо стилски маркирано друг,76 нпр. Ја, друг, морал схватам као
строго класну ствар (Давичо), Твоје паметне закључке, друг, сачувај за своју
жену (Д. Михаиловић), Хвала, друг. Кад устреба, знамо где ћемо те наћи!) (В.
Стевановић). Овакав облик вок. јд. засведочен је и код Селенића, В. Терића,
Ћопића и др. писаца.
За разлику од ове, именица другар је у вок. чешће него другару (за
другаре немамо потврда), нпр. Како ти је име, другар? (Бранко Павловић),
Нисмо је видели, другар. (Ј. Ђурђић), „Чуј, другар!” рекох. „Шта да радим?”
(В. Стевановић), Шта је човек без љубави, другар? (М. Савић), Е, другар, сад
ми се покажи (Ћопић), Полицајац се обраћа механичару и мени. – Шта се овде
дешава, другар? (Прев.), Алалтић уфте, другар! (И.), јер је и сама именица
експресивна.
Жаргонска, ’економична’ варијанта за буразер – бураз јавља се у вок.
јд. само у томе облику: Бураз! Брате, царе, краљу! (Време бр. 1154), „’Ел
има нешто?” „Има, бураз, увек!” (М. Видојковић), Тако је, бураз, браво (В.
74

В. о томе код Гудкова 1990: 238–240.
Ово важи и за им. ж. р., нпр. Чета, стој! Из истога је жаргона: Одбиј, цивил! (Ћопић),
при чему ваља имати у виду и чињеницу да се ова лексема врло ретко употребљава у вокативу.
76
Овај се облик често (што значи не и једино) употребљава(о) у комунистичком жаргону,
вероватно под утицајем руског језика. По Гудкову (1990: 240) „тешко да се то може аргументовано доказати”. Утицај руског језика, посебно интензиван после Другог светског рата и прихватања тадашње совјетске идеологије, не може се пренебрегнути, што показује и следећи пример
из Ћосићевог романа „Отпадник”: Знате ли ви, Алексеј Иванович, зашто је Сотона прихватио зло
за своје?). Да такав облик писцима често служи као стилско средство, показују и следећи примери: друже Бошњак, „Друже Бурсаћ...”, закрешта Коча [Поповић] (В. Журић), „Друже Дедијер”,
заузе став мирно (И.), Ти, друже Пижон, сигурноволишпецање? (В. Стевановић).
75
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Косорић). Из сличног социјалног миљеа долази и врло често ортак, нпр.:
„Збогом, ортак”, кажем. „Видимо се.” (В. Стевановић), Шта је било, ортак?
(Д. Лакићевић), И да запамтиш, ортак, ја нисам Гидеон (Б. Брновић), Немаш
много времена за учење, ортак! (Прев.).
Најчешће је то случај и с им. келнер (више потврда, нпр. Келнер, две кафе!
(Прев.)) и конобар (,,Конобар!”, дрекнуо је Кики. – М. Видојковић, Еј, конобар!–викнуо је Гане–коноообаар! – Г. Самарџић, Конобар, дај и мени грку! – М.
Ћупић), с тим што је ова друга им. засведочена и с наст. -у: конобару (2х Прев.).
Уп. и: Библиотекар, увијек си био оптерећен историјом (Б. Брковић).
Им. партнер / партнер обично има наст. -у, али је засведочено и: Хајде
партнер, излази напоље!) („Znak Sagite”, br. 1).
Поред уобичајеног ђаче (Д. Костић, С. Ранковић, Б. Ћопић77 и др.), забележено је и ђак: Пази, ђак, Ранчићу, пази (Џунић). Слична је ситуација и са
им. књижевник / књижевник (Хало, књижевник, нисам ти ја Брко полицајац!
– Кустурица), научник („И шта кажеш, научник?”, обратио се Профи.– Д.
Стојиљковић) и русизмом кулак: Рибај, кулак! (М. Марков).
Није уобичајен вок. јд. бег, који се код Куленовића јавља (у говору личности) више пута: Бег, закаснићемо. Бег, само немој на силу. Шта можемо,
мој бег.
За употребу облика хирург у вок. јд. (Е, па, хирург, ево, имам једну
израслину овде. –М. Видојковић) може бити више разлога, од избегавања
алтернације г~ж до жаргона којим говори Видојковићев јунак.
Да већина претходно наведениих примера није социјално и психолошки
неутрална, сведочи и следећи пример: Еј, монах, шта има? – зачу глас колегинице Мушке, која га је увек тако звала, намерно у првом падежу (В. Булић).
Иначе се ова им. јавља и с наст. -у: монаху.
3.5.3. Многе именице које служе за ословљавање, титулисање, за означавање неког сродства и др. могу имати, кад се употребе уз име и/или презиме,
облик номинатива и у другим падежима (при чему долази и до њихове дезакцентуације), тј. имају, факултативно, тзв. нулту деклинацију. У томе случају
и вок. ће облички бити једнак ном., нпр. господар Јакове (Баранин), господар
Хитклифе (Прев); господин мајоре (Краков), господин професоре (И. Секулић), гос’н Радивојевићу (Г. Скробоња), О, господин Стефане (И. Секулић),
госпо’н савјетниче (Десница); кум Михаило (Андрић, Госпођица), Не могу,
кум’ Михаило (Андрић, На Дрини ћуприја); мајстор Кепе (Прев.), мајстор
Мато (Баранин), мајстор Митре (В. Терић), мајстор Уроше (Ћопић).
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Уп.: Мој драги ђаче, а ја сам ти човјек самоук („Магареће године”).
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3.5.3.1. Код енглеских речи за ословљавање или титулисање – мистер
и сер -вок. је, бар према нашој грађи, редовно облички једнак ном., нпр. :
мистер (В. Журић), ‘Мистер Чарлс’, заплакао сам, ‘баците ме Ани-Марији!’)
(М. Булатовић), Жао нам је, мистер Едисон („Политика”), За вашу поносну
отаџбину, мистер Кемпбел! (Прев.), Мистер Ксонк... Ваша висости… (И.), У
реду мистер Црњански, стварно да наставимо (П. Симић); Мистер Мајате!
(Прев.), То су факта, мистер Фои (Црњански); Сер, вратили сте се у Лондон.
(Црњански), Добро јутро, сер (Прев.), Ево ме, сер! (И.), Извините, сер (И.), Не
могу да скочим, сер (И.), сер Бартоломју (И), сер Освалде (И.) и сл.78 Тако је
и код немачке именице хер:хер Вајс (М. Ђурђевић), хер Гинтеру (Прев.), хер
Голдмане (И.), Немојте да вас ово превари, хер Лемане (И.), Не треба ми ништа,
хер Клат (З. Стојановић), која такође остаје у истом облику у свим падежима
када се употреби уз име и/или презиме, нпр.: Због њега се уписала у немачко
Читалачко друштво и висила код хер Јохана Зимера (М. Ђурђевић),Одмах
[сам] препознао оног дебелог хер Јакова (З. Стојановић), Карла се надала да
се она није заувек посвађала с хер Франком (Прев.).
3.5.3.2. Ово, уз ретке изузетке, важи и за шпанско-италијанско сењор одн.
сињор (уп. шп. señor, итал. signore): Изволите, сењор? (М. Видојковић), Да,
сењор (И.), Можемо ли добити мало воде, молим вас, сењор! (Прев.), Сењор,
– умеша се отац Рамирез, – ми бисмо радије наставили. (И.); Сињор! Имате ли
нову маску? (Прев.), Ово је добро место, сињор (И.), Ваш гост је стигао, сињор
Казагранде (И.), Завидим ти, сињор (И.), Идите у своју собу, сињор Ландау (И.),
Је ли тако, сињор Фјорело? (И.), Хајдете, сињор Делвекјо (И.), Сињор Ромео
(И.), Шта је, сињор Симоне, мисли ли се ваш Самуел женити? (И. Самоковлија),
А зашто ме то питате, сињор Папучо? (И.).79 Употребљава се, ипак, и облик с
78
Ове две именице употребљавају се често у томе облику и у другим падежима кад стоје
уз име и/или презиме, нпр.код мистер Ричардсона (Б. Петровић (прев.)), Студенти [су] певали с
мистер Хемилтоном. (Прев.), Слуша тог, неког, мистер Банса.(Црњански), Нека иде њеном тренеру,
мистер Џонсу, у Доркинг. (И.), уз помоћ мистер Клифорда (Капор); Видим сер Бејкера Вајта.
(Басара), Дипломски ми је о сер Артуру. (Б. Брковић), позив сер Мелкелма (Црњански). За обе
те именице засведочени су у тој позицији и регуларни деклинациони облици: На многе начине
удвара се „мистеру Долару” (Нушић), мистеру Алберту (Прев.); 1791.године удала се за сера
Виљема Хемилтона (С. Кољевић), Извукао [је] доминантан осјећај сажаљења према серу Елтону
Херкулесу Џону (Н. Карајлић). Самостално употребљене им. мистер и сер морају се деклинирати, уп: ... али Град је дао једног мистера (М. Ковач).
79
Кад стоји уз име и/или презиме, такође имамо често обличку једнакост с ном., нпр.
Поздравите сињор Дандола (Г. Петровић), дух сињор Риција (Прев.), Чула је за сињор Орвијетија (И.), Тражим сињор Мондијанија (И.), упутио си сињор Нерону веома строг поглед (И.), са
сињор Оливеротом (И.), труба сињор Хуареза (С. Булајић) и сл. Уп., ипак: родни град сликара,
чаробњака, волшебника и ненадмашнога опсјенара сењора Салвадора Далија (З. Џумхур), на
слици сењора Салвадора (И.), великодушност сењора Мигела (Прев.), са сењором Васком де
Агиларом (И.); гостињска соба сињора Баљонија (Прев.), Сутрадан ујутро Метју ми је саопштио
да је неко убио сињора Ди Пјетра (И.), Морам да објасним каква сам посла имао са сињором
Марком да Колом (И.).
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наст. -е, пре свега кад ова именица није у синтагми с именом и/или презименом,
нпр. сињоре (Б. Ћосић), Силазим за тренутак, сињоре (Прев.). Уп. и: Сињоре
Спина, опростите, али заиста немам времена за то (Н. Цветичанин). С друге
стране, имамо потврде само за монсињоре, нпр. Наређења су наређења, монсињоре (Прев.), Не остављате ми другу могућност до да сарађујем, монсињоре
Донати (И.), Не, монсињоре, никакво чудо (И.) и др.
3.5.3.3. Именица дон (скраћено од лат. dominus) такoђе остаје увек у томе
облику када се употреби уз име и/или презиме, нпр. Јеси ли се видела с дон
Азередом? (Павић), за дон Ригоберта (Прев.), Онда упита дон Нуна (И.), о
предлогу дон Клерикуција (И.), са врлим дон Арнеом Ланештетом (И.), слика
дон Карлоса Ваљеха (И.), хотел дон Вићенца Корлеонеа (Басара), каноника
дон Нике Фурата (Десница), Послије смрти нашега пјесника Дон Јосифа Б
(Матавуљ) и сл., па тако и у вок., нпр. Он помену ваше име, дон Азередо! (Павић), „Дон Клерикуцио”, рекао је, „моја туга је готово једнака вашој”.(Прев.),
Сигурно ћете препознати човека кога сте угостили у свом дому, дон Едуардо.
(И.), Можда сте у праву, дон Ерколе. (И.), дон Хавијере (И.). Међутим, кад се
употреби самостално (што је, иначе, редак случај), онда се деклинира као и
свака друга именица м. р. I врсте, а у вок. јд. има наст. -е; уп. Извините, благородни доне (Прев.), као и пример из РСАНУ (s. v. дон) хрв. песника и писца
А. Г. Матоша: Поведи нас, славни доне, јер нам је срце храбро.
4. РЕЗИМЕ
4.1. Именице м. рода I врсте с основом на тврди сугласник имају по
правилу наст. -е у вок. јд., нпр. брате, сине, Милане, Петре.
4.1.1. Многе именице, а посебно оне на -ар и -ир које означавају човека
одређеног занимања, звања и сл. могу имати и наст. -е и наст. -у (уз убедљиву
превагу овога другог), нпр. секретаре / секретару, командире / командиру.
Од им. цар вок. јд. гласи само царе.
4.1.2. Запажа се експанзија наст. -у код именица на тврди сугласник, и
то најчешће:
– код апелатива (углавном страног порекла) на -ер или -ер типа инжењеру
/ инжињеру, фрајеру;
– код презимена на -ер (страних или стране етимологије), нпр. Бауеру,
Паркеру (недоследно);
– код им. на -(а)к, тј. с примарном основом на -к којем претходи зубно т
или предњонепчано ч, као што су мачак, патак, тетак, хладак, вок. мачку,
патку, тетку, хлатку;

Николић М., Облици вокатива једнине именица...; Српски језик XXII, 2017, стр. 5–34

29

– код неких апелатива страног порекла на -ах: јеромонаху, монаху /
монаху, падишаху;80
– код појединих једносложних им. на -х, нпр. страху;
– код муслиманских имена с основом на -к и -х:Абдулаху, Рефику, Тефику
(уп. и Алаху);
– код етнонима и имена на -з: Енглезу, Кинезу, Французу; Јанезу;
– код појединих им. на -ц: коњицу, Лајбницу;
– код неких им. пејоративног значења (најчешће страног порекла): дебилу,
дегену,имбецилу / имбецилу,кретену, морону сл.;
– код неких једносложних именица (факултативно), нпр. псе/псу, сне/сну.
4.2. Именице м. рода I врсте с основом на меки, палатални сугласник
имају по правилу наст. -у у вок. јд., нпр. Доротеју, Милићу, Марковићу; младићу, пријатељу.
4.2.1. Именице с основом на тврди предњонепчани (претпалатални)
сугласник имају, такође, по правилу наст. -у у вок. јд., нпр. јежу, кочијашу,
мишу, мужу.
4.2.2. Изузеци од наведених правила:
– факултативна употреба наст. -е у вок. имена на -ј типа Богобој – Богобоје, Николај – Николаје, Џеј – Џеје;
– наст. -е код страних имена (најчешће једносложних) на тврди предњонепчани сугласник, нпр. Жорже, Џорџе;
– двојак облик вок. имена на -ош типа Милош, Урош:Милоше / Милошу,
Уроше / Урошу.
4.3. Многе именице м. рода I врсте употребљавају се у вок. јд. у облику
који је формално једнак номинативу.
4. 3.1.Само такав облик имају:
– именице с вокалским наставком у номинативу једнине, нпр. Ђорђе,
Павле, Марко, Благоје, Радоје; Карло, Ото, Пабло, Тулио; дечко, маторко;
геније;
– именице с вокалском основом и нултим наст. у Нјд. (страна имена и
презимена, им. страног порекла или творбеног модела), као и именице с алтернацијом -иø (ном. јд.) ~ -ија (ген. јд.), нпр. Ендрју-ø, Џо-ø; Дега-ø, Жанвије-ø,
Русо-ø; Хорхе-ø; Анри-ø; Боки-ø, Мики-ø; такси-ø;

80

Тај би наст. имала и домаћа изведеница очух(очуху), али за то немамо потврда.
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– двосложни хипокористици на -о и -е с дугоузлазним акцентом (у крајевима у којима се они деклинирају по I врсти), али се код њих јавља акценатска
алтернација « (Нјд.) ~ ˆ (вок. јд..), што значи да је вок. јд.. прозодијски маркиран:
Божо – Божо, Перо – Перо; Владе – Владе, Раде – Раде и сл.
4.3.2. То је најчешће случај и с именицама код којих би употребом наставка -е дошло до измене примарне основе, као што су:
– кајкавска, словеначка и др. словенска (пољска, чешка, словачка) имена,
презимена и хипокористици на -ек (које је аналогно штокавском -(а)к), нпр.
Бобек, Мачек и сл.;
– страна имена и презимена, поготову једносложна, с основом на задњонепчане сугласнике (к, г, х) (недоследно): Армстронг, Грег, Даг, Лудвиг;
Алек, Андрејчук, Дерик, Жак, Лик, Мајк, Џек;Бах, Дитрих, Фридрих, Хајнрих,
Хенрих;
– муслиманска имена на -к и -х, нпр. Абдулах, Садик, Салих (недоследно);
– им. типа мачак, тетак и сл. (готово редовно); редовно је д(ј)евојчурак,
цуретак.
4.3.4. Им. момак и синак често се (посебно у неформалном разговору)
употребљавају у вок. у наведеном облику: момак, синак.
4.3.5. Код домаћих презимена на -(а)ц вок. јд. се најчешће облички поклапа с ном. јд. (код једносложних редовно): Бањац, Дивац, Зец, господине
Козарац, Кратовац, Ракоњац, Тасовац, Узелац, Чекеревац, Шарац. Ово важи и
за етнониме на -(а)ц, нпр. Американац, Босанац, друже Словенац. Аналогна кајкавска презимена на -ец имају увек вок. јд. = ном. јд., нпр. Зебец, Хитрец.
4.3.6. Исту појаву имамо и код страних имена и презимена на -ц (код
једносложних готово доследно), нпр. Франц, Фриц.
4.3.7. И неке апелативне именице на -(а)ц употребљавају се (и) у облику
који је формално једнак ном. јд., и то братац, дебејац, малац и маринац само
тако, а неке друге, као клинац, магарац, омладинац, синовац, факултативно.
4.4. Словенска (што значи и српска) презимена са суфиксима придевског
порекла -ов (-ев) и -ин могу у овоме падежу имати облик који је формално
једнак ном., поготову уз им. за ословљавање, титулу и сл., нпр.: Андрејев,
Башкирев, Васиљев, капетане Волков, друже Кисељев, друже Корољев, (друже)
Лихачев, господине Мефистов, Петре Пантелејев, капетане Пешков, Потјолков, господине Проданов / Проданов, Солдатов, Ћурњиков; друже Бухарин,
Максин, друже Ракитин.
Обличка једнaкост вок. јд. са ном. јд. јавља се факултативно и код источнословенских имена на -ј, нпр. Алексеј, Анатолиј, Андреј, Јуриј, Сергеј.
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4.5.Под утицајем облика имена у изворном језику, код германских, романских и других несловенских имена (или хипокористика) јавља се често
формална подударност вок. с ном., нпр.:Вил, Гинтер, Фред, Ханс, Харисон,
Џил, Џејсон, Џорџ, Шарл итд.; Кај, Реј.
Ово посебно важи за страна презимена (или имена) праћена речју за
ословљавање, титулом, називом занимања или атрибутом, нпр. господине
Блум, докторе Буркхарт, мој драги господине Бут, поручниче Вилијамс,
господине Дижарден, господине Жоајан, господине Ивлин, господине Крофорд, господине Макмилан, драги Мант, господине Морган, докторе Пап,
инспекторе Рамирез, господине Смит, докторе Старкс, докторе Харисон,
господине Џенкинс и сл.
4.6. И многе друге именице употребљавају се факултативно у вок. јд. у
облику који се поклапа с ном. То је најчешће условљено сфером употребе,
одређеним функционалним стилом, социјалним и психолошким факторима.
У неким случајевима разлози могу бити потпуно супротни, нпр. присуство
емпатије, осећање блискости, присности и сл., с једне, односно изражавање
одређене дистанце, омаловажавања и сл., с друге стране, што се види, нпр.,
код лексема као што су друг, другар, клинац, момак и др.
4.6.1. У војничком жаргону, нпр. при командовању, им. батаљон, вод /
вод, одред или пук употребљавају се у вок. јд. у наведеном облику: Батаљон,
мирно!, Напријед, Ударни батаљон!, Вод, стој!, Вод, у стрелце!, Одред, мирно! и сл.
4.6.2. Према стилски неутралном друже, имамо стилски маркирано друг,
нпр. Ја, друг, морал схватам као строго класну ствар.
За разлику од ове именице, другар је у вок. чешће него другару (за другаре немамо потврда), нпр. Како ти је име, другар?, Шта је човек без љубави,
другар?, Е, другар, сад ми се покажи.
Жаргонска, економична варијанта за буразер – бураз јавља се у вок. јд.
само у томе облику, нпр. Бураз! Брате, царе, краљу!.
Најчешће је то случај и с им. келнер (нпр. Келнер, две кафе!) и конобар.
4.6.3. Многе именице које служе за ословљавање, титулисање, за означавање неког сродства и др. могу имати, кад се употребе уз име и/или презиме,
облик номинатива и у другим падежима (при чему долази и до њихове дезакцентуације), тј. имају, факултативно, тзв. нулту деклинацију. У томе случају
и вок. ће облички бити једнак ном., нпр. господар Јакове, господин мајоре,
господин професоре, господин Стефане; кум Михаило; мајстор Мато, мајстор
Митре, мајстор Уроше.
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Код енглеских речи за ословљавање или титулисање – мистер и сер
– вок. је, бар према нашој грађи, редовно облички једнак ном., нпр.: Жао нам
је, мистер Едисон. Ево ме, сер! сер Освалде и сл.
Ово важи и за шпанско сењор, уп.: Изволите, сењор?, Да, сењор.
Именица дон (скраћено од лат. dominus) такoђе остаје у вок. увек у томе
облику када се употреби уз име и/или презиме, нпр. Можда сте у праву, дон
Ерколе, дон Хавијере.
4.7. У савременом српском књижевном језику запажа се велика експанзија наставка -у и код тзв. тврдих основа, као и ширење употребе облика
номинатива у вокативној функцији и на именице с (кон)сонантском основом
и нултим наставком.
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И. – исто
Инт. – пример са интернета
им. – именица, именице
ј. – (и)јекавски
јд. – једнина
наст. – наставак
ном. – номинатив
Прав2010 – Правопис српскога језика. Нови Сад: Матица српска, 2010.
Прев. – пример из преведеног књижевног дела
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FORMS OF THE VOCATIVE SINGULAR IN 1ST DECLENSION
MASCULINE NOUNS IN STANDARD SERBIAN
Summary
Standard Serbian features a special, syntactically unconditioned form of nominal
words – the vocative, which is traditionally treated as part of the case system. The basic
rules of derivation of the vocative singular in 1st declension masculine nouns are the following:
1. Nouns with the morphological stem that ends in a hard consonant or a sonant and
zero sufﬁx in the nominative singular form the vocative singular most often with the -e
sufﬁx, e.g. brate, Milane. However, there are numerous and various exceptions to this rule,
i.e. examples of nouns like these with the -u sufﬁx or double forms, which is caused by different, sometimes almost inexplicable factors.
2. Nouns with the morphological stem ending in a palatal or prepalatal consonant or a
sonant and zero sufﬁx in the nominative singular regularly take the -u sufﬁx in the vocative
singular, e.g. učitelju, mladiću, Jovanoviću; kočijašu, mužu. Nevertheless, double forms
occur with the names in -j and disyllabic names in -oš, and only the -e sufﬁx in foreign
monosyllabic names of the Žorž, Džordž type.
3. Nouns with the morphological stem ending in a vowel and nouns with a vowel sufﬁx in the nominative singular take the vocative which formally overlaps with the nominative, e.g. genije, dečko, Đorđe, Marko. This rule (regularly, or more often, optionally) also
applies to many nouns (especially foreign names) with consonant or sonant stems.
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