ЗАНИМЉИВИ СРПСКИ ПРЕЗИМЕНИК
Један покушај стварања каталога ређих и необичних српских презимена

ПРИСТУП
Срећући током живота људе из разних наших крајева, сретао сам се стално с новим и новим, понекад врло живописним презименима. Занимљива презимена могла су се често чути и на радију или запазити у новинама и одјавним
шпицама домаћих филмова и телевизијских емисија. Међу сваких двадесет или
тридесет свакодневних, сто пута виђених и одувек знаних презимена, указало би
се понеко мање или више необично, веома лепо, или као кројено с намером да
изненади или испадне забавно. Више пута сам чуо да половина свих Срба носи
педесетак најчешћих презимена, али нико није знао да каже колико може бити
оних других, мање познатих и изведених не од личних имена него од надимака
и од назива за ствари и појаве. Једино се узимало као несумњиво да најнеобичнија презимена долазе са рубова српских етничких простора – из Крајине, Лике,
Далмације, Херцеговине и Војводине.1
Протицалe су године, а обиљу занимљивих презимена као да није било
краја. Презимена каква никада раније нисам чуо и која би ми често измамила
осмех, појављивала су се неуморно, једно по једно или два по два, као пчеле из
кошнице. У један мах пало ми је на ум да српских презимена можда има два и
три пута више него Срба! Апсурдну, каква јесте, ту малу мисао више пута сам
изрицао у доконом друштву пре готово пола столећа, забављајући пријатеље
пригодним примерима. Нисам ни слутио да ће ме то једнога дана довести дотле
да почнем да бележим необична презимена, да правим списак који ће ми се у
једном часу отети, почети да ми диктира како да га радим, да би се на крају претворио у каталог довољно велик да личи на праву књигу.

НАСТАНАК ПРЕЗИМЕНА
Прва презимена су у целом свету настајала као присвојни придеви од
очевог (отуда термин патроними), а ређе од мајчиног имена (матроними). Тек с
порастом становништва и формирањем седелачких друштвених агломерација,
па и урбаних целина, припадници одређених братстава почињу да себе означавају заједничким именом, већма по старешини братства или каквом знаменитом
претку из недавне прошлости, који тако добија статус родоначелника. Отуда се
у многим језицима презимена и зову фамилијарним именима (нпр. енгл. family
name, рус. фамилия).2
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Најраширенија српска презимена, Јовановић, Петровић, Павловић, Николић и Ђорђевић настала су од мушких личних имена преузетих од хришћанских светаца и потичу из туђих језика –
прво из арамејског, а остала из грчког. Само у Београду Јовановића има близу 40.000, Петровића
30.000, Николића 25.000, Ђорђевића готово 20.000 итд.
2
Сама реч у српском језику долази од старословенског предлога през – преко и именице име,
слично као у неким западним језицима surname или surnome – презиме, или надимак, што опет
долази од истог појмовног концепта – над-име. Но, иако су презимена у већини грађена од имена крвних сродника у правој линији, нека су (као презиме оснивача династије Обреновића) извођена и од имена усвојитеља, старатеља или доброчинитеља.

Потреба за овим шире препознатљивим „надименима“ осетила се још у
антици, међу такозваним племством, ради јаснијег истицања и очувања наследних права унутар родова који су се почели издвајати својим богатством и утицајем. Главни начин за творбу презимена био је додавање присвојних наставака на
лично име оца, а кадшто и неког ранијег претка. Такви су, рецимо, словенски
наставци -ов, -ев, -ин, -ски, -цки, -шки, -чки, који означавају припадност. У словенским презименима чест је деминутивни наставак -ић/-ич додат на лична имена или надимке, јер се тако најједноставније означавају потомци, тј. мали од носиоца датог имена.3 Већина српских презимена завршава се управо тим наставком, који у почетку ни код Срба није производио трајно презиме, већ се узимао
као ознака очинства, презиме у једном колену.4 Но, ма колико ово био распрострањен механизам и у каснијој творби сталних презимена код Срба, погрешно
је мишљење да су само презимена на -ић права српска презимена, или да су
„српскија“ од осталих. Сасвим слични концепти (мада не увек и исти језички
механизми) коришћени су за обликовање породичних имена код многих народа.5
У позном средњем веку међу европском властелом узимање сталних презимена постало је правило, па је то важило и у Срба. С друге стране, феудалци
су имали више практичних разлога и за опрезимењавање својих потчињених, па
и самих кметова.6 На првом месту било је разрезивање, наплата и евиденција наплаћеног пореза, затим и служење војне обавезе. При томе, често су користили
постојеће или и сами смишљали нове надимке, често шаљиве и поспрдне, или
изведене од имена животиња, биљака, заната, или од телесних или карактерних
особина које су се могле приписати појединцима, а који ће некима од потомака
тих људи касније постати званична презимена.
Црква, која је била најмоћнији и најбоље организовани феудалац, била је,
и с верског и са сталешког гледишта, задужена за надзор и пописивање пука најпре ради сопственог материјалног обезбеђења, а и у циљу спречавања инцеста,
раних и неприличних бракова, ширења јереси, сваковрсних утаја итд. Тако су у
католичком и протестанском делу Европе, где је та пракса узела маха већ у 16.
веку а започета још у 13. или раније, једном записана презимена постајала стал3

Лична имена иначе су мотивисана животном стварношћу и носе у себи различна сазнања о свету свога времена – њихови садржаји одраз су економске, културне и језичке повести народа који
их је створио и који их чува као споменике сопственог идентитета. Исто важи и за презимена,
било да јесу било да нису изведена од личних имена (уп. З. Вавић Грос: Презимена су чувари нашег језика, Обреновац–Нови Сад 2011.)
4
Као пример може послужити родослов херцеговачких властелинских породица Хранића и Косача: на почетку је био Вук (умро 1359), који је имао два сина, Влатка Вуковића (Влатко син Вуков) и Храну Вуковића (Храна син Вуков), Храна Вуковић је имао три сина – Сандаља Хранића
(Сандаљ син Хранин), Вукца Хранића (Вукац син Хранин) и Вука Хранића (Вук син Хранин);
Вукац Хранић је имао сина Стјепана Вукчића (Стjeпан син Вукчев), који добија титулу херцега
и надимак Косача итд.
5
У Шкота и Ираца то су О' и Mac, код Нордијаца и Англосаксонаца томе одговарају суфикси
-son, -ssen, -ton и слични, у Турака -oglu, у арапском и хебрејском ибн односно бен, све у значењу син – што ће рећи синови тог и тог или припадници [куће] тог и тог. У широкој су употреби
и присвојни суфикси, као у македонском, где је то -ски, у бугарском најчешће -ов/ев, у руском
-ев, -ој и -ин, у чешком -ak, арапском још и постпозиционог -ī, по функцији сличног словенском
-ски, у грузијском –dze и -švili, јерменском -ijan итд.
6
Тако, у Дечанској повељи (1330. године) наводе се Дикановићи као поповска породица, уз кметовске породице знане под презименима Брајић, Добромировић, Славојевић, Весељковић и другим, а и Константин Јиречек, пишући о српским средњевековним презименима, наводи више
живих примера, међу којима и презимена сељачких породица на баштини протопопа Прохора,
као што су били Шавчићи, Богдановићи, Побратовићи, Станићи и Срезојевићи.
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на, непроменљива и наследна. Тридентски сабор је 1563. године усвојио одлуку
о вођењу матица крштених и венчаних, а 1614. папа Павле V увео је и обавезу
вођења матица умрлих за све сталеже. У неким другим земљама пак, као што је
добар део арапског света, далекоисточних и афричких народа, слична пракса није се усталила ни до дан-данас.
Завршна етапа настанка презимена на територији некадашње Аустроугарске империје догодила се 1780. године, када је велики реформатор Јозеф II
прогласио формулу име+презиме за законску обaвезу, што је и тамошњим српским породицама донело трајна презимена, ако их већ нису имале и пре тога,
што аутохтоно, што под аустријским и под млетачким утицајем.7 У полуослобођеној Србији средином 19. века сталне промене презимена по традиционалном
обрасцу (очево име с деминутивно-присвојним наставком) стварале су велике
проблеме пореским, судским и полицијским властима, као и школству и цркви.
Стога је кнез Александар Карађорђевић 1851. године наредио успостављање
трајних, наследних презимена по најстаријим и најзначајнијим прецима. Кнежевој уредби требало је читавих пола века да заживи у нашем народу и тек око
1900. године презимена су у Србији устаљена, а тек по завршетку Првог светског рата систем идентификације помоћу презимена нашао се у пуној примени
на целом Балкану.

ПРЕЗИМЕ НИЈЕ КАПИЈА ДУШЕ
Свакоме се сигурно десило да, када чује какво згодно сковано презиме,
као, рецимо, Накићеновић, Пристојковић или Плетикапа, или неко које врца хумором, као Тресигаћа, Палибрк или Кркобабић, и нехотице усмери пажњу на ту
страну, као да ће и видети нешто екстравагантно или да жели да проникне у карактер особе која то презиме носи. Nomen est omen, каже древна пословица –
име казује какав је ко. Али, она спада у пригодне, реторичке, а не у мудре изреке и универзално примењиве максиме. Њоме се ефектно истичу одлике неког
чина (добре или лоше, већ према случају) кад ко поступи у складу са значењем
свог имена, али онима који су је смислили ни на крај памети није била мисао да
се кроз име или презиме збиља може завирити у душу неке особе.
Како људи, бар данас и у европској традицији, не бирају своја презимена
већ их листом наслеђују и вуку из времена од пре више деценија па и столећа,
то она мало шта саопштавају о својим актуелним носиоцима. То је тако чак и када су настала од описних придева, тј. и ако су речито говорила о личностима
оних који су их први понели и по чијим су знаним особинама настала да би се
пренела на наредна поколења. Мирослав Нишкановић, етнолог специјализован
за порекло становништва, а запослен као истраживач-сарадник у Етнографском
институту Српске академије наука и уметности подсећа да се српска презимена
деле у четири основне групе.
У првој су презимена која одражавају везу са неком другом особом. Њих
има највише, то је најстарији тип презимена, а настала су преображајем патронима или матронима (попут Петровић, Крстић, или Вишњић, Марин, итд). Дру7

Можда је то само један од популарних митова, али више пута сам наишао на тврдњу да је Аустроугарска 1817. године донела уредбу којом је забранила својим српским поданицима да
користе презимена са наставком -ић. Тако су, наводно, махом у Војводини која је била под угарском јурисдикцијом, презимена која су се завршавала са -евић и -овић остала са наставком -ев и
-ов, а у презименима у којима је деминутивни наставак -ић био директно придодат на презименску основу, овај је замењиван са -ин.
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ги тип презимена одражава изглед или карактер особе по којој је презиме настало. То су обично надимци, који указују на нешто неуобичајено. Примери таквих
презимена речито говоре о томе: Папак, Вртикапа, Будалић, Црнчевић, Ћосић,
Ножица итд.8 Трећа група презимена указује на место ранијег боравка родоначелника фамилије, попут Книћанин, Црногорац, Каћански, Дувњак и сл. Најзад,
презимена су настајала према занимању, као Терзић, Ћурчић, Молер, Протић.9
Упркос томе – или управо због свега тога – чути неко „опако“ презиме
попут Кољивратић или Паликућа, смишљено да заплаши или жигоше, или неко
врло звучно, као Грабчановић, Ждракановић, Цигулајкић или Балцацановић,
или неко које носи језгровит опис најпожељнијих својстава, попут Милеуснић,
није исто као чути Зарић, Марић или Сарић.10
Очито је да у нама живи нешто што нас нагони да пусти вербални жонглерај скривен у необичним презименима доживљавамо као важну игру и као
мало чудо и на њега реагујемо из дубине нашег естетског и језичког бића, снагом урођене љубави према разноврсности, изненађењима и – мистерији.
И тако, слушајући целога живота разна обична и необична презимена и
ослушкујући како моје естетско и језичко биће реагује на успеле звучне и значењске склопове у њима, једнога дана нисам више могао да издржим да их само
слушам него сам она несвакидашња почео и да записујем. Тада још нисам знао
шта бих с њима.

ИЗВОРИ И КРИТЕРИЈУМИ
Једном започет, списак се увећавао брже него што сам очекивао. Поред
презимена која сам одраније чувао у памћењу, извори су ми били новински
чланци, већ поменуте филмске и ТВ шпице, позоришни и концертни програми с
именима учесника, библиографски прегледи у часописима и књигама, телефонски именици и спискови улица по градовима у Србији, објављени спискови акционара или поверилаца у стечајним поступцима, спискови српских лекарских,
адвокатских и инжењерских комора и спискови станара у великим зградама, затим читуље у београдским дневним новинама, натписи на гробљанским споменицима и, дабоме, полетни прилози пријатеља и њихове деце. Био је то прави
лов на презимена! Прелистао сам свих осамнаест постојећих томова Академијиног речника, мада сам одатле узимао углавном вишесложна презимена и бирао
само она за која би ми извор наведен уз њих, актуелни телефонски именик Србије или, напокон, лично искуство, сугерисали да би морала бити и актуелна, и
српска.11 На крају, али далеко од тога да то буде на последњем месту по важно8

Из времена српске феудалне државе имамо групу надимака од којих су настала презимена, попут Лисица, Муха, Јеж, Козодер, Свиноглав, Лојеоча, Злобрадић, Опаритул, Мутивода, Голозло,
Голклас итд. Занимљиво је да се презимена Голозлов, Голозловић и Голозлић јављају и у Загребу 1386. године (Mažuranić: Prinosi za hrvatski pravno-povijesni rječnik, стр. 325).
9
Кад презиме одражава изглед, карактер или занимање. Политика 14.12.2008. Занимања су од
давнине производила и нека стална или бар трајнија презимена, па су већ у 14. веку записана и
презимена Ковачевић, Шавчић (од шавац, ж.р. шваља), Поповић, Прахторовић (прахтор = порезник) и друга.
10
Примера ради, у Српском презименику В. Михајловића на стр.370. налазимо и овакав податак:
„Ђаволица: презиме које je 1412. године носио неки Дабижив, трговац робова у средњовековном
граду Дријеву.“
11
Речник српскохрватског књижевног и народног језика. САНУ, I–XVIII, 1959–2010. Тај речник, који је у минулим десетлећима морао бити један од најважнијих српских националних пројеката, стигао је отприлике до половине, али је питање хоће ли икада бити довршен. Наиме, те-
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сти, извор ми је био интернет. И тако, све нова и нова занимљива презимена куљала су из свих тих извора као што вода куља из лимених олука над тротоарима
усред најжешће летње провале облака.12
Иако није лако ни побројати, а камоли одбранити критеријуме по којима
сам бирао презимена за овај каталог, може се уопштено рећи да сам трагао за
необичним и ређим презименима чији су носиоци српске породице (оне које се
тако изјашњавају, кадшто и само судећи по личним именима чланова тих породица)13, а која су притом српска и по грађи. То нипошто не значи да су сва та
шко је даље градити речник на којем би, као и на досад штампаних 14.500 страна, биле стопљене српска (наравно, србијанска и прекодринска), хрватска, црногорска и бошњачка језичка грађа, јер су се нације у међувремену раздвојиле у засебне државе, а и језици прогласили засебност
и узели одвојена имена. Хрвати су свој Рјечник ЈАЗУ/ХАЗУ у двадесет три тома давно завршили
утврдивши стање хрватског језика до краја 19. столећа и још му придодали савремени енциклопедијски речник. Неко ће приметити да, лингвистички гледано, и даље постоји само један језик
и да би његово име и даље могло бити српскохрватски, јер четири засебна језика нису аутоматски и четири различита језика, али чињеница је да је даљи полицентричан развој тог ширег,
српскохрватског језика верификован не само политички него и стварносно. Болан недостатак у
концепту Академијиног речника је идеолошки узроковано игнорисање дела језичке материје јужних и источних српских дијалеката, али је можда најтеже то што се у столетном пројектовању
тог речника и полустолетном пипавом раду на њему пало у историјску доцњу која се ничим не
може надокнадити. И ево, тај грандиозни издавачки подухват реално не може бити довршен пре
него што ће већ и последњи заљубљеници у књигу изгубити вољу да купују, држе у кући и усрдно прелиставају тридесетак големих томова (толико је замишљено да их буде) једнојезичног
речника кад и десетоструко веће благо може да се чува на меморијској картици мањој и тањој од
дугмета на кошуљи и – оно најважније – да се муњевито претражује на било ком месту, ноћу и
дању, уз помоћ бољег мобилног телефона.
12
Тек када сам дубоко загазио у формирање овог каталога, установио сам да на интернету већ
неко време цветају форуми који се баве необичним именима и презименима, српским, хрватским, бошњачким, чешким, данским, итд. Тако, на сајту http://www.benkovac.rs/obicaji/prez.htm
налази се читав презименик српских породица у бенковачком крају, сложен по азбучном реду,
при чему је уз свако презиме дато и у којим местима живе (или су живели до 1995) његови носиоци и које су им крсне славе. Исто тако добро је документован етнографско-демографски рад
проте Сава Накићеновића под насловом Книнска крајина (ИКП „Никола Пашић“, Београд 2004),
а још боље два рада Мирослава Нишкановића, оба у издању Српског генеалошког центра: Породични коријени – једно недовршено истраживање (2001) и Српска презимена – значење –
распрострањеност – порекло породица (2004). Ипак, општег презименика, на нивоу целог српства, засад нема, бар не онаквог систематски урађеног, какав већ имају Хрвати у виду Енциклопедије хрватских презимена, уз коју су урадили и обратни презименар. Но, једнога дана и ми
ћемо на интернету имати сваком доступну базу података са потпуним корпусом српских
презимена. На сајту http://www.gaminggeeks.org/Resources/KateMonk/Europe-Eastern/FormerYugoslavia/Serbia/Surnames.htm је можда зачетак те будуће базе, а Радомир Ракић и Вера Станисављевић, аутори књиге Српске породице и презимена, кажу да у својим претрагама користе око
500 различитих публикација. Јањатовић пак, који је у Босни пописао преко 5.500 српских презимена, наводи да је почев од 1902. године па до данас у Српском етнографском зборнику - Насеља и порекло становништва објављено више од 40 радова везаних за српска презимена, а да је
најобимнији рад из области ономастичких истраживања до појаве његове књиге Лексик презимена СР Хрватске (Загреб 1976), који је урађен на основу грађе из пописа становништва Хрватске из 1948. године (у њему се наводе и сва презимена Срба из српских крајева у Хрватској).
13
У последња два столећа на тлу Балкана (као и на разним другим местима у свету, уосталом),
дошло је до снажног поистовећивања националне припадности с одређеном религијском традицијом и верском припадношћу, па се тако и на линијама додира или мешања српског и хрватског живља међу српске породице данас обично убрајају само православне породице, које негују традицију крсне славе или памте да су је неговале, док се у хрватски живаљ рачунају
припадници традиције западних цркава, већма католичке. То, строго узев, не би смело бити
узето као ваљан критеријум, па је овде на више места дошло до извесне „осмозе“ у том погледу,
с надом да ће тако бити мање грешака, јер, ако ништа друго, Срба католика је на Балкану било у
великом броју све до иза педесетих година 20. века. О томе сведоче многи стари документи и
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презимена „резервисана“ за припаднике српског народа – многа су заједничка и
Србима и Хрватима (о особама рођеним у мешовитим браковима да и не говоримо), како због генетске и језичке блискости та два етницитета, тако и због вековног суживота у многим крајевима, нарочито у Далмацији, Крајини, Лици,
Конавлима, Херцеговини и Славонији. Тако има презимена која су наоко „чисто
српска“, а да се међу њиховим носиоцима једва може наћи понеко српско лично
име, па и тада већма женско, што, услед обичаја да жена с удајом узима мужевљево презиме а муж женино готово никад, махом није довољно да закључимо
да је реч о српској фамилији. Таква су презимена Баба, Месарош, Смодлака (можда настало од Осмодлака, будући да постоји Деведлака), Умрлић и нека друга,
док су, рецимо, Џепина или Ћаћић, Чачић, па чак и Крлежа, као и многа друга,
присутна и код Срба, и код Хрвата.14 У сваком случају, гледао сам да без јаког
разлога – а најјачи разлог увек је необичност облика и занимљивост значења –
не узимам презимена која се срећу и међу хрватским живљем у Хрватској и Босни и Херцеговини ако не мислим да их бар у неком броју носе и српске фамилије, укључујући ту и оне које су до скоријих времена себе сматрале за српске,
било да су по вероисповести православне, католичке или протестантске.15
Процес настајања презимена међу Србима трајао је најмање десетак столећа16 и звук многих презимена, или бар већине њихових модела, ушао је у народни слух (у оно што називамо колективним језичким осећањем) и ту се одомаћио. Зато, када кажем да сам трагао за необичним презименима, мислим на
њихову релативну необичност. Поједина су „необична“ презимена сасвим обична у неким крајевима, док су извесна ређа презимена прославили поједини њихови носиоци, па су постала општепозната и отуда у неку руку „обична“. Тако
је, рецимо, релативно ретко презиме Тирнанић постало познато најпре по славном фудбалеру и потом селектору водећег фудбалског клуба Александру Тирнанићу, да би га касније афирмисао и популарни новинар и филмски критичар
Богдан Тирнанић; исто тако мало раширено презиме Ђинђић постало је познато
широм света по агилном српском премијеру који је 2003. страдао у атентату.
Сличних примера има одвише да би се овде могао навести макар њихов десети
део.17
научна дела, нпр.: „Данас су сви следбеници православне вере на простору између негдашњег
српског и негдашњег хрватског племена потпуно опредељени и то сви листом су прихватили
српско име. Католици нису посвуда тако одлучно узели хрватско име. У Црној Гори и у
Далмацији, нарочито у Дубровнику и у околини, налази се хиљадама католика, који се признају
за Србе.“ (Алекса Ивић, О српском и хрватском имену, Београд 1922.)
14
Или, што рече један мој пријатељ: „Већ овлашан поглед на две-три насумично изабране странице из београдског и загребачког телефонског именика довољан је да нам покаже у којој смо
мери сви ми чисти Сербљи и Хорвати.“ Овоме се може додати куриозум да се актуелни челник
једне, и то не ма које хрватске политичке странке него баш Хрватске странке права, презива –
Срб, док се у списку учесника у бици код Ангоре, у којој је Србе предводио деспот Стефан Лазаревић, спомиње и српски витез са презименом Павелић.
15
При томе, нећу се насекирати и ако ми је промакло које „несрпско“ презиме. Чак да их је и педесетак, то је још увек око један одсто, а овај оглед не претендује на научну конзистентност да
би га већ толики удео могао угрозити. С друге стране, онима којима би такав пропуст могао попут леденог ветра пахнути по пламену њиховог родољубља (или домољубља), морам одмах да
кажем да је мени лично савршено свеједно да ли је неко – и да ли сам ја – Србин, Турчин, Хрват,
Јеврејин, Берберин или Тунгуз.
16
Још пре ере Немањића забележена су стална презимена. У међувремену, многа су се некад
славна наследна презимена угасила, па тако данас нема више Постниковића, Котроманића, Хребељановића, Обилића (мада има Кобилића), Вукодабовића, Четиревића и многих других.
17
На основу базе података у Министарству за унутрашње послове, Одељење за демографију београдског Завода за информатику и статистику урадило је анализу из које се види да је, у неком
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Ипак, колико год атрибут необичности био флуидан, тешко одредљив и
различит у гледањима разних људи, верујем да би се већина нас сложила да презимена као Ерић, Перић и Церић, рецимо, спадају у тзв. обична презимена, да
нека друга, иако врло позната, па и славна, као Нушић, Пашић, Попа, Тесла или
Пупин спадају у ређа и мање обична, док, на пример, Рњак, Ћулибрк, Беркењечевић, Борља, Злопорубовић и Сувочесмаковић сасвим јасно спадају у необична. Само се по себи разуме, дакле, да у овом каталогу, који, истакнимо то још
једном, не претендује ни на научност, ни на исцрпност, немају шта да траже
презимена настала од личних имена, попут Крстић, Радовић, Момчиловић или
Рељин, Савин и слична (настала од личних имена Крста, Раде, Момчило, Реља и
Сава). Исто важи за презимена изведена од такозваних календарских имена која
су листом страног порекла, као Ћириловић, Амброзић, Михаиловић, Алимпијевић или Авакумовић.18
Ипак, узимао сам презимена изведена од особито лепих архаичних личних имена када су ова згодно сложена од по два придева или придева и именице, попут Радогостић, Чудомировић, Љубибратић, Милидраговић, Милобратовић, Љубодраговић или Драгомировић, или Драгумило, али сам код оних без
икаквог презименског наставка поступао двојако: ако су подударна с још актуелним личним именима која су се са временом више-мање измодила, као Вуксан, Беран, Продан, Радан, Вучен, Миладин, Вукобрат, Радибрат, Драгобрат,
Милобрат, нисам их узимао, а уносио сам их ако су у форми данас већ сасвим
заборављених личних имена, каква су Витас, Барас, Вукас, Бајчета, Борота, Бокан, Којо, Субота, Дошен, Јањуш, Рашуо, Чалија, Шавија итд.19
Што се пак тиче многих презимена која су негде на граници између
„обичних“ и „необичних“, случај је већ тежи и ако бисмо хтели да потпуно изоставимо сва иоле „обична“ презимена а да се каталог састоји само од оних најживописнијих и сасвим необичних презимена (као што сам у почетку рада магловито замишљао), проблем избора био би врло, врло тежак, можда нерешив.
Јавила би се, наиме, многа презимена занимљива по форми или значењу, која би
било права грехота изоставити, а опет, не би их било могуће унети јер су у овом
часу – а тиме мислим на период од неколико последњих деценија – врло позната
и фреквентна и отуда не могу лако бити проглашена за необична.
Заиста, да ли у каталог „занимљивих“ презимена треба унети лепо презиме Витезовић, које је, уза све, и релативно мало раширено? Све до седамдесетих
година 20. века то презиме било је практично непознато изван уске регије између Ваљева и Ужица, али је данас опште познато по Миловану Витезовићу, песнику, драмском писцу и сатиричару, ког је у целој бившој Југославији, уз друга
часу док је рад на овом каталогу напредовао, у Београду било пријављено 28 особа које су у српској престоници биле једини носиоци својих презимена. То су презимена Алигрудић, Бадањац,
Бауковић, Циглењак, Црнокрака, Чорба, Говедаревић, Марс, Милосрдни, Немечек, Оплакан, Поправак, Послушни и Решетаровић, чији су носиоци мушкарци и Аласовић, Бадем, Банини, Барјактар, Баснић, Беч, Бистрица, Бресквар, Даровић, Детелић, Ејдус, Плачкић, Јазавац, Календар,
са женским носиоцима. Извор: „24 сата“, 11.5.2010, М. Јоксимовић.
18
У српској хришћанској антропонимији раније су била врло заступљена лична имена хебрејског, арамејског и грчког порекла, од којих су настала и многа презимена. Таква презимена у начелу нису уношена у овај каталог, осим погдешто – ако је са временом и променама у народним
навикама, обичајима и склоностима њихова основа постала непрепознатљива (као, рецимо Орестијевић, које је настало од имена Орест(ије)). Али су од најчешћих и утолико „обичних“ презимена ушла презимена Поповић и Попић, будући да су изведена од назива једног занимања.
19
Тако нису ушла презимена са ретким и занимљивим деминутивним завршетком -иш, као Николиш и Иваниш јер долазе од очитих актуелних личних имена Никола и Иван, али јесте Вук,
јер није изведено од личног имена већ директно од назива за тотемску дивљу животињу.
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његова дела, прославио сценарио за ТВ серију о Вуку Караџићу. И да ли међу
занимљива презимена спада Војиновић за које је до пре тридесет година знао
свак јер је свак бар једном у животу читао народну песму Женидба Душанова (у
којој млади царев сестрић Милош Војиновић игра безмало главну и надасве романтичну улогу), будући да данашња младеж много мање чита народну књижевност а да то презиме данас није баш често, или бар није видно у јавном животу?
На та и слична питања могао се дати само један одговор: у каталог треба
да уђу сва српска презимена која су занимљива било са своје звучности, било
услед морфолошке или значењске особености. Свака селекција која би игнорисала било који од наведених квалитета била би неоправдано рестриктивна и у
великом делу произвољна. Овај закључак водио је неминовно у знатно проширење поља које је ваљало истражити. Али, још пре тога ваљало је поставити и
мерила која би то широко поље разумно сузила. Таквих је мерила било више, а
нису сва могла бити јасна и чврста.
У Срба, а тако је и у других народа, многа презимена настала су приликом сеоба, када су изведена од етнонима (назива за народе) или од имена земаља или покрајина из којих је нека фамилија дошла у своје ново станиште.20 Њих
овде нисам узимао, јер не иду у исти ред с презименима изведеним од заједничких именица, описних и присвојних придева, глагола, надимака и осталих врста
речи, а готово никада нису ни необична. Додуше, с етимологијама се не може
увек бити начисто, па и ту има занимљивих прича. Тако Бугарин, Бугарчић и
Бугариновић долазе, наводно, од апелатива бугарин у значењу баштован, јер је
кнез Милош за своје прве владавине по ободу Београда населио Бугаре, који су
град снабдевали поврћем21 (иста именица је у јужнијим брдским крајевима још
од средњег века значила овчар, или чобанин), док је Грчић можда настало од
придева грк = горак. Изостављао сам и сва презимена изведена од разних врста
топонима (ојконима – имена насеља и њихових делова, оронима – имена планина, брегова и брежуљака, хидронима – имена река, потока и језера итд),22 као и у
форми ктетика (присвојнопридевској форми од имена градова и села), јер су и
она, као и она претходна, изведена од властитих имена.23
20

Ту спадају презимена данашњих српских фамилија која гласе: Рус, Француз, Хрваћанин, Грк
и Грковић, Турк, Влах, Цинцар, Бугарски, Мађарац, Талијан, Татарин, Арнаут и Арнаутовић
итд. Из истог разлога изостала су и бројна презимена изведена од самог имена српског народа –
Срб, Србаковски, Србијановић, Србин, Србинац, Србинов(ски), Србиновић, Србић, Србљак, Србљан, Србљанин, Србљановић, Србљин, Србобран, Србовић, Србулов и Србуловић, као и сва
презимена изведена од имена географских регија, попут Србијанац, Црногорац, Босанац, Херцеговац, Шумадинац, Сремац, Бачванин, Косовац, Загорац, Подгорац, Покрајац, Посавац, Подунавац, Полимац итд.
21
ВАВИЋ ГРОС 2011, стр.10.
22
Попут Мостарац, Смедеревац, Сомборац, Колашинац, Пећанац, Креманац, Кузминац, Бечејац,
Мрачајац, Судимац, Бишевац, Бајац, Белопољац, Црнобарац, Врањанац, Пироћанац, Прњаворац;
Шапчанин, Гачанин, Дубичанин, Кршљанин, Бањанин, Ађанин, Ашанин, Штављанин, Лештанин, Падежанин, Парежанин, Ржаничанин, Заблаћанин, Купрешанин, Заграђанин, Беочанин,
Саничанин, Жерађанин, Сарајлија (и Сарајлић), Скопљак; Моравац, Пивљанин, Дрињаковић и
Дринчић, затим Космајац, Голијанин, Старовлах, вероватно и Змијанац, и Чеканац (од имена места Змијање и Чекање) и још многа. Но, није био редак ни обрнути процес, па је тако, наводно,
презиме Матаруга дало назив месту, а није оно настало од имена места, да и не говоримо о многим варошима, селима и засеоцима која су добила имена, често у облицима плурала, управо по
појединцима или фамилијама које су их основале или у целости формирале (Вариводе, Попучке,
Неменикуће, Бранчић, Отиловићи, Брадићи, Бановићи и многа друга).
23
Попут Мошорински, Сенћански, Гајдобрански, Вишњички, Пивнички, затим Кљајићево, Милошево, Остојићево, Драгачево, Платичево итд. Ипак, нека таква презимена су ми вероватно
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Из истих разлога сматрао сам да не би требало да узимам презимена настала од актуелних хипокористика (имена од миља), као ни она изведена од иначе кудикамо ређих аугментативних и пејоративних облика. Стога овде нема презимена попут Машковић (изведено од Машко, а ово пре тога вероватно од Марјан) или Љушковић (настало од Љушко, а ово даље од Љубисав, Љубивој или
којег сличног), затим Грубин, Мојсин, Аћин, Пајчин, Перчин (насталих од Груба, а ово од Грубиша, Мојса, а ово од Мојсије, Аћа, од Аћим, Паја и Пајко, а ова
од Павле, Перко, од Петар) и многих других тог типа. Словенска преоблика правих имена у имена из наклоности или тепања древан је и врло разуђен процес
(нпр. Драгољуб – Драгоје – Драле – Драја – Гага и сл.) и многа данашња „права
имена“ била су у некој ранијој фази народног живота хипокористици, а нека и
аугментативи, али мени је неки осећај говорио да ову подврсту презимена не
узимам. Напротив, презимена настала од старијих, сасвим заборављених хипокористика и аугментатива српског порекла, па и личних имена изгубљених у дубљој прошлости, бележио сам као „пуноправна“ с презименима насталим од надимака и апелатива, па су и поједина презимена изведена од таквих личних имена и имена од миља ушла у каталог ако су њихове основе данас постале непрепознатљиве (или једва препознатљиве) као лична имена упркос томе што су некада била популарна.24 Поред ових, сматрао сам да могу унети и нека презимена
од аугментатива и њима сличних облика чак и када су заснована на личном имену ако су унеколико сложена, или бар одају такав утисак, као Ивандекић или Јовандерић (и Јовандарић) или Јовакарић и Јовалекић, али сам изоставио такође
изразито презиме Тривунџа, јер оно ни уз помоћ свог снажног наставка није довољно одмакло од личног имена које чини његову основу.
Многа презимена настала су од назива за занате и друга занимања којима
су се бавили истакнути представници појединих породица, а познато је да се у
целом свету по томе највише истакао ковачки занат. Уопште узев, презимена настала од назива занимања и војних и свештеничких чинова углавном су се показала као занимљива, утолико пре уколико су долазила од назива за старе занате
(као Казанџија, Терзија, Калајџија и сл.) и неке заборављене професије.
Уз то, надевање шаљивих, подругљивих, па и увредљивих надимака од
давнине је било омиљена ментална вежба унутар људских групација, па су многи синови, кћери и унучићи стекли презимена изведена од атрибута који су,
основано или не, приписивани неком од њихових предака. У тој групи су, ван
сваке сумње, и најживописнија наша презимена, која у знатном броју потичу из
Лике, Крајине и Херцеговине, попут Ћук, Гузина, Шакота, Курајица, Кривошија, Црнобрња, Мучибабић и сл., у нешто мањој мери и из Војводине, као Ћурлин, Пичикин, Накрајкућин, или Ватраљев, Дињачки, Мушицки, Поучки итд.25
промакла (било је, наиме, таквих случајева, попут Гардиновачки, Чавошки, Каћански и Дороњски, која су у последњи час избачена) јер им у часу усхићења њиховом необичношћу нисам препознао основу (која се кадшто и не поклапа с изворним именом локалитета), или зато што се, напросто, не могу знати имена свих насеља, места, брда и потока у крајевима где живе или где су
некад живели Срби. А после је већ било много теже уочити их и одстранити.
24
Таква су презимена домаћег порекла изведена од старих личних имена Богун, Грубиша, Лакуш, Бралуш, Мркуш, Малуш, Тврдиша, Мрвош, Витош, Мркаљ, Мрваљ, Владуљ, Братуљ, Костреш Игрутин, Градоје, Прстоје, Кирлоје, Лепоје, Белоје, Красоје, Сладоје и Негоје, Познан, Зрна, Зосим, Иконом, Дабижив, Умиљен и других, а таква су и она изведена од хипокористика, попут Бајковић, Дајковић, Мајковић, Врсајковић, Дејковић и многим другим.
25
Популарно објашњење бројних шаљивих и подругљивих презимена у Лици и Крајини каже да
су Срби, штитећи се од војне и пореске обавезе, давали лажне податке аустријским пописивачима о својим и комшијским презименима, па су тако, наводно, настала и сачувала се многа „сме-
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Долазак до неких одредница у овом презименику пратиле су читаве мале
приче. Једна гласи: Испред негдашњег драгстора у Нушићевој улици стоје на
летњој врућини и цевче пиво из боце два човека. Не знају се, али наздраве један
другом – кад су већ ту, на истом задатку. „Газивода“ – представи се један. „Водогаз“ – одговори други. Док су рашчистили да ту нико никог не зафркава, морали су попити још по једну… Обојица су на овом списку, у групи с Попиводом, Париводом и Вариводом. Пивопија засад недостаје, али није искључено да
ће се и он ускоро појавити.
Било је сигурно још много и много сличних доживљаја људи с тако необичним презименима, као што је онај када је на неком војном маневру у којем
су учествовале јединице из разних крајева некадашње Југославије извесни мајор
Рикало, командир здруженог батаљона, окренуо пољски телефон и своме потчињеном, капетану Мукалу, наредио да његова чета сместа отвори ватру на непријатеља који надире свом силом. Чувши како се њему непознат виши официр
представља, капетан је гневно помислио да се неко опет шегачи с њим због презимена и – залупио слушалицу! Да вежба не би пропала морали су му брже-боље послати наредбу по куриру. Сличан је био случај још двојице официра у војсци: када се, на некој свечаности, први сасвим недужно представио другоме као
Курић, овај други, који се презивао Карић, умало му, наводно, није скочио за гушу...
И Срби су, као и ваљда сви народи света, а они на раскршћима великих
историјских путних праваца свакако, столећима живели у суседству с разним
другим народима и мешали се с њима, што је оставило видног трага и у презименику данашње српске државе. Ипак, презимена очигледно страног порекла и
више-мање непромењена у односу на своју изворну форму нисам узимао без обзира на то да ли су породице које их носе данас асимиловане и већ одавно сматрају себе српским или су и током више деценија па и столећа сачувале знање
језика предака и осећање припадности нацији из које су потекле. То су презимена попут Винавер, Бауер, Вајферт, Цихабер, Пукмајстер, Моргенштерн, Киш и
Кишдобрански, Кон, Ленц, Блам, Клајн, Грос, Давичо, Барух, Израел, Кабиљо,
Жигон, затим Фила, Кумануди, Бајлони, Халкозовић, Баронијан, па Грм и Грмек, Плехачек, Безуха, Соколов, Воронцов, Полети, Гоати, Пероло, Деполо, Мушкатело, Маргарино, Дел Монако, Де Лука, па онда у новије време Хури, Абу
Самра, Малих, Хонда, Фукуда, Јамасаки, Кумалаканта, Пилилини итд. Не бих
волео да неко помисли да желим да у ма ком погледу дискриминишем особе или
породице с тим презименима у односу на оне чија су презимена јасно укорењена
у српском језику. Штавише, међу њиховим носиоцима има људи за које би свак
пожелео да су му најрођенији род, да и не помињемо славне и заслужне појединце из тих породица, као што су били Станислав Винавер, Лаза Пачу, Ђорђе
Вајферт, Геца Кон, Бреда Калеф, Рахела Ферари, Стево Жигон и Данило Киш и
као што су Миша Блам и Иван Клајн – да поменем само неке. Али, сва презимена сачињена од лако препознатљиве грађе из туђих језика сама по себи штрче,

шна“ презимена из тих крајева. У тој легенди вероватно постоји и зрно истине, али чињеница да
житељи других српских крајева под Аустроугарском нису смислили сличан асортиман презимена упућује на мисао да су прави узроци настанка таквих презимена били, заправо, локални менталитет и дух једног времена. В. Михајловић то узима као дато кад каже „...јер се у нашем ономастичком систему врло ретко срећу надимци који истичу позитивне особине његовог носиоца.“
(МИХАЈЛОВИЋ 2002:18).
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њиховим би се увођењем изгубила елементарна упоредљивост међу аутохтоним
презименима и мој би се презименик претворио у маглу.26
Нисам узимао презимена страног порекла ни ако су настала од речи из
блиских нам словенских језика, као македонског, словеначког, чешког, словачког, русинског, руског или бугарског, па ни када их носе грађани Србије са српским личним именима. Још мање сам сматрао да треба да узимам презимена изведена од јасно разлучивих речи из суседних нам несловенских језика – немачка, румунска, мађарска или албанска, попут Дракулић (од Дракул), Фирулесковић (од Фирул(еску)), Секељевић и Балашевић (од Секељи и Балаж) , Гашевић
(од Гаши) и сл. Овоме ваља додати и сва презимена Срба у дијаспори, чак и када
су национално јасно опредељени као Срби, ако су им презимена скована од речи
страног порекла.27
Из истог разлога нисам узимао ни презимена која вуку јасне корене из
арапског, турског или персијског језика и којих има јако много, као Ефендић,
Урсуз, Чакмак, Карахасан и сл., без обзира на чињеницу да би се за многа од
њих могло рећи да припадају – или су колико до јуче припадала – фамилијама
етничких Срба.28 Како се Бошњаци и у Србији сматрају припадницима засебне
нације, нисам узимао ни она бошњачка презимена која су по етимологији чисто
српска, као Шаренкапић, Шмрковић, Растодер, Хрњица, Поздерац или Хукић,
или, тачније – и ово важи за цели каталог – нисам их узимао ако сам по подацима који су ми били доступни закључио да се у национално-традицијском погледу те породице не сматрају српским.29
26

Та велика група разнородних презимена могла би се приказати као засебно поглавље неког
сличног каталога, јер многа међу њима чине данас део свеукупног српског презименара (као
што је Конфорти – презиме породице коју је почетком 19. века засновао неки Наполеонов војник, оставши у Далмацији и приклонивши се у свему српској средини), али би сва она, бар са
становишта српског језика, још увек остала значењски непрозирна, док би покушај да се сложе у
низове сродне по звучности био јалов посао.
27
Број Срба у дијаспори није познат, а још је мање познато колико њих чува презимена с којима
су дошли тамо где данас живе. Али, познато је да у земљама с којима се граничила Југославија
данас живи на десетине хиљада Срба, при чему многи, и када се изјашњавају као Срби, носе
имена и презимена уобичајена у народу и језику те земље, јер је политика присилне асимилације
свуда била уобичајена. Само у Албанији има око 30.000 Срба и Црногораца који листом носе албанска презимена („Политика“ 12.11.2010. и РТС1 „Квадратура круга“, 13.11.2010.)
28
Припадници исламске вероисповести на тлу бивше Југославије који говоре неким од језика
насталих цепањем никад сасвим стабилизованог српскохрватског језичког бића у већини су српског етничког порекла, али им је, услед извесних специфичности у културној баштини и разних
политичких околности, 1971. године признат статус засебне нације под именом Муслимани, мада је међу њима, разуме се, био и знатан проценат атеиста, било да су потицали из некад исламизираних словенских породица, било од давно досељених и асимилованих Турака, Арапа, Татара и других оријенталаца. Неки од њих и после тога су инсистирали на свом српском етницитету и културном идентитету, као што је чинио славни писац Меша Селимовић. Од осамостаљења Босне и Херцеговине 1992. званично име на целом бившем југословенском простору им је
Бошњаци (мада део њих, како у Босни тако и у Црној Гори и Србији, у званичним пописима и
данас себе назива Муслиманима), али свој, дакле бошњачки језик, што из неупућености, што
под упливом новоформиране идеологије и политичког фактора (а и гарантија из Дејтонског
споразума) већма зову босанским.
29
На ово би се могла ставити примедба да су та презимена настала уредним „радом“ српског језика и унутар неког дела српског етничког простора (кадшто и усред њега), те се могу сматрати
српским без обзира на национална опредељења њихових данашњих неких или свих носилаца.
Али, ако овај каталог икада доспе у штампу и изађе у јавност, верујем да ће се и с овако опрезно
постављеним критеријумима наћи ко ће му пребацити да је ту и тамо дирнуо у туђе, па како би
тек било када би се у њему нашло мноштво презимена од породица у којима данас нема ниједне
особе која би себе сматрала припадником српске нације?!
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Напротив, презимена од некад и овде одомаћених војничких титула из
оријенталних језика, као што су Сердаревић, Диздаревић или Султановић, сматрао сам да треба да уђу ако их носе и српске породице (или особе и групе које
не полажу много на своју националну или верску припадност), као и слична
презимена од грчких и латинских речи за војна и свештена звања, попут Синђелић, Капетановић, Краљевић, Ћесаревић или Цар.
Осим изнимно, дакле, нисам узимао презимена изведена у целости од речи из источних језика ни када нису везана искључиво за Бошњаке и ислам. Разлог је исти онај који важи за презимена узета од западних народа или изведена
из западноевропских језика. Таква су бројна презимена као Агановић, Амановић, Пашагић и Пашајлић, Ајдарпашић, Ашћерић, Ећимовић, Фундук, Хаџибабић, Алваџијевић, Муламехмедовић, Калајџисалиховић, Ганибеговић, Балугџић,
Јахура итд. Многа таква презимена носе и православни хришћани, већма западно од Дрине и северно од Саве и Дунава, штавише, некима се, а таква су, на
пример, Бајазит и Бајазетов, Бутулија, Зафир, Јарамаз и многа друга, диче искључиво хришћанске породице, и то поглавито оне које себе сматрају Србима
од старине, а знатно ређе оне које се сматрају хрватским, већма зависно од тога
да ли су православци или католици.30
Напротив, уносио сам она презимена чија етимологија није српска, па
чак ни словенска, ако их носе српске породице а током времена туђице у њиховом корену су се потпуно асимиловале и престале осећати као стране речи, попут Поп(ов)ић, Чорбић, Пекмезовић или Ршумовић. Поред ових, уносио сам и
презимена у којима ни старији нараштаји, а новији поготово, већ не могу да разлуче страну језичку основу а камоли да јој препознају значење, иако можда слуте да је она туђа. Ово попуштање сасвим сигурно ме води у извесне недоследности, али таквих презимена је много, већином су занимљива, а потичу са разних
страна, што с Оријента31, што из околних и оближњих народа.32
Било је у прошлости а има и данас људи несрпског порекла који не само
што су се населили и засновали породице међу Србима те својим делима задужили српску науку и српски народ већ су кадшто и своја презимена прилагодили додајући им типичне српске наставке. Она су овде уношена сходно претходним објашњењима – ако су туђинске речи у основи њихових презимена на тај
начин постале више-мање непрепознатљиве. Такви су били, примерице, Коста
30

Таква су и готово сва презимена на -башић, која, бар у Србији, носе управо породице српскоправославне провенијенције, иако су у потпуности скована од оријенталног језичког материјала,
турског или турско-арапског. Међу њима су Бимбашић, Буљубашић, Делибашић, Терзибашић,
Курбашић, Субашић, Илибашић, Касабашић, Коварбашић, Одабашић, Малбашић, Ћојбашић,
Харамбашић и Бакалбашић (може бити да их има још), а само Курбашић и, донекле, Субашић из
те групе имају и представникâ бо шњачке националности. Напротив, презимена сложена од личног имена арапског или турског порекла и завршетка -башић попут Омербашић, носе, колико
сам могао приметити, само муслиманске, бошњачке породице.
31
Попут Адашевић (<тур. имењак), Абаџић (<тур. сукно), Балабан (<тур. неспретан), Дишљенковић (<тур. зубоња), Алавања (<тур. неуљудна особа), Арбутина (<тур. простак), Ћорлука
(<тур. тврдоглав), Алтипармаков (<тур. шестопрст), Ђумругџић (<тур. царина), Узуновић
(<тур. висок), Чолак, Чолић и Чолаковић (<тур. једнорук), Абрашевић (<арап. пегав), Ћетеновић
(<арап. лан), Абадић (<арап. роб), Миражџић (<арап. наследство), Топузовић (<арап. буздован),
Керезовић (<арап-перс. трешња), Борозан (<перс. трубач) итд. (МИХАЈЛОВИЋ 2002:92)
32
Попут Битанга (<мађ. пробисвет), Кочијашевић (<мађ. возач), Сабовљевић (<мађ. кројач), Базавета (<рум. разрок), Кустурица (<румун. туп нож), Бадовинац (<старонем. baldovin < bald –
смео + wini – друг и некада je било познато као традиционално име фландријских грофова), Кокеза (<алб. зрно), Тајхтеровић (<нем. рибњак), Даскаловић (<грч. учитељ), Деспотовић (<грч.
господар), Стаматовић (< грч. стати) итд. (МИХАЈЛОВИЋ 2002).
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Шрепловић (1836–1872), познати српски архитекта, Михаило Валтровић (1839–
1915), који је био професор Велике школе, управник Народног музеја и оснивач
Српског археолошког друштва. Њихова су презимена немачког порекла и у
свом изворном облику гласила су Шрепл и Валтер.33 Занимљив је случај генерала Павла Јуришића (1848–1922), јунака српско-турских и балканских ратова, који је своје пруско име и презиме Паулус Штурм дословно превео и тако уклопио
у српски именик и презименик, а слично је поступио и наш велики језикословац, својевремено ректор београдског универзитета и дугогодишњи председник
САНУ, Александар Белић, чије је породично име најпре било Вајс.
Уз то, уносио сам презимена изведена од туђица за називе предмета који
су некад били у свакодневној употреби а данас су сасвим нестали или лагано нестају из употребе (као што су турцизми кубура, саџак или сантрач, при чему последња, која у Србији данас још ту и тамо означава бунарско витло унутар ограде са квадратном основом, своје далеко порекло вуче, преко арапског и персијског, од санскртске речи за квадрат и за шах) или појаве за које нисмо ни стварали сопствене речи (Џомба) или смо их имали, али су туђице, бар у неком периоду, биле у једнако широкој употреби или чак и популарније (Комшић, Дунђеровић).
С обзиром на знатан удео ијекаваца у бићу српског народа, број презимена у ијекавском лику веома је мали. Узимао сам их, нарочито када су настала од
сложеница, попут Бјелобаба или Бјелобрада, или када су „прошла“ јотовање, као
Ђеверица и Ђедовић. Али, будући да су такви облици пре изузетак, давао сам их
само у фусноти ако су имала своје екавске парњаке (Бјелогрлић уз Белогрлић,
Бјелобрк уз Белобрк и сл.).
Мада је у Србији, поглавито у Београду и у Војводини, велик број досељеника из Црне Горе који су већином и држављани Србије, Црногорци се од пре
неколико деценија званично сматрају припадницима засебне нације. Неко ће можда приметити да то подвајање и није само политичко и идеолошко, да је уз више него видне сличности и несумњиву сродност увек било и видних разлика,
али се мора рећи и да у самој Црној Гори релативно висок проценат аутохтоног
становништва себе и своје црногорство дан-данас види једино у склопу српства.
Разуме се, питање етничких идентитета на подручју бивше Југославије није тема за расправљање на овом месту, тим пре што су ти идентитети често у стању
настајања, а не вековног постојања и што су они веома често предмет самоодређења сваког појединца. Нас овде занимају једино чињенице које могу утицати
на не баш чврсте и јасне критеријуме за избор презимена у овом каталогу. Дакле, мимо свих политички условљених гледања, чињеница је да су многа српска
и црногорска презимена заједничка (пођимо од Караџић!)34 а да су језичке разлике мале. Ипак, настојао сам – клонећи се повлачења оштрих граница, јер не
само што за тако шта нисам довољно учен већ и не верујем да је такве границе
могуће повући – да не узимам карактеристична црногорска презимена којих
иначе у Србији и међу Србима из севернијих прекодринских крајева нема или
их бар није било пре колонизација у 20. веку. Зато нисам узимао презимена по33

Слични су примери Остермановић, Брауновић, Кацлеровић, Орајнеровић, Штернић у Београду, Шмелцеровић у Лесковцу, Веберовић на Убу, Прудеровић у Мајуру у Мачви, Шацеровић у
Ушћу код Обреновца, Лаудановић у околини Горњег Милановца, итд. (Наведено према (ПАВЛОВИЋ 1998.)
34
Као потврда овог уверења нека послужи кратак цитат из једне озбиљне, научне књиге: „Бубалонић: у Лозници (Србија); у Бјелопавлићима (Црна Гора); у Подибру (Србија); у Хрватској:
околина Винковаца и Жупање.“ ( МИХАЈЛОВИЋ 2002:110).
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пут Шошкић, Шћекић, Микијељ(евић), Говернадуровић, Мараш, Шпадијер, Шекуларац, Каписода, и сл. Нарочито је Бока пуна необичних презимена, али сам
сматрао да та презимена, па и када су по етимологији српска (а таква су била и
по дојучерашњој националној идеологији), не би требало да уђу у овај избор
осим када сам ценио да је њихових носилаца у Србији или другде по српским
крајевима било у неком броју и раније, можда и пре Другог светског рата, а свакако бар од пре четрдесетак година и да многи међу њима себе сматрају Србима. За овакав оглед мања је штета ако се из незнања наведу и нека занимљива
презимена чији се носиоци данас можда сматрају Црногорцима али не и Србима
од тога да се она не наведу ако се по административним и идеолошким критеријумима њихови носиоци сматрају Србима. Можда сам погрешио што нисам унео
тако занимљива презимена као што су Амигопривелић, Проколаб, Каписазовић,
Протулипац и још нека исто тако ретка, али то нисам учинио јер о њима не знам
ништа а нисам био вољан да запињем из петних жила да утврдим да ли задовољавају постављене критеријуме.35

ПОРЕКЛО ПРЕЗИМЕНА И ЊИХОВА ЗНАЧЕЊА
У већини случајева, етимологија наших презимена јасна је већ на први
поглед (као Добрић, Коларевић, Мршевић, Дебељковић, Прцић, Мудроња, Куга,
Злојутро или Вртикапа). Радећи на овом огледу сазнао сам да имамо и више научних и публицистичких радова који се баве том материјом, јер постоје многа
презимена чија је етимологија сасвим нејасна или тешко прозирна, запретана у
архаичним или дијалекатским слојевима језика. Има их краћих, као Прбић, Вемић, Чмерић, Гвоић, Хлаић, Гојгић, затим Ваван, Карна, Гонда, Ђмура, Шатава
итд., средње дужине, као Фафулић, Азарић, Чкаулић или Брндушић, дужих (четворосложних), као Праизовић и Камбасковић и дугих, као Јамандиловић, Беркењечевић и Џингалашевић.36 Многа су настала од страних речи које се више не
препознају у основи презимена, па тако Клободановић долази од турско-арапске
позајмљенице из персијског, где kilibdan означава свилену траку откану срмом
или златом, док Лештарић у себи скрива атрибут брзине. 37 Међу овима има и
35

Ко жели да се овим поближе забави, на интернету ће наћи мноштво презимена с подацима о
кретању црногорских братстава која су их носила или их и данас носе (нпр. http://p210.ezboard.
com/Przimena/fistorijabalkanafrm20.showMessage?topicID=281.topic).
36
Тако је брдар назив за занатлију који израђује брда, синг. брдо, део прибора на ткачком разбоју, а табаџија је онај који „табањем“ дрвеном пракљачом омекшава вунене тканине. У литератури се, такође, може наћи и податак да је презиме Какардаковић настало нејасним путем од пејоративног етничког назива којим у Пологу означавају људе муслиманске вере а српског језика
(МИХАЈЛОВИЋ 2002:492), презиме Либан долази од старог глагола либати – халапљиво јести
или пити (стр.688), док Кукић не спада у „анатомска“ презимена попут Плећић, Ребрача или
Ного, јер, према В. Михајловићу, долази од имена словенског демона чије је име било Кук или
Кука (отуда изрека О Куковдану или О Кукову-дне, у значењу никад) који је живео у тами и служио за плашење деце, слично бауку или бабароги. (стр. 632)
37
Будући да ово презиме сам носим, записаћу овде да је дошло из италијанског (lesto > лештар
= брз, окретан) и донела га је као наследно презиме српска фамилија која је по свој прилици с
Аустријанцима 1718. дошла на нову границу код Осечине из краја између Книна, Бенковца и Задра, где се снажан млетачки утицај од давнине смењивао с аустријским и где су се трајна презимена формирала знатно раније него у Србији. Оно је занимљиво и по томе што његови данашњи
носиоци никада нису ни чули за придев лештар, а камоли да му знају значење (иначе дато у 11.
тому Речника САНУ, као и у Рјечнику ЈАЗУ), иако тај придев зна и користи свако, стар и млад,
ко је колико јуче дошао из Книнске крајине, где Лештарића, међутим, нема читавих триста лета.
С њим по свој прилици није сродно презиме Лештаркић, које долази од имена за птицу лештарку (лат. Bonasa bonasia) из породице кока (уп. лèштâр = лесков шумарак).
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варавих, па је тако Мамутовић, које сам навео забаве ради и сместио у групу зоонима, презимена изведених од назива за животиње (јер знам да би га данас већина видела као изведено од именице мамут) настало, заправо, од турског личног имена Мамут (а ово, опет, од арапског Махмуд, које је по значењу најближе
нашим старим именима Хвал и Хвалиша).
Поред тога, у овај каталог ушло је више презимена која су по свом значењу и саставу јасна, али је нејасно како су настала, зашто су речи које их чине
узете за презимена. Међу таквима се посебно уочавају четири – Музика, Преглед, Поправак и Македонска Торбица. Прва три су апстрактне именице, које у
себи не носе никакву атрибуцију, те стога немају оно битно својство које би их
чинило погодним за презимена. Ово се види већ при овлашном погледу на типологију именица које су иначе узимане за презимена, пошто све оне означавају
или занимања, особине, или ентитете (предмете, биљке или животиње) чија
својства се желе приписати ономе коме се надева надимак што ће с протицањем
времена постати презиме, или му се приписује власништво над њима.38 Овде то
није случај, јер именице музика, поправак и преглед таква својства немају, па се
мора помислити да су баш те и такве именице изабране за презимена свесно и
промишљено, да би се остварио неки пожељан и плански одређен концепт.
Свако од ових презимена, сасвим сигурно, има своју занимљиву причу.
Какву и када је она настала? Одговор на та и друга слична питања препуштам
самим њиховим носиоцима, зналцима и научним истраживачима. Мени је било
довољно ако је неко презиме записано у матичним књигама или у научној литератури као српско, или је потврђено постојањем бар једног надгробног споменика на неком српском гробљу или је на споменику исписано ћирилским писмом,
или ако има бар неколико представника с личним именима типичним за Србе у
телефонском именику Београда или којег другог од градова или села у Србији
или другде где је доскора било или још има српског живља. Најмање један од
ових битних критеријума испуњавају сва презимена наведена у овом каталогу
осим њих пет, од којих претходна три, као и следеће, четврто, имају само по једног представника у телефонској књизи.
Четврто презиме за које нисам нашао више носилаца јесте Македонска
Торбица. Могуће је да носилаца тог презимена има више, али је само једна особа заведена у телефонски именик Београда. И мада се његов други део, именица
торбица, довољно често јавља као презиме, загонетност целог дводелног презимена је у томе што његов први део, придев у женском роду, није могао стајати
самостално и вршити функцију презимена ни код Македонаца и Бугара, где су
презимена на -ски уобичајена. Судећи по томе, може лако бити да је то изузетно
двојно презиме комбинација неког самостално одабраног уметничког и правог
презимена.
Но, нити ко забрањује да нова презимена и данас настају, нити ко може
тврдити да смишљање сасвим нових и оригиналних презимена неће у будућности ући у моду и да се Срби у даљој будућности (ако их тада још буде) неће чак
такмичити у томе ко ће међу њима имати оригиналније и чудноватије, дотле нечувено и невиђено презиме.39
38

Таква су Зец, Јарац, Врана, Паун, Краљ, Мудроња, Шапоња, Пустиња, Попара, Сурутка, Грабеж, Тртица, и многа друга – све саме именице за сликовите или опипљиве ствари.
39
Процес патронимизације може се врло лепо пратити на примерима нових антропонима који
нису послужили као основа за заједничко презивање појединих породица. Тако, на пример, у нашем савременом фонду антропонима, антропоним Слободан je необично фреквентан, али до
сада није забележено ниједно презиме које би гласило Слободановић или Слобић. То исто важи
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Пето презиме нема ниједног представника ни у телефонском именику, ни
у Речнику САНУ, али је упркос томе одлично документовано. То је презиме
Субботић. Међу његовим носиоцима били су знаменити Јован Субботић, доктор
права и филозофије, аустријски царски цензор али и борац за српска и хрватска
национална права и уредник Летописа Матице српске, чије су песме и драме у
стиховима штампане ћирилицом у неколико томова у Новом Саду 1868, његов
син и „отац српске хирургије“ проф. др Војислав Субботић, (уп. Војносанитетски преглед Војске Србије, св. 65/2008), др Анка Гођевац-Субботић, прва жена
доктор права на Универзитету у Београду, др Иван Субботић, дипломата и, вероватно, неке друге, мање истакнуте личности. Но, осим у литератури, изгледа
да се то презиме данас не може наћи или се бар не може наћи у том свом облику. Сва је прилика да се оно „слило“ и спојило с презименом Суботић, можда
под дејством бирократске присиле, која је спречавала одступање од правописне
норме. Објашњење његовог другог, онеобичавајућег „б“ нисам нашао нигде и
једино слутим да има везе са старијим српским или ширим словенским коренима.40

СТРУКТУРА КАТАЛОГА
Овај презименар својеврстан је опис животног окружења у разним крајевима и разним околностима у којима је живео српски народ, нарочито кроз последња два или три столећа. Милка Ивић, чија је лингвистичка мисао позната и
призната широм земаљске кугле, истиче да речи, разни језички облици и обрти
откривају садржај народног знања и мишљења. И многа необична презимена настала су само зато да би изразила специфичну осећајност коју је несвесно гајила
нека средина у периоду њиховог настанка – да и не говоримо о томе да нам она
предочавају стварност минулих епоха кроз предмете, појаве, занимања, одећу и
оружје, јела, воће и поврће, ликове и карактере које сва та презимена констатују
или описују својим често веома надахнутим облицима. Будући такав, а у настојању да поред садржинских укључи и важне фонске аспекте српског презименика, овај већ не тако мали каталог груписао је презимена у главном корпусу према начелу слагања завршетака, што га – само донекле, наравно – чини сличним
обрнутом презименару.
Због свега тога, овај каталог није могао бити „срезан из једног комада“.
Насупрот полазној идеји да то буде један прост и релативно кратак списак, њега
сада творе три велике основне групе презимена, уз три засебна одељка.
Одмах иза Увода, део под насловом Излог доноси 101 необично презиме.
Сужени избор од око 2% од укупног броја презимена сачињен је колико зато да
би се остварио полазни циљ – стварање забавне листе од сто упечатљивих презимена, толико и да би се одмах схватило каква се све „роба“ може наћи унутар
и за књишка имена Родољуб, Ватрослав и многа друга, која једноставно нису могла да постану
основе за патрониме, jep je процес устаљивања презимена био завршен пре њихове пенетрације
у наш антропонимијски фонд. Ипак, културне навике, мода или нови манири могли би донети и
неки нов талас патронимизације, ко зна?
40
Именица субота долази од грчке речи sábbaton, а ова од хебрејске shabbath – одмор, па се на
неким словенским језицима пише с двоструким „б“. У сваком случају, презиме Јована и Војислава Субботића уклесано је у камен у том облику, како на њиховом импресивном мада непретенциозном споменику на земунском Гардошу, тако и на бисти у улици Др Суботића старијег на
Савском венцу (али не и на постаменту споменика Јовану Суботићу на Калемегдану).
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каталога. Одмах да кажем: нека нико не жури да помисли да су та презимена у
Излогу далеко најзанимљивија! Још бар пет једнако ефектних спискова од по
сто сасвим других презимена може се направити од грађе овог каталога. Разуме
се, пазио сам да у тај најавни списак уђу она презимена која одликује нека ретка
фонетска зачкољица (попут скривеног полугласа, као у Бкић, Блдић и Ђмура)
или атипична стартна гласовна група, какве су чкр- и чпр- (као у Чкркић или
Чпрљак), моћно слоготворно р (као у Рњак, Рстић или Рмандић), чудновата, можда онопатопејна морфологија, као у Фрфулановић или Зврмбаловић – у овом
потоњем на почетку је нагомилано ни мање ни више него пет консонаната! – непрозирно значење као у Додналенић или Ноџоњић или, напросто, необичан избор за име по ком се познаје нека породица, као што су Шуша, Кењало, Зломужница, Кусостајковац или Лелекур.
Следи главни корпус, који је подељен у три главна сегмента. Први део
доноси тросложна и вишесложна презимена која се завршавају деминутивним
наставком -ић, било да овој ознаци деминутива претходи било да не претходи
неки од придевских наставака – описно -ав или наставак припадања -ов/-ев. Таквих презимена (тј. с наставком -ић) овде има више од половине свих наведених
презимена, при чему најдужа, као Гавранкапетановић или Карарадовановић,
скована од по две речи, садрже чак по седам слогова.
Други део бави се презименима без наставка -ић. Поред двосложних и вишесложних „недеминутивних“ презимена, Други део укључује и бројна деминутивна презимена на -ца (попут Корица, Брадвица, Врећица, Копривица итд.), као
и малобројна једносложна презимена, већма зоониме, попут Ћук, Вук, Јеж, Рис,
Мрав, Ждрал, али и друга, као Краљ, Цар, Свак, Мрак итд.
Сваки од прва два дела главног корпуса доноси најпре, у виду уводних
поглавља, избор краћих и дужих „тематских гнезда“ и живописних сложеница.
Тематска гнезда не укључују сва презимена на исту тему већ само један део презимена која повезује та врста сродства, а настала су „извлачењем“ из укупног
корпуса сакупљених презимена, када је учесталост оних сродних по значењу постала уочљива. Тако се у сваком од прва два дела главног корпуса јавља најпре
по више група презимена с неким заједничким именитељем (нарави и склоности, боје, јела и пића, дивље и домаће животиње, оружје, одевни предмети итд.)
Ових гнезда могло би се формирати далеко више (по значењима на тему брзине,
глувоће, доброте, зла, злата), а врло је вероватно и да сам ту и тамо пропустио
да нека с очигледним обележјима укључим у тематске групе којима она припадају.
Групе презимена од сложеница уређене су тројако, зависно од лика: према заједничком префиксу (Кара-, Пара-, Бело-, Голо-, Зло-, Кур- итд), према заједничкој завршној компоненти сложенице (као -грлић, -бабић, -кравић у Првом
делу, односно -баба, -вук, -дер, -кућа, -вода, -капа у Другом делу) или према заједничком инфиксу (једна група у Првом делу коју одликује необичан инфикс
чк-, који се, свакако не по пукој акциденцији, јавља у презименима попут Кличковић, Кричковић, Човичковић и сл.). Узимајући доследно видљиви морфолошки слој као водећи, нисам посебно издвојио разне типове сложеница, као оне
које чине глагол+именица, попут, у другом делу, Мажибрада, Ломигора и сличне, односно, у првом, Палигорић, Плетикосић и слична, која су настала накнадним додавањем деминутивног наставка, а из истог разлога нису посебно издвојене ни оне типа именица+глагол, попут Водогаз, Гочобија, Оцокоља, Ћурувија
и слична, ни она типа придев+именица попут Беловук, Злокапа, Кривокућа, Црнобрња, Дугошија и сличне.
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У тематским низовима и низовима презимена од сложеница презимена
нису нумерисана, јер ће се сва поновити касније, у главном каталошком списку,
свако у својој групи према грађи завршног дела.
Тек после група тематских презимена и презимена од сложеница у сваком од два прва и велика сегмента каталога започиње каталошко навођење свих
презимена наведених у датом сегменту, класификованих у групе сложене према
завршецима, при чему је свако презиме нумерисано као засебна одредница. Тако, Први део (презимена са наставцима -ић/-вић,) у трећем одељку доноси презимена на -ић настала махом од именичких облика или глаголских основа, сложена по силабичкој структури. Четврти одељак Првог дела чине презимена сродне
грађе и придевског порекла, која се завршавају на -вић.41 Следствено томе, тај
четврти одељак Првог дела састоји се од три групе презимена: оних на -а+вић,
настала махом од описних придевских облика на -ав (убав > Убавић, гиздав >
Гиздавић), затим презимена на -е+вић, настала од присвојних придева на -ев (возарев > Возаревић, богаљев > Богаљевић) и, најзад, она на -о+вић, настала од
присвојних придева на -ов (попов > Поповић, чапкунов > Чапкуновић).42
Други део састоји се из три одељка. Прва два паралелна су сличним
одељцима из Првог дела – доносе презимена по тематским гнездима и презимена грађена у лику сложеница. Трећи одељак доноси сва презимена овог дела,
сложена по сродности завршетака.
У оба дела каталога, и у првом и у другом, при низању презимена по облику наводио сам најпре серије краћих, потом серије дужих и на крају најдужих
презимена на дату форму, уздајући се у повољан ефекат квантитативне градације. Док је начело код обрнутих речника и лексикона прецизност словног редоследа завршетака према алфабету, у случају овог каталога ред навођења почива на
донекле сличном, мање поузданом али лепшем и занимљивијем правилу – на
звучном слагању завршетака. А колико је важно било сложити презимена по
сродности форме најбоље се показало када је, на крају посла, урађен индекс:
осим што пружа погодност за проналажење одредница и по азбучном реду и по
редном броју, он представља безобличан списак грађе, лишен сваког другог
смисла.
Трећи део знатно је краћи и састоји се од три апендикса. Први садржи само двосложна презимена на -ић. Првих 250 већ су употребљена у тематским гнездима Првог дела и овде се наводе истим редом којим су се тамо појавила. Она
чине Апендикс 1. У Апендиксу 2 приказан је известан број скупова двосложних
презимена на -ић која долазе на једну те исту „мустру“ – различит им је само почетни консонант, или група од прва два консонанта, или само вокал на другој
позицији, док им је остатак подударан. Њих је стога веома лако низати, на пример: Ргић, Пргић, Квргић, Чвргић; Или: Бенчић, Генчић, Денчић, Јенчић, Ненчић, Пенчић, Сенчић, итд. Иако такви низови у целини јесу заводљиви јер се савршено римују и савршено су ритмични, многи њихови чланови долазе од старијих, данас већма заборављених личних имена и хипокористика (као Јенчић <
Јенко, Ненчић < Ненко, Сенчић < Сенко, затим Дишић < Диша < Димитрије,
Мишић < Миша < Милош или Михаило, а слично је и са Бецић, Гецић, Јецић,
Нецић, Пецић, Цецић и многим другим) и да није реч о узорку који треба само
41

Овим се само мало загребало у тему начина творбе презимена, чиме се, дакако, овај рад не
бави.
42
Сва презимена на -вић јесу, у крајњем, подскуп скупа свих презимена на -ић, али би таква
подела, иако формално доследна, била неоправдана због запостављања осталих важних чинилаца у настанку тих презимена.
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да илуструје њихову бројност и мелодичност, нека од њих не би ни могла ући у
овај каталог.
С једне стране, за презимена попут, рецимо, Грбић и Трбић тешко би се
могло рећи да су необична. Напротив, она су прилично раширена и већ отуда у
великој мери обична. Чак и када таква кратка презимена нису честа, њихова
главна црта је једноставност, а једноставност и обичност стоје наблизу per definitionem. Исто важи за Буљић и Куљић, а још мање се може рећи да су необична
презимена, рецимо, Бодић и Родић. Ипак, у друштву са Грбић и Трбић долазе
још и Врбић, Прбић и Шкрбић, уз Буљић и Куљић налазе се и Дуљић, Пуљић и
Руљић, а уз Бодић и Родић иду још и Одић, Годић, Додић, Јодић, Кодић, Модић,
Џодић и Шодић. Очито, ни таква презимена не смеју се пренебрегнути, јер су
занимљива по фреквентности модела, по своме значењу или по својој алузивности, већ према случају. Све је то вешто „упаковано“ у њихову формалну једноставност, па сам више таквих низова презентирао у Апендиксу 2, иако она немају тако сложен и богат звук као, на пример, Тајтацаковић, Коркоделовић и Милошаковић, или Чаваљуга, Праскало и Чакаримиш.43
Исто тако, низови кратких, „двотактних“ презимена која се завршавају на
-ић, теку брзо као планински поток и тешко је разликовати их од многих других,
наоко сличних низова. Таква презимена, попут Волић, Љубић, Мрзић, затим Мамић, Татић, Батић и слична, која се јављају најпре унутар тематских гнезда, дакле међу презименима с којима су сродна по значењу али им по дужини или облику иначе не припадају, мешао сам са вишесложним само у тематским гнездима. Других 250 двосложних презимена на -ић у Апендиксу 2 сложена су по
азбучном реду само унутар својих низова, да би боље испунила своју показну
сврху и услед саме природе тих низова.
Апендикс 3 доноси избор упечатљивих презимена од Борља и Деврња
преко Прдоња и Зврмбаловић до Рстић и Чвркић, која садрже један од најзанимљивијих морфолошких елемената – наглашено, слоготворно р. Вук Караџић је
рекао да је српско р тако јако да се чопор дивљих свиња уплаши и побегне кад
га чује. То можда личи на ловачку причу, али српски је један од малобројних језика који поседују тако снажно и, штавише, слоготворно р. Овај избор „најРскијих“ презимена то илуструје, показујући да српских презимена с наглашеним р
нема баш мало – чак 417 задовољило је критеријуме овог каталога, што чини
преко 7% корпуса и значи да овде свако четрнаесто презиме садржи слог чији је
носилац глас р!
Иза Трећег дела налази се уазбучен индекс свих презимена наведених у
нумерисаним одељцима каталога, при чему је сачувана њихова основна нумерација ради лакшег налажења сваког презимена унутар његове групе. Није, нажалост, могуће на основу различних статистичких пресека овога каталога и његовог индекса изводити озбиљније закључке о броју, типологији или ком другом
било формалном било садржинском аспекту српских презимена, јер је он далеко
од тога да садржи њихов комплетан попис, а лако је могуће да су се, уза сву па-
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И једноставност је понекад компликована, па тако у низу Нанић, Панић, Ранић, Чанић, Џанић,
(којем по форми припадају и чланови Анић, Банић, Ванић, Ганић, Данић, Ђанић, Занић, Јанић,
Манић, као и Танић и Шанић, али су они очито изведени од личних имена и имена од миља и
зато не могу ући у овај списак) само за Нанић јасно видимо да долази од именице нана, док се
чак и тако распрострањено и једноставно презиме као што је Панић тврдоглаво опире лаичким
покушајима етимолошког објашњења, што га, на неки начин, чини занимљивим.
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жњу, у њега прокрала и поједина угашена презимена, која више немају живих
носилаца.44
Иако Каталог садржи алфабетски индекс са јединственом нумерацијом
сваке одреднице, од прве до последње, приликом формирања група презимена
сродних само по облику, а водећи рачуна о метру и рими колико је то било могуће, држао сам се азбучног реда унутар карактеристичних завршних наставака
тих презимена, па су и сами наставци дати тим редом. Тако, код презимена која
се завршавају, рецимо, на -н, најпре иде група која се свршава на -ан, потом на
-ен, на -ин, на -он, и на крају на -ун. Исти редослед вокала поштован је и у другим случајевима, мада не увек и доследно – предност је често опет давана сазвучју. Тако, на пример, код презимена која се завршавају на -н+овић најпре иду
она у којима консонанту н претходи вокал а, затим е, па и, па о, па у, а тек по исцрпљивању свих оних у којима учествује неки вокал, долазе презимена сродне
грађе у којима је на том месту неки консонант, када се опет иде по азбучном реду. То се односи и на сугласнике који им претходе (нпр. код презимена на -овић
најпре иду презимена у којима свршетку -овић претходе вокали с „правом првенства“ сагласним њиховом азбучном реду (а, е, и, о, у), па консонант б, па в, и
тако даље редом до ш). Напротив, код почетних група фонема у презименима
нисам поклањао посебну пажњу азбучном реду (јер је то ту неважно) већ сам
више настојао да избором редоследа у навођењу стварам повољне звучне ефекте
– мелодијски складне (Црвенић, Зеленић, Шаренић; Станивук, Траживук, Страживук), логички чврсте (од познатијег ка мање познатом, нпр. Јагодић, Малинић, Калинић, Трнинић, Глогинић) или шаљиве и подругљиве (Чукић, Пикић,
Длакић; Чвркић, Чкркић, Шмркић; Злонога, Курнога, Маонога; Буљ, Шуљ, Баздуљ; Големовић, Ресановић, Китановић), зависно од случаја.
Покушао сам, дакле, углавном ради своје и туђе забаве – јер класификација није сврха овог огледа иако се на крају, и тако недоследно спроведена, показала као један од незаобилазних поступака – да у сваком од два главна сегмента презимена појединим мањим групама презимена доделим по више тематских
наслова и поднаслова који би згодно упућивали на њихова значења или њихове
формалне моделе. Наравно, презимена која одликује јасноћа значења (она изведена од назива за храну, занимања, врсте оружја, птице или карактерне особине
итд.) појединачно не траже посебна помагала да би се та значења уочила, нити
да би се уочила њихова сродност с неким другим презименима насталим на
сличним мисаоним концептима. Али, када су таква презимена расута дуж целе
вертикале каталога, унутар већих група сличног облика и силабичке структуре,
није нимало лако сагледати богати садржај значењског оквира који она стварају
када се групишу, јер само тада долазе до пуног изражаја. Уздам се у свој осећај
да је добитак од тог дуплирања већи од губитка једноставности насталог понављањем дела грађе. Е сад, дабоме, и тај осећај, као и сваки други, најнепоузданија је ствар на свету, мада многи у потаји мисле да осећај има неке везе с божанским, будући да се и у њега слепо верује упркос томе што се његова вредност, па чак ни само његово постојање, обично не могу доказати.
На другој страни, презимена која немају заједничких црта осим формалних (да су сличног облика, при чему су ти слични облици ређани тако да форми44

Ипак, могу се уочити свакојаке занимљивости. Тако, презимена која почињу на Зло- има овде
укупно 30, од чега је половина на -ић, а добар број су интересантне сложенице. Презимена која
почињу предметком Добро- нашло се једва неколико (понајвише зато, додуше, што их је већина
изведена од личних имена, као Добројевић, Добромировић, Доброта и Добриша, Доброшевић,
Добрашиновић, Добровин итд).
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рају одељене подскупове према броју слогова а не само према подударности завршетака) не могу ни добити изразитије заједничке именитеље нити се уклопити у неку дубљу категоризацију.45

ЗНАЧЕЊА И АЛТЕРНАТИВНИ ОБЛИЦИ
Будући да овде није реч о изради потпуног српског презименика (што је,
уосталом, посао за читав тим људи и неку од академских установа), пажљив читалац ће запазити да недостају многа презимена која је сâм чуо. То је тако и не
може бити друкчије, већ и отуда што се двосложна презимена на -ић, каквих је
највише и међу којима такође има занимљивих и по облику, и по пореклу, и по
значењу, овде наводе и обрађују само узгредно. Па и мимо тога, готово је сигурно да су изостале стотине и стотине презимена која би задовољила критеријуме
за улазак у овај каталог.
С друге стране, презимена настала на заједничком концепту, од истог корена и сличним творбеним поступком који их чини различитим само у једном
детаљу, и сам сам отклањао из главног списка и стављао их у фусноте уз њима
слична. То је зато што мислим да су ту посреди дублети и да њих, бар у овом
мом огледу, нема потребе наводити као самосталне одреднице јер не доносе ништа ново. Истовремено, сматрам да и та алтернативна презимена, мада сачињена од готово исте грађе и по готово подударном обрасцу, треба да нађу своје место у „доњем“, секундарном слоју текста, да би се сагледала свеукупна разноврсност материје. При томе, настојао сам кад год је било могуће да као „пуноправну“ одредницу узмем ону варијанту коју сматрам основном, а да у фусноту ставим иначицу за коју верујем да је настала касније, обично неком мање логичном
фонетском алтернацијом унутар основног презимена. Тако, док се Маловразић,
Мамузић и Козомора налазе међу главним одредницама, Малавразић, Мамужић
и Козомара су дати у фуснотама, свако уз свој пар. Исто важи и за варијанте попут Трлајић/Трлаић, Кркељић/Кркелић, Мудринић/Мудренић и сличне.
Све остале варијанте ако су се појавиле – а обично их има по неколико –
дате су као засебне одреднице. Најлакше је било са привидно сличним презименима, као што су Селаковић и Солаковић, која су формално слична али долазе
од сасвим различитих корена. Она се не могу сматрати као варијанте и таква су
презимена дата засебно. Много је теже питање било шта чинити са презименима
која су настала од истог корена, али различитим творбеним поступцима, попут
Кошарић, Кошаревић, Кошаровић, Кошарановић, Кошаричић, Кошара и Кошарица. Она су „варијације на исту тему“, па је било привлачно избећи њихово понављање у главним списковима. Која узети а која не? Али, чак и ако би се на то
питање нашао одговор, ипак би ослањање главног корпуса на грађу у фуснотама
тада било превелико. Штавише, неки сегменти каталога били би видно осиромашени. Зато сам се на крају, мада тешка срца јер сам видео да ће ме то одвести у
45

Њима је, по свој прилици, довољно и то што се по облику савршено слажу. Тако постоји низ
од ни мање ни више него четрнаест презимена на мустру почетни консонант+аковић. Од првог
до последњег ни вишка, ни мањка! Могло би се мирно рећи да свих четрнаест (Б, Г, Д, Ђ, Ж, З,
Ј, Л, П, С, Ц, Ч, Џ и Ш+аковић) испуњавају све овде постављене критеријуме: ниједно од њих не
долази од властите именице нити распрострањеног хипокористика, ниједно није превише обично, бар половина ни етимолошки није одвише прозирна – да и не помињем то што је цео низ по
форми напросто савршен, готово као нека призма.
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велико ширење списка и у извесне недоследности, ипак одлучио да такве алтернације, када ми наиђу, прикажем као засебне одреднице. Тако, презиме Накарадић иде самостално, а не као фуснота уз Накарада, од ког је, несумњиво, настало. Поред Мркобрадић, засебно су дата и презимена Мркобрад и Мркобрада.
Исто тако, Курјак, Курјаков и Курјаковић чине три одвојене одреднице, као што
се и Гавран и Гавранов наводе одвојено од својих изведеница Гавранић и Гаврановић. Поред Поп, које се наводи међу презименима занимања, одвојено иду и
Поповић, и Попић, и Попов, и Попа, и Попин. Презиме Попац поготово иде самостално, јер се, за разлику од претходних пет, у основи не асоцира с појмом
попа, свештеника него с појмом зрикавца, услед чега је одмах добило посебну
одредницу у овом каталогу. С презименом Поп тек у даљем сродству је Попадић, јер долази од именице попадија, без обзира на то што је и она изведена од
именице поп. У групи „занатских“ презимена уз Ковач и Лончар одвојено иду
Ковачев, Ковачевић и Лончаревић, иако су та презимена изведена од датих заједничких именица, а поред Паун засебно је дато и Пауновић, као и Паунић, као
што и уз Чобанић иду као пуноправне одреднице Чобановић, и Чобанин, и Чобански, итд.46
Овоме се може приговорити да је тако дошло до нагомилавања сродних,
па и врло сличних презимена. Од тог приговора нема добре одбране, тим пре
што би каталог, да је бар три или пет пута краћи, био кудикамо ефектнији и „музикалнији“. Ипак, мора се рећи да ово није систематски каталог српских презимена, у којем би се морали и смели јавити само основни модели и да је у обиљу
грађе било тешко извршити селекцију која не би нарушила конзистентност мерила и умањила репрезентативност и овако редукованог корпуса.
Нарочито сам пазио да наведем варијанте као засебне одреднице када
сам ценио да се тиме нешто добија или поставља какво занимљиво питање, па
тако Чпрљаковић и Чрпљаковић, два презимена која можда јесу а можда нису
настала метатезом „тешке“ почетне сугласничке групе, узимају овде два засебна
нумерисана места, а сличних случајева наћи ће се још.
Постоји више група презимена насталих од назива за оружје, оруђе, одећу и обућу, разне предмете покућства, као и многа која су настала од назива воћа, поврћа и жита. И њима сам пустио да се слободно размахну, као и презименима од назива за домаће и дивље животиње. Занимљиво је да је дивљих животиња, а међу њима нарочито птица, поприлично, док домаћих, питомих животиња има врло мало. Унеколико је слична ствар с називима за оружје и оруђе –
„јаких“ и „борбених“ презимена има много, док оних изведених од питомијих
предмета покућства има кудикамо мање.
Нека наша презимена нису само ретка него су и грађена на редак облик,
па их није било лако уденути у неку од група које су се у почетку више-мање
спонтано стварале око једноставних рима. Таква су општепозната, мада не и
обична презимена Тишма, Ливада и Буха, а с њима и једно мени сасвим ново –
Преглед. За прва два и којекако, али Преглед… Чак се ни Буха [= (обична)
бува], зачудо, не римује ни с једним другим од презимена која сам досад нашао!
Ништа не помаже што уз Буха постоји и Карабува [= црна бува], јер се потоње
46

Није згорег напоменути да, ако постоји презиме у облику, рецимо, Главинић, с приличном
сигурношћу може се узети да постоји – или је постојало – и Главадановић, Главан, Главановић,
Главиновић, Главатовић, Главаш, Главашки, Главендекић, Главинић, Главица и Главоњић.
Овде се на све то јавља још и Главарданов. Наравно, ја сам записивао само оно што сам нашао.
Доследно трагање, налажење и пописивање свих презимена која постоје и њихова научна обрада
спадају, поновићу то, у домен рада неких других људи и установа.
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згодно уклапа у групу презимена с турским предметком кара-,47 док се Буха
нигде лепо не уклапа. Не знајући куд бих с њоме, одлучио сам био да је сместим
међу презимена од назива домаћих животиња. Ако том презимену ту можда и
није најбоље место, бухи би, мислио сам, сигурно било удобно. На крају се појавило и презиме Бухач, које је лако нашло своје место у сродном низу на -ач, па
је Буха искористила прилику и с тог места скочила у – фусноту.

РИТАМ И ЗВУК
Да би мој презименик добио на звучности и изражајности, нисам бежао
од тога да уз поједина необична презимена додам и она обичнија, ако је њихово
навођење доприносило стварању занимљивог сазвучја унутар низа презимена
сличних по грађи или на неки начин сродних по облику, звуку или значењу. Извесна презимена која се већ јављају у некој од тематских група, ефектно су се
уклапала и у групу чија је заједничка нит само звучна и ритмичка, при чему се
цели тај низ, или његов део, можда заснива и на специфичном емотивном склопу који из њега зрачи као нека тајна, али жива музика.
Имајући на уму управо музику песничког говора, Раша Попов је у једном
срећном часу смислио глагол „језицирати“. Очито, наш је народ, стварајући непрегледно обиље презимена, врло често „језицирао“. Зато би читање наглас појединих сегмената овога списка (то је од суштинског значаја!) требало да истакне занимљиве асонанце и алитерације, за којима се овде трагало с намером да
нам бар на моменте открију тајну моћ особеног низања речи, а богме и да забаве
и погдешто насмеју.48
Ово би звучно угађање у повољним околностима (и ако се мени посрећи
да изнедрим бар мало песничког даха) могло многим деловима мога веселог
презименика прибавити својство музикалности, а тиме и право да се он уброји
ако не баш међу поетске творевине, а оно међу квазипоетске. Овакав какав је, он
јесте дело појединца (такве су, уосталом, у почетку биле и све народне песме и
приче на овој планети), али, будући састављен искључиво од грађе из народног
језика, грађе која је „одлежала“ на историјској и језичкој ветрометини два или
више столећа, може се рећи да је он главним својим делом, и садржајно, и колоратурно, народна творевина. А једино иза вештачки формираних „строфа“ у које
су ова презимена сад поређана стоји труд скромног и недостојног потписника
ових редова.49
47

У ту групу презимена спада и династичко Карађорђевић. То и слична презимена (Караилић,
Карајанковић, Белисавић, Белимарковић, Жутомарковић, Белопавловић, Црномарковић и сл.)
којима у основи стоји лично име из данас актуелног српског именослова, али видно „закићено“
придевским предметком ушла су у каталог јер их тај атрибут ставља у ред презимена изведених
од надимака. Напротив, презимена грађена од предметка Хаџи- и обичних презимена попут
Илић, Николић, Антић, Јовановић и сличних, нисам узимао, без обзира на то да ли су убележена
као једноделна или као дводелна, јер су она и пре додатка почасне ходочасничке титуле била то
што су и с њом – презимена изведена од личних имена.
48
Погледајмо, примера ради, групу у којој се налазе презимена нарави из Другог дела овог каталога, као Шибалија, Пустахија, Лакобрија, Очигрија. Или њен пандан из Првог дела: Јаснић,
Мутић, Љутић, Жестић, Срдић, Жарић, Пргић, Квргић.
49
Ево примера где би се низ од десет презимена, уз нешто добре воље, могао читати као два
моћна катрена пресечена једним пријатним дистихом: Јадрлић–Јегрлић–Чекрлић–Чандрлић
//Трогрлић–Белогрлић //Аперлић–Сунтурлић–Мисирлић–Манастирлић. Или само ова два
катрена: Јагунић–Јолунић–Фртунић–Чепрнић //Стожинић–Врућинић–Оврлинић–Детелинић.
Или ова витица од седам стихова од којих је сваки прича за себе: Пилиндавић–Мачкодавић–

23

Међу пожељне исходе тог труда требало би да спада и могућност да се на
већини места – а уз мало добре воље – одмах, и ако нема никаквог поднаслова,
уочава разлог груписања појединих презимена. Некад је тај разлог у сазвучју,
некад у значењу целе речи или њеног корена, или заједничког префикса, некад у
типу употребљених сложеница. Ред њиховог низања овде био је произвољан и
нема сумње да би их неко други поређао сасвим друкчије, а ипак би начинио занимљив и можда још кудикамо снажнији утисак. Далеко од тога да су сва презимена која су на крају ушла у Каталог лепа, оригинална, надахнута, занимљива.
Али, међу њима има довољно таквих, а она која таква нису ипак би требало да,
смештена према звуку у своја јата, послуже да се сагледа све то разноврсно мноштво, ухваћено у својим светлим и мање светлим бојама, и да се оно што је у
њему најбоље већ само собом истакне.
Занимљиво, током рада јављале су се групе сродних презимена, било по
грађи било по значењу, које су напросто сугерисале да им недостаје још неко
слично да би то „гнездо“ било комплетно или бар донекле заокружено. И заиста,
обично не би протекло много дана, а таква комплементарна презимена би се појавила. Мада овде ни издалека не може бити речи о сличном степену егзактности, може се ипак рећи да је то живо подсећало на ситуације у којима је Мендељејев предвиђао постојање и појаве дотад непознатих хемијских елемената...

ФОНЕТСКЕ, АКЦЕНАТСКЕ И ПРАВОПИСНЕ ЗАВРЗЛАМЕ
Показало се, бар када је о презименима реч, да у српском није само р слоготворан консонант, јер се – дакако, помоћу старог полугласа који се одлично
очувао у неким крајевима – тако понаша и б, можда и в, и ђ, а ко зна, можда и
још неки други консонанти? У сваком случају, наших земљака с невероватним
презименима Бкић, Блдић и Борља (вероватно од старијих облика Бькић, Бьлдић
и Борьља) има на десетине.50 Донекле сличну црту носи и презиме Вдовић (које
нам је вероватно дошло из дубине источнословенског простора и камуфлирало
се додатком ић у задњем делу), а моћним почетним р дичи се више презимена
попут Рнић, Рњак, Рстић, Рмуш, Ркаловић и Ршумовић. Слична су била и Орсић
и Иркић, која су изворно била тросложна (О-р-сић, И-р-кић) и Орбовић, које је
некад било четворосложно (О-р-бо-вић), али она су подлегла савременим померањима акцента и напуштању „тешких“ фонема, па се данас углавном чују као
двосложна Ор-сић и Ир-кић, односно тросложно Ор-бо-вић. Захваљујући консонантској групи ђм (раније свакако ђьм), о чијем постојању нисам ни сањао, једно од почасних места овде заузима презиме Ђмура, чија се бар два власника телефонских бројева у земаљској („фиксној“) мрежи Србије могу лако наћи на интернету, један у Шиду и један у Београду. Да и не говорим о зачкољичној почетној групи чк-, којом, за дивно чудо, овде започиње чак дванаест лепих презимена!
У неколико случајева прихватио сам презимена тако како су била презентирана у штампи, иако сам био подозрив према њиховом облику, углавном због
гласова „ч“ и „ћ“, односно „џ“ и „ђ“. Такав је случај био с презименом Прекогачић, мада има више породица које се њиме ките (једна има и познату винарију у
Беочину). Иако је доста честа појава да од једноставног презимена настане неко
Тресиглавић–Дерикравић–Дуликравић–Муникравић–Музикравић. Или најједноставније што
може бити – два обична дистиха која се римују на још простије -елић: Чингелић–Чумбелић //
Камперелић–Табанџелић.
50
Прва два презимена срећу се у борском крају, а треће већма у Београду и Чачку.
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сложено, оно „ч“ у презимену Прекогачић мало је необично управо зато што се
не види сврха творбе тог презимена од презимена Гачић помоћу предметка преко. Пошто за своје сумње немам опипљивог доказа, унео сам то презиме тако како сам га нашао, а тако и презимена Качунковић, Станачевић, Чутуковић и Ђаја.
Наравно, без тачног познавања њихове историје и добре верзираности у фонетске промене у нашем старом језику не може се ништа поуздано тврдити, али логичније би било, верујем, да она гласе Прекогаћић, Каћунковић, Станаћевић,
Ћутуковић и Џаја. Мислим, наиме, да су сва та презимена изворно имала управо
те облике, а да су тек касније, по пресељењу фамилија у нове крајеве, упорним
понављањем грешке у писању и изговору, попримила садашње. Наиме, Прекогаћић је сасвим лепо могло доћи од преко гаћа, тј. ако је неко носио неку одећу
преко гаћа (тј. панталона). Каћунковић пак морало је настати од фитонима (имена биљке) каћун (као и Каћунић), пошто је тешко замислити оно друго – да Качунковић настане од – чунак, или ко зна од чега другог. Презиме Станаћевић потврђено је у Обреновцу и очито је настало од надимка Станаћ и од старијег облика банатског патронима који је гласио Станаћев (Ново Милошево), а на који
је по формирању Краљевине СХС додато дотад непожељно -ић. Јасно је да надимак никако није могао гласити Станач, а отуда је јасно и да је облик Станачевић настао накнадно, по пресељењу дела тог или другог истоименог братства у
неки крај у којем је фонемска разлика између „ч“ и „ћ“, односно „џ“ и „ђ“ била
нејасна. Ћутуковић би лако могло доћи од турцизма ћутук – комад балвана, кладе, док реч чутук није записана. Да је све то тако види се прилично јасно из чињенице да се нека презимена јављају – потпуно без основа – у тзв. минималним
паровима (кадшто и у три варијанте), као Ћургуз и Чургуз, Ћурчић и Чурчић,
Ћурчин и Чурчин, Ћуровић и Чуровић, Ћаћић, Чаћић и Чачић итд. Слично томе,
ко год памти шездесете, сетиће се да за славног фудбалера Џајића неколико година није било јасно да ли се презива Џајић или Ђајић – толико се у свим нашим ондашњим новинама писало час овако а час онако.51
То кажем зато што добро знам, као и већина нас, да свет у неким нашим
крајевима слабо разликује „ч“ и „ћ“, односно „џ“ и „ђ“. Тако је у Јужној и Источној Србији, то је био случај и са добрим делом српског живља у Сарајеву, да
и не помињемо Бошњаке, којима је матерњи језик ипак био српскохрватски или
српски, а не бошњачки, као данас.52 Велики демографски покрети после Првог
светског рата, а још више после Другог, довели су до сливања становништва са
простора целе Југославије у престоницу, па се несигурност око реализације „ч“
и „ћ“, односно „џ“ и „ђ“ нагло појачала и у Београду. Под утицајем немачког и
севернијих словенских језика погдешто је то био (а у мањој мери је и данас)
случај и у Војводини, па су тако у Земуну мога детињства на Мухару годинама
постојале две занатлијске радње које су држали горњоварошки Срби (а то да су
51

То бркање често је и међу новинарима, у чији се брзински посао склоност ка површности увек
срећно уклапала, а у овом случају не само што и презиме Ђајић постоји, него га је носио управо
један врло познат старији југословенски фудбалер.
52
И као што босански муслимани, који су једно време звани Муслиманима (с великим почетним
М, што је требало да искаже њихов посебни национални идентитет и разликује их од свих муслимана, људи који исповедају ислам), листом нису добро разликовали „ч“ и „ћ“, односно „џ“ и
„ђ“, тако, на другој страни, арапско писмо – писмо изворног и литургијског језика вере коју исповедају припадници нације што је свој идентитет верификовала тим великим М – не познаје
разлику између малих и великих слова, па је на њему – авај! – било немогуће изразити ту специфичност, за коју се у нас наивно, до комичности евроцентристички, веровало да погађа суштину ствари. А та немогућност важи и за хебрејско писмо, кинеско, јапанско, корејско, деванагари, етиопско, као и за мноштво других савремених писама.
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Срби видело се из чињенице да су им фирме биле исписане ћирилицом), обућарска, на почетку Караматине, и кројачка, у садашњој Главној улици, ближе Мадленијануму, али је на једној писало ОБУЧАР, а на другој КРОЈАЋ.53
Акценатске разлике међу морфолошки истим презименима јављају се
углавном код „обичнијих“ презимена, па тако овде није било преке потребе за
акцентуацијом као разликовним критеријумом. У нашем савременом говору,
особито урбаном, тај се критеријум губи, али неки крајеви, као, рецимо мој ваљевски, и данас неодступно и прецизно чувају акценте као разликовне елементе
појединих презимена.54

ВЕСЕЛА КОМБИНАТОРИКА
Бојећи се прекомерног ширења теме, нисам хтео уносити занимљиве
комбинације личног имена и презимена, иако многе од њих просто вапију да се
покажу и прикажу. Такве су прекрасне комбинације попут Сунчица Биберџић,
Ђурђија Цветић или Милоранка Јутронић, све три из реалног живота. Првих дана 2011, када је каталошки део ове књиге већ увелико био готов, у Новом Саду
родила се девојчица по имену Искра Жарић.
Да је стварност често фантастичнија од сваке фантазије, потврђују и разне згодне конгруенције, као када се наш познати хоровођа (води Београдске мадригалисте) презива Брујић, наша позната костимографкиња је Чохаџић, посластичарка у Љигу Светлана Шећеров и руководилац продаје у фабрици бонбона
„Пионир“ Мара Шећеров, шеф рачуноводства у једном предузећу носи презиме
Рачуница, технолог у железари Челиковић, а директор наше највеће фабрике
оружја је – Громовић. Славу југословенског шаха проносили су, уз многе друге,
велемајстори Матановић, Матуловић и Шаховић. У Земуну је на размеђу претходна два века живео гостионичар Аркадије Бокалић, коме је презиме такође
било усклађено с послом, било да је служио вино и пиво у бокалима, било да се
у његовој гостионици честито јело, па би се гости увек добро набокали. Међу
актуелне примере које знам лично спада и гинеколог Рибић, и клинички психолог (клиничка психолошкиња?) по имену Винојла Шмркић, чије име и презиме
неизбежно подсећају на твари и поступке чију злоупотребу та наша суграђанка
53

Војвођански Срби, нарочито Сремци, изразито „тврдо“ изговарају гласове ч и џ и, вођени хиперкорективним инстинктом, јасно их одвајају у изговору од „меких“ ћ и ђ. Ипак, као последица
вишевековног суживота са домаћим Швабама, збрка око ч/ћ и џ/ђ у главама знатног броја Српчади у земунској Горњој вароши била је још током педесетих година прошлог века толика да су
наставнице српског у тамошњим основним школама на писменим диктатима, кад год издиктирају реч која садржи ч или ћ и џ или ђ, додавале: „тврдо ч“ или „меко ћ“, односно „тврдо џ“
или „меко ђ“, зависно од тога који је глас/слово посреди, знајући да би им иначе добар део ђака
изгрешио и добио слабе оцене. А на земунском православном гробљу могу се видети, један уз
други, два споменика двојици рођене браће, с тим што на једном пише Ничетин, а на другом –
Нићетин!
54
Тако уз бројне и најбројније Јовáн овиће постоје и Јòвановићи, а уз Мáтиће (с дугоузлазним
тоном на првом слогу, од Мáта) и Мàт ӣћи (од Мàтија, с краткоузлазним а и с дужином на
првом и), уз Бȁбиће (од им. бȁба, тј. старамајка, дакле с краткосилазним акцентом на а) и
Бáбићи ( од им. бáба или бáбо , у значењу отац, тј. с дугоузлазним нагласком). Но, презимена
Илӣћ, Попàдӣћ и Пантèлӣћ (сва с дужином на последњем слогу и краткоузлазним нагласком на
претпоследњем, изведена од Илија, попадија и Пантелија), која се, ако бисмо поштовали правила творбе и преношења акцената, не могу друкчије изговарати него тако, данас готово сви
(првенствено млађи житељи Београда, а и неких других средина), изговарају као Ѝлић, Пòп адић
и Пàнтелић и прилично је извесно да ће то са временом превладати.
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вредно сузбија, будући да ради у једној престоничкој установи за лечење алкохолизма и наркоманије. Разуме се, не могу сви Терзићи бити кројачи (терзије),
нити сви Ковачевићи ковачи, нити је то икада било, јер је само један члан братства био његов родоначелник и ма колико да је имао следбеника у свом занату,
ипак је презиме морало имати кудикамо шири захват међу потомцима.
У телефонским именицима има и загонетних комбинација, а мислим да
међу најлепше примере спада складни склоп имена и презимена једне становнице наше престонице, која се зове Звездана а презива Музика, што је већ само по
себи очаравајуће, а посебно плени када се јави у неком од косих падежа, када,
на пример, кажете: „Ја волим Звездану Музику“, или „Синоћ сам се одушевио
Звезданом Музиком!“ Међу носиоцима тих музикалних комбинација су и чланови породице Свирац у Панчеву, који, према сведочењу једне моје колегинице с
посла, сви – осим најстаријег, који је, наводно, музички необдарен или бар незаинтересован – виртуозно свирају на различним инструментима. Лепе су и необичне комбинације „ботаничких“ имена и презимена једног Београђанина који
се зове Невен Тиквица, једне наше манекенке по имену Сунчица Травица и једне особе из Новог Сада, која се презива Врбајац а име јој је – Цвеће!
Друкчији, мада опет сличан, јесте и случај имена и презимена рођаке једне моје добре другарице, која се, иако ситњикава и танковијаста, плеонастично
зове Велика Комадина, у Каиру живи наша земљакиња чијем се личном имену
Вера увелико противи њено презиме које гласи Лагатор, а у Жабљу постоји
ауто-кућа чији је власник извесни г. Злоколица. Осим тога, у горњоварошком
„Максију“ у Земуну ради дама по имену Ђурђица Тртица, а подједнако занимљива и ефектна је и спрега презимена и имена једне Новосађанке – Поправак
Стана, у којој нас само велика почетна слова спасавају од потпуно погрешног
тумачења. Мимо тих релативно ретких случајева, мислим да људи свесно избегавају комбинације имена и презимена које боду очи, јер никад нисам чуо да постоје особе по имену Вук Ћук, или Паун Шева, или Вишња Шљивић, или Јагода
Крушкић, или Разуменка Будалић, као ни Мргуд Пргић, или Срђа Љутић, ни
разне друге које би, математички гледано, могле и морале настати. А ипак, на
једном од форума на интернету учесници наводе низ управо таквих, врло занимљивих комбинација, од којих две нисам успео да проверим и подозревам да су
измишљене. Реч је тамо о нашим суграђанкама иначе веома лепих личних имена
– Весела и Румена, које, наводно, носе нека од оних „незгодних“ презимена –
прва се презива Буља, а друга – Гузица.
Постоје и многе друге незгодне и провокативне кобинације, па се тако
председник организације Млади горани током шездесетих или седамдесетих
презивао Палигорић, један наш врсни гастроном презива се Гладић (мада то можда и није од именице глад већ од глагола гладити?), један лекар је Болесников,
а један стоматолог Радобоља (што је, иначе, име и једне притоке Неретве). Мање среће са симболиком породичног имена од горепоменутих Свираца имао је
њихов суграђанин, такође врстан музичар, који се презива Глуваков. Без намере
да у томе откривам непостојећу симболику, сећам се да смо својевремено имали
председника савезне владе који се презивао Биједић, другог који је био Контић,
гувернера централне банке Сиротковића, а током година после другог светског
рата, када су комунисти полетно водили братске југословенске народе у комунизам (где ће сви живети у изобиљу, а радити колико ко може) са новчаница од
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десет динара гледао је, уливајући свима нама свој оптимизам, насмејани лик
припадника владајуће радничке класе Алије Сиротановића.55
Нисам уносио ни занимљива двојна презимена (тзв. удата), од којих нека, попут Китановић-Дугошевић и Прцић-Радошевић,56 поседују и нарочиту врсту аналитичке сугестивности, која почива на алузивном значењу недужне именице шева и од ње изведеног жаргонског глагола, чиме се отварају још занимљивији хоризонти за будуће ораче и жетеоце на овом очито плодном пољу.
Лично могу да посведочим да су у првом од два поменута случаја кумови на
венчању (а и сви остали сватови) поцикивали од усхићења чувши младу где на
матичарево питање да ли ће задржати своје презиме или ће му придодати и мужевљево, јасно и гласно одговара да не види зашто би пропуштала било шта од
онога што јој комбинација два тако складна породична имена великодушно нуди. Насупрот томе, другарица једног мог пријатеља, по имену Весна, тврдокорно је одбила да узме мужевљево презиме, јер би се тада звала Весна Веснић, а то
јој је изгледало глупаво.57
Могућности које живот пружа за даље креативно комбиновање таквих
презимена практично су неисцрпне. Неки од нас још се сећају случаја другарице
Душице Пушице (функционерке из неког од партијских комитета Брозове ере)
која је, када се удала, своме презимену с поносом придодала и мужевљево, па јој
је пуно име и презиме гласило Душица Пушица-Пандурица, а и ви сами лако ћете замислити безбројне охрабрујуће примере попут Пикић-Чукић, Туцић-Прцић,
Курајлија-Пицајкић или Пушић-Карић.58
Ту негде отварају се и друге занимљиве могућности, истина лишене ласцивне обојености и отуда не тако урнебесне, али које такође краси савршено
недужна лепота акустичког, семантичког и лудичког угођаја: Жестић-Љутић,
Тртица-Пјевалица, Попржен-Врабац, Њуњић-Брњић, Гргечевић-Беркењечевић,
Деригаћа-Форментуновић, Дрљача-Прљача, Зјалић-Будалић, Обичан-Коњодер,
Ћућко-Оцокољић, Послушни Јазавац и ко зна шта и како још.59
После свега овога неко би могао пожелети да и сам пусти машти на вољу, па би тада неке комбинације могле испасти баш сасвим пародичне, као ако
неки Ждрал реши да позове на ручак Лисицу, или чак неугодне, као, на пример,
ако вам се шеф на послу презива Блесић или Шупак па вас увек гледа подозриво
55

Ово је популарна легенда. Прослављени социјалистички ударник, рудар Алија Сиротановић
(умро 1990) приказан је, заправо, на југословенској новчаници од 20.000 динара из 1987, док је
на оној од десет динара из 1968, за коју се масовно веровало да приказује насмејаног Сиротановића, лик металског радника Арифа Хералића.
56
Заправо, сва презимена изведена од старих мушких имена на -ош (Милош, Радош, Дугош,
Јарош, Петош, па и осталих на -ш) спонтано отварају могућност за ласцивну игру речи, јер у
презименима на -евић стварају привид да су ту посреди сложенице од прилога мило односно
радо, дуго или јаро(сно) итд. и именице шева, чија је жаргонска употреба као глаголске именице
од шездесетих година прошлог века врло омиљена (од новокомпонованог глагола шевити и
шевити се, који је можда настао као језичка формализација шевиног лета врлудавог по вертикали, попут синусоиде).
57
Тако очито није мислила хрватска глумица Јасна Палић када је удадбом придодала своме рођеном презимену и мужевљево па се сада зове и презива Јасна Палић-Пицукарић.
58
На ово последње хипотетичко презиме ауторство полаже главом Рамбо Амадеус (алиас Антонија Пушића), који је наводно једном рекао да би се његова кћи, ако се којим случајем уда у
богату фамилију Карић, могла управо тако презивати.
59
Двојна презимена чији су носиоци жене правилно се пишу са цртицом за разлику од двоструких мушких презимена, која се пишу без цртице када су оба дела променљива, као Вук Стефановић Караџић, док се с цртицом пишу само када први део није променљив, као Полит-Десанчић и слична.
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јер мисли да му се због тога иза леђа смејете, или ако вам се доктор презива Касаповић, или Кастратовић. Незгодно може бити и ако се ви презивате, рецимо,
Голуб, или Добрета, а заљубите се у особу која се презива Кобац, или Гагрица,
или Пргеша, или сте ви Шупљеглав, а срце вас вуче ка некоме ко је Лукавац,
или Зломислић, или Мутивода!
Напокон, ако ћемо по закону, сви наши грађани имају право на имена сачињена од више речи, под условом да у званичној презентацији (у личним исправама и у правном промету) то ограниче на три. Сви они који су после развода брака задржали двојно презиме могу код поновне удадбе или женидбе да том
презимену придруже и презиме новог супруга односно супруге, па се тако једна
Београђанка презива Тривановић-Јанковић Вучковић. Једно с цртицом, једно
без ње. Не може бити никакве сумње у то да би се на тај начин српски презименик (поглавито женски, јер ово право користе углавном жене) могао видно обогатити сличним случајевима трогубих презимена, попут Ждерић-Погачић Пекмезовић, или Плетикапа-Пузигаћа Скарамуца, или Заклан-Мацан Обичан, или
Костур-Кромпировић Накрајкућин, или Пикић-Длакић Курешевић, или Сврабић-Носић Тртић, и тако даље до миле воље. А ја се надам и да ће наш народ током деценија што долазе искористити још многе могућности за забаву у виду
надевања живописних презимена чије готове мустре налазимо у нашем највећем
речнику и да ће српски презименик тада укључити и презимена попут Летижаба, Дундурило, Пртизло, Тврдоушић, Душоглођа, Жутокљунац, Женољубац,
Чанколизац, Заврзољак, Дрвождер и још многа и многа друга!

КАКО ЈЕ ПОЧЕЛО И КАКО ЋЕ СЕ ЗАВРШИТИ
Наравно, све то што сам управо описивао догађало се у поодмаклој фази
рада. У почетку сам намеравао да сачиним сасвим скроман списак од 99 или 100
необичних презимена, колико да забавим своје најближе. За тили час то се показало као недовољно, па се списак проширио на 366 презимена – довољно за сваки дан у години по једно (и с резервом за преступну годину). После две недеље
почео сам размишљати да то повећам на 505, чиме би се већ пребацила половина од хиљаде, а оне који дуже памте то би угодно подсетило на некад чувену
пламеноцрвену кутију овалног пресека с накиселим „стакленим“ бомбонама...
Сви ти бројеви били су, разуме се, произвољни. Али, увек су ми стизали нови
занимљиви „примерци“ и списак је постајао све дужи и дужи. И – престао је да
се ограничава на „необична“ презимена, залазећи у мање рестриктивну и кудикамо ширу сферу „занимљивих“ презимена.
То је била природна последица чињенице да сам послу приступио из пуке разоноде, без икаквог претходног методолошког концепта. Главна слабост
пројекта долазила је од разуђености српског етничког, културног и дијалекатског простора, услед чега су – тек сада се то поставило као важна ствар – постојале битно различите перцепције: оно што је на једном месту ретко и необично
на неком другом је често и обично. Будући да критеријуми за унос нису у старту
били јасно утврђени, сада се неумитно јављао проблем граница.
Увиђајући да је и замисао да сачиним списак од неколико стотина презимена била плитка и наивна, помирио сам се с тим да догурам до „хиљадарке“.
Идеју да станем на такође произвољном броју 1001 оценио сам као врло срећну
– у том часу био сам око броја 700 – јер би то требало да се повољно асоцира с
именом славног арапског зборника Приче из 1001 ноћи, тим пре што као оријен-
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талиста пасионирано сакупљам и преводим арапске народне бајке. Показало се
да ни тај број неће бити довољан. Знајући да ћу негде ипак морати да се зауставим, тада сам решавао да дефинитивно закључим списак са бројем 1111 (четири
аса, као у покеру!), чији облик, како верујем, одмах наводи на мисао да ни ту
није крај. И заиста, крај није био ту. После још мноштва лепих презимена и још
многих колебања и разматрања врлина и мана такође „сугестивно отвореног“
броја 1234, заклињао сам се да ћу стати ту негде, па шта буде!60
Али, све нова и нова атрактивна презимена стизала су ми и даље и ево,
још стижу. Не знам када ће овом послу доћи крај нити колико ће се тачно презимена наћи у мом занимљивом и, надам се, бар унеколико распеваном српском
презименику кад га једном прогласим завршеним и дам у штампу. У часу док
ово пишем видим да их неће бити мање од две и по хиљаде и слутим да ће их
бити можда и два пута више. Можда је то превише, можда је требало да се одрекнем дела занимљивих али мање упечатљивих презимена, а пре свега свих
оних чији се мотиви понављају, да би овај каталог био ефектнији?61
Одговор на то питање не знам. Знам само да већ морам пожурити, да више не смем одуговлачити и да имам и право и дужност да ову јединствену збирку презимена што пре понудим на увид свима. Јер, као што је неко већ рекао,
презимена су покретни споменици, при чему ових друкчијих српских презимена
има можда још тушта и тма. Ево, мало-мало па се појави још неко оригинално и
чудновато и ја, хтео не хтео, опет помишљам да је њихов број већи од броја
свих Срба, да је можда и бесконачан, или да је бар тако велик као број звезда на
ведром ноћном небу над земљом Србијом.62
А опет, с друге стране, шта је ту чудно? Да ли смо се икада запитали колико само страних презимена знамо? Нека ми неко каже да у данашње време,
када сваке боговетне вечери знамо шта се тога дана (или: те ноћи! јер, док је код
нас био дан, тамо је најчешће била ноћ) догодило на супротној страни земаљске
кугле, када нас информације са свих страна запљускују у млазевима, попут летње кише, да ли данас, дакле, постоји ико ко не зна сва ова и још многа, многа
друга туђа презимена: ирска, попут Кенеди или О’Хара, шкотска, као Скот,
Макдоналд и Конери, енглеска, попут Смит, Џонс, Тејлор и Шекспир, француска, као Бардо, Д’Артањан и Сартр, немачка, као Гете и Лајбниц и Шмит и Аденауер, мађарска, као Нађ и Зилахи, шпанска и хиспаноамеричка, као Родригес,
Борхес и Маркес, руска и украјинска, као Чехов, Толстој, Достојевски и Зошченко, чешка, као Дворжак и Чапек, италијанска, као Дел Монако, Белучи, Ферари
и Ањели, нордијска, као Бергман, Јохансон и Педерсен, фламанска, као Ван Дајк
и Ван Гог, грчка, као Папандреу и Калимеридис, румунска, као Попеску и Станеску, јапанска, као Хонда и Куросава, јерменска, као Хачатуријан и Микојан,
грузијска, као Гургинидзе и Џугашвили, и тако даље, и даље, и даље, да им се
ни броја не зна!63
Е сад, да је мој омиљени социолог и мајстор сарказма Торстејн Веблен
имао прилике да види овај весели презименик, глатко би ме сврстао у оно што је
60

Овде је реч само о броју нумерисаних презимена-одредница, док је укупни број презимена у
целом раду већи због мноштва варијантних презимена у фуснотама. Разуме се, у главном корпусу било је бар још стотинак презимена која су накнадно избачена, јер сам их оценио као мање занимљива.
61
Али одрицањем од ових потоњих смањио бих број одредница за највише 500, што не би много
променило општи утисак, а одвело би ме у велику недоследност.
62
Етнолози Радомир Ракић и Вера Станисављевић наводе да у српском народу постоји око
50.000 презимена (РАКИЋ-СТАНИСАВЉЕВИЋ 2005).
63
На интернету: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_common_surnames.
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једном за свагда назвао доколичарском класом. Мени то не би сметало, јер сам
свестан да је и тај презименик, као и цели овај мој предговор, савршено бескористан. Мада, с друге стране, имам пуно право да кажем да сам, сачињавајући
напоредно и сам каталог, и овај његов уводни текст, утрошио стотине сати угодног труда. Зато се потајно надам да ће све ово и вас забавити бар мало, ако већ
не онолико колико је мене забављало.
А што се тиче оних занимљивих презимена која ће се у мом видокругу
појавити у будућности или, како то наши продавци магле воле да кажу у изјавама за медије, смотрено избегавајући сваку одређеност, у наредном периоду, а то
овде значи у међувремену, од сад па до часа када ви ово будете читали – е па,
она ће морати да сачекају друго, проширено издање овог малецког, а ипак – мислим да смем то да кажем – живахног и скроз-наскроз раздраганог презименика!
Ако га буде, наравно. Већ овакав какав јесте, он би, тврдим, могао носити у своме наслову и атрибуте чудновати, и невероватни, па чак и – бескрајни. А кад погледам још мало шире, или, ако хоћете, још много шире – светски – што ће рећи
ако узмем у обзир још само одјавне шпице америчких, руских, француских, италијанских и шпанских филмова (да и не помињем индијске, египатске и латиноамеричке серије и тако многољудне земље као што је Кина), спреман сам да се
кладим и у живот да укупни број презимена на овој мајушној планети далеко
превазилази количину молекула воде у њеним рекама, језерима и океанима.64

НЕ, ЈОШ НИЈЕ КРАЈ!
Прошло је преко пола године откако сам, усред зиме, исписао фусноту
бр. 9 у овом тексту – ону у којој говорим о интернету као једном од својих извора и наводим адресе неких веб-сајтова с презименима разних народа, а пре свега
нашег. Јесен је била на прагу када сам одлучно објавио својој деци и пријатељима да затварам презименик и да ми не шаљу нова презимена, чак ни ако су врло
занимљива. У том часу био сам прикупио 4.500 презимена (укључујући 500 двосложних на -ић, од чега је половина из тематских гнезда, а друга половина је
служила само као илустрација, јер двосложних презимена има веома много),
сортирао их, отклонио дупликате који су се били поткрали и требало је још само
да урадим индекс, али тако да одреднице кад се уазбуче сачувају своје редне
бројеве. Затим ћу, мислио сам, одмах да потражим издавача, јер не само што
овај каталог то заслужује него и зато што због њега ништа друго не радим и што
већ хоћу да полудим од њега. Али, не лези враже!
64

Али гле – 19. априла 2010, када сам се вратио с београдског Новог гробља где сам био
записао око стотину нових презимена, нашао сам да се на сајту Б92 појавила оваква вест: „Најчуднија кинеска презимена – Један Кинез саставио је дугу листу оригиналних и занимљивих презимена. Ченг Јинглијан провео је последњих 20 година тражећи, откривајући и бележећи најневероватнија презимена у својој провинцији Ђијангси. Интересовање и одушевљење за необична
презимена почели су када је чуо једног човека који је, представљајући се, рекао да се презива
Гиу, што значи утвара. Потом је открио друга занимљива презимена попут Сирће, Нула и Смрт,
после чега је потрага прерасла у праву страст. Како преносе кинески медији, његова листа необичних кинеских презимена данас броји око 2.000 одредница. Ченг Јинглијан их је неуморно
тражио и листајући књиге, новине и најразличитије публикације. Према кинеском веровању,
презимена имају веома јак утицај на будућност потомака, због чега свако ко жели може да замени своје презиме неким другим које му више одговара.“ А ипак, како чујем, у тој невероватној
и многољудној Кини бар сто милиона људи носи презиме Ли.
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Најпре сам морао да одложим рад на индексу због изненадног пута у
иностранство. По повратку, проверавајући неке податке на интернету, на ћириличној српској Википедији налетех на серију сајтова са око четири хиљаде српских презимена и многим објашњењима о путевима њиховог настанка!65 Добар
део презимена наведених у тим чланцима није занимљив за мој оглед, јер је настао од личних имена, хипокористика, етнонима и топонима, а спискови су само
уазбучени, уз нешто етимолошких података. Ипак, изненадила ме је тако велика
база података, које можда није било када сам започињао овај рад.
Кудикамо је важније било то што сам тамо наишао на податак који се напросто није могао игнорисати. Био је то наслов изванредне књиге Велимира
Михајловића под насловом Српски презименик. Међу претежно лаичком литературом која ми је долазила до руку а бави се овом темом, та књига прави је драгуљ јер почива на правим знањима и научној методологији, а запрема безмало
800 страна. Ту су се нашла и таква прекрасна и јединствена а актуелна презимена каква су, рецимо, Награисаловић, Везенковић, Врцибрадић, Гологлавић, Зеленкапић, Доброздравић, Инатовић, Звекановић, Клободановић, па онда Водопија, Вуцикоња, Гладикика, Гладибрада, Гуливрана, Куцорепа, Лупоглавац, Дудоглав и Пецигаћа. А међу старијим, колико недавно угашеним презименима
научно су посведочена и оваква: Живодер, Вртодушић, Вукореп, Гризогостић,
Водогрејић и Влачискут. Па ко би још томе одолео!
Већ видим да ће ми, уз редовни посао, требати још бар два месеца свакодневног вечерњег рада да и то благо просејем и употребим оно што се из њега
уклапа у критеријуме мога каталога, будући да он почива на сасвим друкчијем
концепту. И тада мора бити крај! Бар што се мене тиче.

POST SCRIPTUM
Пробрао сам из Википедије и из Михајловићеве књиге још око 500 презимена и унео их у каталог. Ако се сада, када је он најзад завршен – само за неко
време, наравно, јер неко би требало да све ово уради темељније, шире и боље –
баци поглед на количине и њихове односе, може се констатовати неколико ствари.
1. Није могуће проценити колико још има презимена која би испунила услове
за улазак у овај каталог, али је сигурно да их има мање од ових пописаних.
2. У прва два дела главног корпуса је 5.000 презимена. Ту су (1) тросложна и
вишесложна презимена на -ић и (2) презимена која се не завршавају тим наставком без обзира на број слогова (има их и од једног слога).
3. Тросложних и вишесложних презимена на -ић записано је више него свих
презимена без тог наставка, 2.811 према 2.189 (од 5.000), или 56% према
44%.
4. У Апендиксима 1 и 2 је 500 двосложних презимена на -ић која испуњавају
задате критеријуме:
 првих 250 су она из тематских гнезда главног корпуса.
 других 250 (Апендикс 2) чине показни узорак разнозначних али по звуку
врло сличних низова таквих презимена. Она се у сваком таквом низу раз65

То је веб-сајт http://sr.wikipedia.org/sr-el/Српска_презимена са линковима који се од њега даље
рачвају. Наравно, као трећи најпосећенији вебсајт на којем се могу сазнати милиони корисних
ствари, Википедија је и место на којем свако може да уписује непроверене ствари, па су и сами
ови чланци, као и литература на коју се њихови аутори позивају, врло неуједначене вредности.
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ликују међу собом само по почетном слову/гласу или којем другом појединачном фонетском чиниоцу, што би требало да покаже како је у стварности развијена мрежа постојећих кратких презимена на -ић. На основу
овог рада није могуће сагледати колико њих још има, али је сигурно да
их је јако много. Можда безброј. Пошто она нису ушла у рачуницу из т.3
овде, може се одока проценити да презимена на -ић чине бар три четвртине свих српских презимена.
5. Највише презимена у овом каталогу (од свих 5.500) започиње на К. Не знам
има ли та чињеница неког значаја, али додајем да прва четири места заузимају К, Б, П и М. На презимена која започињу тим словима/гласовима отпада овде 2.301 презимена или 42%. Врло мало презимена (испод 1%) почиње
на свако од ових слова: Ђ, Е, Ж, Љ, Њ, У, Ф, Х, и Џ. Доња табела приказује
те релације. У кућицама средњег реда види се колико презимена почиње којим словом, а у доњем реду је проценат презимена која почињу тим словом,
заокружен на једну децималу.
А Б
В
Г
Д
Ђ Е
Ж З
И Ј
К
Л
Љ М
70 611 218 344 293 50 10 46 182 57 124 844 191 15 398
1,3 11 3,8 6,3 5,3 0,9 0,2 0,8 3,3 1,1 2,3 15,4 3,5 0,3 7,3
Н Њ О
П
Р
С
Т
Ћ У Ф Х Ц Ч
Џ Ш
73 6
107 442 154 313 194 61 53 16 10 87 255 43 233
1,3 0,2 2
8,1 2,8 5,7 3,7 1,2 1 0,3 0,2 1,6 4,6 0,8 4,2
100% = 5. 500
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ЕПИЛОГ
Крајем јануара 2011. прогласио сам ову књигу готовом. Наредна два месеца опет сам службено боравио на Оријенту и тек у априлу стигао да је понудим издавачу. Како је понуда укључивала и „пакет“ од још пет других, готових
а донекле разнородних књига, већма превода из арапске народне књижевности и
дела савремених арапских писаца, од којих су ми се три биле вратиле после финансијског слома мог бившег издавача, морао сам да сачекам да прође октобар и
с њим Сајам књиге (за који се већ радило пуном паром), да бисмо извагали заједнички интерес за њихово издавање.
Током свих тих месеци нисам престајао да бележим нова и нова занимљива презимена. До овога часа накупило се још око 400 занимљивих допуна,
али оне ће чекати неку другу прилику да се прикажу. Уосталом, до те прилике
наћи ће их се још, то могу мирно да тврдим.
Но, једне од претходних вечери, претражујући нешто по интернету, наишао сам на обавештење да ће резултати последњег пописа становништва у Републици Србији бити објављени на јесен. Била је предочена и агенда по којој ће се
сређени подаци сукцесивно износити на посебном сајту. Очигледно, с пописаним грађанима ту ће бити и сва њихова презимена. Слично би требало да се догоди и с резултатима пописа у осталим државама бивше Југославије, а тамо свугде има Срба.
Ако то буде тако, ако се готово сва постојећа српска презимена током наредних годину-две дана нађу на неколико огромних и сваком доступних спискова, крај рада – али прави, стварни крај, што ће рећи крај рада на финалној верзији овог каталога, после које више неће бити изненађења у виду нових допуна
чудним и занимљивим презименима – не може бити далеко. Штавише, ја тврдо
верујем да је он већ на видику.
С узбуђењем очекујем час када ће се решити мистерија која ме прогања
деценијама, јер тада ћу напокон сазнати колико ће укупно бити одредница у тој
крунској верзији овог презименика!
Београд, априла 2012.
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