Николић

Народ побеђује у славу
имена свеца
Презиме Николић било је раширено на подручју данашње Србије већ у 14. веку,
а у 19. свештеници су га масовно уписивали у црквене књиге

Унашој

земљи, према подацима Републичког завода за статистику из
последњег пописа, Пиколића има
пешто више од 90.000. „Народ побеђује" изворно је значење имена Никола,
из кога је изведено презиме треће најчешће презиме у Србији Николићи.
И ово, као и већина од десет најчешћих
презимена у нашој држави, потиче од календарскогименаНикола, изузетнопопуларпог у свим крајевима света. Ово име
бивало је све чешће како се ширило поштовање хришћанског светитеља Светог
Николе, који је био мирликијски архиепископ у четвртом веку и прогањан за време владавипе цара Диоклецијапа. Умроје
343. године, а због дарежљивости и светог живота, проглашен је светитељем, објашњава етнолог Мирослав Нишкановић
са Ентолошког института у Београду.
Овај светац био је изузетпо поштован
на територији данашње Србије у средњем
веку и захваљујући томе име Никола био
је изузетно раширено код нас већ у првој

Крсна слава
Никољдан
Николића данас има свуда у Србији
и региону и славе различите славе, а
вероватно најчешће Никољдан. То и
није необично, с обзиром нато даје
Свети Николаједна од најчешћих крсних
слава, наводи Нишкановић. Иначе, ово
презиме је настало баш по овом свецу.
Према записима с краја 19. века од
поменутих 59 породица које су живеле у
Београду- њих 17 прослављалоје свеца
по којем су носили презиме. У околини
престоницеуто време билоје Николића
који су се доселили из Краљева,
Прокупља, са Косова и других крајева,
и они су најчешће славили Никољдан.
Међу овим Николићима, међутим,
било је и оних који су као крсну славу
прослављали свете Јована и Стевана,
а било ихје доста и који су славили
ТЗурђевдан.

-

-

половини 14. века.

„Једни од најпознатијих Николића у
средњем веку били су господари Попова
поља, потомци хумског кнеза Мирослава,
брата Стефана Немање и сестрићи босанског бана Стјепана Првог Котроманића.
Тој лози припадају вероватно Николићи
који се помињу до почетка 1 5 века", наводи Нишкановић у својој књизи „Српска

презимена".
Ово презиме учестало се помиње у Срби-

ји у 19. веку, кадаје иуведенапраксазаписикања презименау матичне иземљишне
књиге. С обзиром на то да су свештеници у
то доба најчешће водили матичне књиге, а

имали су задужење да шире имена светаца
у званичним документима име Никола било је уписано и када је породица ском нотомку дала неко друго, можда слично име.
А у нашој земљи у то доба обичај је био да
децапрезименастичупоименимародитеља
најчешће оца.

-

КраЈем 19. века у Београду живело Је
59 породица са презименом Николић, а
међу њима је било дрвара и дрварских
трговаца, официра, бивших коптролора
кафеџија,ложачажелезнице,кравара, инжењера, кројача, лекара, поштара...
Николићи нису често презиме само
код нас- имаиху већемброју и урегиону
Црној Гори, Босни и Херцеговини... У Хрватској, на пример, ово презиме заузима
33. место поучесталости, иПиколићатамо
има око 6.000 истиче Нишкановић.
Интересантно је да у овој суседној земљи данас живи вишс Николића од Јовановића, којих има око четири хиљаде.
Подсећамо
Јовановић је у Србији најчешће презиме и њега иоси око 120.000
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њаци, спортисти, глумци... И председник

-

Србије Томислав Николић.
У Србији, према подацима из последњег пописа, има нешто више жена (5 1,4
одсто) од мушкараца (48,6 одсто) са презименом Николић. Просечна старост
Николића је 42,5 године, што их чини
нешто старијима у односу на укупно
стаповпиштво Србије, које је у просеку

старо42,2године. Просечна старостНиколићки је нешто већа него код припадника јачег пола са истим презименом и
износи 43,8 година, спрам 41,1 година
код мушкараца.

Презиме Николић било је често у про-

МеђуНиколићиманајмлађих (до 14 година) има 14,2 одсто, док је удео најстаријег становништва (65 и више година)
17,7одсто. ВећинаПиколићаживиунасељимаградскогтипа: око 55 одсто.

шлости, али и данас га носе познати струч-

Дејана Ивановић

-

становника наше

земље.

-

