Сшојановић

Презиме по прецима
постојаним
Ово некалендарско презиме настало је од имена Стојан које
се јавља у именослову већ у 13. и 14. веку

Презиме

Стојановић шесто је на
листи најчешћих у Србији, а тренутпо око 65.000 грађапа наше
земље носи управо ово презиме.
Иако је патронимско презиме, настало
по угледу на неког сланпог претка, Стојановић није настало по календарском
имену. Стојан - име из којег је касније
изведепо ово ирезиме, не везује се пи за
једног хришћанског светитеља. Основа
имена Стојан је морфема „стој" која у
себи садржи основу глагола стати, објашњава ономастичар др Михаило Шћепановић, професор Филолошког факултета
у Београду.
Онај глагол ппеле је могао доби ти и
стојадругачији дијалектолошки лик
ти, постојати. То је било довољно да се
у пародиој етимологији име Стојап иовеже са глаголом стојати, постојати и да
добије значење - бити постојан, стабилан. Ово име уклопило се у творбени модел српских личних имена на -ан, а онда је после присвојним придевом могао
настати систем презимена
Стојанов,
Стојановић (Стојап +ић), Стојић (Сто-
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пановић.
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објашњава професор Шће-

Од имена Стојап, тачиије од падимака
Цоја, Цоле, Тоја и Цона, кроз историју
су настајала презимена Цојић, Цолић,
Тојић и Цонић.
Стојан спада у српска народна имена
која се јављају у српском именослову
већ у 13. и 14. веку, а чувају стару творбену базу ерпског језика, објашњава професор Шћепановић. Према подацима из
1 8. века, половина натпих сународника
носила је једно од народних имена.
Некалендарска имена као што су Стојан, Стојанка, Станко, Стана имају још
једпу особепост - у мотиву имеповаља
крије се веома стара намера родитеља
којима су деца у најмлађем узрасту умирала да то зауставе, али и да нрестане рађање искључиво женске деце.
Име Стојан је славеносрпско заштитно име и има зпачеље
сигураи, чврст,
постојан, који се нс ломи. Налази се на
листи 100 најпопуларнијих мушких
имена у Србији.
Према подацима Републичког завода
за статистику, међу Стојановићима је
мало виттге жена (51,2 одсто), него мушкараца. Просечпа староет мушкараца
је 41,7 година, а жене су старије 2,3 године. Стојановића старијих од 65 година
има око 18 одсто, а деце млађе од 15 година само 14 одсто. Међу Стојановићима се може избројати око 210 магистара
и 130 доктора иаука. Више од полонипе
пописаних Стојановића живи у градовима (56,3 одсто), указује званична ста-
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-

епски јунак

Име Стојан по којем је касније настало
презиме Стојановић било је често у
народној епици. Један од главних ликова
у народној јуначкој поезији биоје Стојан

Митровић Јанковић, (1635-1687), родом
из Далмације, познати вођа српских
ускока у Равним котарима у 17. веку.
Презиме је наследио од оца харамбаше
Јанка Митровића. 0 храбрости Јанковић
Стојана испеване су многе песме,
а међу њима су најпознатије „Женидба
Јанковић Стојана" и „Ропство" Јанковић
Д. И.
Стојана.
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тистика. Као и већина становништва у
Србији, највећи број Стојановићаживи у
месту рођеља (56 одето) и пикада се пије
селио. Према подацима пописа из 201 1.
године, највише Стојановићаживиу Београду, Нитпу, Лесковцу, Враљу, Крагујевцу, Власотинцу... Када се посматра
њихова распрострањеност у одређеним
областима, као и за друга презимена, добијамо у потпуности другачију слику.
Тешко је објединити податке о грађанима који носе ово веома често презиме.
На порталу рогек1о.т.ч панедепо је да је
један део Стојановића живео у Косорићима и Доњој Буковици у општини Шавпику Цриој Гори. Опи су ограпак Косорића који су имали надимак Лијовићи,
а потомци су војводе Илије Косорића
Лијовића, који је погинуо 1705. године.
Славе Т)урђет.дан, а ирислужују Никол,дан. Такође, данас их има у Алексинцу,
славе Аранђеловдан, а исту славу* славе
Отојаповићи из околине Предејапа. У
Гучи Стојановићи славе Светог Николу,
а исти светац чува породицу која носи
исто презиме из села Раткова у Војводини и у Апатину. Према књизи „Антропогеографија ваљевске Тамнаве", наведено је да је једна грана Стојановића била
близакрод куће Непадонића, у првој иоловини 18. века. У доба политичких радњи кућа им је била станица за одмор и
врбоваље устаника. Отојанов ића је било
и на Косову, у месту Обилићу. Ова породица родом је из општине Бучитрн, а
славили су Светог Василија.
Носилаца овог презимена има у Босни
и у Црној Гори, а један од трагова указује
да потичу од Колашина из места Горња
или Доња Морача. Ови Стојаповићи су
се некада презивали Јанковић, а, када су
од Турака пребегли у Боету променили
су презиме. Славе СветогЈована.
Стојановића има и у Хрватској и то око
3.000 њих. Живе у 202 општине и у 315
насеља, претежно у урбаним срединама
(60 одсто). Највише их живи у Загребу
(око 500), потом у Бабиној Греди крај
Жупање (200), у Ријеци (око 150), Осијеку (130) и у Пули (110). У прошлом веку Стојановићи су у Хрватску долазили
највише из босанских градова Прозор и
Кољиц, ка Загребу и Славонском Броду.
Мијат Стојановић, рођен 1817. године,
писац и педагог, један је од првихСтојановића који је забележен на просторима
садашље Хрватске. Рођеп је у месту Бабина Греда у околини Вуковара. Познати су политичар Анте Стојановић, рођен
1821. годипе, и историчар и католички
свештеникИван Стојановић, рођени Дубровчанин.
Јелена Попадић

