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Саздани од огња и грома
Презиме Илић настало по пророку Илији громовнику. Живе широм Србије,

региона, али и у целом свету - посебно у Аустралији

Илића у Србији има готово
упола мање од Јовановића- носилаца првог најчешћег
презимена у нашој земљи.

Али, грађани са презимепом Илић,
ссдмим по учссталости широм Ср-
бије, могу да се похвале изузетно ду-
гом традицијом: ово ирезиме ирви
пут се у записима помиње у раном
средњем веку, па је по стручњацима
иједно од пашихнајстаријихпрези-
мена.

У основи седмог најчешћег прези-
мепа у Србији јесте мушкп име Или-
ја. Настало јс од хебрејског Елијах,
које се преводи као „Јехова је мој
бог". Неки стручњаци руководећи
се овим преводом име Илија, а ка-
сније и презиме Илић, повезују са
значсњсм „посвсћсн богу".

Име Илија постајало је све чешће
у пароду како се ширило хритпћап-
ство. Родоначслник овог имена био
је пророк Илија. Презиме Илић по-
јављује се у документима у 13. веку,
мада у неким књигама може да се
нађе и податак о Илићима из 1 1 . ве-
ка, каже магистар Пстар Џслстовић
Иванов, књижевник који је писао о
родословима.- Прсма нским записима, прсзи-
ме Илић појављује се на подручју
приморја, Херцегонипе и старе Ср-
бије у време Немањића, а Илићи се

помињу и у 13. и 14. веку. Остало је
сачувано име војводе Тјуратпа Или-
ћа чијс јс војводство било у близини
Урошевца на Косову. Он се помиње
као иристалица цара Душана, који
га је касније, када је постао владар,
поставио за капелана да ттгтити срп-
ски парод и земл.у - објашљава Џе-
летовић Иванов.

У иеким средњовековиим доку-
мснтима ТЈ5'раш Илић сс помињс као
Ђураш Илијић. По мишљењу етно-
лога Мирослава Нитпкановића из
Етнографског института САНУ, ко-
ји је између осталих презимена ис-
тражинао и ово, Илићи су изворно
били Илијићи. То значи да је на име
Илија практично само додат наста-
вак -ић. С врсмсном, мсђутим, до-
шло је до сажимања и изгубљена су
два гласа: иј. Тако је настала скраЈте-
на всрзија овог презимсна и каснијс
се вековима помињала као - Илић.

Иако пе постоје нрецизни стати-
стички подаци о најчсшћој слави
Илића, стручњаци верују да је она
- Снети Арапђел. То иоказују мпо-
гобројни записи о Аранђеловдану
који обележавају носиоци овог пре-
зимсна.

Осим Аранђеловдана, неке од нај-
четпЈтих слава Илића су Свети Јован
и Свети Никола, а многс породице
са овим презименом обележавају и
Тјурђевдап.

- Прсзиме Илић јс веома чссто и
имају га становници широм Србије,
али и у већем делу региона - Црпој
Гори, Босни и Хсрцеговини, Хрват-
ској. Али људи са овим презименом
има и ван ових територија. Илићи
живе у многим земљама, а нарочито
у Русији - наводи наш саговорник.

Интсрссантно јс да носилаца ссд-
мог најчешћег презимена у већем
броју има и на другим континенти-
ма - пре свега у Ауетралији.- Илићи су братство које је дало
велики број зпамепитих људи, ис-
такнутихвојсковођасатитуломпле-
мића и властитим грбом - објашња-
ва Павле Џелетовић Ивапов.

Пишкановић, опет, наводи да су
на територији данатпње Србије по-
стојала читава нассља у којима су
најчешће живели Илићи, и истиче
податак да је само у ужичком крају
постојало 72 нассља у којима су мс-
ђу најбројнијим становницима били
читави родови Илића.

Од седмог најчсшћсг прсзимена
у Србији током векова изведена су
друга презимепа која и дапас посто-
је широм наше земље, попут Илија-
шевић, ИличиЈ1, Иличковић, Или-
шсвић, Илкић...

Дејана Ивановић

По именима
не одударају
од „стандарда"
У Србији има 63.000 Илића, а највише
носе имена Драган и Милица. То не
треба да чуди ако се зна да је у нашој
земљи према статистичким подацима
најчешће мушко име које се везује за
сва презимена - Драган, док се даме
најчешће зову-Милица.

Громовник у ватреним кочијама
Пророк Илија живеојеу Израелуу деветом
веку пре нове ере. Био је родом из Ароноба, а
предање говори даје, када се Илија родио, његов
отац око дечака видео анђеле који га повијају
огњем ихране пламеном.

Младост је провео у молитви, најчешће сам, у
пустињи. Биојепознатпочудима којејечинио,а
супротставио се тадашњем цару који је напустио
веру Мојсијеву и уместо Јехове славио туђе богове.
Легенда каже да је својим плаштом раздвајао
реку Јордан на две стране, али и даје ватреним
кочијама и огњеним коњима жив отишао на небо.
Светом Илији народ је приписао особине старог
бога Перуна којијеупрааљао муњама и громовима.
Илија Громовник, који се обележава 2. августа, по
народној традицији вози се у ватреним колима која
вуку четири коња из чијих ноздрва избија пламен.
Мушка деца која су рођена на Ивањдан најчешће су
називана баш Илија.

Најчешћа имена
Илића

Зоран Јелена

Милан Ивана

Горан Мирјана

Милош Драгана
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