
Сгианковић



Станковићи из царске Русије
Најчешће женско име у Србији, Милица, не налази се међу десет

најчешћих имена које носе Станковићке

Према подацима Репу-
бличкогзаводазастати-
стику презиме Станко-
вић налази се на осмом

месту по учесталости у Србији.
О његовој распрострањености,
али и о тпме коликп је тептко
објединити породице које носе
ово презиме и утврдити њихо-
во порекло сведочи и следећи
податак. Када се на порталу ро-
геИо.ге, специјализованом за
утврђивање порекла презиме-
на и помоћ око израде родосло-
ва, повео разговор о презимену
Станковић, јавили су се људи
с овим презименом из Срби-
је, Републике Српске, Босне и
Херцегокине, Хрватске. Нетттто
више о својим прецима желе-
ли су да сазнају Станковићи из
околине Медвеђе и Тјаковице,
као и они који живе на подруч-
ју Алексинца, Дервенте, Ниша,
Новог Сада, Шапца, Прибоја,
Младеновца... Набрајали су и
крсне славе које прослављају:
Светог Пиколу, Светог Васи-
лија Великог, Аранђеловдан,
Тјурђиц, Светог Пантелију, . _у-
чиндан, Светог архангела Ми-
хаила. Једна од „форумашица"
навела је и да су њени Станко-
вићи Далматинци, „стољећима
уназад католици", као и да на
полуострву Пељешцу постоји
иасеље Станковићи, где и дапас
живи доста људи са овим нре-
зименом.

Стигли су Станковићи дав-
них дана и до царске Русије.
Истражујући грађу за своју
књигу „Нова Србија и Славе-
носрбија" о Србима који су се
после развојачења Војне, то
јест Потиске и Поморишке
крајине, педесетих година 18.
кека одселили у Русију, Мита
Костић је оставио забелешке

и о Станковићима који су би-
ли у овој групи. Цитирао је
писмо извесне Марије Стан-
кове сачувано у Државном
архиву у Бечу међу мањом
збирком приватних писама
која су српски досељеници из
Нове Србије писали својим
рођацима у Угарској. Мари-
ја, насељена у Новој Србији,
у шанцу Коробчина, који је
лежао на реци Вису источно
од Новомиргорода (данашња
Украјина), пише ском оцу Ни-
коли Станковићу у Будим 22.
октобра 17..3. године. Она га
обавештава: „Коме тамо рђа-
во иде, овде ће му бити добро,
што је овде све јевтино и бада-
ва се живе ти може, но најбоље
пролазезапатлије. Стога, пате-
рајте шогораТјорђададође, на
Бог да га види". Марија пише
оцу и о томе да „Ката и Јоца не
знају српски". Несвесно нам је
оставила траг о томе коликом
је брзином ишла асимилација
српскихдосељеникаубратску,
православну земљу. Не само у
њеној већ и у многим другим
породицама већ следећа гене-

рација доссљеника није знала
српски. Брзо су се стопили са
блиским народом и заборави-
ли своје српско порекло. Са
приличном сигурношћу се
може рећи да су и Ката и Јоца,
нотомци Николе Станковића,
са руским језиком присвојили
и руску националност.

То није једино помињање
Станковића у овој књизи. Са
Јованом Хорватом, у груни 29
Срба официра са породицама

који су преко руског послани-
ка у Бечу Михаила Петрови-
ча Бестужева предали царици
Јелисавети молбу за пријем у
руску војну службу, забележен
је и извесни Јока б.апкоуЉсћ.
Међу руским штабним офи-
цирима српског порекла из
укинутихнасеља Нове Србије
и Славеносрбије био је и Ми-
хаил Станкович. Уколико има
потомака ових Станковића,
мало је вероватно да се сећају
свог српског порекла.

Каква је ситуација данас у
нашој земљи са Станковићи-
ма? Према подацима прику-
пљеним са последњег пописа
становништва, домаћинстава
и станова 2011. године у Ср-
бији живи око 50.000 људи са
овим презименом. Када је реч
о најчешћим женским имени-
ма које носе Станковићи, за-
нимљиво је да међу десет нај-
популарнијих нема Милице
- имена које заузима апсолут-
но прво место по учесталости
у нашој земљи. Станковићке
сенајчешћезовуМирјана,сле-
де Љиљана и Зорица. На листи
најпопуларнијих имена нема
ни Јелене, а десето место за-
узима Светлана. Од мушких
имена, најпопуларније међу
Станковићима је Драган, име
које веомачесто носе мушкар-
ци, а следе такође популарни
Зоран и Александар. Најви-
ше Станковића завршило је
средњу школу (49 одсто). Мс-
ђу онима који су се определи-
ли за факултет највећи број
је студирао економске науке.
Такође, 31 одсто Станковића
су запослени, док већина њих
спада у економски неактивно
становништво (58 одсто).
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