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Дра ги Чи та о че,

Ни сам има ла на ме ру да се ба вим на у ком (то су ура
ди ли дру ги пре ме не), већ сам же ле ла да не ка сво ја са
зна ња до ко јих сам при лич но ка сно до шла по де лим са 
То бом. Пре да мном се отво ри ла јед на но ва област, не
по зна ти свет и за чу ди ло ме је да су љу ди сти гли до Ме
се ца, от кри ли мно ге ства ри, а го ди на ма осло вља ва мо 
јед ни дру ге име ни ма за ко ја не зна мо шта зна че. Сва ко 
име и сва ко пре зи ме има ју сво је зна че ње. Кад би ро ди
те љи зна ли шта зна чи До ло рес не би да ва ли то име сво
јој де вој чи ци. До ло рес зна чи ,,бо ло ви“. То је скра ће на 
вер зи ја од Ma ria de los Do lo res – Ма ри ја (Бо го ро ди ца) 
од бо ло ва. У мо ди су стра на име на ко ја не зна че баш 
увек не што по зи тив но: Кла у ди ја (хро ма), Се си ли ја (сле
па), Ре бе ка (кра ва).

На дам се да ће Те за о ку пи ти ова ма те ри ја, да ћеш 
с па жњом про чи та ти ово шти во. Тру ди ла сам се да пи
шем на је дан лак, по пу ла ран на чин, а да ипак не из не ве
рим на у ку.
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По сто је књи ге о пре зи ме ни ма и по ро ди ца ма ко је 
тре ти ра ју ви ше ет но ло шки, а ма ње лек сич ки аспект. У 
њи ма се го во ри о по ре клу по ро ди це, о њи хо вим се о ба
ма због сла бих го ди на и не ро ди це, крв не осве те, бек ства 
од тур ског зу лу ма, за ва де са бра ћом и пре ла ска у ислам. 
Ту су по ме ну те и про ме не пре зи ме на, кр сне сла ве и зна
ме ни ти љу ди из тих по ро ди ца.

Ова књи га не ма тих еле ме на та, већ има чи сто је зич
ка оно ма стич ка ту ма че ња.

Пред мет мо га ин те ре со ва ња (про у ча ва ња) би ла су 
пре зи ме на ко ја се на ла зе у те ле фон ском име ни ку гра да 
Бе о гра да, на над гроб ним пло ча ма бе о град ских гро ба ља, 
у чи ту ља ма и по ме ни ма у днев ним но ви на ма и пре зи ме
на из ма тич них књи га уче ни ка Гим на зи је у Обре нов цу.

Сва ко од нас тре ба до бро да по зна је исто ри ју сво га 
на ро да, ге о гра фи ју сво је до мо ви не и свој ма тер њи је зик 
укљу чу ју ћи и по зна ва ње име на и пре зи ме на. Сва пре зи
ме на из ове књи ге су про ве ре на и на ла зе се у те ле фон
ском име ни ку гра да Бе о гра да.

По себ ну за хвал ност ду гу јем го спо ди ну Сте ви Ба лин
ту ко ји ми је по мо гао око ма ђар ских пре зи ме на, би бли о те
ка ру Гим на зи је у Обре нов цу го спо ди ну Зо ра ну Вуј чи ћу и 
Би бли о те ци ,,Вла да Ак сен ти је вић“ у Обре нов цу.



7

I  У в о д

„Презименасучуваринашегјезика“
,,Имена властита, људска, мјесна, имена брдима, ри

јекама…..нијесуничиммањеважнаоддругихкојихмудраго
ријечи,дапаче,многасунесамозапознавањејезикабесцјено
благо,негосучестоиправиинајпоузданијичувариигласни
цинароднехисторије.Камосрећедаихсештовишеможе
дознати!“

Ђу ро Да ни чић

,,Имена су ријечита историјска читанка, својеврсни
усмениљетопису којемусумногараздобљаоставила своје
записе,урезалаихународнапамћења.“

Ми тар Пе ши кан

,,Свако је презиме прича у коју нам јетешко продри
јети, размрсити све нити, језичне и изванјезичне, па да се
причасамараспреде.Акакопродријетиутајнупрезимена?
Итојепосебнаприча.“

Пе тар Ши му но вић

Мно ги од нас не зна ју шта зна че на ша пре зи мена. 
Ми их сти че мо ро ђе њем и при хва та мо их као што при
хва та мо бо ју очи ју, бо ју ко се, стас, глас. То ни је оби чан 
скуп гла со ва (сло ва). Сва ка реч, па и пре зи ме, има сво је 
зна че ње. Мно ги пој мо ви од ко јих су на ста ли пр во на
дим ци, а по том пре зи ме на су вре ме ном изашли из упо
требе, али су оста ли ока ме ње ни (као фо си ли) у на шим 
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пре зи ме ни ма. Љу ди у гра ду, али и на се лу ви ше не зна ју 
да је ко раћ ко вач ки че кић за пот ки ва ње ко ња, али сви 
зна ју да по сто ји пре зи ме Ко раћ. Цев чи ца за на мо та ва ње 
пре ђе – мо сур је за ме ње на но вом реч ју ка лем (тур ци
зам), иза шла је из упо тре бе, али се на ла зи у пре зи ме ну 
Мо су ро вић. Мно га лич на име на ,,иза шла су из мо де“, 
али и пре зи ме на из ве де на од њих се и да ље чу ју и упо
тре бља ва ју. Ни ко се ви ше се не зо ве Ла уш, Ста мат, Ни
ко дим, Фи ли мон, Ви ло ти је, Гру бан, Гру бје ша, али пре
зи ме на из ве де на од ових име на и да ље су фре квент на. 
По сто је пре зи ме на ко ја су на ста ла од пој мо ва ко ји озна
ча ва ју за ни ма ње љу ди. Кад су та за ни ма ња из у мр ла и 
те ре чи за бо ра вље не, оста ла су пре зи ме на из ве де на од 
њих да и да ље жи ве. Пу цар је био чо век ко ји је ма љи
цом (дрн дом) ,,тре ти рао“, лу пао, пу цао ву ну да би она 
би ла ме ка, рас тре си та. Да нас ви ше ни ко та ко не пре ра
ђу је ву ну. За ни ма ње је нeстало, а са мим тим и реч ко ја 
озна ча ва то за ни ма ње се из гу би ла, али пре зи ме Пу цар, 
Пу ца ре вић је оста ло. Мо же се за кљу чи ти да се је зик ме
ња – јед не ре чи из ла зе из упо тре бе, дру ге ула зе у упо
тре бу, али је ди на кон стан та су на ша пре зи ме на.

Ни је ла ко ,,де ши фро ва ти“ сва пре зи ме на. Ни је ла ко 
мо дер ном чо ве ку да на ђе је зич ке ко ре не сво га пре зи ме
на. Не ка од њих во де по ре кло из дру гих је зи ка и пре тр
пе ла су ве ли ку тран сфор ма ци ју до спев ши у наш је зик. 
Исто ва жи и за пре зи ме на ко ја се ба зи ра ју на ре чи ма из 
ди ја ле ка та. На на шим гра ни ца ма жи ве на ро ди са ро ман
ским (ла тин ским) еле мен ти ма у свом је зи ку (Ру му ни). 
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Пре ко Ду бров ни ка с мо тр пе ли и ита ли јан ски ути цај. Ту 
су и Ма ђа ри са ко ји ма смо го ди на ма де ли ли и још увек 
де ли мо жи вот. Ме ђу соб ни ути ца ји су нор мал на по ја ва 
(ма ђар ска пре зи ме на Та кач, Ко вач, Ме са рош, Пу шкаш 
из ве де на су од на ших ре чи: ткач, ко вач, ме сар, пу шкар). 
На Бал ка ну је би ло ве ли ких ми гра ци ја становништва. 
Ру му ни су са сво јим ста ди ма пре шли пре ко це лог Бал
ка на до Ве ле би та, део њих је на ста вио да ље и за у ста
вио се у Ис три где су се на ста ни ли на ви со рав ни ко ја 
се и да нас зо ве Ћи ћа ри ја. То об ја шња ва за што ста нов
ни ци око Ве ле би та има ју пре зи ме на са ру мун ским на
став ком ул(а) – Жа ку ла, Џа ку ла, Ма му ла и лич на име на 
са наставком ул Кр стул, Ма тул (Ру мун ска име на Дра
кул, Се кул, Ур сул). Дур ми тор и Ви зи тор су до би ли сво
ја име на од тих сто ча ра, „ро ма ни зо ва них ста ро се де ла ца 
Бал ка на“ (К. Ју ри чек), а мо жда се то од но си и на пла ни
не Ро ма ни ја, Ру ми ја. Ал бан ци су ишли и на се ља ва ли се 
дуж Ја дран ске оба ле и до шли чак до За дра. Ти до се ље
ни ци су до но си ли свој је зик, име на, кул ту ру…

Ал бан ско пле ме Ка стра ти, по ре клом ју жно од Ска
дар ског је зе ра, до се ли ли су се 1726. го ди не у пред гра ђе 
За дра и осно ва ли на се ље истог име на. Од на зи ва при
пад ни ка пле ме на је из ве де но пре зи ме Ка стра то вић.

Сред њо ве ков ни Бу га ри су би ли па стир ски но ма
ди ко ји су се кре та ли на за пад чак до Ја дра на. Они су 
има ли сво је ка ту не код да на шње Ко сов ске Ми тро ви це. 
Њи хо ве мо но то не ме ло ди је (ту жба ли це) су ин спи ри са
ле наш на род да на тај на чин пе ва сво је ју нач ке пе сме 
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(нај че шће о по ги би ји ју на ка у бо је ви ма). Пе ва ти на тај 
на чин зва ло се бу га ри ти, а ин стру мент уз ко ји су пе ва
ли те пе сме звао се бу га ри ја (то се од но си ло углав ном 
на Дал ма ци ју и Срем). На род не пе сме од че тр на ест до 
пет на ест сло го ва зва ле су се бу гар шти це. Све то све до
чи о при су ству Бу га ра на За пад ном Бал ка ну. Се ти мо се 
ка ко се Ми лош Во ји но вић ,,ма ски рао“ у Бу га ри на, чо
ба ни на (,,Же нид ба Ца ра Ду ша на“). Ет но ним (име на
ро да) Бу га рин по стао је апе ла тив (за јед нич ка име ни ца) 
бу га рин – чо ба нин. Ка да је Ми лош Обре но вић ство рио 
Срп ску кне же ви ну и Бе о град по стао пре сто ни ца, при
сти гле су не мач ке за на тли је, иза њих ин же ње ри, ле ка ри, 
учи те љи. Тре ба ло је ,,на хра ни ти“ сав тај на род. Ну жно 
је би ло има ти пи ја це где би се ста нов ни ци снаб де ва ли 
во ћем и по вр ћем. На ши се ља ци на сво јим има њи ма ни
су уз га ја ли све по вр тар ске кул ту ре (кром пир је до не сен 
у Ср би ју тек 1821. го ди не), а и сва ки дан до ла зи ти из 
се ла у град на во лов ским ко лим би ло је не из во дљи во. 
Ми лош Обре но вић је на ста нио Бу га ре, ба што ва не на 
обо ду гра да и они су сва ко днев но до но си ли сво је све же 
про из во де у град. Ет но ним Бу га рин по стао је бу га рин – 
на зив за сва ког ба што ва на без об зи ра на на ци о нал ност. 
У ка ту ни ма бу га рин – чо ба нин, а у гра ду ба што ван. У 
сва ком слу ча ју, бу га рин је зна чио за ни ма ње и од тог пој
ма су ство ре на пре зи ме на Бу га ри но вић, Бу гар ски, Бу
гар чић. Тре ба на по ме ну ти да су Ср би има ли две ду ге 
ве ли ке оку па ци је: тур ску и аустро у гар ску. Тур ци су до
не ли свој је зик у ко ме су би ле мно ге арап ске и пер сиј
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ске ре чи. Тај је зик оку па то ра Ср би су при ла го ди ли сво
јим је зич ким за ко ни ма и упо тре бља ва ли га. Те ре чи ко је 
су Ср би (и дру ги бал кан ски на ро ди) пре у зе ли од Ту ра ка 
зо ву се тур ци зми. Мно га на ша пре зи ме на су на ста ла од 
тих тур ци за ма (Тер зић, Џе леб џић, Чан га ло вић). То исто 
ва жи и за не мач ке ре чи и пре зи ме на. Не мач ко пре зи ме 
Шу стер (обу ћар) код на ших љу ди до би ло је об лик Шо
штар, Шо шта рић. Ства ра њем Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца су тек на ста ла ме ша ња, се о бе. Дал ма ти нац 
(же ле зни чар, офи цир, фи нанс) са слу жбом до ла зи у Ср
би ју; Ис тра нин у Ма ке до ни ју; Ма ке до нац у Хр ват ску. 
Не тре ба за бо ра ви ти две ко ло ни за ци је (по сле Пр вог и 
Дру гог свет ског ра та) ка да су ста нов ни ци па сив них кра
је ва на се ли ли плод ну Вој во ди ну. Пре зи ме ник у Србији 
(ре ги стар пре зи ме на) је је дан ве ли ки ,,микс“. Кроз на шу 
зе мљу су про ла зи ли кр ста ши на свом пу ту за Све ту зе
мљу. То им је био нај кра ћи пут до Је ру са ли ма и њи хов 
ути цај смо осе ти ли. На ше сред ње ве ков но вла сте лин ско 
име Бал до вин или Бал ду ин по ти че из ста ро гер ман ског 
Bal de win (bald – хра бар, win – при ја тељ, друг; хра бри 
друг). Име се ни је одр жа ло, али се одр жао хи по ко  ри стик 
Бал ша и пре зи ме Бал шић (упо ре ди: аме рич ки глум ци – 
бра ћа Бол двин има ју пре зи ме из ве де но од тог име на) 
и по сто ји са вре ме но пре зи ме Ба до ви нац. Са вре ме ник 
кне за Ла за ра, Ни ко ла Ал то ма но вић има пре зи ме  које 
има корене у немачком језику (Alt mann). Алт ман зна чи 
стар чо век, до сто јан по што ва ња, ,,че сна ста ри на“.
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У Де чан ским хри со ву ља ма се по ми ње и име Алан. 
То име је кра си ло не ког на шег ви те за. Алан је келт ског 
по ре кла. Пре зи ме Ала но вић и да нас по сто ји (Alan < 
Alun – хар мо ни ја, склад ност).

Пре зи ме на ни су са мо „исто риј ска чи тан ка“, већ и 
со ци о ло шка сту ди ја. Из њих се ви ди ка кав су ста тус 
има ли не ки љу ди у по ро ди ци и дру штву. Пре зи ме Ћу
ру ви ја је у ства ри на ди мак ко јим су у Дал ма ци ји зва
ли до ма зе та (при зет ка). Бу квал но зна че ње ре чи је „онај 
ко ји ви ја (чу ва) ћур(к)е“. Зет у ку ћи та ста ни је од лу чи
вао, ни је се пи тао ни о јед ној ства ри, до би јао је нај ни
же, по ни жа ва ју ће по сло ве (чу вао ћур ке). Исто ва жи и 
за пре зи ме При пуз. То је био на ди мак до ма зе та ко ји је 
„при пу зао“ (до пу зао) у но ву по ро ди цу. Са ма реч пузати 
пред ста вља крај њи сту пањ по ни же ња.

Из пре зи ме на се ви ди и од нос око ли не пре ма де
фект ним ли ци ма. Ми (да нас) се тру ди мо да не при ме ти
мо те ле сни не до ста так, а не кад љу ди не са мо да су при
ме ћи ва ли, већ су и на де ва ли на дим ке по те ле сним не
до стат ци ма, че сто злу ра до (Ћо па, Но со ња, Ћо са, Кља ја, 
Ћо ра, Тр бо је).

Пре зи ме на мо гу би ти из ве де на од:
лич них име на (ан тро по ни ма)
на ди ма ка

Осим лич них име на има мо и њи хо ве хи по ко ри сти
ке. То су скра ће ни об ли ци на ших име на, ко ји ма нас зо
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ву у по ро ди ци, при ја те љи, љу ди ко ји ма смо дра ги. Ова 
име на се још зо ву и ,,име на од ми ља“. Не ки лин гви сти 
их зо ву ми ло шти це и дра го сни це. Осим хи по ко ри сти
ка, од лич них име на из ве де на су и ауг мен та тив на име
на: Пи ли пен да, Пе рен да, Си мен да, Ни ко ле ти на. И од 
хи по ко ри сти ка и од ауг мен та ти ва по ста ју пре зи ме на. У 
да љем тек сту хи по ко ри сти ке и ауг мен та ти ве зва ће мо за
јед нич ким име ном из ве де ни це. Име ни ма смо на зва ни 
у зва нич ним до ку мен ти ма, ад ми ни стра ци ји. Не ка име
на за јед нич ког ко ре на има ју за јед нич ке из ве де ни це (ко 
се зо ве Вла ди мир или Вла ди слав, ње га у по ро ди ци зо
ву Вла да, Вла ди ца). Не ке из ве де ни це су за јед нич ке за 
не ко ли ко име на, као што су на при мер Сре ја (Сре тен, 
Сре до је), Дра га (Дра го љуб, Ми о драг), Ма ка (Мак сим, 
Ма ка ри је). Не ке жен ске и му шке из ве де ни це исто гла се, 
сто га је те шко од ре ди ти да ли је пре зи ме из ве де но од 
му шког или жен ског име на:

Га га (Дра ган и Дра га на)
дра га (Дра ган и Дра ги ца)
Љу ба (Љу бо мир и Љу би ца)
Ко ла (Ни ко ла и Ни ко ли ја)
Ра да (Ра до је и Рад ми ла)
Сла ва (Слав ко и Слав ка)
То да (То дор и То дор ка)
Цо ја (Сто јан и Сто јан ка)
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ономаСТиКа

Да би смо зна ли шта зна че пре зи ме на из ве де на од 
лич них име на, тре ба да зна мо шта то име зна чи. Код 
на род них до ма ћих име на то ни је те шко. Сви зна мо шта 
зна чи Здрав ко, Ве се лин, Ми ро љуб, али то ни је слу чај са 
Пе тром, Ђор ђем, Сте фа ном. Та име на су грч ког по ре
кла. По сто ји на у ка ко ји се ба ви зна че њем лич них име на, 
зо ве се оно ма СТи Ка, а реч ни ци са име ни ма се зо ву 
оно ма СТи Ко ни (онома, грч ки – име).

Лична имена
Лич на име на мо гу би ти:
а) на род на срп ска (сло вен ског по ре кла)
б) цр кве на (име на хри шћан ских све та ца)
в) презимена преузета од других народа (Секула, Оли

вер, Трајан, Албијана, Ђинђа, Олга)

наРодна СРпСКа имена
Пр ви део име на мо же би ти:
– при дев: жив, рад, мио, ни но (млад, свеж), до бар, ве

лик
При мер: Жи во рад, Ра до мир, Ми о драг, Ни но слав, До

брос(л)ав, Ве ли мир, Зла то мир
– гла гол: га ји ти, деј(ство ва)ти, же ле ти, бра ти, бра ни ти, 

бу ди ти, љу би ти, је зди ти
При мер: Го ји слав, Де јан, Же ли мир, Бе ри слав, Бра ни

мир, Бу ди мир, Љу бис(л)ав, Је зди мир
– број: пр ви
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При мер: Пр во слав, Пр вул, Пр ван
– име ни ца: рат, вој ска, бор ба, мир, сла ва

При мер: Ра то мир, Во ји слав, Бо ри во је, Ми ро слав, Сла
во љуб

– за ме ни ца: мој
При мер: Мој мир, Мо јаш

Дру ги део име на мо же би ти:
– при дев: рад, драг

При мер: Ми ло рад, Ми о драг
– гла гол: љуб(ити)

При мер: Дра го љуб, Ми ро љуб
– име ни ца: сла ва, мир, вој(ска), бор(ба)

При мер: До бро(с)лав, Дра го мир, Дра ги вој, Ве ли бор
– су фикс: – аш(ин): Ву ка шин, Ми ла шин, Ра да шин

– ош: Ми лош, Ра дош, Урош, Бра тош, Пе рош
– ко: Мир ко, Жељ ко, Ста мен ко, Стан ко
– ул: Ра дул, Ста нул, Дан гул, Пр вул, Бра тул
– иша: Ста ни ша, Ра ди ша, Ма ли ша, Ве ли ша, 

Дра ги ша
– ета: Јан ке та, Ло вре та, Па вле та, Нин че та
– ота: Бо ро та, Жи во та, Фи ло та

Суфикси нису сви набројани, има их много више.

Нај ста ри ја име на су дво сло жна, тек ка сни је не ка да
шње из ве де ни це се ја вља ју као пу на име на. Ми лан, Дра
ган, Стан ко, Бо јан не до жи вља ва мо као име на од ми ља, 
већ као са мо стал на пу на име на.
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Од ових му шких име на по сто је и жен ске ва ри јан те: 
Жељ ко – Жељ ка; Ми ро слав – Ми ро сла ва; Ве ли бор – Ве
ли бор ка. Зна че ње срп ских на род них име на не тре ба по
себ но об ја шња ва ти, јер нам је њи хов ко рен ре чи по знат.

ЦРКвена имена
Ова име на на род је усво јио као сво ја на род на име

на. Да нас ни ко не по ми шља да Ђор ђе, Ни ко ла ни су срп
ска име на.

Цр кве на име на мо гу би ти:
1) грч ког по ре кла
2) хе бреј ског по ре кла
3) ла тин ског по ре кла

ГРЧКОГПОРЕКЛАсу:
алек сан дар (Ale xan dros – за штит ник љу ди)
ан дри ја (An dréas – хра бар, му же ван)
ва си ли је (Ba si li as – цар, краљ, вла дар)
ви ћен ти је (Vi ken ti os – lat. Vin cen ti us – по бед ник)
Ге ра сим, Ђе ра сим (Ge ra si mos – ча стан, че стит)
Гри го ри је, Гли го ри је, Гр гур (Grêgórios – би ти бу дан, 

опре зан)
да мјан, да мљан, дам њан (Da mi a nos – кро ти тељ, по

бед ник)
ди ми три је, Гми тар, ми тар (Dê mê tri os – род, плод зе

мље)
Ђор ђе, Ђу рађ, Ге ор ги је (Geôrgios – зе мљо рад ник, ра

тар)
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Јев ђе ни је (Euge ni os – бла го ро дан)
Ки рил, Ћи рил (Kyril los – го спо дин, га зда; кир Ја ња)
Кли мент (Klê men tos – ми ло стив, благ)
Ко зма, Ку зман (Kosmâs – мир, по ре дак, украс; упо ре

ди: ко зме ти ка)
Лу ка (Lo u kos – ко ји све тли, оба сја ва)
ни ко дим, ни ко ди је, ико дин (Ni ko dê mos – на род по бе

ђу је; nikô – по бе ђу јем, dê mos – на род)
ни ко ла (Ni ko la os – на род по бе ђу је; nikô – по бе ђу јем, 

la os – на род)
пан те ли ја (Pan te le ê mon – ми ло ср дан)
пе тар (Pétros – сте на, ка мен; чврст, по сто јан)
про ко пи је (Pro ko pi os – успе шан; pro ko pê – успех)
Сте фан, Сте ван, Сте пан (Step ha nos – ве нац, кру на)
Те о дор, То дор (Theodôros – бож ји дар; The os – Бог, 

dôron – дар)
Те о до си је (The o do si os – Бог да је; The os – Бог, do sis – да је)
Те о фил (The op hi lês – Бо го љуб, The os – Бог, phi lêo – 

љу би ти)
Ти мо ти је (Тimotheos – кoји по шту је Бо га; Тheos – Бог; 

timaó – по што ва ти)
Три фун, Три вун, Три пун (Tryphôn – ве се љак; tryphaô 

– жи ве ти у рас ко ши, би ти хе до ни ста)
Фи ли мон, ви ли мон (Philêmôn – љу бље ни; phileô – љу

би ти)
Фи лип (Phil li pos – љу би тељ ко ња; phileô – љу би ти, hip

pos – ко њи)
Фи ло ти је, ви ло ти је (Philótheos – во ли Бо га; Бо го љуб, 

Те о фил)



18

П Р Е З И М Е Н А  С У  Ч У ВА Р И  Н А Ш Е Г  Ј Е З И К А

ЛАТИНСКОГПОРЕКЛАсу:
ан то ни је (An to ni us – спре ман за бор бу; antĕ–ĕo – ићи 

на пред, на пре до ва ти, пред у хи три ти, би ти спре ман)
вик тор (Vic tor – по бед ник)
вин ко (Vin co<Vin cen ti us – по бед ник)
Гер ман, Ђер ман (Ger ma nus – ро ђе ни, брат ски)
Кон стан тин (Con stan ti nus – ста лан, чврст, по сто јан < 

con stans)
мак сим (Ma xi mus – нај ве ћи; Ве лич ко)
мар тин, мра тин (ме та те за) (Mar ti nus из ве де но од 

Mars, Mar tis – по све ћен Мар су, рат ник)
па вле (Pa u lus – ма ли, си тан; Ма ли ша)

ХЕБРЕЈСКОГПОРЕКЛАсу:
аврам (Abra ham – уз ви ше ни, отац на ро да)
адам (ada ma – зе мља, Зе мља нин)
вар то ло меј (Bart ho lo ma i os – син Пто ло ме ја, син рат ни

ка; Bar, хе бреј ски – син, (p)to lo ma i os (грч)– рат ник)
Га ври ло (Gabrî’ êl – Бог је по моћ)
да вид (Dâuid – во ље ни, љу бље ни)
да ни ло (Dânî’ êl – Бог је су ди ја)
За ха ри је (Za karyâ – Бог се по ми ње)
или ја (‘Eliyâhû – Је хо ва је Бог)
иса и ја, исај ло (Yaša ’yahu – Бог је спас)
исак (Yişhâq– сме ја ти се, смех)
Ја ков (Ya‘aqob– пра ти лац, ко ји сле ди Бо га)
Је ли си је (Eliša – Бог је спас)
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Је ре ми ја (Yir mayâhû – yir ma – ус пра ви ти се и Yâhû – 
Бог. Зна че ње: Бог ус пра вља, ди же)

Joван (Yôhânaň – Бог је ми сло стив)
Јо сиф, Јо сип (Yôsêf – Бог до да је, по ве ћа ва)
Ла зар (‘Еl’âzar – Бог је по моћ)
ма ти ја (Mat tityâhû – Бож ји дар)
ми ха и ло (Michâ’ êl – јед нак је Бо гу, ли чи на Бо га, бо

го лик)
мој си је (Môses – де те, син; спа шен из во де)
Ра фај ло (Ra fa ‘êl – Бог је ис це ли тељ)
Са ва (Sāba, арамејски и хебрејски – ста рац, дед)
Си ме он, Си ма (Šim ‘ôn – слу ша ти Бо га; слу ша ти, 

слух)
Та ди ја (Tad dê – по хва ла, ко ји је ве ли ко ду шан, хра бар, 

хва љен)

ЖЕНСКАХЕБРЕЈСКАИмЕНА
ана (Hannâ – ми лост, ми ло срд на, пле ме ни та)
ева (Haw wa – мај ка све га жи во га, пра мај ка)
ма ри ја (Mir jam, Mar jam – По сто ји не ко ли ко ва ри јан ти:

1) асир ски – гор ка,опо ра
2) хе бреј ски – пр ко сна, упор на, охо ла
3) еги пат ски – она ко ју во ли бог Амон

Мо гу ће је да ово име во ди по ре кло из сва ког од ова 
три је зи ка.

мар та (Ma ra, си риј ски – го спо да ри ца, го спо ђа)
Са ра (Sa rah<sa ra, ста ро хе бреј ски – чу ве на, по зна та; 

кне ги ња, прин це за)
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ЖЕНСКАГРЧКАИмЕНА
Галина (Galêne – мир, тишина)
иконија, Јакона (Eikôn – икона, светачка слика)
ирена, Ирина, Јерина (Eirênê – мир, спокојство)
Јевдокија (Eudokia – благонаклона, добре воље)
Јевросима (Euphrosynê – радосна, весела, живакна)
Јелена (Helénê – Сунчева светлост, сјајна као Сунце)
Јефимија (Euphêmia – благопријатна, благоглагољива)
Катарина (Haikatherinê – чистота, невиност)
маргита (Margaritô – бисер, бисерна)
меланија (Melanê – црна, тамне пути)
параскева (Paraskeuê – приправна, спремна да дочека 

празник, а то је у почетку била субота. Значи дан 
пред суботу (петак). Ту светицу код нас зову Петка.)

пелагија (Pelagia – морска. Пелагија значи исто што и 
Марина.)

Селена (Selênê – Месец)
Софија (Sophia – мудрост, разумна)

ЖЕНСКАЛАТИНСКАИмЕНА
марина (Marina – морска)
наталија (Natalia – рођена о Божићу; dies natalis – дан 

рођења Христа)

Не зна ју ћи пра ва зна че ња име на све та ца, на род их је 
ту ма чио, на зи вао на свој на чин (на род на ети мо ло ги ја). 
Све тог Вин ка (По бед ник) је сма трао пра зни ком ви на, све
тог Гер ма на (Ро ђе ни, Брат ски) је звао Гр ман и по ве зи вао 
га је са гро мом, све ти Про ко пи је (Успе шни) је ту ма чен 




