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Све до краја двадесетог века српско рурално становништво баштинило је многе обичаје који припадају 
древним културним системима посвећеним земљи и плодности.  Људи су начином свог живота религијски, 
психолошки и економски остали везани за тло и околни простор, тако да модерност није разорила стара 
веровања. Утицаји многих цивилизација које су вековима владале над српском етничком територијом 
мењали су поједине сегменте народне културе, међутим основни погледи на свет наших људи ипак су остали 
нетакнути.Тек са масовном урбанизацијом, индустријализацијом и ширењем саобраћаја у XX веку, почеле 
су снажније промене поимања времена и простора, што се додатно убрзава у постмодерном „електронском” 
добу почетком новог миленијума.

Чување и пренос културног наслеђа увек је важно питање, јер свака људска заједница на посебан начин 
организује односе између појединаца и група, тако да чланови друштва у редовној, мада обично посредној, 
међусобној комуникацији размењују и обнављају идентитетске обрасце и сећање на митску прошлост 
на неколико различитих нивоа живота: у области вере, уметности, разоноде, производње, потрошње, 
образовања и размене.

Модерно доба коме припадамо изменило је многе материјалне основе човековог живота, свакодневне 
праксе, односе између људи, релације према околном свету, осећаје, потом језик и начин размишљања. Нове 
генерације људи свакодневно стварају један све више виртуелни свет који убрзано разграђује старе обрасце 
живота. Ипак, испод наноса модерног и постмодерног доба, у свести човека и даље постоје архетипске и 
митске основе које утичу на наше мисли, осећања и поступке. Када су у питању старије генерације, код њих 
и даље живи и активно делује један само на први поглед „застарео” и одбачени свет препун древних значења.

Записи су вековима представљали снажне симболе колективног идентитета Срба, директно повезане 
са прастарим религијским осећањима. Свето дрво, запис, био је заправо храм, место на коме се одређена 
заједница окупљала и зближавала, како би се обезбедио психолошки мир и биолошко преживљавање. 
Зборови људи око записа у српском језику понекад се називају и „порта”, што јасно указује да је у питању 
храм под отвореним небом. У питању је исконско исказивање човековог поимања космоса, прожето начелом 
светог или митског простора и симболом средишта. 

Некада је знак крста урезан у свето заједничко или предачко дрво, запис, постојао у скоро свакој српској 
сеоској заједници, која је поред њих обављала и редовне литијске опходе. Мада је ретко био географско 
средиште, запис је увек био симболичкии сакрални центар сеоске заједнице, у чему су му једини такмаци 

Предговор

ЗАПИСИ У ОБЈЕКТИВУ 
САШЕ САВОВИЋА



6

Др Милош Тимотијевић, 
историчар,
музејски саветник
Народни музеј Чачак

“Сеоска слава чији је главни део литијски опход, представља један од најсложенијих и 
најзначајнијих ритуалних комплекса српског етничког простора.”

И. Тодоровић, Ритуал ума, Београд, САНУ, 2005, стр. 11

били гробље и црква.

Окупљање око записа обављано је у специфичним временским размацима, најчешће одређеним годишњим 
добом и животним циклусом биљака. Нису сви скупови имали религијски карактер, јер су и сеоски зборови 
и суђења заказивани код записа. Најпознатији збор са националним значајем био је Таковски устанак из 
1815. године, који се одиграо поред таковског грма (записа). 

Тако је било вековима. Међутим, са изменом начина живота убрзано нестају многи прастари идентитетски 
симболи. Младе генерације живе у једној сасвим новој епохи, психолошки, емотивно, па и физички одвојени 
од простора предака. Поред тога, убрзано мењање природног окружења утиче и на физички нестанак записа, 
светих стабала, а масовни одлазак људи у градове прекинуо је пренос усменог предања, старих образаца 
културе памћења и  животног искуства претходних генерација. То је и разлог што записи брже нестају из 
наше свести, него у самој природи. 

Ипак, захваљујући људима попут Саше Савовића, који својим радом увек изнова потврђује љубав према 
завичају и симболима који га представљају, наше везе са прошлошћу неће се потпуно прекинути, а древни 
идентитетски знакови заувек нестати. Књига која је пред читаоцима вербално и визуелно сведочи о једном 
важном сегменту културног наслеђа, пружа увид у дух и мирис прошлости, и човекову тежњу да живи у 
складу са природом и космосом. Зато ће наши записи можда поново олистати, подмладити се и разгранати, 
јер и ова књига је њихов драгоцени плод.
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Најбогатију ризницу митског материјала дају наша народна веровања и обичаји. Та веровања свакако 
потичу из прехришћанске епохе. Било би лако утврдити да је и развој словенске религије ишао путевима 
којим су се развијале и друге индоевропске религије. Паралеле и слична или иста схватања понекад су 
изненађујући. 

Тако, као део наше фолклорне традиције, сурвивали обредних игара одржавају се код нас још увек као одјек 
далеке прошлости. Те игре представљају живи архив старина, помоћу чијег се проучавања може нешто 
више осветлити наша прехришћанска религија. Блиска веза између народних обичаја који су остатак 
некадашњих култова и обредних игара, као њиховог саставног дела, до сада је многоструко потврђена.

УВОД

С. Зечевић, Српска етномитологија, Београд, Службени 
гласник, 2008, стр. 35

Игре за добробит целе заједнице некада су се изводиле јавно, на отвореном простору, у светилиштима или 
другим култним местима. Историја је забележила игре у хришћанским храмовима све док та пракса није 
забрањена. Тада се играње пренело у њихову близину. Код Срба се до недавно играло у црквеној порти 
приликом народних сабора, заветина и других скупова. Тамо где није било цркава играло се код сеоског записа, 
светог дрвета које је некада било култно место и богомоља. Могло је бити играња и на оба места. Играње код 
записа је веома занимљива појава, па га треба ближе осветлити. 

Пре настанка храмова, којих у ранијим периодима није ни било, код Словена су свети гајеви и свето дрвеће 
имали функцију светилишта. Ту су се обављали обреди, приносиле жртве, веровало се да тамо одлазе у вечни 
покој душе преминулих. Тамо су се одржавале и обредне свечаности током којих се играло. Из тога времена 
потиче и поштовање записа као светога дрвета. Улога записа је код нас углавном припадала храсту, бресту или 
којем другом дрвету ове врсте.

У словенској старини храст је био дрво бога громовника и сматрао се његовим светилиштем и боравиштем. 
Постоје и писани документи о Перуновом дубу.1 Хелмолдова хроника вели да су код Словена постојали 
свети дубови који су били посвећени богу Перуну. Око њих су били дрвени плотови са двоја врата. Ту су 
се приносиле жртве и обављала служба. У ограђени простор имали су приступа само жреци, они који су 
приносили жртве или они који су тражећи спаса тамо налазили уточиште.2 Храст није био само Перуново 
свето дрво код Словена, него је био посвећен и другим громовницима европских митологија. После преласка 
Руса у хришћанство, на месту Перуновог светилишта подигнут је манастир, који је у своме имену “Перунски 
манастир” сачувао успомену на ово паганско божанство и, на тај начин, одржао континуитет паганског 

1

2

3

L. Niederle, Život staryh Slovanu II, Praha, 1924, 97

P. Bulat, Pogled u slovensku botaničku mitologiju, Zagreb, 
1932, 3

L. Niederle, н.д., 95,97,98

Игра и обред
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Заветина

Животни циклус обичаја, породична слава и други обичаји који се практикују у кругу једног домаћинства-
заветина је траг обичаја који су се практиковали за опште добро, у интересу свих житеља једне људске 
заједнице. Заветина је траг колективних прехришћанских схватања, која су имала значајну друштвену 
функцију. Треба напоменути да су, дугим ходом кроз временски распон, многи од њених некадашњих 
елемената веома редуковани, а неки у толикој мери христијанизовани да народ више није ни свестан 
основног значења и порекла ове народне свечаности. Обичај се још одржава по инерцији, са избледелом 
религиозном, али очуваном друштвеном компонентом. Он данас има значај сеоске свечаности током које се 
примају гости. Са стране. То се чини ради виђења са пријатељима, заједничког провода и весеља, пословних 
састанака или пружања прилике младима да успоставе везе из којих ће се изродити евентуални бракови. 
Знатно измењена и редукована, удаљена од својих првобитних облика, заветина и данас има више битних 
елемената, на основу којих би могло да се реконструише и докучи њено порекло, да се утврде темељи из којих 
је она израсла. 

4

5

6

Нишевљанин, Главније биље у народном веровању и 
певању, Београд, 1912, 90 (репринт Београд, 1990 са 
примарном библиографијом Нишевљанина и секундарном 
литературом о њему)

Д. Маринов, “Народна вҍра и народни религиозни обичаи” 
у Сборник за народни умотворения и народопис, София, 
1914, 43

С. Зечевић, “Заветина у североисточној Србији”, Гласник 
Етнографског музеја 36, Београд, 1973, 43-46

светилишта са хришћанском богомољом. Пре подизања  манастира, на овом месту је стајао идол Перуна, пред 
којим је горео вечити огањ храстових дрва. Из писаних података се зна да је пољски краљ Владимир, ради 
учвршћења хришћанства, забранио паљење оваквих огњева Перуну. Да је храст био Перуново дрво, види се из 
акта галицијског кнеза Лава Даниловича, у којем одређује пружање граница дијецезе Пшемисла до “Перунова 
храста.”3 Литванци су такође своме громовнику Перкуну, у своме лугу, одржавали огањ од храстовог грања. 
Стари Пруси су се под храстом молили богу Перуну да их сачува од непогоде. Из писма папе Пија II (1452-1464) 
монаху Јерониму из Прага види се да су се свети храстови сматрали “божјим кућама.4 Примери говоре да је 
храст био Перуново дрво, његово светилиште и стан, па се зато веровало да гром у храст не удара. Да су сеоски 
записи некада имали функцију богомоље или су многе цркве саграђене на њиховим некадашњим местима, 
утврдио је бугарски научник Д. Маринов.5 

Код Срба се запис веома поштовао, па се нико није усуђивао да са њега ломи гране или га било чиме оштети или 
опогани. Под записом је било забрањено пљување, обављање нужде, па чак и спавање. Око записа се подизала 
ограда. На исти начин се поштовало свако дрво у које би ударио гром. Иако је оно оштећено или мртво, нико га 
не би употребио за грађу, огрев или неке друге сврхе. Записа је могло бити више, али је један од њих био главни. 
Запис се поштовао чак и онда када се осуши или сасвим иструне. Када би га сасвим нестало, поштовало се и 
само место где је он некада био. Стога се у нашој топономистици јавља више места називаних записом, иако на 
тим местима више нема ни трага каквом дрвету. 

Играње под записом или у црквеној порти сведочи о некадашњој блиској вези орске игре и обреда.6 Овде је 
довољно напоменути да су људи волели да на своме имању имају запис, пошто се веровало да им је тиме имање 
заштићено од грaда и друге стихије. ˝
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Старији описи и скорашња пракса

“Као што свака кућа има годишње по једнога светитеља кога слави као своје крсно име тако и свако село (па 
и оделити заселак) има по један дан у који се збира на општинску богомољу за радост пољских усева. Тај дан 
је у селу оно што је у кући крсно име... Те се светковине махом зову заветине.7 Ако у селу има цркава, народ 
се скупља код цркве, а ако не онда се скупљају под неко здраво дрво у чију се кору уреже крст, а то се дрво 
зове запис. У старо су се време људи причешћивали под тим записима. Ако се дрво осушило или иструлило, 
место на којем је некада било очувало је име запис.То се дрво поштује као нешто свето. После службе под 
тим дрветом (које је обично цер) или у цркви, носе се крсти, барјаци и иконе, око целог сеоског атара. Људи 
воле да им крстоноше пређу преко усева или поред куће, где их поливају водом, посипају житом и износе 
болеснике пред њих. Када дођу под запис, крстоноше за време службе беру траву и плету венчиће. Под 
записом се затим обавља гозба и развија се весеље уз игру и песму. У ужичком крају крстоноше иду под 10-
15 записа. Под записом се поставља крст од лесковине. Под софру се ставља и барут, помоћу кога се касније 
пуца, да би се отерали градобитни облаци. Под записом се коље и јагње са запаљеним свећама на роговима, 
чија крв одлази у ископану рупу, која се после затрпа. Под записом се реже и колач, а служба се одржава 
уочи заветине и на сам дан. Један од младића носи велики крст и тај се зове крстоноша а цела група се зове 
крстоноше. Пред крстоноше се износе и болесници, а жене их прскају водом и житом... Заветине које се држе 
од града (акценат две црте улево) бивају од Великог четвртка до Спасовдана”.8

Међу радњама под записом треба поменути кићење овог светог дрвета свежим цвећем, што на сам дан 
заветине, рано ујутру, обављају жене. То се чини на тај начин што се око стабла обавије венац, а на дрво 
и камени крст ставља се воће и цвеће. За време самога обреда, приликом урезивања крста у кору записа, 
сврдлом се начини рупа у дрвету. У њу се ставе свето миро и тамјан, па се шупљина поново затвори воском. 
Као хришћански симбол крст је вероватно плод делимичне христијанизације обреда, док би стављање 
жртвених честица у сáмо стабло могао да буде старији облик ритуала. Овде се оба ритуална поступка 
појављују паралелно, али се дубљење стабла сматра много важнијим. 

Улогу записа, који је раније требало да буде храст или дрво његове врсте (цер, брест) негде у пољу преузело је 
дрво које се затекло у црквеној порти, без обзира на врсту. Уместо да обиђу  три пута око записа, крстоноше 
обилазе око цркве, када их жене шкропе водом и посипају житом. Плетење венчића обавља се за време 
службе у цркви, чији је под, због тога, посут свежом травом. Тако је власт својом акцијом ненамерно окупила 
народ у цркву и допринела даљој христијанизацији ове народне свечаности из прехришћанске епохе. 
Међутим, без обзира на христијанизацију ритуала, заветина није нимало изгубила од своје друштвене улоге, 
пошто је свака кућа пуна гостију, а сеоско је игриште веома живо.

7

8

В. Стефановић Караџић, Српски рјечник, Београд, 1935, 
код речи “заветина”

М. Ђ. Милићевић, “Славе у Срба” у Годишњица Николе 
Чупића. Књ. 1, Београд, 1877, 151-159
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Садржина и функција заветине

Заветину треба садржински разграничити и одвојити од институције домаће славе. Готово сви описивачи 
говоре о заветини као о колективној сеоској слави, када поједини домаћини примају госте из других места, 
што чине и о својој породичној слави. То је несумњиво тачно. Међутим, овом приликом је потребно 
нагласити да је примање гостију тек секундаран (чин) и један од споредних елемената славе. Све друге 
ритуалне радње и реквизити који су присутни о слави изостају о заветини, али се појављују други, пошто 
је и сврха заветине другачија. Том приликом се у кући не пали свећа, не сече се колач, нема жита, не кади 
се се трпеза, нити се обављају ма какве радње из ритуала породичне славе. С друге стране, заветина никада 
не пада у пост, па је трпеза богата, са циљем да се гости што боље почасте. Ово показује да примање гостију 
о заветини има световни, а не сакрални карактер. За породичну славу у овом крају показано је да она 
своје порекло има у култу предака једног рода или породице9, док је заветина намењена стимулисању или 
ограничењу природних појава за добробит људи. Она представља свечаност свих житеља једнога села и 
његове територије, без обзира на родовску или породичну припадност. Као што се види, у првом случају реч 
је о приватном, а у другом- о јавном култу. Разлика је суштинска и веома јасно одваја ове две свечаности. 
Уплитање неких славских елемената у заветину (сечење колача под записом, на пример) можда се у заветину 
инфилтрирало посредством хришћанства, а може бити да је до тога дошло контаминацијом елемената 
подтакнутих делимичном друштвеном функцијом оба обичаја.

Осим примања гостију, једини ритуални елемент који веже оба обичаја, јесте сечење колача и сакрална гозба. 
Међутим, у овим елементима такође постоје битне разлике. Култни хлеб, који је реквизит у оба ритуала, 
неоспорно представља жртву, и то бескрвну жртву. Приликом породичне славе тачно се зна ко га сече, 
односно жртвује. То је домаћин куће, признати и неприкосновени носилац домаћег култа. О заветини, 
не у кући, већ јавно, то обавља изабрано лице, представник целе заједнице, носилац јавнога култа, жрец. 
Уосталом, зна се да је бескрвне жртве, у облику хлебова, у православну цркву увео Свети Сава, елиминишући 
на тај начин крвне жртве из храма. Међутим, осим сечења колача под записом, што би могло бити резултат 
акције цркве у супституцији крвне жртве, у заветини се очувао биритуал. Крвна жртва је елиминисана из 
храма, али није из паганског светилишта-испод записа. Ту се жртва коље по паганским прописима, нарочито 
припремљена и са отицањем крви на одређено место.

Пошто је показана разлика између славе и заветине, термин “сеоска слава” може се занемарити током даље 
анализе. Назив “заветина” одвешће нас даље у суштину самог обичаја. Очигледно је да назив долази од речи 
“завет,” а то означава и испуњење обећања.

Потврда оваквом схватању налази се и у бугарском називу “оброк” за овај празник.2 Назив долази од глагола 

  9

10

С. Зечевић, “Празник (слава) у североисточној Србији, 
Гласник Етнографског музеја у Београду, 31-32, Београд, 
1969, 397-406

Д. Маринов, Народна вҍра и народни религиозни обичаи, 
Сборник за народни умотворения и народопис, София, 
1914, 542
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“обрећи” тј. обећати, што има исто значење као и наш глагол “заветовати”. Нешто се заветује или обрекне-
обећа-како би се постигла одређена корист. За разлику од домаћих слава, које су углавном распоређене у 
зимском периоду године, заветине се увек одржавају у топлом периоду, онда када је вегетација у пуном 
бујању. Ова чињеница сама за себе говори да је реч о аграрном ритуалу. Усевима треба обезбедити довољно 
влаге, али их и заштитити од прекомерних падавина и атмосферских непогода. 

Вук каже да се заветине обављају у интервалу од Васкрса до Петрова поста, а тај распон времена се подудара 
са вегетационим циклусом. У источној Србији, региону у којем је у склопу комплексних истраживања 
Етнографског музеја посматрана  и заветина, она се практикује углавном на Спасовдан и око Духова. У 
нашој народној религији ова два празника су веома карактеристична. Спасовдан и четвртци који му 
претходе (зелени четвртци-од Великог четвртка до Спасовдана) празнују се због грома и града, а Духови 
су углавном хтонски празник. Ако се имају у виду схватања народне религије о ова два празника, наћи ће 
се једна од потврда наведеној тези. Хтонски карактер Духова илуструје народна веровања да мртви могу 
утицати на атмосферске појаве- у њиховом изазивању или спречавању. То се у народној религији сматра 
једном од најважнијих дужности мртвих према живима. Мртви, уопште узев, имају важну улогу у доношењу 
плодности. 

Храст је био свето дрво и римског громовника Јупитера. У непрегледним шумама где су живели Германи 
храст је такође био свето дрво Донара, или Тора. Донарова планина помиње се недалеко од Варбурга у 
Немачкој још 1100. године. Тамо је био и један свети Донаров храст, под којим се још у Средњем веку састајао 
народни суд.3

У историји религије ова појава није необична и може се лако објаснити. Религијске представе старијих 
епоха никада се не губе без трага, већ извесном количином прелазе у религијске представе наредних 
фаза друштвеног развоја. Зато је храст остао атрибут и симбол бога громовника. Траг храста као објекта 
поштовања треба истражити у тотемизму као религијској надградњи родовског друштва.

Ако је ово упрошћено и кратко објашњење задовољавајуће, треба се вратити даљој анализи записа као 
светог дрвета. Не треба заборавити момент ранга међу дрвећем које има запис, а с тим у вези и континуитет 
култног места. Једно је дрво “главни запис” и оно се налази у насељу или његовој близини. Ту се обавља и 
најважнији део ритуала. Пољски записи су записи нижег ранга. Да су сеоски записи, некада, док зидане 
цркве нису доспеле до села, имали функцију богомоље.

Занимљиво је напоменути да и у самом Београду, иза данашње Цркве Светог Марка, постоји стари запис, 
испод којег се сваке године, о Марковдану, обавља служба. Један супротан пример пружа убедљив доказ за 
то. У селу Врбица, у околини Зајечара, главни сеоски запис се налази на празном брежуљку у средини села, 
на топониму који се назива “Латинска црква”. Ту се заиста виде трагови неког старог здања, о којем је у 
топониму очувано сећање да је ту некада био храм пресловенског становништва.

11 С. Тројановић, н.д., 94, 95, 181, 183
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Ритуални опход

Ритуална поворка, чија је сврха обезбеђења пољске плодности, формира се и полази од главног записа или од 
цркве као касније замене паганског светилишта. Учесници ту добијају реквизите, који се састоје од црквених 
барјака, икона и крстова, па заједно са свештеником формирају поворку која креће у поље. Поворка мора 
обићи све записе у атару. Ти записи обично обележавају и ивицу атара, тако да се у ствари затвара круг око 
њега. Ово би могло да представља, нашој науци о народу веома добро познат, поступак.

Приликом кретања крстоноша кроз поље или поред појединих домова жене их прскају водом и посипају 
житом. Овај поступак такође припада кругу магијских радњи. У готово свим нашим народним обредима 
магијске радње су коегзистентне са религијским ритуалом, чиме се различитим средствима, али 
употребљеним кумулативно, жели постићи исти циљ. Ове две магијске радње није тешко објаснити. 

Прва представља мађијање за кишу (као и код додола), док друга треба да изазове обиље у аграрним 
приносима. Потребно је напоменути да се приликом проласка крстоноша пред њих износе и болесници 
са циљем излечења. Ово је доказ да се крстоношама приписују исцелитељске моћи, то јест својства 
натприродних бића.

Значајан је и моменат што се нико неће наљутити ако приликом проласка кроз поља крстоноше погазе усеве 
на имању које се нађе на путу  кретања поворке. Напротив, такав ће домаћин бити веома задовољан, пошто 
се сматра да је самим фактом проласка поворке имање заштићено од града (акценат) и других непогода 
током целог вегетационог циклуса.

Код сваког записа, поворка се зауставља, обиђе три пута око њега, па се запис “освети” и “причести”. 
Освећење се састоји од обнављања урезаног крста, а причешће се врши на тај начин што се сврдлом у дрвету 
начини удубљење у које се стављају уље и тамјан.

Најзад, поворка се враћа до главног записа, где се обавља главни обред, заједнички се обедује, а затим весели. 

Још два момента веома су значајна за утврђивање порекла и функције заветине. Вршећи опход, учесници 
поворке настоје да пређу преко реке, потока или какве друге воде, где се заустављају, загазе у воду, па ту 
потопе копља од барјака, перу крстове и иконе, а свештеника прскају водом. Оба ова елемента, иако имају 
хришћанску форму, одвешће нас до паганске садржине. Веома је тешко разлучити хришћанске од паганских 
елемената у оним обредима који очито потичу из паганства, а другим путем до савремености очигледно су 
трпели утицаје хришћанства, па данас представљају паганско-хришћанску симбиозу. У овом случају треба 
се упитати шта у очигледно паганском ритуалном опходу представљају еминентно црквени реквизити,као 
што су барјаци, иконе или крстови. Сигурно је да је реч о хришћанском плашту којим је заоденута паганска 
садржина. Много је пута потврђена чињеница да је црква у упорној борби против још упорнијег паганства, 
дубоко укорењеног у народну душу, била принуђена да чини компромисе. Она се задовољавала да паганској 
садржини наметне своја спољна обележја, па је то свакако и овде случај. 
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Обред и жртва 
Најважнији обред заветине одиграва се под главним записом. Као што је речено, тај запис жене ките већ од 
раног јутра. Приликом плетења венца, којим ће опасати запис, оне му се обраћају као живом бићу, тражећи 
помоћ и заштиту. Ако се потражи аналогија овоме кићењу, поглед ће свакако пасти на слична кићења 
током извођења наших народних обичаја. Кићење записа представља жртву оном духу или божанству које 
симболизује запис. Ова теза се потврђује и тиме што поједине жене, на или под запис стављају цвеће или 
воће, обраћајући се запису као живом бићу. Други елементи обреда такође јасно указују на жртву. 

Када се после обиласка атара и пољских записа поворка врати под сеоски запис, ту се обавља служба са 
освећењем  и причешћем записа. Пенетрација тамјана и уља у само дрво такође има елемената жртве, којом 
се директно храни објект обожавања, односно божанство које је његов персонификовани еквивалент.

Елементи култа мртвих 
После обављене церемоније под записом, учесници седну за заједничку трпезу и ручају. Трпеза се састоји од 
једног дугачког стола, за којим свака породица има своје место. На том делу стола смештене су намирнице 
које та породица донесе на заједнички обред. Осим бољих јела, која су уобичајена за празнике, ту су култни 
хлебови и свеће намењене покојницима дотичне породице. У одређеном тренутку музика почиње да свира 
и прикључује се челу трпезе. Породица која седи на том месту пали свећу и устаје, одајући пошту својим 
мртвима, слично поступку на поменима. Кад се ово заврши, музика прелази до места следеће породице. На 
тај начин обреде се све породице које учествују на заједничкој трпези. После свега се одигра опште коло за 
душу, а по жељи појединих породица и за одређене покојнике. 

Као што се види, елементи култа мртвих веома су видљиви и присутни током церемонија о заветини. Према 
народном веровању, потребе мртвих на другом свету исте су као и на овом, а контакти са мртвима одржавају 
се у одређеним приликама кад им се те потребе шаљу. Заветина се сматра једном од таквих прилика.

Порта
На сеоски збор или састанак раније су долазили само мушкарци, и то домаћини. На главни састанак пред 
Белу недељу (седмица по празнику Тројица зове се Бела недеља) у Брусници дошли би представници свих 
домаћинстава из Горње и Доње Бруснице. Поред расправљања и одлучивања о оправци путева и о сличним 
потребама, на том састанку је решавано и о ношењу “крста”: ко ће наиме дати ручак за крстоноше.

Састанак или збор одржавао се на неком подесном месту, у средини села, код цркве, школе, у “варошици” 
и сл. Како су то била устаљена места, у многим селима су та места прозвана једноставно Састанак. А пошто 
су састанци у многим местима одржавани у црквеним портама, реч порта је постала синоним за такво 
место, па се често зове Порта место где се држи састанак, иако није црквена порта (нпр. Порта код гробља 
у Калиманићима и Клатичеву, Порта у Грабовици, Невадама, Сврачковцима, Велеречи и др.  а Порта  или 
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Састанак у Лозњу и Јабланици, Састанак у Врнчанима, Горњим Бранетићима, Озрему, Лочевицима и др. 
Ни у једном од поменутих села с Портом нема цркве. У Љутовници је Порта код цркве; тако и у Брусници. 
Накучани немају своју посебну порту, него им је заједничка љутовничка, а сеоски “састанак” одржаван је код 
записа на Гувнима. У Лочевцима је састанак бивао у Бабића воћњаку, а у Шаранима на брегу Спасовишту, где 
је и гробље. На Састанку у Озрему почела је да се развија “варошица”. На Састанку у Љеваји је велики “грм” 
(храст), иначе на Порти или Састанку је често запис.Уопште, у источним селима се више говори “порта”, у 
западним “састанак” а у селима око села Такова чују се оба назива. Пространо село Коштунићи нема порте.

На Састанку или Порти обично нема никаквих грађевина. Некада их је било. Тако је за неко време крајем 19. 
века, док су кметови имали и право кажњавања кратковременим затвором, било сеоских апсана.То су биле 
обичне мале зградице од брвана, као и вајати. Било је и сеоских обора, у које је затварана  стока која би се 
ухватила у штети. Само се прича да је некада било и сеоских салашева; у тим салашима су чуване резерве 
жита, које је морало да има свако село. У Брусници је на Старој Чаршији све до 1949. био сеоски салаш са 
двоја врата. Насред села Велеречи, на Старом Селу, била “селска кућа и вајат”. Служила само за састанке о 
Белом четвртку, кад је сеоска преслава. Та је кућа била раније до Љутовнице, и тамо је била општина, па 
после премештена у Старо Село, када и општина. 

На овом месту треба поменути да је било и заједничких зграда за сеоске састанке културног карактера, који 
се у раније време нису могли одвојити од описаних профаних, јер је село било и једна култна заједница 
и колективно се старало о извођењу свог култа. Године 1950. стајале су још рушевине од зграде за сеоске 
састанке о задушницама под гробљем у селу Клатичеву. Зграда је била делимично од тесаних брвана а 
делимично од усправно постављених шашоваца. На гробљу у селу Лочевцима видео сам (1953) греде које су 
сеоска својина и које служе за седење кад се издаје подушје. 

Ако би ко правио неред на сеоском збору, и опомене не би успеле, кмет је могао наредити да га сеоски 
служитељ веже и спроведе општини. Али, дешавало се да агресивни људи буду јачи од кмета и села: прича се 
у Лочевцима како су у једној кући била седморица браће, који су били снажни, “деликатни” (тј. делије) људи 
и живели само од крађе; долазили су и они на састанак, а да им нико ништа није чинио.

У Бершићима је, по причању, око 1828. “село” било наредило Павлу Драгојевићу да убије Турчина. Њему 
пиштољ не опали и Турчин се спасе. Стога село казнило Павла да трчи шибу. 

На сеоском збору доношене су одлуке и о мењању обичаја. У Накучанима је био обичај: комишање кукуруза 
и клање свиња обављани су у селу редом по кућама, и свака кућа онда приређиивала вечеру, па је решено око 
1900. да се вечера укине, и то је почело са угледним домаћином Божом Зарићем. Једном из Цветипоља (део 
села) било то криво, па запевао: 

Цветипоље процветало цвећем
Сво се Брдо без вечере креће.
ЦветиЦвети
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Као што сам поменуо, било је да “село” решава, договара се, која ће кућа спремити ручак за крстоноше. У 
овом крају није било тога да село о заједничком трошку спрема што свака кућа спрема јело и пиће и доноси 
као свој допринос на општу трпезу код записа. Овде се може поменути да се “село” као целина није мешало 
у приватне ствари појединаца: напр. Хоће ли се ко оженити или не. 

Као допуну некадашњим сеоским зборовима и данашњим зборовима бирача и конференцијама треба 
сматрати и оне готово свакидашње а нарочито оне ређе и више свечане састанке суседа, домаћина, 
истомишљеника. Раније су се људи особито састајали код казана кад се пече ракија. Ту би се искупљали 
старији људи и разговарали. Затим, људи су се, особито зими, искупљали по кућама, седећии до дубоко у 
ноћ. На таквим састанцима дискутовано је о приликама и догађајима у селу и околини, држави и свету, па би 
се и припремало за одлуке које ће се донети на сеоском збору.  Откако су се појавиле механе по селима, такви 
састанци су пренети углавном у механе и постали су чешћи, свакидашњи али и рђави: ту се пије, коцка12, 
свађа; на таква места и састанке старији уопште ређе долазе.

Преславе
Преславе су у овом крају веома честе, али тај назив није у народу овога краја познат у том значењу него се 
обично каже: “прекађује”, “прекадња”, “носи колач”.

Многе преславе су настале узимањем славе по имању које је неко наследио као домазет посинак, пасторак и 
сл., па и после куповине имања. Неки пак прекађују из личног завета или што им се неко раније заветовао. 
Тако на пр.  некој баби у роду Продановића (Прањани) нису се држала деца. Она једном усни уочи 
Арханђеловдана да треба да спреми свећу и колач и да узму да славе Арханђеловдан, па ће се деца држати. 
Тако сви Продановићи у Богданици и Прањанима и Тодоровићи у Јежевици славе и Арханђеловдан, поред 
праве славе Ђурђевдана. 

Било је веома у обичају да су они који су славили у јесен или у зиму прекађивали о празнику свеца истога 
имена или о празнику истога свеца у пролеће, и обрнуто: који су славили Никољдан да прекађују о “Младом 
Св. Николи” (9. маја по ст. кал.), који су славили Арханђеловдан да прекађују о Младом Арханђеловдану, а 
који су славили Ђурђевдан да прекађују Ђурђиц (у јесен). Неки то раде и сада.

Сеоске славе
Села у таковском крају имају разне колективне славе или прославе. Поједине цркве прослављају на празник 
свеца коме су посвећене, али то не мора бити прилика за народни скуп. Тако нпр. Црква у Такову слави на 
Ђурђевдан, а велики вашар под селом буде на Пантелијевдан, док се литија (крстоноше) носила на други 
дан Тројица. Црква на Савинцу посвећена је св. Сави, али је црквени “сабор” (вашар) у прву младу недељу 
по Петровдану, док се литија у селу Шаранима носила у пети четвртак по Ускрсу. Црква у Љутовници 
слави “Младог св. Николу”, “вашар” у селу је о Великој Госпојини, а “заветина на прве Тројице. Међутим, 
у Прањанима црква слави Спасовдан, па тог дана буде вашар код цркве, а тог дана је уједно била и сеоска 

12 Пре последњег рата Бершићи су били “тринаеста школа”, 
јер је у њима био коцкарски центар. Село није имало 
школе, али је имало три “кафане”. Сада је у том селу те 
јавне коцке мање, али и сада има тога да се по селима људи 
коцкају по кућама за новац (1953).
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“обетина” или “молитва”.

Као и другде у западној Србији, и у Такову је општи обичај да села имају и своје сеоске славе, које се у овом 
крају зову: преслава, обетина, молитва или литија.Те су преславе обично на Спасовдан, Велики или Мали, и 
на Тројице и имају првенствено верски карактер. 

Тог дана кад је преслава у селу се ништа не ради, никакав пољски посао. Раније, до краја Другог светског рата, 
о извођењу преславе старао се сам сеоски кмет; од 1946. те су прославе веома упрошћене, па се обављају код 
цркве, а нема да иду по селу крстоноше, да се носе литије. Ношење литија по селу било је почело већ раније 
да излази из обичаја. 

Негде је сеоска заветина трајала по три дана, као нпр. у Невадама где је почињала у Бели петак. 

Литија или крстоноше би ишле са свештеником и обилазили сеоски атар. У поворци су ишли поглавито 
мушкарци, али и женске. Поворка је ишла од записа до записа. Као “записи” служила су разна стабла: већином 
крушке, али и цер, храст, лужњак, липа, бор и др. Особитост је да у Красојевцима као “запис” служи један 
камен. У Брезни је било седам записа, у Шаранима пет, итд. У монографији “Таково”, у описима појединих 
села наведен је и број њихових записа. Иако су записи култна стабла, која су у општем поштовању, ипак су у 
Врнчанима један запис уклонили, извадили из земље, јер је правио сувише велику сенку, хлад. 

Кад литија или крстоноше дођу до записа, обиђу око њега. Одржи се молитва и у кори на стаблу се засече 
крст: понови се стари, па се под кору стави хартија на којој свештеник напише “запис”, тј. слова ИС ХС 
(између слова иде крст у облику линија) НИ КА

Оближње куће доносе код записа карлице с млеком, сира, кајмака, белог лука, да почасте крстоноше, а 
за старије учеснике још и раније. Крстоноше уз пут певају да им роди летина. Било је некада тога да су 
пред крстоноше изношени болесници, али нисам могао дознати шта су им крстоноше радиле. Обилазак 
крстоноша би се обавио по подне, до ручка. 

Код једног домаћина, ког би унапред одабрали, бивао је ручак за крстоноше. За тај ручак су скупљани по селу 
прилози а тај домаћин је од себе спремао што треба тог дана за црквени обред. Сеоски кмет је распоређивао 
код ће домаћина поједине групе деце које су учествовале у крстоношама ићи на млеко. Ти домаћини су радо 
примали децу и за њу спремали доста млека са ког није скидан кајмак. Деца би ту оставила по једну главицу 
белог лука да би се кајмак боље хватао.

Село Калиманићи је држало раније преславу на Белу суботу. Због суседних Накучанаца, који су им том 
приликом долазили у великом броју и остајали по неколико дана, по “сеоском договору” село је променило 
дан преславе те га преместило на Тројице, када преслављавају и Накучани.

Раније би госте из других села о преслави, а долазили су обично само сродници појединих домаћинстава, 
само сачекали код кућа па их водили на “састанак”, стално састајалиште, или код неког записа, по договору. 
На то место би донели јело и пиће на колима, а у том јелу је било и печено јагње. Сваки домаћин је на 

ИС 

НИ

ХС

КА
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М. Стефановић, Таково: етнолошка питања, Београд, 
САНУ, 1972.

Крстоноше
Учесници опште и заједничке сеоске славе, који обилазе поља и усеве, крећући се ободом сеоског атара и 
носећи крст, икону, барјак и обнављајући крстове на сеоским записима, називају се крстоноше. У неким 
крајевима крстоноше иду о заветинама, а у неким о литијама. Премда се литије могу сматрати превасходно 
светковином за род усева и заштиту поља од града и суше, а заветине светковином насталом у првом реду 
зарад здравља људи и стоке, временом је у појединим крајевима, делом и под утицајем свештенства, дошло 
до њиховог претапања, па се зато крстоноше јављају и у једној и у другој светковини, али не свуда, јер има 
крајева, попут Шумадије  и Баната, у којима се разликују ове две светковине. Ово обичајно преклапање 
се очитује, на пример, у Левчу и Темнићу, где се о заветинама креће у литију, а учесници литије се зову 
крстоноше. Тако се у Браничеву овај народни обичај зове заветина (`ајдемо на заветину; сутра је заветина 
у том селу), а у Јадру говоре: носити крста, или крстоноше (они што иду с крстовима и с иконама по пољу 
и по селу), а у Такову литија или крстоноше би ишле са свештеником и обилазили сеоски атар. У поворци 
су ишли поглавито мушкарци, али и жене. Поворка је ишла од записа до записа. У пожешком крају, где се 
сеоска слава назива завјетина, објетина, прислава или преслава, некада су на дан сеоске славе у савком селу 
“ишле крстоноше”. У Гружи, Такову, Рудничком Поморављу и Мајевици ове сеоске славе се још називају и 
молитва, у Шумадијској Колубари бденије, а у Ријечкој нахији дизање крста. У неким пределима, као око 
Пожеге, у крстоноше је ишао млађи свет, мушкарци. “Женскадија” није ишла, па ни деца, сем ако би учитељ 
ишао са школском децом, а у Јадру се дигну сви с крстовима и с иконама по пољу (по житима и по ливадама) 
а гдјешто и од куће до куће. Крстоноше су ишле најпретежније, а у многим крајевима искључиво, од Ускрса 
до Петрових поклада, када се иначе највише литија одржава. Уочи дана када полазе крстоноше, житељи 
села су се скупљали на молитву код главног записа, најчешће у средишту села, код цркве (ако је има), школе, 
али свакако код записа, тј. освештаног дуба и одржавали молитву (богомољу), са свештеником или без 
њега. Ту, под освештаним дубом колачар, тј. домаћин сеоске прославе, или најстарији човек запали свећу 

“састанку” чашћавао своје госте, оне којима је он ишао. Богатије куће односно родови у неким местима 
(нпр. у Невадама, Семедражи и др.) имале су направљене клупе или своје место под неких храстом, где 
би се искупили њихови чланови и гости. Старији би седели и частили се, а омладина играла. То је давно 
изобичајено, па је уведено да гости из других села иду кућама својих сродника и да се код њих часте. Увече се 
иде на “вашар” код цркве или код неког записа, где омладина игра до у ноћ. 

Последњих година преслава се обавља сасвим једноставно: у цркви буде служба, а од подне долазе гости из 
других села појединим домаћинима, а поподне буде весеље код цркве, записа или кафане.
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под обрезаним крстом на запису, узме кадионицу 
у којој горе тамњан и измирна па окади свећу, 
запис и присутне. Остали поскидају капе и моле 
се Богу, да подржи летину и стоку. У крагујевачкој 
Јасеници, после молитве, девојке доносе руже и 
друго цвеће и, целивајући крст, то остављају на 
сто да се тиме сутрадан оките барјаци. И у Левчу и 
Темнићу су барјаци, крст и икона кићени цвећем и 
венцима од пшенице, јечма и осталих усева. Тако и 
другде. У банатским херским селима док су ишли са 
литијом у поље, девојке су правиле венце од житног 
класја и њима китиле црквене заставе (“барјаке” и 
велику “литију”). Следеће године ти стари венци 
би се бацали у текућу воду да иду низ реку: “Ко 
га је даровао тај (тј. бог) да га носи” а у Загајици, 
заставе и четири мотке за које је утврђено “небо” 
претходно су окићене венцима од зеленог житног 
класја. Поворка крстоноша је у Левчу и Темнићу 
ишла у овом поретку: прво барјаци, крст и икона, за 
њима свет, који учествује у литији, за светом ђаци 
са учитељем а за њима свештеник, обучен у одежду. 
У Крушевици, у Шумадијској Колубари, поредак 
је био нешто другачији. Кад пође литија напоредо 
иду крст и јеванђеље, за њима барјак, па ђаци и 
крстоноше. Поп обично иде с десне стране крста, 
а у Старом Костолцу прво је ишао младић који је 
носио бели метални крст, затим “крстењоше” са 
барјацима, а за њима су ђаци обучени у црквену 
одору носили иконе. Свештеник је ишао напред 
или са осталим учесницима литије. Када се крст 
није носио, на челу литије су ишле “крстењоше”. 
Из сваке куће је требало да у литији учествује бар 
по један члан породице. На тај начин је читаво 
село, преко својих представника, учествовало у 
обредима везаним за запис. Учесници литије су 
углавном били мушкарци. Девојке су ретко биле у 
литији. Полазило се од главног записа, на чијој је 
западној страни урезан крст, јер крстоноше треба 
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да су окренуте истоку. Тај зарезани крст се сваке године обрезује кад се носе крста. Запис се не сме скрнавити, 
његов се род не бере, нити се сме сећи. Пошто обиђу, негде три пута а негде само једном око главног записа, 
поворка се упућује у опход села, застајући код осталих записа на том путу. Крстоноше се крећу у Шумадијској 
Колубари идући све десно око села. У Великој Плани су веровали да је 1908. била суша зато што су се те 
године крстоноше кретале у смеру који се овде сматра непожељним- слева надесно. У Старом Костолцу је 
литија обилазила запис слева надесно, а исти смер је имала и у обиласку села. У источној Србији се поворка 
такође заустављала код сваког записа, обиђе три пута око њега, па се запис “освети” и “причести”. Освећење 
се састоји од обнављања урезаног крста, а причешће се врши на тај начин што се сврдлом у дрвету начини 
удубљење у које се ставља уље и тамјан. Најзад, поворка се враћа до главног записа, где се обавља главни 
обред, заједнички се обедује, а затом весели. Идући, крстоноше певају, сви господајући у глас: “Крстоноше 
Бога моле, Господе помилуј!”Крстоноше иду преко усева. У Лесковачкој Морави такође не бране пролаз 
преко засејаних површина, већ их благосиљају: “Нек` су срећне крстоношке путине!.” Од крстоноша нема 
штете, него напротив, верује се, да ће тамо родити берићет. У неким крајевима се пазило да барјак не додирне 
земљу, а у Лесковачкој Морави, у неким селима, верују да ће добро родити ако барјактар пободе барјак у 
нечију њиву, по жељи власника, који заузврат обећа да ће дати да се под крстом у селу попије одређена 
количина вина. У источној Србији се пазило на то да поворка обавезно пређе преко неке воде. Код воде се 
застаје, па се иконе и барјаци квасе, а учесници поворке прскају свештеника водом. У околини Лесковца 
су, кад крстоноше наиђу на воду, иконе умивали, а попа прскали-да пада киша, а у Гружи, на крају опхода, 
барјак се стави у чабар са водом и окити биљем. То чине да би било кише. У Старом Костолцу је био обичај 
да младићи узимају растопљени восак са записа, којим је освештаван, јер се веровало да ће их тада волети 
девојке. Крстоноше су успут чашћаване, вином, ракијом а жене су их из сита посипале житом, шећером, 
цвећем и воћем. У Височкој нахији се молитва одржава на гробљу, а весеље се после приређује ван гробља, 
док се на Мајевици све обави код једног молитвишта, без обиласка села и молитве на гробљу. У многим 
крајевима, као у околини Пожеге, пред крстоноше се износе карлице с млеком и кајмаком. Но крстоноше се 
не задовоље с тим, већ се разиђу по оближњим млекарима и сами узимају млеко и скидају с карлица кајмак, 
китећи карлице цвећем. И нико се не љути. После Другог светског рата је забрањено кретање  крстоноша по 
пољима, па су крстоноше нашле прибежиште у црквеној порти. Тако, тамо где су се одржале, уместо да обиђу 
три пута око записа, крстоноше обилазе око цркве, када их жене шкропе водом и посипају житом. Плетење 
венчића обавља се за време службе у цркви чији је под, због тога, посут свежом травом. Тако је власт својом 
акцијом ненамерно окупила народ у цркви и допринела даљој христијанизацији ове народне свечаности из 
прехришћанске епохе. Од веровања је посебно значајно оно по којем је лековит прелазак крстоноша преко 
болесника, кога су због тога стављали на пут којим ће крстоноше проћи.

М. Недељковић, Годишњи обичаји у Срба, Београд, 1990, стр. 127-130

Овај храст, запис зову

он на Тебе сећа

Као крст у дубу 

Ти си пољубац времена.

Деца плету венце

кору ките цветом

старац капу скида

и наздравља вином.

Овај храст запис зову

див на Тебе личи

Као крст у дубу

надживећеш моје време.

2009.(Саша Савовић)

Крстоноше
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БЕЛО ПОЉЕ

Село на горњим 
падинама Груже. Имало 
је осам закрштених 
стабала, остало је два.

Некадашњи пут Крстоноша Белим Пољем

Бели четвртак

Велики простор и продавница прехрамбене 
робе која не ради јер није економски исплатива. 
Порта је асфалтирана, сабирно је место села и 
има три велика храста-границе. Најближе стабло 
часној трпези је запис. Литијски дуб уреза крста 
обновљен 2000. године. Обим горостаса је 3, 
20 м. Крст је леп и правилан у кори, 18 x 12 цм. 
Плоча олтарског преста има мере 86 x 86 x 8 цм. 
Осмоуглом стубу је висина 54 цм. Једна страна 
има поцртана слова црном бојом где длетом пише: 
“Овај спомен подиже Јосип Јанковић 1869. године 
из Белог Поља за услугу молитве.” (10 редова).

Друга страна стуба неофарбаних слова али се 
може рашчитати: “На скупу јунија 1881. године.” ( 
7 редова). Стуб има уклесан рам 40 x 21 цм.

Доњоврбавски сиви камен из мајдана Мокро 
поље. Мој водич за ово село је мештанин, Предраг 
Тороман, професор историје. Сведочи да је слова 
олтарског престола бојом поцртао Жижа Поповић 
2000. године. Истиче добре комшије и прича о 
школи која је почела да ради у Белом Пољу 1908. 
године а затворила своја врата заувек-100 година 
касније.

Порта

1
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Б-8 О-2   ХЦ, ХГ
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Постојао је запис крушка, одсечена заувек. Савић 
Велизар (1936) је дошао на мираз (1959) из Коњуше у 
Андриће. Испод штале показују башту која је некада 
била воћњак и имала закрштену крушку “медник”.

“Мој таст Чедољуб Андрић је првоборац и логораш 
Бањице. Рођени брат му је Тадија, народни херој. 
Чедо је осекао калем 1960. године. Тако је хтео, 
његово је. Пре 30 година сам испред куће засадио 
ова два бора. Расту добро, нисам доводио попа. 
Свирам двоенице и фрулу... Радио до пензије као 
послужитељ у школи... Те, 1960. године мој таст 
прода запис Добривоју Ђурићу из Доње Врбаве... 
Био велики цер, секли су га кладаром тестером 
“курјачара”. Извучено 24 пуних крављих каната 
(кола). Два пута су товарили љуске на наставке. Тај 
човек изгубио је сина Светислава врло трагично 1974. 
године у прислоничком пољу, откачи се камионска 
приколица и буквално “поцепа” локални аутобус за 
Чачак. Погинуло 16 људи. Међу њима и Светислав 
који је спавао наслоњен челом о стакло аутобуса. 
Нашли му главу одсечену на путу. Добривоје је умро 
1979. године а мој таст 1972. године.

Заселак Велемуге
потес Сајман
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Предраг Тороман, професор историје

Савић Велизар

Живота Ненадовић (1928)  је најстарији у Белом 
Пољу. Његова супруга Бисенија је исто годиште, 
родом из Бечевице од Васовића. Живота је 
времешан, држећи старац. Затекли смо га како коси 
траву између шљива. Крстоноше су ишле пољем до 
1943. године. Овај крај је дао два народна хероја и 12 
првобораца. Живота муком улази у сећање и говори 
где је било записа...Сећа се музике из Коњуше 
(општина Кнић) села тик уз Велемугу заселак.

Силаском из Белог Поља14, поћи Доњој Врбави, 
види се у тек стасалом житу које још зелени, 
усамљеник запис цер. Парцела припада 
Милошевићима Белопољцима који живе у Чачку. 
Њива је дата у закуп Маринковићима у Доњој 
Врбави. Урез крста није видљив, јесу суварци око 
дуба које нико не дира. Уочљиво је, да трактор 
не узорава испод крошње цера. Запис је у благој 
косини испод пута за село. Његов поглед иде 
током реке Груже и Калипоља које се пружа са обе 
стране речице. 

Професор историје Предраг Тороман вади 
бележницу и показује попис из 1936. године-536 
становника...Тај број се мења 2002. године-251 
становник. Старац Живота Ненадовић се сети и 
песме коју су певали о Белом четвртку полазећи 
испред Порте. “Пресветаја Богородице спаси нас 
и људи твоја и благослови постојаније твоје и 
благовернији народ твој и краљу Петру многаја 
љета даруј дја...”

Белопољци повратком из заробљеничких 
логора хтели су да обнове литије селом 1945. 
додатком “и другу Титу”, уместо “краљу Петру”. 
Црква је наравно забранила свако појављивање 
свештеника о литијама у Белом Пољу у случају 
било какве измене молитве.

Заселак Врановац 
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1. Заселак Токићи- кућа покојног Танасија 
Радовановића. Била јабука запис. Имање 
припада данас Драгану Милошевићу Зинги.

2. Петроније Чаровић- у његовом имању био 
закрштен дуд. З. Врановац.

3. Заселак Велемуге- Био запис испред куће 
Андрић Милице. Њен син Мића живи сам, 
не сећа се записа. Живота каже да је било 
закрштено дрво али се не сећа које.

4. Запис испод гробља; на међи Кленовца 
и Забела постојао је цер-запис на утрини. 
Појело га време. 

5. Заселак Врановац- испод стајњака Драгана 
Спалевића Бучука који је дошао на мираз 
би илињача13 крушка закрштена. Нема је. Од 
старина, то је Петковића имање а зет га је 
добио уласком у кућу, на мираз. 

13 Илињача- стара летња сорта непознатог порекла. Данас 
се још увек може пронаћи у баштама, али и на пијацама 
широм Србије, нарочито у Шумадији. Сазрева половином 
јула. Плодови су ситни до средње крупни, правилно 
крушкастог облика, зеленкастожуте покожице. Постоје 
многи варијетети ове сорте, а варијетет са знатно 
крупнијим плодом је познат као илињача. Месо плода је 
бело, средње слатко и топљиво, без изражених камених 
зрнаца. Стабло је средње бујно, пирамидалне круне, добре 
родности. А. Савић, Старо и нестало воће Србије, Београд, 
2014,  36

14 Бело Поље, село у Гружи, јужно од Рудника, помиње се у 
средњем веку. У њему је  деспот Стефан Лазаревић имао 
летњиковац где је примио дубровачке посланике јуна 1427. 
године, неколико недеља пре своје смрти. У Врановачком 
крају је црквина, по народном предању из времена “пре 
Косова”. Друга црквина налази се у Језеру. Око ње се 
налазе остаци старог гробља. Б. Челиковић, Светилишта 
рудничког краја, Крагујевац, 1989, 189
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БЕРШИЋИ

Казивање Велибора 
Веља Павловића 
(28.07.1919-19.12.2010)

Друге Тројице

“Главни запис би липа у порти. Има ту камен олтара. То је од извора (Врело) 
испод куће “Ћосоваца” (Драгојевићи-Достанићи). Та се вода улива у ријеку 
(речица Дреновица), близу међе Бершића и Дренове.

Кад на Друге Тројице поп брезански, Божо Јаковљевић очита испред камена, 
ишло се на Галич до крушке у Кикере (Савић М. Мирослава). Тај запис је опст`о 
и данас. Одатле до Осећански кривина у Павловиће. Био ту бјел, велики грм. 
Наше нане узимале шишарку за бојење и штављење кожа. Под бјелом су се 
1924. године крстили Ранко, Јанко и Радован. Сви Милошевићи. Браћа. Осушио 
се бјел па је мор`о да се сјече. После с леве стране леније, (регионални пут, Г. 
Милановац-Пожега) засађена липа. Она била под обалом до Титовог врмена. 
Морали да је уклоне ови из Секције за путеве кад су насипали асфалт. Оста 
само пањ и понеки младар никне кад није сушна година...”
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Шема литијског круга

Б-5 О-2  Л-1 Кр- 1
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15 С. Савовић, “Див из Горње Дренове” у Срце у 
камену:крајпуташи и надгробни споменици Општине 
Горњи Милановац, Г. Милановац, 2009, 167.

За потребе ауто-пута Коридора 11 (2012. године), 
пробијен је широк камионски пут који води 
ка Горњој Дренови. Некадашња колска стаза 
близу школе Бершића пење уз брдо, пролази 
поред гробља, “сече” порту поштареву и граби 
ка каменолому. Траса је граница Бершића и 
Дренове. Преко пута ограђеног крајпуташа 
Спасоју Никитовићу (“див од Горње Дренове”)15 

је шума Драгана Радовановића. Потес зову Дуге 
њиве. Повео нас је млади домаћин Драган кроз 
свој буковик право у поток. Тридесетак корака 
узбрдице води до бетониране каптаже. Прича 

Драган да је Врело јака жица и да је ту до 1990. 
године било дрвено корито извора. Он закрштену 
липу нема у сећању, ни остатака пања. Подсећа да 
је липа лакотрулно дрво. На Врелу нема ни корита 
буковине, као ни часне трпезе и њених остатака. 
Место где је извор заклонито је, ова лепа раван 
зачудо није зарасла у стрњину. Као да нас сила 
небеска цима за рукав и каже да су туда литијаши 
пролазили.

Супротно од Дуге њиве је пут, он води кући 
Зорана Достанића. Запис може да осуши време а 
камен свашта претури преко главе и опстане. 

Повратком, питао сам поштара Милојка Јовчића, 
да није он преместио часни камен жртвеник 
у своју “порту” да му прави друштво и богати 
дане. Заузет купљењем суварака, поштар рече да 
је фебруар заумит (упоран). Предложи да одемо 
до заједничког пријатеља професора др Ђорђа 
Штакића, брдо изнад и узваримо врућу. Док се 
професор и ја будемо “напаравали” он ће свирати 
нама у двоенице. Агатон Јовичић је деда поштара 
Милојка. Учесник Ослободилачких ратова Србије 
1912-1918. Пред Друге Тројице, 1946. Агатон 
је наумио да са пар својих исписника обнови 
литије у Бершићима. Много година касније, деда 
је испричао свом унуку да су се дојавом појавила 
тројица из Среског одбора и мацолом ударили по 
часној трпези. Камен је пукао. Као да је јаукнуо 
кратко,” сећа се приче дедине, Милојко поштар. 

П.С. 
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У некадашњој порти, у потесу Нерод, тече речица 
Дреновица. Силаском са главног пута са брда 
у долину, стиже се до заклоните и напуштене 
воденице Михаиловића (Милошевића). Узводно, 
200 корака је Чимоњина поточара, близу спајања 
Ђуровића потока који извире у Брезни и потока који 
зову Теочински. Сеоски уски пут излази из шуме 
на раван и живописну долину необича. Две велике 
липе. Већа је запис. На 1,5 м висине обим стабла 4, 60 
м. Прва грана у висини 1, 7 м. Висина липе до 30 м а 
пречник крошње преко 20 м. Између записа и мање 
липе-посестриме је остатак часне трпезе, жртвеног 
камена. Камен обојен сиво, временом се располутио 
и има пречник 82 цм. На запису, истоку окренут 
крст од лима обојен жуто, 91 x 71 цм у дрво закуцан. 

Ово место се истиче својом лепотом и уредношћу. 
Необичним и по много чему јединственим заслуга 

је његовог јединог становника у порти, поштара 
Милојка Јовчића. Овај усамљеник и чудак је главна 
рола у многим новинским прилозима, телевизијским 
репортажама и једном документарцу. Неколико 
објеката за становање сам је направио, украсио 
живописним колоритом фасада и путоказима. На 
једној табли пише: Улица маршала Тита. Фотографија 
Јосипа Броза је окачена о мању липу поред записа. 
Поштар Јовчић који службује у Такову није 
пустињак, живи сам, мештани га уважавају и тврде 
да је свој кутак сам створио. Велико вештачко језеро 
са мостићем између куће и записа. Вода језерца је 
чиста, прелив са оближњег извора користи се за 
још два мање каптаже које поштар “експлоатише” 
за опуштање пливајући у свом “базену”. Околина је 
чиста и уредна. Да човек пожели да се скраси у овој 
тишини заклоњеној густошумним брдима. 

Липа
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У овом засеоку на Галичу, Савиће, потомке 
почившег Милоша (умро 2004. године) од старине 
зову “Кикери”. Порекло и повод надимка нико не 
зна да објасни па ни наши домаћини Мирослав 
(65 г) и његов син Жељко (40 г).

На овој узвисини преко 600 метара надморске 
висине више кућа Савића, уз тарабу је запис. 
Крушка, калемљена “петровка”16. Прича 
Мирослав да је много стара јер његов деда 
Михаило говорио је да његов отац Алексије 
(пређед) памти да је то запис пре српско-турског 
рата 1876/78. године.

Кикер

Крушка није велика. Неродијева, како кажу 
домаћини. На висини 1,5 м обим дуба је 2, 50 
м а висина стабла испод 10 метара. Велико је 
двориште, благо заобљено и близу сеоског пута. 
Кикери су 1971. године почели градњу нове куће 
близу записа. Имали су намеру да запис уклоне 
али се томе успротивио њихов парох, свештеник 
са Савинца, отац Адам.

“Кућу можеш да премешташ и рушиш а запис не 
можеш и не смеш!” То су биле речи свештеника 
који су очевици упамтили и тај завет преносе с 
колена на колено.

16 Петровка- рана аутохтона сорта крушке, која сазрева 
почетком јула, око Петровдана, по чему је добила назив. 
Плодови су ситни до средње крупни, крушколиког или 
неправилно овалног облика, светло зелене боје. У фази 
зрења плодови са сунчане стране постају румени, са 
карактеристичним зеленим лентицелама. Петровчица има 
зелену и дебелу покожицу. Петељка је дугачка и косо усађена 
у плод. Месо плода је зеленкасто беле боје, сочно и укусно, 
без неке посебне ароме. Има развијено стабло са великом 
крошњом, и захтева топлије поднебље. А. Савић, н. д., 35
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БОГДАНИЦА
Мали Спасовдан

„Тога дана се вршило закрштавање њива, 
ливада, кућа, торова и обора, а то значи 
да се свуда ставе укрштене лескове гране. 
Домаћини су дочекивали госте из других 
села на свечани ручак и пиће. Након ручка 
се одлазило на вашер на Молитве.” 

(Војин Петковић, 1922-2010.)
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Из продавнице- кафане види се са оне стране 
реке Тиње, на брду крст. Ту није био никада запис, 
брдо зову Молитва. Изворно Ђуровац. Парцелу 
почившег Милетић Божидара (2007), купио је 
Милорад Милетић рођен “испод реке”, с оне стране 
брда (1950) у Милетића риду.

Милорад је 42 године провео као печалбар у Аустрији, 
супруга и он радом у Бечу стекли су пензију. Немају 
деце, усвојили су ћерку и добили унучад. Милорад 
се вратио Богданици а крст подигао селу.

На Свету Петку 2004. године три свештеника су са 
мештанима и гостима духовно уздигли обележје 
освећењем. До крста има у кршу пробијен пут, може 
се изаћи теренским возилом или пешице. Сваке 

1

3

2

Шема опхода крстоноша

Б-3  О-1  ХЦ-1

Косан Бајић (1931) 

године на овај дан Милетићи се окупљају. Разлог 
подизања крстоликог обележја, Милорад наводи “за 
здравље села” а Света Петка му је много помогла у 
животу.

Видојев вир
Главна молитва Богданице је записно место ограђено 
тарабом уз реку, близу Видојевог вира. Ту је засађен 
цер пре 13 година и освештан. Пространа зараван 
до новог моста над Тињом. Понекад наплавито буде 
на овом месту. Млад запис чини се неће дуго јер 
га лишај напада и не да листати. Место каменито, 
земља плитка. Само оштра трава власуља успева. 
Био је ту запис цер, па се осушио. Остао је део часне 
трпезе, олтар камена. Потес зову Пландиште. Новија 
генерација говорила је, “код продавнице” али и њу 
је време затворило. До 1944. године биле су литије 
Богданицом и вашар на Пландишту. Свирали 
трубачи, браћа Никитовић.

Косан
Један од најстаријих у Богданици Косан Бајић (1931) 
сећа се литија селом. “Оне су трајале до Дражиног 
времена, 1944. После су их ови обнављали. То ти 
је више била мода јер их неколка пута прекидаше. 
Не могу да се скупе. На Мали Спасовдан окупе се 
ђаци, кмет и омладина с попом крену барјацима и 
пјесмом из порте каменичке цркве:

“Дај нам Боже родно поље

и шеницу бјелицу

и винову лозицу,

крстоноше, крстоноше

Бога моле, Амин!”

„Иде се школи нашој у Богданици уз Крушање, ђе 
је био запис. Отле на Осоје, па на Зелени бријег 
трешњи црници. Закрштен калем. Ту се мало 
одморимо и окрепимо млијеком после читања и 
клијечања под записом. Од тог бријега иде се Гојној 
Гори и спушта низ Јањић косу поново у Каменицу-
цркви. Одемо сваки својој кући на обетину, па 
поподне кад се спусти мало звијезда (сунце) у 
Пландиште на игру. Сјати се народ те игра и пјева. 
Данас у селу нема ко ни да закука. Ишло се пјесмом 
у надницу, на мобу, вршај, кошење, копање. Враћаш 
овце и пјеваш. Иде киша по плашћењу, ал` идеш и 
ти и пјеваш. Сад кад би неко и запјево, рекли би да 
је блесав.”

Имало је још вашеровања у Саставцима, крај вода 
Тиње и Каменице. Недеља пред Илиндан кад се 
народ окупи.
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БОЉКОВЦИ
Прве Тројице

Литијски круг до 1944.

Б-10  О-1  ХЦ-3  КР-1  ХГ-2  БШ-1
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Буковача је велики заселак на брду изнад варошице. 
Млад запис уместо старог осушеног, ограђен и 
обележен великим грмолисним мермерним крстом 
који је на комаду стене као и плоча мермерна на 
којој пише:

“Лета Господњег 1995. године, обновише овај запис 
верници засеока Буковача у славу Божију и Свете 
Тројице.”

Цер је млад, иза њега две клупе за одмориште. 
Заселак Буковача има бројне потомке: Поломце, 
Алексиће (2 куће), Аксентијевиће који су се у 
међувремену преселили варошици села: Радовиће 
(1), Димитријевиће, Стојиће (2) Станковиће (1), 
Стевановиће- Цигане (Цалуба, глава куће  одселио 
се у Уб) и Тењовиће (1).

Записно место је леп видиковац на траси ауто-пута 
који је у изградњи. Као на длану је врх Рујевац и 
село Славковица.

Буковача

Пред кафаном-штабом 
војводе Живојина
Бољковци су литијали под записима непрекидно, 
чак и после Другог светског рата. Окупљања 
око крста у дубу нису била масовна, сеоска 
свечаност, већ сведена на породична, без 
барјака крсташа али са свештеником и 
кадионицом. Сем сналажљивости и вековне 
“спутаности” имали су један период срећу јер 
су у селу (Храм Светог Николе 1939) службовала 
два свештеника. То је 1910. година. Био је 1061 
становник; 1920. године-900 житеља.
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Рељићи
Заселак Рељићи и једна кућа Миладина Рељића 
(1952). Он и Миломирка (1952, девојачко 
Милинковић из Горњих Бранетића) живе сами. 
Две ћерке и син наставили су своје породичне 
животе у Г. Милановцу. Рељића има преко потока у 
Тодоровићима. Славе Никољдан као Тодоровићи и 
Вербићи. Записано место је премештено крушци у 

Тодоровиће због бројности живих кућа.

Закрштен храст-граница је у ливади пред кућом 
Миладиновом. Место се коси, суве гране не дирају. 
Потес Соколовица. Обим дуба 2,75 м, висина 
стабла 12 м. Крст нестао у кори. Деда Радосав 
Рељић је оставио завет да се граница не сече упркос 
премештању записног места у Тодоровиће. “Једном 
запис-увек запис”- тако је поручио на самрти.

Видик са Соколовице. У долини варошице и 
река бољковачка. Она је граница вододелнице 
Моравском и Колубарском сливу. Лево од речице 
су Сувоборски обронци, планинске греде која 
сеже до Љутовнице и Локве. Парлог- Проструга- 
Липовача- Дебело брдо. Руднички обронци имају 
линију Рудник- Чађевица- Стражевица- Липа- 
Триповац. 

Рањци
Заселак у ком живе Аврамовићи (8), Лаудановићи (5), 
Стевановићи (4), Ђорђевићи (2) и Калиманчевићи 
(1). Имали су стари запис али су га како прича 
Радослав Недељковић, одсекли. То је урадио Раде 
Стевановић и као огревно дрво послао сестри у 
Београд. 

На пола корака од пања одсеченог, никао је 
самоникли наследник, млад церић закрштен 
2000. године. Радосав Недељковић је осам година 
председник МЗ Бољковци и окупља родбину око 
записа. Место је у шуми преко пута његове куће. 
Пређе се поток мостићем, пут земљани савија брду. 
Запис је у “другој кривиници” са десне стране. У кући 
поменутог домаћина живи његова супруга Нада и 
ташта Милица. Синови Милош (1990), Марко (1997) 
и ћерка Марина (1991). До записа водио нас Марко. 
Друштво нам је правио његов пас Бели.

Тодоровићи
Тодоровићи заселак је мањи од ова два претходна. И 
он је на брду. На имању удовца Лазара Тодоровића 
(1955) је закрштена крушка “водењача”17 пред 
Тројице 1985. године. Некада је око крушке било 
цвеће а стабло ограђено. Крушка рађа, о литијама 
кити се лискама. Лазар има синове Драгана (1976) 
и Дејана (1978). Живе у задрузи сложно. Ожењени 
су. За сада Лазар има једног унука, али се нада у 
Бога увећању. У овом засеоку живе још две куће 
Тодоровића, Миловановића (1), Вербића (3) и 
Рељића (6).
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18 Ова сорта сазрева крајем августа. Спорадично се среће 
на подручју Србије. Има снажно стабло са развијеном 
крошњом. Плод је округао, жуте боје покожице, сочан и 
ароматичног укуса. Користи се за исхрану у свежем стању 
и прераду у џем. 

Потес Орнице
Потес Орнице-храст цер у “Мићовића ливади”. 
Прођу се Недељковићи уз поток до трафо-станице. 
Ливада пространа десно уз пут укошена. Има 
четири усамљена стабла правилно распоређена 
и међусобно удаљена, три границе и један цер. 
Парцелу је наследио Радомиров синовац Љубивоје. 
Место зову “Мићовића запис” а припада Родољубу 

Лаудановићу- Бучуку који је преминуо (01.07.2015).

Запис је на врху ливаде, на ивици, у шуми која 
припада покојном Лаудановићу. Велики храст цер, 
25м висине и обима дуба. Крст нестао у кори. Место 
записано, окупљања Лаудановића и Еровића. Сада 
у том засеоку нема ниједан жив оџак... 

Васовићи
Белошљива18 у напуштеној окућници Мићовић 
Миљке и Светолика. До пута и међе са кућом 
Радована Васовића (1934). То је воћњак, нема ограде 
пролазећи с Радованом до записа. Белошљива стара 
сорта, плода шампањ боје. Дрво само казује. Узано, 
изувијано и прсло дужином. Два метра висине и 
нешто лиски. Окамењено ћути. На сваком лицу 
остао је неки траг...

Забран у Недељковићима
Потес је тако уписан у катастарским књигама. 
Парцела припада Томиславу Недељковићу. Запис, 
храст граница у шуми. Место је тешко наћи јер је 
заселак напуштен. Од нове саобраћајнице ауто-
пута у центру села пређе се нови мост и речица 
Драгобиљица. Престанком моста трокрако 
раскршће води асфалтом десно до краја асфалта и 
пар кућа. Насут пут лево све је стрмији и излоканији. 
Наткривен растињем савија поред “немих” кућа. 
Изнад домаћинства почившег Недељковић 
Светислава Џана је Забран. Пречица између старог 
и новог воћњака. Запис је неприметан, неограђен 
и крчевине нема. Прогутаће га шума. До овог 
места трактор потребан је. Може и пешице засеоку 
Недељковићи. Лево и десно су топоними Белица 
и Виногради. Ниједног чокота ту нема. Постоји 
на овој страни само један живи човек, Радојко 
Недељковић-Јелавац (1946). Ни он неће дуго...

17 Јерибасма, водењача, пљускача- Стара одомаћена сорта која 
се гаји код нас од давнина, а распрострањена је и у Босни, 
Бугарској, Грчкој и Турској. Некада је била веома заступљена 
у сливу Јужне Мораве и у Шумадији, а данас се спорадично 
среће на подручју целе Србије. Сазрева у другој половини 
септембра и у октобру. Плод је средње величине до крупан, 
јајасто-издуженог облика. Боја плода је жуто-зелена, а у пуној 
зрелости жута. Има танку и нежну покожицу са израженим 
зеленим лентицелама. Месо плода је бело, кисело-слатког 
укуса, сочно, са израженим каменим зрнцима. Лепог је 
укуса и ароме. Плод садржи велики проценат воде, по чему 
је добила назив. Може да се користи за употребу у свежем 
стању, као и за прераду у сокове, џем, водњику. Има бујно, 
здраво стабло густе крошње, које редовно и обилно рађа. 
Погодују јој влажнија станишта, али успева и у ариднијим, 
сувљим пределима (Метохија). Стабла достижу велику 
старост, и до 200 година, а једно стабло може да донесе до 
2000 кг рода годишње. Релативно је отпорно на биљне и може 
да се гаји без заштите. А. Савић, н.д., 43
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Они више не постоје

Пантићи
На имању почившег Панта Пантића испод 
штале постојао је запис-јабука. Калем, не 
дивљака. Прилазило се запису сеоским путем 
који је раскршће ка Лаудановићима. Заселак 
има Пантиће (15 кућа), Аксовиће (3) и 
Лаудановиће (3). Данас, тај број је препоовљен, 
куће постоје али их наследници обилазе и 
одржавају викендом и лети у време годишњих 
одмора. Петар Пантић (1947) је Пантов унук, 
озбиљан произвођач ракије. У засаду има 
1500 стабала шљиве и крушке најпознатијих 
сорти. Економиста у пензији, он је више на 
очевини него у Милановцу. Објашњава да 
се јабука-запис угушила биолошки. Сушила 
јој се једна грана, па друга. Од 1978. године 
ту нема трага о записном месту. Ова, 2015. 
година се у његовом воћњаку показала 
изузетном. Вољан је да обнови записно место.

Рељићи
У живогори Радивоја Рељића (1932) испод 
његове штале а у парцели његовог стрица 
Бранислава, близу пута је био запис цер. 
Радивоје и његова Злата, покојни су а синови 
им живе у Љигу и Београду. Село прича да се 
запис урушио шездесетих година прошлог 
века.

Васовићи
Имање Радована Васовића крај пута је имало 
запис шљиву. Кажу да је била велика.

Казивање

Недељковићи у Бољковцима славе Аранђеловдан. 
Миленко (1936) и Душанка (1935) родом из 
Врнчана од Сретеновића. Имају Славицу, 
Душицу, Ненада и Радослава а од њих 18 
унучади и осам праунука. За славу дође им 70 
гостију...”Пола су домаћи, пола гости”, шали се 
Миленко...Син Ненад и снаја Радојка изродили 
су шест синова. Радојка служи слатко од белог 
грожђа, прича да је летина добра а деца још 
боља. Родом је од Поточара крај Сребренице. 
Обе њене сестре такође су удате у ове крајеве. 
Старија у Васовиће, млађа у Ручиће-Николиће.

Миленко заузет кошењем, на позив Душанке 
дошао је, сишао с трактора  и у разговору 
подсетио на војводу Живојина Мишића, штаб 
Прве српске армије и војну болницу, војводино 
командовање Сувоборском битком (новембар-
децембар 1914) из кафане у Бољковцима... Данас, 
кафана коју је водила сеоска задруга постала 
је нужник и сметлиште. Миленко се чуди како 
лик Мишићев изливен у бронзи пред улазним 
вратима кафане нико није украо и продао као 
секундарну сировину на кило. Скиде шајкачу 
и прекрсти се речима да моли Бога да одавде 
војсковођа сам побегне.

Причу о записима дао је другим нараторима 
али је издиктирао осам вашера који су знали 
сви у Бољковцима и даље, до Колубаре...
Покладе на Белу недељу, Цвети Духови (Прве 
Тројице), Петровдан (12. јула увек главни 
вашар) Преображење када почиње да се једе 
грожђе и гора преображава-мења, доносили су 
са брда мештани да продају пуне канате (19. 

август), Млада недеља (септембар), Покров 
Пресвете Богородице и Ваведење (4. децембар)... 
Петровдан је био посебан што се у порти после 
причешћа догађала промоција. “Виђење”, звало 
се прво јавно појављивање момака и девојака, 
бегенисање за женидбу и удају. Било је каже 
честих случајева да родитељи склопе веридбу 
одмах и уговоре свадбу за јесен. Нема да се губи 
дан!” Ко се нећка, ишао је у “шетњу” (корзо), од 
порте цркве до данашње поште и натраг.

Упознавши причу о мајци шест синова сетих 
се додела плакета “Таковски устанак” за 
Дан општине 2015. године и поводом два века 
устанка у Такову. Златну плакету је добио 
фудбалски клуб Калиманићи из Калиманића 
који 50 година тавори у “лиги без брига”... 
Председник клуба Србољуб Нешовић из 
Калиманића истовремено је Председник Месне 
заједнице села. Али он је и председник комисије 
која дели ова признања за Дан општине. 
Комисија има строг назив, “кадровска, 
статутно-имунитетска питања.”На прозивку 
новинара о сукобу интереса, Србољуб Нешовић 
је рекао да о гласању он није одлучивао и да је 
клуб предложио општински савез. Заборавио је 
да каже да је он и председник управног одбора 
Спортског савеза СО Г. Милановац. У срозавању 
свега, производњи празнине, живог у неживо, 
празног у пуно, стварног у нестварно, човек се 
запита; када ће доћи дан да мајку са села која је 
родила 6 синова ико позове за Дан општине?
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БРАЈИЋИ
Спасовдан

Познато село. Када се помене, сви говоре о 
кафани “Сувобор” у којој су се састали командант 
Југословенске војске у отаџбини, пуковник 
Драгољуб Дража Михаиловић и Врховни 
командант партизана, Јосип Броз Тито, у ноћи 
између 26. и 27. октобра 1941. године.

Нажалост, тај састанак није уродио плодом као 
и још један у кафани у Брајићима. Остала је 

историјска прича две сукобљене стране и шапутање 
мештана шта се ту догодило. У мањој просторији 
кафане, дуго су биле две дрвене столице на којима 
су седеле ове историјске личности. Деведесетих 
година прошлог века, кафана у Брајићима крај 
пута за Равну Гору бива све посећенија. Столице су 
нестале нетрагом, чак је једно време у том собичку 
било џакова кукуруза а спомен-плоча изливена 

“Сувобор”

2

1

3

Записи крстоносаца

Б-8  О-2  Л-1  ТР-1
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у бронзи, постављена на тај објекат 1977. године 
је замалтерисана. На предлог Музеја рудничко-
таковског краја, плоча је обновљена скидањем 
слоја малтера. Власник кафане у Брајићима под 
закупом државе био је 15 година Радоња Ђуковић. 
После смрти његовог сина Бобана, кафана замире. 
Држава увођењем закона о враћању неправедно 
одузете имовине кафану враћа првобитном 
власнику, Радовину Бајићу. Његовом смрћу, 
законити наследник је Светозар Бајић, његов син. 

Од 1929. године пред кафаном је био вашар на 
Митровдан и сабор на Ивандан окуп на Белу 
суботу, Три Јерарха и Божић. Испред кафане је 
кретала литија селом до 1944. Запис липа осушила 
се, нова (млађа) до ње, проглашена је закрсним 
местом 1995. године. Урез крста 25 x 30 цм.

Те године и пар пута касније, било је окупљања о 
Спасовдану пред липом и кафаном. Село утихнуло 
као и кафана. Рајо Петровић (1937) и Алекса Бајић 

Алекса Бајић

20 У неким селима рудничко-таковског краја па и у 
Брајићима, задржао се обичај да на Велики Спасовдан 
мештани на оближња гробља носе крстиће од прућа 
леске и положе их на гроб ближњих. Верује се да ће тако 
младари лесковине “освежити” њихову душу и сећање на 
крстоноше и литије док су били живи.,  67

19 Трешња- плод дивље трешње од давнина се користио 
у људској исхрани о чему сведоче остаци коштица из 
млађег каменог доба, неолита, у сојеницама на простору 
данашње Швајцарске. Сматра се да су прве трешње гајене на 
територији Мале Азије и Грчке. А. Савић, н.д., 67

(1935) говоре о још тежим данашњим временима, 
горим од оних када су разне војске овуда пролазиле. 
Подигнута 1904. године, школа у Брајићима је 
званично затворена и престала да прима ђаке, јер 
их нема од 01. септембра 2013. године.

Заселак Бајићи
У њиви Зорана Пантовића била је запис-
јабука. Осушила се пре три деценије. Запис није 
обновљен. У кући је остала удовица Зоранова, 
Гроздана. Ћерка Љиљана, удајом узима презиме 
Јаковљевић.

Исти заселак, потес Шевар (741м) изнад 
домаћинства Алексе Бајића. Трешња19 стара на 
обрешку, преломила се олујом и њене велике 
гране направиле су форму крста. То се догодило 
уочи бомбардовања Србије 1999. Власник 
трешње, Милан Бајић питао је надлежног пароха 
из Коштунића, оца Дејана Рајића и трешња је 
закрштена. Голема, не млада и поломљених грана, 
она од 2000. године наставља да непрекидно рађа. 
Милан Бајић је отац троје деце, сина и две ћерке 
близнакиње. Породица живи у Брајићима.20
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За обилазак закрштених стабала у Брђанима 
нисам се одрекао водичких услуга професора др 
Миломира Глишића, (1929 -2016)  аутора хронике 
његовог родног села. Због тога је било најприродније 
почети опис записа уводом из наведеног штива21:

“ Село је имало и других светковина (црквена слава, 
школска слава, задружна слава), које су имале своје 
особености и окупљале одређени број грађана. 
Додуше, неке се и данас одржавају (црквена и 
школска слава) с тим што треба рећи да је школска 
слава (Св. Сава) готово пуних 50 година после 
Другог светског рата била збарањена, а црквена 
(Св. Арх. Гаврило) одржавана у највећој дискрецији 
у веома уским оквирима цркве. Задружна слава 
(Мала Госпоина) угашена је са прекидом рада старе 
Земљорадничке задруге села почетком Другог 
светског рата. Међутим, најраспрострањенија, 
најопштија међу њима била је слава целога села 
(литије или заветина) Спасовдан.

Спасовдан је, према црквеном календару, један 
од покретних празника. Његово померање је 
усклађено с померањем Ускрса. Он увек пада у 
четвртак, шести по реду, односно четрдесет дана 
после овог великог хришћанског празника”(стр. 
167).

“Наш саговорник о крстоношама у периоду између 
два светска рата био је Богољуб А. Стризовић (87),22 
по чијем сећању су записи били у свим деловима 
села. Крстоноше су се окупљале у потри манастира 
Вујан одакле се , после обављене молитве, кретало 
ка селу. Први запис, каже Богољуб, била је стара 
крушка на имању Милана Божовића. Затим, 
једно време, запис је била велика кајсија у авлији 
Димитрија Савића (код школе). Пошав према 
центру села следећи запис била је крушка дивљака 
у пољу на њиви Обрада Божовића, наспрам 
Перунчевића куће. Затим у Парлогу- липа у авлији 

Круг крстоносаца
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Радомира Топаловића, а у Рожњу велика крушка у 
окућници Саве Савића. Следећи запис било је једно 
дрво на домаку Широког поља, изнад куће Здравка 
Тешића. Потом јабука у дворишту Богољуба 
Крсмановића, онда крушка (зарасла у бршљан) 
на имању Светозара Дакића, опет стара крушка 
на падини Дакића брега према пољу. Одавде се 
ишло у поље под Тошов брест (ливада Тодора Тоше 
Савића), а потом у порту општине где је стара липа 
била главни и завршни запис. У згради општине 
остављане су црквене ствари које су ношене.”

“Са младим људима у крстоноше је увек ишао 
шредседник општине и кмет села, а каткад и 
учитељ. Они су, по правилу, ишли јашући на 
коњу. Председник општине и кмет села су на 
глави обавезно имали капу (јер нису били под 
барјаком), а младићи су били гологлави (са капом 
у џепу). Одржавање реда и бригу о свему за време 
крстоноша водио је кмет села. 

Први пут у крстоношама био сам у пару (у јарму) 
са Бошком Глишићем, мојим исписником. Барјаке, 
крст и икону носили су мало старији, јачи младићи, 
најчешће по каквој заслузи- да је неко од његових 
предака нешто поклонио цркви. Рецимо да је 
манастиру приложио барјак, крст, икону, бравче 
или нешто друго. После свега, увече био је велики 
вашар на сеоском игришту, па Песку, где се народ 
забављао дуго у ноћ...” завршава своје сећање 
Богољуб Стризовић. 

После готово пуних 50 година, на дан славе села- на 
Спасовдан, 1994. године поново су селом прошле 
крстоноше. Наиме, општа друштвена клима је 
погодовала да игуман манастира Вујан, парох 
брђански отац Јован, предложи  да се у селу обнове 
крстоноше. То је наишло на одобравање грађана, 
тим пре што је ову идеју подржала и званична власт 

села- Савет месне заједнице. 

Као и пре много година и овога пута учесници 
крстоноша су се окупили у порти манастира, 
одакле је поворка, после обављене свете литургије, 
у свом молитвеном походу кренула пут записа, 
сада сасвим нових, у истим деловима села.”23

“За разлику од ранијих година, када се углавном 
ишло пешице, овога пута, изузев свештеника и 
неколико домаћина који су јахали своје коње, 
сви учесници крстоноша (литија) ишли су у 
тракторским приколицама и мањим камионима. 
Барјак и крст је носио јахач на коњу. Крстоноше су 
на свом путу певале црквене песме: “Прасвјатаја 
Богородице спаси нас...” и “Слава тебје Боже наш, 
слава тебје...”

И овога пута крстоноше су сачињавали углавном 
млади људи. Међутим, било је и оних, сада старијих 
људи, који су пре 50 година као младићи доживели 
ову свечаност сеоске славе. Они су посебно били 
задовољни чином обнављања крстоноша, тог старог 
обичаја у селу. Међу старијим крстоношама овог 
пута били су: Душан Стризовић, Душан Пантовић, 
Радисав Савић, Властимир Савић, Радисав Глишић, 
Живота Савић, Томислав Савић, браћа Димитрије 
и Данило Топаловић и још неки средовечни људи. 

С обзиром да су ово прве крстоноше после 50 година 
забране, има се утисак да је један број грађана на овај 
догађај гледао са извесним подозрењем, неверицом 
и резервом, тим пре  што су међу иницијаторима 
и присталицама повратка крстоноша били и они 
који су својевремено свим силама били за њихово 
укидање. То је, свакако у многоме утицало да у 
поновљеним (првим) крстоношама не учествује 
и већи број грађана. Ипак, било их је око 50-60 
учесника. 

На читавом путу грађани су излазили из својих 
домова и покрај пута благонаклоно и срдачно 
поздрављали и гостили учеснике литија, посебно 
на месту записа када је трајао и кратак одмор. 

Домаћин првих обновљених крстоноша била је 
Месна заједница села, наредне 1995. године био је 
Владан Брадоњић, а 1996. домаћин је био Јерослав 
Шарчевић. Они, по старом добром обичају, поред 
колача и жита, спремају закуску и пиће за све 
учеснике крстоноше. Нек` им је срећно и на част!

Међутим, крстоноше су, разумљиво, знатно 
изгубиле од своје раније форме, па и у свом садржају, 
јер су се и околности и схватања људи у многоме 
изменили. У сваком случају, један стари сеоски 
верски обичај се враћа на задовољство многих 
његових житеља. За сада без обетине (вашара) на 
познатом сеоском игришту- на Песку.”24
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М. Глишић, Брђани, Горњи Милановац, 1999

Казивање Богољуба Стризовића о томе ко је некада 
учествовао у крстоношама и како је то раније било

Исто, стр. 170

М. Глишић, н.д. 169

25 С. Савовић, Срце у камену:крајпуташи и усамљени 
надгробни споменици рудничко-таковског краја, Београд; 
Горњи Милановац, 39
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Запис код кафане
Најпознатија кафана и врло редак споменик 
крајпуташ на једном месту. Између њих, стари 
запис цер. Стабло је у добром здравственом стању. 
На 1,30 м висине обим стабла 3,1м. Урез крста има 
мере 34x17 цм. Крошњу држи пет великих грана и 
још пет нешто мањих изнад. Део грана полегао је 
и додирује шатру. Која је део архитектуре кафане 
“код Радојке”. Трава око дуба коси се редовно и 
нема неких великих потреба за одржавањем јер 
ово место врло је прометно. У поменутој кафани 
често има народа јер се њен простор изнајмљује 
за разне свечаности (свадбе, крштења, бабине, 
испраћаје).

Спомен крајпуташ подигао је себи за живота 
механџија Ђорђе Јелић у другој половини 19. века. 
( аутор је о овом споменику писао у књизи Срце у 
камену)25

Код воденице
Од “Радојкине кафане”, пут води центру села, 
Савића воденици (млину) и Дому места, 
изграђеном 1982/84. године. Под обалом, надвијен 
над млином усправан на сеоској утрини одолева 
запис-цер. Обим дуба је на 1,5 м, висине 2,90 м. 
Од земље измерено на висини 1,70 м једна повећа 
грана одсечена је вероватно због трулежи и бојазни 
да некога падом не повреди. Стабло високо преко 
10 метара. Релативно лепа и правилна крошња 
својим обликом подсећа на много познатији и 
често репродуковани мотив “Таковски грм”, који 
се у међувремену осушио почетком деведесетих 
година прошлог века. Три велике гране чине овај 
брђански запис врло моћним. Ту, на пар корака 
од записа је јаз Дичине за Савића млин. Стари 
млин је некада била воденица у 2/3 власништву 
манастира Вујан а 1/3 посед породице Брадоњић. 
Јеврем Савић је почевши од 1888. постао власник 
откупом оба дела. Временом, обична воденица 
постаје млин са турбином. Власништво породице 
Савић прекида се завршетком Другог светског 
рата и национализацијом. Правда бива делимично 
задовољена јер је плаћена откупом “економски 
неисплативог” млина 1977. Савићи граде нови 
млин поново на своме и он непрекидно меље и 
данас, као изузетна породична драгоценост и 
завет су праочева. На месту старе воденице, млина 
са погоном на воду, браћа Јеврем и Томислав 
направише двојну кућу кроз коју протиче зајажена 
вода за нови млин коме хлад прави описани цер 
запис. Занимљиво је поменути, нажалост тужно 
као видна заоставштина податак за потпорни 
зид који су Брђанци изградили непосредно по 
отварању Дома села. За зид од камена и бетона 
који се налази између записа и Дома, већином 
је као грађевински материјал коришћен камен 

надгробних споменика сеоског гробља. У лицу 
потпорног зида видљива је орнамнетика клесаних, 
надгробних некада дубећих каменова.

Јабука Шарчевићa
У засеоку Лазањац, у бившем дворишту Радисава 
В. Глишића, (данас плац његове сестре и зета), 
Исидора Шарчевића је запис.  Исидор је пензионер. 
Врло услужан у разговору, прича: “Дошао сам у 
ову кућу Глишића на мираз, из комшилука. Рођен 
1932. године а ова јабука будимка26 је посађена на 
други рођендан Стаменином и мом сину, Бобану. 
Тачно пре 48 година, тачније 1961. године. Калем је 
посадила моја ташта Живана. Наменила унуку да 
буде запис, закрст. Стамена (Стаменка) и ја имамо 
четворо унучади. Двоје од сина, исто од ћерке. Ћерка 
живи с породицом у Милановцу а син је остао са 
нама. Кућа је нова. Средили смо и окућницу. Леп је 
хладић под записом. Равно, уз кућу. Деца ту највише 
воле да се играју.”

Стабло није велико али се редовно орезује и кречом 
мала, због инсеката и штеточина. Урез крста је 
на 1,70 м висине и има мере 20 x 9 цм. На висини 
једног метра обим дуба 1,60 м. Између пута и записа 
леп породични виноград. Овде сорта Хамбург 
добро рађа те је користе за јело и вино које служе 
празницима и о литијама на Спасовдан, обавезно. 
Само неколико дан по опису овог записа сазнали смо 
да је Исидор Шарчевић умро у 78. години живота од 
последица срчаног удара. Спровод је кренуо испред 
куће 17. септембра 2009. године испод јабуке-записа.
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26 Будимка- Ђула је стара одомаћена сорта, претпоставља 
се да је донета са Истока. Стабло је бујно, дуговечно, 
ретке, ускопирамидалне круне. Плод је средње крупан, 
лоптастоколачаст, често асиметричан, зеленкастожуте 
боје покожице, са сунчане стране прекривене бледим 
руменилом и тамним лентицелама. Месо је беличасто, 
чврсто, недовољно сочно, слатко део благо накисело. 
Сазрева половином октобра. Плодови се могу чувати 
до краја маја. Будимка је средње отпорна према 
проузроковачу пепелнице и чађаве краставости. 
Употребљава се као свеже воће, али може и да се суши. 
Плодови ове сорте су погодни за транспорт и могу у 
обичним условима да се чувају до маја. Успева на влажном, 
добро проветреном земљишту. Отпорна је на већину 
биљних болести, али је осетљива на фузикладијум. А. 
Савић, н.д., 24
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Шарчевић у Сурдупу
Правећи круг литијски селом, од Тешића се иде ка 
Сурдупу засеоку од неколико кућа које су са обе 
стране пута. Јабука будимка је запис у дворишту 
Милована Шарчевића (рођ. 1925. године). 
Двориште је уредно, покошено, са много цвећа и 
неколико дечјих реквизита (бицикла, тротинет, 
играчке...). Запис рађа и доброг је листа. Има 
неколико грана које су поткресане ради бољег рода 
и изгледа. Јабука је посађена пре пола века, како 
рече скромни и љубазни старац Милован. Стабло 
се редовно маже кречом ради заштите. Дрво није 
велико, просек за ову јабуку сорту али буја од 
живота. Крст у кори је дубок урез и 27 x 14 цм.

Орах у Лазањцима
Спуштањем ка Широком пољу и потоку који носи 
име као и заселак Лазањац, скреће се са асфалта 

Милован Шарчевић (рођ. 1925. године)

на насути пут дворишту почившег Животе 
Савића (умро почетком 2009. године). Ову кућу и 
очевину одржава његов син Милован, инвалид у 
пензији (остао без руке до рамена, као последица 
саобраћајног удеса у Ираку 1980. године).

Запуштеност дворишта, опште хаотично стање 
окућнице је очигледно последица Миловановог 
стања. Орах је велики, његове гране су поткочене 
на више места. Пречник крошње око 20 метара, 
висина стабла не више од 15. Обим дуба на висини 

од 1 метра је 165 цм. Занимљиво је, врло ретко 
видети дупло урезан крст у кори дрвета. Један уз 
други, већи има мере 15 x 10 цм а мањи 10 x 6 цм. 
Орах рађа, надвисује кров куће и све објекте около. 
Његов духовно суморан изглед појачан је јагњећим 
кожама које су пребачене преко гране записа да се 
суше. Можда би и то било подношљиво, да није 
толико преврнутих посуда и баченог покућства у део 
дворишта у коме су ћурке и кокошке.
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Млада липа

Када се изађе на Тешића брег, пут се раздваја 
лево и десно за Рожањ, Милићевце и Соколиће. 
Пар стабала и млада липа под чијом крошњом 
је дрвена клупа за основце који чекају школску 
Ладу-Ниву да их превезе до школе у Брђанима. 
Ту, близу поменутог рачвања путева био је запис-
крушка али се одавно осушио.

Ова липа је закрштена на Спасовдан 1994. 
године обнављањем крстоношке литије у селу. 

Млада вишња
То је најмлађи, обновљени запис села. Калем 
вишње-мареле. Велико домаћинство Тешић 
Станимира (82г) које су преузели његови синови 
Вилиман и Живан. Настављају традицију вредне 
и богате куће својих предака. Произвођачи кајсија 
и крушке вилијамовке. Деда Станимир прича да је 
на пар корака од младе вишње била голема липа-
запис али се од старости осушила. Показује.

 “Видиш дијете ово цвијеће. То су наше жене 
засадиле. Испод се назире пањ липе. Записа нема, 
ал` смо место обележили к`о украс. Ди има биљига. 
Мој унук је и плуг монтир`о, овај “саковац”. Да се 
зна, каже да су Тешићи све радом створили. Ајд` 
сликај нас за успомену.”

Док сам фотографисао деду са сином Вилиманом 
(рођ. 1957. године) и унуком Александром (рођ. 
1988. године) друштво им је правила млада 
вишња посађена 2007. године. Она је већ достигла 
висину 180 цм. Судећи по овим домаћинима, биће 
негована а род њен богат и дуговечан. 

АНА МА/ЈКА ЈЕВТ/ТИМИА/
ТОПАЛ/ОВИЋА/ЖИВИ/25Г.А 
У/МРЕ 1865/ГО ПОД/ИЖЕ СИН

Примерено својим годинама здрава је и што кажу, 
права к`о девојка. Урез крста у кори 10 x 15 цм. 
Обим дуба од 110 до 152 цм. Подно младе липе-
записа је Широко поље. На косини Урвине, у 
бившем винограду Светозара Топаловића, (сада 
ливади) је усамљени надгробник жени. Најстарији 
Топаловићи (Милијићи) преносе предање да је та 
млада, удата жена донела ручак моби копача. По 
њиховом повратку кући, видеше је обешену под 
тремом. Разлог самоубиства нико није сазнао. 
Отишла је без опоруке. Розе пешчар зарубљеног 
врха има висину 65 цм. Његове мере су 25 x 16 цм. 
Истоку окренут уклесани орнамент крста “шапа”, 
17 x 14 цм. Испод, у правоугаонику опцртаном (40 
x 19 цм) уклесано је (видљиво) десет редова слова. 
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Стара липа
На имању почившег Богољуба Крсмановића 
постоји запис. Близу је пута та окућница. Уђе се 
у економију дворишта поред штале и напуштен 
воћњак. Ту су две рушевине, некада лепе куће. Пар 
мушмула и стабала дуња које још рађају. Простор 
издваја велика липа, стара сигурно више од једног 
века. Крошња велика, јајоликог облика коју 
држи пет великих грана. Под њима сплет младих 
изданака које нико не поткресује. Једна велика 
грана осушена до дуба и половина одломљена је. 
На висини 1,5 м обим дуба је 4,60 м. Висина липе 
око 35 метара. Пречник крошње испод 20 м. Уреза 
крста нема. Комшије сведоче да је ту давно била 
јабука запис али се урушила. Липа је наследник 
записа, тако је одлучено због њене величине. 
Ипак, овде крстоноше не долазе. Све је утихнуло. 
Само је поглед величанствен на долину села са ове 
узвисине. 

Дакића брег
У засеоку Дакићи, у ливади Милисава Дакића 
коју је пре пар година откупила Милка Достанић 
(дев. Димитријевић) је запис. Овој старој будимци 
друштво прави њена мања посестрима, јабука 
истог рода. 

Запис није наочит, неправилне је троугласте 
крошње али рађа и одолева времену. Урез крста 
се у кори незнатно назире. У ракљама дрвета две 
празне стаклене флаше пива. Просечна дебљина 
дуба 140 цм. Најближа кућа запису је бивше имање 
Радоја Дакића које је продато Радоју Мандићу 1976. 
године досељеном у Брђане из Заовине код Бајине 
Баште. Радоје се упокојио 1998. године. Поред старе 
је нова кућа наследника Мандић Драгана и његове 

супруге Славице. Они имају двоје деце, ћерку 
Драгану запослену у Г. Милановцу и сина Жељка 
студента медицине у Крагујевцу. 

Испред њиховог прага је усамљени надгробник 
доњак, необичне приче:

“О томе откуда овај безимени споменик баш ту, 
испред саме куће, испричао је Милорад Дакић звани 
Паћин (70). Он је од својих старијих слушао причу 
да је овде сахрањена жена из фамилије Дакић. Она је 
кажу, имала доста злата у дукатима које је за време 
раније аустријске окупације закопала у забрану 
недалеко од своје куће. Када је после одласка Шваба 
отишла да их узме, није их могла наћи. Тек она се 

обеси испред куће. Ту је и сахрањена и на гробу је 
касније подигнут споменик.”27

Стуб надгробника има мере 142 x 32 x 29 цм. 
Страна окренута истоку једина има орнаментике. 
У плиткој каменој пластици умножени двојни крст 
са постољем 110 x 24 цм. Надгробна плоча зарасла 
у кратку траву али се може измерити 200 x 100 
цм. Надгробник нема капу стуба, уписану годину, 
ни слова. Благо нагнут удесно, на свом врху благо 
заобљен. Камен је постојан, пешчар сиво-розикасте 
боје обрастао лишајем. 

27 Исто, 165
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Крушка Срба Скобаља
Сликољубива долина подно Дакића брега  предела 
који зову Студенац. Близу пута, у равни почившег 
Божа Спасојевића (имање је наследио његов син 
Србољуб, чувени риболовац, Србо Скобаљ). 
Крушка дивљака. Запис. Добро рађа и легло је 
стршљенова. Обим дуба 2, 5м а урез крста окренут 
истоку. Крст мере 40 x 23 цм има дубину у кори 
3,5 цм. Тамнолисна дивљака добро подноси своју 
старост и све чешће суше у Србији. Подно стабла 
по земљи су положени огранци отпалог записа које 
нико не дира. У међувремену, Србољуб Спасојевић 
се упокојио 2012. године, приближавајући се осмој 
деценији живота. Два наследника по мушкој линији 
добили су ову ливаду а међа две парцеле је управо 
запис крушка. 

Подвујан
Чешћи назив за овај заселак су Божовићи. Њихових 
кућа има највише (20). Вићентијевића има три 
куће, Тодосијевића две а у једној домаћинство 
Степановић Миливоја Пипинца и једна у сезони 
викендица Милеве Гавриловић.

У дворишту Тодосијевић Будимира (рођ. 1955) је 
крушка. Запис. Стабло не личи на закрштено али 
има урез крста 20 x 10 цм. Уска крошња крушке 
лубеничарке са поткресаним гранама личи на 
грабље или петопрст. Будо и његов син Иван (рођ. 
1988. године) поткресали су крушку 2007. године 
да је оживе. Успели су. Запис рађа. Из поткресаних 
грана старине кренули су младари неумољиво 
у вис. У крстоношкој недељи Спасовдана ово је 
први запис до кога литија долази јер крстоносци 
крећу из манастира Вујан. 

Не виша од шест метара и не дебља од метар и по, 

крушка не изгледа да је старица од око једног века. 

Под овим записом се крстио Будов отац 
Велисав. То сведочи речју, комшија Миодраг 
Мићо Вићентијевић (рођ. 1929. године). “Под 
овим записом се крстио и мој врсник Душан 
Тодосијевић. Касније, Богић Вићентијевић (рођ. 
1937. године) и мој рођени брат Велисав Шебо, 
његов исписник врсник, исто ти је. Нисмо ми 
једина ђеца крштена под овом крушком. О 
Спасовдану мајке скупе ђецу која нису крштена. 
Старији дечаци и момци носе младог белог лука и 
стављају на карлицу да се у кући нахвата кајмак. Да 
буде млечни` крава и богата млијека.” Била је овде, 
прича ми прађед, старија крушка запис. Огромна, 
па се срушила од старине. После ову засадили. Ко 
зна кад је то било. Пред записом се пекла и цигла 
на банкет, за све куће около.”
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Школа

Школа у Брђанима је једна од најстаријих у 
Моравичком округу. Основана 1845. године. Рекли 
би, школа к`о школа; близу пута, стара зграда 
освежена кречом... У дворишту су две крушке. 
Једна је запис. Наслоњена на кратку обалу тик уз 
школско игралиште крушка рађа сваке године, 
сорте лубеничарка. Стабло се не издваја лепотом 
али је старо. Једна грана у висини метра је одсечена, 
трулежна јер њен остатак шупаљ је. Остала су два 
крака, велике гране. Висина стабла је до 7 метара. 
У кори једне гране на обиму 131 цм види се урез 
крста 16,5 x 7 цм. Обим пања до земље је 1, 60 м.

Док смо професор Глишић и ја мерили запис 
пришла су нам деца и у разговору рекла да школа 
има осамдесет ђака. Они су петаци (рођ. 1998. 
године). Има их осам у одељењу. У међувремену, 
срели смо пароха брђанског, Здравка Рацића који 
у овој школи предаје веронауку. Првак је девет, 
другака пет, трећака десет, четвртака девет, петака 
седам, шестак исто, седмака 13 а осмака 19 који 
су слушаоци основа теолошке наставе. Остали, 
њих пар, учи уместо веронауке тзв. Грађанско 
васпитање. 
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Парлог

У овом засеоку су Топаловићи, тачније дом 
Видосава Топаловића, сина почившег Миленка. У 
дворишту овог домаћина је јабука дивљака. Запис. 
Висина стабла је до 6 метара. Обим дуба 127 цм 
на 1,30 м висине. Знак крста у кори је 17 x 6 цм. 
Јабука рађа крупне и благо киселе плодове. Запис 
је у добром стању. Трагова болести нема. Домаћин 
није био присутан приликом нашег доласка. Као 
страствен ловац, Видосав има неколико паса, 
гонича. За професора Глишића и мене то је била 
отежавајућа околност јер су пси “кидисали” на нас. 
Ниједан од њих пет није био везан. Заселак Парлог 
и презиме Топаловић у Брђанима остаће у памћењу 
села по несвакидашњем „подвигу.“ 

У дворишту бившег дома Радована Топаловића 
налази се јединствен спомен-камен који је 
првобитно био спомен крајпуташ јаворском 
ратнику из 1876. године, Стевану Марковићу из 
Семедражи. На њему је уклесано:”Спомен овај 
подиже му Никола Марковић.”28

Како је овај крајпуташ доспео у двориште овог 
дома могао би да исприча само његов домаћин  
Радован Топаловић у чију је кућу био уграђен као 
грађевински материјал. На полеђини спомен-
крајпуташа, сада камена уграђеног на лицу куће 

уклесане су нове речи:”Ову кућу начини Радован 
Топаловић са његовим синовима Крстом и 
Живојином и Павлом 1883. године. Мајстор ове 
куће је Петроније Савић.”

Кућа је временом порушена а овај необични 
спомен-камен остао је да прича ову невеселу причу. 

У врло вредној и занимљивој публикацији Месне 
заједнице села Брђани, њиховом Годишњаку, увек 
има напомена о литијама и записима. Годишњак 
је 2000. године доживео свој првенац и за сада 
има своје редовно појављивање захваљујући, пре 
свега, неумору свог уредника Миломира Глишића. 
У Брђанима су крстоноше масовно оживеле 1994. 
године. Литије је покренуо игуман манастира Вујан, 
отац Јован Никитовић. Бројност учесника поворке 
је променљива и осетан пад крстоноша (свега 
неколико у поворци) се догодио разочарењем тзв. 
петооктобарских промена од 2003. године.

Нова порта
 У порти новосаграђене цркве Светом Пантелејмону, 
на Спасовдан 2019.  засађен је млад храст цер и 
закрштен у запис.

28 Исто, стр. 164
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БРЕЗНА
Друге Тројице

Некадашњи круг крстоноша

Б-7  О-2   ХЦ-1   Бор-1

1

23

4

5

6

7
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Црква у Брезни скрајнута је са главног пута а тако 
близу. Њено место у долини било је некада пуно 
народа. Црква брвнара, школа, воденица поточара, 
кафана и сеоска управа.

“Изградња нове цркве у Брезни, посвећене Светом 
Димитрију везана је за кнеза Милоша Обреновића 
и његова упорна настојања да унапреди и 
европеизира живот у српском патријархалном 
друштву. Изградња цркве је почела у пролеће 1837. 
године. У неким историјским изворима као време 
освећења нове цркве помиње се 1840. година. Међу 
највреднија уметничка остварења, која се чувају 
у цркви у Брезни, спадају три иконе,рад познатог 
српског сликара Димитрија Посниковића (1814-
1891).”29

Под утиском мајсторства осликане Богородице 
са Исусом, Исуса Христа и Свете Мученице 
Катарине, сазнао сам од колегинице вишег кустоса 
историчара уметности Ане Боловић (Ранковић), 
да је чувени професор Миодраг Мићо Јовановић 
Посниковићеве иконе уврстио у уметнички врх 
српског иконописа.

Боравак у цркви Брезанској је “појачан” причом 
пароха за Коштуниће-Брезну и околна села, Дејана 
Ракића (Богословију завршио у Призрену пред 
бомбардовање 1999. године, рођен у селу Ларет 
крај Пожеге, отац четворо деце): “Коштунићи-
Брезна су моја прва парохија почевши од првог 
дана јуна месеца 2000. године. Испред цркве, ближе 
звонику је овај огромни бор обима преко 2,5 м. До 
њега, уз данашњу тарабу била је јела, можда запис. 
У летопису прота Јонтуовић описује да је врх јеле 
био крстолик, толико веран да су га партизани 
митраљирали 1945. године. Знак Божји отпао је 

под рафалима али се свештеник сутрадан кришом 
под месечином попео и оскрнављено место залио 
воском, да залечи јелу и спасе од мраза. 

Јела је расла, прота се временом упокојио а испод 
одсеченог и заливеног врха бочно, избијале су 
младе гране, као нови крст. Када сам дошао у ову 
парохију, јелу сам затекао потпуно огољену без 
коре. Сељаци ми рекоше да је стрелица у њу бар три 
пута ударала. Када дуне ветар, она шкрипа, бојим 
се пашће на цркву, удариће некога. Одсекли смо је 
2010. године и измерена дужина стабла би 27, 5 м. 
У већ остарелом пању, појавио се крст у дупљи. Ка 
унутра, са све четири стране су једнака одрвењена 
пупољка која праве крстолико обележје. Знак Бога. 
Зато пањ јеле, можда некадашњег записа стоји у 
цркви са десне стране и чува се. Ко зна о чему се 
ради, целива овај пањ. Ово чудо Господа треба 
забележити... У порти, пред црквом окупљеном 
народу говорио је владика жички Василије Костић, 
3. октобра 1971. године на Покров Пресвете 
Богородице поводом освећења реновиране цркве у 
Брезни. Држао је крст у руци и маси људи се обратио 
између осталог речима да држава и просвета ништа 
не чини да сачува омладину. Напротив, свесно и 
темељно је квари. Појавио се тзв. Сведок-сарадник 
и пријавио “непријатељског елемента”. Владика 
је ухапшен и осуђен на робију. Док је издржавао 
казну, владика је крстио неколико затвореника 
а двојица су се после замонашила. У животу 
ништа није случајно. Колико је преосвећени био 
далековид, слава му и милост, говори податак да 
је Прва брезанска парохија 1891. године ( Теочин, 
Леушићи, Коштунићи, Брајићи и део Брезне имао 
рођених 204 деце, од тога 12 близанаца. Данас, нема 
ни пет беба годишње на сва ова села. 29 Б. Вујовић, “Црква Светог Димитрија”, Зборник Народног 

музеја Чачак бр. 11, стр. 16, 17
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Изнад цркве

Сви саговорници у Брезни упућивали су на 
угледног домаћина Милију Радојевића (1935). 
Његова кућа је изнад цркве. Домаћинство заиста 
угледно. Обрађују својих 12 хектара, још 40 ха у 
закупу. Радојевићи се баве на велико малином, 
купином, кромпиром и житом. Имају пет трактора 
и камион с приколицом. Милија је дугогодишњи 
“срдобољац” има уграђен двоструки бај-пас. Десна 
рука му је син Светолик, и две унуке Ана и Весна. 
Анин муж је дошао на мираз из Горње Трепче. Сви 
раде, унуке возе и камион али је највећа радост 
праунук Лазар који се родио пре 6 месеци. Своју 
супругу Раду (дев. Томовић 1948-2010), Милија 
лакше пребољева уз Лазара. По Милијиној причи, 
он је затекао као ђак у Брезни ове записе: 

1. Порта- запис јела (оскрнавили га комунисти 
крајем Другог светског рата)

2. Крушка-потес Кремен, парцела Радомира 
Миловића која је национализована и одузета 
власнику. Тада је “задруга” одсекла запис. 
У међувремену, када је држава пропала, 
поменуту земљу купио је нови власник. Запис 
није обновљен. 

П. С. Крстоноше су силазиле у корито реке 
Дренице (Деничица) и пела се на потес Овчица. 

3. Чукара (катастарски)- Ражина (локално) 
храст бјел осушио се од удара грома. Суварке 
је почетком осамдесетих година користио за 
сушење меса поп “Сандокан”. Нико га није 
звао именом. Кажу да је више био распоп него 
поп. Пар година се задржао у Брезни. Волео је 
да се потуче.

4. Имање Рајка Николића, храст цер. 
Силазило се “низ брег” од гробља ка овом 
запису. Рајков отац Владимир (трговац) 
говорио је да цер није млад како изгледа, али 
је на том месту изнад цркве земља “шкртава”, 
тешкорадна, зато обим дуба на 1м висине није 
већи од 2,1м. Висина стабла је испод 20м. Цер 
је здрав, не познаје се закрст коре али место 
је лепо да се види црква у долини. У близини 
записа су малине и купине Радојевића.

5. До сада није забележено да постоје записи 

на пар корака удаљени. Тако је у порти 
брезанској. Бор. Редак на овим просторима, 
израстао изнад висине цркве. Делује очувано, 
обим дуба 2,60 м. Нема трагова урезаног крста.

Милија Радојевић се сећа да су ђаци 
четвороразредне школе (основана 1842) одлазили 
сви у цркву на литургију о Другим Тројицама. Из 
порте се полазило, јела-запис круг се завршавао 
у порти опходом око бора и кратком молитвом 
напољу, испред часне трпезе камена. Децу је највише 
служила млеком из карлице тетка Пава Таловић. 
Направи се венац цвеће, на њега стави карлица и 
успе млеко. Музиканти о литијама и игранкама су 
Предраг Јелисијевић из Јељине (Горња Горевница) 
а касније Радисав Николић, хармоникаш из села 
Брезна. Перса и Милева, рођена браћа из Шарана су 
добро певали. Перса је свирао хармонику, Милева 
“бугарију”(инструмент сличан гитари). Ђаци су 
ишли на Лазареву суботу (Врбица) до Филиповића 
врела да беру “мацу”, кад пупи пролеће. Било је у 
школи ђака из Срезојеваца, Леушића и Теочина. У 

Милија Радојевић

крстоношама су девојке равноправне. Игранке под 
ведрим небом одржале су се до лета 1982. Пре рата, 
било је по десет игранки годишње... Играло се босо, 
шупљих опанака. Најмилије се сећа сока косачког 
који се правио када се сурутка сира успе у млеко 
“млакушно”. Чим се охлади сок се повуче као јогурт. 
Дода се млади кајмак уз мешање. Сок су звали 
“зелени сок”. Од једне коже јагњеће кад се прода о 
литијама могло се купити сво пиће за преславу. Сад 
има свега али нема народа. Његов праунук Лазар 
једина је беба у селу. 
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Постоји предање да је била крушка у 
“Јоковићима”(три куће, славе Аранђеловдан). Више 
се памти, препричава с колена на колено сусрет 
Божидара Јаковљевића и његовог презимењака 
Светозара, сељака ондашњег. (п.а. Јаковљевића у 
Брезни није било, можда се мисли на Јовановиће, 
најстарији род у селу (Аџићи) раније Васићи по 
претку Васи).

Наиме, свештеник је критикаовао домаћина 
што дозвољава да стока пасе око записа, леже 
под хлад крушке, ту и баљега, пред местом које 
се сваке године на Друге Тројице кади и освећује. 
Грех је од Бога. Љутњу свештеника мало је 
“олабавио” Светозар речима:”Попе, овца је 
благословена животиња. И Христос се родио у 
јаслама. Кад планинка музе овце, деси се да упадне 
неки брабоњак, она га одма ивади из крављаче. И 
млеко ваља. Замисли попо, кад би се ти не дај Боже 
унередио у крављачу, нашта би то млеко личило.”

Друге Тројице
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БРЕЗОВИЦА
Бели четвртак

Момчило Глишовић је рођен 1934. године а његова 
супруга Вера 1937. године од Гавриловића у 
Салашима (заселак Рудника) Потврђује Момчило 
да су Брезовица, Заграђе и Рељинци припадали 
једној општини, заграђској, до 1941. године. Отуда 
и разлог преслава, заветине истог празника, 
Белог четвртка за сва три села. Парохија је остала 
иста, заграђска као и записна места у овом атару. 
Литијски опход крстоносаца престао је 1946. 
године.

“У засеоку Глишовићи-Лукићи (Св. Никола) су и 
Јоцовићи (Св. Јован). Тај потес има и данас мало 
шуме, све су њиве. Мој деда Радомир био је власник 
комада од 80 ари земље. Целу њиву залађиво 
је запис, голема граница. Храст. Пред онај рат, 
1940. године у рано пролеће осекоше га мој отац 
Милисав и његов исписник Обрад Љубичић из 
Заграђа. Јак, личит човек у шакама. Што је тако 
било не знам сећам се да су на мобу састругљивали 
запис. Један горе, два доле тестером. Мењали 
се људи. Ми деца гледамо, Радомир није хтео да 
приђе. Измарисо нас по туру што смо ишли да 
гледамо сечу... Можда је мој отац предосећо рат 
и немаштину, па то урадио. Он је био отарашан 
мајстор, звали га Милисав шнајдер и народу је 
наплаћивао дуг не у парама него надницом. Већ се 
заратило следеће године, оде он да му један човек 
одради мељаву на воденици у Заграђу. Причају 
да се испред цркве ухватио за слепе очи и пао 
к`о проштац. Довезли га кући, њему цела лева 
страна одузета. Лице му се искривило од шлога. 
Није мог`о  да говори. Постаде мој отац сенка. 

Умро стар тако, да га неко други храни кашиком. 
Обрад исте године мобилисан, у борби првој 
рањен и осекоше му ногу повише колена. Исте 
године, мој ђед Радомир закрсти средњи орас 
вр` те њиве и доведе попа. Ту је кад пође испред 
трешње у порти заграђској прво долазила литија. 
Постављ`о се ручак под тим орасом. Моја мајка 
спремала. Нисам Богомрзан, поштујем Бога, 
имам сина, ћерку и унучад. Закрштен орас се сам 
извалио 2006. године и ја сам оставио пањ самац 
да умре. То је 70 корака од наше куће. Каним се да 
доведем попа и закрстимо нови... У овом засеоку 
има највише нас Глишовића. И зато треба да се 
уради. Певам у мушко-женској групи Видовдан са 
Рудника. Ми ти песмом чувамо сећање. Највише 
ми оста у памети Драгољуб Радивојевић Гојковац 
(1922) хармоникаш са Бућиног гроба. Завршио је 
нижу музичку у Чачку. Кад он засвира у Никића 
кафани то само “пламти”. Те дане на Руднику, од 
пролећа до мртве зиме ја сам опев`о: ”Мој Рудниче 
и околна села, ту долазе момци на игранке и сјела, 
игранка код Никића кафане, ту се игра све до зоре 
ране. Свира Јездо и Драгољуб Гојковац, коло води 
Милован Гогинац а до њега Караулић Жика, то 
играју момци са Рудника. Коло игра, хармоника 
свира, момак себи цуру бира. Док играју под руку 
се држе, коловођо играј мало брже. Коловођа игра, 
окреће се лево и погледа своје луче бело. Девојчице 
играју, хаљинице тресу, коловођа гледи само своју 
Десу. Песма ори и коло се вије, од Рудника широм 
Шумадије.”

Момчило Глишовић

Б-1  О-0



57

БРУСНИЦА
субота по Духовима
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Храм Светог Николе у Старој чаршији подигао је 
господар Јован Обреновић 1837. године. Црква је 
оскрнављена “по ослобођењу”, 1946. године. У то 
време, преко црквеног имања прелазио је пут а 
врата храма извалише. То је био сигнал појединима 
да у цркви затварају овце. Прича се за једног 
мештанина како се хвалио селом да је први ушао 
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Закрштавање стабала-записа у 
Бруcници обновио је протонамесник 
Адам Чарапић са мештанима 1990. 
године. Село има 11 записа. 

Литијски круг

Б-11  О-10   
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у олтар овог храма коња јашући... Временом, син 
му се пропио , растурио породицу и у најбољим 
зрелим годинама умро као пијанац. Новоосвећење 
цркве брусничке догодило се друге недеље по 
Петровдану, 1982. године. Владика жички, Стефан 
Боца служио је велико освећење, Троносање. 
Тог 18. јула, свештеник парохије за Брусницу, 
Семедраж и Луњевицу и четврти део града, Адама 
Чарапић благосиљан је протонаменсичким чином. 
Од тада, служи се у Брусници, на Младог Николу 
(крсна слава) на Белу Суботу (литијски дан села), 
на Преображење (некада бруснички вашар) и сваке 
Младе недеље до даљњега, по благослову Епископа 
жичког. По речима Адама Чарапића, велику 
подршку за духовно и физичко обављање цркве 
у Брусници имао је у колегама свештеницима: 
Марку Баровићу, Драгославу Марковићу и 
Слободану Николићу. Од мештана, највише су 
помогли Радиша Нешковић и црквењак Благомир 
Обрадовић. Пензионисањем Адама Чарапића, 
15. јуна 1998. године Чедомир Дамљановић 
постаје бруснички парох (ззв. Шеста милановачка 
парохија) и ту остаје до 2003. године. На његово 
место долази ђакон Предраг Бојовић. За пет 
година, отац Предраг је препородио изглед цркве 
у Старој чаршији и привукао верујућу омладину. 
Епископ жички Хризостом га награђује положајем 
у епископији. У међувремену, свештеник Предраг 
Бојовић се вратио у САД (завршио богословију 
новограчаничку у Либертвилу. Сада је, свештеник 
у Калифорнији (Епископија западноамеричка од 
2010. године).

У Брусницу, као парох постављен је 2008. године 
Миодраг Марковић из Белановице. 
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Цер

У Нешковићима, на имању Радојка Нешковића, 
преминулог октобра 2008. године. Стабло се 
налази крај пута за Стару чаршију на рачвању 
путева и близу је великог рзавског базена за 
градски водовод. Нешковића на овом брду 
(Нешковића брдо, уобичајени топоним), 2009. 
године има двадесетак кућа. Запис је обима 2,40 
м а висине преко 25 м. Дуб у одличном стању и 
листа целом крошњом. Нема сувих грана. 

Следећи запис до кога крстоноше долазе је крушка 

дивљака коју мештани зову “љештанка”. Дрво се 
налази у лепо одржаваном велико дворишту Петка 
Милутиновића који је дошао на мираз пре три 
деценије у кућу свог таста, сада покојног Славка 
Џула Ковачевића. “Велики Џуле” је био самоуки 
врло успешни зидар и један од првих грађевинских 
предузимача у послератном Милановцу. Старост 
овог записа се процењује на око 130 година. Висина 
стабла до 15 м, обим дуба на метар висине 2, 70м. 
Закрст хришћанског обележја има мере 34 x 17 цм. 

О литијама, када свештеник обави молитву, Петко 
секиром, као већина Брусничана, врши обнову 
урезивања крста у запису.

Јасен- близу Раловића кафане “Стара стаза” на 
узвишењу, иза кућа и повише пута за горња села. 
Одавде је прелеп видик на Брусницу.Имање је 
лимара Божа Антонића. Висина дрвета испод 15 м, 
обим дуба 2,40 м а мере урезаног крста 18 x 16цм. 
Запис је у добром стању. Листа. Нема спољних 
знакова болести.
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Јасен - у Поњавићима

“Код Јасена”, “До Јасена”, најчешћи назив за 
ово место на кривини на путу за Таково. Ту је 
аутобуско стајалиште. Прича се да је овај запис 
уцртан као топоним у војне карте, што је и 
потврђено. Врло старо стабло (преко 200 година) 
на имању Сретена Д. Поњавића. Јасен има висину 
као претходно описан. Обим дуба на метар висине 
је 4,40м. Крст у стаблу има мере 17 x 10 цм. На 
источној страни записа зјапи велика рупа висине 
преко 2,5 м, дубине чак 90 цм и пречника од 35 
до 70 цм. Унутрашњост овог процепа је нападнута 
стрижибубом. Старац Зоран Б. Поњавић прича 
да су за то криве рабаџије. Он се као дете сећа 
да су они овуда коњима и запрегом пролазећи 
ка Милановцу или у повратку одмарали. Често 
ноћевали под записом али су на овој страни 
ложили ватру. Очигледно је ватра уништила кору 
стабала и белику. Рањено стабло није имало снаге 
да зарасте. За пар година, могуће је урушавање од 
трулежи и исушености овог јасена. Поњавићи на 
то и не помишљају али у подсвести, сигурно ће 
закрстити ново стабло ако се то деси. Пензионер 
Мирослав Поњавић је у току литија 2009. године 
под овим јасеном изрецитовао песму о овом 
запису коју је написао у далеком Харареу, земљак 
Драган Вучковић- Френџа:
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На крају града, код Поњавића кућа,

Уз кривину пута као стражар стоји,

Већ давно не памти нико из тог места,

Када је посађен, од када постоји.

Као деца ту смо окретали санке,

Сјуривши се доле кроз град све до моста,

Безброј пута затим вративши се њему,

Све док не одосмо, а он тамо оста.

И још стоји тамо, горе изнад града,

Пут је само, сада асфалтом путем јуре,

Он савио гране тужан и утучен.

Драган Вучковић- Френџа

Јасен
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Јабука

Не велика али родна црвена кисељача. Стара 
је испод 80 година. Она памти своје двориште, 
састанак четника и партизана у кући Михаила 
Поњавића, 18. октобра 1941. године.

“Горњи Милановац је ослобођен 28. септембра 
1941. године. Заробљено је око 80 немачких 
војника који су спроведени у четничку команду на 
Равној Гори. Заплењено оружје и опрема подељени 
су на једнаке делове између партизана и четника. 
Формиране су две команде места. Партизанска 
команда била је смештена у згради брусничке 
цркве, а четничка команда у кући Михаила 
Поњавића у Брусници.”30

На овом запису прва грана расте на 1,5 м висине. 
Обим дуба 2,2 м. Закрст је велики 40 x 30 цм. Стабло 
је окућница Милана Поњавића (унук Михаилов 
и најстарији син Душанов). Под дрветом има 
отпалих суварака који су уредно сложени. Нико 
не скрнави те “снопиће”. Док је трајало послужење 
за госте по литијању, друштво нам је правила 

30 М. Кале Миловановић, Брусница под Рудником, Горњи 
Милановац, 2000,  64

Миланова ћеркица са ланетом, кога су комшије 
нашле у шуми на Тоцилинама.

По речима новинара и публицисте Вањке 
Поњавића, овде је некада био храст-запис али 
га је Михаило Поњавић посекао због градње 
поменуте куће. Јабука-кисељача је изабрана да 
буде нови запис у домаћинству уочи Другог 
светског рата, 1940 године. Михаило је имао три 
сина: Мирослава, Драгана и Душана. Мирослав 
је једини остао у животу и његови потомци воде 
бригу о овом стаблу јабуке. 
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Липа
Засађена и закрштена 1995. године уместо 
оближње јабуке- записа која се осушила. Лепо, 
здраво стабло са леве стране пута у Поњавићима. 
Налази се на имању Ратка Томашевића који је 
дошао овде на мираз. Зет истиче заслугу обнове 
записа своје тазбине, Чедомира и Миодрага 
Поњавића. Липа- запис се налази у заравни на 
ивици воћњака. Испред је пластеник, башта на 
отвореном и неколико врста кромпира. 

Цер

Више куће Милана Тројанчевића у ограђеној 
шумици- велики запис. Кажу има око једног века. 
Висина дрвета испод 20 метара. Обим дуба 2,42 м 
а закрст има мере 37 x 26 цм. Стабло почиње да 
се суши. Имела га видно напада. Неколико грана 
не листа и суво је. Занимљиво је поменути да су 
се Тројанчевићи презивали Миловановићи, али 
се 1842. године одвојио Павле и свом презимену 
додао Тројанац. У ливади Славка Тројанчевића 
има надгробник-крсташ од жутог пешчара, првом 
Тројанчевићу, Павлу Тројанцу. Прича се у овој 
великој фамилији да се мајка Павлова “отројанила”, 
родила тројке, те отуда Тројанчевићи.

Сем записа и претка, Тројанчевићи имају 
мајдане камена на Тоцилинама (528 м.н.в.). Ови 
површински копови су нажалост замрли. Некада 
су се од овог пешчара правили изванредни 
кружни брусеви за оштрење, (ТОЦИЛА). Камен се 
користио за грађевину и надгробнике. 

Околина записа, сам потес је изузетан предео 
издвојен од градске вреве и бесмисла а близу оком 
неким установама (школа, болница...)

Овим записом се завршава “први круг” литијања 
у Брусници. Одавде тракторима, култиватором 
и колима свештеник и крстоноше одлазе у доњи 
крај, до записа у Мартиновиће и Стругаревиће.
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Стругаревићи Преко пута кафане “АДА” Жарка Красојевића 
и погона МИНОСА је окућница Стругаревић 
Милорада (рођ. 1950). Двориште уређено, нова 
велика кућа, радионица, стара родна кућа ове 
породице нетакнута... Све то даје прилог да лепота 
записа и његово одржавање никога не оставља 
равнодушним. Величина овог записа-границе 
појачава доживљај. Стабло је у добром здравственом 
стању. Његова висина до 20 м. Обим дуба на метар 
висине 4,94м. Знак крста има мере 30 x 45 цм. У 
његовој дубини има неколико металних апоена које 
народ оставља. Испод уреза велики траг вина који 
је при освештавању оставио тамнину да подсећа 
на браду. Око стабла записа су саксије цвећа. На 
једној великој грани љуљашка за децу. Пар пањева 
срезаних прислоњени уз дуб чувају се за Бадње вече 
у порти цркве у Старој чаршији. При дну дворишта 
Милорад показа велику гомилу грања отпалу или 
због сигурности укућана срезану, али уредно сложену 
коју нико не дира. Две тракторске приколице 
огранака чувају се и биће употребљене пред Божић 
за ватру када свештеник каже. Стругаревићи су се 
“спустили” у ову долину из Горње Бруснице и сада 
их на Стругаревића брду има десет кућа. Домаћин 
прича да су једини проблем запису јаки ветрови 
који могу да направе лом када крену од Чачка усеком 
брђанске клисуре. Од пет великих грана овог стабла, 
две се издвајају својом величином и за сада су врло 
стабилне. Занимљива прича о овом запису сеже до 
1941. године када су Немци наредили да се сва шума 
због безбедности возног транспорта исече 500 м 
лево и десно од железничке пруге Београд-Сарајево.

Близина уског колосека односила се и на овај запис-
границу али команда места чувши да је то обележено 
дрво свето, запис није дирала. Поштедела га је.
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Брусница 9 
Пут за Мартиновиће зову Салашки, по засеоку 
Салаши. Горе, поћи Перовом брду (441 м. н. в.) 
са леве стране је потес Запис. Сељани кажу: “На 
Запису”. Место је двориште Слободана Бубе 
Стругаревића. Између улазне капије и нове 
недовршене куће је крушка, закрштено стабло. 
Самоникла дивљака освештана  1994. године. 
На метар висине обим стабла 72 цм. Крст у 
кори има мере 12 x 9 цм. Дрво је младо и рађа 
добро. Поменуто домаћинство Стругаревића 
је на изузетном месту; на узвисини, са чије се 
чистине на дохват види Црква у Старој чаршији 
и Бранково брдо. Поглед се пружа унаоколо на 
Острвицу, Рудник, Црни врх, Јешевац, Треску, 
Вујанску планину, Мало Косово и Тоцилине. 

Буба прича да је његов отац Милан Стругаревић 
ово имање купио 1950. године од Остоје Вујића. 
Земља је купљена али не и велики цер- запис на 
парцели. Запис до тада нико није дирао и он се као 
сва закрштена стабла сматра имовином села. 

“Та кућа Вујића (ми их зовемо Шпилери) нису 
могли да се помире да запис-цер остане на имању 
које су продали мом оцу. Остоја је са неким 
човеком који није из Бруснице осек`о запис и 
однео сву грађу укључујући и грање. Таквој одлуци 
сигурно је погодовала безбожна политичка клима 

у земљи. Тата није смео а није ни хтео да се меша. 
Нити је одмаг`о, ни помаг`о. Што кажу, био је 
по страни. Неутралан. Несрећа неће сама. Тај 
човек кога је платио Остоја да му помогне у сечи 
записа, разболео се и 47. дан умро у постељи. 
Августа 1970. године, Остојин син Милан дошао 
породично из Француске на годишњи одмор у 
Брусницу. Сећам се, возио је опел-рекорд црвене 
боје. Отац и син, Остоја и Милан су кренули за 
Милановац тим колима Ибарском магистралом. 
Повезли су неког Тепчевића из Прислонице. Био 
је дан. Ударили су опелом у камион Копуновића 
који се враћао са Мораве пун шодера. Сва тројица 
погинуше. Копуновић (превозник из Луњевице) 
ослобођен је оптужбе. Тај удес, догодио се 
код топола где је данашњи Металчев погон за 
производњу бојлера. Ни ту није крај. Остоје 
Вујића други син, пре 15-ак година је пао на главу 
прелазећи ћуприју поћи цркви у Старој Чаршији. 
Умро је после десетак дана. Нико из наше куће 
није учествовао у сечи записа. Не треба призивати 
несрећу. Зато смо обновили запис на овом имању. 
Има у нашем дворишту гроб српском војнику из 
Првог светског рата. Место смо уредили, подигли 
цоклу и обележје од црног мермера. Уклесана 
су слова: “Незнаном јунаку који погибе за Крст 
часни...”(казивао Слободан Боба Стругаревић).
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Брусница 10 

Ово имање је напуштено. У равни, уз речицу и 
пут. Узалуд. Припадало је Михаилу Мартиновићу 
који га је наследио деобом имовине педесетих 
година прошлог века после своје женидбе. Изнад 
њихове куће на брду је била крушка “зимаја”. 
Закрштено стабло. Михаило је одсекао запис. У 
пролеће 1981. године удавио се у Међувршју, на 
брани у Овчарско.кабларској клисури. Оставио 
је сироте, ћерку и сина. Путнику намернику оста 
мучна слика. Све је напуштено и угасила се ова 
кућа. Штала и помоћна зграда. На кући отворени 
прозори. Неко већ скида столарију. Пар столица 
је испревртано у дворишту... Као да онај који их је 
изнео, овде више никада неће да се врати.

Брусница 11 

Мартиновићи су стародревна брусничка породица 
и заселак. Припадају доњем крају, некада је на тим 
падинама било 15 домаћинстава а 2001. године 
свега пет. Већина породица одселила цје ниже, ка 
Млаковцу и Ибарској магистрали. Овај крајолик 
не изгледа запуштено и туробно. Пут је нов и има 
неколико новић кућа јер се у Мартиновићима 
свадбује и рађа. Цео потес надвисује узвисина 
Мало Косово (613м.н.в.). По предању име су дали 
Турци јер се са ове тачке виде околне долине 
као на Косову Пољу. Литијски круг Бруснице се 
завршава у Мартиновићима. 

Запис је лако наћи. До пута је. Видан, у ограђеном 
делу имања, испод штале свог домаћина, Милоша 
Мартиновића. Леп орах. Добро рађа. Његове гране 
више иду у вис, него у ширину. Висина записа 
преко 15 метара. Обим дуба на 1,5 м, висине 210 

цм. До прве гране стабло се рачва на висини 1,60м 
у трокрак, правећи представу људске фигуре. 
Стабло је закрштено видно. Урез крста има мере 
21 x 12,5цм, дубине 6,5цм. Изнад крста је осушени 
венац жита којим је дрво било закићено. Близу 
ракљи крстић дрвета окачен о ексер. С друге стране 
пута у имању Славољуба Мартиновића постојао 
је запис, претходник овог. Велики храст-лужњак. 
Једна страна му је била осушена али до њега је 
већ био изданак, младар храста који је тебало у 
будућности да буде закрштен. Причају мештани 

старији да је младар био “прав к`о стрела” али да 
је оба стабла одсекао Радомир Мартиновић. То 
се догодило у “Титово време” и све се завршило 
гунђањем комшија. Радомир је умро а његова два 
сина нису вољна да причају о томе. У међувремену, 
у другој половини деведесетих година прошлог 
века, Љубивоје Мартиновић је закрстио орах. Ни 
Љубивоје није више међу живима (умро октобра 
1997. године). Њихова кућа као и запис наставља 
нови живот јер се Љубивојев унук Бошко оженио 
јесенас и са својом породицом остаје на селу. 
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Сећање - пролеће 1999.
Вест се брзо пронела засеоком да је на гране ораха високо горе, на врху 
крошње-локатор. (Радио локатор је “безопасна кутија” коју су НАТО снаге 
у време бомбардовања СР Југославије 1999. године масовно “посејале” по 
територији Србије. Спуштањем малим падобраном његова улога је да путем 
емитовања таласа наводи ловачко-бомбардерску авијацију на одређени циљ).

`де га закачи баш у наше, што није мало ниже, у туђе.

Па није баш комшија туђе, него моје

Исто је то. Ако рикне бомба одосмо сви у п... материну

Јоооој црна ја!

Ћути жено! Ври ти вода. Понеси ракије. Да се прекрстимо...

Да га скинемо? Високо је. Да није озрачено говно?

Ма стави рукавице човече! (четврти очевидац)

Стави их ти кад си тако бистар.

Знаш шта, (сада трећи комшија) нек` пандури то скину. За шта су плаћени.

Док они стигну, има да нас ови озго спрже...

Били су синоћ. И јутрос сабајле. Ваљда једу нешто. Сигурно су у мензи. Глед`о 
сам на филму, задрже се и они.

Тата, кад спава НАТО?! Пита девојчица.

Долазе патролна кола полиција укључене ротације. По кратком разгледању, 
у записник командир записа да је, “високо горе међу танким гранама дрвета 
у засеоку села Брусница, близу куће те и те, на орасу уочен страни предмет 
непознате садржине, вероватно непријатељског порекла, тзв. Локатор, 
активиран и атериран удруженим снагама агресора.”

Знате шта људи, зваћемо војску. Она је надлежна за овај случај. Ми немамо 
средстава механичких за овакав проблем. Констатујем да је проблем, тј. 
локатор уочен, што пише и у записнику. Домаћине, будите љубазни и 
дефинишите ваш потпис овде, испод датума. 

Је`л се плаћа нека глоба за ово? (домаћин)

Ма не, човече! То је доказ да смо изашли на терен и извршили увиђај. 

Па да добијете по дневницу, како вам следује (младић наслоњен на виле).

Момак, ти ниси мобилисан?!(други полицајац).

Улазећи у аутомобил, командир патроле радио-везом позива централу и 
потврди домаћину да је војска већ на путу за село. 

 Их, док они дођу рат ће да се заврши. Е, тачно сам знала. Чим сањам веселу 
свекрву, лака јој земља (крсти се) слутим да ће јутро да ме намери. 

Да си сањала моју ташту, већ би нас бомбардовали.

Што неће да груне, да се једном одморимо! Огласи се тетка.

Што неће да ти језик упуцају (течо)

Ево војске народе!(повика неко).

Долазак војне компањоле био је само краткотрајно олакшање. Радио-локатор 
је пркосио на висини, као прилепљен о танке гране. Заставник прве класе дуго 
се бавио овим проблемом обилазећи око записа. Мердевине јесу решење али 
гарнизон нема толико дугачке, све су испод десет метара. Позва моторолом 
ватрогасце. Одговорише да ће доћи, мало ће каснити, јер гасе пожар у горњим 
селима. Један пијанац опушком у сну, запалио село.

Окупљени радозналци под записом ћутке почеше да се разилазе. Једино деца, 
осташе. Добра страна рата у Србији јесте ванредни школски распуст. То је био 
повод за масовну сеобу унучади у села Шумадије. 

После доброг сата, можда два, стиже ватрогасни камион великих 
алуминијумских мердевина. Народ се поново окупи, сада бројније. Видљива 
је била узалудност акције. Одозго, од куће домаћина, није се могло прићи. 
Прва препрека је уска капија а непремостива штала, магаза и салаш. Доњи део 
имања јесте подесан али се ломи јазом, “на содом”. Возило би се заглавило у 
воћњаку међу свињама и да пређе ову амфибијску препреку...

Да затресемо мало гране људи, дајте мотке. Пашће сигурно! Командује 
заставник.

Група мушкараца и жена “наоружана” млатачима за шљиве, тресе гране. 

Не да се ђубре.

Жилаво псето.

Кад би само дун`о ветар.

Заставник охрабрен сценом уклетог локатора, рече војнику до себе: “Брзо по 
Станимира!”
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Лакну му. Станимир је војник. Дете села. Доње Бријање код Ниша. Хитар и 
лак у ногама. Апсолвент медицине. Не само то. Станимир је алпиниста. Пео 
се на Олимп, Мон- Блан, Рилу... Моћи ће и на дрво.

Кампањола довезе Станимира брже од очекиваног. Војник скиде блузу, заврну 
рукаве кошуље и неста у крошњи. 

Што ти је војска. Видра-дечак...Чији ли је? (деда)

Је`л жењен?(баба)

Тишина доле! Не чујем момка! Викну заставник.

Нико не дише под записом. Стиснути зуби и шајкаче. Станимир је био горе, 
негде међу лишћем. Није се видео помешан бојом маскирне униформер и 
вегетације. Заставник је био с њим у вези, гласовно. Стрепи за војника. Боље 
да је данас на Маљену. Не би се бавио овим сељацима баш сад, кад земља гори. 
Жудео је да севне белина војникове шаке у лишћу ораха и да зграби проклети 
локатор. Ближило се подне... У подсвести, заставник наслућује брујање авиона 
Алијансе на висини десет хиљада стопа...

-Господине заставниче, не смем више, пући ће гране од моје тежине. Не 
помаже ни мотка. Уплео се канап падобрана око гране. 

-Сиђи, рече заставник и црвеном беретком обриса зној са чела.

-Ето ти сад, цврц Миљојка (тетка).

А ја мислила да га сочим. Све то школовано је килаво (баба).

Они рекоше да је неки алпиниста. Шта им је то?

Они се пењу на планине деда (младић).

Каке планине, как`и алпиниста кад на усрано дрво не може да се испе (течо).

Дај “стиловку” (домаћин)

Тата, јеси ли луд?

Јесам.

Моторком да сечеш дрво? `вакав орас... (брат домаћинов)

Боље он, него ми. Бар ће бити дрва за зиму. (домаћин)

Пусти човека рођени. (комшија)

Лудаци, то је запис!

Па шта! (други комшија)

`оћеш оно говно да остане па да нас све посеру (течо).

То и треба. Биће тако дирнеш ли у запис. Знаш ли шта је гр`ота велика?

После ње иде опасна жалос` (комшиница)

Узми му тестеру.

Чик, да те исечем на каиш.

Су чим славу да спремим? Волиш колаче, волиш умешено, волиш орашару... 
Знаш да рађа преко сто кила сваке године! Знаш ти лудаче пошто су данас 
ораси на пијацу? (домаћица)

Препирку прекиде сирена ваздушне опасности која је одјекивала из града...

 - Да неће `вамо?

Сеци море да не изгинемо.

Сеци, сеци!!! (заграјаше присутни)

Одјекну пуцањ. Сви полегаше. Жена у црнини закука. Изнад записа, ослоњен 
о прошће, гологлав старац држао је двоцевку. Из цеви, вијорио се дим. Тишину 
прекиде лом грања и непозвани гост, локатор, који као на успореном снимку 
тресну о земљу.

Е, што нас намучи. Баксуз. 

Види, к`о транзистор. Ја мислио нешто (комшија)

Ал` га рокну деда, право у срце. (комшија други)

Можда може да се оправи. Ваљаће жице за нешто. (комшија трећи).

Сачувај то благо мени, све за Општину. Никад се не зна. Може да се наплати 
одштета. Доћи ће и то време, за стра` и воћку. Још запис! (намигну течо)

Тачно. Жено, о жено! Стави кафу. И дај ракију.

П.С. (Таковске новине, 31. март 1999. стр. 4)

Прошле суботе, на подручју рудничко-таковског краја, пронађено је десетак 
радио-локатора. Први је откривен у Дренови. Остали су сакупљени у Брусници, 
Луњевици и Угриновцима. Становништво је, путем локалне телевизије, 
упозорено да су радио локатори “Засејани” на подручју наше општине. У циљу 
њиховог проналажења ангажовани су и чланови локалног удружења “Војвода 
Милан Обреновић”. Један ловац у Брусници је, хицем из пушке, ову справу 
оборио с врха дрвета на који се њен падобранчић закачио.”
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ВАРНИЦЕ
недеља пред 
Младог Николу
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У документима Отоманског царства данашње 
село Варнице помињу се као “Подград, варош 
тврђаве Островице”. Утврђење на врху 
давнашње вулканске купе (758м) је стратешка 
осматрачница деспота Ђурђа Бранковића 
коју је наводно кулуком народа озидала његова 
жена Јерина. Касније, по предању, због обиља 
кречана чије су ватре варничиле, насеље доби 
име Варнице. Турски попис из 1528. документује 
шест живих домова под тврђавом. Данас, 487. 
година касније, та бројка за центар села је иста. 
До 1955. Варнице су биле заселак много већег 
села Трудељ. У тим временима сеоска задруга 
запошљавала је 26 службеника. Сада, 2015. године 
Дом села је напуштен и урушен, као и школа. 
Нема отворене кафане ни продавнице. Варнице су 
одувек имале три записна места. Крстоноше су 
ишле засеоцима до 1945. године. 

Некадашњи Подград
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Центар села,  јабука запис
Ту је раскрсница за Трудељ, Љиг и Бољковце. Преко 
пута записног места је кућа Десимира Ивановића. 
Испред Дома степеник и место некадашње 
закрштене будимке, јабуке коју је смлатио ветар 
2000. Ово је полазна тачка некадашњих крстоноша 
за некада највећи засеок Трудеља. Место литијско 
није обновљено.

Цер у ливади
Цер у ливади Милована Антонијевића. 
Крстоносци су песмом ишли ка Варничком брду 
на потес Главчић. Запис је раполутио удар грома. 
Угљенисане остатке нико не дира, покривени су 
шипражјем. Када се барјаци врате заграђском 
свештенику, окупи се народ пред овим главним 
записом и почне игранка. Престанком литијског 
опхода селом, саборовање на равни Главчић 
трајало је до 1963. године. Осамнаест година се 

дуже одржао вашар од крстоноша. 

Заселак Планина 

Једини живи запис у ливади Буда Миливојевића. 
Место скрајнуто. Са главног пута који води 
Трудељу, код скупине шест крајпуташа (потес 
зову Споменица) скреће се десно на нов асфалт. 
Вијугање преко “седам гора и седам мора” води до 
крајњег одредишта, престанка пута. На обрешку, с 
леве стране је  старо и очувано домаћинство Буда 
Миливојевића. Цер је у забрану, окружен стадом 
оваца. Под крошњом записа калем мушмуле (me-
spi lus germanica l.) која у касну јесен рађа као и 
дуња (cydonia oblonga mill.) десетак корака изнад. 
Цер се раколи лепотом. Његова висина и крошња 
сведоче да је у одличном фитопатолошком стању. 
Обим дуба 2,20 м. Урез крста 10x15цм урастао 
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у кори. Сваке године за преславу Будо окађује 
запис. Свештеник не долази до цера. Будо је 
познати хармоникаш, самоук на дугметари. Често 
етномузиколози користе његово знање да нотно 
запишу мелодије којих се ретки сећају. 

Заселак Планина је тромеђа атара Тополе, 
Аранђеловца и Г. Милановца. Домаћин набраја 
пет живих кућа у Планини. Женидбом, Будо се 
скућио навише, близу Споменице а син и његова 
породица у Милановцу. Родну кућу и имање 
Будисав Миливојевић (1943) редовно одржава. 
Пред Лучиндан 2015. године зраци Михољског 

лета просули су своју раскош обиља боја. Успут су 
опадале јабуке по колима као да вапе да их неко 
убере. .. Мештани, Живомир Жико Живановић 
(1939)и његова Нада (1946) рекоше да су варничке 
литије стари звали “Света Пелагија”. Пут их 
дели од Заграђа. Ишли су и тамо на игранку 
под Острвицом. Од њихове куће то је испод 300 
корака. На Метаљци, на Марковој равни сваке 
године на Марковдан скупе се сва села рудничка. 
Тога више нема. Прича Нада “да се истумбало 
време...” Долазе моторима задњих година. Воде 
жене и децу. Сви се пењу на Острвицу. Кажу, 
одозго се види пола Србије.

Будо Миливојевић
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ВЕЛЕРЕЧ
Бели четвртак
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Два топонима

Старо село географски је у средини Велеречи. 
У ширем, потес зову Лука. Испод гробља, ово 
заветно место имало је ограђену порту и јабуку – 
запис. Најближа је кућа Радојка Миловановића. У 
старом селу више нема окупљања, литија ,,не хода“ 
селом од краја 1945. године. Закрштена јабука 
је отишла у сећања најстаријих мештана, као и 
ограда порте које више нема. Само постоји жива 
вода, Срећковића извор који се улива у оближњу 
речицу коју у горњем зову Јакљевачка река. Старо 
село (порта) је било полазиште крстоноша и тачка 
повратка крстоносаца.

Други важни датум који претходи Заветинама је 
други дан Васкрса на Гробницама.

На дну сеоског атара већ до Горњег Милановца, 
налазе се ливаде које се зову Гробнице. Опште је 
предање да су ту били црква и гробље. Цркву је 
упропасти дахија Аганлија. Он је наредио да се 
запали црква  која је била пуна народа. До недавно 
је, како кажу, на том месту била липа. Нема више 
никаквих трагова од гробља: стоји само још један 
онизак камен у који је ударена међа.31

Данас су Гробнице густо насељено проградско 
насеље. Место некадашњег вашаришта на заравни, 
сада окућници  пензионисаног возача санитета, 
Радисава Рада Миловановића. Камен који се 
помиње (међаш) нестао је изградњом Улице 
Наталије Царевић која води кроз цело насеље.
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Велеречанин, Драгутин Ћировић (1929.) потврђује 
постојање липе записа и вашеровања до 1966/67. 
године на Гробницама.

Драгутин – Ћиро, сећа се ,,домаћих“ музиканата 
који су свирали народу на вашаришту. Гвозден 
Ћусло и његов син Душан (виолине), Мићо 
Филиповић – Кева (бас), а Радисав Рако Ацовић 
свирао је у брач (трзачки инструмент). Долазили 
су и ,,Македонци“, браћа Максимовић из 
Бруснице: Јован, Милун и Милан синови  Божа  
Максимовића који је био мајстор за израду четки 
и кундака пушака ловачких. Божо је испекао 
занат ,,на својим синовима“ јер им је врло 
успешно на почетку њихове каријере правио 
музичке инструменте. Шатри није било, само је од 
лисника ако сунце упекне, прављена кровина на 
моткама. Павле Алексић воскар је продавао деци 
колачиће ,,низаљке“ (врста медењака нанизаних 
кроз средину на конац) и бозу (освежавајуће 
безалкохолно пиће које се правило од пројиног 
брашна и сирћета, шљивовог или јабуковог, као 
основних састојака).

31 Миленко С. Филиповић, ,,Насеља и порекло 
становништва, Горњи Милановац, 1997,  225.
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Спрдња
Брдо које је дугачко – Спрдањска коса. Ту је све 
мање народа, а једна од потврда је напуштено 
имање почившег Рада Мијаиловића. Некада 
угледно домаћинство сада срушена кућа, где 
камени темеља ћуте у високој трави. Ђурђе, Дринка 
и Славка, сви су помрли. Наследник је праунук 
Драган. Домаћинство је стекао у Широком пољу. 
Храст – запис близу невидећег пута и куће  која 
је напуштена 1954. године. Запис очувано изгледа, 
али знак крста нестао је у кори. Лепо место. Видик 
на Велереч и околна села.

Широко поље
Насељена долина и од деведесетих година 
прошлог века велики број досељених Срба са 
Косова, Метохије и Сјеничког краја. Понекад у 
шали староседеоци кажу ,,Косово поље“ , а злобни 
,,Џамахирија“.

До 1950. године у Широком пољу било је неколико 
столетних храстова. Толико широких стабала да 
су се чобани од кише у дупљама храстова крили. 
Прича Драгутин Ћировић о свом земљаку кога 
је село звало Вилењак. Толико је био вешт и брз 
у пентрању на храстове да се чинило деци као 
да трчи. Отуда и надимак за овог Велеричанина 
коме су и најстарији заборавили име и презиме. 
Временом, храстови су искрчени. Остао је један 
закршен храст и освећен као запис пре 63 године.

Парцела припада Петровићима. Наследство 
Радмиле од почивше мајке Руже Петровић. Храст 
је уочљив са пута и привлачи пажњу, не само 
величином. Потпуно је оголео, не листа, чак ни 
коре нема. Ипак место је ограђено тарабом и чува 
успомену. Место је заједничко са Радмилином 
рођеном сестром Невенком Ћировић, која такође 
оста да живи у Велеречи.

Вујино брдо
Уз асфалтни пут је дом Радомира Царевића. 
Имали су запис брест али се урушио од старости. 
Поделом имања, Синиша Царевић, Радомиров брат 
педесетак корака ниже засадио је калем трешњу и 
закрстио је. Направљена је и кућа. Младар трешње 
рађа. Засеок најстарији зову Поље.

Турско брдо
Одавно постоји насут пут који Велеречким косама 

преко Турског брда води у Љутовницу. Имање 
Петровића активно је само с пролећа јер су се 
одселили у Широко поље. Окућница се одржава 
уредно. Један од знакова је тридесет кошница 
изнад дворишта. Између њих и раскрсница на 
одвајавању Петровићима је столетни храст- запис 
цер обрастао у шуму. Очувана је у назнаци ознака 
крста вијугава у кори која гледа на Рудник и исток. 
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Гавровића брдо

Овај топоним добио је име по усамљеном 
надгробнику великом крсту камена (1,5 м) који 
је подигнут неком Гавру који ту сконча. Камен је 
нестао, а име остало – Гаврића (Гавровића) брдо.

Имало је ово место у ливади браће Кандић 
(Живко и Милорад) запис храст – цер. Време га  
је осушило.

О Васкрсу 2013. године Бранко Филиповић (1947) 
председник Месне заједнице села у три мандата  
(девет година) поклонио је у својој ливади до пута 
записно место. То је педесетак метара удаљеније 
од некадашљег записа, сада ближе базену за 
сеоски водовод. 

Млади храст – границу, закрстио је мештанин 
Бранко Димитријевић Чича, академски сликар 
и ликовни педагог Основној школи ,,Краљ 
Александар Први“ у Горњем Милановцу. Освећење 
записа и молитва за његову вечност обављена је 
2013. године на Бели четвртак.

Бранко Филиповић прича да је у Филиповићима 
на његовом имању била и крушка запис, а он се 
сећа побожног Христивоја Кића Јовановића. Увек, 
када крене задрузи или Милановцу, Кићо би стао 
пред крушком, скинуо с главе шајкачу, прекрстио 
се и целивао запис. Данас крушке нема као ни 
Кића који се упокојио. 
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Ивовик

Засеок некада испресецан потоцима који су 
сеуливали у Деспотовицу. Ивовик ,,расеца“ траса 
некадашње железничке пруге која је сада обичан 
сеоски друм. Мој школски, Драган Милановић (1964) 
одвео ме је у свој комшилук у Алексиће. Домаћин 
Радич Алексић (1946) врло љубазан и предусретљив 
истиче своје порекло: оца Радишу и свог деду Ивка, 
староседеоце Ивовика. Уз њихову кућу је био врло 
стар орах – запис. Каже Радич, да је ,,орас оборила 
старос“ зато у договору са свештеником Миодрагом 
Аранђеловићем закрстише ново дрво које рађа у 
дворишту над обалом између пута и окућнице. 
Запис даје плод сваке године, а закрштен је уочи 
НАТО бомбардовања 1999. године. ,,Старост стабла 
је око 20 година“: рече Радич. 

Oтац Миодраг долази о Белом четвртку и јелоосвећује 
запис. Скупи се околина, деца с венчићима на глави. 
Уз Радича, у кући живи његова супруга Љиљана, син 
и ћерка. Дохвата закрст коре дуба (18x17 цм) и каже 
да јој само свадбу дочека па нек умре. Алексића у 
Ивовику има још две живе куће. 

У повратку школски друг ми показује постојаност 
камена потпорних зидова некадашње пруге  Београд 
– Сарајево коју су саградили Аустроугари. Његов 
отац, Миодраг- Мијо (1938) радо је читаву деценију 
као десетар пруге на овој траси која је нажалост 
угашена 1969/70. Још ми рече, Велереч има три 
гробља, ни једно није Царевића јер оно које тако зову 
никло је на Милановића имању. А у сваком гробљу 
има нажалост више спомења старином и оних који 
се јуче доселише.

Постојање записа у засеоцима Крловци и Орлијак у 
Мишовића фамилији није званично јер свештеника 
нису звали да закрсти дуб.
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Нова црква
У Царевићима, Живко Царевић и његова супруга 
Цана (деца: Зоран и Гордана) поклонили су селу 50 
ари земље за изградњу цркве у Велеречи. Између 
порте и пута је записно место, такође ново, храст 
граница. Већ су били ископани темељи храма 
посвећеног Светом свештеномученику Методију 
Патарском (20.07/3.07) на Бели четвртак освећење 
новог записа обавили су протојереј ставрофор 
Јовиша Зечевић (у пензији) и парох протојереј 
Миодраг Анђелић.

Велики број мештана је учествовао у овом чину. 
Још више народа окупило се 3. јула 2013. године 
када је администратор жичке епархије, владика 
Јован шумадијски обавио освећење темеља цркве 
и полагања грамате у олтарски део храма. Црква 
је замишљена као модерна брвнара од славонског 
храста покривена шиндром. Архитекта  и  надзорник 
радова Горњомилановчанин Миловановић. Нова 
црква је посвећена успомени на ону коју су Турци 
спалили на Гробницама и носи исто име, Светог 
Методија Патарског. 
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ВРНЧАНИ
Прве Тројице
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Два топонима

У засеоку Локва је угледно домаћинство Војка 
Ковачевића. Из те куће кренуо је у историју Српске 
православне вркве и расејања, митрополит Иринеј 
Ковачевић (1914-1998).

Иринеј (Милан) Ковачевић, митрополит Српске 
православне цркве (Врнчани 6.09.1914-Чикаго 
8.02.1998). Рођен је у селу Врнчанима код Горњег 
Милановца од оца Сретена и мајке Крстине, рођене 
Дрињаковић. Основну школу је завршио у свом селу, 
а гимназију у Горњем Милановцу. По завршеној 
Учитељској школи, био је учитељ у селу Љутовници 
код Горњег Милановца. Као резервног официра 
Немци га 1941. године одводе у логор у Немачку, где 
остаје све до 1945. године. После одлобођења одлази 
за Енглеску, где у Дорчестеру привремено похађа 
богословију. Године 1950. долази за Америку и уписује 
се на Академију Светог Владимира у Њујорку, као и 
на Колумбија универзитет. У октобру 1953. године 
долази у манастир Светог Саве, Либертивил, 
где 30. децембра прима монашки чин и добија име 
Иринеј. Замонашио га је архимандрит Фирмилијан 
(Оцокољић). Рукоположен је у чин јерођакона 31. 
децмбра 1953. године, а у чин јеромонаха 7. априла 
1954. године, од стране епископа Дионисија. Епископ 
Дионисије га, 31. августа 1956. године унапређује 
у чин игумана, а свети архијерејски синод Српске 
православне цркве на предлог епископа Дионисија 

Литијски круг

Б-9   О-7   
ХЦ-1   ТР-1   ХГ-2   ЈАС-1   ЈАБ-2

1961. године, у достојанство архимандрита. У 
деоби 1963. године остаје уз епископа Дионисија. 
На Десетом црквено- народном сабору, одржаном 
у Либертивилу новембра 1963. године, изабран је за 
епископа и хиротонисан 7. децембра у манастиру 
Светог Саве у Либертивилу. Хиротонију су 
извршила два украјинска епископа, Генадије и 
Григорије. У августу 1984. године црквено-народни 
сабор преименовао је Слободну америчко- канадску 
епархију у Слободну српску цркву и епископа Иринеја 
прогласио за Митрополита Слободне српске 
цркве. Као администратор управљао је Епархијом 
за Аустралију и Нови Зеланд Слободне српске 
првославне цркве, од октобра 1988. до јуна 1991. 
године. На позив Његове Светости Патријарха 
српског Павла, предводио је делегацију свештених 
и мирских лица Слободне српске православне цркве, 
која је водила разговоре са члановима Светог 
архијерејског синода о превазилажењу раскола и 
ступања у евхаријстијску заједницу. Помирењем је 
постигнуто дугожељено евхаријстијско јединство 
и потврђено заједничком Светом литургијом на 
Сретење Господње, у Саборном храму у Београду, 
1992. године. После дуге и тешке болести, преставио 
се у Господу 2. фебруара 1998. године у манастиру 
Нова Грачаница, Чикаго, где је и сахрањен 8. 
фебруара 1998. године.  

1
4

5

7

6

2

3



81

Прилазу њиховим кућама је са десне стране запис-
трешња. Не виша од пет метара, стара, одолева 
времену и рађа. Источна страна дуба има шупљину 
распукотине од земље до првих грана у висини два 
метра. Увек се запис кити цвећем а Ковачевићи 
га допуне класјем јечма. За разлику од осталих у 
селу, домаћин закрштава секиром. Под трешњом је  
постављен сто са послужењем, и као и свуда, прво 
се целива икона и остави нека “пара” свештенику. 
Запис је заједнички, до пута Војковој кући и близу 
међе са његовим братом Радом. У овом засеоку има 
седам кућа Ковачевића. 

Када се прође сеоска продавница на кривини је 
потес Брезе. Ту је кућа Мијослава Мија Весковића. 
Између домаћинства и пута, шумица Тила Зорића, у 

њој запис-граница. Запис није видан јер је заклонит 
шумом. Овај црни храст- граница је у близини 
места старог записа који се осушио. Домаћин 
колачар млади Дејан Весковић а за следећу, 2010. 
биће Саша Зорић. Сем неколико малишана који 
су улепшали овај дан, као шлаг на торту било је 
присуство музичара Цигана из Милаваца код Љига. 
У село долазе сваких литија годинама. Петковић 
Чедомир-виолина, Васић Радослав- Баџа- бас, 
Живота Маринковић- хармоника  и Миодраг 
Костић- певач и возач. По кропљењу и целивању 
крсту, музиканти сачекају свој ред на крају колоне 
и целивају икону, оставе неку пару. Кажу да и они 
славе, новац намењују и то им се врати вишеструко. 
Први је то урадио отац Адам Чарапић и даривао их 
са 400 динара. Музика је могла да почне.

заселак Жута бара

“Нас Сретеновиће зову Ранђовци, по нашем 
претку Аранђелу, Ранђу.Звали су нам чукундеду 
и глуви Ранђо јер је био богат а тврд на парама. 
Кад му траже слуге паре, он се прави да не чује. 
Његови су имали много деце. Владан десеторо а 
Љубо осморо. Ја ћу можда да прегурам и деведесету 
ал` сам изродио само троје: Живорада, Момира и 
Славољуба. Најстарији живи у Дићима, средњи 
у Милановцу а Славољуб, најмлађи, оста у 
Врнчанима. Ми Сретеновићи увек имање дајемо 
у наследство унуцима, не синовима. Тако се 
одржава имање. `вала је Богу увек се окупљамо. 
Овај потес зову Ново село. То ти је четворомеђа 
Врнчана, Ручића, Криве реке и Накучана. Има овде 
у близини Ковачевића, Весковића, Марковића и 
Симовића. Овај храст није био запис. Закрстили 
смо га 2004. године Нема му много, млађи је од мене 
можда дупло...ал` ће ме надживети. Имам књигу 
у којој све пише. Радио ми неки човек. Негде сам је 
затурио. Сретеновићи су ушли у Калиманиће око 
1780. године. Презивали се Филиповић, по Филипу 
који имаде брата Јована. Филип девет синова а 
Јован три. Марко- Марковићи у Калиманићима, 
Лука- Лукићи у Накучанима а Сретен- 
Сретеновићи у Врнчанима. Овде у Новом Селу 
славимо Ђурђевдан. Лепо је. Дошли су и зетови. 
Наша Татјана и њен муж Никола Роичевић су 
стигли са децом и кумовима из Београда да буду 
колачари ове године. Зет Никола је избег` као дете 
у Новом рату са Кордуна. Велика је успара. Запис 
нам испод кућа ближе потоку и шуми ал` не вреди 
нема ветра.” Исприча ми све овако најстарији у 
задрузи Сретеновића Јован ( рођ. 1921). 

Ради лакшег  разумевања ове приче или недоумица 
пронашао сам у књигама: “ Сретеновићи се 
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сматрају најстаријим родом у селу и тврди се да 
су пореклом из Црне Горе (неки веле: од Мостара 
у Херцеговини) али су дошли из Санџака. Дошло 
је петоро браће у времену око 1720-1740. Један 
потомак, који се звао Милисав, имао је сина 
Сретена, а од Сретенова потомства су сада у селу 
Сретеновићи, Ђорђевићи, Проковићи. Један од 
Сретеновића отишао је као узет у Миоковце и од 
њега сада тамо има око 25 кућа. Од Сретеновића су 
и Лучићи, сада у Горњем Милановцу и Ђуковићи 
у Кривој Ријеци.”32

У Ђорђевићима
Велики храст-цер стар преко сто година налази 
се у засеоку Спасовина уз кућу Ђорђевић 
Милана. Место је омиљено за предах у пољским 
радовима због близине земљаног пута, великог 
хлада крошње цера-записа и близине бунара (5м 
од дрвета) хладне пијаће воде. Када је Милан 
одлазио на одслужење ЈНА, 1979/80. године, његов 
сада почивши отац бацио је близу стабла шедит 
(динамит) да обележи великим пуцњем радост 
због синовљевог одласка у војску. Детонација није 
наудила церу. Запис добро подноси старост али 
је задњих година нападнут увелико паразитом 

имеле. Заселак Спасовина, место је лепа чистина 
са које се као на длану види Острвица и планина 
Рудник.

Весковићи
Поред пута била је закрштена јабука али се 
временом усушила. Сада је ту нови запис и уједно 
обновљен литијски опход 1990. године. Милутин 
Весковић је председник Месне канцеларије 
Врнчана у четири мандата. Он и његов земљак 
Милан Ковачевић Раковац питали су свештеника 
за благослов и добили га. Пристанак за освећење 
јасена дао им је Милутинов стриц Момир јер је 
јасен на његовој земљи. Од тада, ту се на Прве 
Тројице окупи сто душа. Сем Весковића (пет 
кућа), Павловићи, Адамовићи, Проковићи, 
долазе оближњи домаћини из Лочеваца и Такова. 
Слободан Весковић је био литијаш под записом 
2010. године а Радојко Весковић следеће године. 

Јасен леп, близу пута. Куће Весковића су му на 
дохват. Обим дуба на 1,5м висине је 235 цм. Прва 
грана на 1,95м. Има јасен- лепотан десетину 
младара у својим недрима. Урез крста 22x8 цм. 
Први пут видех овде да неко о дуб записа опточен 
канапом качи потковицу. Срећа!
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32 М. С. Филиповић, Насеља и порекло становништва 
таковског среза, Београд, Српски етнографски зборник, 
САНУ, књ. 37, стр. 214

Сретеновићи
У засеоку Јасик изнад куће Светозара Сретеновића 
је воћњак. Није ту никада али је Светозар закрстио 
јабуку, “златни делишес” 2000. године. У договору са 
укућанима стабло је заштитио због стоке тарабом. 
Домаћин прска ову воћку редовно, орезује и 
ђубри стајњаком тако да “она даје добар род, бел 
скоро”, хвали се Светозар. На Јасику се налази 
осам кућа Сретеновића и сви славе Лучиндан. (31. 
октобар). Долазе на литије са свештеником и две 
куће комшијске, Адамовићи. Светозар има двоје 
унучади, Сању која је трећи разред основне школе 
и Луку-пешака првака. Њихова школа у селу је мала 
“чета”: три првака, два трећака и један предшколац. 

Похвали се домаћин Новим заветом који је његов 
деда добио на поклон од владике Иринеја Ђорђевића. 
Док смо се дивили краснопису Преосвећеног, деца 
су извела из штале малу кобилу Цецу, која се није 
одвајала од дечјих дланова пуних коцки шећера.
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Трагом Врнчанског крста

“У пописима Смедеревског санџака 1525. и 1528. забележен је манастир Преображење. Давао је десетину 
на земљу коју је обрађивао и на коју је остваривао приход од 3003 акче. Ово су једини историјски подаци 
о манастиру. У народној традицији сачувано је предање по коме је у Варошком пољу била црква и да је 
пренета у Таково.” (Б. Челиковић, Светилишта рудничког краја, Крагујевац, Каленић, 1998, стр. 191).

“На месту где је била та црква и сада стоји камени стуб на коме је олтарска трпеза. Тај стуб је и данас табу; 
на њ` се не сме пењати. Ту је био и “запис”, велики грм (1,40м у пречнику) који је извађен, јер је правио 
сувише велики хлад, па је место њега посађена јабука.” (М. С. Филиповић, Насеља и порекло становништва 
Таковског среза, репринт издање, 1997. године, стр. 214).

Врнчани имају потес Јасик. Запис са некадашњим црквиштем припада њему. Зову га Варошко поље. 
Љубазни домаћин, Вукашин Миловановић (1938), рече да је син Животе и Душанке. Његови преци сишли 
су с брда, 1900. године јер у Варошком пољу тада кућа није било. Испод његове окућнице је црквиште, 
ограђен простор и видљиви трагови паљења свећа... Вукашин прича да је било “тешко сиротињско време”, 
отац његов је из страха одсекао запис који је био огроман, те тако посечен он паде на крлак о своје велике 
гране и тако оста данима пободен у земљу.”

“Било је то 1950-1952. тих година. Он је био начет, посув ал` јак, није мог`о да падне, наслонио се к`о на 
лакат. Морали смо да га расечемо кладаром, ручно. Трајало је то данима. Шта ћеш... Сиротиња. Треб`о нам 
је за огрев. Нису ишле литије селом, није се смело, ни да писнеш, ал` дође увек свештеник, клечи и пољуби 
гологлав онај камен. Позовемо га у кућу а он каже:” Нека, сешћемо у авлију... Мора да се обнови запис, грех 
је пред Богом. Све јабуке које после грма засадите на том месту, посушиће се.”

“Би тако. Посади тата воћку... Она крене, па стане”, разлаже Вукашин. Прича Вукашин још и да је отац 
његов око места орао а земља показа у бразди крст...” Пита тата кришом оца Кољубајева шта да ради, он 
му рече да врати крст где припада... Уплашио се мој отац. Оде он до школе у селу и кришом закопа крст... 
Прођу године, ја се оженим и добијем два сина... Јесам био у Партији а у цркву сам иш`о! У моје доба мало 
су око Партије попустили.”

На тој селини иза школе, било подбарно, незираћена земља. Задружним трактором ту утрину узоре 

Умишљамо, да је време пролазно. Оно не стоји, враћа нам 
се, то не примећујемо. Некад подсети да ми, стојимо 
укопани у времену, а време има свој вечни круг који је за нас 
пролазне, неумитан у времену.
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наш земљак, Жарко Никетић (1922-2002). Изнедри бразда опет онај крст... Жарко радио као електричар 
у хотелу “Шумадија” и поклони крст тадашњем управнику Јеврему Јешу Савићу (1931-1993) из Брђана. 
Жарко није знао откуд ту крст а Јешо био побожан човек и велики домаћин. Комунисти им све одузели, 
брат и он све радом стекли и своју земљу куповином повратили... Јешо је скупљ`о и старине. Шта је после 
било, стварно не знам.”

“Разболи ми се син нак`о... Неко рече да обновимо запис. Би добро.Закрстимо јабуку и она поче да рађа. 
Оздрави ми син, озари се, те се ожени и ја добих два унука, две јабуке. Окупља се наша задруга сваке 
Тројице код часне трпезе и чувамо ово место. Има и капијица. Палимо свеће за здраве и за покој душе 
умрлим. Долазе ми рођена браћа из Београда, Мирослав и Драган. Сећају се они да је на имању Марка 
Марковића била црквена кућа. Има ту и угља. Прави рудник, добра жица. Као деца помагали смо оцу и 
довозили кући угаљ канатама за огрев.”

Славица, ћерка почившег Јеврема Савића потврдила је причу о Врнчанском крсту. Била је основац када 
је њен отац даривао поменуто знамење Лидији Ћурчић, ћерци своје рођене сестре Љиљане. Тада су они 
живели у САД (Кливленд). Крајем осамдесетих година прошлог века. Лидија (1964) као професионална 
балерина сели се у Европу, тачније Немачку и са собом носи крст врнчански... Захваљујући Славици 
Савић, електронском поштом добили смо фотографију, изглед крста и његове основне техничке податке. 
Крст је тролисни, тзв. Лазарев крст и његове мере су 21,5 x 9,5 цм. Краси га Христово распеће у рељефу, 
представа сунца у средини, испод ногу Господњих Богородица стојећег положаја сагнуте главе. Знамење 
има беочуг за качење (оковратник). Обележје изванредно очувано и неоштећено, ливено у бронзи или 
врло сличној легури што се примећује по патинираном материјалу. Лидија у свом стану у Немачкој крст 
чува изнад славксе иконе. Овим је потврђена још једна истинитост приче о постојању Врнчанског крста и 
црквишту крај кога је запис.

Калемљена јабука је запис Миловановића. Дрво нема рода и не листа од 2010. године. Кора стабла и гране 
гуле се. Све је у тиховању као окамењени живот. Под омаленим записом (2м) је камен олтарског престола, 
часна трпеза. Остао је само стуб, 80 x 33 x 24 цм. Леђа и бокови празни, без уписа, обележје није датовано. 
Лице стуба обележено крстолико, 26 x 17 цм. До стуба, уредно сложено сиво камење плочастог облика 
различитих величина. Највећа плоча има плитки рељеф крста што указује на надгробно обележје неког 
духовног служитеља који је ту вероватно сахрањен. Из камена, никао је младар храста-цера, 2011. године. 
Нови запис.

Василије Кољубајев, православни свештеник емигрирао из Русије 1917. године под налетом Октобарске 

револуције. Служио у црквама села Заграђе и Љутовница до Другог светског рата. Премештајем у 

другу парохију, често је долазио у места свог претходног службовања обилазећи народ и гроб свога 

сина Заре који је сахрањен у гробљу села Калиманићи. 
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Они више не постоје

На имању између Проковића и Ђорђевића 
била је јабука калем. Без разлога је овај запис 
посекао “неки луди Милорад”. Тако говоре 
мештани.

Други запис сада непостојећи је крушка код 
школе, с доње стране нове зграде за ђаке. 
Стара је и она. Ко је одсекао овај запис и 
када, не зна се. У то време, сећање је било 
забрањено.

Заветина Врнчана су Прве Тројице а Трећег 
дана Духова вашар код школе. Ту је био 
“састанак”. Данас на коси коју зову Вишња, 
школско звоно све тише је.

Крст и балерина у Врнчанима
Све је могуће. Да млади брачни пар остави Београд 
и нађе себе у Шумадији. То су урадили Ивићи, Саша 
и Анђела. Купише себи земљу у Врнчанима. Остаће 
кажу и запатиће овце. Не мало. Овца је библијско 
створење. Уочи силаска Светог Духа на апостоле, 
на Мали Спасовдан, подигоше с пријатељима крст 
од храстовине, висок шест и по метара, постављен 
на основу зидану каменом.

Потес Јасик гледа Врнчане с обе стране. Крст даље. 
Чин освећења био је свечан и драматичан. Модро 
небо промуклих гласова спремало је своју жуч. 
Али киша, није пала. Ни кап. Појавило се сунце. 
Орошени босиок додиривао је крст. 

Обрад Стевановић, парох љутовнички благословио 
је домаћине и присутне: “Крст је сила и знамење! 
Крст је спасење!”

Знакови
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ГОЈНА ГОРА
Спасовдан
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Крстоноше су обновљене у Гојној Гори 1997. 
године захваљујући тадашњем председнику Месне 
канцеларије Душану Савићу (1933). Прича Душан 
да су крстоносци забрањени селом 1947. и да је 
његов земљак Светислав Шишовић, повратком 
из заробљеништва покушао да настави традицију 
литија али је од стране народне милиције спречен и 
ухапшен. Нико није забрањивао приславу (говоре 
горњоселци прислава са И) у кућама. Окупљање 
пред записма са свештеником и литија селом, није 
било могуће. 

После пола века забране као пред м. з. Душан је 
обновио и спомен плоче изгинулим ратницима 
Ослободилачких ратова Србије 1912-1918. уграђене 
у спољне зидове школе гојногорске. Од изгинулих 
141 на плочама је уписано 126 ратника палих за 
Отаџбину. Свака плоча је имала грб Немањића 
који су скинути по “ослобођењу”. Поменуте године 
Душан је вратио грбове изливене у бронзи. Они 
и данас стоје. Истог пролећа кренуле су Гојном 
Гором крстоноше. Душан и 20 људи из савета села 
смењени су 1999.

Први запис је у некадашњој општинској авлији, 
дворишту школе. Између игралишта и љуљашки, 
храст-граница. У корену, дуб као огромна шапа 
широк. На 1,5 м висине обим стабла 3,20 м. Мноштво 
јаких грана прави здраву крошњу. Висина записа 
испод 20 м. Душан приповеда, храст-граница има 
најмање 200 година. Изнад записа био је “ожиљак” 
одсечене гране. Обнављањем крстоноша у Гојној 
Гори, никла је необична форма из храста-границе. 
Изнад уреза крста, неколико гранчица младара као 
густи букет који расте из године у годину. 

Б-4   О-4   
ХГ-1   КР-1   Ј-1   ТР-1  
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Гојна Гора 2
Други запис је путем асфалтним поред школе ка 
Чачку (удаљеност 26 км) до засеока Равни Гај. На 
овој облој узвисини (надморска висина села 480-
794м) је била велика крушка33-запис “топузна” али 
је 2010. година “потврдила” њену старост. Остао 
је само пањ. На пар корака до одсеченог пања 
посађена је садница крушке и закрштена 2011. 
године. Висина младара 1м. Запис је примила 
земља. Имање припада Мишу Јочовићу и испод 
ове парцеле је малињак. Ту је некада била задруга 
и воћњак. Са овог места пуца видик на Овчар и 
Каблар као и суседна села пожешке и чачанске 
општине. 

Гојна Гора 3
Од центра села пут води Шиљковици. После 
гробља (лево) и продавнице (десно) је кућа 
Радосава Варагића. И овај запис-јабуку будимку 
урушила је поменута олуја 2010. године. Остао је 
одсечен дуб црвоточан и крстоликог облика. Гране 
записа и дебло нико не дира, остаће да иструну 
стопећи се са земљом . Нови запис (2011) је такође 
јабука будимка тик уз срушени. Обим јабуке на 1,5 
м висине је 123 цм. Плитко и широко уписан крст 
има мере 20 x 14 цм. 

Необичнија и посебнија појава од записа је управо 
Радосав Варагић (1943), особењак, вечити нежења, 
дугогодишњи болничар три села. У ЈНА (1965-
1967) завршио курс прве помоћи, медицинске неге 
и давања инјекције што је за село злата вредно. 
Пре неколико деценија оперисавши леђа (дискус 
хернија) и лечења у Игалу, упознаје лекара Кинеза 
стручњака древне медицине. Повратком селу 
Радисав је “отворио” лечење масажом. Његов 
нови медицински сто, одудара од свега у кући. 

Од брвана, цигленог пода са огњиштем, ниског 
плафона и малих прозора, кућа је увек топла и 
одише необичом који сваком добронамернику и 
“невољнику леђном” прија. 

Гојна Гора 4
Од Шишовића, пут наставља благим успоном 
Пожеги. Потес Шумљаковина, на кривини. До пута 
је млади запис-трешња, испод 2м висине. Стабло има 
обим основачке руке. Види се крст, 5x5 цм. Парцела 
у власништву Мића Томовића. Воћка посађена и 
освећена 1997. године. Њен раст успорио је точак 
аута услед превртања у саобраћајној незгоди пре 
пар година. Овај друм за Пожегу трасиран је 1872. а 
асфалтиран 1972. године, век касније. 

Вукадинов Грм
Најпознатији топоним тромеђе Богданице, 
Душковаца и Гојне Горе. По предању, ту погибе 
неки Вукадин Николић из Ражане јашући коња 
од Богданице ка Душковцима. Густа магла била је 
кобна за јахача и он је коњем ударио у грм те обадва 
погинуше уочи Првог балканског рата 1912. године. 
Народ место прозва Вукадинов грм. Овај успоменик 
никада није био запис. До 1944. окупљали су се 
четници на Видовдан код Вукадиновог грма. Данас 
нема војске ни дрвета. Време је избрисало остатке 
пања а име је остало.

Павле Шишовић је упливао у 85. годину живота, 
још вози трактор и воли да сипа ракију из 
натеге. Поносан на препек овогодишњи крушке 
“вилијамовке” он држи чашицу овлаш, врти је 
палцем и кажипрстом лагано и прича ми да је 
пре рата код трафо-станице у центру био запис 
“средње дрво” и ту вашар за Спасовдан. Гојногорац 
и Солунац, Милија Трнавац из рата је донео трубу 
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коју је дужио као војник. Наставио да свира. Не 
јурише и зборове, већ коло девојачко и проломчицу. 
У њих је труба као инструмент породична 
традиција. Касније су се појавили пред Други рат, 
хармоникаши Крста Томић и Боривоје Стојановић. 
Милоје из Дружетића продавао је шећерлеме а 
после слатке мекике.  Вашар никада није био сточни 
али су под записом склапани послови везани за 
испашу и колибе (катуне) у планини. Литија је 
кретала из школског дворишта, ка Шиљковини, 
низ Ловницу(Ломница-Ломнички поток) и ободом 
села свраћала до куће Миленка Јовичића где је 
био мало дужи одмор уз “заструг сира и цименту 
млека”, ручак с кором хлеба. Оно што је такође 
била традиција Гојне Горе и никада у њој није 
било прекида као за крстоноше, је нетрпељивост 
свих, старих и младих, ка Прањанцима и обрнуто. 
Масовне туче једних и других, још се препричавају. 
Срећом, та усађена навика деценијама бледи и 
ишчезива. Разлога има више а многи истичу да је 
“тако”. Зато што су Прањани били општина до 1952. 
године а Гојна Гора не.

Молитва
Топоним близу гробља Гаљен на имању Жарка 
Стојановића. Некада је ту испод пута, ограђена 
тарабом живела дивља трешња-запис. Душан 
Савић сведочи да се осушила, остарела пре четири 
деценије. Због тога је на Шумљаковини посађена 
питома трешња, зову је Молитва, али дрво није 
освећено. 

Гојна Гора преславља Спасовдан а вашaрила је 
Српску Нову годину до 1945. године. У време Другог 
рата орила се песма четника: “А кад дођу Илинске 
врућине, биће дужа м... од к...”

33 Крушка је воћка северне Земљине хемисфере и једна од 
најраспрострањенијих континенталних врста воћака. 
Најстарији палеоботанички налази крушке (Pyrus L.) 
потичу из терцијера. Постоје докази да је човек заједно 
с јабуком користио и крушку још од неолита, млађег 
каменог доба. Сматра се да је крушка пореклом из три 
центра из области западне Кине, средње Азије и Блиског 
Истока, одакле се њен ареал ширио на исток и запад. У 
току еволуције крушка је стекла изузетно висок степен 
генетичке варијабилности. Током векова крушка је 
преко Ирана и Мале Азије доспела у Европу и на друге 
континенте. У Европи крушка се гаји око 3000 година. У 
доба Александра Великог познате су биле тзв. Фокијске 
крушке а поједина места на Пелопонезу називали су 
“Апиа”, што је значило “земља крушака”. Крушку у својим 
делима спомињу песници и филозофи античке Грчке и 
Рима: Хомер, Теофраст, Плиније, Плутрах, Катон као и 
многи други. Из њихових радова сазнајемо да су крушку 
гајили само богати и привилеговани људи тог доба. У 
току османлијске владавине на нашем простору знатно 
су се рашириле сорте пореклом из Мале Азије, као што 
је караманка, јерибасма, бергамот (донета из Бергама 
у Малој Азији), такиша и друге, док су се у Војводини 
гајиле западноевропске сорте под утицајем Аусторугарске 
(Мратинић, 2000). У доба феудализма, током 9. и 10. 
века крушка се нагло ширила Европом. Свети Климент 
Охридски (9. век) је са својих 3000 ученика ширио 
знања на Балкану о калемљењу воћа, углавном јабуке и 
крушке, и на тај начин допринео распрострањењу многих 
квалитетних сорти крушака нашег подручја. Наши 
средњовековни споменици поред осталог воћа поседују и 
записе о крушки, која се у Србији гајила у долинама Ибра, 
Бистрице, Лаба, Западне Мораве, Расине, Лима, Топлице, 
Тимока, као и на властелинским и манастирским имањима 
(метосима), а тек касније на имањима земљорадника.

Архиепископ Данило II (13. век) крушку је гајио на 
манастирским имањима, али и свим другим местима 
погодним за гајење воћака. Тада су се углавном гајиле 
слатке сорте: медунак, слатка ђула, тамјаника, соланка
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Друге Тројице
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Отац Слободан је из Ваљевског краја( село 
Суводање под Медведником) у коме је рођен обор 
кнез Илија Бирчанин. Његова супруга, попадија 
Лепа (девојачко Старчевић) из истог је места. 
Њих двоје имају четворо деце, две ћерке и два 
сина. Необичну овдашњу бројчаност породице 
допуњује занимање Алексића. У црквеној порти 
је 78 кошница из којих пчеле одлазе на пашу у 
медоносна брда.

Горњи Бањани су имали уличну расвету пре 
Горњег Милановца. Василије Костић из Полома 
је био електричар и водоинсталатер. Из Немачке 
је донео динаме и са Веселином увео електричну 
енергију у село за неколико кућа.Извор енергије 
био је воденички точак.

Најстарији, најречитији мештанин, Драгомир 
Драго Матовић, трговац у пензији. Његова појава 
зрачи озбиљношћу и мирноћом. Драгов млађи 
брат Миљко (1931) био је управник планинарског 
дома ,,Сувобор“ на Рајцу. Најмлађи Илија (1935) 
је радни век провео као грађевински инжењер у 
,,Градитељу“ у Горњем Милановцу. 

,,У порти наше цркве била је велика трешња – 
запис . То су најслађе трешње мог живота. После 
литургије народ се окупљао под трешњом на 
саборима. На Теодорицу, Покров (сеоска слава и 
вашар) играло се коло око трешње која је била  у 
порти, двадесет корака од цркве (1862). Дешавало 
се да неки бећар подигне командом хармоникаше 

Ово су речи протонамесника Слободана Алексића 
који је дошао у парохију Горњих Бањана 1987. 
године. Од тада, у селу и околини много тога се 
променило.

,,Варошица броји 25 кућа, Полом 70, Озрем 130, 
Лозањ, Доњи Бранетићи 60, а половина моје 
парохије су Горњи Бранетићи. Та половина је 80 
домаћинстава. Кућа се рачуна да је жива ако је 
једно у њој. Права слика је одумирање села“.

,,Немамо литију ни молитву под записом“

1

2

3

4

Некадашњи литијски круг

Б-4   О-2   
J-1   KР-1

на сто. Свирали су најчешће Пурић и Срдановић 
из Клатичева. У време рата Пурића су заклали 
четници и бацили у бездан, јаму Звекара на Рајцу, 
близу данашњег планинарског дома. Трешња је 
пала после рата. Нико није прилазио запису...
Таква беху времена...Постојао је запис, мислим 
цер, не сећам се добро на раскрници Ерића. То је 
била селина коју је после узела држава и доделила 
Шумској управи. Између кућа Радоша Ерића и 
Илије Ђајића исечена је тада силна шума за огрев 
па и тај запис“.

До трећег записа који је данас ту, одвео нас је 
Драгољуб Драган Марковић, отац два сина, 
Горана и Дејана. Старији, мирјанског имена Горан, 
замонашен је у манастиру Ђурђеви ступови као 
монах Георгије на Ђурђевдан, 2003. године. То 
је после три века био први чин монашења у овој 
обновљеној светињи, у Држави Старог Раса.

Одлази се из варошице лошим путем уз брдо. 
С леве стране су Матовићи и Стовиш, Велики 
и Мали (оба брда изнад 500 метара надморске 
видине). Запис, јабука кисељача је на имању 
Љубинка Ранђеловића. Дрво је до међе, њиве 
кромпира Милоша Живановића. Запис упреден 
жицом за градњу куће. Стабло је послужило 
истезању арматуре. Гвожђе се урезало у кори 
дрвета. Суморни утисак појачавала је велика рупа, 
нагорела шупљина у дубу, 25X38 цм. Обим стабла 
на метар висине је 205 цм. Запис има висину испод 
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5 метара. Дрво је старо и крошња се суши на пар 
места. Нема трага крста. Нестао је.

Док сам се распитивао има ли још  закрштених 
стабала, упознао сам у варошици, Милоша 
Живковића. Он је бачварски занат завршио 
1944/47. године у Горњег Милановцу код мајстора 
Чеда Петровића, чија је радионица била у главној 
улици, преко пута некадашњег рибљег ресторана 
,,Победа“. Деда Милош се није жалио ни на шта. 
Радионица је очувана успомене ради. Рече: ,,Шта 
сам све могао а нисам стигао да урадим“. Знајући за 
моју претходну књигу о крајпуташима, испричао 
је једно важно сећање на запис у камену.

,,На Драшкића брду , 200-250 метара од трафо 
станице, био је леп спомен крајпуташ. Дивно 
клесан али тужан. Подигла га је Роса мужу и 
деверима...Роса Деспотовић (родом из Бершића од 
Тодоровића) се удала за Владислава. Окамењена 
успомена на мужа и два рођена брата њеног 
човека, Драгутина и Добривоја. Оба неожењени. 
Ниједан се није вратио 1918. године. Уз њу су 
остали сироти синови од 14 и 12 година, а кћер 
9. Тако је уклесано. После су од туге за синовима 
умрли свекар и свекрва... Ми смо несретан народ. 
Неко је закачио трактором спомен, он је пао на 
земљу...Кад паднеш, нико те не гледа. Отишло 
је све у неповрат. Хоћу то да се запише...Иди на 
Илињачу. Потес у њиви Војка и сина му Драгана 
Ерића има стара крушка дивљака запис“.  
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Поћи из порте новим путем уз брдо ка Рајцу и 
асфалтом на плато који је међа Горих Бањана 
и Горњих Бранетића је Илињача. Близу куће 
Драгана Ерића, у његовој њиви пшенице је 
стари запис крушка овчара34. Многе су јој гране 
отпале од сувовине, неправилног је облика али 
трактором када се оре домаћин је обилази. Потес 
зову Радовањача. Драган (1964) је врло успешан 
пољопривредник, има са супругом ћерку и два 
сина. Пролетос су свадбовали, дошли су им 
сватови са зетом.

Радовањача

34 Овчара је стара сорта непознатог порекла, некада 
заступљена у баштама и окућницама, а данас готово 
ишчезла. Плод је средње крупног, крушколиког облика, 
дебеле покожице. Основна боја је жута, румена са сунчане 
стране, са израженим браонкастим лентицелама. Месо 
је укусно, сочно и слатко, веома квалитетно. Сазрева 
почетком октобра и може да се чува у дужем периоду у 
обичним условима. 
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На терену по правилу, саговорник упућује на 
најстаријег, најписменијег или “оног што  пише 
о селу”. Ретко, мештани вас наводе у град, 
свом земљаку. Витомир Миленковић је рођен 
1925. године и живи са супругом у старом 
градском језгру Милановца. За своје године 
одлично се држи, виталан је духом и једина 

ГОРЊИ 
БРАНЕТИЋИ
Мали Спасовдан
Село “без записа”
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Некадашњи литијски круг по сећању Витомира Миленковића
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“сметња” му је слушни апарат кога подешава у 
разговору. Витомир памти хронолошки а своје 
осамнаестомесечно тамновање на Голом отоку 
и наставак Информбировског стажа у још два 
затвора прескаче ћутањем...Види сећањем. Литије 
у Бранетићима и њихов последњи излазак на Мали 
Спасовдан 1941. године. Ратом је све утихнуло а 
послератни период, кога он зове комунистичким, 
сахранио је крстоноше у Горњим селима. Витомир 
често са сином иде до родне куће и потврђује да у 
Горњим Бранетићима нема живих записа (“ко год 
ти каже да има, лаже те, нема он појма!”)

“Све је почињало на састанку где смо се окупљали 
молитвом. Поп, учитељ, кмет села и омладина. 
Ту на Дамјановића бријегу био је храст. Нема га. 
Одатле се ишло до потеса Липовита, она дели 
Озрем и Бранетиће. Нема ту записа, била ливада, 
сад су њиве. Том ливадом идемо на Врановицу до 
крушке Милосава Продановића. Нема данас ни 
куће ни крушке. После се долази у заселак Трнавци 
под орас Добросава Жижовића. Ту живи Милош 
и има два сина Слободана и Миливоја.... Четврти 
запис је исто орас Милијана Аксентијевића 
на Прострузи. Ту је његов праунук Радојко. 
Проструга је имала још један запис-трешњу у 
имању Раденковић Живорада, сада само његова 
снаја Радмила а оба сина су у Милановцу. Боблија 
је гола узвисина. Војимир Радовановић имао 
трешњу закрштену. Нема ни куће ни трешње. 

Пољане су полузаселак. Здравка Лучића дуд, после 
његовог сина Радосава. У тој кући жив је Здравков 
унук Томислав, дуд не. Најбогатије домаћинство 
села је у засеоку Маџарци. Вилотије Марић није 
имао деце, јесте запис-калем. Сметно сам које је 
дрво, воћка сигурно. Имање се водило на њега 
и ту оста његов брат Младен и унук Гвозден. 
Велики домаћини. Имали су трагедију, обесио 

Витомир Миленковић



96

се скоро Мирко праунук Вилотијев. Девето 
место крстоноша је двориште и запис Добривоја 
Жижовића. Имање је наследио његов Радован. 
Враћањем до Састанка, свако је одлазио својој кући 
на литије. Поп се враћао цркви у Горње Бањане, 
свуда смо служени `раном сем на Састанку.

“Био сам ђак првак 1931. године са још 64 деце 
из Бранетића, Бољковаца и Горњих Бањана. 
Четвороразредна школа са 220 ђака... Школа 
је подигнута 1909. а њен велики добротвор је 
Живојин Ђорђевић, рођен овде, касније директор 
крушевачке гимназије. Сећам се да је у сваком 
одељењу била на зиду урамљена његова слика... 
После рата Вукашин Отовић је продао зграду 
и направио монтажну... И та школа је угашена, 
исприча ми без сете и икакве спољне емоције деда 
Витомир. 

У турским пописним књигама овај крај се 1476. 
године наводи као Бранешци. После пола века 
мењају име у Бранетићи и имају 15 кућа. Подела на 
Бранетиће Горње и Бранетиће Доње, догодила се 
између 1854. и 1855. године. Горњи Бранетићи су 
просторно већи од Доњих. Окружени су Озремом, 
Бољковцима, Г. Бањанима и љишким атаром 
(Лалинци и Славковица). У књигама пише да је 
ово 1890. године имало 869 становника. Тај број се 
повећао на 1182, 1921. године. Пораст наталитета 
је доживео врхунац 1948. године, житеља 1359. 
У попису 2002-590 а десет година касније, 160 
домаћинстава има 471 житеља. Број се незнатно 
повећа само у лето, доласком дијаспоре, на 484 
живе главе. Тако пише у званичном Државном 
попису. 

Витомир Миленковић је после кратке болести 
преминуо 2012. године. Сахрањен је у Горњем 
Милановцу.

“Крстоноше Бога моле

Господе помилуј!(2x)

Да удари росна киша да ороси наша поља

Господе помилуј!(2x)

Наша деца Бога моле

да им сутра буде боље

Господе помилуј!(2x)

Ми идемо преко поља

а облаци преко неба

Господе помилуј!(2x)

Господе помилуј!(2x)

Од два класа амбар брашна 

Од два грозда чабар вина

Господе помилуј!(2x)

Горњи Бранетићи, (1941)
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ГОРЊА ВРБАВА 
Мали Спасовдан
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Стаза крстонша до записа 1946. године

Б-7   О-5
ШЉ-2   ХЦ-2   ХГ-1  

Часни камен
Село се некада звало Врбово. Имало је цркву која се 
помиње 1458. године као део властелинства Стефана 
Ратковића. Два турска пописа (1528. и 1572. године) 
укњижила су манастир Врбово, његов приход и 
домаћинства около. По народном казивању, било 
је зидина црквишта у потоку Ивковача, данашња 
Доња Врбава. У Горњој Врбави, на обрешку је 
запис. Два храста цера и плоча олтарска трпеза. 
Можда је ,,часни камен“ део деобе Врбове на Горњу 
и Доњу Врбаву. Око записа и молитвене плоче 
је гробље, старо и ново. Сеоска заветина Горње 
Врбаве је Летњи (Млади) Аранђеловдан, а преслава 
Мали Спасовдан. Литија је почињала лутрењем од 
,,порте“ на гробљу. Са тог места крстоноше су ишле 
до записа овим редом:

1. Запис шљива, Павла Павловића

2. Дуд у засеоку Думача на имању Марјана 
Павловића

3. Јабука на Њивама, имање Милорада 
Васиљевића

4. У Нешовиће, више речице Груже, пред цер 
запис

5. У Лукиће, код Петра Ђоковића (дошао на 
мираз), запис цер

6. Бајићи, запис липа, сада шљива

Круг се завршавао повратком до записа. Последње 
литијање се догодило у Горњој Врбави 1946. године. 

2

1

3

6

7

5

4

Старији мештани памте ту крстоношку недељу. 
По традицији, свештеник из Горњег Милановца, 
Стеван Лучић кренуо је уочи празника да са 
сељанима служи вечерњу пред записом у гробљу. 
Сутрадан зором, крстоноше би пронеле барјаке 
кроз село. У предвечерје, на Рапај брду оца Лукића 
и његовог фијакеристу Мила Ђоковића из Горње 
Врбаве пресреле су џипом двојица активиста 
нове власти, неки Вујовић из Невада и Кајинац 
из Црнуће. Милу је наређено да се чезом врати 
одакле је кренуо, али сам. Парох Стево изударан на 
путу и онако крвав ,,упућен“ је да се пешице врати 
Милановачкоц цркви, преко Грабовице.

На узбрдици, један од батинаша, Кајинац из Горње 
Црнуће застаде џипом па га упита: ,,Попе Стево 
где се тако нагрди?“ ,,Сам сам пао дијете“: рече 
свештеник и настави брдом, ка Грабовици.

Сутрадан на Мали Спасовдан чувши новости, 
мештани старији и виђенији окупили су се испред 
записа код плоче камена у литији без свештеника. 
Њих двадесетак, сви су похапшени и спроведени у 
месни затвор (данашња зграда Окружног начелства, 
потоњи Интернат и Пољопривредна школа. У апсу 
су задржани два дана. После ,,обраде“ пуштени су 
кућама. Све ово у перо ми је испричао Добросав 
Васиљевић (1936.), који је као дечак у поменутој 
згради ухапшеног деду Милорада обилазио па и 
сам касније у њој одлежао.

Гробље
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Порта
Два висока храста на брду у гробљу села. Тројство 
овог места чини часна трпеза камена. Осмоугаона 
плоча сивог тесаника пречника 74 цм. Дебљина 
камена 13 цм, дужина једне стране осмоугла 32 цм. 
Плоча стоји на неправилно отесаном стубу висине 
155 цм. Стуб трпеза у залеђу југоистока 8 цм испод 
плоча има уклесано удубљење 10 X 7 цм, дубине 8 
цм. Овај џеп у камену је имао употребну намену, за 
остављање свештеничког прибора, тамјана, брикета... 

Часна трпеза има уклесана слова по боковима:

ОБНОВИ ОВУ ЧАСНУ ТРПЕЗУ ЖИВАН 
НЕШОВИЋ НА СПОМЕН БРАТУ 
ЛАЗАРУ ЖИВИ 22 ГОД. 10 МАРТА 886 
ВОЈНИК 111 БАТЕРИЈЕ У ВУ ПР +

Текст прати форму круга плоче. На два места је 
уписан двојним радовима

ОБНОВИ ОВ. БА
ТЕРИЈЕ У 
И
10. МАСТА 886
војник 111 батерије  у ВУПР+
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У каналима уреза слова и бројева, када се загребе 
оштрим предметом, појављује се розе боја. Између 
два стабла размак је 2,5 м. Цер ближи часној трпези 
и гробљу, на 1 метар висине стуб је обима 3,5 м. 
Прва грана листа на висини 1,90 м. Велике гране 
цера подупире пет багремових стубова.

Други цер  је, незнатно крупнији. На висини метар 
од земље обим дуба је 3,65м. Прва већа грана расте 
из дебла на висини четири метра. Гране овог храста 
нису поткочене па због тога додирују крајевима 
околне споменике. Оба дуба су у изузетном 
здравственом стању. Урез крста се не види. На 
плочи Часне трпезе има металног новца. Поменути 
текст потврђује да је овај олтарски престо обновљен 
и да је постојао старији. Порта данашњег гробља у 
Горњој Врбави била је издовјена записом и часном 
трпезом. На обрешку, под записом и пред часним 
каменом могло се скупити цело село. Тек после 
Другог светског рата, почиње сахрањивање ближе 
запису (,,бележењем из ћошкова“) тако да је данас 
закрштени цер окружен  надгробницима. 

Овај столетни запис су ,,преполовили“ ноћни удари 
ветра у току олује која је у Гружи највише погодила 
Горњу Врбаву у суботу 21. Јула 2017.  године.

Пад записа је узроковао велику штету ломљењем 
неколико надгробника.

По правилу своје физичке издвојености од осталих 
примерака флоралне врсте, ова стабла плаћају своју 
цену ударом грома или јаких олуја. То се нарочито 
догађа ако је стабло старо или велика велика 
крошња као велико бродско једро под налетом 
ветра само себе ишчупа из корена.

Висина записа је преко 20 метара. Пад овог дива 
узроковао је лом дуба на висини од земље измерено 
3.95м. Тресак трупла о надгробнике узроковао 
је потпуно или делимично оштећење десетак 

споменика. Дужина палог, одломљеног стабла 
је 18.2м. Када се погледа патрљак записа који је 
остао везан за земљу, уочљива је трулежност али 
не толика да би се запис само урушио од биолошке 
нагрижености. Величина крошње и пун лист у ово 
доба године ,,гурнути“ ветром учинили су своје.

Део гробља где се запис стропоштао, највећу 
цену су претрпели окамењени преци Нешовића 
и Кочовића. Да се не би опет поновила јулска 
субота фитопатолошка струка ће се вероватно 
одлучити и за сечу преосталог цера. Црквена 
општина, надлежн и парох , протојереј ставрофор 
Милутин Стевановић за Горњу Врбаву подсећа да 
је закрштени стуб, црква под ведрим небом, његове 
гране отпале или у оваквим приликама одсечене 
се не користе већ одлажу на једно издвојено место 
где ће их земља у недра примити. Православна 
црква је увек била у народу, као нераскидиви део 
националног бића,  стога је логична природна 
намера села да се запис обнови, занови другим, у 
околини, постојећим стаблом или садњом младара.

Претпоставка српске православне цркве је да је 
у Порти, месту данашње капеле, била црквица 
брвнара, капелног карактера.

Сем предања, других трагова о потоњој брвнари 
у Порти Горње Врбаве нема, али је то била 
уобичајена пракса оваквих места; Имати богомољу 
на полазишту литијског похода и намене капелног 
карактера празницима и задушним данима. Такав 
пример једне брвнаре имамо ,,очуван“ у гробљу 
села Коштунићи.

Шта нам је сада чинити, све зависи,не од воље Бога, 
већ Горњоврбаваца. Можда ће се уз зановљен запис  
у Порти, на месту урушене зидане капеле нићи 
огромна брвнара од брвана, баш ових урушеног 
записа. Или бар један крст на сљемену, као опомена 

свима и успомена на јереја Стевана Лучића. Од 
дана јулског пада до измака 2017. године трупло 
цера са поломљених надгробника није склоњено. 
Приближавају се зимске задушнице. Запис оборен 
није у 2018. склоњен.
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Они више не постоје

Брдо
Заселак код Ковачевића кућа у коме је наводно 
постојао запис храст. Податак није поуздан јер 
сем Кочовића (Радоња), Наранџића (Милић), 
Јовановића (Добрица) и Малетковића (Владан) сва 
су огњишта угашена. Не постоји жив савременик тог 
доба који би потврдио причу. 

Брекиња
потес где је на бившем имању Кузмановића, потом 
Јовановића близу Лукића забрана био запис цер. 
Тако су говорили најстарији, а њихови потомци 
слежу раменима и кажу да нису сигурни у то. У 
засеоку Лукићи, на имању Петра Ђоковића који је 
дошао на мираз, био је запис липа. Дрво су из корена 
извадили Милош и Милорад, рођена браћа. Липу 
истругали за кошнице, а по договору са домаћином 
Петром, услугу платили количином меда. То је 
било 1947. године. Петров син Милутин оженио 
се Љубином Петровић из Доње Врбаве. Изродили 
су две ћерке и сина, добили четири унука и једно 
праунуче. Љубина ми рече да се развела од мужа 
који је отишао за другом, али се после његове смрти 
вратила судски на ово имање. Каже, није радносна. 
Један ћерка је у ,,даљини“ у Немачкој,  друга удовица 
у Брђанима јер јој муж погибе од струје. Син њен 
Владан није се оженио, а превалио је педесету. Исто 
је и са сином од девера, Рајком. Он и Владан долазе 
ту само лети. Обилази цркве и манастире редовно, 
изгледа није то довољно, мора да закрсти више куће 
дрво, какво год да је  само да крене...

П.С. На Мали Спасовда 2012. године младар храста 

границе посађен је у окућницу и закрштен као запис.

Три округлице
,,Бајићи су локалитет који окружује куће Павловића 
и Андрића. Причали су да је назив по баби Баји, 
која је била врло богата, њено имање је заузимало 
златне у селу.“

У засеоку Бајићи је само једна кућа Павловића и 
њих зову Бајићи. То је тако. У том домаћинству 
засеока Бајићи живе брат и сестра, Павловић 
Владимир и Славица. Славица је разведена али 
има сина студента Александра Јовановића. Од 
Павловића живео је овде њихов отац Живко, пре 
њега деда Михаило, прадеда Радомир, а колено 
иде уназад до чукундеде Владимира, који је био 
рођени брат Мелентију Павловићу, игуману 
манастира Враћевшница. Мелентије је рођен у 
Горњој Врбави, 1776. године. Отац му је био Павле, 
а брат Тома Вучић Перишић. Био је одан пријатељ 
Милошу Обреновићу. Благословио је почетак 
Другог српског устанка у Такову. Учествовао на 
боју у Љубићу и Палежу. Мелентије је постављен за 
архиепископа београдског и митрополита српског 
18. августа 1831. године. Умро је две године касније 
и сахрањен у Београду у Саборној цркви. Временом 
су његови посмртни остаци пренети у манастир 
Враћевшница.35 

Славицин стриц Драган Лукић живи као пензионер 
у Крагујевцу, слух га издаје али памћење не.

,,Каже сликао си оне три шљиве округлице. То је 
Врбавска ранка, црвењаја.36 Парцела је била ко 
порта Радомира Павловића Бајца. Сад ћу све да 
ти објасним. Приметио си онај камен, прислоњен 
уз средње стабло. Он је принет, не случајно. Нису 
нам дали комунисти после рата да будемо Срби. 

Сталожен је био тај стари народ те уз запис због 
деце ставо камен, обичан. Он је биљег. Нисмо 
смели да обнављамо закрст ни кадимо стабло, сем 
кришом. Али је увек, у сваком селу био шпијуна. 
То је српска несрећа. Шпијун домаћи. Свакој дете у 
нашој задрузи  колена на колено зна да је то запис. 
Александар ће још мало да заврши факултет. Хоће 
да живи на селу. Ако се његова жена сложи стим, 
биће то велика радост за све нас“.

35  Др. С. Вучићевић, Горња Врбава, Београд, 2011, стр. 83, 
347-348

36  Црвена ранка, Даросавка, Шумадинка, Црвењача, 
Раношљива – аутохтона сорта нашег подручја и једна од 
најпознатијих и најквалитетнијих ракијских сорти шљива. 
Сматра се да потиче из села Даросаве у близини Белановице 
и Аранђеловца, по којем је и добила назив Даросавка. Плод 
је ситнији, елипсоидан, црвеноплаве боје. Месо плода је 
жуте боје, сочно, ароматично,слатконакиселог укуса. Стабло 
јој је средње бујно, широко-пирамидалне круне. Има крте 
гране које се лако ломе, нарочито под теретом обилног рода 
или под утицајем јаких ветрова. Успева на сиромашнијим 
и сувљим земљиштима. Реалтивно је отпорна, према 
гљивичним болестима и умерено осетљива према вирусу 
шарке. Плод ранке се користи за исхрану, прераду у пекмез,  
а од ње се добија ракија врхуснког квалитета. Осим по 
чувеној шљивовици, шљива ранка је омиљена сорта у 
песмама и спада у најстарију изворну српску традицију. 



102

Нешовићи
Заселак зову Поља, са отегнутим а. Види се с пута 
ГМ-КГ преко пута табле Горња Врбава и приватне 
фабрике пластичне амбалаже “Вупласт”. Сиђе се на 
утабан пут који води засеоку и запису. Нешовића 
храст. Када олиста, његова крошња налик великој 
печурци легне своје гране у траву. На метар 
висине урез крста 55x42 цм. Неправилан али 
леп крст. Обим дуба 3,95цм. Око храста сложени 
суварци уредно, њих нико не дира ни за ложење. 
Земља их прима. Под косом велике ливаде овај 
величанствени примерак записа на висини 2,25м 
расцветава се у букет великих грана које стреме 
вертикално. Крошња прави визуелни круг 25м. 
Има сломљених грана које нису издржале ударе 
ветра. Ниједна грана није поткочена а требало би 
због старости дрвета. Нешовића запис је много 
већи и лепши када му се приђе него с пута гледано. 
Нешовића кућа испод, поштују традицију али жале 
што се крстоноше не појављују. Када би се уредила 
околина и ставила клупа, био би леп видиковац. 

Ова ливада од 65 ари је до 1953. године била 
власништво Војислава Нешовића. Уредбом државе 
одузета земља је додељена Добросаву Нешовићу 
и заједно са записом је имање његовог унука 
Бобана Нешовића. Друга половна одузете-враћене 
земље, 60 ари припала је Десимиру Нешовићу. Сви 
Нешовићи у засеоку Поља добро се слажу и хвале 
се да церу-запису има сигурно 300 година.

Павловићи
Други дан Лучиндана 2009. године, утврдио је сву 
драж Михољског лета. Тако лепа јесен није успела 
да поправи утисак затеченог стања два записа у 
Павловићима.

37 Метлаш, Драгачевка, Шећерлија се убраја међу најстарије 
домаће ракијске сорте шљиве. Сматра се да потиче из села 
Драгачево у околини Чачка, где се и данас највише гаји. 
Сазрева крајем августа. Има право, јако и бујно стабло, 
са круном пирамидалног облика и кртим гранама које се 
лако ломе. Плод је ситан, лоптастог облика, црвеноплаве 
боје. Месо плода је жуто и меко, слатко, укуса сличног 
меду. Метлаш спада у добру ракијску сорту од које се 
прави висококвалитетна ракија. 

Запис-шљива “Драгачевка”37 на имању Павла 
Павловића. Запуштен и у високу траву урастао 
воћњак. Стабла шљиве рањаче, одавно не родевају. 
Само је Будимка, давна сорта јабуке била обилна 
у свом роду. У кући покојног Павла као да нема 
никога али ту живе брат и сестра, Милош и Нада. 
Њихова мајка није могла пред нас, јер на постељи 
лежи непокретна. Милош, који се ближи четрдесетој 
години свог живота, не може да се сети од преосталих, 
које је стабло шљиве запис. Због тога, каже, неће 
и не сме да крчи шљивик и вади осушена дрвета. 
Боји се клетве. Мој водич, Добросав Васиљевић као 
дечак пролазио је овуда у литијској колони... Нашли 
смо стабло запис. Осушено, нападнуто шарком не 
листа и нема рода. Бочне гране дрвета поломљене. 
Стабло, његов остатак, има висину испод три метра. 
Закрштени знак на кори само се наслућује или смо 
ми желели тако да буде. Слика Србије која умире. 
Потомци који упркос зрелим годинама, за живота 
нису основали породицу. Пред сумрак, спустили 
смо се трактором до засеока Думача и уз поток 
узбрдицом дошли до пред дуд Марјана Павловића. 
Пространа, велика задруга куће на спрат и неколико 
помоћних зграда. Нико се не помаља. Пси се 
огласише. Под обрешком, у странчици, повећи дуд 
са кога опада лист. Стабло има висину око 4 метра. 
Спољних знакова болести дрвета нема. На висини 
један метар, обим дуба 140 цм. Закрст стабла не 
види се. Около, изнад овог дуда неколико крошњи... 
Крушка, шљива, орах.

До засеока Њиве, напуштене и сада непостојеће куће 
Милорада Мићака Васиљевића стиже се путем од 
гробља, ка Локви. Може из Думаче, поред ловачког 
дома. Место јабуке-записа не постоји. Види се само 
врзина и поглед на долину. Васиљевићи су после 
Другог светског рата сишли одавде ближе путу и 
центру села. Доле су имали трлу за чување стоке. 

То је било 1948/49. године. Милорадов унук 
Добросав, направио је нову кућу на том месту 1963. 
године. Будимка запис се осушила. Васиљевићи 
до Њиве излазе ретко, само у сезони купљења 
шљива. Најближа кућа њиховом старом имању су 
Срдановићи. И они су временом сишли доле, ближе 
путу за Крагујевац-Горњи Милановац. Ову стару 
кућу користе само лети, када скупљају летину.
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ГОРЊА ЦРНУЋА
Друге Тројице



104

Литијски круг

Б-8   О-4
ХЦ-1   Л-1   КР-2  

Лепа је Горња Црнућа. Утисак ,,земље на 
висини“ допуњава добар асфалтиран пут 
који од манастира Враћевшница пење поред 
школе, конака Милошевог, венца Градина, на 
узвисину у Ђорђевиће. Из засеока Ђорђевићи 
пут се спушта ка Бањи (изворишту лековите 
воде за кожне и стомачне болести) у атар села 
Сврачковци. Занимљива је историја Горње 
Црнуће. Истраживањем је потврђено да је село 
настало исељавањем у планину (Маринковићи, 
Красојевићи и Огњановићи су из Доње Црнуће). У 

1

2

3

4

гробљу села има црквиште. На превоју Дугопоље,  
где пуца поглед на околину, у ливади сретох 
Славишу Слава Ђорђевића (1935)

Рече ми да је ,,срдобољан, прегурао ваздан“ 
операција али се у селу ради, мора! Његови му 
допуштају да чува ових шест крава које пасу. 
Тешких радова поштеђен је. ,,Заовар је да помогне 
деци колко било...“ Његову кућу показује прстом и 
говори да је тамо већина Ђорђевића.
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Црње од црњег
,,Преко пута крајпуташа Милисаву Ђорђевићу је 
моја кућа. До ње, ван авлије, млад церић, закрштен. 
Мука ти је то дијете. Мука од приче. Бијаше ту, 
велика церина запис, здравији од дрена. У оно 
време кад је ушло у моду псовати божанство, 
Милан Ђорђевић, род и комшија мој, намери на 
запис. Оће да га сијече. Вели, добре грађе има ту, 
дрво је залудно ако не родијева. Одвраћали га сви, 
задро он и то ти је. Кад је секо срце цера на басек, 
он виче људима да погурају даску, да струже право 
на крст. Ја се прекрстим и измакнем. И тако...Иде 
поштар оздо задихан, носи телеграм. Милан не 
гаси машину док не заврши. Прочиташе да му 
је зет у Америци погинуо у саобраћају, а ћерка 
повређена. Није прошла седмица ћерка побаци у 
трудноћи. Њега све стигло, тек. Имао удес. Обе 
ноге поломљене, мучио се а није дао Бог да оде 
лако. Бунцо је Милан веселник, помињо у ропцу 
онај запис што исјече. Ту је празна кућа. Њгови 
најрођенији у Америци. Ћерка Милена дошла и 
обновила запис на месту старог пре десет година. 
Вала је Господу, примио се церић из прве. Ето. 
Живот запрепасти човека“.

Све ми ово у слово и перо казива седина Славо 
Ђорђевић. Своју причу допуни о преосталим 
записима Горње Црнуће. 

Подсети да уз Маринковићима, код Бобана 
Пајтовца беше крушка закрштена, али се осушила 
и сама пала. За Ериће није сигуран шта је било са 
записом.

Горче од горчице
Близу асфалтираног пута, наспрам брда Градина је 
раван и пут запрежни води на њу. Поменути плато 
благо заобљава, а голобрадост ливада прелази у 

њиве. Лако уочљиво место, јер га обележава густ 
шумарак, усамљен. У овој церовини је гробље. 
Неколико десетина камених, неправилно тесаних 
биљега положено у траву. Ниједан није управан 
и од видљивих датован. Мештани кажу да је 
то турско гробље. Други веле да је збег избегао 
из Борча, залутао идући Градини, те их Турци 
стигоше и посекоше. На први поглед гробље 
је много старије али до сада није детаљније 
археолошки испитано.

Испод гробља у њиви био је велики, стар запис 
цер. По казивању Славише Слава Ђорђевића овај 
горостас – запис посекао је самовољно Бране 
Маринковић. То је било седамдесетих година 
прошлог века. Традиционални усуд сече записа 

посекао је ову породицу. Бранислав Маринковић 
је доживео ћеркину смрт, погибију унука и 
парализовање двоје унучади. Остали преживели 
су у Америци. Запис у њиви која је одавно узорана 
није обновљен. Са овог брда види се на другом, 
гробље сеоско. 

Место турског или маџарског гробља зову 
Горчица. Цело брдо. Овде зими дува да живот 
загорча. 

Липа и две оскоруше
Крстоноше нису ишле Горњом Црнућом до 
Другог светског рата. Ни у почецима деведесетих 
- ,,времену националног буђења“, то се није 
догодило. Ипак, већина записа очувана је и 
мештани поштују њихово присуство.

Средиште села је ,,код задруге“ , код Дома, 
до записа. Мештанин Мирослав Ерић ( 1944) 
прича ми да се село спори преко суда са ТП 
,,Пролетер“. Тврди, да је Дом села сазидан 1956, 
без ичије помоћи са стране. Он се сећа да су као 
ђаци помагали ношењу цигле и црепа. Сада је 
ту усељена поменута трговина, а најбоље место 
окупљања и мирисне хладовине је под липом- 
записом.  Окружена са неколико бурића који 
служе као летњи шанк. Липа је велика и здраве 
крошње. Урез крста не види се. Запис припада 
селу, на њега ни умрлице нико неће да качи.

Од липе стотинак корака напред асфалтим путем  
је двориште Зорана Ђорђевића (1950). На својој 
очевини Зоран је добио и породични запис, 
крушку оскорушу. У дворишту, које се редовно 
коси, дивљака добро рађа. Зоран школује два 
студента, ћерку и сина. 

Друга крушка – запис је старија, до ње није лако 
доћи када су кише јер је пут излокан. Трактором 
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ме је одвезао Мирослав, а успут причао о свом 
комшији и земљаку Мији Алексићу. Славни 
глумац (1923-1995) ретко је долазио у родну 
Горњу Црнућу, чак је јавно истицао да је рођен у 
Крагујевцу. Тек пред крај живота, каже Мирослав, 
сетио се глумац Црнуће.

Самоникла оскоруша је у засеоку Поље. Имање 
Радисава Ерића, ливаду зову Јовићева. Најстарији 
запис Горње Црнуће. Види се у кори вијугав крст 
кога обликова време. Ерићи припадају засеоку 
Брдо (шест кућа, међу њима и Радисављева). Три 
куће Ерић (и Мирослав) сишле су старином и 
скућиле се код Дома. Сви Ерићи, ,,ови одозго“ и 
,,ови одавде“ славе Св. великомученика Јевстатија 
Паликаду (20/3 октобар) и сложни су. 

Запис се добрим делом осушио, а неколико грана 
не листа. Узрок томе је стрижибуба, поткорњак на 
средини дуба. 

У Пољу куће нема, све су ливаде које чекају прву 
косу од жита, посејано је јечма и зоби на више места. 
Трактор нас одавде вози споро узбрдицом којих 
има два у селу. Под липом за буретом , чекао ме је 
мој водич, професионални возач Горњоцрнућанин 
Никола Живковић (више пута на међународним 
сајмовима награђиван за производњу домаћих 
ракија).

Док се возимо трактором  Мирослав 
допуњује  казивање о једној оскоруши-запису 
у Огњановићима. парцела припада Петронију 
Огњановићу коју је после смрти оца нааследио син 
Хранислав. Некада имање Радована Огњановића 
који није имао порода, а осекао крушку закрштену. 
Сви саговорници се сећају да је Радован умро 
матор, али за живота није могао да заспи. ,,Спавао“ 
седећи, ваздан жмиркао и клатио се у том положају. 
Кажу тек кад је умро могао је да се опружи. 
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По липом, видик на Јешевац (902м) и необичан 
угао Треске (Тријеска 735 м).

Ако је дан пун озона после кише као овај, обриси 
Овчара и Каблара приковаће вас за буренце под 
липом још који сат. 

Потес Ћелије
У селу је остало две куће Вујичића. Скрајнути 
уз шуму, имају ливаду коју зову ,,код записа“. 

Парцела припада Милићу Вујичићу (1929). За 
ово место везана је необична прича која има 
историјску потврду.

Под цером записом, једно време био је сахрањен 
Крста Кљајић, комадант Прве таковске бригаде 
ЈВУО.

Сведочење сведока погибије краљевог официра је 
од Миломира Мија Ђорђевића рођеног у Горњој 
Црнући и забележено је јуна 2006. године. ,,Било је 
то око Тројица 1943. године код гробља на потесу 
Селиште, иде са суседног брда Горчица колона 
Љотићеваца. А у правцу  од Горњег Милановца ка 
Црнући четници. Борба је почела око три поподне 
и трајала отприлике пола сата. Љотићевци су 
користили митраљез. У борби када је погинуо 
Крста било је око 40 љотићеваца и око 20 четника. 
Четовођа Маринковић (Вићковац, надимком), по 
наређењу Више четничке команде организовао је 
сахрану под цером записом у потесу Ћелије.

Непосредно сахрањивање обавили су мештани 
Вукадин Ђорђевић и Момчило Маринковић. 
После пар месеци тело Крсте Кљајића је 
есхумирано и уз црквени обред сахрањено на 
Равној Гори у непосредној близини данашњег 
храма Светог Ђорђа“.

Запис је тада припадао Милићевом оцу, Милораду 
Вујичићу. Цер нико није дирао, шездесетих година 
прошлог века, сам се урушио. Најдуже је остао 
пањ цера. Записа више нема, није обновљен али је 
име остало, ,,код записа“.38

38 Живомир Радосављевић, „Најпосећенији четников гроб у 
Србији“, Таковске новине, 22. авуст, 2013, стр. 15.
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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Прве Тројице
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Литијски круг некадашњих записних места

Б-4   О-1
ЈАБ-1  

Знак Свете Петке

Оваквом знамењу нико се није надао. 
Милановчанин у пензији, Војислав Војо Мандић 
у свом дворишту убрао је јабуку посебног знака. 
Обележена крстом. То се догодило на Свету Петку 
у понедељак, 27. октобра 2008. године. Природне 
пукотине плода направиле су крстолико обележје. 

“Наша породична кућа је некадашње двориште 
мог оца Борисава Мандића. Ову јабуку-будимку 
засадио је 1933. године мој ујак Милош Тешић по 
занимању агроном. Некада је у троуглу између 
данашњих улица Карађорђеве, Мутапове и 
Милоша Великог било доста засада воћа. Ова 
јабука је одабрана и закрштена. Наша будимка. 
Запис рађа сваке године. Сви знају да тој 
аутохтоној сорти није потребна посебна нега. 
Стабло чине две веће гране. Ако не роди обилно 
једна грана, даје друга и тако до следеће јесени...”

Зараван данашњег Брда мира, место садашњег 
укрштања улица Дринчићеве и Рајићеве. Ту је био 
храст. Леп цер. Из цркве се ишло до тог записа и 
силазило чаршији.

“Шкеповци”
Kрушка запис испред њихове куће у Карађорђевој. 
Михаило-Мико и Емилија Јевтић родом су 
од Тополе. Надимак су донели селидбом као 
поткивачка породица у Милановац. Изродили 
су петоро деце а њихов најпознатији потомак 
је народни херој Другог светског рата, Предраг 
Јевтић Шкепо. 

Мандићи
Јабука будимка запис (једини сачувани дуб у Г. 

2

1

3

4

Милановцу).

Окућница давно покојног Војимира Тешића, 
угледног домаћина који је трговао стоком и 
сувим шљивама. У дворишту Тешића деци су 
служени уштипци и крофне. Свештеници који 
су учествовали у крстоношама у Г. Милановцу 
су : Перо Љубичић, Добривоје Страњаковић 
(ликвидиран од стране комуниста 1945. године у 
Крагујевцу, гробно место никада није пронађено) 
и Стеван Лучић из Бруснице који је после рата 
протеран у село Чапин код Осијека.

Војимир Војо Мандић наставља своју причу: 
”Пензионисањем Драгослава Поповића, оца 
Марка, Адама Чарапића и Слободана Николића. 
Милановац је изгубио душу народних свештеника.”

Показао ми је знак крста у дубу будимке који 
се назире упркос чињеници да су литије овим 
двориштем последњи пут прошле 1945. године. 

По сећању многих суграђана најстарије дрво-запис 
у градској зони Милановца постојало је на старој 
сточној, касније зеленој пијаци, изнад данашњег 
маркета “Макси”, преко пута ватрогасног дома. 
Велики јасен чија је нагорела шупљина заклањала 
с пролећа босоногу циганчад од мајских пљускова. 
Поменуто стабло је дуго одолевало времену. Пред 
крај свог века, нажалост, променило је намену и 
постало успутни нужник. Проширењем зелене 
пијаце, њеним пресељењем испод Старог суда 
(зграда Окружног начелства) у првој половини 
седамдесетих година иза нас, овај јасен физички је 
уклоњен. Некадашња зелена пијаца је петком била 
сточни вашар. Ту је била велика вага за мерење. 
Запис јасен, пре него што је уклоњен и служио 
као нужник, раније је имао “хуманије” опхођење. 
“Залађивао” је стоку и служио за њено везивање. 
На сточној пијаци после рата се продавала и 
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шљивовица у дрвеним кацама. Пошто је јачина 
алкохола нижа у дну суда а на врху јача, људи су 
све време, пре доласка трговаца кафеџија, љуљали 
бурад да се њен садржај изједначи и степенажа 
мерена градом постане иста. Сточни пијац је 
касније премештен на другу обалу Деспотовице 
(место данашње базе комуналног предузећа). 
Остала је и прича, историјски непотврђена, да је 
овај закрштени јасен у Дивљем пољу био тачка 
окупљања устаника Груже и Борче на путу ка 
Такову и Љубићу. Наводно, од овог записа су 
кренули пешице преко Бруснице (Тоцилина и 
потеса Мало Косово) да се придруже господару 
Милошу Обреновићу.

Миодраг Марјановић из Бруснице (портир 
картонаже „Сигма“, па фабрике посуђа „Металац“, 
сећа се као момак 1970. Године, да је до „очотаног“ 
јасена била једноставна колска вага, у непосредној 
близини „Оштрач Аџо“, отац Милорада, тада 
познатог хармоникаша. У омањем дрвеном киоску 
оштрио се највише алат за оближње бербернице, 
(бријачи и маказе) и машинице за млевење меса. 
Прекопута је у сенци топола била „Шумадијина“ 
кафана на дуж, монтажног карактера у којој се 
играла томбола. У продужетку, од кафане до куће 
Љутића, по дужини неколико метара, башта. Иза 
се радним данима и викендом чула граја младежи 
на бетонском игралишту а викендом, бетонске 
трибине биле су пуне због рукометних утакмица 
на тзв. „Таш-у“

Закључак: Сви записи који су постојали у Г. 
Милановцу, припадали су градској зони, десна 
обала Деспотовице. Друга страна, ка Тресци и 
Вујну били су села Грабовица и Луњевица. 

Преображење јабуке

Непрекидно, чак и у периоду после Октобарске 
револуције у Русији је укорењена традиција 
прослављања Јабучног спаса на Преображење 
Господа Бога спаса нашег Исуса Христа (19. 
август). Истовремено пагански и хришћански, 
Јабучни спас се попут већине древних руских 
празника у великом религијском значењу чврсто 
повезао са култом земље. Сељани у православљу 
време селине искључиво одређују према 
црквеном календару. Преображење јабуке је један 
од празника Русије, симболично и практично, 
слави живот и изобиље плода. Јабука представља 

Васкрсење у култу мртвих.

У Срба, она се носи на гроб као знак бесмртности. 
Раније о крсним славама и обетини, па и на 
свадбама наравно, дарована деци и младенцима 
као знак среће, жеље за здрављем (“Румен к`о 
јабука”, Здрав к`о јабука, “Кроз прстен јабуку”). 
Поменути празник у Русији се везује за плод, не 
биљку-конкретно као запис у Србији, све више 
има потребу прилагођавања времену у којем 
живимо и истицања Јабучног спаса као празника 
посебног дана у кулинарству садашње Русије. 

Војимир Војо Мандић
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Берјоска
Тројице су међу најпоштованијим празницима у 
Русији, где је провођен као светковина пролећа 
и младе, разгранате и коврџасте, брезе-берјоске. 
Ово дрво срцоликих листова је главно у тројичким 
обредима, на основу којих се може закључити да је 
у давнини у времену Тројица одржавана девојачка 
светковина, те су, по многоме, Тројице и данас 
девојачки празник. Девојке су овога дана одлазиле 
у шуму, где су секле младу брезу (берјоску). Негде 
су сечу обављале у суботу увече, доносећи дрво 
кући. Берјоску су “кумили”, тј. китили цвећем, 
венцима, лентама, огрлицама, заодевали свиленом 
тканином. Окићено дрво је називано “венац” 
или “кумушка”(прија). Играјући око берјоске и 
певајући, девојке су је, потом, пред вече, пошто би 
је пронеле насељем, потапале у реку, настављајући, 
по повратку кући, с весељем до касне вечери. 
Из овог обреда су, по правилу, младићи били 
искључени. (М. Недељковић, Српски обичајни 
календар, Београд, ЧИН, 1999)
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ГРАБОВИЦА
Велики Спасовдан
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Пут крстоноша

Б-10   О-4
КР-2   ХЦ-1   Ј-1  

“Под Малим Врхом је порта, неограђена. Било је 12 
“записа”, од којих је главни био на порти, а сеоска 
“заветина” (крстоноше) је на Велики Спасовдан. 
Село има сељачку “задругу”, а на Ждребану се гради 
(1950) државно, дечје одмаралиште”.39

У Арнаутима не месту Кршићу, била је, по предању, 
“џиновска црква.” Један поток у селу зове се 
Задужбина; испод гробља налази се светиња Јојовац.”

Јордан Ђоковић улази у 83. годину свог живота. 
Супруга Нада му је сахрањена пре две године. Овог 
старца оштрог језика али опрезног у казивању 
упознао сам испред продавнице, места окупљања 
већине оних који живе у селу. Две клупе, сто, пиво 
“БГ” и домаћа љута на чашице. Јордан пије ракију 
као што хода. Успорено али истрајно. Он је набројао 
све записе (места) где се литијало до 1946. године у 
Грабовици. Јордан Ђоковић

Слушајући најстаријег у селу
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1. Порта (крушка жутица)

2. Калојевићи (код Миодрага Калојевића куће, 
крушка дивљака) осушена

3. Капетановићи (Паунов цер) обновљен

4. Ристановић Добривоје-Штипо, у његовом 
дворишту крушка

5. У Обрадовићима, код Чеда велики храст 
лужњак- одсечен

6. Лазовићи (у имању Бранислава Лазовића, 
крушка)- урушен

7. Доњи Лазовићи (заселак) запис јабука-
памуклија

8. Ивановић Јермина (крушка запис). У овом 
домаћинству су крстоносци села Грабовица 
последњи пут ручали- осушен

9. Рапај брдо (запис у дворишту Миша 
Тодоровића)

10. Гробље (закрштено стабло крушке водењаје)

“ Нема 12 записа к`о што каже у тој књизи. Можда 
неко тог човека слага, да имамо више дрвета. 
Све што ти побројах, то је. После се с гробља ми 
барјацима вратимо у порту. До пре десет-два`јес 
година био је ту пањ записа. Сад је игралиште за 
лопту. Оградили га лањске године, није асвалтирано. 

Миле Ђоковић им`о кобилу и чезу, био задужен да 
довезе из Милановца попа Стеву уочи Спасовдана. У 
порти се очита парастос свим изгинулим ратницима 
и помену умрли природно, ван рата. Ујутру креће 
литија с барјацима два по два, у колони. Крећемо 
од порте како ти набројах и са гробља враћамо у 
порту, па после кући. Барјаке носе само момци. На 
челу највишљи, па нижи. Замомчени тек, у зачељу. 
Уз попа, кмета села и виђене домаћине увек је било 
много чељади. Кад долази литија запису, цео засеок 
изиђе, ако запис није на утрини него у нечијем 
имању ил` авлији, сви укућани изиђу постројени и 
крсте се гологлави. Има неко стар, не може на ноге... 
Изнесу га и посаде на столицу. Једино се такав крсти 
а да не устаје...”

Занимљиво је Јорданово сећање на казанџијски, 
рабаџијски а у казивању највише каменотесарски 
рад. 

“Грабовички камен је груб у тесању. Јак. Тупи алат. 
Скидање је тешко с њега. Дељ`о сам шпицом стијене 
за корита стоци, басамаке, цолбланте... По пола 
метра се среже камен, направи преплет “двојанац” 
да грађевина буде чвршћа јер је зид без бетона. Нема 
гвожђа и цемента по ћошковима. Имали су Врбавци 
мајдане, Таковци и Брусничани. Нико није смео да се 39 Миленко С. Филиповић, Насеља и порекло становништва, 

Београд, САНУ, 1950, стр. 243

усуди да ради овај наш. Ни Трепчанци и Вујетинаца 
људи. То је тешкорадан камен ал` му нема равна. 
Пола милановачких кућа је зидано њиме. Ивичњаке 
и зид од хотела до цркве смо уграђивали Милош 
Миловановић и ја. Драго Ђоковић само тес`о... На 
Брду мира спомен Русима и нашима, (Костурница 
палих бораца таковског краја и костирница 
палих Црвеноармејаца, подигнута 1956. године). 
Надничили су Невађани и Грабовичани. Драгана 
тишљера син, воловима рабаџијо. Пос`о водио неки 
Цветић из Мајдана. Темеље копали Весо Исаиловић 
и Раћо Обрадовић. Бранко Ђоковић и ја смо после 
зидања бушили рупе у цокли за ограду од граната. 
Тито и Брежњев били горе. Плаћено нам све, добро. 
И на време...

(Посета костурницама на Брду мира у Горњем 
Милановцу, 02. октобра 1962. године, Председника 
СФРЈ, Јосипа Броза Тита и Л.И. Брежњева, 
председника Президијума Врховног Совјета 
СССР-а).
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Калојевићи
Код куће Миодрага Калојевића била је крушка 
мирисавка40 запис. Његова жена Косана умрла је 
давно а он пре више од 20 година. После смрти 
родитеља имање је наследио њихов син Живко, 
професор географије који је нажалост несрећним 
случајем изгубио живот. Имање продато 
досељеницима из Црне Горе или Пештерске 
висоравни, нико од комшија не зна тачно. Али 
ту, нема никога, нико се није населио. Окућница 
зарасла у траву и нема домаћина. Испод су куће 
нове, Ђуровића насељених од Рашке области. 
Између њих и Калојевића је давно зидана чесма 
грабовичким каменом. Добра вода. Пут до ова два 
домаћинства води кроз шуму лаганим успоном и 
насут је. Крушка запис нестала је без трага. 

“Под бројем три”
“Капетановићи (4 домаћинстава), Марићи (3 
домаћинства) и Николићи (3 домаћинства) су 
један род (Ђурђиц) и старином су Ратковићи 
из околине Мостара у Херцеговини, одакле је 
дошао, још у 18. веку предак Игњат са синовима 
Радованом и Ратком. Од Радована су Марићи и 
Николићи, а од Ратка Капетановићи, који се тако 
зову по претку који је био срески капетан за време 
напредњака, као и Шелаврлићи. На састанку у 
Такову 1815. године био је Иван Шелавардић.”41  

За запис у Капетановићима у селу су ме 
упутили на Милоша Капетановића, мештанина, 
човека који се дуго бави “свим што је било у 
селу давно и доскора.”Мој саговорник је члан 
горњомилановачког књижевног клуба “Запис”, 
песник, комедиограф за децу и ради у фабрици 
посуђа “Металац”.

Била су два записа у Капетановићима. То 

су потврђивали наши стари чињеницама и 
догађајима. 

У имању Пауна Капетановића, не крошњаст али 
висок цер. Причало се да му има близу 200 година. 
Њихов комшија Бошко Николић је 1947/47. 
године пуцао у поменути запис. Наслонио 
пушку на прозор (даљина око 150 метара) и без 
разлога, нико не зна зашто опалио пар куршума... 
Одвраћали су га укућани: “Црни Бошко, шта то 
радиш? Немој у запис!” Он им одговорио онако 
узгред: “Шта има везе, дрво к`о свако дрво!”

Убрзо је у селу рађен прокоп за пут, 1949. године. 
Свака кућа је давала по две радно способне мушке 

главе, неке и више, зависи од бројности задруге. 
У току радова те године, пала је велика грана са 
дрвета право на Бошка и повредила му кичму. 
Умро је непокретан после два месеца... “Упуцани” 
запис о коме говорим је имао преко метар у 
пречнику. 

Одсекао га је Паун  1966. године. Добринка и Паун 
су имали осморо деце. Најстарији син Живота се 
није женио и умро је пре 20 година. Други брат 
Славољуб се женио али нема од сина мушких и 
он је у међувремену умро. Драган и Томислав су 
без наслеђа мушког што у првој, што у следећој 
линији... Најмлађи Бранко је прошао најгоре. Цео 
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дан је на пијацу и чека да му неко удели ракију. 
Једина радост ове невеселе приче су ћерке. Све 
три су удате и обилазе свој род редовно. 

Други запис у Капетановићима је велики храст 
код Милорада. У њиховој читуљи пише да је 
закрштен 1837. године. Та храстина је била близу 
трафо-станице, ближе међи са Луњевицом. 
Милорад је умро 1954. године а његов син 
Михаило продао кућу и земљу 1955. године 
Јелисијевићима из Јабланице. Запис је одсечен 
следеће године или можда после две, не знам. 
Јелисијевић Момчило, то је сада њихова земља. 
Тешко је када се грех старијих врати потомцима 
ни кривим ни дужним. Треба бити обазрив. О 
свему промислити. Није то за причу и писање. 
Обележена деца могу бити жива рана мртвих 
дедова. Због свих Каљпетановића претходних, 
садашњих и будућих тата и ја смо закрстили трећи 
запис, али га нико неће повредити. То је било на 
Велики Спасовдан, 2002. године. (заселак Парац, 
локалитет Пашњак). Закрстили смо млад храст-
бјел. Освећење је обавио парох грабовички отац 
Миленко Милованчевић. Његов син, студент 
Богословије је саслуживао. Секиром је први урез 
крста обавио мој отац Миодраг. Мајка Бранка и 
мој син су највише “запели” око припрема. Сем 
родбине гости су нам били колеге из Књижевног 
клуба “Запис” (основан фебруара 2001). Лепо је 
то дрво. Напредује. Литија не иде селом али ми 
сваке преславе прво дођемо до записа. Одатле све 
почиње. У међувремену, ми је објављена збирка 
песама “Грабуље Светог Вида” а пар година касније 
књига “Завет непобедног сунца” (први део). Ту на 
седам страна има моја прича која се зове “Запис”.

Грабовица 4
Ристановићи су једини заселак Грабовице који 

није “начео” ниједан комад своје земље продајом 
досељеницима са Пештерске висоравни. Имање 
Добривоја Ристановића Штипа има 7,5 хектара 
у комаду упркос чињеници да су они 1934. 
године купили земљу у Луњевици и сишли у 
долину Деспотовице. Наследник целокупног 
имања је унук Радомир Ристановић , архитекта и 
дугогодишњи директор одељења за урбанизам у Г. 
Милановцу. 

Крушка водењаја, запис у воћњаку. Обим дуба, 
1,73м. Запис рађа обилно сваке године. Крушка 
самоникла, не прска се, не залива, нити орезује. То 
са аутохтоним сортама нико не чини. Бог је њихова 
награда. Малени воћњак обогаћен великим 
вајатом и старом кућом оџаклијом. У дну воћњака 
ретки призор шталице зидане “бундрук”, (земља, 
плева и тесана летва као преграда). До Ристановог 
имања је његова фамилија традиционалних 
произвођача ракије од шљиве “ранке” и “маџарке”. 
У дворишту је 11 стабала храста изванредног 
стања које Ристановићи истичу као породично 
природно добро. 

Грабовица 5
Испод Великог врха у потесу Пискавац постојала 
је кућа Чеда Обрадовића. Иза, у окућници храст 
лужњак. Често га је гром тукао те иако голем 
и јак је многе надживео. Његове гране упркос 
подупирању морале су да се секу јер убиће 
некога. Најпосле одсекоше и сам грм. То је 
било око 1950. године. Чедо је умро, стара кућа 
срушена а ниже направљена нова. Чедови синови 
Видосав и Станимир продали су новоизграђену 
кућу Сјеничацима који се масовно у Грабовицу 
доселише. Умрли су обојица а њихови потомци 
живе у Марића пољу (Грабовица). Све ми је ове 
податке у перо казао, Чеда Обрадовића сестрић, 

40 Мирисавка је стара аутохтона сорта непознатог порекла, 
која сазрева средином или крајем јула. Плод је ситнији, 
крушкастог облика, са танком жутозеленом покожицом 
покривеном смеђим пегама, лентицелама. У пуној 
зрелости плод поприма румену боју. Месо плода је бело, 
средње слатко и топљиво, без изражених камених зрнаца. 
Плод има посебну арому по чему је и ова сорта добила 
назив мирисавка. Стајањем плод губи на свежини, постаје 
брашњав и губи карактеристичну арому. Стабло је средње 
развијено, густе крошње о обилне родности. Може да се 
производи без заштите као органска храна. 

41 М. С. Филиповић, Насеља и порекло становништва, 
Београд, 1950,  244
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Милорад Мићо Радовановић (1936) који се као 
гимназијалац сећа записа и свих догађаја око њега. 
Место на Пискавцу је пусто ту нема никога. Запис 
није обновљен. 

У Лазовићима код Бранислава
Заселак Лазовићи у Грабовици се дели на Горње 
и Доње Лазовиће. Горњи Лазовићи су били 
насељени испод виса Клик (721 м.н.в.) али су 
временом почели да се расељавају већином у ниже 
пределе, ка Рапај брду, превоју између Глоговца 
и Груже. Лазовићи, једни и други, имали су 12 
домаћинстава али је остало испод клика свега две 
куће.

“Тата Бранислав је као мобилисани војник 
Краљевине Југославије (Другог светског рата 
заробљен у Источној Србији и интерниран у 
логор у Немачкој. Време рата провео као ратни 
заробљеник у лагеру али се није враћао у Србију. 
Емигрирао је у Аустралију. Његова жена Госпава 
(дев. Илић из Грабовице) и он, изродили су за 
живота четири ћерке и три сина. Косана, Нада, 
Миломир, Рајко, Миланка и Радомир, то сам ја, 
рођен 1936. године. Имали смо још једног брата 
Љубомира, али је као трогодишњак умро. 

Мама је умрла 1953. године а тата 1977. у 
Аустралији где је и сахрањен. Имао је тамо нову 
породицу као и већина емиграната. Никада се није 
враћао овамо, писао нам, слао новац. Рајко ишао 
да га види. Одлучили смо а то је била и мамина 
жеља да их заједно упишемо у спомен на гробљу...

Запис је била крушка такиша у дворишту. 
Залађивала кућу, подупирали смо гране... На крају 
је одсечена. Питао брат Миломир свештеника у 
Милановцу. Дао благослов да се однесе иверје 
цркви и прилог. Посађена је јабука ван дворишта 

али није закрштена. После 11 година ми смо се 
иселили. Нема данас горе ничега. Само стара 
брвнара. Имање те окућнице је наслеђе синовца 
Сретена које сам ја давно уступио брату Рајку а 
он после њему. Нема ту шта да се прича. Сад горе 
долази неки други народ. Излетници из Београда 
и Новог Сада. Чули су за чист ваздух и тишину у 
вили “Мелодија”.

Памуклија
Милета Мијатовић је из горњих Лазовића. 
Преселили су се ниже, у Лазовиће доње, ка Рапај 
брду. Кућа направљена 1962. године одолева 
времену а поред ње направљена је нова. У њиховом 
имању у горњим Лазовићима, од Рапај брда 
скретањем лево у макадам, ка чесми Студенац, 
испод пута између липе и трешње је запис. Јабука 
памуклија.42 Одавно закрштена од времешности 
осушила се а остала је од ње само “поруга” 
(кора) као оклоп. Милетин стриц Милија (1931) 
накалемио је 1999. памуклију са трешње. Запис 
се примио. Рађа памуклија. Место зову “липа код 
записа”. Напред, ка “Борисовој кући” је Студенац 
од чијег садржаја трну зуби као да је вода са 
Комова. Леп крај. Изнад су викендаши придошли 
или они који не запуштају очевину. Милета има 
два сина и постао је деда. Конобар у пензији, једно 
време управник пекаре УТП “Шумадија”. 

Када смо Радомир Ристановић и ја обишли ово 
уредно домаћинство Мијатовићи су славили 
крсну славу Петровдан (Свети апостоли Петар и 
Павле). Хлад од вињаге иде уз ракију а из летње 
кухиње мирисао је шаран и пребранац за госте 
који ће поподне да стижу. 

Ивановићи
У имању удовице Ивановић Јермине, под крушком 

записом, ту су крстоносци Грабовице последњи 
пут ручали. То је било 1945. године. Био је један 
половичан, неуспешан покушај литијског опхода 
селом следеће године али је нова власт села то 
“пресекла” усменом забраном и привођењем 
виђенијих домаћина. 

Јерминин муж Милосав је као редов мобилисан 
1912. године у Првом балканском рату. Није се 
вратио кући. Његово име уклесано је у спомен-
плочи погинулим ратницима 1912-1918. у Храму 
Свете Тројице у Горњем Милановцу. Имали су сина 
Миливоја, виолинисту који се оженио Јеленом. 

Крушка-запис у Ивановићима била је на стублини, 
одакле се ишло на воду. Тај уређени извор, стубова 
и захвата од дрвета користили су Ивановићи 
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за пиће. У селима Шумадије још има стублина, 
већином од камена јер су трајније и нема ко да их 
одржава. Стублине Ивановића више нема. 

“Поред те воде била је крушка. Као дечак се 
сећам њеног рада. После се она осушила. Нису 
је обновили. Миливоје и Јелена нису имали 
деце. Као и њена свекрва, Јелена оста удовица. 
Продала је нама имање 1996. године. Сада је на 
том делу (20 ари) засад воћа мог сина Ивана. Баве 
се сеоским туризмом и имају етно-домаћинство 
“Вила мелодија.” “Мени је 80 година и често 
обилазим те засаде и видим да напредују.” То су 
биле речи Радована Ивановића, мог саговорника 
у телефонском разговору. 

Гробље грабовичко 10
Једно гробље за цело село. Прође се задруга, пут 
води лево ка чесми “Задужбини”. Вода је питка и 
окружују је клесана корита до којих долазе говеда 
на појило. Уски асвалт води низбрдо. На крају 
пута је гробље. Својом лепотом се издвајају стари 
надгробници грабовичког мајдана. На ивици 
гробља штрчи патрљак крушке некадашњег 
записа. Ова водењаја сабласно изгледа. Црвоточна, 
избушена и видљивих рупа од кљунова птица има 
мноштво. На 1,50м висине обим дуба 230 цм. 
На југоисток гледа велика рупа одваљене коре 
и белике 80x40x25 цм. Вероватно је ту био урез 
крста. Дрво нема вегетативног живота. Остали 
су његови остаци у трокрак. Ако би некоме пала 
грана на главу, не би имао озбиљнијих последица 
јер од записа све што је остало прозукло је. Дрво 
је уочи задушних дана више пута резано из 
поменутих разлога а најава о новом закрштеном 
стаблу за сада, почетком 2011. нема. Литијски 
опход је замро у Грабовици 1946. године али се 
задржао обичај да се на Спасовдан у њиве побадају 

лескови прутићи у облику крста да би штитили 
летину од града. (акценат на града) .  У појединим 
домаћинствима овим крстићима се ките врата од 
кућа и штала из истих разлога. 

42 Памуклија- стара домаћа сорта, некада веома 
распрострњена у нашим крајевима, а данас готово 
ишчезла. Сазрева од краја јуна до почетка јула. Плод је 
средње крупан, светложуте боје, са сунчане стране румено 
обојен. Месо ове јабуке је слатко, сочно и мекано, по чему 
је и добила назив памуклија. Ова сорта касно цвета па је 
отпорна на пролећне мразеве, као и на већину биљних 
болести. Користи се у свежем стању, али и за производњу 
џема, нарочито без додавања шећера. 
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ДАВИДОВИЦА
Мали Спасовдан

Пут крстоноша

Б-6   О-5
КР-2   ХЦ-1   ХГ-2   

На Састанку – Поље
Давидовица, село у Качеру, на западним падинама 
Рудника. На потесу Црквине, са десне стране 
Давидовачке реке, почетком овог века били су 
видљиви остаци старе цркве.43

Тихо село Давидовица, у државним пописима 
1921. године имало је 300 житеља, а 2002. године 
91 становника. Данас, осам година касније, тај 
податак је ближи броју педесет. До 1939. године 
село је припадало парохији цркве Заграђе, сада 
је при храму у Шилопају. Сеоска слава је Мали  
Спасовдан.

Место полазишта литије је Састанак, у центру 
села. Трокрако рачвање путева, близина речице 
Играчице (неки је зову Грачица), на обрешку 
допуњава запис крушка. Врло стара сорта 
,,калуђерка“ одолева времену. Источна страна 
дуба сув и шупаљ процеп пење у висину преко три 
метра. Трулежни ,,ожиљак“ у пречнику најшире 
20 цм, дубине око 15 цм. Ово је један од кључних 
разлога зашто крушка када олиста, изгледа крњо 
и очотано. Обим стабла на висини 1,5 м од земље 
185 цм. Пар великих грана скршило се од сувоће. 
Траг крста урезом у кори је добио неприродан, 
излобличен људски лик. Висина записа до 10 
метара. Испод њега је дугачак дрвени сто са две 
клупе. Изнад, на пар метара, уцветали калем новог 
записа, наследника. До њега сточић, пресвучен 
тетрапак – фолијом. Његова намена није седење, 
већ одлагање свештеничког прибора. У близини је 
водозахват бетонски, кружног облика.

Супруга мог водича, Велисава Вуловића, Емилија, 
удала се 1959. године. Њих двоје потврђују да су 
крстоноше организовано престале да литијају у 
Давидовици 1946/47. године. Међутим, народ је 
стекао навику окупљања о Малом Спасовдану 
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пред Састанком. У куће које преслављавају дођу 
гости а касно поподне, предвече појаве се цигани 
од Љига. Њихова свирка задржавала је омладину 
на Састанку до глувог доба ноћи.

Тај мали вашар на сеоској утрини испред записа, где 
су се по тезгама ђинђуве и разне драгунлије, задржао 
се у Давидовици до 1970. године. Овај обрежак 
на раскрсници путева Ђоковића – Ивановића је 
друштвено земљиште, потес зову ,,поље“.
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43  Борисав Челиковић, Светилишта рудничког краја, 
Крагујевац, 1989, стр. 192

Вуловићи
Вуловића запис је међа на потесу Нерезине, близу 
Криве реке. Стабло је на имању Велисава Вуловића. 
У добром је стању, окружено младом шумом и 
налази се на ивици близу јабучара. Место записа, 
при врху побрђа, заклонито. Велисав прича да је 
овај изданак био одабран за запис- наследник као 
младар, дебео попут људске мишице. Данас ово 
стабло има висину испод 20 метара. Обим је 2,5 
метра на висини метар од земље. Старост храста 
границе је око 100 година. 

Једва приметан урез крста. Високо у крошњи је 
имела, паразитско растиње. Ову биљку користе 
травари за чајеве. Повратком Велисављевом дому 
он показа на селен засађен у дворишту. Због ароме 
ова чудесна биљка користила се као додатак млеку 
у карлицама ради бољег укуса за крстоноше.

Јовановићи - обновљен
У брдима, на Ковилици постојао је запис цер. На 
имању покојног Живорада Јовановића, посечен је.

,,Морао је тако чича Живорад да уради. Није 
то било од беса. Цер се заломио од грома и 
стар преломио напола. После су наши стари 
то искрчили за воћњак. То је то место. Сликај 
га. Нема трагова пања посеченог али је он био 
овде више пута на улазу у парцелу. Имам ја 
добру пензију. Радио сам у франсуцкој фабрици 
,,Пежо“ у Сошоу. За њихове прилике Сошо је 
село, од 25 000 душа. Уређена земља. Вратио сам 
се роду са женом, направио кућу, велику капију 
на струју. Имам трактор и нов пежо -406. Гајимо 
краве и носимо млеко на откуп. Знаш, сваки 
човек има неку ману, велику или малу. Жена и 
ја смо нажалост, без порода. Договорио сам се са 
браћом од стричева да обновимо запис на имању 
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Јовановића. Изабрали смо у мом атару ниже овог 
места леп церић. Прав к`о стрела.Одавде је прелеп 
видик на Таково, Бољковце, Рајац и села испред. 
Милојко који живи у Милановцу у Широком 
пољу, Милан у Лазаревцу и ја одавде, обновили 
смо запис и свештеник га је закрстио 2003. године 
на Мали Спасовдан. Тако радимо сваке године.  
,,Он ми је сад ко да гледам унука како расте“:  рече 
ми Момчило и позва на чашу вина. Додаде онако 
да је винџија постао у Француској и да се вино не 
пије као ракија, већ се вином обнавља душа...

,,Видиш ову дивљу трешњу, крај пута за 
Јовановиће. Ту смо као деца застајкивали да нас и 
старије сестре, мајке заките. Направе венчиће од 
цветале воћке. Трешња је још ту али нема више ко  
да се цветом закити“.

Стефановићи - Калеми
На највишој тачки Давидовице, коју зову Калеми 
или Калемчићи (466 м.н.в) има крушка-запис. 
Жива је. До ње тешко доћи. На брду, тешко видљива 
јер је покривена густом шумом и честаром . Запис 
одолева својим годинама. Сви кажу стара је, 
самоникла али нико не за њен век. Говори Велисав 
да је крушка сорта ,,лончарица“44, која се бере у 
касну јесен. Убран плод је тврд, чува се у трапу. 
Док се не усити може да остане до Ђурђевдана. 
Обим стабла на метар и по висине је 2,20 метара. 
Прва грана креће се са 1,80 метара. Ово је имање 
Гојка Стефановића, начелника управе прихода у 
Општини Горњи Милановац. Довео нас је Гојко до 
записа. Имали смо Велисав и ја срећу  јер је био 
викенд. Тада Гојко обилази стару мајку која живи 
сама и приближава се деветој деценији. Сећа се 
наш водич Стефановић приповедања, да је његов 
деда Миливоје водио свог унука, Гојковог оца, да 
пред крстоноше ,,уреде“ запис. Место око дуба за 

молитву, било је чисто и ограђено малом тарабом. 
Испред записа деда учесник свих Ослободилачких 
ратова Србије, 1912-1918. Као војник, у чину 
резервног наредника и писар у штабу Степе 
Степановића. Између два светска рата, општински 
деловођа (секретар општине у Шилопају). После 
две деценије државне службе пензионисан је. 
Умро је  1964. године.

Овај потес зову Калеми, по виноградима којих 
је било за сваку кућу најмање по један. Гајила се 
аутохтона сорта каменичарка, тамјаника и дивка. 
Тога више нема. Све је зарасло у заборав. Као и 
општински пут број 10, који има правац Ручићи 
– Крива Река – Шилопај – Давидовица – Заграђе 
– Варнице.

Лети, може се овуда до Ибарског друма трактором. 
Пешице, 3,5 км ако не застајкујете због брања 
дивљих купина стижете на магистралу за непун сат. 

Лугови и Грнчарица
У засеоку Лугови, на имању Добривоја 
Радовановића постојао је запис јабука. После 
Другог рата стабло се урушило сушењем од 
старости. питали су свештеника шта да ураде са 
деблом. Рекао је да донесу гране записа до цркве 
у Шилопају, он ће употребити запис за ложење 
бадњака.

У међувремену, после више од пола века родила се 
искра обнове записа. На имању Гојка Марјановића, 
недалеко од крајпуташа јаворском ратнику Милоју 
Ђорђевићу. По причи најстаријих мештана запис 
се осушио и преломио од старости. Нажалост, 
није обновљен. Крстоноше су литијски опход 
у Давидовици почињале на сеоској утрини, са 
Састанка до Јовановића записа. Затим су одлазили 
до Стефановића па у Радовановиће. Пoсле кађења 

44  Лончара је стара аутохтона сорта непознатог порекла, 
која је добила назив по облику плода који подсећа на 
грнчарско лонче. Има крупан плод који се убраја међу 
најкрупније крушке са дебелом, грубом кожастом 
покожицом основне зелене боје, прекривене рђастом 
превлаком. Месо плода је бело, тврдо, трпког укуса, 
прожето каменим зрнцима. У гњилој фази месо постаје 
сочно, слатко и благо ароматично. Лончара се убраја у 
квалитетне аутохтоне сорте. Плодови се беру пре пуне 
зрелости. Релативно је отпорна на већину биљних болести. 
Стабло је средње бујно са крошњом котластог облика. Има 
сличне особине као крушка кантаруша. 

Вуловића записа крстоноше су од Марјановића 
записа свој круг затварале на Састанку (Поље).
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ДОЊА ВРБАВА 
Мали Спасовдан
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Пут крстоноша

Б-12   О-10
ХЦ-3   ТР-2   ХГ-1   БР-1   Л-3  

Ова предеона целина први пут се помиње као село 
Врбово 1458. Године у повељи којом Босански 
краљ Стеван Томаш потврђује поседе земље 
логотету Стефану Ратковићу.

Постојао је истоимени манастир убележен у 
оба турска пописа, 1528 и 1572. године. Село се 
временом поделило на Доњу и Горњу Врбаву а 
трагови некадашњег црквишта више не постоје. 
Место је близу куће, у домаћинству Ивана 
Бојовића Пуца.

Данас Доња Врбава има 188 живих кућа без 
викендаша чијим доласком махом из Београда и 
Крагујевца у летњем периоду домаћинства оживе 
до броја 201. Најбројнији су Јоксићи (31 кућа) и 
оним имају засеок таквог имена. Остали засеоци 
су: Липљани (са подзасеоком Горњи и Доњи 
Тешићи), Мокро поље, Ивковача и Гај.

Сваке године на Мали Спасовдан и летњи 
Аранђеловдан крстоношка литија ишла је 
селом полазећи од школе (засеок Липљани), 
ка Јоксићима, па у Тешиће до Мокрог поља и 
прелазећи речицу Гружу одлазила у Гај. Повратак је 
подразумевао још масовније окупљање. Као у свим 
селима  Србије овај обичај је укинут завршетком 
Другог светског рата да би у Доњој Врбави био 
обновљен званично 1992. Године закрштавањем 
нових записа и обновом крста старих. Уласком 
у 2000.  годину литија као окупљање мештана 
организовано сплашњава разочарењем у тзв. 
,,револуцију 5. октобра“ тако да у данашњим 
временима све се свело на појединачне случајеве 
зависно од куће до домаћина односно засеока. 

Пут крстоноша

Б-12   О-10
ХЦ-3   ТР-2   ХГ-1   БР-1   Л-3  
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Код школе
Био је овде брест – велики запис, посечен 1951. 
Године. Мештани говоре да је то наредба Борисава 
Јоксића, а извршење Мирчета Јоксића и Животе 
Ђорђевића Гига. Временом, обојица су потпуно 
,,скренули памећу“ и њихове куће затрвене. Брест 
је растао на месту између школе (подигнута 
2.септембра 1934. Године) и данашњег игралишта 
за мали фудбал. Овај запис је имао око 200 лета у 
себи.

Нови запис је дивља трешња, посађена 1990. У 
школском дворишту. Трешња се налази између 
два спомен обележја, мермерне плоче ратницима 
Ослободилачких ратова Србије 1912-1918. 
Уклесаних имена је 108 учесника из Доње Врбаве, 
Белог Поља и Борча. Друго обележје је спомен 
чесма жртвама рата 1941-1945. На чесми су 
уписана 24 имена.

Запис трешња је трокрака, а занимљиво је 
њено рачвиште са обе стране. Страна окренута 
продавници има израслину која подсећа на мушки 
фалус, а супротна ка школи, на женско међуножје. 
Трешња рађа. Обим дуба  је 106 цм а висина стабла 
до врха крошње око 5 метара. Испред је камена 
плоча 88x88 цм постављена на металну шипку 
новијег датума. Четири стране бокова имају 
уклесана слова: ОВУ ЗАДУЖБИНУ САГРАДИ 
СТЕВО/ЈАЋИМОВИЋ И ЈОВАН И СТАНКО/
ТЕШИЋ ЗА СВОЈ СПОМЕН/ОБНОВИШЕ 
СВЕТИСЛАВ И РАДИША КУМОВИ 1992.Г

Камена плоча је раније стајала испод старог 
записа, много деце крштено је на њој и пре 
Дргугог светског рата. На пример Братислав 
Ненадовић Рога 1941. Године. ,,Шушкало“ се да 
ће камена плоча бити смакнута као и претходно 
запис. Године 1972. Срећко Тешић (пре рата био у 

Краљевој служби као председник Главне контроле, 
задужбинар школе у селу коју је подигао успомени 
на сина погинулог 1918. године (Срећков рођени 
брат је ђенерал Спасоје Тешић), и Радиша Јоксић 
Карлин су трактором ноћу кришом склонили 
плочу на Студенац у планину, на имање Тешића... 
Масовним обнављањем записа у Доњој Врбави 
1992. Године плоча је враћена на место новог 
записа. Послератна власт је са фасаде школе 
скинула мермерну круну, а ставила петокраку. 
Рушењем станова 2001. године (зграде која је 

служила као породични смештај учитељима) у 
рашчишћавању шута нађена је круна и враћена на 
зид школе.

Занимљиво је, а потресно казивање човека из 
Невада, Радисава Поњавића (1929). На причу о 
записима у Доњој Врбави рекао је да је род њему по 
мајчиној линији породица Милошевић . Милован 
Милошевић је синовац Бранка Милошевића 
Шпанског борца који је тамо и сахрањен. Постоји 
спомен плоча Бранку Милошевићу у Гимназији 
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,,Таковски устанак“. Покушај обнављања литија 
у Доњој Врбави спречио је Милован Милошевић 
цепањем црквеног барјака испред школе у селу. 
После пар месеци у шуми је дрво пало на њега, 
грана му је пробила врат те је умро у болници у 
тешким мукама...

П.С У Доњој Врбави међу мештанима постоји 
прича за сечу записа код школе. Извршитељи 
Мирчета Јоксић и Живота Ђорђевић Гига јесу, али 
је и њихов налогодавац, Борисав Јоксић. Наредба 
политичка, наводно није постојала, мотив јесте. 
Плаћен је новцем из касе сеоске задруге. 

Код Угљеше Зељова
Светозар Ненадовић има лични надимак Угљеша, 
а породични Зељов. Зна га цела Гружа јер је 
прегазио осамдесету. Још га служи бансек, добар 
вид и мирна рука да струже кровну грађу. Удовац 
је, живи сам али га посећују све три ћерке које 
су удате. Обилазе га унучад и комшилук, јер овај 
окрајак Липљана, ушорен је. Угљеша има најбољу 
бунарску воду у селу, та жила не пресушује. Њена 
оштрина сећа грло на сузу Европе , реку Тару. 
Седели смо у авлији на шаторском крилу, пили 
ракију из заборављеног бурета. Гледали преда се 
у презрело грожђе и причали како се у овом крају 
некада грушило вино а ,,мазило као сирома теле“.

Изнад куће, у шпицу дворишта је запис трешња 
закршена 1992. Године. Није њено стабло дебље од 
руке тежака. Воћка рађа. Приповеда домаћин да 
је његов отац Војимир наследио од свог ова запис 
брест на истом месту, али га је време осушило. 
Поп је рекао да се ништа не дира док сама земља 
недра не отшкрине и суварак прими.. После је 
по благослову засађена трешња. Одавде је видик 
посебан и сеже преко Рудника. Ако домаћин 
махне да свратиш, може се сазнати штогод. Да су 

им о литијама учитељи пред полазак капе узимали 
и чували док се не врате барјацима, јер многи 
ђаци имали би обичај да из крстоношке колоне 
клисну... У Врбави, школе нема, у граду деца 
садашња, сутра полазе у школу, док суша и даље 
цеди остатке Србије.

Шта ми прија у хладу овог домаћина... Помињемо 
Јешевац, тамо вода зими не леди и долазе дивље 
свиње. Имало вргања ко у башти паприке, пред 
трлама о Божићу козе под снегом брстиле купину, 
а лисник кад се кресао у канатама возио под салаше 
и чувао само за овце. И да на Весовом гробу има 
лакорадног камена ако су руке мајстора... 

Питам Угљешу Зељова о литијама поново, он ми 
пружа шаке крушака и говори осмехнут да се 
најлепше трчи кроз детињство...

Иза кафане ,,Механа“
У селу сви знају за кућу Пауна Јоксића. Она је пар 
стотина корака иза ,,Механе“, у рачвишту путева 
за Мокро поље и Бело поље.

Јоксићи, Паунови имају крајпуташ и орах. О 
књизи о крајпуташима ,,Срце у камену“ поменуто 
је ово место и пањ цера кога је гром спржио. 
Ова окућница припада засеоку Мокро поље. 
Претходни власник био је Павловић Живомир – 
Гаров. Сеча записа догодила се у време газдовања 
имањем поменутог Живомира, 1961. године, тако 
да данашњи власник, Паун Јоксић и његов отац 
Стеван немају кривицу дизања руке на запис. 
Живомир Павловић Гаров је самостално одлучио 
да посече запис јер му је намера била да дрво 
искористи за ватру печења цигле зидања куће. За 
сечу закрштеног дуба потражио је помоћ Лазара 
Михаиловића чији надимак је Корпар. Лазар је био 
крупан, фигура натросечне физичке грађе. Дичио 
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се Корпар селом ширином својих рамена, махао 
књижицом чланства у Комунистичкој партији 
Југославије...Узалудно је било прекљињање 
Живомирове мајке Јеленке да не чине ништа 
зло. Син је одмахивао: ,,Дрво ко свако дрво и да 
је партија са тим раскрстила“...Мештани се нису 
оглашавали јавно, поводом овог ,,ортаклука“ 
партијских другова.

По казивању Михаиловић Градимира, када је 
Лазар отпочео сечу записа, путем је колима за 
родно Бело Поље пролазио Милован Јанићијевић, 
истакнути учесник НОБ-а, носилац партизанске 
споменице и тада секретар среског комитета 
КПЈ). Милован је одвраћао Лазара од сече записа: 
,,Пусти дрво, шта ти смета, нека га, љутиће се 
село“... Лазар Михаиловић се ,,прао изговором да 
се цер суши, може осушена грана неком ђаку да 
падне на главу и наставио да копа по дубу... На 
прекор поновни, повишеног тона, Лазар Корпар је 
стао у рушењу записа. 

Начети цер чамио је тако пар година, копнио и већ 
потпуно без живота осечен је 1963. године у касну 
јесен.

Павловић Живомир Гаров, није имао мушких 
потомака, продао је имање записног места 
Јоксићима. Живомира Гарова ћерка, јединица 
Борка родила је два сина, Мирослава и Милоша. 
Они знају за овај догађај, мајка им је све рекла. 
Стару кућу од оне печене цигле зидану ,,записом“ 
неће да руше али ни да у њу кроче. Не занима их 
ни један комад печене цигле ,,рингловке“. Лазар 
Михаиловић – Корпар умро је у великим мукама 
1990. Копнио је на постељи, сва снага из њега 
нестала, те они који га познаваше, нису могли да 
га препознају.

Ово казивање је усмено сведочење мештана 
Доње Врбаве: Михаиловић Градимира Фришка, 
Симовић Александра Лека и зета Живомира 
Симовића, Драгише Рига, августа 2013. Године. На 
њихово инстистирање усписани су им надимци 
као знак локалног распознавања што је у овом 
селу правило.

Велика липа у Јоксићима

Огромна липа, већу нисам видео у широј околини. 
Налази се у Јоксићима пред рачвањем три 
некатегорисана пута; поћи школи од варошице 
и тракторским друмом ка планини, тачније поћи 
кршу и Ровинама (раван са њивама), па даље на 
Клик и Гувништа. Место је сеоска утрина. Висина 
липе преко 30 м и кажу има јој сигурно 150 
година. Обим дуба на метар висине 3,55м а урез 
крста видљив 25x35 цм. Подлога каменита али се 
стабло одлично држи а њено корење велико је а 
видљиво. Томе доприноси обиље воде изнад, где је 
у близини Шутина чесма, Владимира Јоксића која 
је реновирана1987. године. Липа није самоникла, 
посадили су је сељани одавно.

Литија је обишла круг око овог записа задњи пут 
2009. године. Преко пута између садашњих кућа 
Миломира Симовића и Јоксић Милорада Минде, 
беше крушка запис која се осушила. Било је то 
давно али је прича о записима сачувана. Пре Другог 
рата и пар година после, окупљала се светина 
најчешће у јесен под липом. Ту се прела вуна и 
кудеља, пекли пурењаци а жене певале на глас 
сватовски и жетелачки. Сви причају о необичном 
догађају 1990. Године када је ,,стрелица“ ударила 
у липу целом дужином, траг ожиљка се познаје у 
кори али је крст заобиђен. 

Видљив је траг севања муње и сви га везују за 
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догађаје рата на простору СФРЈ који је узео свој 
крвави данак.

Јоксић Милорад Минда исправља моје податке 
унешене у причу о записима Доње Врбаве, догађај 
који је претходио  сечењу записа код школе. То јесте 
дело Борисава Јоксић, Мирчете Јоксића и Животе 
Ђорђевића Гиге. Наредбодавац сечења записа није 
био Борисав, већ Мирче као одборник села. Било 
је сведока који су говорили да се Борисав окренуо 
истоку, три пута прекрстио рекавши да то није 

његово дело већ оног који наређује...“ После 
неколико дана Мирче се разболи душевно виђали 
га како вија шумом сам и кука наглас“.  ,,Водили 
га у болницу чак у Београд, чим мркне ноћ или 
га пусте кући исто се понавља“. Син му је после 
очеве смрти отишо у Француску ал` се од`о коцки 
и тамо сахрањен као бескућник.

Живота и Боривоје нису имали последица 
по здравље физичко и духовно, умрли су од 
старости...

Четири жене и један бунар

Јоксић Милорад Минда је рођен 1928. године и 
његов живот има несвакидашњу причу. Женио 
се званично четири пута. Прва супруга је била 
Надежда из Горње Врбаве, друга Иванка из 
Мокрог поља, трећа Милка из Јабланице а четврта 
са којом данас живи је Радовинка из Милићеваца 
код Чачка. Помиње Минда 1963. године и пресуду 
пет година затвора у Нишу:“Милка из Јабланице 
ми огорчала. Била опасан радник,Черкез, нема јој 
равна. Уш`о јој ђаво под непца. Дигла ми притисак, 
пекла за срце, удрим је `нако од себе шаком, она 
паде к`о проштац. Не мрда. Видим мртва. Немам 
лопату да је закопам-сиротиња пуста, ни влачек 
да је обесим... Да помисле, то себи урадила. Одем 
ниже с њом о рамену, пун месец, село легло у 
кревет. Доле пекли циглу још бубње пећи има да је 
бацим у банкет да је ватра прогута. Рек`о отишли 
су. Ал` јок, остало некол`ко њих да чувају циглу и 
подлажу. Сетим се неког напуштеног бунара има 
му петанестину метара у дубину. Да је суљнем 
нагалавичке, греота је разбиће главу, бацим је 
дупке на ноге, па шта буде. Одем кући да спавам. 
Пробуди ме ујутру милиција и она вири иза њих. 
Искобељала се. Сукњетина јој била к`о падобран, 
није било воде три шаке и нека муљчина. То 
је спасло. Само се онесвестила и то на кратко. 
Издрж`о сам три године јер је она тражила да 
ме помилују. Живесмо после 15 година у браку и 
никад није споменула оно. Закопчала језик. Оба 
моја сина, Радослав и Светислав никад ми нису 
ништа поменули. Сви живе у Љигу. Умро ми је 
млађи Светислав ал` сам дочек`о унучад. Једино 
сам с Милком им`о деце. Ова четврта добра жена. 
Чувалац и кућевница. Најбоља од свиг. Мало је 
опатрно шлог те теже говори.“
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Мокро поље
У овом засеоку има запис-граница. Налази се у 
воћњаку Јоксић Миладина (син Миливоје), оба 
наследника су покојна. Та кућа је празна а деца и 
унуци живе у Крагујевцу. Парцела се налази изнад 
куће њиховог комшије преко пута, Милована 
Миловановића (1930). Обим дуба 2,42м и прва 
грана је на 1,72м висине. Знак крста није постојан, 
само пуција у кори наговештава крстолико 
обележје. Млада граница, доброг здравља. Запис 
није виши од 10м. Комшија Милован рече да 
је храст стогодишњак. Не верујем у то. Изгледа 
млађи на први поглед. Под овим записом није 



129

било игранки и свештеник не долази одавно. Ово 
је једино закрштено дрво у засеоку Мокро поље. 

Липа у Липљанима
Највисочији заселак села зове се Липљани. У 
брдима, раскршће асфалтираног пута и наставак 
туцаником је знак да ту, у Горњим Тешићима кућа 
више нема. 

Десет домаћинстава овог презимена груписано, 
воља и невоља упућује једне на друге. Трошна 
кућа Милке Тешић има у дворишту до тарабе 
запис-липу. Велико стабло висине око 20м са 
обимом дуба 3,1м на 1,5м висине. Знак крста у 
кори не види се. Липа је окићена танким црвеним 
концем и већ сасушеним цвећем. Свештеник о 
Спасовдану због записа не долази али домаћица 
прекађује липу сваке године. Милка је удовица већ 
15 година. Милован, њен и Славков син јединац, 
неожењен, ближи се четрдесетој. Уздише Милка 
и прича да је родом од Бања Луке на шта је одаје 
њена карактерна ијекавица. Она и Славко сишли 
су са планине (пут за Јешевац) пре 15 година и 
купили кућерак од Слободана Тешића. Подсећа 
на свој брачни стаж од 38 година. Њен брат Миле 
који живи у Гроцкој пре три године (2008) хтео је 
да посече липу јер је авлија пуна лишћа. 

Она није хтела да чује, запис је к`о црква. Дан је 
био варован (Свети Прокопије), брат је радио 
нешто око куће и неспоменица (шарка) уједе њену 
краву стеону за виме. С муком прича Милка о 
својој љубимици која угину заједно с телетом у 
себи од последица овог уједа. 

Миловића брдо
Брест је висок око 15м али сув потпуно. Толико 
оголео да коре нема. До јесени или сушних дана 

постоје изданци овог записа који су неприметни у 
односу на целину стабла чији је обим 2,85м. Урез 
крста има мере 21x12цм. Имање се још увек води 
на Светислава Јевремовића (1891-1968). Његов 
син Миодраг (1929) је пензионер али београдски, 
долази са супругом на очевину само лети. Рече 
да је запис прегурао два века и да се обрадовао 
мислећи да смо „дошли из Општине да уклонимо 
дрво.“ Љубиша Миловић је 1923. годиште и има 
трлу на очевини где чува овце. Долази сваки дан 
из Калипоља овамо. Прича да је 1960. Године о 

Спасовдану поп Милан Топаловић из Липовца 
њему рекао да ће „сва ова страна да зарасте и 
расели се, сем кућа Браковића које ће да цветају.“

Седиврана
Доња Врбава има много надимака, највише 
у Србији. Надимак је друго име појединца, 
породице или засеока. Доњоврбавци рађањем 
добијају своје право име-надимак који их 
прати кроз цео живот. Ни сеоско гробље није 
поштеђено. Зову га Седиврана. Не зна се ко му је 
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кум, време и повод његовог настанка. У старом 
делу гробља где су накривљени масивни тесаници, 
стоји запис-цер. Кажу да је стар колико и гробље 
а најстарији надгробник је из 18. Века подигнут 
једном детету. Запис у облику латиничног слова 
V, грана се широко по споменицима и у висину. 
Обим дуба 3,65м. У југозападном делу стабла 
велика рупа дубине 40цм, скоро метар висине а 
70цм широка. Ово оштећење изазвано трулежом у 
својој унутрашњости потпуно је угљенисано. То је 
урадио човек. Рупа у дрвету је најближа приручна 
депонија стакла и пластике као последица 
изношења хране о сахранама и задушним данима. 

Браковићи

У засеоку Гај на брду су Браковићи. Њих има 
11 кућа и велики су домаћини и радници. 
Платили су да им проучи родословно стабло које 
креће од Бранковића. Њихов потомак Јеврем 
основао је ново стабло Јевремовића у Врбави. 
Код породичне спомен-чесме „из доба НОБ-а 
свом Драгољубу“, обновили су постојећи запис-
бјел. Храст је леп, здрав, има обим 222цм и крст 
29x20цм. Велико славље, новоосвећење записа 
био је повод њиховог окупљања 23. маја 2009. 
године. На „Браковићијади“ се окупило 800 душа 
мештана, гостију Браковића Братоножића исте 
лозе Браковића из Црне Горе. Трештала музика 
три дана под шатром и пекао во на ражњу. Све 
је то покренуо Мића Браковић по жељи свог оца 
Радомира који је умро следеће године. Одавно у 
рудничко-таковском крају није било таквог скупа 
једне породице. Сви су донели прилог у храни, 
пићу или новцу, по жељи. Од тада, не прође 
седмица да се не чују телефоном са сабраћом са 
Пештера и околине Колашина. Овде шљива успева 
изузетно. Милета Мића Браковић под стаблима 
има 4 хектара ове воћке разних сорти. Не живи на 
селу. Породично у Чачку, запослен у Милановцу, 
каже све може да се стигне ако човек има урођену 
вољу. 
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Пред кафаном
Кафана је од памтивека била сеоска али су је 
претворили у продавницу. По правилу, у селима 
се испред продавнице махом пије, она је и из тог 
разлога враћена првобитној намени. Била је у 
државном власништву па „удељена“ у „приватне“ 
руке. Ту је једно од ретких стабала у центру села 
Србије на којем нема умрлица. Зато што је ова 
млада липа –запис од 1992. године. Тако су хтели 
поједини а ови други, нису се бунили. Уз кафану, 
зидом је приљубљен зид Месне канцеларије Доње 
Врбаве. За матичара практично, када вам устреба 
његова услуга, папирологију „таксирате“ пивом. 
Овде, у овоме, највише „профитира“ матичар. 

Брдо
У засеоку Гај на Бојовића брду на раскршћу путева 
био је бјел, запис. То је сеоска утрина. Близу 
тог места, данас је велика антена за мобилну 
телефонију. Гром је имао велики удар на храст 
бјел и располутио га од рачвишта до корена те 
је остао само угљенисани патрљак стабла. Тако 
преполовљен запис остао је у ливади да га време 
покрије. До 1975. године свакога пролећа на 
Ђурђевдан, под овим записом био је сабор, игранка 
за младеж села и околине. У овим временима, има 
једна жива кућа и у њој сама Миланка Бојовић. 

Перовића поток
Истоимени заселак, на имању Богосава Перовића 
закрштена липа. „Покојни Богосав је имао ћерку 
Србијанку која је довела на мираз Војислава 
Антонијевића (надимак Курцула). Он је заједно 
са жениним даљњим рођаком Васом Сарићем 
(Доња Црнућа) наумио да одсече запис на свом 
имању а Васо није знао да је липа закрштена. Све 
се то дешавало шездесетих година прошлог века. 
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„Постојећи“
У планини Јешевац, под Црним врхом (902м) тихује истоимено манастириште обрасло у аврик и стрњину. 
Зидине су видљиве и ломе се копља међу историчарима чија је то задужбина. (С. Савовић, Срце у камену...., 
стр. 132,133). Почивши епископ жички Хризостом (Рума, 1939-Краљево, 2012) је тврдио да је манастир 
Јешевац светиња старија од храма Светог Ђорђа у Враћевшници (1428/32). Постоје разна веровања за 
ово опустело место. Једно од њих, локалног карактера, за стабло црног граба, самоникло, тик уз зидине 
остатака цркве. Наводно је то запис. Уреза крста нема, свештеник литијама никада до овог стабла није 
долазио и нема сећања у главама најстаријих мештана да је то запис. Није ни зановљен. Ипак, остало је 
сујеверје не дирати га. Кажу мештани „и да није запис, свето је, на светињи је никло.“

1929. - порта у Јешевцу сабор за литије

Уочи сече, Васо је изненада пао у постељу и после 
неколико дана његовог загонетног боловања, 
довели су у кућу неку бабу, гатару надалеко чувену 
за гружанска села... Она је одмах рекла да не 
прилази сечивом запису, да му се угреје црепљика 
и привије на колено, да прода део имања неком 
ко слави Ђурђевдан а да ће он за Ђурђевдан да 
устане, узјаше коња, појави се на слави манастира 
Враћевшница на Светог Ђорђа и да се причести... 
Све је тако било. После литургије, у порти 
манастира Васо је одговорио Војислава шта је 
наумио запису. Две деценије потом, на наговор 
своје жене Србијанке, Војисалв је одсекао запис 
липу. После пар месеци, пао је денући сено. Пукао 
је колац за који се придржавао правећи вршку. 
Непокретан, за 40 дана умро. Убрзо, његова 
Србијанка сметла је памећу и тако лудоглава 
табанала селом све до своје смрти 1996. године. 
Кућа им оста нема јер потомака нису имали.“

(Казивач Паун Сарић, сина Васа Сарића из Доње 
Врбаве)
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Испод школе
До овог записа долази се двојако. Узбрдицом, 
прође гробље Седиврана, другим путем 
заобилазно, из варошице десно, „остављајући“ 
иза се цркву нову. Исто је, запис је испод школе. 
До пута велики цер здраве крошње пречника 
30м. Приближна је и висина записа. Обим дуба 
(2,65м) урез крста није видљив. Цер се налази 
испод куће Томислава Ђорђевића-Дујовца. Имање 
је власништво покојног Божидара Јоксића-Пеџа 
који је живео у Француској. Њихов комшија је 
аутомеханичар, Зоран Јоксић Ликан и његов 
возни парк је увек у хладу записа. Сваке године 
по Васкрсу, на Водени уторак, долазе оближње 
куће (старији и деца) раскрсници и запису, палећи 
свеће, носећи ситне дарове родбини и комшијама 
који нису умрли природном смрћу. Обичај остао 
у Гружи, приношења жртве утопљеницима, да 
њихова душа откупљена и молитвом нађе свој 
мир, поштеди олује и града обилазећи село.
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ДОЊИ БРАНЕТИЋИ
Спасовдан
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Пут крстоноша

Б-5   О-1
Л-1  

До 1943. године
Љубиша Ивановић (1928) ми је био водич за 
крајпуташе и усамљене надгробнике у Доњим 
Бранетићима. Он и његова “нана-супруга 
Љубинка(1928) девојачко Ђођевић из Ручића, 
имају миран седи живот а наш разговор нана је 
често “прекидала” показивањем фотографија 
својих унучића од сина и ћерке (четири унука и пет 
праунучади, кажу биће их још). Сви живе у Београду.

1

2

3

4

5

Љубиша Ивановић

Као најстарији Доњобранетинац, Љубиша 
доказује своју виталност пешачењем два пута 
дневно до свог овчарника на брду Врановица. 
Његово казивање о записима и крстоносцима 
је врло сликовито јер је он непосредни учесник 
литијског опхода кроз село. 

Крстоноше су се окупљале у дворишту школе. 
Момци и старији ђаци носили су иконе и барјаке. 
Млађи у колони по старинству. Уз њих, девојчице 
из разреда, са стране колоне, лево и десно учитељ 
и две учитељице. На челу, између свештеника и 
домаћина (кмета села) икона коју увек носи момак. 
Школа је основана 1934. године. Имала је 60 до 80 
ђака у четири разреда. Она и даље постоји али је 
затворена. Доњи Бранетићи у 2013. години имају 
једног основца који путује на наставу у Таково. 

Прекид литија селом је изненадна одмазда 
Немаца на Ивандан 1943. године када је нестало 
275 мештана горњих села. Већина је стрељана 
или одведена у логор Бањица. Љубишин отац 
Милоје (Данило) Ивановић стрељан је у Теочину 
поменуте године.45      

Трагедија и страх који се догодио у селу утицао 
је на сва масовна окупљања, њихов спонтани 
прекид и за традиционални вашар на други дан 
Васкрса испред цркве Јовање свео се на појединце. 
Тако је било и са обилажењем записа. После рата, 
литијска колона није обновљена. Крстоносци су 
ишли селом овим редом:

-Запис јабука вајлика у дворишту Драгољуба 
Глишовића. Кућа је у центру села, близу Задружног 
дома. Уз запис је био спомен крајпуташ. Обоје 
се урушило. Око 1970. године, Љубишин 
брат Драгомир Ивановић купио је 10 ари тог 
домаћинства и направио викендицу. Љубиша 
га је одвраћао да ту направи кућу за одмор. 
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Драгомир је живео у Београду са супругом. Нису 
имали порода. Умро је 1993. године. Сахрањен је 
на сеоском гробљу Доњих Бранетића. Запис место 
није обележено. Кућа је празна. 

Врановица-храст граница
Запис урушен од старости 1945. године. Литија је 
ишла од Глишовића записа ка брду Врановица. 
Потес дели поток Браничица. Храст припадао 
Петровићима. У том засеоку који данас зову 
Ивановићи-Петровићи била је бројна задруга. 
Ивановића 7 кућа а Петровића 10. Остали су само 
Петровићи (две куће), Љубишини (шесторо рођене 
браће), сишли су “одозго” после рата. Остала им 
је штала, бунар и нови засад од 230 вилијамовки. 
Удаљеност од Дома 1,5 км. На Врановицу гледа 
горњобранетински вис Боблија.

Јовање-крушка такиша
Записа више нема, црква посвећена Светом Јовану 
освећена је 1935. године од скора доживљава свој 
препород. То је искључиво заслуга земљака и 
добротовра села Драгана Јововића. Обновио је 
кров бакром, окречио зидове, уградио олуке и 
хидроизолацију око цркве. Сада се сређује порта. 
Пут није асфалтиран али биће, каже Драган који 
је власник ТАКОВО-осигурања  са седиштем у 
Крагујевцу. Од Бершића до Јововића у Бранетићима 
пут је асфалтиран, у плану је спајање са црквом. 

Јовање је на међи са Озремом. Још трају спорења 
чија је. Овде је литија одмарала. Храм заклонит 
шумом, до њега гробље. Село има још једно са 
љевајске стране. Прекопута је Драган подигао нову 
капелу, црквени дом. Пространа сала са столовима 
за ручавање, кухиња... Освећење су обавили 
октобра 2009. године епископи жички Хризостом 
(1939-2012) и шумадијски Јован. Љубиша 

Ивановић је био ђак првак када је владика Николај 
Велимировић освештавао цркву у селу. Упамтио је 
тадашње речи преосвећеног испред Јовања: “Говор 
је сребро, ћутање је злато.”

Орлова главица-липа 

Једини живи запис у Доњим Бранетићима. Правећи 
круг венцем брда, литија се спуштала с пута до 
пред кућу Марковића. Ова прича је занимљива јер 
Радован женидбом сели одавде (не запушта имање) 
и купује земљу ближе селу, где је некада био запис. 

Јелићи-Елдовиште
Код “табле”, административно припада Љеваји, 
пут је међа али Љубиша Ивановић тврди да су они 
увек одмарали код записа-цера. Кућа Радомирке и 
њеног брата Обрада Симовића. Радимирку је село 
звало “Калуђерица”. Наводно је била монахиња, 
напустила је манастир и удала се. Син јој је умро у 
седмој години. Гром је учестао ублизу и једне године 
погоди запис. Калуђерица је продала викендашима 
талпе записа за градњу вајата. Вајат никада није 
заживео. Сада труне. Гром је наставио да удара. 
Радован (1936-2010) и његова жена Рајна купили 
су то имање од Симовића 1983. и направили кућу. 
Рајна живи у својој кући на међи Љеваје и Д. 
Бранетића. У окућници је био поменути цер запис 
кога је гром располутио. Синови је обилазе. Она 
сваки дан иде овцама старој кући код липе записа. 
На Мали Спасовдан она окади липу. До 1943. 
године литијаши су се враћали школи и остављали 
барјаке крстоносце прислоњене уз тарабу. Пре 
разилажења, момци су их односили у цркву Јовање. 

45 М. Миловановић, М. Јевтовић, “Сећање Љубише 
Ивановића на оца Милоја” у Да се не заборави, Горњи 
Милановац, 2012,  705
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ДОЊА ЦРНУЋА
Спасовдан
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Пут крстоноша

Б-9   О-8
ХЦ-3   ЈАС-1   КР-1   ЈАБ-1   ХГ-1   БАГ-1

Главна молитва-запис је био у порти на обрешку, 
више Дома, изнад гробља а испод винограда. 
Испред закрштеног храста цера велика магаза са 
тремом под којом се празницима варила врућа. 
Заветина села је о Младенцима а литијски дан 
Спасовдан. После рата, тачније 1960. године 
земља је замењена. Порта, као сеоска утрина дата 
Срећку Сарићу а он земљу уступио Видосаву 
Живковићу. Видосав је од своје парцеле одвојио 
за Дом, 1970. године. Литијало се Доњом Црнућом 
до 1949. године а крстоношки опход обновљен 
2001. године. Зоран Сарић, тада председник Месне 
заједнице и Мићо Тодоровић покренули су обнову 
литија у овом гружанском селу. Поменуте године 
одлучили на Младенце а већ исте на Спасовдан, 
литија кренула. Испред Дома је засађен храст-
граница. Од тада, литија креће од овог младог 
записа. Дође се до три-четири записа, некада и 
пет, то зависи од од домаћина или, пада ли киша 
– велика је жега или не. До удаљенијих записа иде 
се тракторима, не пешице. Та новина, постала је 
пракса у свим селима рудничко-таковског краја 
где има крстоноша. Један од старијих у Доњој 
Црнући, Славољуб Антонијевић- Цале (1934) 
набраја записе редом: 

1. Порта код Дома

2. Мазовића запис (Максимовић) потес Баре

3. Стари Мазовићи (обновљен запис) имање 
Радише Максимовића

4. Косовињак заселак-стари Пановићи-крушка 
у Тодоровићима

5. Јеремића брег (цер у имању Пантелића)

6. Матићи и Јефтовићи – потес Кошеви (јабука)

7. Ђоновића вис (храст граница)

1
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8. Антонијевићи – обновљен запис багрем до 
Драгове куће

9. Калипоље-Павловићи (запис одсечен и није 
обновљен)

Спасовданске литије у Доњој Црнући 2009. почеле 
су у девет сати пре подне (четвртак) испред младог 
храста у дворишту сеоског Дома. Домаћин је био 
Пантелић Живота-Кидро, председник Месне 
заједнице. Литијску молитву служио свештеник 
Владимир Воштић:”По предању, у потесу Ивковача 
постојала је црква брвнара Ивка...”

“Моја парохија је девет села са 820 кућа. Кнежевац 
(90 кућа), Каменица (110), Липовац (90), Горња 
Црнућа (80), Прњавор (30), Враћевшница (20), 
Доња Црнућа (110), Доња Врбава (170), Бело 
Поље (65) и Коњуша (55)... Дошао сам у Гружу 
из Чачка пре четири и по године. Већ је мање 70 
домаћинстава. То је једно село. Србија умире. 
Од девет поменутих насеља једино Доња Црнућа 
обнавља крст у запису. Само је киша пала у овом 
селу. Около није ни прснула. Прошле године град 
је из Белог Поља дошао до пута, није прешао у 
другу страну Калипоља која припада Црнући. То 
није први пут. Преклањске литије, све је “стукло” 
до Ђоновића виса, шипрага као снег. Где иду 
крстоноше ни грумен леда. Народ умишља да 
су литије, обетине, заветине заклати брава и 
охладити пиће. Нема живота без молитве. Мило 
је Господу што смо наставили крст испред Дома 
и у Мазовићима. Лепи је видети младе. Када смо 
барјацима кренули селом, онај млекаџија што вози 
цистерну стао је а није угасио мотор. Камоли да 
скине капу, изађе из кабине и прекрсти се. Угушио 
нас димом. Жури му се. Мисли стићи ће. Не зна да 
је Бог тамо, давно пре њега.”
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Мазовића запис (Максимовића)
Завод за заштиту споменика природе Србије 
(извештај Београд)

Споменик природе се по административно-
територијалној подели налази у Општини Горњи 
Милановац, на КО Доња Црнућа, бр. Катастарске 
парцеле 1817. (потес Баре). Локално становништво 
место (потес) зове Поље.

Споменик природе “СТАБЛО ХРАСТА ЦЕРА” 
први пут је заштићен решењем СО Горњи 
Милановац број 3-322-88/76 као “СТАБЛО 
ХРАСТА ЛУЖЊАКА” 1976. године у коме је 
погрешно детерминисана врста храста. Новим 
предлогом за заштиту исправљен је претходни  
пропуст у детерминацији врсте. На заштићеном 
стаблу до сада нису вршени конзерваторски 
радови, иако је 1988. године извршен детаљан 
увид на терен и константоване неопходне мере за 
заштиту. 

Природно добро “Стабло храста цера” има велику 
естетску вредност, иако је делимично редукована 
крошња. Доброг је здравственог стања и знатне 
виталности и плодности. Његов изглед, димензије 
и старост увршћују га у споменике природе- 
ботаничког карактера. 

Површина споменика природе (припадајућег 
простора) износи око 4 ара и представља 
пројекцију крошње стабла. 

Осим евентуалног негативног утицаја као 
последица одвијања саобраћаја, других 
непосредних загађивача на овом простору- нема.

Висина стабла
17,30 м

Висина дебла
2,60м

Обим дебла на 1,3 м
2,95м

Пречник круне
23,00м

Старост стабла процењује 
се на око 
180 године

Надморска висина
360м
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Стари Мазовићи
Ово је опустели заселак. Зову га Планина, стари 
мештани. Пут је обурван кишом, може се само 
трактором. Потес (брдо Ћелије). Испод је било 
шест кућа. Урасли пут води на простране ливаде. 
Напуштена окућница Радише Максимовића. 
Зиданица без крова. Радиша је обновио вајат и 
долази до угашеног огњишта. Тараба и капија 
подсећају на двориште. Уз ограду је обновљен запис 
јасен, претходни запис-цер се осушио. Обим дуба 
јасена на 1,5 м висине 58 цм. Крст гледа на исток 
10x10 цм. Уз јасен, велика трешња “рскавац”. Пуна 
меса воћног, крупна и чиста. Обилно је родила. 
Мој сапутник Живота Пантелић и ја дохватисмо 
са трактора овај плод савршеног укуса. Он рече 

да “има рода 200 кила”. Када трешња понесе и 
кукуруз ће, објашњава ми знакове природе. Да 
човек овде долази, знак је једино чека за ловце на 
срнећу дивљач. 

Косовињак
У Пановићима (Пантелићима) има кућа уз 
асфалтни пут. И запис-крушка у њиви Миломира 
Мића Тодоровића. Крушка старе сорте рађа упркос 
осушеној 1/3 крошње. Обим дуба 1,70 м. Крст у 
стаблу оставио је велики траг 42x26 цм, дубине 30 
цм. Крушци “јечменки” се може прићи на дохват с 
пута, около њивом, тек пошто се пшеница ожње.46

Јеремића брег
Велики храст цер на међи староседеоца Пантелић 
Војислава-Војчета и Обрадовић Душка. Запис 
изнад Војчетове кошаре за овце. Обилази се за 
Спасовдан повремено. Обим дуба овог цера је 
3,45 м. Крст невидљив јер дуб од земље до 1,70 
висине напала је стрижибуба. Велика шупљина 
трулежи. Штета није приметљива из даљине, цер 
листа обилно, крошња вегетацијом бујна и нема 
видљивих сувих грана. 

Матићи и Јефтовићи
Доњу Црнућу оапсују две речице; Градинска из 
Градине и Шапоровачка из Шапора, оба водотока 
крећу из Црнуће Горње. До записа пут прати 
узводно Матића речицу и десна страна где има 
живог оџака су Матићи и Јефтовићи. Павловић 
Зоран је дошао на мираз у Матиће. Већ средовечан 
али радан, што се види по шакама, води ме 
косином кроз шљивике “ранке” и “округлице”. 
Док наилазимо на прескоку између два напуштена 
имања, објашњава да је јабука старог рода, нико је 

не обилази а и не дира. Место зову запис. Ливада 
у Запису има 80 ари, Владан Николић који живи у 
Враћевшници, продао је Матић Милораду. Зоран 
рече да је јабука “цига кисељача” и да рађа.

Усамљен у ливади запис невеличак (4,5м) смањује 
се травом која одавно треба да се коси. Зоран 
показује на Вис, Живковића брдо, Пасуљак, Осоје 
и мајдан камена Косица. Лепа земља. Али пуста. 
Србија. 
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Ђоновића вис
Ту има само две живе куће. Храст граница велики 
у вотњаку Зорана Огњановића. Домаћинство 
уз запис је Живка Ђоновића (1941). Пут са овог 
места наставља Сврачковцима и Горњој Црнући. 
Љубазни домаћин и његова унука Драгана 
Пауновић која живи са родитељима у Такову, воде 
запису. Храст граница у обиму на 1,5м висине 3 
метра и 45 цм. Висина овог дива је преко 25 метара. 
Стабло се кити сваког Спасовдана. Живко прича 
да је ту био брест запис али је засађен храст 1928. 
године пред полазак у војску њиховог комшије. И 
док отварамо капијицу за двориште Живко прича 
да у Крагујевцу има 50 кућа Ђоновића.. И док нас 
чекају Живковићи, Младен и Милинко звани 

46 Народна имена крушкама најчешће су су давана по добу 
зрења (миољача, видовача, петровача, јагодњача, јечмача 
шеничарка итд.  Лапчевић, 1921. Често су се зреле крушке 
пекле у ватри: запретали су их у врућ пепео, а кад се 
испеку распретали су и х и јели.

Облак, Живко поносно уз ракију показује читуљу, 
кућну читанку, на длан може да легне. Има 100 
уписаних рођених у кући Ђоновића на Вису. 
Први уписани је Никола и дописано је “дошао из 
Кнића 1523.” (овај датум нема историјску потврду) 
следећи су: Теодосије, Марко, Димитрије, Ђунисије, 
Јована, Милосава, Игњата, Јована, Лазар, Стеван, 
Антоније, Иконија, Василије, Спасенија, Милић, 
Меленије, Радојко, Миљојка, Милосава, Цмиљана, 
Антоније, Милосава, Гвозден, Владислав, Обрен, 
Живорад, Живан, Даница, Петрија, Живан, 
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Катарина, Петрија, Ана, Милан, Богосав, Алексије, 
Јевросима, Живота, Јелена, Станка, Неранџа, 
Селена, Милосава, Милева, Анђа, Ружица, Јован, 
Саво, Аксентије,Милош, Станица, Миливојка, 
Петра, Ружица, Драгиша, Драгана, Саво, Лепосава, 
Живана, Драгиша, Рајица, Емилија, Милованка, 
Бранко, Дарије, Милена, Анка, Винка, Милана, 
Пеладија, Милан, Адам, Милка, Радич, Драгољуб, 
Станка, Васо, Горгина, Спасоје, Љиљана, Перка, 
Радосав, Пасенија, Радивоје, Милисав, Јелена, 
Слободанка, Рада, Десанка, Теодора, Даница, 
Милоја, Гордана, Наталија, Александар, Милић, 
Роса, Радован, Ивко.

Антонијевићи
Раскршће пред варошицом. Обновљен запис-
багрем припада Антонијевићима наслоњен уз 
тарабу Огњановића. У пространој и уређеној 
окућници, Томо Огњановић (1954) чува успомену 
на свог оца, Драга, најпознатијег члана певачке 
групе “Црнућанка”. Обишли су земљини шар 
више пута а Драго је сем певачког изворног 
умећа увек носио у антерији лиску, две најмање. 
Свирао  у лист преко 40 година. У вајату малом и 
уредном, породична музејска поставка. Две лутке 
обучене у мушку и женску шумадијску ношњу, 
бројне фотографије, дипломе. Неколико вредних 
тапија у оригиналу (1862). Томо показује сећање 
на родитеље, оца Драгољуба, и мајку Србијанку 
лагано и поносно. У селу је често и он и синови 
, Давор и Милан... Рушница подсећа на прерани 
одлазак супруге. Док нас је пратио до капије Томо 
дарује пуну котарицу крушчица лубеничарки 
и показа багрем. Раније је запис био цер али се 
урушио сам од година. Радиша Антонијевић 
обновио је пре 40 закрст у багрему и сваке литије о 
Спасовдану они се окупе под окићеним багремом. 

Запис није велики, средња величина за врсту 
дрвета. Добро изгледа, остаће ту, дуго још. Висина 
до 10м. Обим дуба 72 цм. Крст у кори прскао од 
сунца на дуж 38x10цм.

Калипоље
Живота Пантелић показује плодно и непоновљиво 
Калипоље кога је Добрица Ерић опевао стиховима. 
Бело Поље и Доња Црнућа деле ову плодну раван. 
У Павловићима код Светибора постојао је цер 
запис. Олуја га смлатила 1973. године. Свето га 
уметрио и продао кречару једном у село Врбица 
код Крагујевца. Није дуго прошло, 1974. године 
Светибор падне са крова своје куће и погине а онај 
кречар исте године обеси се. Запис је био близу 
пута. Нема га новог. Ову причу село зна и ретко 
помиње. 
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ДРАГОЉ
Мали Спасовдан
од 1945. недеља по Великом Спасовдану
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Село са 19 гробаља

За Горњомилановчане, Драгољ је спутно село, 
толико географски и административно удаљено, 
да Драгољци у Милановац долазе само кад морају. 
“Укљештени” између Љига, Аранђеловца и Тополе, 
они се пословима и трговином наслањају на ова 
три насељена места. Планина Рудник, нарочито 
када оснежи, један је од логичних узрочника ретког 
доласка у Горњи Милановац. Мештани су задржали 
гостољубивост и сваки долазак намерника у село 
је повод за знатижељу. По препоруци, из сеоске 
кафане пешице сам се упутио Боривоју Ломићу 
(1928) који је међу најстаријима у Драгољу а живо 
се сећа крстоноша по засеоцима. Његова кућа је на 
узвисини близу варошице. Нараван домаћин кога 
затекох у штали, оставља виле и води у кућу. Пред 
прагом изу кондуре, рече да не радим исто јер сам 
у танким чарапама. Седосмо за сто. На шареној 
мушеми већ је била литрица са чашицама. Насу 
само мени и наздрави погледом...

“Е овако... Преслава (заветина) Драгоља је Мали 
Спасовдан. Тако је било до 1945. године. После се 
штошта изменило па је народ узимао дане како 
му одговара. Сад је то обичан ручак, без попа и 
крстоноша. Имали смо шест записа по засеоцима. И 
то се изменило. Прозвали су записним местима, неке 
нове по фамилијама и потесима. Народ се сарањује 
ближе кући, да родбина не дангуби. Мала гробља, 
породична зато их има 19. Ко није одавде и кад чује 
то, чуди се. Нисмо ми једини. Чисто практична 
ствар, наше село није мало а валовито је.”

Пут крстоноша

Б-6   О-2
Брекиња-1   ХЦ-1

Боривоје Ломић

1

2

3

4

5

6

7
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1. Потес Скуп у засеоку Селиште. Голем запис, 

цер. Место поласка крстоноша и ђака из старе 
школе која је направљена 1891/92. године. 

Нова школа је направљена после рата. 1946. 
године. Запис су одсекла два младића из 
“Сељачке радне задруге”. Обојица су млађи 
од мене али су покојни. Милан Јаћимовић се 
никада није женио, Милан Ковачевић јесте. 
Прво му умрла деца па он...Крстоноше су се 
враћале Скупу, ту је био сабор. Ако нема кише, 
потраје три дана. Сада се вашери испред нове 
школе. Запис није обновљен.”

2. Драгољско брдо-цер запис. Осушио се од 
старости, није обновљено записно место. 

3. Јосиповићи. У авлији Драгослава Јосиповића 
била је закрштена граница. Дрво се урушило 
само, од старости. Запис нов није закрштен. 

4. Ђуровача потес у засеоку Качер. Храст 
границу осушило је време. Сада је ту шума. 
Место није обновљено новим записом. 

5. Подгорје. У овом засеоку поћи Руднику из 
варошице, запис цер у окућници Љубисава 
Вучковића. Праунук-наследник, Мирослав 
Вучковић у 2015. продао је кућу и окућницу 
са цером записом једном привременом 
повратнику Србину који живи у Немачкој. 
Цер је леп, широке крошње, с леве стране 
капије. Иза његових леђа прокопан пут-
пречица за Драгољ варошицу. Висина цера 
преко 20 м, обим дуба 3,40 м. Урез крста у 
кори није видљив. 

6. Широковац, најудаљенији заселак од 
рудничке планине. На брду, некадашњем 
имању Живорада Ристовића је гробље од 1945. 
године. Парцела је сеоска утрина. Први “вечни 
становници” овог места су Радојко Јосиповић 
и Тихомир Мијаиловић. Код капије гробља 
времену одолева брекиња (torminalis clusii), 

47 И. Тодоровић, Ритуал ума, Београд, 2005, 161

дрвенаста биљка из фамилија ружа (rosace-
ae). Може да нарасте до 20 метара. Плодови 
брекиње имају лековитост, могу се користити 
у људској исхрани. Боривоје Ломић рече да 
је ова брекиња женског рода. Од овог дрвета 
најбоље су осовине за шинска кола. Брекиња 
нема урез крста у кори. Висина стабла 10 
м. Обим дуба 2,45 м. У Драгољу (Качер) 
крстоноше после обиласка села, затрпавале 
су у земљу живо пиле, што је вероватно била 
жртва земљи да би боље рађала.47

Деда Боривоје наставља сведочење податком да су 
многи у селу после рата литије Малог Спасовдана, 
преселили у недељу, по Великом Спасовдану. 
Раније, поп је долазио из Белановице, (Лазар 
Поповић рођен у Босути). Једно време мењао га 
али кратко, калуђер Макарије. Боривоје слави 
Никољдан, Никољаца у Драгољу има највише, па 
оних који ломе колач на Светог Јована и Светог 
Ђорђа. Супруга му је родом из Винче, ћерка удата 
у Босуту, имају два сина и петоро унучади. Сви 
у селу носе колач цркви у Белановицу. Литија се 
сећа радо јер је народ под записе износио астале 
пуне карлица млека и свега тако да нису имали 
потребе да ручају нигде посебно. На Скуп запису 
враћало се пуног стомака.

“Преломници у Подгорју”
Најбрдовитији заселак Драгоља је управо Подгорје 
уз највиши врх села (468м). Нова генерација 
Драгољаца ретко употребљава изворно име 
засеока, устаљује се име Кикови, по топониму 
планинског венца Подгорја. Велико раскршће обле 
кривине поћи из Варница. Пут десно води “доле” 
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школи и варошици а лево асфалтом Подгорју и за 
Блазнаву. На тој широкој завојници две су куће, пут 
их раздваја али крвно сродство спаја. Једна преко 
пута друге живе мајка и ћерка, Радојичић Радмила 
(1948) и њена јединица Снежана (1965) са супругом 
и свекрвом. Управо је Радмила била мој водич 
до записа-цера и спомења у Вучковићима. После 
1000 корака асфалтом за Блазнаву, нагло, лакат 
скретање неравним туцаником у до. Са тог пута 
прво скретање десно. Видљив цер и кућа. Испод 
записа тешко проходан пут који води варошици низ 48 М. Перкић, Драгољ-село у Качеру, Аранђеловац, 2004,  259

Камаљ. Окућница лепа али опустела. Цер “покрива” 
двориште, до улаза један уз други два усамљена 
надгробника у бетонској плочи новијег датума.

Мањи спомен очуваног сивог камена из Русовића 
мајдана на Киковима. Стуб има мере 79x29x17 цм. 
Наличје и бокови празни. Спомен није датован али 
има крст урезан у спомену 26x27цм. 

Други спомен, знатно виши али преломљен. Доња 
половина уливена у бетон. Лице једне половине 
има 12 редова уклесано и читљиво:”... И ...Г....

МОМ..+МОМРАВНИСПОМЕН+ЈАНИЋАДО   В   
Г.” Видљив је крст уклесан у мери 42x40цм. Изнад 
је 1873 г.

Десни бок украшен орнаментиком 10 листова у 
висини биљке 61 цм. Изнад је крст 41x40 клинасти. 
Леви бок у 8 редова:”Овај спомен подиже Јован 
Радоичићу свом оцу спомен.” Други део поломљеног 
камена приказује стојећу људску фигуру плисиране 
дуге хаљине ширине 34 цм где је занимљива 
дужина ногавице, 18 цм. Илија Радоичин је предак 
Радојичића од 1847. ожењен Маријом Бошковић из 
Бољковаца. Имали су седморо деце. После смрти 
своје супруге, венчава се Ружицом Лаудановић, 
такође из Бољковаца. Изродили су четворо деце. 
Њихово домаћинство је било знатно изнад овог 
места, тако да су их звали Горњи Радојичићи. У 
књигама умрлих пише:+”1873. Илија се сам убио из 
пушке па није опојен, а Ружица је умрла 1875.”48

По тадашњим канонима црквеним, они који нису 
умрли природном смрћу сахрањивани су на месту 
смртног часа, не у гробљу. 

Прича се наставља да су ово имање купили 
Вучковићи такође из Подгорја. (Вучко Стеванов је 
родоначелник стабла Вучковића). Разлог куповине 
ове окућнице је жеља да се Вучковићи у Подгорју 
бројчано учврсте. У прошлости су имали велику 
смртност деце. Усамљени надгробник Илији 
Радоичићу је случајно оштећен због подизања 
свадбарске шатре. Када смртност деце није 
престајала.” Радоје из Ивановаца им рече  да обнове 
спомен детету које умре у колевци и ту га покопаше а 
такође да подигну спомен с крстом. То се и догодило. 
Продајом најстарије куће, Вучковића у Подгорју 
више нема. 
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Мали Спасовдан
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Село припада Месној канцеларији Савинац. 
Највиша надморска тачка је Совљак, (658м). За 
име села везује се и речица Дреновица. Она настаје 
у атару села Бершићи и прихвата све водотокове 
Дренове. Потражио сам Мила Божовића. Његови 
пензионерски дани у родној Дренови били су 
од велике користи за књигу о крајпуташима и 
усамљеним надгробницима овог краја. Миле 
прича да је у родној Дренови до краја Другог 
светског рата постојало 6 записа. Сеоска преслава 
је Мали Спасовдан. 

“Долазећи код сваког записа, крстоноше су 
заједно са свештеником обилазиле око стабла 
барјацима три пута. Том приликом, парох је 
стабло закрштавао у кори, где је то чинио и 
претходних литија. Урезивање крста свештеник 
је обављао ножем својим или домаћина сеоске 
обетине. То је сечиво којим се реже славски 
колач. На Мали Спасовдан неколико младића из 
Дренове одлазило би зором до савиначке цркве. 
Узимали у руке црквене барјаке, иконе и заједно 
са свештеником долазили до првог записа пред 
којим је била часна трпеза. 

Запис је заклонити храст на ивици шуме и близу 
пута. Потес Поље, заселак Урошевића куће. Обим 
дуба на висини 1,20м је 2,60м. Прва грана крошње 
почиње 3м од земље. Пречник крошње до 20м. 
Висина стабла испод 15м. Камени стуб сиво-
црвенкастог тесаника је тик уз стабло. Мере стуба 
70x30x26цм. На темену камена уклесан крст 10x10 
цм. Измерени камен је носач плоче часне трпезе. 
Миле објашњава да се као дете сећа плоче. На њу 
је при освећењу свештеник спуштао кадионицу, 
чирак са свећом и требник. Плоча трпезе данас 
не постоји. Нестала је немаром људским и није 
обновљена. Крстоноше су овуда прошле последњи 
пут 1946. године.

Пут крстоноша до 1945.
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Код Крсте Савића
Заселак Горња Дренова. Уз међу, тромеђу; Лочевци-
Бершићи-Дренова је врх Столице (455м). На овој 
коти су три велике антене за мобилну телефонију. 
Испод је долина Дреновице, усамљена окућница 
и запис. Имање је некада припадало Маринковић 
Слободану сада се води на пензионера Крсту 
Савића. Крста сведочи да је педесетак корака 
испод штале био цер-запис. Урушио се сам и стар 
а његов отац Мико Савић уклонио је трупло. Тек, 
2007. изнад постојеће штале на улазу у имање 
закрштен је самоникли цер. Освећење је обавио 
тадашњи таковско-савиначки парох, Љубиша 
Милић. Цер је младо стабло до 6м висине. Крошња 
прави круг пречника десет корака. Обим дуба на 
1,5м од земље је 1,40м. Крст у кори видљив, 25x15 
цм. Запис је заштићен оградом летава у облику 
троугла. 

Трагови
Данас непостојећи запис у засеоку Осећани 
(Осаћани) припадао Ђаковићима (Никољдан). 
Велики цер, причају најстарији. Чобани су бежали 
под капу записа удари ли пљусак или град. 
Замомчени крили да је то најзаклонитије место 
за бегенисање. Сећање на овог горостаса вратило 
је многе у ђачке дане и карлице најслађег млека. 
Судбину записа нико није могао да објасни. Кажу 
једноставно, нестао је. 

Код Солунца
Линија литија-крстоносаца Дренове настављала 
је своју путању ка падинама Совљака, до куће 
солунског ратника, Владислава Николића. И овде 
има расправе. Крушка или јабука. Пре пола века 
закрштено је ново стабло, храст. Обим дуба на 

висини 1,20м је 2,10м. Прва грана крошње је на 
висини два метра од земље. Висина храста испод 15 
метара. Ширина крошње око 20м. Мој саговорник 
и приповедач за Дренову, Миле Божовић прича: 
Крстоноше су биле врло веселе и расположене. 
То иде уз празник. Момци су певали:”Крстоноше 
Бога моле, да им падне ситна киша и летину 
богати, ој додо додоле.”

Девојке из села китиле су цвећем запис и понеком 
коцком шећера. Ту се обавезно појављивао један 
локални мизикант, па се уз вриску и коло заиграло. 
Дешавало се да поворка застане и око освећеног 
записа дуже задржи него што је предвиђено. 
Нарочито ако има девојака или се добра ракија 

и млади сир служи”, завршава приповедање 
Божовић.

У време нашег боравка, лета 2005. године рушила 
се кућа покојног солунца Влајка. Његови потомци 
хоће ту да направе “неки економски део” тако 
рекоше. У гомили скрханог покућства нашао сам 
дрвену столицу са наслоном. Ставио сам је у кола 
и понео за успомену. 

Урошевићи
Поворка крстоноша креће се локалним путем. 
Прати их песма преко Шеварица, низ Поља, ка 
Присоју до Црвене земље, пред запис на имању 
Обрада Урошевића. Липа. Ту је и Урошевића 
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чесма. Запис липа. Лепо стабло у заравни. Испред 
су четвороводне куће и долина ка Дичини. 

Обим стабла на висини 1,20м је 2,70м. Од земље до 
прве  гране крошње 1,80м. Пречник крошње 12м. 
Од најширег дела ка врху, крошња се сужава. Из 
даљине гледано, њен облик је ромбоидан. Запис је 
у добром стању. Утисак лепоте појачан је живим 
кућама около и прилазом који се одржава. 

Урошевићи 2
Водотоком Дреновице креће се ка Рудинама до 
последњег записа, где се литијски круг завршава. 
Храст. Запис на имању покојног Милије Петровића. 

Сада је то парцела Драгише Урошевића. 

Испод стабла очишћен коров и постављена 
клупица за одмор. Место спутно али се одржава. 
У близини је поменути Урошевић засадио младе 
шљиве. Обим стабла на висини 1,20м је 4м. Од 
земље до прве гране 3м. Крошња 25м у пречнику. 

Овај храст на Рудинама подноси време. Није га 
закачио гром, ни болест. Урез крста зарастао. 
По причи Обрада Урошевића, Жарка Божовића, 
Војина Дамљановића и Милене Ђукановић 
(рођ. Тодоровић) уочи Малог Спасовдана 
виђенији домаћини су се договарали за литијање. 
Крстоноше, њих двадесетак, доручковали би 

око осам сати у засеоку Ливадице на локацији 
Селиште пред записом и часном трпезом камена. 

Ручак се обављао на Рудинама, под записом. Ту 
је крстоноше чекало печено јагње које би донео 
домаћин преславе села. Након молитве и ручка, 
момци би савијали барјаке и певајући одлазили 
до цркве на Савинцу да врате крсташе-барјаке. 
Поподне кућама својим би се упутили као помоћ 
дочеку гостију за преславу. Увече, на “Састанку”, 
код записа на ливадицама почела би сеоска 
игранка која је трајала до раних јутарњих сати уз 
свирку музиканата.
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КАМЕНИЦА
Мали Спасовдан
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Пут крстоноша
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Веско Влашковић
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Молитва
Најлепши део Дружетића зову Планина. 
Предеона целина и заселак. Пут губи карактер 
асфалтиране подлоге али се путовање исплати. 
Рачвање путева без категорије води на четири 
стране. Било где у Планини да скренете, нећете 
погрешити. Непрегледно пространство пашњака 
власовите траве. Ова чиста раван је Молитва, по 
запису-храсту који је кажу мештани стар више 
од 200 година али његова величина наводи на 
сумњу о његовој старости. Стабло има закрст 
48x22цм, широку крошњу (до 20м) у пречнику. 
Крошња се нагло суши од пре пар година тако 
да из преосталог зеленила штрче као притке 
осушене гране. Некада је запис био ограђен, сада 
не. О Трећим Тројицама се не излази до записа 
задружно. Појединачно да. Милан Бабић (рођ. 
1937) ми рече да је у засеоку Планина после рата 
било 39 кућа а преко 200 људи. Данас, 2011. године 
остало је свега две, Уроша Стевовића и његових 
синова, Миленка и Александра. Бабићев деда 
Милија (1872) доводио је до записа на Молитви 
свештеника из суседног села Субјел. Осушене 
гране крошње и поломљени суварци под дубом 
подсећају на време. Дружетићи су планинско село 
велике површине. Заселак Каменица ( по реци 
Каменици), је административни и најнасељенији 
део села, у варошици су црква, три кафане, пекара, 
продавница и школа. Мештани Дружетинци све 
ван ове долине Каменице зову Планина. 

Код чесме
Велика ливада с леве стране пута поћи долини 
Каменице из правца Прањана је топоним, 
Рајчевића чесма. Она је подигнута као спомен 
Рајчевићима, Драгану (Драгослав) и Живораду 
који су стрељани и логору Бањица. Села 
прањанског краја највише су имала жртава 
током немачке акције јула 1943. године у народу 
назване Петровска блокада. Неуспелом акцијом 

хватања генерала Драже Михаиловића и његовог 
штаба као одмазда из Дружетића је одведено 46 
људи од којих је 43 стрељано у логору Бањица. 
Земљорадници, браћа Рајчевић су лишени слободе 
20. јула 1943. године а стрељани исте године, три 
месеца касније, тачније 01. октобра.49

Чесма је до пута, велики храст-цер мало подаље 
на средини ливаде. Усамљен али видан са свих 
страна. Споре се мишљења, да ли је то запис. Место 
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Ђурђић Стратимира. Постојао је до крстоноша 
1946. године. Парохија каменичка има 540 домова 
и обухвата Дружетиће (213), Гојну Гору (118), 
Богданицу (80) и Мршеље (49) кућа. Свештеник 
Д. Шишовић је дошао на ову парохију септембра 
1987. године и тада затекао 689 домаћинстава.

Секула Влашковић (1933) и његова супруга Борка 
(1926) су преко шест деценија у браку. Првог сина 
добили пре Секулиног одласка у војску. Обоје су 
старином са Планине. Сећање их служи изузетно. 
Причају у глас, преплићу, допуњују и “надвикују” 

једно друго. Овај крај по њиховом сведочењу 
имао је “шестопрст” вашеровања. Сем поменутог 
у Рајчевићима, у порти цркве када слави свог 
Светитеља пророка Илију. Од 1946. до 1989. тога у 
порти није било. “Побожни људи долазе увек”, прича 
Секула, “њих ниједна политика не омета.” Вашар 
у варошици на Прве Тројице у Филиповој кавани, 
данашња кафана “Бојана”, Зорана Рацовца. Зимска 
масовна окупљања мештана и оклине су најчешћа. У 
Дружетићима (сала Дома у Каменици) на Ваведење, 
Божић, Богојављење и Савиндан. 

можда указује на то. Сваке године седам дана 
пред Илиндан под овим храстом је саборовање. 
Прича се да је у време Сувоборске битке ту била 
војна комора. Знак крста у кори дрвета не постоји. 
На 1,5 м висине обим дуба 3,60м а прва грана 
је на висини 1,67м. У хладу крошње има доста 
печурака, тзв. Безлебара. Стабло је у одличном 
стању. Ширина крошње пречника 22м. Вашар је 
“прекинут” 2012. године због беспарице али то 
није први пут да нема окупљања. Обновиће се као 
увек.

Трешња
Ваздушном линијом, преко пута Рајчевића чесме 
је брдо Рујевац и истоимени заселак. На имању 
Драгана Тешовића-Шуја (1938-1996) је запис 
трешња. Закрштена 1990. године и ту није било 
обнављања претходног записа. Изнад Шујове куће 
(наследство његова три сина) на брду одвојен од 
шуме још увек одолева зубу времена запис крушка-
такиша али се литијом не обнавља и не посећује. 
Около је стрн. На Рујевцу је остало три куће 
Тешовића и сваке године окупљају се домаћини 
и гости под трешњом. Крошња записа наткривка 
постављене софре. Ово место је до пре пар година 
било ограђено, тараба је склоњена из практичних 
разлога. Бројни гости занесени свирком играјући 
се саплету о ограду записа. Овде сам први пут 
видео да за софром седе само мушке главе, без 
обзира на узраст а да старије жене, њихове ћерке 
и унуке мушкарце дворе. Обичаји су се свуда 
променили али овде донесе неко као прилог свеже 
уловљеног клена из Каменице. Мени се посрећило 
да нисам погледао мрс, већ се одлучих за рибу. 

Просечна тежина уловљеног клена је преко 300 
грама а највећи је тежио килограм. Седе главе имају 
сећање на запис изнад реке Каменице на имању 
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49 Логор Бањица 1941-1944: Заточеници;Општина Горњи 
Милановац, Београд: Историјски архив Београда, 2009

Није то било право вашеровање већ бегенисање 
момака и девојака. Склапала се и виђења за веридбу. 
Старији су обавезно посредовали и одлучивали ко је 
за кога, приличи ли једно другом или не. 

На отвореном, под капом небеском без наткривке 
од лисника долазио је народ на Ивањдан у заселак 
Планину на Симовића раван (потес) код Лаџакове 
куће. Пространа ливадица Секуле Симовића Лаџака. 

Други дан Божића, ако је дан ведар без лапавице на 
Мрамору је окупљање. Понесе се у шареници каиш 
сланине ил` комад печенице, Божичњаче. И по снегу 
до колена, коло није престајало. Велики су то дани 
празновања. Ако шиба снег ил` ветар постранце, 
силазило се у заветрину, у луку до Извора. На други 
дан рођења Христовог, долазили трубачи Симовићи 
(четири брата) и оркестар Мирковићи-Ћизери из 
Прањана. Познат свирком био је и чича Андрић, 
звани Поздрераћ. 

Верујући старости и трезвености Секуле 
Влашковића, литије су у Дружетићима кретале 
из порте цркве у Каменици и одлазиле до трешње 
записа у Тешовиће, одатле Вуковића трешњи у 
башчу, па у Планину Стевовића храсту, правиле 
круг до Лијепе равни где се две куће Никића и њихов 
запис. Крстоноше су се барјацима враћале цркви и 
после одлазиле кући на обетину. Сем сећања Секуле 
Влашковића, јединствено је његово занимање. Од 
младости бави се плетњом. Вунене чарапе, прслуци 
и џемпери његова су специјалност. У лето 2012. 
године исплео је по наруџбини 60 пари доколенки за 
фолклорни ансамбл српске дијаспоре у Паризу. 
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ЗАГРАЂЕ
Бели четвртак
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Пут крстоноша до 1945.
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Необјављени рукопис

“Заграђе има три важна засеока; Брезовицу (која се 
граничи са Рудником), Мало село (према Трудељу) 
и највећи заселак Војводине.” Овако почиње 
непубликовани рукопис Драгована Богдановића 
(1917-2005), “Заграђе- мој завичај (Моја сећања), 
Љиг, 1996.

Драгован Богдановић је завршио Гимназију у 
Горњем Милановцу 1936, био писар у задрузи 
Заграђе а Вишу пољопривредну школу завршио 
је у Футогу. Врло надарен перу и истраживању 
оставио је потомцима и широј јавности драгоцена 
сведочанства о рудничким селима, Заграђу 
понајвише. Његов рукопис о закрштеним 
стаблима-записима разрешава многе недоумице у 
селима Заграђе, Брезовица и Рељинци. 

“Заграђе су у заједници са селом Рељинци 
одвајкада и удружени у заједничку Заграђску 
општину са седиштем у Заграђу. На општинском 
печату назив је био “Суд општине заграђске.” 
Село Заграђе припадало је горњем делу Качерског 
среза са седиштем на Руднику до 1941. После 
страдања Рудника седиште среза премештено је у 
Белановицу и тамо је све до 1941. Те године угашен 
је Качерски срез и образован Љишки са седиштем 
у Љигу. Педесетих година укидањем срезова, 
Заграђе припада општини Горњи Милановац. На 
“Марковој равни”- по њему је село добило име, 

јер је Јерина дозоволила Марку да под Острвицом 
“загради овце.” Сваке године трећег дана по 
Ђурђевдану на “Марковдан” одржаван је вашар. 
Свирало се, певало, играло по пет народних кола 
а тога дана многи су се пели на врх Острвице који 
припада Варницама и засеоку Метаљка.”

За ова три, данас посебна села Драгован Богдановић 
је пописао записна места по засеоцима:

1. Порта цркве у Заграђу-дивља трешња

2. Брезовица- храст између Лукића и Јоцовића 
кућа

3. Срђевац- крушка дивљака у Ђорђевићима

4. Окућница покојног Милије Богдановића

5. Заграђе- заселак Ђоковићи, храст

6. Васовићи

7. Бошковина-крушка у Глишовићима

Драгован се сећа да су у селима под Острвицом 
пре Другог светског рата у време литија 
крстоноше остављале у свеже заоране бразде 
крстић дреновине “да род буде здрав као дрен.” 
Ако је у њивама посејана култура никла, загребе 
се мотиком и положи земљи дренов крстић.
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Ђоковића храст

Заселак Ђоковићи је на брду а уски асфалтни 
пут води на раван, ограђени забран где столује 
велики запис, храст-цер. Обим дуба 4,20м. Суве 
гране отпале од записа уредно су сложене уз 
стабло. Парцела припада најстаријем мештанину 
Матић Велимиру (1928). Велимир тешко прича, 
помиње своје армирачке дане у милановачком 
“Градитељу”. Када сам му рекао да то предузеће 
више не постоји, био је немо изненађен. Велимир 
није староседелац овог засеока. У Ђоковиће 
је дошао као дечак у ујакову кућу. О његовим 
последњим данима овоземаљским брину син и 
снаха. Године га спречавају да се сети крстоноша 
под записом... Помиње да је ту стари пут кроз 
Белаковиће за Брезовицу и да је туда јахао коња 
Милутин Јочовић. У засеоку има шест живих кућа 
Ђоковића а Матића две. Под крошњом записа 
тихује четири крајпуташка обележја ратницима 
Ослободилачких ратова Србије (1912-1918). О 
томе је писано у монографији “Срце у камену-
крајпуташи и усамљени надгробни рудничко-
таковског краја,” стр. 187.

Велимирово домаћинство је на већој узвисини од 
записа и одавде пуца видик на масив Рудника и 
шиљак Острвице. 
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ЈАБЛАНИЦА
Бела субота
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Незванично. Јабланица литија два празника. Тако је 
било одавно, казују најстарији- Белу суботу и Белу 
недељу, после Духова (Тројица). Нема одређене 
поделе и празновања по засеоцима, једноставно, 
то је тако. Што каже народ, прошарано. Почиње се 
у суботу, завршава у недељу. Дешава се да домаћин 
једне године преславља Белу суботу, следеће, Белу 
недељу. Ова, тзв. Прагматичност има оправдање 
јер је у поратним годинама, субота по литијама 
била за игранку омладине а недеља поподне, 
вашариште у сеоској порти. 

Све ово сведочи и у перо говори Радош Томашевић 
(1931) негдашњи мајстор зидар, специјалиста 
за грабовички камен. Супруга Милица (1939) 
девојачко Хаџић, из Јабланице. Њих двоје, 
родитељи су две ћерке и сина. Најмлађи Милан је 
агроном (1964) и живи породично у заједничкој 

Пут крстоноша до 1945.
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Радош Томашевић
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Порта
Запис крушка, самоникла дивљака закрштена давно. 
На 1м висине обим дуба 2,20м, висина стабла до 12м. 
Испред записа (Запад) часна трпеза камене плоче 
100x83цм на стубу камена без орнаментике (65x30x-
30цм). Олтарски престо није датован.  

Крушка, страна окренута часној трпези, има два 
удубљења на 1,40м висине. Две рупе као два велика 
ока. Сваке преступне године, као предзнак крупних 
историјских догађаја или неродне летине, у деблу, на 
три длана размака, у два ока, у запису, обитавају два 
смртна непријатеља, пчеле и стршљенови. Као што 
истовремено, истог дана улазе у запис, исто тако 
нетрагом нестану заједно из њега. Невероватност 
коју само Творац зна да појасни, осим мештана, 
потврђују и два свештеника, пароха јабланичка, 
Миленко Милованчевић и Аранђел Даниловић. 

кући са родитељима. Прича Радош о ношењу 
барјака крсташа око једног записа само на Велики 
петак. Свештеник би орошавао крст босиоком, 
изговарао молитву клечећи као и сви присутни. 
По кађењу записа, крст у кори би попунио воском 
свеће која је изгорела. Тога дана, крстоносци нису 
певали, правили би троструки опход око стабла и 
враћали  кућама увијених барјака. ..

У време Другог светског рата литијало се 
Јабланицом. Како је рат одмицао, све слабије. У 
рату, човек се плаши своје сенке. Завршетком 
оружаних сукоба и успостављањем нове 
власти ФНРЈ Јабланица губи нит крстоноша. Уз 
идеологију, брзо се заборавља традиција и почиње 
“спонтано обрачунавање” с Богом. Последица тога 
је село опште трагедије и Божје опомене, свима 
онима који су се огрешили скрнављењем цркве 
под ведрим небом на својим имањима. 



164

Милуника, имали су бројно потомство. Драга 
као најстарија удала се у Мишковиће (Луњевица), 
Мара у Лазиће (Грабовица), Љуба у Остру код 
Чачка а Инђија у Стефановиће (Г. Милановац). 
Синови, Душан и Петар остали су у Јабланици. 

Најмлађи, сада почивши Петар (2000) имао је 
четворо деце; Мијаила, Родољуба, Милољуба и 
Гордану. Милољуб се никада није женио. Село 
каже “осто сиђелац”. Син Душанов, Томислав умро 
је у депресији од пића 1980. године. Остала деца: 
Мирослав се пензионисањем вратио Јабланици 
са супругом и остао упамћен као врстан мајстор 
брушења дијаманата на простору СФРЈ. Јерослав је 
умро а Томо 1964. емигрирао у далеку Аустралију 
(Перт). Расејању, сем Томислава, Тоћа, припада 
и Мирослављев син који живи у Бечу а ћерка 
у Италији. Све ово, испричао ми је Томислав, 
лета 2012. године. Одлучио је под старост у 75. 
години живота да напише тротомно сећање. Рече 
да је његов деда, Милан Мијаиловић посекао 
липу запис после рата, 1950. године ради зидања 
куће. Стари дом је празан, једино се његов брат 
Мирослав вратио домаћинству али у оближњу 
викендицу. Наставља Томо мирно, погледом кроз 
мене у долину, да ће се и он вратити, из Аустралије 
родној Јабланици, али у вечну кућу. 

Овчаревића заселак
Липа закрштена у дворишту Милорада 
Овчаревића. Ова кућа је сведок хапшења крстона 
од стране Немаца 1941. године. У послератном 
периоду липа је уклоњена ради градње нове куће... 
Милорадов син Војимир умро је 1963. године. 
Радивоје 1991. извршио самоубиство пушком. 
Трећи Милорадов син Добривоје није међу 
живима. Био је цењен мајстор машинац. Како то 
нажалост често бива, потомак није прихватио 
очев занат већ је отишао у другу крајност... Сад 

у Овчаревићима у окућници одсеченог записа 
нема мушких, само снаха, Ђорђа покојног, жена. 
А Ђорђе је био покојног Војимира унук. Записно 
место нема ко да обнови.

Овчаревића заселак 2
Јасен је био запис Божидара Овчаревића и посечен 
је у време Другог светског рата. Следеће године, 
1945. Божидару је погинуо син Јерослав као 
партизан, у Босни. Имао је Божидар Овчаревић 
три ћерке. Једна је умрла као девојка, друга нема 
порода а трећа се удала за Десимира Хаџића и 
родила три кћери. Ниједна није остала у кући свог 
рођења. Овај дом је празан. 

Павловићи заселак
Весо и Раде су браћа. Имали запис на ивици 
имања, до пута. Неко прича да су одсекли запис-
јабуку док је родјевала а неко да се и она урушила 
од себе. Трагедија вишеструка. Весо се обесио а 
касније и његова оба сина.  Десимир (1919-1972) 
железничар, дигао је руку на себе у Брусници а 
Добривоје (1922-1976) по изласку из душевне 
Болнице у Ковину на кућном прагу у Јабланици. 
Нажалост, и унук Зоран (1971-2007) диже руку 
на себе... Радов син Дарије, августа 1951. године 
на игралишту крај порте доживљава несрећу у 
двадесетој години живота. Његова невенчана 
супруга Јулка Б. Васић му баца каустичну соду у 
очи и он убрзо подлеже повредама. Други син, 
Драгољуб- Циле живи породичним животом, има 
двоје деце. Патрљак записа још је на раскршћу. На 
њега село ставља умрлице...

Чукаре заселак
На имању Јеремић Остоје, крушка запис. 
Овај топоним има висину 555м. О литијама, 
у Јеремићима је увек био предах и ручак за 

Испод ових “очију” је знак крста у кори, 11x12цм. 
Крушка самоникла, обрасла бршљаном, налази 
се између пута и речице. Близина фудбалског 
игралишта је добар топоним за проналажење. Ово 
место које сељани зову Порта је имало Задругу 
и продавницу мешовите робе чак 1904. године. 
Радошев отац Петроније Томашевић је једно време 
био благајник задруге а Богић Хаџић, магационер. 
У Порти, Богић је дужио магазу и триор (машину 
за класирање жита) до 1930. године. У послератном 
периоду, Задруга се гаси и 1970. Месни одбор 
Јабланице је физички руши. Касније, више пута је 
покренута акција да се од старог и новог, додатог 
материјала, сагради велика капела на гробљу. Моба 
је тим поводом почела надахнуто 1983. године 
али је брзо елан спласнуо и доживео свој врхунац 
разграбљивањем грађевинског материјала. 

У Порту (ређе Јабланичани кажу Састанак), чезом су 
долазили свештеник Добривоје Страњаковић и кмет 
села Милорад Мишо Хаџић. Најстарији мештанин, 
Радивоје Стевановић (1921) сећа се првог разреда 
свог школовања и литијске слике 1929. године. 
Свештеника би у порти чекао старешина села, 
учитељи и деца у колони, поређана по старијештву. 
Замомчени, спремних барјака. Увек, из Порте је 
кретала литија. Касније, Мишо Хаџић постаје кмет 
села и његово служење траје седам година. Подсећа 
на трагичну судбину свештеника Добривоја 
Страњаковића који је од стране СКОЈ-а ухапшен 
маја 1945. године спроведен у Крагујевац и тамо 
стрељан одлуком преког суда. До дана данашњег, 
протојереју Страњаковићу се гроб и не зна.

Мијаиловића липа
Од Порте стотинак корака, место другог записа. 
Милан Мијаиловић из Вујетинаца, дошао је на 
мираз у Јабланици Милуники Борисављевић, 
ћерки Перке и Алексија. Њих двоје, Милан и 
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крстоноше. Остоја се упокојио непосредно после 
Другог рата. Испод старе куће која још одолева 
је нова и знатно већа. Стара крушка “стамбол”50 
се осушила а наследник имања, унук Сретен 
(1934), Драгослава Јеремића син је 1952. године 
накалемио крушку “стевањушу” која рађа слатко 
и жуто. Ово стабло, између две куће, старе и нове, 
закрстио је отац Миленко Милованчевић 1991. 
године. Јагодарка је остављена да се врати сама 
мајци земљи. Стабло није велико изнад 5м. Запис 
личи на двопрст, обим дуба 110цм, урез крста 
30x10цм. Док је служио ракију, Сретен се хвалио 
унуком Немањом и тражио да их фотографишем. 
За старијег који је другак основац, рече да је са 
оцем отишао у шуму по дрва која благовремено 
спремају за зиму. 

Хаџићи подзаселак
Потес припада предеоној целини Чукаре. Милорад 
Мишо Хаџић је био Солунски ратник и кмет села. 

50 Стамболка- непознатог порекла, претпоставља се да је 
донета с Истока, а њен назив указује на град Стамбол 
(Истамбул). Некад је била заступљена, а данас је веома 
ретка. Једна је од погоднијих крушака за окућницу, јер јој 
плодови постепено сазревају, па може дуго да се користи 
и бере у више наврата. Сазрева средином јула. Облик 
плода је крушкасто издужен, мало повијен према петељци, 
зеленкасто жуте, а у пуној зрелости потпуно жуте боје. 
Плод је сочан и сладак, топљив, лепе мускатне ароме. 
Има осредње развијено стабло, дуговечно и отпорно на 
биљне болести, које редовно и богато рађа. Тражи плодно 
земљиште са добром ваздушном дренажом. 

Нажалост, није имао потомака. У време 1941-1942. 
његова трла у планини послужила је као скровиште 
пуковнику Дражи Михаиловићу. Објекат подрума 
“сувог зида” имао је малу собу а изнад, две собе 
и скривени дувар за оружје. Велики домаћини, 
Хаџићи су на својих 40 хектара доводили 20 говеда 
и преко 100 оваца на испашу. У тој трли, пуковник 
Михаиловић је дочекао вест да буде проглашен 
за Министра војног и команданта Југословенске 
војске у отаџбини (ЈвуО). Милорад Мишо Хаџић 
као јатак и четник, гине у Јарменовцима 1943. 
године. За разлику од њега, његова рођена браћа, 
имала су бројно потомство:

Никола; два сина и две ћерке

Раденко; пет кћери и четири сина

Рајица; четири ћерке и четири сина

Уз главни пут села била је запис-јабука али га време 
осушило. Нова јабука је посађена, није закрштена. 
Парцела припада Милану и Слободану Хаџићу. 
Близу ове јабуке је асфалтирано игралиште за 
мали фудбал и кошарку. О литијама, намењено за 
најмлађе многобројних Хаџића. 

Стековићи
Запис крушка изнад куће Микаила Стековића. 
Наследник имања је унук Бане (1959). Крушка 
има облик ћириличног слова Ч. Стабло старо и 
не рађа деценијама. Сорта “јарац”.51Крушка рачва 
необично, висина стабла је испод 10м. Обим дуба 
на 1м висине 75цм, прва већа грана на 1,60м од 
земље мерено. Уредна окућница, крај куће чесма 
зидана каменом мајдана Треска. Још старија 
крушка, предак описане полегла у траву и чека 
свој одлазак. У центру села, Бане и његова супруга 
имају продавницу мешовите робе. “Наша кућа.” 
Сви Стековићи истичу да је Драган Стековић 
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Срећко. То место и данас зову запис. “Нађемо се 
код записа!”

Томашевићи
Кућа Раша Томашевића је уз пут поћи његовом 
старијем имењаку и презимењаку. На месту 
данашње куће коју су Радош и његова Гордана 
саградили 1984. био је јабучар. Оставили су једну 
“Јонатанку” и закрстили је 1999. Висина воћке 
не прелази пет метара. У почетку је свештеник о 
литијама долазио под јабуку-запис, сада не. Сваке 
Беле суботе они окаде запис и опашу га црвеним 
концем и цвећем. Јабука рађа и прерађа, рекоше 
домаћини. Имају два сина, Николу и Немању. 

Гавриловићи
Заселак Конопљак, место зову Баталине. Било 
је ту језерце порибљено али је вода отишла 
у нетраг вољно, невољном руком човечијом. 
Расте само зуква јер је Баталина још увек 
подбарна. Записа нема. Постоји дивна црно-бела 
фотографија учесника игранке на Конопљаку 
у Гавриловићима, на Белу суботу 1930. године. 
Позира 87 душа. Радивоје Стевановић (1921) сећа 
се да су музиканти долазили и из других села јер 
су домаћини тадашњи, Миодраг и Радивоје добро 
плаћали свирку. Остао је у Јабланици у сећању 
највише неки Гвозден “Виолина” из Велеречи. 

сачувао црквени барјак крсташ пола века, од 
1941. до 1991. када су обновљене крстоноше у 
Јабланици. 

Глишовићи
Глишовићи. Липа, заселак Треска. Својом висином 
735м издваја се ова обла купа. Расута узвишења 
испод ње, леп видиковац. На једном од њих на 
уласку у двориште велика липа, добре вегетације и 
цвет њен шири мирисе с вечери када село утихне. 
Лале Глишовић није имао деце па је усвојио 
сестричину Госпаву. Госпава је сада покојна као 
и њен син Радиша. Драго, отац Радишин ожени 
се наново, Јоксић Новком из Врбаве. Изродише 
Славишу- Соја и Веру. Кажу комшије да је Новка 
била добра маћеха. Домаћинство живи и сада 
се презива Нешовић. Сојо ми је позајмио колор 
фотографију литијања о обнављања крста под 
овим записом 1991. године. Липа има у висину 
преко 20 корака. Обим дуба на метар висине 3,58м. 

Траг крста плитак али велики, 45x27цм. Најближе 
комшије су им Радисављевићи. Говоре и посећују 
једни друге. 

Ковачевићи заселак
Милош Ковачевић имао јабуку запис и био тражен 
по селима околним јер је “намештао кости” људима. 
Ту вештину наследио је као младић и усавршио на 
ситној стоци што је уобичајено за овај занат. Вољом 
Милоша, за живота, синови његови поделили су 
имање: Драгутин, Драгојле, Драгомир, Драгослав 
и Радослав. Стара кућа је празна. Драгојлов син 
Срећко, звани “маче” направио је себи нову кућу 
изнад старе. Разговарали смо телефоном, Срећко 
је поратно дете (1946) и сећа се прича да је пре 
рата између две парцеле била велика капија, са 
стране липа и јабука. Његов стриц Драгутин (умро 
1958) могао би више да каже, јер липе, јабуке, ни 
капије више нема. “Било је нешто сигурно”, рече 

51 Јарац- Сматра се да је поркело ове крушк из Мале 
Азије. Сазрева крајем јула, почетком августа. Плодови 
су крушкастог облика, средње крупни, танке, жућкасте 
покожице са израженим зеленим лентицелама. Месо плода 
је беле б оје, топљиво, сочно, слаткокиселог укуса, пријатне 
ароме и доброг квалитета. Отпорна је на већину биљних 
болести и штеточина, и у повољним условима, може да се 
гаји без заштите. Ово је веома ретка сорта, готово нестала 
с нашег подручја. 

1991. - литија о обнављању крста под записом
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Мићовићи
Љубов син Радомир имао је петоро деце. Богић, 
Бранко, Стана, Дринка и Мијо. Радомирова унука 
Биљана остала је у родној Јабланици. Њена сестра 
Милка удала се Гавриловићима у Велереч. Брат 
од стрица, Љубо има кућу у Луњевици али често 
свраћа у Јабланицу. Има Биљана две ћерке, обе 
школоване. Син јој је још основац у јабланичкој 
школи. Прича Биљана (удато Фемић) за липу у 
дворишту. Није зановљен запис а стара липа беше 
прозукла целим стаблом. За градњу куће, 1999. 
уклонише је заувек. Питали су свештеника за 
нови запис и он им је рекао да то треба да ураде у 
окућници и не мора да буде липа. 

Митологија Настиног дола
(место које није запис а говоре да јесте)

Заселак Драгојловићи, потес “Испод дола” или 
“Под долом”, Настин до, по баби Насти, најближа 
кућа је Милуна Драгојловића (1938). Близу је 
и Југослав Благојевић, наследник Настиног 
дола. Место је мајчевина почившег Гвоздена 
Ковачевића који је имао две ћерке. А Југослав је 
унук Гвозденов. Испод куће, воћњак нагло спушта 
у поток Бурњак. Место је тамно, у потоку много 
бурњака има, заштићене врсте даждевњака. (Sal-
amandra Maculosa). Постоји још увек народно 
веровање да се не сме таћи бурњак, може да писне 
и тада пукну уши човечије. Овог црног водоземца 
крупне жуте пеге су отров и опомена за предаторе. 
Ништа више. 

У потоку је извор од кога трну зуби. Вода извире 
змајевито из жила окамењене липе и јури у поток 
Бурњак. Липа се примила у стени и својом тишином 
као човеколики минотаур изазива зебњу душе... 
Није чудо стога, што одавде креће прича с колена 

на колено да се под овом липом, на води, у стени 
“забацивана грозница” и бацане чини на говеда. 
Овде нема светковина, ни прангијања, нико не 
залази у Настин до. Само је баба Наста причала уз 
шпорет, да је “неки веселник намерачио да окреше 
липетину у Долу, па умре одма`, без аваза...”

Код извора и липе није било самоубистава, 
разбојника ни весеља. Постоји веровање у 
најстаријих Јабланичана да је она запис који је 
неко давно заборавио а липа се свети. Догађај из 
педесетих година прошлог века се још препричава. 
Ковачевић Винка је са самртне постеље слала 
јетрву Миљојку да јој за`вати и донесе длан воде 
испод липе. Она је то и учинила али повратком 
кући, затече издахнулу Винку. 

Стари приповедају да су их мајке плашиле да ни 
случајно не залутају у Настин до... Деце данас 
под Тријеском нема. У Бурњак силазе само козе 
Милунове и враћају се пред мрак, саме све.

Благојевићи
У дворишту Жарка Благојевића (1937) била 
је одавно јабука али не и запис, дрво будимка 
закрштено 2001. године. Свештеник за Јабланицу 
годинама за Белу суботу под запис не долази, па 
његове Станка-Цаја и он окаде запис сабајле, 
опашу дуб цвећем и тако им почне преслава. 

Домаћин није сигуран да процени старост дрвета, 
видљива је велика рупа а једна грана понајвећа, 
суши се. Будимка рађа сваке године, чак прерађа 
као лета 2012. године када је све горело од суше. 
Да би продужили живот запису, премазали су га 
кречом због буба. Изнад окућнице је пут и леп 
видик на Треску. 

Светиња
“Знатна је Светиња на Црквини у селу Јабланица. 
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Ту стоји један камен с удубљењем. Једне године 
(око 1925) била је суша, па су на Црквини држали 
молитву за кишу и отада у тај дан држи се на 
Црквини (Светињи) вашар.”

(Борисав Челиковић, Светилишта рудничког 
краја, Крагујевац, Каленић, 1998, стр. 194)

“У детаљном опису Смедеревског Санџака (после 
1528) уписан је у манастир Пречиста (Ваведење 
Богородице). У дефтеру је убележен један монах. 
Манастир има приход од 130 акчи. У народној 
традицији забележено је предање да је код старог 
гробља на Светињи била црква.”

(А.С. Аличић, Турски катастарски пописи неких 
подручја Западне Србије, Чачак, 1985, стр. 255)

“Боље је очувано старо гробље на Светињи, крај 
речице. Ту је по предању била црква, те и сад стоје 
неколике крстаче и стубови. Неки и ово гробље 
зову маџарским а неки веле да је било српско и 
знају да је ту сахрање и свештеник који је служио у 
цркви. Место се зове “Светињом” јер се у удубљење 
на једном камену доноси вода из речице, па се ту 
умивају они који пате од главобоље.”

(Миленко С. Филиповић, Насеља и порекло 
становништва, Београд, САНУ, 1952, стр. 247)

“Извештај са археолошких ископавања на 
локалитету Светиња у Јабланици од 22. јуна до 15. 
јула 2005. године у организацији Музеја рудничко-
таковског краја из Горњег Милановца. Циљ 
ископавања је провера постојања темеља цркве. 
Сам локалитет се налази у атару села Јабланица, 
5км југоисточно од Горњег Милановца. Циљ 
овог археолошког ископавања је да се потврди 
или оповргне постојање објекта на локалитету 
Светиња. Због тога смо извршили пресек терена 
којим би се то утврдило. У сонди 1/5 константовано 
је поплочање око споменика у облику квадра, 
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сина новом “фићом” коју им је отац од продаје 
цигле купио, са нераздвојним другом су отишли 
на свадбу у Мрчајевце. То је било на Светог 
Прокопија 1971... Повратком са свадбе, пред зору 
су ударили колима у камен ограду милановачке 
цркве. Неко каже да су подлетели под камион а 
да је то било испред продавнице “Агростроја” 
преко пута СУП-а. Сем браће, погинуо је на лицу 
места и њихов сапутник и будући кум, јединац 
из Сврачковаца. Милан и даље није дозвољавао 
приступ Светињи. Славски колач носио цркви 
али није желео свештеника у кући. Кажу мештани, 
да су његовој мајци за живота пресахле очи од 
суза у потоцима. Мајка Миланова, Драгиња, 
вечно у црнини за унуцима, расплитала је косе 
често, бусала белуцима у груди на раскрсници 
из клетве, јер је син Милан туче...Миланова 
жена умрла је мучно, поједена карциномом. Он 
је спремио оне липове талпе записа за сандук. 
Нико у селу није хтео да се прихвати тога. Нашао 
је неког избеглицу који у незнању није знао какво 
ће дрво за сандук да скује. Причају да се мучио 
с душом много, није хтео цркву да помене. У 
ропцу, имање Светиње преписао сестричини и 
нестао из живих. Истога дана, његова сестричина 
преписала је катастарску парцелу Светиња, 
Српској православној цркви, црквеној оштини у Г. 
Милановцу. Одбор села Јабланица окупио се 2004. 
године и договорио уз благослов градњу Цркве 
Пресветој Богородици. Археолошка истраживања 
завршена су 2005. године. Епископ Жички 
Хризостом, 2006. године положио грамату у темељ 
храма уз чинодејствовање многих свештеника. 
Храм је никао и добио капу од бакра. Сваке године 
народ се окупља на Светињи. Сваки дан неко дође. 
Највише о Великој Госпојини. 

Томовић Милорад је рођен 1930. његова супруга 
Ленка (девојачко Ковачевић) седам година касније. 

а сонда 3/5 је показала да се иза њега не налази 
гроб, тако да је он у одрђеном тренутку постављен 
као часна трпеза. На целој испитаној површини 
пронађено је 24 гвоздена кованика, што нас 
наводи на претпоставку  постојања конструкција 
од дрвета. Традиционално, народ се окупља на 
Светињи на Велику Госпојину, што објашњава 
велики број рецентне керамике. Обрађен је један 
гроб који је био у оквиру ископа. Ископавањем 
није потврђено постојање цркве на том простору, 
а преслојци гарежи не могу потврдити народно 
веровање (предање) да су цркву спалили Турци.”

Ана Цицовић, Зборник радова Музеја рудничко-
таковског краја, бр. 5, Горњи Милановац, 2009, 
стр. 21, 22

Светињски вашар се одржава прве недеље по 
Великој Госпојини. Од 1953. до 1989. године није 
било масовног окупљања те последње недеље 
августа. Игранке су се догађале у Порти по 
литијама, један краћи период, 1945-1950. После 

тих година, вашеровање се преместило у двориште 
школе али без икаквог верског и традиционалног 
садржаја. До 1958. били су јабланички вашери без 
шатри, под ведрим небом, с музиком на “ладно” 
јер није село имало електричну енергију. 

Светиња заселак припада Стругаревићима. На 
том месту се завршавало спајање литијског круга 
крстоноша. Одавде су крстоносци одлазили 
својим кућама. Увече, игранка за цело село, што 
је био устаљени обичај за Шумадију. Светиња 
није сеоска итрина већ имање Јанковића. Отац је 
надживео сина, по женској линији то је породична 
ујчевина. Владимир Стругаревић је из Бруснице 
дошао на мираз Драги Јанковић. Син Михаило, 
погинуо је у рату Другом светском. Млађи Милан, 
прича јавно цела Јабланица, “боље да је он тамо, 
кости оставио. Свако помињање Светиње је 
Милан Стругаревић. Не по добром. Због њега је 
затрављена ова кућа. 

“Од увек се народ окупљао на Светињи. Био је ту 
гроб неког калуђера и ограђен тарабом. Деца су 
крштавана на камену на Светињи. Кад је сарана, 
меит трећи, последњи пут стане, спровод застане 
и очита се пред улазак у гробље”, прича Радивоје 
Стевановић (1921). Стругаревићи у Јабланици 
су били јака кућа. Милан кажу, особењак. Као 
власник парцеле на Светињи забранио је туда 
пролаз колима и поставио ограду.” “Политичка 
ситуација” му је ишла на руку. Није дао народу 
да се окупља. Растарабио је ограду монашког 
гроба и начуо да је ту можда црква, да има дуката. 
Копањем, Милан уверен да никаквог блага нема, од 
прекопане земље прави циглу. Посао му је кренуо, 
па је проширио производњу, одсекао липу-запис 
на Светињи јер му смета. Бансеком истругао талпе 
липовине и оставио да се суши. Хвалио селом како 
је липа лакорадно дрво. У Светињи, благоугодан 
мирис липовог цвета, нестао је заувек. Његова два 

„Светиња” 1950. године
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Имају сина Радослава и две унуке. Милорад памти 
литије јабланичке пре и у време Другог рата. 

“Немци нису бранили српске обичаје, народ се јесте 
уплашио ал` су крстоноше ишле Јабланицом до 
краја 1945. године. После је све замрло а обновиле 
су се 1990/91. Опет је све стало. Био сам одборник 
села 12 година, наша кућа прва имала купатило. 
Село је 1959. добило струју а 1966. године водовод. 
За нашу кућу, шталу и остало, из три пута смо 
направили на мобу 28.000 комада цигле. Ишло 
се кравама у поток а у кацама дрвеним довозила 
вода за циглу. Раније у селу, срце ти пева кад идеш 
у надницу ил` се враћаш. Данас нема ко да закука.”

У Јабланици има свега две куће Томовића. Они 
су пореклом с Рудника. Милорадов деда Богосав, 
дошао је на мираз жени у Јабланицу као удовац 
и повео шест синова својих, све један другом до 
увета. Његова потоња Ката (удова Јоковић) имала 
је ћерку из првог брака. У овој кући никада није 
било зле крви. Сви потомци обе родне линије 
друже се и посећују као најрођенији. У причи о 
крстоношама Јабланице, Милорад допуњује да се 
кретало барјацима не рано, око осам пре подне 
и опход селом завршавао се касно поподне. Није 
било одређене куће код ког домаћина ће ручати. 
Свако је износио и нудио шта је имао и свима би 
благоугодно. 

Милорад Томовић
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КАЛИМАНИЋИ
Друге Тројице

Како коме одговара

“Свега у селу шест записа, а заветина 
се држи на Друге Тројице. Раније су 
одржавали сеоску преславу на Белу 
суботу. Због Накучанаца, који су им 
том приликом долазили у великом броју 
и остајали по неколико дана, по сеоском 
договору променили су је, те су увели 
преславу на Тројице када и Накучанци” 

(Миленко С. Филиповић, Насеља и 
порекло становништва таковског среза, 
Београд, САНУ, 1997, стр. 218

Б-6   О-3
ХЦ-2   ДРЕН-1
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Новозакрштени
Вукашиновића заселак. На рачвању путева право 
идете кући Мића Повремовића а спуштањем лево 
у Вукашиновиће-Бранку, Мијославу и Мирку. На 
раскрсници је нови закрштени запис, млад цер. 
Пре неколико година посадили су претходни али 
га је суша убила. Овај нови, примио се. Обележје 
чува лепа дрвена ограда и капија украшена крстом. 
Тачка записа припада Мићу М. Повремовићу. 
Најближа кућа до пута је празна. Припадала 

обућару Момчилу Повремовићу који је умро 
2007. године. Момчило је имао занат и ортачку 
радњу иза Старог суда са покојним Храниславом, 
обућаром у центру Г. Милановца. 

Дрен
Ретко је наћи запис-дрен. Невелико стабло, симбол 
здравља и дуговечности, у засеоку Глишовићи, 
на имању Миодрага Глишовића. Деда Миодраг 

Доњи крај 

Крстоносање и закрштавање записа обновљено 
је у Калиманићима 1992. године. У међувремену 
је 2009. литија заобишла запис у гробљу. Није 
било заинтересованих. Доњи Калиманићи (Доњи 
крај) су заселак. Ту има Марковића, Срећковића, 
Алексића, Глишовића, Сретеновића, Радојичића, 
Вукашиновића, Повремовића, Дамњановића и 
Томића. Два засеока, Доњи крај и Локва имају 
своје једно гробље. Мештани осталих засеока своје 
почивше сахрањују у гробљу близу љутовничке 
цркве. Тако је одувек. Запис у гробљу Калиманића 
је цер, неправилне троугласте крошње, висине 
преко 10м. На метар од земље, обим дуба 3,20м. 
Крст у кори 17x12цм. Мештани кажу да је 
церу преко 150 година. Са околних брда, овај 
запис се издваја видљивошћу. Цер је у добром, 
вегетативном стању, нема спољних знакова 
пропадања. Његова бујна разгранатост је “разлог” 
да је 2007. Глишовић Радиша (1953) одсекао пар 
великих грана записа. У току сечења највеће 
гране, она се расцепила и пала на надгробник 
његовом оцу преломивши спомен! Још је чудније 
изобичајавање великог броја Калиманаца јер 
преслављају (све се своди на обедовање) Трећи 
дан Духова, Тројице, чак померају ову светковину 
у викенд, најчешће недељу, како им одговара. То 
правдају обавезама у пољским радовима. Догоди 
се да то не буде ни Друге ни Треће Тројице...
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(рођ. 1940) прича да се стари дрењак сломио једне 
зиме од снега. Младари су сами кренули из њега, 
поново је закрштен пре двадесетак година. Остао 
само један патрљак да сећа на ту зиму. Рачва се 
трокрако као тропрст не виши од 2,5м. Крст 
мален, обнавља се сваке године. На Друге Тројице 
2009. године домаћин под овим записом био је 
Радош Глишовић, отац три ћерке и са непуних 
педесет лета свог живота већ “дупли” деда. Радош 
има рођеног брата Ненада-Окца који је отишао 
на мираз у Прањане. У Глишовићима су две 
куће Ћирића (некада се презивали Вучићевић) 
Нешовића две куће и три домаћинства Глишовића 
који су род. У Миодрага Глишовића, за његову 
ћерку  Зорицу, на мираз је дошао Дејан Марјановић, 
родом од Прокупља. (село Мала Плана). Као 
успешан професионални камерман, својим 
средствима школовао је себе завршивши Духовну 
академију у Србињу (Фоча) у Републици Српској. 
У чину ђакона, саслужује у Храму Светог Николе 
у Брусници (Стара Чаршија). Освећењу записа, 
ђакон Дејан Марјановић, помагао је оцу Обраду 
Стевановићу. Колач литијски за следећу годину 
преузео је Милован Марковић, поштар са Локве 
у Калиманићима. Као рукоположен свештеник 
Дејан Марјановић отац троје деце (2 сина и ћерка). 
Добио је намесништво у Шумадијској епархији у 
селу Кутлово.

Увек у оваквим приликама, софра је напољу, 
између записа и куће Миодрагове. Постављен 
дугачак сто за госте. Све време, док смо обедовали, 
свирали су Цигани из Милаваца код Љига.
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КЛАТИЧЕВО
Треће Тројице

52
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Крушка у гробљу
До пута за Таково, с десне стране сеоско гробље. 
Потес припада коси Бубунског брда. Запис у 
гробљу сматрају главним а некада их је у селу било 
седам. 

Крушка53 је висока 10м крошња неправилна, има 
облик обрнутог срца. Обим стабла на 1м висине 
од земље 3,25м. На висини од 1,70м окренуто 
истоку је велико удубљење, рупа која пролази и на 
другу страну дуба. Вероватно је изазвана ударом 
грома јер је нагорела 40x25цм и у вертикали 
има осушених расцепљених стабала. Из тих 
патрљака ничу младари крушке. Поменута рупа је 
с доње стране дуба, окренута путу и налази се у 
централном делу, међу ракљама дрвета.

У рачвању, стабло има по две високе гране. Урез 
крста у кори плитак. Нагорели запис листа густо. 
Из његових шупљина излећу стршљенови. 

Гојко Поповић чита новине без наочара  а 
ближи се деведесетој. Рођен је 1927. године и 
памти крстоноше у селу. Крстоносци су обишли 
Клатичево барјацима по засеоцима последњи пут 
1943. године. Помиње деда течно и разборито 
сваки запис и заселак. 

„Гробље- Запис крушка “видовача”. Рађа понекад. 
Припадали смо ми црквеној општини Милановац. 
Поп Перо, касније Марко, служили су вечерњу 
литургију пред записом у гробљу увек уочи Трећих 
Тројица. Окупи се народа, деце и ђака. Ноћевали 
су у нашој кући. Мој деда Марјан, Милосављев 
отац Чедомир и Јосип, отац Живка Поповића 
су браћа рођена. После су поделили имање, ал` 
су увек свештеници коначили у Поповићима. 
Кретало се у литије испред осам ујутро.”

Пут крстоноша

Б-7   О-1
КР-1

Поповићи и Петровићи су фамилије и заселак. 
Милосав Поповић је имао запис цер. Сушно се 
био, вене тако а он га одсече. Било то негде 60-тих. 
Његовом сину Милораду (рођен 1941) одсек`о му 
дреш десну руку на вршају код Раденка Поповића, 
1971. године. Тек преш`о тридесету.. у најбољим 
годинама. Хвала Богу, могло је и горе. После они 
закрстили јелу, ал` се осушила. Милорад ради све 
левом, јак је. Старија ћерка Жана удала се у Љиг а 
млађа Жаклина још није, ради у Црној Гори.”

52 Клатичево- село у Такову, западно од Рудника, помиње 
се у турским пописима XVI века. У попису, 1559. године, 
непосредно после овог села убележен је манастир Св. 
Стефан са приходом од 200 акчи и напоменом да даје 
десетину од винограда који се налазе у његовој околини. 
Исте податке даје попис из 1572. године. Нема никаквих 
топонима у овом крају који би указали на одређеније место 
где се овај манастир налазио. Б. Челиковић, Светилишта 
Рудничког краја, Крагујевац, Каленић, 1989, стр. 136

Гојко Поповић

1

2

3
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Добричиће пут дели са Брусницом. Милутин 
и Обрен су кућа уз кућу, браћа ал` не рођена. 
Милутин има два сина Радослава (Трапа), Миша 
и ћерку Радовинку. У авлији су имали закрштену 
будимку. Обренов син Богољуб има 72 године а 
не сећа се јабуке записа. Као да је сада видим. На 
њеном месту је младар јабуке, али није закрштена.

Грујићи су заселак и бројна фамилија. Данас 
имају осам живих кућа. У њиви Петра Грујића 

био запис цер. Средњак. `нако. Осушио се, после 
рата извадише корен. Имање је наследио унук 
Љубивоје. 

Грујић Душан је исто им`о запис. Нема га више. Не 
сећам се дрвета.  

Радосављевић Младена Мирко. Цер био у имању 
Драгутина Радосављевића поиздаље од кућа. 
Драгутин је подиг`о три сина и ћерку. Лазар 
Радосављевић био кмет села. Нема више запис. Та 
кућа празна је.

Јоцаљевићи су Јовановићи. Имају надимак 
фамилије по неком Јоцаљу. У имању Раја 
Јоцаљевића био запис, нема га одавно. 

После се силазило низ Крстовиће до гробља. У 
поворци за литије никад није било више од 30 
младих глава. Само мушки долазе. Има три паузе 
док обиђемо село. Ручак (ужина) била је унапред 
зната годину дана.“ 

“То ти је та прича. Волео би да помогнем. Ал` село 
нема коме да прича. Добили смо школу после рата 
од негдашњег Дома. Сем клатичевске и деца из 
Калиманића долазила у школу. Данас имамо 230 
гласача. После Стевана Пурића први сам купио 
вршалицу у Клатичеву. Опслужујем села околна. 
С гувна узимаш ушур. На 100 кг пшенице 10 кг 
овршне мени. Нико се није бунио. Био народ радан. 
И срећан.“

У многим нашим крајевима се седмица по Тројицама 
назива по празнику Русалија. Тако, у Неготинској 
крајини је зову русалијска недеља, у Гружи русална 
недеља или русно време. И девојачке поворке тзв. 
Краљица, које се крећу о Тројицама, врло разговетно 
подсећају на русалке-водене виле древних Словена, 
за које се веровало да потичу од душа рано 

53 Видовача- Аутохтона сорта непознатог порекла, некада 
спорадично заступљена по целој Србији, а данас изузетно 
ретка. Назив је добила по периоду зрења, јер сазрева крајем 
јуна, око Видовдана. Има ситан плод зеленкастожуте боје, 
чиграстог облика, са танком и дугачком петељком. Месо 
је бело, меко, сочно и слатко, пријатне ароме. Плод ове 
сорте мора одмах да се конзумира, јер је склон гњиљењу и 
не може дуго да стоји. Стабло видоваче је средње бујности, 
пирамидалне круне. Релативно је отпорна према биљним 
болестима и штеточинама. 

преминулих девојака и утопљених жена којима нису 
одате посмртне почасти. 

Русалке се, према налазима етнолога Слободана 
Зечевића, јављају у уторак пред Тројице и пребивају 
у природи до уторка по Тројицама. За то време је 
опасно пети се по дрвећу, где оне бораве, а избегавало 
се да се овце шишају, да не би “ошантавиле” а људи 
добили болест “русу”. Ради заштите од русалки 
требало је имати уза се траву пелин и јести бели 
лук. По веровању, у шумама би хватале људска бића 
и голицале их до смрти а ако би некога намамиле у 
своје коло, тај не би могао да стане у игри. 

Други назив за данашњи дан је бели понедељак. По 
утврђеном правилу народног календара, беле недеље 
су оне седмице у којима се не посте среда и петак. 
Таква је и седмица која је данас започела, а пост је 
у њој, разрешен стога што за седам дана почиње 
Петров пост и траје све до Петровдана (12. јула), 
који се некад тако строго одржавао да је у летњим 
данима када је тако много послова, то одиста било 
право испаштање. 

РУСАЛКА- док је у Русији русална седмица у 
тројичкој недељи, код Белоруса је русална седмица 
после Тројица. Ове седмице су односили обучену 
“русалку” у жито, где су је остављали, ради заштите 
и рода усева. 
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Од цркве брвнаре
Рудничко-таковски крај има четири цркве брвнаре. 
Било их је више али су само остали трагови у причи 
народа. Од постојећих, једина којој се не зна година 
рођења и име ктитора је ова у Коштунићима. 
Посвећена Светој Петки, једна од најмањих у 
Србији, 8x5м. Вероватно подигнута после 1815. 
године када је плануо Други српски устанак. Ова 
црквица у својој историји доживљава и преживљава 
неколико пљачки и паљевина. Један од разлога њене 
покривености црепом, не шиндром је и то. Готово 
без црквеног инвентара, нападнута жишком, она 
пропада. Никада није била “главна” парохијска. 
Смештена у сеоско гробље, зато су је одувек звали 
капела. У њеној непосредној близини био је запис, 
храст. Очигледно у похари захваћен ватром, записа 
се не сећају данас ни најстарији Коштунићани. Само 
се с колена на колено преносила прича о његовом 
постојању. Нови запис није обновљен. 

Одувек је литија кретала зором испред капеле, цркве 
брвнаре. Тако је било до 1946. године. Од тада литија 
селом, од молитве до молитве није ишла. Мештани 
у Коштунићима чешће кажу молитва, но запис. На 
брдоделници која гледа на гробље и црквицу је голо 
брдо.

1. Молитва. Постојала је идеја тадашњег 
директора Југоимпорта- СДПР-а, генерала 
Јована Чековића (1946) у Коштунићима, да се 
по нацрту арх. Проф. Божидара Петровића 
на Молитви подигне црква брвнара. Епископ 
Атанасије Јефтић, као услужитељ епархије жичке 
2003. године је извршио чин освећења овог 
места за будућу богомољу. Топоним се издваја 
усамљеним младим цером али он није записно 
место, није закрштен. По усменом предању на 
Молитви је Орловић Павле причестио војску 

Пут крстоноша

Б-7   О-5
ХГ-1   ХЦ-2   Ј-1   КР-1

1389. године. Милован Савић-Гајовац (1936) 
међу најстаријим Коштунићанима али очуваног 
ума сећа се да су као ђаци пред крај Другог 
светског рата правили литијски круг само око 
цркве капеле и враћали се кућама. После 1946. 
године све у вези масовних, верских окупљања 
у Коштунићима је забрањено и кажњиво од 
стране власти. То није за чуђење јер срце Равне 
Горе територијално припада овом селу. 

2. Савићи- Јабука запис урушила се од старости 
осамдесетих година прошлог века. Из пања 
никла граница храст. Није закрштена. Место 
нико не дира и плуг га обилази. Њива припада 
Миленку Милановићу -Шојовцу (1919). Његов 
син се упокојио а наследник имања је Петров 
син Милан. Њиву и даље зову Молитва.

3. Дамљановића заселак. У ливади више куће 
почившег Љубише Дамљановића (1936-
1992) постојао је запис-крушка. Дивљака. По 
сведочењу његове жене Љубинке (1947) они 
су парцелу продали пре пола века, сада већ 
упокојеном Весковић Александру. Запис је 
искрчен да би земља имала више обрадиве 
површине. Александров син Петар није међу 
живима. У домаћинству је остала удовица Нада 
са сином Драганом. 

4. Толића коса. Храст цер

5. Маџаревац заселак. На брду био ограђен 
запис, цер. Продајом имања одсечен. У ливади 
Перишића закрштен нови. 

6. Чековићи. Јабука запис на међи.

7. Џојићи-Дамјановићи. Потес уз Леушиће ка 
Прањанима. На црквишту на имању Миломира 
Митка Дамљановића закрштен цер. 

6

3

4
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Толића коса
Велики заселак, потпуно ушорен. Добрим делом пут 
дели Толића косу на Прањане и Коштуниће. У оба 
села овог засеока домаћини су јаки “кромпираши”. 
Најпознатији и највећи произвођач кромпира у 
широј околини је Станко Косанчић-Томовић. Он у 
селу има и продавницу мешовите робе. Изнад врата 
пише Косанчић не Томовић, по правом презимену. 
Надимак-презиме дали су себи по некој чукун баби 
Косани која је била од Томовића. На Аврамовића брду 
поћи планини постојао је запис цер. Некада насеље, 
сада пуст предео који староседеоци само користе 
за испашу. Остало је предање да у Аврамовића 
гају беше велико маџарско гробље. Запис је нестао 
временом. Преко пута куће Страхиње Толића (1931-

2013) уз главни пут је цер запис. Млад, висок и 
обећава здравином. Закрштен 1997. године о Малом 
Спасовдану. Испод Страхињине куће била је јабука 
запис али се осушила. Због тога су закрстили цер 
изнад свог сењака. Кућа је жива, у њој има унучади. 
На Толића коси сем Дамљановића (10 кућа), су 
Томовићи-Томићи (4 кућа), Толићи (10 кућа), 
Џојићи-Дамјановићи (8 кућа), Глишићи (3 куће) и 
Мирковићи досељени (1 кућа).

Љубазни домаћини Толићи, пекли су ракију али 
су имали времена да попричају о закрштеном 
церу и литијама у селу. Сачували су фотографије 
закрштавања записа и уступили за преснимавање. 
Најзанимљивија је са комшинкама (Дамљановић 
Ана, држи икону Свете Петке са обе руке и Толић 

Душанка, придржава икону десном руком. 

Дамјановићи, Дамљановићи или Дамњановићи у 
Коштунићима исто је, зависи како је свештеник 
уписивао у књиге рођених. Са Ј их има највише а Њ 
у презимену три породице. Раштркани су чак на пет 
места по засеоцима. Томовићи (Косанчићи) изворно 
су Лисице. Зову их у селу Лисци. 

Маџаревац
Пут асфалтни води у овај заселак. Лако се налази јер 
сви знају где је кућа генерала Перишића. (Момчило 
Перишић рођен у Коштунићима 1944. године 
као генерал-пуковник постављен за начелника 
Генералштаба Војске Југославије 1993. године. 
Ослобођен оптужби за геноцид од стране Хашког 
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трибунала 2013. године).

На брду Маџаревцу, парцели Мира Недељковића 
био је запис цер. Ограђен летвама и звали су га 
Молитва на Маџаревцу. Гром га гађао пар пута. 
Мирослав Недељковић је продао поменуту парцелу 
1957. године Раномиру Томовићу из Коштунића. 
Временом,  храст се осушио и одсечен је. Пањ је 
нестао. Пар стотина метара испод, са леве стране 
пута, у ливади Ђорђа Перишића је нови запис. 
Храст-граница закрштена 2007. године. Место није 
ограђено али се лако налази, у средини је између 
два цера сличних година. У лето, запис може да 
“изненади” јер се у њему “легу” стршљенови. У 
Маџаревцу има три живе куће Перишића. Ђорђу 

Поручник Звонимир Вучковић (у бради), 
командант Таковске бригаде, са својим 
пратиоцима поред записа - храста у 
Коштунићима, засеок Маџаревац, 1942. године.

(1938) и Нади (1951) деца, син и ћерка живе у Чачку, 
где су засновали своје породице.

“Једна је довољна, две много а три је мало!”

Овим речима пожелео ми је добродошлицу домаћин 
крај лампека, Божимир Чековић (1937). Прича да 
је ова година много боља него лањска за “ранку” и 
“маџарку”, али горе у планини (Равна Гора) где му 
је на испаши сваки дан 17 крава, трава је из године 
у годину све сувља. Он и његова супруга Младенка 
(1942) су се на литијама бегенисали (упознали) јер су 
из истог села, заселак до засеока. Шали се домаћин 
да су били “још ђеца”. Запис на међи Чековића, 
Милована и Момчила уз њен је заселак Мирковиће и 

ту су долазили људи коњима о Спасовдану, простру 
шареницу у траву, сви се погосте, ватра заложи за 
бакрач вруће која се увек кувала од благе ракије, 
шљивовице. После рата није ишла литија селом, поп 
није кадио записе али је улазио у куће о славама и 
преслави. То није смео нико да забрани. Као да плете 
повезицу говорљиву, Божимир ми истиче да зато у 
Чековићима никад лопов није појава и да су им све 
куће у “џемату” одувек откључане. Чак и данас. На 
међи коју помиње био је храст-граница, закрштена. 
Метар у пречнику. “Крошњаст као босиок. Око њега 
тараба с капијом. Нико не зна зашто је Милован 
(1923-2010) осек`о запис. Од тада 25 година. Сви га 
одвраћали. Није био залуђен политиком, али у главу 
насадит јесте. Има 4 године како му жена Зорка лежи 
непокретна, оба кука сломила. Ћерка и зет живе у 
Милановцу, али су сваки викенд у Чековићима. 
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О Спасовдану 1997. године на истој линији међе 
двадесет корака изнад, ближе путу је јабука дивљака, 
нови запис. Има крст. Јабука није к`о онај цер, ал` 
рађа. Каже Јово (генерал Јован Чековић) да се у 
Америци много тражи сирће од дивљаке, то чисти 
масноћу у крви.”

Џојићи 
Потес зову Косица а место Црквине. Припада 
Џојићима-Дамјановићима. 

“Прича се да је била `маџарска` црква под Џојића 
(Дамјановића) кућама у кршу поред Чемернице, 
па је Чемерница потопила цркву и све око ње, а 
око се налазила као нека `варошица`. Одатле су се 
`Маџари`преселили на Маџаревац, а после побегли 
(због снега који је пао на Петровдан).”

(М.С. Филиповић, Насеља и порекло становништва 
Таковског среза, 1997, стр. 164

Капела на гробљу  у 
Коштунићима
„Село Коштунићи, у коме сам се родио, спада у 
већа села таковско-рудничког краја, али његова 
је карактеристика да има само једно гробље. На 
том гробљу, које се проширује исто као и гробље 
у Горњем Милановцу, постоји једна мала дрвена 
црква, посвећена је Светој Петки. Црква је 
изграђена у првој половини деветнаестог века, тачан 
датум се не зна, али се претпоставља да је то негде 
око 1840. године. Народ је стално ишао у њу, јер су 
нама најближе цркве биле у Прањанима и у Брезни. 
Памтим годинама, током ускршњег поста, мајка би 
нас почела припремати за причешће. Причешће је 
вршено једне недеље, ближе Ускрсу и та мала црква 
била би пуна народа. У најбољем случају, у цркву је 
могло стати сто душа. Ми смо ту цркву звали Капела. 
И зато се у разговору, када се говорило о причешћу, 

најчешће говорило:”Ми ћемо се причестити у 
Капели.”

Ове, 2015. године, био сам на једној сахрани на гробљу 
у Коштунићима, и док је свештеник припремао за 
опело, ја сам пожелео да видим Капелу. Запрепастио 
сам се када сам видео да се врата на цркви не могу 
затворити, да су икривљена и демолирана. У цркви 
још постоји нека врста олтара. Мислим да се виде и 
неке старе књиге. Кров је сав искривљен, са рупама 
на црепу, којим је црква покривена. Цео изглед 
показује једну зграду која одавно пропада и која ће се 
за наредних пет-шест година срушити.  Тај призор ме 
је пренеразио, уплашио и натерао на размишљање. 
Пре свега какви су ти моји суграђани који сада живе 
у Коштунићима, који су дозволили да им стара 
црква дође у овакво стање. Да ли они помишљају 
да их њихови прадедови, дедови и очеви гледају из 
гробова и упућују им прекор што су дозволили да 
црква у којој су вршена причешћа скоро један и по 
век, почне да пропада.

Ја сам закључио да су најодговорнији људи у селу, 
од чије је активности зависио напредак села, 
заборавили ову богомољу. Закључио сам да ми 
немамо ни свештенике, ни општину, па ни државу. 
Увек мора постојати неко,ко је одговоран за овакве 
ствари. 

Наши свештеници више личе на сервисере машина 
за прање веша. Имају мобилне телефоне, и коме шта 
треба од парохијана, он пријави, свештеник дође и 
рутински то отаља. Да је другачије, не би ова стара 
црква овако јадно изгледала и спремала се за крај. 
Кроз ову цркву су прошли ратници свих ратова које 
је Србија водила, ту су се вршила прва причешћа. 
Ова црква је историја села и она мора имати значај 
који јој припада.“ 

1. октобра 2015. године

Ј. Томовић, Саговорник из провинције, Горњи 
Милановац, Графопринт, 2017

Томовића брдо
У засеоку Томовићи, на потесу Томовића брдо 
постоји запис. Имање припада Миловану Томовићу 
(1933.), закрштена крушка водењаја, калемљена. Њу 
је засадио Милованов отац Тихомир (1896-1977) 
на месту претходног записа - цера, који се осушио 
од старости. Ова водењаја рађа периодично, у 
просеку сваке треће или четврте године. Доласком 
свештеника Дејана Ракића на ту парохију, 90-тих 
година прошлог века, кађена је неколико пута и 
обнављан урез крста о Малом Спасовдану. Од 
пре пар година запис је у окружењу шљива које је 
засадио Милованов син Драгиша (1959). Укућани 
место зову шљивик.
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КРИВА РЕКА
Бели петак

Б-2   О-1
ХЦ-1
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“Лојине кућерине”
Невидљива тромеђа Шилопаја, Криве Реке и 
Давидовице, налази се на рачвању локалних 
путева иза шилопајске цркве. Путем, ка узвишењу 
Голубац, (453м н.в.) и Давидовици су напуштен куће 
Бојовића. Некада је ту био запис. Остале су само 
угљенисане гране записа и непознати надгробник, 
можда кенотаф, преломљен и положен у траву. Мере 
стуба који вири из земље су 50x36x20цм. Љуспасти, 
непостојани бранетински камен не показује трагове 
орнаментике и није датован. Преломљени комад 
има дужину 110цм и чува загонетку. Ову ливаду 
зову по Лојиним кућеринама- Лојовача (наводно је 
била део поседа извесног Турчина Лоје из Бруснице. 
Ту је напасао стоку. 

“Турски заповедник нахије звао се муселим 
(војвода) а поставио га је турски султан. Седиште 
нахије премештено је са Рудника 1813. године у 
Брусницу. Путописци су забележили да је крајем 
18. века у Брусници било шест турских кућа. Уз 
брусничко православно гробље у Врбљу, било је и 
турско муслиманско гробље. Муслиманско гробље 
је растурено после 1830. године пошто је Србија 
добила своју аутономију, а Турци се одселили.”

М. Кале Миловановић, Брусница под Рудником, 
Горњи Милановац, 2000, стр. 34

Касније, назив топонима се мења у Маџарско 

гробље, Пољану или Брдо. Велики комади ових 
надгробника су после Другог светског рата од стране 
мештана коришћени као грађевински материјал. 
“Код Гробља” има основа, јер је приликом градње 
пута у селу, друге половине деведесетих прошлог 
века, булдожер ископао шест надгробника и остатке 
људских костију. Булдожериста је изненађен рекао, 
да је знао шта је испод, никада не би дошао на овај 
терен. Мештани су кости наводно бацили у поток а 
камен искористили за подлогу пута.

Вратимо се запису. Остао је његов обрис као 
фотографски траг на Ц/Б негативу 6x6цм, 
захваљујући пензионисаном фотографу из 
Давидовице, Велисаву Вуловићу. Пронашао сам 
поштара Радича, власника ливаде коју описујемо. 
Он је на служби у Г. Милановцу.

“Запис је био цер. Тамо деведесетих, међу ракљама 
стабла налегли се стршљенови. Рој бивао већи и 
опаснији по људе и говеда. Годину, две пред оно 
бомбардовање, натопили смо старе крпе нафтом и 
запалили у запису. Стршљенови изгореше али ватра 
уђе у шупљине и нисмо могли да је угасимо. Неколико 
дана је тињало. Тако и освануло. Разбуктала се ватра 
и он се нак`о начет урушио гарав и потамнео. Није 
му било спаса,” рече Радич Бојовић у телефонском 
разговору. 

У гробљу
Ово мало село у попису становништва 1910. године 
имало је 71 живу кућу и 436 становника. Сада је 
четири пута мање. Стршљенови, (њихово паљење) 
били су погубни и за овај запис. У засеоку Голубац 
или Горњи крај је сеоско гробље и запис, храст-
граница. Тачније његови угљенисани остаци. 
Расушено трупло било је идеално место за рој и 
легло стршљенова. Наиме, 2004. године мештанин 
Радич Бојовић и Драган Бојовић Цумпо из Мутња 
запалили су шупљину дуба али је ватра захватила 
цело стабло. 

Угљенисани стуб преосталог записа висине преко 
2,5м подсећа на индијански тотем. Испод су сагорели 
и окамењени остаци границе. Место је искоришћено 
као привремено сметлиште о сахранама и задушним 
данима. Мештани одавно планирају да обнове 
запис закрштавањем границе тик уз претходну. Не 
знам јесу ли приметили да се и ово стабло расушује 
у крошњи од последице близине ватре паљена 
поменутог. 

Мештани су кости наводно бацили у поток а камен 
искористили за подлогу пута. Вратимо се запису. 
Остао је његов обрис као фотографски траг на 
ц/б негативу 6x6 цм, захваљујући пензионисаном 
фотографу из Давидовице, Велисаву Вуловићу. 
Пронашао сам поштара Радича, власника ливаде коју 
описујемо. Он је на служби у Горњем Милановцу.
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ЛЕУШИЋИ
Прве Тројице
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Пут крстоноша
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Леушићи нису велико село али већ имају две 
монографије, хронику села “Леушићи”, Сретена 
М. Јевтовића (1997) и “Перишићи од Кремена”, мр 
Живка Перишића (2012). Било је најпоузданије да 
водич о закрштеним стаблима-записима Леушића 
буде управо Живко Перишић, дугогодишњи 
новинар (1947-2016).  

Знајући да је литија селом прошла далеке 1944. 
године уздао сам се и у казивања два Леушићанца, 
Ненада Неша Марјановића (1926) и Предрага 
Милосављевића (1933).

Литија је Леушићима ишла хронолошки од записа 
до записа, овим редом:

Ненад Марјановић
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Повито брдо, храст цер
Запис постоји. Место, сеоска утрина. Некада 
је запис био ограђен прошћем и близу школа. 
Упркос старости цер је у солидном стању, није 
болешљив али ни много порастао. Можда је томе 
допринело његово вегетативно окружење трња, 
младара багрема и разноразног шумског растиња. 
Близу асфалтног пута а тешко видљив. Урез крста 
нестао у кори. Обим дуба на 1м висине од земље 
измерено 2,45м. Висина стабла испод 10м.

“Вашар на Повитом брду је одржаван на Прве 
Тројице, када је сеоска преслава. Тада гости који 
дођу на преславу, после свечаног ручка заједно 
са својим домаћинима одлазе на вашар, који се 
одржавао код школе. Када је Повито брдо 1958. 
пошумљено, место одржавања вашара је померено 
за 200 метара и народ се окупљао испод кривине на 
регионалном путу Горњи Милановац-Пожега. Тог 
дана на вашар су долазили мештани из суседних 
села, који нису преслављавали. Играла су се 
“четири кола” и била је то могућност да момци 
и девојке измене љубавне поруке, а њиховви 
родитељи да још једном “осмотре прилику.” Од 
1965. године ...”овај вашар се не одржава, јер је 
нагло почело одсељавање, а све мање мештана је  
преслављавало.”54

Продановићи
запис кога више нема

Имање је припадало Божу Продановићу и 
наследили су га његови синови Живота и Душан. 
Најстарији мештани не сећају се судбине цера, 
кажу да се он осушио, вероватно урушио сам 
пре почетка Другог светског рата. Имање је 
наследила Олга, Душанова ћерка. Ту сада проводи 
пензионерске дане са својим супругом. 

Милосављевићи
запис храст лужњак

Одсекао га је власник имања Драгослав 
Милосављевић 1962. године. По причи његовог 
сина Предрага, отац је то морао да учини ради 
сигурности околине. Дуго је био видљив пањ 
записа, до деведетих година прошлог века. Место 
је у ливади изнад пута, где пут вијуга и води 
чемерничком пољу. 

54 Ж. Перишић, Перишићи од Кремена, Горњи Милановац, 
Музеј рудничко-таковског краја, 2012, стр. 35
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Жижовића 
грм-храст лужњак, највидљивији запис

Од три велика стабла храста, највећи је био 
закрштен. Урушиле су га године. Ту је пањ 
одсеченог записа. Његов “брат” положио је своје 
трупло у траву. Круни га време. Од тог “тропрста”, 
средњи-најмањи опстао је и још одолева. Посађен 
је нови, млад наследник-Жижовића запис кога 
штити дрвена ограда. У књизи “Леушићи”, Сретена 
М. Јевтовића објављена је прелепа ц/б фотографија 
седог бркајлије Велимира Веља Жижовића (1881-
1970) како седи крај старог грма својих предака. 
Занимљива је још једна фотографија овог старине, 
фото-порцелан на породичној гробници сеоског 
гробља. Велимир је сахрањен између две супруге, 
почивше Перунике-Персе (1884-1924) и Катарине-
Кате која га је надживела (1896-1971).

“Вашар под Жижовића грмом одржава се прве 
недеље по Петровдану (12. јула) и некада је тејао 
по неколико дана. Био је то надалеко чувен 
вашар где су посетиоци долазили из Чачка, 
Горњег Милановца, Ваљева, Пожеге, па чак и из 
Крагујевца и Ужица. Постављане су шатре са 
мноштвом музичара стизали су рингишпили 
и на десетине разних продаваца за забаву и 
слаткише а било је и робе за широку потрошњу. 
Под шатрама се уживало и веселило уз пиће и 
печење са пања. У годинама после Другог светског 
рата на овом вашару окупљало се по неколико 
хиљада посетилаца. Остала су сећања и приче, 
које су преношене од старијих мештана, да су 
се често догађале туче, а обично су почињале 
задњег дана његовог одржавања. Туче су обично 
започињали старији момци, па чак и ожењени, 
са неким из других села. Изазивачи кавги, како 
се причало, били су посетиоци из Миоковаца и 
Горње Горевнице код Чачка. Тада су се обавезно 
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удруживали Леушићанци, Коштунићани и 
Прањанци, када “премлате ове испод Јељина.” 
(то је велико брдо између Срезојеваца и Горње 
Горевнице, које је представљало границу 
Таковског и Чачанског среза). Пошто њих најуре, 
често се догађало да су “рашчишћавали” неке 
своје рачуне, па су туче настављане. Сада се вашар 
под Жижовића грмом не одржава и остало је једно 
сећање о коме причају старији посетиоци. Треба 
поменути и једну занимљиву манифестацију, која 
се у Леушићима одржавала од 1985. до 1995. године, 
убележену у званични календар туристичких 
догађања Србије. Реч је о сеоско туристичко-
забавној манифестацији “Цвет ливада” која се 
одржавала у недељу када је вашар под Жижовића 
грмом. У сарадњи са Туристичким савезом Србије, 
ову смотру је покренуо и организовао угоститељ 
Љубодраг Љубо Лукић (1933-2002). Леушићанац, 
како је себе представљао.”55

Љубо кафеџија (његова кафана је преко пута 
грма) у намери духовне обнове села и неговање 
традиције обновио Жижовића запис 1993. године 
садњом младара храста-лужњака. Освећење 
записа обавио је тадашњи парох брезански, јереј 
Љубиша Милић са Савинца. 

Перишића запис 
Храст-граница
Од главног асфалтног пута иде се насутом благом 
узбрдицом поред Спомен дома ка Перишића брду. 
Преко пута куће Мирослава Перишића на ивици 
церовог забрана је овај запис. 
Претходни се осушио, нова граница је закрштена 
1978. године. Видљив је плитки крст, 15x25x38 
цм, урез секиром, бојен сиво. Сваке Прве Тројице 
запис се кади и кити цвећем. Мало напред је 
родна кућа новинара Живка Перишића и топоним 

новијег датума, Антене. Емитери мобилне 
телефоније су постављени у Живковој окућници 
на коту (548). Ту је 1943. Равногорски покрет имао 
сталну радио-станицу.

Са овог места прелеп поглед на Овчар и Каблар 
инспирише сећањем на древну песму насталу 
1885. године. Њу су спевали млади Херцеговци, 
добровољци својој браћи прекодринским Србима 
у Српско-бугарском рату:

“Са Овчара и Каблара
чобаница проговара:
Српски кнеже, прими наске
у редове србијанске.”

Кремен (на Игришту) 
запис-храст граница
Познати топоним и каменити врх Кремен(645м). 
С његовим именом постојао је фудбалски клуб 
(1950), Земљорадничка задруга (1961-1971), 
кафана Љуба Лукића “Кремен” (1970) и два 
музичка оркестра, пре и после Другог светског 
рата “Кременци”. На Игришту се играло лопте, 
много раније клиса, труле кобиле... Отуда назив 
такав за ову зараван између Великог и Малог 
крша. Место записа зову Срећковића сокак. 
Закрштена граница уз пут. Овуда се нажалост, 
ретко пролази. Ко зна, на добитку је јер се овуда 
скраћује путовање 7 км за горња села. 

Поменути запис није горостас, обим дуба на 
метар висине од земље измерено је 1,70 м. Урез 
крста нестао. Парцела припада Брковићима из 
Теочина. Зову је и Бјеле плоче. Некада се литија 
овде одмарала ужином и настављала до крајњег 
одредишта, Састанка на Повитом брду. 

Предраг Милосављевић

55 Ж. Перишић, Перишићи од Кремена, Горњи Милановац, 
Музеј рудничко-таковског краја, 2012, стр. 35, 36
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Пут крстоноша

Б-6   О-2
OP-1   Л-1

Само једна мирише
Липовац припада Општини Горњи Милановац 
али је некада био у Нахији крагујевачкој, што га 
издваја од осталих гружанских насеља која су 
била под Рудничком нахијом Бечким споразумом 
Милоша Обреновића и Марашли Али Паше, 
септембра 1815. године. Знатно пре, 1476. године, 
Липовац је имао 6 кућа и обиље стабала липа која 
су мирисала крајем пролећа. Отуда име села. Два 
су засеока Горњи и Доњи крај. Најбројнија задруга 
су Жиловићи а међу најстаријим у селу Милосав 
Жиловић (1934). Он и његова Станка исто су 
годиште, имају двоје деце, четворо унучади 
четири праунука и кажу двоје је “управо на путу.” 
Милосав се сећа литијских барјака који нису 
завијорили селом од Другог светског рата. Зна сва 
записна места у Липовцу.

Порта
Центар места и засеока Горњи крај. Порта је 
ограђена “градом”, каменом оградом жутог 
пешчара. У доњем крају порте је часни престо 
сивог камена. Плоча има мере 74x64 цм, дебљине 
11 цм. Ослоњена је на стуб 64x19 цм. Стуб је 
уклесаних слова у осам редова: “Овај спомен 
подиже Владимир Марковић из Липовца себи и..”

Друга страна такође има осам редова и датована 
је: “Својој мајци за здравље 1875. г.”

Трећа страна стуба украшена је крстом 34x14 цм, 
дуплог реда дебљине 1 цм. Крстолико обележје 
“држи” уклесан рам у камену 48x21x3 цм.

Некада је овде био запис уз часни камен али се 
осушио. Нов орах обновљен је и закрштен 2002. 
године. Стабло младо, али има плодова. Са овог 
места, из порте, литијски опход кретао је селом. 

1

2

3

4

5

6

Заветним данима и лети, децу су ту крштавали. 
Долазио је јеромонах игуман манастира 
Враћевшница Саво Николић (1928-1998).

Порта и липа
Неколико деценија часна трпеза није имала 
запис уз себе. Липовац је закрстио липу у шпицу 
порте, до пута и раскрснице. Липа је велика, 
има обим дуба, 2,35цм и висину испод 20м. Знак 
крста видљив с пута. Та липа запис мењала је 
главни у порти. Испод је пут за Саставке, ка 
Липовачком потоку и манастиру. Порта је на 
обрешку. Најближе куће су Ђоковићи (Ђокићи) 
и Кузмановићи (Кајмаковићи). Многа дворишта 
близу порте ограђена су “градом” сувим зидом 
камена. 

Милосав и Станка Жиловић
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Горњи крај
Запис дуд, осушен и извађен 1997. године. Испред 
куће Иванке Жиловић било је четири дуда а један 
је закрштен. Имање је наследио Иванкин син 
Владимир са породицом. Запис није обновљен. 

Горњи крај
Запис крушка “топчидерка” у планини. Окућница 
Свела Луковића. Крушка се осушила, запис није 
обновљен. 

Заселак Гружа у имању Будимира Буда Луковића. 
Крушка запис “медњача”, осушила се од старости и 
нестала. Наследник Зоран није обновио запис. 

Главица-гробље, запис липа
Са овог места настало је село на десној обали Груже. 
У гробљу Главица било је остатака цркве посвећене 
Светом Архангелу. Ту је по предању било обиље 
столетних липа и све су мирисале. Испод гробља 
ишао је пут за Карановац. Липовац је б ио изложен 
честим пљачкама хајдука и јаничара. Из Доњег 
краја, са Главице, већина се повукла планини, у брда, 
уз каменичку и враћевшничку реку. Некадашњи 
главни запис нестао је нетрагом времена. Порта 
је остала у Горњем крају, нов орах а продавница 
закатанчена. Врат некадашње задруге су пано за 
умрлице. Град порте урушава се. Име Липовац 
остаје и податак да ово село у горњомилановачкој 
општини даје најмању шумовитост, свега 19%. 
Поћи порти у Горњем крају, видљива је тријангла, 
раскршће и стуб далековода. У земљи је мали крст 
од дрвета и о њега ослоњен мали камен да свеће 
не нагоре дрво. Сваке године, када прођу литије, 
на водену суботу, жене и деца ту пале свеће за 
утопљене и обешене. Да душе њихове не одлутају и 
да од злих облика сачувају село Липовац.
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ЛОЗАЊ
Прве Тројице

Б-6   О-2
OP-1   КР-1

“Сеоски кмет је сазив`о на све скупове а објављив`о “пандур” без добоша, Милинко 
Нешковић. Он је звао и на збор у Општину. Горњи Бањани су били центар за Општину, 
Полом и Лозањ. С вако село има “Састанак”. То ти је сеоска утрина. Литије су кретале 
са Састанка, близу Кузманове куће. Па на Божовиће до ораса и у Гачиће (заселак од 20-так 
кућа). Од Божовића се кретало Чуљковићима на брдо, па до Гачића. Три записа укупно. 
Данас су остала само два...” Ово је прича најстаријег у селу, Гачић Радише (1922. године). 
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пута. На имању Радојковића, близу куће су два 
ораха-записа, стари и нови. Стари орах је оронуо, 
црвоточан и располућен својом висином. Није 
виши од десет метара. Нови запис је изданак 
претходног. Закрштен почетком деведесетих 
година прошлог века. Сваке године уочи Првих 
Тројица сеоске преславе, долази свештеник у 
Лозањ из Горњих Бањана да обнови закрст. Млади 
запис је надвисио стари и његов обим на висини 
1 метра је 2,10м. Прва грана у висини 2,5м. Испод 
ове гране назиру се три закрста стабла; 20x14 цм, 
14x7цм и 10x7 цм.

Домаћин, Радојковић Радомир (рођ. 1953. године) 
живи са супругом Косом (рођ. 1955. године), 
родом из Јошанице код Фоче. Имају три ћерке и 
четворо унучади. Радомир прича да је ово имање 
купио његов деда Јовиша 1926. године од Бошка 
Божовића. 

О овом занимљивом месту је писано неколико 
пута. Најдетаљнији опис дао је Лозањац Радош 
Гачић, историчар уметности-кустос, за Зборник 
радова милановачког музеја:

 “Једна од најстаријих у таковском крају је црква 
брвнара у селу Лозњу. Према једином, до сада 
познатом извору, саграђена је око 1733. године у 
периоду аустријске владавине на овом простору. 
До данас је сачуван само горњи део часне трпезе 
кога је на камени стуб 1887. године “на старом 
црквеном месту у свом имању” подигао Илија 
Божовић из Лозња. Црква брвнара у Лозњу 
налазила се на месту званом Црквине близу реке 
Дичине, на њеној десној обали. Према писању 
М. Филиповића који је детаљно истраживао 
таковски крај од 1950-1954. године, на том месту 
била је дрвена црква у турско време, а око ње је 
било гробље. Остаци гробља видљиви су и данас 

Усуд Ристовића 

“Душан Ристовић ти је био тако, главни у селу после 
рата. Ја сам по његовој наредби као надничар у име 
села мор`о да исечем запис на Састанку. Та утрина 
о литијама на Прве Тројице била место за Сабор. 
Сеоска игранка увече, по крстоношама. Састанак 
је имао две вајлике. Једна од тих јабука би запис. 
Била су ту два задружна салаша и велики вајат. Он 

је служио као притвор. Ко је у селу осумњичен, ту 
да преноћи затворен док се не докаже несуд или 
кривица. Отприлике 20 ари заједничке земље са 
записом, вајатом и салашима. Ја сам то урадио по 
наређењеу. Давно беше ал` се не сећам тачно, пред 
литије1955. године.

“Душан је узурпир`о ту земљу око записа. 
Присвојио, није му се добро вратило. Нека му је 
Богом просто. Душанов син Милан је имао два 
сина. Један је умро као младић од болести у 17. 
години живота. Па умре после мајка за сином. 
Мученица. Е после тек, умре Душан и на крају баба 
Добринка.  Несрећи нема краја. Миланов рођени 
брат је отишао на дедовину у Озрем али нема 
мушки потомака. Недавно га жена напустила. Он 
је радник, али се мучи са самоћом. Милан има још 
једног сина Горан који живи у граду. Нема ти он 
деце. Да простиш, жена му је “богомрзна”, тако 
се прича. Црногорка. Ретко види село а чељади 
нигде. Велики је радник Милан. Има 16 крава, пар 
јуница, телад... Предаје млеко. Са тим грех окајава. 
Мука је музти краве а полагати стоци сам. Шта 
ћеш. Долази свештеник задњи` година те окади 
место. Ми се окупимо. Место вајлике је клен ал` 
није закрштен. Нема Милана. Ја сам провео 10 
година у Чикагу као радник у фабрици и вратио 
сам се. Уби самоћа у туђини. Како је њему овде, 
`вако самом, то само драги Бог зна.”

Ово ми исприча Илија Живановић (1934) из 
Лозња. Срео сам га у њиви коју је трактором 
тањирао. Имао је толико времена да стане, 
искључи машину али није силазио са ње. Журио 
је пре кише. 

Између старог и младог записа
Потес Дуварине је у залеђу брда. До њега се долази 
лако прелазом реке Дичине са главног сеоског 

Илија Живановић
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у облику неколико камених споменика, тесаних 
и неотесаних камених стубова, који провирују из 
земље. 

Филиповић даље наводи да су цркву Турци 
запалили и да је 1862. године подигнута нова 
црква, зидана, али не у Лозњу и не на том месту 
него у Бањанима (Горњим) у истој парохији. На 
старом црквеном месту остала је само камена 
трпеза и споменици-једини сведоци да се ту 
некада налазила богомоља. 

Народно предање каже да је била једна од највећих 
и најлепших од свих цркава брвнара. Чак постоји 
прича да је управо та црква пренета из Лозња 
у Теочин на потес звани Ћелије, а да је одатле 

касније опет пренета у Брезну. Поуздано се зна 
да је брезанска црква била једна од најлепших 
грађевина ове врсте и да је имала изванредну 
резбу  чији су фрагменти сачувани до данас. Али, 
брезанска брвнара била је посвећена Светом 
Димитрију (као и данашња зидана црква) и мало 
је вероватно да би храм приликом преношења 
променио  патрона-свеца заштитника. Зато је 
пре веровати да је, како је записао Филиповић, 
лозањска црква изгорела, мада ни то тврђење не 
мора бити коначно. 

О цркви брвнари у Лозњу постоји једна 
занимљива прича коју од давнина преноси 
породица Божовић из Лозња. Она каже како је 
Илија Божовић (у попису Лозањаца 1863. године 

имао је 41 годину) био против обнављања цркве 
у Лозњу, а на темељима старе изгореле брвнаре. 
Ово због тога што се црквени плац налазио у сред 
Божовића имања, а они су важили за изузетно 
вредне и радне људе. Зато је Илија, по сведочењу 
данашњих Божовића, говорио како не требе цркву 
ту начинити јер “где је црква ту ће бити и кафана, 
а где је кафана ту је нерад. Млади ће долазити у 
кафану, залуд седети и време проводити и само ће 
цепати панталоне на туру, а гуњеве на лактовима, 
па ту рада не може бити нити каквог берићета, 
него нека црква иде за Бањане.”

Ово сведочење потврђује чињеница да је црква у 
Бањанима (Горњим) саграђена 1862. године. Према 
писању М. Филиповића те године подигнута је 
нова црква за село Лозањ “али у Бањанима.”Он 
наводи како се те исте године Илија Божовић из 
Лозња противио да се црква обнови на том месту 
на коме је била стара. У прилог овој тврдњи иде и 
казивање које је и  данас актуелно међу Лозањцима 
како су цркву “продали” Бањанцима. Занимљиво 
је рећи и то да је нова, зидана бањанска црква 
посвећена Светом Николи што иде у прилог 
причи да је лозањска црква пренета у Бањане 
мада је практично пренета само у називу, односно 
пренет је светац заштитник храма. Од тада Лозањ 
није имао цркву. 

Горњи део часне трпезе је једино аутентично што 
је остало од некадашње цркве брвнаре у Лозњу. 
Доњи део је вероватно наручен и исклесан 1887. 
године када је Илија Божовић одлучио да на 
старом црквеном месту подигне и од пропадања 
сачува једино што је преостало од старе цркве 
брвнаре. На њему пише: “СВ РУ 1887 ГО НА 
СТАРОМ ЦРКВЕНОМ МЕСТУ У СВОМ 
ИМАЊУ ЗА СПОМЕН”, са предње стране и “1887 
Г ОВУ ТРАПЕЗУ НАПРАВИ ИЛИЈА БОЖОВИЋ 
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ЛОЗЊА НАСТ” са друге стране.56

Горњи део плоче, ближи запису оштећен је и 
одваљен. Узрок је пад велике гране старог ораха-
записа која је одвалила комад трпезе пре пар 
деценија. 

Трпеза камена, њена плоча има мере 100x39x-
30цм. Стоји на стубу који је у мерама 66x39x30цм. 
Са бочне стране плитки рељеф два крста истих 
димензија 50x30цм, али различитог изгледа. Један 
је умножени, други јабучасти.

Поменута слова на стубу трпезе поцртана браон 
бојом. Обновио их је “малањем” 1995. године 
комшија Радојковића, Стојадин Милошевић 
(умро 2003. године).

У првом делу цитираног текста Радоша Гачића 
помињу се назнаке старог гробља које мештани као 
већина Шумадинаца зову, Маџарско. У целости је 
очуван један надгробник жени који се налази у 
економском делу дворишта Радомира Радојковића, 
између нове куће и два записа (односно) трпезе. 
Висина надгробника жутог пешчара 125 цм, са 
капом 134цм. Капа спомена, 56x52цм. Истоку 
окренут леп орнамент умноженог крста са четири 
цвета. Овај плитки рељеф има мере 30x45цм. У 
западној страни спомена, такође крст 41x25цм 
али уреза крста испод, нема. Леви бок оштећен 
и без слова, у десном је било слова али се камен 
окрунио. Назире се пет редова који су немогући за 
читање, постоје само благи обриси у окруњеном 
камену. Измерена источна страна надгробника 
испод крста даје карактер овом дубећем камену 
су седам редова: “ЂУРЂИЈА ЖЕНА БОЖА 
ОБРАДОВИЋА К Ж 63 Г. А УМРЕ 3. ДЕЦ. 1888 Г.”  
Слова су бојена розе па преправљена, поцртана 
тамно зелено. Најстарији мештани говоре да је 
умрла природном смрћу и да јој је била жеља 
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57 Стара, аутохтона сорта наших крајева. Данас се још увек 
спорадично гаји на подручју целе Србије, нарочито у 
Шумадији. Сазрева у другој половини јула и почетком 
августа. Плод је средње крупан до крупан, глатке сјајне 
покожице, зеленожуте до жуте боје, са сунчане стране 
допунске црвене боје. Месо је жуто, крупнозрнасто, 
топљиво, слатко “као мед”, по чему је и добила назив. Има 
развијено стабло са великом пирамидалном крошњом, која 
редовно рађа. 

56 Р. Гачић, “Црква брвнара у Лозњу”, Зборник радова 
Музеја рудничко-таковског краја, 1, Г. Милановац, Музеј 
рудничко-таковског краја, 74, 75, 76

место починка у старом гробљу. 

Божовићи
На имању Божа Нешковића је тачка 496 м.н.в. и 
запис.Крушка “медунак”57 која увек рађа. Место 
сви зову, “код записа”. Стабло има око 100 година. 
Крошња је лепо обликована, округласта и дрво 
нема болести. Висина записа испод 10 метара. 
Урез крста у кори није видљив али се сваке године 
о литијама околне куће на овој ливади окупљају.   

Крошња записа прелази пут-међу и додирује 
велику шталу-домаћина Момчила Гачића. Запис 
је на заравни великог брда. Видик је далек. Испод, 
у забрђу је лепа кућа Момчиловог сина Николе. 
У тој новој, четвороводној лепотици родио се 
наследник Николин. 
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ЛОЧЕВЦИ
Прве Тројице

Пут крстоноша

Б-6   О-0

Село без записа

Мало село, укљештено већим, Таковом и 
Бершићима. Лочевци имају добар положај;уз 
регионални пут, асфалтиране прилазе преко два 
моста, Дичинско поље, реку. Изнад гробља, које 
је на средини села, пут пење брду (504м) а одозго 
је леп поглед на шиљак Острвице. Најбројнији су 
Томашевићи. Диче се својим претком Петром, 
трговцем на велико. На Рожњу, његово имање 
где је жирио свиње, беше ограђено врљикама. 
(Примитивна ограда од коља, неправилно тесане 
церовине или границе, без ексера, при врху у 
преплету везана виновом лозом а у дну учвршћена 
каменом. Њен “ход” у цик-цак одлична заграда, 
па свиње не могу провалити. Данас је ретко има, 
може се видети у Гружи (Доња Црнућа и у неким 
засеоцима под Равном Гором). Петар Томашевић 
је једно време био ортак у трговини свињама са 
књазом Милошем Обреновићем. 

“У устанку је учествовао Петар, који је овамо 
дошао око 1790, из Краварица у Драгачеву, где 
још имају рода, а даљим су пореклом из Босне; 
неки веле да су од Сјенице. Има их расељених у 
Београду, Краљеву, Сарајеву и др. А имају огранак 
у Београдском округу, где се зову Таковци-
Стојановићи.58

Петар Томашевић је уписан у плочу бронзе Музеја 
рудничко-таковског краја, учесника Другог 
српског устанка у Такову. Кажу да је живео дуго а 
умро не пре 1866. године и не после 1869. године. 
Петров син Драгутин, рођен је 1870. године. 
Његови унуци су: Радиша (1935), Предраг (1939) 

Радиша Томашевић
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и Петар (1945).

Радиша Томашевић (78), разложно прича и 
објашњава осмехом да је “поглавица” најстарија 
мушка глава 2013. у Лочевцима. Он као малишан 
није учесник литија записима, све је прекинуто 
“ослобођењем” 1945. године. Сећање на крстоноше 
добро га служи, за то је заслужно породично 
наслеђе и бол, њихов отац Богић Томашевић, убијен 
је као четник 1945. године између Љутовнице и 
Шилопаја, довежен мртав коњском запрегом под 
грм у Таково да га народ „види“. Његово тело 
јавно помокрено од стране комуниста Такова уз 
приморано гледање најрођенијих, супруге и деце. 
Тело Богићево, сутрадан је одвежено и покопано 
на непознатом месту. До дана данашњег, гроб му 
се не зна. 

Прве Тројице. Главни запис на брду у засеоку 
Столице, „Бабића воћњаку“, крушка самоникла 
у имању Димитрија Стојановића. Настављено 
је окупљање на Састанку до 1950. године. У том 
„празном ходу“ није било свештеника, народа 
да. Игранка је почињала пред сумрак када се 
у кућама ручак уз госте обави. Палила се под 
крушком петролејка. Хармонику је свирао 
овдашњи Радмил(о) Томашевић а седлар Радисав 
Радојевић у тамбуру. Певали су заједно. Дешавало 
се уз шљивовицу (благу ракију) да „угази“ младеж 
у Друге Тројице (Таково)...Радиша Томашевић 
казује да је пар година после, око 1953. крушку 
запис одсекао син Милија Стојановић...Сада на 
том имању живе његови потомци; ћерка и зет.

У Стојановићима, „Боловцима“ пред капијом 
је био закрштен велики храст. Имање рођене 
браће; Радојка, Веселина и Радича. Деобом 
имовине, Радич сече храст 1971. године. У Рајовом 
(Радичевом) закрштава се јасен али и он временом 

бива посечен. Место није обновљено записом, 
припада „оној страни Дичине“ која је ближа 
главном путу.

Трећи запис села Лочевци био је у имању 
Марковић Милинка, уз кућу, пред капијом. 
Одсечен је 1960. Године. Није обновљен.

На Столицама (Састанку) окупљање Првим 
Тројицама потрајало је до 1950. године. После се 
народ „спонатано“ преселио „код Дома“, његовом 
изградњом 1958. године. Појавом телевизије у 
тадашњој СФРЈ, први тв екран имао је Гвозден 
Танасковић 1960. године.Светско првенство у 
фудбалу у Чилеу 1962. године, окупило је много 
више народа него на било којим литијама у 
Лочевцима. Навијало се гласно и сваки гол се 
прослављао данашњим аршином неубичајено 
патриотски. То је био само увод у зимско 
„лудовање“, игранки на Бели четвртак (Бела 
недеља) и Бела субота комшијама у Такову. Петар 
Томашевић (1945) казује занимљиву причу о 
церу који је уз пут, на кривини испод гробља. Као 
дечак, сећа се младог Скојевца који је секиром 
свакодневно урезивао петокраку као два длана 
велику, у кору цера. Мајка младића јер лечила 
стабло кришом, премазом блата и кравље балеге. 
То се више пута догодило а њен син, ни после 
смрти мајке није сазнао да је то била она. Цер и 
даље постоји, никада није био запис а урезана 
петокрака није остала у ољуштеној кори...Навикли 
на опрезност, јер их је живот томе научио, 
Томашевићи, браћа Радиша и Петар дозирано 
причају о околини...“Мало нас је, треба да се чува 
село“! рекоше обојица.

Лочевци су 1863. године имали 124 становника 
а 150 година касније, тај број се свео на свега 43 
пунолетна лица. 58 М. С. Филиповић, Насеља и порекло становништва, Горњи 

Милановац, Графика ТМ, 1997, стр. 199.
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ЛУЊЕВИЦА
недеља по Великом Спасовдану
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Пут крстоноша

Б-9   О-5
OP-1   ХЛ-1   ХЦ-1   Д-2

1

9

2

3

4

5

6
7

8

Сретен Милинковић

59 М.С.Филиповић, Насеља и порекло становништва 
Таковског среза, Београд, САНУ, 1997, стр. 249

61  Д. Петковић, Луњевица на југу Шумадије, Г. Милановац, 
Културни центар, 1988, стр. 136, 137

60 Д. Петковић, Луњевица на југу Шумадије, Горњи 
Милановац, Културни центар, 1988, стр. 136

У својим истраживањима села нашег краја 
Миленко Филиповић пише 1950. године за 
Луњевицу да, „записа има седам.“.59 Три деценије 
касније, рођени Луњевчанин Драгомир Петковић 
у одељку „Сеоски обичаји“60, наводи „у селу је 
било осам записа.“

Поштујући изузетно штиво уваженог академика, 
одлучио сам се за водиљу о Луњевици штиво 
њеног мештанина, такође почившег Петковића 
јер он у својој књизи набраја поименце сваки 
запис у селу. 

У 2012. години село Луњевица имало је 640 

пунолетних глава, тзв. бирача. Тај број био би 
данас знатно мањи да је Луњевица удаљена од 
града, можда већи да својим положајем близине 
општини, селу није „одузет“ добар део територије 
зарад проширења градске зоне. Због тога данас 
пар засеока губи свој карактер јер су потпуно 
урбанизовани и помешани са староседеоцима. 
За Луњевицу, Ражаник је класичан пример 
„дивљег“ насеља које миграцијом породица из 
околине Сјенице, Косова и Метохије, избеглог 
живља из Источне и Западне Славоније постаје 
инфраструктурно легализовано. 
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Састанак
Главни запис је био сеоски брест на Састанку, 
а остали у приватном власништву. Састанак 
је сеоско земљиште на десној обали Бистрог 
потока источно од Катине ливаде и чини остатак 
од некадашње велике „селине“. На Састанку су 
се у прошлости одржавали скупови домаћина 
са кметом на коме се договарало и решавало о 
питањима од заједничког интереса за село. Ту се 
одржавао и вашар.

Обетина-заветина је на Белу суботу. Тих дана, 
у ране јутарње часове у сваком дому пекло се 
јагње и спремао богат, прави славски ручак за 
госте који су долазили обично, у поподневним 
часовима. На Белу суботу из сваке куће у којој је 
било одрасле мушке деце, одлазило је по једно-
двоје у крстоноше. Крстоноше су се окупљале 
на Састанку где су их чекали поп и кмет села. 
Сврставане у колоне, крстоноше би са црквеним 
знамењем, попом и кметом на челу, трипут 
обишли запис, урезали крст на старом бресту 
и кренули у походе осталим записима. За цело 
време, у ходу кроз село, крстоноше су певале 
обредне песме о заштити поља, берићета од града 
и других непогода. Тај дан за све крстоноше била 
су отворена врата свих млекара у селу. Обичај је 
налагао да неко од крстоноша сврати у млекар и 
напије се млека из карлице. Када обиђу село и све 
записе одлазило се на ручак код сеоског домаћина. 
За ручак крстоноша домаћинства су плаћала по 
једну банку. Пошто се добро почасте крстоноше се 
враћају кућама, увече се ишло на Састанак где се 
играло и певало до зоре.“61  

„На Састанку је постојао заједнички салаш и 
после сваког комишања с јесени одреди се разрез 
по кућама колико која кукуруза да да у клипу селу. 



202

Кмет је све водио у свеску по засеоцима. Заселак 
Крушаци, Бијорци, Подвујан, Дрење, Чапљак, 
Ражаник, Поље и Бубан. Домаћин тај и тај... У 
пролеће кад сиротиња омали с пројом, кмет 
сазове одбор села и написмено потврде колко 
којој кући да се кукуруза на зајам јер с јесени кућа 
која добије жито, враћа позајмљено у салаш. Често 
село одлучи; `танка` кућа ослободи се враћања 
зајма. Богате куће су сваке године уносиле део 
рода у салаш села а нису имале право на повраћај. 
Доношење клипа ил` враћање контролисао је 
одбор и кмет. Жандар с пушком увек ту. Пшеница 
цењена к`о злато. Јела се проја жута. Кукуруз 
осмак, свака кућа зна шта је то. Добра ствар то 
била. После рата с Немцима подигоше власти 
задругу ал` не `вако него наопако. Преместили 
салаш, он поч`о да зврји празан...Пропаде и 
Задруга.“

„Мештани села предвођени председником 
МЗ Браниславом Петковићем, реновирали су 
Задружни дом и руину која је постојала у центру 
села. Радови су почели у јуну 2007. године. 
Двориште је рашчишћено, искрчено и ограђено. 
На згради Дома обијен стари малтер, зградаа је 
изнова малтерисана, постављена нова фасада 
и нова столарија, урађена електро инсталација 
и канализација. Мању просторију средили су 
овдашњи ловци својим средствима и она је 
њима и уступљена. У другој већој просторији је 
канцеларија месне заједнице. Дом је добио и веома 
лепу ограду од железничких прагова и дворишну 
чесму.“

Крст поред записа
Преко пута дома, на месту старог записа који се 
осушио расте млади дуд који је нови запис. Поред 
њега Луњевчани су поставили велики камени крст 
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стари храст, који је временом напала труловина, па 
се тако унутар његовог дебла, до земље, створила 
велика шупљина. Нестор Петковић, по коме су 
се његови потомци презивали Несторовићи, у 
шупљини храста лучио је јариће. Некада их је у тој 
шупљини било по 10-12.“63

На Пантелијином брду одолева времену велики 
запис цер. Стабло је старо (у обиму на 1м измерено 
од земље, дуб има 6,59м). Урез крста урастао у 
кору. Место је идеални видиковац.

који ускоро треба да буде освештан. Овај крст, 
као и чесму у дворишту дома направио је Чедо 
Новаковић и поклонио селу.62

На Дан општине 23. априла 2009. године у 
Луњевици, између крста мермерног и записа, 
откривено попрсје у бронзи споменик Николи 
Милићевићу Луњевици рад академског вајара 
Небојше Савовића Неса. 

Казивач за записе у Луњевици, Милинковић 
Сретен (1931) као учесник литија до 1945. године 
издиктирао је пут крстоноша селом. 

Састанак- порта
Стари брест је осамдесетих година прошлог века 
одсекао Превислав Мишковић (1929-2011). То је 
учињено у договору са Месном заједницом Брест 
је био повелик али црвоточан и могао је својим 
падом некога да повреди на путу. Вађењем пања 
и жила бреста убрзо је по равнању терена засађен 
одмакнутије од пута нови запис. Дуд. 

Литија је силазила школи, прелазила мост на 
речици пролазећи поред данашњих војних 
магацина. Близу трафо- станице је кућа Чеда 
Трифуновића и у авлији јабука-вајлика, запис. Она 
се давно осушила, запис није обновљен. Имање је 
наследио његов унук, Драган Овчаревић који има 
сервис за оправку фрижидера. Заселак Ражаник. 

Заселак Запис
На Запису је старо сеоско гробље али име се 
односи на већу предеону целину коме припада и 
Чардачко брдо. 

На имању Рабрена и Ивана Петковића био је запис 
цер кога је 1940. године одсекао Рабрен. Имање се 
сада води на Милоша Петковића а место одсеченог 
цера је иза шуме Сретеновића (Заринци). 

Чапљак
Храст цер одсечен 1947. године у имању Војина 
Петковића. Из трулежног пања записа појавио се 
самоникли орах и закрштен. 

Пантелијино брдо
Запис цер припада Несторовићима. У новије доба 
зову га и Мијово брдо, по Пантелијином сину 
Мију.

„Ту је некада било велико гробље са многобројним 
споменицима од белог тоциљњака, који су, када се 
гледало из правца Превоја, изгледали као стадо 
оваца. Ту на Пантелијином брду, био је велики и 62 Д. Петковић, Таковске новине, (16.08.2007) бр. 1713
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Потес Горње гробље
Уочи Другог светског рата, 1940. године, 
закрштен је нов запис-дуња у окућници Николе 
Миланковића. Запис се није дуго вегетативно 
одржао, напала га је болест слична „шарци“. Кућа 
је жива и припада његовом унуку, Павлу Пају 
Миланковићу.

Крушаци
заселак, потес Витлови
Била липа-запис али се осушила. Имање Јевта 
Мијатовића. Запис није обновљен на том месту 
које зову „испод Баре“(подбарно место).

Крушаци-двориште Илије Миланковића. Запис 
дуд закрштен. 

Трифуновићи
Запис храст-лужњак под заштитом државе. Потес 
Биорци. 

Луњевица- Чапљак
„Храст у Чапљаку су 1947. године, одсекли радници 
среске кречане за печење креча а по наређењу 
Кристивоја Петровића из Горњег Милановца. 
Четири радника, један дан до подне, секли су 
га секирама, па ништа нису могли да учине. 
Наређено ми је да га минирам, па сам засекотине 
„батарисао“ упалио фитиљ и сви смо се склонили 
у заклон. Грунула је експлозија и док се њен ехо 
ваљао Чапљаком устао сам из заклона и погледао 
у правцу храста, он је лежао а његови огромни 
ступови и гране њихале су се. Паде ми тешко, 
могао је да живи још неколико векова,“испричао 
је Милета Новаковић из Луњевице.64 

П.А. Христивоје Кићо Петровић је био члан НОО 

Горњег Милановца 1945. године. Све комуналне и 
стамбене услуге објединио у комбинат „Таково“. 
Обављао дужност председника Општине Горњи 
Милановац од 1951. до 1955. године.65 

Ако је тачан навод сведочења сече записа храста у 
Чапљаку, за среску кречану је могла бити задужена 
грађевинска задруга „Вујан“ припојена 1.03.1948. 
државном предузећу „Рудник“ која са цигланом 
ствара грађевинско предузеће „Градитељ“ 1958. 
године. Први директор је био Бранко Петровић 
Макљан. 

На имању, после пар деценија из пања храста 
појавио се самоникли орах. Стабло је здраво и 
рађа. Као запис орах је закрштен 1989. године. 
По казивању Марковић Радовина који је био у 
два мандата председник МЗ Луњевица (укупно 
8 година), обилажење записа селом трајало је до 
1944. године. Радовинова мајка Десанка (рођена 
1921) такође Марковић девојачко, рече да су 
крстоноше селом ишле читавог рата,али у мањим 
групама. Окућница самониклог ораха-записа 
данас припада Милољубу Дражовићу, који је 
дошао на мираз из Бруснице. 

Луњевица- Крушаци

Дуд и јапанска трешња
Прича седина Сретен о необичности записа у 
Милинковићима:“Мој деда Илија имао је запис 
дуњу у дворишту испод наше куће. Дуња се 
осушила па је закрштен дуд. Литије ишле селом 
сваке преславе. Моја жена Радојка (девојачко 
Ђорђевић) је из Доње Трепче а моја мајка Наталија 
од Пауновића исто из Доње Трепче. Мамин 
братанац Средоје Пауновић (рођен 1928) дошао 
из војске нама на Белу суботу. Седимо у авлији 
под дудом а он оде `нако без речи до дрвљаника, 

63 Д. Петковић, Луњевица на југу Шумадије, Г. 
Милановац, Културни центар, 1988,  100

65 Године за незаборав. Привредни развој општине 
Горњи Милановац, 1948-1998, стр. 28

64  Исто, 137
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Уморни старац

Најстарије стабло, храст и запис рудничко-
таковског краја. Овај најпосећенији и најчешће 
фотографисани див налази се у дворишту 
покојног наставника руског језика Живорада 
Трифуновића. Стабло у лепој, али нажалост, 
пустој окућници. Заселак Биорци. Оковидно 
под Треском. (Тријеска 735м.н.в.) до Грабовичке 
речице, коју Луњевчани зову својим именом, 
Луњевачка река. У време пада Републике српске 
Крајине, 1993. године, ово домаћинство је Жико 
Трифуновић дао на коришћење једној избегличкој 
породици. Нажалост, они се у селу нису дуго 
задржали. 

Споменик природе, „Стабло храста-лужњака-
Биорци“ први пут је заштићен на предлог 
Републичког завода за заштиту споменика 
природе, а од стране СО Горњи Милановац, 
решењем бр. 3-322-88/76 од 26.11.1976. године. На 
Белу суботу , 1994. године урезан је нови крст и 
обновљено закрштавање записа на деблу. Из тог 
времена комисија Завода за заштиту споменика 
природе Србије бележи следеће:

Споменик природе „Стабло храста лужњака 
Биорци и поред велике старости има лепу круну 
у облику кишобрана, која је услед сушења грана 
јаче проређена. Дебло је местимично, нарочито у 
доњем делу, натруло и нападнуто стрижибубом 
(Cerambux cedro).

У приданку стабла присутан је отвор са више 
карпфора гљиве (Ganoderma applanatum) 

узе секиру и заману на запис. Длан испод крста. 
Мама само писну кратко и склопи руке. Нисмо 
ми знали да је он „тамо“ посто грозан на крст. То 
је био један ударац, јак и оштар. Одсек`о је кору 
која поче временом да се љушти уз и низ стабло. 
У пролеће мање листа. Стављали смо мој отац 
Милун и ја облоге од воска и балеге ал` ништа. 
Није било литија Луњевицом после рата. Ми смо 
наш запис кадили. Без буке, `нако хришћански. 
Нико нас није дир`о. Пола записа од земље навише 
има кору, пола нема. Тако и листа, насуво а пола 
узелени. 

Кад је почела оно Србија да се „буди“, каже поп 
Миленко да засадимо запис до дуда, грех је у срце 
ножем да урезује. Посадимо јапанску трешњу ,она 
има леп лист, црвен. Дуд је опст`о. Између два 
записа је сто и клупе под двојним `ладом.

Средоје?

Давни` година је пао са бандере и опасно ногу 
преломио. Жив ал` никуда без два штапа не може. 
Њих ће и на онај свет да понесе.“

изазивача беле влажне трулежи срчике. На 
изумрлој бељици константоване су гљиве Fis-
tulina Hepatika али карпфоре ове нису активне. 
Стабло не плодоноси. Велика старост (око 430 
година) као и присуство храстове стрижибубе 
и присуство гљива, довело је до јачег процеса 
сушења. Иако у великој мери оштећено, стабло са 
својим изузетним димензијама и старости највећи 
је и најстарији храст у широј околини и доминира 
простором. 

Живорадова ћерка Марина је технолог и годинама 
живи у Канади. Она и њена млађа сестра Пољина 
сећају се детињства код деде Душана и великог 
хлада под храстом. Запис је око себе имао подзиду 
тесаног камена, малу кружну тарабу бело бојену 
капијицу. 

„Кроз ту капију могли смо да прођемо само ако 
заслужимо код деде а то се често дешавало. Под 
тим, огромним лаким хладом ми смо уживале и 
играле се луткама. Двориште је савршено, што је 
и данс очигледно. Магаза, млекар, вајат, сушара и 
велика кућа са доксатом . Изнад прозора на фасади, 
био је велики рељеф српске круне двоглавог 
орла и крста. Деда и тата су тај грб морали да 
прекрече да не буде пролазницима уочљив. То 
нам је још једна успомена. Понекад, у ноздрвама, 
преко океана осетим мирис свежег креча „куће из 
Луњевице“, прича Марина осмехнута и брзо мења 
тему разговора. 

Храст-лужњак (Quercus Robur L) расте у 
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Висина стабла
22,50 м

Висина дебла
2,30м

Обим дебла на 1,3 м
6,30м

Пречник дебла на 1,30м
2,00м

Пречник круне
20,00м

Старост стабла процењује 
се на око 
430 године

Надморска висина
60м
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равницама и долинама на дубоком, пешчаном, 
иловастом, свежем или влажном земљишту, које је 
понекад и плављено. На подручју Србије лужњак 
улази у едификатор у асоцијацију Querceto-Frax-
inetum Serbikum R.-српска шума лужњака и 
јасена. Данас су ове шуме очуване само на мањим 
површинама и то у алувијуму Саве, Поморављу, 
долинама Колубаре, Млаве, Тимока, Дунава и 
других већих река у Србији. Ове шуме су сведене 
на минимум, тј. искрчене су. 

Још за живота Живорада Трифуновића храст је 
имао стубове, подупираче да му се не ломе гране. 
Преживео је и удар грома. Ипак, бубе чине своје. 
Толико је нападнут стрижибубом да је Завод за 
заштиту споменика природе Србије предложио 
његово брисање са списка споменика природе. Он 
још одолева. Пола века му је. Његово битисање 
није искористила туристичка понуда Општине 
Горњи Милановац. Само лети, сваке године, 
историчар уметности Радош Гачић, доведе нове 
учеснике ликовне колоније „Мина Вукомановић 
Караџић“ са Савинца да убележе овог старца на 
својим платнима. 
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ЉЕВАЈА
Друге Тројице
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Чалуковићи-липа

Једини живи запис села Љеваја је у засеоку 
Чалуковићи. Липа у дворишту Крсте Николића. 
Домаћин нам љубазно објашњава да се опхода крста 
око записа не сећа, рођен је 1948. године и то је 
време када крстоноше нису ишле селом. Његов отац 
Владимир (1924-2002) причао је о кађењу липе. 

Она је припадала Чалуковић Миљки, Крстиној 
тетки, (двориште уз двориште). После њене смрти 
откупили су стару кућу, окућницу, 27 ари земље 
и липу. Са Крстом и Милком живи њихова снаха 
Весна и син Милош ветеринар. Кућа је напредна, 
има унучића а липа се пред рано пролеће орезује јер 
много листа.

Старост записа-липе није процењена, спољних 
знакова биљних болести нема. Урез крста нестао је. 

Ова два дворишта, спојена у једно-уређено, украшава 
стара кућа, вероватно најстарија употребна у ширем 
крају. Користе је за оставу. Под је земљани, прочеље 
још ту, оџаклија видљива. Кућа потиче из „турског 
времена“, припадала је Чалуцима- Чалуковић 
Аксентију и Вићентију, учесницима састанка у 
Такову (подизања устанка на Цвети 1815. године). 

Пут крстоноша

Б-5   О-1
Л-1   

Станко Јовановић (1936) живи у Горњим 
Бранетићима са синовима. Женидбом је отишао 
на мираз. Његов рођени брат Љубомир, (живи у 
Београду) и он, наследили су земљу као очевину на 
месту записа Орлијак у Љеваји. Заветина села, Друге 
Тројице. „Ово место зовемо Састанак. Одавде је 
кретала литија, са Орлијака на Чалуке (Чалуковићи) 
под крушку. На вр` Љеваје, ка Доњим Бранетићима, 
до цера Душана Симовића.Оба записа више не 
постоје. Можда је било закрштено још неко дрво? Не 
верујем. Сећам се Немаца 1942. године. Сишли су са 
воза у Накучаниома и на путу за Бершиће, Теочин и 
Равну Гору, одмарали под ладом овог великог цера на 
Састанку. У Првом рату било је много ровова около. 
Са ове ливаде на Састанку Швабе су потиснуте ка 
Горњој Љеваји. Стари су нам тако причали. И да је 
у Шеварицама био штаб Живојина Мишића. Увек је 
запис место за окуп. Играла су деца под цером клиса 
и лопте крпењаче. О литијама, велико коло играча 
направи прстен око записа. Милина виђети. Жељан 
сам ост`о да то видим из авиона. Стани! Сетио сам 
се!... Био је још један запис у Горњој Љеваји. Трешња. 
Ударио је гром пре пет година, 2003. године Тако 
дрво увек привлачи муње јер има смоле у себи. Овај 
цер на Орлијаку два, три пута ударала је стрелица 
и једном гром. Није чудо. Сам је у ливади али је 
издрж`о све“, тако ми у ходу док ме испраћа до 
капије , прича Станко и наглашава да му је много 
жао записа. 

Његова старост, преко три века није издржала налете 
ветра прве половине августа 2008. године. Запис се 
распукао по вертикали и грана дужине 15 метара 
стропоштала се на земљу. Цепањем велике гране, 
преполовљено је дебло храста целом висином, тако 
да зјапи празнина. Природном непогодом стекли су 
се сви услови да, нажалост, овај запис буде брисан 
са списка заштићених стабала Завода за заштиту 
споменика природе Србије.
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Висина стабла
19,00 м

Висина дебла
2,30м

Обим дебла на 1,3 м
5,54м

Пречник дебла на 1,30м
1,70м

Пречник круне
22,00м

Старост стабла процењује 
се на око 
290 године

Надморска висина
60м
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Орлијак
Quercus cerris L.

Број 6/94             
 Службени гласник општине Горњи Милановац

79.
На основу члана 43. Став 3. Закона о заштити животне
Средине („Службен и гласник Републике Србије“, број 66/91 и 83/92)
И члана 40. И 63. Статута општине Горњи Милановац, Скупштине
Општине Горњи Милановац на седници одржаној 30. Септембра 1994. 
Године на предлог Завода за заштиту природе Србије донела је 

ОДЛУКУ О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ СТАБЛА „ХРАСТА 
ЦЕРА-ОРЛИЈАК“

Члан 1.
Овом одлуком ставља се под заштиту стабло храста цера на месту званом 
„Храст цер-Орлијак-ИИИ категорије (у даљем тексту:споменик природе)

Члан 2.
Споменик природе је један од ретких представника  некадашњих 
сладуновоцерових шума-Храст је виталан са добро развијеном и лепо 
формираном крошњом. Стабло је проглашено записом. 
Дендометријске карактеристике стабла:
-висина стабла 19,00м       -пречник крошње 22,00м     - обим дебла 5,54м       
-пречник дебла 1,70м       -старост стабла око 290 година

Члан 3.
Споменик природе се налази на подручју општине Горњи Милановац, 
катастарска општина Љеваја, на катастарској парцели 319/01 у приватној 
својини. Површина споменика природе је пројекција крошње и износи 
око 4 ара. 

У свом елаборату, предлог за заштиту природног добра, храста цера-
Орлијак као споменик природе, руководилац посла, Драгана остојић, 
дипломирани инжењер шумарства и обрађивач; Драгана Остојић, дипл. 
Инжењер шумарства и Олга Миличић, дипл. историчар уметности, 
детаљно су описали овај храст-запис.

ИСТОРИЈАТ ЗАШТИТЕ
ПРАВНИ СТАТУС ДОБРА

Споменик природе „Стабло храста цера-Орлијак“ 
први пут је заштићено решењем СО Горњи 
Милановац бр. 3-501-6/81-4 од 13. новембра 1981. 
Године као природни сппоменик ботаничког 
карактера, на предлог Републичког завода за 
заштиту природе. На стаблу до данас нису 
вршени радови санације и конзервације. Стабло је 
обележено. 

ПОВЕРАВАЊЕ НА УПРАВЉАЊЕ/СТАРАЊЕ

Заштићено природно добро, Споменик природе 
„СТАБЛО ХРАСТА ЦЕРА-ОРЛИЈАК“ поверава 
се на управљање ЈКП „септембар“ из Горњег 
Милановца.
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ЉУТОВНИЦА
Прве Тројице
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Пут крстоноша

Б-5   О-3
ЈАС-1   ТР-1   ХЦ-1

4

5
1

2 3

Као некада
Закрштавање записа и литијски опход свештеник 
Обрад Стевановић обновио је у Љутовници 1992. 
године. Увек, по Светој литургији после беседе 
свештеника, изласком из цркве брвнаре прави се 
литијска колона са иконама и барјацима. Прво 
се одлази асфалтним путем из порте десно, ка 
јасену Александра Бојовића, почившег црквеног 
одборника. Лепо стабло, до друма на кривини 
преко пута трафо-станице. Отац Аца Бојовића се 
доселио из Доње Врбаве нас мираз у Љутовницу. 
Био је Ацо школски фамилијаз села четири 
деценије. Отац две ћерке Весне и Јелене. После 
2000. године по његовој смрти, ово домаћинство 
је условно речено празно али га потомци често 

обилазе и ту ломе колач за Ђурђевдан. За следећу, 
2010. годину, колач под записом преузео је 
Веснин зет, њене ћерке Ане супруг, Братислав 
Миловановић. Овај јасен закрштен је као нови 
запис 1992. године обнављањем крстоноша у 
селу а поводом доласка у Отаџбину љутовничког 
ђака и учитеља, потоњег митролополита 
новограчаничког, Иринеја Ковачевића (1914-
1933).

Следећи запис је у Јеремићима. Близу међе 
Клатичева и Љутовнице, испод стругаре 
Миладиновић Небојше је доњи крај, Доњи 
Јеремићи. У парцели Рада Јеремића запис-цер и 
надгробник аустроугарским војницима (двојици 
војника) исписаног текста на немачком, подигнут 
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Обновљен
На имању почившег Милорада Миша Оташевића 
је запис. Налази се иза штале. Зарасли колски 
пут сећа да је било живо домаћинство. Трешња је 
посађени калем и наменски је ту, уместо старога 
записа, великог грма. Овај храст расцепила 
је својевремено „стрелица“ и благословом 
свештеника, Мишо Оташевић је старо стабло 
уклонио и посадио ново. То је било почетком 
деведесетих година прошлог века. Запис-трешња 
сада има висину преко пет метара и на метар 
висине, где је урез крста, обим дуба 1,20м. 
Хришћански знак има мере 10x10 цм. Дрво је са 
три стране заштићено оградом. 

Изнад је уцветала ливада и њива узреле пшенице. 
У овој кући Оташевића нема никога али се имање 
одржава као и двориште куће. Парцела записа 
припада Мишовом сину Слободану. Изласком из 
имања прате вас шпалири лешника и нов, млад 
шљивик Слободановог брата Спасоја. Сваке 
године о литијама, околне куће или рођаци 
колачари су под записом. Следеће, 2010. године 
биће комшија Оташевића, Раденко и Славка 
Максимовић. 

Раденко Максимовић рече да је у Оташевићима 
гробљу једно време, али кратко, био запис. Велики 
цер посечен благословом свештеника Милорада 
Ђурића јер су гране угрожавале надгробнике. 
Љубиша Максимовић и Милан Оташевић су 
то урадили и балван записа одвезли у порту 
љутовничке цркве.

Сећање
При обради оваквих тема, тешко је наћи 
саговорника поузданог за веродостојност података. 
Савременика тог времена, литија до 1945. године 

све је мање. Радован Максимовић (рођ. 1928) је 
пензионисани управник поште у Милановцу. Сећа 
се до детаља крстоносања у родној Љутовници. 
„О Тројицама, после опхода око цркве, прво се 
одлазило храсту у Филиповиће, затим до цера у 
Јеремићима, па преко пруге Читовићима, на Луке, 
до Шендовине, кроз Дмитровиће и Милојевиће, 
на Лаз и Белу земљу до храста записа. Тог грма 
више нема. Урастао је у шуми. Крстоноше су се 
завршавале у Оташевићима, код грма-записа. 
Преко пута садашњег записа-јасена у Бојовићима 
који је скоро закрштен, био је велики запис, бјел. 
То је у ливади, поћи цркви са десне стране сто 
корака од трафо- станице. Под том крошњом биле 
су најбоље печурке. Запис је међа Росе Лазаревић 
и Милорада Мића Филиповића. Ливаду је као 
менички дуг Роси и њеном брату узео њихов кум 
Крста Николић. То је било у време Краљевине 
Југославије. Крста је извадио запис око 1960. 
године. Пре него што је укинута пруга, 1972. 
године прича се да је од записа остало 20м³ чисте 
грађе. Доземљаке  је Крста продао као ћепенке у 
Београд а срце дрвета истругао на греде и талпе 
за кров... У крстоношома сам био као дечак и 
момак. Прво носио крст, касније барјак. Мој 
деда, Богосав Максимовић као певчик, касније 
штец саслуживао је у љутовничкој цркви шест 
деценија. Владика Николај Велимировић га је два 
пута рукоположио у те чинове. Деда је у цркви 
док траје литургија носио црвени епитрахиљ. За 
време Првог светског рата Богосав (1880-1973) 
је био интерниран у радни логор у Чешку. Три 
године је провео у околини Прага. Научио тамо 
чешки, по завршетку рата нудили су му да остане, 
дајући 10 ха и два пара коња. Вратио се жени и 
деци. Долазила нам је та породица из Чешке два 
пута у Љутовницу. Сем деде, у заробљеништву су 
били Христивоје Максимовић и Саво Оташевић 

1915. Године. Овај самоникли цер-запис стар је 
око 90 година. Он је потомак цера, такође записа 
који је имао своју намену закрштеног стабла све до 
1930. године Стари цер се осушио и под теретом 
година урушио. Раде Јеремић каже: „Стари је 
запис био ближе кући, његове гране су одлагане 
да остану самотруле а осушени пањ је из земље 
ископан 1952/53. године. То је урадио уз дозволу 
свештеника, неки чича Бубоња.
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а Трифун Максимовић је био интерниран у 
Мађарску. И он се вратио.“

„Млађе, послератне генерације помињу да је 
у Шабановој бари био запис и да још постоји. 
Тамо има два велика бјела. Ниједан никада није 
био запис. Најбројнија задруга у том засеоку су 
били Дмитровићи који су између два рата имали 
21 домаћинство. Милојевићи и Тодоровићи по 
једну. Предак Павле Милојевић је посланик и 
учесник Светоандрејске скупштине 1858/59. 
године. У списку учесника наведеан су њихова 
имена и имовно стање за Окружје рудничко, Срез 
црногорски и пише: Павле Милојевић; забран и др. 

166 ½ п.

Ливада 33 ½ к.

Виноград-шума -1м

Дућан, механа, воденица- 1 мех. / 1 вод.

Вредност имања- 849

Потомак Павлов, Илија Милојевић је био 
најбогатији у неколико села. Лети, недељом је на 
срџаду просипао дукате да их угреје и осунча. 
Та гордост, коштала га је главе. „Типовао“ га је 
неки Стеван Мујовић из Љутовнице одбеглим 
хајдуцима. У ноћи између четвртка и петка упали 
су му у кућу, препали га и везали тражећи дукате. 
Нашли су део блага у зобници. Пекли га ватраљем, 
тражећи још. Издахнуо је у мукама. За то време, 
слуге су отрчале до Милановца и обавестиле 
жандарме и војску. Дигла се велика хајка и они 
су ухваћени у Драгачеву 1902. године. Власти су 
их осудиле на смрт. Све то пише у књизи Пера 
Тодоровића, „Хајдучија у Србији.“66

66 А. Раденић, Светоандрејска скупштина, Београд, 
САНУ, 1964, стр. 212
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МАЈДАН
Прве Тројице

Некада највише 
цркава и касапница
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Пут крстоноша до 1945.

Б-10   О-1
ХБ-1

„У атару данашњег села Мајдан, на јужној падини 
Рудника, налазе се остаци темеља четири цркве. 
Њих је осамдесетих година истражила екипа 
Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу, 
предвођена археологом Димитријем Мадасом. 
Откопане су цркве у Красојевцима, Јанковићима 
и Јазинама. О овим црквама нема историјских 
података. Први пут се црква у Мајдану помиње 1815. 
године.  То је била брвнара која се налазила јужно од 
данашње цркве. Њу је Ћаја паша уочи боја на Љубићу 
најпре оскрнавио (преноћио је у њој са једном 
робињом), а потом спалио. Поново је обновљена и 
освећена и у њој се служило до подизања нове цркве 
1892. године, која је посвећена Светој Тројици и 
саграђена је од надгробних споменика. 

Остаци цркве у Красојевцима налазе се на малом 
платоу испод кога се спајају Гушавачки поток и 
Красојевачка река, због чега се ово место у народу 
назива Саставци. По предању, црква је била 
посвећена Св. Јовану, мада се до средине овога 
века народ око ње окупљао о Св. Тројици, сеоској 
заветини. Остаци ркве су се видели до средине овог 
века, а онда су затрпани приликом изградње сеоског 
пута, средином осамдесетих година XX века.67

„У Саставцима запис није било дрво, већ камен. 
О литијама у процеп (остатак) олтарске трпезе 
стављан је папирић, ИС-ХС-НИ-КА (ИСУС 
ХРИСТОС ПОБЕЂУЈЕ). У селу има свега шест 
„записа“ а „заветина“ и литија су на Први дан 
Тројица...На речицама има свега 17 воденица а из 
новијег времена две мале стругаре на Мајданској 
реци. Била је раније и једна ваљарица...Прича се да 
је у Мајдану била варош Сребреница и да је из ње 
пошло у Косовску битку 200 сабаља. Ту је живело 
кажу, толико народа да је уз Ријеку, од цркве до 
Градине, било 77 касапница и док сунце изиђе није 
се већ могло добити меса.“68 
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Прича најстаријег

Сви су у Мајдану указивали на најстаријег 
Радисављевић Љубишу- Суку (1929). А он, на свог 
старијег брата Славишу (1927), који живи у Београду. 
Разговор је био телефонски дуг и детаљан. Славиша 
се сећа многих детаља о закрштеним стаблима 
у родном Мајдану. „Уочи Тројица, коси се порта 
цркве. Откос песмом уносимо пред олтар. Када 
се заврши вечерња, омладина и деца плету венце 
травки и носе кућама да се венчић стави у карлицу 
са млеком и тако преноћи. Кад сване, млеко мирише 
на живот и сви чекају да прођу крстоноше. Износе 
се карлице. Ако је запис близу, под дрво, ако не, чека 
се колона барјака и послужење нуди пред кућом. То 
је благослов, да млади пробају „сок“ од домаћина. 
Добро се сећам, ми смо ишли у литије овим редом.“

1. Горњи крај, под крушку такишу у Тешовиће 
и Јовичиће. Крушке нема одавно а запис није 
обновљен. 

2. Саставци у Красојевцима (Горњи крај). Прође 
се кућа Милије Томовића пред црквину, онда 
се видели темељи. Ми смо звали те зидине 
„подрум“. Био један камен, поп га загребе 
перорезом, зареже крст (обнови) и полије 
вином канал крста. Ту је био највећи окуп ђака 
из Горњег краја и народа уопште, јер је црква-
светиња. Тај камен је запис. Затрпано данас све. 
Има народа у селу који нема појма да је ту на 
Саставцима Светиња.

3. Горњи крај-Јазине ка Горњој Црнући. У 
Мимовићима (Старим) био запис исто крушка. 
Сад је нема. Овде се некад раздвајала колона 
јер се понекад ишло (мања група) у Поповиће, 
до Мићине трле. То је у ливади на кривини, 
више некадашње задруге. Био цер. Привремен, 

спорадичан запис и може да се каже, четврто 
записно место. У Горњем крају у Злокућама 
(Џоковићи) у Игњатовићима, понеке године 
запис. Одавно га нема. 

4. У Красојевцима у Горњем крају у Поповићима 
(Марковићима) беше липа запис. Више је нема. 

5. Арсенијевићи, уз пут близу њихове куће био је 
запис цер. Велико стабло. Срушило га време. 

6. Доњи крај, изнад куће Рада Косте 
Борисављевића запис бор. Потес ка Мутњу. 

7. Не постоји данас тај бор. 

8. Доњи крај-Аџино поље, место са два цера. 
Један био запис. Има прича о власнику записа, 
Срећку Ивановићу. Био он у гостима код брата 

Адама Јелића. Те 1936/38. године, не сећам се 
тачно, причају била сувомразица кад ноћ легне 
на село рано. Срећка су у стопу пратила два 
вука, он их гађао камењем, носио тољагу и у 
Аџином пољу попење се на запис. Тако осване. 
Претрнуо и промрз`о али се спасао! Пар кућа 
близу, па га чули како дозива...Грех је пети се 
на запис, али Бог прашта у оваквим и сличним 
случајевима. Остало је предање о овом догађају. 
Аџино поље је место вашара сваке године на 
Преображење. Као и Бољковци, преслављавамо 
Прве Тројице. Исто, окуп народа је за Петровдан 
пред црквом и показивање девојака и момака. У 
Преображење, већ се договара или одлучује хоће 
ли бити веридбе. Градњом Ибарске магистрале 
1961. године, булдожер је извалио запис и онај 
други грм. Место није на „ленији“ али је власт 
нашла разлог да уклони закрштењак. Увек 
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67 Б. Челиковић, Светилишта рудничког краја, Крагујевац, 
Каленић, 1989, стр. 181

68 М. С. Филиповић, Насеља и порекло становништва 
Таковског среза, Графика ТМ, 1997, стр. 229, 230

ће бити неокрајчених људи (неокрајчен је 
назив за трупац одсечен тупим предметом ) а 
употребљава се за карактерне људске особине. 

9. Сада је овај потес окућница Влада 
Михаиловића Дукинца. Преображењски 
вашар није ни прићи некадашњем, постави се 
шатрица између кафане и куће Радослава Раћа 
Јелића и то је све. 

10. Доњи крај-Вукоте. На брду Клик има запис, 
једини живи. Није обилажен сваке Тројице 
јер је „спутан“. Најближа кућа је домаћинство 
Петра Бановића (1924) и Иванке(1931). Храст 
бјел на обрешку обрастао некошеном травом. 
Имање Стевана Илића Ћугута, чувеног зидара и 
тесара за кровове. Његови наследници су Коста 
(1948) и Милорад Циго(1952), нажалост никада 
жењени. Запис има висину преко 12м, обим 
дуба 2,60м. Западу гледа крст у кори, 20x35 цм. 
Обележје уоквирено, (очишћен дуб маховине) 
правоугаоног облика. До Клика ме водио 
Александар Недић (1972). Недића у Мајдану има 
5 кућа. Славе Ђурђевдан. Пред полазак на Клик, 
љубазни Коста ме упозори да у врелим данима 
дешава се да шаран буде међу гранама записа 
бежећи у хлад...Стабло из дуба грана у букет...
Био сам опрезан, дан је био тежак и спаран али 
неспоменице не видех.

Славиша завршава казивање о потесу Мишовача 
на Стражевици;“У Илићима (Доњи крај) јесте био 
јасен али не запис. Сваке недеље од Петровдана до 
Усекованија главе Светог Јована ако дозволи време, 
омладина се окупљала од поднева. Долазио Гојковац 
хармоникаш. Бацало се камена с рамена, играо клис, 
труле кобиле...Када нема хармонике, донесу момци 
двојенице. Коло игра. Крстоноше су ишле Мајданом 
у круг до пред крај рата а ипак, окупљали се људи 

пред једним записом, породично најчешће. Било 
обнова крстоноша у време вишестраначја у Србији 
али ти тај набој национални, падне...Јесте, читао сам 
Филиповића да Мајдан има 6 записа. То јесте и није 
тачно. У то време, 1953. године када је он био у селу, 
многи записи нису постојали а многи нису хтели да 
му кажу да их има још, због стра` да је из УДБЕ, чим 
је запуцао из Београда.“

„Стуб сећања“
У порти цркве села Мајдан, релативно скоро 
„освануо“ је „зановљени“ усамљени надгробник 
премештен после урушавања уз доњи део порте пред 
улаз на главна врата у храм. Стуб камена „усађен“ је 
у бетонску основу и има на површини бетонског 
темеља уписано:“Овај спомен обнови Раде Поповић 
из Мајдана.“

Западна страна стуба у 15 редова има уклесано:“Овде 
су два брата рођена Панто и Никола Поповић из 
Мајдана млади престаше живети са овога света а на 
жалост брату“ (нема знакова интерпункције, тачке 
или зареза)

У истоку стуба у 14 редова пише: „Тобџија би стари 
престави се 19 ноембра 1858. Никола је поживио 35 
лета а престави октомбра 1859.“ 

Наставак текста је у северу стуба у 16 редова: 
стариему п...он...као да су живи и на жалост и панто 
поживи 34 лета у војни.“

Јужна страна биљега у 15 редова и уклесано:“ На 
овој страни са стране ожалошћене супруге Павла 
Павловића (Панта) Поповића а син поживи 20 лета. 

Мере овог очуваног стуба су 145х28х20 цм, 
орнаментика крста 22х19 цм (југ) и цветни орнамент 
21х18 цм. 

Надгробна плоча, тзв. доњак је одвојен од стуба и 
бочно наслоњен о зид цркве. Очигледно је да ово 
није крајпуташ већ надгробник постојањем плоче 
доњака. Посмртни остаци нису есхумирани са дна 
порте под обрешком, те ће њихово место, браће 
Поповић, временом бити заборављено.
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МУТАЊ
Треће Тројице

Пут крстоноша до 1945.

Б-5   О-5
Ј-1   КР-1   ХГ-1

Мутањ под Рудником и свега 12км удаљен од 
милановачке цркве. Село покривено тишином. Први 
га у књигама као насеље Рипе, помињу Турци 1476. 
године. Именом Мутањи (Мутањ) бележе га такође 
Турци у свом попису становништва 1559/60. године. 
Значајније насељавање Срба у овај крај почиње 
после Првог српског устанка, већином са Пештерске 
висоравни. У новијој историји, свој максимум 
бројности Мутањ доживљава 1948-363 становника. 
У попису 2002, 104 живих душа. На измаку 2014. 
године, тај број је више него преполовљен. 

Милетић Раденко (1929-2012) телефонски ми је 
диктирао списак закрштених стабала у селу Мутањ. 

1. Цер-граница у дворишту школе

2. Васићи-код Милорада јабука

3. Раскрсница двориште Никодија Јаковљевића

4. Штуловићи, у Драгутиновом имању

5. Тошић Здравко, крушка се осушила после 
Другог рата („Џамбовићи“)

У међувремену, Раде Јанковић Ћеринац одвео ме је 
у родни Мутањ свом ујаку Божу Јаковљевићу (1935) 
који је брао кукуруз са три старице. Божо рече да 
је од „претеклих“ од њега старији једино Живко 
Јовановић (1930) али ми ништа не би помогао јер 
је глувонем. Зато га зову Мутави...Прича Божова, 
слична је...

„Литијало се селом сваке Треће Тројице, до 1945. 
године. Кретало се од главног записа који је још 
жив у школском дворишту, учитељи и ми ђаци 
ишли најближем запису у Васиће у Јездимирово 
имање. Ту је био предах, песма и ужина. Онда путем 
поред Џојоваца до Никодија Јаковљевића записа 
на раскршће. Одатле ниже Цумповој кући на Лаз, 
па у Штуловиће давно покојној Јелици. Имање је 
наследио њен син Драгутин. И он је умро. Кућа је 
жива и наследио је Драгутин Штуловић-Молер. 
Ту је био „растур“. Барјаци се врате школи а некад 
цркви у Шилопај, јер њима припадамо. Био је запис 
на имању Здравка Џамбовића али нисмо свраћали. 
Увече вашар у школском. Ишло се на игранку Првих 
Тројица у Мајдан а Других на Рудник. Они нам 
„враћали“ на Треће Тројице. Тако било...Нас у школи 
близу 80, четири одељења. Ајд, сад да ти покажем ова 
дрвета која опсташе,“ то су биле речи мог домаћина 
Божа Јаковљевића.

Близу и далеко
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Почетак
Главни запис у дворишту школе. Огроман храст 
граница кога је истићила јесен. Мноштво грана 
његових прави заветрину школи „Милојко 
Стефановић-Кмет“, која је угашена. Нема ђака 
ни у њеној матици, школи у Шилопају. Запис се 
изванредно држи. Стрмина изнад школе чини га још 
громаднијим. Обим дуба 2,90м. Урез крста ураста. 
Уз школу је „задруга“, продавница мешовите робе. 
Закатанчена.

Васићи
Изнад куће Васић Милорада је записно место. 
Заселак Крш. Син наследник, Томислав није међу 
живима. Његове ћерке Лела и Зорица обилазе празну 
кућу понекад. Јабука кисељача маскирана шибљем 
тоне у заборав. Ретки знају да су овуда песмом 
пролазиле крстоноше. Једним делом, вертикално 
дуб се суши. У распуклини може се назрети крст. 
Или је то само наша жеља.

Никодије
Кућа Јаковљевића најближа је раскршћу Мутња. 
Лево се иде школи, десно засеоку Лаз. Јаковљевић 
Никодије имао је петоро браће рођене. Мијаило, 
Илија, Станимир, Милорад, Светозар. Сви су 
Солунци. Вратили су се кући живи. Прича се да 
је то заслуга њихове мајке која их је на раскршћу 
испратила песмом испред записа. Дала им за срећна 
пута пар волова. Да би преживели, Никодије је 
трампио  под Проклетијама пар волова за шест 
сомуна (хлебова). То је прича њиховог потомка 
Милана Јаковљевића. Истинита, показује нам Милан 
меденицу која је била окачена на јарму. Меденица 
сећање има посебно место у кући. Сваке године на 
Треће Тројице Јаковљевићи излазе запису од 1990. 
Године. Запис је стар, ограђен металним банкинама 

које се користе за ауто-путеве. Има ту и циглених 
блокова што не даје слику неке уређености. У родној 
години, ова јабука (сенабија,момица)69 даје плодове. 
Потес зову Сирћови.

Лаз
Заселак и насут пут пролази кроз шумовит 
предео. Кућа Драгана Бојовића обновила је 2014. 
године запис крушку у оближњој парцели Десанке 
Јаковљевић. То је наслеђе од њене покојне мајке, 
Дивне Јаковљевић. Крушка дивљака је стара, целом 
висином од доземљака до ракљи, 4,5м. Још се држи. 
Крст је поцртан црвеном бојом, 5x5 цм. Испред 
су два сточића за послужење. Место зову, „Код 
Цумпове куће.“

Џамбовића чесма
Заселак Куновац, познатији по Џамбовића чесми. 
Чесма као сећање има крајпуташки карактер. Крст 
урезан у камнеу и речи:“ СТАНИ ПУТНИЧЕ И 
ПРОЧИТАЈ СПОМЕН ИЗГИНУЛИ МЛАДИХ 
БОРАЦА ЗА ОТАЏБИНУ.“

На белом Венчац мермеру уграђеном у сиви камен 
Видачевица рудничких мајдана пише:“Успомена 
свом стрицу Милану Јовановићу погину 1876. 
године на Јавору. Живи 26 год.“ Испод је елипсаста 
фото-керамика трајно оштећена тако да се један од 
браће не види.“ Брат Остоја погину 1915. год. На 
Смедереву, живи 20. год.“

Плоча се наставља ниже са два одвојена портрета, 
такође у фото керамици али исто оштећена. „Сину 
Милану погибе-умре 1948. г. у Крагујевцу. Успомену 
подиже Милорад и Селена 1951. г.Чесма није мала, 
занатски озидана врло постојано. Вода точи али нема 
уста да се напоје. Тридесетак корака назад ка школи, 
до пута је ливада Миломира Мила Јаковљевића и у 

њој још усамљенија крушка урасла у аврик и дивље 
дрво које је напада. Велика пукотина у дубу. Урез 
крста одавно нестао. Више грана сломљено је од 
старости и ветра. Очигледно било је и грома. Нико у 
засеоку појма нема да је ово записно место. Ретки су 
они које ћете у Мутњу срести. Диван крајолик а пуст. 
Као да су сви некуда отишли. 

Треће Тројице као трећи дан Духова је познат у 
појединим крајевима Србије од старина. Русална 
недеља, русним кишним временом. У воденом 
уторку као најпознатијем чистилачким елементом 
те недеље. Молба да вода ороси богато земљу али 
да не стихија правећи штету селом, народу, стоци 
и ораницама. Водени уторак негде зову (звали су) 
Белим уторком јер се сутрадан, у среду не пости, као 
ни петком у тој недељи. Прича се у српским селима 
кањона реке Таре (Република Српска и Црна Гора) да 
воденим уторком не треба започињати нека важна 
путовања везана за кућу или посао. 

69 У нас је сенабија омиљена јабука. Она се гајила у нас пре 
него што су се Турци појавили на Балкану и гајена је била 
под именом момица, што су јој Срби дали кад су је били 
примили (извесно од Грка). Турци су је затекли и наследили 
заједно са имањима српске властеле и манастира, па су јој 
дали своје име сенабија. Зенобија или Сејнеби је у Турака 
било омиљено женско име, као у нас Лепосава, Лепа. Тим 
својим именом Турци су заменили име под којим је дотле 
ова јабука у Срба и суседних Бугара била позната: момица 
(Лапчевић, 192, стр. 28)
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НАКУЧАНИ
Друге Тројице
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Пут крстоноша до 1945. Литија је ишла у 
два смера мењајући се сваке друге године

Б-7   О-4
O-1   ХГ-1   ХЦ-2



225

до забране. Пензионисан 1949. године а умро 1953. 
године. Шта је било и како је било касније, најбоље 
може да посведочи наш прота Михаило Даниловић, 
отац свештеника Аранђела. 

Запис на Крћевцу није одржан. Липа или јабука, не 
могу да се сетим. Место је откупила држава и посадила 
велику плантажу вишње и јабуке 1959/60. године. 
Плантажу је водило ПИК „Таково“ а Драгославу је 
за услугу направљена кућа у Милановцу. Сећам се 
четника о Тројицама на Крћевцу. Највише музике је 
било о литијама увек у Шилопају Овде у Зарићима 
највише народа. Сад нема рата, ни четника. А ни 
оних плантажа вишње.“

Триповац 1
Кућа Лека Лазаревића Баџа. На његовом имању, 
50 корака од куће беше запис крушка. Ретка 
сорта-рањац. Лако је у првом браку имао Богдана 
и Дринку. Обоје су умрли. Из другог брака две 
ћерке. Старија Милева је у Београду. Миљка је 
остала на имању са оцем. Обоје су упокојени. 
После осамдесетих, у првој половини прошлог 
века све се урушило. Кућа и запис. Сада је на том 
имању само трњак. Нико не долази...

Триповац 2
Марковићи. Срећом има очуваног записа. Преко 

Бошко Марковић - Клецо

Тромеђа Љутовнице, Накучана и Шилопаја је 
Триповац. Лепа предеона целина, узвисина са које је 
леп поглед на ширу околину. Таква идилична слика 
може да завара зими јер на Триповцу када завеје 
снег, највише дува и сметови покрију ово чвориште 
путева. То најбоље зна и одлично памти најпознатија 
кућа Триповца уз асфалт аутобуског стајалишта и 
њен домаћин Бошко Марковић-Клецо (рођен 1929).

„Главни запис Накучана је био у Зарићима. То је на 
имању Драгослава Зарића а место се зове Крћевац. 
Долазиле су по три музике и околна села. Заједно 
на Друге Тројице Накучани и Калиманићи. Иста 
им је преслава. Најпознатији свештеник из цркве 
љутовничке који је опслуживао парохијом Накучане, 
Врнчане и Калиманиће је Василије (Василиј 
Кољубајев). Он је у Србију побегао од Октобарске 
револуције и био нам парох до 1938. године. После 
је дошао Ђурић Милорад из Ракове код Чачка. Он 
је провео цео рат у Љутовници и одржао крстоноше 
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пута куће Бошка Клеца изнад табле „Љутовница“ 
и аутобуског стајалишта. Запис је у атару Накучана 
и припада Здравку Марковићу. На ивици имања 
испред дрвореда багрема је храст-граница. Запис 

70 М. С. Филиповић, Насеља и порекло становништва 
Таковског среза,37 (репринт), 1997, стр. 217

је у одличном вегетативном стању и његова 
старост се процењује на преко 70 година. Обим 
дуба на 1,5м висине је 205 цм. Урез крста 11x10 цм. 
Опход око записа обновљен је пре 15 година. 

Тријангла
Код трафо-станице на тријангли укрштања три пута, 
био је велики запис-храст. Хлад његов залађивао је 
раскршће. Сељани сведоче да га је посекао без повода 
Михаило Зарић 1980. године. Кажу за Михаила да је 
био „врлетан и склон чашици.“Несрећник се обесио 
о младар на међи свог имања. Казивање допуњују 
да је Михаило одсечени запис три дана крављом 
запрегом вукао... Несрећи нема краја. Милун, 
Михаилов рођени брат утопио се у оближњем 
потоку набујалом после кише. Нов запис закрштен 
2002. године близу трафо-станице уз прилазни 
пут скретањем у заселак Зарићи. Данас Зарића у 
Накучанима има 10 кућа, Ђорђевића 3, Лукића, 
Дробњака, Глишовића, Марковића, Јеремића, 
Лазаревића, Томића, Тодоровића, по једна. Број 
бирача је спао испод 90  и не повећава се. Због тога 
било какво републичко или општинско гласање 
одржава се у Љутовници као једној изборној 
јединици. 

„Зарићи (30 домова-Никољдан) имају огранке: 
Ђорђевиће (4 дом.), са надимком Дамбуровци, 
Лукиће I (2 дом.), Милиће (1 дом.), Сретеновиће (1 
дом.) и Миловановиће (2 дом.) Када је Зарија, њихов 
предак дошао у село-а то је било можда у првој 
половини 18 века он је у селу затекао Турке, Турци 
су имали у селу и чардак који су запалили синови 
Заријини у време кнеза Милоша. Зарија, који се 
можда и сам презивао Зарић, био је однекле из Црне 
Горе. У гробљу на Спасовини постоји његов гроб, 
а на надгробном споменику је кратак натпис: 1800 
Зария Ђедъ ж. 105 лѣ(та).

Зарија је у Накучанима изродио синове: Гаврила 
(или Ђорђа), Мијаила, Марка и Луку. Кад се оженио 
Лука, на свадби је био и кнез Милош. Од ових Зарића 
су и Зарићи у Шилопају.70

Орничина (орличине)
То је пут десно од тријангле ка Глишовићима и међи 
се са Кривом реком. Милан Глишовић је умро пре 
две деценије, његов син Милета Цуро наставио је 
литијање под храстом. Запис на обрешку, заклоњен 
шумом церовом и од скоро прокопан пут земљани. 
Имање Сретеновића из Церове. Домаћин литија 2011. 
године био је Драган Зарић а 2012. године Славиша 
Лукић. Долазе до записа о литијама Ђорђевићи, 
Глишовићи и Дробњаковићи. Кажу да цер има више 
од 100 година. Крошња му није већа од 15 корака у 
пречнику. Стабло добро подноси старост, има клупа 
испред да се намерник одмори. Крст се у стабло 
урезује сваке године. Изнад железничке станице 
беше кућа и имање сада покојног Радојка Зарића. Од 
1950. године нема ни куће ни окућнице. Ни записа.

На гувнима
Гувна су пропланак задруге Зарића. Ту је био храст и 
под њим сабор. Крстоноше су кретале од љутовничке 
обилазећи куће накучанске. Све је тако било до краја 
Другог рата и једном у прелазу 1957. у 1958. годину. 
Храст граница је кажу после одсечен јер се осушио.

„Накучани немају своју посебну порту, него им је 
заједничка љутовничка, а сеоски запис `Састанак` 
одржаван је код записа, на Гувнима.“71

Била је ту и апсана, брвнара за важне договоре 
битне за заједницу или затварање непослушних 
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71 М. С. Филиповић, Таковци, Београд, САНУ, 1972, стр. 134

72 М. С. Филиповић, Насеља и порекло становништва 
Таковског среза, Београд, САНУ, 1997, стр. 216, 217

појединаца. Све је утихнуло. Нема по селима нико 
ни да се хапси. 

Зарићи су имали највише записа јер су били 
најбројнији. На имању Милорада Зарића и његовог 
сина Вељка (оба су почивши) био је запис крушка-
такиша. До 1980. године. Нема више ни записа ни 
куће. Остала је прича најстаријих о такиши запису 
код мишане у којој су се сушиле шљиве на дрвеним 
љесама.

Гајовићи

Тако се зове овај заселак у долу шумом заклонит. 
Старији га зову Цветипоље. (Светипоље). На дохват 
видом, Гајовићима је црква Светог Николаја у 
Шилопају. Гајовића заселак подсећа на клин између 
Врнчана и Шилопаја. Постојао је ту запис-цер  
Томислава Гајовића. Још се назире место записа. 
Осушени дуб је извађен и његов наследник освећен 
и проглашен записом 2000. године. Сваких Других 
Тројица сем Гајовића (3 куће) окупе се Ђуровићи (1), 
Минићи (1), Миловановићи (2) и Мијатовићи (1).
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Усамљена тајна

После путем за Шилопај, после табле на којој пише; 
Накучани иде се асфалтом још напред и преко пута 
стругаре и куће Милана Ивезића Будовца има благо 
косина и види се велики трафо. Зараван је огрнута 
церовом шумом. После педесетак корака лево је 
потес Падине и припада засеоку Церје (Накучани).

Ту сам тражећи лисичарке печурке са Рашком 
Ликићем налетео на усамљени надгробник. Леп, 
очуван тесаник заспао у лишћу шуме. Спомен није 
датован. 

„Око 1928. године подижу се куће на утрини Церју. 
У Церју у некадашњој „селини“ Настасијин гроб; 
старији стуб. Та Настасије је умрла када је у селу 
владала колера и њен леш су кукачом одвукли до тог 
места. И на Ђедовом брду или Ђедовини био је, под 
једном шљивом, неки надгробни споменик.“72

Можда је ово Настасијин гроб, усамљени надгробник 
јер је около без сличних биљега, шума је бескаменита 
и нема више тесаника који указују на гробље. 
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НЕВАДЕ
Бели петак
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Пут крстоноша до 1947. 
Б-9   О-4
ДУД-1   ХГ-1   ХЦ-2

Сећање Радисава Поњавића

Неваде нису више село, већ приградско насеље које 
сем нових кућа и улица има индустријску зону. Уз 
магистрални пут за Крагујевац издваја се својим 
карактером домаћинство староседеоца Радисава 
Поњавића. Некада зидар и млекаџија, Радисав 
(1929) гаји близу 50 оваца, прича о свом парунуку 
који се ближи Великим бабинама. Упркос својим 
годинама свакодневно чита дневну штампу, не 
пропушта ниједан четвртак за Таковске новине. 
Ретко је данас наћи у селу старог човека који прича 
о локалној теми течно, логично а неопширно. 
Због тога је казивање овог мештанина, учесника 
литија 1946. Године драгоцено. 
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Радосав Поњавић
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„Преслава села је Бели петак, задња седмица после 
Тројица. У рату, литије нама нико није бранио. Број 
учесника је био променљив, јер рат је рат, никад се не 
зна шта ко мисли. Долазили су Немци, купе јаја ил` 
млеко, стварно плате, нећу да грешим душу. Деци 
пруже чоколаду. Ако неко понуди ракију нако, ил` 
за продају, траже прво газда да проба...

Литије невадске задњи је спровео Љубиша Весовић 
као Председник месног одбора. Од старијих, било је 
ту још пар људи као Добросав Вујовић, Ивко Милић... 
Љубиша је био велики борац за село, његов син је 

честит човек, адвокат Миле Весовић. Његов брат од 
стрица, Радовин Весовић и ја, носили смо барјаке. 
У челу је ношена икона Свете Петке и момци су се 
смењивали у ношењу. Око педесетак у крстоношама. 
Поп Перо чини ми се Марић, Ужичанин висок и сув, 
наш парохијан. 

Порта, то је средина села на брду. Био ту дуд запис, ал` 
се осушио и замењен малом крушкицом посађеним 
калемом. Имали смо камени сто на два камена стуба 
и после молитве кретало се песмом даље...

Силазило се на Крагујевачки пут код трафо-

станице па десно на међу, између имања Душана 
Глигоријевића Дулке и браће Цветковић, Тихомира 
и Витомира. Запис био липа и тај заселак зовемо 
Парац. Липе више нема, пропала је за све ове године.

Спуштањем низ Парац пређемо Крагујевачки пут 
код Малих врата на Рањцу и пењемо путем насутим 
уз брдо. Некад то била пешачка стаза за људе и стоку 
а сад асфалт донекле и код Милића чесме идемо па 
савијамо лево на Милића храст. Он је у животу, има 
му само он зна колико. Много.

П.А. (Заиста леп храст на обрешку и пуца видик на 
Треску, Црни врх и Јешевац. Урез крста урастао и 
нема назнака у кори. Стабло у добром вегетативном 
стању. Издваја се дужином преко 10м. Велика дебела 
грана која додирује земљу. Чини се да ће пасти ако 
је неко не подупре. На супротној страни отпала је 
слична грана под тежином али њу нико не дира нити 
за огрев узима.)

Још више горе, на окрај села је Окрајско гробље. 
(Окрај). Некад центар села, у сред гробља грм-запис 
који се срушио сам. После задушница 1980. године 
обновили смо леп церић у гробљу. Он је изданак 
старог записа. Пекно ме поп Крсман Вукадиновић 
кад сам га пит`о да закрстимо овај цер. Он пита:Ко 
ће то да плати?“ Закрстим га сам. Узмем перорез и 
обновим крст кад дођем у гробље о `саранама. Ако 
не види поп, видеће Бог. 

Ишло се до Великог вр`а до „Раја Маја“, Милинковић 
Радисава и силази до куће Хаџић Љубице. Одатле 
први пут-десно, излазимо на Мали вр` на Ђурића 
гробље. Ту је запис грм. 

Велики врх (602м.н.в.) је тешко приступачан као 
и породично гробље Ђурића. Постоји пут али је 
излокан и стрм. Гробље је раван и има свега 25 
надгробника већином старијих. Сем Кривачића ту 
су две породичне гробнице Дрињаковића. Бранко 
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(1920-1990) је из Такова дошао на мираз Косани 
(1923-2007). Ту је сахрањен и његов син Драган 
„Дрињак“ (1949-2008) дизајнер. Храст је израстао 
изнад 25м. Као самац на врху прија му багремово 
окружење. Обим дуба 130 цм и крст у кори назире се 
незнатно. Под овим записом неко је оставио пљоску 
ракије за путника намерника. 

Ратковића косом се силази у двориште Богољуба 
Ђурића и његовог брата Будимира. Нема више 
записа, крушка или јабука, није битно, ни кућа више 
нема. Прво су Љотићевци запалили Будимирову 
кућу јер је био комуниста а 1943. Године су то урадили 
партизани Богољубу. Рођена браћа у завади због 
политике. Један у четницима, други у партизанима. 
Сад нема ни записа, ни тог имања.

Вујовића забран још има запис-дуд. То је на сред 
гробља у Марковића поседу. Гробље је у стрмини а 
мали дуд између надгробника. Окружен шумом лево 
и десно овај забран је заклонит. Одозго пуца видик 
на околину. Виде се куће. Својом лепотом издваја 
се кров Драга Максимовића, некада директора у 
фабрици амбалаже Типопластика. 

Сишли смо у Широко поље и прешли Деспотовицу 
код Ковачевића воденице, па на Београдски пут, 
садашњу Ибарску магистралу. Иде се десно, прво 
скретање лево у Ђурића имање. Мала липа-запис. 
Тих година тек се Широко поље насељавало и то је 
био младооснован запис. 

Вратимо се на Београдски пут до Грковића кућа 
у Широком пољу на улаз у двориште Богољуба 
Грковића, сада Рада Грковића Ћоћике. Их, што је 
то била велика крушка калем. Рађала сваке године. 
Ту је разлаз крстоноша. После је закрштена липа на 
међи Јоксић Драгољуба Ласе који је дошао на мираз 
из Доње Врбаве у кућу Павла Грковића. Оженио се 
ћерком Павловом Радулком, родили су два сина. 

Уочи Нато рата липу је осек`о и запалио Цане 
Грковић. Ласа није хтео ни да чује као ни синови 
његови. После три године Цане се шлогир`о и умро. 
За две године и његов син. Излив крви у мозак. 
Снаја Цанова продала је имање. Сад је ту паркинг 
и магацини неких приватника. Остале су две куће 
Грковића. Сећам се да су Ласина ташта Разуменка и 
род њен Љубинка, излазиле сваке године до записа, 
палиле свеће, кадиле липу о литијама. Ласа је ост`о 
велики радник. Има лампек и помаже народу. Сви 
знају да он једини намешта кости и уганућа људима. 
Не наплаћује. Остави кол`ко ко `оће, ваља се. 

Прича ми Радисав Поњавић као да је јуче било, тако 
га памћење служи. Љубиша Весовић није успео да 
настави литије 1947. године. Та забрана као да траје 
и данас. Онај камен у порти, кажеш часна трпеза, 
склонио је 1952. године Тривун Вујовић на Вујовића 
извор. Није имао намеру он да сачува камени сто, 
испало је да јесте. Данас је порта гола ливада. 25 
ари Добросава Шутића. Крушку запис је ишчуп`о 
трактором 1948. године Радула Пантовић. Трактор 
је био задружни, немачки „Ланц булдог“ и пали се 
на замајац. 
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Стоји једно дрвенце усамљено и није запис. Литије 
су имале строгу сатницу, почињало се молитвом 
у порти у осам изјутра. Свраћали смо у сваку кућу 
успут и сви млекари су били отворени. По двојица 
момака уђу у млекар. Није било куће без мириса 
селена. Закитиш карлицу млека обавезно и оставимо 
заперак белог лука и селена. На Окрајском гробљу се 
ужинало. Родбина скоро умрлих изнесе око записа 
у гробљу свако понешто, залогај за покој душе. 
Алкохол је био забрањен. Чак ни старији у поворци 
нису ни за лек тражили. Само бела кафа, млеко ил` 
сок домаћи. Литиј`о сам најмање петнаест пута. Бије 
ме глас да сам имао најбоље грло. Шта ћеш. Имало 
се и зашта. Увече у порти била игра. Долазе девојке. 
Мајке им увек ту да светле. Кад се смркне пале се 
карбитуше и буде по три музике. Свако околно село 
имало оркестар. Јесте то било што кажу примитивно 
и без озвучења ал` се ишло. Много омладине. 
Оркестар Верелечана, па музика из Грабовице... и 
они се такмиче ко ће да им приђе више...Заборавих 
да ти кажем. У литијама, у колони било је уз момке 
девојчица ал` за удају, никад. Знао се ред. Кад залази 
сунце на уставу (за облак) биће кише сутрадан. 
Почетком септембра крес`о се лисник за овце. То 
се радило сваке године пре слане и првих мразева. 
Лист церов је најопорији али су га овце обожавале. 
Нипошто багрем, граб или дуња. То овца не окуша. 
Може да се положи стоци `нако ко рпа или направи 
снопље. Кад шиљеже обрсти остану само снопићи 
које после имаш за шпорет. Забранили су и то. Јачи 
влачи-тако је било и биће.“
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ОЗРЕМ
Мали Спасовдан

Пут крстоноша 
Б-7   О-4
O-1   ХГ-1   ХЦ-2
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и Јововић. Лоша година 1946. За цркву и веру. Као 
млади СКОЈ-евци њих двојица су скинули звоно са 
звонаре цркве јовањске и бацили га у пољски клозет. 
Хвалише се да „звоно неће више ником да звони...“ 
Обојица се разболеше. Није прошла ни година. 
Месец дана умирали на постељи. Не да Бог грешном 
лако да издахне. Њихови су довели свештеника 
да им олакша душу. Исповедао их он, намесник 
бањански, Бошко Симић (венчан ћерком Радојице 
Милојевића из Горњег Милановца). На самрти, 
они су несрећници рекли где је звоно. Враћено је 
и поново освећено. Црква је наставила свој живот 
и народ да се у њој моли... Ових година, угледни 
пословни човек Драган Јововић, иначе родом из 
Доњих Бранетића је доста новцем помогао цркви и 
платио бакарну покривку и кречење спољних зидова 
Јовања.“

Заклоњена шумом поменута црква има покошену 
порту ограђену тарабом и старо сеоско гробље 
у близини које се одржава. Између порте и 
надгробника неколико стабала крушке и јабуке. 
У црквеном, лево од улазних врата часна трпеза. 
Вероватно је ту био запис. У „шпицу“ дворишта 
млад орах и две трешњице. Трага од записа нема. 
Остала је само прича, да је неки „Пуловац“ из куће 
оближње одсекао закрштено стабло. 

„Новаковићи-на имању Светислава и Властимира. 
Постојала је врло стара крушка-запис. Убило је 
време.“

„Раковића бара-запис крушка-такиша код Милијана 
Раковића. Ту се око записа сваке године на Илиндан 
окупљао народ на вашеру. Саборовања је било у 
Раковића бари до 1966. године. Милијанови синови: 
Урош, Радош и Слободан су налседили очевину али 
је сада то земља Радојка Раковића.“

„Маринковићи-имање Животино, сада Боривоја 

Последњи крстоносац

Радосав Вујичић је најстарији Озремац. Рођен на 
Покров Пресвете Богородице, 14. октобра 1922. 
године. Његове године виде се у фигури свијеној 
до паса. Сагнут хода али живи усправљеног ума. 
Реченице су му течне, говор повозит. Најважније је, 
вели Радосав што има два сина, четворо унучади и 
девет праунука. Његова дружбеница Савка (1928) 
и он, сами су али им је кућа увек пуна. Радосав је 
домаћин. Радник велики. Начичкана радионица 
за направити много тога од дрвета и гвожђа. Под 

тремом, као од јуче саливена вршалица памти своје 
вишедеценијско одрастање. Радосав је једини живи 
преостали сведок и учесник последњих литија у 
Озрему 1943. године. 

„Село је имало седам записа. Преслава нам Мали 
Спасовдан. Те литије биле многољудне... Одраслих, 
ђака и мале ђеце с мајкама, у крстоношама до 150-
оро нас. Полазак је увек са Састанка. Код школе је 
био запис-јабука (ђула). Преко пута задружни дом 
сазидан 1932.године. Плочу са натписом уклесао 
Милић Чолић. Умро је пре десетак година а био 
мајстор живописац за камен и оловку. Запис су 
одсекли после рата. Том „операцијом“ је командовао 
директор осмољетке Ацо Драгићевић. Рече, запис 
смета деци и њиховом развоју. 

„Куманица је заселак на заравни испред куће 
Вујичић Радише. Под гробљем запис-крушка 
дивљака. Стабло је одсекао Радиша. Залађивао му 
запис њиву. Пањ је био метар у пречнику. Сада је то 
имање Сретена Вујичића. У међувремену, ту земљу 
наследила је моја жена Савка. 

„Трећи запис по реду крстоноша а данас непостојећи, 
багрем-калемљени у дворишту Здравка Чолића. Ту 
нема никога. Домаћинство је пресељено. На том 
месту је сада воћњак Милоја Чолића.“

„Крушка-такиша. Запис пред црквом у Јовању. 
Црква Светог Јовања у Доњим Бранетићима је 
на међи са Озремом. Потес зову Јовање.Свечано 
је освећена 1935. Године и у њој је тада служио 
епископ жички, Николај Велимировић. По предању, 
постојала је раније ту црква брвнара. Постоји 
иситинита, потресна прича везана за 1946. годину и 
цркву јовањску.

Два црна Милоша
„Они су били момци. Два Милоша, Аксентијевић 

Радосав Вујичић
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Пешовића. Запис крушку такишу је осек`о Боривоје 
куповином те земље. Тај заселак је на Каловитом 
путу поћи Горијевници.“

После набрајања места записа у Озрему Радосав 
Вујичић освежава сликовито сећање на Мали 
Спасовдан 1943. године: „Било је кишовито тих 
дана. Морали смо да журнемо и обиђемо опход око 
свих записа. Мој исписник, Остоја Чолић је носио 
највећи барјак, крсташ. Журили смо пре пљуска. 
На Влашћа (Влашића Лука) пукне балван и Остоја 
упадне у Озремицу до груди. Ја га ухватим за прње и 
ишчупам из воде. Онако мокри, ударимо пречке на 
Чолиће. Стиже нас пљусак у Раковића барама. Када 
се вратисмо школи, Озремица се излила у пољу... 
Тај дан су нам долазили гости, Милојко Боровњак и 
Јеремија... На преслави су заседом у кући Драгише 
Чолића убијени равногорци, Шолајић (поп из 
Горачића, сахрањен касније у порти цркве родног 
места) и Павле Сретеновић. Зна се кућа која их је 
издала. Тако ти је то, драго дијете. Од 12. године сам 
надничио као рабаџија. Орао воловима 1938. године 
непрекидно 22 дана. Три године био у шуми за време 
оног рата. Учесник Башког конгреса на Савиндан 
1943. године. Заробљен 6. августа 1944. године на 
Копаонику. Место се звало Три јарма. После Сремски 
фронт. Нас су гурали у прве редове. Добих тешку 
упалу карлице и сместише ме у болницу у Загребу. 
Мој најбољи друг тог времена је био муслиман из 
Шипова, Ибрахим Пипић. Дуго смо се дописивали. 
Треба поштовати сваког и веру свачију. „

„Следеће, 1944. године у Озрему су литије биле онако. 
Мало некако. Догодине, мој отац Маринко понесе 
колач крстоносац за цело село али га комунисти 
ухапсе и затворе у Милановцу. Седам дана је провео 
у апсу...“

ОЗРЕМ
У време обиласка записа (литије 2010. године) у 
Озрему сам захваљујући мештанима пронашао један 
скривени крајпуташ, некада усамљени надгробник. 
Близу куће Танасковић Зорке (рођ. 1936. године) 
усамљене али речите и трезвене старице је шумовити 
брег Дубница. Дубоко међу стаблима, уз шумски 
пут, дубећи камен, стуб заобљеног врха, 102x25цм. 
Дебљина камена је 13цм. Сиви тесаник од маховине 
и шуме патинирао зелено. У лицу спомена (запад) 
леп и правилно уклесан текст који је датован. Бокови 
и леђа крајпуташа празни. Стуб је накренут уназад 
као да ће пасти. Срећом, млада буква чува му леђа 
и подупире га. Временом, када дрво надрасте камен, 
извалиће га потпуно. Из опалог лишћа вири и види 
се проширење спомена при темељу у облику дебелог 
слова Т. Тај учвршивач камена има меру 25x10цм. 
Видљив пример самоуких клесара и каменописаца 
који су размишљали о статистици спомења. У 12 
редова пише:

ДРАГОМИР/ЖИВАНЧЕВИЋ/ИЗ БРОДАРАЦ/А 
ОКРУГ И СРЕЗ/ПОЖАРЕВАЧК/И ЖИВИ 26 Г/А 
ПОГИБЕ 22/НОВЕНБРА/1914 ГОД/СПОМЕН ПО/
ДИЖЕ ОТАЦ/МИЛАН

Изнад уклесаног текста у плитком рељефу крст 
једнолисни 25x18,5цм. Леђа стуба и десни бок 
имају пуцију (напрслину). Сељани потврђују да је 
спомен свом ратном другу подигао Озремац, Раде 
Танасковић а редовно обилажење и кађење дубећег 
камена празницима и задушним данима наставља 
праунук Драгомир Станић. Лозањац, Гачић Радиша 
(рођ. 1922. године) чија је шума и спомен у њој, говори 
да је то био гроб, усамљени надгробник Драгомиров 
али је родбина после десетак година од рата пренела 
Живанчићеве земне остатке у родни Бродарац крај 
Пожаревца. Ипак, место се не скрнави , обилази и 
сећа на годину погибије ратника Сувоборске битке. 
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ПОЛОМ
Бели петак по Духовима
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Пут крстоноша 
Б-7   О-0
Ј-1

Нису ишле селом ни пре рата
У Полому сретох два „исписника,“ рођена 1930. 
године, Сретена Петровића Ћава и Предрага 
Драшкића Муловца. Њих двојица су пешачили до 
школе у Горњим Бањанима, седели заједно у клупи 
и било их је тридесетак по одељењу. Село има 
школу а 2013. је ђака млађих разреда свега шест. 

Изненадила ме прича ова два старца да литије 
селом нису обилазиле барјацима још пре Другог 
светског рата. Кмет Полома, Љубо Костић-Шиша 
забранио је молитву пред записом због обилног 
града пре седам деценија који униишти све усеве. 
Тада су били Лозањска парохија, дошао је рат и оно 
време „црвено“, па и сада као Бањанска парохија, 

да обнове литије, нема ко. Ако не верујем, видећу 
шта пише у Летопису школе који учитељица може 
да ми покаже. 

Ево њихове приче о записима 
којих више нема:
Јабука, запис-„петровка“ код школе. Са 
тог раскршћа кретал је литија, претходно 
припремљена у цркви бањанској. Осушио се 
запис, збрисало га време. Посађена је друга, ближе 
путу и пар пута свештеник предњом читао. Имање 
почившег Костић Славка који је дошао на мираз 
Радмили (1931).

Потес Угарица у „Подрумима,“ јабука „слаткара“. 
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Сретена Петровића ЋаваПредрага Драшкића Муловца
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Била је то сеоска утрина али је преко ноћи „заузео 
земљу“ Драшкић Превислав. У „Подрумима“ се 
народ окупљао и долазио да провашери. Звали су 
место и Порта. Сада је то опустело. Нестала је кућа 
после записа. Испод су Милошевићи. Преместили 
окупљање на Бели камен.

Драшкића брдо, закрштена јабука у њиви 
власништво Топаловић Милосава-Микуле. Нема 
више записа као ни крајпуташа под Осојем на 
Мрамору. Неко га је пребио маљем, па је власник 
имања Живота Костић крајпуташ преселио у 
сеоско гробље на Угарици. 

Савчићи- нико се не сећа записа, које сорте је био 
а налазио се у Брезју. 

Деспотовићи, такође нестао 
запис
Молитва, запис на Белом камену. Ту је био вашар 
после премештен. Место записно звали Састанак. 
Вашеровање је био једини прави гозбени дан 
села. Долазили су Цигани од Љига и околине да 
свирају. Ту се оркестри „показивали“ и уговарале 
свадбе за јесен. Давала капара, (унапред део новца 
погодбом). Вашар је био човечији, без сточног. 

Није се продавала храна, само бомбоне и слатка 
срца с огледалцима деци. Пошто су Бањани имали 
шест дућана, продавала се Поломчанима со. После 
рата, вашар пресељен код Дома (1952).

Молитва. Брдо у Драшкићима. Запис крушка 
топузна, стиже у јесен у касно и рађа к`о „кугла“. 
Због тврдоће није за јело пресна, већ се пече или 
кува за компот. Имање Драшкић Милосава. 

Засеока има више. Изгубили су временом она 
стара имена већином сада их зову презименом 
његових становника. (Бубовац, Бубовички поток, 
Драшкићи, Шишковац, Пањеви и Брезје). 

У Шишковцу су Драшкићи а у Пањевима 
Живковићи. Коленике (Ивановићи) Поток-
Поточари, Јолићи, Деспотовићи-њих има на два 
места. Миаиловићи су по старини. У Планини 
под Сувобором су Дмитровићи. Васиљевићи на 
брду. Брезје- Савчићи (Мијаиловићи), Ивановићи 
и Павловићи. Костићи, Ђуровићи. Дамјановићи 
су били Јанковићи на Брезју и Коленикама. 
Полом има свега три крсне славе. Никољци 
су најбројнији: Драшкићи (сви), Живковићи, 
Савчићи, Топаловићи, Николићи, Милошевићи 
(у потоку), Дамјановићи, Ивановићи, Петровићи 
(досељени више Бањана), Јолићи, Костићи, 
Васиљевићи, Дмитровићи. 

Аранђеловдан славе Деспотовићи (1 и 2), 
Радовићи досељени старином са Романије. Светог 
Стевана по Божићу, колачари су:Ђуровићи (сви) и 
Савићи (сви).

Полом је богат водом. Шишковац и Башића река 
уливају се у Дичину. Бубовац, Бубовачки поток у 
кога се улива Деспотовића поток. Црвени поток 
иде Малој Дичини као и Рајачки, као и Каловити 
поток. Костића поток. Извори су: Коленичко 
врело, Ђуровића чесма, Топлаци у Драшкићима, 
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Марковића чесма изнад водовода бањанског. Имао 
је Полом апсану од брвана као и већина села али 
је она служила за Лозањ, Полом и Горње Бањане. 
Као и салаш, све је срушено 1946/47. Крај познат 
надалеко по кромпиру. Први га је донео Светолик 
Петровић-Лика из ропства у Аустрији после 1918. 
Кромпир „месечар“ тзв. „розовац“ пригрлио је ову 
земљу. Назваше га временом Ликић-Лика. Златица 
није постојала до краја Другог светског рата. 

Летопис основне школе у 
Полому
„Место на коме се сада налази село Полом, било 
је некада покривено шумом, високих церова и 
букава одличних за грађевински материјал. Људи 
из оближњих села долазили су у ово место, секли 
дрвеће и одвозили га за прављење грађевине, 
пошто су праве букве и церови били подесни за 
цепање. Ово место је доста врлетно, јер се налази 
на извору оба крака реке Дичине, ови га кракови 
опасују са обе стране, а пресецају неколико 
потока, који се уливају у већи крак реке Дичине, 
па има доста стрмина и прелома, а терен каменит 
и дешавало се често људима који дођу запрегом за 
дрва да им се кола поломе а грађа остане у потоку, 
те је због тога ово место и добило име Полом.“

Почетак насељавања
„Не зна се тачно када је почело насељавање, 
изгледа да је оно почело при крају 17. и почетком 
18. века, када су почеле да се дижу буне и устанци 
против турског ропства. Прво је насељн источни 
крај села-потес звани Коленике, где извире 
поточић Врело. Ту се населила једна породица. 
Одакле и када се ова породица населила није 
познато. Од три брата из ове породице Петра, 
Ивана и Томе, када су се поделили постале су три 

фамилије. Петар је узео јужни крај, Иван средину 
а Томо северни крај овог потеса звани Коленике. 
Петровићи у Брезје. Томићи који се презивају 
Дамљановићи по Дамјану претку, кренули су за 
њима.“

„Ови Петровићи нису у сродству са Петровићима 
који су се населили са леве стране потока Бубовца. 
Од Ивана постали су Ивановићи, за њима су се 
доселили Јолићи из Теочина, прешли реку Дичину. 
Има две куће под Сувобором, они се презивају 
Дмитровићи. Овдашњи Савчићи, Топаловићи 
и Милошевићи, некада су били једна кућа. Они 
су се доселили из Санџака. Савићи су се некада 
презивали Живанићи, њих сада има само јена 
кућа, они се презивају и Глогићи. Једној Живанића 
девојци дошао је момак у кућу из Озрема, од 
фамилије Ђуровића, и од његових потомака 
постали су Ђуровићи. Ђуровића куће (5) се налазе 
са јужне стране брда Стовиша.“

„После ових доселили су се Деспотовићи. Они 
су презиме добили по Деспоту Џакићу, који се 
доселио из Сјенице. Њих има 21 кућа, а неки 
су одселили за Липље. Најпосле су се доселили 
Драшкићи. Једни су се населили са леве стране 
већег крака Дичине, близу њеног извора, а други 
у крају звани Шишковац. Ови на Шишковцу пре 
су се доселили од ових поред Дичине. Драшкићи 
из Дичине били су сиромашнији па су служили 
Драшкићима на Шишковцу. Не зна се тачно 
да ли је то једна иста фамилија. Од Драшкића, 
касније су се одвојила два брата Коста и Живко 
и настанише се на јужној страни брда Црни врх 
(Костићи и Живковићи). Има у Шишковцу и једна 
кућа Радовића. Стално једна кућа. Пореклом су од 
Босне. Атар села Полома се налази између Теочина, 
Брајића, планине Сувобор, Ба, Славковице и 
Горњих Бањана.“

„Рајац (848) нема шуме али обилује добрим 
ливадама, па је често било свађа међу 
Славковчанима и Поломчанима ко ће приграбити 
више земље за пашу. Ово је питање коначно 
решено доласком кнеза Михаила Обреновића, 
по молби народа он је поставио међу два села, 
Славковице и Полома и Ба. Ова међа је и данас 
на снази (пре три године одсечена је једна буква 
и приликом тесања пронађен је жиг који је тада 
стављен на дрво. Лепо се распознаје и око њега 
беше обрасла буква.“

„У месецу августу 1952. године довршавали су 
се радови на изградњи задружног дома. Збор 
села је одлучио да се уклони преграда између два 
магацина и преуреди у учионицу. Први учитељ 
ове школе био је Стефановић Милорад родом из 
Враћевшнице.“

„Уз помоћ ђачких родитеља намењен је рингишпил 
са шест корпи на ланцима за разоноду, две 
обратушке, две клацкалице и гарнитура за 
љуљашке“ (1958/59). У школској 1962/63. Години 
школа је имала 49 ђака. Слабих ученика 2-3.“

„У октобру 1963. године у селу Полому уписан 
је Народни зајам за пострадале од земљотреса 
у Скопљу и обнову Скопља 235.000 дин. Сељани 
Полома су се одазвали према својим могућностима, 
јако добро. За 29. новембар 1964. године извршена 
је електрификација села. Увођењем електрике 50% 
домаћинстава набавило је радио-апарате, Вода 
је уведена 1965/66. Село има 117 домаћинстава а 
1970. отворена је продавница мешовите робе.
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ПРАЊАНИ
Велики Спасовдан



242

Површином, Прањани су после Коштунића 
највеће село у општини. Атар Прањана је 4087 
хектара. Ипак, није било лако наћи казивача 
о литијама и закрштеним стаблима. У кафани 
„Липов лад“ предложише Обрада Јочовића и 
рекоше број његовог телефона. 

-Добар дан, моје име је...зовем из Музеја поводом 
записа, треба ми Обрад Јочовић.

-Ја сам Обрад Милошевић.

-Опростите, телефонски број је...?

-Јесте, тачан је број, мене када тражи Пореска ја 
сам Милошевић, некад и Јочовић, по потреби. 
Нас зову Јочовићи, дешава се да надимак буде као 
презиме. По прецима смо иначе Милошевићи. 
Него ти благо мени, колико имаш година? Па, 
онда немој ми персирати него дођи кад доспиш 
и немој сам. Поведи неког да те вози и врати 
колима. Најбоље се плете речима уз ракију а имам 
је, жељан сам разговора с новим људима. Нисам 
усамљен, син ми је у Анголи а по годинама како 
чујем ту сте, близу. 

-Ко је ваш син, ја сам пре месец дана дошао из 
Анголе. 

-Буцо Милошевић.

-Буцо, мајстор браварије и домар кампа на Фунди! 
Сваки дан смо били заједно само нас је купатило 
делило. Соба до собе. 

-Ето, онда мораш и да ноћиш. Има да се испричамо. 

Увод, врло необичан и личан за причу о 
прањанским записима... Обрад Милошевић 
(Јочовић) је рођен 1939. године. Удовац. Много 
чита. За своје годиште крепак и радан. У штали 6 
телади и 25 оваца. 

„Литије су `одале селом док није отишао поп 

Пут крстоноша 
Б-10   О-6
ХГ-1   ХЦ-1   КР-1

Милован Тиосављевић 1945. године. Он је крио 
комунисте у цркви и зато награђен местом 
Председника суда у Г. Милановцу... Дуга прича. 
Обновљена су записна места, не сва, 1989. Велики 
је то круг, ја сам у обнови литија ишао трактором. 

Заселак Горњи крај
Најближи цркви и варошици је Гавровића грм. 
До пута на скретању свом домаћину, Тривуну 
Гавровићу. Велики храст-граница. Обим дуба 4,20м. 
Урез крста није видљив али нагорела шупљина 
дубока је и има мере 150x46цм. Свештеник не 
долази литијама до овог места. Потес је познатији 
по Гавровића чардаку подигнутом у 19. веку. Од 
Гавровића записа пут води даље до места где је 
била продавница Драгослава Којовића. До 1945. 
године ту је било саборовање на Божић. Имали су 
закрштену крушку али су је извадили после рата. 
Прича Драгослав да су му тако говорили његов 
покојни отац Милан и деда Божидар. 
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Истим путем за Дружетиће и планину, такође са 
десне стране је записно место али ново. Храст 
граница закрштена 1995. године. Стара 60 година 
као и њен домаћин Милета Раилић (1954). Урез 
крста гледа на пут 30x35цм. Милета има синове 
Славка и Илију. Раилића у Прањанима је 5 кућа. 
Преко пута Галовића косе, познатије као Галовића 
аеродром, места одакле су равногорци евакуисали 
500 савезничких пилота 1944. године. 

Папићи (8 кућа) такође припадају засеоку Горњи 
крај. Нов асфалт води десно скретањем до њих 
и записа цера који то постаде освећењем 2013. 
године. Крст у кори 30x40цм. Стабло је младо 
и прави малу крошњу на висини изнад 3 метра. 
Место припада Мирковићима, Душку и Славици. 

-Из цркве су се узимали барјаци и кретало песмом 
у Ридове, Ридовско поље на предратни запис 
(границу), па у Васиљевиће (Дидиће) ту више 
нема записа, они су сви у Америци у емиграцији. 
Затим на Толића косу па у поток Крунићима. Све 
се завршавало код записа у Галовићима код ливаде 
где је аеродром. Стари запис је одсечен. Мењана 
су места. Наиђе мода па свако хоће да има запис. 
Они треба да окружују село као противградне 
станице. То им је и намена. Имало је више записа. 
Неки су обновљени, неки не, рече Обрад у првом 
казивању. 

1. Молитва на Гајичића брду. Ливада од 6 
хектара припадала Недељку Миловановићу 
(1900-1976). Недељко је био чувен откивач 
косе. Парцела је одузета 1953. тзв. аграрном 
реформом а земља враћена 2003. Наследник је 
његов син Милета (1946).

2. Катрићи-заселак. Био је запис крушка код 
старе школе али је одсечен одмах после рата. 
Место није обновљено. 

3. Ридови-заселак тзв. Ћајин грм-запис 
граница. Није обновљен. 

4. Вујичића грм, граница одсечена па 
обновљена. Заселак Локва, место близу 
аутобуског стајалишта Сува врба. (запис 
крушка). 

5. Данашње двориште Обрада Милошевића 
(Јочовића), некада колибарско место. Запис 
граница се осушила од старости. Градњом 
куће засађена јабука и закрштена. И она 
се осушила. Посађена вишња. Место није 
освећено стаблом као запис.

Обрад прича да на Спасовдан нису долазили 
Цигани од Љига. Музика локална. Дувачке групе, 
Мирковића и Ивановића. Бомбоне правио и 
продавао Милоје Којевић а мекике неки Ђеро, 
обојица из Дружетића. Касније, њихов посао 
тезгом је преузео Драгослав Станојевић из 
Прањана.

Осушен код суве врбе
Веселин Вујичић (1952) на свом имању до пута 
имао је запис храст цер. Вујичића грм се осушио 
и урушио времешан. Његове остатке домаћин је 
извадио с пањем 1973. године. Записно место је 
обновљено садњом крушке атаре медне сорте73, 
195. године. У овом засеоку Локва, потес Дуго брдо, 
сваке године обнавља се знак крста за Спасовдан. У 
пролеће 2015. године крушка је престала да листа и 
спаса јој нема. Веселин то објашњава придошлицом 
из Пријевора, супругом Родољуба Вујичића која 
је у рано пролеће ту уз запис саградила велики 
објекат а траву око записа крушке попрскала 
„тоталом“ хемијским средством врло опасним за 
биљни и животињски свет. Намера комшија је 
била уништавање корова али је поменута текућина 
уништила коренов систем овог закрштеног дрвета. 

73 Месњача-стара аутохтона сорта непознатог порекла. 
На нашим просторима се узгаја одавно, углавном као 
појединачно стабло у окућницама и воћњацима. Готово 
је нестала са наших простора. Сазрева крајем августа. 
Има ситнији, меснат плод, по чему је добила назив. Плод 
је округласто-крушкаст, са храпавом, зеленкасто смеђом 
покожицом. Плод има бело, осредње слатко, хрскаво 
месо, са доста камених ћелија. Месо стајањем прелази 
у црвенкасто-смеђу боју. Суши се цела и у сувом стању 
има посебну арому и укус. Производи се без заштите 
и погодна је за органску производњу. Има бујно и 
дуговечно стабло, отпорно на мраз и сушу, са крошњом 
котластог облика. Рађа редовно и обилно. Изврсна је за 
компот и ракију. 
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Обрад убедљиво и таксативно наставља причу о 
саборима о празницима: „На Велики Спасовдан 
велики вашер је био у варошици, до 1975. године. 
На Преображење у порти, до 1961. године кафеџија 
варошице Милета Радојевић-Јаре. Објекат је 
сада кафић „Терц“. Када нагрне народ морао је да 
проширује место шатрама да све угости. Права 
кафана је била ХАН, тако се звала. Имала је уз 

зграду шталу за рабаџије. Зграду је преузела УТП 
„Шумадија“ и све временом упропастила стечајем. 
Данас је ту пошта. 

Сабори (вашари) и масовна окупљања уз песму и 
игру:

На Божић (Галовића ливада), на Богојављење у 
варошици, за Савиндан због ђака у школи.Ипак, 
казује Обрад веће окупљање за овај празник било је 
пред школом у Каменици. Месне покладе-варошице, 
први Васкрс Галовића ливада- други Васкрс у 
варошици. На Велики Спасовдан, после литијања 
игранка у варошици Прањана. Дуго брдо (заселак) 
код чесме Вагањуше, зато се зове „вашер у Вагањуши“, 
крај реке Плане. За Видовдан када је ђачки распуст, 
на брдо Клик. Две недеље по Видовдану, поново на 
Дуго брдо, место Крст, међа Дружетића и Прањана. 
Ово је окупљање омладине новијег датума али 
нажалост, није се одржало (1978-1997). У пролеће 
за Јеремијевдан, још једно послератно вашариште 
у Горњем крају, потес Рајкови борови. Занимљиво, 
због величине Прањана, игранке су се одржавале и у 
другим засеоцима. На Божић у Катрићима (Јеремића 
орница на сеоској утрини, избрешку педесетак 
корака од кафане Ратка Танасковића). Игром случаја, 
окупљање мештана овог засеока и за Јеремијевдан 
утихнуло је отварањем кафане 1980. године. Музика је 
свирала на Божић и на Клиновом брду а у Браковића 
ливади пред јесен (Усекованије главе Светог 
Јована). У октобру на Покров Пресвете Богородице, 
завршавале су се просидбе, уговарале свадбе и 
капарисала музика у варошици код амбуланте „ЏОН 
КИНГЗБУРИ“, преко пута у ливади. И данас, ту дођу 
понекад Цигани и поставе рингишпил. 

Игранке у Прањанима су свој круг затварале на 
Ваведење, сваке године 4. децембра. Тада су се 
показивале младе варошици. Уз пратњу супруга, 
чешће свекрве, село је могло да види чија кућа је 

постала богатија за још једног члана или будућег, ако 
се млада „познала“ (затруднела).

На Толића коси
Пут катастарски дели Толића косу на прањанску 
и страну која припада Коштунићима. Изнад куће 
Страхиње Толића, део припада засеоку Прањана. 
Велика троспратна кућа, уређеног дворишта и 
економског дела. Домаћинство Крунић Милорада 
(1938) који је женидбом дошао на мираз Мики 
(1951). Истиче Мика да су муж и она све стекли 
дугогодишњим и напорним радом у Француској. 
Показује запис-липу која је до пута у ограђеном 
дворишту Крунића. Уочљив урез крста, 28x28цм. 
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Освећење липе обављено је за Спасовдан 1997. 
године. Прича Мика да је близу липе био неки пањ 
осушен, вероватно запис, чим га нико није дирао. 
Временом, нестало је дрвета а они су одлучили да 
закрсте липу. 

Толића коса збијена кућама има две необичне 
приче. Прва, поратна до пред крај прошлог 
века није „избијала“ из новинских наслова црне 
хронике. Преко 20 мештана, чак кућа до куће, нису 
умрли природном смрћу. Или су то себи урадили 
(најчешће вешање) или је неко руку на њих дигао. 
Има погинулих од грома. Један недељник је објавио 
у серијалу репортажа наднаслов „Коса која никад 
пропевати неће.“(Еурека). Најстарији у овом засеоку 
Драгић Дамљановић ближи се деветој деценији и 
објашњава да је проклетство прошло обнављањем 
записа. Како дошла несрећа, тако нестала. Крсти 
се, набраја 42 ђака у Толића коси, предшколаца и 
основаца у Прањанима. „Ето,“ прекрсти се он још 
једанпут“, дође време да и нама сване.“

Допуна крајпуташима
У порти прањанске зидане цркве (1720) и цркве 
брвнаре (1827) су два спомена крајпуташа. Нижи 
новијег датума јер је од бетона, подигнут уместо 
старог који је у пропадању. Висина бетонске плоче 
троугласте форме има гранитну црну плочу у коју 
су уклесане речи у 11 редова: „Милутин Крњић из 
Прањана рођ. 19.04.1891. године од арнаутске побуне 
у Васијату 8.10.1913. као борац чете и бат. X пука. 
Спомен подижу зет Драгослав, кћи Милојка унуци 
и унука.“

Бетонска плоча висине 137цм нема орнаментику ни 
других украса. Крњића породице у Прањанима више 
нема, једна кућа њихових потомака живи у Чачку. 

Други спомен је жути пешчар, прелепо клесан 

у наглом пропадању. Мере овог крајпуташа су 
170x44x22цм. Накнадно је додат на теме спомена 
метални крст без украса, 56x29 цм. Страна спомена 
окренута цркви брвнари украшена лево и десно 
двема каријатидама између којих је уклесано 14 
редова слова:“Живко Милић-Ћосовић, рођен 4. 
Фебруара 1890 год. као војник 4 те батерије брдског 
артиљериског пука сталног кадра а по издржаном 
ра...(нажалост последња два реда немају слова јер је 
део спомена уклесаног текста отпао). Изнад текста 
у рељефу леп тролисни крст, истоветан са леђима 

спомена која гледају на пут такође има 14 редова 
слова и из истих разлога може се само прочитати 
следеће:“У староме српском граду Охриду од Болести 
тифуса у цвету своје младости у 23 години где је и 
сарањен овај благодарни спомен подижу....“

Десни бок спомена има леп уклесан орнамент вијугав 
целом висином са „сагнута“ два цвета, два листа и 
два грозда. Супротни бок има потпис каменописца 
„Радио Урош Марковић.“

Овај спомен је пример мајсторства самоуког клесара 
родом из Прањана. Милића у Прањанима нема, 
звали су их презименом Милијићи-Ћосовићи и у 
селу их има. 

„Ради одбране села од града у Прањанима су још 
у почетку 20. Века радили ово: На Ђурђевдан би 
обнели око читавог села, ћутећи пиле које се излегло 
пре Благовести па га онда живо закопали. То је 
изобичајено, али се може чути да се каже: Бије нас 
град, (што) не носимо пиле. У Брусници је то рађено 
на исти начин или да три човека пођу са три пилета. 
Где се пиле јави приликом обиласка ту мора бити 
града. У Брусници је  рађено и ово: на Ђурђевдан 
два брата близанца обиђу село са плугом који вуку 
два вола близанца. Где се то може плугом засецају 
(„закаче“)мало земљу (оба податка из Бруснице 
забележила П. Томић). За такво оборавање ради 
одбране од града зна се и у Синошевићима. 

Да град не би побио усев а гром чељад, не треба 
радити и мрсити у петак пред Св. Илију, а нарочито 
не треба радити са колима (Горњи Бањани).

Верује се да неко село не бије град стога што у њему 
има жена која то спречава. Тако је и у Јабланици још 
1950. године била жива жена за коју су веровали да 
она зна нешто против града. 

М.С. Филиповић, Таково-етнолошка питања, 
Београд, САНУ, 1972
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ПРЊАВОР-ВРАЋЕВШНИЦА
Мали Спасовдан (недеља по празнику)
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села тадашње Србије која обрађују манастирску 
земљу и постају врста метоха. Као заселак 
Прњавора, Враћевшница катастарским системом 
1933. Године добија статус села а 1946. године ту 
административну одлуку нова власт потврђује. 
Већина староседелаца Враћевшнице родом је 
из Прњавора. „Горе“ су им остале старе куће, 
трле и шљивици. Шездесетих година прошлог 
века исељавањем ка долини, нове куће праве 
у варошици Враћевшница која се наслања на 
регионални пут Горњи Милановац-Крагујевац. 

„У Прњавору (Враћевшница) носи се литија 

Пут крстоноша 
Б-7   О-3
Л-1   Ц-1   О-1

Само Гружани знају да је Враћевшница (16ха) 
најмање село Општине Горњи Милановац и да 
је припадало већем Прњавору. Село Прњавор 
се из долине пење у брда Горњој Црнући и 
падинама Градине. Први Срби досељени су из 
Старог Влаха (Вшеградско-добрунски округ и 
Ивањичко-ариљски до Драгачева и виса Јавор). 
Прњавор зваше Купиново, по обиљу дивљих 
купина које ту затекоше. У време Турака добија 
име Горња Враћевшница због близине манастира 
Враћевшница, подигнутог 1430. године.

Прњавор није ретко име за мала, сиромашна 
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Игуманија Мати Ана Аџић са свештенством и крстоношама на литијама у порти манастира Враћевшница 1955.

„Два села као једно, једно село као два“
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у недељу по Спасовдану а заветни дан је 
`Средопосница` (средина Васкршњег поста). 
Тако је било до 1945. Године. Записна места су им 
иста, учесници литија такође. Имају једно гробље, 
заједничко.“1

Милорад Мићо Радовановић (1936) је завршио 
две Више школе. Пензију зарадио у катастарској 
служби Општине Горњи Милановац. Заљубљеник 
у планинарење и фотографију, аутор је три књиге 
о свом Прњавору. У рукопису их има још шест! 
Његов друг из младости, такође пензионер-
возач аутобуса Светислав Свето Лаловић (1928) 
учесници су последњих крстоноша за Прњавор 
и Враћевшницу 1945. Године. По њиховом 
сведочењу, литије су селом ишле овим редом:

У манастиру Враћевшница (Црква Светог Ђорђа) 
служена је литургија. По јутрењу, јереј Милан 
Топаловић одређивао колону крстоносаца. На 
челу, момци и тек замомчени. Мајке и сестринство 
их испраћало пред капијом манастира. Носећи 
иконе, рипиде и барјаке крстоноше песмом 
са кметом и свештеником, газе „брод“ (газ на 
речици) стазом уз Марков поток, кроз шумарак 
„Баштини“ (манастирска башта) и освајају брдо, 
прилазећи првом запису где ће се читати молитва 
клечећи. Линија крстоносаца исцртавала се 
ободом села овим редом:

1. Заселак Кућетине-липа

2. Горњи пут-Симовића крушка

3. Раскршће-запис трешња

4. Лаловићи-цер

5. Заселак Трска- запис липа

6. Средојевића њива- липа

7. Порта-запис орах

Заселак Кућетине
До тарабе, уз колски пут, пред капијом окућнице 
Драгослава Симовића столетна липа. Више 
пута цепана громом. Њени младари као честар 
обавили су „старицу мајку“ и кренули у висину. 
Дебло записа је располућено вертикално али 
је липа опстала и листа обилно. Очигледно јој 
прија обновљена окућница. Драгослав је 1962. 
Емигрирао у САД. Његове ћерке: Слободанка, 
Мила и син Милан остали су у Америци. Отац 
им се после 40 година први пут вратио родној 
груди. Драгослављева деца су уложила значајан 
капитал у нову кућу и терасасто уредили две 
стрме падине испод домаћинства. Засађено је 2000 
стабала шљиве купљене у чачанском институту 
за воћарство. Шљиве се заливају дубинском 
бунарском водом системом, „кап по кап“. У погону 
је мишана на струју која суши шљиве и наручена 
је пакерица за комерцијалну продају производа. 
Нестваран предео каскада које вијугају и пејзажно 
подсећају на винограде у Порту (Португалија). Са 
овог места, импресију допуњава најлепше место 
за фотографисање манастира. На питање, зашто је 
пут из варошице овако лош, Мила одговара да им 
бољи не треба, због „залудних очију.“

(Поменути Марков поток назван је по М. 
Симовићу, деди Драгослава Симовића).

Горњи пут
Горњи пут је венац брдоделнице и ту дом Божа 
Симовића. Он и Милијана нису имали деце. Кућа 
се затравила њиховим нетсанком. Пресељењем у 
варошицу Враћевшнице, запис-крушку оскорушу 
избрисало је време као и све што је ту некада било. 

Раскршће-трешња на имању Поповић Аксентија. 
Запис је рађао. Пред Петровдан брали су је и 
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живели од продаје. Седамдесетих година задруга 
је откупљивала на велико дивљу крушку, шипурак 
и јабуку дивљаку. Могло се живети од продаје 
шумских плодова. У кући Аксентијевој, живо је. 
Син, снаха и два сина. Трешње нема, уришила је 
старост. Запис није обновљен. 

Лаловићи-запис цер
Раније, закрштена крушка караманка. Сушењем 
њеним пред рат, освећен је цер изнад куће 
Божидара Лаловића Буђа (1928). Овај запис гром 
је гађао три пута. Цер се опоравио. Близу је пута 
који силази варошици. Памти запис „кулаке 
Лаловиће.“ Свега две куће, једна уз другу, онда 
и сада са највише имања. Буђо има 19 хектара 
земље у власништву. За време Другог светског 
рата све војске користиле су кров Лаловића 
као „ратну комору.“ Узимао ко је шта стизао  
и није враћао! Победници су их прогласили 
„реакцијом“. Светозар Лаловић (1913-1978), отац 
Божидара Буђа, три године је принудно провео у 
Борском руднику. „Петољетка“ 1946-51. Је узела 
Лаловићима за „братску Албанију“ 13,5 товара 
пшенице и седам крава. Светислав Лаловић прича 
о комисији за принудан откуп. Набраја петорицу 
именом и презименом. Комшије из суседног села. 
Каже да не записујем, због потомака тих особа. 
Лаловићи се граниче имањем са обе Црнуће, 
Горњом и Доњом. Граница је поток Косовињак. Ту 
је „башта“ златног вргања. Када се са главног пута 
пође у Лаловиће, води вас дрвена табла покривена 
стрехом ћерамиде. За стрелицом- Лаловићи. 
Испод слова је икона кућне славе Светог Ђорђа и 
боца „Вранца“ за путника намерника.

Заселак Трска - запис липа
Пређу момци крстоносци пољем пшенице 
певајући. Опкорачи се река опет и избије на 

обрежак, манастирском винограду. Економија 
манастира Враћевшница сачувала је лозу и пчеле. 
Уз доксат виноградарске куће липа. Игуманија 
Евдокија дошла је у манастир као искушеница 
1952. године и сведочи да је само био велики пањ 
записа. У страдалним временима идеолошког 
периода сестринство се прехрањивало продајом 
вина и меда. Монахиње нису имале канапа, па су 
лозу везивале место узицом, тракама коре липове. 
Ољушти се храпавији део коре и преостали глатки 
као сиров, користи се за повезицу. Народ га зове 
Лика. Липа је спасла виноград за наредне бербе. 
Временом, њено корење подбило  је темељ кућице 
па су монахиње морале ујармљеним кравама да 
ишчупају пањ. Запис није обновљен. Најближа 
кућа су Радовановићи.

Средојевићи-липа
Стара кућа остала је у планини. Драган и његов 
син Милован направили су нову. Испод штале, на 
сред њиве, липа. Гром је 1948. године ударио запис 
и убио краву која је тражила заклон од кише. 
Радан Средојевић, унук Драганов, потврђује да 
је дуго опстао патрљак липе. Деда је ократио дуб, 
пањ извадио из жила и оставио у врзини да сам 
утруне. Записно место није обновљено.

Порта-орах, часна трпеза 
камена и Дом села
И гробље. Заједничко за Прњавор и Враћевшницу. 
Овде се литија завршавала. Под записом и пред 
часним каменом молитва. Плоче олтарске нема, 
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остао је стуб постојаног грабовичког тесаника. 
Његова висина је 67 цм. Са све четири стране мере 
су 19,5цм. На исток гледа урез крста 11x10цм, 
оквир длета као рам, 14x20цм.

Орах-наследник претходног 
записа
Обим дуба 110цм на 1,5м висине. У кори леп 
крст 26x23цм. Место записно обновио парох 
Владимир Воштић и мештанин Владета Јовановић 
2001. године. Стари памте сеоски салаш у порти. 
Свако је доносио жита колико кмет одреди а 
село је жито давало „најтањим кућама.“ После 
Информбироа формирале су се читалачке групе 
два пута седмично за описмењавање. И теоријски 
настава полазницима курса тракториста. Из 
околних села Липовца и Каменице, 20 људи. Из 
Прњавора и Враћевшнице; Светислав Лаловић-
Драго, Милован, Митовац, Свеле Јовановић).

Завршетком литија ишло се кућама на ручак. 
Свако своме дому. Обичај је празником да увече 
буде игранка. Натпевавање и такт прво у лист и 
чешаљ од рога овнујског или трешњиног дрвета. 
Свирала је надјачала, па двојенице. Јовановић 
Радојица-Рако био је између два светска рата 
најбољи двојеничар у крају. Касније, кларинет је 
свирао Милентије Спасојевић. До 1945. године у 
кући Драгослава Симовића крио се школовани 
учитељ и Јеврејин, Стојан Живковић. Имао је дара 
за виолину.

Престанком крстоноша није се стало са сеоским 
забавама о Спасовдану. Када „дане“ дан и зими 
по Божићу. Први хармоникаш у Прњавору био 
је Миленковић Момир-Мошо, помоћни редник 
сеоске школе. Звали су га Чуљко. Као дечаку, 
крмача му је одгризла део увета и прсте до пола 
леве школе. Није се крио надимком, али је носио 

шајкачу на лево а испод капе, избијали му бичеви 
косе. Мошо (Чуљко) родом од Липовца, аграрна 
реформа му на Миљевом брду (некадашње 
манастирско имање) направила мобом кућу. 
Његова петоредна хармоника ручни је рад чувеног 
мајстора за прављење музичких инструмената 
Александра Сарића, који је и први фотограф 
родних Љуљака и Груже. 

Званични оркестар који је свирао игранке у 
порти Прњавора су браћа Миломир и Божидар 
Средојевић и њихов ортак Поповић Драгослав. 
Сви су свирали тамбуре. Знали су кад ће окуп у 
порти. За то је био задужен „викач“. Он грлом са 
брда на брдо, обавештава мештане по засеоцима. 
Памте моји саговорници викача њиховог 
детињства Драгутина Петровића Вуловца. На 
његово место касније долази викач Никола 
Стефановић-Гиле. 

Данас, дом који је направљен у Милошево 
доба, служи само за поделу о сахранама, даће и 
задушнице. Кад се једе, да се народ склони јаког 
сунца или нађе заветрину од невремена.
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РУДНИК
Друге Тројице

Б-8   О-0

Потомство Васа Марковића 
са Рудника засеок Блате, 1912. 

С лева на десно - стоје

Коса (ћерка Добросава Марковића)
Цаја (жена Добросава Марковића)
Рајко (Син Васа Марковића)
Зорка (жена Рајкова)
Стана (жена Лецова)
Мићо (син Добросава)

С лева на десно - седе

Драгиша (син Добросава)
Добросав (син Весов, потоњи председник општине Рудничке)
Радојка (жена Весова
беба Момчило (син Рајков)
Васо Марковић (син Јанков)
Лецо син Васов (син Васов)

п.с.

Добросављев син Милорад 
изродио је Милицу, Драгу и 
Радослава. Други Добросављев 
син Драгиша изродио је Љиљану, 
Мирослава Лафа и Олгу (мајку 
Микице и Радмила Прокића. 
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Планина Рудник са варошицом древно је насеље 
са за сада истражених пет црквишта од којих је 
најстарије из 14. Века. Карактер рељефа условљава 
да Рудник као насеље са засеоцима иа 12 гробаља а 
записа, закрштених стабала, било је осам. Зваетни 
дан је Други Духова (Тројице) а вашар у „Миољдан“ 
(Михољдан, покретни празник август-октобар). 
Литија селом није ишла од 1912. и сећање кроз 
предање предака најстарији житељи потврђују. 
Рудник није до пре пар година имао „живу“ цркву, 
свештеник је у парохију рудничку долазио из 
Јарменоваца...Црква  Светог Ђорђа на брду Дрење 
нова је (почетак градње 1991), освећена и отоврена 
али свештеник и даље долази из долине Јасенице. 
Давнашње немање крстоноша рудничким ободом 
мештани правдају „традицијом“ када се „ишло 
оздо“ пешице или коњем, тако је свештеник „губио 
пола јутра“ док дође у варошицу. Упркос искорака 
у еру аутомобила, литијског опхода на Руднику и 
даље нема. Остали су незнатни трагови и прича 
најстаријих мештана, живих сведока којих је све 
ређе о закрштеним стаблима. Када они помру, 
умреће и тачке записа на Руднику. 

„Код Ломовог гроба“
Надгробник, данас кенотаф војводи Рудничке 
нахије Арсенију Ломи (....-1815) у гробљу Марковића 
и Радојевића, заселак Блата (кости Арсенија Ломе 
пренете су 1926. У заједничку гробницу ратника 
ослободилаца Рудничког краја).

„На Друге Тројице Ламбра Грк (јеромонах Ламброс, 
протеран из Македоније од стране Арбанаса) 
долазио је из Јарменоваца јашући коња. За њим је 
пешачио млад момак из села као чтец и поклисар. 
На Блатима, између гробља и ливаде је шумица а 
на њеној ивици запис. Обнављао је Ламбра урез 
крста перорезом сваке године до пред крај Другог 
светског рата. Нико се не сећа врсте дрвета, можда 
је био дуд, али нестао је нетрагом.“
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Рудничиште 

Заселак, данас периферија варошице устаљеног 
назива, „Код Земунског одмаралишта.“ На овом 
простору лоцирано је четири цркве. Највидљивија 
а грађевински најмање црквиште је на имању 
Вучетића, између рударске колоније и одмаралишта 
за децу. Славка Милић (1928) сведочи да је то 

имање њених родитеља, Здравка и Зорке Вучетић. 
Испред храма непознатом светитељу и непознатог 
ктитора (XIV-XV била је закрштена крушка 
„караманка“.75 Због археолошког истраживања и 
конзервације постојећег морали су да је посеку. 
(Завод за заштиту споменика из Краљева, Радомир 
Станић, 1970/71).

„Грање записа и трупац крушке узео је неки рудар 
из комшилука и однео кући својој, прекопута. Исте 
године, погинуо је у јами (рудник олова и цинка-
Рудник).“

Најпознатији биограф рудничке планине, Мирослав 
Марковић Лаф (1929-2017), поклонио је Славки 
фотографију снимљену на Рудничишту 1938. године. 
Испред записа позирају с десна у лево: јеромонах 
Ламбра (у двоброју Рудничанина 14/15, пише да је 
то „поп Бошко“, међутим сведочење Славке и њеног 
супруга Драгана Ч. Милића је поузданије). Дама 
у шеширу је Деса Дуга (Недељковић), првакиња 
драме београдског Народног позоришта и оперска 
дива, жена у марами до ње је претпоставља се 
Десина служавка, господин у шеширу је Милорад 
Недељковић, супруг Десин. До њега су Здравко и 
Зорка Вучетић (родитељи казивача) и крајњи лево 
момак „црквењак“ из Јарменоваца. Девојчице у 
истим хаљинама су Славка и њена млађа сестра 
Милка (1931), икону држи Бошко, син Десе и 
Милорада, дечак до њих је Славко Никић и 
девојчица Нада Никић (Страњаковић).

Занимљиво је да су Милорад и Деса имали вилу 
на Руднику јер је тада Рудник био популаран као 
ваздушна бања. Деса је лети доводила своје колеге 
из Народног позоришта и они су често деци и 
мештанима изводили кратке комаде на отвореном. 
Њихову вилу су Немци спалили 1941. године. Она 
се налазила на потесу Дрење, поћи Хермановој вили 
(данас Шумској кући). Место њихове виле сада 
је каптажа за водовод и бетонирано игралиште. 
Милорад Недељковић је био једно врме министар 
пољопривреде у влади Милана Недића а пре Другог 
рата директор Аграрне реформе. 

Ћерамиде засеоци
Преко пута Никића гробља је била кућа Крсте 

Првакиња драме Народног позоришта у Београду, Деса Дугалић (у шеширу) са крстоношама Рудника пред 
Други светски рат
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75 Караманка-караманка је стара сорта крушке. Сматра 
се да је пореклом из Мале Азије, из области Караман. 
До Другог светског рата била је најраспрострањенија 
сорта крушке на подручју данашње Србије, Босне 
и Македоније. Данас је ретка, али још увек може да 
се нађе у сливу Западне Мораве, Врањске котлине, 
Топлице, Рашке и Метохије. Плодови су средње крупни 
(5-6 комада у килограму) крушкастог, несиметричног 
облика са карактеристичним израженим неравнинама. 
Покожица је танка, глатка, гипка и сјајна, боје 
сламастожуте и често са сунчане стране мало румена. 
Месо плода је жућкасто, топљиво, сочно и освежавајуће 
слатко, с карактеристичним мускатним мирисом. Осим 
за јело у свежем стању, погодна је и за кување цема, чак 
и без шећера. Има здраво и дуговечно стабло, а крошња 
је са ретким гранама обореним према земљи, по чему 
се лако распознаје. Ова сорта је осетљива према чађавој 
краставости и фузикладијуму. Погодују јој влажна и 
плодна земљишта. Добре је родности и може да донесе 
преко 200кг плода по сезони. Сазрева крајем јула, током 
августа па све до септембра и може да се бере у више 
наврата. Према Лапчевићу (1921) донета је из Мале 
Азије за врме наследника кнеза Лазара. Претпоставља 
се да су је тада српски војници који су се борили 
за султанов рачун против Карамана донели у наше 
крајеве. Караманку ужичком крају зову караманлија, у 
лепеничком карамача, у Поцерини и Врањској котлини 
благун у Метохији медунка, у Санџаку бундеванка, у 
Босни бабовача или буздуханлија.

76 Г. Давидовић, М. Тимотијевић, Затамњена прошлост, 3, 
Чачак, Међуопштински историјски архив, 2004, стр. 420, 
рег. бр. 4547

Кошутића. Коста је пре рата закупац каменолома а у 
време немачке окупације човек за везу између ЈВуО 
под командом Драгољуба Михаиловића и кабинета 
владе Милана Недића. Почетком Другог светског 
рата Коста је командир Треће чете рудничког 
четничког одреда а касније обавештајни официр 
Прве таковске бригаде и убрзо обавештајац прве 
Таковске бригаде Првог равногорског корпуса. 
Постао је председник општине Рудник 1942. Године. 
Погинуо је Сјеници 1944. од стране савезника.76

Константинова кућа више не постоји. У дворишту 
је био запис цер. Ни њега више нема. Разлог гашења 
ове куће трагичан је. Константин је погинуо у 
повлачењу ка западу (Италија) бомбардовањем 
камионске колоне. Његов син, оболео од тифуса 
умро је исте године у новопазарској болници. 
Ћерка је завршетком рата покушала илегално 
пређе из Словеније у Аустрију али су је пограничне 
патроле ФНРЈ ухапсиле. По издржавању затворске 
казне она успева да пребегне у Италију и више 
никада није крочила на Рудник. 

Звезда 
У овом засеоку поћи из Јасенице види се патрљак 
записа у осоју ливаде. Ту је био храст самац. 
Закрштен, звали га двојако. Катин грм (по Кати 
Ивковић) која је добила ову ливаду уз мираз а 
Живојинов грм, по њеном мужу коју је ливаду добио 
у мираз. Парцела је припадала сада почившим 
Аџићима, Радомиру и Даници. Ту косину нико не 
плуга, затрављена је, коса је чак није такла. Храст 
је осушило време. Кажу стари, видела се његова 
крошња са околних висова. 

Градови
У имању Мирка Милутиновића постојала је крушка 
запис. У кућерку поред, као подстанар-самац живео 
Циганин „Ћумурџија“ родом из Босне. Бавио се 

ћумуром и продавао га чак у Београду. Када се 
крушка осушила, дрво је искористио за ћумурану. 
Живео дуго. У тој кући и умро. 

Градови под Мисом
Три крушке калемљене још од турских времена. 
Баш због тога, кажу закрстише једну кришом браћа 
Марковић, Радован и Радивоје. Сада је то пустахија. 
Понекад прође неки планинар или печуркар самац. 
Једине живуљке су овце, које на ове ливаде гоне у 
испашу. Далеке, околне куће, не знају ништа о овим 
крушкама. 

Јабучар
Заселак изнад данашњег хотела „Неда Замид“. Ту 
је чаир (раван) за окупљање народа сваке године 
на Михољдан у јесени. Реална је претпоствка да 
је у Јабучару једна „кожара“ била запис. Одавде 
је кретала крстоношка музика а трупкало у више 
кругова. Ничега више нема...

Златарица је шири део варошице рудничке. Преко 
пута некадашње Никића кафане, где су црвене 
зграде. Из тих зграда у „Лолином“ су биле ливаде. 
Ту се о Тројицама другим, сви окупљали. Игранка 
под звездама. Доносили јамски радници карбитуше 
лампе да се боље виде момци и девојке. Ни најстарији 
немају сећање где је био запис и које дрво беше. Било 
је сигурно, јер овде се руднички круг крстоноша 
завршавао песмом. 

Казивач Драган Ч. Милић већ је био у постељи у 
јесен 2011. А утихнуо је исте године по Никољдану. 
У тумачењу записа на Рудник планини, захвалан 
сам његовој супрузи Славки и њиховом кућном 
пријатељу Мирославу Марковићу Лафу. (1929-2017)
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РУЧИЋИ
Спасовдан

Б-8   О-1
ХЦ-1

„И један је данас доста“
Ручићи, село скрајнуто градњом Коридора 11, 
улази у видно поље сваком путнику пролазнику. 
Подељено ауто-путем, место је физички 
располућено. Мештани као да су предвидели давно, 
шта ће се догодити, па имају два гробља, старије на 
Равни а друго на потесу Јелет. 

Имали су они давно Царски пут у време Османске 
империје а друм је водио ка рудничким окнима. У 
то доба, 1476. године, Ручићи пописом слове на 16 
кућа и село се зове Међурош. Скоро век касније, 
Међурош мења име у Ручићи (1525) а насељавањем 
Херцеговаца у Рујучићи. Врло брзо, пре Првог 
српског устанка (1804) устаљује се име Ручићи. 

Давали су Богу Ручићи 8 закрштених стабала и 

литија је обилазила та места по засеоцима, до 
1944. године. Међу најстаријим Ручићанцима је 
Милутин Николић-Луле (1931). Сећа се крстоноша 
као ђак, тада већ замомчен. 

„Састанак“
Двориште школе, место Огладина на потесу Брдо. 
Више га нико тако не зове. Само кажу, `код школе` 
а појма немају ни да је ту био дуд, врло стар, 
невеличак и без рода, скоро спарушен запис. Данас 
је школа затворена а пред рат Други светски, било 
је нас 50 у клупама. Заветина је увек на Велики 
Спасовдан а вашар на Усекованије главе Светог 
Јована у септембру. Тај дан је славила и била домаћин 
скупа Земљорадничка задруга `Драгобиљ` од 1909. 
До 1945. године. Задруга је после рата `славила` 
празник рада, 1. мај а и ње више нема. Нестала је.“ 
Једна уз другу, на осаму осуђене школа и задруга. 
Дуд се осушио усамљен. Једино за сад ради трафо 
станица прикачена о далековод. 

У Томићима запис цер
Међа у ливади Мирослава и Гаврила Томића. 
Било велико дрво, ливаду купила задруга а 1978. 
Преузео ПИК „Таково“. У то доба неко одсекао цер. 
Засађена велика плантажа лешника за фабрику 
еурокрема. После „оне револуције 5. октобра“ кад 
су запалили Скупштину у Београду, ПИК „Таково“ 
је купио Родољуб Драшковић, рођени брат Вука 
Драшковића. Никад он није био у Ручићима. Све 
је зарасло у стрњак и кукавно изгледа. Потес тог 
записа кога нема, зове се Пљошта. 

Заселак Јелет
Закрштена шљива ранка. Од Пљоште пређемо 
поток и избијемо на гробље Јелетачко. Путем се 
пева до авлије Крсте Радојичића. Ту је предах и 

Милутин Николић Луле



256

молитва. Умро Крста и оставио три сина. Добрица 
је покојни, Боривоје и Радослав се скућили негде. 
Ранка се осушила и одсечена је. Стара кућа је 
угашена. 

На брду заселак Орница, жив запис, храст-цер. 
Место је тромеђа Миладина Ристовића Кушура, 
Миладина Трифуновића и покојног Милете 
Трифуновића. Запис припада парцели почившег 
Милете. У кући је његова удовица Добринка 
Трифуновић. Њен свекар Драгутин, причао да 
се ту од 1950. Славио Први мај, пекла прасад и 
доводили музиканти а запис до пола у врзини. 
Урез крста нестао. Са Орнице је леп поглед на 
Рудник и Острвицу. У долини се види градилиште 
ауто-пута. Орница има две куће Лазаревића, ову 
и до записа  где сама живи Добринка. До њеног 
дворишта се стиже кроз пусто имање и окућницу 
Миладина Трифуновића јер супруга и он нису 
имали наследнике. 

Орница
Навише путем до куће Василија Јовановића. Пред 
капијом је била запис, шљива-ранка. Василије није 
имао порода па је посинио „Мира Зеца,“ касније 
познатог трговца. Продао имање и направио себи 
нову кућу у Милановцу (Брусница). Горе записа 
нема одавно. Кућа празна.“

Врановица заселак
Имање мог ујака Миливоја Петровића. Имали 
су запис цер али га ујак одсекао 1977. Умро је он 
и његове три ћерке. Кристина која беше удата 
у Бољковце, Олга удата у Горње Бранетиће и 
Надежда која се као најмлађа удал овде у Ручићима. 
Кућа пуста. Нема никог.

Парлог некада потес, данас 

заселак
На брегу је био закрштен цер. Остао споменик 
палом партизану а запис је одсечен. Припадао 
Милијану Вучићевићу и његовом сину Леки. 
Остао је уз празну кућу само пут земљани за стоку 
која се води испаши. 

Литије су силазиле одатле брдом у до, Ђуровићима, 
кући Николе Ђуровића. Закрштена шљива рањача 
се осушила. На истом месту је посађена нова и 
рађа у дворишту његовог наследника Слободана 
Ђуровића Бобека. Није освећена и нема закрст. 

Ручићи највише славе Светог Јована „зимског“ 
(20. јануар) а све куће заветују Спасовдан. Записи, 
живи се не обилазе, а једно једино обновљено 
место није новозакрштено.

Николић Милутин Луле сећа се свештеника 
Јонтуловића и Протића који су долазили у њихово 
школско двориште из цркве у Бољковцима.

„ Није било посебно место где се одмарају 
крстоноше јер је свуда изношено простонародних 
јела од срца и душе да се присмаче тањир уз велику 
радост свих ђака.“

Ручићи су у државном попису имали 217 
становника 1863. године а 2002. видљиво мање, 
146. Сада 2015. село нема 80 душа. Остала је 
прича о много чему, топоними брегови и засеоци 
памте али је градњом пута коридора 11 и речица 
Драгобиљица ток људском намером променила. Од 
памтивека, Драгобиљ постаје Бољковачка речица 
и у Дићима се среће са сестром Драгобиљицом, 
која се слива Љигу са угриновачке стране.  
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СВРАЧКОВЦИ
Бели четвртак
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Пут крстоноша до 1945. 
Б-10   О-5
ХЦ-1   КР-5   Ј-1

„Има нека сила“
Лазићи (Никољдан) су најбројнији у Сврачковцима 
и има их у свим засеоцима. Предак Лазо по коме 
су добили презиме избегао од Турака. Старином је 
из Старог Влаха (област Горњег Драгачева, Јавора, 
Мучња и део Златибора). Мештани ме упутише 
Милошу Лазићу (1930) уз напомену да је „баш 
наглув“ и да ми неће бити лако. Сусрет са овом 
добром душом и његовом Вером (1932) распршио 
је све зебње. Назнака, додуше гласније изговорена, 
којим добром сам дошао, би довољна да ми деда 
Милош наброји све записе у Сврачковцима. 
Наизуст. 

„Код школе-јабука запис, осушила се. Скупимо се у 
дворишту, нас најмање педесет ђака са директором, 
учитељима, кметом села и послужитељем школе. 
Поп из Мајдана чезом довезе барјаке крсташе, 
постројимо се у врсту и поче молитва под 
јабуком. Пре тога свештеник окади споменик пред 
школом.“ (П.А Усамљени надгробник ратницима 
Тимочке, Дринске и Дунавске дивизије подигнут 
1930. Опис у књизи „Срце у камену“: крајпуташи и 
усамљени надгробници Рудничко-таковског краја, 
стр. 288, 289, Горњи Милановац, Музеј рудничко-
таковског краја, 2009. Јабука77 се осушила. Док је 
трајао и рат, литија ишла селом. После замре све, 
па и то.“

Одатле изађемо на главну џаду (садашња 
Ибарска магистрала) и кренемо Руднику. У том 
правцу с леве стране била шупа, ковачка радња 
Живомира Цветковића. Живомир није поткив`о 
говеда, дош`о из Блазнаве у село 1934. Ост`о је у 
Сврачковцима његов син Драгослав. Радње више 
нема. Иза ње је цер-запис. 

Запис цер видљив с магистралног пута. Крошња 
релативно доброг фитопатолошког стања. Висина 
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цера до 12 метара, обим дуба 3,80, знак крста 
назире се у кори, огранци уредно сложени до 
стабла. Тик уз цер никао је младар јасике. Парцела 
припада Драгану Тодоровићу. У близини записа је 
крајпуташ-„јаворац“, Ранку (Јездимиру) Илићу из 
Сврачковаца. (П.А. Напомена исте монографије 
Саше Савовића, стр. 286).

„Пређемо Деспотовицу и право у 
„Мачкиће“(Лазићима) у дворишту Добривоја 
Лазића, јабука калем-„шицмана“ у дворишту. Тог 
записа више нема а син Драгиша ост`о у кући. 
Можда су обновили место.“

Средњи крај 
У Илићима беше јабука, исто калем а запис. Пред 
кућом Драгомира Илића, мог деде. Моја мајка 
Милијана његова је ћерка. Кућа није жива. 

Колона ђака пење се песмом уз Глишића брдо. 
Нема журбе, износе се карлице млека, сока 
косачког (мешавина млека и зеленкасте течности 
од сира одстајалог, напрстак соли и купица старог 
сира се кува да проври на ватри) када се „умири“ 
топлота може да се служи зачињена кајмаком 
а охлађена као освежење). У окућници Војина 
Лазића би црвенаја јабука, запис. Кућа није жива.“

Порта. Горњи крај
На брду су Урошевићи (8 кућа), славе Светог 
Ђорђа. У овом великом засеоку живе још Лазићи 
и Видојевићи. До Порте се долази „преко“ Бање 
(врело лековите воде за кожне болести). Прво 
скретање десно, води кроз шуму стрмо и није 
упутно колима ићи чак и лети. На раван се изађе и 
са леве стране су два домаћинства. Последње, има 
ретко очувану шталу зидану камнеом и блатом. Уз 
шталу је била липа-запис до 1960. Године. Уморна 
од старости, извађена и закрштено ново записно 

место у оближњем воћњаку, крушка такиша. 
Домаћин, Радојица се упокојио 1990. Године а 
његова Вишња деценију касније. Синови, Младен 
(1946) и Слободан (1953) као наследници, поделили 
су имање. Такиша рађа али се не кити за литије. 
Слободанови, син (1977) и ћерка(1982), хоће да 
обнове традицију. Запис је окружен орасима, 
шљивама и друштво му прави један добродржећи 
дуд. Између старе куће и штале је бунар који од 
зидања, 1953. никада није пресушио. Вода је 
добра и грло тражи чашу. У дну стране назире се 
Урошевића поток. Он се доле среће, на раскршћу 
са бањском реком. Заједно путују Деспотовици. 
Прича Милош Лазић, да „оних година“ на Бели 
четвртак није било дуго задржавање у Порти. Тек 
кад сунце смане, почиње у Порти игранка. Следеће 
године, пред Старом општином, па онда у Порти и 
тако до пред „ослобођење“. Слободан је показивао 
место где је била липа и рече да место зову Порта 
јер у Горњем крају равнице нема. 

Горњи крај
У дворишту почившег Будимира Урошевића 
био закрштен калем-јабуке кабларе.78  Имање је 
наследио његов унук Зоран. Записа више нема.

Џидића брдо 
Поћи гробљу у засеоку Видојевићи. (Сврачковци 

77  Јабука је најважнија листопадна воћка на свету. То је 
дрвенаста биљка која припада фамилији ружа (Rosace-
ae). Пореклом је из западних предела Азије, са падина 
Хималаја и суседних европских подручја, околине 
Каспијског мора и планине Кавказ. У току еволуције 
и ширења ареала стекла је изузетно велику генетичку 
варијабилност (полиморфизам). Многе врсте дивље 
јабуке део су заједнице листопадних шума северне 
Земљине полулопте.  
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имају још једно гробље у Ковиљачи, Доњи крај). 
Запис крушка. 

Место је близу Раскрснице (Видојевићи-9 кућа 
слави Никољдан) и Симоновића, такође 9 кућа; 
славе Светог Василија Великог (староседеоци их 
због порекла зову и „Колашини“.Из оближњих 
Љуљака прешли у Сврачковце. Обрежак пораван 
као плато. У њему дрво, запис крушка-такиша 
висине до 7 метара, обима дуба 2,50м. Назнака 
крста у дубу као шупљина, висине 25цм. Пет 
великих грана се рачва ширином, крушка је 
расцепљена од земље до једне гране 2,50 метара. 
Овај запис, гром често удара. Власник Радован 
Лазић-Биџовац (1963) је пре 30 година купио 
ову ливаду 45 ари од Живка Видојевића. Слави 
Никољдан, живи у близини са супругом Милком 
и децом, Владимиром и Јеленом. До сада није 
свештеник долазио запису. Каже, кани се да овде 

78  Кабларка је аутохтона сорта настала од француске сорте 
Шампањска-----у околини Чачка, а спорадично се среће 
по целој Шумадији. Плод је округластог облика, средње 
чврст, високог квалитета меса,--основне боје покожице 
прекривене руменилом. Сазрева почетком октобра. 
Плодови се могу чувати до средине марта. Средње је 
отпорна према проузроковачу пепелнице и чађаве 
краставости. 

постави две клупе и окупи родбину на Бели 
четвртак. Уз молитву.

Горњи крај
Спуштање у Симоновиће од Џидића брда ка кући 
покојног Будимира Симоновића и запису. Имање 
је наследио његов син Живота. Близу је Горња 
Врбава и има насут пут до ње. Живота (1934) и 
Радојка (1942) немају потомство. Он је на постељи 
и остала им је преко пута у воћњаку запис крушка, 
рађа ретко. Стабло има видљиво корење и жиле 
држе стабло добро. Симоновића има три куће. 
Најближа запису, преко пута Животе, сама је. 
Власник је умро. 

„Стара општина“ је затварање литијског 
опхода у Сврачковцима. Место и село је било 
административно седиште Велеречи, Невада и 
Сврачковаца до 1947. године. Дуго је ту до пута ка 
Бањи било зидина. Време је растурило траг сваког 
камена. Остала је прича Милошева. Ту утрину 
између пута и потока што иде Деспотовици, купио 
је Мирослав Лазић. А био запис јабука. Осушила 
се, ост`о велики пањ, ко кутњак окрњен, метар 
висок. Наканио се Мирослав на пањ, не може 
да га ишчупа. Звао Илију, па Југослава... Вукли 
трактором, ал` ништа. Звао он још. Кад су они 
чули да је запис, нису пришли. 

Он се намерачио да брља и коп`о три дана око 
записа. Ишчуп`о га. Сам. Ја премро. Сад све 
зарасло у коров. Никла му амброзија. Њу ни коза 
неће. Безданик је ко се кесери. Због свих Лазића, ја 
посадим јабуку, исто калем будимку. Видиш има 
преко два метра и листа. Нећу ништа да ти кажем. 
Има нека сила. „Стара општина“ ми је уз кућу. 
Син, снаја и деца, подржали ме. Ја сам сиш`о 1962. 
Из Горњег краја овде, где сад седимо. Сазид`о кућу 
на имању бабе Милинке, мајке мог оца. Можда ће 
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неко да купи ту кришку земље, јер сад има запис. 
Ту се и у порти сви окупљали. Сваке друге године, 
једном у Горњем крају, једном у  Доњем. Наша 
музика, Вељо Илић са синовима и Љубо Чолић. 
Нису били звучници ал` било омладине. Кад 
замрачи, пали се се вењер. Можеш да се раколиш 
у колу ако си добар играч. У порту и Стару 
општину ми се скупљали и за навече, уочи Белог 
четвртка. Одржи поп молитву за сутрашњи дан. 
Опроштајницу свима и да се не посрамимо пред 
Богом. У литијама све момци и мушка ђеца. Нема 
девојака. Тежињаве кошуље, опанци утегнути. 
Није било гумењака. Трупкамо док пјевамо. Под 
дрветима чека домаћин и укућани. Засеоци се 
скупе. Сви љубе попу руку. Девојке уплеле косе и 
служе крстоноше. Доста ти је надроб проје само да 
је видиш. Што више гледам све мање знам. Наше 
једре жене, мајке и бабе, док су биле у снази рађале 
по седморо, десеторо... Неке и више. Данас, ове 
намирисане по једно. Намучиле се. 

„Можда“
Добар део Горњег краја сведочи о још једном 
запису у потеса Симоновићи близу Животине 
куће. Близу бунара на међи Видојевић (Милуна) 
Вучко и Симоновић (Јездимира) Велисава била 
је буква-запис до 2012. Без разлога је наводно 
о`секао Вучко (молер у пензији). Село прича да га 
је Велисав одвраћао али он није послушао. Запис 
је послератни, није давнашњи када су крстоноше 
ишле по засеоцима.



262

СЕМЕДРАЖ ПОЉЕ
Друге Тројице
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Пут крстоноша до 1943. 
Б-6   О-4
ХЦ-2   КР-1   Ј-1

Нагорела крушка
Заселак Поље је липовита долина коју оцртава 
средином сеоски пут вијугав који води ка 
Шаранима. Између „неме“ школе јединог 
крајпуташа, до пута запис. Крушка. Шупља и 
изгорела, као раскречено слово А. Унутрашњост 
записа ишчупаног срца ударом грома има 
висину 2,5м. Стабло је зачуђујуће стабилно, као 
окамењена скулптура. Из те гарежи, један део 
грана се и листа. Ширина преостале крошње 
врло проређена, не већег пречника од 2м. Висина 
записа испод 5м. Ближе земљи, на здравој страни, 
из голог дрвета без коре, никао младар. Аутохтона 
воћка, кажу сорте Зимаје (Зимњача).79

„Једва је родјевала, сва џонгава. За века удари је 
стрелица десетину пута и више, рече ми једна 
старија сељанка пролазећи успут.“

У овом некадашњем имању Тихомира Обрадовића, 
сада ливади Наталије Марковић, последњи пут су 
пред крушком крстоноше биле у време Другог 
светског рата. У „Титово време“ неки Сретеновић 
из села попео се на овај запис. Секао гране да 
не сметају трактору. Отац га опомињао да сиђе 
а он био глув на речи. Никада се није оженио. 
Следеће године, крушка је себи призвала гром и 
градоносне облаке. Данас стоји као црна опомена. 
У пустом Пољу, крстоноша одавно нема. Неће их 
на том месту више бити јер је градњом Коридора 
11, топоним нестао са лица земље у свом изворном 
облику. Записно и крајпуташко место нестало је 
2015. године. 

Јаворац Танасије Милић погинуо на Кладници у 
Српско-турском рату 1876-77. Узео своје кости из 
даљине и његова душа лута селом тражећи где да 
се скраси. (С. Савовић, „Војник и запис“у Срце 
у камену : крајпуташи и усамљени надгробници 

1

3 4

2 56
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рудничко-таковског краја,стр. 293

Трагови

Будимка
Сретеновићи су заселак Семедражи. Код 
путоказне табле, Савинац-Таково, скреће се лево, 
преко потока насутим путем. На превоју се бира 
пут десно. Испод брда Крвавац (555м.н.в.) је 
десет живих кућа овог презимена. Поменути вис 
је богат водом. Сва домаћинства имају каптажу 
и базене воде за пиће. Оближњи Јегдин поток је 
чист, не пресушује и улива се у Дичину. Испод 
куће Томислава и Драгице Сретеновић, у воћњаку 
је био запис-јабука. Будимка. Засађена пре Другог 
светског рата давала је леп род до пред НАТО 
бомбардовање Србије, 1999. године. Тада се сама 
урушила, што од ветра, што од трулежи. Драгица 
прича да су срезали тестером дуб и сложили 
комаде на гомилу. Ситне гране записа користили 
за подлагање казана у јесен, када се пече ракија. 
Унуцима је рекла да преостало од записа не уносе 
у кућу за ложење ватре, нити да трупчиће померају 
из воћњака. Мала гомила некадашњег записа још 
је на месту свог постанка. Трава около се покоси 
али се ово дрво не дира. 

Колачара
Изласком од кафане „НАЦИОНАЛ,“ рачвањем 
ка брду, пође се десно путем ка Пантовићима, 
Марковићима, Милићима, Стевановићима, 
Петаковићима и Томашевићима. У Милутиновом 
забрану, изнад друма је кућа његовог сина, Драга 
Милића. Између, на обали, до 1993. била јабука 
колачара. Запис. Угушило је време. Драго је питао 
свештеника парохијана, Миленка Милованчевића 
да остатке записа пренесе ниже до шуме, да га 
земља прими и ту остане. Каже, однео је трупло 
записа у наручју. Његова супруга потврђује. У 

међувремену, после 14 година брака, добише 
сина Жељка. Прошле су године. Пролећа 2008. 
Помолили су се младари из земље, новог дрвета, 
јабуке колачаре.80

Семедраж- Глишовићи
Није се могло и није се хтело

Кућа Будимира, Божа Глишовића је на обрешку 
до пута, близу међе Семедражи и Шарана. Ливада 
на којој је запис припада Олги Сретеновић из 
Семедражи. Мештани топоним зову Божов запис. 
Стабло је крупније од дуба на Ровинама, видљиви 
су трагови дубоке старости (200 година). Запис 
има расцепине коре, у њима стршљенове. Теме 

крошње не листа. Место закрста није видљиво. 
Пре пар деценија, запис је имао „потшишивање.“

Мајка Олге Сретеновић је позвала мушке, старије 
људе да поткрешу гране цера које су полегле на 
земљу. Тежина великих грана претила је да повуче 
и расцепи цело стабло. Будимир Глишовић је 
био у надници (зидар и малтерџија) затекли смо 
га у комшилуку у домаћинству сеоског песника 
„Пижона“. 

„Семедраж је литијао на Друге Тројице 1943. када 
сам био ђак трећак. Омладина и ђаци с барјацима, 
свештеник на челу, пева се у ходу. Полазило 
се од села на Ровинама, па овог цера-записа у 
Глишовићима, до јабуке Олге Сретеновић. После 
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силазимо до крушке у Пољу близу школе, на Илијак 
пред јабуку Милоја Томића, затим Забраницу 
(храст Павла Марковића). Литија се завршавала 
одакле је и кренула, Молитви на Ровинама. Није 
било више таквог окупљања, само пар пута после 
рата до 1954. године. Само пред записом на 
Молитви. Није се смело а ни хтело. Сад када може 
обоје, нема младежи, рече Божо пружајући јаку 
тежачку руку у знак поздрава. И оде.“ 

Семедраж-Ровине
Молитва

Од центра Г. Милановца, до ове тачке непуних 
осам километара. То је други свет, оседео и 
усамљен. До родне куће и својих родитеља, одвео 
ме је Србољуб Томашевић музичар и отац младог 
глумца Бранислава. Најстарији Томашевићи, 
Лазар и Милица у браку су преко 60 година. Он је 
био мајстор, чувени малтерџија а она мајсторица 
да пева на први глас. Писала је песме као девојка. 
На Ровинама, испод куће Рада Обреновића је то 
место. 

„Опште је предање да је на месту на Ровинама 
била црква брвнара или талпара, да су је Турци 
запалили пошто село није могло да скупи 27.000 
гроша, колико су Турци тражили откупа као услов 
да је не запале. На црквишту стоји једна плоча с 
упареним крстом. Под црквином је сасушени грм 
(храст) под којим је била совра ковача Марка а до 
њега је био његов вигањ. Око цркве је било гробље 
и има још каменова, али без знакова. Било је све то 
ограђено, ограда сада стоји само још око записа. 
Ту игра коло о Тројицама.“

Старци, Лазар и Милица (Мила) потврђују да је 
било тако. Два записа-цера.

„На Ровинама, на Молитви, Прве Тројице увече 
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народ се окупљао под записе. Очита се вечерња 
под крошњом. Сутрадан, на Друге Тројице, крећу 
крстоноше одавде на Влајковину, низ поток 
Јазбинама, до записа на Озића брду, па до цера 
Божа Глишовића савиначкој кући,“тако прича 
Лазар. Мила допуњава:

„Деца се окупљају пре празника. Док је још пун 
месец ми спремамо карлице млека, младог сира и 
старог кајмака у буковим чабрицама. Одозго се 
ставља тежињава (конопљина) крпа. Затопљен, 
стари кајмак је могао да остане цело лето у 
млекару. Изнесе се пред запис шта има кућа од 
хране, сем хлеба умеси пита, нешто слатко због 
деце. Брав се пеко увек.“81

На потесу где прекида асфалтирани пут и 
наставља насути ка Томићима и Брусници, на 
Мекоте, сиђе се под друм у густу шуму. Зараслом 
колском стазом стиже се до записа. Остаци, 
гомиле обрађеног камена сигуран су знак да 
сте близу. Цер је повелик и доста здрав. Нема 
спољних знакова трулежи ни легла стрижибуба. 
Земљу дохвата пар грана. Цер се наслања на 
својих „пет шапа“ које чине пањ. „Величина“ овог 
горостаса (око 150 година кажу мештани) била 
би видљивија да није потпуно маскиран шумом, 
трњем и дивљом купином. На висини 1,5м обим 
стабла 3,95м. Ту је дуб најдебљи. Изнад, у крошњи 
има 20 витких грана од којих десет прави круг 
до 15 метара пречника. Можда би крошња била 
обимнија да стабло због околног високог растиња 
не стреми висини тражећи сунце. 

Не познаје се траг уреза крста. Знак закрштавања 
урастао. Последња молитва пред овим дубом и 
његово освећење обавио је свештеник Марко 
1954. године. Годину дана пре, био је до овог цера 
један још већи и старији, такође запис. Гром га је 
располутио. Село гласно говори да је „оборену 

81 М. С. Филиповић, Насеља и порекло становништва 
таковског среза, Београд, САНУ, 1997

79  Зимњача, озимак, позната зимска сорта крушке, некада 
веома распрострањена, а данас ретка. Ово је стара сорта 
која је касно сазревала и у обичним условима могла је 
да се чува до пролећа. Зимњача се бере крајем октобра, 
а убрани плодови морају да одстоје пре него што почну 
да се користе за исхрану. Некада се чувала тако што су 
је стављали у пшеницу, како би се одржала. Зимњача 
има веома крупан плод, до 300гр тежине, крушкастог 
облика и жућкасто смеђе боје са дебелом и храпавом 
покожицом, што јој омогућује дуг период чувања. Месо 
плода је бело, тврдо, опорог укуса и не превише слатко, 
са доста камених зрнаца, које подсећа на дуњу. Стабло је 
средње развијено, пирамидалне круне, отпорно на мраз 
и сушу. Рађа редовно и обилно.

80 Колачара, одомаћена сорта непознатог порекла. 
Распрострањена је у свим воћарским крајевима 
Балкана и дела средње Европе (Мађарска, Чешка, 
Словачка). Почетком 20. Века ово је била једна 
од најраспрострањенијих сорти јабука на нашим 
просторима, а данас је ретка. Има снажно, дуговечно и 
бујно развијено стабло. Овој сорти одговарају локације 
са добром ваздушном дренажом, а не пријају јој влажна 
тла у низији. Релативно редовно рађа. Плодови могу 
бити ситнији или крупни, пљоснатог, погачастог, помало 
неправилног облика. Колачара има танку, воштану и 
чврсту покожицу, са израженим црвеним пругама и 
смеђим лентицелама. Сазрева крајем октобра и касније, 
а плодови стајањем постају укуснији. Колачара се у 
обичним условима може чувати до пролећа јер тада 
иначе тврдо и хрскаво киселкасто освежавајуће месо 
омекша и може и да побрашњави. Осетљива је на чађаву 
краставост.

Наше колачарке мачванске и шумадијске изврсне су у 
погледу каквоће и у погледу трајашности. Групу колачара 
допуњује још једна лепа и трајашна сорта која се налази 
код Срба мухамеданске вере у М. Зворнику и Сахару 
под именом слатка калаћуша или јелифалме. Почетком 
20. Века, према М. Ђ. Милићевићу, у разним српским 
окрузима колачару су називали: колачарка, котурајка, 
погачара, погачанка, ноћајка, тањирача, колатуша, 
котурача (Лапчевић, 1923). 

молитву на комаде истругао Милан Стругаревић 
из Јабланице. Оба сина су му погинула. Један 
син је подлегао повредама после седам дана 
коме у болници. Возећи „Фићу“ сударили су се 
с камионом испред „Агростроја“. Још један грех 
догодио се око записа у Семедражи. У Томића 
забрану, после удара грома, границу–запис 
одсекао је Богољуб Марковић који је из села 
отишао на мираз у Брђане међу Глишиће. Унук му 
се родио нем.“

О црквишту на Ровинама, које зову и Вашариште, 
сем остатака камена потврђују и речи мог водича 
Срба Томашевића: „Сећам се детињства и 
неколико камених крстова око записа. Била је и 
једна велика мермерна плоча са натписом. Морам, 
на пролеће да окупим пар људи и да искрчимо ово 
место.“
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СИНОШЕВИЋИ
Друге Тројице
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Пут крстоноша 
Б-6   О-3
ХГ-1   ТР-1   ХЛ-1

1

2

3

4

4

5

6

Стражев

Потес где је записно место, мештани зову 
Стражевица а речицу Љесковица. Калудра као 
водоток, је локалном становништву непознат 
топоним. Чешћи назив је Доњи крај или Драгојлов 
запис, по власнику ливаде Драгојлу Николићу. 
На Друге Тројице свештеник долази и закрсти 
стабло. Крст је укошен, 25x20цм и прати линију 
коре дрвета. Литија крстоноша не хода селом али 
у раван овог видљивог храста музика свраћа сваке 
године. Традиционално, то су Цигани Милавчани 
који уз песму домаћина прате у оближње две 
кафане. Запис и цела долина је видљива, нарочито 
градњом ауто пута, Коридора 11. Незнанци 
разумљиво, целу околину везују за познатије 
Таково, што је и логично јер се оба села наслањају 
једно на друго а и варошица (центар села) им је 
заједничка. 

Споменик природе „Храст лужњак“ први пут је 
заштићен Решењем Скупштине општине Горњи 
Милановац број 3-501-6/81-3 од 13.11.1981. године, 
а на предлог Републичког завода за заштуту 
природе, као природни споменик ботаничког 
карактера на основу члана 15,22,33 и 43. Закона о 
заштити природе бр. 50/75.

Ове шуме су очуване само на мањим површинама 
у долини Мораве и њених притока. Ретка су и 
појединачма стабла храста лужњака знатних 

димензија и старости, што је случај и са заштићеним 
стаблом „Стражев“ Природно добро „Храст 
лужњак-Стражев“ с обзиром на велику старост 
(око 310 год) је још увек доброг здравственог 
стања, добре виталности и плодности. Само дебло 
у својој основи је оштећено, па се као последица 
уочава разорен део бељике и срчике, где се 
констатује присуство карпофора гљиве Ganoder-
ma sp. kао и напад карактеристичног инсекта Ce-
rambyx cedro. Крошња је делимично редукована, 
објајастог облика. Споменик природе се по 
административно-територијалној подели налази у 
општини Горњи Милановац, на КО Синошевићи, 
к.п. 761-пашњак (приватна својина).

„Храст лужњак-Стражев је на делу аграрних 
површина у приватном поседу, у селу 
Синошевићи, на левој обали потока Калудре, на 
потесу „Стражев“ по коме је добио име. Од Горњег 

82 Завод за заштиту природе Србије, елаборат: Предлог за 
заштиту природног добра „храста лужњака Стражев“ 
као споменика културе, руководилац посла Драгана 
Остојић, дипломирани инжењер шумарства, Београд, 
1993
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Висина стабла
25,50 м

Висина дебла
2,80м

Обим дебла на 1,3 м
6,60м

Пречник дебла на 1,30м
2,10м

Пречник круне
26,00м

Старост стабла процењује 
се на око 
310 године

Надморска висина
360м
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Милановца, Храст-лужњак Стражев је удаљен око 
15км.

Лужњак (Quercus robur L.) се среће обично у 
равницама и долинама, на дубоком, пешчаном 
или иловастом, плодном свежем и влажном 
земљишту, које је понекад и плављено. Никада 
не иде на плитка и сува земљишта без хранљивих 
материја и воде.“82 

Синошевићи-Горњи крај
У Горњем крају Синошевића је напуштена 
кућа Милинка Вербића који је умро пре две 
деценије. Његово домаћинство наследио је 
Жарко Обрадовић. „Ћајовци“, како их зову, 
поменуту окућницу ретко обилазе. Најближа 
је кућа Илије Обрадовића (рођ. 1939. године) 
чувеног малтерџије и његовог сина Синише који 
је наследио очев занат али и свог сина припрема 
за ову вештину. Онижи сељак, виспрени домаћин 
Илија ме води ка напуштенм дворишту његовог 
комшилука и прича:

„Био је у Јаругама (потес) бјел-храст али је запис 
пренешен овде. Не могу да се сетим јел запис овај 
клен пред капијом или трешња, повише куће, 
крај бунара. Ако Радиша Вукашиновић каже да 
је трешња, онда је тако. Он је најстарији у селу и 
побожан. 

Трешња, не велика и стара, изгледа сабласно, као 
саучесник судбине ближе околине. Листа само 
теме крошње. На 1,90м висине, дебло се грана у два 
крака. Грана која гледа исток, засечена у пречнику 
23 цм. Обим стабла на 1,50м висине је 180цм. 

Знак крста не види се. Радиша Вукашиновић се 
ближи деветој деценији свог живота невољно је 
испричао судбину записа у Вербићима. Као да се 
плаши да круг није затворен... „Покојни Милинко 
је осеко запис на брду Злоступ. То је старо 
имање Вукашиновића које су они купили. Да би 
искористио што више обрадиве земље он је због 
два ара искрчио место где је био храст-цер. То је 
било пред велики рат 1939. године. Он је после као 
редов био у ропству у Швапској одма на почетку, 
чим је почео рат. Вратио се из заробљеништва. 
Његов и Стојкин син, звали га Мићин, проп`о је 
од неуредног живота у Чачку. Милинко је после 
те смрти обновио ову трешњу да буде запис. 
Напустила га жена. Са другом женом Бојаном није 
имао порода. Затрла се кућа. То су опасне ствари, 
не треба их помињати да се зло не покрене.“

Синошевићи-Нешовићи
Имали су Синошевићи запис-трешњу на брду код 
Гргине куће. То је имање Љубомира Радојичића. 
Трешња се осушила и урушила од сопствене 
пропасти. На том месту је обичан камен, па је тај, 
нови топоним села добио име „Код камена.“ 

„Милојко Нешовић је био са мном у бекству, 
1945/46. године са Сремског фронта. То је смутно 
време, нас двојица смо искористили прилику да 
клиснемо. Говорио ми је Милојко ако умре, да 
га са`ранимо под записом, великим грмом више 
његове куће. Вратили смо се. Храст се осушио 
после рата, сам од себе у смоници. Милојков отац, 
Драгољуб Нешовић је говорио да ће да обнови 
запис али то до данас, 2008. године није урађено. 
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СРЕЗОЈЕВЦИ
Бели четвртак

Б-4   О-2
ЈАБ-1   КР-1  
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Висина стабла
16,00 м

Висина дебла
1,80м

Обим дебла на 1,3 м
2,95м

Пречник дебла на 1,30м
0,94м

Пречник круне
14,00м

Старост стабла процењује 
се на око 
110 године

Надморска висина
360м

У Срезојевцима су потомци угледне породице 
Вукомановић. Њихова породична задруга је до 
друге половине 19. века имала близу 20 кућа на 
заједничком имању. 

„Знали су много да причају о старешини Срећи и 
његовом брату Радосаву Вукомановићу. Обојица 
су били виђени људи чији се посед простирао до 
реке Чемернице, удаљене три километра. Тамо, 
код једне воденице, која и данас постоји, кнез 
Милош је први пут видео Љубицу.“

„Недалеко, на зеленом зараванку, стоји ограђен 
врло стар храст, око кога се на Бели четвртак 
у Духовној недељи скупља цела општина да би 
учествовали у литији.“83

На основу народне традиције крушка је преузела 
улогу храста и постала закрштавањем –запис. 
Завод за заштиту природе Србије у свом елаборату 
из 1994. године закључује:

„Заштићено стабло дивље крушке се налази на 
пољопривредном земљишту. Услед обављања 
редовних пољопривредних радова, дошло је 
до оштећења коре приданка са источне стране 
стабла на површини 70x70цм. Кора је огуљена од 
тракторске гуме чиме је створено будуће жариште 
болести. 

Прва грана на висини 1,80 м, на стаблу је 
преломљена, а остатак сада постоји као патрљак 
дужине 30 цм. Такође, и друга грана је одсечена у 
чијем корену се налази шупљина већег отвора од 
детлића.“

(Тачка 10, Оцена стања угрожености)

Крушка кнегиње Љубице
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Створене карактеристике
Заштићено стабло се налази на кат. Парцели 
707/2 са укупном површином од 24,06 ари и која 
се користи као пољопривредно земљиште. У току 
1993. Године на овој парцели је сејан кромпир који 
је третиран хербицидима, што је утицало да се у 
току ове године промени култура, односно посеје 
пшеница која би неутралисала хемијска средства 
у земљишту. 

Споменик природе „Дивља крушка кнегиње 
Љубице“ је типичан и леп предтсваник своје 
врсте које, као стабло на осами, на потезу званом 
„Ружин гроб“ 

Интересантно је поменути да се њен значај огледа 
и у томе што је ово прва врста из свог рода ((Pi-
rus-реч грчког порекла што значи пламен по 
коначном облику плода) која је заштићена на 
територији Шумадије.

Нажалост, није прошло пуних десет година и ћуд 
природе учинила је своје. 

Стабло дивље крушке (Pyrus pyraster Borkh.) 
на подручју општине Горњи Милановац, у селу 
Срезојевци, које је заштићено 1994. Године 
Одлуком (бр. 1-06-58/94) Скупштине општине 
Горњи Милановац као Споменик природе „Дивља 
крушка кнегиње Љубице“, страдало је у невремену 
августа месеца 2004. Године. Заштићено стабло 
је услед јаке олује и удара грома расцепљено по 
висини, након чега се срушило. Од споменика 
приоде остало је само распукло дебло, висине 
3-4 м, са уочљивом трулежи (што се види из 
приложене фотографије).

С обзиром, да је заштићено стабло дивље крушке 
уништено, да је тренутно стање последица 
природне непогоде и да је као такво изгубило 

својства Споменика природе, Завод за заштиту 
природе Србије предлаже скидање заштите стабла 
дивље крушке кнегиње Љубице, чији ће поступак 
бити покренут код Скупштине општине Горњи 
Милановац.

Завод предлаже да се остатак Споменика природе 
„Дивља крушка кнегиње Љубице“ (преостали део 
дебла) не уклања, све док само не иструли, како 
би својим присуством сведочило о прошлости, 
односно монументалности природе и њених 
творевина. 

9.1.2006.    03-2176/2

Достављено:

Стараоцу заштићеног природног добра                           
Директор завода 

„Музеј рудничко-таковског краја                             
Проф. Др Лидија Амиџић

У овом удаљеном и пустом селу, од споменика 
успомени на кнегињу Љубицу постоји само 
мермерна скулптура посвећена њој. Споменик 
је рад академског вајара мр Небојше Савовића 
Неса. (септембар 1997. Године). Ова стамена жена 
исклесане фигуре у центру села стоји прекрштених 
руку симболично ослоњена на довратник. Чека 
Милоша и боље време за Србију. 
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83 Ф. Каниц (1892) „Србија-земља и становништво“, 
Београд, СКЗ, 1985

Други четвртак по Великом 
Спасовдану
До пред крај Другог светског рата у Срезојевцима 
је било седам записа. У касну јесен 2008. Затечено 
је само једно живо, закрштено стабло и остаци два 
бивша. По казивању најстаријих Срезојевчана, 
крстоноше су се окупљале код Главног записа, 
Љубичине крушке. Литија се кретала одатле ка 
имању Вуковића (старешина задруге покојни 
Војислав Вуковић).Прво је била запис крушка па 
је њеним природним одумирањем освећено ново 
стабло, цер. Није позната његова детаљнија судбина 
сем да је посечен.

Крстоноше би долазиле до имања Стефановића 
(Шејагића), под јабуку. Ни овај запис више не постоји. 
Од Шејагиног записа махало се барјацима до јабуке 
Живојина Марића. Вајлика још увек рађа и зачуђује 
опстанком. Висина стабла 8м, пречник крошње 
између 6-7м. Обим дуба на 1м висине је 2,25м. Прва 
грана грана се на висини 2м од земље измерено. Још 
има крста. И плодова. Упркос располућености јер је 
већи део шупаљ, ово стабло рађа. 

Вајлика
Поновним одласком на терен септембра 2009. 
Затечен је скрхан запис као последица удара 
грома. У нагорелом дубу потпуно шупљем очуван 
је литијски урез крста који гледа у своју чађ. 
Испод, ближе земљи ка истоку, дрво је својим 
урастом направило форму рогатог овна. Патрљак 
штрчи у небо а вајлика чуди својом борбом. Из 
располућеног дрвета никли су млади изданци.

Крстоносци се даље крећу западу правећи круг 
око села. На имању почившег Сава Филиповића 
постојао је велики запис, кажу бјел. Храст крај 
пута из Галича ка Чачку. Записа више нема. 

Матијевића пањ
Кућа Матијевића скрајнута у засеоку Галич на 
путу за потес Бело гробље. Лазар и његова супруга 
Љиљана рекоше да се дивљака урушила сама од 
сувоће 2006. Љиљана прича да је њен сада покојни 
свекар Ранимир, на постељи 2004. говорио 
укућанима да се пањ записа не чупа из земље, већ 
да остане у земљи увек. Само је прошаптао да је 
село пусто и литија више нема. 

Литије посећују Вукомановиће, где је првобитно 

закрштена крушка, затим цер. Данас не постоје 
трагови ни једног, ни другог. Са парцеле задруге 
Вукомановића, прво Радована, затим Драгована, 
свештеник, кмет и крстоноше, литије завршавају 
пред главним записом, Љубичином крушком. 
(заселак Брдо, у близине куће Јерослава 
Ђорђевића). Овде се ломио преславарски колач. 
Сваком учеснику литије дељен комадић колача да 
га носи кући, својима. Свештеник се враћао цркви 
у Брезну. Увече би била игранка.

Некада су се на Бели четвртак под записом 
крштавала деца. Тако је 1939. године под записом 
Вукомановића крштен Ратко Петковић, према 
казивању Милољуба Вуковића-Кулака (рођ. 1924) 
и Вукомановић Андрије који је по причи своје мајке 
требало заједно са Богољубом Ђорђевићем да буде 
крштен на Бели четвртак пред главним записом, 
Љубичином крушком. Због великог невремена у 
то време, крштење под записом је одложено и деца 
су крштена у кући Милоја Вукомановића. 

Ове податке за потребе Музеја рудничко-таковског 
краја детаљно је забележио наш дугогодишњи 
сарадник Миле Божовић из Дренове. Казивачи 
за записе у Срезојевцима су били: Милован 
Стојановић, Гојко Остојић, Томислав В. Марић, 
Милан Филиповић, Драган Вукомановић и 
Радован Петровић.
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ТАКОВО
Друге Тројице
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Пут крстоноша 
Б-3   О-2
ХЛ-1  

1

2

3

4

Стабло које је 
оборила олуја 
октобра 1997.

Стаза од старог 
споменика и 
осушеног стабла.

Таковски грм
Од свих посвећених стабала рудничко-таковског 
краја, запис у Такову (Таковски грм), заслужује да 
се о њему највише пише. На то указује карактер 
историјских прилика око њега и злехуда судбина 
осталих храстова-наследника.

Заштићен је као Просторни меморијални 
природни споменик, на основу Закона о заштити 
природе (Службени гласник СРС, бр. 24/65). 
Одлуком коју је донела СО Горњи Милановац, 
новембра 1972. године. Овај простор је такође 
Одлуком СО Горњи Милановац, јула 1990. године 
проглашен културним добром-знаменитим 
местом по Закону о културним добрима. 

„Програмом рада Завода за заштиту природе 
на ревизији заштићених природних добара у 
1997. Години, обухваћен је и комплекс „Таковски 
грм“. Таковски грм је храст лужњак под којим 
је одржан завршни договор о подизању Другог 
српског устанка. Виши и старији од осталих, 
он је као топоним, тачка окупљања био познат 
локалном становништву и пре подизања барјака 
буне у шумовитој долини речице Дичине. Стари 
грм је на основу многих казивања, сведочења 
па и докумената, на Цвети 1815. Био стар преко 
50 година. Један генералштабни официр старе 
српске војске је 1875. Обилазећи таковски крај, 
записао о храсту:...“Таковски грм. Дебло му има 
у периферији вероаватно обим 7,5 метара, у 
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круни је још шири. Некада је имао пет великих 
грана, сада је остала само једна. Причају људи да 
се један велики стуб одломио оне године када је 
кнез Милош умро, а други (мањи) 1868. године, 
када и кнеза Михаила нестаде. Грму су даскама 
затворили све оне отовре где су гране оченуте, 
да не би трунуо. Некада је овај грм имао отвор, 
да је дијете могло ући, а могло је унутра стати и 
80 свиња; али је сада тај отвор зарастао. На овом 
грму је запис таковачки, а како Таковци носе крст 
увек са литијама поста ово место свето.“84

Прича о „умирању“ храста и предсказању 
нестанка династије Обреновић се настављала, 
па је тако записано да је јуна 1901. једне олујне 
ноћи храст ишчупан из корена, што је ународу 
протумачено као њен скори крај. Није прошло 
много времена, када су у Мајком преврату 1903. 
убијени краљ Александар и краљица Драга 
и династија Обреновић се угасила. Постоји 
неколико сачуваних разгледница које приказују 
овај догађај „предсказања“ и поменуту олују. 
Разгледнице су штампане двојезично, на српском 
и немачком. Осим величине обореног стабла, у 
позадини се види дворац у Такову.

Остаци првог, правог Таковског грма, чувају се 
у цркви Свете Тројице у Горњем Милановцу, 
Милошевом конаку у Београду и Музеју Другог 
српског устанка у Такову. Таковски грм, наследник 
онога из времена устанка, био је стар око 130 
година. Налази се у непосредној близини места 
старог храста-записа. Према предању, засадио га 
је кнез Михаило Обреновић, приликом посете 
Такову 1867. године. То је урађено јер је онај 
стари грм зуб времена расцепио и само се чекало 
када ће се урушити. Други говоре да је други 
наследник храст изабран тек по сушењу првог. 
Нажалост, и овај храст је крајем осамдесетих 
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година прошлог века почео да се суши. На предлог 
Завода за заштиту природе Србије он је стручно 
„потшишан“ сечењем периферних осушених 
грана. Све носеће гране, склоне паду одсечене су 
ради безбедности посетилаца, нарочито ђака. 

Храст као амбијентална форма сада подсећа на 
окамењену скулптуру. Потпуно је „наг,“ отпала му 
је кора. Због тога многи мисле да је то „онај храст 
кога Милош памти.“

Завод за заштиту природе Србије из Београда 
урадио је за ову прилику врло стручан и детаљан 

елаборат.

Стручна основа за проглашење непокретног 
културног добра-знаменитог места, Таковски грм 
(1997). Руководилац овог тима била је Слађана 
Красуља, дипл. инг. хортикултуре. Помагали су 
јој мр Драгана Остојић, дипл. инг. шумарства и мр 
Зоран Ђорђевић, дипломирани просторни планер. 
Ову установу наводим, имена овлашћених у њој, 
јер сам се помагао наведеним елаборатом који је 
званичан документ у архиви Музеја рудничко-
таковског краја у Горњем Милановцу. 

Септембра 1989. године захваљујући Михаилу 

Симовићу, пејзажном архитекти и инжењеру 
шумарства, Миливоју Михаиловићу, запосленима 
у предузећу шумарства „Таковски грм“, у Таково 
је дошао европски признат стручњак за шумарску 
фитопатологију, професор Универзитета у 
Београду, Прибислав Маринковић. Мени као лаику, 
храст је изгледао врло здраво и свеже. Међутим, 
професор је рекао да грм треба обрађивати 
неколико дана јер је озбиљно болестан. Довезен 
је камион дизалица за одстрањивање „сумњивих“ 
грана. Из унутрашњости стабла извучено је 
две тракторске приколице трулежи. Шупљина 
је дезинфикована и напуњена смесом сличном 
цементу. Све је изгледало као пломбирање неког 
огромног зуба. У Кнежевим ливадама, поред 
старог храста, механички и хемијски су обрађена 
још два храста. Прве знакове узбуне, сушење 
темена крошњи ових стабала уочио је Михаило 
Симовић (П.А. трагично преминуо 1995). 
Професор Маринковић (умро 2007) је у тадашњем 
разговору напоменуо да је стари храст спашен од 
цепања по вертикали, пада од сопствене тежине 
и да је ово његова последња година у оваквом 
вегетативном облику.

Тако се и догодило. Следећег пролећа, 1990. 
једна олуја поломила је велику грану и замало, 
пала на споменик устанку. Искористио сам 
јединствену прилику и кроз модрозелено лишће 
фотографисао пирамидално обележје подигнуто 
устаницима 1887. године. Велика грана морала је 
да се уклони. Једним својим делом, при паду она 
је закачила засечени пањ, остатак претходног, 
правог Милошевог записа и добро га угрувала јер 
је он већ био врло трулежан.

-Стабло храста лужњака (Quarcus robur L.) познато 
под именом „Таковски грм,“ на локалитету где 
се некада налазио устанички „Таковски грм“ под 
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којим је држан договор о дизању Другог српског 
устанка, и то непосредно поред места где се налазио 
наведени храст, на делу катастарске парцеле бр. 
364/2, у друштвеној својини пољопривредно-
индистријског комбината „Таково“ у Горњем 
Милановцу. Стабло је обима у прсној висини 
477 цм, прсног пречника 152 цм, висине 22 м, 
висине дебла 4 м, висине круне 18 м, пречника 
круне 30 м, старости око 220 година. На висини 
од око 3,5 м од земље, главно стабло се грана на 
моћне и виталне примарне гране којих има већи 
број. Систем секундарних грана и грана трећег и 
четвртог реда са гранчицама је веома развијен, 
тако да образују веома густу и импозантну круну 
лоптастог облика. На овој истој парцели налази се 
и споменик подигнут 1887, у част Другог српског 
устанка.

-Шест стабала храста лужњака (Quercus Robur 
L.) на катастарској парцели бр. 466, катастарска 
општина Таково, у приватној својини. 

-На катастарској парцели бр. 470/2 катастарске 
општине Таково, у друштвеној својини налази се 
стабло храста лужњака (Quercus robur L.) обима 
у прсној висини 330 м прсног пречника 105 цм, 
висине 14,5 м, висине дебла 3,5 м, висине круне 
11,0 м пречника круне 20,5 м.

У простору знаменитог места „Таковски грм“ 
има још четири стара храста (преко 100 година). 
Недавна олуја у овом крају (октобар 1997. Оборила 
је пети храст, који се налазио на овом простору. 
Поред ових „стогодишњака“ налази се и неколико 
младих, двадесетак година старих храстова.

Када је СО Горњи Милановац, на предлог Завода 
за заштиту природе Србије, први пут прогласила 
овај простор заштићеним 1972. године, било је 
осам стабала. Данас су остала четири стара храста, 

од којих је код два евидентно започео процес 
сушења. 

На срећу, има неколико млађих стабала, а учињени 
су покушаји да се саде и нова млада стабла 
лужњака, која би заменила претходнике.“

Оријентациона скица 
распореда стабала храста
На свечаности поводом 180-годишњице Другог 
српског устанка и Дана општине, посађен је млади 
храст, (трећи по реду), који би требало да настави 
традицију претходних грмова. Уз благослов 
протојереја савиначког, Богољуба Вуловића, садњу 
младице храста је обавио тадашњи Председник 
Скупштине Републике Србије, Драган Томић. Сем 
оца Богољуба, нико од свештеника није био па је 
овај чин изазвао опречне коментаре у јавности. 
Социјалисти, који су били власт, овом догађају 
су дали велики медијски значај а опозиција га је 
дочекала „на нож“.

Већ исте године, неко је секиром засекао недужни 
младар дрвета... Запослени у Музеју рудничко-
таковског краја су посадили нови храст. Догађало 
се исто или чупањем саднице из корена. Тако 
неколико пута. Временом, нови храстић је сам 
никао крај мермерне плоче на којој су стихови 
Милована Витезовића:....

Да и даљи широм наших страна

Над Србијом слобода се грана

Да сачува заветни нам глас:

„Ево мене, а ето и вас...!“

23.04.1995.                                                              
Захвално потомство
Народ општине Горњи Милановац     

(Свештеник Богољуб Вуловић је на 175-ту 
годишњицу устанка у Такову рукоположен од 
стране епископа жичког Стефана благословом у 
чин протојереја, 1990. пензионисан у овом звању 
десет година касније а упокојио се у Господу 2004).

У међувремену, после тзв. „петооктобарских 
промена“ у недељу, 08. априла 2001. Године, 
обележене су Цвети, Дан општине Горњи 
Милановац, пред црквом брвнаром у Такову. 
Присутни су били епископ хвостански Атанасије 
Ракита, потпредседник Владе Србије и републички 
министар здравља. 

Поред старог-садашњег грма, један од три 
проглашен је за запис-наследник. Благосиљан је и 
закрштен запис-наследник, симбол Другог српског 
устанка и преславе села Таково, Друге Тројице. 

Нажалост, муке устаничких записа, настављене су. 
Најбоља илустрација хронологије овог суманутог 
чина је објашњена у тексту тадашњег директора 
Музеја, Радоша Гачића, објављеног у Таковским 
новинама:

Још једно скрнављење 
таковског грма
Неко то одозго види све

На Цвети 2001. године, после неколико покушаја 
претходне власти да засади нови, трећи Таковски 
грм, (пошто се други осушио деведесетих), 
овдашњи сазив Скупштине општине је, одредивши 
велики хришћански празник Цвети за Дан 
општине, одабрао у заједништву са црквом, један 
од стасалих храстова, директни изданак другог 
Таковског грма, за нову светињу. Исте године 
нови грм је освештан и званично проглашен за 
наследника легендарног Таковског грма. 
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Ове године на Цвети одабрани храст је званично 
закрштен, у његово стабло урезан је крст, 
а под грмом одржана молитва као свечани 
чин званичног проглашења младог храста за 
наследника Таковског грма- записа. Тако је 
традиција дуга скоро два века настављена, а 
новоосвештано дрво постало директан наследник 
легенде о грму, устанку, Обреновићима. 

Пре неколико дана нечија грешна рука на 
најгрубљи могући начин насрнула је на светињу. 
Из крајње непознатих разлога и невероватних 
мотива неко је у тој мери оштетио млади храст да 
је то свакако било болно. И за најобичније дрво, 
камо ли за светињу. Дрском упорношћу огуљена 
је кора са велике површине стабла што ће свакако 
угрозити даљи развој и раст грма. Мере „лечења“ 
и заштите одмах су предузете, али је питање како 
ће дрво преболети и да ли ће уопште одолети 
грубом насртају...Верујемо у светињу.“85

Слика је била ужасна. Металним, оштрим 
предметом скинута је кора до белике, у полукругу, 
45x30 цм. Очигледно, препознатљива српска 
политичка острашћеност, нема оправдања. Неко 
од социјалиста, осветио се за „Томићев грм.“ 
Радник Музеја Радиша Раковић, је по савету 
најстаријих мештана направио кашу од пчелињег 
воска и кравље балеге. Тим садржајем  превијена 
је рана запису. Неко је чак скидао завој којим је 
обмотано стабло. Запослени у Музеју су били 
упорни. Дрво је поново премазано поменутом 
облогом. Реаговао је и Завод за заштиту природе 
Србије на допис Музеја рудничко-таковског краја:

„На основу Вашег дописа број 34/03 од 27.02.2003. 
године, а у вези са оштећењем коре дебла трећег 
Таковског грма, наш сарадник је извршио увид на 
терену дана 25.03.2003.

На терену константовано је да су оштећења на 
деблу настала физичким уклањањем коре чиме 
су створени услови за убрзан напад трулежница 
и инсеката што ће убрзано довести до сушења 
заштићених стабала уколико се не предузму 
мере на санацији насталих оштећења. Радове је 
неопходно одмах предузети. 

Потребно је очистити бељику на местима са којих је 
скинута кора и нанети премаз са Kambisanom, или 
његовом заменом, а цело стабло, као и оштећене 
делове треба третирати инсектофунгицидима. 
Радове на санацији обавити уз надзор Завода за 
заштиту природе Србије.

С поштовањем,
Помоћник директора Лидија Амиџић

Божјом вољом, запис је опстао. Његова крошња, 
изнад стране оштећеног дебла не листа. Дрво 
расте, ђачке екскурзије долазе. Одређеним 
датумима политичари положе венац, сликају се 
и оду. Таково литија али не око ових храстова и 
записа у Кнежевим ливадама. Нема крстоноша 
таковских. До тада, храст-запис (трећи најмлађи) 
око кога смо се текстом највише задржали, постао 
је легло стршљенова. Прича Таковског крста још 
није затворена.

„Џамбовци“
Заселак Мрђеница је на брду, одакле се види 
долина Дичине. На том венцу живи седам 
кућа Ђуровића, Дамјановића две, Јовановића, 
Стевановића, Глишовића, Поповића и Николића 
по једно домаћинство. У имању Ђуровић 
Стојадина-Џамба, млад запис, храст лужњак. 
Обновио га је његов млађи син Милован Џамбо и 
заштитио плетеном жицом због говеда. 

„Имали смо испод куће запис крушку. Тата је 

уклонио стабло када је равњао двориште за 
постављање шатре уочи свадбе мом старијем 
брату. Била је моба, чупали су стабла трактором 
на влаку. Сајла се откинула, умало није убила 
комшију кад су вадили запис. Мој рођени брат се 
оженио на Ми`ољдан (Михољдан), у јесен 2002. 
Године. Тог дана, 12. октобра је пукло нешто, 
предвече, проломило се небо од грома вероватно 
и нестало је струје под шатром. У оном весељу 
нико се није сетио записа. Следеће године, 16. 
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Јануара, Милан је кренуо колима сам од куће ка 
Милановцу. Пут је био прав али поледио. Слупао 
се о бетонску бандеру испред куће ковача Милете 
Петровића. Због опасних повреда главе хитно 
је санитетом превезен за Београд. Седам дана 
„лебдео“ између живота и смрти...Богу хвала, 
извукао се. Пратио је малер нашу кућу за свашта 
и пре и после тога. Овај судар је био у „жилет.“ 
Копкало ме, нисам могао да тренем...Једна старија 
жена у селу ми рече шта да урадим. Потражио 
сам млад корен храста лужњака. Перчин, тако га 
народ зове. Тачно та жена описала како изгледа. 
Храстић је примила земља и Бог. Сваке године за 
Друге Тројице, долази поп из Савинца да обнови 
запис. Окупи се кућа и комшије. Од тада, 2004. 
Наша кућа је мирна. Имам сина и ћерку а брат 
Милан, нажалост, нема деце. Ипак, само кад је 
нама претек`о. 

У време кад је Храм Светог Саве на Савинцу био 
манстирска црква, 2010. Јеромонах савиначки, 
Партеније по освећењу записа на Мрђеници 
пожелео је у гласној молитви и крстоношки опход 
око храста записа у Кнежевим ливадама. 

Усуд
Преко пута таковске школе, до продавнице 
постојао је запис храст-лужњак у домаћинству 
Мићуна Смиљанића. У пролеће 2008. Године 
засечен је. Уклонио га је комшија Бранко 
Каравезић- Тејовац, Кец. Тако је тражио Мићун 
јер му је крошња дрвета сметала штали. Исте 
године на Ђурђиц, умро је Мићун а двадесет 
дана пре њега, Тејо. Мићунов син је погинуо у 
дворишту своје куће приликом пада са трешње са 
свега два метра висине док је брао род са грана. То 
се догодило маја 2009. године.  

Комшије причају да је стабло било запис али 
85  Таковске новине, 20. Јун 2002. Године, стр. 3

84  Ј. Мишковић, Опис Рудничког округа, Г. Милановац,  
2007, стр. 131,132

да то ови несрећници нису знали јер се Мићун 
женидбом доселио из Дренове у Таково, купивши 
ово имање. Најстарији потврђују да су се овде 
крстоноше окупљале под храстом пре поласка на 
литургију цркви брвнари у Такову. 
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ТЕОЧИН
Друге Тројице

Теочин село у Такову, југозападно од 
Рудника. У Страњашима, на падини која 
се спушта према реци Дичини, некада се 
налазио манастир. О његовом постојању 
сведоче топоними назива потока-Ћелије 
и Црквине. Њиве поред Дичине, где се ови 
потоци укивају, називају се Ћелијске и 
Десетке. Њиве су наводно, припадале овом 
манастиру.“

Б. Челиковић, Светилишта рудничког краја, Крагујевац, 
Каленић, 1989, стр. 201
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Пут крстоноша 
Б-8   О-3
ХГ-1   КР-1   ТР-1  

„На потесу Ћелијама (испод Умке према северу), на 
граници према Лозњу, била је по предању црква. 
Прича се да су у село прво дошли Павловићи и да 
су они подигли ту цркву. Одатле је премештена у 
Дринчића косу, а после у Брезну. Неки казују да су 
Турци били запалили ту цркву (брванра), а неки 
говоре како је црква за једну ноћ премештена у 
Брезну, кад се Милић одметнуо (Дринчић) у хајдуке. 86

Казивање Бошка Весковића
Простран је Теочин, село јаких домаћина и падина 
које припадају Сувобору. „Варошица“ је постала 
1905. Од тада, село увек има бар једну кафану. 
Парохијски припадају Општини брезанској и 
садашњи свештеник, Дејан Ракић, по потреби и 
позиву долази. Његов давни претходник, намесник 
Миодраг, како рече Бошко Весковић (1931) ишао је 
на челу литија Теочином 1944. После идеолошког 
затишја крстоноша, закрштена дрвета нестајала су 
једно за другим.

1. Дом села-јабука87 запис испред данашњих 
магацина у варошици преко пута школе. Ратна 
управа ФНРЈ је наредила да се сеоска утрина 
на којој је запис поравна и направи магацин 
задруге „Брезна.“ Са те утрине кретали су опход 
крстоносци. Јабуке „беле“ нема а дом теочински 
изгледа као пустиња. И кров му се урушио.

2. Становина заселак. У воћњаку покојног Рајка 
Брковића беше закрштен храст граница. Имање 
је наследио његов син Предраг, после његове 
смрти имање добија потомак Миломир. Запис 
се осушио од старости. Зановљено место 2013. 
Новим записом. 

3. Луковића сокак (заселак Луковићи). У јабучару 
Радовина Луковића постојао је калем средње 
величине, јабука запис. Родевала добро, деца се 
нису на њу пела ни гризла јабуке, јер стари нису 

давали. Урушила се сама сва изборана. Место 
није зановљено. 

4. Чокаре. У Луковића Градини изнад кућа 
многобројнр браће „Чокарића“, закрштена 
крушка дивљака у имању Милана Луковића 
који је домазет у Брковићима. 

5. Дринчићи заселак. Трешња калемљена, „некада 
је запис-некада није.“Постојао је видљив урез 
крста у дубу, али су крстоноше ишле запису само 
ако их газда позове. Та, газдинска кућа нестала 
је. Наследник стриц, умро је. Имање је продато. 
Судбина закрштене трешње није знана. 

6. Умка. Код цера је брдоделница која припада 
Весковићима (Љубомир, Славиша, Зоран, 
Милан и Драган). Велики цер су одсекли 
Весковићи јер су суварци падали народу на 
главу. Запис зановљен. Место и даље сви зову 
„Код цера.“

7. Весковићи. Данашња окућница казивача Бошка 
Весковића била је пре пола века и више, трла за 
стоку. У њој су „брали“ бели мрс и чабрицама 
износили на пут. Чабрица сира преврелог или 
кајмака устарелог, носила се на обрамници до 
„Ћире“ у Угриновцима или Накучанима, пешке 
до пруге уског колосека Београд-Сарајево 
и завршавала на Баш Чаршији. Укидањем 
железнице кроз Шумадију, берза је настављена 
аутобусима Аутопревоза-Чачак. Свакодневне 
линије Београд-Сарајево и Скопље- Сарајево 
преко Чачка. Весковићи изнад Горњих Бањана 
су сишли из Теочина 1947, па даље... Запис, 
крушка „арапка“88 није обновљена, осушила се у 
дворишту. Каже деда Бошко да је то било давно 
и да се, стар човек сећа без бола. 

8. Ђоковићи. Запис, крушка „пандара.“89 
Калемљена али се осушила обамрла од година. 

12

3
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Глишо, Зарија, Пајо, Милорад, Радивоје, 
Пајо млађи, Вељко, Лазар..., сви су под њом 
проходали. Власник имања наслеђем је Радоња 
Ђоковић. Запис није обновљен. 

Брковићи
У засеоку Становине који последњих неколико 
деценија село зове засеоком Брковићи, данас има 
10 живих кућа овог презимена и шест привремених 
домаћинстава, тзв. викендаша. 

На главном путу, између кафане Предрага Пеђе 
Пауновића и центра села, пут скреће лево у 
Брковиће. На имању Миломира Брковића био је 
огроман запис, храст граница. До пута засеока, на 
ивици парцеле његове гране правиле су велику 
хладовину својом крошњом. Дуговечан дуб пун 
шупљина, то је био чудан повод пре 35 година да 
група ловаца запали дебло у намери да истера куне 
због ловине. Две куне су одстрељене али је запис 
изгорео. Драгољуб Брковић (1963) наставља причу 
да је ловцу Мићу Рунду (Милорад Ковачевић) 
убрзо супруга преминула а он се устрелио из своје 
двоцевке. Страхујући да ће њихов заселак остати 
уклет, Драгољуб је у договору са Миломиром отишао 
у Љиг и у расаднику купио садницу храста. 

„Било је то у пролеће 2013. Ништа у животу није 
случајно. При утовару саднице у мој комби она 
два радника се прекрстише и рекоше ми:“Нека је 
са срећом.“ Нисам им рекао повод моје куповине 
али као да су знали. Ето, исте године поп Дејан из 
Коштунића и ми из засеока окупили смо се при 
освећењу храста и обнављању записа на Друге 
Тројице исте године. Место је пар корака близу оног 
спаљеног, такође у Миломировом имању. Дочекаће 
он лепе године, нек` се раколи а ми ћемо да га 
оградимо.“

Чокаре
Једини који је дошао на мираз у Брковиће је Милан 
Луковић (1946). Велико домаћинство, два сина и два 
унука. Са њима живи и Миланов рођени брат Живко 
(1949) који није ожењен. У истој равни, паралелно 
скретање Брковићима у Становинама је њихова 
кућа. Запис им је на „старини“ са друге стране 
главног пута ка Козодерима у Луковића градини, 
засеоку Попова бара. Објашњава Живко да је 
закрштена крушка дивљака видљива са свих страна, 
на сред њиве пшенице од пет хектара. До крушке 
на пар метара била је јабука дивљака-запис али се 

осушила од времешности. Њихов отац Добривоје 
није дао да се сече, већ сама да падне и ту иструне. 
Крушку су закрстили 1952. године, и она је и данас 
ту. Необичног облика изукрштаних грана, стабло је 
у добром здрављу. Обим дуба на 1м висине 3,10м. 
Крушка је израсла у висину до 10м. Истоку окренут 
урез крста у кори, 18x10цм. Лепо место, закрштена 
крушка заштићена је са пар каменова около, тако да 
је ни плуг трактора или комбајн, не може нехотично 
да оштети. 

„Код цера-умка“
Обновљен запис накалемљене крушке и трешње на 
раскршћу Теочина, Бањана, Брајића. Имање припада 
Весковићима и цео тај широки појас засеока зову 
Умка (711м). Претпоставља се да је изворно Хум 
(Хумка). Испод закрштене трешње су два омања 
окрњена камена, крајпуташа Весковићима из 1878. и 
1913. године. Детаљно објашњење о њима објављено 
је 2009. године у монографији „Срце у камену-
крајпуташи и усамљени надгробници рудничко- 
таковског краја“, стр. 319.

Трешња је 10м висине и рађа сваке године. У рано 
пролеће или с јесени када лист жути, њена крошња 
на крст личи. То се нарочито уочава са „бершићке 
стране,“ из правца скретања са регионалног пута 
од Бершића ка Теочину. Идући Брезни, види се вис 
Запис (668м). „Код цера,“ после Теочинског крста, ово 
је најлепши видиковац села. Убележена топографска 
кота на половини Теочина, раскршће локалних 
путева. Најближе куће су Весковићи(3). Ближе њима 
су Козодери, Живановићи и даље Јевтовићи. Запис 
је нека врста огласне табле. На трешњи су умрлице 
и позиви Месне заједнице за разна дешавања у селу. 
Упис крста у кори није видљив. Када млађе Теочинце 
у кафани питате за старост записа, одговориће вам 
шаљиво:“У зубе се гледа стоци а понекад женама.“
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Старац о молитви говори
Бошко Весковић (4 деце) је озбиљан и казује детаљно. 
Показује из свог дворишта правац где је Молитва 
више куће Боја Недића на Дринчића земљи. Тај 
потес има три стуба цера и ниједан није запис али 
је место значајно:“Много се прича о томе да је у селу 
био дворац Орловића Павла, и то код Молитве, и да 
је он кренуо на Косово са двадесет или осамдесет 
сабаља од којих се нико није вратио

Бошко допуњује да је познати војвода пред полазак 
ту причестио војску. Отуда име Молитва. Он 
наставља да је вашар, Љешници, јер је ту било много 
леске: „Срећних година, у недељу по Госпојини скупи 
се народ од Ба, Мионице и чак са Кремена. Било је 
и берзе, па  је свако своју робу продавао. О Другим 
Тројицама, када се врати литија пред садашњу 
задругу, у старој кавани „Марић“ засвирали би 
у ћемане (виолине) оркестар „Петковићи“ од 
Планинице или „банда“ Душана Белића из Теочина. 
Бошко-Кале циганин из Горњих Бањана у бас. 
Марјан Николић, Теочинац, па Лозањац „Шипраг“-
Павловић у виолину. Неписмен али добар свирач. 
Бонбонџија из Дружетића, Милоје Каљевић 
није могао да наваше лицидарско срце у коме је 
огледалце. То су куповале девојке за удају а и момци 
оној, коју заоче. Радомир Ђеровић је доносио мекике 
на продају.“ 

„Сећам се 1993. нафта се продавала скупо у 
маркама к`о бензин (6 дојч марака литар на црно). 
Нас неколико способнијих из села обишли смо 
трактором сва записна места која ти побројах. Није 
било проблема, ал` су временом, кад су прошли 
избори приговорили социјалисти, ови о`зго. Уочи 
Тројица дошли ови из Милановца и рекоше да ће 
да се наспе пут и среди Дом. Миц по миц, многи 
одусташе те јадан човек увек остане сам. Самац у 
планини. Жалимо за дворцем и манастиром што га 

87 Јабука „белоја“,одомаћена сорта пореклом из Русије. 
Распрострањена је у средњој и источној Европи, Словенији, 
северној Хрватској, Босни и Херцеговини, Србији и 
Македонији. У топлијим крајевима сазрева крајем јуна или у 
јулу, а у хладнијим почетком августа. Бере се више пута, јер 
плодови сазревају постепено. Плодови су округласти, према 
чашици сужени, ситни до средње крупни са израженим 
ребрима преко целог плода. Покожица је бледозелене до 
бледожуте боје, танка, воштана и глатка, осетљива је и лако 
пуца. Белојабука има изражено беле тачкице, пентицеле, по 
чему је карактеристична. Месо плода је бело са зеленкастон 
нијансом, средње сочно, меко фино зрнасто, киселкастог 
укуса и пријатног мириса. Једна је од првих летњих сорти 
одличног квалитета, погодна за исхрану и за припрему 
колача и пита. А. Савић, нав. дело, стр. 16

86 М. С. Филиповић, Насеља и порекло становништва 
Таковског среза, Г. Милановац, 1997, 167

89 Стара домаћа сорта, спорадично се гаји по Шумадији. 
Сазрева у јулу. Плод је средње крупан, дугуљасто овалног 
облика зеленкасто жуте боје прекривене превлаком. Месо 
је жуте боје, меко, сочно, слатконакиселог укуса. Стабло 
је умерене величине са густом крошњом пирамидалног 
облика, веома добре родности. Користи се за исхрану или 
прераду. А. Савић, нав. дело, стр. 61

88  Кантаруша, Арапка стара аутохтона сорта непознатог 
порекла. Некад је била распрострањена а данас је нестала. 
Једна је од најкрупнијих сорти крушака, просечне масе 
плода од 300 до 400 гр, а забележено је да могу да буду тешки 
и до 700 гр. Облик плода је јајасто издужен и подсећа на 
кантарски тег по чему је и добила назив. У неким крајевима 
је зову и арапка, због рђасто-мрке покожице, која асоцира 
на тамну боју коже. Покожица је дебела, груба и кораста. 
Плод је жуто-зелене боје, у пуној зрелости жуте, прекривен 
рђастом превлаком. Месо плода је бело, тврдо, трпког 
укуса, прожето каменим зрнцима. У гњилој фази месо 
постаје сочно, слатко и благо ароматично и стајањем губи 
карактеристичан укус. Плодови се беру пре пуне зрелости. 
Стабло је средње бујно са крошњом котластог облика. 
Најбоље успева на земљишту које је заклоњено од ветра. А. 
Савић, нав. дело, стр. 48

узеше а ова омладина к`о да је јалова, да простиш. 
Гр`ота је да млад човек спава усамо...“
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ТРУДЕЉ
Седам дана пред 
Младог Николу
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барјацима и песмом од записа до записа. Више се 
поворка није поновила. Главни запис био је у засеоку 
Раслова, по истоименом потоку који извире испод 
Острвице и тече ка Драгољу уливајући се у Качер. У 
Раслови је сеоска утрина, зовемо је Место. Запис се 
осушио и нестао као много што шта. Други запис 
је багрем, огроман и леп, мирисан у цветању. Био је 
дувар старе школе. Осекли га комунисти. Наводно 
сметао деци...Онда су направили монтажну 
зградицу за ђаке, много мању. Данас је Дом пустз а 
продавница затворена... Директор школе, учитељи 
и ми школарци кретали смо од багрема Раслови и 
одозго у Богојевиће до крушке, па на Рудине до цера, 
па у ливаду до записа крушке у Јанићима. Одатле 

у Матиће на Спасовину пред дуд моје куће, онда 
ободом до Црне реке у заселак, Ђорђевића запису и 
Рашићима на Копљаре ливаду. Записи у Црној реци 
су један близу другог. Заселак велики али народан. 
Ма, лако ћеш их наћи. Карту читај а сељака питај! 
Сваки човек има ново име од малена. Мирослав 
Богојевић не значи ништа док не изговориш Парип 
или Куружњача за Боривоја...

Дуд
Потес Спасовина. Заселак зову Матићи-
Лазаревићи. Куће добрим делом ушорене лево 
и десно а са Спасовине пуца поглед на долину. 
Дуд је у окућници ограђеној тарабом, уз пут. 

Пут крстоноша до 1946.
Б-7   О-4
ДУД-1   КР-3   ХЦ-1  

Село угодних људи
Трудељ је „укљештен“ рубовима љишке и тополске 
општине а у шпицу милановачког атара. Испред је 
само Драгољ па да буде баш тако. Упркос невеселим 
временима, Трудељци, марљиви и истрајни у свему 
што раде, „вуку“ у кућу да угосте. Намере су им 
часно наслеђе и негују се. Незнанац доборнамерник 
је безмало нови члан породице. 

Добар почетак истраживања на терену у Трудељу 
није био случајан, као да је Творац упутио да се 
пред Ловачком чесмом скрене лево мостом преко 
речице и насутим путем који лагано из долине 
вијуга и пење у брда до Живојина Матића (1939).

Живојин говори разложно, без журбе, видљиво 
сигуран у своје речи:“До 1946. литијало се селом 
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Живојин Матић
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Висина стабла око 10м. Обим дуба 185цм. Велика 
шупљина у стаблу, преко 2,5м. Упркос томе, дуд 
листа и нема сувих грана. Живојин рече да је 
дуд стар око 150 година. По литијању под овим 
записом окупи се народ и почне игранка. Тако 
је било до краја Другог светског рата. Окупљање 
под дудом још масовније за Светог Илију. 
Саборовање је трајало до 1953. Зими када „пуца 
церић“ а Дом у селу, западне ли снег, далеко је, 
заселак се окупљао у кући Живојиновој. Он и 
његова Бисенија (1947) имали су задужење за 
врућу ракију. Узвари се шерпа-две. Матићи славе 
Аранђеловдан, на Спасовини је шест живих оџака 
а Лазаревића комшија осам. Живојин помиње свог 
оца Драгољуба (1900) команданта села Трудељ. 
Као припадник Равногорског покрета, Драгољуб 
је са осам својих мештана сабораца, ухапшен и 
спроведен камионом у Белановицу. Стрељан у 
Аранђеловцу на Аранђеловдан, 1945. Гроб му се 
не зна. 

Јанићи
Надимак ове фамилије је Јанићи а презивају се 
Јовановић. У засеоку Црна река имају их пет живих 
домаћинстава. Потес Панкућиште, обловина у 
косини изнад асфалтираног пута који из Црне 
реке води до Заграђа и Угриноваца на Ибарској 
магистрали. Ово место некада се водило на 
Мирослава Радослава Раћа Јовановића. По очевој 
смрти, имање наслеђује Мирослав-Марко (1962). 
Ожењен је има лепу жену Слађану и децу. Мајка 
Коса живи с њима. Крушка Михољача91 рађа, стара 
је и избушена детлићем. Урез крста не разазнаје 
се јер запису на Панкућишту свештеник није 
долазио 70 година. Сви знају да је дрво усамљено 
у ливади запис. Обим дуба 70 цм. Висина стабла 
5 м. Крошња има чудан облик, „фризуру“ накосо, 
коју је очигледно обликовао ветар. Јовановићи 

су Трудељци, понекад се похвале да им је предак 
хајдук Живан Јанић из Невада.

Церје
Најбоље је фотографисати село у вегетацији. 
Касна јесен је добра за терен, није тешко наћи 
саговорника. Сви пољски радови завршени, остају 
дрва за огрев и пече се ракија. Мирослав (1958) и 
његова Рада (1962) родом од Мрсаћа од Ивањице 
имају велику и нову кућу. Прича ми Мирослав 
Парип Богојевић да ова окућница није њихова 
старина. Баба Станојка остала је сама са децом, 
муж у емиграцији. Поп Јован Јевтић се сажалио 
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91  Михољача, аутохтона сорта непознатог порекла. Некада је 
била распрострањена на подручју Србије, а данас је готово 
ишчезла. Сазрева крајем октобра, почетком новембра, око 
Михољдана по чему је добила назив михољача. Има ситне 
плодове, око 15 до 20 комада у килограму. Плодови су жуто-
зелене боје, са глатком воштаном покожицом. Месо плода је 
слатко-киселог укуса и не превише сочно, сувопарно и меко, 
са доста камених зрнаца. Релативно је отпорна на биљне 
болести и може да се производи без заштите. Плодови су 
погодни за коришћење у свежем стању, прераду, сушење 
и водњику. Има велико, развијено стабло, слично храсту, 
веома дуговечно. Забележено је да и дуговечна стабла, преко 
100 година старости редовно и обилно рађају. 

92 Округлица, стара аутохтона сорта непознатог порекла. 
Некада је била заступљенија, данас је готово ишчезла. 
Сазрева средином августа. Плодови су округласто-
колачастог облика, средње крупни, зеленожуте боје, а жути 
у потпуној зрелости. Покожица плода је воштана, танка и 
глатка, а месо беличасто, средње слатко, не превише сочно, 
меко и сунђерасто, без камених зрнаца. Користи се у свежем 
облику за исхрану, као и за прераду. Пекмез од ове сорте 
је одличног квалитета. Отпорна је на биљне болести и 
штеточине и може да се производи без заштите. Округлица 
има здраво и дуговечно средње развијено стабло, отпорно 
на биљне болести. А. Савић, нав. дело, стр. 39

на сиротињу, своју окућницу продао им по некој 
симболичној цени тек да се каже да је плаћено. 
Старо домаћинство им је на другој страни брда, 
преко у засеоку Церје. Педесетак метара од куће 
крушка Округлица92 и место зову „Код записа.“ 
По причи старе бабе, ту су крстоноше застајале 
да ручају. Крушка се извалила од старости, 
неким чудом део корена везао се земљом и сам 
се обновио. Никли су младари и притке иду у вис 
више главе. То је већ нови запис и прича домаћин 
да није прекађен ни урезан крст. За њега, децу му 
и унучад то ће увек бити запис. То што поп неће да 
дође и обнови, туђ је образ. 

Копљари
Поток Црна река „сече“ истоимени заселак. Извире 
под Острвицом и улива се у Качер у Белановици. У 
долини, када се пређе мостић, види се сама крушка 
у ливади Копљари. Власник парцеле је Милић 
Рашић (1962). Његова кућа је у брду и породицу 
чине он, жена, мајка, син и снаха. Ћерка је удата 
у Миловановиће и живи у Г. Милановцу. Они су 
једина кућа Рашића у Трудељу. Прича Милић да је 
пре рата његов деда Вујадин женидбом дошао на 
мираз у Богојевиће у Трудељ. Вихор рата бацио га 
је у заробљеништво у Немачку и траг му нестаје 
у крематоријуму нацистичког логора. Милићев 
отац Душан и стриц Слободан наследници су 
имања. Крушка дивљака, запис у Копљарима део 
је тог наслеђа. Запис рађа, крст у кори нестао је. 
Трава се коси око записа.

Рудине
Спуштањем из Варница ка центру села, пре 
Дома и продавнице постоји асфалтно одвајање 
лево, Богојевићима и Црној реци. Потес Рудине 
обележава цер запис, на обали пута у окућници 
Драгана Богојевића (1967). Он и његов син Никола 

(1994) пекли су ракију. Запис је на улазу у двориште 
распукао великом и широком шупљином дуба 
од корена до рачвања. Гомила поређане шаше уз 
стабло може да послужи као заштита од мраза. 
Цер је висок близу 20 м али је крошња проређена 
са осам одраслих грана. Страна нагорелог дуба 
до пута обнавља се густим шестаром који листа 
у букет. Драган помиње покојног деду рођеног 
далеке 1925. и његове приче из детињства о 
литијама под овим записом. Данас тога у Трудељу 
нема. 
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УГРИНОВЦИ
недеља пред Тројице

Пут крстоноша 
Б-8   О-0  

Сви су отишли у заборав
Село у долини Брезовице коју мештани зову 
Угриновачка река. Угриновци добрим делом 
додирују Општину Љиг а Ибарска магистрала село 
„цепа“ на две половине. Около су брда: Мотике, 
Липето, Велико брдо, Обешењак а са друге стране 
Голубац, Вис и Лисина. Најпознатији топоним 
је раван, угриновачко поље које староседеоци 
називају Николића поље, по предратном газди 
Обраду Николићу. Испод Великог брда постојало 
је Маџарско гробље, данас без материјалних 
остатака. Потес зову и Ханиште. Међу најстаријим 
ако не и најстарији мушкарац Угриноваца је 
Живан Дмитровић (1926). Плећата старина за кога 
село прича да је у годинама пуне снаге ходао бос 
по стрњишту. Деда Живан објашњава да је тако 
било а да тајна јесте у начину хода, не подизати 
стопала, већ да „суљкаш“ по покошеном житу... 
Његово сведочење је учешће у литијама 1945. 
После те недеље, крстоносци никада нису прошли 

засеоцима села Угриновци. 

Школско двориште-запис цер
Живан прича да су Угриновци припадали 
парохији бољковачкој до 1914. Сеоска школа је 
основана 1921. А свештеник из цркве у Заграђу 
долазио је у двориште школе на освећење цера. 
После Другог светског рата изграђен је Дом, тик 
уз школу, на месту закрштеног цера. Уочи зидања 
Дома, виђенији мештани прогласили су оближњу 
липу и закрстили са свештеником у нови запис. 
И она је нестала. Данас школа у Угриновцима 
има осморазредну наставу за 60 ученика. Записно 
место није обновљено. 

„Стара општина“-липа запис
Место је сеоска утрина, поћи каменолому 
Млакинац који је до 1950. био приватно власништво 
Миодрага Радојичића. Национализацијом 
постаје задруга камена „Острвица“ али временом 
замире и постаје напуштено место. Исту судбину 
урушавања доживљава зграда општине и липа 
запис. „Штета“, прича Живан Дмитровић. 
“Грађевина је служила селу. Док чекаш неку 
потврду, липа ти залађује главу. Под крошњом 
клупа да одмориш ноге. Нова власт, било која, 
оће да све почне да се бележи од ње. Зато су до 
школе сазидали Дом а могли су овде. Дом и Стара 
општина били би заједно, једно уз друго. И запис. 
Утрина је стотинак корака од Ибарске магистрале. 
Најближа кућа је домаћинство Милене Рајичић...“

Ђорђевићи заселак
Изнад кућа двојице комшија, сада почивших, 
Радише и Тихомира а на брду, постојао је закрштен 
јасен који је усахао од старости. После пролећних 
обилних киша и поплава 2014. овај потес је 

Они више не постоје

Живан Дмитровић
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захватило клизиште. Сви преостали Ђорђевићи 
су се саселили ниже у варошицу села. Место је 
опустело. 

Липето
У засеоку на тромеђи са Трудељом и љишким 
Козељом је кућа покојниг Михаила Јевтовића. 
Пар километара од варошице. У окућници, липа 
запис. После много година липу је одсекао унук 
Момчило. Место на брегу има извор непресушан. 
Добра вода, каже село... Запис није обновљен.

Липето заселак, мештани зову различито: Липет, 
Липета, Липети. У већини рукописа штампаних 
заселак има име Липето. Испод куће Недић 
Велисава постојао је велики запис, јасен. Нема га. 
Осушило га време. 

Голубац заселак
У авлији Марковић Милоша, у равни запис липа. 
Кућа празна. Синови покојног Милоша живе у 
Чачку и Крушевцу. Место није обновљено као 
запис. 

Николића поље
У ливади између реке и магистрале, у правцу 
данашњег ресторана „Етна“ столовао је јасен, 
велики запис. После Другог светског рата, Обраду 
Николићу Влада ФНРЈ је одузела ливаду а запис 
одсекла. Држава Србија је 2014. наследницима 
вратила у наследство Николића поље. Претходно 
су ту биле задружне штале и фудбалско игралиште. 
Запис није обновљен. 

Голубац заселак
Закрштена липа домаћинства Милорада 
Обрадовића. Кућа је жива, унук Милош наставио је 

да живи на имању. Записно место није обновљено. 

„После литија ђаци су се окупљали у дворишту 
школе а ожењени у Теодоровој кафани.“ (Кафана 
Теодора Јоксимовића која непрекидно ради 
више од једног века). Деда Живан Дмитровић 
се сећа музиканата за недељу пред Тројице:“Две 
хармонике, бас и понекад `скикне` виолина. 
Музичари су долазили из Шаторње и Трешњевице. 
Крстоноше су увек ручале у авлији Велисава 
Дмитровића, предратног газде и кулака који 
је на велико трговао огревним дрветом са 
Београдом...“Све је било другачије док је долином 
пролазила пруга уског колосека.“ (Поменути 
железнички саобраћај је званично престао са 
радом 31. Децембра 1969. У 16 часова на релацији 
Лајковац-Чачак преко Горњег Милановца, број 
воза 331). 

„У Угриновцима, до Николића поља, преко пута 
кафане данашње Етна се „појио“ воз. Доливала 
се вода из базена, истоварала шљака и дотурао 
угаљ за парну локомотиву. Ту је сада Обрадовића 
шљункара... Имали смо осам колосека, качила се 
још једна локомотива да „четвори“ због успона ка 
Кривој реци и Љутовници. Где је кућа Радојичић 
Богољуба, „трептао“ је механички сигнал, да 
упозорава, има ли воза близу или не. На Ћиру 
се „качио“ народ и роба. Веза са животом. Био 
ти близу Београд и Сарајево, продавао се сир и 
кајмак. Путујеш возом за Милановац сат времена, 
кад избијеш на Срчаник, осетиш варош. Данас се 
путује упола брже, али се гине к`о на фронту... 
Док се опремао за фотографисање, тражећи 
нову шајкачу од укућана, Живан рече да су они 
најбројнији Дмитровићи у Угриновцима. Његова 
Вера (83), девојачко Милачић из Криве Реке и он, 
имају петоро унучади и осам параунука. Живот 
им је трпељив, зато им се кућа није угасила. 
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ЦЕРОВА
Бела среда
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Пут крстоноша 
Б-9   О-5
Л-2   Ј-1   ХЦ-2  

Мало место. Прелепи пејзажи валовитих ливада 
које пресецају шумарци. После Другог светског 
рата Церова је имала 106 домаћинстава. Данас, 
2010. године свега 38 живих кућа од којих у 17 има 
по једна душа која чека свој биолошки крај. Ово 
ми мирно и сетно у перо диктирао староседелац 
Милић Јевтић (1929-2013) три деценије матичар у 
Шилопају, обухватајући околна села Давидовицу, 
Криву Реку, Мутањ и Церову. Његово памћење 
је фактографско, те сам Милићево сведочење 
схватио као врло поуздано и драгоцено. Литијски 
дан и преслава Церове је Бела среда по Тројицама. 

Заселак Ликићи
Липа-централни запис код трафо-станице, на 
утрини више гробља. Липа изузетног изгледа. 

Утисак појачава узвисина непокошене ливаде пуне 
дивљих јагода. Слику квари непосредна близина 
трафо-станице. Стабло нема спољних знакова 
болести, крошња је у листу густа и обилна. Урез 
крста нестао у кори дрвета. На 1м висине обим 
дуба 2,65м. Висина записа преко 25 метара. Око 
стабла липе је мноштво младара њених изданака 
дебелих до 5цм. Прича ми Милић да је некада по 
обетини о Белој среди предвече под липом био 
велики скуп. „Играло је коло у седам кругова.“

Запис на имању Аџић Радована 
(умро 1981. године) 
Милић Јевтић се оженио Љубинком из те куће 1947. 
године. „Њихова задруга је имала двадесеторо 
чељади, сада је све то пусто. Тамо нема никог. Биле 
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су две породице избеглица из Српске Крајине две 
и по  године а са Косова и Метохије више од пет 
година. Овима са Косова смо кумови. Та крушка 
„тепавац“93 у воћњаку не постоји. Нема ко да је 
обнови. Све се догодило после Другог рата, оног 
светског.“

Имање Драгића Јевтића, запис 
крушка 

„Ја сам купио ту земљу 1965. Године. Драгић је мој 
покојни деда. Запис је већ почео пре рата да копни 
и урушио се сам.“

Грм у Аџићима код Милорада
 Био је то велики цер, запис. Ту више нема куће, 
засађен је воћњак. 

Код Сибина
Код Сибина, сина Лазара Антонијевића, постоји 
живи запис. Цер изнад Сибинове куће. Не виши 

од 10 метара, обима 3,55м на 1м висине. Крошња 
листа али се њени врхови суше, што предосећа 
скори крај записа. Спољних знакова болести 
коре нема као ни стрижибуба. Наш домаћин, 
Антонијевић-Сибин је рођен 1933. године. Живи 
у својој кући са супругом Лакомирком (девојачко 
Штуловић, родом из Мутња). Она се удала у 
Церову 1952. године. Сибин се сећа свега али га 
ноге издају. Његова Лакомирка има два вештачка 
кука. Пријатни, тихи људи. Обилазе их деца и 
унучад. Доћи до њихове куће, лако је. Прође се 
гробље и пут прати речицу узводно. Вода се пређе 
газом на проширењу. Церовачка „река“ пресуши 
ако је лето дуго. Запис је некада био ограђен 
због стоке. Још има пар врљика. Овај заселак су 
Штуловићи а потес изнад записа зову Кленовац. 

Сећа се Сибин крстоноша које су у Церови 
литијале до 1946. године. Био је младић када му 
је отац дао волујску запрегу да моби изградњу 
задружног Дома пре шездесетак година. Сва 
околна села су помагала. Мутањ, Крива река, 
Шилопај, Давидовица...Секла се цигла и тесао 
камен. Све ручно. Стигло се. Имало је народа. 
Остала је успомена и велика зграда Дома. У центру 
села он још стоји али урушава се од самоће. 

Запис Аџић Љубише
Био је то калем, нека воћка. Његови потомци, 
Милан и Живота можда знају.

Ликић Новица-Лосово имање. Сви његови 
на пијаци у Милановцу продају поврће. Лосо 
је надимак Милосава Милановића. Његова 
мајка Миленија (девојачко Ликић) удала се у 
Милановиће под Рудник у Јарменовце. Вратила се 
на очевину после погибије свог мужа на Сремском 
фронту. Њен човек је погинуо у 23. Години живота. 
„Мама се вратила на мог деде Новице имање, јер он 

93 Тепавац, стара, аутохтона сорта наших крајева. Сазрева у 
другој половини септембра и у октобру. Ова сорта подсећа 
на јабуку, округластог је облика маслинасто зелене боје 
која зрењем прелази у смеђу. Има дебелу и кратку петељку. 
Месо плода је тврдо, трпког укуса, са камнеим ћелијама, а 
стајањем постаје мекано, слатког укуса и смеђе боје, погодно 
за исхрану. Има развијено стабло са великом крошњом, до 
20 метара висине, које даје карактеристичан изглед пределу. 
Њено стабло може да достигне велику старост, до 150 
година, а забележена су и старија стабла. Најбоље успева на 
северозападним положајима. Ова крушка се употребљавала 
за прераду у сок заједно са јабукама, као и за сушење целих 
плодова. Тепавац служи и за печење ракије крушковаче. А. 
Савић, нав. дело, стр. 46

није имао мушке деце. Тако се домаћинство није 
угасило. Ова наша јабука дивљака јесте запис. Рађа 
иако се `сушка` из године у годину. 

Деда је имао три ћерке; Миленију, Зуму и једну која 
умре баш млада и сина од мушки`. Он се као дечак 
повреди у скијању више куће. Удари коленом у неки 
чапор од пања и то му се да на зло. Осјеку му ногу 
ал` џаба, умре у милановачкој болници од тровања 
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крви... Лети одем у село. Била велика кућа вид`о си. 
Испод воденица поточара. Нема народа. И оно што 
живи, боље да га нема. Мени су избеглице живеле у 
кући, све сам им дао од руке а нису плаћали струју 
дистрибуцији, направили дуг с каматом 3000 евра. 
Ко то да плати? Искључили ми монтери линију а 
камата расте. Дао сам оглас. Продајем цело имање 
за 25.000 евра. Морам да се вадим. Ова табла крај 
пута за оглас, ја сам је ставио, видно нема шта. Шта 
ћеш...Нико да пита... Са Печурњака (брдо) звало у 
на добош на игранку; Гвозден Аџић-Ћозо и неки 
пандур Милосав. Чуло се у два-три гласа чак до 
Жуте баре. „Народееее ајте на игранку, за литиииије 
увече. Ееееее.“ Јабука рађа и нико је не орезује. Обим 
дуба 160 цм. На 1,5м стабло се грана у тропрст. Уреза 
крста нема. 

Ликић Здравка Радојко има надимак „Мајор“. 

Ново име добио је у младости јер је његов отац 
био резервни потпоручник у војсци Краљевине 
Југославије. Као пензионисани возач аутобуса 
(отац две ћерке и сина) Мајор се из Београда вратио 
Церови. Сем родне куће и имања, он је наследио и 
запис, цер. 

„Испод куће је био запис-дуд. Осушен од старости, 
зрео за вађење. Тата је то урадио у договору са 
свештеником Адамом. (Парох шилопајски за села 
Шилопај, Церову, Криву Реку, Давидовицу; Адам 
Чарапић у периоду од 1958-1970. године) П.А.

Пањ је однет у цркву за ватру Бадњака пред Божић 
те године. Изабран је млад церић пре 40 година на 
ивици имања, близу пута а повише наше куће. Сад је 
он запис а литија селом није прошла од 1946. године. 
Леп, млад цер. Лицем окренут родној Церови и 

Острвици. Леђа му чува „старији“ брат запис Аџића 
(Шилопај). Ова два записа раздваја пут који је међа 
два села. 

У ливади Аџић Момчила био је запис бјел (храст). 
Домаћин га је на влаку ишчупао из корена 1960. 
Свештеник Адам Чарапић у договору са домаћином 
изнад куће Аџића после две године закрсти јабуку-
будимку. 

У међувремену, наследник Ђорђе (рођ. 1950) 
немаром је запустио ово место јер је чак и зими 
запису немогуће доћи од стрњака и врзина. Ђорђе 
има два сина, оба су момци и живе у Г. Милановцу. 
Жеља му је да закрсти липу која је у дворишту близу 
бунара...

У потесу Камењак, поглед на ово домаћинство 
одсликава промишљеност предака-градитеља који 
су бирали место за огњиште. Кућа је у заветрини 
Церове, а цело домаћинство окренуто падинама 
Рудника и јутарњем сунцу. Липа својом величином 
украшава двориште у било којем годишњем добу. 

Милић Јевтић прича о покушају обнављања 
литијског опхода крстоноша у Церови 1950. 
Године:“Милан Стојковић и мој ујак Милорад Аџић 
су дошли до мене уочи преславе села. Хтели су да 
народ обиђе и закрсти поново записе. Милорад 
је био одборник села, ја шеф Месне канцеларије. 
На Белу среду, рано зором је дошла милиција из 
Милановца. Ухапсили су обојицу и они су одлежали 
два месеца затвора у чаршији. Како се то сазнало, 
не знам. Никад нисам био члан Савеза комуниста. 
Ја сам само радио свој посао одговорно за добробит 
свих и био најбољи службеник у Општини...“

„Имам два сина, оба су ожењени. Један је у граду а 
други са мном оста. Син и снаха немају деце. То ми је 
рана. Баве се они успешно пољопривредом али нема 
наследника. Умрећу  нерадостан.“
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ШАРАНИ
четвртак пред Велики Спасовдан
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Ако село има кафану, обавезно треба тамо ићи. У 
сеоској биртији има доконих, љубопитљивих али 
и разумних људи који у кафани прочитају новине 
и настављају даље. Овај човек је такав.

Милета Томић је Шаранац, рођен 1939. године. 
Ђачке дане провео је у клупи дружећи се са 
мојим сапутником и водичем за овај крај, Милом 
Божовићем. Њихови очеви су били нераздвојни 
другови. Заједно служили војску у Македонији. 
Окупацијом Југославије, 1941. Обојица су 
заробљени у Кавадарцима. Железничким 
транспортом упућени ка радним логорима у 
Румунију. На Косову и Метохији, Милов отац 
Новица је искочио из воза и побегао. Један Шиптар, 
дао му је кече и сукнено одело да сигурније пешице 
пређе до куће у Дренови... Тако се и догодило. У 
међуврмену, Милетин отац Милош, искочио је из 
транспорта у Румунији. Приликом доскока, тешко 
је повредио стомак. Сељани, православни Румуни 
су га нашли и повређеног однели у своје село, 
Сен-Петар Маре, (47км северно од Темишвара). 
Тешко повређеног редова, сеоски лекар, немачки 
староседелац, одбио је да лечи. После седам дана, 
Милош је издахнуо. Завршетком Другог светског 
рата је сахрањен у Алеји бораца против фашизма 
у Темишвару. Ова велика мермерна гробница 
примила је десет Срба. Међу њима пет пилота 
Краљевине Југославије. Милета је отишао да види 
очев гроб. Успео је да упозна сељаке који су седели 
пред кафаном. Окумио је кућу која је чувала 
његовог оца. Венчао обе њихове ћерке. Тело оца 
није есхумирао... Нека спава. Не треба га дирати. 
Није сам у Румунији,“ одоговара  Милета Томић и 
показује да ће својим колима ићи испред. Са брда, 
где је шаранско гробље, види се круг записа овог 
села. 

Показао  Милета са овог видиковца, сеоског 
гробља, места закрштених стабала. 

Пут крстоноша 
Б-7   О-5
КР-1   КЛ-1   ХЦ-1   ХГ-2  

1

2

3

4

5

6
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1. Порта савиначка-крушка запис

2. Росуље-храст запис

3. Авлија Стевана Јовановића-цер запис

4. Заселак Маркељићи-граница запис

5. Дамљановићи-граница запис

6. Баралићи-цер запис

7. Ливада Остоје Јелића-граница запис

Порта
Одавде је све почињало. Испред Цркве Светог 
Саве. Прва Милошева задужбина. Пети четвртак 
од Васкрса или седмица пре Великог Спасовдана 
је заветни дан, преслава Шарана. Била су у порти 
два храста лужњака под заштитом државе као 
споменици природе али су временом брисани 
са списка заштићених. Својом биографијом 
надживела их је крушка дивљака. Запис 
„прислоњен“ уз дрвену звонару. Ово дрво у порти 
није угледно али много памти. Две велике гране 
листају и праве крошњу пречника 15 метара. Обим 
стабла на висини 1м је 3,20м. Прва грана, од земље 
измерено је на висини 1,90м. Крушка у горњем 
делу стабла обрасла маховином. Испод, трагови 
резања трулежних грана. Уз стабло поређани 
суварци које нико не дира. Висина записа до 10м. 
Старост није одређена. Воћка не рађа одавно. 
Закрст дуба необичан. У природном удубљењу 
елипсастог облика (60x30цм), крст у дубини 18цм. 
Место крста обрасло паучином. Симболика. 
Литије су одавде кренуле 1946. године. Нема 
више ни игранки које су се у летњим вечерима 
одржавале под крушком у порти. 
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Росуље
На имању Алексија Маркељића у засеоку Росуље, 
див од записа, храст лужњак. Нико не зна колико 
му је година. Предлаган је од стране Музеја 
рудничко-таковског краја 2003. године Заводу за 
заштиту природе Србије да буде под заштитом као 
споменик природе. Нажалост, то се није догодило 
јер поменути лужњак није испуњавао минимум 
фитопатолошких услова да би био успешно 
заштићен. Остаће дуго упамћен као најдебљи дуб 
свих записа од Рудника до Сувобора, обима 7,80м 
и крошњом која је правила хлад од 4 ара. Околина 
записа, редовно кошена ливада и млади засади 
воћа, бунар питке воде а шире окружење под 
пшеницом. Стабло је близу асфалтираног пута 
Дренова-Милићевци и високо је преко 40 метара. 
Једина брига мештана за овај запис је то што теме 
крошње не листа и суши се. Шумари искусни 
говоре да је то скорашњи крај његове вегетације.

У временима литијске процесије у Шаранима, 
до 1945. године је литија преко Дичине ходала 
брдима до записа у Јовановићима. У лето 2013. 
овај горостас је дошао у невероватну медијску 
и политичку жижу јавности. Трасирањем ауто-
пута, Коридор 11 предвиђено је да будуће траке 
пута пређу преко записног места, тиме и храст 
посечен. После пар написа у Таковским новинама, 
по устаљеној пракси новинари-дописници из 
Горњег Милановца почели су да „плету“ тему 
и сечење храста је постала тема број 1 у свим 
средствима јавног информисања па и говорнице 
парламента Србије. Невладина организација „ГМ-
ОПТИМИСТ“ је покренула акцију „ХРАСТ НЕ 
СМЕ ПАСТИ-ХРАСТ ГЕРИЛА.“ У електронском 
облику, њиховом сајту специјално отовреном за 
ту прилику, за пар дана преко 10.000 потписника-
противника уклањања храста лужњака дало 

је подршку противећи се уклањању записа. 
Како то обично у Србији бива, у све се умешала 
политика страначким препуцавањем. Министар 
грађевинарства и урбанизма, Велимир Илић, изнео 
је једну бајковиту идеју физичког премештања 
храста дизалицама на друго место. После јавног 
исмејавања идеје од стране струке, предложено је 
да „Росуљаш“ буде заштићен челичним плочама-
пасарелама, тако да „корење стабла неће сметати 
ауто-путу а наведене плоче спречиће нагњечење 
корења дрвета. Стабло ће се вештачким путем 
заливати свакодневно...“

Лењирска идеологија оног који је трасирао пут из 
кабинета у Београду не дошавши икада на терен, 
узима свој данак. Грађевинске машине су превише 
близу стабла-дива, поткопавање терена за подлогу 
пута је већ угрозило запис. У општој борби, за 
и против, многи извештачи су се обрукали у 
основним подацима да је старост храста од 600 до 

800 година. Чак је написано да припада Епархији 
нишкој (извор Блиц). Професор Шумарског 
факултета у Београду у пензији, др Слободан 
Вучићевић (рођен у Горњој Врбави, П.А.) је за 
Магазин (недељни додатак Политике) изнео 
мишљење да је пуна зрелост храста са 250 година 
и да поменути може бити само вршњак храста у 
Такову, који је закрстио кнез Михаило Обреновић 
после Мајског преврата! Нико од новинара није 
пренео у целости изјаву Настојатеља манастира 
Савинац Партенија Дачића да се може молитвом 
за разрешење, открстити стабло а пре тога у потесу 
Росуље, зановити, освештати неко постојеће 
стабло које би постало запис. Новозаписно. До 
коначног, поводом храста није дошло. Окупљања 
су настављена групно и појединачно. Све 
масовније акције испод записа тзв. невладиних 
организација Србије имале су паное писане 
латиницом. Толико о „србовању.“
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Радослав Маркељић који живи у Паризу, деобом 
имовине наследио је парцелу на којој је храст 
лужњак. Пре читаве буке он је потписао уговор са 
Коридорима 11 и продао запис за 339.000 динара. 
Исплаћени новац уложио је у водовод села. На истој 
парцели бунар је такође продат, тиме и исушен. У 
честим написима истицано је село Савинац а не 
Шарани. Савинац је само заселак а храст је ван 
овог засеока. Медијска хистерија је узроковала да 
се извештава са терена погрешним акцентовањем, 
па је Савинац прозван Савинци, чак и у државном 
јавном сервису, РТС, као Савинце.

Одушевљен свакодневним говоранцијама испред 
тв камера, председник Месне заједнице је ритуално 
облачио црвену мајицу лика са ликом Јосипа Броза 
и слоганом: „Врати се!“ Поменути, да је покојник 
жив, засигурно никада не би добио прилику да се 
обраћа медијима, ни по каквом основу нити би 
био на овој функцији. Храст у Росуљама, срушен 
је помоћу три моторне тестере 23. Јула 2015. У 
шест ујутро. За пар сати дошле су машине за 
рашчишћавање. Уз њих и врли дописници. Храст 
је био трулежне унутрашњости. Али, дописници 
су се брзо снашли и истога дана пустили вест да 
„на Савинцу стока људима скапава изненада и 
масовно.“ Тих дан термометар је показивао и до 
40 степени у хладу. 

Остаци одсеченог дива премештени су у двориште 
економије цркве Светог Саве на Савинцу и убрзо 
заборављени. Марија Жижовић је филмски 
режисер из Београда, родитељским пореклом 
из Горњег Милановца, завршила филмску 
режију на Државноом институту у Москви. Њен 
документарно-краткометражни филм, „Храст 
старији од Америке“, бави се темом храста у 
Росуљама. 

Јовановићи

Са шаранског брда, где је гробље села, спусти 
се низ пут лево и погледа десно, на окућницу 
покојног Стевана Јовановића. Насути пут одваја од 
асфалтираног и прави благи успон ка домаћинству 
Јовановића. Између куће и штале, запис-цер. 
Доста окрњен и неугледан у горњем делу крошње 
где штрче три велика патрљка одломљених грана. 
Личи на тропрст. Стабло рађа. Има зеленог плода 
жира али је слика о овом запису ипак тужна. 
Утисак се појачава гомилом старе ћерамиде која је 
расута крај „ногу“ записа и пет великих кочева за 
сено прислоњених уз цер. 

Стеван Јовановић је био угледан домаћин. Увек 
је крстоноше за његовог живота под записом 

ручак чекао. Тежина, бело платно по трави уместо 
столњака. Сир, кајмак и мека ракија шљивовица 
у шулићима. За децу млеко. Између десет и 
једанаест сати уочи поднева, износио се печени 
брав да чека крстоноше. И Цигани из Бабајића од 
Љига. Виолина пар. И бас. Некад два...

„Повратком са Сремског фронта у жељи да 
литијају ухапшени су Миломир Баралић, Душан 
Марјановић и Велисав Станић. Провели су у апсу 
седам дана пре и седмицу после литија. Тако ти 
је то време било!“ Намешта себи да седне подно 
зашиса, Вељко Јовановић (рођ. 1933) син Стеванов 
и наставља:“Ударила га стрелица од листа до 
корена. Кроза земљу. То је било онда, кад је владала 
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инфлација, 1993. године. Ове године, 2008. Олуја је 
одломила једну грану.“ Узех оловку. Обим стабла 
на 1м висине 4,90м. Пречник преостале крошње 
10м. На предлог да треба закрстити нови запис, 
Вељко не рече ништа. Место уреза крста зарасло. 
Из коре цера, излетали су стршљенови. 

Маркељићи
У засеоку Маркељићима има шест живих кућа. 
Било их је више. Заселак је задржао име, по 
презимену његових мештана. Радованова кућа 
је подно записа. С пута гледано, као у рупи. 
Домаћин прича да је овај храст-граница никао 
као шевар давно, уместо старог записа. Тако му 
је причао његов отац Обрад. Дуб има 3м у обиму 
на метар висине. Прва грана је на 2,40м. Запис-
граница добија на својој величини тек када му 
се приближите. У овој стрмој косини окружен 
је багрењем. Нема спољних знакова сушења 
оштећења или трулежи. Здравље ових записа је 
одлично што се потврђује изгледом листа и коре. 
Крошња је густолисна и правилна. Букет има 15 
великих грана које праве велику, широку крошњу. 
Ова врста дрвета, крупна граница сматра се 
најлепшим храстом у Европи. Припада породици 
ФАРНИЈА (Frainetto) и добила је име по области 
у Италији. Можда је извор изнад пута вода која 
стално поред храста отиче разлог његовог доброг 
изгледа. Радовин (рођ. 1950) сваке године о 
преслави закрсти запис и окади га тамјаном. Крст 
у стаблу је правилан, 23x30цм.

Дамљановићи
Где се додирују међе Семедражи и Шарана, у оба 
атара по живо записно место. Сведок и казивач је 
мештанка...

„Јесте дијете. Ја сам Милостива, рођена Глишовић, 

удата Дамљановић. Под једним записом се родила, 
проходала и одрасла. Под другим, своју ђецу 
пред копање наранила, преповила и у лад записа 
стављала. Дивља крушка-запис је била у имању мог 
свекра Милорада. Гром је располутио крушку пред 
онај велики рат швапски. Поп Адам Васиљевић је 
одма закрстио нов на нашем имању. Милорад и 
његов син Светомир за кога сам се удала, однели 
су оно дрво опрљене крушке школи као прилог. 
Тако је рек`о поп. Тако су они урадили.“

„А овај запис је граница, закрштена 1940. пред рат. 
Имам два унука и опомињем их да не ломе гране 
и не ложе отпале гране. Село нам је пустаија. О 
заветини ја сама дођем, окадим место и запис 
крста обновим перорезом. Запалим свијећу, малу 
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воштаницу и наменим чашицу љуте за здравље 
и напредак свих живих а другу за покој душе 
умрлима. Ту одлијем пола у траву. Раније су се 
под `ваким дрветима ђеца крштавала. Зато се 
зове Молитва у сваком селу. Ђечица обучена у 
беле штиркане кошуље тежињаве. Она румена а 
карлице прелиле млијека. Свашта сам се нагледала 
у свом вијеку...Онај доље запис, семедрашки цер 
у мојим Глишовићима, замало је посечен 1960. 
године. 

Милун Милисављевић се поп`о на њега и поч`о 
да поткресује гране. Цео дан био п`јан и `нако на 
њему пјев`о. Опомињали га... Он веселник, не да 
му ђаво, само одмањив`о руком и тер`о по своме... 
Шлогир`о се исте ноћи...“

Овај запис је добре вегетације висине преко 20м, 
крошње пречника 17м а обима дуба 2,40м на метар 
висине. Прва грана у стаблу израста на 1,90м.

Баралићи
Горњи Баралићи су на раскршћу Семедражи, 
Шарана и пута за Брусницу, поћи Горњем 
Милановцу. На ивици шуме био је запис-храст. 
Сада је у ниском растињу остао само пањ. Засечен 
има висину 25цм  а пречник 75цм. Драган 
Баралић, пензионер из Београда а родом одавде, 
одвео нас је до места и испричао:“Раније је село 
имало заветину а сваки заселак запис. Овде је 
храст био пре десетак година. Гром га здробио на 
три дела. Остатке трупла и велике гране је Бранко 
Баралић утоварио у трактор да вози кући за огрев. 
Свештеник са Савинца га опомињао да је то грех.“

(Протојереј Богољуб Вуловић, пензионисан као 
свештеник парохије таковско-савиначке 2000. 
Упокојио се 2004. године) П.А.

„Није се обазирао. Исте године је умро од рака 

грла. Штета за човека и дрво. Кажу да је овај 
догађај повезан. Могуће. Треба обновити запис. 
Велики је ово заселак, Баралићи.“

Јелићи
Јелића запис је затворио круг крстоноша пред 
повратак у савиначку порту. Оштроумни и 
виспрени мештанин Миладин Станкић који 
се потписује као „сељак и песник“, у перо ми је 
диктирао:“Јелићи су били газде. Богати и радни 
људи. У ливади покојног Остоје Јелића, близу 
њихове куће, постојао је запис-граница. После 

рата су конфисковали 12 хектара Остојиног 
имања и поделили задругама у Такову, Бершићима 
и Коштунићима. При орању трактором су 
повредили корене записа. Храст се осушио од муке 
као и газда Остоја Јелић. После су Остојина три 
сина; Љубинко, Милован и Радосав, напустили 
село и отишли у бели свет. Завршили факултете 
а направили куће на очевини. Као пензионери, 
вратили су се селу. Могуће је да ће закрстити 
нови запис. Знајући за најављени долазак, мој 
саговорник је већ спремио свој ауторски текст о 
крстоношама:
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14. авг. 2008.                                                                
Написао и описао:
Село Шарани
Миладин Станкић-сељак а песник 
32304 Таково-Србија

„То је била врло лепа уобичајена сеоска молитвена 
светковина забавног карактера, између два 
светска рата у Србији. Нарочито тријестих 
година, када се село мало опоравило од Првог 
светског рата, села се подмладила новом 
омладином, која је жељна славља, весеља и 
заједничког дружења. 

У мом селу Шарани, било је седам записа, у седам 
засеока, около села. Скуп крстоноша на дан 
преславе (заветине) у осам сати изутра, полазио 
је од првог записа у порти. Поставе се у колону 
три по три, прво омладина, која носи црквени 
барјак и пригодне иконе за ту свечаност. За 
њима ђаци па онда остали, међу њима кмет и 
поп. Прво омладина и ђаци обиђу у колони три 
пута око првог записа у Порти а за то време поп 
освештава запис, а кмет закрштава, тј. обнавља 
крст на запису. Потом крстоноше крећу у село, 
у обилазак свих осталих записа. И код свох исти 
обред направе, и то са песмама за ту свечаност. 
То су молитвене песме из тропара, као што 
су:“Ми идемо преко села, а облаци преко неба, ој 
додо ој додоле, и молимо Бога више да нам даде 
мало кише, ој додо ој додоле. Да ороси сува поља, 
да летина буде боља, ој додо ој додоле. Као и друге 

молитвено-световне пјесме, а поред кућа куда су 
пролазили, излазиле су домаћице (планинке) те 
свраћале ђаке да пију млеко са карлица, кажу; ваља 
се. За ову колону крстоноша, припреман је и ручак, 
печено јагње и млеко, а за старије, вина и ракије. 
То је обично било код трећег записа. А на тај ручак 
стигну и свирачи, наши српски Цигани, мајстори 
на фијолини. Забављају крстоноше док ручају, па 
се и они почасте. 

Било је то дивота чути и видети, ту колону 
распјеване омладине, како обилази око села, носе 
црквени барјак, крст и иконе, и пјевају пјесме 
молитвене. Овако је то било у целој Србији, у 
данима преслава тј. заветина, после Ускрса па до 
Илиндана. Славило се, пјевало се цело љето, цела 
Србија. Српска села била су весела, омладина селом 
је пјевала све до 1946. године. Тада је комунистичка 
властела одвојила Цркву од државе, тј. од народа. 
Ове манифестације су престале, тј. забрањене, 
али су друге настале, нпр. Штафета за Тита...

Тако је то било тада, када је било пуно село народа. 
Имао ко да пјева и да слуша. Сада је село остарило 
и омалило, нема ко да пјева а ни да слуша. Властела 
је село заборавила да постоји, једино се сети пред 
изборе да сељаке преброји.“

Сеоски записи и крстоноше -Литије
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ШИЛОПАЈ
Бели четвртак
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Шилопај је био центар општине за Церову, 
Давидовицу, Криву Реку и Мутањ до 1955. године. 
Затим је створена нека врста административне 
„комуне“ на Руднику која је имала свој век свега 
седам година. Коначно, 1962. Све општинске 
скужбе спајају се у једну са седиштем у Г. 
Милановцу. Црквено административно Шилопај 
је припадао парохијској цркви у Љутовници до 
1939. Поменуте године, Шилопај добија Храм 
Светога Николаја, задужбину велетрговца и 
војног лиферанта Љуба Сарачевића. Литијски 
дан за Шилопај је Бели четвртак. Закрштена 
стабла-записи распоређени су по засеоцима и тих 
топонима има 8. 

1. Састанак (Сабор) запис на имању покојног 
Војина Аџића, сада Срећка Аџића, запис 
обновљен 2010.

2. Окућница Братислава Лазовића

3. Имање Радојице Савића

4. Имање Живана Павловића, храст цер

5. Драгомира Видојевића закрштен дуд 
посечен

6. Бранка Игрутиновића храст цер посечен

7. Илије Видојевића-Шоше храст цер запис

8. Милоша Оташевића запис липа

Пут крстоноша 
Б-8   О-5
Л-2   ХЦ-3

1

2

3

4

5
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Аџићи
На имању почившег Војина Аџића постоји потес 
Вендино брдо. О преслави, на Бели четвртак, 
крстоносци су по литургији у цркви шилопајској, 
прво долазили до записа на овом месту. Старији га 
зову Сабор или Састанак. 

„Деда Војин је имао три сина: Славка, Богољуба 
и Драга. Као најстарији прво се оженио Славко. 
Он и мајка су прво изродили мене, Јездимира, па 
Срећка а најмлађи доби име по деди, Војин. Стриц 
Богољуб има сина јединца Десимира, јединог 
Милановчанина метлара. Он је мајстор ове алатке 
и најпознатији у изради од брезовог прућа. Млађи 
стриц Драго је отац шесторо деце. Момир, Радојко, 
Цана, Лепосава, Даринка и Добрила. Били су 
наши велика задруга, богати и радни људи. После 
рата нова власт нам је одузела 9 хектара и 28 ари 
имања. Тако. Храст запис и обрежак око њега, 
остао нама. Велика је то била храстина. Мало ниже 
до пута, где један води Церову а онај виши право 
за Мајдан. Причали су стари да су по три музике 
Цигана долазиле о Белом четвртку да свирају под 
тим записом. Била су тешка времена и тата је са 
двојицом комшија извадио запис. То је било на 
прелазу 1968/69. године. Почео је да се суши а 
земље за обраду мало, залеђивао је ораницу... 
После две и по године мој отац Славко је погинуо 
од струје, овде у селу. На имању у Аџићима је 
ост`о брат Срећко са два сина. Сложна кућа. 
Пре пар година поправљали смо пут за гробље и 
позвали велику мобу. Онда раскрчимо сав аврик 
и врзине међу зараслим споменицима... Ни то нам 
није било доста, па кренемо да исправљамо старо 
пообаљивано спомење. Неко од сељака `нако 
успут ме пецну, да немамо преча посла а запис 
нисмо обновили... Сетим се да сам једне године 
из лова донео десет младара липе и посадио близу 

места где је био запис. Одлучимо ми сви Аџићи 
и ови млађи, и одем до попа и питам га, може 
ли липа? Он каже, може!На оном месту где су 
младари, само се један примио и опст`о. Тај ће 
бити запис. Закрстимо га на преслави о литијама 
Белог четвртка 2010. године. Позвали оца Адама 
Чарапића, свештеника у пензији. Он је некада 
овде у Шилопају био на служби. Помаг`о му је поп 
Чедо. И он је у пензији. Служи у Шилопају као 
испомоћ на замену док не дође нови свештеник. 
Ето, то ти је та прича. Место је уређено, направили 
смо сто и клупе около. Липа закрштена и права 
к`о стрела. Ту ће да се наша деца окупљају. Не 
да се виђају само о са`ранама и задушницама. 
Колач за следећу 2011. је узео наш комшија, прва 
кућа више записа. Дођи за преславу. Сликај ми 
дрењак у дворишту брата Срећка. Рађа по сто 
кила годишње. Нема бољег џема. Ниси знао да је 
лековит. Имаш обавезу, кад долазиш да повезеш 
попа Адама. Ако не знаш ти пут, он зна сигурно...“

Лазовићи
У близини виса Клик, између два сеоска пута 
je међа Церове и Шилопаја. У ливади (Лазовић 
Братислава и Владана) је велики запис-цер. Зими, 
када нема лишћа међу гранама, из даљине чини се 
да је крошња начичкана птичијим гнездима. Тек 
приласком дрвету види се да је то имела, паразит 
дрвета. Прича се за ове очврсле чворове грана 
да је она лековита. Наводно, највише помаже 
дијабетичарима...

Цер је на лепој чистини и пружа се погледом на 
цркву Шилопаја. Висина стабла преко 25м. Обим 
дуба на 1,3м висине 3,95м. У висини 3 метра дуб 
се рачва у велико слово V, латинично. Крошња је 
здрава, запис у релативно добром здравственом 
стању обзиром на његову старост коју мештани 
процењују око 200 година. Знак укрштеног стабла 
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се не види, урастао је. У југоисточној страни дуба 
од земље измерено у висини 90цм постоји видљив 
траг трулежи, прозуклости стабла. Очигледно 
се у блиској будућности овај горостас ближи 
свом биолошком крају. Уз Аџића, ово је једини 
запис села који се сваке године Белим четвртком 
закрштава и кропи вином. 

Место за кућу

У варошици, до дворишта стогодишње кафане 
породице Тодовић, (мењала је име од „Тодовића 
кафана“, „Јадран“ сада се зове „Традиција“) 
је породична кућа, у ствари две, Савића и 
Дмитровића. 

Савић Радојица (умро 1976. године) и његова 
супруга Радмила (умрла 1974. године) су у 
дворишту свом десетак корака од темеља куће 
имали запис цер. Најстарији мештани сведоче да 
је цер био огроман. Његове гране су додиривале 
комшијске кровове. По њиховој причи једна грана 
записа је наткривала главни пут. Као и његови 
домаћини Савићи, цер запис је подлегао старости. 
Временом се трулежан и црвоточан урушио. 
Радојицина ћерка Оливера познатија као Кекина 
( у младости је била фудбалски репрезентативац 
СФРЈ) и њен муж Љубивоје Дмитровић-Буба су 
на равном чаиру старе куће и записа себи подигли 
нови дом. Оливерин брат Милорад, пет година 
раније (1980. године) је до њих себи озидао кров 
над главом. Запис није обновљен. 

Павловићи
Од Триповца насути пут скреће наниже ка међи 
Љутовнице и Шилопаја. Десно Љутовница, лево 
Шилопај. Насути пут води до мале равни на 
раскрсници. Потес се зове Гола коса. Кроз шуму 
туцаник тражи опрезну вожњу због стрмине. 
Захваљујући пензионисаном новинару НИН-а, 
Шћепану Рабреновићу (преминуо 1. Јула 2007) 
који је овде саградио викенд кутак, заселак је 
постао путнодоступан. Од 1990. године, може се 
и аутомобилом. Гола коса се издваја од осталих 
предеоних целина Шилопаја јер рељефом подсећа 
на горњомилановачка горња села. Силаском 
у поток, стаза за пешака или трактор води 
домаћинству Живана Павловића (рођ. 1932). 
Милоговорљив домаћин нам рече да је опстало две 

куће Павловића. Његова жена Марија (рођ. 1939) 
и он, одувек су живели од пољопривреде. Сваког 
петка долази им син Слободан са снајом и два 
унука, (Стефан и Петар) на испомоћ. Више њихове 
куће на двеста корака је запис цер. Деда каже да је 
храсту око 200 година. То допуњује причом о свом 
оцу Радисаву (1888-1966) ратнику оба балканска 
рата и учеснику пробоја Солунског фронта који 
је рањаван три пута у Ослободилачким ратовима 
Србије 1912-1918. Отац му је причао да се 
Живанов деда крстио под овим записом. Живан 
се пак сећа последњих литија на Голој коси 1946. 
године. Још му је јасна слика попа из Мутња, 
Уроша Максимовића и клисара штеца Андреја 
родом из царксе Русије. Последњег послератног 
крштења браће Петровић под записом, сећа се 
наш домаћин. 

Храст цер је велико стабло обима 3,5м на 1м 

Живан Павловић
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висине. Пречник крошње 32м али висина записа 
не прелази 15м. Назире се урастао у кори крст 
30x30цм. Гране велике полегле и било би пожељно 
поткочити их. Води нас Живан кроз кукуруз, 
показује класје житно, велику башту, кошнице и 
окречен шљивик. Носио је и млеко на обрамници 
до Триповца свако јутро 40 година. Најтеже је било 
после снегова кад набуја овај левак шилопајске 
реке коју он зове Грнчарица (постоји речица 
Грнчарица у Давидовици П.А.). Моју недоумицу 
он допуњава да су његове старе Павловиће у селу 
звали Грнчари. Нудили њему после рата да одсече 
запис и откупе грађу за талпе али он није хтео ни 
да чује. Да су му пружили сто златних дуката, не 
би се померио до кладаре...

Видојевићи
Посечен је овај запис око 1960. године. Најстарији 
Шилопајци нису сигурни за сорту дрвета; дуд 
или липа? Драгомир Видојевић и његова жена 
Костадинка одавно су умрли. Њихов син Миломир 
(рођ. 1939) такође. Живанка Миломирова напустила 
је овоземаљски шар у пролеће 2011. Остао им син 
Зоран и две кћери али нико од поменутих не живи у 
селу. Ова кућа без записа је празна. 

Игрутиновићи
На имању Радоице Игрутиновића постојао је запис-
цер. По речима Михаила Кала Игрутиновића, 
Радоициног рођака и комшије, храст је посечен 
између 1963-1966. године. Кале планира да обнови 
закрст новог дуба у близини. И пре овог записа 
био је ту огроман цер, такође запис-предак. Њега 
је посекао Радоичин отац Бранко. 

У овом засеоку Липа, кућа Игрутиновића је 
празна. Отац и син нису међу живима. 
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Видојевићи
Видојевић Илија Шоша оставио је наследницима 
запис. Нажалост, његов син Добросав као и 
Илија није међу живима. У кући је снаха Милена. 
Леп храст цер је уз пут до међе Љутовнице и 
Шилопаја. Висина стабла око 20м. Крошња није 
разграната али је здрава. Урез крста урастао у 
кору. Обим дуба 1,98м на 1м висине. До прве гране 
од земље измерена висина 2,30м. До записа је лако 
доћи са Триповца скретањем на Голу косу, поћи 
Оташевића гробљу љутовничком, преко пута куће 
Андрије Оташевића. 

Оташевићи
Нижу се записне тачке Шилопаја од Триповца 
ка Љутовници. На Липи-запис липа. Милош, 
Будимира Оташевића је покојни а његов 
син, Будимиров унук, живи у Г. Милановцу. 
Домаћинство је уредно али нема сталних житеља. 
Потомци долазе повремено када снег окопни.

Испред ограђеног дворишта уцветала липа. Обим 
дуба 1,60м и до прве гране измерено је 220цм. 
Урез крста није видљив. Под крошњом положен 
камен неправилног облика 174x52x30цм. Није 
датован. Не личи на надгробник усамљени јер би 
због близине куће стајао усправљен. Искључује се 
помисао да је део часне трпезе јер нема трагова 
обраде длетом. 

Доћи до ове липе за коју сви Оташевићи тврде да 
је запис, лако је. Поћи каменолому Камаљ, настави 
се лево на раскршћу од кућа старице-удовице 
Биљане Оташевић. 



311



312

Закључак

Запис је закрштено, посебно дрво које се у српској традицији сматра светим. Као цркви 
под крошњом неба, народ му побожно прилази и тако се према њему опходи. Корени 
табуа о Запису сежу у паганска времена словенских народа, далеке прапретке и временом 
су „неосетно“ накалемљени у хришћанске обичаје. Већина села у рудничко-таковском 
крају као и у целој регији Шумадије, има запис, један или више. Некада је сваки заселак 
имао запис, село је један проглашавало за главни- дајући му тако име, Састанак или 
Порта. Добро је да имање има запис, он штити земљу и околину од временских непогода 
и свих невидљивих и нечастивих сила. Запис је најчешће храст (лужњак, цер, граница, 
бјел) а може бити било које самоникло дрво, па и воћка (јабука, трешња, крушка, орах). У 
Србији има мушмула записа а и камен. У селима где нема цркве, честа је појава постојање 
часне трпезе (олтарског престола) уз запис или у његовој непосредној близини.

Дуб записа се обележава урезом крста у његовој кори, са западне стране. Величина крста 
(у) на запису није ограничена димензијама, као алатка се користи ножић перорез, каткад 
и мања секира. Пре уписивања крста у дубу, свештеник молитвом благосиља стабло, 
освећује га причесним вином, пошкропљава босиоком и водом. 

Домаћинство у чијем атару је запис, сваке године обнавља га молитвом и новим урезом 
крста у кори, с пролећа, када се лист буди. Те литијске-крстоношке дане зовемо и Обетине, 
Заветине, Преславе. Некада се у Шумадији под записом деца крштавала, причешћивао 
народ, враћао зајам у новцу. Под записом кмет села мири завађене комшије. О 
Задушницама, под записом могу горети свеће али поиздаље да се не би запалио. Запису 
је забрањено ломити гране, сећи га, поганити духовно и физички. 

Ако је запис воћка, плодови се не једу. Велики грех је пети се у његову крошњу. О 
литијама, запис домаћин опасује црвеним концем који жене (девојке) ките пољским 
цвећем и плодовима оближњих усева. Тако се запис „прима“ за следећу родну годину. 
Под записом, дозвољено је запевати само весело, заиграти, наздравити, целивати се и 
нешто презалогајити. Гране записа које отпадну од ветра или старости, остављају се крај 
дуба да иструну саме, да их земља прими у своја недра. Урушени запис од олује или 
времешности, пак располућен ударом грома, може да се обнови, занови новим. За то су 
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задужени свештеник и домаћин имања. Он бира здрав младар који се ужилио. У новијим 
временима Шумадије, Србије нашироко нови-зановљени запис, није самоникла воћка, 
дешава се да то буде калем. Некада је литијска поворка пешице ишла од Главног записа 
ка осталима, песмом носећи барјаке, правећи круг селом како су они распоређени. Сада, 
до њих се долази тракторима или аутомобилима. Да би све било брже и површно у неким 
селима се „скраћује“поступак литијске процесије. „Задржавање“ крстоноша је само пред 
једним записом. Остали су „далеки“. Као разлог се помиње „немамо времена заклали су 
прасе, мора да се једе“, „лоша путна мрежа и оустелост засеока“, „горе нема никога да нас 
послужи...“

Запис има свог домаћина који може бити сталан или договорно променљив, сваке 
године. Наследством, потомак добија запис и чува га док је жив или женидбом сина 
намењује наследнику. Домаћин записа под дуб износи послужење за крстоноше и госте. 
До краја Другог светског рата у поворци крстоноша, уз свештеника, кмета села, учитеља 
била су само мушка чељад и замомчени. Данас је све другачије. Село ако нема цркву, 
хвали се записом и зове га Порта, Црквине, Црквиште, Сабор, Главни или Састанак. Има 
у рудничко-таковском крају цркава у чијим портама је запис. У Шаранима, у засеоку 
Савинац на пример. Поворка крстоноша увек креће од цркве или главног записа селом. 
Као јавни култ,запис је одолео вековима. Јако се поштује Ко се огреши о запис, стиже га 
клетва. Село шапуће и упире прстом у такве. Онемеле кућекоје су се некада огрешиле 
о запис, могу да се занове, ако се занови запис на месту или ублизу, где су га њихови 
оскрнавили. 

У давна времена, усменим приповедањем предочавани су табуи о „обележеним“ 
дрветима да су станишта вила и вештица. Привидело му се код записа. Сматрало се да те 
силе замећу у орах, крушку, зову, брест. Горске виле из росе на „одгоју“ међу крошњама 
букве, клена, дуда, јавора па и трепере у лишћу тополе....

У нашем крају, запис је име за разна удружења а има кафана таквог имена. Запис је често 
топоним, његово име убележено је у топографске и војне карте. 

На територији Општине Горњи Милановац, закључно са 2016. Затечених закрштених 
стабала записа је 202. Као флорална култура, најзаступљенији је храст 88 стабала. У тој 
врсти најбројнији
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Храст-цер 54 ком.

Храст-граница 27 ком.

Храст-лужњак 7 ком.

Од осталих; крушка-35, липа-20, трешња-10, орах и јасен подједнако по 9, шљива и дуд 
по 3 записа а по једно закрштено стабло брест, багрем, брекиња, бор вишња и дрен. 
Највише очуваних записних места (дубова) имају Брђани-14. Брђани су једино село 
Општине Горњи Милановац где се број записа увећао у односу на 1945. године када су 
Брђани имали 11 записа, Велереч, имали су 6 записа а сада 7. До краја Другог светског 
рата Брусница је имала 11 записа. У деведесетим годинама прошлог века, масовног 
враћања традицији, у Брусници је број обновљених записа враћен на некадашњи -11. 
У Доњој Врбави, до 1945. било је 12 записа а сад их је укупно 10. У осталим селима 
рудничко-таковског краја, број постојећих (затечених) записа је испод 10. Варошице и 
села без записа до краја 2016. су:

Рудник (8)

Горњи Бранетићи (9)

Угриновци (8)

Озрем (7)

Лочевци (3)

(Број у загради је број записних места која су имали до 1945).
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1. Бело Поље-Бели четвртак
2. Бершићи- Друге Тројице
3. Богданица- Мали Спасовдан
4. Бољковци- Тројице
5. Брајићи- Спасовдан
6. Брђани- Спасовдан
7. Брезна- Друге Тројице
8. Брезовица- Бели четвртак
9. Брусница- Бела субота, прва после Духова
10. Варнице- пред Младог Николу
11. Велереч- Бели четвртак
12. Враћевшница- Мали Спасовдан
13. Врнчани- Тројице
14. Гојна Гора- Спасовдан
15. Горњи Бањани- Покров Пресвете Богородице
16. Горњи Бранетићи- Мали Спасовдан
17. Горња Врбава-Мали Спасовдан
18. Горњи Милановац- Прве Тројице
19. Горња Црнућа – Друге Тројице
20. Грабовица- Спасовдан
21. Давидовица- Мали Спасовдан
22. Доњи Бранетићи- Спасовдан
23. Доња Врбава- Мали Спасовдан
24. Доња Црнућа- Спасовдан
25. Драгољ- Мали Спасовдан
26. Дренова- Мали Спасовдан
27. Дружетићи- Треће Тројице
28. Заграђе- Бели четвртак
29. Јабланица- Бела субота, прва после Духова
30. Калиманићи- Прве и Друге Тројице
31. Клатичево- Треће Тројице
32. Коштунићи- Мали Спасовдан

33. Крива Река- Бели петак
34. Леушићи- Мали Спасовдан
35. Липовац- Мали Спасовдан
36. Лозањ- Тројице
37. Лочевци- Тројице
38. Луњевица- Бела субота и Бела недеља
39. Љеваја- Друге Тројице
40. Љутовница- Млади Никола
41. Мајдан- Тројице
42. Мутањ- Треће Тројице
43. Накучани- Друге Тројице
44. Неваде- Бели петак
45. Озрем- Мали Спасовдан
46. Полом- Бели петак
47. Прањани- Велики Спасовдан
48. Прњавор – Мали Спасовдан
49. Рељинци-Друге Тројице
50. Рудник- Мали Спасовдан
51. Ручићи- Велики Спасовдан
52. Сврачковци-Бели четвртак
53. Семедраж- Друге Тројице
54. Синошевићи- Друге Тројице
55. Срезојевци- Бели четвртак
56. Таково- Друге Тројице
57. Теочин- Друге Тројице
58. Трудељ- пред Младог Николу
59. Угриновци- недеља пре Спасовдана
60. Церова- Бела среда по Тројицама
61. Шарани- четвртак уочи Спасовдана
62. Шилопај- Бели четвртак
63. Церова- среда по Тројицама

Списак насељених места која 
преславаљавају (Литије)

Резиме:

Мали Спасовдан- 13 села
Друге Тројице- 12 села
Велики Спасовдан- 8
Тројице, Бели четвртак по 7
Треће Тројице, Бели петак, Бела 
субота по 3 села
Покров пресвете Богородице
Бела недеља
Недеља пре Тројица
Бела среда
Среда по Тројицама
Четвртак пред Спасовдан
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Рукопис књиге под радним називом КРСТ У ДУБУ обухвата грађу из 63 села у општини Горњи Милановац. 
Под наведеним насловом забележени су сви записи и записна места која се налазе у наведеним селима. 
Ово је огроман рад којим су на једном месту, у једној књизи сачувани и тиме спашени од заборава сви 
записи, пред којима су се некад наши преци молили и тиме своју православну веру сачували.

Запис је свето место са освећеним дрветом у коме је урезан крст код кога се одређеног дана у години 
одржава богослужбена молитва. Увек на исти дан сељани заједно са свештеником су обилазили све записе 
у селу. Обредне поворке које су обилазиле запис називале су се Литија или Крстоноше. Целокупни обичај 
има више назива: Сеоска слава, Преслава, Заветина и Обетина. 

Назив крстоноше долази од тога што се на челу поворке налазе мушке особе који носе, поред осталих 
црквених реликвија, и крст. Реч литија је у српски језик дошла из грчког где речи liti и litanos значе-
понизна молба. Сваке године у сваки запис свештеник ритуално закрсти, односно уреже крст у запис и 
тиме га обнови. 

Код сваког записа свештеник чита молитву, а и током опхода све време се пева молитва Богородици, као 
заштитници насеља које се обилази.

Рукопис будуће књиге Саше Савовића садржи описе свих записа као и обичаја који се код њих и око њих 
одржавају. Користећи релевантну етнолошку литературу аутор даје преглед раније објављених текстова и 
научних радова чиме чини књигу озбиљном студијом.

Посебну вредност ове слободно се може рећи етнографске студије и вредног научног дела чине теренска 
истраживања обављана у периоду од четири године. Током истраживања записане су многобројне приче, 
веровања, од самих казивача, као и приче које су казивачи чули од својих предака. Тиме се казивања 
протежу у дубоку прошлост, а повезана са најновијим сазнањима чине нераскидиву повезаност са 
данашњицом. Записане нове приче односно казивања представљају огромну вредност овог дела. То је 
могао да уради само неко ко је добар зналац села, засеока, стаза и богаза, као што је аутор. Уз записане 
приче поред етнографске литературе иду и наводи из локалне штампе у којима су забележени догађаји 
из различитих периода данашњице. Тако наводи из Таковских новина у рукопису на страницама 34 и 
37 бележе догађаје из времена злочиначког и безумног НАТО бомбардовања Србије 1999. Године. НАТО 
монструми су из авиона поред отрова бацали и радио-локаторе који су касније наводиле ракете да разарају 
локаторима наведене мете. Избачене локаторе тражили су и проналазили чланови локалног ловачког 
друштва „Војвода Милан Обреновић“. У рукопису књиге је записано и како је један ловац у Брусници 

Саша Савовић
КРСТ У ДУБУ 
Рукопис обима 173 куцане стране, формата А4, густ проред.
Рецензија: Драгомир Антонић, етнолог
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хицем из ловачке пушке ову справу оборио с врха дрвета на који се њен падобранчић закачио.

У књизи има веома занимљивих и поучних прича о томе шта се све дешава ако се запис не поштује, 
запусти или не обнавља. Такође има доста казивања о томе како се нешто на добро мења кад се запис 
редовно пази и чува.

Крст у дубу, ако такав наслов остане, а може се и мењати је писана јасним и свима разумљивим језиком. Ова 
изузетно драгоцена књига за нашу генерацију али и за наше потомке је својеврстан документ о обичајима, 
наравима, понашању и чувању традиције у једном времену кад се верује да традиција је напуштена и да 
су људи потпуно заборавили. Књига Крст у дубу доказује да то није случај. Традиција, вера и обичаји су 
живи, бар у ова 63 села која је аутор вредно истраживао. Велику вредност књиге представља један смели 
и сваке хвале вредан потез, а то је шематски приказ крстоношког опхода селом по засеоцима. Шема је 
урађена за свако село. Тако је уз текст и сликом приказан пут крстоноша током обиласка записа. 

Прочитавши рукопис сматрам да је текст КРСТ У ДУБУ аутора Саше Савовића велике етнографске и 
историјске вредности и он просто мора бити преточен у књигу и тиме дат на увид јавности. Издавач може 
бити поносан што ће међу својим многобројним издањима имати и овако вредну књигу.

Београд, 5. Март 2018/7526 године

Саша Савовић, новинар, фотограф, музеалац, истраживач, уједно и добитник многих награда за 
фотографију; вредан и скроман, прецизан и тачан, на свој специфичан и сензибилан начин, кроз изузетну 
публикацију Крст у дубу открива духовну, етнолошку и природну лепоту свог родног краја, подручја 
Горњег Милановца и његових становника. 

Иако је основна тема ове монографије појам записа-светог дрвета, као и детаљан попис свих записа 
горњомилановачког краја, она је много више од тога. Топло и живописно, Саша Савовић нас води кроз села 
и засеоке, порте и забране свог родног краја, уводи у куће, дворишта и домаћинства, прича нам животне 
приче домаћина и њихових породица, обичаје догађаје и веровања. Он чува од заборава њихове животе, 
постигнућа и памћења, као и свако изговорено име предака, чиме их кроз ову књигу поново оживљава. 

Кроз петогодишњи пројекат Саша Савовић предано спроводи своје истраживање о записима, путује по 
селима, бележи пером и фотоапаратом. То није лак посао. Закључно са 2016. годином он је обишао 63 села, 
забележио и фотографисао 200 стабала записа. 

Монографијом Крст у дубу можемо да доживимо као носталгично и помало архаично штиво о родном крају 

Препорука за књигу Крст у дубу 
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Александра Савић
Биолог-музејски саветник
Природњачки музеј у Београду

и његовом становништву, као ризницу записаних прича. Ипак, ова монографија представља етнолошко, 
културолошко, етноботаничко и историографско истраживање, са посебним значајем у погледу бележења 
природног, ботаничког наслеђа ове области. 

Као део флоралне културе запис је најчешће храст (лужњак, цер, сладун или граница и др), и чак 87 
самониклих стабала храста је одабрано за запис. Осим храста, заступљене су и друге листопадне врсте 
које природно расту на том подручју: липа, јасен, брест, багрем, клен, брекиња, дрен, врба. Запис може 
бити и воће: дивља јабука, дивља крушка, орах, кајсија, мушмула, дуд, оскоруша, вишња или трешња. 
Посебно је интересантно што су у овом крају као запис обележене многе старе воћне традиционалне и 
аутохтоне сорте које су угрожене, нестају или су готово нестале у другим крајевима Србије: јабука будимка, 
памуклија, вајлија кожара; крушке: овчара, лончара, јарац, тепавац, каменичарка, тамјаника, видовача, 
дивка, стевануша, јагодарка, караманка, топчидерка, мирисавка, такиша, водењача, медник; шљиве: 
ранка, округлица, драгачевка, бел ошљива; трешња црница. Путем записа у сеоским домаћинствима и 
двориштима сачувано је богатство и разноврсност аутохтоних гена старих воћних сорти које су се некада 
узгајале у горњомилановачком крају, што представља значајно ботаничко и пољопривредно наслеђе. 
Занимљиво је што су неке новије и комерцијалне сорте воћа закрштене, међу којима су крушка виљамовка 
и јабука златни делишес.

Крст у дубу је драгоцена публикација која се може користити као вредно штиво о етнологији, традицији, 
веровањима, нематеријалном и природном наслеђу и култури српског домаћина Шумадије. Она се може 
читати и „за своју душу“. Драгоцена је и као документ о једном времену које нестаје, а много важније, као 
узор и вредан залог за будућност новим генерацијама, које ће памтити своје очеве и дедове и носити у срцу 
веру предака. 

Саша Савовић је за нас урадио велики посао и хвала му на томе. 



319

(Горњи Милановац, 1964), фоторепортер „Дечјих новина“ 1986-2000, 
фотограф у Музеју рудничко-таковског краја од 2001, члан Удружења 

новинара Србије, један је од оснивача Бијенала уметности минијатуре и Удружења ликовних и примењених 
уметника у Горњем Милановцу.

Са Љубишом Јовановићем и Драгољубом Петковићем објавио је 2004. године књигу путописа и новинских 
репортажа „Ни тамо ни вамо“ (Библиотека „Браћа Настасијевић“, Горњи Милановац).

Аутор је монографије „Срце у камену – крајпуташи и усамљени надгробници рудничко-таковског краја“ 
(Службени гласник и Музеј рудничко-таковског краја, 2009).

Самосталне изложбе:

- Изложба фотографија насталих на поклоничком пешачком путовању „Од Тврдоша до Свете Горе“ 
(24. мај – 12. јул 1997) поводом Осам векова манастира Хиландара (1198-1998), гостовала је у Београду, 
Републици Српској, Грчкој и Бугарској;

- „Срце у камену“ – крајпуташи и усамљени надгробници рудничко-таковског краја, ауторска изложба 
фотографија; Музеј Херцеговине (2013), Етнографски музеј Београд (2013); Андрић град, Вишеград, 
галерија Петар Лубарда (2015); Прут арт галерија, Париз (2016).

- „Света Гора Мораве“ – манастири Овчарско-кабларске клисуре, храм Светог Вазнесења, Чикаго (2018).

Аутор фотографије у монографијама: „Свети Сава“ (Београд, 1995), „Јутро новог века“ (Београд 1995), 
„Старе српске куће као градитељски подстицај“ (Г. Милановац 2002). Поводом 600 година града Чачка, 
аутор фотографија у монографији „Културна ризница Чачка од праисторије до савременог доба“ (2008), 
„Манастири Овчарско-кабларске клисуре“ (2012). „Равна Гора“ (2014).

Саша Савовић Теренски рад, документовање споменичког наслеђа 
Општине Горњи Милановац, о крајпуташима 
и усамљеним надгробницима, трајао је четири 
године, од 2003. до 2007. Идеја, да се исто уради 
са закрштеним стаблима-записима, „Од Груже до 
Гојне Горе, логична је последица“. Описујући записе 
и записна места, „срео сам“ 12 камених обележја, 
крајпуташа и усамљених надгробника.

С радошћу их придружујем рукопису, „Крст у дубу“ 
као допуну укориченој свесци, „Срце у камену“. 
Нажалост, број „споменика у камену и успомена 
у дрвету“ никада неће бити коначан. Два су 
разлога. Терен је вечна тајна и треба му се увек 
враћати. Као што су многи биљези нестали, 
вољно и невољно, недавном изградњом Коридора 
11, у Ручићима је уништено 5 крајпуташа 
ратницима Ослободилачких ратова Србије, и 
на поменутој ауто-траси у Семедражи-једном 
крајпуташу и једном запису и толико описном 
храсту на Савинцу, који је у ствари у Шаранима, 
у засеоку Росуље. Радује чињеницеа да су се нека 
споменичка наслеђа прецима обновила. И записи. 
Број је занемарљив али охрабрује. Док год је иједног 
живог крајпуташа или записа у Шумадији и шире, 
живи смо. Број очуваних, спашених једних и других, 
поменутих, никада неће бити коначан.

Саша Савовић
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Мирјани Глишовић (Музеј рудничко-таковског краја) 

и Симу Марићу (Таковске новине)



„Нисам више достојан 

да живим међу воћкама 

и међу камењем.“

Лућијан Блага
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