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Крај пута споменик души

Крајпуташи - споменици који казују, подсећају и 
опомињу потомке и путнике, на људе различитог кова, 
знане и незнане, ратнике и хајдуке, оне који су сахрањени 
незнано где, у неке заједничке гробнице или им пак кости 
осташе расуте по многобројним разбојиштима. То 
су безгробни споменици душама отишлим у вечност, 
да чувају памћење на шару земаљском на људе, на 
претке који свој живот дадоше за отечество, за веру 
христјанску, за славу и слободу, за свој народ или 
пак невино пострадаше случајем несрећним или од 
разбојника и убица. А време к‘о време пролази и чини 
своје. Споменици зарасли у растиње и врзине, неки на 
путевима којима ретко ко пролази скривају се и тону 
у заборав. Круне се, ломе се, падају и нестају полако са 
лица земље сахрањујући сами себе. Они који су их знали 
и обилазили умиру, потомци отишли у нове средине, 
изгубили су везу са завичајем и прецима.

Музеј рудничко-таковског краја из Горњег 
Милановца покушава да културну баштину свога 
простора сачува од заборава и пропадања. То му је 
задатак и мисија. Ово је државотворни простор. 
Подизањем барјака Другог српског устанка 23. априла 
1815. године, на Цвети у Такову, почела је да се ствара 
модерна српска нововековна држава под династијом 
Обреновић. Одавде су текли животворни токови 
српства, ово је била матица која прима и која даје. 
Одавде се ишло у ослобађање васколиког српства од 

Јавора, преко Сливнице, Куманова, Битоља, Цера, 
Сувобора, Проклетија, Кајмакчалана, Солуна... И 
страдало се и жртвовало, и туговало и певало, с вером у 
Бога и краља и отаџбину Србију.

У склопу пројекта „Културна баштина рудничко-
таковског краја“, Музеј евидентира културна добра 
на територији општине Горњи Милановац. Први 
резултат овога пројекта је монографија Саше 
Савовића „Срце у камену - крајпуташи и усамљени 
надгробници рудничко-таковског краја“ у којој су на 
уметнички начин снимљени, исписани и обрађени сви 
ови споменици на територији Општине. Подухват 
је плод вишегодишњег исраживачког рада на терену 
којим су у последњем тренутку од заборава спашени 
многи већ заборављени и скривени споменици. Овај 
„вуковски“ посао се наставља на књиге Бранка В. 
Радичевића, Радојка Николића и Николе Дудића о српској 
споменичкој баштини које су дале основу проучавања. 
Ова монографија за разлику од њих је конкретизована на 
микро подручје општине Горњи Милановац и одређену 
врсту споменика - крајпуташе и по томе је јединствена 
и првенац је у Србији. Овај подвиг сличан је оном који је 
урадио са сарадницима Исидор Ђуковић када је пописао 
све учеснике ослободилачких ратова Србије 1912-1918. 
године, погинуле и преживеле, са територије општине 
Горњи Милановац. Та монографија имала је већ два 
издања, а верујемо да ће и са овом бити исти случај.

Ови споменици имају две димензије, историјску 
и уметничку, које заједно дају трећу - културолошку 
и тако их треба сагледавати. Због тога ова књига 
излази у Библиотеци „Уметничка баштина рудничко-
таковског краја“ као четврта по реду после монографија: 
„Тимотије“ (2003), „Зебрњак - у трагању за порукама 
једног споменика или о култури сећања код Срба“ Зорана 
М. Јовановића (2004) и „Архитектура и урбанизам 
Горњег Милановца 1853-1941. године“ Ђурђије Боровњак 
(2007). У припреми су књиге: „Зеницом ока Радомира 
Станића - студије из уметничке баштине рудничко-
таковског краја“, „Манастир Враћевшница“, „Сликар 
Живорад Настасијевић“ и „Десимир Жижовић Буин“.

За реализацију ове монографије, поред помоћи коју је 
аутор имао од колега из Музеја рудничко-таковског краја 
од великог значаја је несебична подршка и подстицај 
коју је пружио председник општине Горњи Милановац, 
господин Дражимир Марушић. Посебно задовољство 
даје нам и поверење које указује издавачка кућа високог 
реномеа „Службени гласник“ из Београда који се појављује 
као суиздавач овог дела, чијем се директору, господину 
Слободану Гавриловићу овим путем захваљујемо што је 
уочио и сагледао њену вредност и значај.

У навечерје Сретења Господњег
2009. године у Горњем Милановцу

Борисав ЧЕЛИКОВИЋ
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Говор и слика

 
(Радојко Николић, Каменописци народног образа – каме-
норезаштво и каменоресци западне Србије, Чачак, 1998.)

„Народ нам је читаве векове, све негде до по Првом 
и Другом устанку, само беседио. Сељак се хартијом 
у та старинска времена није ни служио. Једино је 
полупровидном пенџерлијом замењивао телеће 
трбушке и јагњеће бураге разапињући је по маленим 
прозорским отворима. Све што је хартијано 
међу брвнима или у торби тканици о греди имао, 
исписано је од власних и судских људи; пресуде, 
тапије, темесући, квите, пореске увере. Папири за 
завијање цигара и новине су тек пред крај XIX века 
приспевали у село.

Народ се окретао камену. Сеоски човек је најпре 
отпочео да обделава и украшава камен за надгробље, 
па тек онда, и то доста доцније, за стамбено-
грађевинске сврхе. Само су гробља заувек остала 
као једина места на којима је село преобраћало свој 
говор у јавно писану реч. За то исписивање против 
заборава, појавили су се људи „новог“ занимања 
– каменоресци. Прве речи су биле староставне 
и већином не сељачке, већ свештенословне; зде, 
сеј, почивати, раб, божји, преставити се, душа, 
опростити, амин. Прве уклесане слике су: крст, 
човечија глава, цвеће, грозд, голуб, сабља. Код 
женских особа – преслица.

У неписменом селу се догађао преломни 
историјски, културни и духовни обрт када се по 

први пут од усменог саопштавања прелазило на 
писани. Жива говорена реч се прометала у свето и 
тајновито „божје слово“.

Вековима навикнут на грлате приповедаче 
и певаче пред собом, сељак се некако одједном 
морао привикавати на неми начин писаног 
споразумевања. Пред непокретним каменом мора да 
се заустави да би се с њим приповедало. За читање је 
потребно следеће мировање па се путник намољава 
да уврати и застане. Каменоресци су се испољавали 
и као својеврсне бојаџије и молери. Знали су да 
справљају и мешају земљане боје, али и оне које се 
добијају кувањем кора, корења, плодова и љуски 
биљака у разним чорбама, лужинама и расолима, уз 
„зачин“ галице, соли и варзила, кора од јове и јабуке 
дивљаке, орахова и липова љуска, дуњин лист, 
броћ, руј, коприва. Добијане су цимитли, џингерли, 
рујевине, труловишњасте, чивитли и свакојаке друге 
боје.

Каменоресци су обављали уметнички и магиј-
ски посао. Поред красоте, цртежи усеци и њихова 
обојења имали су олакшавајуће дејство и на мртве 
и на живе, а белези су, као својеврсни албуми и 
сликовнице о животу села, постајали и личне и 
породичне и општенародне мирнодопске и ратне 
разгледнице.“

Породица

(Радојко Николић, Сељакова душа на камену – описи личности 
на надгробницима западне Србије, 1991.)

„На скоро сваком надгробном биљегу човек се 
указује као припадник породице. У надгробним 
словима се помиње сроднички положај покојника и 
укућана који му, жалећи га, споменик подижу.

Мушка деца су била на вишој цени од женске. 
Реч грађанин, као државно-политичка ознака, 
појавила се на сеоским надгробним споменицима 
први пут 70-их година XIX века, а учесталије се 
на њима настањивала после званичног оснивања 
грађанских политичких партија 1881. године.

Од почетка Првог устанка до завршетка 
Солунског фронта, Србија је двадесет две године 
била у ратном стању. Водила је за то време просечно 
по један рат сваке дванаесте године. Одласком у 
војску или ратове, породични човек је ширио иначе 
врло оскудна географска знања. Земљопис домовине 
и света мање је учио из књига а више из сопствених 
ратовања.

Народ и клесари помињу само отаџбину, а 
не државу. Сељаку реч држава никад није била к 
срцу! (Израз држава преузет је од управно-војне 
администрације и среће се, па и то веома ретко, на 
споменицима с краја XIX века.) Иначе, од европско-
турских ратова (1876–1878) домовина се назива 
отечество, а касније отаџбина.“
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Људски ликови1

„Обличје човека је урезивано у камен и пре словних 
ознака, јер за њега није била потребна писменост. 
Док су шестар – ликови производ студеничке каме-
норезачке школе, дотле су сунцокрет – фигуре 
искључива појава рудничког поднебља. Има их само 
у селима на линији Прањани – Горњи Милановац 
– Љиг, обично једна до две на сваком тек петом – 
шестом гробљу. Једино их је осам у Гукошима, шест 
у Лозњу, три у Брусници. Права њихова старина 
већином је непозната, јер су споменици на којима су 
усечени написани или недатирани, али је сигурно 
да бар најстарији досежу у половину XVIII века. 
Неоспорно је да су каменови са оваквим ликорезима 
најстарији на рудничким гробљима и да су подизани 
до половине XIX столећа. За један се зна да је из 
1833, а за два из 1835. године. Први је у Теочину 
(Радисаву Ђоковићу), други у Срезојевцима (Ђорђу 
Вукомановићу), трећи у Дружетићима (Мијаилу 
Јовановићу).

Сунцокрет фигуре су на гломазним и тешким 
крсташима од тамног стења из рудничких и су-
воборских мајдана. Урезиване су при врху, у 
самом крсту, а састоје се од потпуно округле главе 
са најједноставније назначеним обрвама, очима, 
носем и устима. Уоколо, по „ободу“ главе, обично 
од половине на горе, издубљен је венац од седам 
до десет зупчастих оштролиста, који чини да глава 
задобија облик расцветаног зраколистог сунцокрета 
или зракастог сунца. Сунчано-биљни човек.

Ликовне представе

„Сваки ликовни урез је препознатљив знак. 
Из већине уклесаних слика јасно се провиди 
производно-прерађивачка основа сеоског патријар-
халног друштва и у њему сталешко-професионална 
издвојеност богатијег и средње имућног сељаштва, 
као и слоја занатлија, трговаца, војника и чинов-
ника.“

Орнаментика

„Представа цвећа је толико честа да готово нема 
ниједног „бесцветног надгробника“. У биљну орна-
ментику спадају и украсни мотиви од гранчица, 
листића и цветића на ношњи људских фигура, а на 
појединим хаљинкама, заступљена је и геометријска 
декорација. Круг, квадрат и крст сматрају се 
основним симболима људске психе. Крст је најчешћи 
и најуниверзалнији декоративни и симболички и 
културни знак. Крстови су у више облика и безмало 
сви су усправни, али је покоји и укошено постављен. 

Завршеци у виду виљушке са три зупца су само 
на израдама гружанских каменорезаца. Честа су 
здруживања више крстова у сложене орнаменталне 
целине, које се обично састоје од једног већег 
централног крсног знамења чији се основни краци 
раситњавају у неколико мањих крстића. Посебно 
су бројни разноврсни крсни знаци на старијим 
белезима (XIX век) са рудничке стране Мораве, на 
којима их има од четири до осам, а заузимају чак 25 
до 30% њихове целокупне површине.

Клесари су постајали прави красодељи. И, 
напослетку, не треба пренебрегнути и могући утицај 
орнаменталних шара са босанско-херцеговачких 
стећака, на којима се срећу упредено уже, спирала, 
валовита витица са пролистима и стабло рашљастих 
грана а затим розета, цветови, крстови, понеки 
кружни урез и удвостручена цик-цак линија.“

1 Радојко Николић, Каменописци народног образа – камено-
резаштво и каменописци западне Србије, Чачак, 1998.
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Мушке ношње

„Капе – зависно од времена у коме су живели, 
мушкарци су на глави носили фес, шубару, шајкачу 
или шешир.

Фесови се срећу до првих година XIX века. Једни 
су плићи и заокругљенији, а други су заравњено 
засечени, нешто дубљи. Иако су шубаре улазиле 
у употребу око 1880. г. на споменицима се указују 
у последњој деценији XIX века. Нестаје их са 
завршетком Првог светског рата.

Шајкача је пореклом војничко „руо“. Посебно 
су учестале после српско-турских ратова, када 
их каменоресци искрајају на фигурама ратника 
изгинулих на јаворском ратишту. Шешири су 
веома ретки. Свега их је 30-ак на споменицима 
од 1880. до 1910. године, и готово сви на гробљима 
таковског краја, у селима на линији од Бољковаца 
до Богданице. Фигуре са шеширима нађене 
су у Ручићима, Врнчанима, Калиманићима, 
Дружетићима, Богданици. На споменицима није 
нађена ниједна особа односно фигура са назначеном 
брадом.“

Алат, ствари, оружје

„На споменицима је урезано доста алатки којима 
су се обављали сеоски производни и разноврсни 
занатски радови, употребних ствари и оружја којима 
се војевало за слободу. Преслица с вретеном је знак 
опробаних средовечних и старијих хитропреља, али 
и девојака и покоје девојчице. Вретена су увек гола, 
изузетно ретко се може наћи понеко напредено и 
напредена дружица. Корпице за плетиво означавају 
девојке и младу. Оне су празне или са иглама, 
екловкама и започетим концем. Срећу се од 80-
их година XIX века и има их отприлике на сваком 
десетом женском споменику.

Оружје је, ако не најчешћи, свакако нај-
основнији надгробнички народни симбол између 
Првог устанка и Првог светског рата. Непрестана 
ратничко-одбрамбена историја створила је у нашем 
народу толику потребу за јуначким оружјем да су 
се они и у славским здравицама и напитницама 
благословено помињали. Осим борбено-ратничке, 
пушка је имала и мирнодопску свечарску намену. 
На свадби се употребљавала у симболичке сврхе: 
напуњена се полагала поред прага да је изпрошеница 
прескочи кад је предају младожењи. Пушка се 
избацивала и преко породиље да лакше роди. Сем 
тога, она је служила за лов, па се на споменицима 
нађе и понека ловачка танчица, зечара на капислу. 
Крива сабља урезивана је онима који су умирали 
између 1830. и 1870. године.“

Голубови, распећа, анђели

„Док је биљног света на споменицима било у 
изобиљу, представе животиња су веома ретке. 
Једино је голуб чест и то као пратилац вршног 
грозда винове лозе уз који се припио. Иако су се села 
претежно бавила сточарењем, на надгробницима 
скоро да не постоји ликовна представа неког сточног 
грла.

Анђели су, као и Исус, при врху споменика. 
Они су посебна ликовна тема. Већином су на 
споменицима млађим особама, оличени су у виду 
главе са полуотвореним или размахнутим крилима. 
Анђел је симбол Божијег симбола, спона између 
света и Бога, између земље и уласка у небо.“
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БЕРШИЋИ - КАЗИВАЊА И ВЕРОВАЊА

Обележје познатог или непознатог

Преко пута Бершићке основне школе, пред Осе-
ћанским завојницама, стоји крајпуташ – самац. 
Наслоњен на младу шљиву, накривљен уназад, овај 
масивни крсташ тешко подноси самоћу и своју злу 
коб. Опомена и место погибије.

У новијим временима ово обележје постало 
је и предмет расправе. Већина мештана тврди по 
предању да је то гроб незнаног јунака, српског 
војника. Назире се година, 1886. Крст није украшен, 
већ камен грубо отесан. Говоре сељани да је „неко 
важан“, памтило би се да су га обилазили они који 
га подигоше.

Прича се да је ту, у време краљевине Обренови-
ћа, посечен секиром Вељко Галичевац. Његови 
Јаковљевићи су ретка породица рудничко-таковског 
краја чија лоза има грб и родослов. Њихово стабло 
ниче од Јакова, насељеног у Бершиће 1631. године. 
Од оца Стевана, проте рудничког, Вељко временом 
постаје утицајан политичар и народни посланик.

Проевропски оријентисан залагао се за осло-
бођење утицаја оријента у економији. Јавно 
је тражио замену турских мерних јединица, 
европским. Уместо оке, килограм. Замена лакта 
и палца метричким системом мера. Законско 
уништавање црне берзе дувана стандардним 
паклицама исте величине, тежине и цене; замениле 
би фишеке. 

Његова европска далековидост јединственог 
тржишта и дуг политички језик коштале су га 
живота.

Група плаћеника (наводно од радикала) извукла 
га је из кафане у Бершићима и убила секиром. 
Покренута је велика истрага, али без успеха. Место 
злочина обележено је крајпуташем. Остала је само 
песма у народу:

..„пострада што претвори оке у килиће,
запакова дуван у паклиће“...
Заборављена је песма и њен јунак. Вељко 

Галичевац сахрањен је у гробљу на родном вису, 
Галичу (683 m н. в.), месту одакле је српска восјка 
почела Рудничку офанзиву, 03. децембра, 1914. 
године.

Ово је друга прича. Извор недоумице 
једино би могао да развеже недавно преминули 
Радојко Николић. У његовим многим књигама 
о крајпуташима и надгробним споменицима 
Србије; („Камена кућа предака“, 1979, „Умирања 
животу једнака“, 1988, „Каменорезац Радослав 
Чикириз“, 1989, „Сељакова душа на камену“, 1991, 
„Каменописци народног образа“, 1998) не помиње 
се ово место као крајпуташ Вељка Јаковљевића 
Галичевца. Због тога, врло је реална претпоставка да 
ово може бити „светионик“ незнаном јунаку.



БЕРШИЋИ II

На Мајсторовини

Неуморни истраживач, Миле Божовић, „ископао“ 
је још један крајпуташ и одвео ме у Бершиће. На 
Галичу, потесу Мајсторовина, близу куће а на имању 
Драгослава Васовића, има спомен. Са леве стране 
пута који води Горњој Дренови, сиви се пешчар 
заобљених горњих ивица, тзв. облаш. Његове мере 
су 80 х 40 х 18 cm. Крст је окренут североистоку и 
има трапезаст облик (18 х 14 cm), дубине уреза један 
центиметар. На истој страни, лево и десно од крста, 
уклесане су две вињете цветног орнамента. Горњи 
део спомена је заобљен и урезан на југозападној 
страни по висини са обе стране 3 х 3 cm. Словних 
ознака на спомену нема. Ни бројева.

По причама овдашњих житеља „овај белег је 
спомен неког Мајсторовића, али се не зна да ли је 
био пролазник или мештанин. По њему локалитет и 
носи име, Мајсторовина“.

Има старијих Галичанаца који тврде супротно, 
наводећи причу о печењу ракије. Крај лампека 
посвађали су се Васовићи са неким Лазовићем. Када 
је „ракија дошла под своје“, један Васовић запрети 
Лазовићу да неће осванути крај лампека. Тако и би. 
Сутрадан, чим је свануло, нашли су га на том месту 
мртвог.

У намери да окају грех своје породице, куће 
Васовића подигоше убијеном Лазовићу спомен, 
крајпуташ. 
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БОГДАНИЦА I И II

На Тометином пољу

Међу височијим селима, Богданица. По предању 
име доби по врло способној и радној жени Богданки, 
којој у оно време и Турци завидеше на трговачкој 
вештини. Богданица је укљештена у четворомеђу 
чачанске, ваљевске, пожешке и горњомилановачке 
општине. Гојногорац, Тодосије Циго Шишовић, 
диктирао ми је у телефонском разговору: „Пролазиш 
село, пратиш узводно Каменицу, пред продавницом 
настављаш право новим асвалтом, испред гробља 
скрени десно, ка Ридовима, пређеш мост и наставиш 
путем насутим поред Албијанића... Води те туцаник 
пробијен уз брдо. Пази, успон је. Не жури. Горе 
увек стижеш. Кад изађеш на висораван, то је 
Тометино поље. Ту име четири куће Милинковића. 
Прва у ливади са леве стране је Вескова. Видећеш 
крајпуташе. Два пред његовим имањем, други мало 
напред, ка планини ићи Маљену...“

Тако је и било. Љубиша Јовановић – новинар, 
Симо Марић – фотограф и ја ишли смо истим 
циљем, а различитим послом у Богданицу. Они су 
хтели да објаве репортажу у „Таковским новинама“, 
о сеоским домаћин-ствима на рубу наше општине. 
Ја сам тражио „своје спомење“. И једно и друго, 
нашли смо у домаћинству младог и вредног Веска 
Милинковића...

Тометино поље, овај изузетни предео, сву 
тројицу подсетио је на Симову родну Купрешку 
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висораван. Преовлађују пашњаци, те је крајпуташе 
лако уочити. Пред Весковим имањем, два обележја 
исклесана у камену. Стуб од жутог пешчара, уз 
њега крстолики спомен од бело-сивог кабларског 
тесаника.

Стубаш подсећа на таковско-синошевачки 
ридњак и висином од земље до врха (154 cm), једна 
страна круни се. На пут и исток гледа стојећа 
фигура мушкарца. Војник у парадној, гардијској 
униформи. На глави капа, с перјаницом на челу, што 
се врло ретко виђа на споменицима од Сувобора до 
Рудника. Младићу су руке уз тело, три одликовања 
на левој страни груди. Издваја се крстолики орден 
што је такође у овим крајевима реткост. Пушка и 
бајонет на цеви, о десно раме ослоњени. 

Изнад главе уклесано име: СРЕТЕН. Уз леву 
страну лица презиме: МИЛИНКОВИЋ. У наличју 
спомена (40 cm ширина) плитко урезани крст 
„шапа“ 15 х 15 cm. „О путниче намерниче непожали 
свога труда приђи ниже прочитај ови спомен своиег 
29 г умро а слава му.“

На овој уклесаној плочи нема знакова интер-
пукције. Текст украшава урез грчког крста 5 х 5 cm, 
лево и десно по два крстића 4 х 4 cm, између је шара, 
гранчице са листовима.

У десној бочној страни (23 cm) назире се урез 
крста 20 х 16 cm и 18 редова слова. Ова страна је 

целом висином стуба окруњена. Прочита се у сваком 
реду по два-три слова неповезаних. У првом и 
другом пише: „И отац твој ... У деветом реду година: 
„1887.“ Десети и једанаести ред повезује реч: „Жена“. 
Остали редови нису читљиви јер су слова урушена. 
Супротни, леви бок је лакши за обраду података. 
Уклесан крст „шапа“, 12 х 10 центиметара.

Испод пише: О В А Ј С П  / О М Е Н П О /  Д И Ж 
Е Б Р / А Т Л У К А / И С И Н / Р А Д О В И Н / 1 8 8 
9. Г.

Бок украшава, плитко урезан длетом, вијугави 
орнамент грожђа са два грозда. Веско Милинковић 
помену да је Радовин његов ђед (очев отац) и да 
жали што се пешчар незаустављиво круни. Када се 
камен буде претворио у прашину, подићи ће на том 
месту исти такав, нов крајпуташ ...

До овог споменика је сиво-бели крст крајпуташ 
од кабларског пешчара. У ликовној форми елегантно 
исклесан. Издваја се лепотом и обрадом велики 
тролисни крст (40 х 40 cm) занимљивих шара по 
крацима. У средини крста је краљевска круна 
двоглавог орла, испод круне три реда ситних слова у 
рељефу која се распадају на додир чишћења четком 
или прстом ради бољег читања. Разазнаје се други и 
трећи ред: „спомен ратника“.

Истоку, путницима намерницима окренуто 
је лице крајпуташа. У раму, удубљењу (33 х 62 cm) 



бордура са две каријатиде лево и десно, као 
стилизоване кићанке. Између њих је текст:

НА / гробовима у туђини / ни, неће српско цве 
/ ће, нићи поздравите / наше миле, неможе / мо, 
никад, стићи / МИЉКО / М / МИЛИНКОВИЋ, из / 
Том, Поља вој, 4 ч / П бат, х п.пука ка / дровског, у 
свој / ој, 21-ој год, погину / у враништу – у / Албани, 
септ / ембра, 1913-год.

Испод слова су четири стилизована цвета 
рељефа, један до другог. У потпису испод њих: 
„Каменорезац, Миленко Милетић, Богданица“. У 
дну спомена, постоји место за паљење свећа као 
стражарска кућица, 15–13 cm. 

Бочне стране (17 cm) су празне. У наличју 
спомена (ширина 42 cm) назире се плава боја којом 
су слова „молана“. Испод крста (10 х 6 cm) је 19 
редова слова: „Наш мили и никад заборављени 
брат Раденко Л Милинковић на Том. поља 4. чете II 
б. X пука I поз. у своих 30 г. умро – 14 – У 1915. год. 
у Баенцу. Овај спомен подиже им брат Радовин и 
сестра Борка и Зорка 1926. г.“

Овај крсташ, „двојни крајпуташ“ је виши 
(170 cm) од свог старијег сабрата и очуванији.

Миљко и Милинко су очигледано били браћа, 
али не рођена. Нажалост, других података о њима 
нисам нашао, сем што ми Веско рече да су му то 
„деде од стричевске стране“. 
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БОГДАНИЦА III

Ћерка једина оцу своме

Пут који иде планини Маљен је административна међа у Богданици према пожешкој 
општини. На Тометином пољу надморска висина је између 650–700 метара. Ту обитава 
442 домаћинства. Између два крајпуташа Милинковића и овог трећег, нема ни сто 
метара. Дели их пут и спаја 16 кућа Бајића, Стојановића, Милинковића, Вукашиновића и 
Миловановића...

Испред младог цера сиви се пешчар добро постојан. Он није много висок (135 cm), 
али има капу, кров на четири воде (50 х 57 cm).

Крајпуташ ако има уклесан људски лик или фигуру, посматра пут и оне који 
пролазе мимо њега, без обзира која страна света је. Овде је друму и југу окренут војник, 
Јован Павловић. Име и презиме уписано је длетом и уоквирује његове образе. Човек у 
шајкачи, изнад капе крстић, 5 х 5 cm. О десном рамену пушка, на левом боку бајонет. 
На грудима орден. У ширини 40 cm и висини 116 cm, клесар, каменописац изразио је 
своје мајсторство у пропорцији људске фигуре и једноставном приказивању гардеробе 
ратника.

Сунце зором обасјава страну на којој пише у 16 редова: „Јанко Павловић из Бог-
данице живијо 26 г. а погибе 4-ог новембра 1885. г. У српскобугарскоме рату на 
владисавцима бранећи српску отаџбину осташе му кости на бојном пољу.“

Изнад ових слова лежи дуборезом „грчки“ крст, 20 х 22 центиметра. Између њега и 
цитираних слова још једно хришћанско обележеје, крст „шапа“ 11 х 11 cm.

Лева, бочна страна (20 cm) има урез грчког крста и слова:
Овај / путни / спомен / сподиже / његова / једина / ћерка / Љепосава / са своим / 

мужем / Илијом / Радова / новића / из Томе / тине / поља / у 1907 г.
Супротни бок је украшен истим крстом, цветном орнаментиком лозе, са два грозда и 

два цвета.
При дну споменика, каменописац Вељко Јанковић из Љутица потписао је себе и свог 

сина желећи да се очигледно похвали свима онима који виде овај успели спомен, да у 
његовој породици златна жица каменорезаца се наставља...



БОГДАНИЦА IV

Фрула и двоенице

Најскривенији део Богданице иде водотоком речице 
Тиње. Село покривају гола брда Тометиног поља и 
Дружетића.

Душко Јеремић, ветеринар, обилазећи послом 
ове крајеве нашао је крајпуташ у домаћинству 
Радисава Кнежевића. То је једина кућа тог 
презимена у широј околини. Катастарски припада 
Богданици, додирује је вода Тиње која је природна 
граница са Дружетићима. Лепо место за спомен. 
„Речима их жали родбина2. А ликом их слави сеоски 
уметник.“ Заклоњен брдом у равни крај реке, до 
њега се може доћи одозго, путем и са бока, ћупријом 
преко воде. Још се бели кабларски камен. Капаш 
четвороводног крова који се на додир љуља. Срећом, 
стуб споменика чврсто стоји у земљи.

Први пут после обрађених двеста споменика, 
видим уклесану људску фигуру на коњу. Мушкарац 
зрелих година у антерији, са фесом на глави. 
Изнад капе, крст „шапа“. Име и презиме покојника 
крупним словима раздвојени лево и десно. На десној 
страни лица спомена пише: ВОИ, испод, ПЕТ. У 
левом блоку камена се наставља: ЈИ, испод уклесано 
КОВИЋ. (Војин Петковић). Ова страна је лице 
спомена и окренута је југоистоку.

Поменута слова и делови ношње мушкарца, 
релативно скора свежа зелена боја поцртавана. Лице 
и наличје спомена има ширину 42 cm.

Окренуто планини Маљен и изворишту Тиње, 
наличје спомена има грчки крст (13 х 13 cm), са 
венцем около који је накнадно освежаван златно-
жутом бојом. Испод пише: „Овде одморене кости 
и тело упокојеног Воина Петковића из Богданице 
пратећи тужно у гробље које поживио са радно 35 
г свог живота у најљепше доба ожалости мајку 17 
августа 1896 Бог да му душу прости.“

Десна бочна страна (21,5 cm) у горњем делу 
стуба је оштећена, али је читава уклесана цветна 
орнаментика, испод које је 17 редова слова, на прва 
четири реда нечитљивих.

----- И ТУ / ----- ОДИ / ----- ВОДИ / ---- ГУ МА / 
ЈКА ВАСИ / ЛИЈА И ЊЕ / ГОВИСИНО / ВИМИЛЕН 
/ КО ДРАГИ / ША СТАНИ / ШАИВЕЛИС / АВ И 
ЊЕГ / СУПРУГА / МИЛОИКА / ДА ИМ СРЦ / 
ЖАЛОСТ / ПРОЂЕ

Супротна бочна страна је изузетно занимљива 
у симболу. Уклесане су двоенице (28 cm) и фрула 
(58 cm). Покојник је био музичар или волео да 
свира. На основу текстова може се претпоставити 
да је стуб капаш (висина 120 cm) надгробник, али 
нема трагова и сигурно није постојао доњак, плоча 
гроба. Овај „наставак“ надгробника није правило ни 
обавеза у спомен, али су га по неписаном правилу 

21



подизали имућнијима. У наводу,... „пратећи тужно 
у гробље“, помињање воде на десном боку спомена 
наводи на мисао да се Војин удавио у Тињи, можда 
спао с коња, а то место обележила је породица 
крајпуташем. У горњим селима милановачке 
општине, поред Дружетића, ово је једина кућа 
Петковића. Они су се раселили долином Западне 
Мораве до Чачка и у Луњевици под Вујном.

Као сваки рођени Прањанац, колега Милан 
Чаворовић није одустајао у својој упорности. 
Пронашао је свог друга из учитељске школе, сада 
професора математике у Чачку. Његов отац Војин 
добио је име по свом деди, Војину Петковићу, „који 
је у 35 години пев’о негде у кавани око Ваљева. 
Припало му тешко, пао пред прагом своје куће 
и после два дана умро на постељи, прича се од 
срдобоље“. Све ово телефоном говорио нам је 
Станишин отац, Војин, старац који се ближи деветој 
деценији живота.

„Мој деда и имењак, сахрањен је у гробљу на 
Тометином пољу. Два села, Богданица и Тометино 
поље, припадају двема општинама а имају 
заједничко гробље. Онај спомен белак у долини је 
крајпуташ. Сећа и обележава место где су дедине 
кости одмарале на путу ка вечној кући...“
2 Branko V. Radičević, Plava linija života, Beograd, 1961, стр. 6.
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БОЉКОВЦИ

У овом селу постојао је некада манастир. Данас, 
Бољковци имају цркву посвећену Светом Николи, 
изграђену пре 166 година (1839–1843). Више цркве 
су два гробља, старо и ново. Њих спаја и раздваја 
стрми пут који води у брдо.

Пред црквеном оградом, окренутa варошици, 
стоје два каменолика обележја. Крајпуташи новијег 
датума, војницима погинулим 1943. и 1947. године.

У Бољковцима се крајем новембра и почетком 
децембра месеца 1914. године налазио штаб I српске 
армије и војна болница. Многи ратници подлегли 
тешким ранама сахрањени су више цркве, идући 
путем узбрдо са леве стране. Том гробницом 
отворено је ново гробље. Бољковчани и Друштво за 
неговање традиције ослободилачких ратова до 1918. 
године из Г. Милановца обележили су то место пре 
пар година спомен-плочом.

Неколико деценија старије спомен-обележје, 
плочасте форме, на истом је месту испод младог 
цера.

СВЕТОЗАР С. КОСТИЋ
пешадијски мајор
+ 27. новембар 1914.
НА ГУКОШУ
СПОМЕН ПОДИЖЕ СИН СТЕВАН

Општински матичар и 
службеник неколико месних 
канцеларија, Рајко Глишовић, 
много ми је помогао својим 
познавањем сељана и исто-
рије ових крајолика.

Официр Костић је 
родом из Доњих Бањана, 
села у љишкој општини, 
поћи Лалинцима. Погинуо 
је, како на белом мермеру 
пише, на Гукошу, месту крај 
Аранђеловца, данас познато 
еколошко и риболовачко 
Гукошко језеро.

Вероватно је био 
тешко рањен и издахнуо 
у бољковачкој болници I 
армије и сахрањен на сео-
ском гробљу. Тело је касније 
пренето у родни крај. Његов 
син Стеван овом плочом 
крајпуташком обележио је 
место укопа свог оца, или 
место где му је тело једно 
време почивало. 
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БОЉКОВЦИ I И II

Испод једне крушке

Између амбуланте и поште, је дво-риште и кућа 
Недељковића. На „ленију“ гледа крушка и под њом 
два крајпуташа. Видљиво је њихово преправљање и 
цементним млеком „враћање“ у живот.

Виши стуб пепељастог камена има висину 
138 cm. У пречнику (38 cm) очуван Христов моно-
грам, у форми звездастог крста (32 х 40 cm) са 
јабучастим постољем. Испод шест редова слова врло 
занимљиве садржине: „Рањен код овдашње цркве 
грешком његовог брата В. Поповића“.

Лева бочна страна, (26 cm) уклесана пушка и 
бајонет на цеви. У супротном боку умножени крст 
плитког рељефа, испод уклесано пет редова слова, 
али се не могу читати јер је спомену преблизу, на пет 
центиметара, примакнут суседни стуб-крајпуташ.

Леђа спомена, стојећа мушка фигура у рељефу. 
Млад мушкарац, руку уз тело. Изнад главе лучно 
пише: Поповић. Над презименом, три реда оште-
ћених слова. Други и трећи ред се релативно могу 
рашчитати:

ТОМЕ ВАКОМ ЛАД / ПРОБЛЕМУ
И овде, у наличју спомена има проблема тзв. 

велике примакнутости. Дрвена ограда, тараба, је 
прислоњена камену те је свако даље детаљније обра-
ђивање натписа неизводљиво.

Поповића у Бољковцима више нема. Овде је 
живео парох Илија, који је имао синовце, Василија 
(стар 13 година) и Јевту (8 година).3

Браћа Поповићи се на крајпуташу помињу 
иницијалом почетног слова имена и случајем 
рањавања у порти бољковачке цркве, те је врло 
вероватно да се догађај и овај спомен на њих односе.

Други спомен, тик уз подигнути је нижи и доста 
оштећен. Горња половина је преломљена. Мере 
овог стуба 65 х 32 х 20 cm. Назире се на десном боку 
плитки рељеф поновљеног крста и на лицу пар 
слова. То је све, нажалост.

Мештани немају причу о ова два спомена. 
Рекоше само да су често ломљени ударом камиона 
и трактора, и поново обнављани. Пар година су 
лежали у каналу, али су их исправили и померили 
ближе огради и крушци дворишта Недељковића.

3 Државни попис становништва 1862/63, Општина Горњи 
Милановац, приредила мр Ана Столић, Музеј рудничко-
таковског краја, Горњи Милановац, 1997, стр. 276, бр. 13.



БОЉКОВЦИ III

Мајка јединцу

Преко пута два крајпуташа куће Недељковића, 
испод асфалта, где пут одваја за брдо, у Мијаиловиће 
и Тодоровиће, накривљен и окруњен крајпуташ од 
камена из Врановца. Спомен подигнут на имању 
покојног Богољуба. На цркву и исток гледа фигура 
војника, руку уз тело.

На левом боку пише: „ОВАЈ СПОМЕН ПО-
ДИЖЕ МУ ТУЖНА МАТИ ЊЕГОВА ЈЕДИНОМ 
СИНУ 29. ЈУНА 1878.Г.“

Испод текста је окруњени део стуба који је имао 
умножени крст. Супротна бочна страна (38 cm) са 
урезом пушке и бајонета. У наличју на запад гледа 
умножени крст 47 х 32 cm. Рад истог мајстора, 
идентичног камена, врло сличних димензија, као на 
породици у Ручићима. 

„ПРИЂИ ТЕ / ПРОЧИТАЈ / ТЕ ОВАЈ СПО / МЕН 
ПОКА / ЗУЈЕ ВОЈНИКА / II КЛАСЕ АЛЕК / СИЈА 
ИЛИЋА / ИЗ БОЉКОВА / ЦА КОИ ПОЖИ / ВИ 25 
А ПО / ГИБЕ У РАТУ / НА КЛАДНИЦИ / 19. ЈУЛА 
1876 Г.“

Овај заборављени јунак сачувао је постојаност 
читљивости својих слова, да онај ко га примети има 
шта и да прочита. 
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БОЉКОВЦИ IV

Крст изнад школе

Тоциљњак-крст, прислоњена тараба уз њега. 
Грубо тесан. Димензије 70 х 46 х 20 cm. Благо зао-
бљен у облику крста, очигледно поново стављен. 
Бочне стране празне, лице и наличје по средини 
имају уклесано удубљење, као нишу, ширина рама 
40 cm. Парче које се види нема словних знакова ни 
бројева, али испред овог крста и тарабе је спомен 
плоча уклесана од мермера, посвећена Душану и 
Радојку Поломац, који „Издахнуше за ослобођење 
и уједињење Домовине. Стрељани као таоци 1917. 
године.“ Ово обележје им је подигла месна заједница 
и основна школа. 

Могуће да се плоча односи на крајпуташ који јој 
се прислања уз леђа.
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БОЉКОВЦИ V, VI И VII

У порти Светог Николе

Шест стубова у порти цркве. За три се поуздано 
може тврдити да су крајпуташи. Четврти нема 
писаних трагова крајпуташких, али његове 
карактеристике указују да и он припада овој „по-
родици“. Дубећи каменови подигнути у близини 
храма, временом премештени са својих изворишта 
да би се сачували од заборава и оштећења.

Најмлађи спомен, плоча „пирамида“ има мере 
100 х 24 х 9 cm. Може се читати: „Показује ратника 
Богдана Живановића. Живи 45. г. а погибе 4. нов. 
1914. г. спомен диже син Богољуб, ж. Драгина и 
унуци Радослав и Мирослав.“

Селидбом, ови споменици су укопани више него 
што треба тако да стојећа фигура младог мушкарца 
вири из земље од појаса навише. Млад војник, руку 
уз тело, без оружја у ставу мирно. На левој страни 
груди уклесан орден крстоликог облика. Изнад главе 
војника лучно уклесано: СВЕТИСЛАВ ПРОТИЋ. У 
истоку (лице) испод умноженог крста пише: „Овај 
спомен показује војника I класе“... Остало је укопано. 
Види се у левом боку горња половина уклесаног 
орнамента пушке и бајонета, окренута у вис. На 
супротној страни пише: „Светислав Протић кои у 
30“. Овај сиви камен, 82 х 42 х 30 cm, има главицу 
(јабука) 28 х 14 cm, испупчење за капу.
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Уз овај крајпуташ, укопан је још један стуб, 
38 х 32 х 21 cm. Види се западу окренут тролисни 
крст плитког рељефа. Ова два укопана стуба можда 
су преломљени и сачувани комади „посађени“ 
у порту да се спасу од заборава. Најближи путу 
и тараби је најоштећенији, а највиши спомен. 
Његове мере су уобичајене: 150 х 48 х 36 cm. По 
боковима распуцао камен који се круни. Чита се 
само пар слова: „БРАТ ГОЈКО И ЊЕГОВА ЖЕНА 
МИЉАНКА“. 

29



30

БОЉКОВЦИ VIII

Четворне задушнице у Пантићима

„Историја нам се понавља. Разлика је што су сада 
методе другачије, модерне. Тиме су наше жртве у 
овим, савременим ратовима веће и дуготрајније. 
Био сам референт у ТО (територијална одбрана), 
док је нису растурили. Сада сам у војном одсеку. 
Чекам пензију. Још пар година. Уводим ову децу 
у евиденцију, спремам картоне за регрутацију 
будућих војника. После иду у војску. И тако, до 
нове генерације... Ако залуташ, ма нећеш сигурно, 
ти питај за кућу Мишуке Пантића. Мало ко у 
Бољковцима зове ме именом, Милосав. Наши стари 
су увек више волели мушку чељад. Надимак ми је од 
малена. Тако су ми тепали, Мишука.“

Бољковачка река извире у Врнчанима. Њен 
ток прати пут за Диће где се стапа у Ибарску 
магистралу а речица ниже села постаје Лалиначка 
и увире у Драгобиљ. Улазећи тако у Бољковце, 
црква је са десне стране а две кафане, лево и десно. 
КОД КРТИЦЕ, кафана Радоша Недељковића и 
Бифе – Поломац, Драгана Поломца. Постоји још 
једна кафана, некада КРЧМА НЕДЕЉКОВИЋА. 
Сада је зову ТАЈНА. Власништво је земљорадничке 
задруге а њена историјска тајновитост што је у 
њој боравио и одседао, војвода Живојин Мишић 
у време Колубарске битке. После Поште и Месне 
канцеларије, пут лево води у заселак Кичер. Пред 
Белаџином воденицом, која је утихнула пре 20- ак 

година, је одвајање путева. Опет лево. Прође се 
газом вода или пешице дрвена ћуприја за једно. Пут 
лагано прави лук десно и води у успон на брдо Кик 
(409 m н. в.). Три километра има до кућа Пантића. 
Ако је снег, „обујте ауто у тврде опанке“. Пешак, пак, 
да се обуче добро. Са врха брда леп видик, али у ово 
доба ветар реже. Када се изађе на Кик, раван је и пут 
благо спушта. Са леве стране, на обали ограђено 
крајпуташко обележје које има прескоку (прелаз), да 
му се лакше приђе.

Спомен је новијег датума. На бетонском блоку 
(70 х 52 cm) је сива гранитна плоча (40 х 60 cm), на 
њој уклесане речи:

ПАЛИМ
РАТНИЦИМА
1912 – 1918.
ПАНТИЋИ
ТИКОМИР
ДРАГУТИН
МИЛУТИН
МИЛИВОЈЕ

НА ПЕТРОВДАН
1993. Г. ЗАХВАЛНИ
ПОТОМЦИ
У горњем, левом углу је урез крста. Спомен 

учвршћен јаким темељом на бетонској цокли 

(75 х 30 cm). Споменик новијег датума је духовна 
обнова и замена за уредно сложене остатке крај-
путаша лево од гранитне плоче. Комади стубова су 
поређани један на други као војска, под конац. Нису 
читљиви. Шљункаст Врановачки камен није победио 
зуб времена. Заборав су савладали потомци. По-
вратком у Милановац потражих Милосава:

„Симо Пантић је учесник Јаворске битке. Тамо је 
погинуо. Његов син Илија преживео је ту кланицу 
људи и допремљен кући рањен. Држава је тада 
давала војсци повластице за куповину земље. Илија 
је имао пет синова и три ћерке. Четири сина нису се 
вратила кући...

Тикомир је страдао у голготи преласка преко 
Албаније, у зиму између 1914 и 1915. године. 
Драгутин у Првом балканском рату 1912. године. 
Милутину се губи сваки траг испред Пећи. 
Вероватно је страдао од Арнаута почетком Првог 
светског рата. Миливоје у повратку, пробијањем 
Солунског фронта септембра 1918. године. Несре-
ћним случајем гине као артиљерац у јужној Србији. 
Експлодирао му је топ при пуњењу. Били су без 
чинова. Њихова имена уписана су на плочи наше 
цркве“.

„Мој деда Панто био је најмлађи. Ћерке: Зорка, 
Даринка и Лена остале су до удаје у кући Пантића. 
Миливоје и Тикомир пре ратова беху ожењени. 
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Имали су по две ћерке, али су две врло младе умр-
ле још као девојчице. Тикомирова ћерка Душанка 
удала се у Бољковце за Аврама Аврамовића. 
Злата, Драгутинова ћерка у Полом, за Гвоздена 
Деспотовића. Сваке године за Ђурђиц Деспотовићи 
нама ломе колач за славу.“

Док сам завршавао фотографисање, угледах 
погурену фигуру старца који се ослања на штап, 
полако „суљка“ пртином и приближава се. Пријатно 
је био изненађен мотивом мог доласка. Питао сам 
деда Микаила за околне куће; „Пантића сада има 
три домаћинства а некада је ту било једанаест живи’ 
оџака. Оно тамо су Еровићи. Њих је исто три куће. 
Аксовића две, Трнавца само једна. И ја ћу доле 
до варошице. Иди ти, ако журиш. Нећу ја пре, ни 
доцније, но што је записано. Сви ’оће у Милановац. 
Одатле би да се докопају Београда. Ови Београђани 
би чак до Америке... Кажу прија им тишина и чист 
ваздух. Па који сте мој, ишли одавде.“

Мишука рече да су четири крајпуташа поди-
гнута 1921. године на Петровдан.

„До те године, моји узалудно чекаше глас да 
се неко од синова из ратова жив врати или бар 
да им за гробове јаве. Мук. Судбина, говорио је 
деда. Споменици нису били од трајнијег камена 
ни богатије одклесани, материјално стање у кући 
то није дозвољавало. У оно време, један спомен 

много је коштао, замислите тек четири. Баба Лена 
је имала два сина; Гојка, Радојка и ћерку Радмилу. 
Црна тројка четника стрељала их је 1943. године 
изнад Теочина, поћи Равној Гори. Неспоразум, 
тако рекоше. Несрећа, кажем ти. Деда Панто, 
као најмлаћи и једини преостали син, оженио се, 
изродио два сина и три ћерке. Његов син Божидар, 
роди са својом женом Олгом нас четворо; Петра, 
Мирјану, Новку и мене најмлађег, Милосава. Отуда 
тај надимак, Мишука.

Сви заједно, спомен смо обновили на Петровдан, 
1993. године. Она луда хиперинфлација је разлог 
што спомен није већи и скупљи какав су преци 
заслужили а ми хтели да подигнемо. Најважније 
је да их нисмо заборавили. Време је ова, претходна 
четири спомена учинила трошним. Остатке смо 
оставили крај плоче. Свештеник је служио парастос.

Мој син Никола у Гимназији написао је ди-
пломски рад о Јаворској бици. Добио је чисту 
петицу. Видиш, историја се понавља.“
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БОЉКОВЦИ IX

Покајао се слуга

Овај спомен који документујемо, знатно је старији 
од савремених, али изгледом подсећа на младо 
подигнуте.

Из центра села пут све мање вијуга и благо 
шири видик пратећи речни ток ка Дићима. Испред 
куће пензионисаног Милоша Аксентијевића 
(врло познатог и необичног директора бивше 
земљорадничке задруге), са леве стране пута 
заклоњен шибљем, назире се крајпуташ, танке плоче. 
Спомен правих, једноставних линија. Скроман и 
обичан. Плоча, бело-жућкастог мермера обликом 
прави купу, има висину 77 cm и широка је 29 cm. 
Дебљина овог машински обрађеног камена је свега 
5 cm. Испод је камена цокла 47 х 10 х 21 cm. Само на 
једној страни (југоисток) има слова и уреза. Плитко 
уклесани крст (8,5 х 6 cm) поцртан је црном бојом. 
Испод је у плочи узидан црни мермер 21 х 19 cm и 
уклесана на њој слова:

ВЕСИЋ / СВЕТОЗАР / СПОМ. ПОДИЖЕ / 
НЕДЕЉКОВИЋ / ГОЈКО

Осталих података нема. Најближа кућа, на чијем 
имању је спомен, напуштена је. Срећом, дешава се 
да неко од мештана наиђе. Успоравао је свој бицикл 
седи човек. Још у покрету почео је да прича: „Био је 
он слуга. Сирома’ и усвојен. Родом из Лалинаца...“

Наш саговорник стаде, пружи руку и представи 
се: „Илић Добривоје из Бољковаца, стар 70 година.“

„Да вам кажем. Весића нема у Бољковцима. 
Нешто се Светозар замерио, тако се прича, са својим 
газдом, Гојком Недељковићем, оцем кафеџије Ра-
дише Кртице. У бесу запалио шталу, амбар, магазу 
и сва сена. Ујутру нашли га обешеног испод моста, 
доле на реци.“

Газда Гојко је подигао овај спомен на имању 
слугином. То је сада парцела покојног Павловић 
Превислава, а води се на његову ћерку Ђулијану. 
Плоча спомена је врло климава. Временом ће се сама 
урушити.

Сине мој, нема ко да усправи ни прошће. Име су 
му уписали да гледа на мост и речицу где се обесио. 
Не знам годину када је то било, али сигурно је, 
између два светска рата, ако не пре...“

Између Бољковачке речице и овог спомена 
крајпуташа слуги Светозару, са доње десне стране, 
под обалом пута је крајпуташ новијег датума 
подигнут 1950. године. Подигли су га „незнаном 
детету из бежаније, Живојин и Ковинка Павловић“. 
Нису им се у браку „обдржавала“ деца. Имали су 
две кћерке а желели су и сина. Неко их је из села 
посаветовао да подигну крајпуташ незнаном детету 
из бежаније и „откупе тако себе и грех села“.

Жеља им се остварила. После пар година, 
1955. године родио им се син али он сада живи у 
Француској.
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БОЉКОВЦИ X

Ранђијин гроб

Мештани су у кафани сумњичаво вртели главом... 
„Далеко је то. Пут није лош, поред цркве води уз 
брдо, али снег је велики. Не може се колима до 
Мијове куће. Пређе се вода газом и држите десну 
страну пута. Две дрвене ћуприје има да пређете. 
После другог мостића, други пут лево води до задње 
куће, Мија Радојичића. Његово је домаћинство горе, 
а изнад вис Танка коса. Сви знају за Ранђијин гроб. 
Он је на имању Душка Лучића.“

Када задихани стигосмо у двориште, домаћин 
се појави. Гологлав, плав човек средњих година. 
Стављајући цигарету међу усне, потврди, он је особа 
коју тражимо. „За вас варошане, то није тако близу. 
Има узбрдица. После ћемо да пијемо каву и ракију, 
чим се вратимо. Док није сунце угријало, кад оде 
мраз, спадне иње, земља се раскрави а ми ћемо да се 
ублатимо.“

Пратећи нашег горштака сазнадосмо да се 
релативно касно оженио. Он и супруга су у селу, 
двоје деце уче средњу школу у Милановцу. Био је 
Мијослав трговац две деценије. У међувремену, 
задруга се угасила као и многе по Србији. Шума 
украшена ињем пресијавала се под зубатим сунцем. 
Изласком из шумарка, ушли смо на обрежак и голу 
раван. „Тамо ћемо десно. У цероваку је очуван белег. 
Заклонит од људи. Овде је надморска висина преко 
460 метара. Лети док пластимо, увек пирка ветрић. У 

сезони, печурака има доста. Некада за кило вргања 
могао си да купиш кондуре, одеш у кафану на кило 
печења и наручиш кило-кило (литар белог вина 
и литар киселе воде), и да ти још остане. Данас, за 
килограм осушене печурке ни пар кондура не могу 
да купим. Политичари. Убише село.“

У шуми, на њеној ивици која стрмо пада у 
дно брега, међу младим церићима сиви тесаник, 
рањачки камен пирамидалног облика. Измерена 
висина 87 х 27 х 18,5 cm. Бочне стране и леђа споме-
на, празни су. Десет редова плитко уклесаних слова 
окренуто на југоисток. Изнад је тролисни, Лазарев 
крст 13 х 13,5 cm.

Милован објашњава: „Овај потес је међа села 
Бољковци и Угриновци. Место надгобника припада 
мом имању. Тамо напред, на оном брегу била је 
њихова кућа. Милисав Аврамовић, купио је кућу 
од Ранђијиног рођеног брата, Рајка Лучића. Ранђија 
беше удата. Имала је ћерку Милојку. Умрла је 
Ранђија у време Првог светског рата а највеће борбе 
су се овуда водиле. Још се познају канали од ровова. 
Прича се, разболела се Ранђија. Сахрањена је ван 
гробља јер се није смело у варошицу у то време а у 
цркви пред иконостасом Швабе наложише ватру.

За мужа Ранђијиног се ништа не зна. Шурак га 
је брзо истерао са имања. Њена ћерка Милојка је 
после била слушкиња по околним селима. Јездимир 

се колико – толико одужио својој тетки овим 
споменом.“

Док смо се враћали, разведрило се потпуно. 
Видело се неколико кућа по брежуљцима, али 
Милован рече да су та огњишта одавно угашена.



34

ОВАЈ
СПОМЕН П
ОКАЗУЈЕ РА
НЂИЈЕ РАБ
КОЈА + 1915
Г. СПОМЕНУ
ЈЕ БРАТАН
ИЋ ЈЕЗДИ
МИР
1930. Г. 



БОЉКОВЦИ XI

Браћа Вербићи

Код аутобуског стајалишта „Дудић“ је домаћинство 
Вербић Драгише, Љиљане и Катарине. Крупан и 
љубазан млади човек, Драгиша води нас иза куће 
и објашњава да је пре 10-ак година крајпуташ 
померен на ово место. Био је преблизу пута. На овој 
завојници редовно се дешавало зими да аутобус 
или камион склизне с коловоза и закачи споменик. 
Зато су га преместили до салаша на сигурније. Ни 
ту није био миран, закачила га је „поасила“ јуница и 
преломила камен.

Стуб сивог камена благо заобљен у вршном 
делу целом ширином. Висина дубећег биљега из 
једног комада је 146 cm. Доњу половину чини цокла, 
40 х 30 х 23 cm. Горњи део је 106 х 16 х 24 cm. Леђа 
крајпуташа и десни бок празни су. На страни окре-
нутој северу и друму у лицу спомена пише:

ПЕТАР
ВЕРБИЋ
ЖИВИ 46 Г
ПОГИБЕ У РА
ТУ 1914 Г
СПОМЕН ПОД
ИЖУ СИНОВИ
ДРАГОСЛАВ
ДМИТАР
Изнад ових 9 редова слова је орнаментисани 

крст 15 х 13 cm. Лева бочна страна наставља се 

такође словима, али у 10 уклесаних редова: „Обрен 
П. Вербић живи 21 г. погибе у рату 1915 г. Спомен 
подиже син Лександра Вербића.“ У словима која су 
последња одозго надоле, ближе земљи, приметна 
је розе боја. Када се загребе оштрим предметом 
канал уреза, појављује се првобитни слој црне боје. 
Драгиша се вајка немарности укућана што нису онда 
пре деценију оградили камен, не би се догодило да 
га сада говече закачи.

„Звали смо попа да освешта крајпуташ. Било је 
лепо јер се окупила фамилија. Испекли смо јагње. 
Петар и Обрен су браћа. Обрен је рођен 1849. године 
а Петар 1869. г. Нису се вратили из ропства. Били су 
обични војници, тако су и уписани у спомен плочи 
наше цркве. Ми, Петрови потомци, живимо овде, 
Обренови доле ниже са оне стране пута и потока. 
Добро се слажемо и обилазимо редовно. То су де-
дови заслужили.“
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БОЉКОВЦИ 

Необележени

Велики је број усамљених надгробника који нису 
обележени, само се прича, „Ту је неко сахрањен, 
обиђи место, немој га орати, грехота је газити га“.

На потесу Јелет, од ручићанског гробља ка 
Миличића вису у Бољковцима, постоји необележено 
гробно место. У њиви Јелић Реље, кажу нашли су два 
војника мртва и укочена. У самртном ропцу гушања, 
међусобно прободени бајонетима српски и аустро-
угарски војник. То се догодило у време Сувоборске 
битке (Рудничке офанзиве) у зиму 1914. године.

Оваквих тачака, расутих костију, сигурно има 
више. Они који о томе нешто могу да кажу помрли 
су или престарили да оставе у наследство својим 
потомцима причу о тим загонетним местима које 
свако село има.



БРЂАНИ О

Они више не постоје

Могла би да се напише посебна књига о спо-
меницима – крајпуташима којих више нема. Њихово 
физичко присуство избрисало је ново време људског 
немара и непажње. Сећање на њих постоји само 
за живота оних који их затекоше ту где су били. 
Следећа генерација више нема ту слику и све одлази 
у неповратни заборав.

Сачувани рукописи и објављене хронике места 
могу да помогну. У врло детаљној монографији о 
свом родном селу Брђанима (издање штампано 
1999. г. на 743 стране), др Миломир Глишић пише 
о крајпуташима којих више нема, а пре неколико 
година постојали су:

„У пољу са леве стране Деспотовице, наспрам 
фабрике „Шумадија“, на једном од удута некадаш-
њег манастирског имања, налази се доста дотрајао 
споменик на коме се могу прочитати само неке 
речи: „...храбри младић поживи 20 лета, пресели се 
у вечност 1842. г. Радован брат ...“

Према предању овде је сахрањен младић који 
се утопио прелазећи набујалу реку на „броду“ који 
се овде налазио, преко кога је некада ишао пут ка 
Прељини“.4

Држећи се ове књиге за терен Брђана био сам 
упоран. Није помогло. Два момка, мештанина, 
риболовци, помогли су ми у тражењу белега, али без 
успеха. Ни камена више нема.

„У засеоку Парлог, у дворишту бившег дома 
Радована Топаловића налази се јединствен спомен-
камен који је првобитно био спомен крајпуташ 
јаворском ратнику из 1876. године Стевану Марко-
вићу из Семедражи. На њему је уклесано: „Спомен 
овај подиже му Никола Марковић.“

Како је овај бивши крајпуташ доспео у дво-
риште 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 
лице куће, уклесане су ове речи: „Ову кућу начини 
Радован Топаловић са његовим синовима Костом 
и Живојином и Павлом 1883. г. – Мајстор ове куће 
Петроније Савић“

Кућа је временом порушена а овај необични 
спомен-камен остао је да прича ову невеселу 
причу.“ 5

4 др Миломир В. Глишић, Брђани, Горњи Милановац, 1997, 
стр. 164.

5 др Миломир В. Глишић, Брђани, Горњи Милановац, 1997, 
стр. 163.
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Други је имао два везана, спојена крста, тзв. 
шапа крст. Испод је писало у наличју: „Мила браћо 
и читаоци приђите прочитајте спомен војника III 
чете II бат. Рудничке бриг. МИЛОСАВ ВУЈОВИЋ 
(рођ 1845.) из Брђана поживио 25. г. а погибе на 
Кладници борећи се...“

У лицу спомена окренуто северозападу писало 
је: „Са Турцима 1876. споменуше га зет Сретен 
Јоваше (треба Јовашевић) из Прељ (Прељине) јаран 
Тешић из Брђана 1895. г.“ 6

У фотодокументацији аутора поменуте књиге 
постоје две црно-беле слике овог крајпуташа 
снимљеног 27. августа 1983.г. На лицу стуба фигура 
војника, изнад главе лучно пише Стеван Марковић. 
Друга фотографија је наличје спомена и накнадно 
уклесаних шест редова слова, тзв. „нових речи“.

Трећи спомен коме више нема трага налазио се у 
брђанској клисури испред црпне станице „Рзав“.

„У првој кривини, на заравни где је некада 
била манастирска воденица, лежи оборен велики 
споменик на коме се једва могло прочитати: „ЗДЕ 
почивает раба Божја Милутина престави се 1845.г.“

„Споменик је саграђен од розе грабовичког 
камена, украшен бројним крстовима. Претпоставља 
се да је подигнут неком од путника овог друмског 
правца или монаха манастирске воденице. По 
казивању мештана споменик је оборен непажњом 
(машинама) приликом изградње Ибарске магистрале 
1960. године ...“

Четврта група непостојећих је најинтересантнија 
јер се ради о два споменика. Њихово место било је 
у њиви крај пута, данас наспрам „Куће другарства“, 
покојног Бате Кнежевића. Оба спомена су изваљена 
ударом камиона приликом превртања 1980. године.

На фотографијама Миломира Глишића виде се 
разноврсни и лепи крстови на стубу. Један виши био 
је преломљен и на њему се чита година: 1876.

6 др Миломир В. Глишић, Брђани, Горњи Милановац, 1997, 
стр. 164.
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БРЂАНИ I

Механџија себи

Чувено здање, „Радојкина кафана“, још увек није 
променила своју намену, ни име по својој најпозна-
тијој власници, баба Радојки Савић. 

Заштитни знак кафане је храст који наткрива 
терасу и крајпуташ, чувар села. Ђорђе Јелић, 
механџија, испред своје кафане подигао је себи 
крајпуташ за живота и на њему оставио аманет ...

Спомен огромне капе, обрастао маховином. 
Висина стуба два метра и 15 центиметара. Капа је 
70 х 70 cm, дебљина њене плоче 12 cm, висина 32 cm.

Жути пешчар – тоцилњак, патинирао мрко-
зеленкасто, урушава се. Лице спомена окренуто 
истоку. На врху исклесана српска круна (28 х 28 cm) 
са оцилима. У горњим угловима две седмокраке 
звезде, доле лево и десно, анђели раширених крила. 
Испод у полукругу пише: Ђорђе Јелић.

На предњој страни уклесана фигура до паса, 
нажалост, потпуно укруњена. Назире се у рељефу 
кубура за појасом.

Срећом, у фото-архиви Музеја рудничко-
таковског краја (Збирка откупа: Ацо Ђорђевић) 
има шест Ц/Б негатива (6 х 6) овог крајпуташа 
снимљеног пре 20 година.7

Лик Ђорђев у капи, фес са кићанком, зенице 
широке, дуги бркови. Закопчан до грла, десна рука 
стављена на груди. Лепо ишарана чутурица окачена 
о превој надлактице исте руке. Широк појас, за њим 

заденут јатаган и кубура. Висина попрсја 76 cm. 
Испод у раму 34 х 58 cm уписано 6 редова слова. Она 
више не постоје, отпала су, али се чита са сачуваног 
негатива:

ЗА СВОИ И / СВОИ ПОТО / МАКА СПО / МЕН 
31. ЈУЛИЈА / 1852.ГОД. / У БРЂАНИМА.

Лева бочна страна (49cm) и наличје празни. У 
наличју има плитко удубљен простор (31 х 90) као 
рам са лучним завршетком на врху. Можда је аутор 
спомена, или Ђорђе Јелић, желео још неки рад или 
текст на том простору.

У десном боку уклесано 262 слова и бројева, у 37 
уских и дубоко урезаних редова:

„На деснои страни споменика остављам тои 
последњи надпис с моиом драгом вољом као од 
1835. г. тако и од сада да манастиру Вуину кад год 
литургие будуће платежно буди кои моју меану 
било под закуп држао дужан да буде више речене 
литургие давати и тако, после мене мои син Андрија 
и док е мое фамилие и М. Вуина – Ђ.Е.1856.г.“

7 О споменику писао је: Радомир Станић, Споменик са 
тестаментом, Чачански глас, 20. септембар 1968, стр. 6.
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БРЂАНИ II И III

Један калфа – други слуга

У старом насељу, испод надвожњака Ибарске 
магистрале пређе се камени мост. Са десне стране 
постојала је крчма Милоја Јевтовића. После његове 
смрти зграда је деобом имовине подељена. Једна 
половина оронула и празна, а други део претворен у 
викенд кућу. Ту сам срео познаника и нашег земљака 
који живи у Паризу, Предрага Пјера Николића. 
Завршио је филмску режију у граду светлости и 
тамо остао. Наш сусрет је био ненајављен и срдачан. 

Упознао сам његову ћеркицу, 
Анабелу која беспрекорно говори 
српски, што је за нашу децу у 
туђини права реткост. Пјерова 
мајка, Станија, рече да су Милоје и 
његова жена Станојка њу усвојили 
и да су Јевтовићи дошли у Брђане 
1934. г. да отворе кафану.

Обриса крпом црно-белу 
урамљену фотографију тог здања 
из 1960. године. После тих година, 
трасирањем магистрале навише 
ка школи, за крчму је све кренуло 
низбрдо...

„Ова два крајпуташа нису 
била у нашем дворишту. Лежала 
су оборена крај друма. Пролазило 
је време. Увукли смо их унутра 

десетак метара, усправили и спасли. Испред терасе 
беху столови, велика липа и два багрема. Остала су 
само „њих двојица“, као подсетник једног времена“, 
објашњава Пјер Николић. 

Виши стуб црвенкастог грабовичког камена. 
Измерена висина 150 cm. Окренут путу уклесан 
војник у стојећем ставу, мирно без оружја. Изнад 
капе лучно пише: Крста Топаловић. Наличје 
спомена има звездасти двоструки крст и речи:

ОВАЈ / СПОМЕН / ПОКАЗУЈЕ / ВОЈНИКА КРС 
/ ТУ ТОПАЛО / ВИЋА КАЛФУ / ТЕРЗИЈ СКА / РОД 
ИЗ БР / ЂАНА ОНЈЕ / БИО У ТРНА / ВСКОЈ БАТА / 
ЉОНА ЧАЧА / СКО 1-БРИ / ГАДЕ

У левој бочној страни (28 cm) када се загребу 
урези у камену, појављује се розе и оранж боја што је 
карактеристика овог краја. У 12 редова слова пише:

„Кои е у 25. год свог живота Крста Топаловића 
за крст часни и за отаџбинство на погледи 21. авгус 
1876.“

Супротна страна је још занимљивија јер говори 
ко је подигао крајпуташ калфи терзијском. Испод 
крста 40 х 20 пише:

„Овај спомен сродника палог вој ковачи Мила-
новца 21. августа 1877.г.“

У мерама скромнији (92 х 25 х 25) стуб крај-
путаша је ликовно лепши. Указује на другачијег 
мајстора каменоресца. Овај белег за разлику од 



претходног, нема „бољу руку“ за правилнија слова, 
али је слободнији у цртежу крстова длетом, тиме и 
топлији. 

На лицу стуба урез лепезастог крста са дршком 
са обе стране правећи рам. Унутра 15 редова слова:

ОВАЈ СП / МЕН ПО / КАЗУЈЕ / ИЛИЕ СТЕ / 
ВАНОВИЋ / ИЗ КРЧИМ / ИРА ОКР. / НИШКОГ. 
/ ПОЖИВИ35 Г. АПО / ГИБЕ У П / ЛАНИНИ / У 
ВУЈНУ / У 1876 Г / ОВАЈ СПО

Текст се наставља на левом боку:
УДАРИ / МУ СТА / РА ОЦ / ЈАКОВ / ГЛИШИЋ / 

ИЗБРЂ / АНА
Десна бочна страна празна. У наличју изузетан 

по једноставности урез длетом, крст као на лицу 
стуба, али дуплог (50 х 22 cm) везаних један испод 
другог, у јединствену композициону целину орна-
мента. 
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БРЂАНИ IV

Оставило га село

Настави се пешице друмом од бивше крчме 
Јевтовића пратећи Ибарску магистралу и ток 
Деспотовице низводно.

Испод надвожњака је сеоска утрина Месне 
заједнице. Пре три године један део те парцеле 
узео је на обрађивање мештанин, Савић Милосава 
Десимир. Посадио је воће, а зaтекао сам га док је око 
стабала електричном косилицом шишао траву.

„Пролазиле су овуда двије воде, струја и ко зна 
какви још каблови и телефони. Није чудо што је он 
зарастао у траву и траг му се губи“, прича Десимир 
и води ме пар корака назад у део утрине који је 
зарастао у траву јер нико га не обрађује.

Стуб без обележја у фази распадања камена. 
Измерена дужина 120 cm. Ширина 37 cm, дебљина 
спомена 27 cm. 

„Споменик је саграђен од розе грабовичког 
камена, украшен бројним крстовима и другим 
фигурама са свих страна. Претпоставља се да је 
подигнут неком од путника овог друмског правца 
или неком од монаха манастирске воденице. По 
казивању мештана споменик је оборен непажњом 
(машинама) приликом изградње Ибарске магистрале 
1960. године. Од тада лежи на земљи обрастао 
травом и жбуњем, пропада и служи малобројним 
чобанима за седење.“ 8

8 др Миломир В. Глишић; 
Брђани, Горњи Милано-

вац, 1997, стр 163.
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БРЂАНИ V

Своме оцу „Јаворцу“

Имао сам срећу да „налетим“ на Десимира Савића. 
Када почех нашироко и надугачко да објашњавам 
природу свог посла и његову сврху, ћутке је 
одмахивао руком и повео ме неколико метара 
напред, до свог дворишта.

„То је тај спомен који тражиш. Подигла га је 
моја баба, Ката Тодосијевић, девојачко Дамљановић, 
своме оцу. Јесте леп, ми га чувамо. Стару кућу моји 
родитељи направише 1927. године, ја нову саградих 
1985.г. Укровљене су обе, јер овај спомен никад није 
био обаљен“, рече Десимир и поче да глади капу 
крајпуташа чистећи своје панталоне уз гунђање, да 
није сад време за сликање, бар да уђе у кућу да се 
обрије ...

Чист, очуван грабовички камен. Висина стуба до 
„под капу“ 150 cm. Десни бок – пушка без бајонета 
(покојник је био војник), левo тешки чекић тзв. 
мацола (представа заната или занимања којим се 
бавио за живота).

Лице и наличје споменика (пречник 35 cm) 
имају по леп крст (40 х 30 cm) из чије основе се 
лучно у његовом камену формира рам (95 х 25 cm) у 
плитком удубљењу уклесана слова.

У наличју се чита: „Овај спомен му подиже кћи 
Ката и зет Лазар Тодосијевић.“

Лице спомена окренуто истоку, између урезаног 
крста и 18 редова слова леп и једноставан орнамент 
цвета са две лишчице.

На растанку, Десимир нагласи да је крајпуташ 
више пута премештан „од пута и уз пут“, нарочито 
у време трасирања Ибарске магистрале 1960-те 
године. Свој мир нашао је испред куће ћерке и зета...
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БРЂАНИ VI

Код Спаловог крста

Овај белег на узвисини зову Спалов споменик. 
Место надгробника или крајпуташ, не зна се. 
Тек до њега води шумски пут који се тридесетак 
метара ниже одваја од главнијег пута, који води 
кући чувеног пчелара и Равногорца, сада почившег, 
Душана Стризовића.

„На јужној падини Милићевог рида, на брегу 
са леве стране Сувог потока налази се такозвани 
Спалов споменик. То је осредњи камен без икакавог 
писма, одозго оштећен (окрњен мецима из рата), 
у форми крста. Није познато да је овде сахрањен 
извесни Спале по коме носи име. Његови потомци, 
данас фамилија Спасојевићи, у одређене дане излазе 
на ово место и чине помен паљењем свећа.“ 9

Вертикално постављен сивкасто-црвенкаст 
камен крстоликог облика са трапезастим бочним 
крацима. Изрезана висина до преломљеног верти-
калног дела један метар. Дебљина овог тесаника је 
10 cm. Пречник у подножју стуба 28,5 cm, у крацима 
53 cm. На крајевима постоје јабучасте избочине, тзв. 
главице. Лице спомена краси изузетан „поновљени“ 
или „умножени“ крст три пута. Удубљена форма је 
46 х 70 cm.

9 др Миломир В. Глишић, Брђани, Горњи Милановац, 1997, 
стр. 164.
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БРЂАНИ VII

Првог дана прва жртва

Занимљиве су приче о споменицима крајпуташима, 
али ова, трагично-срећна је необична. Њен „живот“ 
испричао ми је професор, Миломир Глишић, водећи 
ме у гробље на Тешића брегу.

Велики број споменика различитих облика и 
материјала. Својом лепотом напревазиђени су сви 
надгробници старији и ручно обрађени. Њих у овом 
гробљу има доста и ликовност „камених предака“ 
треба посебно изучавати.

Испред старе, урушене капеле међу бројним 
споменицима види се спомен – капаш, од грабо-
вичког црвенкасто-сивог камена тесан. Измерена 
висина 155 cm. Ширина стуба 38 cm, дебљина 18 cm. 
Димензије капе су 40 х 55 cm и она је окрњена на 
левој ивици.

Лице спомена стојећа фигура војника. Карактер 
мушкарца издвајају ушиљени бркови „мустаћи“. 
Руке су уз тело без оружја. У ореолу, лучно изнад 
капе пише: Милија Глишић 1876.г.

Десна бочна страна има уклесану пушку и ба-
јонет. У левом боку лозица са цветовима која вијуга 
ка небу.

У наличју крст као плитко удубљење. Испод, 
цвет на коме још има плаве боје. Подно орнамента 
уклесано 24 редова слова:

„Овај спомен показује десетара II чете II 
батаљона народне војске рудничке бригаде Милију 

Глишића из Брђана, поживи 25 г. а погибе борећи се 
са Турцима на Кладници 24. јуна 1876.г.“

При дну спомена у наставку се чита: „Овај 
му спомен подиже синовац Василије 6. маја 1906.
г.“ Професор Глишић прича: „Крајпуташ Милији 
Глишићу био је постављен у центру села када се 
пређе стари камени мост, поћи Чачку, са леве стране 
пута. Новом трасом Ибарске магистрале он је 
померен и људским немаром машинама обаљен. Пре 
двадесетак година, тачније, 1982. „његов комшија 
Душан Тодосијевић при копању кречане нашао је 
првобитни спомен у кречани. Позвали су ме јер 
могла су се прочитати на камену слова која помињу 
мог ђеда Василија који подиже белег. У то сам се 
уверио нешто касније у време градње система за 
водоснабдевање „Рзав“. Кроз Брђане пролази кључна 
жила куцавица за Милановачки водовод. Њихове 
грађевинске машине су биле ту, замолио сам момке 
да откопају крајпуташ из кречане. То је био он, мој 
предак исклесан у камену. Било ми је драго и жао, 
јер већ је његов двојник – крајпуташ, деда подигао 
свом стрицу на гробљу. Тамо, међу Глишићима, 
његова душа и сећање, на прву жртву првог дана 
Јаворског рата нашла је свој мир, а кости остале на 
Кладници одахнуше.“
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БРЕЗНА

Поред порте камени стражари

Брезна доби име по обиљу брезове шуме које, као и у 
Гојној Гори, некада беше овде у великим количинама. 
У заветрини села бели се храм Светом Димитрију 
који је заштитник и грчког града Солуна. 

Једна од најлепших цркава брвнара у Србији тог 
времена, између 1814. и 1917. године, налази се у селу 
Брезни. Због природе материјала, пред најездом 
Турака премештена је црква у Лозањ и Теочин. 
Поново враћена у родно село, свој физички пад 
доживљава растављањем на делове 1970. године са 
напоменом „да је надлежни Завод рестаурира чим 
се за то обезбеде потребна средства“. Данас, од ње 
имамо само остатке. Врата храма се чувају у Музеју 
рудничко-таковског краја (поставка Другог српског 
устанка у Такову), пар греда и брвана у брезанском 
храму Светог Димитрија из 1837. године. У порти 
данашње брезанске цркве стоји камена, часна трпеза 
која сећа на храм – брвнару. На овом месту, крај 
цркве у Брезни има девет камених обележја, стубова. 
Сељани говоре да су два сигурно крајпуташи, трећи 
можда, остали су надгробници.
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БРЕЗНА I

Најближи цркви стубаш има мере 145 х 43 х 31 cm. 
На темену стуба, правоугаони наставак за капу, 
главицу (35 х 21 cm). Исклесана у рељефу глава 
војника гледа истоку... Изнад главе лучно уклесано: 
Трифун Крсмановић. Младић у војној униформи, на 
глави му капа. О левом боку, у левој руци ослоњен 
на бајонет, у десној шаци стилизована марамица. На 
грудима одликовање крстоликог облика.

Порти окренут бок спомена молован је у 
розе. У дубоком рељефу издваја се тролисни крст 
(18 х 16 cm) са монограмом: Исус Христос побеђује! 
Испод се наставља 24 реда длетом урезаних слова:

ОВАЈ / СПОМЕН / ПОКАЗУЈЕ / ВОИНИК / А 2 
ЧЕТЕ / 2 БАТАЉ / ТРИФУН / А КРСМА / НОВИЋА 
/ ИЗ СРЕЗО / ВАЦА КОЈИ / ЖИВИ 22 Г. / ПОГИБЕ 
НА / ВРАПЧИ / OН УВЕН / ЗА 1885. Г. / ПОМЕНУ 
/ ГА БРАТ / ВЛАДИМИ / Р СА МАЈК / ОМ АНЂЕ / 
ЛИЈОМ / 26. ОКТОБ. / 1888. Г.

Супротна бочна страна има потпис камено-
писца:

ПИСА / ЈОСИФ / СИМИЋ / ИЗ / ТЕОЧИНА
Испод је пушка у рељефу висине 75 cm. У 

наличју спомена такође лучно пише Трифун Крсма-
новић, али је покојник ликовно представљен као 
цивил. Фигура мушкарца ослоњеног десном руком о 
кишобран, док у левој руци држи двојнице.

Мајстор симболике, Јосиф Симић приказује 
војника из српско-бугарског рата у грађанској 
ношњи као младог господина који у обе варијанте, 
војној и цивилној, у десној шаци држи ПАТРИО-
ТИЗАМ и ТУГУ.

ПИСМО као симбол позива у рат или порука 
девојци, МАРАМИЦА као успомена девојке и жал 
младића што се из боја жив није вратио. Музички 
народни инструмент, порука војниковог веселог 
цивилног живота. ЦВЕТ, прерано отргнути живот.
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БРЕЗНА II

Овај стуб, спомен крајпуташ спаја и раздваја, 
обаљени лежећи камени надгробник који се налази 
између два стуба, насловљена бројевима један и два.

Спољним изгледом и мерама (150 х 39 х 22 cm) 
он подсећа на уобичајене споменике крајпуташе 
овог краја. На врху камена је испупчење за капу 
спомена (26 х 11 cm). Лице споменика чини умножен 
тзв. поновљени крст (50 х 30 cm). Испод је седам 
редова уклесаних слова из којих се назире розе боја 
у шупљинама.

ЈОВАН / ВАСОВИЋ / ИЗ БРЕЗНЕ / 33 Г. / 
ПОГИБЕ У РА / ТУ НА ЈАВО / РУ 1876. Г

Десна бочна страна показује плитко уклесану 
пушку и бајонет. Леви бок има симбол зрелих 
година и господства, штап. Наличје спомена 
украшено звездастим, умноженим крстом са четири 
реда слова:

СПОМЕН / ПОДИЖЕ / МУ СИН / МИЛОШ
Овај учесник српско-турског рата, познатијег 

именом Јаворски 1876–1877. Јован Васовић из Брезне 
уписан је у Државни попис становништва 1862/63. 
године, од мати Ане старе 50 година. У њиховом 
домаћинству најстарији је био домаћин, брат Јеврем 
са женом Стаменом. Јован је имао и две млађе сестре 
Јелу и Ђурђију. По имању домаћинство је спадало у 
прву класу, по приходу у трећу класу.10

Брезански у порти надгробници

Јереји, ктитори и велики добротвори цркве 
сахрањују се у унутрашњости храмова или около 
њихових темеља. Црква брезанска, тик уз своје 
зидине, има пар десетина надгробних плоча. Тај 
простор ограђен је тарабом. Шири део порте који 
описујемо чини два крајпуташа и седам надгробних 
стубова непознатог порекла, већином без писаних 
трагова коме су намењени.

10 Државни попис становништва 1862/63, Општина Горњи 
Милановац, приредила мр Ана Столић, Музеј рудничко-
таковског краја, Горњи Милановац, 1997, стр. 134, бр. 13.
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БРЕЗНА III

Између два крајпуташа положен сиви стуб, 
170 х 35 х 30 cm. Изваљени камен није у земљу 
урастао. Једна страна има занимљив рељеф младог 
мушкарца у стилизованој војној униформи, па-
радног карактера. При врху стуба у два реда 
уклесано: СРБСКИ ПИТОМАЦ.

Испод је стојећа фигура мушкарца (96 cm), без 
браде и бркова у свечаној капи. На десном рамену 
назначена еполета без чинова. Та рука, савијена 
у лакту и мушкарац њом држи „буквицу“ (војну 
књижицу) или писмо. Буцмасти младић закопчан, 
леве руке уз тело, положеног длана. Униформа се 
наставља до изнад колена доламом која је доњи 
део шињела. Ципеле (стопала), окренута у десно 
истовремено. Супротна страна (лице) је умноженог 
крста 40 х 28 cm. Испод осам редова уклесаних 
слова: „Престави се Академији србској 21. фебруара 
1858. год. у Топчидеру“. Један бок празан, други 
није. Поред уклесаног крста 43 х 20 cm, у његовом 
постољу рама седам редова слова: „1858 биљегу овим 
ладним и ђач каменом ту“. Испод се прича наставља 
у 11 редова очуваних слова: „Почивају кости јуноше 
Гаврила сина Николе Баића иуз Браића окружја 
рудничког поживи 18 г.“.

Очигледно трагична и изненадна смрт кадета 
војне Академије на Топчидеру потресла је све који 
су га познавали. Отац га је сахранио у дворишту 

најближе цркве, желећи свима да сачува успомену 
на сина, можда јединца. Нажалост, време чини своје. 
Упућеније не чуди небрига свештенства парохије 
брезанске зашто дубећи камен годинама није 
усправљен упркос томе што је парохија променила 
три намесника.
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БРЕЗНА IV, V, VI, VII, VIII и IX

Најближи овом надгробнику и двојици крајпуташа 
је накривљен а постојан стуб, 140 х 50 х 25 cm. 
Наличје и бокови празни. Лице гледа исток, 
има леп уклесан крст, 45 х 40 cm. Испод, седам 
редова урезаних али тешко читљивих слова 
црквенословенских:

Коест_______ / Што погибет р / аба бижиег спо 
/ мен јовановића / зб________пож / ивает_____таб

Брезна V

До њега стуб, такође украшен сиви камен, 
150 х 45 х 20 cm. Наличје и бокови празни. На исток 
гледа умножени уклесани крст висине 85 cm са 
кружном формом пречника 28 cm у којој је грчки 
крст.

Брезна VI и VII

Напред, под цером два дубећа сива камена, 
такође накривљена. Склон паду стуб има мере: 
160 х 36 х 22 cm. Бокови и наличје у плитком рељефу 
украшени тролисним, Лазаревим крстом висине 
50 cm. У лицу крст истог облика и издужен, 110 cm. 
До младог цера је усправан камен 165 х 38 х 20 cm. 
Такође са две стране (наличје и леви бок) има 

плитки рељеф тролисног крста 64 cm. У лицу и 
десном боку, Лазарев крст 125 cm.

Брезна VIII и IX

У њиховој близини на корак још два камена. Један, 
тзв. осми у набрајању, 135 х 38 х 20 cm. Бокови и леђа 
без уреза и обележја. Истоку окренут умножени 
крст плитког рељефа 65 х 28 cm. Испод уклесан 
правоугаоник, 36 х 27 cm, али празан. У њему не 
пише ништа.

Ликовно најсиромашнији је грубо тесани белег 
као плоча; 60 х 58, дебљине 12 cm. У лицу (исток), 
примитивном алатком урез три крста. Већег, 
35 х 20 cm и два мања испод, лево и десно 14 х 12 cm. 
Бокови и леђа празни. Хлад камену прави жбун 
паздрена који је из њега никао.

Ово су надгробници, сигурно старији од белега 
несуђеном официру Гаврилу и двојици крајпуташа, 
Трифуну и Јовану. На то указује њихова обрада и 
непостојање записа. Или су, пак, сећање на изгинуле, 
чије кости су расуте по брдима унаоколо, ко зна где.



БРУСНИЦА 

Усамљени Јелић

У Брусници постоје две породице Јелића. Обе 
сматрају да нису од истоветног претка, мада имају 
исту крсну славу, Ђурђевдан. 

Јелићи су потомци кнеза Милутина Бошковића 
– Опуте, од Дробњака у Црној Гори. Милутинови 
бројни синови су учествовали у два српска устанка 
против Турака. Јела, Милутинова снаха, имала 
је четири сина, била старешина куће и по њој су 
њене назвали Јелићима. Од Бошковића настале су 
фамилије Раловићи, Станојчићи, Стачићи, Кова-
чевићи и Јелићи.

Други огранак Јелића тврди да води порекло 
из Брђана, од Михаила Јелића званог Бег. Михаило 
Кале Миловановић у својој књизи „Брусница 
под Рудником“, стр. 270. (година 2000.), стручно 
објашњава да су сви једна грана великог стабла 
Јелића...

Испод кафане „Босна“, у Млаковцу поред старог 
пута, у детелини под сенком две бандере самује 
Јелић. Крајпуташ подигнут војнику Симеону из 
Бруснице „поживи 31 годину. Погинуо у Јаворском 
рату 1876. г. Споменик му подиже жена Милева и 
син Милан.“

Знатно оштећен стубаш, окрњеног врха. Крпљен 
и спајан са свих страна, на половини цементом. 
Вероватно је био одломљен. При дну споменика 
види се да је „трпео ударце“ и раније. Висина 

стуба 140 центиметара. Бочне стране, широке 25 
центиметара, украшене су крстовима који се једва 
назиру. У десном боку, испод крста, уклесана је 
пушка „орозара“. Ретко је видети на крајпуташу 
каиш, ременик за пушку који је овде исцртан. 
Предња страна и леђа су нечитљиви. Спомен – стуб 
је клесан од црвенкасто-сивог пешчара.
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БРУСНИЦА II

Старчев гроб

Већина крајпуташа подигнута је у спомен 
најближима изгинулим у Јаворском, Балканским 
и Првом светском рату. Даљина бојишта од родне 
груде, расуте кости у непознатим местима или 
многе заједничке гробнице знане и незнане, утицало 
је да родбина подиже окамењене вечне успомене, 
крајпуташе.

У Шумадији, овакви спомени нису подизани 
само онима који су као војници сахрањени далеко 
од завичаја. Има крајпуташа намењених хајдуци-
ма, музикантима, кулучарима или надничарима 
умрлим у пољским радовима.

Брусница има више крајпуташких обележја. 
Неколико њих подигли су људи себи за живота или 
су ту сахрањени. Новијег су датума (период после 
II светског рата), тако да ће они временом бити 
предмет посебног интересовања.

Од усамљених надгробника најзанимљивији је 
још видљив Старчев гроб.

Пратећи бруснички поток узводно, од „Тара-
ксакума“ (расадник пок. Михаила Симовића) или 
„Миноса“, путем ка Старој чаршији наилазите на 
воденицу. Нема је. Зидови цигле и метални велики 
точак подсећа да је ту много жита самлевено.

Скрените лево ка имању Тројанчевића и Лучића. 
Од потока ка брду, њихове парцеле раздваја врзина. 
Крепки деда Драгољуб Лучић одвео ме је на право 

место. И он је мало лутао. У жилавом шибљу широке 
врзине је поточић који иде доле, ка воденици. На 
средини парцеле „маскирана“ вегетацијом гомила 
камења. После кратког раскрчивања појавио се 
скроман стуб заобљен на врху у полукругу. Нема 
натписа. Види се обрада длетом и глачање. На 
жалост, стуб је укопан, покривен дебелим слојем 

земље. Камен је из оближњег Ивановог мајдана. 
Жути пешчар који без сунца мрко-зелено патинира.

Ту су била два гроба-крајпуташа. На то указује 
гомила камења као хумка. Испод су кости, прича се 
из периода прве половине XIX века. Кажу, један од 
њих био је старији. 

Отуда назив, Старчев гроб.



БРУСНИЦА III

Оковани хајдук

Све ће мање бити крајпуташа, јер брига о њима 
је појединачна и усамљена. Као водич за даље 
претраживање по Брусници, послужила нам је 
књига Михаила Кала Миловановића, „Брусница под 
Рудником“. 

„Са десне стране асвалтног пута, који се од 
Јасена спушта ка Г.Милановцу, близу места где се 
одваја пут за Поповиће налазе се два надгробна 
крајпуташа, у дворишту једне од новоподигнутих 
кућа. Први споменик је хајдуку Живану Јањићу, а 
други, вероватно његовом другу, хајдуку Јовиши 
Савићу из Прањана. Оба ова хајдука били су чувени 
по својим „делима“ у пожешком, чачанском и 
таковском крају око 1860. године“ 11

У делу Бруснице која је већ приградско насеље, 
до главног пута ка Јасену и Такову, има много кућа. 
Све су нове, распоређене са обе стране друма. Када 
се прође одвајање за Поповиће, педесетак метара 
напред, са леве стране је кућа Ковачевића. Њен 
домаћин, Мирко је власник врло успешне фабрике 
санитетског материјала, „9. септембар“. 

У дворишту нас је сачекала његова супруга и 
потврдила нашу претпоставку да је у њиховом атару 
крајпуташ, можда и два. 

„Наша кућа је направљена пре две деценије. 
Постојао је само један спомен. Прича се за два 
крајпуташа, ми смо затекли само овај. Кажу да 

је то гроб неког хајдука или место где је погинуо. 
Наводно су му тело преместили у завичај а ово 
место каменом обележили. Покојни Михаило 
Симовић нам је уређивао двориште. Рекао је да 
белег не померамо, грех је, а крајпуташ се уклапа у 
амбијенталну целину“, то беху речи наше домаћице, 
Загорке. 

Показала је место у дворишту. Требало је 
труда јер је камен „маскиран“ вртном вегетацијом. 
Покривају га гране тује и бршљан свуда по њему 
урастао. То је стуб висине 80 cm, ширине 35 cm, а 
дебљине камена 11 cm. Спомен је пепељасто сив 
и љуспа се јер га бршљан разбија. Ако је постојао 
писани траг у камену да је то белег хајдуку Живану, 
он више не постоји. Има само сећање у књизи коју 
помињемо и лепо двориште из кога излазим. И још 
једна жал за Михаилом Симовићем, пејзажним 
архитектом. Да је међу нама, ово место које помињем 
имало би ниско растиње око хајдука Јањића. Овако, 
потврдиће се народна: „Далеко од очију, далеко од 
срца“.

11 Михаило Кале Миловановић, Брусница под Рудником,  
Горњи Милановац, 2000, стр. 143.
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БРУСНИЦА IV

Проклети Јелесије

У најнасељенијем делу Бруснице, одваја са главног, 
пут лево за Поповиће. Пре силаска у насеље иза куће 
Рада Вуксановића, видљив је стуб. Цепа се у плочама 
на додир. 

Браонкасти камен „тоцилњак“ измерен од 
земље у висину 180 cm. Ширина 42 cm, дебљина 
20 cm. Источна страна украшена тролисним крстом 
26 х 38 cm, са постољем.

Испод лучно пише: Милован Јелесијевић.
Поменута страна на средини има мушку фигуру 

до паса, висине 67 cm. Попрсје нема црте лица, само 
контуре, јер је поменути плитки рељеф отпао у 
комаду. Видљиво да је човек гологлав, без капе. При 
дну четири реда осталих слова. Чита се само:

ПОЖЕ ГО
ВОЈ
____________
........................
____________
........................
Јужни бок празан. На северном, рељеф крста и 

19 редова слова са доста „руских“ тврдих знакова.
Наличје крајпуташа је као и лице знатно 

оштећено. На овој, западној страни може да се 
прочита свега неколико слова од осам редова 
текста. Закључује се на основу података да је реч о 
војнику који је доживео свега 24 године живота. 

Кале Миловановић у својој књизи „Брусница 
под Рудником“ не помиње више података о овом 
крајпуташу, сем да је био ратник и „да га у случају 
смрти сахране на његовој земљи...“

У Државном попису становништва вршеном 
1803. године у Брусници није забележена породица 
са овим презименом.12

Ипак, Јелесијевића има у Коштунићима и Јабла-
ници, али је та, једна кућа сишла до Деспотовице 
поодавно.

„У Брусници живео Јово Јелесијевић. Он је 
отимао земљу од прабабе Миша Станојчића. Она 
га окумила да јој не отима земљу, а он одговорио 
да му не треба кумство него му треба земља. Она га 
клела да на њој сахрани свог најмилијег. И, десило 
му се да је на тој земљи сахрањен његов син, а род 
Јелесијевића је изумро.“ 13

Крајем 2006. г. у просторије Музеја је дошао 
Мирослав Лаф Марковић, велики познавалац 
рудничко-таковског краја. Донео је Ц/Б фотографију 

12 Државни попис становништва 1862/63, Општина Горњи 
Милановац, приредила мр Ана Столић, Музеј рудничко-
таковског краја, Горњи Милановац, 1997.

13 Миленко С. Филиповић, Таковци – етнолошка посматрања, 
Српски етнографски зборник, књига LXXXIV, Београд, 
1972, САНУ, стр. 111.
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овог стуба снимљену 1960. г. Западна страна спомена 
имала је два „рачваста“ крста и 13 редова уклесаних 
слова:

„ЈОВА ЈЕЛЕСИЈЕВИЋА ПИСАРА СРЕЗА 
МОРАВСКОГ ОКРУЖЈА РУДНИЧКОГ ИЗ 
БРУСНИЦЕ ПОЖИВИ 24. Г. А ПРЕСТАВИ СЕ У 
ВЕЧНОСТ АПРИЛА 1860. ГОД.“

У Зборнику Музеја рудничко-таковског краја 
III–IV археолог Ана Живчевић објашњава над-
гробне споменике у порти цркве Светог Николе 
у Брусници, обрађене током јуна 2003. године. 
Међу надгробницима постоји „споменик од тврдог 
пешчара у виду плоче правоугаоног облика и 
натпис уклесан у осам редова који објашњава да ту 
почивају; земни остаци блажено упокојеног раба 
божијег г. Јова Јелесијевића из Брусница у 41 г. ж. 
свог умрије 21. марта 1843. г. бивши писар у срезу 
мор(авичком).“  14

14 Ана Живчевић, Надгробни споменици у порти цркве Светог 
Николе у Брусници, Зборник радова Музеја рудничко-
таковског краја, 3–4, Горњи Милановац, 2006, стр. 59–60.
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БРУСНИЦА V

Загледао се забрањено

Код чесме у Млаковцу, скрене се десно. Пут је узак 
и пење уз брдо. На заравни са десне стране, постоји 
јак извор добре воде коју мештани зову Врело. 
Настави се десно. Перово брдо, (411 м.н.в.) и на 
врху заравни куће Марјановића и Јаковљевића. 
Пут наставља ка Мартиновићима и избија у Такову, 
међу Дрињаковиће. Оријентир је трафо-станица 
са леве стране. То је потес Игришта, место где се 
некада окупљала омладина и народ на игранкама и 
свиркама.

Перово брдо се раније звало Перов гроб, по 
слуги Перу који је ту сахрањен. Служио је код газда 
у Марјановићима. Једна игранка била је кобна за 
њега. Загледао се у господареву будућу снају. Пиће 
је учинило своје. Није се одвајао у колу од ње, чак 
је, прича се, подврискивао уз музиканте: „Ала 
играм, ал’ сам прави ђаво, можда ово неком није 
право.“ У касни сумрак, пребијен је ступцем за кола. 
Покренута је истрага, али, упркос сумњама, није 
доказано да је то дело Марјановића. Чак су га газде 
на самрти наговарале да криво сведочи и да каже: 
„Убише ме Вујићи.“ Убрзо је издахнуо. Сахрањен 
на месту које од тада у народу доби име по његовом 
крајпуташу – надгробнику. Време овог догађаја није 
одређено, претпоставља се да је то било око 1840–
1850. године.

Надгробник отесаног пеш-
чара са Мауковца, оближњег 
брусничког мајдана. У докумен-
тима се помиње да је изнад 
гроба била и велика камена 
плоча.

Висина затеченог спомена 
је 85 cm. Ширина 45 cm, а 
дебљина 14 cm. Лице крста од 
камена окренуто је истоку. У 
њему урезан двоструки крст, 
кратких зареза по крајевима 
у цик-цак линији, 35 х 35 cm, 
украшен истоветним зарезима, 
тзв. сунчаним зрацима. Народ 
их зове надгробним зупцима. 
Бокови крста без обележја, као 
и наличје спомена. Камен се 
круни по ивицама. Десно од 
крста постоје остаци старог 
гробља у којем су покопани 
слуге и надничари, дрвосече, 
рабаџије... Одавде, из ливаде 
Јаковљевића, леп поглед на 
Млаковац и клисуру Брђанску. 
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БРУСНИЦА VI

Страд’о од небески сила

Брусничанин, Миодраг Микета Марјановић је једно 
од чуда Старе чаршије. Портир, а врло образован. 
Заклети Обреновићевац, одличан познавалац 
династије, још већи филмофил и страственик 
покретних слика. За својих пола века живота 
одгледао је око 5000 филмова на великом платну и 
малом екрану. 

Одвео ме је Микета до свог претка, крајпуташа 
надгробника. На Рудине, потес између Перовог 
брда и цркве брусничке. Испод брежуљка на коме 
је доње, ново сеоско гробље је ливада и поменуто 
место. Марјановићи су пре двадесет година 
ливаду продали Раду Вујићу. Парцела има извор, 
крајпуташ и границу (храстић). Спомен – крсташ 
и граница су на средини ливаде. Тесани камен 
из мајдана Мауковац. Крст накривљен на страну, 
јер га младо дрво гура. Измерена висина спомена 
110 cm. Пречник на крацима крста 52 cm а дебљина 
камена 16 cm. Лице (исток) има велики цртеж крста, 
плитко уклесан. Од врха до постоља 72 cm, а најужи 
део испод рукохвата овог цртежа широк је 7 cm. 
Пречник крстолике орнаментике је 41 cm. Бокови 
немају слова и знакова. Наличје надгробника све 
говори. У седам редова слова, дубоко урезаних у 
сиво-црвени камен јасно пише: „ОВДЕ ПО/ ЧИВА 
НИК/ ИТА МАРЈАНО/ ВИЋ ПОЖИВАЈЕТ/ 18 Г. 
УБИ ГА ВРЕМЕ/ НЕБЕСКО/ 1834./

Младић је страдао од грома. Овде му је гроб и 
под крстом има камења истог састава. Младо дрво 
прави хлад окамењеном Никити. Ипак, обележје 
ваља померити ван жила стабла а границу младу, 
грех је посећи. Микета прича: 

„Марјановићи су најстарија фамилија овде. 
Из те куће је кнеза Милоша Обреновића мајка, у 
народу знана баба Вишња. Родила је пет синова. Пет 
војвода: Милана, Јакова, Јована и Јеврема. Господар 
Милош је уочи Цвети 1815. године у кући Мијаила 
Марјановића направио последњи договор око 
Другог устанка. А после 1821. године кнез је донео 
указ којим се Мијаило ослобађа свих врста пореза 
и кулука за услуге Отечаству. Такви смо ти ми, 
Марјановићи. Нас само силе и време небеско може 
да усарави.“
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БРУСНИЦА VII

Први Тројанац

Тројанчевићи су се доселили у Брусницу са Пештера, 
од Сјенице. Дуго су носили презиме Миловановић, 
али се 1842. године одвојио Павле и свом презимену 
додао надимак, Тројанац.

Постоје нагађања о настанку презимена Тро-
јанац (Тројанчевић). Претпоставља се да је мајка 
Павлова „отројанила“ (родила тројке). Друга прича 
о потесу Тројанац у Брусници све говори.

Тројанчевићи имају на Тоцилинама (528 м. н. в.) 
мајдане камена. Камен са ових површинских копова 
се користио за тоцила (кружне брусеве), крајпуташе 
и грађевину.

У двориштву Милана Тројанчевића има запис-
храст. Беле суботе литија се око записа.

Треће богатство ове брусничке фамилије је 
„крајпуташ“ – гроб првом Тројанчевићу, Павлу 
Тројанцу.

Насутим путем, ка запису и Тоцилинама са леве 
стране, има ливада, имање Славка Тројанчевића. 
На покошеној парцели видљив обрежак некошен, 
обрастао у папрат.

Када се разгрне растиње види се крсташ 
– надгробник. Жућкасто-браонкаст камен отесан 
у Тоцилинама. Од земље измерена висина 62 cm. 
Ширина бока 15 cm, пречник 45 cm. Страна 
окренута истоку празна, без обележја, као и бокови.

„Налегао“ у земљу до крака крста. Види се у 
наличју, при горњој половини, цртеж крста, 20 x 
10 cm.

Испод неправилно, укривљено уписана година 
1870. Назире се натпис на истој површини, али треба 
откопати земљу.

Милан Тројанчевић тврди да се сећа слова која 
помињу Павла Тројана, првог Тројанчевића. 



Нешковића брдо припада по земљишним књигама 
Брусници. Данас, то насеље се сматра ободом града 
Милановца. Некада је то била пуста страна за 
испашу стоке. Куће су новоподигнуте, али се наиђе 
на право сеоско домаћинство.

До имања преминулог Војимира Нешковића 
стоји и одолева штала од ручно сечене цигле. После 
његове смрти, та парцела припала је његовом сину 
Љубивоју. Испод штале је тзв. „аврик“, густ сплет 
високог растиња, коприва и шибља. Назире се 
дрвена ограда, тараба која се на додир руке љуља и 
пуца. 

Разгрнули смо шта је могло и указа се стуб 
пирамида. Камен је са Парца, црвенкасто сиви 
љутик и круни се. Висина спомена 140 cm. Ширина 
26 cm, са цоклом као основом пречника 38 cm.

Лице и наличје стуба при врху пирамиде имају 
урезани крст истих мера, 12 x 12 cm.

У густим редовима урезаних слова чита се само 
део текста који није оштећен. Лице спомена има 10 
редова слова: ОВДИЛЕ/ ЖЕПОСМР/ ТНИ ОСТА/ 
ЦИ МИЛОШ/А НЕШКОВИ/ ЋА ЖИВЕ 54/ ГА 
НЕМЦИ/ 913 Г УБИЛИ/............. / ..............

Испод, на цокли, има пет редова уништених 
слова. Наличје белега делимично је читљивије: 
ГВОЗДЕН/ ИЈА ЖЕНА/ МИЛОВАНА/ НЕШКОВИЋ/ 

БРУСНИЦА VIII

Нема му спаса

ЖИВЕ 35 Г./ ОДА ПОГИН/ УЛА ......../ .............../ 
СПОМЕН/ ПОДИЖЕ/ ЊЕН МУЖ/ ............./ ............ 

Бочне стране су празне.
У више пута наведеној књизи Кала Мило-

вановића, „Брусница под Рудником“, на стр. 144, 
он пише да су Милоша и његову снаху убили 
Аустријанци у кући Нешковића. То се догодило 
ноћу, у време неке рације окупатора...

Белег је надгробник. Назире се опсег гроба. 
Нешковића пут удаљен је од овог места деведесетак 
метара. 
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БРУСНИЦА IX

Склоњен и поново враћен

Силази се асвалтним путем у Раловиће до потеса 
Врбље. Испред сеоског гробља са десне стране је 
ливада коју заједно са церовом шумом иза зову 
Додуша. На благом узвишењу ливаде, која је 
власништво Радована Раловића, је стуб надгробник. 
Сељани га зову крајпуташем.

У бетонској основи новијег датума, тесаник 
жућкасто црвенкасте боје који подсећа на вује-
тиначки, „буњасти“ камен. Висина спомена је 78 cm, 
ширина 29 cm а дебљина камена 22 центиметра. Обе 
бочне стране споменика празне су. Лице крајпуташа 
које гледа на југоисток има крст „шапу“, 27 х 21 cm. 
Испод овог плитког рељефа, који је поцртан белом 
бојом, такође је поцртано бело четири реда крупно 
и неправилно уклесаних:

1844 / ОВДЕ / ПОЧИ / ВАЈЕ
Трагична је прича овог крајпуташа надгробника. 

Пре неколико година, 2001. године, из практичних 
разлога обраде парцеле, Раловићи су белег извадили 
и склонили на друго место, преко пута. Убрзо, 
несрећним случајем од последица пада са куће, млад 
човек из њихове фамилије умире. Претпостављајући 
да је ова велика породична трагедија можда 
узрокована премештањем крајпуташа, они спомен 
враћају на исто место.

Мештани не знају коме је и зашто подигнут 
спомен далеке 1844. године. Преко пута, постојао је 

још један спомен, тзв. крајпуташ „њиваш“. Прича се 
да су његови остаци и групе три крајпуташа близу 
кафане „Стара стаза“, уграђени у испуст канала 

Јевтовића потока приликом градње и асвалтирања 
пута лета 1977. године у Брусници.



На потесу Пољане, међу високим стаблима букве 
и цера, постоји белег. Дубећи камен крсташ. На 
место нас је одвео брусничанин и тек пензионисани 
испектор МУП-а, Славољуб Љубо Јевтовић. 
Напомену да је шума власништво покојног 
Дробњак Мирослава. Ова парцела није била овако 
густошумна, већ пре неколико деценија голи 
пропланак.

Масиван тесани пешчар, 142 х 70 х 20 cm. Камен 
„тоцилњак“, мрко-црвенкасто патинирао. Када се 
очисти или осветли сунцем, има светложуту боју. 
(Оближњи мајдан „Тоцилине“, топоним и истоимени 
вис 578 м надморске висине.) Уочљиво је оштећење 
обележја. Оба крака крста окрњена су. Највеће парче, 
34 х 25 cm, остављено је испод стуба спомена. Лева 
страна крста најоштећенија. У крстоликој форми 
лице спомена има три крста „шапа“ 22 х 22 cm, у 
плитком рељефу отклесано. Испод је украсни рељеф 
24 х 22 cm, са рамом ширине 3 cm у цик-цак линији 
која стилизовано прави 46 зубаца (лиски). У овој 
форми уклесано је 6 редова слова и 1 ред бројева. 
Лева половина уклеса, оштећена и нечитљива.

Занимљивост овог текста је знак интерпункције, 
одредница ( : ), која је уписана два пута. Испод, 
ближе земљи, у камену испупчена два грчка крста са 
постољем, 11 х 10 cm. Леђа спомена и бочне стране 
празне.

БРУСНИЦА X

Тајна у шуми
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Загонетка. Марку ковачу подигла спомен 
супруга Милуника или муж жени подигао 
обележје? Надгробник или место које обележава 
скончаније? Самоубиство? Погибија? Несрећни пад 
с коња или можда удар грома? Крсташ нема доњак 
(гробну плочу), али то није правило за надгробно 
спомење. Од мештана који би могли да помогну о 
пореклу овог белега нико није жив. Нешто млађи 
нису уверљиви у својим тумачењима. Књига Кала 
Миловановића, „Брусница под Рудником“, у свом 
садржају нема податке о крсташу на Пољанама. 
Наш водич, Љубо Јевтовић, говори да је овуда 
постојала утабана пешачка стаза за Стару чаршију 
и Милановац до кога има 4 километра или сат и 
по хода. Овај путељак о вашарима или пазарним 
данима користили су сељани из Такова, Шарана и 
Срезојеваца. 18  3

ОВ
ВА
ТУ МАР
КА: КОВА
ЧА: МИЛУ
НИКА
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ОВДЕ ПО 
ЧИВА РБ
ТОМА НЕ
ШКОВИЋ
ЖИВИ * 27 Г:
И УБИГА ДР
ВО У ПЛАНИ
НИ СИЕ: 1874

Два надгробника, један подигнут несрећно 
страдалом мушкарцу, други непознатом, можда 
његовом земљаку или разбојнику. „Безимењак“, коме 
је уклесана кубура, вероватно скончао пречесто 
употребљавајући оружје као добри хајдук или 
другачије. На ово усамљено и тихо место довео нас 
је планинар и еколог Радоје Вучићевић. Брусничани 
овим путем ретко пролазе, само у сезони брања 
печурака и сече дрва. Дубећи каменови су још једна 
потврда „варовања“, да се насилно умрли или од 
заразних болести укопавају на месту свог удеса и 
што даље од гробља.

БРУСНИЦА XI И XII

Погинули у планини

Када се прође храм у Старој чаршији и настави 
поред каменолома Мауковац, пут је узбрдан и 
вијуга до кућа старих Нешковића. Шумски пут води 
пречицом ка Шаранима. На потесу испод Малог 
Косова (612 м) у проређеној церовини виде се два 
стуба, човеколике фигуре.

Црвенкасти мауковачки тесаник на оба 
спомена. Виши, има мере: 95 х 45 х 18 cm. Лице 
камена окренуто на југоисток. Издваја се лепотом 
троструки, један у другом, плитки рељеф грчког 
крста, спољних мера 26 х 26 cm. Крстолика форма 
опцртана ситним уклесаним лискама (зупцима) 
који праве круг, симболишући сунце 33 х 33 cm. 
Испод, исто крстолико обележје 30 х 30 cm. У 
горњој половини камена, на висини од 60 cm, ова 
два крста – симбола раздваја уклесани и издужени 
(30 cm) двојни крст. При дну камен је оштећен, али 
се познају два једноставна крста, 10 х 8 cm. Лева 
бочна страна празна, десна има урез кубуре 22 cm. У 
наличју грубо и неправилно уклесано:

О В + = 1899 Г
Суседни камен, истог облика као претходни али 

нешто мањи, 77 х 33 х 13 cm. Спомен је очуванији, 
у лицу има стилизовано сунце и грчки крст, 
26 х 26 cm, са три крстолике форме у њему. Испод, 
у правоугаонику 27 х 46 cm, цик-цак линијама 
троструки грчки крст 20 х 20 cm и двоструки 
плиткорељефни 20 х 20 cm, правилних, испупчених 
линија. Ближе земљи два уклесана крста 10 х 8 cm. 
Бокови празни. Глава спомена, на темену и 
крајевима лево и десно, има три испупчена крста: 
један 13 х 13 cm и два 12 х 12 cm. У наличју осам 
редова правилно уклесаних и очуваних слова:
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ВАРНИЦЕ I

Први и други ред

То зову Споменица. Припада Видојевића имању. 
До 1955. године овај простор, заселак Варница 
припадао је Трудељу. Катастарски одвојен и сад је 
село Варнице. Од центра места ка некада матичном 
селу удаљен непун километар.

Шест крајпуташа од црвенкастог камена-
пешчара. Највећи и најмасивнији средишњи стуб 
лепо очуван. Висина 180 cm. Основа крајпуташа 
је 42 x 42 cm. На пут гледа фигура војника у капи, 
обувен у опанке. Руке су уз тело, пушка с његове 
десне стране (висина 140 cm).

На глави лучно пише: Максим Андрић војник.
Изнад је у квадру (30 x 40 cm) занимљива 

ликовна плоча уклесаног крста са два анђела и два 
голуба на крајевима коцке. На десном боку пречника 
30 cm, богат крст висине 60 cm. Испод је велико 
слово О, композиционо наставља се 17 редова 
текста: „вај знак подигоше му, браћа Ранко и Бранко 
ожалошћени са својим писа војко филиповић из 
Шутаца (п.а.) 1889 г. камено“ (Шутци, село код 
Белановице).

Наличје споменика има још богатији крст. 
Дугачак је 80 cm. Као на поменутој јужној страни, 
где текст визуелно држи слово О, овде је у наличју 
спомена уклесано око. Испод је 14 редова слова:

„Приђи путниче светски мучениче није мрак 
прочитај овај знак покојника Максима Андрића 

војника II к из Трудеља који поживи 40 го. А 
погинуо је у рату у Турској“.

При дну доње половине леве бочне стране 
видљиви су знаци заната рељефно истакнути. 
Максим је био ковач. У камену су приказани чекић, 
наковањ и дугачка ковачка клешта.

Велики труд уложио је мајстор клесар из 
Шутаца. Хтео је да искаже своје поштовање према 
колеги занатлији.



ВАРНИЦЕ II

Крајпуташ лево, нижи од централног, од истог 
је црвенкастог пешчара. Стуб има висину 130 
центиметара. С пута је уочљив на лицу спомена 
једноставан плитко уклесан цртеж крста. Овај 
тролисник на крајпуташима има слова: ИС – ХИ 
– НИ – КА; Исус Христос побеђује.

Ширина плоче 38 cm. Десни бок, дебљине 22 cm, 
украшава један крст и један цвет са шест листова на 
стабљици. Лева бочна страна је „извезена“ виновом 
лозом са плодовима грожђа.

На лицу спомена има слова, али су доста оште-
ћена, окрњена временом.

„Драги путаоче приђи ближе прочитај овај 
спомен Радомира Марковића, војника II позива из 
Трудеља народне војске погибе.“

Леђа крајпуташа имају очуванија слова и рељеф 
јер су заклонитија, окренута југу. На појединим 
слоговима сачувана је наранџаста боја.

„У Кладници, у 1876. г. против Турака
Спомен подиже његов син Јован Марковић и 

Поњавић.“
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ВАРНИЦЕ III

Први до највишег од крајпуташа, десно од њега, 
такође стуб црвенкастог камена. Његове мере су: 
95 х 33 х 13 центиметара.

Лице спомена има једанаест редова слова и 
изнад крст. Он је уоквирен плитком линијом длета у 
коцки 28 х 32 cm. 

ОВАЈСПОМ
Е ДИЖУ ТИ
Л А Д У К И
НА СПОМ М
УЖУ   МИЛ
ОСАВУ СИМ
ЕУНОВИЋУ
ЖИВИ 39 ГУ
МРЕ У РАТУ
У ВРАЊУ 9А
ВГУСТ1913Г.
На лицу овог спомена свуда где треба да се чита 

слово И, уклесан је крстић (+).
На десном боку целом висином уклесан је 

једноставан цртеж цвећа у саксији.
И у левој, бочној страни, присутна је орна-

ментика биља. Цвет са четири лиске. Изнад, при 
врху стуба, уклесан крст 18 х 12 центиметара. 



ВАРНИЦЕ IV И V

Оцу и брату

Крајпуташи су светионици српства. Већином су 
подизани ратницима. Кроз те окамењене представе 
види се мученички живот једног народа и неизмерна 
љубав за веру и Отаџбину. Огромна туга и велики 
жал родбине за својим најрођенијим. То није 
култ мртвих, како данас многи причају, већ слика 
патријархалне и породици одане Србије.

Крајпуташи су један од путева где се види 
стаза страдања српства и њена жртва. Дешавало се, 
нажалост често, да више од једне главе из куће своје 
кости распе по бојиштима. Такав болан пример 
наше историје видео сам и овде у Варницама. Један 
крај другог, два спомена намењена успомени на оца 
и брата. 

СПОМЕН / ДИЖЕ ИГ / ЊАТ  МИ / ЛОЈЕВИЋ / 
СВОМ ОЦУ / ЈАНКУ ЖИ /           48Г / УМРЕУАН / 
ДРИЈЕВЦИ / 1915Г.

Изнад ових десет редова слова у плитком 
рељефу обрађен је крст. У њему, на средини, урезан 
крстић.

Висина стуба 90 cm. Пречник 30 cm. Наличје 
спомена празно. На бочним странама ширине 17 cm, 
има цртежа длетом. Десно је крст и чекић. (Покојник 
је био занатлија.) Лево, дугачак штап. Штап јесте 
симбол старости, али и господства.

Сигуран сам да је син оцу и на овај начин 
изразио поштовање као старијем.

До оца је син, у ствари споменик брату.
СПОМЕН / ДИЖЕ ИГ / ЊАТ МИЛ / ОЈЕВИЋ 

/ СВОМ БР / АТУДРАГ / ОМИ / ЖИВАНУ / 
УМРЕУПР / ИШТИНИ / 1915 Г. / РЕГРУТ

Крајпуташ је сличан претходном. Исти камен, 
исти мајстор каменописац. На лицу спомена крст 
изнад поруке. Мере крста су 26 х 22 cm. У средини 
је крстић 5 х 3 cm. Наличје спомена без слова и 
знакова. Леви бок има пушку висине 70 cm. 

У десној, бочној страни, урезбарен један цвет на 
постољу са четири листа на стабљици.
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ВАРНИЦЕ VI 

Последњи у првом реду крајпуташа у Варницама 
разликује се од набројаних по два основа. 

То је стуб пирамида, његов камен је сив, из 
мајдана у Заграђу.

Предња страна (лице) обрађена је машински, 
гатером и углачана:

МИЛАН
ЛУКИЋ
ЖИВИ 32 Г.
УМРЕ КАО
ВОЈНИК 15/10
1917.Г. СПОМЕН
ПОДИЖЕ ОТА
Ц РАДИША
И БРАТ
РАДИВОЈЕ
И СРЕТЕН
Изнад је једноставан крст. Висина пирамиде 1 

метар, ширина 30 cm, дебљина стуба 15 cm. Наличје 
и бокови су без рада. Камен је штокован, није 
гладак. Ово је једини од ове „породице“ крајпуташа 
у Варницама где су видљиви трагови гарежа на 
камену. Неко ту редовно пали свећу. 
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ВАРНИЦЕ VII

Други ред ових споменика је новијег датума. Има их 
четири. Пирамиде су стубови од сивог, заграђског 
камена, дацита. И они су углачаног лица а наличја 
и бочне стране штоковане. Како време одмиче 
цивилизацијски, нема више правих мајстора каме-
нописаца. Из ове групе издваја се један по годишту. 

ВИДОЈЕВИЋ
МИЛАН
ПОГИБЕ 1917.Г.
У РАТУ
СПОМ. ПОД.
ОЛГА
И ОСТАЛЕ
УНУКЕ
Изнад је крст, украшен са обе стране уклесаним 

гранчицама. Остала три су погинулим земљацима 
из времена Другог светског рата. Двојица, у 19-
ој и 25-ој години живота, погинуше 1942. године. 
Један је погинуо две деценије касније, у својој 22. г. 
младости. Пише да су учесници НОР-а. Занимљиво, 
ниједан од погинулих нема симбол тзв. револуције, 
петокраку, на свом камену. Свима су уписани 
крстови.
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ВЕЛЕРЕЧ I

Чувар пруге уског колосека

Некада је ту било село. Мир околине допуњавао 
својим писком парњак „ЋИРА“ и тиме свима стављао 
на знање да ускоро улази у град и главну железничку 
станицу у Милановцу. Данас, пруге нема. Њена 
траса асвалтирана је за потребе становништва овог, 
сада приградског насеља.

Мирољуб Мијатовић – Кере, познати професор 
књижевности и фудбалски педагог најдужег стажа 
са најмлађим категоријама, обрадовао ме је сусретом 
и вешћу да испод трафо-станице, у близини кафане 
„Галеб“, има крајпуташ.

Црвенкасти грабовички камен патинирао 
у тамно-сиво. Висина стуба један метар. Лице 
спомена (исток) има пречник 31 cm. У плитком 
рељефу, троструки умножени крст са постољем, 
висине 60 cm, у највишем делу ширине 22 cm. Испод 
постоља шара три ромбоида. Десна бочна страна, 
празна. У левој, једва видљиви урез, издуженог 
правоугаоника 60 х 60 cm. Овај тракасти орнамент 
можда симболизује оруђе (пушку) или музички 
инструмент (двоенице), али то није сигурно. 
Дебљина камена је 18 cm. Леђа крајпуташа су 
украшена сличним, лепим крстом. У опцртаном 
право-једнолинијском раму, 24 х 46 cm, у плитком 
рељефу је звездасти крст са постољем. Испод, у 
доњој половини стуба четири реда крупних и грубо 
клесаних слова:

МАРКО / ПЕТРО / ВИЋ 1881 / УМРО СРМ
До овог белега је нижи камен који је некада 

обележавао трасу пруге. Мештани Велеречи ништа 
не знају о крајпуташу. У документима постоје три 
куће Петровића.15 Марко и Матија беху близанци 
стари 14 година у време државног пописа 1862. 
године. У време смрти имао је 33 године. Остаје 
тајна, узрок скончанија Марковог. Крајпуташ је 
на видном месту, на раскрсници путева, можда 
пресељен у време градње пруге Београд–Сарајево, 
али срећом сачуван у свом данашњем облику.

15 Државни попис становништва 1862/63, Општина Горњи 
Милановац, приредила мр Ана Столић, Музеј рудничко-
таковског краја, Горњи Милановац, 1997, стр. 69, бр. 69.
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ВЕЛЕРЕЧ II

До Минића кућа стиже се шумским путем ка 
Љутовници, паралелно са асвалтом за ово село, 
преко Гробница. Прошавши Пауновиће, уз поток 
Јакљево, пењањем уз Прљушу, стиже се на раван 
Турског брда. На одвајању у до, ка кући Чеда 
Николића, у том „шпицу“, са леве стране пута је 
млад цер и до њега врло старо камено крстолико 
обележје. Сиви камен заваљен уназад, под углом 
од 45 степени, пашће временом од сопствене 
тежине. Измерена висина сивог тесаника је 140 cm, 
ширина 62 cm а дебљина камена 27 cm. Чело крста 
у вертикали је оштећено, недостаје отпали комад 
камена величине длана. Леђа спомена празна. У 
тој „заветрини“ види се првобитна боја камена, 
бледорозикаста. На сивилу лица белега уклесан 
једноставан крст 45 х 32 cm. У њему још један 
урез, линија крста без украса. Испод, у наставку, 
ближе земљи, два крста „шапа“, „урамљена“ длетом 
10 х 15 cm, стилизованих дршки као постоља. По 
боковима, на крајевима распећа уклесана два грчка 
крста, 13 х 13 cm.

Овај усамљени надгробник или „сећар“ крај 
пута, нема уреза слова и бројева. Његов облик, 
врста камена и рада указују да је врло стар. У својој 
хроници села, аутор Томислав Јовановић, помиње 
ово место, чак наводећи да је „посвећено Дамљану 
Радовановићу (Макљановићу) 1804–1825 (32)“, „да 

је узрок смрти непознат, да на спомену пише: Раб 
Божји Дамљан“. 16

То очигледно није веродостојно. Вероватно 
је аутор као извор користио казивања мештана 
и њихова предања, што не треба увек сматрати 
поузданим.

16 Томислав М. Јовановић, Велереч и велеречани,  Горњи Мила-
новац, 2006, стр. 47.
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ВРНЧАНИ

Чесма крајпуташица

По облику и величини има разних крајпуташа. 
Подизани су ближњима и незнанима. Већином 
ратницима, надничарима, хајдуцима и деци рано 
умрлој. Њихово име, крајпуташ, довољно говори о 
географском одредишту. 

Међутим, има ових споменика и у њивама. 
(Обилну документацију о крајпуташима – њива-
шима Качерског среза поседује Драгован Богдановић 
из Љига.) Дешавало се да мобилисани војник на 
растанку остави аманет (завештање) породици 
да му, ако се не врати из рата, на одређеном месту 
подигну крајпуташ. (Пауновићи у Такову) Због 
тога не чуди, додуше ретка појава, спомен чесме 
– крајпуташа. 

 У Врнчанима, на тромеђи са Љевајом и Си-
ношевићима, у хладу шумарка подно брега, постоји 
извор Ћопак. Не зна се по коме, нити по чему је 
добио име. Према казивању осамдесетосмогодишњег 
Војимира Савковића, његов прадеда је купио имање 
заједно са извором пре скоро 200 година. Извор 
се и тада звао Ћопак. Вода је обележена подзидом 
и тарабом. На извору је отесани камен, 56 cm у 
ширину, и благо заобљен на средини, до висине од 
27 cm. Испод је обична цокла дужине једног метра, 
пречника 15 центиметара. 

Некада, одређеним данима у недељи, жене су 
ту долазиле да перу белило. За те потребе постојало 
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је удубљено корито од врбовог трупца. Овај извор 
се разликује од осталих у селу јер је уједно спомен 
– чесма погинулим солунцима – мештанима. 

+
1923
ОБНОВИШЕ 
ИЛИЈА С. ПАВЛОВИЋ РЕЗЕР.
КАПЕТАН СВОМЕ 
СВЕТОЗАРУ. И СИНОВЦУ
ЉУБОМИРУ 10.–6
ДАНИЛОСРЕТЕНИМИРОСЛАВ

Са стране крста и године уклесана је једноставна 
орнаментика олисталих гранчица. На боковима, у 
ширини 10 cm, уписана је година обнављања, 1999. 
(десно), на левој страни пише: унуци. Целокупан 
рукопис офарбан, поцртан је у удубљењима сивом 
бојом за чункове, тзв. бронза.

Каплар Светозар Павловић је сахрањен на 
Зејтинлику у заједничкој гробници српских ратника 
(гробно место 778.). Љубомир је оставио кости у 
албанским гудурама. 

У ослободилачким ратовима Србије (1912–1918) 
погинулих, умрлих и несталих у рату Врнчанаца 
има укупно 113. 

1. Павловић Љубомир, рођен у Врнчанима, 
редов, погинуо у рату (1912–1918)17

2. Павловић Светозар, рођен 1879. редов, 
инжињерски полубатаљон II, умро 16. 06. 1907.18

Занимљиво је да Светозара помињу различито, 
као редова и као каплара. Његово место у војној 
формацији није исто. На гробљу у Солуну, осим 
чина, пише да је припадао неборбеној команди. 
Према другом извору, то је другачије. Најважније је 
да се подаци односе на исту особу. 

Новембра 1999. године Данило Павловић (на 
фотографији на гробљу Зејтинлик у Грчкој), браћа 
Милутин, Радослав и Рацо Савковић обновили су 
физички изглед овог спомена.

Годину дана касније, Други дан Васкрса, поме-
нути потомци са породицама духовно освежише 
ово место. Свештеници Адам Чарапић и Обрад 

Стевановић са мештанима одржаше парастос свим 
погинулим из Врнчана у ратовима 1912–1918. и 
обавише освећење извора Ћопак.

„Циљ окупљања Врнчанаца није само читање 
парастоса и освештење извора“, већ како то један 
свештеник рече, „значајно је врло да се народ окупи, 
дружи и тако створи фамилијарност која нам је 
у овом времену изузетно потребна, јер живимо у 
временима тешким, препуним зависти и осионости. 
Овакви скупови нас уче да будемо испуњени 
искреном љубављу према ближњем, и да и у тим 
приликама споменемо Бога, једину истину и једини 
смисао живота.“ 19

17 Архив Војске Србије и Црне Горе, к–203, док. др. 12. 
Пописани списак погинулих ратника из села Врнчани, из 
фебруара 1930. који су потписали председник суда општине 
Таковске Рад. Илић и деловођа Драг. Ж. Ковачевић.

18 Спомен плоча погинулим ратницима 1912–1918. г. из села 
Врнчана који су после I светског рата изгинулим ратницима 
подигли потомци на црквама: Светог Николе у Љутовници, 
Светог Архангела Гаврила у Заграђу и у храму Светог Ђорђа 
у Такову

19 Нада Ђорђевић, Васкрс у Врнчанима, Таковске новине, 11. 
мај 2000, страна 5.
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ВРНЧАНИ II

Крајпуташ на међи

„Није он био овде, где је сад. Преместили смо га 
пре тридесетак и кусур година ’вамо, у моју лива-
ду. Практичније је. Био је на међи. Жена и снаја 
наваљују да га вратимо. Што би? Нисмо га рушили. 
Двадесетак метара лево-десно, исто је. Важно је да је 
читав и да га обилазимо. Наш је...“

Ово је прича домаћина Србољуба. Док сипа 
ракију набраја да њих, Павловића, у Врнчанима има 
четири куће, а у Синошевићима једна. 

Из дворишта силазимо на главни пут села. 
Крајпуташ је стуб пирамидалног облика. Сиви 
камен (дацит) очигледно из Заграђа, још живог 
мајдана под Рудником. Што је крајпуташ новији, 
њихов изглед је сиромашнији, лишен свих ликовних 
украса и ауторске слободе. Такав је и овај стуб. Више 
приличи спомен обележју у градском гробљу него 
крајпуташу каквих има по Србији.

Висина споменика 178 cm. У основи је цокла 
од обичног камена. Над њим сиви стуб гатером20 
обрађен, висине 160 центиметара.

Лице крајпуташа краси православни тролисни 
крст 22 х 21 cm са сунцем у средини. Испод 
удубљено место за фотографију (10 х 7,5 cm), али 
празно. У наставку, чита се 15 редова текста:

„Овај спомен показује пограничара Драгутина 
М. Павловића. Рођен у Врнчанима 11. VI 1909. г. 

Погибе у најлепшој младости на граници 23. IX 1933. 
г. спомен му подиже брат Милутин 1934. г.“

На десном боку, дебљине 14 cm, урезана пушка. 
Лева бочна страна празна, као и наличје спомена, 
ширине 29 cm.

Србољуб настави причу: „Драгутин је погинуо 
као војник на редовној служби. Како се то догодило 
нашима није речено. Мој отац Десимир је имао 
рођеног брата Миливоја. Родила му се два сина, 
Милутин и Драгутин. Један је стигао да се ожени 
и оде на мираз. Драгутину се угасио живот и остао 
је само крајпуташ и успомена на његову младост. 
Била је на спомену и слика, али је отпала. Нисам је 
запамтио, било је то давно. Да има негде сачувана 
Драгутинова фотографија, вратио бих је на место 
где припада.“

20 Гатер (нем. gatter) машинска вишеструка оквирна тестера са 
више сечива
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ВРНЧАНИ – ЛОКВА

Длан на жалосно срце

На међи Калиманића и Врнчана, налази се Локва. 
Заселак који припада Врнчанима име је добио од 
народа. Подбарно место, зато име Локва. Ту се 
налази и „Мајина башта“, домаћинство песникиње 
Мине Ковачевић. У њеном дворишту је неколико 
подигнутих крајпуташа новијег датума. Један је 
посвећен немачком војнику из II светског рата који 
је стрељан од својих сународника јер није хтео да 
буде у стрељачком строју намењеном Србима.

Између аутобуског стајалишта и табле – Кали-
манићи, два стуба од црвеног камена. Њихов 
„став“ је усправан јер су оба учвршћена бетонским 
постољем у које су уливени пре неколико година. 
Заједничко им је да источне стране спомена 
украшава мушка фигура војника без оружја.

Крајпуташи су стубаши, са избочином на 
темену предвиђеном да се на њу, монтира капа од 
истоветног камена. Рад истог мајстора – камено-
ресца. („Писаја Томић“ – потпис при дну стуба 
Милошевог спомена.)

Крајпуташ I – ближи путу за Синошевиће

Висина споменика 152 центиметара. У ширини 
пречника 40 cm, окренут истоку војник. Без оружја, 
руку уз тело, опасан каишем, обувен у чизме. Облик 

главе прати име у полукругу изнад капе – Милош 
Глишовић.

Западна страна која се чита с пута има 13 редова 
у којима пише: „Овај спомен показује Миланка 
Глишовића из Врнчана носиоц рањеника IV чете III 
батаљона руд. бригаде поживи 27 г. а умре у Нишу 
јула 1878. г.“

ОВАЈ
СПОМЕН
ПОДИЖЕ
МУ МАР
ТА ЖЕНА
ЊЕГОВА
31. МАРТ
1879 Г.

ПИСАЈА
ТОМИЋ

Фамилије Глишовића има у Калиманићима 
и једна кућа у Накучанима. Натпис на спомену с 
лица и наличја, Милош и Миланко не збуњује да се 
ради о двојици људи. Милош му је вероватно име 
са крштења, а Миланко су му најближи наденули у 
детињству из милоште.
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Ово је текст на бочној, северној страни. Дебљина 
бокова 28 cm. Изнад слова уклесан исто виђени 
крст са троструким крстићима. Овакав крст је и у 
наличју споменика изнад слова, али је већих мера 
него бочни, 42 х 32 cm.

Јужни бок има изрезбарену пушку окренуту 
увис.

Крајпуташ II – ближи главном, асвалтном друму

Овај спомен је оптички у доњој равни, али је виши, 
163 cm. Ширина му је 40 а дебљина бокова 30 cm. 
Први пут после десетине виђених, срећем крајпуташ 
са две људске фигуре. Лице и наличје. Муж и жена. 
Погинули и ожалошћена.

Удовица је стојећа жена у народној ношњи. 
Носи дугу сукњу до чланака. Обучена је у фермен са 
исцртаним гајтанима. Лева рука опружена уз тело. 
Десна, савијена у лакту са испруженим дланом. 
Шака је на срцу, симбол бола и вечне верности. 
Занимљиво, жена није повезана марамом. На глави 
је стилизована капа, мали шешир.21 Лице нема суза 
ни осмејка. Све је у камену.

Изнад њене главе два реда уклесаних слова: 

Стеван Радовановић
у Љесковцу март 1878. г.
Слова су удубљена кружно и при врху и 

крајевима знатно су оштећена.
У јужном боку стилизован крст испод кога 

пише. „Спомен овај подиже му тужна мајка Неранџа 
и жена му Ленка са двоје нејаке деце 8. јула 1878. г.“

На супротном, северном боку теку тужна слова 
у редовима: „Овај лик показује војника I класе 
болничара Стеван Радовановић из Калиманића који 
поживи 26 г. а умре у Љесковцу 23. марта 1878.“

Свим крајпуташима је изнад слова уклесан крст.
Стеванова фигура, као и Милошева, има име 

поврх главе. Два ратна друга погинула у рату 
против Турака гледају на исток у ставу мирно као да 
ишчекују звук трубе.

Неми и окамењени у вечној успомени клесара 
Томића из Врнчана.

21 Јован Томић (1838–1888) – најбољи представник надгробног 
каменорезаштва у рудничком округу од шездесетих 
до осамдесетих година XIX века. Јован Томић је први 
камнеорезац који је урезивао у камену људске фигуре са 
шеширом.
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ВРНЧАНИ V, VI, VII, VIII, IX И X

У Мајиној башти

Сви знају у овом крају за песникињу Мину 
Ковачевић. Она живи у засеоку Врнчана, Локва. 
Двориште куће је и оаза тишине. То је Мајина 
башта, успомена не њену мајку и породично 
гробље. Подигнуто је неколико нових крајпуташа, 
великанима српске писане речи, Либеру Марконију, 
Растку Петровићу и немачком војнику Јозефу 
Шулцу. Пре 20-ак година Мина и њен брат Раде су 
преселили неколико крајпуташа из околине на своје 
имање. Највидљивијих а усправних је 5 стубова. 
Неколико комада камења лежи у трави, али на њима 
нема натписа.

*
Најближи главном путу је стуб капаш висине 

150 cm. Камен сивкасто-розе, шљункаст и љуспа се. 
Најоштећенија страна, окренута западу, наговештава 
некада постојећи лик и фигуру војника у стојећем 
ставу, рукама уз тело. Десна бочна страна (23 cm) 
круни се и има једноставан грчки крст. У левом 
боку уклесана пушка. Источна страна украшена 
умноженим, трокраким крстом са извијеним 
постољем, 28 х 28 cm. Испод је плитко уклесана 
површина у којој су слова у 18 редова: „Знак ратника 
III чете, I п. батаљ. X пука Стојана Вучићевића који 
за освету Косова и слободу потлачене браће на јесен 
новембра 1912 г. у својој 23. год. код Љумкуље овај 
спомен подиже Оља и ожалошћени родитељи.“
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окренута путу орнаментисана крстом у рељефу, 
38 х 24 cm, наставља се текстом: „Цвету 18 г. од 
живота свог 9. октобра 1868. г. овај“. Остали део за 
читање не види се, јер је узидан у нову цоклу камена 
који га учвршћују.

*
Група, четвртог и петог крајпуташа је издво-

јенија и налази се ближе споменицима посвећеним 
великанима српске књижевности. Оронули стуб 
жуто сивог пешчара, 150 х 22 х 32 cm. Лице спомена 
је патинирало зелено од влаге.

„Овде почива Танасије Зарић из Накучана, 
поживи 31 г. дец 1885. год. млад. Овај спомен подиже 
његов отац Живко“.

„Приђи путниче те прочитај овај спомен војника 
I позива Таковска бат. из Накучана који поживи 31 г. 
умре јуначки 16 дец. 1885.“

„Овај спомен подиже му отац Живко Зарић из 
Накучана 1888 г.“ Леви бок је празан а у десном је 
уклесана пушка.

*
Преостали у овом дворишту је капаш од 

жутог пешчара. На запад окренута стојећа фигура 
војника рукама уз тело, врло оштећена. У левој 
бочној страни при дну стуба исклесано је попрсје 
дечака, војника. Овакву слику у обради крајпуташа 
рудничко-таковског краја нисам забележио. Можда 

Путу најпримакнутији је једноставан стуб 
сивозеленог камена висине 150 cm са главицом, тзв. 
јабуком правоугаоног облика. Учвршћен бетонском 
основом новијег датума. Северној страни окренуто 
лице спомена и може се читати од 13 редова само 
следеће: „Овај споменик показује војника I класе, 
Костадина Тодоровића из Врнчана“... У десном боку 
урез пушке и бајонета висине 90 cm, звездасти крст 
у плитком рељефу истоветан је на лицу и левом боку 
крајпуташа. Испод је 10 редова читљивог текста: 
„Спомен ови диже му Јана жена његова, снаја, три 
сина 13. августа 1889. г.

*
Трећи крајпуташ пресељен у Мајину башту је 

најближи кући песникиње. Стуб висине 100 cm. 
Подигнут на новој цокли камена. Одозго је скорије 
стављен комад машински обрађеног камена 
пирамидалног облика да подсећа на капу. Окренута 
страна истоку, празна, али при дну стуба има 
уклесан уметак, рупу да може велика шака да уђе, 
20 х 20 cm. До сада такав детаљ нисам видео на 
крајпуташима, вероватно је то место предвиђено за 
кандило. Десни бок нема слова и знакова (25 cm), 
али је украшен поновљеним, тзв. умноженим крстом 
са постољем у рељефу. Испод су слова у 8 редова: „Из 
Љутовнице који се претстави у најлепшој.“ Страна 
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она представља сина покојниковог, који жали оца. 
На овом боку има редова нечитљивих слова, на 
супротном 10 такође врло окруњених и нечитљивих. 
У лицу спомена (источна страна) велики умножени 
крст у плитком рељефу, 30 х 50 cm. Виде се слова у 
пет редова на левој бочној страни: „Овај подиже му 
Смиљана жена његова 29. јануара 1877.“

На пут, сем поменутог крста, гледа реч уклесана: 
„Овај биљег показује Марка Зарића из Накучана 
који поживи 28 г. а погибе у борби на Шуматовцу.“

Закључак: У овој петочланој породици крајпу-
таша пресељених пре пар деценија у двориште 
песникиње Мине Ковачевић има два ратника из 
Накучана. Старији је оставио кости на бојишту 
у Српско-бугарском рату 1885. године а други у 
Јаворском рату из боја са Турцима 1876–1877. године. 
Љутовничанин „без имена“ погинуо је у осамнаестој 
години живота, 1868. године. Из Ручића је учесник 
Првог балканског рата, Стојан који кости остави 
на Љумкуљи 1912. године. Врнчанац, Костадин 
Тодоровић, своје тело оставио је на бојишту Српско-
турског рата 1876–77 године.

*
Парк новоподигнутих и пресељених дубећих 

каменова завршава се на ивици њиховог имања 
испод породичног гробља. Расушеном тарабом 
ограђен стуб браон тесаника пирамидалног облика. 

Надгробник висине 103 cm са 17 cm купастог 
завршетка на четвороводном крову.

Лице окренуто на југ. Испод уреза једноставног 
крста 15 х 15 cm је 11 редова слова која се читају: 
„Милосав Божанац од Обреновца живи 55 г. Умре 
1916. г. спомен подиго Божо Филиповић“.

Леђа спомена и бочне стране празне. Ово 
место је усамљени надгробник, у њему покопан 
Божанац из Обреновца. Откуда он на Локви? Година 
смрти наводи нас да је војник страдао у борби или 
рањен подлегао повредама. Дешавало се у време 
Балканских и Првог светског рата, да рањеника 
команда остави локалном становништву на негу а 
војна формација настави даље. Могуће да је покојни 
Милосав био избеглица, цивил кога је судњи 
час затекао у Врнчанима. Ни Божо Филиповић, 
мештанин и подизач спомена, није међу живима. 
Филиповића у овом селу има свега две куће. Једна 
фамилија, тако се прича, дошла је у Врнчане из 
оближњих Велеречи. Божов унук остао на селу. Он 
не зна ништа више од ових записаних података у 
спомену. Сељани, пак, говоре да покојни Филиповић 
није био имућан, напротив. Остао је само упамћен 
као редовни љубитељ капљице по околним кућама.
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ВРНЧАНИ XI

Између два багрема

У засеоку Кеља, када се прође млин (први на парни 
погон у овим селима), сада напуштен, пут води 
поред два обележја од камена. До њих је велики 
багрем. Оба су пирамидалног облика. Нижи, 
стубић једноставног камена има мере 70 х 18 х 12 
центиметара.

Слова су невешто урезана и још наивније 
поцртана црном бојом. Наличје и бочне стране 
празни су. У лицу спомена види се крст 8 х 5 cm, 
са бочне стране две линије које симболишу венац. 
Испод пише:

+
СТОЈА / Н.ПОПО / ВИЋ ИЗ / СУРДУЛИ / 

ЦЕ ВОЈН / ИК СПОМ / ЕНУШЕ ГА / МАРЈАН / И 
ДЕСИМ / ИР

По правилу, када је незнанац у селу, најближи 
присутни домаћи очевидац, појави се.

„Ја сам Живорад. Мој стриц Драгомир Ристи-
војевић одведен је одавде 1943. године и Немци га 
стрељали у Доњој Сабанти. Сахрањен је тамо, у 
костурници Војно-ремонтног центра. Тата прича да 
је само прошапто, ако му се тело не врати у Врнчане 
да му подигну биљег крај Стојановог, да их село 
сећа. Тако смо и урадили. Стојан је у време I рата, 
Сувоборске битке овде занемог’о. Сахрањен је ниже, 
доле поћи оном дрвету. Наши подигоше крајпуташ 
овде ближе пута јер народ пролази и прекрсти се.“
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ВРНЧАНИ – РАНЂОВА КОСА

Чувар пруге

Ловци су најбољи познаваоци терена у атарима 
својих ловишта. Милан Станковић и ја чекали смо 
касну јесен, да одемо на ово место пре снега, јер 
белег се налази у шуми.

Локални ловци га лако налазе, „гробић“ је 
место где се они састају или чекају ловину на 
„Брковој стази“. Бившом пругом уског колосека, 
(Београд – Сарајево) хуктао је легендарни „ЋИРА“ 
овим крајоликом; преко Угриноваца до Криве 
Реке, кроз Накучане и Љутовницу, из Велеречи 
стизао у Г. Милановац... Воз је утихнуо одавно, 31. 
децембра 1969. године... Остао је само бели туцаник 
и носталгија. Видљиви су „шљисеви“, прокопани 
дренажни испусти за воду поплочани каменом који 
су штитили пругу од подземних вода и пролећних 
бујица. Њих су градили Руси, ратни заробљеници 
Аустро-угарске царевине. Док са некадашње пруге 
улазимо у церову шуму, тзв. Ранђову косу, Милан 
ми прича да је крајпуташ или надгробник вероватно 
неком руском војнику који је скончано овде као 
радна снага у време Првог светског рата када су 
Швабе градиле пругу.

На тридесетак метара, види се камен у тепиху 
опалог лишћа, али преломљен. Мањи део вири 
из земље и има мере 25 х 32 х 17 cm. Све стране су 
празне, без видљивих уреза и знакова. Веће парче 
камена је дужине 70 cm. Овај комад је празних 

бочних страна као и леђа спомена. Источна страна 
преломљеног стуба, у плитком рељефу украшена 
крстом „шапа“, 15 х 10 cm. Назире се у средини рељеф 
јабучастог крста (33 х 25 cm), између чијих кракова су 
били крстови (четири комада) поменуте „шапе“. У 
горњем левом углу, урезан длетом једноставан крст. 
Формом се наслања на вршни крак централног крста. 

Мештани потврђују да је до пре пар го-дина 
белег био читав и усправан. Недавно оживљени 
шумски пут који се користи за извлачење огревних 
дрва вероватно је узрок његовог оштећења. Логична 
је претпоставка да га је нехотице закачио неко 
трактором – приколицом пуном дрва и преломио. 
Не постоје писани трагови у камену коме је 
подигнут, као и повод подизања спомена. Мало је 
вероватно да је место белег укопа руског ратног 
заробљеника којих је у изградњи пруге било много.

Био би уписан у камену један од руских 
крстова или слова. Могуће да је то обележена тачка 
„скончанија“ неког много старијег, пре доласка 
парне локомотиве. Сеоски путеви, шумске стазе 
и раскрснице друмова постојале су овде и раније. 
Крајпуташ или усамљени надгробник, нико из 
околине не зна. Надгробна плоча, тзв. доњак не 
постоји. Место највише личи на спомен некоме чије 
кости овде не почивају, а камен сећа на изненадну и 
неприродну смрт у овој тајновитој шуми. 



У засеоку Ново село, између асвалтног пута за 
Бољковце и куће Толке Сретеновић (рођ. 1933. г.). 
У њеном дворишту је стуб крајпуташ. Сиви камен 
тесаник има мере 150 х 40 х 30 cm. Ка западу, на друм 
гледа исклесана фигура младог, безбрког мушкарца. 
У левој, полуспуштеној руци му чекић. Десна рука 
савијена у лакту, длан прислоњен грудима у пределу 
срца. Доњи део тела (од паса наниже) заклоњен је 
обликованом формом ковачког пања и наковња на 
њему. Лучно изнад главе уклесаним словима пише: 
Ђорђе Сретеновић.

Леђа спомена, окренута истоку имају уклесани 
„умоножени“ крст (33 х 43 cm) и стилизована 
четири цвета између кракова крстолике форме. 
Испод је 15 редова слова од којих су четири реда 
потпуно окруњена и ни слово се не назире. Чита 
се само: „Овај спомен показује Ђорђа Сретеновића 
из Врнчана кои .............................. у ............ нићима 
(вероватно је покојник био рођен у Коштунићима) у 
августа 1818. г. .................. а умре у Врнчанима, живео 
је свега ..................... г. (није уписана година смрти у 
последњем, читљивом реду.)“

Лева, бочна страна, такође има „умножени“ 
уклесани крст, незнатно другачијих мера, 40 х 17 cm. 
Испод је правоугаона, длетом опцртана форма без 
словних знакова или бројева.

Порука на десном боку највише говори:

ВРНЧАНИ XIII

Себи за живота
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Ова страна има умножени крст, истих мера као супротна. 
Овај крајпуташ је изузетно занимљив. Подигао га је себи за 

живота мајстор – ковач, Ђорђе Сретеновић. Очигледно је наследио 
народно веровање својих предака да ће се и „на оном“ свету бавити 
својим занатом. Његов статус – положај занатлије, у селу врло цењене 
делатности за оно доба, треба да остави утисак на путника намерника 
када види крајпуташ. Због тога је овај спомен нарочито обележен 
Ђорђевим алаткама, чекићем и наковњем. Његов земљак, Јован 
Томић, каменописац, вероватно је аутор овог споменика иако се на 
њему није потписао. Он је своје ауторство почео да потписује много 
раније. Најстарији писани податак о њему налази се на каменом луку 
изнад подрумских врата полубрвнаре Миливоја Плачића из Теочина, 
1864. г. („ПИСАО ЈО.ТОМИЋ.“) Када се рашчуо својим спомењем под 
рудничким селима и изградио особен, препознатљив клесарски стил, 
Јован је престао да се потписује и рекламира.

Постоје подаци о Ђорђу Сретеновићу: „Окружје рудничко, срез 
црногорски, општина врнчанска, ковач, стар 40 г., синови: Јанко, 18 
г., Стеван, 14., Имање: нема – Месечни приход од заната ковачког 5 т. 
– По приходу спада у 2 класу.“ 22

Споменик је у релативно добром стању. Слова су поцртана као и 
крстови сивом бојом, тзв. бронзом за чункове. Нажалост, Ђорђеви 
синови, али ни њихови потомци, нису уписали годину његове смрти 
иако се ковач и за то побринуо, оставивши место за тај упис на 
крајпуташу.

22 Државни попис становништва 1862/63, Општина Горњи Милановац, приредила мр 
Ана Столић, Музеј рудничко-таковског краја, Горњи Милановац, 1997, стр. 126, бр. 62. 

ОВАЈ
СПОМЕН
ПОДИЖЕ
ЂОРЂЕ
СРЕТЕНО
ВИЋ СЕ
БЕ ЗА ЖИ
ВОТА 19
АВГУСТА
1883 Г. 
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ВРНЧАНИ XIV И XV

Безимени и непознати

У засеоку Ђорђевићи данас има пет кућа. Најпо-
знатија је Иринеја Ђорђевића (1894–1952), епископа 
и предавача на Кембриџу. У имању Миодрага 
Сретеновића, тачније ивици његове шуме где се 
укрштају путеви сеоски, постоје два камена. Један 
белег усправан и оштећен, други здрав али оборен.

„До пре 20-ак година, њима се могло лако прићи 
и читати их сва три“, тако причају комшије тврдећи 
да их је толико било. Наводно су надгробници. Под 
једним, сахрањена је нека жена која се ту обесила. 
Друга два означавају гробове српским војницима 

који погинуше у сувоборској бици за време Првог 
светског рата“.

Оборени стуб је здрав и чврст сиви тесаник, 
143 х 31 х 20 cm. Када се разгрне лишће и очисти 
маховина у лицу спомена које гледа на запад, у 
горњој половини стуба постоји дуплим линијама 
уклесан грчки крст, 20 х 20 cm. Њега окружују горе 
и доле, лево и десно, удубљена четири крста 9 х 9, 
дубине 2 cm. Бокови су празни. По разгртању земље 
и поткопавању окренули смо га на леђа. Страна која 
гледа на исток без слова је, бројева или било каквог 
уписа.

На пар корака до њега усправан сиви пешчар 
који се љуспа целом висином. Његов неправилан 
облик даје мере, 90 х 34 х 20 cm. При врху је камен 
широк 10 х 12 cm. Леђа белега, можда лице окренута 
истоку и камен се круни. Десни бок има уклесану 
кубуру 55 cm. Лева бочна страна празна као и 
површина која гледа на запад, наличје.

Трећи спомен не постоји. Нема га. Између ова 
два описана, повећа је рупа у земљи тако да нога под 
лишћем може да упадне до колена. Вероватно је ту 
био овај положени који је пао на земљу. Очигледно, 
уклесана кубура негира да је обележје подигнуто 
изгинулима у времену 1914–1918. Спомен је много 
старији, запис оружја наводи да је то спомен 
подигнут почетком устанка против Турака, 1804. г. 

Положени стуб са крстоликим обележјем може бити 
надгробник обично преминулој жени, али не мора. 
Начин обраде камена, неуписивање слова и бројева 
уводи у претпоставку да такође припада „хајдучком 
периоду“ и белег непознатим страдалницима.
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ГОЈНА ГОРА

Гојна Гора, највише село општине Милановачке. 
Горе живе вредни људи од малине и кромпира и 
говоре горштачком ијекавицом. Њихови стари 
доселише се из Морачких кланаца. Са Гојне Горе 
види се длан равногорских висова. Некада, овај крај 
припадао је Ужичкој Црној Гори. Срез црногорски, 
променио је име у таковски, после Другог српског 
устанка, 11. јуна 1884. године. 

Има школу Гојна Гора, четвороразредну од 1927. 
године. Школа правоугаона на раскрсници путева. 
Право за Добрињу и Пожегу, лево, преко Брода 
(заселак), ка Пријевору и Чачку. Иза леђа низбрдо, пут 
вијуга за Прањане и Таковски крај. Овај храм учила 
има „очи“ као ниједна школа у околини. У темеље 
зграде узидане су 22 спомен плоче. На њима су имена 
свих изгинулих у ратовима за Отаџбину, од Јаворског 
до Првог светског рата. Плоче су подигли и потписали 
најрођенији, они који не заборављају умрле. 

Гојногораца, од 1912 до 1918. изгинуло је 46. То 
кажу историчари.23 Мештани, да је бројка много 
већа, приближна оној који се вратише из ратова 
живи, укупно 150.

Од Рудника до Сувобора, осим Гојне Горе, школе 
у Каменици и Мајдану имају на спољним зидовима 
спомен-плоче својим земљацима.

Пре пар година овај окамењени незаборав 
Гојногорци су освежили новом бојом. Плавом плоче, 
а сивом урезана слова. Дешава се о Задушницама да 
неко дође и запали свећу. За историографију, оваква 
школска фасада и сличне њој по Србији, треба да 
буду предмет посебног изучавања. 

КРОЈАЧ

На врху села где се ломи брдо, пут рачва ка Чачку 
и Пожеги. Ту је крајпуташ, камен обојен у плаво. 
Онизак, једва достиже висину једног метра. Лицем 
окренут школи у представи фигуре војника који у 
десној руци држи пушку са великим бајонетом. Лева 
шака стављена је на срце. На глави капа која личи на 
шајкачу. Ширина споменика 40 cm. Камен тврд и 
постојан, али му топлину даје благи лук који спомен 
у врху обло завршава. Десни бок, дебљине 17 cm има 
два знака, двокраки крст у рељефу и маказе. Симбол 
заната који често имамо на крајпуташима: чекић, 
преслица, игла, конац, наковањ и сл. Мештани 
потврђују да је покојник био кројач. Наличје 
спомена има уклесан крст у 17 редова слова: 

23 Исидор Ђуковић, Рудничани и Таковци у ослободилачким 
ратовима Србије, Горњи Милановац, 2005, стр. 142



„Овај спомен показује/ Тимотиа Бабовића,/ овог 
села Гоине Горе (тачка изнад и)/ војник прве класе/ 
пиноер / живи 25.г./ погибе на Јавору,/ на бојном 
пољу,/ 24.јуна 1876.г./кои се јуначки  / борио и крв 
своју/ пролио за крс и славу и слободу/ православне 
отаџбине,/ последио,/ Бог да му душу прости/ овај 
спомен дигоше/ браћа Симо и Продан/“.

На запажање да је лице спомена оштећено, 
присутни Гојногорац, Радош Савић прича да се то 
догодило 1941. године у време надирања Немаца 
и да је крајпуташ искрзан мецима приликом 
митраљирања Војске Краљевине Југославије која 
се пред непријатељем повлачила преко Гојне 
Горе. Упоређујући податке са наличја крајпуташа 
проверили смо попис из 1863. године где пише: 
„да је Тимотије тада имао 14 година, син Арсенија 
Бабовића, поред браће Сима (12 г.) и Продана (9 г.), 
имао и брата Алексија који је 1863. године имао 19 
година. Према томе, може се условно прихватити 
податак са споменика да је Тимотије у тренутку 
погибије 1876. године имао 25 године.“ 24

24 Државни попис становништва 1862/63, Општина Горњи 
Милановац, приредила мр Ана Столић, Музеј рудничко-
таковског краја, Горњи Милановац, 1997, стр. 357, бр. 102.
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ГОЈНА ГОРА II

У Крстиној ливади

Када се пође из центра села ка Добрињи, са леве стра-
не види се обележје. У врху ливаде под путем, два 
места ограђена тарабом и неколико младих борова.

Крајпуташ стуб, белог камена покривен кровом 
од лима. До њега, ограђен простор али без белега. Ту 
је сахрањено пет младих партизана у периоду Другог 
светског рата. Фамилија Карчевића, Гојногорци, 
имали су велику и најпространију кућу у крају. 
Одређено је да то буде болница. Тешко рањени, ови 
борци умрли су у болници. Место за њихов укоп 
одредише у ливади Томића, до крајпуташа. После 
рата, једна породица не зна се одакле, дошла је да 
потражи тело најмилијег. Прича се да је тог једног 
мајка познала по сукненом оделу. Остала четворица, 
остадоше до дана данашњег где су тела привремено 
закопана.

Томићи место гробнице крајпуташа не скрнаве. 
Они су подигли дрвену ограду и овде пале свеће о 
задушним данима.

Крајпуташ је леп стуб од белог пешчара. Ма-
сивни крсташ висине 140 cm. Пречник спомена је 
38 cm. На лицу плоче пише:

У
борби проти-
ву непријате-
ља на бранику
своје отаџбине

као војник 4 че
те 3 батаљона
10 кадровског
пука
РАДОЈКО
И
ЈАЋИМОВИЋ из Г.
Горе испусти
своју млађану
душу у пожа
ревачкој војној
болници
Неколико слова и бројева је „поправљено“ 

потцртано црном бојом тзв. дурлином. Име, средње 
слово и презиме уписани су истоветним великим 
словима. Споменик је стабилан и усправан јер је 
здравој цокли камена 60 х 70 х 50 cm. На лицу плоче 
са стране су стилизовани стубови у рељефу. Њих 
украшава по 9 уклесаних срца лево и десно.

Оно што је најлепше на овом крајпуташу не 
види се. Њега покрива кров од лима који учвршћује 
четири металне шипке. Намера заштите јесте добро-
намерна, али је врх споменика невидљив. Треба се 
приближити споменику и буквално подвиривати 
испод зарђалог лима. Нажалост, само тако може 
се сагледати лепота овог крста. Крст је много леп 
и елегантно срезан. Његове мере су 50 х 40 cm. 



Дебљина је 18 cm. На средини крста удубљен је у 
цртежу анђео раширених крила. Испод пише: дух.

Наличје такође има текст:
 22 децембра
1914. год у 20 г
своје старости
по својој смрти
остави за навек
уцвељене роди
теље ИЛИЈУ И
ЈЕЛЕНКУ који
свога сина до
гроба оплакују
спомен овај по
дигоше своме
сину Илија и
Јеленка
Црном бојом потцртани су датуми и имена. 

Лице и наличје крајпуташа има при дну радне плоче 
пратећи ширину изрезбарену по четири цвета.

Јаћимовићи су велика фамилија у Гојној 
Гори. Своје жртве имали су у свим Отаџбинским 
ратовима. Из поштовања према умрлима и 
крајпуташу, Томићи ово место одржавају. Када косе 
ливаду, сено се пограби до тарабе. Док сунце греје, 
овом обележју хлад праве три млада бора пре пар 
деценија засађених.
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ГОРЊА ВРБАВА

Хајдук или роб

„Мени је сада преко 80 година и памтим да је ‘вуда 
пут одувек пролазио, само је била турска калдрма. 
Имао је још један крајпуташ ниже у истој линији, 
само их је ова џада раздвајала. То је било у ливади 
Адама Браковића где смо чували говеда. Сећам 
се велике камене плоче. Мој, сада покојни ујак, 
Славољуб Лукић купио је ту парцелу од Адама пре 
30-ак година. Оног крајпуташа није било. Шта је 
било с тим, где се то дело, то нико живи не зна...“

Тако ми прича Миодраг Мидо Симовић, отвара 
капију и уводи у своје двориште показујући у 
правцу младог воћњака. На средини, под обрешком 
усамљени дубећи камен. Огроман. Никакав натпис. 
Ни слова. Ни године. Његове мере су 198 х 38 х 33 cm. 
Стуб наслоњен о велику камену плочу доњака. 
Ово је гроб. Плоча је дугачка 2,17 метара. Широка 
је 76 cm, а дебљина плоче 25 cm. Испод, од истог 
камена цокла, опсег гробнице. На плочи одозго крст 
једнокраки 35 cm у кругу. Около, целу плочу прати 
венац пречника 1 cm. Средина украшена шаром као 
кићанком ширине 30 cm. Чело споменика гледа на 
исток. Удубљено место на половини стуба као да је 
намењено за натпис или цртеж. Ширине 26 cm са 
оба краја до висине 40 cm преломљено и прави лук. 
Изнад је крст, 16 х 16 cm, спојен кругом. Идентична 
су лицу и леђа надгробника. У горњој половини 
јужне, бочне стране уклесана кубура. Сретао сам 

уписано оружје на споменицима и по правилу цев 
је била окренута у вис. Овде је цев окренута земљи. 
Са друге стране, три крста један испод другог. Два 
кружна крста 16 х 16 cm. Трећи удубљен на средини 
18 х 18 cm. Све што је мајстор каменописац урадио, 
видљиво је. Можда је био неписмен. Деда Мидо 
не зна чији је ово надгробник. Ни његови стари не 
памте о коме се ради.

Близина пута била је судбоносна за онога који је 
сада сахрањен испод плоче. Хајдук или роб. Може 
да се само нагађа. Његов сабрат је сахрањен испод, 
са доње стране пута, ни обележја више нема.

„Видиш, како земља вуче плочу надоле. Пре 
пар година толико се спомен накривио, само што 
није пао. Везали га син и ја ланцима да трактором 
на влаку исправимо стуб. Нема појма. Морали смо 
да четворимо. Изгледа, колико га има горе, толико је 
пободен у земљу. Да је био сирома’, ко би му толики 
спомен овде подигао. Остави то сад. Охладиће се 
кафа а баба зове и на ракију“.
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ГОРЊА ВРБАВА II

Шевин гроб

Почивши Кале Миловановић, хроничар села 
Западне Србије, говорио је често да је терен велика 
тајна и да му се треба враћати увек.

Текст новинарке Драгане Милошевић, у „Таков-
ским новинама“ (13. новембар 2008. г. – стр. 6.), 
изненадио ме је јер сам био убеђен да сам крајпуташе 
и усамљене надгробнике у Горњој Врбави пописао, 
верујући мештанима да их више нема. Оправдава 

чињеница да ово скровито место мало сељана зна, 
тек неколико њих, чија су имања и куће близу.

Топоним Шевин гроб је тачка трагичног удеса 
младе жене и њеног детета. Место на ивици букове 
шуме, близу речице, припада засеоку Думача у 
катастарској парцели Драгана Павловића, Кића. 
Шевин гроб је тешко видљив. Од сеоске продавнице 
постоји скретање за локални каменолом. Пут 
земљани иде уз речицу, ка рачвању два потока 
између којих је шума. Скретање десно, уз поток 
који зову Речица, води до каменитог обележја. По 
казивању, „с колена на колено“, овде је пре више 
од једног века зверски убијена самохрана мајка 
Шева и њена петогодишња девојчица којој се не зна 
име. Жена је била родом из гружанских села, пука 
сиротиња. Звали су је Шева, јер је стално певала. 
Њено обилажење кућа у околини да би испросила 
нешто хране, било је кобно. У то време, селом су 
почела умирати деца. Прогласише је урокљивом и 
да се бави вештичарењем. По правилу, неко је упро 
прстом у њу. Враћајући се са литија из Сврачковаца, 
сачекали су је на овом месту близу потока и њу и 
дете убили глоговим коцем. Ту су обоје покопани. 
Умирање деце није престајало. Неко се сетио да је то 
клетва над селом због двоструког убиства.

Подигнута су два каменолика обележја. Доњо-
врбавски сиви тврди тесаник је засечени стуб, 

27 х 17 cm, висок не више од једног метра. Нема 
уписа године. Истоку окренут крст примитивно 
је плитко уклесан са зупцима (клиновима) на 
крајевима. То је карактеристика и једноставност 
гружанске каменописачке школе. Супротно од 
крста, на другој страни спомена, назире се људска 
фигура - сунцокрет која прави крст својим телом.

„Сунцокрет – фигуре су искључива појава ру-
дничког поднебља. Има их само на линији Прањани 
– Горњи Милановац – Љиг. Права њихова старина 
већином је непозната, јер су споменици на којима су 
усечени неписани или недатирани, али је сигурно да 
бар најстарији од њих досежу у половину XVIII века. 
Неоспорно је да су каменови са оваквим ликоре-
зима најстарији на рудничким гробљима и да су 
подизани до половине XIX столећа. Овакви ликови 
су најархаичнији и најупрошћенији приказ људског 
створа на српским надгробним споменима. Полно 
потпуно неодређени, јер су без иједне ознаке која би 
упућивала на мушке или женске особе. Подсећају 
на прастара времена. Не означавајући никакве 
посебности покојника, они задобијају значење 
општих архи-симбола и као да опомињу на неко 
древно паганско божанство“ 25

25 Радојко Николић, Каменописци народног образа, Чачак, 
1998, стр. 90-91.
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У својој репортажи Драгана Милошевић помиње 
један споменик, вероватно свесно заборављајући 
остатке другог, који се преломљен види из опалог 
лишћа. Усправни стуб, благо накривљен са 
орнаментом биљни - човек, намењен је очигледно 
девојчици. „Вештици“ Шеви, надгробник је прелом-
љен силом људске злобе или зубом времена. Тек, 
село прича да се „она кућа“, која је упрла прстом у 
мајку и дете, затрла.

Oво тајновито место има ретке посетиоце. Оби-
лазе га многи у великом луку, плашећи се да их не 
закачи клетва. Ипак, има овде свећа. Околне куће 
пале воштанице под гробом а ћерамидом чувају 
пламен опроста.

После поменуте репортаже у Таковским нови-
нама, јавило се једно домаћинство из Липовца. Хоће 
да обнове место прекадом и новим надгробницима 
са оградом. Ова прича може имати свој наставак 
као нова тема. Вештичарење у Србији тог времена, 
митови и клетве. Људска злоба и примитивизам 
коме нема краја. Ретко је наћи усамљени надгробник 
жени. Већ раније, забележио сам један у горњим 
селима. Сада, у овој књизи као допуна „губавки“ под 
Сувобором, придружила се Шева и њена девојчица.
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ГОРЊА ЦРНУЋА I

Под Градином

До кућа Ђорђевића, којих данас има 12 дома-
ћинстава, може се доћи из два правца. Стрмијим 
али краћим путем из Сврачковачке бање и асвалтом 
од манастира Враћевшница. Душан Ђорђевић је 
времешни осамдесеттрогодишњак и седам деценија 
археолог – аматер, сакупљач старина са локалитета 
Градина. У његовом дворишном имању, до пута, 
подигнут крајпуташ. Стуб, пешчар двоводног 
врха има мере, 95 х 27 х 13 cm. Сиви камен празног 
наличја, али флоралне орнаментике по боковима. 
У левој бочној страни биљка вијуга из саксије 
60 cm а у десној 55 cm. Лице спомена има урезан 
крст уоквирен ловоровим венцем. Слова и бројеви, 
релативно новијег датума поцртани су плавом и 
сивом бојом. Душан нас уводи у кућу, показује своју 
изузетну збирку археолошких експоната: камене 
секире, сребрни накит, прстење, копче, ковани 
новац и слично. Док закључава своју витрину, 
почиње причу о Милисаву Ђорђевићу.

„Он је био жандарм и погинуо у чувеној одбрани 
Београда под командом мајора Гавриловића. 
Милисављев син јединац, Новак, имао је троје деце, 
али су сва умрла врло млада... Ја сам посинак ове 
куће. Никада нисмо сазнали где му је гроб. Његову 
урамљену фотографију чувамо у старој кући. 
Можете да је преснимите“.

У пописном списку погинулих ратника 
села Горња Црнућа, који су јануара 1930. године 
потписали председник суда општине Враћевшница, 
Јездимир Жиловић и деловођа Велимир Алексић, 
пише: „Милисав Ђорђевић, рођен 1886. г. редов, 
жандарм, погинуо 1914. г.“ 26

По овим подацима са споменика и из архива 
не поклапа се година погибије М. Ђорђевића. 
Вероватно је он погинуо у првој окупацији Београда 
од стране аустроугарске војске новембра 1914. 
године.

26 Архив војске Србије, К–203/8–2/док. бр. 5.
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ГОРЊИ БАЊАНИ I

У брдима, ободом врхова Лозња прокопан је одавно 
пут, сада проширен за Горње Бањане. Испред 
каменолома „Плави камен“, чудесни видиковац 
одакле се плаве у даљини обриси Полома, Теочина и 
Брајића. На том месту, где савија пут, је крајпуташко 
обележје новијег датума. Сиво-црна гранитна плоча 
висине 55 cm, ширине 12 cm, испод са постољем, тзв. 
цоклом. Само је страна окренута сунцу и истоку са 
крстом и поруком.

„Незнаним ратницима из 1915. г. – Спомен 
подиже Мића Ерић“.

Недавно преминули мештанин, подигао је овај 
необични крајпуташ – захвалницу. Ратницима из 
Првог светског рата који своје кости оставише по 
овим бреговима бранећи част Отаџбине и веру своју 
у Бога јединога.
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ГОРЊИ БАЊАНИ II

Прича о закопаном благу

„По предању, некада је у овом селу била бања 
топлих извора, те отуда име места. Варошица 
је настала после устанака против Турака, 1862. 
године. Наводно, први су дошли браћа Срдан и 
Симо. Од Ужица или чак из Баната, нагађа се. 
Ерићи су старином из Ужица. Прво су се населили 
у Грабовицу где им се није допало, па у Таково, где 
им се такође није свидело, јер је то равно место. 
Прешли су пре пет-шест колена у Бањане. Славе 
Никољдан.“27 

До куће покојног Миће Ерића најлакше је доћи 
рајачким путем. Прође се прелепи видиковац на 
Горње Бранетиће и рудничке падине, настави 
асвалтом поред напуштених каменолома и пола 
километра пре викендица на Рајцу, скрене „на 
лакат“ лево. Благо спуштање насутог пута довешће 
до поменутог домаћинства. Испред, на завојници, 
мермерно обележје крајпуташа који је Мића подигао 
непознатим ратницима од 1912. до 1918. године. 
Мало напред, гробница рано и изненада преминулог 
Мићиног сина. Инфаркт га је „покосио“ на Божић, 
1980. године. Снег беше огроман и до гробља се није 
могло. Зато је ту сахрањен.

27 Миленко С. Филиповић, Насеље и порекло становништва,   
књига LXXV, Српска академија наука, Београд, 1960, стр. 
175.
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У воћњаку необичан белег. До лета 2006. г. био 
је усправан, али накренут. Сада положен спава у 
трави. Грубо отесан, црвенкасти пешчар-тоцилњак 
из оближњег мајдана. Измерена дужина белега 
168 cm. У најширем делу (горња половина) широк 
54 cm, у најужем (дно темеља) 25 cm. Дебљина каме-
на од 30 до 38 cm.

Љиљана Бабић, Мићина ћерка, објашњава да је 
белег одувек овде и порекло му се не зна. Пре пада, 
лице спомена беше окренуто истоку, сада гледа 
у небо. Темељ плитак, свега 30-так сантиметара 
укопан, познаје се по трагу земље. Лице камена има 
у неправилном кругу примитивним алатом урез 
крста 25 х 10 cm. У доњој половини, некада ближе 
земљи, изузетно занимљив знак, урез рибе 30 х 8 cm. 
Овај симбол потиче из раног хришћанства и подсе-
ћа на поједине библијске догађаје: чуда Христова, 
васкрснуће, бесмртност. Ликовна представа рибе 
чешћа је у католичкој него у православној уме-
тности. Ихтис, на грчком значи риба. Многи 
истраживачи и историчари тврде да почетна слова 
грчке речи IHTHYS јесу заправо тумачење речи: 
Исус Христос Божји Син Спаситељ.

Цртеж у камену има уклесану тачку, око. Стили-
зована риба хоризонталног положаја назначену 
главу, уста, шкрге и кратак рачвасти реп.

У левом боку, урез крста 25 х 12 cm. Супротна 
страна без симбола.

Љиљана је донела метлу и мотику, помажући ми 
око чишћења. Камен претежак за двоје да се окрене. 
Рече ми да су леђа без знакова. Засигурно. Нико не 
зна, па ни њена баба Славка која има 80 година, коме 
је и зашто овај биљег подигнут. Тајна. Надгробник 
или место нечијег смртног часа. Село прича да је под 
белегом закопано благо. До сада нико није покушао 
да га тражи.

У међувремену, пре своје смрти, Мића Ерић 
је подигао још један крајпуташ новијег датума. 
Младену Алићу из Обреновца, убијеном у оближњој 
шуми за врeме II светског рата. Тај белег је ту, 
на Ерића имању, као и овај много старији о коме 
се ништа не зна. Ово место може бити предмет 
изучавања историчара и археолога. Назовимо 
га надгробником. Можда је старији но што 
претпостављамо. Ако би се закопало дубље, нашло 
би се још нешто, за науку интересантније. Благо? 
Кости? Оруђе? Или је ово место само сећање на 
тачку нечије погибије. 
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ГОРЊИ БАЊАНИ

Под шептелијом

Још један необележени надгробник Рудничко-
таковског краја, али лоциран. На имању Драгана 
Марковића пре неколико година изоране су 
људске кости, вероватно непознатог војника из 
Отаџбинских ратова. Плитких гробова из Првог 
светског рата и балканских сукоба на овим 
просторима има доста.

Мештанин је посадио шимшир на том месту, 
где већ постоји мала стабљика шептелија. После 
неколико минута разгртања земље указала се група 
каменова која бележи место. Драган Марковић 
има два сина, старији мирјанског имена Горан, 
замонашен је у манастиру Ђурђеви ступови као 
Георгије на Ђурђевдан, 2003. године. То је после 
триста година био први чин монашења у овој 
обновљеној светињи, у Дежеви Старог Раса.

Монах Георгије је саветовао укућане да место 
обележе, обилазе га, не обрађују ралом и да ће доћи 
да опоје кости и са њима подигне белег крајпуташ.



ГОРЊИ БАЊАНИ IV И V

Много хтео, много започео

Из кафане „Дичина“ (вл. Радулка Ботић), ако се 
седи до прозора и размакне завеса, виде се два 
споменика. Крајпуташи ратницима, у дворишту 
Драговом и Тамарином, викендашима који живе у 
Београду. 

Виши стуб капаш, порозног жутог пешчара. 
Његове мере су; 160 x 40 x 21 cm. На камену је капа 
спомена; 52 x 49 x 8 cm. Лице обележја окренуто је 
северу, има леп рељеф умноженог крста, 42 x 31 cm и 
11 редова уоквирено и стиховано:

„МНОГО/ ХТЕО МНО/ ГО ЗАПОЧЕО/ ЧАС 
УМРЛИ/ ЊЕГА ЈЕ ПОМЕО/ СПОМЕН ОВАЈ/ 
ПОДИГНУТ ЈЕ/ АРСЕНИЈУ ДЕ/ СПОТОВИЋ РО/ 
ЂЕНОМ У ПОЛО/ МУ АМАЈСТОРУ/“.

Текст се наставља на десни бок у 10 редова:
„А ДРУГ/ АРСКОМ/ ЖИТЕЉУ/ СЕЛА БА/ 

ЊАНА КОИ/ ЈЕ У НАЈЛЕП/ ШЕМ ДОБУ/ АУ 26ТОЈ/ 
ГОД. СВОГ/ МЛАЂАНОГ/“.

Изнад је умножени крст, 45 x 21 cm. Супротна, 
бочна страна има истоветно, крстолико обележје, 
али без слова и орнаментике. Прича овог „ока-
мењеног живота“ се наставља у 12 редова уклесаних 
слова на лицу спомена (југ) које се може сматрати 
наличјем јер претходни текст окренут је северу и 
читање почиње од те стране. 
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„ЖИВОТА
СВОГ 21
МАРТА
1878 ГОДИНЕ
ПРИМИ БОЖЕ
МУЧЕНИКА У
СВОЈОЈ КУЋИ
СПОМЕНИК ОВАЈ
ПОДИЖЕ МУ БРАТ
ТЕОВИЛО СА СВО
ЈОМ БРАЋОМ
АПРИЛА 1879 Г/“.
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„ЖИВОТА/ СВОГ 21/ МАРТА/ 1878 ГОДИНЕ/ 
ПРИМИ БОЖЕ/ МУЧЕНИКА У/ СВОЈОЈ КУЋИ/ 
СПОМЕНИК ОВАЈ/ ПОДИЖЕ МУ БРАТ/ ТЕОВИЛО 
СА СВО/ ЈОМ БРАЋОМ/ АПРИЛА 1879 Г/“.

Изнад, такође доминира леп, очуван рељеф 
„умноженог“ крста 42 x 31 cm.

До овог је нижи спомен, стуб без капе од истог, 
жутог пешчара који је патинирао у тамно-сиво. 
Обележје има мере, 110 x 30 x 22 cm. И овде, читање 
почиње у северној страни са умноженим крстом, 28 x 
22 cm у рељефу и 10 редова уклесаних слова: „ОВДЕ/ 
ПОЧИВА/ РАБОЖЈИ/ АНДРИЈА/ СТЕВАНОВ/ 
ИЗ ОВОГ СЕ/ ЛА БАЊАНА/ КОЈ ПОЖИВИ/ 19 Г. 
АПРИМИ/ ЈО ВЕНАЦ/“.

Наставак је у боку, а изнад крст плитког рељефа 
умноженог крста 28 x 15 cm и 9 редова слова: 
„КОНЧА/ НИЈА У/ КУЋИ АР/ СЕНИЈА/ ДЕСПО/ 
ТОВИЋА/ ЖАЛ РА/ ТУ ЧАС/ ТУРСКОМ/“.

Супротан бок је празан, без слова и орнамента 
али са хришћанским обележјем умноженог крста 
истоветних мера као претходно описана бочна 
страна. Текст се завршава на јужној страни у 9 
редова слова са лепим крстом 28 x 22 cm. 

„ТОЕ 21/МАРТА/ 1878/ ОВАЈ СПО/ МЕН ПОД/ 
ИЖЕ МУ ОТ/ АЦ БРАТ/ У 31. ЈУЛА/ 1879 Г./“.

Ова два учесника Јаворског рата су, вероватно, 
браћа од стричева. Велика је жал села Бањана за 
њиховим животима, што се наглашава на спомени-
цима. Крајпуташи су усправни, али се слова круне 
на појединим местима и тешко их је читати јер су се 
„иступила“.

Снег ми је помогао. Натрљао сам камен гру-
двама, утрљао површину. У шупљинама је остала 
белина децембра 2007. Тако је у „негативу“ било лако 
прочитати речи које уклеса мајстор каменописац 
пре 128 година.
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ГОРЊИ БРАНЕТИЋИ – БОБЛИЈА

Од спомен чесме из Горњих Бранетића до овог места 
има три километра.
Боблија је извисина, раскрсница путева. Плани-
нарска маркација означава право, за Дом планинара 
на Рајцу. Десно, пут силази ка Љигу и може се брзо 
сићи до Рудника.

Скупина шест споменика. Подсећају бројем 
и бојом камена на спомење у Љеваји. Овој групи 
Бранетићској најближа је кућа Драгана Вуксановића. 
На његовој земљи (иза је њива пшенице) почива 
веома стара „војска“ крајпуташа или гробова. Веома 
стара, јер ни на једном стубу нема слова ни броја. 
Постоје многобројни крстови у рељефу и дуборезу 
сви окренути истоку. Урезани су знакови пушке, 
јатагани и кубуре. Спомење је подигнуто војницима. 
Можда је овај простор био место битака. Близина 
планина, Рудника и Рајца, као и обиље шума на то 
указују. Могуће је да су споменцици надгробни, али 
ниједне плоче, тзв. доњака, која покрива гроб, нема.

Камен свих крајпуташа је из оближњег мајдана, 
Проструге или Великог брда. Јак материјал грубо 
тесан, очврснуо на ветру и спечен од сунца. Исти 
мајстор клесар водио је рачуна о крстовима. 
Прелепи су и брижљиво обрађени. Данашњи 
дизајнери могу да позавиде тако смелом и модерном 
ликовном изразу.

Најближи путу стуб има висину 130 cm. 
Пречник је 35 cm а дебљина камена 28 cm. У левом 
боку постоји плитко урезан цртеж листа папрати. 
Испод је кубура. На супротној страни из саксије 
вијуга лоза без плода и цветова. Симболика 
споменика увек нам довољно каже. 

Наличје стуба празно, изборано временом. У 
сунце, када рађа, гледају три велика крста опцртана 
кругом. Испод су два мања и још два крста, али без 
кругова. Пар корака од овог стуба, следећи је исте 
висине и незнатно шири, 38 x 30 cm. 

Ауторски ритам крстова. Три крста у рељефу, 
два удубљена, три рељефна. Највећи, лепезасти крст 
је у пречнику 26 cm са висином 27 cm. Најмањи 
крстови, удубљени 12 x 12 cm.

Десни, северни бок је празан. Виде се само 
(ласови) камена који праве занимљиве шаре. Јужна 
страна украшена плитко уклесаном кубуром. 
Наличје има удубљени цртеж сабље и три издужена 
крста висине 19 cm. Можда је најлепши спомен 
тзв. трећи. Он је стуб са лучно заобљеним врхом, 
стилизовано као глава на људском телу. Са чела 
на исток гледају три централна, лепезаста крста 
у кружној форми. Средњи крст има кружни рам 
пречника 3 cm. Три велика крста (30 x 30 cm) 
који симболизују Свето Тројство композиционо 
„раздвајају“ на средини два везана крста који прате 

пречник стуба. Северна, бочна страна има јатаган. 
Јужна, без знакова. Наличје стуба у занимљивом, 
вишеструко линијски-дугуљасто, тзв. издуженим 
крстом. Изнад је кружни, лепезасти крст. 

У овој породици споменика постоји само један 
окрњени. Он је најтањи плочаш дебљине свега 11 cm. 
Мерено од земље, његова највећа висина је 125 cm а 
најнижа тачка на 92 cm. Лице има три крста где се 
издваја централни дужине 48 cm. Бокови и наличје 
су празни. 

Испред поменутог „крњатка“ је најнижи крај-
путаш у овој скупини. Плочаш пречника 42 cm. 
Дебљина 12 cm. Из тла се види 75 cm. И овде је 
Тројство, уклесано на лицу. Средишњи крст је 20 x 
18 cm. Испод су два у кругу 15 x 15 cm. Остале стране 
празне су. 

Овим редоследом последњи крајпуташ сличан је 
трећем набројаном. Видљиво 80 cm камена. Дебљина 
25 cm. Пречник 46 cm. Врх стуба топло заобљен 
у круг до крајева бокова. Та стилизована глава 
споменика има испупчење на свом темену. Наставак 
да би на њега „села“ капа крајпуташа. Овај спомен 
има везани крст (два крста спојена крајевима) целим 
пречником камена. 

Стубови су јаки и тешки као оклопници. Њихов 
опстанак „на ногама“ заслуга је јаког темеља, још 
једне дужине стуба камена пободеног у земљу. 



Прича се селом да је војска крајпуташа-гра-
ничара била бројнија и видљивија. Да је преко пута, 
из друге њиве, нестао нетрагом њихов непознат 
али велики број. Прича се да гром на Боблији удара 
најјаче и да из земље пролама. Уста ратара шапућу 
да је то војска окамењена, костију расутих у борби 
на живот и смрт. 

У њиви преко, где пшеница већ има модрозелену 
боју чекајући зрелост, постоји крајпуташ новијег 
датума.

Поучени разним примерима, добрим и злим у 
наслеђу ове њиве откупише себе и своје потомке 
каменим белегом. На плочи пише: 

„Знаним и незнаним“
породица
Радовановић
Сишао сам до асвалта. Село беше пусто, спомен 

чесма је била отворена. Вода жуборила. Док сам се 
брисао, избројах сто имена, мушких глава палих за 
Отечество и крст из Горњих Бранетића. 

111



112

ГОРЊИ БРАНЕТИЋИ VII

Међу воћкама

Од Бершића, пут десно одваја за Рајац. Пролазећи 
Озрем, у Г. Бранетићима на засеоку Брдо, лево 
уз асвалт је велико и богато домаћинство Марић 
Милована – Курћубе који живи са два сина. У штали 
су три коња и ждребе, четири расне краве, у тору 
тридесетак оваца. Уз неопходне пољопривредне 
машине, поседују камион за превоз кромпира чија 
је производња овде основни извор прихода.

У њиховом шљивару с пута види се белег 
крајпуташ. Жућкасти пешчар, стуб зарубљеног врха 
висине 90 cm. Лице спомена окренуто истоку има 
врло занимљиву крстолику орнаментику. У кругу 
сунца, изражених тзв. листова или зубаца уклесан 
је крст „шапа“, 20 х 20 cm. Испод су рељефно 
испупчена, три везано спојена крста, 14 х 14 cm. 
Хришћанска симболика се наставља у дну плоче, 
испод њих, са три удубљена, грчка крста 10 х 6 cm, 
правећи тако леп ритам симбола. Десна, бочна 
страна камена (18 cm) је почела да пуца вертикално, 
од врха до половине споменика. У том боку, постоји 
урез, цртеж пушке „кремењаче“ (36 cm), врло 
невешто уклесане. Супротни бок је празан као и 
наличје споменика који има ширину 35 cm.

У овом селу, Марића има 8 кућа и нису сви у 
крвном сродству. Некада је ту било 14 кућа. Сви су 
они старином из Васојевића од црногорских брда. 
Насеље је разбијеног типа, у њему су на више места 

та, у народу звана „маџарска гробља“, већи број 
мањих или средњих надгробника.

Овај, описани спомен крајпуташ или надгробник 
не зна се, новијег је датума (друга половина XIX 
века), што се закључује на основу његовог облика 
и уреза врсте пушке на бочној страни. Нажалост, 
нико од домаћина није знао да нам потврди коме је 
надгробник подигнут или је то крајпуташ неком од 
Марића.
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ГОРЊИ БРАНЕТИЋИ VIII, IX И X

Три гроба на поток гледају

Млади мајстор за све, Милутин Дамљановић 
– Кораћ из Теочина, чије златне руке занатлијске 
опслужују неколико села, упутио ме је у Г. 
Бранетиће. Рече да пред варошицом, са десне стране 
под путем, постоје три велика дубећа камена.

Говорио је право. Између друма и потока 
Маџарац је ливада Жижовић Милете. На узвисини 
која прави хумку, стоје три знамена са два доњака 
(поклопнице), монолитне хоризонталне плоче. 
То су надгробници. Постоје усамљена, гробна 
обележена места и издвојена од месних и сеоских 
гробаља. Било је до скора мишљење да сви који 
нису умрли природном смрћу, већ насилно или 
несрећним случајем, без обзира на пол и узраст, 
треба покопати близу места удеса покојника. Тиме 
би душа несрећника нашла свој мир душевни, али 
„неприродна“ смрт не дозвољава њихов вечни сан у 
месним гробљима.

Најнижи је најстарији надгробник. Једини 
он нема доњак (капичар) надгробне плоче и 
најоштећенији је. Тесани, розикасти камен има 
сиву патину. Накривљен белег човеколике фигуре 
(130 cm), стуб заобљеног врха са главицом тзв. 
јабуком на темену, 16 х 9 cm. Средња ширина 
камена 43 cm, његова дебљина је 21 cm. Лице 
знамена (исток) највише оштећено. Камен се на 

додир круни а у горњој половини у ласовима 
одваја. Препознатљив, уклесан цртеж „сунчане 
представе човека“ насмејаног лика чије се тело у 
форми наставља правећи поновљени крст, врат 
– руке – труп. Глава има једанаест листова (зубаца) 
који симболизују сунце, вечни живот. У карактеру 
лице приказује насмејану, младолику особу широм 
отворених очију и уздигнутих обрва. У средишњем 
делу фигуре назире се урез крста 11 х 11 cm. Лево и 
десно, правилно распоређени од овог крстоликог 
обележја, са два „грчка крста“ плитког рељефа; 
11 х 11 cm десни крст а 12,5 х 12, 5 cm крст на левој 
страни лица спомена. Композиција цртежа се 
завршава парним урезом од доњег крака крста 
који симболизује ноге, односно обућу. На њиховом 
шпицу уклесан заобљени троугао (симбол: опанци 
шиљкани). Десна, бочна страна са урезаним крстом 
„шапа“, 14 х 23 cm, и наставком уклесаног постоља. 
Леви бок је такође обележен крстом „шапом“ 
21 х 14 cm. Леђа спомена (запад) имају уклесана два 
везана крста „шапа“ по вертикали, 70 х 27 cm. У 
горњој половини је урез два мања крста, 11 х 15 cm и 
12,5 х 13,5 cm. Ни једно слово или број није уписано 
у овом дубећом камену. Његов изглед и форма 
наводи да је старост у времену од пре два века, око 
Првог српског устанка.

Док се историчар, Александар Марушић, 
распитивао код мештана пролазника где је кућа 
Жижовић Милете – власника ливаде, Радојко 
Петровић и ја кресали смо секиром и тестерицом 
младаре бреста који су у сноповима никли између 
надгробника.

Од три белега, дубећа камена средишњи је 
истог облика као претходни, али другачијих мера; 
190 х 51 х 26 cm. Јабучасти део, главица (15 х 20 cm). 
Овај стуб узглавник углављен је у надгробну плочу 
дубином 10 cm. Поклопница (капичар) у основи 
је 210 х 105 х 38 cm, са лучном цоклом висине 
20 cm. Интересантно је да код гробљаша, људска 
фигура заузима целу површину лица спомена. 
И на овом надгробнику је приказан истоветни 
симбол сумњичавог човека са једноставном, 
упрошћеном назнаком обрва, уста и очију. Глава 
јесте у основи обла, тј. ћелава, али је допуњена 
зрацима сунца (лискама) које могу да наговештавају 
и косу покојника. Фигура има 12 зубаца (лиски). 
Њена измерена вертикала је 110 cm. Леђа спомена 
уклесаних, поновљених крстова у низу са постољем 
при дну камена. Висина крстоликог орнамента 
95 cm, ширина 32 cm. Постоје два упрошћена уреза 
крстова и седам једнакостраничних, неједнаких 
троуглова, 9 х 7 cm и 8 х 8 cm. И десна, бочна страна 
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је обележена симболом крста, „шапа“ 20 х 20 cm. 
У средини његовој, уписан урезом крст 11 х 11 cm. 
Испод девет редова једва видљивих слова:

ЗДЕ / ПОЧИВА / ЕТ РАБ / БОЖИ / СТЕВ / АНА 
ЖИ / ЖОВИЋ / ПРЕСТАВ / СЕ 1806.

Супротни, леви бок без слова али истоветан 
орнаментиком крстова. Крст „шапа“ са постољем 
као две ноге, у њему уклесан крстић 11 х 11 cm.

Највиши и најкрупнији у скупини је најмлађи 
надгробник. Висина дубећег камена је два метра и 
двадесет сантиметара. Лице розикастог пешчара 
има крст у кругу, „шапа“ 29 х 29 cm. По ободу 
овог плитког рељефа у кружној форми зупци, 
тзв. листови који симболишу сунце. Композија 
се вертикалом спушта до надгробне плоче, са 
осам правилно распоређених крстова (12 х 14 cm) 
у плитком рељефу. Десна бочна страна (32 cm) 
оштећена једном половином вертикално. Уклесан 
је рам са грчким крстом на врху. У унутрашњости 
рама (74 х 22 cm) има једанаест редова слова која су 
крупна и дубоко урезана. Уз мало труда и стрпљења 
може се одгонетнути садржина текста упркос 
словима која су окруњена. „Овде почива раб Божи 
Мићо Жижовић из Бранетића поживи“. Текст се 
наставља на супротној, левој страни спомена: „43 г. 
умро 1847 г. оваи белег ударише му Милић, Тодор и 
Никола“.

Није ретка појава на крајпуташима и надгроб-
ницима да се текст мајстора каменописца наставља 
по ободу белега. Ова, неоштећена страна спомена 
има истоветан рам са крстом на врху. У обе бочне 
стране су врло занимљиви симболи. Испод крста 
укомпонован је, у вршњи, лучни део рама, испод 
поменутог крста са постољем. На левом боку 
камена уклесан је орнамент шешира са три пера. 
Десна страна има птицу која кљуца грожђе. Шешир 
је симбол и порука сталежа покојника, његовог 
господства.

„Голубови су редовно при врху бочних страна 
споменика, тамо где се завршава винова лоза. 
Положај и облик је различит, зависно од вештине 
и стилске наклоности појединих каменорезаца. 
Већина их се у исправном ставу ногама причврстила 
уз стабло лозе, а покоји су се из ваздуха, 
полуискошено, раширених крила приљубили 
кљуном уз грозд. Голуб, лоза и грозд повезани 
су у симболошку целину. Као птица светог духа, 
душа праведног покојника, анђеоски заменик и 
ослобађање од земаљског, сеновити голуб се спојио 
са земаљским воћем, а лепотом крила се припрема 
узлету небеском. Васељенски круг је успостављен. 
Птица у древним цивилизацијама има двоструко 
митско значење: представљала је душу и њеног 
водича на небо“. 28
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На леђима спомена (запад) је детелинасти крст. 
Три уклесана поновљена крста са централним, 
који има постоље у цртежу. Горња половина 
стране знамена је најинтересантнија. Потврђује 
материјално стање породице покојника не само 
уклесаним знацима и величином надгробника. 
Поклопница, монолитна хоризонтална плоча гроба 
је 215 х 93 cm са цоклом висине 25,5 cm. Сем што 
је лучно обрађена поклопница гроба, њена цокла 
је украшена двоструким цик-цак линијама са све 
четири стране. У поменутој страни је вредан запис: 

СИНОВИ ЗА / 8 ДУКАТА / ПИСА ОБРЕН /  
РАДОВИЋ

Потврђује се да је и тада израда споменика била 
врло скупа. Коштала као два пара волова. Величина, 
врста материјала од којих су клесани зависила је од 
количине новца који је поручилац имао. Синови: 
Милић, Тодор и Никола хтели су достојно да се 
одуже своме оцу и да остане записано колико је 
дубећи камен надгробник коштао и намера њиховог 
приказивања богатства.

Кућа Жижовић Милете је на брдима, пар 
километара од центра села. Шездесетогодишњи 
Милета је мало знао да исприча о надгробницима на 
његовом имању; „Ту су са’рањени први Жижовићи. 
Била три брата. Један се утопио у потоку Маџарцу 
и повише њега са’рањен. Браћа су доживела старост 

а за живота оставише аманет укућанима да буду 
сарањени уз свог брата, не у гробље. Жеља им је 
испуњена. Највише о овом знао је сликар, покојни 
Буин, Десимир Жижовић. Његових записа можда 
има, ал’ ко ће то сада по селу да тражи. У истој 
ливади, ближе потоку постоје два необележена 
гроба. Ту су четници 1941. године стрељали двојицу 
мештана, Лазаревића и Василијевића. Знам њихова 
презимена а имена одавно заборавих. Хтели су 
њихови на том месту да посаде две воћке, али се то 
одужило и не стиже се...“

Жижовића данас у Г. Бранетићима има тридесет 
кућа. Сви славе Ђурђиц. Више података о њима 
потражио сам у литератури: „Жижовић, пореклом 
из Црне Горе, одакле су дошла три брата, па се по 
један населио у Леушићима, Горњим Бранетићима 
и Ручићима. Видећи претка да је добар радник, 
Василијевићи у Маџарцу даду му ћерку и земљу. 
Са Маџарца су појединци прелазили и у друге 
засеоке, на мираз, а има их исељених и у Брусници, 
Бољковцима, Ваљеву и Београду.“ 29

28 Радојко Николић, Каменописци народног образа – каменоре-
заштво и каменописци западне Србије, Чачак, 1998, стр. 146.

29 Миленко С. Филиповић, Насеље и порекло становништва,   
књига LXXV, Српска академија наука, Београд, 1960, стр. 
208.
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ГОРЊИ БРАНЕТИЋИ XI

Ратник Трнавац

Старо гробље овог села затрављено је и сва места 
су попуњена још 1932. године. Од мештана, чије су 
парцеле уз гробље, нико није хтео да поклони или 
прода комад земље за нова гробна места.

Тек, Ђурђевић Милутин поклонио је своју земљу 
за ново гробље на потесу Липовита, које је и данас у 
намени.

 Ту, у засеоку Трнавци, између пута и зараслог 
старог гробља, види се крајпуташ. Порозан од своје 
старости. Имао је овај камен капу спомена, али ње 
више нема. Мере крајпуташа су 160 х 35 х 29 cm. 
Место за капу (главица) има мере 29 х 20 cm. 
Лице камена у плитком рељефу. Умножени крст 
36 х 28 cm. Висина крстоликог обележја са постољем 
је 40 cm. Испод, уклесан крст „шапа“ 8 х 8 cm. Од 
једанаест редова слова, због оштећења у клесаном 
камену, читљиво је осам. Текст гласи: ОВАИ / 
СПОМЕН / ПОКАЗУЈЕ / ВОИНИКА / I ПОЗИВА / 
МИЛАНА / ТРНАВЦА / КОИ ЖИВЕ.

Десни бок крајпуташа краси стилизована 
камена пластика пушке, цеви окренуте на горе. 
Кундак пушке је окрњен. На додир, камен се круни. 
У левом боку, крст „клинасти“ 30 х 20 cm. Испод 
овог плитког рељефа, уклесан крст „шапа“ 8 х 8 cm. 
Од девет редова слова, може се прочитати свега три: 
У НИШУ / ... / БРАТ / ... / 1887. 

У очуваним каналима слова види се светло-
црвена боја. То је знак да је крајпуташ био колоритно 
богато украшен.

 Полеђина споменика је изузетна по својој 
представи. Рељефно је приказан велики крст  — 
орден са лентом. Овакав симбол, 41 х 25 cm, није 
више нигде виђен на крајпуташима од Рудника до 
Сувобора. Обично је уз фигуру војника на груди 
„прикачен“ орден, ретко два. Очигледно, на основу 
уписане године, 1887. Милан Трнавац није погинуо 
као ратник. Ниш је град у коме је био редов и тамо, 
вероватно несрећним случајем, изгубио живот. На 
који начин, није познато. Тог податка у црквеним 
књигама нема. Ипак, његови ближњи (брат који 
подиже спомен) нагласили су орденом крста 
са лентом младићев часни војнички допринос 
Отаџбини у нератним временима. Испод крста — 
ордена је такође ретко виђена стилизована форма, 
великог ножа (бајонета) окаченог о опасач.

 Трнавци су најбројнија задруга у овом делу 
села. До шездестих година прошлог века, имали су 
25 живих кућа. Данас, на овим брдима их је упола 
мање. По њиховом презимену, заселак је добио име. 
Остале куће су Жижовићи, Божовићи, Ђурђевићи, 
Стевановићи и једна Јовановића. Уз овај оронули 
крајпуташ од непостојаног бранетинског камена 
мајдана Врановица, је нови крајпуташ. Пешчар 

пирамидалног облика. Доста скроман у свом 
ликовном изразу. Ипак, његова порука лепа је. 
Подигао га је пре десетак година мештанин Милан, 
„свим умрлим, знаним и незнаним“.
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ГОРЊА СЕЛА

Не,
као онај песник добри
да пред цркву станем
па заћутим.
У селу сам стојим
и немим.
Пред чесмом чело хладим
док вода жубори
ја бројим.
Сто имена – мушких глава
за Крст и Отечество
тада палих.
Сто колевки – сто свадби
а место данас као живи.
Њихови унуци
да их има,
овде већ би стајали.
Сунце ми теме пржи
а вода ноге прска
Бог је од мене високо,
рука моја до земље плода
не зна да сеже.
Док дан умире
и сутон одвлачи
Пред чесмом стојим.
А вода жубори
и сто имена
још набраја.

Горњи Бранетићи,
лето 2005.



ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Три стуба усред града 

Казује Светозар Вујовић Циго из Невада:
„Моја кућа направљена је овде у Невадама 

на очевини. Некада је ту било село. Сада га зову 
градом. Није битно. Ова три споменика крајпуташа 
су после 1960. године у време проширивања Ибарске 
магистрале померена мало удесно, на имање 
Војимира Максимовића. Сада је то имање Радовић 
Милана из Грабовице који се овде одозго, са брда у 
чаршију доселио. И он то спомење не дира. Зашто 
би? То је део домаћинства које је од Воја купио.“

Није уобичајено видети крајпуташ у урбаној 
зони. То је знак ширења насеља и зоне града. 

Један крај другог, у истој линији стоје три стуба. 
Три војника. Имали су „капе“, али их је време и 
људски немар одувао. Средњи крајпуташ има капу 
и као вајарска целина није оштећен. Сва три су 
лепо ишарани споменици са богато одрађеним 
крстовима. Очигледно, рад истог мајстора или једне 
каменорезачке школе. С чела су им уклесане људске 
фигуре војника у стојећем ставу мирно. У средњем 
и последњем, на главама су капе. Овај окрњени 
је највиши, 160 cm. Он једини има на уклесаној 
фигури војника ордење. Пет одликовања. С бока се 
издваја и „додатком“, војничком сабљом украшеном 
кићанком. Крајпуташ је посвећен подофициру.

ГИБЕЗ
А С ЛА
ВУ И О
ТЕЧЕС
ТВО НА
МРАМ
ОРУ 10
ЈУНА 18
96. Г СПО
МЕН ДИ
БРАТ. П
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„Нека је вечни спомен храбром борцу Танасију 
Милићу из Велеречи нареднику стајаће војске коњ.
пука.“

Средњи крајпуташ има капу 61 х 43 cm. Ширина 
стуба испод је 40 х 25 центиметара. Испод крста 
уклесан је текст: „Приђи роде и прочитај овај 
спомен који показује Василија Лазић из овра пушка 
још казује...“

С бока је плитко укесано и неразговетно: 
„Пушка им срце увену.“ Испод текста, дужином 
стуба, изрезбарена је пушка. Чело крајпуташа је 
фигура војника изнад и око чије главе као ореол 
пише: Василије Лазић.

Најнижем крајпуташу, 125 cm, изнад главе 
војника пратећи облик у полукругу пише: Лазић.

ВИСИ МИЛИ
РОДЕ КАКО
ДВА БРАТА
НЕДОЂЕ СА РА
ТА ТЕШКО Б
РАТУ БЕЗ Б
РАТА И НАС
ДВА НИКА
Д МАЈЦИ
НЕДОЂЕ ЖИВ
И овом споменику бочно изнад уклесане 

пушке пише: „Пушка им срце увену. 21. вој ро.“ 

При дну уклесано да спомен подиже Тијо Лазић из 
Сврачковаца. 

Занимљиво је да су сва три крајпуташа окренута 
истоку не крстом, него ликовима војника.
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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ IV

Измештено обележје

Из Таковске улице, после скретања за Брдо мира 
и градско гробље, је јединствен спомен-путоказ, 
крајпуташ који подсећа на један историјски 
тренутак. То је и почетак улице која носи име по 
овом крајпуташу.

Од смеђег брусничког пешчара, срезан стуб са 
капом измерене висине 140 cm. Лице капаша (38 cm) 
окренуто путу има 19 правилно уклесаних слова 
подцртаних црном бојом коју време бледи.

ОВИМ ПУТЕМ НОВЕМБ
РА 1914. Г. 1300 ЂАКА-КА
ПЛАРА СКОПСКОГ ЂА
ЧКОГ БАТАЉОНА ОТИ
ШЛО ЈЕ У ОКРШАЈ КО
ЛУБАРСКЕ БИТКЕ КАО
МОРАЛНА И БРОЈНА
ПОМОЋ ОСЛАБЉЕНОМ
СРПСКОМ ФРОНТУ.
ОНИ СУ БИЛИ ЦВЕТ
ЂАЧКЕ ОМЛАДИНЕ
УЗДАНИЦА И ПОНОС
СРБИЈЕ, И ОВОГ ПУ
ТА СРПСКИ ВОЈНИК
ИЗВОЈЕВАО ЈЕ СЛАВ
НУ ПОБЕДУ ЗА ЊУ ЈЕ
ДАЛО ЖИВОТ И 400
ОВИХ РОДОЉУБИВИХ
МЛАДИЋА.

Изнад поруке је урезан плитко и поцртан 
грчки крст (10 х 10 cm) са оцилима (четири С), 
правећи кружну лепезасту орнаментику. Бочне 

стране (10 cm) су празне као и леђа спомена која су 
наслоњена на још виши изливени бетонски стуб 
новијег датума. На његовом врху је монтирана црна 
гранитна плоча (50 х 28 х 2 cm) уклесаних слова: 
УЛИЦА 1300 КАПЛАРА.

Овај грађевински освежен и прекомпонован 
крајпуташ је 70-их година прошлог века имао друго 
боравиште. Његово првобитно, изворно место било 
је са супротне, десне стране у садашњем дворишту 
архитекте М. Томића. Градњом породичне куће, 
пре 30-ак година архитекта је са плаца изместио 
крајпуташ, ниже 100 метара. Место је урбанистички 
сређено, има плато од бетона, две камене жардињере 
и некада је ту била клупа. Нажалост, поменути 
светионик – крајпуташ се обилази врло ретко, 
можда једном годишње у време јубилеја Колубарске 
битке која се догодила у периоду од 16. новембра 
до 16. децембра 1914. године. Малолетни питомци 
скопске војне школе су из клупа упућени на фронт 
овим путем ка Сувобору. Тада је генерал Мишић, 
командујући штабом Прве српске армије из Г. 
Милановца, наредио општи напад на аустроугарску 
војску до Дрине и Саве.

Као допуна људству, Прва и Друга армија је 
мобилисала велики број мушких добровољаца 
свих узраста способних за борбу. Циљ је остварен. 
Непријатељ је протеран из Србије.



ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ V

У порти цркве Светог Томе

Све се догодило уочи прославе 150 г. Горњег 
Милановца. Град је почео припреме за обележавање 
овог значајног датума. Благословом епископа 
жичког, храм Свете Тројице у Милановцу покренуо 
је организовање поклоничких путовања и духовних 
вечери. Сећања и беседе из тих година укоричене су 
у „Духовне речи“ (библиотека екуменске студије). 
Историчар уметности, Радош Гачић, у наведеном 
зборнику објавио је текст, „Црква Свете Тројице у 
Горњем Милановцу“.

„Градња цркве Свете Тројице у Горњем Мила-
новцу започета је 1860. године за време владавине 
кнеза Милоша Обреновића, као његова задужбина. 
Исте године кад је градња започета кнез је умро, 
а старање од даљој градњи цркве преузео је кнез 
Михаило Обреновић. Црква је завршена 1862. 
године. Пре градње данашње цркве, на њеном месту 
или у непосредној близини налазило се у стара 
времена,30 по народном предању и по писању неких 
извора, мања црква брвнара која је разрушена и не 
служи. Била је посвећена Светом Апостолу Томи, 
а код ње су се одржавали народни сабори – на дан 

30 др Љубомир Дурковић–Јакшић, Епископ жички Сава 
Дечанац и његов преглед жичке епархије 1892–1896., Краљево, 
1989. стр. 65.
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У наличју, истоветна ниша са четири реда слова 
од којих се може прочитати само: СПОМЕН ДИЖЕ 
БРАТ 1858 г.

Лева бочна страна је празна, у десној се назире 
урез крста и два реда нечитљивих слова. Њих је 
избрисало време. Може се претпоставити да пише: 
АЛЕКСА, име покојника. Овај надгробник још 
више потврђује народну и научну претпоставку да 
је храм Светог Томе постојао на месту данашњег 
парка у центру града. Вероватно је спомен 
подигнут у порти некадашње црке брвнаре или 
њеној близини. Време га је „померило“ и изместило 
дајући му другу намену. Између данашњег хотела и 
цркве, пре Другог светског рата постојала је зелена 
пијаца а испод ње читав кварт занатских радњи 
које су спаљене од стране Немаца 1941. године. 
Рашчишћавањем рушевина парк је подигнут 50-их 
година.

Поменути надгробник вероватно је уграђен 
као грађевински материјал у ивичњак стазе парка 
у недостатку материјала или свести онога који је 
изводио радове.

Другог српског устанка, за време владавине кнеза 
Милоша Обреновића 1815–1839. вршена је општа 
обнова и градња нових цркава брвнара. То је период 
правог процвата градње цркава у Србији. Подигнуто 
је и обновљено преко 70 храмова у Србији од дрвене 
грађе“.32

Уочи обележавања век ипо Горњег Миланов-
ца почело је његово „умивање и затезање“. У 
пролеће 2002. г. приступило се реконструкцији 
градског парка. У његовом горњем делу, више 
трафо станице, при вађењу старих камених плоча 
ивичњака радници су при откопавању случајно 
нашли надгробник. Делимично очуван стуб жутог 
вујетиначког камена. После чишћења, знајући да ће 
морати да настави, „други живот“, преместили смо 
га и поставили на травњак у Синђелићевој улици 
испред градског Музеја.

Висина стуба је 75 cm, изнад земље види се 
60 cm. Ширина камена 29 cm, дебљина од 10 до 
12 cm. Лице надгробника има лучно удубљење, 
нишу 22 х 40 cm, дубине 1 cm. Изнад је урез крста 
6 х 4 cm и слова: ОВДЕ ПОЧИВА.

црквене славе. Отуда се до дан данас у Г. Милановцу 
на дан Светог Апостола Томе, 19. октобра, одржава 
традиционални градски вашар.“

Ову причу Радошу Гачићу, потврдио је 1998. г. 
прота Хаџи Слободан Николић, вишедеценијски 
свештеник овог краја. Црква посвећена Светом 
Томи налазила се у непосредној близини данашњег 
храма, тачније преко пута где је сада градски парк. 
Не постоје њени темељи јер је грађена од брвана.

„Слабљење турске царевине знатно ће се 
осетити у Србији, већ крајем XVIII века. Доласком 
на чело Београдског пашилука Хаџи Мустафа паше, 
прилике у Србији се знатно мењају. Он је сам чинио 
знатне уступке народу (прозван је због тога „српска 
мајка“), а то ће нарочито заживети после 1794. 
године када Порта доноси низ закона (фермана) од 
изузетног значаја за Србе. На основу једног од њих 
Београдски паша је донео одлуку да Срби „могу 
несметано обнављати и подизати своје цркве“31

„У време Карађорђа (1800–1813) вршено је 
углавном обнављање цркава брвнара, али су у 
извесној мери подизане и нове. Иза слома устанка 
поново су паљене и рушене. После великог успеха 

31 Владимир Ћоровић, Историја Срба, Београд, 1993, стр. 341.

32 Доброслав Ст. Павловић, Молитва у гори (цркве брвнаре 
– градитељство), Београд, 1994, стр. 28, 30 и 32.
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ГРАБОВИЦА

Стражар на Рапај брду

Уз регионални пут за Крагујевац, чим се из 
Милановца „избије“ на Рапај брдо, стоји крајпуташ.

Клесани стуб са капом висине 183 cm. Ширина 
капе 66 cm са 50 cm. Лице споменика: стојећа фигура 
војника у шајкачи. Руке уз тело. Лице у карактеру 
без туге и осмеха. Изнад главе у полукругу је 
уклесано име: Чедомир Тодоровић. Између имена и 
презимена, на средини у рељефу круна са двоглавим 
орловима. Из грба лево и десно две заставице 
тробојке на јарболима. Бочне стране широке 25 cm. 
Пратећи висину стуба на једној страни уклесано 
14 цветова са латицама. На другом, источном боку 
урезан крст на постољу. Испод, дубока слова: „из 
Грабовице“. Из подножја споменика на истој страни, 
пушка цеви окренуте нагоре. Уклесан ременик 
(каиш) пушке као у Млаковцу.

Наличје крајпуташа има и богат рад у камену. 
Испод капе једноставан, једнокраки крст опцртан 
кругом. Са стране, лепезе које подсећају на крила 
птице или анђела. Испод се нижу слова у редoвима.
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У врзини која је дуго крчена, стубаш од пешчара, 
шљункаст, вероватно са мајдана Врановица из 
Горњих Бранетића. Пуца и љуспа се. Лице спомена 
– фигура војника са рукама уз тело. У ореолу изнад 
главе пише: Јаков Јанићијевић.

Ширина 40 х 23 cm, висина 140 cm. На левом 
боку пушка. Десни бок је празан. У наличју је 
шестокраки крст са постољем лучног облика 
(50 х 31 cm)

Требало ми је најмање пола сата да секиром 
секући трње и стабла у врзини дођем до овог јунака 
Јаворског рата. Њих, крајпуташа из српско-турског 
рата 1876–1877. у овом делу Србије највише је. 
Најбројнији су, међу старијим, али брига о њима не 
постоји. За пар година покриће их врзине. Села су 
пуста, у њима више Срба нема.

овај споменик
показује
војника I кла
се I чете III ба
таљона руд
бригаде јако
ва јаковљев
ћа који пожи
ви 24 г а поги
бе у рату на
кладници 24
јуна 1876 г
споменула ана
жена његова

ДАВИДОВИЦА I

Раскрсница код јабуке
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ДАВИДОВИЦА II

Више пута, на обрешку, испод фарме кока-носиља, 
тзв. штала је ливада Илије Ђоковића. У њој, 
обрастао у шибље, још један крајпуташ, усамљеник. 
Стуб окренут рудничким планинама. Војник у 
ставу мирно, рукама уз тело. Висина камена 150 
центиметара, са правоугаоним наставком, јабуком 
(главицом) за доградњу капе. Споменик капаш, али 
овај додатак је скинут, или сам отпао.

Изнад главе пише лучно: МИЛОЈЕ ЂОРЂЕВИЋ. 
На левом боку пушка с бајонетом.
Десна, бочна страна има двоструки крст испод 

којег је текст врло оштећен. У окруњеном камену, 
који се љуспа на додир, има једанаест редова слова. 
Само се чита:

„ОВАЈ СПОМЕН ПОКАЗУЈЕ...“
Наличје у плитком рељефу има тролисни крст 

(33 х 30 cm). Испод је чипка у камену. Уписаних 
слова длетом има 10 редова:

СПОМЕН
ВОЈНИКУ
I КЛАСЕ
МИЛОЈА ЂОР
ЂЕВИЋА ИЗ ДА
ВИДОВИЦЕ
КОЈИ ПОЖИВИ
.. ГА ПОГИ
БЕ

.................. (задњи ред нечитко)
Врста камена, његова фигурална пластика и 

димензије указују на истог мајстора и временски 
истоветан период, годину када је клесан.

Војник је очигледно као и његов земљак (из 
Давидовице пред јабуком), учесник Српско-
бугарског рата (1876–1877), Јаворац.

Простор који га окружује је пуст, нема кућа 
испред и виде се лепо падине Рудника. На пушкомет 
од војника самца, у ливади усамљени млад храст, 
лужњак.
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ДАВИДОВИЦА III

Обесио се у шуми

У засеоку Совљак је кућа Драгомира Радовановића 
– Јаге. Изнад куће на ивици шуме показао је на 
крајпуташ, извађен стуб полегнут на земљу.

Измерена дужина камена два метра и 10 
центиметара. Доњи део (темељ) 38 cm грубо отесан. 
Преостале површине обрађене, али без икаквог 
обележја, записа. Претпостављали смо да страна 
утонула у лишће јесте лице спомена и да има запис.

Радош Гачић, историчар уметности, и ја нађосмо 
у шуми две приручне палије. Требало је окренути 
стуб на леђа. Његова ширина, 40 cm у доњем и 32 cm 
у горњем делу, довољно говори о тежини стуба. 

Уз добро запињање камен је гурнут низ обалу 
и окренут на леђа. Указао се богат, леп орнамент 
са мноштвом крстова. Укупно седам крстова 
изрезбарено и укомпоновано у рам, 90 х 26 cm. 
Ширина тзв. лајсне рама је три центиметра. На врху 
плоче доминира крст – рипида у кругу 15 х 15 cm.

То је све од украса. Ниједног записа, слова и 
броја нема. Драгомир објашњава да нико не зна коме 
је подигнут крајпуташ. Његов деда је причао њима 
да се ту у шуми обесио неки несрећник због крава 
које је наводно прокоцкао. То се само нагађа. Као 
деца они су избегавали то место јер су их плашили 
да се ту привиђа...

„Радио сам ја у каменолому у Заграђу. Возио 
коцку на воз. Сит сам камена. Нећу да правим 

гробницу и да се сарањујем у гробљу. Има овај белег 
више куће. Ту ћу ја. Боље да сам се обесио ко овај 
несрећник коме се аваза не зна. Мученички ти је век 
сељачки. Нико те не зарезује ни за суву шљиву...“, 
рече то наш домаћин, Јага Радовановић и седе на 
трактор. 
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ДОЊА ВРБАВА I

У сенци Јешевца

Између падина Тријеске и стења Борча налази се 
Јешевац. Највиша тачка ове густошумне планине је 
Црни врх (902 м). Његова леђа чувају остаци зидина 
истоименог манастира посвећеног Светом Јовану 
Крститељу. У народу постоји предање о његовом 
настанку. Наводно је црква задужбина Марка 
Краљевића који је храм подигао успомени на своју 
мајку, Јешу, по њој и овој планини наденуо име.

Историчари претпостављају да је црква 
задужбина деспота Стефана Лазаревића, који је 
у оближњем селу, Бело Поље, имао летњиковац. 
Постоји мишљење науке да је велики челник, Радич 
Поступовић, ктитор манастира Враћевшница, 
подигао задужбину у Јешевцу као метох овог 
манастира. То се поткрепљује чињеницом да су ти 
крајолици припадали његовом властелинству и да 
је у шуме Јешевца Велики челник често одлазио у 
лов. То је било око 1435. г, када је Радич Поступовић, 
после смрти своје супруге Ане, узео постриг као 
монах Роман у манастиру Костамонит на Светој 
Гори.

„О страдању манастира, у време Отоманске 
империје мало се зна. Другу половину XIX века 
дочекао је у рушевинама, зидова високих два метра. 
По причању мештана, које је забележила екипа 
Археолошког института САН-а 1950. г, црква је 
потпуно срушена у земљотресу, вероватно 1922. 
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године. Помињали су, такође, плочу са натписима 
која се налазила на зиду, чији садржај нико није 
забележио. Те плоче данас више нема. Њено 
постојање вероватно би разрешило све дилеме око 
времена подизања манастира и његовог ктитора. 
Негде 1926. или 1927. године вршено је нелегално 
чишћење унутрашњости цркве; тада су пронађени 
неки богослужбени предмети којима се изгубио 
траг.“ 33

О Ђурђевдану, омладина Груже често долази 
на ово место. То траје до првих јесењих киша. У 
близини црквишта је извор и сви га зову Светињом. 
До јешевачке цркве није лако доћи. Пут је излокан, с 
пролећа урушен. Дешава се да ни трактор не може да 
прође. Ипак, Јешевац није пуст. У његовим недрима 
је стара ловачка и планинарска кућа и пар катуна у 
којима још има чобана који гоне стоку на испашу.

Када сам фотографисао материјал за поменуту 
књигу Б. Челиковића, моју пажњу привукао је 
очувани надгробник који је припадао порти јеше-
вачке цркве.

То је леп, четвороводни стуб (висине 100 cm) 
са завршетком на две бочне стране. Правилно 
отесан камен из доњоврбавског мајдана. Његова 

природна сива боја временом добила је мрку 
патину од старости и маховине. У лицу спомена 
окренутом истоку, два крста „шапа“ у кругу, један 
испод другог. Њихову јасну орнаментику кружне 
форме (25 cm) истичу дубоке линије длетом (1,5 cm) 
и поцртана два крста унутар поменутих. Богатство 
рада клесара истиче бордура тзв. кићанка (ширина 
5 cm) која прати форму спомена уз његову ивицу. 
Ова плетница у камену има 50 укошених коцкица. 
Надгробник је нагнут у доњу, своју десну страну. 
При дну, ближе земљи, у левој страни камен се 
круни. Леђа спомена (45 cm) празна су, без уреза и 
знакова као и бокови. Дебљина камена 21 cm. 

Септембра 2004. године Музеј рудничко-та-
ковског краја почео је детаљно археолошко испи-
тивање црквишта на Јешевцу. Екипом је руководила 
археолог чачанског Музеја, Катарина Дмитровић. 
У свом дневнику рада поводом овог спомена, запи-
сала је:

„Северозападно од цркве налази се надгробни 
споменик, који се на основу орнаментике може 
хронолошки определити у XVIII–XIX век. Чишће-
њем око споменика је утврђено да је поред 
надгробне плоче постојало каменим блоковима 
оивичено гробно место. Непосредно изнад гроба, 
испод танког слоја шумског хумуса, откивена је 
камена плоча већих димензија. Пошто је плоча 

подигнута уз помоћ механизације, са доње стране су 
се уочавале две наспрамне рупе квадратног облика, 
које су се уклапале на све осовине на каменом 
оквиру гроба. Евидентно је да се ради о плочи која је 
служила као гробни инвентар.“

33 Борисав Челиковић, Светилишта рудничког краја, Кале-
нић, Крагујевац, 1998, стр. 170. 
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ДОЊА ВРБАВА II И III

Умивени и очувани

Између кафане и сеоске задруге, до потока Ивковача, 
два усправна крајпуташа сивог камена. У широј 
околини, ово је најуређеније место за очуваност 
споменика прецима. Оба спомена заливена бетоном 
који их учвршћује и држи усправним. Плато 
обележен са три нижа камена – граничника, да 
визуелно прави целину, практично не дозвољава да 
се трактором, закаче и оштете споменици.

Постојани камен из оближњег мајдана у Мокром 
Пољу, тврдоћом онемогућава дубљи рад длетом.

Виши крајпуташ има мере: 150 х 25 х 22 cm. Капа 
спомена је 16 х 42 х 37 cm. Лице обележја окренуто 
северу, у горњој половини плитко уклесани 
умножени, тзв. поновљени крст са постољем, 
42 х 20 cm, по ободу цик-цак шаром. Ликовно 
обрађена форма се наставља испод крста са 16 
редова правилних, слова:

„ДРАГА БРАЋО + СЕСТРЕ СТАНТЕ + 
ПОМЕНТЕ А СЛУШАЈТЕ + ПОМЕНУТЕ ТАДЕ О 
ЖАЛОСТИ + ИЛИЈЕ МИЈАТОВИЋА МЛАДОСТ 
ОН ЖИВЕ 24 ГОД. А ПОГБЕ У РАТУ 1875. СПОМЕН 
ПОДУ“

Често срећемо на споменицима крајпуташима 
и надгробницима овог дела Србије, урез крстића 
уместо слова И.

Текст се наставља у леђима спомена са седам 
редова слова: „МИЉОЈКА СУПРУГА + ЊЕГОВА 

СА СИНОВИМА МИЉОСАВОМ СТАНОЈЕ 
ВУКАШИНОМ ВРБАВ“

Ова страна, украшена крстоликом орнаменти-
ком, доминира у односу на помен ближњих чија 
су имена урезана по дну камена. Појава, смемо 
рећи правило код Срба у надгробницима и 
крајпуташима, је да се подизачи белега и успомене 
на покојника, „недостојни“, потписују ситним, не 
крупним словима при дну спомена, без обзира да 
ли су то бочне стране или лице (ређа појава), леђа 
споменика (најчешће је тако), где увек надвисује 
све крст, симбол вере и Васкрса. Десна бочна страна 
са украсом умноженог крста, 18 х 18 cm. Испод, 
орнамент цвећа које вијуга из саксије (90 cm). 
Леви бок, такође са умноженим крстом 45 х 17 cm 
са уклесаним цртежом пушке без бајонета. Овај 
симбол у камену има јединствену појаву, људске 
шаке на пушци из чије цеви вири цвет. Порука 
чојства, неупрљаних руку покојника погинулог 
војника у младим, најбољим годинама.

До њега, од истог материјала дубећи камен, 
нешто мањих мера: 131 х 25 х 28 cm, док је капа 
овог крајпуташа већа: 20 х 42 х 47 cm. Лице спомена 
(север) са незнатно дубљим урезом, што је довољно 
да се од времена сачувају слова и лако читају 
десетерцом у 22 реда:

„ПРИЂИ БЛИЖЕ ПУТНИЧЕ НЕ ЖАЛИ ТРУД 
СВОЈ ПРОЧИТАЈ СПОМЕН ОВАЈ КОЈИ ПОКАЗУЈЕ 
ДИМИТРИЈА БОЈОВИЋА ИЗ Д ВРБАВЕ ВОЈНИКА 
И КЛ А ЖИВИ 28 Г ПОГИБЕ НА ШИЉЕГОВАЦ У 
РАТУ СА ТУРСКОМ 1876 Г.“

Десна бочна страна украшена орнаментом руке 
која држи усправну пушку висине 90 cm. Овај детаљ 
је, сем врсте материјала и уписане године, доказ да 
су оба биљега дело истог аутора, самоуког клесара. 
У левом боку правоугаона, плитко уклесана форма 
24 х 50 cm, умноженог крста у четири реда слова која 
се приближавају земљи: „СПОМЕН ОВАЈ ПОДИЖУ 
МУ СИНО“.

На леђима крајпуташа наставља се порука: 
„ВИ ЉУБОМИР И ВЕЛИМИР СА МАТЕРОМ 
ДРАГИЊОМ“.

Изнад уклесаних шест редова у правоугаонику 
24 х 50, орнаментисан леп умножени крст, са 
постољем.

У окружју крагујевачком, срез гружански, 
општина белопољска, за село Доњу Врбаву у 
државном попису 34 наводи се Матија Мијатовић са 

34 Државни попис становништва 1862/63, Општина Горњи 
Милановац, приредила мр Ана Столић, Музеј рудничко-
таковског краја, Горњи Милановац, 1997, стр. 373, бр. 122
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сином Илијом који има 15 година. Овај крајпуташ 
у селу је посвећен Илији који је у време српско-
турског рата имао 28 година. На спомену је уписана 
година старости 24. Често се дешавало у то време да 
се хотимично или нехотице погрешно упише година 
рођења или смрти.

У истим документима, Димитрије35, стар 20 
година, уписан као рођени брат старешине куће 
земљоделца, Арсенија Бојовића. Његови подаци 
подударају се са уписаним на споменику у центру 
села.

Сада покојни Миленко, са својим укућанима 
и још две фамилије Бојовића, учествовао је у обна-
вљању и подизању ова два крајпуташка обележја.

35 Државни попис становништва 1862/63, Општина Горњи 
Милановац, приредила мр Ана Столић, Музеј рудничко-
таковског краја, Горњи Милановац, 1997, стр. 374, бр. 132.
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 ДОЊА ВРБАВА IV И V

Страдали од крушке и са букве

Од речице Груже и фудбалског игралишта, до кућа Тешића под брдом, је заселак 
Липљани. Ка планини и насељу, на заравни школа. Са исте стране, од пута над 
обалом, кућа покојног Доситеја Маринковића који је умро фебруара 1983. године.

Испод напуштене куће, на ивици дворишта међу остарелим воћкама, 
каменолико надгробно обележје. Два вертикално постављена споменика 

„крсташа“. Лепо отесан црвенкасти камен. Бочни краци, на спољним 
странама имају испупчење лоптастог облика, тзв. јабуке.

Доњи спомен је преломљен. Из земље вири стуб, 28 х 17 х 77 cm. 
Комад крстоликог обележја има мере 70 х 50 х 19 cm. Лице 

камена у плитком рељефу украшено кружном формом 
грчког крста, 22 х 22 cm. Изнад, лево и десно, уклесана 
три крста „шапа“, 9 х 9 cm. Целу форму по ободу камена 

прати урез ширине 1 cm. Бокови су празни. Леђа крста 
имају осам редова неједнако уклесаних црквенословенских 
крупних слова и може се протумачити: ОВДЕ / СУ КОСТ 
/ ИМАРИ / НКА ГЛИ / ГОРИЈЕВИЋ  ПОЖИ / ВИ  41 Г / 
ПОГИБЕ СА К / РУШКЕ ОКОМ / БРА 1832.

Испред дубећег камена надгробна плоча покривена 
земљом и травом. Када се почисти, измери се „доњак“, 60 х 200 cm. 

Камен није црвенкаст, већ сив, из мајдана Мокро поље. „Испод 
ногу“ надгробну плочу учвршћује стуб камена који вири из земље, 
27 х 25 х 7 cm.

На корак од преломљеног, ближе кући Маринковића, 
истоветан црвенкасти крст али очуван у комаду, 110 х 60 х 9 cm. 

Три крста „шапа“, уклесана 9 х 9 cm. У средишту лица спомена 
крст у кругу 22 х 22 cm. Бокови и леђа крсташа празни без 
уреза. Доњак има мере 180 х 90. Цокла танка као у претходника, 

15 cm. На дну гроба вири камен, 70 х 24 х 10 cm, који 
подупире гроб. Најбољи познавалац хронологије 
Доње Врбаве, Живко Маринковић, све је појаснио 
особеном причом:

„Маринко Глигоријевић је погинуо несрећним 
падом са крушке, као што на спомену пише. До 
њега белег његовом рођеном брату Ђорђу, по 
надимку Цвијо, који настрада од букве негде у 
сечи, поћи Црном вру (Црни врх 902 м. н. в.). Тада 
су сарањивани ван гробља сви умрли неприродном 
смрћу. Њихов најмлађи брат Милош, доживео је 
старост и тако издахнуо, од година. Плашећи се 
непознатог проклетства и наставка зле судбине, 
Глигоријевићи су се поделили на три фамилије. 
Покојног Маринка Глигоријевића, његови узеше 
презиме Маринковић, данас их у Доњој Врбави има 
15 кућа и седам домаћинстава у Милановцу. Од 
Ђорђа, погинулог са букве, настадоше Ђорђевићи. 
У селу имају десет кућа. Са најмлађег, Милоша, 
постадоше Милошевићи. То је фамилија у Врбави 
где преовлађује старачка структура. Њих је 10 кућа. 
Сви они, Маринковићи, Ђорђевићи и Милошевићи 
потомци су Глигоријевића који се доселише у овај 
део Груже из Андријевице, бежећи од Турака. У 
Доњој Врбави Глигоријевића данас нема.“
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ДОЊА ВРБАВА VI

До бившег записа

Јоксићи су најбројније презиме у Доњој Врбави. 
Имају преко 30 кућа, свој заселак и нове генерације 
између себе склапају бракове јер нису у крвној вези.

Кућа Пауна Јоксића је у равни, близу реке и 
раскршћа путева. У уређеном дворишту благо 
накривљен стуб зарубљеног врха. Постојан гра-
бовички камен има мере 118 х 25 х 21 cm. Лице стуба 
гледа ка североистоку. На њему, плитког рељефа 
умножени крст „шапа“, 50 х 20 cm. Испод, 10 редова 
слова:

О
ЂОРЂУ
ЈОКСИЋ
У ИЗ ВР
БАВЕ В
ОНИКУ
И КЛАС
Е РУДН
ИЧКЕ БР
ИГАДЕ
Наличје спомена такође у плитком рељефу, 

поновљени крст „шапа“ 50 х 20 cm. Испод је седам 
редова крупних али тешко читљивих слова јер су 
због тврдоће камена плитко уклесана а зуб времена 
их је углачао.

„СПОМЕН ПОДИЖЕ МУ СИН РАДОЈКО 1892. 
г.“

Лева бочна страна, такође плитког рељефа 
умноженог крста, 50 х 15 cm. Испод уклесано:

ЖИВ +
28 г П
ОГИБЕ
У РАТ
У НА К
ЛАД
НИЦИ
1876. Г.
Супротна страна има крст исте форме као сви 

претходно описани. Испод, ближе земљи је девет 
редова слова која су поцртавана оранж бојом, али су 
толико плитко урезана и углачана да се чита само: 
‘ОВДЕ ПОЧ+ВАЕТ ДУША..... У ЛАДИ У КАМЕНУ“. 
(На пар места урезан је крстић + уместо слова И).

До крајпуташа су остаци некадашњег храста 
записа. Преко пута је била школа и стругара. 
Нестало је све троје. Јоксићи су живели горе, ближе 
планини. Сећање на свог милог, у виду камена 
незаборава, подигли су на раскршћу путева, близу 
школе и до записа. Пре 30-ак година Паунов отац, 
Стеван, купио је ово имање и са сином подигао нову 
кућу. Велики храст је гром располутио и спржио. 
Крајпуташ је остао нетакнут и сада сећа на времена 
која не смеју да се забораве.
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ДОЊА ЦРНУЋА

Дете и јабука

Када се прођу импресивни пејзажи Калипоља, 
путујући из Милановца, следеће аутобуско 

стајалиште је Црнућара. Ту, са десне стране, између 
пута и високог каменог зида куће, стешњен је 
крајпуташ. Стубић сивог камена.

Скромног изгледа (висине 73 cm), он се утапа 
у летње сивило околине. Складан (24 х 24 cm), тек 
када се приближите, назиру се на три стране (лице, 
наличје и десни бок) истоветни крстови плитког 
рељефа. Њихова висина је 50 cm. Уочљиво излизане, 
уобљене ивице камена указују да овај белег служи и 
као приручна столица док се чека аутобус.

У левом боку уклесана пушка. Њена цев 
окренута надоле, види се до половине. Остало у 
земљи утабано због близине пута и наноса киша. 
Колега из Музеја, Милан Чаворовић отишао је 
у комшилук да потражи будачић или мотику. 
Из дворишта је изашла седа, сува фигура жене 
претворене у осмех.

„Јој, дијете, ево откопајте. Од кад сам се удала 
и дошла с човеком у ову кућу, тај спомен је стај’о 
ту. Ми смо озго, са планине, из Горње сишли у 
Доњу Црнућу. Купили смо ову кућу 1959. године. 
Беше и ова јабука што је никла из дворишта. За 
њу кажу да обележава неко дијете које погину на 
путу. Нико није знао ништа друго да ми каже. 
Рекоше да јабука не ваља да се сијече, ни да се бере. 
Севап је само ђеца у школу кад крену да је убирају. 
Ваљда због тог детета. Ја увек, право да ти кажем 

о Задушницама или варовним данима, упалим 
свијећу. Овом спомену крај кога стојите и том ђетету 
под јабуком...“

Испод крста, на челу крајпуташа има слова.
ПР++ / ПУТН+ / +ПРОЧ / +ТА+ / ОВАЈ
(„Приђи путниче и прочитај овај“... даље слова 

нема)
У десној, бочној страни такође испод крста види 

се: „Марјановић из“, када се откопа чита се: „Црнуће 
војник I класе“.

МАР+ / АНОВ+ / Ћ+ЗЦР / НУЋЕ / ВО+Н+ / К И 
КЛ / АСЕ

Док смо откопавали, нашли смо две чауре 
од пушчаних метака. Наличје крајпуташа је 
недоступно. Између зида и стуба размак 10 cm. 
Наш домаћин, Станојка Цаја Ђорђевић, донела је 
огледало из куће. Уз доста труда може само да се 
прочита: ПОГИБЕ / 14 Г. / ТУНА / КЛАД / НИЦИ

Занимљиво је да поједина слова овог крајпуташа, 
(И, осам пута) обележена су крстом. Слово Ј три 
пута а Ђ једанпут.

„’Ајте ’вамо, у авлију. Скувала сам кафу и 
сипала ракију. Војник велиш. ’Вала богу, сад знам 
Марјановића има у Црнући. Нису свраћали овде. 
Можда је неко њихов, баш ће да се изненаде кад им 
будем причала“.
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ДОЊА ЦРНУЋА II

Винограде мој румени

До напуштених кућа „старих” Мазовића у засеоку 
Виногради, одвео ме је председник месне канце-
ларије и ловац, Драгиша Ерић. Земљани пут за потес 
Ћелије води до куће Славише Марковића, члана 
певачке групе „Црнућанка“ и ту се завршава.

Међу затрављеним имањима, на обрешку 
подигнута ловачка чека опомиње да овде понекад 
неко долази. Испод чеке заборављени пут за доњи 
крај села, Црнућару, и усамљени надгробник 
у Милићевића имању. Чврст, правилно отесан 
стуб грабовичког камена, 114 х 27 х 25 cm. Испред 
спомена, надгробна плоча дужине 220 cm, ширине 
80 cm а дебљине 9 cm. Косина терена и зуб времена 
учинила је да су плоча и доњак благо укошени. 
Лице стуба окренуто истоку и украшено лепим, 
плитким рељефом умноженог клинастог крста, 
43 х 12 cm. Испод је празна и плитка удубљена 
апсидална форма, 50 х 20 cm. Лева бочна страна 
има клинасту крстолику форму рељефа 44 х 16 cm а 
десна 18 х 40 cm. У леђима спомена умножени крст, 
42 х 20 cm, а испод у апсиди 50 х 21 cm, осам редова 
уклесаних слова: „ОВДЕ ПОЧИШЕ КОСТИ ЂОРЂА 
МИЛИЋЕВИЋ ПРЕСТАВИ СЕ“.

Уклесани текст се наставља у десном боку, али 
се може само разазнати почетак године и датум: „1 
8–ПОДИЖЕ 31 8.“

Од старијих Милићевића, Драгутина, Милића, 
само је Раденко међу живима. Нажалост, он нема 
никаквих података о судбини свог претка Ђорђа. У 
документима Рудничке нахије пише: „Село Цернућа 
Долња, Н 28. под бр. 9. тевтер арачки капетаније 
црногорске, у нахији Рудничкој 1832. године помиње 
се син Ђорђе рођен између 1819/20 године. Стар пет 
година од оца Милића Петровића старог 41 г.36 “ Пар 
деценија касније, у Државном попису 1862/63. нема 
података о Ђорђу Милићевићу. Милићевића има, од 
Милића преузето презиме, али Ђорђе није уписано. 
На основу ових оскудних података који нису увек 
у то време били прецизни, не може се одредити 
година смрти Ђорђева.

Славиша Марковић прича: „Овде је раније свака 
кућа имала виноград. Ђорђе је умро природном 
смрћу под старе дане. Оставио аманет за живота 
да га са’ране у његовом винограду, на месту где је 
била колиба у којој је ноћев’о и чув’о грожђе. Тако 
је говорио мој покојни отац. Као дечкић носио 
сам у винограде ручкове на мобу. Орезивала се и 
брала сорта Динка и Каменичанка од које су наши 
стари правили вино. Само се песма чула. Ту више 
винограда нема јер су сви повађени пре 40 година. 
Ја сам ловац, увек се догоди да видим неког на том 
гробу. Много се одатле удало и оженило... Доносе 

жене са ћеркама неке смотуљке, просипају их, бајају 
пред сумрак или раном зором око гроба.

Испред моје куће у шуми постоји место, 
„партизанов гроб“. Убили га четници у борби 
средином рата а партизани са’ранили и после 25 
дана откопали тело и одвезли негде. Још има хумка 
над празном раком а трава не ниче. Зато сви то 
место зовемо Партизанов гроб“.

36 Рудничка нахија 1816–1839, Документа Књажевске канце-
ларије, приредили Радош Љушић и Ана Самарџић, Горњи 
Милановац, 1995, стр. 109. 
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ДОЊИ БРАНЕТИЋИ I, II И III

„Претке међу свиње“

Овај текст треба почети Његошем: „О, кукавно 
српство угашено...“

Веће бруке и глиба а равнодушја, до сада на 
нечијем имању не видех. Ни фотографија није у 
моћи да прикаже осећај мучнине духовне и смрада 
физичког.

У центру села, испред задружног дома је кућа 
о којој пишемо. Веселин Трнавац рече да је ту, на 
његовом, три спомена Ивановићима. То су његове 
деде: Драгомир, Чедомир и Живоин. „Причали су 
да одоше из куће 1912. г. и више у кућу не дођоше 
никад, а гроба им се не зна ... Спомење им подиже 
мајка, жена и кћерка“, прича Веселин и не гледа у 
нас, док свиње грокћу око наших ногу.

Најближи кући је највиши стуб који је некада 
имао и капу. Отпала је. Њени остаци леже у блату. 
Мере стуба су 145 х 31 х 22 cm. Лице спомена 
северозападу окренуто. Гледа на пут урезан крст 
21 х 20 cm. Двострука линија као трака прави овални 
рам у чијем плитком удубљењу има уклесаних слова 
која се споро због оштећења читају: „Овај спомен 
показује војника Живоина Ивановића III чете X 
пука живи 44 г. а погибе на Космају у марту 1914.г.“

У левом боку окренуто северу је пушка с 
бајонетом. Окренуто истоку, наличје нема слова и 
бројева. У десној страни пише: „Овај спомен подиже 
жена Милка и син Живорад 1916. г.“

Крајпуташ у средини такође је био капаш, 
делови су му испод стуба. Рађен је, као и претходно 
описани, од камена из мајдана Врановица. Стуб има 
мере 118 х 32 х 21 cm.

На лицу је тролисни крст и у њему једноделни, 
линијски 19 х 21 cm.

ОВАЈ
СПОМЕН ПО
КАЗУЈЕ ВОЈН
ИКА ДРАГО
МИРА ИВА
НОВИЋА III
ЧЕТЕ 1 БАТА
5. ПРЕКОБР
ОЈНОГ ПУКА
ЖИВИ 32 Г.
А ПОГИБЕ
У РАТУ НА
МАЧКОВУ КА
МЕНУ 12.
СЕП 1914.Г.
У левом боку пушка, десни је празан. Наличје 

стуба говори: „Овај споменик диже му Јана и 
кћер Косана 1915.“ Између ових слова и потписа 
каменописца има шара на камену. При дну пише: 
„Израдио Живан Јовановић.“

Крајњи стуб је најнижи, 115 х 30 х 16 cm. Ра-
зликује се по облику и врсти камена. Заобљен целом 
ширином (облаш) и тесан из Рајковог рида (ридњак). 
Вероватно је и он имао заштиту (капу) јер се на 
његовом темену виде четири рупе за металне шипке.

Лице спомена украшено лепим крстом 
21 х 21 cm. Испод има текста: „Овај спомен војника 
II чете бат 5 прекобројног пука Чедомира Ивановић 
из Г. Бранетића живи 27 г. погибе на рату у Мачкову 
камену 11. септ. 1914.“

Десни бок празан а наличје потпуно оштећено. 
Лева бочна страна изузетно украшена и представља 
целом висином стуба преслицу, која личи на крст.

Чедомир и Драгомир беху рођена браћа, а 
погинуше у дан разлике истог месеца, исте године. 
Веселин дода да им се мајка презивала Ивановић 
и да је на њиховој земљи сестра подигла спомење. 
После је на мираз дошао његов отац Веселин 
Трнавац.

Док смо чистили обућу од блата, тражећи чесму, 
требили смо се од бува. 

Пред задругом тражећи „нове“ крајпуташе, пар 
мештана потврди „док је баба била жива беше ту 
лепа ограда, тарабица с капијом и цвеће около“.
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ДОЊИ БРАНЕТИЋИ IV

Погибе девојчица (Ј)Елена

Ово село има само једно гробље. Оно је и старо и 
ново. Сви мештани ту се сахрањују. Нови асвалтни 
пут, трасиран пре десетак година, померен је 
ниже, испод надгробника. Повише пута, десно је 
траг старог друма и церова шума Аксентијевић 
Мирослава. До II светског рата то место зваше 
Савин камен. Била је то велика стена природом 
извајана, у човеколиком облику. Личила на фигуру 
стојећег става. Долазио је народ празницима до 
Савиног биљега носећи босиљак, ситнину, јабуку.

После, 1948. г. дошли су „они“ и минирали 
човека – стену. Требао им је камен за задружни дом. 

Један камен у близини остао је нетакнут. Стуб 
сиви. Био је тамнији, али му време стави пепељасти 
вео. Помало укривљен али стабилан. Његове 
мере су 124 х 27 х 19 cm. Лице спомена окренуто 
путу и северозападу. Лакочитљив, дуго-времен и 
мајсторски занимљив. Људски трагичан.

Од врха стуба бројеви говоре о његовом 
постанку. Крупно и правилно уклесано: 18, затим 
врло занимљив круг („точак времена“) са осам 
троуглића и кругом („тачком осовине“) у средини. 
Натпис се наставља бројем: 41.

Испод урезан крст, једноставно као штапом 
са две црте по песку. Уоквирен благо длетом по 
крацима, више ромбоидно но кружно. Чита се лако 
десет редова слова:

ЕЛЕНА / КЋЕРИДИ / МИТРИЈА / ТЕШОВИ 
/ ЋА ПОГИ / БЕ ОДКО / ЊА 3 ГОД / ВОЗРАСТА / 
СВОГ 20 / АВГУСТА

У наличју, крст у рељефу (58 х 20 cm) са јабуком 
при дну. Бочне стране су празне. 

Нема доњака (тзв. плоче). Обележје стоји изван 
гробља. Овуда је ишао стари пут. Девојчица је пала 
с коња, или је он погазио. Сахрањена је на гробљу, 
али не овом, у Доњим Бранетићима. Превише је 
близу гробље и место несреће да би два спомена 
била подигнута. По атласу врсте споменика, овај 
стуб припада млађој групи са зарубљеним врхом. 
Међутим, уписана година практично демантује 
многе стручне претпоставке. 

Мало дубље у истој шуми виде се два над-
гробника. Они нису крајпуташи, већ нека врста 
породичне гробнице. Под једном плочом лежи тело 
Светислава Аксентијевића (шума је власништво ове 
фамилије), а друга Јакова Вуксановића. Обележја су 
из времена уочи II светског рата. 
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ДОЊИ БРАНЕТИЋИ V

Слуга Јован погибе

Некада су Таловићи, велика породична задруга, 
живели на тромеђи Ручића, Врнчана и Доњих 
Бранетића. Давно се одселише некуда, ка Београду. 
Били газде, имали доста земље и слуга на њиховом 
домаћинству. Погинуо им је слуга Јован, док је 
кресао лисник, пао са дрвета. Селом се прича да 
су га сахранили достојанствено и хришћански 
и гробницу велику, крај пута подигли. Да Јован 
сиромах на пролазнике гледа а они га се сете...

Велики спомен, доњак са надгробном плочом. 
Дужина гробнице 195 cm, висина 44 cm, ширина 
плоче 88 cm, а њена дебљина 8 cm. По средини, 
целим опсегом цокле уклесана цик-цак шара. 
И плоча одозго има орнаментику као рам. Стуб 
углављен у средину врха гробнице, висок 171 cm. 
Ширина камена 34 cm, дебљина 16 cm. Доминира 
надгробником раскошан крст (48,5 x 28 cm) дупло 
уклесан у цик-цак шари около.

На средини, испод крста наставља се непре-
кидним линијама дупли рам и у њему уклесано 
шест редова слова: 

ЗДЕ ПОЧИВАЕ
ТРАБ БОЖЈИ
ЈОВАН А СА
ВИЋ ПОГИБЕ
ОД ДРВЕТА
МАЈ 1835

На левом боку урезана представа секире. 
Ово обележје данас има 170 година. Плени својом 
причом и величином. Док сам фотографисао, о 
надгробник се чешала свиња. Таловића у Горњим 
Бранетићима више нема. Мештани рекоше да су се 
одселили из села пре 100 година. Данас је ово имање 
воћњак Исаила Гачановића.
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ДОЊИ БРАНЕТИЋИ VI 

Преломљен и изгубљен

Мештанка, Вера Глишовић, повела нас је до засеока 
Парлог. Између пута и ливаде покојног Гвоздена 
Јефтовића је дуго некрчена врзина. У њој, ту негде 
има крајпуташ, кажу преломљен. После пола сата 
тражења „наболи“ смо га вилама. Црвенкаст камен 
правилно обрађен. Дужина комада 72 cm, ширина 
30 cm а дебљина стуба 20 cm. 

Бокови су без обележја. После неколико замаха 
руком на лицу спомена појави се леп, плитки рељеф 
три крста „шапа“ (централни већи и са страна 
два мања). Везујући се за постоље средишњег, 
њих уоквирује стилизовани рам, 43 x 19 cm. 
Окренули смо га на бок и уверили се да је наличје 
без слова. То је све. По изради, белег је стар, али 
се дешава да мајстор каменорезац преузима стил 
својих претходника. Може се догодити да овај 
спомен крајпуташ улази у много млађи период од 
претходника, време Првог светског рата и битака на 
овим просторима. 



„Прођеш овај богаз, па из потока избијете на 
брдо више вотњака. Горе има прелаз, прескок. 
Тај потез зову Калимани, по ливади Драгољуба 
Калиманчевића. Он се доселио из Угриноваца овде 
на мираз, у Ивановиће. Тих кућа више нема. Види 
се срушен кров и неколико великих липа. Била су ту 
три спомена. Осто је само један да сећа на три брата 
рођена што изгинуше у оном рату“...

То је прича старице Станке Јовановић, јединог 
живог становника овог засеока. После кратког 
тумарања у зараслом, напуштеном имању на ивици 
шуме, Милан Брајовић и ја, спазисмо спомен. 

Висок, капаш од камена из Врановице. Страна 
окренута западу очувана. Леп, тролисни крст, 
40 x 31 cm, извире из камена, у спуштању прави 
удубљени рам, нишу у камену. Крст је изнад текста: 

„УМРЕ/ ТИ Њ...ЕН/ У РОБСТВУ/ 21. ФЕБ 1915.Г./ 
СПОМЕН/ ПОДИЖЕ/ МУ СУПР/ УГА ДРАГ/ ИНА 
И КЋИ/ СТАМЕНА/ 1916 Г./“

Лево и десно од рама стилизовано лишће. 
Источна страна истоветних мотива, али је камен 
толико оронуо да је цела радна плоча отпала. Камен 
из мајдана Врановица показао је своју временску 
непостојаност. На једној бочној страни је уклесан 
мотив пушке. Друга, супротна страна окренута 
југозападу има неуобичајену симболику. Урезан, 
једнакостранични троугао, као врх копља окренут 

ДОЊИ БРАНЕТИЋИ VII 

Као да је никао
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од врха надоле, исти симбол дужине 50 cm, окренут 
одоздо, од земље ка врху стуба. Између нема 
знакова. 

Потврђује се сведочење мештана да је овај 
заселак у Калиманчевићима имао три крајпуташа. 
Само је овај о коме говоримо, „преживео“ време. 
Прича иде до расправе, да је сестра подигла тројици 
браће, изгинулим у Првом светском рату спомен, до 
става да је сестра подигла споменик оцу и двојици 
браће. Ова друга варијанта је логичнија јер је 
потписана кћи Стамена и супруга Драгина. Могуће 
да је отац погинуо и његова три сина. А крајпуташе 
им подиже мајка, жена и сестра.
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ДОЊИ БРАНЕТИЋИ VIII 

Цер га спасао

Потврђује се правило да понављање терена, његов обилазак, 
увек „избаци“ понеки „нови“ крајпуташ. Наша прича о 
документовању ових споменика рашчула се по селу. Сви су 
нас упутили на Љубишу Ивановића. Одвео нас је на Таловине, 
заселак и ливаду Дробњак Драгована. У покошеној трави из 
даљине се види млад и леп цер. Под њим, из хлада, вири обли 
белег. Споменичак сивог камена, 40 x 27 x 15 cm. Лице и наличје 
спомена има крст, 21 x 23 cm. Бочне стране празне су. 

Рече нам Љубиша да је постојао још један белег, тридесетак 
метара удаљен од цера. Њему се губи сваки траг, вероватно 
је нехотице изваљен трактором при орању. Нико не зна од 
мештана коме је спомење подигнуто. Раније, док се ручно 
косило, одмарало се између ова два белега и пио „сок“ (косачки 
српски специјалитет од мрвица сира, млека, сурутке и зеленог 
сока посиревине). Пије се кашиком, искључиво хладан. Добар 
је и за мамурлук.

Аустроугарска војска је у зиму 1914. године запосела линију 
положаја Угриновци–Крива Река–Доњи Бранетићи–Леушићи. 
Војвода Мишић је наредио да Рудничка офанзива почне 3. 
децембра 1914. године. На овим просторима много синова 
Србије је изгинуло и вођене су тешке борбе за ослобођење 
Отаџбине. Само је Прва армија заробила 65 непријатељских 
официра, 1550 подофицира и 16 хаубица. 

Мештани су подизали крајпуташе, крстом и каменом 
бележили места погинулима. Без обзира којој су војсци 
припадали. Некадашњи ровови зарастају а спомење немар 
људски брише.
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ДОЊИ БРАНЕТИЋИ IX

Дуго смо га тражили

На засеоку Торине, парцела покојног Гвоздена 
Јефтовића зарасла је у дивљу купину. Када укора-
чите, растиње је до паса. Не помаже косир ни коса 
Љубише Ивановића и његовог „исписника“ и 
комшије Милорада.

„Ту је негде. Да није изваљен?“
„Ма јок, Љубиша, вид’о сам га зимус.“
„Ћути. Теби се после треће гробље привиђа...“
Моји „водичи“ беху изнервирани, али упорни. 

Можда их је стидела прича да је свуда по Србији 
овако. Заборав и лутање.

Спарина је притискала теме и зној је сипао 
низ кичму. Узео сам велики багремак и почео да 
млатим по трњу. Издвојио сам се од групе, тражећи 
више узбрдо, ближе путу и шумарку. Мој труд беше 
награђен. Велики је Бог у молитви. Нашао сам га.

Сагнут и изгребан прилазио сам му. После 
толико времена, овај белег шарали су зраци сунца.

Црвенкасти камен избија када се загребе по 
биљној зеленој патини. Изузетно је очуван. Има 
неке исконске правде у крајпуташима. Што су даље 
од људи, покривени земљом и травом у тиховању 
осаме, лепши су...

Четворострани стуб са завршетком на две 
бочне стране. Висина 95 cm, ширина 31 cm, дебљина 
стуба 15 центиметара. На лицу спомена уклесан 
је тролисни крст, 22 х 22 cm. У његовим горњим 

странама два крстића као назнаке. Испод, као мали 
крстови, лево и десно урез две тробојке са јарболима.

СТАНИ / ПУТНИЧЕ И / ПРОЧИТАЈ / СПОМЕН 
СРП / СКИ ВОЈНИКА / МОР.ДИВ.I-П / МАРКА И 
МИ / КАИЛА ПОГ / ИНУЛИ ЕВРОП / РАТА 21. НОВ 
/ 1914 Г. БРАН / ЕЋ ОТАЏ БОГДА / ИМ ДУШУ / 
ПРОСТИ

На јужном боку уклесана пушка. Наличје 
спомена је празно. Бочна страна, окренута северу 
је занимљива. На врху су слова: (Овај) са страна, 
(спомен подиже) затим стилизовани цртеж чирака 
са две свеће, вероватно за покој души Марка и 
Микаила. При дну спомена је уписано: „Обрад 
Даниловић Д.Бранетићи.“

Рече Љубиша Ивановић: „Чук, тако смо звали 
Обрада. Он је подиго ово спомење. Са’ранио их је јер 
изгинуше у његовој њиви. После је Гвозден купио ту 
парцелу ...Има овде још један спомен. Онај с капом. 
Врати ми се у памет. Мора да је ниже, ал’ велика је 
стрњина доле...“

Могуће. Треба сачекати јесен и вратити се.
Дуго смо га тражили
Чекали смо први снег да падне и одемо поново 

до овог места у Доњим Бранетићима пре обилнијих 
падавина. Срећом, до краја децембра 2005. године 

није их било. У нашем истраживању није се 
догодила никаква промена. „Нових крајпуташа“, 
новооткривених на овом терену више нема...



ДРАГОЉ I – IX

Село у Качеру

Равниште је висораван (454 м. н. в.) и мањи заселак 
Драгоља. На овој тромеђи са селима Трудељ и 
Живковци (општина Љиг) пут је прав. Ту живе 
Јосиповићи, Радовановићи, Крстановићи и Стоја-
новићи. Са десне стране пута на Равништима је 
имање Ломића. Уз друм, новија гробница Никодија 
Ломића и двојни спомен заједничке хумке 
Јосиповић Љубинке и Мирјане. Оно што највише 
привлачи пажњу је њихов „комшилук“ старијег 
датума, девет крајпуташа, сивих камених стубова. 
Упркос близини асвалта и чистини, није их лако 
уочити јер су зарасли у дивљу купину. Зуб времена 
и српски немар, лепе тесане правоугаонике оборио 
је или накривио ближе земљи. Док се колега Милан 
Чаворовић прихватио великих баштених маказа, 
Радојко Петровић је отишао до најближе куће, 
старца Момчила Јосиповића, да позајми будак и 
косир.

„На веџбању“

Прав, сиви стуб постојаног пешчара, најближи 
поменутом породичном гробу. Мере спомена: 
90 х 40 х 22 cm. На југ и пут гледа лице камена. 
Уклесан у дуплим линијама поновљени крст, 
36 х 31 cm. Испод је 10 редова слова у длетом 
опцртаном раму, 50 х 35 cm.

ОВАИ БЕЛЕГ=
РАДОВАНА МИ
ЛОШЕВИЋА ИЗ
ДРАГОЉА ЖИ
ВИ 24 Г. УМРЕ
У КРУШЕВЦУ
НА ВЕЏБАЊУ
1891 СПОМЕН
ДИЖЕ МУ БРА
Т МИЛОВАН
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Супротна, северна страна спомена празна. Леви 
и десни бок имају истоветне умножене крстове, 
40 х 18 cm, који се уз ближе прилажење назиру јер 
су плитког уреза. Занимљиво је да су Милошевићи 
досељени у Драгољ од Ужица, из села Татинци и 
славе Јовандан.

Добар ратоборац 

До описаног, стуб лицем нагнут земљи потпуно. 
Упркос откопавању нас тројица нисмо успели да 
га подигнемо и рашчитамо јер је урастао својим 
темељом у корење посеченог цера. Мере камена: 
110 х 41 х 26 cm. У небо гледа наличје спомена. 
Разгрнута земља очувала је 21 ред правилно дубоко 
уклесаних слова. „Овај знак показује војника 
Танасија (Æ) Јаћимовића да је погино на Јавору 15. 
јуна 1876. год. у најлепше доба живота свог 39. год. 
он је био класе ВРА добар војник ратоборац овај знак 
подигоше му син Љубисав са маиком благодарним 
Радојком 1888. год.“

Леви и десни бок украшени крстоликом 
орнаментиком, 80 х 12 cm, плитке камене пластике. 
Танасије је син Тома (Ј) Аћимовића, земљоделца. У 
време пописа становништва окружја рудничког – 
капетанија качерска, село Драгољ, Танасије је имао 
20 година старости.

Под крстом 

Стуб, 120 х 39 х 25 cm, такође земљи нагнут и путу 
испред. Леђа спомена, бочне стране без знакова 
и уреза. Када се сагне и образ додирне тле, виде се 
крупни, невешто уклесани знакови. Крст „шапа“ 
23 х 17 cm, на чије подножје се наставља рам 
(претпоставка 30 х 90 cm), висине 12 до 15 редова 
јер се не види више текста од земље. Због угла 
нагнутости крајпуташа не може будак да зађе и 
откопа ниже. Могуће је прочитати само:

ОВАИ ЗНАК
ВТАМИРА ЋО
СИЋА ИЗ ДР
АГОЉА ВОИ
ЈНИКА И КЛ
АСЕ ЖИВИ
ОЕ........

Ћосићи су бројна породица. Прича се да им се 
пре два века предак Стојан Ћосо доселио у Драгољ 
са Пештера. Они су, сем презимена Ћосић, додавали 
себи презиме по имену оца, на пример Илићи, 
Павловићи... У Драгољу један потес зове се Ћосића 
брдо.
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Трубач

Одлично очуван белег, 130 х 44 х 22 cm. Штета што 
није усправан. Лице спомена окренуто путу, дубоког 
рељефа приказује стојећу фигуру младоликог 
војника. Руке уз тело, доња половина се не види од 
косине нагнутог камена. Можда о појасу има сабљу. 
На глави капа, лице без бркова и осмејка. Изнад 
темена лучно пише: ИВКО ЋОСИЋ ТРУДЉАНИН. 
Ова географска одредница порекла, „Трудљанин“, 
вероватно је надимак. У опцртаном раму, 
100 х 35 cm, пише у 18 редова: „Овај спомен показује 
војника трубача из Драгоља који поживио на овом 
свету 22 г погино на боином пољу Алексинцу 9 окто 
1876 годи овај спомен подиже му отац Танасије са 
братом Миладином егов“

Десна и лева бочна страна исте су у украшава-
њу. Умножен, поновљени крст 42 х 17 cm. Испод 
се наставља цветна орнаментика 54 х 18 cm. У 
пописним књигама 1862/63 године број 39 пише: 
„Иванко а не Ивко као на спомену. Погинуо је 
Иванко као првопозивац а његов отац Танасије 
имао је седморо деце. Четири сина и три кћерке.



Очев цвет

Најнижи стуб такође неприродно нагнут путу, 
временом пашће. Длетом врло лепо обрађено лице 
камена. Детелинасти крст, 15 х 15 cm, у његовом 
центру цвет 4 латице, кракови обележја имају урез: 
ИС – ХИ– НИ – КА. Испод, опцртан рам са цветом 
у средини. Композиција ликовности се наставља у 
десет редова слова:

МИЛОЈКОСИН
МИЛОВАНА
ЋОСИЋАЖИВИ
19 ГА УМРЕ 22
 ФЕБР. 1914. Г.
У ПРИШТИНИ
СПОМЕН ДИ
ЖЕ МУ ОТАЦ
МИЛОВАН
У 1916. ГОД.
Ћосић Милована Милојко, рођен 1895. године. 

Као погинули редов уписан је у спомен плочу храма 
Свете Богородице у Белановици, ратницима 1912–
1918. Ту пише: „Више тебе спомен свети-вјечно, 
трајно, трепте слова, е вако му ваља мријети, тко је 
вољан живјет снова“.

Ватана и лице у бради

Најкрупнији споменик ликовно најбогатији у 
овој групи. Мере су 165 х 45 х 30 cm. Једино је овај 
крајпуташ од свих на Равништу заротиран, бокови 
му окренути југу и северу. Лице спомена дубоког 
рељефа приказује младог човека у парадној, војној 
одећи. Левом руком ослоњен о сабљу. Униформа 
има два реда по шест дугмади, орден на левој страни 
груди. Фигура висока 140 cm. Изнад главе лучно 
уклесано: РАДОМИР ЛОМИЋ ВАТАНА. Повише 
натписа, у цик-цак линији, урезом стилизована 
форма сунца од 32 зубца који понекад симболише 
и старост покојника. Наличје окренуто западу, 
отклесана мушка стојећа фигура без капе, али лица 
у бради што је реткост код крајпуташа. На грудима 
униформе два ордена и медаља крста. Десна рука 
подбочена о тело, левом ослоњен на сабљу. У 
десној бочној страни спомена пише: „Овај спомен 
подиже Радивое Ломић браћи Радо(Õ), Радојици 
и потпоручнику Радомиру погинуше у рату у 
најлепше доба живота свог у 22. години борећи се 
противу турака.“

Леви бок наставља 18 редова правилно укле-
саних слова: „и за независност господин Радое 
погинуше на Шиљеговцу 30 септембра 1896 Радомир 
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Ђ. погибе на Каонику 9 септембра 1876. Бог да му 
душу прости АМИН“.

Композиција ове стране употпуњена је крсто-
ликом формом, 18 х 15 cm, дубоке камене пластике.

Занимљив је попис имовине ове породице 
написан 1863. године. Отац њихов Љубисав имао 
је: „њиве 8 дана, ливаде 12 коса, утрине 3 дана, 
воћњака 1 дан и винограда 2 мотике...“ У то време 
обрадиво земљиште се пописивало не јединицама 
мере као данас, већ колико је времена укућанима 
било потребно да је обраде. Сви Ломићи у Драгољу 
поносе се својим претком, војводом у оба српска 
устанка против Турака (1804–1815), Арсенијом 
Ломом.

Оцу и брату Јакову и Гаврилу

Усправан стуб сивог камена очуваних оштрих 
ивица. Испод, на земљу положене три плоче, 
тзв. капе. (Мере ових покривки су 54 х 45 х 5 cm. 
Измерен дубећи камен је 150 х 44 х 25 cm. На југ и 
пут окренута фигура војника који стоји, пушке уз 
тело, на глави капа. Особен знаци бркови „мустаћи“. 
На униформи нема ордења. Изнад темена лучно 
уклесано: „ЈАКОВ ПЕРИШИЋ Ж 50 Г“.

Обе бочне стране истоветне. Умножени крст 
60 cm, испод цветна орнаментика висине 50 cm. 

Леђа спомена са геометријски опцртаном назнаком 
мушке фигуре. Изнад замишљене главе пише: 
„ВЕЧНИ СПОМЕН ЈАКОВУ“. Уместо лица уклесан 
кружни цвет са два листа. Испод, у правоугаонику 
17 редова слова:

„Перишића и његовом сину Гаврилу Јаков је 
погинуо на Јавору 11 5 јуни 1876 а поживио 50 г а 
Гаврило је погино на Алексинцу 17 октобар 1876. г. 
а поживи 30 г. овај знак подиже Аврам и Адам свом 
оцу и брату“.

Уклесана слова једнаке величине, од знакова 
интерпункције постоји само тачка после које 
нема великог почетног слова. Ова честа појава 
правописне грешке није само карактеристика 
споменика на Равништу, већ већине у Србији тог 
времена. На белегу Јакову и Гаврилу канале слова и 
бројева неко је скорије поцртавао црном бојом, док у 
цвету изнад, у горњој половини, још има првобитне 
оранж боје.

Жена и ћерка

Усправан и стамен стуб, 150 х 23 х 38 cm. На темену 
назире се окруњена главица, јабука за држање капе 
крајпуташа. Леђа спомена празна. Десна бочна 
стана има урез пушке врло плитак, висине 95 cm. 
У супротном боку умножен је крст, 40 х 16 cm, и 
цветни орнамент који вијуга из саксије, 66 cm. У 
лицу камена који гледа на југ и пут тролисни крст, 
38 х 28 cm, и 17 редова слова испод: „Овај знак 
показује Богосава Балтића из Трудеља војника X 
пука II позива кои погибе... (нечитљив ред слова) 
1915 г. Спомен дижу супруга и ћерка.“

Балтић Новака Богосав погинуо је као редов 
1912. Тако пише на плочи изгинулим ратницима 
1912–1918. села Трудељ која се налази у Трудељу. 
Веродостојнији и логичнији подаци су на овом 
споменику крајпуташу које је уписала његова најужа 
породица.

У поменутој бројној породици крајпуташа на 
Равништу има четири ратника учесника Јаворског 
рата. Један, вероватно несрећним случајем, погинуо 
је на одслужењу војне обавезе 1891. Тројица су 
оставили кости на бојиштима у време Првог 
светског рата. За Витомира Ћосића (Витамир), 
нажалост, немамо података у доступној литератури 
и осталим изворима.



Арбанаси, арбанаси

Претпоследњи у низу је сиви стуб, 100 х 35 х 17 cm. 
Лева, бочна страна има занимљиву и очувану 
орнаментику лозе која вијуга 70 cm. Супротни 
бок са урезом пушке исте висине. Леђа спомена 
празна. У лицу крајпуташа уклесан тролисни крст, 
30 х 26 cm. Испод је 9 редова слова:

СПОМЕН Д
ИЖЕ ДИМИТ
РИЈЕ КРСТ
АНОВИЋ СВ
ОМ СИНУ
МИЛОШУ Ж
22 Г УМРЕ
1915 ГУ ПР
ИШТИНИ
Крстановић Димитрија Милош је рођен 1894. 

године и као редов скончао свој млади живот. 
Његово име уписано на спомен плочи ратницима 
ослободиоцима 1912–1918 у Белановици. Његова 
рођена браћа: Милан – 1889 момак, Милоје – 1891 
момак, Милија – 1896 момак, нису се вратили из 
ратова37.

37 прим. др Миодраг Перкић, Драгољ село у Качеру,  
Аранђеловац, 2004, стр. 110. Број 63, 64, 65, 66.
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У центру села, где је спомен-плоча изгинулим 
мештанима у оба балканска и два светска рата, у 
дворишту баба Борке Тришић, види се стуб сивог 
камена. Спомен крајпуташ, тзв. капичар (капаш). 
Стуб има мере 130 х 40 х 29 cm. На њему је велика 
капа, 54 х 40 cm, са 12 cm дебљине и висине 27 cm. 
Наличје гледа на запад, центар места и рачвање 
путева. Приказује у плитком рељефу младог 
војника, без бркова и осмеха, капе на глави. Уз тело 
мушкарца са десне стране ослоњена пушка. На левој, 
о опасачу, војничка кама. На прсима у пределу срца 
орден крста. Изнад главе лучно уклесано: Радивоје 
Живановић. Цела површина има трагове „молања“, 
плаве и оранж боје. Супротна страна (исток) 
окренута путу и сеоској задрузи. У плитком рељефу 
умножени крст 52 х 32 cm са постољем. Испод, 
уклесано 14 редова слова:

ПУТНИЧЕ И / БРАТЕ У ХИ= / ЉАДУ И У 8 / 85 
ГОДИНИ / БОЈАНУ ДРАГ / ТАДА РАТОВА / СРБИЈА 
ПРО= / ТИВУ ЦРНИ / БУГАРА НА / БЕЛОИ ПАЛА 
/ НЦИ ТУ ЈЕ УМРО / РАДИВОЈЕ Ж / ИВАНОВИЋ 
ВОЈ / НИК СТАЛНЕ

Лева бочна страна наставља се такође умно-
женим крстом са постољем. Укупне мере: 
54 х 20 cm. Композиција је срочена уклесаним 
текстом у 12 редова: „Овај спомен подиже му отац 
Милован Живановић 28 јуни 1888 го о жалости.“ (у 

ДРАГОЉ X

Отац сину на Видовдан

уписивању датума нема уклесаних тачака као што 
је у лицу спомена уписано Зојан а логичније је да 
пише Бојан). Десни бок, такође, има плитки рељеф 
умноженог крста 56 х 20 cm. Испод је урез, цртеж 
длетом цветне орнаментике висине 56 cm. На овој 
страни се највише задржала наранџаста боја којом је 
крајпуташ вероватно више пута поцртаван.

Несрећни Радивоје изгубио је свој млади живот 
близу границе фронта у српско-бугарском рату 
1885. године. Неутешни отац, не видевши тело 
погинулог сина, симболично му подиже споменик 
– крајпуташ у центру села. Мајстор каменописац 
његово јунаштво наглашава уклесаним орденом 
крста. Дан подизања спомена није случајан. На 
велики празник, Видовдан, 28. јуна 1389. године, 
Срби су изгубили царство на Газиместанском пољу 
у Косову и Метохији од Отоманске империје. Овај 
дан сматра се најтужнијим у свих Срба. Некада, у 
давна времена, по легенди, на тај дан ни птице нису 
певале.
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ДРАГОЉ XI

Чукундеда потомку

Из варошице, утабан земљани пут пролази поред 
кућа Камаљевића. Поток остаје лево, стрми насути 
туцаник наставља успоном ка висоравни Равниште. 
Од поменутог домаћинства, после непун километар, 
са леве стране пута, над обалом и над ивицом 
церове шуме је четворострани стуб са завршетком 
двоводним на две бочне стране. Овај пепељасти, 
тамно-сиви тесани камен је из Драгољског 
мајдана Русовићи у засеоку Кикови. Чврст је, 
постојан и благо нагнут ка шуми. Мере спомена су 
130 х 23 х 18 cm. Бочне стране празне, без уреза и 
знакова. Источна страна (лице спомена) у горњој 
половини, при врху има уклесан крст, 14 х 11 cm. 
Испод је 14 редова релативно очуваних и читљивих 
слова без знакова тачке и зареза.

У наличју (запад) такође је уклесан крст, 
15 х 10 cm. 

У свим урезима (оба крста и слова) има трагова 
наранџасте земљане боје којом је текст поцртаван. 
Честа појава код надгробника и крајпуташа Западне 
Србије је да се, уместо слова И, упише у камен 
крстић, +.

Овај белег обележава место погибије или је 
надгробник Јаћиму Петровићу из села Драгољ. 
Жестоки окршаји српских устаника трајали су са 
малим прекидима пуних 12 година, од 1804. до 
1815., што је период Првог и Другог устанка против 

Турака. Већина писаних докумената за поменуте 
устанке нетрагом је нестала заувек. Сачуване су 
извесне преписке у руским, аустријским и турским 
архивама. Највише података о овим догађајима 
у том времену сачувано је на основу усмених 
казивања непосредних учесника или сећању 
њихових потомака. Ипак, постоје писани документи 
за извесне датуме и личности. Тако за околину 
Рудника, село Драгољ, знају се имена мештана 
који су учествовали у устанцима: „Арсеније Лома 
(око 1770–1815), Карађорђев буљубаша и војвода, 
Милосав Лома, брат Арсенијев, Милован Ломић 
(1793–1854), синовац Арсенија Ломе, Никола 
буљубаша Ломин, Милош Арсенијевић и Јаћим 
Петровић“.38

Познато је да се на Руднику 1804. године дого-
дила прва победа у Првом српском устанку против 
Турака, када је освојено истоимено утврђење. 
Заузимањем града командовао је војвода руднички, 
Арсеније Лома. Близина села Драгољ и Рудника 
наводи на закључак да је хајдук – устаник Јаћим 
Петровић погинуо од Турака баш на овом месту 
где је стуб камена који то обележава на путу за 
висораван Равниште.
38 Драгољуб М. Павловић, Учесници српских устанака од 1804–

1815. г. из Рудничке и Пожешке нахије, Зборник Народног 
музеја XX, 1990. Чачак, стр. 119.
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ДРЕНОВА 0

Тиховање

Требало је да буде крајпуташ – надгробник, а није. 
Требало је да има белега, а нема. Требало је да не 
буде уписан у ову свеску, али уписаћу га. Заслужио 
је. И име му све говори. Тихомир.

Тиховао је тешко рањен зиме 1914. године три 
месеца у кући Минића.

„Ту је занемог’о, веселник. Сахрањен је у ливади 
Радише Милосављевића. Не знамо одакле је. Само 
име, Тихомир.

Мој покојни отац Славко је био каменорезац. 
Могао је нешто да постави. Крст, или камен бар. Ето, 
не стиже се. Идем ја сваке Задушнице да однесем 
нешто ΄ране, често окадим ђе је јунак укопан...“, рече 
Бранко на капији док ме је испраћао.



ДРЕНОВА I

Дете ово

Пређе се мост на Дичини у Савинцу. Пут лево уводи у 
Дренову. Прође се кафана „Ада“ и узбрдицом на „лакат“ 
скрене удесно, поред ветеринарске амбуланте. Утабан друм 
ивицом церове шуме води шеварицама. После стотинак 
метара, одозго, види се доле лево, у ливади стубић. Њиваш. 
Тако их зову, јер нису уз пут. Подижу се најчешће онима 
које је ту смртни час затекао. Ову ливаду зову Јевђовина.

Прилазим камену. Истраживачко узбуђење је посебно 
ако су места крајпуташа ретка и необична. Леп, жути 
пешчар са Савинца. Врх споменика је заокругљен као 
глава човечија. На исток гледа изузетан рад двоструког 
крста (18 х 18 cm) у дуборезу. Његова средина се спушта 
вертикално (77 cm) до дна, правећи још једно распеће. 
Између ова два крстолика обележја у једном, лево и десно 
у празнинама, рељефно су обрађена четири истоветна 
лепезаста крстића (20 х 10 cm). Ова радна плоча прати 
укупну висину споменика од 90 центиметара. Стуб је 
накренут на десну страну и требало би га исправити. 
Његов изглед има разумљив утицај оријентално-исламске 
културе.

Белег је стар запис. У јужном боку (дебљине 22 cm) 
урезано неколико слова неправилне величине.

„За спомен / дете раб / Божји оста / туна“
Само Створитељ зна истину. Ми нагађамо. После пар 

векова овај стуб сећа и одолева. Урезан крст много је чуо и 
видео. Не треба да копамо даље. Хришћанска обавеза нам 
је да овај надгробник сачувамо...
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ДРЕНОВА II 

Аманет у дворишту

У засеоку Рожањ, испод брда Совљак на јужној 
страни, „ушорено“ је пар кућа. Ту је домаћинство 
Ђоковића. У дворишту крајпуташ пирамидалног 
облика подигнут претку ове фамилије, Љубисаву.

Он је рођен 1889. године а умро 1943. Тема овог 
рукописа је документовање споменика-крајпуташа 
до периода пред Други светски рат.

Међутим, нашу пажњу привукао је повод 
подизања овог споменика.

Љубисав Ђоковић није желео да га сахране у 
сеоском гробљу, већ у његовој авлији. Месни парох 
се успротивио тој жељи рекавши да неће служити 
опело ако се тело не положи земљи, тамо где свим 
мештанима припада. 

Уз доста убеђивања нађен је договор да се по 
„окончању“ покојник сахрани у гробље. Аманет 
домаћина, после његове смрти, испуњен је. Подиг-
нут му је крајпуташ и ограђен тарабом 1954. 
године. Спомен подигоше зет Радисав и сестричина 
Милорајка.
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ДРЕНОВА III

Див из Горње Дренове

На имању Мирољуба Драгићевића, међу шљивама, 
ограђен тарабом, дрема стуб горостас. Његове ивице 
додирују пет стабала „пожегаче“.

Висина сиво-мрког пешчара је два метра и 10 
центиметара. На врху двостука главица (јабука) 
од камена, наставак за капу крајпуташа. Ипак, 
стуб је „гологлав“, што не умањује његову лепоту. 
Напротив.

На западној страни (ширина 38 cm) плитко 
је уклесано три крста. Централни је двоструко 
поцртан и за његову вертикалу (56 cm) везује се 
композиционо још два ужа. Наличје стуба прати 
ритам крстова. Један удубљен, испод њега један 
двоструко урезан и ниже, још један удубљен. Плоча 
се наставља текстом:

ОВОЈЕ СПО / МЕНИК СПА- / СПОЈАНИКИТ 
/ ОВИЋА ИЗ ДР / ЕНОВЕ КОЈЕ / ПОГИНО УВ / 
ОИСЦИ НА Љ / ЕШНИЦИ 1813

У боковима (27 cm) има цртежа длетом сабље 
„димискије“ (76 cm). 

И текст: „Овај спомен му подиже Сретен Драги-
ћевић.“

На источној страни су најнечитљивија слова 
јер на целом стубу само она нису поцртана црним 
дурлином.

ОВО ЈЕ СПОМЕНИК / САПАСАО НИКИТО 
/ ВИЋА ИЗ СЕЛА ДР / ЕНОВЕ / КОМ Е НА ЉЕ / 

ШНИЦИ. ……… /1813. НО …….. / М …… КОСТИ / 
НИКИТОВИЋ /                ЛЕЖЕ

Остала слова недостају. Појео их је зуб времена. 
Вероватно је Спасоје погинуо у новембру и своје 
младе кости тамо, на Љешници, оставио.

Мирољуб Драгићевић је војни поморац-пен-
зионер. Као официр био је у пратњи брода „Галеб“. 
Са породицом често с лета долази у Дренову. Имали 
смо срећу да га затекнемо на дедовини.

Недавно је прочитао да су момци ових крајева 
упућивани са Милошем Обреновићем у Јадар, да 
спрече на Дрини продирање Турака из Босне. У то 
време, периоду између два устанка, много момака-
хајдука страдало је на Љешници.

На моје питање о Никитовићима, Мирољуб 
рече да њиховог презимена у Дренови одавно нема. 
Ишчезли су.
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ДРЕНОВА IV

Утопљеник и с́на

Што више се иде од главних друмова, Србија 
је очуванија а крајпуташи у њој лепши и 
тајанственији.

Чувени кафеџија и „Краљ роштиља“, Мићо са 
Савинца, рече да близу његове куће, у Петровићима, 
има крајпуташ. Између Такова и Савинца, пређе се 
дрвена ћуприја код Ловића воденице и крене путем 
уз брдо. То зову Јолов поток, а заселак на врху, 
Прстенови.

Овај потез „својатају“ Шаранци и Дреновци, 
да је њихов. „Спор“ датира од турских времена. По 
причи, неки Каравезија (Каравезић) из Дренове 
убио Турчина. Да би избегао зулум, тело су однели 
на Маџаре и у ноћи закопали. Шаранци покажу 
Турцима где је гроб, а за узврат као надокнаду 
узму овај део земље. Ипак, Дренова је увек била 
водотоком Дичине до Савинца, низводно са десне 
стране. 

Испред Петровића кућа, на брду, уз пут стоји 
врло очуван стуб. Висина му је 180 cm а ширина 
40 cm. На лицу, окренут истоку, урезан је крст и 
слова врло читљива. Наличје и јужни бок, празни 
су. На северној бочној страни (дебљина 20 cm), 
уклесана је сабља „димискија“ дужине 65 cm. 

На лицу стуба врло складно укомпонован крст 
са текстом који је у раму, плитко уклесаном.

„НИКОЛА
ЈАЋИМ ИЗ
ШАРАНА
УТОПИСЕ
У ВОДУ Г.
1839 КА
МЕНУДА
РИМУСНА
СТАНА
Ова ликовна представа, 

има укупну висину, од крста до 
задњег реда слова, 90 cm. 



ДРЕНОВА V

Дрво од камена

Пут за Савинац и Краменита у Дренови, пролази 
церовом шумом и добре је подлоге.

У засеоку Осећани, на локалитету Мрамор, 
изузетан крајпуташ. Над обалом, „покривен“ шумом 
масиван стуб висине 180 cm.

Краси га ретка представа крајпуташа на овим 
просторима: две фигуре, окренуте истоку и западу.

На лицу стуба (исток) исклесана је фигура 
војника рукама уз тело. На глави капа, налик 
шајкачи. Изнад, лучно слова у рељефу: „Јосип 
(оштећено) Ковачевић 1876.“ На прсима са леве 
стране два одликовања. Наличје спомена (запад) 
војник у дугом шињелу стоји са припасаним 
бодежом уз десну ногу. Униформа је до испод колена 
украшена гајтанима као на зубунима мушке народне 
ношње. Десна рука савијена у лакту са шаком у 
пределу срца. Изнад у полукругу пише: „Милан 
Ковачевић 1876.“

При врху камена, са четири стране (38 cm 
ширина, 30 cm дебљина) крајпуташа прати уклесана 
чипка, брижљиво обрађена орнаментика.

Северни бок је оштећеног крста и још једног 
реда чипке. Испод има 19 редова слова.

СТАНИ ПРО / ЧИТАЈ ОВАЈ / СПОМЕНИК 
МИ / ЛАНА КОВА / ЧЕВИЋА ИЗ / ДРЕНОВЕ / 
ВОЈНИКА I / КЛАСЕ КОИ / ЈЕ ПОЖИВИО / 30 Г А 

ПО / ГИНУО НА ШУ / МАТОВЦУ / 15 СЕПТЕМ / 
БРА 1876Г / СПОМЕН ОВАЈ / ПОДИЖЕ МУ

ЈОСИП БРАТ / ЊЕГОВ 29. / ЈУЛА 1881.Г.
Супротна бочна страна украшена урезаним 

цртежом пушке са бајонетом. Прати је изнад вињета 
вијугаве стабљике са шест гроздова и толико 
цветова. Винова лоза се на врху завршава симболом 
змијске главе.

Покојног Милана Ковачевића, коме је крајпуташ 
подигао његов рођени брат Јосип, има и у причи мог 
сапутника и истраживача дичинског краја, Мила 
Божовића из Дренове. 

Јосип Ковачевић је венчао његову бабу Даринку 
која се из Дамјановића (Коштунићи) удала за Ивана 
Божовића у Дренову.

Деда Иван је ратовао шест година у Балканском 
и I светском рату. Само седам дана је био на војном 
допусту. Видео укућане, жену и децу, већ оболео 
од тзв. шпанске грознице. Убрзо је издахнуо у 
чачанској војној болници.
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ДРЕНОВА VI И VII

Два камена поред храстова

На узвисини Столице је кућа Душка Мило-
сављевића. Са овог прага у историју НОБ-а и 
породичну трагедију отишле су три мушке главе. 
Младићи, Жарко и Душан, погинули су у Брчком, 
1941. г. Њихов најстарији брат, Милојко, умро је од 
последица тешких рана и болести, као партизан 
1941. године. Остали су му сами син и жена 
удовица. Зидови овог домаћинства украшени су 
са три урамљене „Партизанске споменице 1941“, са 
потписом Врховног команданта...

Милосављевићи имају у авлији испод школе још 
историје. Два крајпуташа.

Ово је некада била парцела Миодрага Миха-
иловића, али је трампљено због близине куће.

„Стуб VI“ је старији спомен. Жути пешчар из 
оближње долине Дичине. Висина 110 cm, 40 cm ши-
рина и дебљина камена 22 cm.  Истоку и храстовима 
испред, окренут је крст централни, 45 cm висине. 
Заокружује га шара изрезбарених клинова, тзв. 
зупци. Испод су два мања крста исте форме, али 
дупло урезана (20 х 21 cm). Наличје нема резбарија. 
Јужни бок такође. Северна бочна страна је врло 
занимљива. При врху стуба урезана је у контури 
цртежа кубура цеви окренуте надоле. Изнад пише: 
ОВАЈ. Права је реткост срести на крајпуташу крст 
исклесан у рељефу на средини лука, темена стуба. 
Његове мере су 16 х 15 cm, а у његовој основи још 

један 7 х 8 cm. Белег нема „годиште“. Ипак, цртеж 
кубуре говори о његовој старости. Реч „ОВАЈ“, испод 
које је оружје, указује да је спомен подигнут хајдуку 
или непознатом јунаку једног од устанака против 
Турака. 

„Стуб VII“ је три корака испод. Сиви камен, 
110 х 27 х 19 cm. Страна окренута истоку је празна 
као и јужни бок. У „западу“ је јединствен мајсторски 
потпис идеалног круга. Први ред кружне форме има 
текст: „Овај спомен изради“.

У другом, унутрашњем реду мања слова: „Божо 
Остои“ (недостаје слово Ћ, није имало места да се 
упише). Ниже овог засеока Јасиковача у Дренови 
има Минића. Остала је једна кућа Бранка и његовог 
сина Дејана који је остао да живи у селу.

Свратили смо до Бранка. Рече да не зна ништа о 
Роси, Вељку и крајпуташу који подиже њихов син, 
Благоје.

„Да је тата жив, вероватно би имао шта да каже, 
ево вам број телефона Десе, наше снајке. Њеном 
покојном мужу Милораду тата је био стриц...“

Десанка је била врло љубазна. Њен супруг је био 
унук Благоја Минића. Милорад је умро пре девет 
година, а његов отац Чедомир, син Благојев, много 
раније...

Још један крајпуташ чије се прича завршава 
нестанком са овог света њених потомака.
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ДРУЖЕТИЋИ I

Кости сина јединца

У некадашњој Дринској бановини, на њеној граници 
са Дунавском, где пут раздваја сада Дружетиће и 
Прањане, стоји војник крајпуташ. Припада засеоку 
Рујевац и налази се на имању Николије Јездић која 
је домаћинство наследила од покојног оца, Борисава 
Миловановића.

Висок бели стуб, пешчар. Ремек дело мајстора 
каменописца, Јосифа Симића. Као да је подигао 

споменик свом занатству. За материјал најчешће је 
користио беличасти кабларац.

Стубаш је имао капу. Благо овалан, на темену 
виде се четири рупе од сврдла за анкере који 
су држали кров спомена. Мере крајпуташа су 
180 х 30 х 45 cm. На пут гледа војник у стојећем ставу. 
Шајкача на глави, изнад лучно пише: МИЛЕНКО. 
Војник има озбиљно држање лица, голобрад је и 
прамен косе вири испод капе... Уз десно раме пушка. 
Лева рука полусавијена, наслоњена на бајонет који 
је на боку. Десна бочна страна има рељеф винове 
лозе која вијуга из саксије. Висина овог орнамента 
је један метар. На његовој средини грозд кљуном 
узима птица. Супротни бок је потписан: 

ИЗРАДИ
ЈОСИФ СИМИЋ
МОЛЕР
ТЕОЧИНАЦ
Испод потписа мајстора – каменописца 

необичан, леп цртеж велике биљке широких лиски 
(5 ком.) у саксији са црвено обојеним цветом на 
врху. (Висина цртежа биљке је један метар.)

Јужна страна спомена све говори. У горњем делу 
стуба тролисни крст „излази“ из пешчара. Мере 
крста су 32 х 42 cm. На крсту је представа Распетог 
Христа. Изнад главе Господа ореол је обојен биљним 

тоном, у зелено. Изнад распећа уписана слова: ИС 
– ХЕ – НИ – КА.

„Овде леже кости МИЛЕНКА не = заборављеног 
Сина Николе Сандића Из = Дружетића К ои ослужи 
У Х Батаљ СтаКад ра Остави Уцве ље Родитељ е У 21 
г 9 октонб 1892 г СПОМЕНУШЕ ЈЕД ИНЦА ОТАЦ 
НИКОЛА А И МАТИ МИЉА“

Сандића више нема у Дружетићима. У књизи 
„Државни попис становништва 1862/63. општине 
Г. Милановац“ има ове фамилије, односно оца 
Миленковог. Под редним бројем 31 „Никола Сандић 
(27 г.) : „1 кућа, 1 плуг – свега 3 дуката цесарска“.39

Можда је морбидно рећи за спомен крајпуташ 
јединцу намењен да је лепота над лепотом. Исти-
на је да се ненадмашни Јосиф Молер Теочинац 
много потрудио око овог биљега. Умеће заната 
овде је показао. Очигледно, претужни родитељи 
Миленкови, Никола и Миља нису штедели пара за 
успомену на јединца. Ни Јосиф Молер није штедео 
себе. Надмашио је многе своје савременике.

39 Државни попис становништва 1862/63, Општина Горњи 
Милановац, приредила мр Ана Столић, Музеј рудничко-
таковског краја, Горњи Милановац, 1997, стр. 338.
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II бат. 1 пука у своих 19. год. Умро у над. – Мађеру 
14. III 1917. г. спомен диже мати Милосава синовци 
Миломир, Миливоје и зет Милета Вуковић.“

Збуњује текст овог крајпуташа. Љубенко је 
имао 30 година и утопио се као војник 1916. године. 
На другој страни се помиње Љубивоје као војник 
деветнаестогодишњак који је живот скончао 1917.г.

На обе стране жали их мати Милосава. Момир 
и Миливоје потписани су као синови и као синовци. 
Могућа је ненамерна грешка каменописца у 
исписивању камена. Логичније је да су Љубенко и 
Љубивоје браћа. 

Док смо размеравали спомен појавила се Пе-
тровић Миленка. Њен муж је Родољуб чији је отац 
Миливоје Петровић. Љубенко и Љубивоје јесу 
рођена браћа.

ДРУЖЕТИЋИ II

Један брат се утопи на мору, други погибе на земљи

Испред продавнице у центру села бели се крсташ 
– крајпуташ. Белкаст кабларски пешчар украшен 
бојама, „молан“. Спомен се налази на ливади 
Мићовић Манојла. 

Висина од земље до крста 117 cm, плус 17 центи-
метара цокле. Ширина камена 42 cm. Дебљина плоче 
од 9 до 12 cm. Резани крст има уписано: ИС – ХИ 
– НИ – КА. Испод крста у наличју плоче пише:

ЉУБЕНКО
М
ПЕТРОВИЋ ИЗ
ДРУЖ. ВОЈ 4 И
II Б.Х П I ПОЗ
У СВОИХ 30 Г. У
ТОПИСЕ НА МОР
У 15. XII 1916.Г СПО
МЕН ДИЖЕ МАТИ
МИЛОСАВА СИНО
ВИ МОМИР И МИ
ЛИВОЈЕ И ЗЕТ
МИЛЕТА (записано на цокли)
Испод зетовог имена је цртеж четири цвета.
Лице спомена које је окренуто југоистоку има 16 

редова слова:
„На гробовима у туђини неће никада цвеће 

нићи поздравите наше миле не можемо никад 
стићи. Љубивоје М. Петровић из Друж. вој. 4. Ч 
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ДРУЖЕТИЋИ III

Браћа своме брату

Када се пође планини, засеоку Мрамор, на 
раскрсници тешких путева самује стуб плочаш. 
Жути пешчар из стења са ових простора. Источна 
страна је оштећена. Отпала плоча љуспа се у 
комадима. Висина крајпуташа 140 cm, ширина 
45 cm. Дебљина плоче 10 центиметара. Као и лице 
спомена, бочне стране су неисписане.

Наличје окренуто врховима Субјела има осам 
редова плитко урезаних слова које киша спира, тако 
да ће за пар година постати нечитљива.

MIAT ВЛАШКО
ВИЋ НАРЕДНИК II
ОНТОН БРСКЕ ВОИ
СКЕ ОД 22 Г УМРЕ
11 АПРИЛА 1869 Г
ЗНАК МУ УДАРИШЕ
БРАЋА РАДОСАВ
АЉЕКСИЈЕ ЈЕВРЕМ
Влашковића још има у Дружетићима. Једна фа-

милија са неколико кућа.
У оваквим истраживањима, када мештани 

забораве своје претке, неопходно је помоћи се 
литературом. 40

40 Окружје Ужичко, срез Пожешки општина Дружетићка бр. 
63. жена Јевдокија 35 г.браћа Алексије 25 г; Јефрем 23 г. Стр. 
341 Државни попис становништва 1862/63, Општина Горњи 
Милановац, приредила мр Ана Столић, Музеј рудничко-
таковског краја, Горњи Милановац, 1997,



ДРУЖЕТИЋИ IV И V

Њих двојица близу гробља

Преко пута гробља, на имању покојног Сава Илића, 
има два крајпуташа.

Виши, жуто-сиви „сигавац“ је капаш. Од земље 
до врха стуба, 165 cm. Над њим је капа 13 cm, са 
мерама 56 х 56 cm. На пут гледа стојећа фигура 
војника у шајкачи, рукама уз тело. Лева шака на 
бајонету, десна држи писмо. Лево и десно уз образе 
уклесано: Недељко Мићовић. 

Бочне стране широке 24 cm. У десном боку 
испод уклесаног крста, вертикално у рељефу, четка 
за чишћење топовске цеви. У левом боку уписано је 
18 редова слова: „Спомену брат Петроније Мићовић 
из Дружетића 19. јула 1886. г.“ Задња четири реда 
раздваја шара украсна па се у дну стуба чита потпис: 
„Молер Јосиф Теочинац“. Источна страна има 
велики крст тролисни (54 х 28 cm) бојен у оранж.

НЕДЕЉКО / МИЋОВИЋ / ВОИНИК ЖИ /ВИ 
21 Г УМР / Е У КРАГУЈЕ / ВЦУ У 3БА / ТЕРИЕ 10 / 
АПРИЛА /        1886 Г.

Јефрем Мићовић је имао 28 г. и двоје деце; 
Петроније 10 година и кћер Јелена 2 године. Недељко 
је рођен касније.41

До овог капаша је окрњен стуб од истог камена. 
Димензије крајпуташа су 82 х 31 х 18 cm.

Окренут путу трокраки крст, испод њега девет 
редова делимично читљивих слова:

БЕЛЕГ МОМ / КА / МИКАИЛА / …………… / 
К………….. / ТАНАСИЈА / СИМОВИЋА / ДРУЖЕ / 
ТИЋА

Источна страна (наличје) и леви бок празни су. 
Десна, бочна страна говори:

СТУПИ / У БОЈС / КУ 25 / ФЕБРУ / 1884.Г. / 
УМРО 13 / АПРИЛА / 1885.Г / СПОМЕН / ДИЖЕ / 
СИНОВ / АЦ ДРА / ГОМИР

Симовића има у Дружетићима. Танасије Симо-
вић имао је 1862. године 38 година. Жену Анђелију 
(30 година), синове Владимира, Алексу и кћер Анку. 
Када је погинуо у 61. години, био је трећепозивац у 
Српско-бугарском рату 1885. године.42

41 Државни попис становништва 1862/63, Општина Горњи 
Милановац, приредила мр Ана Столић, Музеј рудничко-
таковског краја, Горњи Милановац, 1997, стр 340. бр.51.

42 Државни попис становништва 1862/63, Општина Горњи 
Милановац, приредила мр Ана Столић, Музеј рудничко-
таковског краја, Горњи Милановац, 1997, страна 342, број 
81.
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ДРУЖЕТИЋИ VI

Уби гром слушкињу

У кући Радисава Кнежевића упознах њиховог 
комшију из суседних Дружетића, Томислава 
Јелића. Како то обично бива у селима горњим, где 
варошани и непознати ретко долазе, поче прича о 
нашем послу. На велику радост, вредни и озбиљни 
Томислав упути нас на његову кућу. Рече да због 
сече дрва неће моћи пре сумрака својима, али да је 
тамо његова жена Милена. Она ће нам показати у 
ливади испред куће, белег. Место где је давно од 
грома погинула нека слушкиња из села. Јелића у 
Дружетићима има четири домаћинства. Њихово 
главно занимање је сточарство. Милена Јелић 
помену да је у овој кући од удаје, 1960. године. Белег 
је постојао и нико га није дирао. Има слова, спомен 
је мали, нагнут напред ближе земљи и треба труда 
рашчитати га. Бели кабларски камен добио је 
патину сивила. Видљив тек неколико корака када му 
се приближите, јер стопио се са оскудном осушеном 
планинском травом. Тој маскирној прикривености 
доста доприноси и његова величина, 50 х 25 х 10 cm. 
Тесан је правилно, зарубљеног врха и плочаст. 
Наличје и бокови су без уреза и обележја. Лице 
спомена гледа на североисток. Загребе се четком 
камен и почне читање. Земља својом покривком 
најбоље конзервира слова. За непуних пола сата 
лаког откопавања и склањања земље, указало се 
девет редова крупних и невешто уклесаних слова:

ЈЕДОКСИЈА
ЖЕНА ВУК
САНА ЂУР
ОВИЋА  Ж
44 Г  СПО
МЕН ДИЖЕ
УНУК
МЕЛЕНТ
ИЈЕ  З
У најпознатијем публикованом попису 

становништва горњомилановачке општине 1862/63. 
године Ђуровића има у Дружетићима.

Нажалост, не постоји писани траг о Милени 
или њеном унуку Мелентију. Мештани говоре да 
је то било „давно“, између два светска рата и да је 
она била слушкиња у Јелићима. Чувајући стоку, 
на ливади погину од грома, а унук јој подиже 
крајпуташ да обележи то место...
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ЗАГРАЂЕ I

Јунак над обалом

Од Рудника путем ка Варницама, тај део земље јесте 
атар села Заграђе.

Када се прође старо гробље Богдановића на 
великој завојници лево над обалом, видљив је стуб. 
Крајпуташ. Само што није пао јер земља под њим, 
осипа се. Црвенкасти камен правих ивица, висине 
130 cm.

Ка Острвици гледа једноставан крст. У пречнику 
34 cm уклесане су речи: „Вечни спомен храбром 
војнику Милуну Виторовићу из Заграђа живи 24 г. 
погибе у рату 1874. године.“

У северном боку (дебљина 23 cm) урезана је 
силуета пушке. На јужној, уклесан крст и слова:

ПРВЕ
ЧЕТЕ
РАТА
ЈУНА
      К
Површина која гледа на пут и рачва ка Трудељу 

и у заселак, најтеже је читљива. Разазнаје се крст и 
неколико речи: „Овај знак показује војника...“

Крајпуташ на изузетном месту. Врло уочљив. 
Острвица му „чува“ леђа, а лице гледа валове 
рудничких падина. Штета је што су мештани 
равнодушни на његову даљу судбину. Најбоље 
је преместити га више на безбедније место, у 
противном, не верујем да ће дочекати следећу зиму.

Мештанка која је овуда пролазила носећи виле, 
рече ми: „Ово је ливада Симеуновић Милољуба.“ 
На моје питање откуда овде крајпуташ Виторовић, 

одговори да му је то ујчевина, ту иза Ђорђевића, и 
да је баш данас Милољуб отишао код мајчевине на 
преславу...



У Варницама, нашли смо Милована Павловића.
Дочекао нас је, у продавници како смо и очеки-

вали. За столом испред фрижидера сухомеснатих 
производа седели смо Љубиша и ја. Милован је седео 
на празној гајбици и сваки час устајао да нас услужи 
хладним пивом. Трговкиња није обраћала пажњу на 
нас навикнута на госте.

Тако почињу приче. До њих се долази најчешће 
у кафани...

„Чим прођете одавде таблу на којој пише „Вар-
нице“ има пут земљани за под Острвицу. Е, ту је 
ливада Ивановић Гвоздена – Крџа. Има белег. Мали 
камен крајпуташ. Оволицни. Можда га је врзина 
прекрила. Трава још није покошена. Пазите на 
неспоменице (змије). Немој да пишеш Крџо, љутиће 
се. Ма пиши, њега сви тако зову.“

Нашли смо га. Из земље вири пола метра 
камена. Готов је. Сиви камен пун лишаја и рупа. 
Пречник спомена 22 cm. Дебљина 16 центиметара. 
Лице гледа на пут ка Руднику. Урезан крст 10 х 9 cm 
и неколико слова се једва разазнаје. „Овај ... војнику 
приказива... евић подиже...погибе.. год...ље пољу.“

Леви бок је празан. На десном, окренутом 
Варницама, чита се:

1876 Г.
ОВАЈ
ЗНАК ПО

ДИЖЕ
БРАТ
ВЕЉКО
М ЖИ
ВАНО
ВИЋУ
 1904
      Г.
Изнад 11 редова текста уклесан је крст... Ћутали 

смо. Док ме је Љубиша чекао у колима, прекрстио 
сам се и пољубио свог незнанца.

Знао сам да га више никада нећу видети.

ЗАГРАЂЕ II

Карту читај, а сељака питај
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ЗАГРАЂЕ III–XI

Анђели чувари

Под Рудником и пред Острвицом, село Заграђе 
има цркву и свештеника. Храм је подигнут уочи 
Јаворског рата, а обновљен и новоосвећен на 
темељима старим после II светског сукоба. У порти, 

између крила Светог Архангела Гаврила и пута, 
породица крајпуташа. Припадају периодима више 
ратова и генерација. Десет споменика. Два, сиви 
и црни камен, сећају на време после 1941. године а 
један оборен лежи, много старији, испод њихових 
ногу. 

Остали, још увек се држе и стоје усправно 
али то неће дуго да потраје, јер има распуклих и 
преполовљених стубова.

Најстарији, уједно и највиши стуб крајпуташ 
има мере 180 х 40 х 15 cm. На исток гледа мушкарац 
окамењен и стојећи ослања се на сабљу левом руком. 
Стуб до пола распукао. Слова лучно уклесана изнад 
његове главе не могу се разазнати.

У левом боку, крајпуташ има крст висине 65 cm, 
цветну орнаментику испод. Десна бочна страна врло 
је слична али су цветови оштећени. Наличје спомена 
очуваније. Када се загребе површина камена, 
појављују се слова „молана“ оранж бојом. 

Испод великог тролисног крста плитког рељефа 
уклесано је 19 редова слова:

ПРИЂИ МЕ / НИ ПУСТИ / ПРОЧИТАЈ / 
ОВАЈ МОМЕ / ТУЖНИ С П О / МЕН ВОЈНИ / 
КА ЈОВАНА / СРЕТЕНОВИЋА / КОИ ЈЕ ПОЖИ 
/ ВИО 23 ГО / УМРОЕ РА / ТУЈУЋИ У / НИШУ 4 
ФЕ / 1878 Г. БОГ / ДА ПРОСТИ / ОВАЈ СПОМ / ЕН 
ПОДИГОШЕ / БРАТ СЕСТ / РАТУЖНЕ
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Испред овог спомена је стуб са испупчењем 
– главицом, додатком правоугаоним за капу. Лице 
гледа у рађање сунца, стојећа фигура мушкарца у 
униформи (на глави шајкача, еполете нараменице, 
опасач, на ногама чизме, а обе руке раширених 
прстију на препонама). Сабља уз леви бок, површина 
камена бојена је у жуто и плаво, назире се целом 
фигуром пигмент боје. Висина стуба измерена од 
земље до главице 165 cm. Изнад главе мушкарца 
пратећи ширину камена (46 cm) лучно пише 
уклесаним словима: Радивоје Јочовић. Лева бочна 
страна (19 cm) има изрезбарену лозу из саксије 
која вијуга и носи три грозда. У десном боку испод 
крста у рељефу је 14 редова слова из чијих канала 
појављује се плава боја. 

„Живио 31. год. а погинуо борећи се за Отаџбину 
овај жалосни спомен на вечну успомену подиже му 
његова супруга брижна 29. јуна 1914.“

У наличју је тролисни изрезбарени крст 
(38 х 38 cm), фине камене пластике који из свог 
постоља прави рам у коме пише:

приђи благи / е / драги роде те / прочитај спом 
/ ен овде кам.по / казује храбро / г / РАДИВОЈА / 
ЈОЧОВИЋА / из заграђа на  / редника 4 чете / погибе 
бугарс / рата на велино  / колу 8 јула / 1913. год.

У овој скупини једини капаш. И он ће остати 
без „шапке“ јер само једно окрњено парче камена на 

њему стоји. Измерена висина 140 cm, пречник 38 cm, 
дебљина стуба 20 центиметара.

Фигура младог војника руку уз тело изнад чије 
главе у ореолу беху слова, али се сада не разазнају. 
Споменик је од свих стојећих најоштећенији. 
Распукао је уздуж и попреко.

У левом боку урезан је длетом симбол цвећа у 
саксијама. При дну стуба једна мања, изнад ње друга 
са биљком која вијуга и има 13 листова. Десна бочна 
страна је празна. У леђима спомена (западна страна) 
од 16 редова слова 11 се могу читати:

ВОЈ / НИКА 1 ЧЕТЕ / 1 БАТА 19 ПУКА / 
БОГОСАВА / МИЛАНОВИЋА / КАПЛАРА I ПОЗ / 
ИЗ ЗАГРАЂА / Ж 28 Г. А ПОГИ / БЕ ЗА ОТАЏБИНУ 
/ У СЕЛУ ДУНОШИ / ЦА 15 СЕП / 1915.Г.

Испред ова три описана је стуб спомен. На 
додир метала или јачег притиска прстом круни се. 
Он се издваја од свих својим положајем. Заротиран 
је у поставци тако да му лице гледа североисточно.

Десна бочна страна је укруњена и без видљивих 
симбола. У левој се може прочитати:

ОВАЈ СПО / ОМЕН / ПОДИ / ЖЕ СИН / МАТИ 
И / .............. / .............. / .............. / ЖИВ / ИЋ

Леђа спомена имају крст у рељефу 50 х 22 cm. 
Испод је рам, као ниша у коме су слова:

ОВАЈ СПО / МЕН ПОЧИ / ВА / .................... / 
.................... / 1877 / РАТУ

Остало је непознаница. Погинули војник је 
учесник Јаворског рата, али му се име не зна, као 
ни место где је погинуо ... Можда није из Заграђа. 
Живића презиме не постоји у овом селу, Тришића 
има ...

Наслонио се на капију старац Љубинко Петро-
вић. „Сви су, дијете, то изгинули од Шваба. Ма јок, 
иш’о сам ја у школу овде, сећам се спомења. Мени 
је сад 81. година. Ма они су били тако укруњени и 
онда, ти’ година. Ова два су партизанима. Бољи је то 
камен, машина га радила ... Одо’ ја да не сметам.“

Још један крајпуташ, али оборен. Убило га време. 
Положен у зелену траву ћути као да не дозвољава да 
се чита четири реда слова. На додир четке љуспа се 
камен и отпада као лешник у комадима.

Пет пописаних крајпуташа су од најнеква-
литетнијег камена Заграђа.

По саставу подсећа на бранетински из Врано-
вице. Из мајдана пре 100 година биран је мекши за 
вађење, због ручне обраде камена. Камен из Заграђа 
је квалитетнији, јер због машинске обраде тражен је 
јачи и отпорнији. 

Ова два се разликују по облику и „здравственом 
картону“ од претходних.

Млађи су машински обрађени четворострани 
стубови са завршетком на две бочне стране, у 
народу знани пирамидаши. Сиво-бели камен дацит 



из Заграђа. Истих су мера 130 х 27 х 17 cm. Леђа и 
бокови празни су, без слова и бројева.

Лице гледа у сунце. Једноставан крст 15 х 15 cm 
са две гранчице уклесане лево и десно. Испод крста 
је урез „свевидећег ока“.

На једном стубу пише: „војник Љубисав Богда-
новић пог. 11. јула 1916. г. на Голубинцу спомен 
подиже отац Петар и жена Радојка“.

До њега је стуб сличног текста.
„поднаред Станко Богдановић умро 20. дец. 1915. 

у Љешу спомен подиже отац Петар и син Драгоје“.
Браћа Станко и Љубисав уписани су у спомен-

плочу погинулим ратницима 1912–1918. која се налази 
у цркви села Заграђа. На њој пише: „Спомен подижу 
ожалошћени парохијани! Ко за свој род умире тај 
навек живи, да му се свако с поносом диви!“

Зачуђујуће да ратници изгинули из овог 
места: Радивоје Јочовић (погинуо 1913.), Богосав 
Милановић (погинуо 1915.) имају крајпуташе у 
порти цркве а да на плочи нису њихова имена, 
као и то да их нема у књизи Исидора Ђуковића 
„Рудничани и таковци у ослободилачким ратовима 
Србије 1912–1918“.

185



војник
АЛЕКСА
син МИЛАДИНА
ЂОКОВИЋА
своје 28 год. погибе
у рату швапском 1914.
год.
БОГ ДА МУ ДУШУ 
ПРОСТИ
спомен подиже
отац МИЛАДИН
брат ДРАГИЋ
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Редови, Милоје Матијевић и Станко Ђоковић 
уписани су на плочи изгинулих ратника Заграђа у 
ратовима 1912–1918.

ЗАГРАЂЕ XI–XIV

Синови под записом

У засеоку Ђоковићи, има запис. Велики цер. Његове 
гране хлад праве четворици синова Заграђа. Четири 
крајпуташа, (четворострани стуб са завршетком на 
две бочне стране).

Издвајају се изгледом два стуба белог мермера. 
Виши од преосталих у групи, 140 х 31 х 16 cm. Бочне 
стране на три површине празне. Наличје спомена 
окренуто врховима Острвице.

Лице крајпуташа окренуто путу и северозападу. 
Уклесан једноставан издужени крст 6 х 8 центи-
метара.

Мермер је чист и очуван. За оно време нимало 
јевтин. Вађен у Венчацу код Аранђеловца.

Други спомен до њега, истих мера бели се и на 
њему пише:

ВОЈНИК / ГВОЗДЕН / син МИЛАДИНА / 
ЂОКОВИЋА / своих 20 год умре / у приштини у с 
кадру / 1915.год / бог да му душу прости

Овај крајпуташ разликује се од свога брата 
дописом у левој бочној страни: „Спомен подиже отац 
Миладин и брат Драгић.“ У релативно поузданим 
документима (јер многи нису сачувани), пише да је 
од „1912. до 1918. Заграђе дало 183 ратника од којих 
је погинуло 84“.

Рођена браћа, Алекса и Гвозден (оба редова) 
уписани су на спомен плочи изгинулим ратницима 

1912–1918. постављеној на цркви Светог Архангела 
Гаврила у Заграђу.

Два камена сиве боје машински обрађена, имају 
мере, 100 х 26 х 18 cm. Наличје и леви бок празни. У 
десном уклесан цртеж пушке. У лицу спомена крст 
8 х 10 cm са једноставним венчићем около, са по 6 
уреза које симболизују лишчице. Још је постојана 
розе боја.

Даље се чита: „војник“ (затим испод има урез 
„свевидећег ока“). Текст се наставља у редовима: 

„Милоје Матијевић жи 35 год погибе 1917 у 
рату спомен подиже зет Љубиша и жена Ката“ 
Каменописац у овом камену „дациту“ заграђског 
мајдана није уклесао знакове интерпукције. Четврти 
у низ пред записом, најближи је стаблу, али је 
најоштећенији, уствари једини начет зубом времена 
или механичким ударом. Учвршћен дашчицама и 
челичном жицом около.

Висина стуба – 107 cm, ширина 27 cm, дебљина 
21 cm. Бочне стране и леђа спомена празна су. Са 
пута на крајпуташу пише:

„За успомену Станка Ђоковића живи 26 год као 
војник погибе у рату 1915 г. спомен дижу брат Војин 
мајка и браћа Бог да му душу прости“

Испод свих потписаних споменика стављене 
су црепљике да заклањају пламен упаљених вош-
таница.



ЗАГРАЂЕ XV

Сами на кривини причају

На „прелазу“ из засеока Даниловићи у Ђоковиће, 
пред узбрдицу, са десне стране пута, под обалом 
види се стуб. 

Камен пирамидалног облика. Његове мере 
су 82 х 25 х 15 центиметара. На друм гледа лице 
крајпуташа: исписана слова, урези длетом, невешто 
поцртани црном „дурлин“ фарбом.

Испод крста који гледа на југ пише: 
ЈАНКО
СТАНИШИЋ
Ж 49. Г. МИЛОЈЕ
СТАНИШИЋ
Ж 45. Г.
У 1914. Г.
СПОМ. ДИЖЕ
СНА ОЛГА
И УНУЦИ
Станишић Јанко и Милоје, редови изгинули у 

ослободилачким ратовима Србије, браћа рођена, 
сем на крајпуташу, уписани су један крај другог и на 
спомен плочи цркве у Заграђу. 
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ЗАГРАЂЕ XVI

Сиротиња није могла пре

Поред чувене кафане „Рудничка капија“, иза њених 
леђа насут пут вијуга кроз брдо и шуму, до врха. Ту 
су куће Савковића. Друм води даље, ка Јевтићима 
и Ђорђевићима, излазећи даље за Варнице и 
Белановицу.

На Страхињину кућу, гледа са обале његов 
деда Аранђел. Крајпуташ – солунац. Лице спомена 
окренуто југозападу. Страхиња споро и сигурно 
излази пред нас. На недрима обгрлио „мученицу“ и 
пар чашица. Док нам се приближава, са панталона 
капом отреса тек самлевену јарму ... „Е, ђецо, није се 
могло пре. Не да мука и сиротиња. Гре’ота би било да 
га нема. Зато је уписана та, 1940. г. У задњи час, пред 
Велики рат га подигоше.“ Пиши да је камен клесао 
мајстор Перо Глишовић из Заграђа. Радио сам ја 
у предузећу, највише рудничкој „Острвици“. Овај 
пепељасти биљег је „андезит“ из наших мајдана.“

Два-три метра изнад пута на обали постојан и 
чврст камен, четворострани стуб са завршетком на 
две бочне стране, тзв. пирамидаш. Висина 120 cm, 
ширина 31 cm, а дебљина спомена 16 cm. Десна бочна 
страна има уклесану пушку, лева је празна као и 
леђа споменика. Лице крајпуташа украшено урезом 
једноставног грчког крста, 13 х 13 cm, са ловоровим 
венцем по крајевима око крстоликог обележја. 
Испод је девет редова плитко уклесаних слова која 
се читају тек када се приближите крајпуташу.

РАТНИК
АРАНЂЕЛ С
АВКОВИЋ Ж
42Г + НА КР
ФУ 1917 Г
СПОМЕН ДИ
ЖУСИНАСТА
НИМИР И ЖЕ
НА СТОЈАНКА
1940.Г
Десети ред у коме је уклесана година подизања 

крајпуташа је уоквирен удубљењем као рамом, 
дужине 25 cm. Страхиња прича:

„Умро је тата Станимир 1974. године. Изродили 
су он и мајка четворо ђеце, сестре и мене извели на 
пут. Вала је Богу, од моја два наследника, ја дочеках 
и унучад. Обавезно да дођете у суботу на Крсну 
славу наше куће, Светог Василија Великог. Увек 
сам говорио да сам у оно време једини у овом крају 
коме милиција није могла ништа кад у кући пева на 
Српску Нову годину.“

У цркви Светог Архангелу Гаврила, на спомен 
плочи уписано је име Аранђела заједно са осталим 
мештанима – ратницима изгинулим у ослобо-
дилачким ратовима Србије, 1912–1918.

„Савковић Аранђел, рођен 1875.г. у Заграђу. 
Редов; умро на Крфу 1916.“
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JAБЛАНИЦА

Радичев гроб

Више мештана Јабланице, чак и старијих, рекло ми 
је: „Нема више у селу крајпуташа. Све је затрвено, 
ако је било камења, вода га је однела...“

Тек после разговора за „Таковске новине“, добио 
сам писмо суграђанинина, Радивоја Д. Драгојло-
вића.

У љубазном допису, пише да је „О Јабланици, 
1954. године нашао белешку: „Западно од школе 
(поред прелаза, лево од путање ка Обрадовића 
воденици), налази се један споменик, Радичев гроб.“

Заиста је тако. Испод школе спомен-чесма. 
Преко пута ње и сеоског друма иза воденице 
храстић-граница. Под њим, земљом покривен белег 
Радичу.

Жути пешчар, патинирао „биљно“. Камен 
у солидном стању. Купастог облика, заобљено 
вршног крака. Из земље се види 50 cm. Дебљина 
камена 20 cm, до пречника у крацима (36 cm). 
Наличје и бочне стране немају уреза, симбола и 
знакова. У лицу, окренутом истоку, виде се три 
грчка крста вишеструка (три рељефно један у 
другом). Централни крст је највећи, 30 х 30 cm. 
Остала два приљубљена њему, лево и десно, 13 х 13 
центиметара.

Ако би се закопало дубље и узвисио белег, можда 
би се појавио неки траг писани о години подизања 
спомена и разлозима. 

Најстарији мештани слежу раменима на питање 
ко је био Радич, шта му се догодило. Крајпуташ 
можда и није надгробник, ипак постоји испред њега 
један млађи необрађен камен који је неко оставио.

Намера је вероватно да се „осигура“ и обележи 
место које сви у Јабланици зову Радичев гроб. 
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ЈАБЛАНИЦА II И III

Под липом два детета

Док сам се распитивао за крајпуташ „Милошу који 
у 47-ој години страда од шарке“, на рачвању пута 
за Раковачу и Благојевиће, рекоше ми најстарији 
мештани, „да га сигурно више нема јер и они, када 
беху деца не сећају се тог белега. Мора да га је појело 
време...“

Истраживање није било узалудно. Зоран 
Хаџић, геометар у пензији, упутио ме је да у 
Јабланици пронађем Радоша Томашевића. Сви 
знају за Радошеву липу. Она је у ливади, између 
куће Милете Томашевића и купушњака Хаџић 
Миодрага. Под липом, два млада изданка и два 
камена пирамидалног облика (четворострани стуб 
са завршетком на две бочне стране). Нису велики, 
истих су мера: висина је пола метра а ширина 27 cm. 
Од знакова, само хришћански, окренути истоку. 
Плитки рељеф уклесаног круга у камену са Треске. 
Крст „шапа“, 21 х 21 cm, бочне стране, дебљине 
12 cm, немају уреза слова и бројева. Споменици 
су распоређени једнако лево и десно од дрвета. Са 
пута, види се само липа у ливади. Спомење скрива 
шибље. Дошао је Томашевић Милета (кућа испод) 
и секиром раскрчио простор око камених белега. 
Друштво су нам правили његови близанци, Зоран 
и Драган, стари пет година. Предложио сам да их 
фотографишем уз ова два споменика.

После је слика добила праву симболику. Радош 
Томашевић, најстарији познавалац историјских 
прилика Јабланице, потврди: „Ово је моја ливада 
и липа. Два камена су Јелена и Милица, ћерке 
Теодора Хаџића. То се збило негде пре српско-
бугарског рата,1885. године. Њих две, старе око 
10 година, утопиле су се у Томашевића потоку. 
После киша, кренула је велика вода. Оне, чувајући 
стоку, прелазиле балван. Трагичан је био за њих овај 

потес брдо. Нашли су их много ниже, код данашње 
продавнице... Моја баба, мајчина мајка, рече да су ту 
сахрањене... Раније, село и обичај није дозвољавао 
да у гробље уђе ико ко није умро природном смрћу. 
Утопљеници, обешени, убијени, увек су покопавани 
ван гробља. Њих две ту спавају. Липа је никла 
касније између два надгробника. Да их чува од кише 
и прави заветрину.“

Радош говори истину и подаци његове баке 
тачни су. У окружју рудничком, срез Црногорски, 
општина Грабовичка у попису 1862/63. године за 
Јабланицу пише: „Теодор Аџић, земљоделац, стар 
20 г; отац Мијаило 63 г. имање: два плуга њиве, 
осам коса ливаде, два плуга воћњака, четири 
плуга забрана, четири плуга утрине, једна кућа са 
две зграде од дрвеног материјала. Свега 39 дуката 
цесарских. Месечни приход од четири талира. 
По имању спада у прву класу по приходу у другу 
класу“.43

Аџићи су данас у Јабланици Хаџићи, има их 
петнаест кућа. Сви су потомци свог претка, Мијаила 
Аџића.

43 Државни попис становништва 1862/63, Општина Горњи 
Милановац, приредила мр Ана Столић, Музеј рудничко-
таковског краја, Горњи Милановац, 1997, стр.  60.
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ЈАБЛАНИЦА IV

Чесма и крајпуташ

Пре доласка школи и задрузи има табла, на којој 
пише: извор. Ту се са асвалта настави насутим 
путем.

Узак, прокопан пут пење се засеоку Крилаши. 
Под облом капом Тријеске (735 м.н.в.) има чесма. 
Сви је зову „трешчанска“. Вода је ледена, прелива 
из великог каменог корита. О њеном квалитету и 
количини говори изливени бетонски базен изнад, за 
локални водовод. Историчар и планинар, Борисав 
Челиковић, одвео ме је на ово место. Уз зденац је 
белег, малени окрњени стуб сивог камена. Углављен 
у стену, обраслу маховином. Нема темељ, само 
удубљење длан дубине. Уз мало климања вади се као 
зуб. Скромно обележје вероватно није намером или 
нехатом оштећено, већ у таквој форми „окрњеног“, 
ту постављено.

Лице камена окренуто западу и гледа на пут. У 
десет редова уклесаних слова пише:

„ОВАЈ СПОМЕН Д РАДИСАВА БРАНИСАВА 
ЛАЗАРА И СТОЈАДИН“

Напис је без знакова интерпукције и сва слова су 
исте величине. У левој, бочној страни пише у једном 
реду: „РАДИСАВЉЕВИЋ“.

Десна страна и леђа „чесмаша-крајпуташа“, 
празна. Нигде се не назире уписани крст. Познаје 
се поцртавање слова тамно зеленом бојом. При 



дну, ширина стуба 21 cm, испод врха 16 cm. Висина 
камена 60 cm, средња мера дебљине бокова 14 cm.

Две куће Радосављевића су повише тршчанске 
чесме. Рекоше да су између два светска рата, 
браћа подигла себи за живота крајпуташ, чесмаш. 
Ко застане жедан или уморан, имена њихових 
да се сети. Помене њих, који чесму трешчанску 
обновише... Сви су умрли природном смрћу. 
Најдуже је живео Радисав, 93 године. Радојко, 
унук Бранисављев, остао је да живи у Јабланици. 
Стојадинов унук, Радослав, живи у Милановцу. 

Овај крај је леп и издвојен тишином. На 
десет минута хода, ивицом Тријеске, силази се у 
грабовички поток. Изненадиће вас хук воде. Ту 
су слапови Бакрача и његов вир под стенама. Ову 
изузетност ретке посећености мештани чувају 
љубоморним ћутањем. 
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На путу Калиманићи – Љутовница, у засеоку 
Тетребуша, у једном комаду масиван крсташ од 
сивог камена. Висина од земље измерена 138 cm. 
Ширина са краковима 58 cm. Дебљина 20 cm. 
Спомен нема слова ни бројева. Источна страна је 
укошена и има неколико урезаних крстова.

Сви су у орнаментици „везани“ и настављају 
се један на други. На лицу споменика доминира 
људска глава сунчане представе, лобању прате 
зраци: петнаест тзв. клинова. Врат се наставља у 
рамена са сунчаним зрацима и прави форум крста. 
Испод у наставку, лево и десно, два крста удубљена 
длетом (17 х 13 cm). У њима се стапа на дну један 
крст (23 х 20 cm). Крстови на боковима димензија 
су 30 х 20 cm. Камен подсећа на бранетићски, јер се 
љуспа, али је још увек у добром стању. Обележје је на 
имању Ратка Таисића.

На први поглед препознаје се да је ово 
хришћанско обележје врло старо. Мештани говоре 
да: „Има 20 година како је он накривљен и да стоји 
тако“. Ипак, у његовој близини лево и десно, је 
неколико пањева скоро посечених, што значи да 
неко колико – толико води рачуна о њему.

Место зову Марков гроб. Таисићи причају да су 
околну земљу па и ово парче купили од фамилије 
Терзић. Марко је припадао њима. Терзића више 
нема у Калиманићима. Овуда је пролазио стари 

КАЛИМАНИЋИ

Марков гроб

пут из чачанског краја за Рудник. Претпоставља 
се да је Марко несрећним случајем ту страдао. 
Поједини мештани препричавају да је он погинуо 
у Балканским ратовима, али је та претпоставка 
мање вероватна. Белег нема уписан ниједан знак 
слова или године и сигурно је много старији. Ипак, 
место остаје ту где је одувек било и није променило 
име, народ га и даље зове Марков гроб. У стручној 
литератури постоји опис овог места. „На Тетребуши, 
у огради на њиви Раденка Таисића, налази се Марков 
крст, старински надгробни споменик. Марко је 
био од Терзића и ту је случајно погинуо од пушке. 
Кућа му је била испод Тетребуше. Од те фамилије су 
Терзићи у Клатичеву и Горњем Милановцу а од њих 
је био и генерал Божа Терзић.“ 44

44 Миленко С. Филиповић, Насеља и порекло становништва 
таковског среза, Српски етнографски зборник, САНУ, 
књига 37, стр. 218.
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KAЛИМАНИЋИ II И III

Два устаника крај бунара

Са Локве у Врнчанима пође се Милановцу главним 
путем. Табла на којој пише: „Калиманићи“ подсећа 
да сте у другом селу. После стотинак метара скрене 
се десно у заселак Липари. Прође се кућа Светолика 
Марковића, пут вас води багремару, домаћинству 
Радула Срећковића и даље до старог оронулог 
бунара оплате од дрвета. Испред је бетонски 
кућни базен за воду. До њега два врло стара белега, 
крајпуташа од камена.

На први поглед, види се да су међу најстаријима 
на овим просторима јер лице ова два стуба има 
уклесану представу човеколико-сунчаног човека.

„Сунцокрет фигуре су на гломазним и тешким 
крсташима од тамног стења из рудничких и суво-
борских мајдана. Састоје се од потпуно округле 
главе са најједноставније назначеним обрвама, 
носем и устима. Уоколо по „ободу“ главе, од 
половине па нагоре, издубљен је венац од седам 
до десет зупчастих оштролиста, који чини да 
глава задобија облик расцветаног зраколиког 
сунцокрета или зракастог сунца. Сунчано-биљни 
човек. Глава се надоле продужује у стилизовани 
крст (или више њих) који у неку руку представља 
тело са испруженим рукама. Овакви ликови су 
најархаичнији и најупрошћенији приказ људског 
створа на српским надгробним споменицима“ 45 

Мањи, ближи кућама Срећковића. Измерена 
висина један метар. Бочне стране (35 cm) без уреза. 
У наличју (југозапад) плитко је уклесана сабља 
дужине 50 cm. Више ње уклесан знак бодежа са 
дршком.

„Крива сабља урезивана је онима који су 
умирали између 1830. и 1870. године. Тим свинутим 
„Ћемерлијaма“ отсецали Турцима главе Вождови и 
Књазови устаници.“ 46

На лицу спомена поменута слика уклесаног 
сунчано-биљног човека са пет клинова, зубаца око 
главе. Глава се наставља у тело, форму крста који 
чини човеколику фигуру. Мере су 48 х 52 cm. Испод 
у раму је седам редова слова:

ОВДЕ ЗДЕ
ПОЧИВАЕТ .....
СЕ ...................
.........................
МАРКОВИЋ ...
.........................
Други камен је исте врсте, али је нагнут улево 

ка сабрату и вири из земље 90 cm. Његови бокови 
су украшени грчким крстовима дубоко уклесаним, 
17 х 16 cm. Наличје има урез кубуре. Форма овог 
обележја је топлија од претходно описаног и њена 
спољна линија обраде камена, када се обрати пажња, 

подсећа на човеколику фигуру. На пут и североисток 
гледа иста представа „сунцокрет-човека“ (40 х 18 cm) 
са ореолом од чак 12 тзв. зубаца. Испод фигуре 
форме крста је такође седам редова слова у раму 
25 х 32 cm.

ЗДЕ ПОЧИВАЕТ
....... БОЖИЕГА
ТЕ РАБА .........
.........................
10 ...................
.......21 ...........
18...................
Наслућује се година, време подизања I српског 

устанка против Турака, 1804.
На првом крајпуташу – спомену, чита се 

презиме Марковић. Куће Марковића су 50-ак метара 
испред спомења.

Обе фамилије, Срећковићи и Марковићи, кажу 
да њихови стари помињаше „ту нико није са’рањен“ 
и да су „они били ’ајдуци и да им се гроба и укопа не 
зна, те да су ови биљези успомена на њих.“

45 Радојко Николић, Каменописци народног образа – камено-
резаштво и каменописци западне Србије, Чачак, 1998, стр. 
90–91.

46 Исто, стр. 137.
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Некада ово село припадало је Ужичкој Црној гори. У 
попису 1910. године место имаше 1256 становника. 
Званично 2002. године, тај број се свео на свега 169 
живих глава. Каменица има школу и цркву Светог 
пророка Илије. У Гојној Гори школа, а овде храм 
Господњи, има у зидовима својим плоче изгинулих 
синова у ратовима за Крст часни и слободу свету... 
Сем ратника, који нас немо посматрају својим 
именима са фасаде, мирис креча меша се и сећа 
на тамјан. У порти тихује шест крајпуташа и два 
надгробника. Дешава се, крајпуташе породица 
склони са раскрсница и премести у црквене порте. 
То је најсигурније место за сећање умрлих, прилика 
да се мештани подсете покојника а да нису у 
прилици физички да оскрнаве спомен. Има и тога. 
У Србији све више.

У једном строју, под линијом стоји шест 
каменова. Три сина, заклеше се Краљу и отаџбини. 
Тројица млађих уђоше у историју братоубилачког 
рата у периоду 1941–1945. године.

„Хеј Србијо велика ли поста“
Велики крсташ, спомен од пешчара. Још се плави 

боја. Скромна надстрешница од већ кородираног 
лима продужила је његов живот. Крајпуташ има 
над темељом цоклу 84 х 55 cm. Измерена висина 
је 145 cm. Бочне стране празне, њихова ширина је 
20 cm. Површина у пречнику је 53 cm.

КАМЕНИЦА I, II, III, IV

У порти пророка Илије

Под кровићем од лима види се велики тролисни 
крст (53 х 52 cm), под крацима украшен лепим 
шарама орнамента.

Испод ових 18 редова слова узидано у цоклу 
камена постоји место, „стражарска кућица“, наме-
њена за паљење свећа. Ова појава, врло честа у 
архитектури споменика горњих села, поћи Сувобору 
и Маљену, манир је и један од препознатљивих 
стилова каменописца Милетића из Богданице.

У наличју спомена, које гледа на школу и реку 
Каменицу, пише: „Овај споменик подигоше му 
ожалошћени родитељи Никивор и Круна, браћа 
Десимир, Властимир, Марко, жена Драгина и 
кћи Милица 1928. г.“ Ближе земљи, у камену је 
изрезбарено: „Израдио Миленко Милетић из 
Богданице“. У књизи „Пожега и околина“ 47 нашао сам 
потврду података године за ратника из Дружетића: 
Вуковић Никифора Милорад, рођен 1889. г. редов; 1. 
ч. 2. б. 10. пешадијског пука, умро у војној болници у 
Скопљу 06. 12. 1915. г.

Неслагање података постоји у чину покојника. 
Честа појава родбине покојног је да му се допише 
чин више или прикачи које одликовање, што је 
имало добру намеру, давања већег значаја покојнику 
код оних који га нису познавали.

Лик са слике
Најближи њему је стуб четворострани, тзв. 

пирамида зеленог гранита. Први пут, после обраде 
преко 160 споменика крајпуташа рудничко-
таковског краја, да спомен има фото-керамику. 
Лик покојника је стојећа фигура војника у свечаној 
униформи са шапком подофицира на глави. 
Фотографија је на порцеланској плочици, елипсастог 
облика у сепија тону (18 х 15 cm).

Иза фотографије, уклесан је крст украшен 
ловоровим венцем. Ова страна, лице спомена 
окренуто цркви, има 19 редова правилно уклесаних 
слова:

ВЛАЈКО
Петровић активни
наредник III чете III бат.
X п. пука
одликован за храброст у
свим ратним борбама
од 1912. до 1915. године
Карађорђевом звездом I степена
као истакнути борац паде у
борбама на Солунском фронту
Ветернику 14. 10. 1916. г.
у 24. години.
Спомен подижу
своме дичном сину

47 др Стеван Мољић, Михаило Затовић и Драгољуб Мињић, 
Пожега и околина, Пожега, 1978, стр. 57. 
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„Хеј Србијо велика ли поста моје тело
У

туђини оста дуги
дани а тешки мегда
ни неста ноћи вама

милим ја не могок доћи
МИЛОРАД

Н
ВУКОВИЋ из Дружети

ћа поднаредник
1ве чете 3-бат. 10 ог

пука И поз у борби на
бранику своје Отаџ=
бине тешко рањен и

рана умро у Скопљу у
болници у 23 год. Млађаног

живота
БОГ ДА МУ ДУШУ ПРОСТИ
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мајка Јагода и
браћа Алекса, Радомир
Вукадин и Боривоје
1939. г.
Чврсти камен има висину 195 cm, широк 41 cm, 

а дебљина је 22 cm. Наличје спомена и његове бочне 
стране су празне и без уреза. На плочама цркве 
Светог Илије пророка пише да је Влајко рођен 1892. 
године а погинуо као редов на Ветернику.

Такође је спомен пирамидаш, зеленог гранита, 
али нижи у измереној висини (160 cm). На лицу 
спомена, окренутог храму, у ширини 41 cm, као на 
споменику до њега, чело камена краси грчки крст, 
загрљен венцем од ловора. Испод пише:

Миље Љ. Максимовић
из Богданице поживе 30 г.
а погибе као ратник 1915. год.
у Горњем Милановцу.
Спомен подиже кћи
Милица и зет Станимир
Милисављевић 1945.
Наличје овог крајпуташа и бочне стране 

немају слова ни бројева. Лице пирамидалне форме 
украшава лепо стилизована цветна орнаментика, 
при дну спомена, ближе земљи. Занимљиво, 
поменути ратник има ретко име за ове просторе. До 
сада нисам сретао крајпуташ војнику који је погинуо 

тако близу родног места а да није у њему сахрањен. 
Милановац је, као место погибије, 40-ак километара 
удаљен од Богданице. Интересантно, ратника 
Максимовића нема уписаног на спомен-плочи у 
цркви Каменичкој као ни у осталим документима 
и литератури која ми је била доступна. Прошло је 
три деценије, ћерка Милица није заборавила оца, 
удала се, скућила и са својим мужем подигла вечну 
и неизбрисиву успомену на свога родитеља, овде, у 
тишини храма Светог пророка Илије.

„Оста Видоје несретни на Битољу“
Од поменутих, овај спомен је најоштећенији. 

Пешчар бојен у плаво као први у низу набројаних. 
Тесана крстолика форма има мере: 117 х 34 х 11 cm. 
Тролисни крст се круни, могуће је да ће га наредни 
мразеви урушити. Мере крста: 42 х 35 cm. Бочне 
стране су празне. На лицу спомена пише:

ВИДОЈЕ
СИМОВИЋ из
Дружети
ћа
војник – X - ог
пука – II - поз
ива – рођен
15 јуна
1876. г.
на Битољу као

јунак – стаде – за
отаџбину – живот
даде 1916 г.
Наличје спомена има текст: „Спомен подижу 

супруга Станоја, син Драгутин и сна Радмила 1931“. 
Дописано је: „Милица кћи Видоја Симовића живила 
29. г. удата у 17 г. умрла – 8 – 9 – 1929. г. У истом 
гробу Милица“.

На спомен плочи цркве у Каменици пише: 
„Симовић Видоје редов, погинуо у рату“.

Крајпуташ подигнут успомени на Видоја добио 
је временом трагичну допуну. Постао је надгробник 
његовој кћерци Милици. Родбина одлазећи цркви 
обилази белег који сећа на ћерку и оца.
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У гробљу села Клатичево постоји обележје, веро-
ватно крајпуташ, мештани тако тврде. По свом 
положају он има све особине крајпуташа. Близу је 
друма, нема „друга“ и најстарији не памте коме је 
подигнут. О његовом изгледу нико не брине. Сеоско 
гробље почело је одозго с брда, од шуме ка путу. 
Доле је, веле, увек био тај камен. 

Невелики правоугаони стуб пободен у земљу. 
Као да га земља не прима и избацује. Накривљен, 
следећу зиму вероватно неће издржати у овом 
положају. Од грабовичког „љутака“, загасит, шљун-
кастог састава он се круни, цепа и љуспа навелико. 
Украшен само страном која је окренута истоку. Леп, 
једноставан крст плитко уклесан са полукругом, 
„топли“ стуб.

Текст на челу крајпуташа је ћириличан у 11 
редова. Разазнаје се само неколико слова. Доњи део 
споменика укруњен троугласто, на средини, чело 
је на два места бушено сврдлом или електричном 
бушилицом. Висина камена је 90 cm. Ширина 
20 х 30 cm. 

То је све што данас на њему пише. Остала слова 
више не постоје, као ни година. Све покрива време. 
Клатичевачко гробље све више се приближава овом 
крајпуташу. Народ умире. Пролази, жалећи своје 
најмилије. Мало ко помисли – то је место крај кога 
треба застати. Јер сви умрећемо. 

КЛАТИЧЕВО

БРАЛОВ
ИЋ ИЗ КЛ

АТИЧЕ
ВА Ж 35
Г РАЗБО

ЛЕ СЕ ОД
РАТА ОН

СПО
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КЛАТИЧЕВО

Спомен ујаку

У Срчанику, када се из Бруснице спушта ка мосту, 
под обалом је крст. Лети невидљив од врзине. С 
јесени, када утиша вегетација, најбоље се уочи из 
аутобуса одозго, што ми се и догодило.

Крсташ-плочаш једнокраког крста од сивог 
пешчара. Крај њега, као „чуваркућа“, никао је млад 
цер. Висина споменика 125 cm. У темељу пречник 
35 cm, у средини плоче 31 cm. Леп, исклесан крст у 
вертикали са основом 28 х 30 cm. Леђа споменика 
су без текста. С чела урезан плитко, длетом крст 
10 х 8 cm. Уклесана година 1934. при дну као 
обележје подизања. Поправљан цементним млеком 
по средини, косо, преко натписа. Због тога је текст 
непотпун. Малтер је новијег датума. Вероватно је 
крапуташ имао јаку пукотину.

Крста Поњавић се није женио иако поживе 
добрих 58 година. Погинуо је 1916. године. Случајно, 
рекло би се грешком. На овом месту у Срчанику 
комите су пресреле Аустро-угарски транспорт 
муниције. Посаду су убили, све опљачкали 
оставивши испражњене сандуке. Пролазећи туда ка 
брусничким брдима Крста је застао да пребира по 
сандуцима у намери да узме пар њих. Био је сумрак, 
наишла је патрола Аустро-угара и командовала 
му да стане. Он се вероватно уплашио и дао у бег. 
Запуцали су. Убијен је ту, уз Клатичевску реку. 

Његова рођена сестра је већ била удата у Грабо-
вицу. Имала је ћерку Марију. Сестричина је подигла 
овај крст-крајпуташ свом ујаку. Место крајпуташа 
је незгодно. Ту се под обалом спира киша и зими 
засипа со за путеве. „Размишљали смо да га 
изместимо ниже у ливаду или изнад на узвишење. 
Грех је померити успомене. Више пута смо спомен 
крпили цементом. Издржаће он док је нас, његових 
Поњавића...“

Ово је прича Крстиног рођака Радисава 
Поњавића, економисте из Г. Милановца. Нашао 
сам га захваљујући његовом земљаку, мом колеги 
из „Дечјих новина“, Вањки Поњавићу. Прича може 
бити права ако су саговорници у „сродству са 
крајпуташем“.
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КОШТУНИЋИ 1

Споменик жени

Пред вратима Равне Горе, из Брајића, ка овој пла-
нини идући, задње куће су Бајића и Петровића. 
Прође се ракетна, противградна станица и млад 
багремар лево, преко пута. Ако је трава висока, 
тешко га је уочити. На обрешку, 30-ак метара 
од друма, вири стуб. Црвенкасти камен, благо 
укошен. Висина 120 cm. Ка највишој тачки Брајића, 
Даниловом врху (839 m надморске висине) гледа 
у плитком рељефу крст, у двострукој основи 
(50 х 20 cm). При дну вертикале са постољем, лево 
и десно, два истоветна крста заокружена, круг у 
рељефу 10 х 8 cm.

Наличје (пречник 27 cm) нема слова ни знакова. 
На југозападном боку (19 cm) назире се шара цртежа 
длетом у камену. Преслица у вертикали дужине 
73 cm. Ова женска алатка на спомену скромно је, 
само контуром назначена, али то је довољно да 
наводи на логичан закључак. Крајпуташ је посвећен 
жени.

Она је хришћанка. На источном боку, у идеалној 
половини стуба, равномерно, лево и десно, има 
урезан крстић, 7 х 5 cm. Стуб је у добром стању, 
гледајући место ветрометине где је постављен. 
Покривен зеленкастим лишајем. Ретко се среће 
крајпуташ жени.

„У Жуњским Градинама, на ливади Боривоја 
Николића. Овај споменик подигнут је некој 

домаћици из Леушића, која је у време Првог српског 
устанка оболела од опасне болести – куге. По 
тадашњем веровању сматрало се да је куга жива 
као жена, па су сељани избегавали да јој помену 
име, па су је називали кума. Веровали су да се могу 
ослободити куге ако је однесу и оставе далеко од 
своје куће. Несрећна оболела жена кренула је по 
мразу и снегу путем ка Сувобору, да се у планини 
ослободи од куге. Онемоћала од болести и хода по 
дубоком, застала је у Жуњским ливадама, села на 
пртину и смрзла се у снегу.

С обзиром на болест од које је боловала, 
покопана је на месту где је преминула. На лицу 
њеног споменика нема сачуваног текста, осим два 
троугласта цртежа. На бочној страни уклесана је 
преслица, која је симбол споменика жени.“ 48

48 Михаило Кале Миловановић, Коштунићи и Брајићи, књига 
друга, Коштунићи, 2002, стр. 126.



КОШТУНИЋИ II

Непознати Синђић

У ливади, преко пута куће покојног Николе 
Радивојевића, налази се крајпуташ. Стуб средње 
величине из мајдана у Горњим Бранетићима. Спомен 
је релативно очуван. Његове мере су 145 х 35 х 25 cm. 
На село у долини, (југозападно) гледа исклесани 
умножени крст, звездасти 40 х 27 cm, са јабучастим 
постољем. Чита се 14 редова слова:

СПОМЕНИК / ЈОВАНА / СИНЂИЋА ИЗ / 
КОШТУНИЋА / ВОЈНИКА II  / КЛАСЕКОЈИЈЕ / 
ПОЖИВИО30Г. / АУМРЕУРАТУ / НАДРИНИ ТЕ / 
ЛО ЊЕГОВО / САРАЊЕНО ЈЕ / НАБАДОВИНЦИ / 
МА М-ЦА АВ / ГУСТА 1876.

Сличан, умножени крст назире се на боку 
окренутом истоку а испод пише: „Овај споменик 
подиже Спасоје син његов, 18. априла 1881. г.“

Супротна бочна страна је са уклесаном пушком 
висине 110 cm. При дну споменика урезано је: „Писо 
Јов. Томић“.

Јован Томић из Врнчана је најизразитији пред-
ставник надгробног каменорезаштва од Сувобора 
до Груже у другој половини XIX века. Породице 
Синђић нема уписане у књигама умрлих, ни у 
попису 1822. године, као ни у Државном попису 
становништва 1862–63. године.

Радош Маџаревић из Архива Чачка, изузетни 
познавалац порекла становништва и њиховог 
насељавања на тлу Западне Србије, упутио ме је 

на откривање тајне овог презимена. У родовским 
стаблима Србије оног времена било је честих 
измена презимена. Она су се мењала и давала 
по надимцима, занимањима, одласком на мираз 
(женин род), ради избегавања крвне освете (ако 
је породица избегла са Косова или Црне Горе) и 
доласком, пресељењем из старог краја у нови, са 
карактеристичног имена географског одредишта49.

Јован Синђић је имао сина Спасоја и Ивка. Ћерке 
Персу и Кату. Син Спасоје, двоје деце; Манојла и 
Обренију. Сви они су у родовским стаблима села 
Коштунићи уписани као Радивојевићи. Ова велика 
породица, потомци су Манојла Павловића. У 
матичним књигама завођени су као Веселиновићи, 
Вуковићи, Цепелиновићи и Патковићи, по 
Александру Радивојевићу Патку.

Чињеница да се крајпуташ Јовану Синђићу 
налази у ливади Радивојевића, још више потврђује 
претпоставку. У Родослову породице Радивојевић, 
Никола покојни се води као синовац Јованов.

49 Михаило Кале Миловановић, Коштунићи Брајићи, књига 
II, Коштунићи, 2002, стр. 135.
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КОШТУНИЋИ III

Под стрехом крст

Мирковићи су бројна породица. Девет кућа њихо-
вих има под Равном Гором. Ђорђе ми набраја све 
Мирковиће:
1. Радоје умро – синови; Бранко (Бгд), Томо (Канада) 
и Борко (умро).
2. Стојан умро – син Будимир
3. Милета умро – ћерка Љубица живи у Коштуни-
ћима
4. Драгован умро – унук Томо живи у Коштунићима
5. Ранко умро – син Драгољуб живи у Коштунићима
6. Драгослав умро – свештеник, није имао деце.
7. Вељо умро – син Добривоје живи у Коштунићима.
8. Миломир умро – син такође преминуо.
9. Средоје умро – унук Ђорђе живи у Коштунићима

Најлепши спомен крајпуташ у Коштунићима 
је на улазу у двориште Мирослав Мирковића. 
Једини заштићен надстрешницом и овакву слику 
срео сам само у Гојној Гори. На први поглед види 
се да је спомен дело Уроша Марковића из Прањана. 
У Леушићима (Лукићи) постоје два Урошева 
крајпуташа, потпуно иста овом.

Крсташ обрађен у Кабларском белом пешчару. 
Висина спомена до цокле 125 cm, ширина 40 cm, 
при дну у споју са цоклом 43 cm. Цокла има мере 
59 х 43 cm. Дебљина плоче пешчара је од 12 до 14 cm. 
Бочне стране су празне, али је спомен бојен плаво-
светло и ликовно је најбогатији, на њему тролисни, 

тзв. Лазарев крст (47 х 41 cm). Истоку окренуто лице 
споменика:

ЖИВОТА / МИРКОВИЋ. ВОЈ / НИК 3 ЧЕТЕ 
1. / БАТ. 12 ПУКА + / НОВЕМБРА 1916 Г. / НА 
СОКОЛЦУ КАО / ЈУНАК ПАО ЗА / КРАЉА И 
МИЛУ / ОТАЏБИНУ / МЛАДОС СВОЈУ / ДАО 
ЗБОГОМ / МИЛИ РОДИТЕЉИ

У наличју пише да: „Спомен подиже отац 
Јеврем Д. Мирковић, мати Драгина и брат Десимир 
1922.“ Испод, при дну спомена, у споју са цоклом, 
потписано је „Писа Урош Марковић Прањани“.

Наш љубазни домаћин Мирослав рече: „И ја сам 
ко и он, при крају. Одавно је била 1930. година када 
се родих. Отац мој је Десимир, а уписани на спомену 
ратник Живота, стриц ми је.“ Најзанимљивије је да 
у књизи „Рудничани и Таковци у ратовима 1912–
1918. године“ пише: „Мирковић Ј. Живота50, рођен 
1896. редов погинуо 1916. године код Битоља“. На 
крајпуташу је уписано место погибије, Соколац 
(Српска Босна). Омашком или незнањем, у питању 
је место погибије Соколица у Македонији.

50 Исидор Ђуковић, Рудничани и таковци у ослободилачким 
ратовима Србије 1912-1918, Горњи Милановац, 2005, стр. 
252.
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КОШТУНИЋИ IV

Оста у Призрену

У Балканским ратовима и Првом светском ору-
жаном сукобу, Коштунићи су дали 250 ратника од 
којих је погинуло више од половине, тачније 147.

Девет кућа Мирковића у овим периодима 
изгубило је 18 својих синова. Један од њих је Радоје 
К. Мирковић, рођен 1889. године, редов 3. чете 
другог батаљона 10. пешадијског пука. Њему спомен, 
крсташ – крајпуташ налази се када се од хладњаче и 
фабрике ракије скрене лево, уз речицу Граб. Прође 
се воденица, са десне стране под каменим брдом је 
кућа и у башти пластеник.

Ту је камен Радоју, од лепо обликованог пешчара. 
Издваја се тролисни крст, на крајевима богато 
обрађен линијама орнамента и Христом распетим 
плитког рељефа. Распеће окружују слова: ИС – ХР 
– НИ – КА (Исус Христос побеђује!). Мере крста су 
50 х 48 cm. Висина спомена је 132 cm. Ширина 41 cm 
а дебљина камена 12,5 cm. Уклесано осам редова 
слова уоквирених са два цвета и још три реда при 
дну.

У наличју, плитко урезан тролисни крст као 
цртеж и пет редова слова: „Споменик му подиже 
брат Будимир и синовац Милета у 1923 г.“

Крсташ је на доброј цокли као постољу 
65 х 50 cm. С лица, земљу додирује кадионица 
30 х 25 cm. Док смо колега из Музеја, Милан 
Чаворовић и ја чупали траву око спомена, 

РАДОЈЕ
МИРКОВИЋ
ЖИВИ 24 Г.
УМРО 9 ЈАНУ
АРА 1913 Г=у
ПРИЗРЕНУ У Б
ОЛНИЦИ РАТА
БАЛКАНСКОГ
СА ТУРЦИМА У П
РИЗРЕНУ ЈЕ САРА
ЊЕН



прилазила нам је Десанка Мирковић и њена унука 
предшколског узраста: „Извин’те ме, ја ћу то да 
урадим. Мој свекар Драгиша је говорио да спомен 
подиже његовог оца отац. Ови мушки говоре да га 
преместимо у гробље, као лепше је... ја кажем да је 
то грота, боље му је овде са живима, ничијој души 
није до гробља...“
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КОШТУНИЋИ V

Између два шимшира

Крај пута, лево од речице Буковаче, показује ми 
Ђорђе Мирковић кућу са чијег се крова на средини 
дими оџак. Прелепи спој брвана, бело окреченог 
камена и цигле у српском традиционалном гра-
дитељству.

„Ова је кућа стара више од двеста година. У њој 
живимо и ту смо сви рођени.“ Води ме домаћин до 
пластова сена испод којих је тарабом ограђен белег, 
малени облаш чији камен зелени два шимшира. На 
лицу спомена плитко урезан цртеж крста. Испод су 
слова:

 МИЛИЋ / МИРКОВИЋ / ВОЈНИК 3 / ЧЕТЕ 
2 БАТ. / 10 ПУКА / ЖИВИ 43 Г. / УМРО 21. / 
НОВЕМБРА 1914.

Наличје такође има уклесан крст и текст:
СПОМЕН / ПОДИЖУ / СИНОВИ / СРЕДОЈЕ / И 

МИЛОМИР
Бочне стране камена су празне. Док фото-

графишем крајпуташ Ђорђе наставља казивање: 
„Мој прађед Милић је рођен уочи Јаворског рата 
1875. године. Погинуо као редов на Каблару пред 
Први светски рат. Све ово причао је укућанима 
његов син, а мој деда Средоје, кога Немци 1942. 
године стрељаше на Бањици.“
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КОШТУНИЋИ VI

Девет синова и две кћерке родила Јованка

Водећи се књигом Кала Миловановића „Коштунићи 
и Брајићи“ (стр. 124. и 125.), помислих да се прича 
о видљивим крајпуташима овог села завршава. 
Срећом, догоди се да вас неко на терену пријатно 
изненади.

Упутио ме је Ђорђе узводно, стотинак метара, 
до још једног крајпуташа у Мирковићима. Сусрет 
са домаћином испред куће обећавао је необичну 
причу.

Бранко Радојев Мирковић је професор машин-
ства у пензији. Често из Београда дође са супругом 
у свој род и одржава окућницу. Уз домаћи сок од 
шипурка кренула је прича: „Мајка Јованка, девојачко 
Толић, изродила је девет синова и две девојчице, 
превремено рођене.“

Живан 1878.; женско дете, нема уписаног имена 
1879; Радован 1880; Раденко 1884; Миленко 1887; 
Милован 1888; Стојан 1890; Велимир 1893; Јездимир 
1895; Радоје 1898; девојчица превремено рођена, 
умрла 1900.

Изнад куће, под младом шљивом бели се стуб, 
80 х 27 х 12,5 cm. У лицу камена уклесано:

МИЛОВАН
МИРКОВИЋ
КАПЛАР
ЧЕТЕ БА
ТАЉОНА

5 ПУКА
ПАО  ЗА
ОТАЏБИНУ
6. СЕПТЕМБ
РА  1914. г.
НА МАЧКОВ
ОМ КАМЕНУ
У 28 ГОД.
Изнад је уклесан крст, а у наличју пише: 

„Спомен подижу браћа Стојан, Велимир и Радоје.“
Камен, беличаст Кабларац, бојен је плавичасто 

по урезима. У десном боку уклесана цветна 
орнаментика као и у супротном, при чијем дну има 
урез грчког крста.

Бранко Радојев Мирковић објашњава: „Велика 
мајка Јованка је рођена на Светог Јована, 20. јануара, 
а моја мајка, жена Радојева, Јованка, дан уочи овог 
великог празника. Имам две кћерке, обе живе 
ван Србије. Јованка је старија, рођена 22. 01. 1974. 
године. На Машинском факултету докторирала је 
ваздухопловни смер и сада живи у Енглеској.“
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У засеоку Жута бара, близу куће усамљеника и 
локалног спадала, овде свима знаног, „шерифа Бара-
бице“, у папрати између два пута, одолева времену 
врло постојан стуб. Црвенкаст камен обрастао 
лишајем. Правилних ивица, у горњој половини 
стуб се сужава, увлачи у рамена, визуелно правећи 
човеколики карактер да би, на темену стуба клесан 
формирао главичасто испупчење правоугаоног 
облика. Овакву форму камена ретко срећемо и нема 
је ни у литератури Радојка Николића1.

Од земље измерена висина 135 cm. Ширина 
камена 38 cm, дебљина 19 cm. Лице спомена лепо 
и једноставно. Клесањем формиран крст у кругу 
24 х 24. Испод, такође испупчена два кружна 
грчка крста, 14 х 14 cm, лево и десно распоређени. 
Наставља се у доњој половини опцртан длетом 
рам 31 х 40 cm, у њему пет релативно читљивих и 
неправилно уклесаних слова:

ОВА...+ЛЕ / ...ОВТА / РИСТИВОЕ / ИВАНОВИЋ 
/ ... МАРТА III

Неколико слова недостаје услед различитих 
оштећења. Лева бочна страна и наличје празни су, 
без уреза или ознака. Десни бок је интересантан. 
При врху рамена стуба у рељефу три крста у облику 
шапе, један већи, два мања испод. И на овој страни 

има уреза и ту је црвена боја, земљани пигмент, 
најпостојанији.

А В Г /1 8 0
У завичајном одељењу градске библиотеке 

нашао сам пописне књиге насеља, „пореских глава“ 
села Врнчани, Ручићи и Крива Река. У њима нема 
ниједна породица Ивановић. Раскрсница путева, 
близина планине Рудник (налазиште руде олова, 
цинка и сребра) као и некадашња трговачка траса 
за Дунав и Дубровник могу да указују да је белег 
подигнут неком страдалном пролазнику или слуги. 
Начин обраде камена, крстова и стил „уписа у рам“ 
лица спомена, као и неколико сличних у горњим 
селима милановачке општине, наводе на мисао да је 
крајпуташ – надгробник подигнут у времену између 
1830 – 1850. године.

Мештанин Милош Ђуковић је самоуки терапеут 
утицаја подземних вода и видар на даљину. Његов 
рад познат је у целој Србији а прича о овом месту 
уверљива и заснива се на препричавању с колена 
на колено. „Овај камен је гроб. Ту је сахрањен 
Христивоје Јовановић пореклом из Сјенице. Он 
и жена враћали су се са славе или вашара. Жена је 
ишла напред а он је иза јахао коња. Наводно јој је 
рекао да продужи кући јер он мора да сврати код 
неких људи. У повратку на овом месту у глуво доба 
ноћи погинуо је заједно с коњем од удара грома“.

КРИВА РЕКА I

Крст у кругу

1 Радојко Николић, Каменописци народног образа – каменоре-
заштво и каменописци западне Србије, Чачак, 1998, стр. 32 и 68.
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КРИВА РЕКА III И IV

Чувари празних кућа

Крива Река у предању име доби по речици која 
вијуга овим крајевима. Веће насељавање народа 
догодило се између два устанка против Турака, 
сеобом Срба из Старог Раса.

Дошао је у Музеј Зоран Глишовић, млад човек и 
власник интернет провајдер фирме у Г. Милановцу. 
Понудио се да буде водич за неколико споменика 
крајпуташа у свом селу. Чекали смо да се време 
излепша или снег смрзне, јер Зоран рече да је пут 
излокан тракторима и камионима још јесенас 
приликом извлачења огревног дрвета. Сунце нас 
је преварило. Снег се у граду отопио, у селима 
да топи тек почео. На терену је бујица ситних 
потока који избијају свуда и сливају се на пут. Није 
помогла „лада нива“ и возачко искуство колеге 
документаристе Музеја, Радојка Петровића.

Заврнули смо ногавице, угазили у глиб и наста-
вили пешице. У Доњем крају, на потесу Љетишта 
пут води до куће Војимира Вићентијевића. 
Испред овог немог и угашеног домаћинства, с 
леве стране, између блатњавог сеоског друма и два 
цера, постављена два камена. Виши је обли, сиви 
тесаник. Белег заобљен целом ширином има мере: 
66 х 28 х 7 cm. Бочне стране и леђа камена, празни 
су. Лице је окренуто истоку. Ова страна крајпуташа 
је, нажалост, оштећена. При врху плитко уклесан 
тролисни, Лазарев крст, 17 х 17 cm. Назиру се слова 

у седам редова. Неко је хтео у најбољој намери да 
спречи њихово круњење, набацивши на површину 
камена цементно млеко. Тиме је направљена 
још већа штета, јер на додир, малтер се одваја и 
„повлачи“ са собом слој камена.

Р...... ОВАН
И........ГУБИ
СВ.............У
РА...............
Л.................
С...............А
....................
Логично да је писало: „Радован Илић изгуби свој 

живот у рату“... У литератури која нам је доступна 
нисмо нашли ни једног Радована Илића да је страдао 
у рату или умро природном смрћу, у периоду 
1876–1918. Српско војничко гробље на Зејтинлику у 
Солуну простире се на 10 хиљада квадратних метара 
површине, у њему је 5580 посмртних остатака и 1440 
гробних места.

„Међу сахрањенима је 74 Илића. Четири имена 
мушкарца чије крштено име почиње словом Р. 
(Радисав, 4572, Радомир, редов; 2424, Радослав, 
капетан прве класе; 3777, Ранђел, 1598.)51

У сачуваним књигама пописа, Крива Река има 
само једно домаћинство Илића.

„Лазар Илић, земљоделац, стар 24 г; мати 
Босиљка 70 г; брат Глиша 20.“ 52

Могуће по њиховој женидби да је неко од 
потомака регрутован у Ослободилачким ратовима 
Србије 1912–1918.

До поменутог је други, нижи тесаник троугла-
сте форме и ликовно сиромашнији. Његове мере 
су 55 х 30 х 6 cm. Леђа спомена и бочне стране 
су празне. Видљив урез правилног крста у лицу 
крајпуташа, 10 х 7 cm. Крупним и неправилним 
словима уклесано у два реда:

МЕЛЕНТ
ИЈЕ ИЛИЋ
На основу претходног објашњења, врло је реално 

да су Радован и Мелентије рођена браћа или браћа 
од стричева, синови Лазара и Глиша. Нису случајно 
оба крајпуташа подигнута један уз други. Вероватно 
су род, фамилија, а погинули као ратници.

Наш водич, Зоран Глишовић, прича да је његове 
мајке Верке отац, Драгољуб Маринковић уклесао 

51 Петар Опачић, Солунски фронт – Зејтинлик, Београд, 2000, 
стр. 180.

52 Државни попис становништва 1862/63, Општина Горњи 
Милановац, приредила мр Ана Столић, Музеј рудничко-та-
ковског краја, Горњи Милановац, 1997, стр. 293, ред. бр. 55.



длетом слова на ова два белега. Био је један од 
писменијих у селу, својевремено завршио школу 
у Рачи крагујевачкој, али је умро када је Зоранова 
мајка имала свега четири године. Ни комшија 
Војимир није међу живима. За време ратова 1912–
1918. године, Крива Река је дала отаџбини 87 ратника 
од којих су 44 жива дошла својим кућама. Међу 
преживелим ратницима је три Илића: Владимир, 
Драгојле и Милорад.

Нажалост, ниједан од њих није доживео дубоку 
старост. Илића у овом селу више нема. Живих 
домаћинстава је данас, 2006. године, свега 56 кућа. 
Житеља нема ни сто и нико нам није више могао 
помоћи ближим подацима.
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КРИВА РЕКА V

Леп и усамљен

Гасе се породице. Горњи крај Криве Реке има само 
три жива презимена; Сретеновиће, Ђуковиће 
и Марјановиће. У Доњем крају су Миличићи, 
Дмитровићи и Томићи.

Од напуштене куће Војимира Вићентијевића 
пратили смо блатњави пут ободом шуме. Излази 
се на раван и потес Јела. Одозго, надохват руке 
види се Острвица и падине Рудника. За крајпуташе 
и усамљене надгробнике, који су заклонити од 
прометних стаза и друмова а не зна се њихова 
прецизна локација, најбоље годишње доба за 
проналажење истих је док вегетације нема или снег 
копни.

Овај крајпуташ, изузетно складан и очуван 
задржао је своју првобитну лепоту управо због 
тога, далеко од људског погледа, покривен трњем 
и шумом које га заклонише од удара сунца и 
мразева. Сив, правилно отесан камен пешчаник, 
купастог четвороводног врха. Измерена висина 
92 cm. Ширина 22 cm, дебљина камена 15 cm. У 
лицу спомена, ка источној страни света, елегантан 
крст „шапа“, кружне форме плитког рељефа. Испод 
крстоликог обележја уклесано 10 редова правилних 
и крупних слова исте висине. На појединим 
местима уреза слова остала је плава боја. „Василије 
Марковић, живи 32 г. Погибе у рату 191_ „(уместо 
броја уписан је необичан знак као за енглеску 

фунту), „спомену га жена Смиљка и ћер Чедина 
1937.“

Леђа спомена празна. У десном боку уклесана 
пушка 63,5 cm. На супротној, левој бочној страни 
цветни орнамент. Уклесана биљка која стаблом 
вијуга из саксије и три крупне лиске које су 
штоковане длетом.

Нажалост, мештана Марковића више нема 
у овом селу. Остао је писани траг о Василију. 
„Марковић Василије, редов; у рату од 1912. г. 
Погинуо на Солунском фронту. Сахрањен у крипти 
на гробљу Зејтинлик; парцела 67, број гроба 3375.“ 53

Од почетка Првог балканског рата 1912. године 
Василије је био мобилисан. Изгурао и Други 
балкански рат, 1913. године. Узео учешће у Првом 
светском рату 1914–1918. године. Његови најмилији 
вероватно нису имали „глас“, које године је погинуо 
тако да су за годину смрти оставили знак, који треба 
да стави тачку на време погибије.

53 Миодраг Соколовић, Зејтинлик – српско војничко гробље у 
Солуну, Београд, 1986, стр. 180.
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КРИВА РЕКА VI

Кров над вечном кућом

Миличића вис (512 метара надморске висине) 
обухвата погледом Бољковце, Рељинце и Угриновце. 
Из Криве Реке са потеза Јела, до овог узвишења воде 
простране ливаде. Лево, пут одваја за Бољковце 
за које се стиже за пола сата хода. Десно, стрмина 
прокопаног колотрага одваја ка Маринковићима 
и „Ђуновој кући“ која је најближа крајпуташком 
обележју ког описујемо.

Сакривен од кише и леда кућицом крова на 
две воде. Покривка лима стоји на четири дрвена 
стуба, греде 15 х 15 cm. Зидове чини украсна 
тараба која има капију и отвара се по потреби да се 
прочита спомен. Као шећер бели се срезан и очуван 
четворострани мермерни стуб са завршетком на две 
бочне стране. Висина камена са постаментом 125 cm. 
Бочне стране, 17,5 cm, празне су као и леђа спомена 
чија је ширина 35 cm. Све три поменуте стране 
штоковане су длетом. Окренут путу и истоку урез 
крста при врху обележја, 11 х 9 cm.

Спомен / ГВОЗДЕНА / МИЛИЧИЋА / поживе 
40 г. умре 1918. / спомен подиже / брат Родољуб / 
синови / Драгомир Алексије

Између четвртог и петог реда постоји орнамент, 
једноставна линија са пар тачака која чини украс и 
композицију визуелног раздвајања.

Пет Миличића се није вратило из ратова 1912–
1918. Редов Гвозден Миличић такође. Њему се 

гроб не зна. Најмилији су му подигли спомен, овај 
вредан крајпуташ који у оно доба није био ни мало 
јевтин. Гвозденова супруга Миља није се удавала. 
Сахрањена је на сеоском гробљу 1948. године. 
Рођени брат, Гвозденов, Родољуб, умро је 1961. 
године. Старији син Драгомир имао је троје деце. 
Његовог сина Станимира син Слободан, остао је 
на селу да се бави пољопривредом. Алексије, млађи 
Гвозденов син, добио је сина Миодрага који је сада 
лекар у Београду. Њихова сестра, Гвозденова ћерка 
Љубица, није уписана на спомену. Умрла је, али је 
родила ћерку Мирјану и доживела унучад.

У селу данас има шест кућа Миличића. 
Крајпуташ је сачуван кровом који је од подизања 
био над споменом. Неколико пута родбина га је 
поправљала и покривку мењала. О задушним 
данима и Побусаном понедељком по Васкрсу, 
Миличићи обавезно крајпуташу ракију износе и 
свеће пале. Све ово у перо ми је одговорио Гвозденов 
потомак, Слободан Миличић – Русо.

У близини пут ниже, има извор, који зову 
„Радов до“. Још ниже до реке је пруга уског колосека. 
„Ћире“ више нема. Остала је само подлога туцаника 
и успомена мештана овог краја и железничара,  на 
двојицу колега који су 1967. године несрећним 
случајем ту изгубили животе услед превртања 
теретног воза.
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ЛЕУШИЋИ

„Бог да Вам душицу прости мили девери“

Прве Тројице су преслава села. Некада је био 
чувени вашар под Жижовића грмом (записом) у 
Леушићима. Народа на сеоским саборима више 
нема. Остао је само „патрљак“ да подсећа на велики 
храст лужњак.

Педесетак метара од стабла у Лукићима, два 
крста – крајпуташа пркосе времену. У имању Благоја 
Лукића два споменика изузетне лепоте и облика. 
Камен беличасти кабларац. Углачане површине 
имају розе и плаву боју.

Крајпуташи посвећени Лукићима, Драгојлу 
и Вукоману. Оба крстолика спомена монтирана 
на заједничку основу, цоклу (дужина 125 cm, 
висина 15 cm). Висина крајпуташа и остале мере 
готово исте, 110 х 43 х 11 cm. Обрађени крстови су 
43 х 41 cm. 

Драгојле је пао за Отаџбину 1917. г, у 28-ој годи-
ни живота. На пут гледа прелепо исклесани крст са 
вињет – шарама на краковима, на крсту записано је: 
ИС – ХС.

У средини крста рељеф извијене биљне форме. 
Из стабла лево цвет, десно шестолисни лист. На врху 
форма се симболом, главом змије отоворених уста.

Наличје има 13 редова правилно уклесаних 
слова. ОЖАЛОШЋЕНИ / ОТАЦ / ТЕОДОР МАТИ 
/ ДРАГИНА БРАЋА / ВЕСЕЛИН МИЛИЋ / СЕСТРЕ 
АНИЦА / СОФИЈА / ЂУРЂИЈА / МИЛА СНАЈКА / 

ИВАНКА БОГ / ВАМ ДУШИЦУ / ОПРОСТИ МИЛИ 
/ ДЕВЕРИ

Лукић – други, млађи крајпуташ, је Вукоман. 
Погинуо је две године раније у 21. години своје 
младости. Крст на његовом споменику је богатији. 
Исте мере, шара (цртеж длетом који прати форму 
крста непрекидно, правећи вињету). На краковима 
исто значење хришћанске вере али са више слова: 
ИСХС – НИ – КА. (Исус Христос побеђује!)

У средини крста винова лоза са плодом, гроздом 
од 10 исклесаних пуца.

Занимљиво је да уметник, поштујући вољу 
родитеља или у свом личном нахођењу, више 
уметничке пажње посветио млађем, Вукоману. 
У наличју крста Драгојле, сем шаре као на лицу, 
има урезан крст. Вукоманов крст је обогаћен 
занимљивим цртежом стабла уклесаног „дрвета 
живота“, тзв. вечности и непролаза. 
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Вукоманов крајпуташ такође има десет редова:
ТУГУЈУЋИ  / ВАШ ОТАЦ / ТЕОДОР МАТИ / 

ДРАГИНА БРАЋА / ВЕСЕЛИН МИЛИЋ / СЕСТРЕ 
АНИЦА / СОФИЈА ЂУКА / И МИЛА СНА / 
ИВАНКА 1920. / ГОД.

У потпису, каменорезац Урош Марковић из 
Прањана. Рукопис аутора каменоресца на оба 
споменика је истоветан, али је Урош своје ауторство 
„печатирао“ потписом на Вукоману, млађем Лукићу. 

Занимљиве податке дао нам је Радош, рођени 
брат Лукић Благоја.

„Деда Теодор је имао четири сина: Вукомана, 
Веселина, Драгојла и Вукомана (Милића). Мој отац 
се вратио из I рата, али су га убили четници 1941. 
што је пришао партизанима. На његовој сахрани, 
иста четничка тројка везала је намлађег Лукића, 
Вукомана Минића и одвела у Сабанту где је и 
скончао од глади и батина 1942. године. После се сви 
чуде што је наша кућа „црвена“.

Била је овде над њима настрешица, али је 
иструлила. Једнe године нека пијаница трактором 
омаши пут и навали право на споменике. Срећом, 
није их сломио. После смо учврстили оба и ову 
цоклу бетоном. Они су заштићени ланцем и четири 
метална кочића. Док је нас Лукића, биће ту Драгојла 
и Вукомана.“



Из Бершића пут брдом води у Лозањ, дели село на 
долину крај Дичине и горњу десну страну, која 
је стрмија и вуче у брдо. Усечени друм вијуга ка 
Поповићима. Близу њихових кућа, на равни са десне 
стране пута, из врзине промаља се стуб крајпуташ. 
Историчар Борисав Челиковић довео нас је до свог 
претка, Уроша.

Крајпуташ има малу капу новијег датума 
изливену од бетона. Борисав прича да је 60-их 
година група ђака већ одвојену капу спомена бацила 
у јарак. Четири деценије касније, њихова деца као 
школарци одлучише да излију крајпуташу капу, 
настрешицу, тако га учврсте и век му продуже.

Висина стуба 142 cm. Истоку окренуто лице 
спомена има стојећу фигуру мушкарца, руку уз 
тело без оруђа и оружја. На врло оштећеном рељефу 
су трагови црвене боје а лучно изнад главе пише: 
УРОШ ЧЕЛИКОВИЋ. Лице и наличје спомена у 
ширини 39 cm. Ова западна страна украшена лепим 
рељефом умноженог крста (40 х 30 cm) има испод 
уклесаних 13 редова слова: Овај / спомен / показује 
во / јника 1 класе / Уроша Чели- / ковића из / Лозња 
кои- / поживи 30 г / а погибе / на бојном / пољу ---- / 
17. октобра / брат 1876. г.

Десна бочна страна (24 cm), урезани симбол 
пушке и бајонета висине 120 cm. Леви бок је, као 
и наличје спомена, са умноженим крстом нешто 

ЛОЗАЊ, ЗАСЕЛАК БРДО

Беле пчеле свом претку

мањих мера и у удубљеном простору, дубине 1 cm. 
Уклесана су слова на којима се назире црвена боја.

СПОМЕН
ОВАЈ ПО
ДИЖЕ
МУБОРИ
САВСИН
ЊЕГОВ
21 МАР
ТА У
1897.
Борисав Челиковић диктира ми податке којих 

нема на камену. „Челиковићи су мало ниже од овог 
спомена. Крајпуташ је постављен овде, јер овај пут 
води Горњим Бањанима, раван је и граница са тим 
селом. Ту, мало напред, је раскрсница Аџијина 
бара, десно пут води ка Озрему, право кроз Горње 
Бањане ка Рајцу, а лево ка Дичинској долини и у 
продужетку уз страну ка Теочину. Јаворски ратник, 
покојни Урош Челиковић имао је сина Борисава. Он 
наследника Милорада. За разлику од оца, Милорад 
је изродио три сина: Драгишу, Радојка и Јовишу. Мог 
деде, Јовише, најстарији син Томислав је мој отац. 
На крштењу дадоше ми име Борисав, по мом претку. 
Ја сам по родословној линији његова у народу звана, 
„бела чела“.
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Када се тело преноси до вечне куће, покојник три 
пута „одмара“. Поворка застане и одстоји, док 
свештеник чита.

Луњевица има само један крајпуташ. Исто-
ријски, он надраста локалне оквире. По обичају, 
околина није свесна тога, чак својим понашањем 
према поменутом месту још више поцртава слику 
суморне Србије.

Поред Ибарске магистрале, обилазници Горњег 
Милановца, испред путоказа ЛУЊЕВИЦА, са десне 
стране путујући из правца Брђана, гледа крајпуташ. 
Подигнут је 16. априла 1842. године где су се 
„одмарале кости Николине“.

Никола Милићевић Луњевица рођен је 1767. го-
дине у селу по ком је добио надимак. Учесник је оба 
српска устанка против Турака. У Аустрији, својим 
новцем набављао је оружје за устанике. Имао звање 
војводе. Сахрањен је 1842. г. у манастиру Вујан. 
Гробницу му је у цркви украсила мермером његова 
унука, краљица Драга Обреновић.

Овај крајпуташ обележава место на вечном путу 
господара Николе. По предању, „Ђурђија, Николина 
жена тог пролећа учини овде, на међи Бруснице и 
Луњевице да се укопа спомен и у његов темељ, она 
убаци један царски дукат“.

„После првог светског рата, 1925. године, 
Рајко Петковић, отац Драгишин парцелу, на којој 

се налази крајпуташ, пооре и засеје кукурузом. 
Када је кукуруз поодрастао Рајко позове комшије 
у „позајмицу“ те са њима окопа кукуруз. Међу 
„позајмичарима“ били су Вемија Блажовић и Душан 
Петковић. После ужине, за време одмора, Душан 
поче са будаком крчити црнотрн и коров у које 
је крајпуташ био зарастао. Приликом сасецања и 
вађења жила ископао је и један цесарски дукат“.54

Стуб је од црвенкастог камена и данас је на 
имању Петковића. Сада је то двориште нове куће 
Драгишиног потомка, Радоја.

Крајпуташ је нечитљив и одломљеног врха. 
Нагризао га је зуб времена. Димензија је истих 
као његов „сабрат и комшија“ у Млаковцу, 
140 х 25 х 28 cm. На ивици обале и помало на-
кривљен. Друштво му прави канализациона цев 
и смрад фекалија испод. Наш домаћин Радоје 
Петковић је један од имућнијих ове бројне фамилије. 
Нов дисконт пића назвао је по сину, „Ђорђе“. До 
магацина је базен за пливање напуњен чистом 
водом. Предусретљиви Радоје ме је замолио да при 
сликању крајпуташа – ГОСПОДАРА НИКОЛЕ, 
избегнем у кадру ближу околину. Похвалио ми се да 
ће ових дана, по Ђурђевдану, ту на крају дворишта 
направити нов „летњиковац“ за кокошке.

54 Драгомир Петковић, Луњевица на југу Шумадије, Горњи 
Милановац, 1988,  стр. 102.

ЛУЊЕВИЦА

Где кости одмарају
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ЉЕВАЈА

Српски Стоунхенџ

Село Љеваја. Данас броји свега стотинак душа. Може 
се подичити засеоком „породицом“ споменика-
крајпуташа. По старини и лепотом. На имању 
Лучића, између кућа Антонијевића и Јововића 
привлачи шесточлана камена скупина. Три крста и 
три стуба у врзини.

У средини је најлепши крсташ грубо тесан, 
али смело ликовно обрађен. Крст цртежом импре-
сионира. Његова стилизација подсећа на културу 
Јужне Америке. Урезано је с’ чела три крста. 
Највећи је 35 х 37 cm. Друга два испод, 15 х 15 cm. 
Висина споменика 108 cm. Ширина 57 центиметара. 
Дебљина бочних страна је 23 cm. Крајпуташ нема 
уклесан текст ни годину. На левом боку назире се 
јатаган у рељефу.

 Испред споменика је свеж пањ, недавно 
одсеченог цера. Близина великог стабла даровала је 
камену фину зеленкасту патину. Леђа крста су благо 
повијена напред, у облим ивицама. 
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II
Крсташ десно, најближи централном, је виши, 
150 cm. Ширина му је 68 cm, а дебљина 20 cm. На 
лицу је плитко уклесан крст 85 х 54 cm, а у њему 
још један крст 42 х 49 cm. Његов облик прати шара 
у правилним „цик-цак“ троугловима. Композицију 
заокружује представа људског лика (с два крупна 
ока, нос и уста). Облик главе прати у дуплим 
редовима поменута шара. Цела ликовна представа 
симболизује сунце (глава), а крст је људска фигура 
раширених руку. Овај спомен симболизује веселост. 
Посвећен је детету.

„Ја + (уместо слова уклесан је знак) погибе дете 
ово поживи пет лета Стевановића потиче...“ (даље је 
текст нечитљив јер су слова уништена), на дну стуба 
је уклесана година: „1833. лето.“ На боковима крста 
урезано плитко крстови 15 х 17 cm. Леђа крајпуташа 
су обогаћена великим крстом 74 х 50 cm. Спомен 
је нагнут напред ка путу, временом ће вероватно 
пасти. Камен је сиво-црвенкасте боје. 
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III
Највиши крсташ је крајње десно. Висина 2 метра, 
ширина 75 cm, дебљина 28 cm. На њему урезан 
крст 75 х 90 cm. И овде су присутни геометријски 
елементи у „цик-цак“ шари. Унутра још плиће 
уписан крст тракасто, ширине 5 cm. На боковима 
нема знакова. Знак бесмртности (две укрштене 
линије) у рељефу је забележен при дну споменика. 
Леђа крајпуташа имају два неправилно уклесана 
крста. Камен је сив и покривен лишајем. На левом 
боку испод крста су слова:

ОВДЕ ПО / ГИВАЕТ / РАБ БО / ЖЈИ ЈОВА / Н 
ОД РАНУ / УЗ ПАД / С КОЊА И / ПОЖИВЕ / IX NZ 
/ 17

Слова су тешко разазњива. Има их и обрнуто 
уклесаних. На неколико места је уписано и лати-
нично слово Z. При дну, римским бројем подвучено 
је урезан број девет. У истом реду чита се само 
иницијал НЗ и број 17 испод слова.

У рашчитавању љевајских крајпуташа много 
ми је помогао етнолог милановачког музеја, Милан 
Брајовић. За овај спомен користили смо литературу 
из његове кућне библиотеке, „Старословенска 
глагољица“.
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IV
Најмањи стубаш је најближи центру, прикљештен 
између крсташа и цера. Јаке жиле овог дрвета су га 
погурале напред скоро га избацивши из земље.

Овај спомен показује војника II класе Марка 
Мијаилова из Љеваје. На десном боку пречника 20 
cm урезан крст са постољем. Испод су слова:

Овај спомен подиже му брат Јеротије 18. јула 
1888. г.

Лева, бочна страна има пушку са бајонетом 
окренуту увис.

Спомен је висок свега 90 центиметара. Широк је 
27 cm.
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V
Највиши крајпуташ-стубаш у Љеваји има висину 
160 cm. Пречник му је 35, а дебљина бокова 24 cm.

Чело му краси прелепи једноставни крст 
18 х 18 cm. Испод крста је продужетак од 7 cm. 
Све је спојено у једну целину удубљеним кругом. 
У квадратима ниже су стилизовани лепезасти 
крстови.

У левом боку је још један крст, али правоугаоног 
облика. Испод је текст нечитљив. Разазнаје се да ту 
некада беху слова.
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VI
Стубаш најближи кућама Антонијевића. Лице му је 
украшено стилизованим крстом са 4 крста и 4 још 
мања крста. Испод се наставља 12 правилних редова 
уклесаних слова:

Овај спомен показује војника II класе пука 
Гавриловића из Љеваје који поживи 40 г. а умре 
децембра 1877. г. у Прокупљу.

Мере стубова су 150 х 27 х 20 центиметара. У 
левом боку је урезана пушка и бајонет. На десној, 
бочној страни иста орнаментика крстова као на 
лицу споменика, али мањих димензија, 35 х 15 cm.

Испод је урезано:
СПОМЕН
ОВАЈ ПО
ДИГОШЕ
МУ СИНО
ВИ ЈЕЛЕ
СИЈЕ И
МИЛОШ
9. ЈУЛА
1889. Г.
По годинама, овај крајпуташ је најмлађи. Његов 

камен је у најлошијем стању. Црвен је потпуно и 
када се цепа отпада у љуспама.
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ЉУТОВНИЦА 

Крајпуташ – гроб

Ретка прилика срести крајпуташ – гроб. У Љутов-
ници, недалеко од цркве брвнаре, асфалтом ка 
Шилопају, на раскрсници, где главни пут рачва за 
Триповац, а споредни у заселак ка Оташевићима и 
Сарачевићима, стоји крстолико обележје. 

Ту је сахрањен Љутовничанин Драгутин 
Миљковић. Рођен 1887. године, као редов погинуо 
на Церу 1914. године. У тексту се помињу и два 
његова рођена брата, Стојадин (1896–1916) и Лазар 
(1889–1915). Својим синовима хумку је подигао отац 
Светозар 1929. године.

Уочљива је „преправка“ крајпуташа. Нестручо 
урађена – декоративно, до границе кича. Гроб је 
уоквирен ниским металним кочићима повезаних 
ланцима. Гвожђе офарбано у црвено. Истом бојом 
поцртавана су слова надгробног стуба, али их време 
љушти па су врло тешко читљива. Био је то некада 
леп, складан крајпуташ. Од пешчара, висине 105 cm, 
пречника 40 cm. Крајпуташ се завршава крстом. 
Место је у врло лошем стању, напукла је предња 
плоча споменика.

Наше присуство привукло је пажњу једне 
сељанке из оближње куће. Упутила нас је назад, 
у куће Миљковића ка школи. Убрзо, пре нашег 
изласка из кола, у пртини се појави седа, фигура 
старца. 



„Мој рођени брат Миодраг и ја, Александар, 
обновисмо овај гроб крајпуташ као синовци тих 
људи. Стојадин и Лазар изгинули су на Косову од 
Арнаута. Тамо им кости осташе вечно. Драгутиново 
тело су тата и стриц превезли воловима са Цера. 
Крст је подигнут свима тројици. Негде крајем 
1989. године обновисмо цоклу, стависмо ограду и 
све офарбасмо црвеном и плавом бојом. Да буде 
српска тробојка. Миодраг радио тада у Краљеву на 
железници, а долазио ’вамо сваке суботе. Имали смо 
проблема у „оно време“ кад је вуда рађен нови пут. 
Хтели су кости да помере. Нисмо дали да се дирне. 
Уписана су им имена у Цркву.“

У Љутовници је Карађорђе подигао храм Светог 
Николе, цркву – брвнару, успомену погинулим 
Србима 1809. године у боју на Засавици. Новембра 
1922. године на спомен плочи у овој цркви уклесана 
су имена свих ратника овог краја. 

„Погинулим борцима и палим ратницима у току 
ратова 1912–1918. њихове породице и фамилије“. 

„Поздравите Отаџбину, пољубите Српску груду, 
Спомен борба за слободу, нека наше хумке буду. 
На хумкама у туђини, неће Српско цвеће нићи. 
Поздравите децу Нашу, нећемо им никад стићи.“
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ЉУТОВНИЦА II

Непријатељ почива

Два усамљена крајпуташка надгробника има Љутов-
ница. У њима почивају тела војника што у Србији 
није неуобичајено. Ипак, овај белег надгробник 
издваја се од свих досадашњих и јединствен је на 
простору рудничко-таковског краја. Подигнут је 
непријатељским војницима.

Међа Клатичева и Љутовнице је регионални 
пут. Лево, у Клатичеву су војни магацини. На десној 
страни, љутовничком атару припада стругара 
Миладиновић Небојше. Испред ове радионице под 
ведрим небом, насуто одвајање у потес Доњи крај. 
Пут води право, пред велики цер запис и двориште 
Јеремића. До своје куће довео нас је Радомир Раде 
Јеремић.

„Одавде, од записа, до цркве у Милановцу има 
тачно 6500 метара. То није далеко. Као деца, брат и 
ја ишли смо пешице до школе у граду. Пречицом је 
ближе. Овај цер запис стар је близу 90 година. Пре 
њега, био је још већи, али се од година и тежине 
сам урушио. Тата је забранио да се секу и скрнаве 
гране. Та слика детињства ми је неизбрисива. 
Дошао је неки човек из села и два дана окопавао 
око пања изваљеног цера. Ми деца гледамо... Пре 
неколико година, обрадили смо запис, поставили 
клупе и сточић за свештенички прибор. Сваке 
године на Прве Тројице овде цело село литија. Још 
једна знаменитост је на нашем имању. Споменик 

аустроугарским војницима. По причи Остоје 
Јеремића, стрица мог оца Драгослава, тела два 
војника довежена су шинском запрегом, коњима. То 
је било у јесен 1915. године. Гледао је тада Остоја као 
четрнаестогодишњи дечак да су војници сахрањени 
без ковчега неколико корака ниже цера. Наводно су 
погинули на правцу Врнчани – Калиманићи, код 
Локве. Хајде да погледамо!“

Јак, купасти четвороводни стуб. Висина 
овог пирамидалног обележја је 135 cm. Ширина 
белосивог, механички обрађеног камена 30 cm. Све 
четири стране су глатких, углачаних површина. 
Дебљина камена 25 cm. Испод, цокла истог 
материјала, 48 х 38 cm. Сем јужне стране, споменик 
је свуда патинирао зелено. Дубоки и широки урези 
крста, бројеви у четири реда слова имају висину од 
10 до 12 cm. Текст на немачком у преводу гласи:

+
1915
ОВДЕ
ПОЧИВАЈУ
БЕЗИМЕНИ
ЈУНАЦИ
Приметна су оштећења. Обијена лева ивица 

стуба и два слова у трећем реду текста. Механичким 
ударом створена је рупа величине длана, 
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дубине 1 cm. Раде Јеремић причом наставља још 
занимљивију судбину надгробника.

„Октобра 1944. године овим крајевима пролазила 
је Источно-босанска бригада. Један млади партизан 
видевши на спомену немачка слова, наслонио је 
пушкомитраљез на врљике и опалио кратки рафал. 
Од силине удара стуб је пао уназад. Лежао камен у 
трави годинама. Нико од укућана није смео да му 
приђе или помиње га... Тек седамдесетих година, 
три деценије после Другог рата, тата Драгослав, мој 
брат Драгољуб и ја усправили смо га. Узео сам црну 
боју и поправио слова. Траг од куршума оста. Није 
ми јасно зашто су овде сахрањени а не на месту 
погибије? Можда у повлачењу или премештању 
својих положаја Аустријанцима се цер запис учинио 
погодан као топоним. Обележје има хришћански 
знак а сахрањени су без ковчега и уписаних имена. 
Сви познајемо традиционалну педантност Германа. 
Септембра 2004. године дошао је Аустријски 
амбасадор у Г. Милановац. На старом градском 
гробљу, њиховом донацијом обновљена је спомен 
капела Аустроугарским војницима из Првог светског 
рата. Показао сам секретару њихове амбасаде 
фотографије споменика у Јеремићима. Рекох му 
да Срби нису варвари каквим нас замишљају и у 
свету приказују. Био је изненађен мојом причом о 

надгробнику. Више се нико није из амбасаде јавио. 
Све остаје историјска загонетка“.

Док смо се спремали за повратак, наш домаћин 
поклонио је Музеју рудничко-таковског краја књигу, 
„Шумадинци, рода заточници“, професора Ћира 
В. Милића. Даровани смо једном врло дирљивом и 
очуваном црно-белом фотографијом која је послата 
из београдске војне болнице у Љутовницу, 16. јула 
1913. године. Изузетним краснописом (гушчијим 
пером и црним мастилом), рањени син Драгомир 
Јеремић пише мајци Јоки:

„Драга мајко, кад ће ране да преболе и кад ће 
доћи у тај сат да опет мајко Тебе дођем у пријатељски 
загрљај.“

Драгомир је преболео ране Балканског рата. 
После Албанске голготе и окончања Првог светског 
оружаног сукоба, умире 1918. године од последица 
Шпанске грознице.
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ЉУТОВНИЦА III

Усамљени црквењак

У порти цркве – брвнаре љутовничке, изван дрвене ограде у доњем делу 
великог дворишта постоји надгробник. Масиван тесаник сивог камена није 
усправан већ нагнут уназад, ка западу под углом од 45 степени. Висина 
камена 110 cm. Његова ширина је 52 cm а дебљина камена 26 cm. Дубећи 
камен је у горњем делу заобљен целом ширином са два усека, рамена, у форми 
да може подсетити на човеколику фигуру.

Источна страна која гледа храм има у дубоком рељефу умножени, 
поновљени крст са једноставном орнаментиком постоља стилизованих 
људских стопала. Висина крстоликог обележја је 73 cm. Издваја се ликовношћу 
кружна форма представе сунца са удубљена 33 зупца, зрака која неко назива и 
лискама. Број 33 очигледно симболише годину старости у којој је Господ Исус 
Христос разапет. У кругу сунца је испупчени грчки крст, 31 х 31 cm. Испод 
се наставља спојен у форми камена централни крст са два мања крста лево и 
десно. Укупне мере овог тројног симбола су 42 х 40 cm. Бокови надгробника 
немају видљивих уреза ни знакова. Наличје, леђа спомена због нагнутости 
скривене од кише, показују прву боју камена, сиво-црвени пешчар. Ова 
камена плоча је рупичаста али без уреза и симбола. На врху заобљеног стуба 
постоји уобичајено испупчење, мала јабука, тзв. главица која служи да се 
крајпуташ или ређи надгробник, „допуни“ капом камена од истог материјала 
која штити спомен од мраза и сунца.

Свештеник Обрад Васиљевић рече да у црквеном летопису нема никаквих 
података о овом споменику који је очигледно надгробник. Напомиње да 
у турском попису из 1525. г. село имаше девет хришћанских кућа и две 
потурице. Цркву брвнару, првобитно посвећену Светом Архистратигу 
Михаилу, касније Светом Николи, подигао је Карађорђе. Вероватно је ту, 
из тог времена, сахрањен неко од црквењака или врло побожних мештана, 
можда Карађорђевих устаника. 
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Александар, Богосав, Будимир, Бранко, Драгомир, 
Драгослав, Добросав, Марко и Периша. Преживело 
је војевање њих једанаест: Дмитровић Антоније, 
Вељко, Гвозден, Војислав, Димитрије, Драгољуб, 
Иван, Љубомир, Милић, Обрад и Сретен.

На Триповцу, после куће Бошка „Клеца“, скрене 
се на макадам. Пут води кроз поменути заселак 
Триповац, упамћен многима по великим сметовима 
у време зиме. Колска стаза је међа два села. Лево је 
Шилопај, десно Љутовница. На љутовничкој страни, 
у ливади покојног Младена Дмитровића, стабло 
ораса и сиви споменик.

Сиво-зелени четворострани стуб са заврше-
тком на две бочне стране. Камен има мере: 
95 х 16,5 х 11 cm. Лице спомена окренуто северу. 
Горња половина обележена звездастим крстом 
10 х 18 cm, плитког уреза длетом. Испод 12 редова 
слова и текст почиње лучним натписом у два реда: 
„Периша Дмит“, презиме се наставља хоризонтално 
као и остала садржина; „ровић из Шилопаја војник 
1. чете 3. батаљона 22 пеш пука живи 21 г а погибе 
31. августа 1915 на Солун“. Супротна, јужна страна 
спомена (леђа) има словно везивање у 11 редова: 
„ском фронту овај спомен подигоше браћа Антоније 
и Драгутин и синовци Драгослав и Раденко 1930.“

Лице спомена украшено каменом пластиком 
плитког рељефа са две кићанке по шест симбола, 
људских срца које уоквирују поменути текст. У 
десном боку плитко уклесан орнамент биљке која 
вијуга са шест цветова. Лева, бочна страна има 
једноставан урез пушке, висине 71 cm. У свим 
словима плава и розе боја новијег датума. Приметно 

ЉУТОВНИЦА IV

Под орасом

је њено љуспање због лошег квалитета. Слова 
доњих редова све теже читљива су јер се камен 
потклобучава и круни. За пар година крајпуташ ће 
доживети тужан крај.

Занимљиво је казивање околних мештана да 
је Младен Дмитровић, власник имања у којем је 
споменик, живео дуго као печалбар у Француској. 
Својим синовима на самрти је оставио завет да 
чувају спомен војнику. Локација је у љутовничком 
атару а Периша Дмитровић уписан као житељ 
Шилопаја на спомен-плочи ратницима 1912–1918. 
у цркви брвнари у Љутовници. Пише: „Дмитровић 
Периша рођен 1887, редов, умро од рана у кући 1918. 
године.“ Многи подаци, ако се упореде, не слажу се. 
Година рођења, старост уписана на камену и година 
смрти. Недоумицу ствара податак да је Периша 
погинуо на фронту, не умро у кући. Ако је издахнуо 
овде у Шилопају, зашто би му браћа и синовци 
подизали споменик крајпуташ јер би био сахрањен 
у селу? Можда су постојала два солунска ратника 
истог имена и презимена, шта је тешко поверовати.

За време Ослободилачких ратова 1912–1918, 
Љутовница је међу погинулим, умрлим и несталим 
у рату, имала пет Дмитровића: Велимир, Илија, 
Миленко, Милосав и Радосав. Поменуте ратове 
преживела су тројица: Адам, Милутин и Миладин. 
У Шилопају, девет Дмитровића није преживело рат: 



У рачвању сеоских путева за Шилопај, Мутањ и Мај-
дан је Оташевића гробље. На пар корака од бројних 
надгробника, у багремару крајпуташ. Масиван, смеђи 
пешчар, купастог облика са четвороводним врхом. У 
једном комаду клесан, сведен у три нивоа од темеља 
ка средини. У најширем делу има ширину 30 cm. Ви-
сина спомена 120 cm, са купастим завршетком 130 cm. 
Дебљина 21 cm. Лице спомена окренуто северу и 
планини Рудник. Лепотом се издваја тролисни крст 
19 х 12 cm, и лисната форма у кругу 20 х 20 cm која 
представља ловоров венац. Испод је 17 редова пра-
вилно уклесаних и читљивих слова. Име и презиме 
уписано лучно. Слова су исте величине а у одредници 
„синови“, уместо слова И уклесан је крстић. Десна 
бочна страна и леђа крајпуташа су без уреза и 
орнаментике, слова или бројева. У левом боку има пет 
редова текста, али они нису читљиви јер се та страна 
у доњој половини расипа и круни врло је оштећена да 
може песница човека да стане у њу.

У ратовима 1912–1918. Љутовница је дала 80 рат-
ника, од којих је 54 погинуло. Села у Србији опустела 
су. Имали смо срећу да сретнемо неког ко је знао 
за постојање овог крајпуташа. Био сам изненађен 
јер туда сам пролазио више пута не знајући да међу 
младим стаблима багрема на пут гледа овај споменик. 
Релативно добра очуваност камена и слова оправдава 
се заветрином коју је дрвеће начинило.

ЉУТОВНИЦА V

Међу багрењем

„ЖИВКО АЦОВИЋ ИЗ 
ЉУТОВНИЦЕ ОИВ НАРЕДНИК 
III П ПУКА II ПОЗИВА ЖИВИ 
39 А ПОГИБЕ 14. СЕПТ. 1914 Г У 
БОСНИ ХАН ПЕСАК БРАНЕЋИ 
ОТАЏБИНУ ОВАЈ СПОМЕН 
ПОДИГОШЕ МУ ЖЕНА СТАЈКА 
И СИНОВ+ ОБРАД ВЛАДАН И 
ЋЕРА СИМАНА“
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ЉУТОВНИЦА VI И VII

Два хајдука у шуми

Када се прођу куће Максимовића, Ацовића и 
Оташевића, идући Велеречи, има импровизовани 
каменолом и дође се на Врлетну страну. Са десне 
стране сеоског пута је церова шума Бранка 
Вучинића коју је он некада купио од Милана 
Милојевића... Шума је густа. Прошло је више од пола 
сата како смо узалуд тражили спомење иако смо 
се поделили нас четворица у врсте. Планинарски 
осећај за простор историчара Борисава Челиковића 
је био пресудан. Он је пронашао ова два биљега, 
изузетно занимљива, необична и, што је најважније, 
међу најстаријима.

Виши, грубо оклесани камен овалног облика 
тзв. облаш. Висина од земље до врха 78 cm, ширина 
37 cm, дебљина камена 13 cm. Бочне стране празне. 
Североистоку окренуто лице спомена. Крст „шапа“ 
дубоке и наглашене пластике са дуплим редом 
ширине укупно 2,5 cm. Мере крста су 38 х 29 cm, 
уз издужено постоље које се наставља на крст, 
крстолика форма има ширину 69 cm. Супротна 
страна ликовно изузетна и много објашњава. 
Камена пластика као рељеф под углом од 45 
степени отклесаног јатагана дужине 60 cm, који је у 
најширем делу широк 7 cm, а има дубину од 2,5 до 
3 cm.

Неколико корака северно, нижи камен истог али 
још овалнијег завршетка, форме као јаје. Измерена 
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висина од земље 40 cm, ширина 42 cm, дебљина 
од 8 до 10 cm. Северу окренуто лице белега са 
крстоликим обележјем испупченог крста издужене 
„шапе“, 27 х 18 cm. Дубина форме 1,5 cm. Леђа обе-
лежја имају знак, плитак урез као цртеж оштрим 
предметом, једноставну сабљу врха окренутог земљи. 
Ширина каније (корице) 2,5 cm. Камен обрастао 
маховином, утонуо у дебеле слојеве наталоженог 
лишћа и хумуса. Са собом нисмо понели алат 
за откопавање, те нисмо били у могућности да 
измеримо укупну висину спомена и дужину сабље. 
Ова два усамљена надгробника немају слова и 
бројева. Само крст и мач. Њихов карактер наводи 
да припадају периоду после Првог српског устанка 
па чак и још раније. Можда су овде сахрањена два 
одметника која дојадише Богу и народу. Можда 
два јунака. Или је место само обележје, сећања или 
опомена да је ту неко доживео своје скончаније. Све 
су то претпоставке, због тога је пожељно истражити 
их. Препоручујем овај локалитет историчарима и 
археолозима.

У књизи „Велереч и Велеречани“ Томислава 
Јовановића за овај локалитет на потесу Шендовина 
пише:55 „Споменик је подигнут на месту где је, 

55 Томислав М. Јовановић, Велереч и велеречани,  Горњи Мила-
новац, 2006, стр. 45.
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октобра 1915. г. пала граната аустроугарске хаубице 
усмртивши том приликом шеснаест војника Дринске 
дивизије“... Аутор поменуте хронике села погрешио 
је у географској одредници. Место описаног спомена 
припада атару села Љутовница, не Велереч. Обележје 
од пешчара није усамљено већ двојно. Постоје два 
камена. Оба имају крстолики рељеф и не постоје 
трагови слова. Прича се у околним кућама да су ту 
погинули командир топа и нишанџија од гранате 
непријатеља. По њихова тела после Првог светског 
рата дошла је родбина из Шапца. Мештанин Срећко 
Филиповић, казује да је његов отац Тадија за живота 
палио свеће на овом месту. Ипак, солунац Тадија 
Филиповић није сведок погибије и евентуалне 
ексхумације тела покојника. Мало је вероватно 
да се ради о страдању шеснаест војника. Место 
не би имало два спомена и због бројности жртава 
монументалније би се обележило. Ликовност крста 
у два камена, турска кратка сабља „димискија“ и 
ниједан урез слова и бројева искључују могућност 
погибије из поменутог периода, наводећи логично 
да се ради о два усамљена надгробника, између два 
српска устанка против Турака.
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МАЈДАН

Војник под Рудником

Лепо обрађен камен, вероватно парачки. Такав 
лепотан, крајпуташ са капом, краси Ибарску 
магистралу. Између центра села и Старе чесме, 
испод пута на страни која је ближа речици 
мајданској. Уклесани крст окренут истоку. На том 
челу има неколико слова, нечитљива су од дебелог 
слоја лишаја који прекрива камен. Путнике испраћа 
погледом фигура војника у стојећем ставу мирно. 
Без оружја и натписа. Бочна страна која гледа 
рудничку планину обогаћена је целом висином 
(125 cm) пушком са бајонетом. Стуб покрива 
камена капа висине 20 центиметара. Димензије су 
57 х 38 cm. Други бок окренут Милановцу и широк 
25 cm. Текст је одлично очуван (18 редова) и сва 
слова читају се на први поглед.

Већина крајпуташа рудничко-таковског краја 
подигнута је у помен ратницима Јаворског рата, 
(1876–1877), тзв. Српско-турском рату.

Овај „мајданац“ прави је узорак. Постојан и 
усправан упркос својим годинама. Близина регио-
налних путева знатно их оштећује. Вибрације 
тешких возила, издувни гасови, посипање сољу 
зими и сл.

Нашем „старцу“ је капа споменика посута 
ризлом која подсећа на сезону снега. Можда му више 
смета гомила пластике и лименки коју јадни Срби 
избацују из својих аутомобила журећи никуда. 

ОВАЈ СП
ОПМЕН ПО
КАЗУЈЕ
СТЕВАН
А БОЖО
ВИЋА И
3 МАЈ Д
АНА ВО
ЈНИКА
I КЛАС
Е КОЈИ П
О ГИБЕ
У РАТУ
СА ТУР
СКОМ
1876.Г.
НА ТЕ
ШИЦИ
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МАЈДАН II И III

Оцу и деди, њихов Гвозден

На међи Сврачковаца и Мајдана, уз Ибарску маги-
стралу, су куће Петровића. У време Другог светског 
рата штала овог домаћинства била је земуница 
познатог, сада покојног, комунисте Милоша Минића. 
У линији равнања са таблом натписа „Мајдан“, 
високо на обали, стоје два камена. Крајпуташи на 
друм гледају. Оба капаша добро очувана. Томе је 
допринео квалитет љутог грабовичког камена и 
положај изнад зоне посипања сољу за саобраћај 
зими. Нижи спомен има висину до капе, 130 cm. 
Ширина и дебљина камена 27 х 20 cm. Добро 
очувана, исклесана капа у мери 13 х 31 х 29 cm. Лице 
крајпуташа (исток), до половине стуба, украшено 
плитким али правилним урезом умноженог, 
поновљеног грчког крста у опцртаном раму, 
47 х 21 cm. Испод је осам редова слова:

„СИМО ПО/ ЖИВИ 38/ ГОД А У/ МРЕ 1877/ Г 
ТУРС/ О РАТА/ СПОМЕН/ МУ ПОД/“

Текст се наставља на левом боку: „же унук Гвоз-
ден Петровић“. Изнад ових пет редова слова нема 
орнаментике. Супротна, бочна страна је у висини 
1 м, представљена симболом ратника, пушка и 
бајонет. Леђа спомена украшена крстовима, плитким 
цртежом у камену. Троструки поновљени крст као 
на лицу стуба, незнатно другачијих мера, 48 х 16 cm.

Симо Петровић је као младић уписан у окружје 
Рудничко, срез црногорски, општина мајданска: 

„Земљоделац, стар 19 ., домаћица Милица 18 г., мати 
Станија 42 г., брат Антоније 15 г., сестре: Јерина 16, 
Неранџа 14 г. Имање: њиве 2 плуга, ливаде 7 коса, 
воћњака 1 плуг, утрине 2 плуга, 1 кућа слаба и 
зграда свега 38 дук. цес.“ 56

У другом српско-турском рату, 1877/78. г. 
Србија је имала 718 погинулих, 154 нестала, 2.997 
рањених, 1.556 умрлих војника. Из рудничког 
округа је погинуло 47, рањено 374, а умрло у 
болницама 154 војника. Сима Петровића уписаног 
у архивима болничким нема. Вероватно је погинуо 
на почетку поменутог рата. Уписане његове године 
у време Државног пописа, и године (старост) када је 
погинуо као војник, не поклапају се. То је била честа, 
ненамерна појава узрокована немаром стновништва 
и њиховим површним знањем у давању тачних 
података. 

Виши стуб има мере, 160 х 34 х 22 cm. Капа 
спомена висока 12 cm, са плочом 48 х 36 cm. Овај 
дубећи камен има „слику“ која на пут гледа. Лице 
спомена је уклесана фигура младог мушкарца, 
стојећег става мирно у војничкој униформи. Глава, 
геометријски округла, без осмеха и бркова. Изнад 
капе лучно уклесано: Јован Петровић. Руке су му уз 

тело, ноге састављене. Војник приказан без оружја. 
Висина фигуре 120 cm. Десни бок, као и претходни 
спомен обележен војничком орнаментиком, пушка 
и бајонет у висини 100 cm. Лева, бочна страна, 
на горњој половини окрњена. Одломљене ивице 
механичким ударом у дужини 20 cm. У камену се 
назире плитко урезан орнамент поновљеног крста, 
58 х 15 cm. Испод, ближе земљи, камен нагарављен 
од честог паљења свећа, чијих комада има неколико 
у трави. Леђа крајпуташа (запад), имају плитки 
урез рама, 60 х 29 cm. У њему орнамент, 53 х 28 cm, 
праволинијског, једноставног, троструког, поно-
вљеног крста. Испод, 12 редова грубо уписаних и 
неправилних слова: „Јован Петровић живео 25 г. а 
погинуо 15. јула 1913.г. на Земренику на бугарској 
граници. Спомен му подиже син Гвозден“.57

56 Државни попис становништва 1862/63, Општина Горњи 
Милановац, приредила мр Ана Столић, Музеј рудничко-
таковског краја, Горњи Милановац, 1997, стр. 97, бр. 98.

57 У Ослободилачким ратовима Србије 1912–1918, Мајдан је 
дао 246 ратника, преживело је 122, погинуло 124 мештана. 
Петровић А. Јован рођен 1869, редов 1.4.3.Б.10 пешадијског 
пука II позива. Погинуо 1912. Извор:син Гвозден у попису 
1930, 1931/2; „Јованов син Гвозден је после Првог светског 
рата подигао деди Андрији споменик. Погинулом 1876. на 
Јавору и оцу Јовану погинулом у Првом рату“ – „Рудничани 
и таковци у Ослободилачким ратовима Србије 1912–18.“, 
Исидор Ђуковић, Музеј рудничко-таковског краја, Друштво 
за неговање традиције ослободилачких ратова Србије до 
1918, 2005. г. стр. 298, Мајдан.



Подаци за Јована Петровића се не слажу у 
години погибије. Је ли то било у Првом балканском 
рату, 1912. г, како пише у цитираној књизи, или 
1913.? У Другом балканском рату, како је написано 
на крајпуташу? Поменута монографија Исидора 
Ђуковића на истој страни књиге допуњује још 
један период, Први светски рат 1914–1918. Треба 
веровати више камену, него људском језику. Гвозден 
је подигао крајпуташ деди Симу, како је уписано, не 
Андрији као што пише у попису 1930. године. Мајдан 
је имао више крајпуташа него данас очуваних.

„Поред друма има споменика борцима из 
Јаворског рата. Јевтовићи (Бановићи) су накнадно 
подигли споменике Гаврилу Јевтовићу, који је 
погинуо на Засавици 1811. године, и Марку који је 
погинуо на Чачку 1814. Крај друма је Бућин гроб. Ту 
је погубљен Бућа са Рудника, који је на том месту 
био убио неког Гавриловића са Рудника да би га 
опљачкао, пре неких 80 г.“ 58 (време око 1970 г. п.а.).

У истраживањима села Шумадије, Миленко С. 
Филиповић пише и да у Мајдану има: „Петровићи 
I (1 дом, Никољдан) у Јакљеву, порекло непознато; 
Петровић II Гвозден (1 дом, Ђурђевдан) дошао из 
Велеречи од Крловаца“. 

58 Миленко С. Филиповић, Насеље и порекло становништва,   
књига LXXV, Српска академија наука, Београд, 1960. 
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МАЈДАН IV

Иза зидова чувене друмске кафане „Шофер“, пут 
води у заселак Рапшинци, који име доби по властели 
из Дубровника, браћи Николи и Ђурђу Рапшић, 
који су трговали рудом овде за време Немањића. У 

потесу Мрамор, на брду је воћњак Радише Илића. У 
њему, између две шљиве, веома необично обележје. 
Сива, танка плоча, као троугао никао из земље. 

Камен је седиментна стена, филит или микашист, 
локалног карактера.

Мере спомена: 140 х 68 х 5 cm. Наличје и бочне 
стране без трагова уреза. У лицу (североисток), 
уклесан длетом једноставан крст, 20 х 17 cm, један 
испод другог а између њих као очи, лево и десно, 
два крста у кругу, 15 х 15 cm. Када се камен очисти 
и истакну крстолики обриси, карактер указује на 
људски лик. Испред, из траве штрче три различита 
камена правилно распоређена и потврђују да је 
споменик надгробник. Нико у селу не зна чије 
су кости испод. Најстарији причају да је ту давно 
покопан неко страдао од „Шпанске грознице“.

Са ових брегова виде се обриси Љутовнице, 
Мутња и Шилопаја. Између, на брду Липа, је велико 
„маџарско гробље“, кога зову и „грчко“. Ова скупина 
има преко 200 надгробника, стећака и плоча из 
старог хришћанског периода. Недалеко од мрамора 
је Ристовића гробље окружено церовом шумом. 
Међу споменицима, старином и врстом камена 
издваја се бели венчачки мермер. Надгробник, стуб 
зарубљеног облог врха, Петру Караклају (у народу 
прозваном Караклајић, прадед Томашевића и 
Аџића) који је као четовођа погинуо у Карађорђевом 
устанку. Лице спомена има текст по ободу камена 
лучно, орнаментику шест крстова и при дну 
уклесано шест кубура.
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МАЈДАН V

Дели-Марков гроб

„Пред Други српски устанак, познати турски 
зулумћар, муселим Рудничке нахије, Салих-ага 
Деверлић уведе у целу нахију „право прве брачне 
ноћи“, што значи да свака млада када се уда мора 
своју прву брачну ноћ да проведе код њега у двору на 
Руднику“. Овако је почело приповедање Мирослава 
Лафа Марковића, познатог Милановчанина рођеног 
на Руднику. Као вредан истраживач и заљубљеник 
у историју, Лаф Марковић је сачувао сећање и 
народно казивање за догађаје који су претходили 
подизању овог усамљеног надгробника.

„Марко Радовановић из Јарменоваца тајно се 
ожени, није одвео младу на Рудник, већ ју је крио 
код своје куће. Салих-ага сазна за то и пошаље Турке 
да је доведу. Кад су је Турци одвели, Марко није био 
код куће а његова мајка знајући да ће Марко када 
дође и то сазна, узети своја два пиштоља (кубуре) 
и отићи да убије Салих-агу. Мајка кришом овлажи 
барут у кубурама, јер би у случају убиства Турци 
попалили цело село и побили народ.Марко је 
наоружан кубурама отишао на Рудник. Крадом уђе 
у авлију, приближи се аги и скреше оба пиштоља у 
њега док је седео на дивану, али пуцњи откажу. Он 
прескочи ограду и побеже у планину. Ага упита 
збуњене стражаре: „Ко је овај човек?“ Они му 
одговорише да је то Марко из Јарменоваца. Он им 

рече : „Није то Марко, он је дели-Марко“, мислећи да 
је јунак када је тако нешто могао да предузме“.

„По томе је народ Марка назвао дели-Марко 
и овај локалитет далеко у планини изнад Мајдана 
назвао дели-Марков гроб где су га јаничари 
стигли и убили а народ га ту сахранио“, завршио 
је ову занимљиву причу која постаје легенда, мој 
саговорник Мирослав Марковић.

Место усамљеног надгробника се налази на 
потесу Чергин, изнад Црквина и Ђурђева града. 
Запуштена ливада, празна штала иза, као и дрво 
необичне крошње дају симболику овом месту. Камен 
је неправилно отесан, има грубу плочасту форму 
и средњу висину 120 cm. Обележје нема урезаних 
слова, знакова ни крстова. Неко је релативно скоро, 
мештанин или планинар, урезао у камен крстић, 
вероватно желећи да покојнику нагласи хришћанско 
порекло.
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МАЈДАН VI

У Јанковићима, у дворишту Жиковом има црк-
виште. Археолог, Димитрије Мадас, истражио га је 
и детаљно описао 1988. године. Постоје остаци две 
хришћанске богомоље, католичке и православне 
цркве. Једна уз другу, ове рушевине ћуте о тајнама 
многим. Не чуди јер тесаник са обе временом је 
скидан, мештани су га користили као грађевински 
материјал. За пар корака виша у географској 
коти, православна црква по предању, посвећена је 
Крститељу. Звали су је Јовање. Данас, ово место, сем 
планинара, посећују само „истраживачи“ за црно 
археолошко тржиште, опремљени најсавременијим 
детекторима.

Испод улаза у богомољу, постоји велики лежећи 
камен попут надгробне плоче. Изнад, под обалом, 
троугласти сиви тесаник у облику положеног 
једнакокраког троугла, 96 х 32 cm. Висина овог 
белега је 78 cm. Истоку гледа лице спомена, у седам 
редова невешто уклесаних крупних, неједнаких 
слова: „1846 Танасие Симеоновића поживи 13 0г.“ 
Леви бок спомена има уклесан једноставан крст, 
подцртан црном бојом новијег датума. Овај сада 
усамљени надгробник испред цркве, не зна се како 
и којим поводом је посвећен. Симеоновића нема 
у Мајдану али постоји једна кућа у Сврачковцима 
Симоновића.
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Школа у Мајдану подигнута је 1848. године. 
Својевремено је дневна штампа писала да је ово 
надгробник „најстаријем“ у Србији, јер је уписана 
година старости, 130.

Не верујем у толику дуговечност. Нарочито не у 
оним временима. Вероватније да је спомен подигнут 
дечаку старом 13 година. Знак који збуњује, О, 
не означава бројку, већ слово. Оно се чита, „ове 
године“. Претпоставка је логична, јер је видљива 
неукост у правопису аутора спомена. Младост и 
велика жалост су можда били разлог што је дечак 
сахрањен у порти храма или је био род свештенику 
цркве Јовањске...
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НАКУЧАНИ

Оста на Црном врху

Најбољи проналазачи надгробника и крајпуташа 
су ловци и печуркари. Њихов терен је ван утабаних 
стаза. Мој брат, Милан Станковић из Врнчана, 
страствен ловац и воћар, водио ме је на простор 
његовог најчешћег ловишта на зеца. Тромеђа 
Криве Реке, Ручића и Врнчана. „Ми ловци увек се 
договоримо пре хајке где да се у одређено време и 
на ком месту нађемо у ловишту. По правилу, то су 
препознатљиви и ловцима знани топоними и белези: 
извор, запис, усамљени гроб или крајпуташ, ако га 
има, а има га, сад ћеш да видиш“, прича ми Милан 
док обува гумене чизме. 

У Накучанима на потесу Дрме, у шумици 
изнад обале, указа се пешчар, тесаник. Страна 
заклонитија од сунца и кише има свежину златног 
жутила „ридњака“ из Такова. Остале површине 
имају зелено-сиво патину. Стуб који тихује близу 
пута у шумарку заклоњен и неприметан. Укривљен 
и нагнут у своју леву страну, под сопственом 
тежином из растреситог хумуса себе вади и у 
блиском времену, годину или пре, пашће. Треба 
га исправити. Висина стуба 160 cm. На источној 
страни стуба, исклесана стојећа мушка фигура 
војника. На глави шајкача, лице широм раширених 
зеница. Униформа без чинова, војник без оружја. 
Камен на левој нози оштећен и круни се на додир. 
У наличју (ширина 35 cm) пластиком издваја се 
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велики тролисни тзв. Лазарев крст (35 х 32 cm). 
Украшен урезаним линијама и у његовој средини 
је грчки крст 14 х 12 cm. Следе читљиве и очуване 
речи у камену (16 редова): „Јован Миловановић из 
Накучана живи 40-г. погибе на Црном врху 14. сеп. 
14–1914.г. спомен подигоше његови синови Гвозден, 
Благоје, Милутин, мати Марица и супруга“. На 
десној, бочној страни се наставља: „БОСИ / ЉКА 
/ 1916“. Изнад имена супруге урезан је знак (врх 
копља) и он представља стрелицу (40 cm) која 
указује на име онога ко подиже спомен и у жалости 
је. Лева бочна страна (18 cm) има уклесану пушку 
висине један метар.

„Јован Миловановић је рођен 1873. године. Као 
редов 3. чете 3. батаљона, 10. пешадијског пука. / III 
погинуо је 1914. на Ц.Врху. Извор података је његов 
син Благоје, за пописани списак погинулих ратника 
1912–1918. из села Накучани који су 23. 01. 1930. г. 
потписали председник суда општине клатичевске, 
Д. Поповић и деловођа Матија Повремовић.“ 59 
Јованово име уписано је и на спомен плочи изги-
нулим ратницима 1912–1918. из села Накучани и 
налази се у цркви брвнари у Љутовници. Данас у 
Накучанима има само једна кућа Миловановића. 

59 Архив Војске Србије и Црне Горе, Београд, К–203, Ф–2, 
документ број 2.
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НЕВАДЕ

Мајка синовима 
и брат браћи
Када се крене ка Рапај брду, изласком из града, има 
аутобуско стајалиште Ранац. Крај те десне стране 
пута међу сеном виде се два крајпуташа са капом.

Њихова лица окренута су Јешевцу. Оба камена 
истих мера, 185 х 46 х 18 центиметара, истоветног 
материјала, црвенкастог „грабовика“. Као јаје јајету 
слични, са шајкачама на глави, руку уз тело. Без 
оружја, са по једним одликовањем на грудима, на 
левом боку бајонет.

Изнад главе лучно уклесано: Милорад Г. 
Ковачевић. У наличју пише: „Овај тужни спомен 
показује храброг младог борца Милорада Г. 
Ковачевића из Невада војника 1. чете 3 батаљона 10-
ог пеша пука стој х аде поживи 22 г а погибе борећи 
се са Турцима на Љумкуљи 3. новембра 1912. г. бог 
да му душу прости овај му спомен подигоше на 
веч ожалош“ слова се настављају на десној бочној 
страни.

ЋЕНИ / БРАТ / МИЛО / ВАН И  / МАТИ / 
КРСТИ / НА 2–5 / 1920 Г.

Испод ове поруке, уклесана је пушка. На су-
протном боку розета – са цветовима из саксије и 
лозицом која излази.

До њега спомен на коме пише: Миленко  Г. 
Ковачевић акт. нар. Мере крајпуташа су исте а на 
левом боку је лоза из саксије са такође 10 цветова и 
10 пупољака.
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У наличју пише:
ОВАЈ
ХЛАД
НИ СПОМЕН ПОК.
АЗУЈЕ ВИТЕШ
КОГ И МЛ
АДОГ ЈУНАКА
МИЛЕНКА Г
КОВАЧЕВИЋА
ИЗ НЕВАДА КА
ДРОВС
НАРЕДНИКА
2 ЧЕТЕ 3 БАТА
ЉОНА 16 ПУКА
ПОЖИВИ 21 Г АУ
МРЕ У ПОЉ ВОЈ
 НОЈ
 БОЛНИЦИ 12.–
МАЈА 1916 Г НА
КРФУ МЕЗОН
ГИ БОГ ДА МУ
ДУШУ ПРОСТИ
 ОВАЈ МУ
СПОМЕН ПОД
ИГОШЕ НА ВЕК
ОЖАЛОШЋЕНИ
БРАТ МИЛО

На десном боку од врха се наставља: „ван и мати 
Крстина 2–5 1920 .г.“ Испод су симболи лампе, стола 
пуног чаша и столице на којој нико не седи.

У врху наличја оба спомена је, осим крста у 
кругу, лево и десно горе лепеза, а испод цветови...



НЕВАДЕ III

Безимени

На излазу из града, са леве стране магистрале, иза 
приградских кућа види се у њиви белег. Повећи, 
грубо заобљени парачки камен, укошен уназад. Мере 
му се разликују од 120 до 140 cm висине, дебљине од 
30 до 43 cm. Обележје није орнаментисано, његов 
ликовни изглед врло је сиромашан. Леђа спомена 
и бокови празни. У лицу камена (југоисток) види 
се назнака уреза два „везана“ крста 20 х 17 cm, 
примитивно уклесана. Власник парцеле, Видојевић 
Предраг, пажљиво прелази преко њиве да угази 
што мање тек никлу пшеницу и поче да прича: „Ми 
смо се доселили на ово место из Сврачковаца 1959. 
године. Ову земљу купили од милановачког трговца 
Милутина Савковића и његове жене Руже, којој 
је ова парцела била мираз. И онда је био ту камен. 
Нико не зна је ли то гроб или крајпуташ, можда је 
успомена нечија. Пре неколико година, повише овог 
спомена, изорао сам трактором пљоснати крст од 
камена. Као и ово парче јесенас, које „избаци“ орање. 
Камен није грабовички црвенац већ жути пешчар. 
Парче сам прислонио уз овај белег. Нека га, можда 
је и то нечије „име“. Крст сам ставио до амбара. Нека 
земља рађа а ми да немамо клетве...“
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ОЗРЕМ I–IV

Четири генерације на једном месту

Асвалт води за Рајац. Са десне стране друма је 
гробље, а испод пут за Костиће. На том малом рас-
кршћу, види се породица четири стуба од сивог, 
врановачког камена.

Три стуба су усправна, један поред другог, 
четврти је најближи друму за Рајац, покривен 
великим слојем земље. Овај белег је најоштећенији, 
јер пре пет година мештанин га је нехотице извалио 
трактором. Не разазнају се никаква слова и знакови. 
Мере овог врановачког комада су 125 х 35 х 17 cm. 
Најближи њему је најоштећенији комад. Има мере, 
114 х 27 х 40 cm. Леђа спомена празна. Истоку окре-
нуто лице крајпуташа нечитљиво. У левој бочној 
страни назире се умножени крст у плитком рељефу, 
37 х 20 cm, и осам редова уклесаних слова:

ОВАЈ / СПОМЕН / ПОДИЖЕ / МУ ЉУБИ / САВ 
СИН / ЊЕГОВ И / БОЈКО Ј / КОВАЧЕВИЋ

Средњи спомен је највиши и може да се 
рашчита. Његова висина је 128 cm. На врху темена 
правоугаона главица 15 х 24 cm. На лицу спомена 
ширине 35 cm, назире се умножени крст са четири 
орнамента цвета плитког рељефа између кракова. 
Мере крста су 40 х 30 cm, цветови пречника 6,5 cm.

СПОМЕН / ЈЕВРЕМА / ЈОКСИЋА ИЗ / ОЗРЕМА 
ВОЈ / НИКА II КЛА /СЕ КОИ ПОЖИ / ВИ 40 Г А ПО 
/ ГИБЕ У РАТУ / НА КЛАДНИ / ЦИ --------------- /---
-----------------

Десна, бочна страна оштећена, на левом боку 
(22 cm) назиру се слова: „Овај спомен подиже му 
његова жена Марија Ж 22 г. јула 1887. г.“ Трећи 
усправни спомен, најближи засеоку Костића, 
најнеприступачнији је због трња. Има мере, 
120 х 40 х 26 cm. Истоку окренут умножени крст, 
34 х 34 cm, и десет редова оштећених слова која су 
немогућа за читање. Лева бочна страна спомена и 
леђа су празна. Уз велики напор могуће је прочитати 
уклесана слова левог бока:

ОВАЈ / СПОМЕН / ПОДИЖЕ / МУ ЊЕГОВ / 
СИН. . . . .  / СТАР ЈОК / СИЋ 30 СЕП / ТЕМБРА / 
1883.г.

Присутни мештанин, Стојко Костић, који се 
ближи осамдесетој години свог живота, није се 
одвајао од нас док смо крчили врзину и секли 
трње да дођемо до ове тајанствене групе ратника. 
Прво је говорио да су то мештани који су умрли 
неприродном смрћу и да тада нису „смели“ у 
гробље, већ поред. „То су нека ђеца између два 
рата швапска.“ Како је време одмицало, све више је 
мењао мишљење да су споменици не надгробни, већ 
крајпуташи, ратници који су расули своје јуначке 
кости по земљама српским. 
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ОЗРЕМ V

Испред кафане необичног имена

На граници Бершића и Озрема, испред кафане 
„ХАГ“, на имању Чолић Славке које сада припада 
њеном зету, власнику кафане Љубу Ћаласану, висок 
и леп крајпуташ украшен са два лика стојеће фигуре 
окренутих истоку и западу.

Висина постојаног камена 193 cm. Ширина 
42 cm, дебљина стуба 30,5 cm. На темену крајпуташа 
место за углављивање капе, тзв. главица 22 х 32 cm. 
Бершићком путу окренута исклесана стојећа фигура 
мушкарца, руку уз тело, без оруђа и оружја. Изнад 
главе, лучно пише у камену: Никола Чолић, 1876. г. 
Лево и десно орнаментика два цвета представљајући 
„точак живота“. На супротној, западној страни 
у кафану гледа, бркат младић, „шеширџија“ у 
брковима „мустаћима“. Изнад шешира пише: Никола 
Чолић 1876. Лево и десно изнад главе је уклесана 
орнаментика два точка. У словним каналићима 
када се загребе оштрим предметом, назире се розе 
боја којом су „молана“ слова. Десна рука Николина 
савијена у лакту и длан стављен у предео груди.

Горња, окренута брдима и кућама Чолића, десна 
страна украшена орнаментом лозе са грожђем које 
вијуга, и бајонетом поред. 

Доња, бочна страна има рељеф умноженог крста 
30 х 22 cm. Испод је 22 реда врло правилних и лако 
читајућих слова:

„Овај спомен показује војника I класе Николу 
Чолића из Озрема кои поживе 33 г а погибе на 
Шуматовцу борећи се противу Турака 20. августа 
1876. Спомен подиже му син Милован и жена Јела, 
25. априла 1880. г.“ Додирујући земљу постоји 
мали урез у камену: 1935 Н. Вероватно је то 
шифра мајдана из ког је камен вађен. Крајпуташ 
је леп и врло очуван. Пар сати његовог чишћења, 
освежавања земљаном бојом уклесаних слова и 
орнамената удахнуло би му нови живот. 

У овом српско-турском рату учествовало је 
близу 15.000 добровољаца из неколико земаља 
Европе. За очекивати, највише је било Руса, око 
4.000 војника и официра. Уз Италијане, Енглезе, 
Бугаре, Грке и Холанђане, дошло је мноштво Срба-
пречана, са оне стране Дрине. 

У славној бици на Шуматовцу борили су се 
заједно, да помогну својој отаџбини, ујак и сестрић.

Димитрије Караџић, Вуков син јединац, 
потпуковник руске војске. Раме уз њега, стигао 
је седамнаестогодишњи руски кадет, Јанко Ву-
комановић, такође јединац. Он је син Алексе 
Вукомановића – професора и Мине, ћерке Вука 
Караџића, чије тело почива у цркви Светог Саве на 
Савинцу.
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ПОЛОМ – ПОТЕС БРЕЗЈЕ

Два побратима најзад загрљени

Са Рајца, идући ка Даниловом врху (839 м.н.в.), 
улази се у село Полом. У имању Савчић Оливере 
чудно обележје.

Њива узорана, као речна ада. Комад земље 
нетакнут. На њему папрат, трава и два камена 
хришћанског обележја. Удаљени један од другог 
непуна три метра, ћуте оба. Прича ми узоран 
домаћин Андрија Савчић (велики произвођач 
кромпира и отац два сина, Слободана и Бојана, 
који су основали породице и остали са родитељима 
у родној кући на Рајцу, тако да их сада има укупно 
десет, што је и за град незамисливо), да се ова 
прича догодила давно, вероватно између два српска 
устанка.

Била два побратима у селу, Савчић и Костић. 
Неким поводом задесише се код Ђуровића извора 
да предахну. Носили су пуну чутуру ракије и 
накретали су из ње заједно. У неко доба, Костић 
наздрави Савчићу, отпивши три пута уз речи: 
„Здрав био, побратиме, ’ајд’ сад ти мени“! Не знајући 
да је ракије у чутури нестало, преварени Савчић 
одговори: „Ти мене, побратиме, празном, ја ћу тебе 
пуном!“ па потеже пушку и уби га...

У то време сви умрли насилном, неприродном 
смрћу, сахрањивани су ван гробља. У њиви данас 
имају два камена надгробника. Немају уписаних 
слова ни бројева. Препознатљивији, стуб зарубљеног 

врха има мере 70 х 20 х 37 cm. Бочне стране су му 
празне, али лице и наличје, окренуто истоку и 
западу, је у уклесаном кругу рељеф грчког крста, 
30 х 30 cm.

Суседни спомен, 70 х 40 х 13 cm, празних бочних 
страна и наличја. Лице које гледа истоку, има плићи 
рељеф грчког крста у кругу, 29 х 29 cm, и два мања 
уреза крста испод, лево и десно од централног. 
Облик овог спомена је нешто другачији од пре-
тходног, са купасто заобљеним вршним краком.

Ова необична прича има наставак. Стари 
Савчић умро је природном смрћу и у старости 
оставио укућанима аманет (завештање), да га не 
сахрањују у гробљу, већ до његовог побратима у 
ливади. На самрти је заклео укућане и њихове 
будуће нараштаје да се комшијске фамилије 
Костићи и Савчићи између себе никада не жене и 
не удавају, јер је „пала крв“... Не би било згодно ни 
здраво да због заједничког греха два побратима 
потомци испаштају.

Тако је до дана данашњег. У Полому и Бањанима, 
сада је пет кућа Савчића и три Костића. Они се 
међу собом виђају, друже, ако треба испомажу, 
али никада им се крв није помешала у брачној 
заједници.
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ПРАЊАНИ I

Камен пун крви

У Катрићима (заселак Љетовник), на потесу 
Орлевац, постоји необичан крајпуташ. Стуб. Пло-
чаш. Његове мере су уобичајене, 106 х 45 х 10 cm. 
Али изглед и све остало „унутра“ до сада нисам 
видео. Један страна (леђа) као крв црвена и камен 
пресијава се. Уклесан стуб крст. Са постољем и 
вертикалом, рељеф има осам удубљених поља, лево 
и десно. Таква целина прави три крста који чине 
један крст – свећњак. Бочне стране немају знакова.

У југозападу, лице има другачију боју. Када 
се четком скину слојеви, блесне жуто-бела боја и 
четири реда крупних слова:

1841.г
ЗАКЛА СЕ МИЈАИ
ЛО КОСТИЋ    ПИ
СА ТЕОДОР ИЛИЋ
У рукопису има „руских“ слова. На свим урезима 

види се црвена боја којом су поцртаване речи.
Колега из Музеја, Милан Чаворовић, довео ме 

је на овај терен. Белег је на путу њиховим кућама. 
Нико из села, ни они најстарији, давно умрли, нису 
знали даље од ових загонетних слова. Као деца, они 
су пролазили овуда до школе. Нису се плашили, али 
ни залазили у шуму. Стуб добро одолева времену 
као да жели нешто да каже. 

Можда се Мијаило на овом месту сам преклао, 
или је то нечија рука урадила. Пре ће бити ово прво. 

Као оном који је „дигао руку на себе“, изнад имена 
и године нема крста. Теодору треба веровати, све 
је написао. Он је био гробљаш-каменописац из 
Прањана. У списима старим, „У тевтеру арачком, 
капетаније црногорске у нахији рудничкој“, за 1831. 
годину село Прањани има уписану пореску главу 

Костића; под редним бројем 19 Максим Костић има 
брата Мијаила, стар 24. године.

„После 10 година; 1841. Мијаило свој живот 
скончава у Катрићима, на Љетовнику.“60

60 Прањани у државним пописним књигама (1820–1867); прире-
дио Радош Љушић, Горњи Милановац, 1998, стр. 54.
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ПРАЊАНИ II

Сам од себе пао

Треба га наћи у воћњаку Љубинке Трифуновић... 
Нашли смо баку Љубинку. А она нас одведе до свог 
свекра...

Леп, бели мермер. Крсташ. Изваљен из темеља, 
али није окрњен. Цокла испод прошћа распаднута 
на три дела. Милан и ја лако подигосмо спомен. 
Висина 97 cm. Ширина у основи 43 cm. Земља не 
брише слова на лицу крајпуташа: као од сира бели 
се срезан крст оштрих ивица. Његове мере су 
38 х 38 cm. Краци украшени по крајевима; ИС –ХИ 
–НИ –КА.

Испод бордуре крст и осам редова потпуно 
читљивих слова:

ЖИВОИН
ТРИВУНОВИЋ
ВОЈНИК III. ЧЕТЕ
II. БАТ. X. ПУКА
У 48 Г.ПАО НА
ЧАЧКУ.18. ОКТ
   

(размак три реда п. а.)
ОМБРА 1915 Г. ЗА
ОТАЏБИНУ
Бокови су без украса, штоковани шпицом длета. 

Урезана гранчица која подсећа на палму. Испод 
ње текст:

СПОМЕН
ПОДИЖУ
СИНОВИ
ЈЕЗДИМИР
И ВУКОМАН
И ЖЕНА
МАРИЦА
1920 Г
Бака Љуба прича: „Живоин Трифуновић је мој 

свекар. Остале су му кости негде до Мораве. Ја сам се 
удала за његовог сина Вукомана. И мог човека нема. 
Умро је давне 1969. године. Кажем ја сину, греота је 
овако да буде деда за врљикама...

Добила сам допис из месне заједнице да 
окрешем врзину иначе ће да ме казне новчано. 
Па видиш, дијете, какве су ми ноге, к’о ступе. Не 
могу ни по авлији да ‘одам, а камо ли више куће да 
поспремам...“



ПРАЊАНИ III

Два брата – два камена

Када се истражује, прича крене. И тада, по неком 
неписаним правилу, неко вас упути некоме ко више 
зна, јер „има још једно место, он ће вам најбоље 
рећи“.

У засеоку Локве старац Крста Андрић одвео нас 
је низ пут до ливаде Тадић Јовице. Виде се два мала 
неправилна камена и восак свећа који се стврднуо 
после паљења. Ту је и једна црепљика да прави 
заветрину пламену док гори лојаница...

„Видиш, дијете, овде су изгинула два брата 
рођена, Маркић и Павлић. Тако су се звали. Тако 
се прича. Побише се око земље, око чега би друго... 
Ето, земља их састави. Тако ће бити са свима нама. 
Давно је то било, прич’о ми мој ђед, а мени је, биће 1. 
августа, 82-га година.

Тадићи су се презивали Ранђићи, по некој 
Ранђи, ал’ то нема везе са овом несретном браћом.

Земља све прашта, зато и прима у себе. Ваља 
свако да има биљег. Увек ће бити и земље и камена. 
Ал’ је људи све мање...“
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РЕЉИНЦИ – САДА НЕПОСТОЈЕЋИ

Њега више нема

Не зна се броја колико је у рудничко-таковском 
крају крајпуташких споменика и усамљених над-
гробника затрављено, преорано, вољно урушено 
или препуштено забораву. Села су опустела, нове 
генерације које стасавају немају наслеђе о помену-
тим дубећим каменовима.

На потесу Близан, близу куће Слободана 
Рашића, постојао је споменик крајпуташ. Тесани 
стуб капичар (капаш) уклесане фигуре војника у 
ставу мирно. Камен је имао висину око 1,5 метара. 
Текст је постојао али се није могао због оштећења 
прочитати.

Видоје Миловановић је пре 20-ак година своје 
имање дао ћерки и зету. На њиви је био крајпуташ 
као камен међаш у подељеној парцели која је 
припадала Јефтић Радошу и његовим синовима 
Зорану и Мирку. Често одлажење трактором у 
ливаду, засметало је на путу младим наследницима 
постојање крајпуташа, па су га пре две деценије 
„разбуцали“ да ни камен на камену није остао. Тако 
причају мештани.

„Да би човек трајао мора да умре. Гробља и 
гробови постају сведоци живота а не смрти“.1

1 Никола Дудић, Стара гробља и надгробни белези у Србији, 
РЗЗСК –Просвета, Београд,  1995, стр. 5



РЕЉИНЦИ

Чувар ћуприје

„Да знаш како име може да превари. Питко име 
Драгобиљ. Аха. Лепота уме да буде опасна. Ни ти 
не верујеш да оволицна речица може сав кукуруз 
да поплави. Зато су ’91. из општине и два села дала 
паре за нови мост. Била дрвена ћуприја. Више ње 
крајпуташи које ти тражиш. Три комада. Сад су 
они под обалом новог моста. Близу је. Одавде, 
из Давидовице, кренеш путем за Угриновце пар 
километара. Нема лутања. Пратиш речицу низводно 
и код моста станеш.“

То је кратки увод мог водича и вршњака 
Милутина Радовановића из Давидовице. 

Пут је широк и добар. Испод моста бујно 
растиње. Милутин тражи по познатом терену. 
Налазимо само један стуб, пирамиду црвеног 
камена. Осталих нема. 

„Мора да их је вода однела. Сећам се пре пар 
година били су ту, један крај другога. Ко зна кад је 
нови мост прављен, шта се с њима догодило“, рече 
Милутин и поче да чупа траву око крајпуташа. 

Тесаник црвеног камена, пирамидалног облика. 
Висина 86 центиметара. Ширина на дну стуба 
27 cm, при врху 25 центиметара. Дебљина камена 
17 центиметара. На лицу уклесан тролисни крст 
(20 х 15). Крст је леп, али оштећен на лицу пирамиде. 
С наличја, истоветни орнамент. 

269



Испод крста урезана су слова:
СПОМЕНУ ГА
ОТАЦ
ЛАЗАР
И МАТИ
ЈУЛКА
У 1924 Г
На полеђини, окренут обали крст горе поменут 

и уклесане речи:
ВОИСЛАВ
МИЋОВИЋ
ЖИВИ 22 Г
ПОГИБЕ 21
НОВЕМБРА
 191 (оштећени камен крије тајну о којој се 

години ради)
На јужној бочној страни, леп крст – свећњак 

44 cm. Са северне стране леп рад вазе са цвећем.
Мићовићи су из Угриноваца. Могуће је да је 

младић из тог села које је од моста удаљено пар 
километара. Несрећника је смрт задесила очигледно 
на овом месту. Можда се у води удавио или као 
војник погинуо јер био је пунолетан. Уклесано цвеће 
говори да је умро у цвету младости. Родитељи жале 
за њим.

Да су поменута два крајпуташа сачувана, прича 
би сем почетка имала и свој крај.
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РЕЉИНЦИ II

На Градини

Како се пењете у брда, Рељинци се све више отварају. У овај крај удала се 
рођена сестра цара Лазара, Драгиња, у кућу Мусића. Родила је два сина, 
Стефана и Рељу. Браћа су упамћена и забележена у српској историји, епском 
песмом и именом села, Рељинци.

На потесу Ковачево брдо, у Дамљановићима крајпуташ. Спомен је 
дуго самовао у потоку, али су га Драган и Мирјана, са децом и унуцима 
преселили на Градину, на руб ливаде Дамљановића, између багрема и 
прескоске (прелаза). То се догодило релативно скоро, 2005. године. Сиви 
камен правилно отесан. Правоугаона форма, 90 х 35 х 21 cm. На темену 
спомена јабука (главица) 10 х 17 cm. Можда је крајпуташ имао капу, али је 
временом отпала. Прошле године белег је учвршћен бетонским постољем, 
65 х 39 х 12 cm.

Лице спомена гледа врхове Острвице. Назире се у плитком рељефу 
тролисни крст, 32 х 26 cm. Име и презиме уклесано у три реда: Дамљан 
Дамљановић. На десном боку урезан грчки крст, 20 х 12 cm, испод у девет 
редова пише:

СПОМЕ / Н УРА / СИН / БОГДА / Н И СИ / НОВА / Ц ГОЈ / КО 19 / 20  Г.
Канали слова поцртани црвеном бојом, а пушка (леви бок) за време 

пресељења спомена у црно. На поменутој бочној страни уклесана пушка без 
бајонета „орозара“ има висину 80 cm. Леђа крајпуташа окренута раскрсници 
сеоских путева и без обележја.

Дамљанов син Богдан живи у Аустралији и свако лето долази у Рељинце 
на летовање. Други уписани, Гојко, остао је на селу. Он је отац Дамљановић 
Драгана. Укућани говоре да је Дамљан кости оставио у време I светског рата, 
на реци Дрини у околини Вишеграда...

Његово име уклесано је у спомен плочи храма Светог Архангела Гаврила 
у Заграђу.
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РЕЉИНЦИ III

У долу сам

На потесу Пискавица, испод куће Боривоја Мијаи-
ловића, под брдом у долу, до пута који одлази, има 
камен. Кажу стар је, можда и гроб. Боривоје прича 
и показује да су се Мијаиловићи са оних брда преко, 
преселили на ову сунчанију страну и заветрину, 
својој земљи 1977. године. Биљег јесте њихов пре-
зимењак, али он ништа више не зна. „Давно је то 
било, ко да памти!“, показа ми место и оде. 

Усправан, дубећи камен, сив и релативно очуван. 
Његове мере су: 73 х 30 х 17 cm. Заобљено постоље 
крста наставља се уклесаним правоугаоним рамом 
27 х 32 cm. Седам редова слова уцртаних „каменом 
муком“, што је уочљиво. Тврдоћа материјала и 
приручан алат, а можда скромна писменост аутора 
каменописца, последица су неједнаких, не лако 
читљивих слова упркос очуваности радне површине 
камена.

СПОМЕНДИ
ЖЕ ПЕТАРМ
ИЈАИЛОВИЋ
СВОМСИНУМ
ИЈАИЛУ ЖИ
ВИ +8ГАУМ
РЕ 1891 Г
Сва уклесана слова исте су величине и нема 

тачке и зареза. У први мах се учини да је број осам 
уписан као римско X (десет). Издигнута земља 

испод камена помишља на хумку, иако нема 
доњака (надгробне плоче) да је ту неко сахрањен. 
Због оскудних података за ово место и покојника, 
потражио сам у Државном попису становништва, 
Окружје рудничко, срез качерски, општина загра-
ђска, Рељинци:

„Јован Мијаиловић, земљоделац, стар 28 г. жена 
Јека 21. г. син Радослав 8 г, кћи Драга 15, браћа Сима, 
Андрија, Тома и најмлађи Петар стар 15 година.“ 61

Млади Петар Мијаиловић је имао преко 40 
година живота у време подизања обележја свом сину 
Мијаилу. Његов наследник био је премлад да буде 
учесник неког од oтаџбинских ратова 1876–1885. 
Због тога се искључује да му је подигнут крајпуташ 
као ратнику. Можда је Мијаило несрећно изгубио 
живот. Овај камен сећа на то место или чува кости 
покојника јер у то време сви умрли неприродном 
смрћу сахрањивани су ван сеоских гробаља.

61 Државни попис становништва 1862/63, Општина Горњи 
Милановац, приредила мр Ана Столић, Музеј рудничко-
таковског краја, Горњи Милановац, 1997, стр. 320, бр. 84.
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РУДНИК I–V

Нико именован, сви заборављени

Постоје четири локације крајпуташа на Руднику.
У варошици, преко пута куће Симе Кецмана, 

до кафића „МАГ“, постоји мало двориште зарасло 
у растиње. То је плац неког руског емигранта, Стева 
обућара. Варош одавно нема обућарску радњу, а 
наследници ову урушену кућицу ретко обилазе...

Окренут улици, усамљен стуб камена урастао у 
траву и отпатке од пластичне амбалаже. Црвенаксти 
камен висине 95 cm. Наличје (ширина 30 cm) нема 
слова ни знакова. Бочне стране (дебљина 15 cm) 
такође су празне. У лицу спомена се назире уклесани 
тролисни православни крст, 30 х 15 cm. У њему још 
један мањи урез крста 10 х 10 cm. 

Испод је 10 редова. Може се прочитати само шест:
ОВАЈ СПОМЕН
ОБНОВИСЕ
РАНЂИЈА И
СЕСТРИЋ ИВ
АН РАДОЈЕВ
ИЋ 1911Г.
Међу овим редовима сигурно је била уклесана, 

сем имена погинулом, и година и место страдања.
Споменик је обновљен пре балканских ратова. 

Могуће је да је крајпуташ намењен учеснику 
Јаворског рата, а Радојевићи су бројна фамилија и 
још их има под Рудником.
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Други локалитет рудничких крајпуташа и 
усамљених надгробника је на раскрсници путева 
за Варнице, Брезовицу и варошицу. Тачније, између 
управне зграде „Острвице“ и старе пекаре.

Оборен стуб клесаног камена. Боја сиво-жута. 
Дужина два метра. Ширина 45 cm, дебљина 30 cm. 
При врху стуба урезан крст као канал да у њега 
може стати кажипрст. Форму опцртава круг уклесан 
длетом. Стари Рудничанин и одлучан познавалац 
ове регије, Мирослав Марковић Лаф, донео је у Музеј 
текст који се односи на овај спомен. Причу куцану 
на старој ћириличној машини добио је од Владете 
Коларевића из Брезовца. Како му је приповедао 
Драгомир Гавриловић (1907–1983) из Босуте, његова 
фамилија је од старине род са Даниловићима 
из истог села и Недељковићима из Јеловика код 
Аранђеловца, а потичу од неког Филипа који је 
дошао у Босуту после Сјеничке битке 1809. Филип 
се са синовима Гаврилом, Данилом, Недељком и 
Радованом настани у доњем делу села, данашњи 
„Даниловићи“. Браћа су била учесници свих бојева 
у време Првог и Другог српског устанка. Зна се 
поуздано да су војевали на Руднику и Љубићу. За 
време кратког примирја друге борбе за Рудник (1815. 
г.), најмлађи њихов брат Радован, носећи им хлеба, 
спази једног Турчина, некако из папрати припуца на 
њега и рани га у руку. Овај узврати кубуром и убије 
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га. Браћа га сахране на месту погибије и подигну 
му дубећи камен. Од милоште звали су га Ракић, те 
Рудничани то место зову „Ракића гроб“. Име овог 
надгробника и незваничног топонима планине 
само знају најстарији из варошице рудничке. И они 
одлазе носећи са собом овакве приче у заборав...

Издвојенија локација крајпуташа је на излазу из 
варошице, путем наниже ка Јарменовцима и Тополи. 
Са десне стране пута, када се прође мост, уз радњу 
каменоресца Сима Бакића. 

Група три спомена од истог сивог камена 
обраслих маховином и лишајем. Један стуб рела-
тивно усправан, остала два обла положена у земљу. 
Стубаш има испупчење (главицу) за наставак, тзв. 
капу. На источној страни урезан је крст, 35 х 25 cm. 
Остале стране су празне као и на ова два оборена 
белега.

Може се посумњати да је ова група у ствари 
гробље, али то је мало вероватно. Пут је близу, 
речица Јасеница испод и овде никада није било 
гробаља, чак ни најстаријих из времена рударских 
досељеника. Могуће да су они надгробници, али се 
доњаци, надгробне плоче не назиру. 

Каравански транспорт овим стазама кириџија и 
рабаџија из времена после 1830 г. може нешто више 
да наговести...
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РУДНИК VI–XII

У засеоку Градови, потес Стубло. То је назив за 
старо српско насеље (махала) које је имало преко 20 
цркава, од којих пар католичких. Становништво је 
живело од рударства и овај локалитет богат је водом. 
Од четрдесетак махала само је махала Стубло (чесма 
се тако звала) задржала своје име до данас. 

То су подаци које сам добио од својих водича, 
Драгана Ч. Милића и Мирослава Лафа Марковића. 
Пут је чврсте подлоге и вујуга силазећи у долину. 
Још има живих кућа. Својом уређеношћу издваја се 
родни праг Драгана Недељковића, власника хотела 
„НЕДА“ на Руднику. Ту, на десној обали Јасенице, 
видљиви су остаци темеља цркве за коју се прича да 
је католичка. Извор Јасенице у близини, задржао је 
турски назив, теферич (излет поред воде).

Из усека обраслог дивљом купином где је 
црквиште, поглед „вуче“ лево, на запад, ка стрмој 
страни брда која је густошумовита. После неколико 
минута тражења, два поменута времешна водича, 
доведоше колегу историчара Александра Марушића 
и мене до правог места. Висок, леп, четвороводни 
стуб на две воде, затупљеног врха. Белина кречњака 
оплемењује ову пустахију. Лицем накренут истоку, 
надгробник има висину 2,34 метра. Одолева 
земљиној тежи да не падне, јер је продужетак стуба 
бар 80 cm укопан у земљу. Бочне стране (17 cm), 
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север-југ, празне су као и леђа дубећег камена 
(ширина 41 cm).

Лице спомена има крстолико обележје уклесане 
сунчане представе човека 20 х 20 cm. Човек сун-
цокрет, са 18 уреза латица. Форма је кружна, на 
глави човеколике фигуре урезана два стилизована 
ока и уста, врло мало развучена у осмејак. 

Средишњи део горње половине плитког рељефа 
украшен крстом „шапа“ 34 х 32 cm кога заокружује 
круг са 21 уклесаним зупцем (лиском). Испод, у 
правоугаонику 27 х 32 cm, урезано четири реда 
слова:

О В Д Е  П О Ч И В А Е Т
М А Р К О  Ж И В Е О  9 Г
С И Н С Т Е В А Н А П Е Т Р 
О В И Ћ А  С П О М Е Н 9 Г 
Редови су правилни, лице спомена нагнуто 

под углом, заклоњено од кише и сунца, сачувало је 
очуваност натписа. Нема уписане године. 

Источно од овог надгробника, на десетак корака 
је сиви тесаник купастог облика, тзв. „пирамида“, 
грубо обрађена. Леђа и бочне стране празне. Лице 
(исток) има кружну форму крста шапа 22 х 22 cm 
који је уклесан до дубине 1,5 cm. Испод, лево и 
десно, два мања крста истог облика 12 х 12 cm. Ова 
два крстолика знака у лицу спомена нису се видела 
док нисмо рашчистили велики слој опалог лишћа. 

Даљим откопавањем установљено је да нема уреза 
слова или године. У близини овог обележја, нашли 
смо три надгробне плоче релативно правилно 
отесане. То је црвени лапорац из јарменовачке 
реке. Наши водичи рекоше да је Хајдучка чесма 
изворишни део реке јарменовачке. Ту су били стари 
рударски радови и обилни извори који су данас 
каптирани.

Дубоко у шуми, 40 корака западно, постоји 
пет надгробника, тзв. белега тамно сивог камена, 
обрасла маховином. Три су потпуно примитивне, 
расцепљене плоче пободене у земљу без знакова 
хришћанских обележја. Занимљива су два преостала 
стуба, преломљеног врха 40 х 26 х 10 cm без слова 
и бројева. У централном делу ове групе издваја се 
сиви стуб, 70 х 30 х 8 cm, облог врха. Он има у лицу 
плоче лучно и грубо урезана три једноставна крста. 
У рељефу крст „шапа“ 21 х 21 cm. Испод још један 
једноставан крст, затим два реда слова:

Ј А Н
О Н
Надгробник има гробну плочу, односно њен 

опсег сивог крупнозрног пешчара, 130 х 70 cm. 
Жиле дрвета „одгурале“ су својим урастањем опсег у 
страну, изван линије равнања са надгробником. Ова 
локација скривена у брдима, потврђује постојање 
живота и близину богомоље у давним временима. 



Усамљени надгробник од белог кречњака издваја се 
лепотом и материјалом. Покојник је припадао вишем 
сталежу од осталих затечених, данас пописаних. 
Можда их је „покосила“ нека болест или бој, ко зна...

Постоји у библиотеци Музеја занимљива 
књижица „Рудник у прошлости“ 62, где се помиње 
„стари споменик у Стублу“. Аутор наводи да је „у 
долу под Марјанцем, остао један стари стуб писан 
старом ћирилицом. Година је означена словима. 
Натпис: „ЗДЕ ПОЧИВАЕТ РАБ БОЖИ РАДОВАН 
СИН СТЕВАНА ПЕТРОВИЋА ВА ЛЕТО 1744“. 
Прилог је илустрован фотографијама Драгише 
Милетића. Пошто се наша тумачења порекла овог 
споменика разликују, поштујући име аутора и 
временску одредницу када је књига објављена, пре 
три и по деценије, те очуваност камена у то време, 
ову назнаку уводим као прилог истраживања.

Лаф Марковић и Драган Ч. Милић ово моје 
„рудничко путешествије“ завршили су сећањем о 
постојању о једном спомену на локацији Дуга њива. 
Причало се да је ту погинуо, несрећним случајем, 
извесни Јово Богићевић, пре Карађорђевог устанка. 
Надгробник је био од пешчара, али га је, по њиховој 

62 Момчило М. Радојевић, Рудник у прошлости, Београд, 1971, 
стр. 24–26.
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причи, ковач Светозар Марковић искористио за 
тоцила, јер није имао чиме да оштри свој алат. Све се 
то збило уочи Другог светског рата, када је пешчар 
поменути ковач распарчао у комаде. 
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РУДНИК XIII И XIV

под крошњама, два очувана белега тесаног камена. 
Крупнији, очигледно подигнут мушкарцу, има 
мере 135 х 55 х 19 cm. Овај четворострани стуб са 
завршетком на две бочне стране од свог најширег 
дела до врха шпица надгробника има 52 cm косине. 
Наличје и десни бок спомена су празни. Лева 
бочна страна са уклесаном кубуром (41 cm), цеви 
окренуте земљи. Лице у рељефу крста облика шапа, 
27 х 29 cm. Крстолико обележје има кружну форму 
дубине 0,5 cm. Доњак (надгробна плоча) не постоји. 
Када се разгрне опало лишће, познаје се првобитна 
боја камена који је црвенкаст, али је по осталим 
површинама патинирао у сиво плаво и жуто зелено.

Нижи стуб је преломљен у свом врху. Сливање 
воде направило је свој пут низ пуцију камена. 
Временом, лед ће располутити камен. Леђа и бочне 
стране спомена су без трагова орнаментике. Лице 
надгробника, окренуто истоку, украшено крстом 
у кругу 25 х 27,5 cm. И овај белег нема доњак. 
Исклесан је од истог камена као претходни.

Данас у Корушцу нема кућа. На Руднику постоји 
једно домаћинство Даниловић Радомира који је у 
даљем сродству са Стојаном и Стојанком. Описано 
место усамљених надгробника скровито је. Понекад 
прође близу њега неки ловац или љубитељ шумских 
јагода који овде сезоном има у изобиљу. 

Два пензионера, оба Марковићи, Мирослав (Лаф) 
и Зоран, одвели су ме до најскривенијег места за 
надгробнике рудничке планине. Потес Корушац 
је простран и пуст. На правцу за Варнице пре 
спуштања ка Острвици, скретање десно, води вас 
утабаним туцаником. Некада је овуда пролазио пут 
за Београд, данас се силази у долину до Јарменоваца.

У овом одредишту северозападно од Штурца 
(1132 m), постоји локалитет Стојановци. Добио је 
име по брачном пару, Стојану и Стојанки Дани-
ловић, сину и снаји родоначелника Данила Карауле, 
одакле им презиме Даниловићи. Стојан и Стојанка 
беху имућни али, на жалост, нису имали потомака. 
Живећи у првој половини XIX века оставили су 
завет да буду сахрањени на пространој ливади 
њиховог имања. Од пропланка је постала густа шума 
и прича познавалаца овог краја о традиционалном 
саборовању у Стојановцима. Народ се окупљао 
сваке године на вашаришту уз песму, надметање у 
клису, бацању камена с рамена и трговине стоком. 
Све је тако било до почетка Другог светског рата.

У овим временима наћи два надгробника у 
Стојановцима, подигнута мужу и жени, Стојану 
и Стојанки, врло је тешко и готово немогуће, јер 
ретко ко од Рудничана зна за ово место. Поучени  
упорношћу, нашли смо га. На ивици густе шуме, 
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Између Бољковаца и Ручића, са леве стране пута, 
скупина шест крајпуташа, стубова од врановачког 
камена. Лицем гледају „Црвену земљу“. Леђима 
окренути кућама Лазаревића. 

Најнижи је и најоштећенији и издвојен од групе. 
Немогућ за читање, нема сачуваних уреза и знакова. 
Димензије 40 х 20 х 29 cm. 

До њега, обрастао стубаш, очигледно, као 
и остали у групи, премештен на ово место, или 
учвршћен на старом, јер су свих пет повезани 
темељом као ојачањем. Лице спомена умножен крст 
са стрелицама. Димензије у плитком рељефу су 
38 х 28 центиметара. Испод је 13 редова слова:

СПОМЕН / ВУЈАДИ/ НА ЈОВАНО / ВИЋА ИЗ 
РУ / ЧИЋА КОИ ПО / ЖИВИ 48 Г / А РАНИ СЕ У 
/ БОРБИ НА ДУ /…………. ./ …….. (два оштећена 
реда) / 1876 Г УМ / РЕ НА ДУЧЕ / ЊУ У СВИЛАЈ / 
НЦУ.

Десни бок има пушку и бајонет на цеви. Леви 
бок и наличје су празни.

Најоштећенији спомен је до њега, незаустављиво 
се круни. Наличје је уништено и назире се да је 
ту била уклесана стојећа фигура. У левом боку 
се пушка плитког уреза, висине један метар, без 
бајонета. У десном, врло оштећеном боку, има 15 
редова слова и може се прочитати свега неколико:

ОВАЈ СПОМЕН ПОДИЖЕМО ЖАЛОСНИ, (4 
реда нечитљива), ЂУРЂЕВИЋА МАЈА 1888 Г.

Лице камена је потклобачено и на удар осећа се 
шупљина камена. Назире се крст у рељефу (42 х 30). 
Од сачуваних слова чита се:

СТАНИ ПУТНИЧЕ СТАНИ ТУ И ПРОЧИТАЈ 
………………. (даље нечитљиво; пет редова) 
БАТАЉОНА ПЕТРОВИЋ.

Четврти у реду има висину 150, ширину 39 
и дебљину од 23 центиметра. Најбоље је очуван. 
Наличје и леви бок празни. У десном боку плитки 
урез бајонета на пушци, висине 120 cm. На пут гледа 
умножени крст, димензија као на другом споменику.

ОВАЈ / СПОМЕН / ПОКАЗУЈЕ / ВОЈНИКА I 
КЛА / СЕ III ЧЕТЕ II / БАТАЛИОНА ЈО / ВАНА 
МИРКО / ВИЋА ИЗ РУ/ ЧИЋА ОН ЖИ / ВИ 23 Г 
ПОГИ / БЕ У РАТУ ТУ / РСКОМ 26 АВ / ГУСТА 1876 
Г / НА ШУМАТОВ / ЦУ СПОМЕН / ПОДИЖЕ МУ / 
БРАТ МИЛАН / МИРКОВИЋ.

Највиши стуб, претпоследњи у низу, има мере 
180 х 44 х 25 cm. Врло урушеног наличја. По отпалом 
делу претпоставља се да је иза био лик фигуре 
мушкарца. Лева, бочна страна укруњена и назире се 
крст у рељефу 40 х 15 cm. Испод је 11 редова слова, 
нечитљивих.

СТАНИ ПУТНИЧЕ ТЕ ПРОЧИТАЈ СПОМЕН 
КОИ ПОКАЗУЈЕ ВОЈНИКА II КЛАСЕ ЈОВАНА 

ВУЧИЋЕВИЋА ИЗ ОВОГ СЕЛА РУЧИЋА КОИ 
ЈЕ ЖИВИЈО 23 Г А У БОРБИ У КОРА…. НА 
ДОУШЉЕВУ 1876 Г У ТУРСКОМ РАТУ.

Последњи у низу једини има сачувано обрађено 
наличје умноженог крста, вишеструко, целом 
висином стуба (122 cm). Десна, бочна страна (30 cm) 
има једноставан грчки крст (20 х 20). Леви бок 
празан.

Спомен је од истог камена као и претходни, 
али најсиромашнији ликовно и врло примитивно и 
плитко исклесан длетом. Испод крста (20 х 23 cm):

„1800 ЗА + ЖИВОТ А ЖИ СТОЈКОВИЋ ИЗ 
РУЧИЋА СПО.“

Овај крајпуташ, у великој породици је најста-
рији. Већ је био ту или је први премештен. 

РУЧИЋИ

Велика породица
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СВРАЧКОВЦИ

Див од Лазића

Можда најлепши крајпуташ горњомилановачке 
општине. Од траве до врха капе, измерено је 198 cm. 
Колика је дубина пободеног стуба у земљу, може се 
само претпоставити.

Прелепа орнаментика. Удубљена плоча спо-
меника са 189 слова и знакова. Чистоту уклесаног 
наглашава 23 реда текста, од тога осам у полукругу 
правилно распоређених. Није се грешило у писању 
великих и малих слова. Прија оку овако очувано 
мајсторство заната. Многи данашњи каменописци 
постали су „машинци“. Требало би пред овим жутим 
пешчаром да уче ритам композиције постављених 
слова.

„Овај споменик показује храброг витешког сина 
Павла Ж. Лазића из Сврачковаца, наредник I чете III 
батаљона X-ог пука II поз. народн. војс. Поживи 37 г. 
+ Освети Косово, Македонију, Албанију, јадранско 
пристаниште а погибе борећи се са Бугарима на 
буко...“

Рам читајуће плоче широке пола метра 
украшавају 23 цвета обојена црвеном бојом. Они 
се гранају равномерно, лево и десно, из саксије 
нацртане при дну стуба, „моловане“ у плаво. 

Са левог бока (пречника 23 cm) вијуга још једно 
цвеће из саксије до под врх капе крајпуташа. Овај 
кров на четири воде правилни је правоугаоник 

43 х 29 cm. Капа је по средини напукла. Све време ту 
се мувао гуштер уживајући у сунцу пролећа.

На десној бочној страни уклесана слова. Када се 
загребе маховина, појављују се плава и оранж боја у 
каналима удубљења. Од врха наниже чита се:

„Војевали 23. јуна 1913. г. Бог да им душу 
прости.“

„Спомен му подижу отац Живојин брат Филип 
и син Радиша 1914.г“

Од свих слова, ова се у почетку теже читају. Али 
су једина која су сачувала свежину боје којом су 
исцртавана.

Име, презиме и чин коме је намењен спомен је 
уклесан и обојен оловном бојом.

На раскрсници, окренут родном селу и истоку, 
војник са шајкачом на глави у ставу мирно, погледом 
говори где су куће Лазића, најбројније фамилије у 
Сврачковцима.



СВРАЧКОВЦИ II

Достојни потомци

„Није он наша прва линија породице. Живоин 
Илић јесте одавде, предак бројне фамилије Илића. 
Деда је увек говорио да је он наш. Овај крајпуташ је 
уз главни пут. Никада нисмо ни помишљали да га 
померимо. Покосимо траву око њега. Пре двадесетак 
година смо га исправили да чвршће стоји. Он 
чува двориште. Ми смо га украсили и заштитили 
дрвеном оградом...“

То је прича Јована Илића из Сврачковаца, мог 
домаћина. Ретко је, нажалост, срести да наш народ, 
крајпуташ, ако га има на свом имању, одржава и 
чува. Зоран је млад човек и ту навику поштовања 
претка пренеће сигурно и на свог сина који је тек 
закорачио у средњошколце.

Преко пута школе, види се леп стубаш у дво-
ришту. Камен је са Парца и црвенкаст.

На пут гледа мушкарац, геометријски, оштро 
исцртан длетом. Руке уз тело. Висина фигуре 150 cm. 
На глави капа. Лице без грча и осмеха. Уши јако 
изражене. Униформа са два реда дугмади. 

Изнад главе лучно пише: Живоин Илић.
Ширина стуба 38 cm. Висина 160 центиметара. 

На темену, крајпуташ има наставак, испупчење за 
могућност углављивања капе спомена. На исток 
окренут крст, троструки у једној основи, висине 
65 cm. Около као рам, прати га изрезбарена шара. 
Испод су слова:

ПРИЂИТЕ П / УТНИЧЕ И Ч / ИТАЈТЕ ОВ / АЈ 
СПОМЕН / ИК  КОИ  СЛУ / ЖИ У АРМ / ВРИЖИВИ 
/ 39ГУМРЕ УПО / ЖРЕВЦУ / 1894 Г СПОД / ИГОШЕ 
БРА / ЋА  МАИЛО / И ЈОВАН 189 / 4Г.

Уобичајена „мера“ крајпуташа је између 14 
и 16 редова слова. Дешава се, зависи од мајстора 
каменописца, ако није вичан правопису, да „омане“ 
у граматици или правилном називу појмова.

У наставку шестог на седми ред, поједина слова 
су оштећена и нечитљива. Треба да пише: „у армији 
а поживе...“ За име места Пожаревац, изостављено је 
једно слово а. Уместо Маило, логичније је да се брат 
звао Миаило. 

Северни бок има крст и пушку окренуту увис. 
На јужној, бочној страни, уклесан пиштољ, карбитна 
лампа и ашов. Знаци заната.

Близина планине Рудник (вађена руда олова и 
цинка јамским радом) и села Сврачковци, наводи на 
помисао да је Живоин био рудар. На основу натписа 
чита се да је Живоин преживео Српско-турски рат, 
тзв. Јаворски (1876–1877.), Српско-бугарски оружани 
сукоб 1885. Он је страдао 1894. г. Био је престар за 
војску, 39 година. 

Може да се нагађа да је мобилисан у Пожаревцу 
или га је судбина тамо навела.
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Силазећи са Рудника, пред видокругом табле за 
предузеће „СПЕКТАР“, са горње, десне стране је 
њива Јола Илића. У њој цер и крајпуташ. Парцела је 
од скоро посед Драгана Тодоровића. Кућа бивших 
власника, Илића, најближа је. Тараба их дели. 
Најстарији у кући, седамдесетогодишњи Петар рече 
да овај спомен-њиваш припада Илићима.

„Некада смо, до 1977. године, живели у брду 
прекопута, изнад Деспотовице. Данас је горе три 
куће Филиповића и две викендице Илића. Овај 
крајпуташ подигнут је стрицу Јездимиру. Наменио 
га мој отац Микаило и његови кућани.“

Црвенкаст, тврди грабовички камен. Висина 
стуба до капе 135 cm. Капа спомена има мере 
15 х 50 х 40 cm. У лицу стуба (ширина 40 cm) 
плитки рељеф стојеће мушке фигуре. Војник држи 
руке уз тело, и без личног је наоружања приказан. 
Униформа закопчана, шест стилизованих дугмади. 
Лице нема осмех и бркове. На глави мала капа, изнад 
лучно у камену пише: Ранко Илић.

Десни бок (16 cm) има цветну орнаментику 
у кружној форми, пречника 12 cm. Испод је урез 
пушке и бајонета (90 cm). 

Супротна, бочна страна богатије украшена 
орнаментима. При врху стуба правоугаона шара 
32 х 13 cm, слична пракљачи, али, пошто је знамен 
намењен мушкарцу, та могућност је искључена. 

У средини ове стране, цртеж длетом пиштоља 
цеви окренуте земљи. Дужина оружја 30 cm. При 
дну знамена постоји стилизација рударске лампе, 
карбитуше (30 х 12 cm), што је реална претпоставка 
да је покојник био рудар. Сврачковци су удаљени од 
планине Рудник и рударског насеља свега 5 km.

Леђа дубећег камена окренута западу. Орна-
ментисани рам у цик-цак линијама правоугаоника 
34 х 42 cm. У његовој унутрашњости плитког ре-
љефа звездасти, поновљени крст (33 х 27 cm) са 
постољем. Поменута страна испуњена у наставку 
уклесаних 14 редова слова: „Овај жалосни споменик 
Ранка Илића из Сврачковаца рођен 1836. г. а погибе 
на Јавору 1876. г. бранећи своју отаџбину у свои 28 г 
као каплар овај спомен подиже му брат Стеван И л.“

Занимљива је прича Петра Илића о својим 
прецима. Он за овај крајпуташ Ранку Илићу прича 
да је посвећен његовом стрицу Јездимиру. 

Јездимир јесте учесник Ослободилачких ратова 
Србије, али знатно је млађи, погинуо као редов у 
Балканским ратовима. 

Још један Илић, Чедомир, заробљен у Првом 
балканском рату, умро у Младеновцу, 1915. при 
спровођењу у заробљеништво.

Ови подаци, преписани су са спомен плоче 
ратника 1912–1918. у цркви Свете Тројице у Мајдану 
(уписано и село Сврачковци као парохијско место).

Вероватно као деца, укупно њих деветоро, од 
Микаила наследили су причу да се њихов отац, 
односно стриц Јездимир, није вратио из рата, али да 
је овај дубећи камен вечна успомена на њега ...

СВРАЧКОВЦИ III

Е мој, Ранко!
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СВРАЧКОВЦИ IV

Дванаест незнаних почивају

Испред школе налазе се три камена обележја. Један 
спомен посвећен је Милошу Ђурићу из Невада који 
је погинуо од Немаца 1941. године, а други Радошу 
Филиповићу (1926–1945.), борцу 21. српске ударне 
дивизије.

Између њих спомен надгробник. Изузетно 
обрађен и очуван четворострани стуб са завршетком 
на две бочне стране. Бели се мермер „венчац“ са 
Букуље. Ово обележје високо је 142 cm, дебљина 
камена 20 cm. Споменик спојен из три целине. 
Вршни камен има ширину 27,5 cm. На обележју, на 
лицу спомена, издваја се камена пластика двоглавог 
орла (37 х 25,5 cm) са крстом, краљевском круном и 
оцилима.

Испод је уклесано 12 редова слова поцртаних 
црном бојом: „Под овим спомеником скромним 
дугом народне захвалности бораве вечан санак 
седам, по имену незнаних али по делима славних 
јунака Тимочке Дивизије, који овде падоше 1915 г. 
бранећи слободу народа свога.“

Текст се завршава украсним орнаментом, на-
ставља на средњем камену на којем пише: „Спомен 
подижу Милован Миловановић из Велеречи и 
Миленко Тодоровић из Сврачковаца за успомену 
незнаним јунацима.“

Једноставна кратка, уклесна линија (15 cm) на 
истој површини визуелно раздваја следећа три реда: 
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„Народ који има такве Великане уме и да штује 
Јунаке незнане.“

Најшири, први у основи камен, висок 13,5 cm 
и има мере 52 х 37 cm. Ова троделна пирамидална 
композиција је монтирана на велики грубо, 
отклесани црвенкасти камен висине 78 cm. Бочне 
стране празне. Леђа спомена имају уклесану поруку: 
„И у овој костурници је 5 ратника Дринске и 3 
Дунавске дивизије 1930 г.“

Близина друма указује да су незнанци довежени 
на ово место или у непосредној близини изгинули. 
Дописан податак, 1930. г. када је спомен надгробник 
подигнут, допуњава се уписом још петорице 
српских јунака из друге јединице који су такође 
на овим просторима страдали борећи се за Крст и 
Отаџбину.

Између магистрале и школе, ово видно над-
гробно-крајпуташко обележје, уређено је, одржава 
се и деца га често обилазе. 
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СВРАЧКОВЦИ V

На истом месту где је очувани крајпуташ „Милорад 
Лазић војн X пука“ постоје остаци још једног. Он је 
преломљен, вероватно физичким ударом, јер мате-
ријал од кога је клесан, грабовички камен врло је 
постојан.

Овај крајпуташ подигнут је у исто време, рад 
је истог мајстора као и његов крајпуташ комшија. 
Нажалост, из земље вири део спомена. Висина одва-
љеног камена 38 cm, дебљина 18 cm, ширина стуба 
45 cm. Лице спомена има 7 редова читљивих  и дубо-
ко уклесаних слова: 

НА СИТНИЦИ
13 НОВЕНБРА
              1914 Г.
СПОМЕН МУ
ПОДИГОШЕ
ОТАЦ ЛАЗАР
БРАТ СА ТВОЈИМА
Први ред, изнад ових седам редова слова је пре-

ломљен али се чита: ОДЕ МЛАД
Лево и десно, уклесани текст украшава орна-

ментика, као стилизовани рам. Леђа спомена имају 
уклесан цртеж стојеће фигуре војника. Видљив 
доњи део удова у ставу мирно. На боковима камена 
има трагова орнаментике.

Парче камена овог спомена, који недостаје и 
одваљен је, нестао је без трага.
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СВРАЧКОВЦИ VI

Из правца Горњег Милановца, Ибарском магистралом, између 
Сврачковаца и Велеречи, на десној страни пута, види се 
крајпуташ. Постојан капаш, црвенкастог грабовичког камена, 
165 х 45 х 23 cm. Капа спомена има мере 16 х 43 х 62 cm. Истоку 
окренута мушка фигура плитког рељефа која приказује 
војника у стојећем ставу, руку уз тело. Младић у шајкачи, без 
оруђа и оружја има висину 150 cm. Изнад главе лучно пише: 
„Милорад Лазић војн X пука“. Уз леву ивицу вертикално 
надоле „Гојковић троп ми“ а на десној ивици „мајст Живој“. На 
лицу солдата приметно бојење светлом розе бојом. Десна бочна 
страна спомена има 12 редова слова која су поцртавана плавом 
бојом.

Испод овог текста је орнамент пушке са ремником висине 
85 cm. Лева бочна страна има цветну орнаментику која вијуга, 
висине 140 cm.

Наличје спомена окренуто магистрали и ликовно веома 
лепо урађено и очувано. У плитком рељефу звездасти крст у 
кругу, пречника 15 cm. Круг чини цветни венац са 12 листова 
и 5 цветова. У горњој половини, лево и десно од крста, две 
лепезе. По боковима крајева спомена украс као рам стабла које 
цветава и има сем лиски 8 цветова. Између ове орнаментике, у 
правоугаонику 32 х 105 cm уклесано је: „Овај спомен показује 
МИЛОРАДА Л. ЛАЗИЋА из Сврачковаца храброг војника 
I чете III батаљона I поз. поживи 23 г. Јуначки освети Косово 
Маћедонију Албанију и Јадранско море погибе борећи се са 
Бугарима 14. јула 1913 г. бог да му душу прости и помилује 
амин“.

ПОГИБЕ НА
ВЛАСИНИ
КАО МЛАД
ВЕЧНИ
СПОМЕН
МУ ПОДИ
ГОШЕ ОЖ
АЛОШЋЕ
НИ ОТАЦ
ЛАЗАР И
БРАЋА ВО
ИН И РАДО
МИР 1914 г.
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У долини, између напуштене школе и гробља села 
Семедраж, са свих висова на путу ка Савинцу, виде 
се два духовна стуба. Запис и крајпуташ.

Овај капаш није усамљен. Његов живот 
продужили су преци Милићи чија је ливада. Стуб 
споменика учврстили бетонском изливеном плочом. 
Крајпуташ тесан у јаком, грабовичком црвенкастом 
камену. Истоку окренута људска, стојећа фигура са 
рукама уз тело. Глава без капе. Изнад у ореолу име: 
Војник Танасије Милић.

Висина споменика са цоклом и капом је 177 cm. 
Ширина је 40 сантиметара. У пречнику 21 cm. Ди-
мензије капе крајпуташа 50 х 45 х 18 сантиметара.

Са бока орнаментика уклесаног крста. На 
другој, бочној страни стилизована два крста, један 
испод другог. При дну стуба уписано у шест редова: 
„И његова жена Ђурђија и к ... биљин...“ Текст се 
завршава заливеном бетонском основом и није 
могуће прочитати наставак.

СEМЕДРАЖ

Војник и запис

Плоча окренута Шаранима, Дренови и Савинцу 
има текст у осам редова.

„ОВАЈСПОМЕН
 ВОЈНИКУ       Т
 АНАСИЈУМИЛИ
ЋА      ИЗ СЕМЕ
ДРАЖИ      ПОЖ
ИВИ 1899 г. ПОГ
ИНУО НА РАТУ
НА РАТНИЦИ“
И на овој широј страни текст се „улива“ у 

бетон. Не мари. Намера потомака је била искрена и 
хришћанска. Да стуб крајпуташ остане ненакривљен 
и читав. Из прочитаног лако се закључује да је ово 
још један од војске крајпуташа учесника Јаворског 
рата (српско-турски рат 1876–1877) или, можда веро-
ватније, Српско-бугарског рата 1885. године.

Тај посао препустићемо историчарима.



СРЕЗОЈЕВЦИ I

„Тито га је лично убио“

„Тако да напишеш. Слободно. Реци да сам ја рек’о, 
Милан Филиповић. Јесте, јесте, баш Броз. То ми је 
у поверењу саопштио један важан човек. Каже да је 
био присутан док се Ћопави хвалио...“

„Она слика, кад нишани на Србе у Мачви, тад је 
пуц’о у нашег деду.“

Ходајући Србијом много човек види, још више 
чује и доживи. А мени се посрећи овај бисер. С 
капије, на тромеђи Бершића, Дренове и Срезојеваца, 
поче прича о крајпуташу.

На раскрсници, од Галича према Чачку, испред 
лепог цера, у имању Драгослава Филиповића стоји 
крст-споменик. У једном комаду резан стуб, лепо 
обрађених лукова и ивица.

Спомен је заштићен оградом парцеле и хладом 
младе кајсије. Ширина плоче 40 cm, дебљина 13 
центиметара. Висина је од дна постамента до 
подножја крста 125 cm.

На источној страни лако се читају урезана 
слова:

„За успомену моме сину Средоју Филиповићу 
који часно и поштено поживи 26. год. а погибе у рату 
са Аустријанцима 5. августа 1914. год. Овај спомен 
подигоше му.“

Западна страна (наличје), наставља :

„Ожалошћени отац Саво, брат Милорад, сино-
вац Љубинко, снаје Радојка и Даринка и синовица 
Миломирка.“

Наш домаћин Милан настави казивање:
„Годину дана после дизања спомена-крајпуташа, 

ја сам се родио, као најстарији 1924. године. 
Излазимо ми увек на Задушнице и Побусани 
понедељак. Редовно палимо свеће дедама Средоју и 
Милораду.“

Прича има свој наставак да је кајсија испод 
крста најслађа и да је у комшилуку био још један 
крајпуташ.

„Ту, у Васовићима на Војимировом имању. У 
Барама, тако се та земља зове. Белег је био подигнут 
неком Радосаву, Миленку... Не сећам се. Расп’о се 
камен сам, нико га није дирн’о.“

Постојећи крајпуташ има леп, једноставан крст 
40 х 30 cm. Појавила се напуклина целим десним 
боком од подножја крста до средине камена.

„Куцкаш, куцкаш. И ја шобоћем и напук’о сам 
ко и он, веселник. Мени је 81 година. И ја сам при 
крају да знаш. Не стојте ту, печем ракију. Кренула је. 
’Ајте ’вамо да причамо.“
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Висока, непокошена трава у засеоку Срезојеваца, 
Марићи. Мештани их више зову Станићи, али сви 
носе у фамилији једно презиме, Марић.

Стуб пирамида од тамно-окер пешчара. Његове 
мере су 111 х 26 х 11 центиметара. Лице пирамиде 
има тролисно урезани православни крст и текст 
испод:

МИЛОШ
МАРИЋ
ЖИВИ 28
Г. УМРО10
4. 1915.Г
У ДОБ
ПУКУ
Наличје окренуто југу има крст исте величине и 

слова:
СПОМЕН Д
ИЖЕ БРАТ
МИЛОВАН
+1929 Г.
Крајпуташ зарастао у траву. Постоји неколико 

кућа иза, али се нико не оглашава. Стуб је у новијим 
временима учвршћен бетонском цоклом. 

Лепо место за све, па и за гроб. На раскрсници, 
а у заветрини шумарка. Од југа ветар носи мирисе 
ливада а иза види се плаветнило Овчарско-каблар-
ске клисуре.

СРЕЗОЈЕВЦИ II

Марићи и Станићи
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СРЕЗОЈЕВЦИ III, IV И V

Отац и два сина 

Овај крај заокружују две воде, Дичина и Чемерница. 
У ваздушном полукругу, Срезојевци су између 
Чачка и Гoрњег Милановца. Брдовита удаљеност од 
градова чини да су људи из овог села благодарни 
и неискварени. У то сам се уверио више пута. 
Нарочито, док смо Милан Брајовић, етнолог, и ја 
фотографисали качаре и вајате којих је у Срезо-
јевцима сачуваних највише.

„Чим ступите на главни пут, десно од 
стругаре. Види се бансек и трупци. Преко пута 
су Антонијевићи. Иза куће Милошеве вотњак и 
откривени бунар. Ту су три споменика.“

После овакве „усмене карте“, не можете да 
залутате. Наш домаћин као да нас је очекивао. 
Висока, сува фигура гологлавог старца. Повијен 
у пасу, ходао је према нама споро. Обучен у војне, 
маскирне панталоне, с папучама на ногама, пружи 
руку и рече да има 73 године. Показа руком успорено 
ка шљивама и прошапта: „Тамо су њих тројица, мој 
деда и два стрица ... ’Ајмо.“

Нисам видео овакав споменик-крајпуташ. Из 
једног комада камена, срезано је три крстолика 
обележја. У вајарску и духовну целину повезује их 
темељ – цокла. 

Дужина цокле 140 cm. Висина 24 cm, ширина 
40 cm. Камен жућкасто-зеленкаст пешчар и има 

једноставну шару по крајевима. Валовити цртеж по 
ободу с изрезбареним лишчицама на спојевима.

Мере сва три спомена су врло сличне. Разлика 
у пар центиметара. Прихватићемо средину, 
100 х 31 х 15 cm.

Први до бунара је Јовиша Антонијевић. Син 
Павлов. Лице његово највише је оштећено. Немогуће 
је ишта прочитати јер су слова окруњена. У наличју 
(запад) ситуација је боља. У крсту дуборезни цртеж 
распетог Христа. На крајевима распеће (21 х 22 cm) 
има слова: ИС – ХИ – НИ – КА. Стопала Господа 
ослањају се на дуплу лучну бордуру која опасује 
спомен са све четири стране. Испод је тролисни крст 
у кругу, венац који симболизује са 12 листова Свете 
апостоле. Пречник круга (венца) 24,5 cm. Крст са 
постољем, 29 х 15,5 cm. Јужна, бочна страна, контура 
пушке и бајонета. На супротном боку саксија са 
цвећем.

Средњи крсташ најбоље је очуван. И његово 
лице има неповратних оштећења, али се може 
рашчитати један део плоче:

ОВДЕ / ЗАНАТЛИЈА / ЈОВАН АНТ / ОНИЈЕВИЋ 
/ ИЗ СРЕЗОЈЕВ / АЦА РАБА / БОЖЈИ ВОЈНИК

Наличје „средњака“ за разлику од левог и десног 
има уклесане речи:

ГОД У НИШУ / У МЛАДОМЕ / ВЕКУ НАЈЛЕ / 
ПШЕМ ЦВЕ / ТУ СПОМЕН / ПУ ПОДИГО / ШЕ 
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ЖАЛОСНИ / БРАТ МИЛОС / АВ САТРИ СВО / ЈА 
СТРИЦА ЧЕ / ДОМИР ВОИС / АВ И ГОЈКО

Ових 12 редова слова су опцртана рамом 
39,5 х 25 cm. Изнад је цртеж крста удубљен у камену 
(11 х 8 cm). Већи крст урезан је у крстолико обележје 
и има меру 12 х 6 cm.

„Он је био басташан за сваки рад. Причали су 
да што очима види, рукама направи“, после дугог 
ћутања рекао је наш домаћин, деда Милош. 

У реду најдоњи спомен на боку има пушку, а 
на супротној, северној страни цвет који вијуга и 
на врху завршава са два цвета срцоликог облика. 
Његово лице је окруњено, али се види леп рад, шара 
по ободу камена која прави неку врсту украсног 
рама. У наличју, тродимензионални крст уписан 
знаком и три слова:

„ДУХ“.
Испод, тролисни крст са удубљеним крацима 

који чине целину три крста у њему. У центру урезано 
длетом око. У дну стуба поменутог крста постоље и 
са страна лево и десно по један цвет. Испод је три 
реда имена:

ЧЕДОМИР / ВОИСЛАВ И / ГОЈКО
Јединствена ликовна целина и породична драма.
Мајстор каменописац није потписан, али се 

географски и временски може „посумњати“ да је ово 
чудесно остварење дело Марковића из Прањана.

Повод јесте трагичан, али је место крајпуташа 
бирано и изабрано је најбоље. Уз кућу, да га обилази 
родбина свакодневно. У воћњаку где шљиве цветају 
и рађају. Крај воде, симбола вечности и чистоте, да 
им душа никада не ожедни.

Милош Антонијевић зове у кућу и, обгрливши 
Браја и мене, прича:

„Јес’, у праву сте. Да је била настрешица или 
кров над њима, можда би били за читање. Ал’ ја 
знам. Овај доњи је Павле. Он је отац средњем Јовану 
и најгорњем до бунара, Радојку. Павле је имао 
још једног сина, Милосава. Он је преживео рат. 
Извукли су се из мртви’ и Милосављеви стричеви: 
Чедомир, Воислав и Гојко. Њих четворица подигоше 
ове споменике на успомену и вечнос’. А мој отац је 
Чедомир. Ја сам ост’о на селу. Овај бунар има воду 
над водама ... Некада се седамнаест кућа напајало 
водом одавде. Има воде а нема уста ...

Шљиву крај спомења нећу да вадим. Нека је. 
Да и њима нека падне. Ко издржи дуже, камен или 
дрво, причаће. Наша се кућа никад није опоравила 
од тог губитка.“



Немају Срезојевци цркву, ни кафану, али имају 
кнегињу. Љубица Вукомановић, жена кнеза Милоша 
Обреновића, одавде је. У центру села подигнут је 
споменик овој трпељивој мајци и супрузи. Мештани 
брижљиво одржавају ту вајарску амбијанталну 
целину. 

До споменика Љубици је продавница. Испод ње 
пут води школи и наставља се ниже до напуштене 
и празне „старе продавнице“. Преко пута ове 
рушевине је кућа Николића и у дворишту два 
крајпуташа пирамидалног облика (четворострани 
стуб са завршетком на две бочне стране). 

Старица Добринка Ратковић рече да је њен муж 
Радован умро пре четири године. Сви су га знали по 
надимку Ћопо, јер није имао једну ногу. Добринка 
напомену да је она друга жена Ћопова и да све боље 
зна његов син Драган који живи у Чачку. Ипак, 
подсети да су Ратковићи дошли овде на мираз, у 
Николиће. „Спомење је подигнуто тасту и шураку 
који су се борили у I светком рату ...“

Виши четворострани стуб жућкастог камена 
има висину 153 cm.

Лице спомена гледа на исток и пут:
ЖИВАН / НИКОЛИЋ / III ЧЕТЕ / 5 

ПРЕКОБРОЈНОГ / ПУКА ПОГИНО / НА БОЈНОМ 
ПОЉУ / ОД АУСТРИЈАНАЦА / НА ГУЧЕВУ / 
16.9.1914.Г.

СРЕЗОЈЕВЦИ VI И VII

Зет тасту и шураку

Бочне стране, пречника 23 cm, ка југу има цртеж 
длетом, пушка, на супротном боку нема уреза.

У наличју (ширина 36 cm) плитко је уклесан 
занимљив дугуљасти крст 23 х 9 cm. Испод је текст 
у 10 редова слова: „Овај спомен подиже његов зет 
Веселин и синовица Славољубка Ратковић у 1929.г.“

Лице овог споменика – крајпуташа је ликовно 
богатије од наличја. При врху стуба назире се 
плитки рад великог тролисног крста.

Испод, троугласта форма прави симбол крова. 
Лево и десно од текста је „бројаница“ ниска од 18 
исклесаних срца. Њих визуелно подупиру и држе 
две конзоле.

Николић М. Живан је рођен 1889. Остале 
податке о њему који нису уписани на крајпуташу 
нисам нашао.

Други крајпуташ, пола метра од њега је нешто 
нижи, 130 cm, али су ширина и дебљина стуба истих 
мера. Истоветни тролисни крст показује на лицу 
спомена и 11 редова слова.

„Овај спомен показује Радована Николића 
наредника 3. чете II бат. X пеш. пука II позива који 
живи 40 год... (следи неколико нечитљивих слова јер 
се камен укрунио). Бугарима 6. августа 1916. г..“

У наличју се чита: „Овај спомен подигоше његов 
зет Веселин и ћерка Славољубка и унуци Радован, 
Миленко и Драгован у 1929.“
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Јужни бок има уклесану парадну сабљу, која 
означава и наглашава положај у војној хијерархији. 
Северна бочна страна напомиње:

КОД ЛЕРИ / НА У СОЛУ / НСКОМ ФР / ОНТУ 
БРАН / ЕЋИ СВОЈУ / ОТАЏБИНУ

Орнаментика овог крајпуташа је иста прет-
ходном и вишем. Рад истог мајстора, исти камен и 
година подизања, 1929.

Наша домаћица Добринка изнела је из гостинске 
собе да нам покаже урамљену фотографију. Црно-
бела слика два мушкарца, војника. „Периша 
Ратковић, трећепозивац са сином Веселином 
добровољцем у Солуну, 1917. године.“ Добринка 
рече да јој је покојни муж причао да су се у Солуну 

случајно нашли отац и 
син и тамо сликали за 
успомену. Обојица су 

се живи вратили кући. 
Веселин је после дошао 
на мираз у Николиће и 
подигао оба крајпуташа 
– саборцима који се не 
вратише у Отаџбину, 
тасту и шураку овде у 
Срезојевцима. 
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СРЕЗОЈЕВЦИ VIII

Испод Драговог брда, у Марића ливадама, на лока-
литету који се зове „Љуљашка“ постоји крајпуташ.

Додуше, само један део преломљеног спомена. 
Горња половина је сачувана, доњег дела споменика 
нигде нема. Белег камена је испод једног храста 
(границе). Мере преосталог комада су 32 х 32 х 10 cm. 
Страна која је вероватно била окренута истоку има 
занимљив урез (дубине 1 cm), који симболизује 
(визуелно, као графички знак) штит или грб 
хришћанског карактера. Назире се крст „шапа“ са 
наставком, постољем, умноженог крста.

Осталих уклесаних површина на овом комаду 
нема као ни словних знакова. Податке о пореклу 
спомена крајпуташа, његову прошлост а и садашње 
време нико у селу није знао да објасни. Око овог 
места има пар шумских путева којима се пролази 
само у сезони сече дрва или бербе печурака. Део 
камене плоче крајпуташа или надгробника је 
можда изоран у оближњој њиви испод храста. 
Претпостављам да га је сељанин (сачувани комад) 
изнео из бразде и ставио под дрво. То је најлогичније 
јер осталих комада у близини дрвета нема.

Црвенкаст камен подсећа на Равногорски или из 
Грабовичких мајдана. Миле Божовић и ја подигли 
смо парче камена међу ракље дрвета, на сигурније и 
видљивије место ради колико – толико сачуваности 
од заборава.
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Мештани говоре да је ово најстарији крајпуташ 
таковског краја. Изнад пута, пред варошицом 
Такова из правца Горњег Милановца, обрастао 
трњем и боцом, упркос близини људског ока чамује 
крајпуташ – крсташ. На стубу камена, уклесана 
груба слова од којих је читљиво: „Овај биљег подиже 
бона супруга ... драгом своме мужу Радовану 
Милутиновићу из Синошевића који је погинуо од 
воде 1831. г.“

У тој, осојној страни ливаде где је увек хлад, још 
у време Првог светског рата постојала је „ледара“. То 
је укопани тунел под косим углом. Његова дужина 
је била од пар, до неколико метара. Постојала су 
велика, закатанчена врата од кованог гвожђа. Ту се 
од зиме до лета чувао остављени лед. Он се користио 
за хлађење пића и хране у летњим данима за свадбе, 
вашаре и саборишта. У овом случају, близина села 
и таковског грма, где се сваког Пантелијевдана (9. 
август) одржава велики вашар, била је идеална. То 
место је било кобно за овог несрећника.

Дешавало се у току лета да накупљена вода 
подбије земљу и она се може урушити ако неко 
одозго наиђе. То је претпоставка за узрок овог 
несрећног случаја који се трагично завршио. Можда 
га је пиће и непознавање терена навело на пречицу.

На леђима споменика уклесана је у плитком 
рељефу глава са видљивим назнакама које 

представљају очи, јако исцртане обрве које се 
спуштају у корен правоугаоног носа. Уста су 
отворена, „развучена у веселост“. Као круна 
карактера овог крајпуташког лика је капа на глави. 
Вијугава линија са пет крака подсећа на сунце. 
Тело фигуре се наставља уклесаним крстовима 
неједнаким али правилно распоређеним да чине 
раширене руке у загрљај.

Крајпуташ није укривљен али је врло лошег 
изгледа. Од сивог љутог камена, обрастао лишајем 
и маховином. Још слова на лицу стуба камена има, 
уклесана су, али треба доста времена да се она очисте 
до читања. Драгиша Николић из Синошевића је пре 
пола века ту њиву продао Марковић Милољубу из 
Такова. После смрти оца, имање је наследио син 
Бранко. И он је умро. Кућа није угашена. Крајпуташ 
је још на месту где је подигнут. 

ТАКОВО I
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Када се крене из „горњих села“, пред првим ау-
тобуским стајалиштем после таковске школе, има 
крајпуташ. Ту су куће Пауновића. Стуб пирамида 
подигнут претку ове бројне фамилије.

Ако место није усамљено, свако ваше 
задржавање као непознатог изазива сумњу. Долазио 
ми је црн, крупан човек средњих година.

„Носим име по свом претку Пауновићу, 
Добросав. Где је овај спомен, био је некад багрем. 
Правио је велики ’лад и к’о дете сећам се како је 
мирисао у цветању. Ту се мој предак опростио од 
укућана и кренуо у рат. Спустио тешки војнички 
кофер, изљубио децу и оставио аманет. Ако се не 
врати, да на месту растанка подигну крајпуташ. 
Ништа више. Вратио се из јаворског рата, али није 
видео Таково. Стигао до Милановца тешко болестан 
од тифуса. Између Гимназије и градске болнице 
постојао је карантин. Нису биле дозвољене посете, 
транспорт болесних до својих кућа. Сахрањен је у 
масовној гробници при дну гробља у Милановцу. 
Укућани му испунише жељу и подигоше крајпуташ 
1911. године. Мој деда је његов најстарији син, Паун 
Пауновић. Мени дадоше име по претку Добросав. 
Исто нам је име на водици, Добрица. Можда сам 
због тога једини остао на имању.“

Овај крајпуташ, који се завршава правилном 
пирамидом, жути је пешчар, тзв. „ридњак“ из 

таковског мајдана. Висина стуба 110 центиметара. 
Ширина 27 х 17 cm. У челу споменика, при његовом 
врху, уклесан леп трокраки грчки крст 15 х 15 cm. 
Крајпуташ је у врло јадном стању. Потпуно је 
одвојена плоча доње стране споменика и за пар дана 
ће вероватно отпасти. Утисак неодржавања појачава 
џибра која се просипа у ливаду испод крајпуташа. 
Њу мештани овде често користе за ђубрење своје 
обрадиве земље.

„Мужу Добросаву Пауновићу спомен подиже 
породица. Жена Јела. Синови: Паун, Павле, Ста-
нимир. Кћери: Зорка, Добринка, Миланка. Година 
1911.“

Мој саговорник је имао осећање непријатности 
због затеченог стања крајпуташа. Рече да ће ових 
дана очистити камен до читања слова. Узеће цемент 
да би закрпио стуб који се круни. Нестручно 
спашавање оваквих и сличних обележја увек је 
више штетно неко корисно. Можда би било најбоље 
изместити крајпуташ дубље у ливаду, јер посипање 
пута сољу у зимском периоду и његова близина тик 
уз друм чине своје. 

ТАКОВО II

Остављеник
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ТАКОВО III

У порти испред брвнаре

Још један пирамидаш „ридњак“ од пешчара из 
Рајковог мајдана. Ретко је срести, бар у овом 
крају споменик крајпуташ подигнут у црквеном 
дворишту.

У порти цркве брвнаре стоји леп, још читав 
стуб од жутог пешчара. Класичан пример камена 
захвалног за обраду и украшавање. Четворострани 
стуб са завршетком на обе бочне стране. Висина 
крајпуташа 160 cm. са пирамидалним врхом 170 cm. 
Ширина стуба 24 cm,  бочне стране дебљина 15 cm. 
Мере у основи стуба су 35 х 35 cm. Са бокова лепо 
изрезбарени крстови и две пушке. У наличју 
спомена велики тролисни, јабучасти у народу познат 
„Лазаров крст“. Велики централни и два мања са 
бочних страна у композицији избоченог плитког 
рељефа праве представу свећњака. Једна пушка са 
бочне стране украшена је цветовима. У удубљењима 
се понегде назире „молање“ плавом бојом. И она 
ишчезава. У дну споменика чита се потпис „Иван 
М. Обрадовић“. Крајпуташ је подигнут војницима 
жртвама I светског рата (Добросав и два Рајка).

Музеј рудничко-таковског краја, почев од 25. 
фебруара 2002. године, покренуо велику акцију 
спашавања више од 70 надгробних споменика који 
су чамили у врзини и стрњаку порте иза цркве. Ко 
их је и зашто повадио и оставио забораву, црквене 
књиге ћуте. Постоји диван цртеж Ђорђа Крстића. 
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Око храма у Такову свуда су камени крстови и 
надгробне плоче. Црква брвнара је подигнута 1795. 
године на темељима старије, из 1725. године. Гробље 
је постојало и пре изградње цркве. Владика Никоман 
је 1888. године благословио да се део старих гробова 
измести и прошири порта. Вероватно није ни слутио 
да ће потоњи намесници и парохијани толико 
„бринути“ о измештању споменика. Извађени кома-
ди су коришћени и као грађевински материјал.

Завод за заштиту споменика Србије и матични 
Музеј поводом обележавања 190 година Другог 
српског устанка одлучише да васкрсле споменике 
амбијентално поставе на уласку у порту и заштите 
настрешицом. Међу тим именованим и безименим 
обележјима вероватно има неки крајпуташ. Њихова 
пређашња места „становања“ сада је немогуће 
утврдити. У међувремену, многа препуцавања око 
надгробних завршила су се њиховим измештањем са 
стазе и одлагања у доње крајеве црквеног дворишта.
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Подигнут 1958. године, овај лежећи камен-
крајпуташ посвећен је ратницима I светског рата. 
„Уздигао“ га је тадашњи директор основне школе 
„Таковски устанак“ у Такову, Михаило – Ера (родом 
из околине Ивањице). По причи мештана, Владана 
Дрињаковића (81 година) и Мићуна Смиљанића 
(75 година), стена неправилног облика 127 х 63 cm 
довежена је из порте таковске цркве. Белу мермерну 
плочу, 25 х 13 cm, са текстом је уградио њихов 
земљак, Драгојле Јовановић – Циго, каменорезац.

Повод подизања каменог белега је често 
проналажење муниције и војничке опреме на месту 
крајпуташа. Ова „тачка“ се налази на обали испред 
садашњег музеја Другог српског устанка у Такову, 
пред скретање пута ка Цркви брвнари.

Исте године када је крајпуташ премештен, 
откривена је и спомен плоча страдалим Таковцима 
у Другом светском рату.

Музеј рудничко-таковског краја је 2000. године 
наручио од фирме „МГП“ из Чачка мермерни, 
бели крст да се још видније обележи ово место. 
Крстолико обележје венчачког мермера је предато 
Месној заједници Таково. Договор је био да они 
поставе крст. То се није догодило а крста нигде 
нема.

ТАКОВО III A



ТАКОВО IV

Ту, где се привиђа

Ровине су заселак Такова. Ту су домаћинства Рако-
вића, Даниловића, Марковића, Васовића и две живе 
куће Поповића. На раскрсници Медово, на шумском 
путу за Шаране, у густој буковој шуми, скривен 
стоји крајпуташ надгробник. Сиви стуб камена 
висине 140 cm. Широк 35 cm а пречника 21 cm. На 
лицу споменика урезан крст са правоугаоним рамом 
у коме је крстолико обележје плитког рељефа. Испод 
њега у доњој половини леп рељеф два издужена 
крста шапа. Десни бок уписан крупним словима:

ПРЕ / СТА / ВИ СЕ / 30... / АП / 1848 / ГОД.
Лева бочна страна има крст мањих димензија, 

15 х 15 cm. Није лако прочитати спомен кога је зуб 
времена начео. На овом камену у 10 редова уклесаних 
пише: ОВД+ ПОЧИВАЕТ РАБ БОЖИ МИЛОВАН 
МИЛОВАНОВИЋ ИЗ ТАКОВА. У дну стуба уклесана 
је година 882. То је засигурно година подизања белега 
1882. Остаци правилно отесаног камена испред 
доњака доказ су да је ово обележје надгробник. Можда 
је постојала велика надгробна плоча.

Прича ми Радиша Раковић – Шпилер, радник 
Музеја рудничко-таковског краја који је рођен овде 
на Ровинама. Као дете сећа се те плоче. „Имала је 
цоклу од истог камена. Писало је на плочи нешто. 
Она је била из једног комада сигурно дужине 2 
метра. Не сећам се које године, неко је тај камен 
однео. Назире се само цокла а шума није била 

оволика. Пре 50-ак година ту је био чечвар, ниско 
растиње. Пред велике празнике и око поноћи овде 
се наводно дешавало, тако се прича, да се привиђа. 
Најчешће шарена рогата стока, бели коњи и 
дрекавци, што кажу стари, нечастива створења. Због 
тога ово место сви ноћу заобилазе“.

Крајпуташ гроб о коме се пише нема изворну 
причу о пореклу и постанку. Сахрањени Милова-
новић, вероватно је предак једне од две фамилије 
Миловановића са ових простора. По правилу, 
сви умрли насилном смрћу (самоубице, убијени, 
утопљеници, обешени...) сахрањивани су ван сео-
ских гробаља. Њихова гробна места су на месту 
удеса. Данас Миловановића има једна кућа у 
Мрђеници (потес низводно Дичином од каменолома 
ка Савинцу). Друго огњиште истог презимена 
угашено је. Михаило и Даринка умрли су пре пар 
деценија. Живели су на Барама, засеоку између 
Такова и Шарана, пола километра удаљеном од ове 
букове шуме.

Крајпуташи се подижу уз прометне стазе и 
путеве да их путник намерник види и обиђе. Овај 
стуб доњак је скрајнут у шумски пут, далеко од 
људског погледа. Несрећник није сахрањен на 
сеоском гробљу. Његову трагичну судбину можда су 
знали Михаило и Добринка. Да су живи вероватно 
би открили причу.
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ТЕОЧИН  I

Сељакова прича

Како је рад на рукопису о крајпуташима одмицао, 
број „новооткривених“ споменика је растао. 
Највише заслугом колега и пријатеља који су ме 
упућивали на „нова налазишта“.

Теочин припада горњим селима и додирују 
га падине Сувобора. Куће теочинске леже на 
надморској висини 700–780 метара. Овде је рођен 
Милић Дринчић, војвода и учесник у оба Српска 
устанка против Турака.

Код Брковића бунара, на путу за Равну Гору, 
први је од четири теочинска крајпуташа. 

Стуб сивог камена, у ливади. Тик уз дрвену 
ограду. Богат и леп рад каменописца, вероватно 
овдашњег Јосифа Симића.

Висина крајпуташа 123 cm. Димензије коцке 
35 х 28 cm. Путу окренута фигура војника. Му-
шкарац у шајкачи, раширених ногу. Стопала су 
окренута десно. Уз леву ногу уклесана сабља. 
Војник у десној руци држи двоглед. Ретко је срести 
крајпуташ да није у ставу мирно. Двоглед наглашава 
чин и положај у војној хијерархији.

По правилу, ако у близини споменика има кућа, 
долазак непознатог изазива пажњу. 

Спорим, старачким ходом прилази човек 
ослоњен о штап. „Он је погинуо у Јаворском рату. 
Звао се Крста Брковић. Ја сам Војимир, двадесет 
шесто годиште...“
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Придошлица намести шешир, пружи ми руку и 
настави да посматра ослоњен на ограду.

Стуб је украшен крстовима са три стране. 
Китњаст рад заокружује урезбарена чипка около 
изнад крстова. 

У наличју има десет редова текста. Изнад је 
крстић 8 х 7 cm.

ПОДНАРЕД / НИК       ИЗ / КРСТА / БРКОВИЋ / 
ИЗ ТЕОЧИНА / ПОГИНУ / 31 Г. А ПОГ / ИБЕ НА ВР 
/ БАЧИ 8. НО / ВЕМБРА 1885.

Десна, бочна страна испод крста има слова: 
„Овај спомен показује војника 4 чете 2 бат. X пука 
резер. Нар 2.“

Леви бок украшен истоветним крстом у рељефу 
(30 х 18 cm), али је натпис укруњен.

 10 / АВГУС / ТА  Z /  1888
На дну стуба, додирујући земљу, пише: ИЗРАДИ. 

Са лица : ЈОСИФ, у десном боку : СИМИЋ и на 
наличју : ТЕОЧИНАЦ.

Мајстор, познати каменописац, чију животну 
причу је написао Радојко Николић, уложио је све 
своје умеће за споменик-крајпуташ свом замљаку.

Стуб је био молан (бојен) јер се понегде у 
каналима слова назире наранџаста и плава боја.

Крајпуташ је на лепом месту у покошеној ливади 
и заштићен оградом од механичких удара. Али 
време ради своје. Камен се круни. 

Мој саговорник намести шешир и помери се 
ближе споменику.

„Видиш како Бранислав Козодер уредио своје 
имање. Тај пањ багремар, уз спомен, он је сасекао да 

не извали камен. Тврд је багрем кад спекне сунце. 
Сад треба узети трактор да га ишчупа. Што се белег 
осипа, то мора месна заједница да реши или ви из 
вароши неког да позовете...“



ТЕОЧИН II И III

Међу копривама

Путем ка Брајићима, педесетак корака напред, ишао 
је мој сапутник, Војимир Теочинац. Жали нам се на 
старину и на своје нечисто срце. Шапатом показа 
десно, у врзину, и рече да не може даље од стрњака 
и коприва.

Видљив је масиван стуб сиво-белог камена. 
Требало му је прићи и угазити растиње. Иза је 
тужно запуштен и зарастао шљивик.

Стубаш благо накривљен уназад, ка воћњаку. 
Од земље до врха измерена висина 160 cm. Лице 
празно. У пречнику 38 cm, назире се покоји лишај. 
На страницама (дебљина камена 24 cm) такође нема 
слова ни броја.

У наличју, окренут истоку, плитки рад длетом. 
Крст на постољу, измерен 21 х 20 cm. Испод има 
назнака слова, али ни челична четка није помогла. 
Старост и киша углачали су удубљења. Чита се само 
година, 1808. При дну, лево и десно, без равнотеже у 
једној равни уклесана два крста, 10 х 10 центиметара. 
Војимир рече да није знао коме је подигнут овај 
спомен.

Структура камена се добро држи. Горњобра-
нетићски, сивкасто-бело-плавичасти блок, вађен у 
мајдану Велико брдо, положио је испит отпорности.

Мог сапутника је изненадило откриће да је ту, 
до ногу овог стуба, још један белег. Пао је. Обрастао 
маховином и пун влаге, јер сунце га не дотиче. 

Укупна дужина стуба 96 cm. Пречник 32 cm, а 
дебљина 22 центиметра. Маховина се лако скида. 
Земљу је четка још брже очистила.

Урезан крст 26 х 25 cm. У њему још једно 
крстолико обележје. Плочу уоквирује удубљен 
дупли каналић као рам, 26 х 35 центиметара.

+ / ОВДЕ ПОЧ / ИВАЕТ РАБ / БОЖЈИ / 
МИЛОВАН / НИКОЛИЋ / 31. СТАРО / СТИ А / 
ПРЕСТАВИ / СЕ

Више слова нема. Сам нисам могао да окренем 
камен. Маховина је сачувала од кише и сунца 
довољно података. Ово је надгробник. Нечије кости 
крај пута леже. 

Мој сапутник је ћутао. Прекрсти се. 
„Ја се стварно не сећам да је постојао још један 

спомен. Можда га земља избацила.
Бранко Биорац је умро. Његови су купили ову 

парцелу од неког Сима, давно. Сад је то наследио 
Бранков син, Јовица. Он је у Београду. Овде ретко 
долази, зато је овако запуштено. Кажу да ће да се 
скоро пензионише и врати овамо. Да сачекамо кад 
он дође?

Овај трећи, сад већ четврти, још је напред уз пут 
испред задружног дома. Нећеш омашити. Испред 
њега је малињак.“
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ТЕОЧИН IV

Уморна снага двадесеттрогодишњака

Тридесетак метара испред сеоског дома, са десне 
стране, уочљив је крајпуташ-стуб, црвенкастог 
камена. Још један ручни рад препознатљивог стила 
каменодељца, Јосифа Симића, Теочинца. Овај 
споменик врло је сличан првом, на улазу у Теочин.

Висина камена 120 cm. Ширина 32, а дебљина 
бокова 20 центиметара. На врху белега има 
отклесано испупчење, наставак за капу камена.

На лицу, двоструки везани крст у рељефу 
35 х 27 cm. Ова површина окренута путу заокружена 
текстом.

Недостаје само завршетак речи да је Јосиф 
Симић уклесао споменик. У левом боку, урезана 
плитко пушка у цртежу, цеви окренуте нагоре.

Десна, бочна страна са два спојена крста у 
вертикали и словима испод који су оштећени и не 
читају се. 

Наличје крајпуташа завршава се са 11 редова 
текста. „Спомен овај подиже му супруга његова 
Савка и брат рођени, маја 1896 г.“

Већ је касно поподневно сунце замицало 
за обронке Равне Горе. У малињаку Животе 
Михаиловића брао се род и слагао у гајбице. Сви су 
тиховали, журећи да што више стигну пре мрака да 
покупе малине. И њихов комшија ћутао је, али није 
журио никуда. Напред, под кошем, чула се граја и 
вриска дечија. 

ОВАЈ
СПОМЕН
ПОКАЗУЈЕ
ВОЈНИКА
СТАЈНОГ
КОВАЧЕВ
ИЋА РОЂЕН
1862. Г А
ПОГИНУО НА 
СЛИВНИЦИ
7 НОВЕМБРА
1885 Г УКЛЕ



ТЕОЧИН V

Глава у кромпиру

Теочин. Рај за фотографе. Први пут се помиње као 
насеље од XVI века.

„Те очи сину, од лепоте!“ Многи рекоше и не 
погрешише а име оста и данас, Теочин. Највиши 
врх је Теочински крст (784 м.н.в.), непоновљиви 
видиковац одакле се виде села унаоколо.

У засеоку Дринчићи, на месту Урвине, са 
раскрснице стуб. Иза њега велика њива крoмпира а 
испред, зелена долина Горњих Бањана.

Истоку гледа ка Острвици, крст у вертикали 
целом дужином стуба камена. Висина 160 cm, 
пречник 45, дебљина 18 центиметара.

Крст је звездаст у плитком рељефу са 
вертикалом и има мере 40 х 140 cm. Украшен са 
по два храстова листа при дну лица спомена и две 
звезде као Давидове на врху и два крстића у облику 
точка. При дну стубова, ближе земљи, као целина 
крста у плитком рељефу мртвачка глава.

Наличје спомена има тролисни крст у раму 
36 х 50 cm. 

Северни бок два крста један испод другог, исто 
тако и јужна страна.

Камен жућкасто сиве боје покривен је лишајем. 
Осталих података нема. Не постоје на њему слова и 
бројеви. Мештани о њему не знају ништа. Најстарији 
говоре да су им говорили да се ради о непознатом. 
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ТЕОЧИН VI

Радивоје га упамтио

Дринчићи су најпознатије породично стабло 
изникло на овим бреговима. Војвода из оба српска 
устанка Милић Дринчић, узео је себи презиме 
по својој мајци Дринки. Ова човек-жена била је 
изузетно поштована и вољена због своје бистрине 
и правде. Њени Дринчићи велика су фамилија. 
Радивоје Дринчић (1922–2003) је најпознатији 
горштак у новијој историји Теочина. Умро је као 
што је и живео, брзо и лако, од срца. Сахрањен на 
приватном гробљу у гробници коју је за живота себи 
саградио. Он је ликом и стасом подсећао на Чика 
Јову са Романије. Радивоје је имао три сина и знао 
више заната. „Умео је од ничега да направи нешто“, 
тако говоре мештани. Свирао у двоенице, гусле и 
свирку. Направио је у својој авлији Музеј посвећен 
претку, војводи Милићу Дринчићу.

Недалеко од свог домаћинства овај особењак 
је поставио таблу са натписом: „Устаничка улица“. 
„Када може варош, и село треба да има име улице. 
Све је кренуло од сељака“, тако је беседио Радивоје...

Његова заслуга је спашавање од заборава једног 
крајпуташа – гроба. На Урвинама, од кромпиришта 
тридесетак метара од крајпуташа – стуба десно, има 
камен путоказ. На њему испод урезаног крста пише: 

„Овде гроб Станише Обућине“. 
Два искорака од пута на обалу. У врзини сиви 

камен овални-стуб. Неправилно тесан, лучно 

преломљен. По мерама и изгледу крајпуташ је 
скроман. Висина 60 cm, ширина 46 cm, дебљина 
20 cm. Спомен-надгробник има само једну обрађену 
страну, лице спомена које гледа на исток.

Велики урезани плитко-рељефни крст (34 х 34 cm) 
са малтешким крацима. Распеће опцртава кружна 
форма. Испод су два мања крста истог облика, 15 х 15 
центиметара. 

То је све што се зна и видљиво је на овом 
тајновитом месту. Други, занимљивији део приче 
сазнали смо у комшилуку...

Обућине су из Лозња. Постоји прича с колена на 
колено, да је „Станиша кренуо као сват по девојку у 
ово село. У општем весељу кубура је опалила и он 
је несрећним случајем погинуо. Због „веровања“ 
и свадбе која се морала обавити, сахрањен је на 
месту где је пао с коња зрном погођен. Сватови су га 
сахранили а ђувегија белег подигао.“

Радивоје Дринчић је причу свог деде упамтио а 
место о коме се говори од заборава сачувао.
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ТЕОЧИН VII И VIII

Под записом

На раскрсници пута Теочин–Бањани–Брајићи има 
запис. Трешња. Ретка појава, обично је то храст-цер. 
Снимајући крајпуташе у Семедражи видео сам и 
запис липу.

Испод трешње са урезаним крстом два стуба 
– плочаша жутог камена. Преломљени у горњим 
половинама механичким ударцем. Одваљених ко-
мада плоча у близини нема. То наводи на мисао да у 
скорије време нису преломљени.

Виши стуб са цоклом има висину 70 cm. Ширина 
камене плоче је 30 cm, а дебљина 10 центиметара. 
Бочне стране празне, без слова и знакова. 

Наличје, окренуто путу има пет редова прео-
сталих слова.

ВЕСКОВИЋ
ЖИВИ 22 ГОД
А ПОГИНОЈЕ
1878 Г У ПРО
КОПЉУ
Лице спомена има исти број редова:
ДИЖЕ БРАТ
ЉУБОМИР И
СИНОВАЦ М
ИЛОРАД 16 ЈУЛ
У 1922 Г

Нижи споменик је преломљен до 46 cm висине. 
Дебљина је иста као и на суседном, 10 cm, али је ужи 
за три центиметра.

У лицу спомена који је окренут истоку, само се 
види при врху крњатка урезано у камену, „У 1922 
ГОД“.

Бокови су празни. У наличју сачуваних података 
у пет редова.

ДРАГОГ МО
Г 1913 Г РАЊЕ
Н У БОРБИ С
БУГАРИМА У
III 9 4Б–Х ПУК
У првом реду, прва реч „драгог“ има друго слово 

г, наопако уписано.
Преко пута места које описујем има кућа. 

Било је пар људи испред, оправљајући трактор и 
гледајући своја посла јер нису обраћали пажњу на 
наше задржавање.

Можда они знају ко их је и када оскрнавио. И 
зашто, јер нису имали истог непријатеља, ни време 
војевања. Нисам желео да „идем“ даље.

Запис стоји. Њега нико не дира. И не треба. 
Крајпуташе треба обновити. И они су записи, али од 
камена. 
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ТРУДЕЉ I И II

Камен до камена, жена до човека

Трудељ је удаљен од Г. Милановца 30-ак километара. 
Ово мирно село ослоњено на брда, нема цркву ни 
кафану. Ипак, богато је крајпуташима и има причу 
два усамљена надгробника.

Куће Миличића и њихов забран раздваја пут, 
али их спаја два обележја. Излазе пред ограду старац 
Живомир и његов син, Радослав Миличић.

„Имао сам ја, дијете, тад тринајест година. 
Беше то уочи оног великог рата с Немцима. Мој 
деда Томо би радан и чуваоц човек. Мајка и отац 
одоше неким послом у очев род. Већ омркло одавно, 
залупаше прозори и поче вика пред вратима... Мене 
сакрише под кревет. Улетеше у кућу разбојници. 
Тражили су од деде паре. Погушаше се и он мученик 
повика да их препознаје. Опали куршум, један 
па други. Деда је на месту погинуо а баба Божана 
рањена у леву руку. То је било на Ивањдан 1941. 
године. После су те разбојнике ухватили јер се 
препознаше. Из нашег су села, малте не комшије. 
Смутно време, отеже се суђење а заратило се. Нису 
ни били у апсу. Наши су сарањени овде на свом 
имању. Томов спомен се временом сам урушио јер 
је камен био лош, мразопуцљив комад. Божана 
је умрла у току рата од последица рана. Много је 
допринела њена сикирација. Испунили су јој жељу 
да буде на починку крај свог човека. Ово камење 
смо послагали у фигуру, ал’ боље би било да смо га 

обновили. Никако да се стигне. Те дај за жетву, те 
вршај, па купи шљиве... Најважније, да их укућани 
не заборавише.“

Два обележја у размаку једног метра. Право-
угаони четворострани стуб са благим косим 
завршетком на две бочне стране. Камен је из 
Заграђа, подно Рудника. Висина очуваног спомена 
134 cm, просечна ширина 34 cm. Дебљина камена 
12 cm. Близу врха надгробника уклесан једноставан 
крст 15 х 15 cm. У постојећем камену пише у десет 
редова:

„БОЖАНА БАЛТИЋ ЖЕНА ТОМЕ БАЛТИЋА 
80 Г + 9 VIII 1945. Г. СПОМЕН ДИЖЕ ЋЕР 
ДАРИНКА ЗЕТ РОДОЉУБ МИЛИЧИЋ И УНУЦИ“.

Урушени надгробник посвећен Тому Балтићу 
као да је исечен у правилне коцке. Без неког реда, 
послагани камен прави висину обележја до 60 cm. 
Назиру се слова, али су комади очуваног камена 
окренути наопако.
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ТРУДЕЉ III

Код Ловачке чесме

На рачвању путева. Један прати речицу долином 
и наставља неосетно пењање ка брду Ковиљача. 
Одозго из Чолића, други путељак среће претходно 
поменути, сече га и води право. На том крстоликом 
сусретању је неколико знакова. Угледна чесма 
сивог, заграђског камена. У њу узидан комад тамног 
мермера, цртеж дијамантском иглом два ланета и 
година 1991. Емајлирано црвено лонче крај славине. 
Велико двориште домаћинства и на зиду објекта до 
пута окачена дрвена табла за умрлице. Насупрот, на 
пар корака, две празне грађевине. Недовршена кућа 
у чијем приземљу пише: СТР МАТИЋ, до ње неми 
оџак Лазаревић Боривоја Јеремије.

Оно што одолева времену, сведочи, на раскр-
сници је спомен крајпуташ. Од лишаја пожутели 
камен има мере 115 х 36 х 20 cm. На њему капа 
камена 50 х 35 х 15 cm. Лице камена окренуто чесми. 
У плитком урезу крст 28 х 30 cm. Испод правоугаони 
рам удубљене линије длетом 70 х 30 cm. У 11 редова 
очуваних слова пише:

„МИЛИЋ МАТИЋ ЖИВИ 35 ГОД ПОГИБЕ 
6. АВГУСТА 1914 ГОД НА ГОСТИВАРУ 
АУСТРОУГАРСКОГ РАТА СПОМЕН ДИЖЕ МУ 
ЖЕНА МИЉКА И СИНОВЦИ“

На овој површини нема тачке и зареза. Где је 
требало у тексту уписати слово И (11 пута), уписан 
је крстић исте величине. Наличје спомена празно. 

У десном боку урез умноженог крста 40 х 30 cm. 
Лева бочна страна у правоугаоном раму, 115 х 17 cm, 
украшена урезом пушке висине 100 cm. Док сам 
рашчитавао спомен, по рамену ме је куцнула 
рука кошчатог и сувог старца. На глави шајкача, 
велики оквири наочара и као снег бели бркови 
мустаћи. Овако су изгледали преживели солунци. 
Махао је старина испред мене, показивао прстом, 
али га ништа нисам разумео. Његов говор је било 
шиштање. Такве су особе којима ставе цевчицу у 
душник да би спречили болест грла. Убрзо дође из 
дворишта жена и рече да је она његова ћерка. Деда 
Матић Ненад, има 84 године. Уз њено „превођење“ 
сазнадох да је Милић крајпуташ, син Милутина 
Матића. У рат отишао као редов и на спомен плочи у 
селу пише да је погинуо 1912. године, што вероватно 
није тачно јер је тачнији датум погибије уписан на 
крајпуташу. Покојни Милић је имао троје деце: 
ћерку Зору, синове Радослава и Љубинка. Данас у 
селу Трудељ Матића има шест домаћинстава.

Деда Ненад је изгубио гласне жице одавно. Косио 
у лето траву и заспао под буквом. Када се пробудио, 
жедан се са зденца налио воде. То му је пресекло 
моћ говора. Старац је страстан ловац. Подигао је ову 
чесму да ожеднели из лончета умерено пију воду. 
Његова ћерка рече да је отац учесник Сремског 
фронта и на себи има 21 рану. Замолио сам га 

да стане уз крајпуташ свом презимењаку ради 
фотографисања. Док смо се поздрављали, сазнао сам 
о гробу Италијану. Страдалник из Другог светског 
рата као заробљеник побегао је из логора или можда 
дезертирао. Код Белашине баре заклали га четници. 
Ту је сахрањен. Место се зове Дубоки поток. Сви у 
селу су знали за Италијанов гроб. Драгиша Матић 
је сачувао прстен настрадалог и почела је потрага 
преко Црвеног крста. Пре 20 година дошла је 
родбина са представницима амбасаде, ексхумирала 
тело и вратила га својој домовини.

„Да је бар с једним нашим тако урађено“, махну 
старац Ненад шајкачом и неста гологлав у дворишту.
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ТРУДЕЉ IV, V, VI И VII

Мала породица

У центру села где је продавница, постоји велика, 
зграда бивше задруге. На тај објекат гледа бели 
мермерни стуб (135 х 26 х 11 cm), четворострани, 
са завршетком на две бочне стране. У једноставној, 
глаткој форми камена уклесан крст 14 х 8 cm. Испод 
су правилна слова чију тамну боју је спрала киша.

СПОМЕН
ВАСИЛИЈА
ЈОВАНОВИЋА
ЖИВЕ 46. Г.
УМРЕ 18. И 1916. Г.
НА МОРУ
СПОМЕН ПОДИЖУ
ЋЕРИ ВИДОСАВА
И    ВУЈАНА
Мермерно обележје постављено је на темељима 

обичног камена који има мере 44 х 30 х 20 cm. 
Јовановић Милића Василије, редов, уписан на 
спомен плочи изгинулим ратницима 1912–1918. 
из села Трудељ, која се налази у цркви Свете 
Богородице у Белановици.

Три корака испред, три камена стуба, масивна 
и црвенкасто-сива, приљубљени један уз други. Ни 
наједном спомену страна која гледа на исток нема 
обележени знак или слово.

Највиши, средњи камен има мере 125х 40 х 23 cm. 
У левом боку уклесан плитко правоугаони рам 

106 х 16 cm, у њему орнамент пушке без бајонета 
висине 100 cm. Десни бок има правоугаони рам 
истих димензија и цветну орнаментику висине 1 
метар. Леђа спомена су у ствари лице, али окренуто 
западу, украшено грчким крстом 27 х 27 cm плитког 
рељефа. Испод је 9 редова тешко читљивих слова 
и може се само разазнати: „СПОМЕН ДРАГОМ 
РАДОВАНУ + ЛОМОВИЋ Ж + НА... ЖИВ + 45 ГОД 
УМРЕ... ЖИВОЈИН.“

Ломовића нема у Трудељу. Ломића је била једна 
кућа досељена из Драгоља али се угасила. Нажалост, од 
очуваног и читљивог уклесаног текста у спомену само 
се ово сачувало и остаје недоумица о коме се ради.

Десно од њега спомен са мерама 116 х 36 х 21 cm. 
Леви и десни бок имају умножени, поновљени крст 
53 х 16 cm. На запад гледа орнамент крстолике 
форме у плитком рељефу 27 х 50 cm, такође умно-
женог крста и седам редова слова у којима се назире 
розе боја. „ОВАЈ СПОМЕН ПОДИЖЕ ЖИВАН 
МАРКОВИЋ СИНУ ВУКАШИНУ ЖИВИ 37 Г. 
УМРЕ У НИШУ НА РАТУ У ГРАНИЦИ.“

Збуњује податак уписан у цркви у Белановици: 
МАРКОВИЋ ВУКАШИНА ЖИВОЈИН, РЕДОВ 
ПОГИНУО – УМРО У ЗАРОБЉЕНИЧКОМ ЛОГОРУ. 
Вероватно је дошло до замене имена и редоследа оца 
и сина. Као претпоставка тачнијег податка узима се 
веродостојност поруке са крајпуташа.
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Најнижи стуб је највише нагнут. Његова 
висина 102 cm, дебљина 21 cm а ширина 38 cm. Лева 
бочна страна украшена цветном орнаментиком 
са 8 листова и једном латицом. Изнад се наставља 
умножени крст, 38 х 18 cm. Истоветна у мерама 
цветна орнаментика и крст у плитком рељефу на 
супротној страни. У лицу камена, који је окренут 
западу, у правоугаоном удубљеном раму благо 
заобљени умножени крст 40 х 30 cm и испод 9 
редова слова: „ОВАИ ЗНАК ПОДИЖЕ СВЕТОЛИК 
ЈЕВРЕСОВИЋ СВОМЕ ОЦУ КОИ МУ ПОЖИВИО 
44 Г А УМРЕ У РАТУ 1876 Г ИЗ ТРУДЕЉА.“

Јевросимовић Јелке Светолик, као редов, умро 
је у логору 1915. године не знајући да ће доживети 
судбину свог оца који је страдао у српско-турском 
рату. Овај крајпуташ припада групи најстаријих 
постојећих у селу Трудељ. Очигледно је да су сви 
споменици били постављени у селу на разним 
местима, али их је све на једно место, испред задруге 
где је центар места, окупило време у покушају да се 
сачувају од заборава.
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ТРУДЕЉ VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV И XV

Велика породица

Осам усправних стубова, раме уз раме, у линији 
поређани између главног сеоског пута и задружног 
дома. Њихово стање својим изгледом не обећава. 
Зарасли у стрњак и купине, када се рашчисти 
растиње около, види се да ће за пар година сви 
споменици крајпуташи бити урушени због небриге.

Капа једног спомена је пала и зарасла у траву. 
Њене мере су 48 х 38 х 28 cm. Од ових осам 
споменика три на свом темену имају јабучасти 
део, тзв. главицу на коју се монтира капа спомена. 
Први у низу, с лева на десно, је стуб врло оштећен а 
најоштећенији део су леђа спомена. Мере крајпуташа 
су 100 х 31 х 16 cm. У десном боку уклесана пушка 
без бајонета 90 cm. У левој, бочној страни цветна 
орнаментика и грчки крст у плитком рељефу са 
постољем. Сви споменици својим лицем крстовима 
и словима окренути су на југ. Од истог су камена и 
њихов рад је готово идентичан. Очигледно је да су 
подигнути у истом временском периоду и наручени 
од једног мајстора каменописца. Овај спомен у својој 
предњој страни има леп, тролисни крст са постољем 
и цветом у средини. Укупне мере овог крстоликог 
орнамента плитког рељефа су 25 х 40 cm. Слова 
су уклесана у сиви пешчар дубоко у краснопису. 
Од седам очуваних редова лучно уписана слова на 
којима се чита: „ЈОВАН БОГОЈЕВИЋ ПОЖИВИ 48 
ГОД А УМРЕ У РАТУ 917 ГОДИНЕ СПОМЕН МУ...“

Следећи спомен је стуб са мерама 120 х 32 х 17 cm. 
Леђа спомена су празна. У десном боку уклесана 
пушка са бајонетом висине 100 cm. На левом, 
доминира птица која стоји на стаблу биљке и у 
ликовној представи она представља цвет. Овај 
дубећи камен има испупчену главицу, тзв. јабуку 
за капу. Лице спомена украшено тролисним крстом 
24 х 24 cm, са три листа у средини. У правоугао-
нику, украсног рама 27 х 50 cm, је 9 редова слова. 
Испод крстића уклесано длетом пише: „АНДРИЈА 
НИКОЛИЋ ЖИВИ 40 ГОД УМРЕ 6. ЈАНУАРА 1916. 
Г КОД... СПОМЕН ДИЖЕ ОЖАЛОШЋЕНИ СИН 
1921. Г.“.

На спомен плочи у селу, ратницима ослобо-
диоцима пише да је Николић Петра Андрија умро 
као редов у Зајечару.

Трећи у низу, најоштећенији камен. Има мере 
110 х 30 х 18 cm. Леђа спомена без знакова и уреза. У 
десној бочној страни се назире орнамент пушке а у 
левој крст и цветна орнаментика. У лицу камена је 
једноставан крст урезан длетом 14 х 16 cm. Испод је 
12 редова слова: „МИЛАН БОГОЈЕВИЋ ЖИВИ 33 Г. 
УМРЕ РАТНИК У ЛАПОВУ 1915. СПОМЕН ДИЖЕ 
МАЈКА... БОГ ДА МУ ДУШУ ПРОСТИ“.

До њега је спомен пирамидалног облика са 
купастим завршетком на две бочне стране. Његове 
бочне стране и наличје су празни. Мере су му 
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115 х 30 х 17 cm. У лицу уклесан једноставан крст 
и 12 редова слова: „СВЕТОЛИК МИЛУТИНОВИЋ 
ЖИВИ 48 Г. А ПОЛОЖИ ЖИВОТ КАО РАТНИК У 
РОПСТВУ 1915. СПОМЕН ДИЖЕ...“

Није могуће растумачити наставак на спомену 
јер је камен оштећен. Занимљиво је да Светолик 
Милутиновић није уписан ни у једној плочи 
изгинулим ратницима села Трудељ. Података о њему 
нема ни у књизи Исидора Ђуковића: „Рудничани и 
Таковци у ослободилачким ратовима Србије 1912–
1918.“.

Овај спомен је најоштећенији и на његовом 
темену се назире испупчење за капу крајпуташа. 
Измерена висина је 142 cm. Са мерама 32 х 19 cm. И 
овде су леђа спомена празна, у десном боку уклесан 
цртеж пушке висине 90 cm, а на супротном цветна 
орнаментика са саксијом из које вијуга биљка. У 
лицу је 10 редова слова: „РАДОСАВ ЧОЛИЋ III 
ЧЕТЕ X ПЕШ. ПУКА ЖИВИ 44. Г. А УМРЕ КАО 
РОБ АУСТРИЈАНСКОГ И МАЂАРСКОГ...“

Ова слова уклесана у краснопису као компо-
зиција изведена су лучно, али је добар део оштећен 
и окруњен тако да се само ово може прочитати.

Следећи стуб са бочним завршетком као 
двоводним кровом има преломљен врх камена 
који се одваја. Његова мера је 125 х 30 х 16 cm. 
Леђа спомена и бочне стране празне су. У сиво-

жутом камену има тринаест редова правилних 
и лепих слова: „ДРАГИЋ ЈОВАНОВИЋ ЖИВИ 
44. Г. ОДБОЛОВА СА СОЛУН. ФРОНТА И СВОЈ 
ЖИВОТ ПОЛОЖИ У фРАНЦУСКОЈ 19... СПОМЕН 
СИНОВИ...“

Најочуванији стуб ове групе има мере 
127 х 20 х 32 cm. Наличје камена је празно, у десном 
боку пушка са бајонетом и ремеником 75 cm. О 
левом боку уклесан крст са постољем 19 х 14 cm, 
и пише: „СПОМЕНИК ДИЖЕ БРАТ МИЛОСАВ 
МАРКОВИЋ“. На лицу спомена има 14 редова 
слова која су врло плитко уклесана: „ЗА ВЕЧИТУ 
УСПОМЕНУ ДРАГИЋ МАРКОВИЋ ЖИВИ 41 
Г. А УМРЕ У АРАНЂЕЛОВЦУ У НАЈБОЉИМ 
ГОДИНАМА ОД БОЛЕСТИ 14. ... 1915 Г.“.

Последњи у низу ове осмочлане породице 
трудељских крајпуташа је најочуванији и очигледно 
најмлађи од претходних. Он се разликује од 
осталих и врстом камена. Исклесан од сивог дацита 
из мајдана у Заграђу. Најсиромашније ликовно 
обликован. Пирамидалног облика, 97 х 26 х 18 cm. 
Леђа спомена су празна и леви бок. У десној 
бочној страни, орнамент пушке 47 cm. На лицу 
споменика уклесан тролисни крст 12 х 12 cm. и 
украшен ловоровим венцем. Испод је удубљена 
правоугаона форма 57 х 21 cm и 11 редова слова: 
„ОВАЈ СПОМЕН ПОДИЖЕ СРЕТЕН ЈЕВРОСИМИЋ 

БРАТУ МИЛОШУ ЖИВИ 32 Г. УМРЕ У ЉЕШУ 1915. 
АУСТРИЈСКОГ РАТА“.

Јевросимовић Будимира Милош је погинуо као 
редов 1915. године. Његово презиме није правилно 
уписано у крајпуташ, али на спомен плочи у селу 
јесте. Село Трудељ у ратовима од 1912. до 1918. дало 
је 141-ог војника. Од тог броја 84 је погинуло а 49 је 
преживело ове ратове.
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ТРУДЕЉ XVI, XVII И XVIII

Крај воденице

Сиђе се до школе и настави путем лево, пратећи 
поток. На првом рачвању десно и низводно. Пређе 
се ћуприја и настави до куће Богојевић Радослава. 
Овај друм пречица је за Угриновце. У том правцу је 
воденица, поток и два крајпуташа, између путељка 
и врзине. Стуб сивог камена, 105 х 31 х 19 cm. На 
темену белега наставак, главица (јабука) 20 х 10 cm, 
за капу. Путу и југу окренуто лице спомена 
уклесаног грчког крста, 20 х 23 cm, у њему мањи 
урез истог крстоликог обележја 12 х 10 cm. Испод 
апсидалне форме 11 редова уклесано:

ОВАЈ / СПОМЕН / ПОКАЗУЈЕ / ПОДНАРЕД / 
НИКА ИВАНА / ПЕТРОВИЋА

(После четири потпуно нечитљива реда, у дну 
спомена пише: 1914.)

Десна бочна страна има урез пушке, 77 cm. Леви 
бок, крст 14 х 16 cm и у осам редова чита се: „Овај 
спомен диже му брат Драгић у 1920“.

Раме уз њега је нижи и оштећенији стуб, 
90 х 30 х 16 cm. У десној, бочној страни плитки 
урез грчког крста, 15 х 15 cm, цветна орнаментика 
висине 45 cm. На левом боку цртеж длетом пушке 
без бајонета, висине 50 cm. Лице спомена имало 
је изузетну ликовност. Нажалост, та страна 
најоштећенија је. По плитком рељефу виде се 
делови тролисног крста, 19 х 37 cm. У њему форма 
клинастог крста, 10 х 10 cm. Обрађени камен 

настављао се лучно натписом: ДУШАН ПЕТРОВИЋ. 
У каналима натписа, окер боја. Све остало од 
података не постоји, јер је неколико редова потпуно 
опало.

Можда су Иван и Душан били рођена браћа или 
блиски род. Уписани су у сеоској спомен-плочи као 
изгинули на Солунском фронту. 

Ова два крајпуташа су на имању Петровића, чија 
кућа је изнад, на брду. Ретки пролазници рекоше 
да горе живи старац сам и ближи се деведесетој ... 
Отишао сам. Кућа откључана и празна. Дозивао сам. 
Дувари беху топли од разгореле ватре у шпорету. 
Склонио сам лонче да не искипи и изашао напоље...

У сенци ораховог лишћа

Од поменуте воденице, наставља се следећим 
скретањем десно, уз брдо. Горе је кућа Властимира 
Петровића. Његова снаја, млада жена са двоје деце 
у наручју, изађе пред нас, на кукурузну њиву и 
орас. „Ту је спомен“, рече и посвети се деци успут 
објашњавајући да су мушки у дрвима ... Леп, очуван 
пешчар, 80 х 28 х 16 cm. Отесан стуб двоводног крова 
у лицу спомена (југоисток) уклесан детелинасти 
крст, 17 х 14 cm. Испод у пешчару, стреха двоводног 
облика целом ширином, дебљине 5 cm, са дубином 
2,5 cm, и правилно уклесано:



ДРАГИЋ / ПЕТРОВИЋ / ЖИВИ 55 Г. / УМРЕ 
1926. / СПОМЕН ПО / ДИЖУ СИНО / ВИ ЖИВОРА 
/ Д МИЛОРАД / И РАДОМИР /1927 Г.

Леђа спомена празна. Десна бочна страна има 
орнамент штапа и чирак. У левом боку уклесан 
цртеж малог пламена кратке свеће у стилизованој 
лампи, кандилу. 

Узевши број телефона, Властимир ме је по 
позиву упутио на Драгана Петровића, који живи 
у Милановцу и чукунунук је покојног Драгића. 
Потомак Драгићев, Драган, заокружио је завршетак 
приче ... Овај белег је усамљени надгробник. 
Чукундеда је преживео пробој Солунског фронта, 
али се кући вратио оштећеног вида. Умро је 
природном смрћу. Тих дана, у пролеће пре осамдесет 
година, биле су велике кише. Вода је толико надошла 
да се није могло прићи оближњем Црноречком 
потоку а камоли прегазити Трудељску реку и изаћи 
на гробље. Старац је сахрањен ту. Гроб се редовно 
обилази. Два саборца, Иван и Душан, нису били 
рођена браћа. Шира фамилија јесу, као што им је и 
његов предак Драгић Петровић био даљи рођак. 
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У долини реке Расловице је велика кућа Младе-
новића. Испред дворишта три споменика. Њихов 
изглед је суморан. Један стуб се обурвао и са обале, 
својим предњим делом, пао у канал. Отпала је капа 
крајпуташа. Падом наглавачке и крстолико обележје 
стоји наопако.

Славиша Младеновић, старац од 82 године, 
изашао је пред нас љубазан али равнодушан за 
спомење. Рече да су крајпуташи подигнути његовим 
стричевима. Најстарији Ненад, имао је сина и две 
кћерке. Микаило и Дмитар по сина. Из ратова су се 
вратили живи Мијаило, Чедомир и Војин.

Иронично, најлакше је било прићи оном у 
каналу. Измерена висина камена 130 cm и још пола 
метра темеља. Ширина 28 cm, дебљина спомена 
18 cm. Камен розикасто сив. У левом боку цртеж 
мача (110 cm) крстоликог балчака (дршке). Десна 
бочна страна орнаментисана пушком висине 100 cm. 
Морали смо да окренемо лице крајпуташа ради 
читања. Усправити га, без више људи, није могуће.
Крст који украшава горњи део лица споменика 
заривен је у фекални канал. Четрнаест редова 
слова је ван осоке па се може прочитати: „Ненад 
Младеновић живи 38 г погибе у рату код Вишеграда 
за одбрану отаџбине 9. ав. 1914. Спомен дижу браћа 
Војин, Мијаило, Чедомир и син Љубо“.

Изнад њега је други крајпуташ, 130 х 32 х 18 cm, 
са капом 37 х 28 х 10 cm. На пут гледа лице спомена. 
Крстолико обележје 35 х 24 cm. У тринаест редова 
пише: „Микаило Младеновић живи 48 год. погибе 
у рату у Београду 4. децембра 1914. спомен дижу му 
браћа Војин, Мијаило, Чедомир и син Живота“.

Најоштећенији крајпуташ је најнижи 125 cm, 
али је његова капа највећа, 42 х 31 х 10 cm. У 
боковима, 14 cm, има украса. Десна бочна страна 
са умноженим крстом висине 90 cm, лева има урез 
пушке исте висине, 90 cm. Лице спомена у горњем 
делу украшено уклесаним грчким крстом 35 х 26 cm, 
са крстићем у његовој средини, 5 х 12 cm. Дванаест 
уклесаних слова објашњава: „Митар Младеновић 
живи 19 г а погибе за ослобођење своје отаџбине 
на Кајмакчалану 14. XII 1916 спомен диже Војин 
Младеновић“.

Од тројице поменуте браће на спомен плочи у 
селу Трудељ уписан је само Ненад. Младом редову 
Митру гроб се зна. Кости су му у крипти српског 
војничког гробља на Зејтинлику у Солуну, под 
бројем 2670.63

ТРУДЕЉ – РАСЛОВА XIX, XX, XXI

Три куће на углу

63 Петар Опачић, Солунски фронт „Зејтинлик“,  III издање, 
Београд, 2004, стр. 187.
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ТРУДЕЉ XXII (РАСЛОВА)

Под јабуком

На силажењу из Трудеља ка долини и Драгољу, пред 
међом ова два села, до пута под јабуком, среће се 
крајпуташ, 120 х 30 х 18 cm. На стубу капа спомена, 
42 х 33 х 10 cm. Лице гледа на југозапад. У плитком 
рељефу тролисни крст, 23 х 20 cm, у њему урез 
мањег крста, 5 х 3 cm. Испод правоугаоно уоквирено 
13 редова слова:

СПОМЕН / ДИЖЕ / МИЉКО / МЛАДЕН / 
ОВИЋСВОМ / ОЦУ ВЛА / ДИМИРУ / ЖИВИ 44 Г / 
А ПОГИБЕ / АУС РАТА / НА ВИШЕГ / РАДУ 4 АВГ 
/ 1914.

Десни бок има орнамент пушке, 75 cm, са реме-
ником, без бајонета. На кундаку занимљив урез 
крстића, 5 х 4,5 cm. У супротној, бочној страни 
уклесан цвет са осам листова а биљка симболично 
вијуга из саксије.

Владимир Младеновић је погинуо као обичан 
војник, редов. Уписано му је име на спомен плочи у 
Трудељу и пише да је погинуо 1912. године. Грешка. 
Тачност погибије јесте податак на крајпуташу, 
уписан у лето, пре 92 године. 
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Још један надгробник у граничном појасу Бољковаца и Угрино-
ваца. Занимљиво, њега такође зову „Ранђијин гроб“. Припада 
административно Угриновцима а до места нас је довео Милован 
Мијо Рајичић, наш водич у горњем делу села Бољковци.

Он прича: „Ова велика, гола брда зову Каловито. Ливада на којој 
је белег припада покојном Јездимиру Лучићу. Још као деца знали смо 
за то место. Нема слађе мушмуле у околини. Није велика, стара јесте 
а увек добро рађа. Можда је то због Ранђије, јер је из гроба воћка 
никла. Наши стари говорили су да је Ранђија родом из доњих села: 
Заграђа, Угриноваца или Рељинаца. Давно је то било, нико се више 
не сећа. Удали је у Горња села око Сувобора. Убрзо побеже од мужа за 
другог човека. Он је коњем гонио до ових крајева. Прича се да се она 
грешна за неки церић овде сакрила и ноћ сачекала. Муж ју је сустигао 
и из пушке убио... То је било у време после Милошевог устанка. 
Господар, велики књаз Обреновић ослободио га терета јер му је била 
жена законита а другом пошла. Наредио му где је покопао тело њено 
белег да подигне. Нек знају жене неверне каква их судба чека... Ово 
је све што знам да вам кажем, остало можда има у камену уписано,“ 
рече Милован док смо крчили шибље око надгробника.

Сиви камен заобљен целом ширином, тзв. облаш. Тесаник, 
90 х 33 х 20 cm. Североистоку окренута три крста „шапа“, плитког 
рељефа. Већи централни, 18,5 х 18,5 cm. Између крака бојен црвеном 
бојом. Испод, лево и десно, су два мања крста исте форме, 12 х 12 cm.

Десна, бочна страна надгробног споменика има дубок урез 
длетом. Стилизована, једноставна пушка у цртежу симболизује на 
основу народног казивања да је покојна Ранђија заиста од пушке 
страдала...

УГРИНОВЦИ I

Из гроба мушмула никла



УГРИНОВЦИ II

Преломљеник

У Марковићима, подно Великог Виса, постоји крајпуташ. То је све што 
знају мештани, окупљени у задружној продавници. Један од старијих а 
виталан, Богољуб Тодоровић, понудио се за водича.

Прошле године, 2005., пут за овај део села је проширен и насут 
ситном каменом дробином. Крајпуташ Марковића није било лако 
наћи. Богољуб рече да су га сигурно померили изнад нове трасе пута 
над обалом, ка породичном гробљу Марковића. Тако је и било. На 
ивици кукурузишта, син Милана Марковића, Дејан, показа спомен 
свом чукундеди. Упркос његовим момачким годинама, није му било 
пријатно јер спомен је на четири места преломљен, обележје изваљено 
и раскомадано. Дејан рече да је крив булдожер којим је прокопан 
канал. Остатке спомена они су померили изнад друма на дно њиве 
где је сигурније. Нису стигли да поправе споменик. Не зна име свог 
претка, вероватно је ратник солунац како му је покојна баба причала.

Разазнаје се сиви Острвички камен. Крајпуташ је био купастог 
четвороводног врха. У основи имао мере 23 х 40 х 20 cm. Остала три 
комада некада дубећег камена су висине: 60, 32, 15 и 20 cm. Бокови и 
леђа спомена празни су. Од слова која су уклесана у лице камена може 
се прочитати само два реда: „ОВАЈ СПОМЕН ПОДИЖЕ“. Уочљиво је 
раније механичко ломљење крајпуташа. Остаци малтера и цементног 
млека наводе да је пре своје коначне судбине спомен оштећен и 
поправљан више пута.

На спомен плочи изгинулим ратницима 1912–1918. године из 
села Угриновци постављеној у храму Светог Николе у Бољковцима, 
уписано је изгинулих пет Марковића.: Драгољуб, Живко, Иван, Јевто 
и Ненад. Ослободилачке ратове преживело је 53 мештана, од тога осам 
Марковића.
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У брду, на раскрсници пута за Блажиће и Јевтовиће, 
је међа села Козељ и Угриновци. Покривен шибљем 
пазрена крајпуташ чека нека боља времена.

Правоугаони пешчар са јединственим обележјем 
на својој капи, каменим шиљком купастог облика 
четвороводног врха. Висина дубећег камена до 
капе 120 cm, бокови 19 cm, пречник обележја 36 cm. 
Камена капа спомена има мере 55 х 40 х 40 cm. 
Поменути шиљак отклесан у истој форми капе је 
мера 10 х 12 cm. Леђа спомена у плитком рељефу 
удубљене форме 32 х 34 cm, украшена рачвастим 
крстом истих мера. У овом крсту, његовом 
средишњем делу уклесан грчки крст, 11 х 11 cm. 
Карактеристично за крајпуташе и надгробнике 
Рудничко-таковског краја, када се загребе оштрим 
предметом у каналима слова и бројева назире се 
оранж или розе боја. Испод крстоликог обележја 
се чита 10 редова слова: „ПОЖИВИ 31 Г. УМРЕ 
15. МАРТА 1915. У БЕОГРАДУ ОВАЈ СПОМЕН 
ПОДИЖЕ МУ БРАТ МИЛОСАВ И ОСТАЛА 
ЗАДРУГА 1918 Г“

Још једна особеност. Врло ретко у спомену 
помињање речи „задруга“, односи се на шири круг 
породице, заселак или домаћина бројне фамилије.

Лева бочна страна има уклесану цветну 
орнаментику а десна пушку и бајонет. Оба симбола 
су висине 100 cm. Лице спомена које гледа на исток и 

рачвање путева најтеже је било очистити од шибља 
које је урасло у камен. У тој несрећи има среће јер 
стабло поткочује крајпуташ да се не обурва са обале. 
Ова страна украшена је тролисним, Лазаревим 
крстом плитког рељефа, висине 35 cm. У његовој 
средини удубљен звездасти Грчки крст 14 х 14 cm. 
Испод, у правоугаонику 25 х 45 cm, уписано десет 
редова слова скоро „освежених“ бојом за чункове 
тзв. бронзом.

„СТАНИ ПУТНИЧЕ НИЈЕ МРАК ТЕ ПРОЧИТАЈ 
ОВАЈ ЗНАК ВОЈНИКА МИЛАНА БЛАГОЈЕВИЋА 
ВОЈ. И ЧЕТЕ ПЕШАДИЕ II РЕЗ. ПУК.“

Скромни Богољуб Тодоровић, док ми је помагао 
у склањању крчевине, рече да је Благојевића 
задруга имала четири мушке главе: најстаријег 
Милана, Милића, Добросава и најмлађег Милосава 
који брату у име укућана подиже овај споменик 
крајпуташ.

УГРИНОВЦИ III

Миланов спомен
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УГРИНОВЦИ IV

Гроб Петра устаника

„Ово је његов биљег. Испод камена су кости. Када 
је грађена 1955 г. Ибарска магистрала премештен 
је спомен и земни остаци Петра Илинчића, 
Карађорђевог и Милошевог устаника. Овде је ван 
пута а близу, на имању Радослављевом, сачувана 
успомена. Петар је био у Ломиној чети. Те, 1804. 
године, када ослободише Рудник, он у пуној снази са 
27 година живота. Доживео је стоту, надживео све 
ратове у којима се борио. Његово стабло још рађа 
и по мушкој линији следи: Марко, Јанко, Милосав 
и ја, Живомир Илинчић из Угриноваца. Увек се 
причало да смо досељени однекуд из Црне Горе. 
Предак је имао још једног брата. Зна се да Карађорђе 
јединце није водио у бој. Свих година дођемо на 
гроб о задушницама и великом празнику. Упали се 
свећа, прелије место и нека пара остави. Ваља се. 
Био је камен усправан али га срушило време. Једном 
годишње дође поп и освешта гроб. Јесте, треба да га 
усправимо а греота је што нисмо...“

То је прича Живомира Илинчића о крајпуташу – 
надгробнику његовог „наврдеде“. Дужина положеног 
камена 210 cm. Остале мере, дебљина и ширина 
40 х 25 cm. Капа надгробника има висину 50 cm. 
У стручној литератури нема помена имена Петра 
Илинчића, устаника. Прва победа Карађорђева 
против Турака догодила се на Руднику, према Вуку 
Караџићу на Цветни четвртак, 20. априла 1804. 

године у речици и засеоку Јасеница, када је Арсеније 
Ломо (око 1770–1804.) „потерао Турке харачлије и 
ослободио варош Рудник“, (између 21. и 22. априла).

Драгољуб Павловић у својој књизи наводи 
учеснике српских устанака од 1804. до 1815. године 
из Рудника и Пожешке нахије. Пише да: „Списак 
јесте драгоцена али због оправданих околности и 
временске дистанце није потпун“ 64, тако да се може 
веровати причи Илинчића о хајдучкој прошлости 
Петра устаника.

64 Драгољуб М. Павловић, Учесници српских устанака 
од 1804–1815. из Рудничке и Пожешке нахије, Зборник 
Народног музеја Чачак, XX,  Чачак, 1990. стр. 115–131.
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УГРИНОВЦИ V

Усамљени стражар

Мештанин Богољуб Тодоровић говори, а његови 
врсници потврђују, да је уз данашњу Ибарску 
магистралу било четири до шест крајпуташа 
подигнутих учесницима Балканских ратова. 
Изградњом друма они су извађени и склоњени. 
Убрзо, на том месту погинули су у саобраћајним 
несрећама Радојка, Косана и један младић. Стрепећи 
за даље, наставак проклетства, село је успело да 
врати само један спомен крајпуташ јер је једино он 
остао у животу.

Уз ивичњак магистрале, усправан стуб заобљен 
целом ширином, тзв. облаш. Од издувних гасова 
и индустријске соли доста потамнео шљункасти 
камен из мајдана Врановица (Горњи Бранетићи). 
Материјал из поменутог мајдана се сматра врло 
неквалитетним за спомење јер се временом љуспа 
и отпада као лешник у комадима. Крајпуташ има 
мере 41 х 125 х 25 cm. Рупе за гвожђе анкера, рече 
Богољуб, служиле су за потпору лименог крова 
овом споменику. На пут и југ гледа стојећа фигура 
војника дубоке камене пластике. Представа младића 
са капом, руку уз тело, без оружја. Лева бочна страна 
спомена има цветну орнаментику висине 90 cm. 
Супротни бок, уклесани Грчки крст 12 х 12 cm и у 
њему уклесано крстолико обележје 15 х 15 cm. Испод 
је удубљена плитка апсидална форма 31 х 50 cm, 
у којој је седам редова слова која се, на жалост, не 
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могу протумачити. Од очуваног текста само у десној 
бочној страни чита се: „1920-те подигнут“. Споменик 
крајпуташ војнику и осталима којих више нема. На 
основу овог податка зна се када је подигнут, али, на 
жалост, не зна се ко су били јунаци, одакле су родом, 
где су погинули и ко је подигао обележја успомени 
на њих.
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ШАРАНИ (САВИНАЦ)

Између цркве и храстова

Овуда је корачао највећи Србин, Свети Сава. У 
Дичини куцнуо штапом о њене обале и покрстио 
два извора. Потекла је, и још тече лековита вода из 
камена. Млачац и Светиња. Сваке Младе недеље 
окупља се народ и умива, лечећи душу и очи.

У време Немањића, на брду Главица, постојао је 
манастир Савинац. Њега Турци спалише. Протекло 
је много воде Дичином, док новембра 1820. године, 
близу речице освану „храм“. Срезана од таковског 
пешчара, црква Светог Саве на Савинцу је прва 
задужбина Великог српског кнеза, Милоша Обрено-
вића.

Историчари уметности говоре да је она редак 
пример куполне грађевине свог времена. Због тога, и 
места њеног, сматрају је најскладнијом Милошевом 
задужбином. 

Временом црква на Савинцу постаје место где 
су сахрањивани преминули чланови породице 
Јована Обреновића као и родитељи и браћа кнегиње 
Љубице. Ту је сахрањена и ћерка Вукова, Мина. 
Поред свештеника савиначке, сахрањено је у порти 
храма неколико јереја таковског и љутовничког 
намесништва.

У лето 2003. године Музеј рудничко-таковског 
краја предузима конзерваторске радове механичког 
и хемијског чишћења на надгробним споменичким 
обележјима у порти цркве на Савинцу. Убележено 



је 19 хоризонталних плоча, један крајпуташ и три 
крајпуташа изван порте.

Поред црквене ограде, привлаче око два споме-
ника лепих крстова.

Овај старији, види се по материјалу резан је 
од порозног, жутог пешчара. Подигнут војнику 
Бранисаву Милетићу из Шарана, који је погинуо у 
22. години, 15. априла у Београду 1884. године.

Висина споменика је 152, а ширина 61 санти-
метар. Са обе стране исклесане и топлих линија 
обликоване каријатиде, односно четири стуба. 
Између је текст. Под луком плоче, изнад имена, 
доминира детаљ „свевидећег ока у троуглу“. Овај 
знак нисам до сада сретао на крајпуташима, за 
разлику од иконописа у црквама таковског среза.

На полеђини споменика натпис:
„Овај споменик војника Бранисава Милетића 

подиже му брат Јевта Милетић 15. јула 1887. г.“
По боковима (пречник 31 cm) уклесна је сабља, 

а на другом такође чест мотив, грозд. Обе стране, 
лице и наличје споменика, у површини где је текст 
офарбане су црвеном бојом. У дну крајпуташа на 
темељима са четири стране пише:

„Изради Јосиф Симић молер из Теочина.“ 
Мајсторство самоуког клесара. Круна његовог 

рада на овом крајпуташу је крст. Масиван, 
прецизно срезан трокрак на крајевима. Висина 

47 cm. У ширини 40, а у пречнику 22 cm. Лице крста 
окренуто цркви украшава Христово распеће.

Страна која гледа на путнике и Дичину има 
украшено сидро. Можда је војник службовао на води 
или је она била кобна за његов млади живот. На обе 
стране уклесане су Библијске речи: ИСХИНИКА– 
„Исус Христос побеђује!“
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САВИНАЦ II И III

Још један, али млађи... 

Још један, али млађи крајпуташ поред цркве на 
Савинцу.

„ПЕТАР СИН Богдана и Љубице Обрадовића из 
Дренове“.

„Живи 28 г. а погинуо на купању као граничар 
19. VII 1931. г. Овај спомен подижу отац, мати и брат 
Боривоје, 1935.“

Споменик је од сивог пешчара доброг квалитета. 
Крсташ рађен у пирамидалној композицији, 
каскадно у пет поља. Због тога добро подноси 
висину, два метра. У пречнику је плоча свега 12 cm. 
Овакав склад чини га још вишим. У темељу, где је 
најмасивнији, његове мере су 65 х 35 cm.

На полеђини спомен плоче уклесана два места 
за фотографије на порцелану. У основи крста 
правоугаона фотографија, а испод највероватније 
намењена покојнику јер је изнад његовог имена 
место украшено венцем у рељефу. Са друге стране, 
испод крста, на плочи, уклесано 26 срца. Фото-
керамике нема на предвиђеним местима. Сигурно је 
то у оно време био значајан новчани издатак.

На боку постоји још једно, треће уклесано место 
за фотографију. И оно је празно. Дописана су слова:

„Радојко Милосављевић, живи 18 г. а погибе 
1945. Спомену га деда Богдан и мати Милијана.“ 
Крст је обрађен и украшен линијама. Његове 
димензије су 41 х 41 cm. 
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Јаков и Младен 1. јун 1881. Писо Милутин Баралић 
Шаранац“.65

Крајпуташ о коме уважени истраживач и 
историчар пише положен је у траву на бок. Изузетно 
је тешко читљив те је овај подсетник из књиге о 
Савинцу драгоцен запис.

Почетком 2005. године Музеј рудничко-
таковског краја откупио је вредну фотографску 
архиву. Реч је о црно-белим негатив филмовима и 
фотографијама дугогодишњег сарадника „Дечјих 
новина“, Александра Ђорђевића из Врњачке Бање. 
Међу обиљем материјала (око 12.000 снимака) лако 
сам нашао у регистру: Цркву на Савинцу. Овај 
сачувани снимак илуструје крајпуташ Ивана Јелића 
из Шарана. То је био прави стубаш. У позадини 
се назиру ова два савиначка крсташа које сам 
фотографисао. Види се десно „Петар из Дренове“.

Његов стуб био је заштићен и украшен малом 
дрвеном тарабом. Времену и људском немару 
одолевају још увек два храста лужњака у порти 
цркве на Савинцу, село Шарани.

65 Михаило Кале Миловановић, Савинац у таковском крају, 
Београд, 1995, стр 243.

У порти савиначке цркве постоји крајпуташ из 
новијег времена. Добривоју Николићу који је 
погинуо на Сремском фронту 1944. г.

За сада, наше интересовање за ову свеску 
крајпуташа обрађује период до 1941. године.

„Поред поменута два споменика, постојала су 
још два споменика подигнута учесницима јаворског 
рата: Ивану Јелићу и Мирославу Баралићу из 
Шарана. Оба споменика су срушена, а један од њих 
лежи крај ограде црквене порте.

Споменик Ивану Јелићу био је први крајпуташ 
са занимљивим натписима. На лицу споменика 
написано је:

„Приђи, слатки путниче, стани, одмори се, 
прочитај овај жалосни споменик. Виђи како његове 
кости вену у туђој земљи за коју је крв проливо, на 
јуначком месту погинуо, у најлепшем цвету младост 
изгубио, од турске пушке погинуо. Реците сви да му 
Бог душу прости“.

На полеђини споменика:
„Ова страна споменика показује војника I класе 

Ивана Јелића из Шарана, који поживи 26 г. а погибе 
за славу и слободу српску на Кладници јаворској 
граници 24. јуна 1876“.

На левој бочној страни уклесана је пушка.
На десној бочној страни пише: „Овај му спомен 

подигоше браћа његова Ђорђе Јелић из Шарана и 
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ШАРАНИ IV

Невидљиви белег

Неписано правило у оваквим истраживањима јесте 
вратити се још једанпут на обрађени терен или се 
распитивати код више мештана о оном шта тражиш.

На Савинцу, преко пута парохијског дома 
постоји црквена економија. Иза стуба улазне капије 
„крије се“ крајпуташ. Неприметан је, јер заклања га 
носећа греда и из земље вири свега 35 cm.

Неправилно отесан стуб од жутог пешчара. 
Његову боју покрива сивило старости. На источној 
страни старословенска слова у мешавини ћирили-
чних и латиничних знакова неравно урезаних.

„Овде жена Дмитра дана Иконија“
Ширина спомена је 30 cm. Дебљина „шета“ од 

12 до 17 cm. Окренут западу је лепезасти малтешки 
крст урезан у плитком рељефу. То је све. По азбуци, 
закључак је да белег јесте врло стар. Могуће да је 
урезана година настанка. Вероватно тај део покрива 
земља укопаног камена.

Пре две деценије и више, постојао је још један 
спомен сличан овом. Оба су била заједно, крај пута 
напред испред продавнице и кафане. Мештани 
су врзине искрчили, посадивши липе и јасенове. 
Овај камен изместили су овде. Било би најбоље 
преместити га ближе савиначкој порти, јер у 
противном доживеће судбину свог сабрата о коме 
се трага не зна. У летопису цркве нема никаквих 
података.

Ову локацију указао ми је Миле Божовић из 
Дренове. Машински инжењер, пензионер у фабрици 
вагона „Гоша“ из Смедеревске паланке. Често је у 
завичају. Његов неуништиви истраживачки дух 
одвео ме је на сва места постојећих крајпуташа у 
Дренови, Срезојевцима и Коштунићима.
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ШАРАНИ V, VI, VII И VIII

Четири младића утопљеника

На локацији Јелав, крај куће Милојка Мило-
вановића, испод пута за Дренову када се крене 
ресторану „Ада“, налазе се четири камена обележја, 
крајпуташа. Хлад им прави и од кише заклања 
стабло крушке „зимаје“ (она која најкасније стиже 
до рода).

Два споменика су са уклесаним крстовима, 
друга два само белези камена без знакова и слова. 
То нам потврђује да је родбина покојника подизала 
и покојницима се данас подижу крајпуташи или 
надгробници сходно материјалним могућностима 
породица. Према казивању Милојка Миловановића, 
ово имање је од старина њихова дедовина, камени 
бележници никада нису премештани. На поменутој 
странчици његов отац је 1950. године саградио 
шталу и колибу. Спомење се никада није дирало, 
само је около трава кошена и лишће од стабала 
изнад грабљено.
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Јелав I
Стуб сиво-белог камена 70 cm висине. Ширина је 
38 cm. Бочне стране 28 cm, празне су. Исток (лице 
спомена) има занимљив, геометријски складан и 
једноставан крст са постољем 15 х 15 cm. У наличју 
(запад) је 10 редова слова и свега неколико могу се 
читати.
ОВАЈ
....
БО
АМИЛОШ
....
Р
....
НА
....ЗА

Јелав II
Најближи претходном, ниже њега је стуб заобљеног 
врха, тзв. облаш. Његове мере су 54 х 43 х 17 cm. У 
горњој половини је усечен са обе стране. Наличје 
има крст у кружној форми 30 х 30 cm, плитко урезан 
длетом. Лице је још богатије, има три крста. Један 
је већи (56 х 30 cm), два мања испод (20 х 20 cm) и 
урезана три крстића при врху лука, преломљеног 
стуба.

Јелав III
Жућкасти камен неправилног облика. При врху 

благо заобљен али ломљен. За разлику од осталих 
овај белег је заротиран и окренут укосо из темеља, 
ка југоистоку. Мере камена су 48 х 30 х 25 cm.

Јелав IV
Овај спомен је најнижи, најтањи и најужи од 
претходних. Има мере 30 х 12 х 22 cm. Неправилан 
камен без обележја, сиви белег обрастао лишајем. 
Усамљенији је од групе и издвојен од њих 2–3 корака 
иза. Газда Милојко прича да му је његов отац говорио 
шта му је стари солунац из Дренове, Владисав Р. 
Николић, приповедао: „То су споменици за четири 
младића из Семедражи. Ишли су у Лочевце да изуче 
кројачки занат или биће абаџијски... ’Вуда, преко 
Шарана, прелазили су Дичину, угазили у воду, али 
је она била велика. Бујица их је потопила... Вода је 
њихова тела избацила на овај потес испод, ми га 
зовемо Јелав. Мора да је тако. Када плави, Дичина на 
овом делу па до Радове кафане избаци с пролећа или 
после обилних киша сем грања, пањева, понекад 
и цркотину од стоке... Тако су и они мученици, у 
бујици завршили. Нико им имена није записао. Било 
је то давно. Тад на Савинцу ћуприје није било...“
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ШАРАНИ IX

Њиваш у Росићима

Адице су понајлепши предео Шарана. У заветрини 
су, а све куће којих са викендицама има подоста, 
гледају на равну долину Дичине и висове изнад, 
украшене борићима.

Испод пута који вијуга су ливаде. У њиховој 
силазној путањи, ближе реци, види се спомен. Стуб 

њиваш. Висока трава имања Милијана Росића га 
заклања од злих очију.

Сиви камен висине 100 центиметара. Ширина 
32 cm, а дебљина 22 cm. Стуб је накренут, али се 
„држи добро“.

Ниједна страна нема резбарију осим северне, где 
пажњу привлачи удубљење одмакнуто од врха стуба 

20 cm. То обрађено улегнуће, измерено 24 х 30 cm, 
има дубину усека 2,5 cm.

То је све. Нема крста ни било ког хришћанског 
обележја. 

Мештани, комшије, слежу раменима. Можда је 
знао покојни Радојко Миловановић чија је ливада 
суседна овој. Можда. Треба истраживати даље.



Испод школе, у њеном дворишту, три крајпуташа. 
Најближи цркви је крсташ од сивог пешчара, срезан 
у једном комаду. Висина спомена је 136 cm, у основи 
ширина 34, дебљина 11 cm. Димензије крста 31 х 30 
центиметара. У њему урезани плитко длетом, по 
крацима, горе лево и десно, по крст.

На источној страни пише:
ЖИВОТА
нешковић
и врачев
ић а вој–4
чете, 3. в I д
03. живи
22 г.погино
у рату 21. XI
914 г. споме
н диже
На јужном боку неприметан, цртеж (длетом) 

пушке висине 29 cm. Изнад у средини споменика 
назнаке цветне орнементике.

На истој страни, с лица у цокли је уклесано: 
отац драгић

и мати
и брат мил
енко 918 г
Слова су поцртана светло зеленом фарбом.

ШИЛОПАЈ I, II И III

Крст–пирамида–стуб
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су у школском дворишту. Њихова тела су три пута 
премештана због градње и проширивања школе. 
Уз њих су сахрањени лично наоружање и ствари. 
У дворишту је покопано тело пуковског ордонанса 
који је погинуо близу куће Добросава Тодовића. У 
школи се дуго чувао капетанов прстен, али је пре 
неколико година нестао“, пише ми у писму Велисав 
Вуловић. 

Ова прича може бити веродостојна. Тачно је да 
је школа била приручна болница. Два крајпуташа 
подигнута у дворишту школе, редову из Врачевића 
и Горобиља, ову претпоставку чине реалном. 
Капетанов прстен јесте био у школском музеју до 
пре неколико година. Његовог гроба или крајпуташа 
нема, као ни надгробника пуковског ордонанса. 
Могуће је да су њихове кости после рата пренешене 
у родни крај. 

Наличје спомена и бокови су без уписаних 
знакова и бројева. Крајпуташ је „заштићен“ ме-
талним рамом који је већ кородирао.

Пирамидаш
Сиви камен, једноставно обрађен, без 

орнаментике, дацит из заграђског мајдана. Висина 
пирамиде један метар. Пречник 27, ширина бокова 
13 центиметара. Наличје, северни и јужни бок, су 
празни. Окренут истоку и рудничкој планини је 
тролисни крст, плитко урезан (14 х 11 cm). Испод 12 
редова текста:

„војник велисав антић из горобиља дринске 
дивизије погинуо 1914. г. спомен дижу инвалиди 
општине шилопајске 1930. г.“

Последњи у правилном реду набројаних је нај-
виши, али и најстарији и најбогатији. Висина стуба 
160 cm. На врху главица, испупчење (28 х 16 cm) која 
служи за држање капе крајпуташа. Њена распаднута 
два дела налазе се крај леве стране стуба. Уместо 
крста, истоку окренута мушка фигура војника. Руке 
уз тело. Човек је опасан опасачем, закопчан до грла 
и на грудима има два одликовања. Лице има широке 
зенице и танке бркове. Испод шајкаче пажљиво 
обрађени залисци косе. У ореолу изнад пише:

„Светозар Тодовић“.
При врху стуба, ширине 39 cm, лево и десно, 

исклесана два анђела. Између је број/година 1890.

На јужном боку пушка са бајонетом. На 
супротној страни је троструки крст, а испод текст у 
девет редова:

„овај спомен подиже му милан и миаило браћа 
његова 4. маја 1881. године“

Наличје има звездасти шестокраки крст ди-
мензија 41 х 32 cm.

„овај спомен показује војника I класе светозара 
тодовића из шилопаја који је поживио 24 г а умро у 
рату у нишкој болници 14 октобра 1878 г“

Назире се, на словима, траг црвене боје.
Велисав Вуловић из Давидовице је пензионер. 

Као ратни заробљеник интерниран је у Немачку 
(радни логор). Од британских заробљеника научио 
је основе фотографије. По завршетку II светског 
рата остаје у Немачкој и завршава „Агфину“ високу 
школу фотографије.

Заљубљеник у историју рудничко-таковског 
краја вратио се у завичај. Поводом документовања 
крајпуташа испод школе шилопајске, дао ми је 
неколико података:

„Школа у Шилопају у време I светског рата и 
свих претходних није радила. Ту је било пуковско 
превијалиште српске војске. Преко 30 рањеника је у 
тој згради медицински обрађено и упућено на даље 
лечење. Довезено је шест погинулих војника. Један 
капетан, поручник и четири редова. Сахрањени 
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ШИЛОПАЈ IV

Као ктитор цркве

Старешина цркве Светог Николе у Шилопају, отац 
Властимир Златић, одвео ме је до скривеног јунака. 
Крајпуташ, стуб грубо отесаног камена. 

Покривен врзином, неприметан испод школе и поште. 
Углављен на ивицу парохијског имања, ниже пута који води 
цркви.

Висина белега је 94 cm. Ширина 34 cm а бочне стране које 
су празне, пречника су 34 центиметара. Наличје, окренуто 
храму нема писаних трагова, шара или слова. Назиру се 
ласови на тесанику жуто-браон боје.

Лице спомена гледа има крст (25 х 22 cm). Топлу знаковну 
форму обликује круг који додирује краке крста.

Крајпуташ је видљиво окрњен на својој горњој половини, 
тзв. темену.

Све остало што бих желео да знам, тајна је. Свештеник 
Власта потврђује да нема писаних трагова о овом белегу у 
летопису цркве. Подсећа да је „школа шилопајска почела са 
радом 1904. године. У време I светског рата престајала је са 
радом више пута. Док је трајала Рудничка офанзива (од 3. 
до 15. децембра 1914. године) против Аустроугарске војске, 
школа је претворена у болницу. Могуће да је крајпуташ 
подигнут неком од безимених српских ратника“, објашњава 
отац Власто.

Изглед крајпуташа о коме пишемо нема одлике спомена 
из тог времена. Вероватно је старији. Најважније је да се белег 
„добро држи“ и да одолева времену. Да ли је надгробник или 
спомен у сећање некоме чије су кости далеко, не зна се...
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ШИЛОПАЈ V И VI

Два очајника, син и отац

Прође се заселак Светилишта и дође до заравни 
Љутишта. Између стругаре Будимира Ивезића и 
табле „Накучани“, с леве стране из шуме, вире два 
мученика.

Њихов изглед само такво осећање може да 
изазове. Оба стуба, крњатка преломљена су и љуљају 
се на додир. 

Први с пута гледано (леви) има висину 75 cm. 
Камен је сиво-црвенкаст љутик и отпада у комадима. 
Ширина стуба је 27 cm, дебљина 17 центиметара. 
Његова доња половина некадашњег стуба пре-
ломљена на пола и пала је док смо покушавали да је 
рашчитамо.

Страна која гледа путнике намернике и бокови 
не могу се читати. Ваше отпалог камена сећају да је 
ту било текста. Источна плоча, окренута шуми, има 
пет редова слова:

К
РАБА ...
СТРЕЉАНА
....................
МЕЛАНИЈА
И БОРИКА
Други (десни), двадесет центиметара до првог 

исто је висок 75 cm. Бочне мере су му незнатно 
другачије, 28 х 19 cm.

Читљиво је на западној страни име:
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Лукић Радоје више не живи у Шилопају, продао је 
ову кућу.

„Где га могу наћи“, упитах.
„На гробљу“, рече ми мушки глас.
„У књизи се помиње Драгоје Лукић, је ли то 

штампарска грешка или се ради о другој особи?“ 
настављам упорно.

„Не знам“, добих одговор.
У именику претражих Лукиће који живе у 

Горњем Милановцу. Обрадовах се. Има Драгоје. 
После неколико дана безуспешне звоњаве неко се 
јави. Објаснио сам свој проблем.

„Драгојле је умро пре две године. Радоје пар 
година раније... Они су рођена браћа. Ја сам Дејан, 
син Драгојлов. Драгојлова мајка Борика је рођена 
сесетра Чедомира Савковића. Уписана је да спомен 
диже и друга ћерка, Совија. Ангелина је жена 
Чедомирова. Други „нечитљиви“ крајпуташ је 
спомен сину Драгославу. Имао је 16 година. Обојица 
су умрла од тифуса у Краљеву. Сахрањени су у 
масовној гробници у селу Адрани, на неком брегу. 
Наши нису знали од чега су страдали зато пише 
да је Драгослав стрељан. Тела су им остала тамо а 
крајпуташи на нашој ливади где су подигнути као 
сећање. Морамо жена и ја да одемо до Краљева на то 
место и платимо парастос. Ако изађе књига, јавите 
ми. Морам да је видим...“

ЧЕДОМИРА САВКОВИЋА
На боку пише: БОГ МУ
ДУШУ
ПРОСТИ
СПОМ
ДИЖЕ
АН
ГЕЛИНА
ИЗ ШИ
ЛОПАЈ
А
Савковића има у Врнчанима, Синошевићима, 

Такову. У Шилопају ове породице нема.
„САВКОВИЋ ЧЕДОМИР 
РЕДОВ: погинуо у рату 1912–1918.
извор; унук Драгоје Лукић“ 66

Још два редова Савковић, Петар и Алексије, из 
Шилопаја погинула су у поменутом рату.

На основу поменуте књиге узео сам именик 
телефонских бројева. Једно презиме Лукић у 
Шилопају. Са друге стране жице мушки глас рече 
да телефонски број јесте тачан, али власник није. 

66 Исидор Ђуковић, Рудничани и таковци у ослободилачким 
ратовима Србије (1912–1918), Шилопај, стр. 428.



Замислио ме је овај белег – крајпуташ. Налази се на 
тромеђи Врнчана, Ручића и Криве Реке.

Он је стуб камена са главичастим испупчењем. 
Мере су му 140 х 41 х 19 cm. Красe га четири крста 
са свих страна. Величином и лепотом издваја се 
тролисни крст (17 х 30 cm). Рекли бисте, ништа 
необично. Ипак, издваја га „писмо“ од осталих. У 
њега је уклесано 550 слова у 74 правилна реда. Он је 
рекордер од свих пописаних.

Родитељи подигоше споменик успомени на свог 
сина који је стрељан 1941. Крст је уписан четири 
пута, а Бог поменут у спомену на три места.

Врло необично за историјску причу када је 
подигнут, 1948. године.

Ову свеску завршавам баш њим, „новим“, из 
периода II светског рата. Можда ће то бити прва 
страница некоме ко буде документовао крајпуташе 
овог краја од периода 1941. године. 

КРИВА РЕКА – „НОВИ“

Када очи преваре
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Необележени гробови

Бершићи
Турски поток у коме је неки Мирковић убио 
Турчина.
Ружин гроб – место где је давно сахрањено 
Ружа, „скапала од неке болештине“.

Брајићи
Данилов врх (839 m) – Ту се убио извесни 
Данило.
Дашов поток – у њену се обесио неки Дашо и 
крај воде сахрањен.

Велереч
Гробнице су већ приградско насеље Горњег 
Милановца. У овом бившем засеоку постојало је 
црквиште и гробље. Дахија Аганлија запалио је 
цркву пуну народа. Била је ту липа запис и камен 
који је опомиње. Тога више нема.
Тењова рупа – необележен гроб за „Кења“, 
кога су мештани због силовања девојке живог 
закопали „дупке“ (усправно).
Крловци – заселак по браћи Кукићима из 
Сврачковаца који пребегоше у Велереч јер су у 
свом селу убили три Турчина и закопали их „на 
крлак“ (бок).

Врнчани
Обрежак Пељевац. Ту је сахрањен извесни Пејо 
који се утопио у потоку.

Доња Врбава
Весов гроб под Јешевцем, близу Светиње на 
ливади у планини.

Дренова
Лојовац. По предању Дмитар Велић убио 
одметнутог Турчина Лоју Карафезију, око 1807. 
године. Велићи добише надимак, па презиме, 
Каравезић.
Миланов гроб – подножје Дуге пољане на међи 
Шарана и Дренове.
Јевђовина – локалитет по Матији Јевђовићу из 
Дренове који је 1884. ту сахрањен.

Јабланица
Аџино брдо (Аџија – Аџићи). Временом 
променили презиме у Хаџиће. Умро у својој 
колиби на брду које тако доби име.

Коштунићи
Равна Гора – Највиша кота Равне Горе је Мујовац 
805 m. На том брду хајдуци посекоше Турчина 
Муја, кога мештани сахранише. На гробу се 
налазио белег, повећи камен.
Бабина Глава (787 m) – најпознатији видиковац 
Равне Горе. Ту је наводно нека баба набијена на 
колац од стране Турака. Постоји предање да су 
на том вису неку старицу чобаницу изјели вуци. 

Поред крајпуташа (кенотафа) и усамљених, обеле-
жених надгробника, постоје места која су изгубила 
свој првобитни карактер. Необележене гробове и 
„тачке смртног удеса“, време је сачувало од заборава 
јер су они по свом месту (локалитету) и начину 
постанка уцртани у сећање народа и земљописне 
карте као топоними.
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Од ње је остало само оглодана глава. Зато се то 
место тако зове.
Ридови – заселак у коме постоји име Аврамов 
гроб. Ту су Турци посекли човека.
Лепин гроб, место трагичне смрти и укопа 
девојке Лијепе из Дамљановића.
Тошин гроб – такође у Коштунићима. Младић 
погинуо изнад кућа Весковића. Тошо је био унук 
Стојана Мирковића, сеоског кнеза и учесника 
оба устанка 1804-1815.
Драгињин гроб – саставак речица Мале и 
Велике Буковаче.
Бућин гроб – потес Равни гај, порекло покојника 
и узрок смрти непознат.
Мромор – Неког човека убише Турци. Постојао 
је донедавно на том месту дубећи камен, белег.

Љутовница
Шабанова бара. У њој се с коњем заглибио и 
удавио неки Турчин.

Мајдан
Иванов гроб -Чобан Иван страдао од грома.
Бућин гроб – по Бући. Место на превоју преко 
Рудника крај Ибарске магистрале. Ту је стрељан 
Бућа јер је убио неког Гавриловића са Рудника 
око 1900. године.

Накучани
Настијин гроб у Церју, потес у ком је Настасија 
умрла од колере.
Ђедово брдо (ђедовина). Место надгробника 
под усамљеном шљивом.

Озрем
Ђедов гроб. На том потесу један од Пешовића 
упао у смет и смрзао се. Нашли га сутрадан.
Ранђијин гроб – о Ранђији коју је усмртила 
отпала грана дрвета док је чувала овце.

Прањани
Мрамор - место у горњем крају. Ту је постојао 
белег, камен гроба.
Челни гроб у засеоку Катрићи. Ту је издахнуо 
неки Трифуновић јер га усмрти рој пчела.
Ђевојачки мрамор (гроб). На том месту вуци су 
изјели неку девојку.

Ручићи
Проклетија. Ту се утопише неки момци. Било их 
је четворица из Врнчана.

Семедраж
Крвавац (555 m). Ђоја паша са војском морао до 
Чачка кроз Брђанску клисуру. Неки од Царевића 
из Велеречи за шаку дуката спроведе их кроз 

Семедраж мимо клисуре. Турци побију затечени 
народ на брду а Царевићу, који је издао, одсеку 
главу.

Срезојевци
Ајдучка коса. Ту су побијени неки хајдуци.
Васкова глава (622 m). По предању власти су 
сустигле неког Васка одметника а он се ту убио.

Таково
Миљина вода. Ту се обесила нека Миља.

Сва села у Србији имају оваква места. На 
простору рудничко-таковског краја ово је избор 
најзанимљивијих. Топонима сличних има са 
обележеним гробовима и крајпуташима. Гробаља 
је много више, војничких а затрављених нарочито. 
Најпознатије за археолошко истраживање је 
Мајданско, Грчко гробље на брду Липа (530 m).
Ту је и визуелна граница, тромеђа са Шилопајем и 
Љутовницом.
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КАМЕНОРЕЗАШТВО

„Надгробно каменорезаштво је један од млађих 
заната у Србији. Камен дуго није био грађевински 
материјал, јер су куће и грађевине уз њих прављене 
од дрвета, а све алатке, ствари и посуде – од дрвета, 
гвожђа и земље. У списковима еснафа у варошима 
и селима чачанског, ужичког и рудничког округа из 
1836. године, међу бројним знатлијама, нема речи 
ни о једном каменоресцу. Мајстора надгробних 
обележја нема ни у попису становништва 1863. 
године.

„Каменописци су свакако добро зарађивали, 
али колико – најчешће се не зна. Да је вредност 
споменика одмеравана према цени стоке, потврђују 
и казивања извесних клесара. „Узео сам за њега 
девет хиљада када је крава била пет.“ Радивоје 
Васовић из Горњих Бранетића је за израду једног 
бољег споменика могао да купи две осредње краве. 
По изјави Добросава Стевановића из Озрема, за 
бољи пешчар са људским ликом и натписам могло 
се доћи до добре њиве са шездесетак ари.“ 67 Многи 
надничарски невољници, а нарочито беземљаши 
рагатари, никада нису били у могућности да 
подигну надгробни камен свом укућанину.“ 68 

„Спомењари нису никада себе називали клесарима. 
У надгробничким потписима су се најчешће 
оглашавали без навођења свог заната, само именом 
и презименом. Срећу се називи молер и словорезац. 
Први писани спомен зографа-молера у рудничко-
чачанској околини је из прве деценије по Другом 
устанку. То су неки Димитрије и Ристо, који су 
радили у Брусници.“ 69 „Споменици су израђивани од 
разноврсног камена, а појму каменорезачких школа 
треба приступити што обазривије. Свако налазиште 
камена није могло да „произведе“ одређену школу. 
Она су само била средишта око којих су се окупљале 
мање или веће каменорезачке групе за дуже или 
краће време.“ 70

„Могу се у најширем смислу издвојити јасно 
уочљиве и лако одвојиве три веће и праве школе: 
студеничка, драгачевска и шумадијско-рудничка. 
Шумадијско-рудничка школа се рачва у два огранка: 
островачко-котленички који захвата насеља између 
Мораве и Груже, односно села са обе стране Вујна, 
Буковика, Острвице и Котленика, и бранетићко-
таковски, чије је језгро у горњем, северозападном 
подсувоборском делу рудничког округа. Граница 

између ова два огранка је углавном на линији 
Срезојевци–Горњи Милановац–Враћевшница. Као 
прелаз између драгачевске и шумадијско-рудничке, 
могла би се означити кабларско-прањанска „под-
школа“, која обухвата каменоресца са пограни-чког 
подручја између ужичког и рудничког краја и чија 
се рукотворја налазе по селима између Каблара, 
Маљена, Субјела и Црнокосе.“ 71

67 „Каменописци народног образа“, Радојко Николић, 
„Литопапир“, Чачачк, 1998. стр. 29.

68 Исто, стр. 31.

69 Исто, стр. 35.
70 Исто, стр. 8. 

71 Радојко Николић, Каменописци народног образа, Чачак, 
1998, стр. 65.
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„Каменоресци су најистинитији и најпотпунији 
(на)писани глас „простог народа“.72

„Први именовани сеоски каменоресци појавили 
су се тридесетих и четрдесетих година XIX века 
изузетна је реткост да се неко огласио у времену 
Првог устанка, као што је случај на крсташу 
Радована Игњатовића у Грабовици, на коме се чита: 
„Биљегу гради Иван своме оцу“ (1804.)“ 73

„Тако су доста успешно клесарили Павле из 
Богданице, Иван и Лазар из Грабовице, Теодор и 
Спасоје из Озрема.“ 74

„У таковске каменоресце убрајају се мајстори 
из северозападног дела рудничког округа, чија 
су насеља до пред крај XIX века потпадала под 
црногорски, а потом под таковски срез. Они су из 
села на правцима Прањани–Бољковци и Сувобор–
Вујан, а радили су у три одвојена клесарска 
седишта. Једно је било на крајњем истоку, према 
качерском крају, у коме су мајсторисали ручићко-
врнчански спомењари, а чији је главни и најбољи 
представник Јован Томић из Врнчана. Друго је 

захватало најзападнији део, онај који се додирује са 
пожешким крајем, с центром у Прањанима, у коме 
су се највише прочули Јосиф Симић Теочинац и 
Урош Марковић. Треће средиште је било уз речицу 
Озремицу, у Горњим Бранетићима и Озрему, где су 
најуспешнији клесари Вујица Гавровић, досељеник 
из Јелендола и Добросав Стевановић из Озрема. 
Таковски каменари су израђивали споменике и 
северно од сувоборске водомеђе, односно по горњој 
планинској Колубари.

У старије, а нешто ваљаније, мајсторе спадају 
Милисав Дробњак из Доњих Бранетића и Милан 
Баралић из Шарана (средишне године друге 
половине XX века) и Милан Јовановић из Љеваје 
(крај XIX и почетак XX века). Њих су следили 
Живојин Лучић и Милијан Марић из Горњих 
Бранетића који су занатовали до пред Други светски 
рат.“ 75

КАМЕНОРЕСЦИ

Преносиоци историјског памћења

72 Радојко Николић, Каменописци народног образа 
(каменорезаштво и камнеоресци западне Србије), Чачак, 
1998, стр. 153.

73 Исто, стр.162.
74 Исто, стр. 164. 75  Исто, стр. 305.

Крајпуташи из радионице Јосифа Симића из Врнчана, цртеж 
Феликса Каница, 1888, у: Felix Kanitz, Das Königreich Serbien und 

das Serbenvolk, I, Leipzig, 1904, 441.
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Јован Томић
 (1838–1888) „Јован Томић из Врнчана је главни представник надгробног каменорезаштва у рудничком округу од 

шездесетих до осамдесетих година XIX века. Споменици су му размештени на простору од Прањана до 
Кнића и од Прељине до Љига. Широко поље му је обезбеђивало добар рад, јер у то доба нико од Сувобора до 
Мораве није знао да уреже слово и лик као он. Јосиф Симић још није био пристигао са својим мајсторима а 
каменоресци островачке групе су тек достизали занатску осредњост.

   Најстарији писани податак о Јовану Томићу је из 1864. г. а налази се на каменом луку изнад подрумских 
врата полубрвнаре Миливоја Плачића из Теочина („писао Јо. Томић“). Данас је ова кућа својина Павла 
Весковића.

   Јован Томић је први каменорезац који је изрезивао људске фигуре са шеширом. После њега је то чинио 
још понеки рудничко-таковски клесар, па и Јосиф Симић. Јован Томић је једини каменорезац који је на 
споменику ликовно представљен. Висок и у ставу „мирно“, шепури се шеширом, прслуком, „микадом“, 
отворених ревера, широким панталонама и сандалама. Прави грађанин, господин. Свакако се врнчански 
молер доиста тако, када се се запарио и одевањем разликује. Биљег му је, зато, као и из неког далеког 
варошког света, залутао међу тежачке каменове. Сви су изгледи да га је он сам пред смрт себи за живота 
изградио. На гробљу родног села сачуван је споменик са кога се чита: „Овде почива молер Јован Томић. 
Поживи 50 г. а умре 30. октомбра 1888.“ Изнад главе Јованове фигуре, уклесано са задње стране споменика, 
стоји: „Молер Јован Томић из Врнчана“.76

  76 Радојко Николић, Каменописци народног образа, (каменорезаштво и каменоресци Западне Србије), Чачак, 1998, стр. 307.

Вујица Гавровић
 (?–1914) „Вујица Гавровић је клесао по горњим таковским селима. Чинио је то тек десетак година, све до своје 

погибије у Колубарској битки. Зато што је живео мање од тридесет година, изградио је мало споменика. 
Ретко се потписивао. Један траг о себи оставио је у гробљу на баштини у Горњим Бранетићима, на знамену 
осамдесетогодишње Руже Жижовић: „Из радње Вујице Гавровића родом Ужичанина с.р.“ (1908.) На једном 
се надгорбнику у Лозњу огласио и као молер („Молер Вујица Гавровић“)

   Каменорезац Вујица је био из ужичког округа, из каменитог сеоцета Јелендола, из кога се као младић и 
отиснуо по печалби. Женио се три пута. Други пут из Жижовића. Прве две жене су му умрле веома младе, а 
трећа га је преживела и убрзо се, по његовој погибији, преудала.

   Вујица Гавровић је резао високе квадрасте каменове, већином од кабларца и од бранетићког пешчара. По 
добро углачаном кабларцу, као по мермеру, усецао је покрупна и дубока слова, мало укошена улево.
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   Подаци о Гавровићевом животу добијени су од његoве кћерке Данице (1909) и њеног мужа Миленка 
Васовића (1912) из Горњих Бранетића, као и од његовог синовца Јевта Гавровића из Јелендола (1926).“ 73

  77 Радојко Николић, Каменописци народног образа, Чачак, 1998, стр. 331.

Јосиф Симић
 (1860–1908) „Јосиф Симић је један од најчувенијих каменорезаца таковског краја. Писао је надгробне споменике 

између 1885. и 1908. године и на њима о себи остављао трагове: „Ради Јосиф П. Симић Теочинац“. „Изради 
Јосип Теочинац из Прањана.“ „Изради Јосип Симић молер из Теочина“. „Израдио је Јосиф Симић Теочин 
Прањани.“. Увек се оглашавао као Симић, мада му је првобитно презиме било Симекић.

   Јосиф Теочинац је био необичан човек, оженио се од себе девет година старијом „двоструком“ удовицом, 
која је пре њега покопала два мужа. Био је „тужни“ весељак и велики женскарош, са поткресаним брковима. 
Бећарио, испијао чокање и тукао жену. Умео је свашта да направи, чак и дукат! У младости је робијао због 
прављења лажног новца. Са осуде га је пустио краљ Милан, при чему му је рекао: Није теби нужно да 
правиш паре кад умеш тако добро да режеш споменике.“ 74

   п.а. Истражујући за потребе Музеја рудничко-таковског краја, Радош Гачић, историчар уметности, и 
Симо Марић, фотограф, с пролећа 1997. године у Коштунићима дошли су до занимљивог открића. У сеоском 
гробљу постоји црквица брвнара запуштеног изгледа. Њихову пажњу је привукла велика мермерна плоча 
оборена на под храма. По дуготрајном чишћењу, плоча је добила „нови изглед“ јер текст на њој довољно 
говори.

  78 Радојко Николић, Каменописци народног образа (каменорезаштво и каменоресци западне Србије), Чачак, 1998, стр. 313.

Урош Марковић
 (1883–1963) „Урош Марковић из Прањана је син Филипа ковача, досељеника из Прислонице. Прерано оставши без оца, 

а као беземљаш, Урош се још као дете прихватио длета и камена. Завршивши два разреда основне школе, 
привио се уз Јосифа Теочинца и од њега каменодељство изучио. Од многих каменорезаца у таковском крају 
Миленко Филиповић је у књизи „Таково именом“ поменуо једино Уроша Марковића, уз навод да је занат 
учио у Теочину.

   Урош је, чини се, имао и неке црте Јосифовог карактера. Био је духовит. Умео је да узврати подсмевачки, 
уједачки, подругљиво, а волео је женски свет. Обожавао је и своје и туђе жене и на њих је највише зарађевине 
потрошио. Женио се три пута. Прве две сахранио, а трећa њега.
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   Урош Марковић није био раздарушан ликовним урезима. Најчешће је уцртавао биљну орнаментику, а 
голубове, ствари и алатке – никад.

   Прањански се клесар на својим рукорадима овако потписивао: „Каменорезац Урош Марковић“. „Радијо 
Урош Марковић из Прањана“. „Изради Урош Марковић Прањани.“ „Каменорезац Урош Прањанац“. Имао је 
обичај да, као Јосиф, остави потпис при дну надгробне плоче.“ 79

  79 Радојко Николић, Каменописци народног образа, Чачак, 1998, стр. 327.

Живота Јовановић
 (1900–1966) „Домишљан“ је надимак овог господина. Таковац, син солунца Владимира, тих и сувоњав, Живота за село 

није много обећавао.
   Врло рано, у 16-ој години га оженише Винком, девојком 8 година старијом од њега, миражџинком из 

Озрема. За живота, изродише осморо деце. Домишљан је оправдао свој надимак. Ретко је пио, дуван није 
окушао, али је изучио неколико заната. Врстан музичар, брица, травар и каменорезац, међу првима у крају 
набавио је дреш, вејалицу за пасуљ. Имао је „машину“ за балирање (тада неку врсту статичне пресе). Са 
својим кумом, оцем чувеног басисте Мија Муке, направио је први бас за оркестар. Волео је и камен.

   За надгробне споменике и крајпуташе најчешће је користио жути пешчар из Рајковог рида (мајдана 
преко пута данашње фабрике вотке у Такову). Од овог камена је озидана црква Светога Саве на Савинцу. 
Домишљан се од камена издржавао зими, када прође сезона пољских радова. То му је била прилика да зађе 
и у „туђ атар“. Чак у Врујце. У том селу је погодио израду споменика једној удовици за њеног мужа. Хтео је да 
ради у њеној кући, да би што пре завршио споменик. Није му се журило, јер беше наочита. Знао је и да „гледа 
у шољу“, ни то није помогло. После неколико дана отишао је до својих у Таково. Вратио се рушан и тужан. И 
он је остао без свог брачног друга. 

   Та солидарност у туговању над заједничком судбином „упалила је“. После два месеца, превара је пукла 
када се пред вратима куће у Врујцима појавио најстарији Животин син. Рече да га је послала мајка. 

   Живота Јовановић је оставио свој каменорезачки траг на многобројним споменицима гробаља у Дренови 
и Синошевићима (доњокрајско на Главици и Алексића гробље).

   Ни његов генетски код није био узалудан. Један од синова, Драгојле –Циго каменорезац основао је радњу 
у Горњем Милановцу. Оба његова наследника, Родољуб и Радослав изучили су каменорезачки занат. 
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Добросав Стевановић
 (1890–1969) „Добросав Стевановић из Озрема, звани Гајдаш, почео је са израдом споменика почетком XX века, а престао 

тек после Другог светксог рата. Године 1908, када је био осамнаестогодишњак, оставио је први потпис на 
тамном грубом тесанику у Бершићима: „Изради Добросав Стевановић из Озрема.“ Понекад се оглашавао 
скраћенички: „Из. Д.С.“ Тако је четрдесетак година исклесивао гробне стубове и покоју плочу по селима 
између Коштунића и Бољковаца, највише у Озрему и Бранетићима.

   Овај Озремчанин се одао клесању и зато што је био посиромашан.
   Стевановић је мајсторисао само код куће, те му је авлија почесто личила на гробље. Рабаџије су догониле 

жућкасти и плавичасти тоциљњак из горњобранетићке планине, а наручиоци су долазили да се погоде за 
величину и облик спомења, садржај натписа и цену. Добросав је сам ковао, клепавао и оштрио каменорезачка 
сечива. Имао „мијове“, наковањ и сав ковачки алат.

   Животопис петнестогодишњем Милораду Алемпијевићу из Горњих Бањана отпочео је изузетнијим 
стихованим исказом: „Тек кад се женим, у гроб се селим.“ Најзанимљивији песнички текст уписао је Глиши 
Пешовићу из Озрема.

   „Ви синови, децо моја,
   и унуци, соколови,
   очувајте крс и веру – 
   то сам реко на умору.“ 80

  80 Радојко Николић, Каменописци народног образа, Чачак, 1998, стр. 335.

Фотографија мајдана камена у Заграђу, 1936. г. „Предузеће 
камена мајдана „Јазине“ Лазе Костића из Београда“
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Mајдани камена
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Бранетићки мајдан
  Два села, Бранетићи Горњи и Доњи, имају два мајдана камена.
   Више село и веће површински, Горњи Бранетићи у Великом брду ваде пешчар сивозелено-бели 

тоцилњак. Понекад у жици камена наиђе се на плавкасто-белу боју. Сада је овај мајдан опустео и само 
старији мештани знају где је налазиште. Ретко, неко од сељана оде, раскрчи шуму и на трактор утовари 
нешто одваљеног камена који убацује у темељ бетона уз гвожђе ради чврстине објекта. 

   А у Доњим Бранетићима, на граници према Ручићима, у потесу Врановица, ископаван је таман, зрнасти 
сигаш, од кога су обележја на старијим гробљима. Зрневље као лешници пршти при његовој обради, па је 
тешкорадан. Крупнијег састава и лакопримљив на маховину и воду, напуштен је у корист ситнијег пешчара, 
подеснијег и лакшег за резање.“ 81

   Ово место народ зове „рупе“. Пусто је и дође неко само да истовари шут или смеће у удубљења која 
сећају да се ту некада вадио камен. Када напада киша, вода се дуго задржава у великим коцкастим рупама и 
суморно делују цркотине или пластични отпаци који плутају удубљењем.

  81 Радојко Николић, Каменописци народног образа, Чачак, 1998, стр. 25.
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Бруснички мајдани
  Брусница има два мајдана камена: Мауковац и Тоцилине.
   Мауковачки мајдан је близу цркве у Старој чаршији. Камен из овог мајдана је црвенкаст, на појединим 

местима његова боја иде у браон тон. Многе околне куће и степенике украсио је мауковачки тесаник. 
Коришћен је за надгробнике и крајпуташе у окружењу и селима измећу Љубића и Милићеваца.

   Тоцилине (582 м.н.в.) припадају Тројанчевићима и сви мајдани у њему. Камен је жућкасто-беличаст и 
лако се вади. Налазишта су под брдом у шуми и до њих се може доћи само трактором или запрегом.

   Камен се вадио на неколико места. Због тога сам избројао десетак налазишта, тзв. откривених копова. 
Једини „живи“ мајдан, припада Милану Тројанчевићу. Његов деда Момчило је свакодневно вадио камен до 
1980. године. 

   Сем тоцила (кружне брусеве), по чему је најпознатији, коришћен је за спомење, грађевину и корита 
тоцилњак.

   „Избуше се рупе на неколико места у једној линији. У њих се забоду кратки метални клинови (пунчета) и 
мацилом удара одозго наизменично. Камен се временом одвоји од стења и после на мере цепа.“

   У његовом дворишту у Брусници видех и део „корде“. То је вучно возило шинских точкова слично чези. 
Са стране се направе посебне канате од дрвених страница. Могло је да стане у корду кубик, до кубик и по 
камена. Товар је вукао најчешће пар волова а за лакше терете коњи. 
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Грабовички мајдан
  „У Грабовици је камен вађен по шумама и кршевима у потесу Парац, где готово свуда вири из земље. То је 

гргуљаст љутик „на увалице и брешчиће“. Мада неприкладан за глачање, исцртавање и исписивање, од њега 
су у XIX веку грађена и крстообразна и стубаста знамења по доњим таковским и горњогружанским селима. 
Основна боја је кафенаста, а има га загаситог, црвенкастог и жућкастог. Због крупнозрности и тврдичавости 
парачког љутика, споменици су нешто чешће израђивани од мекших и питомијих сивкастих тесаника из 
мајдана у Трески (брду између Грабовице и Јабланице), иако су они пријемчиви на маховину и неотпорнији 
на жегу и влагу.“ 82

  82 Радојко Николић, Каменописци народног образа, Чачак, стр. 52.
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Доњоврбавски мајдани
   „У Доњој Врбави, под засеоком Мокро Поље, ископан је једнообразан камен из Горњег и Доњег мајдана, 

који, иако не спада у пешчар, није тврд те се са лакоћом сече и урезан је за слова. Доста је издржљив, али се на 
јаком мразу распуцава. Више је коришћен пепепљастосиви из Доњег, старијег, ископишта неко плавичасти 
из Горњег, који, када се истеше, постепено бледи. И један и други су у блоковима и лако се цепају, мада нису 
у ласовима и пијадама. Ситнозрнасти су, с пресијавајућим ситним силикатним белутком, а могу се, ако 
изискује потреба, у доброј мери и углачати.“ 83

   Браћа Симовић, Миодраг и Милорад, причају да је у овом мајдану од 1958. године до шездесетих 
година радило око 600 људи запослених у неколико предузећа: „Камен“, „Вујан“, „Острвица“, „Рудник“ и 
„Доњоврбавска сеоска задруга“. Њихов отац Милош, само шест месеци после повратка из заробљеништва 
у Немачкој, погинуо је од мине у овом каменолому, 1945. године. Камен се вадио за грађевину и споменике. 
У рупе се стављао шедит (динамит) , а викало се „Паљеееер!“ (Пази мина!) Најчешће се правила коцка за 
путеве (ситна: 8 х 8, 10 х 10 cm), ивичњаци (штоковани камен), и тзв. ПРИЗМА (20 х 20 х 40 cm) банкине 
крај друмова и браници испред мостова. Причају Миодраг и Милорад да се пре поноћи кретало волујском 
запрегом од Врбаве пут Крагујевца ... Ко је имао коње или камион (време пре II светског рата) полазио је 
на пут пре свитања. Путовало се шест сати, некада и петнаест. Најтежа деоница је била уз Думачу према 
Љуљацима. Дешавало се да под теретом (800 – 1.000 kg) пукне осовина кола. Због тога су све чешће 
користили осовине од гвожђа, али и она је понекад пуцала. У Рогојевцу је био одмор за људе (рабаџије) и 
стоку, у колони 10 до 15 кола. Уз друм, мештани су наплаћивали све, па и воду за напајање стоке. Доласком 
у Крагујевац, ту си их чекали предузимачи и плаћали у готовом зависно од врсте товара (коцка, цокла, 
газишта степеника, камен за спомење тесан стуб са или без крста). Данашње улице у Крагујевцу Косовска и 
Радоја Домановића калдрмисане су Доњоврбавским каменом.

   Зими се возио товар саоницама. На одмориштима, стражарило се око кола јер „у Кутлову се крало све; 
храна, сено, амови, влачеци, чак и коњи...“

   Куће у Мокром пољу чувају успомену на те дане. То је одличан камен. Од отпалих комада тесањем 
прављене су камене ограде око дворишта и имања. То се зове „град“ (ограда), па момак и девојка или комшије 
„разговарају се преко града“, закључише своју причу браћа Симовић. 

  83 Радојко Николић, Каменописци народног образа,  Чачак, стр. 52.
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Заграђски мајдани
  Чувар српске градитељске традиције у модерном, професор Архитектонског факултета, Божидар Петровић, у 

својим књигама често подвлачи да су најбољи материјали за куће из непосредног окружења тог градилишта. 
Тако је и са каменом за споменике. Мајдани из Заграђа, осим у грађевини, коришћени су за надгробнике и 
крајпуташе у селима под Рудником и око њега.

   Село Заграђе има мајдане камена на више места. Сви они припадају непосредно падинама Острвице (758 
м. н. в.). Камен из ових налазишта је сиви дацит. Најпознатији копови су: Видачевица (налазиште најтврђег 
камена), Мали мајдан и Доњи мајдан.

   До пре пар деценија експлоатација овог камена била је врло динамична. Мајданима је пословала 
„ОСТРВИЦА–Рудник“. Својевремено је Ибарски пут био поплочан заграђском коцком (народ је назива 
калдрмом). Још има ивичњака од овог дацита. Кородирале машине, сајле и млин за дробљење сећају на та 
времена. Остало је пар мештана који ручно обрађују камен и продају га за градњу кућа и подизање гробница.

   Раније, до шездесетих година двадесетог века, волујском запрегом камен се довозио до пруге у 
Угриновцима. По две стотине рабаџија дневно, из Заграђа, Варница, Давидовице и Рељинаца истоварали су 
камен за железнички транспорт који је вукао чувени „ЋИРА“. Радило се много, зарађивало тешко, а трошило 
лако. Прича се да је „само неки Букача Ћећо добио пензију“. После пола године се разболео и умро. 

   У мајдану Видачевица, покојни Миломир Мијаиловић је био најпознатији каменодељац. У центру 
Г. Милановца, обележје за Указ о оснивању града, постоља (постаменти) за споменике војводи Милану 
Обреновићу, кнезу Александру Карађорђевићу и војсковођи Живојину Мишићу су сећање на овог скромног 
занатлију и доказ о квалитету камена из Заграђа. 
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Качерски мајдани
  Окружје рудничко, срез качерски, општина драгољска обухватала је и село Трудељ. У засеоку Кикови, 

границе ова два села, постоји мајдан камена који се вадио до 1980-е године на више места.
   Најпознатији беше Русовића мајдан, назван по његовом власнику Мијаилу Русовићу. Како рекоше 

мештани, Мијаило је умро, 1996. године. Његов отац Војин и стриц Сава, такође су се бавили вађењем и 
обрадом камена. Тај, тамно сиви постојани тесаник, прошаран је црним ситним вашама као када се прсну 
тушом за цртање. Задружни дом у Трудељу зидан је од овог камена и мноштво кућа качерског среза. 
Надгробници и крајпуташи такође. За њих су били задужени мајстори каменоресци из села Шутци крај 
Белановице (општина Љиг).

Синошевачко-таковски мајдан
   „Рајков рид“ је најчешћи назив за мајдан синошевачко-таковског камена пешчара. Најчешћи, јер ово 

место површинског копа свако је називао по свом нахођењу, сходно имену власника каменолома. Њих је 
по катастарским књигама више. Николићи: Драгојле, Драгиша, 
Мијослав, Радич и један Дрињаковић, сада покојни Рајко. Сви 
су они власници овог Мајдана. „Жица“ камена је површинска, 
вијугава. Захвата неколико имања на брду и под њим. Према 
потребама, домаћини су секли и вадили камен из свог дела, 
користили га или продавали. Од овог жуто-сивкастог пешчара 
саграђена је прва задужбина кнеза Милоша у Новоослобођеној 
Србији, црква Св. Саве на Савинцу (1819. године) и храм Св. 
Николе у Шилопају (1936–1939).
Много кућа у Такову и околним селима користило је овај пешчар 
као грађевински материјал за надгробне споменике, крајпуташе 
такође. Експлоатација овог копа задњих година је замрла. Трава 
и трње покривају трагове. Мајдан је још увек видљив и подсећа. 
Налази се пред Таковом, преко пута фабрике вотке. До њега води 
пут ка Николићима. Све време пратиће вас поток Лесковица 
(Љесковица).
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Списак споменика

1 БЕЛО ПОЉЕ -

2 БЕРШИЋИ 

К 

1886.

К  

?

2

3 БОГДАНИЦА

К Р

1885.

К 

1896.

К Р

1887.

К Р

1915.

4

4 БОЉКОВЦИ

К Р

1914.

К Р

?

К Р

?

К Р

1876.

К Р

1917.

К Р

1914.

К Р

1914.

 К Р

1914.

К Р

1918.

К Р (4х)

1876-1918.

К 

?

Н ?

1915.

К 

1914.

13

5 БРАЈИЋИ -

6 БРЂАНИ

К  

1852.

К Р

1876.

К 

1876.

К Р

1876.

К Р

1876

К ?

?

Н ?

?

7

7 БРЕЗНА

 ?

?

?

?

?

?

?

?

Н ?

?

К Р

1885.

К Р

1876.

К Р

?

Н  

1858.

9

8 БРЕЗОВИЦА -

9 БРУСНИЦА

Н  

1834.

Н ?

?

Н ?

1844.

Н 

1850.

Н ?

1860.

Н ?

1870.

К Р

1860.

К Р

1876.

??

18??

Н Р

1913.

Н  

1874.

Н  

1899.

12
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10 ВАРНИЦЕ

К Р

1876.

К Р

1885.

К Р

1913.

К Р

1915.

К Р

1915.

К Р

1917.

К Р

1917.

7

11 ВЕЛЕРЕЧ

К  

1881.

??

?

2

12 ВРАЋЕВШНИЦА -

13 ВРНЧАНИ

К Р

1868.

К Р

1878.

К Р 

1878.

К Р 

1878.

К Р

1877.

К 

1883.

К Р 

1885.

К Р

1912.

Н Р

1916.

Н Р

1918.

К Р 

1923.

?? 

?

? 

?

? 

?

К 

1933.

15

14 ГОЈНА ГОРА

К Р

1876.

К Р

1912.

2

15 ГОРЊА ВРБАВА

Н Р

?

Н   

18??

Н   

18??

3

16
ГОРЊА 
ЦРНУЋА

К Р

1915.

1

17
ГОРЊИ 
БАЊАНИ

Н ? 

?

?? 

?

К Р 

1915.

К Р

1878.

К Р 

1878.

5

18
ГОРЊИ 
БРАНЕТИЋИ

Н 

1806.

Н 

-

Н 

1847

Н  ?

?

Н ?

?

Н ?

?

Н ?

?

Н ? 

?

Н ? 

?

Н ? 

?

К Р

1887.

11

19
ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ

Н ?

1858.

К Р

1876.

К Р

1896.

K Р

?

К Р

1914.

5

20 ГРАБОВИЦА

К Р 

1913.

1

21 ДАВИДОВИЦА

К Р 

1876.

К Р 

1876.

Н 

?

3
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22 ДОЊА ВРБАВА

Н  

1832.

Н  

18??

Н ?

?

К Р 

1875.

К Р 

1876.

К Р 

1876.

6

23 ДОЊА ЦРНУЋА

К Р 

1914.

Н М 

18??

2

24
ДОЊИ 
БРАНЕТИЋИ

Н   

1835.

? 

??

Н ?

??

Н   

1841.

К Р 

1912.

К Р 

1912-14.

К Р 

1914.

Н Р

1914.

К Р

1915.

9

25 ДРАГОЉ

К Р 

1891.

К Р 

?

К Р 

1876.

К Р 

1876.

К Р 

1876.

К Р 

1876.

К Р 

1912.

К Р 

1914.

К Р 

1915.

Н Р

1804.

К Р

1885.

11

26 ДРЕНОВА

Н  

??

К Р 

1913.

К 

1941.

?  

1839.

К Р 

1876.

? Р

?

Н  ? 

1864.

7

27 ДРУЖЕТИЋИ

К Р

1892.

К Р (2х)

1916/17.

Н   

?

К Р 

1885.

К Р 

1869.

К Р

1886.

6

28 ЗАГРАЂЕ

К Р 

1874.

К Р 

1876.

К Р 

1877.

К Р 

1878.

К Р 

?

К Р 

1913.

К Р 

1914.

КР

1914.

КР

1914.

К Р

1915.

КР

1915.

КР

1915.

КР

1915.

КР

1916.

КР

1917.

КР

1917.

16

29 JAБЛАНИЦА

Н ?

?

Н  

1885.

Н  

1885.

К   

?

4

30 КАЛИМАНИЋИ

Н ?

?

Н Р

?

Н Р

?

3

31 КАМЕНИЦА

К Р

1876.

К Р

1915.

КР

1915.

КР

1916.

4

32 КЛАТИЧЕВО

К ? 

?

К Р

1916.

2

33 КОШТУНИЋИ

Н    

?

К Р 

1876.

К Р

1913.

К Р

1914.

К Р 

1914.

К Р

1916.

6
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34 КРИВА РЕКА

Н ?

180?

КР

1912.

КР

-

КР

1918.

К Р

1918.

К Р 

1941.

6

35 ЛЕУШИЋИ

К Р

1915.

К Р

1917.

2

36 ЛИПОВАЦ -

37 ЛОЗАЊ

К Р 

1876.

1

38 ЛОЧЕВЦИ -

39 ЛУЊЕВИЦА

К Р 

1842.

1

40 ЉЕВАЈА

?

?

Н 

1833

К ?

17??

? 

1877.

? 

?

? 

1888.

6

41 ЉУТОВНИЦА

Н К Р (3х)

1914/16

Н Р

1915.

Н ?

?

КР

1914.

КР

1915.

Н ?

?

Н ?

?

7

42 МАЈДАН

К Р

1876.

К Р

1877.

К Р

1913.

Н ?

?

Н  

1804-1815.

Н ?

1846.

6

43 МУТАЊ -

44 НАКУЧАНИ

К Р 

1914.

1

45 НЕВАДЕ

К Р

1912.

К Р

1916.

?? 

?

3
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46 ОЗРЕМ

? 

?

? 

1883.

К Р 

`77.

К Р 

`77.

К Р 

1918.

5

47 ПОЛОМ

Н   

?

Н 

?

2

48 ПРАЊАНИ

Н   

1841.

К Р

1915.

Н    

?

Н   

?

4

49 ПРЊАВОР -

50 РЕЉИНЦИ

Н   

1891.

К Р 

1914/18.

?

191?

3

51 РУДНИК

К Р 

1911.

К Р 

?

? 

?

?

?

?

?

Н ?

??9?

Н ?

?

Н ?

?

Н  ?

?

Н ?

?

Н ? 

?

Н ? 

?

Н ? 

?

Н ?

?

14

52 РУЧИЋИ

К  

1800.

К Р 

?

К Р 

1876.

К Р 

1876.

К Р 

1876.

К Р 

1888.

6

53 СВРАЧКОВЦИ

К Р

1913.

К Р

1914.

К Р

1876.

К Р 

1894.

К Р

1915.

К Р

1914.

6

54 СEМЕДРАЖ

К Р

1878.

1

55 СИНОШЕВИЋИ -

56 СРЕЗОЈЕВЦИ

К Р

1912/18.

К Р

1912/18.

К Р

1912/18.

К Р

1912/18.

? 

?

КР

1914.

КР

1914.

КР

1916.

8

57 ТАКОВО

К   

1831.

КР

1878.

КР

1915.

Н    

1882.

К Р

1914.

5
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58 ТЕОЧИН

? 

1808.

Н ? 

?

К Р 

1885.

К Р 

1885.

К Р 

`78.

К Р 

1913.

? 

?

Н  

?

8

59 ТРУДЕЉ

Н  

1941.

Н  

1941.

К Р

1914.

К Р

1914.

К Р

1914.

К Р

1915.

К Р

1915.

К Р 

1915.

К Р

1915.

К Р 

1916.

К Р 

1916.

К Р

1916.

К Р 

1912-18.

К Р 

1912-18.

К Р

1912-18.

К Р 

1912-18.

К Р 

1912-18.

К Р 

1912-18.

К Р 

1876.

К Р 

1876.

К Р 

?

Н ?

1926.

22

60 УГРИНОВЦИ

Н   

?

Н Р 

1804.

К Р 

1912.

К Р

1918.

К Р

1916.

5

61 ЦЕРОВА -

62 ШАРАНИ

К  

1831.

К Р

1884.

К Р 

1876.

?

?

?

?

?

?

? 

?

? 

?

К    

?

9

63 ШИЛОПАЈ

К Р 

1878.

? 

?

К Р

1912/18.

К Р 

1912-18.

К Р 

1912-18.

К Р 

1912-18.

6

К – Крајпуташ

Н – Надгробник

Р – Ратник

М –  Природна смрт

Симболи
КРСТАШ ПЛОЧА ОБЛАШ КАПАШ ПИРАМИДАШ СТУБ

ДОЊАК 
НАДГРОБНИК

 –Несрећни случај

? – Непознато

 – Мајдан камена

 – себи за живота

ЛЕГЕНДА
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Општина Горњи Милановац припада централној 
Србији и захвата површину 836.614 ha. Град има 
близу 30.000 становника, административно је 
седиште 63 насељена места. Укупан број становника 
по попису из 2002. године не прелази бројку од 50 
хиљада људи. За потребе Музеја рудничко-таковског 
краја из Г. Милановца, извршено је документовање 
споменика крајпуташа и усамљених надгробника 
у периоду новембар 2003. закључно са крајем 
календарске 2007. године. Обрађен је историјски 
период поменутих споменика подигнутих до 
1941. године. На терену, описно су лоцирани, 
фотографисани, узете њихове мере, изглед, врста 
камена. Ако споменик није читљив или текст 
очуван, у већини случајева забележена је прича уз 
помоћ локалног становништва о пореклу споменика 
и разлогу његовог подизања. Приказане су детаљне 
две карте општине Горњи Милановац са лоцираним 
споменицима крајпуташима и усамљеним над-
гробницима у насељеним местима и мајдани 
камена који су служили за израду ових споменика. 
Њихов укупан број је 315. Споменици крајпуташи 
подигнути ратницима подељени су у пет периода:
– Српско-бугарски рат (1885)... 13 споменика
– Српско-турски рат (1876–1878)... 52 споменика
– Први Балкански рат (1912)... 11 споменика
– Други Балкански рат (1913)... 15 споменика

Резиме
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– Први светски рат (1914–1918)... 83 споменика
Село са највише очуваних крајпуташа је Трудељ, 

укупно 22 споменика и сви су посвећени ратницима. 
У овом месту забележен је јединствен случај да је на 
спомену уклесан лик мушкарца у бради.

Крајпуташ посвећен тројици људи (отац и 
два сина) је спомен који је жена подигла мужу и 
синовима. Јединствено је да су сва три крстолика 
обележја као скулптура урађени од једног комада 
камена (село Срезојевци у породици Антонијевић).

Двојни крајпуташ, на једном спомену (лице и 
наличје изгинуле браће) постоји у Дружетићима и 
Трудељу.

Двојни крајпуташ, на једном спомену муж и 
жена, лице и наличје, има у селу Врнчани на лока-
литету Локва. Ту је жена приказана са шеширом на 
глави.

Случај да је на једном споменику покојник 
приказан у цивилној одећи а на другој страни 
камена у војној униформи, постоји на два споменика 
у Врнчанима и Брезни.

Најстарији усамљени надгробник са назнаком 
године је у Љеваји, из 17??

Најстарији усамљени надгробник са потпуно 
очуваном уписаном годином је у Драгољу подигнут 
1804. године.

Једини крајпуташ са кружним потписом аутора 
(каменописца) забележен је у Дренови.

Села у којима није документовано постојање 
групе споменика крајпуташа и усамљених надгроб-
ника старијих од 1941. године су: Брајићи, Лочевци, 
Синошевићи, Церова, Мутањ, Прњавор, Бело Поље 
и Липовац.

У овој поменутој групи документованих 
споменика у општини Г. Милановац, највише има 
спомења, дубећих каменова са зарубљеним врхом 
тзв. стубова: 146.

Каменова, четвоространих стубова са завршетком 
на две бочне стране и купастих са четвороводним 
врхом има 53 (у народу именовани пирамидаши).

Споменика капичара (стубова са капом – капа-
ша) евидентирано је 30.

Крстоликих споменика (крсташа) има 36.
Споменика, стубова заобљеног врха (облаша) 

постоји 33.
Крајпуташа и усамљених надгробника, непо-

знатих, (узрок смрти, име и презиме, година рођења 
и слично) укупно има 69. Од тога крајпуташа три, 
надгробника 35, и потпуно непознатих белега, тзв. 
споменова 31.

Непознату годину настанка има 69 споменика, 
већином усамљених надгробника.

Себи за живота има подигнутих осам крајпу-
таша.

Усамљених надгробника са плочом гроба, тзв. 
доњак, има укупно девет споменика.

Крајпуташ – плоча, две локације у Бољковцима, 
и једна у Такову.

Крајпуташ – чесма, у Врнчанима и Јабланици.
Усамљени надгробник жени, девет споменика.
Усамљени надгробник несрећно умрлој деци, 13 

споменика.
Споменик подигнут непријатељском војнику, 

надгробник, један у Љутовници.
Крајпуташи и усамљени надгробници у 

црквеним портама: Заграђе (7), Каменица (4), 
Бољковци (3), Брезна (9), Таково (1), Љутовница (1).

Мајдани камена за поменуте споменике посто-
јали су и њихових трагова има у селима: Брусница, 
Горњи Бранетићи, Доњи Бранетићи, Доња Врбава, 
Грабовица, Драгољ–Трудељ, Синошевићи–Таково и 
Заграђе.

Особени уклесани знаци у камену: преслица, 
маказе, наковањ, секира, фрула, јахач на коњу, 
рударска лампа, симболишу занимања (професију) 
покојника.
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Ми који живимо и радимо у великим адми-
нистративним центрима вероватно нисмо свесни и 
ретко размишљамо о онима у унутрашњости. Када 
то пишем, мислим на културне тачке Србије, мале 
градове и још скромније установе у којима широј 
јавности непознати људи раде. Њихова марљивост 
је урођена. Жеља да се остане анониман, ван 
такозваних трендова, стечена. Све буне и устанци 
догодили су се у утроби Србије, у њеном централном 
делу. Можда због тога установе музејског карактера 
са тих простора имају толико посла и обавеза. 

Један велики терен је обрађен и огроман посао, 
сигуран сам, добро одрађен. „Срце у камену“ је 
обимна научно – популарна студија о споменицима 
крајпуташима и усамљеним надгробницима 
рудничко-таковског краја. 

Пионир и до скоро усамљеник овог делања био је 
Радојко Николић. Он је „обрадио“ својом писаљком 
на хиљаде надгробника Западне Србије. Свом 
Чачку одужио се са пет објављених књига. Радојко 
Николић као да је знао да ће се убрзо по његовом 
физичком утихнућу појавити неко нови и наравно 
другачији. Из непосредног комшилука, Музеја у 
Горњем Милановцу, фотограф и публициста, Саша 
Савовић, кренуо је у обилазак и потписивање ових 
духовних громада и светионика Српства. 

За три године, од 2004. до 2007, Савовић је 
документовао преко три стотине споменика 
– дубећих каменова у свом крају. У 63 насељена 
места горњомилановачке општине расуте на више 
од 800 хиљада хектара површине забележио је и од 
заборава сачувао белеге – сведоке српске историје од 
Првог устанка, до завршетка Првог светског рата. У 
просеку, један споменик по радном дану. Пронађен, 
лоциран, измерен, рашчитан и фотографисан. 
Могао је аутор, сигуран сам, и више, али сачуваних 
споменика је толико, 315. Због тога Савовић није био 
исхитрен у обрађивању теме, предосећајући да ће се 
појавити неки белег у трњишту или ће га тракторско 
рало избацити на површини њиве. Било је и тога. 

Ова књига није ускостручна, јер Саша Савовић 
није историчар, археолог, етнолог или историчар 
уметности. Али је свако од поменуте бранше (не 
само почетник) може искористити за допунско 
штиво у својој струци при обради одређене теме 
или терена. Врлина овог рукописа је што није 
аматерски и што нема сув језик. Напротив. Ући у 
камен, раскопчати крајпуташ и од њега направити 
своју причу, дати печат оном и овом времену, то 
је тло на којем је Саша Савовић професионалан. 
Преовладавање фотографије и репортерски приступ 
је добра замисао. Само на такав начин може се 
читалац, био он мецена или потомак покојника са 

споменика, заинтересовати да и он уради што може. 
То јесте циљ. Да се што више споменика крајпуташа 
сачува. 

Они који су на споменицима, они су цвет 
Српства. Не ми. Одужимо им се. Нека се овакав 
рукопис појави на још некој тачки у унутрашњости 
Србије. Волео бих да ова књига засветли и буде 
искра која ће да покрене друге. Због тога је топло 
препоручујем. 

Др Радош ЉУШИЋ, 
историчар

Филозофски факултет у Београду

ПРЕПОРУКА ЗА КЊИГУ „СРЦЕ У КАМЕНУ“
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Горњомилановчанин, Саша Савовић, рођен 1964. 
године, прихватио се племенитог и захвалног 
посла – да попише и опише, тј. стручно обради 
крајпуташе и споменике на усамљеним гробовима у 
рудничко-таковском крају и да их, као оставштину 
за будућност, сачува међу корицама књиге „Срце у 
камену“.
Овај подухват је изузетно значајан, превасходно 
стога што ови белези прошлости неумитно нестају – 
уништава их невидљива, али сигурна и немилосрдна 
рука (не)времена, а понекад и нехајна човекова.

Још увек није пронађена технологија за трајну 
заштиту од пропадања споменичке баштине, саткане 
од сипког и порозног камена пешчара, временом 
пешчар опузне, а на њему се најпре избришу слова, 
односно подаци о покојнику. Први је у нас на лепоту 
споменичке баштине указао кљижевник Бранко 
В. Радичевић (1925–2001), чија је кованица и сама 
реч крајпуташ, а могло би се рећи и – поредпуташ, 
успуташ. То је, заправо, од античког доба до данас, 
кенотаф – споменик над празним гробом, али, ипак 
– незаборавник потомака на врле претке који не 
бејаху било ко, већ по нечему значајне личности, а 
превасходно изгинули ратници.

Саша Савовић је крајпуташима придружио 
и белеге усамљенике. Не чини то случајно: смрти 
покојника не бележе се у покопалиштима, већ 

„СРЦЕ У КАМЕНУ“

издвојено, пошто се ради о одличницима или 
аманетницима. То споменичко успоменовање 
у рудничко-таковском крају, после Бранка В. 
Радичевића, проучавао је и књижевник Радојко 
Николић, (1933–2004.) и о њему објавио неколико 
изузетних дела: „Камена књига предака“ (1979.), 
„Умирања животу једнака“ (1988.), „Каменорезац 
Радосав Чикириз“ (1989.), „Сељакова душа на 
камену“ (1991.), „Каменописци народног образа“ 
(1998.). Али, Николић није стигао до сваког од тих 
белега.

Неке од камених памћеника публиковали су и 
хроничари села, истина, тек недавно: др Миломир 
В. Глишић („Брђани“, 1999.), мр Михаило Кале 
Миловановић („Брусница под Рудником“, 2000.) и 
неколико других аутора, али се сва ова дела односе 
само на поједина насеља рудничко-таковског краја.

Савовић је свеобухватан – не заобилази ни један 
крајпуташ и споменик – усамљеник над гробом. 
Бележи: место, основне податке о покојнику, 
епитаф (изворни текст), боју слова, ликовне 
представе, оружје, орнаменте, димезије и све друге 
елементе, битне за сваки поједини споменик. 
Код публиковања епитафа доследно поштује 
распоред слова и редова. Текст сваког белега прати 
и одговарајућа фотографија. Дакле, Савовић 
примељује музеолошко-спасавалачки приступ, те 

се у будућности, у случају евентуалног уништења 
споменика, може, као реплика, реконструисати што 
представља посебан квалитет ове књиге.

Неспорно, Саша Савовић потписује драгоцену 
спомен-књигу, истински залог за будућност.

Делфина РАЈИЋ
историчар уметности – музејски саветник

Народни музеј Чачак
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године. Члан Удружења новинара Србије. Са Љубишом 
Јовановићем и Драгољубом Петковићем, објавио књигу 
путописа и новинских репортажа под именом, „Ни тамо ни 
вамо“. (Библиотека „Браћа Настасијевић“, Горњи Милановац, 
2004).

Један од оснивача УЛПУ (удружења ликовних и приме-
њених уметника) у Горњем Милановцу и Бијенала уметности 
минијатуре. Од награда издваја:
FIAP (Scentia-ars), Међународна изложба фотографија, 
Лесковац - 1995.  Друга награда за колекцију, Први међуна-
родни фотографски салон уметности минијатуре, Београд-
2000. године, Прва награда за колекцију, Седма савезна 
смотра новогодишњих календара, Нови Сад - 2003 године, 
Друга награда за фотографију (техничко уређење). 
Заједнички излагао фотографије на изложбама у Шпанији, 
Канади, Кини и САД.

Поводом Осам векова манастира Хиландара (1198-1998) 
учесник поклоничког пешачког путовања, „Од Тврдоша до 
Свете Горе“. (24. мај - 12. јул 1997). Са тог ходочашћа реали-
зована самостална изложба фотографија која је гостовала у 
Београду, Републици Српској, Грчкој и Бугарској.

Аутор фотографија у монографијама: „Свети Сава“ 
(Београд, 1995), „Јутро новог века“ (Београд, 1999), „Старе 
српске куће као градитељски подстицај“ (Горњи Милановац, 
2002). Поводом 600 година града Чачка, аутор фотографије 
у монографији, „Културна ризница Чачка од праисторије до 
савременог доба“ (Народни музеј - Чачак, 2008).

Један од аутора фотографије у монографијама: „Молитва 
у гори - цркве брвнаре у Србији“ (Београд, 1994), „Трава је 
увек млада“ - поезија Добрице Ерића (Горњи Милановац, 
1994), „Специјално воћарство“ (Агрономски факултет, Чачак, 
1997), „Светилишта рудничког краја“ (Каленић Крагујевац, 
1998), „Малина“  (Агрономски факултет, Чачак, 1998), „Други 
су писали о нама“  (Југоимпорт-СДПР-Београд, 2001), 
„Коштунићи и Брајићи 1“  (МЗ Коштунићи, 2001), „Раде Ранчић 
- споменица“  (Јефимија, Графопринт, Задужбина краља 
Петра, 2001), „Манастири Овчарско-кабларске клисуре“  
(Народни музеј - Чачак, 2004), „Serbia“  (Београд, 2007).
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