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Стара сеоска гробља у многим подручјима Србије представљају це-
лине у којима се могу препознати временски периоди на основу разли-
читих утицаја који су преовладавали у израђивању и украшавању над-
гробних споменика Она гробља која представљају амбијенталне целине 
у којима се могу препознати традиционална занатска израда и правци 
у стилским одредницама при украшавању надгробних споменика нису 
више одржавана, а самим тим су и подложна различитим облицима угро-
жавања и уништавања. У селу Гојна Гора постоји шест гробаља  Гаљен-
ско или Јовичића гробље, Трнавско, Лазовића или Бојовића, Бабовића, 
Шумљанско или Кецовића гробље, као најмлађе. Уочава се особеност 
сваког гробља, али најинтересантније за обраду надгробних плоча и ги-
хову групацију је Јовичића или Гаљенско гробље. Предмет овог рада је 
његова фактографија, обликована као теренска документација, на основу 
које целина, као и поједини споменици, орнаментика, натписи и мере те 
записи о мајсторима који су их градили, могу бити сврстани у систем 
заштите културног наслеђа.

Кључне речи: Гојна Гора, гробље, надгробне плоче, фамилије, Јови-
чића гробље.
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о потреби за заштитом

Стара сеоска гробља у многим подручјима Србије представљају целине 
у којима се могу препознати временски периоди на основу различитих ути-
цаја који су преовладавали у израђивању и украшавању надгробних споме-
ника (Пантелић 1984, 5–9). Споменике од пешчара или мермера (Пантелић 
1984, 6; Барјактаровић 1960, 217–223; Дворниковић 1954, 522) наслеђивали 
су они од других врста камена, њих још новији, све до савремених од грани-
та и мермера. Због свега тога, гробља која представљају амбијенталне цели-
не у којима се могу препознати традиционална занатска израда и правци у 
стилским одредницама при украшавању надгробних споменика нису више 
одржавана, ново постаје вредно, а самим тим старије подложно различитим 
облицима угрожавања и уништавања (Пантелић 1984, 5–6). Изузетна лепота 
и вредност у гробљима која су задржала одлике какве су имала у време свог 
настанка и постојања традиционалних сеоских заједница данас су ретка 
(Пантелић 1984, 5). На први поглед, чак и почетним рекогносцирањем или 
истраживањем и на терену, показало се да су проток година и савремени 
начин живота неумитно довели до бројних видова оштећења надгробних 
споменика и уништавања амбијенталних гробљанских целина (уп. Драш-
кић 1970; Радичевић 1961). Лично спроведена истраживања и стручна раз-
мена мишљења са колегама (о истој теми) исто тако говоре у прилог томе 
да немар са којим се нове генерације односе према сопственој прошлости 
(Пантелић 1984: 5) показује како су сеоска гробља, као културна сведочанс-
тва и извор информација за будуће генерације, постала само још један од 
културних домена у коме се сагледавају последице значајне урбанизације, 
расељавања и све мањег броја резидентног становништва на селу.1

С обзиром на то да је питање опстанка традиционалних сеоских зајед-
ница, њихових културних сведочанстава и трагова о некадашњем постојању 
већ одавно малтене искључиво у сфери интересовања стручњака или на-
учника који се баве материјалном културом у оквирима наслеђа: етнолога/
антрополога, социолога, историчара и др., данашњи статус старих сеоских 
гробаља је само још једна од тема којом могу и треба да се баве и музејски 
стручњаци. Задаци стручњака, међутим, на препознавању значаја, стручном 

1 Дешава се све чешће да неупућени или злонамерни ломе споменике, измештају их са 
гробних места или чак избацују из гробаља, док је, на другој страни, сам камен као материјал 
подложан променама под утицајем времена, атмосферских прилика и биљних врста које се 
на њему настањују (лишајеви, маховина и сл.). Због свега тога уочава се нека врста нефор-
малног тренда да се неумитно пропадање споменика „спречава” радом приучених лаика, са-
мозваних мајстора или чак самих сродника покојника чији је надгробник. Последице таквог 
деловања, како и сами говоре  „из најбоље намере”, покушаји су да се новим, непримереним 
и неспојивим материјалима поправе поломљени споменици или да се они премазују, „фар-
бају” масном бојом или другим средствима за заштиту грађевинског камена или фасада. Не 
треба ни говорити о томе да такав нестручни рад причини више (често непоправљиве) штете 
него користи.
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документовању и разматрањима о томе шта нам говоре сеоска гробља и 
надгробни споменици представљали су изазов,2 као и данас, да буду тума-
чени у оквирима шире посматраног феномена. У сваком случају гробља и 
надгробни споменици појединачно припадају како истраживачком домену 
музејске делатности у, рецимо, оквирима културе привређивања и обичајне 
праксе,3 тако и истраживањима о народној религиозности (Бандић 2004). На 
трећој страни, не треба заборавити ни то да су она у пољу делатности за-
вода за заштиту споменика културе у сврху очувања различитих елемената 
народне културе (в. Пешић-Максимовић 1981).

Како су гробови и гробља и данас места посебног изражавања пажње 
живих према мртвима, из општег односа према покојницима, мистичног 
страха и веровања у духове предака, односно покојника и у загробни живот, 
произилази поштовање и брига о подизању надгробног обележја. Сеоска 
гробља или појединачни гробови често су смештени на таквим просторима 
у оквиру којих се могу препознати културне наслаге у таласима насеља-
вања становништва различитог порекла. Не случајно, веровања у „пребива-
лишта” душа умрлих могу се аргументовати на основу материјализованих 
културних сведочанстава, надгробних споменика, а о томе речито говоре 
бројни одабири у основи истих места за сахрањивање, као што су нпр. она 
на узвишењима, поред путева, уз раскршћа и сл. (Пантелић 1984, 7). По на-
родном веровању, покојникова душа се може везати и склонити у дрво (Бан-
дић 2004, 52–56) или камен (Бандић 2004, 66–70), што је довело до обичаја 
да се на гробовима сади дрвеће или подижу дрвени или камени споменици 
(Бандић 2004). Дрвени крст звани „крстача”, окићен пешкиром, и камени 
споменици симболизују покојника и станиште његове душе. Камени над-
гробни споменици код Срба се различито називају: „камен”, „белег”, „крст”, 
„спомен”, „мрамор” (Кулишић и др. 1970, в. гроб, гробови, споменици „крај-
путаши”, гробље, крст). Велики значај односа живих према мртвима, какав 
је у традиционалним заједницама био означен као један од елемената на 
основу кога се препознавао идентитет њених чланова, и данас би требало да 
одражава друштвену кохезију. На тај начин гробна места, надгробни споме-
ници и амбијенталне целине гробаља бивају укључени у колективно сећање 
на претке, што се до данас сматра обавезом потомака у западној Србији:

Без организованог колективног памћења нема ни појединачних 
сећања, изграђивања и одржавања локалних или националних иденти-

2 Никола Пантелић у каталогу већ поменуте изложбе говори о томе како су од половине 
ХХ века у већој мери уочени значај и улога гробаља и надгробних споменика у народној кул-
тури традиционалних заједница, но истовремено излаже став како и до тада постоји велики 
допринос етнолога, као и научника и стручњака сродних дисциплина (Пантелић 1984: 56; 
Влаховић 1936; Радовић 1955; Дворниковић 1954).

3 У Етнографском музеју у Београду, као матичној институцији за етнографски материјал, 
постоји збирка Занати, у оквиру које се чувају предмети везани за клесарски занат, и збирка 
Предмети уз обичаје, у којој се чувају и штите надгробни споменици.
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тета. Треба имати у виду да памћење живи и одржава се кроз комуни-
кацију. Уколико се она прекине, нестане или се промени оквир односа 
у комуникационој стварности, шири се заборав (Тимотијевић 2018, 16, 
према Тимотијевић: Kuljić 2006, 7–10; Katroga 2011, 18–39; Asman 2011, 
12–51).

Нагласивши у претходном излагању значај и улогу гробаља и надгроб-
них споменика у оквирима традиционалних заједница народне културе, 
за наставак би требало говорити о самој улози тумача, етнолога музеалца. 
Посматрано у ширем професионално-стручном и научном окружењу, где 
су акценти истраживања и резултати завода као надлежних за заштиту не-
покретних споменика културе већ презентовани (Дудић 1995), као и допри-
нос бројних истраживача народне религиозности, култа мртвих и загробног 
живота у етнолошком домену духовне културе (Бандић 2004; Кулишић и 
др. 1970), кустос етнолог данас има врло специфичан истраживачки статус.4 
Чињеница да се музеји као институције заштите баве превасходно музејс-
ким предметима, материјалним културним сведочанствима искључиво у 
својству покретних културних добара, оставља гробља и њихове градивне 
елементе, надгробне споменике по страни. Услед свега тога, превазилажење 
таквог, унеколико ограничавајућег статуса музејског стручњака скопчано је 
са тешкоћама због надлежности завода за заштиту споменика културе над 
споменичким наслеђем, али и изванредно подстицајном могућношћу да се 
у оквирима редовних етнолошких рекогносцирања и теренских етнографс-
ких истраживања барем забележе и документују положај, стање и на први 
поглед уочене неодложне активности.

Један од могућих модела у оквиру кога рад кустоса етнолога може бити 
проширен до надлежности других установа заштите или истраживачке ет-
нологије/антропологије доказан је у већ основаним музејским збиркама у 
чијем саставу су дислоцирани надгробни споменици и гробна обележја. 
Узевши као пример статус колекције у Етнографском музеју и већ обављану 
комуникацију предметима као експонатима тематских и студијских излож-
бених пројеката (Пантелић 1984; Радовић 1955), теренска истраживања о 
надгробним споменицима могу бити обављана у циљу даљег разматрања о 
њиховом могућем статусу покретних споменика културе. На другој страни, 
како је у сваком случају боље да теренски рад на активном проналажењу и 
документовању старих гробаља и споменичких целина остане на нивоу in 
situ података, остаје као могућност пуко уобличавање грађе у облику за који 
се може гарантовати да ће бити макар путоказ следећим генерацијама о не-
кадашњем феномену, за који није у потпуности сигурно да ће још дуго бити 
доступан у материјализованим културним сведочанствима.

Како се овим истраживањем бави стручњак етнолог без искуства у раду 
са системом заштите и процедурама у вези са непокретним споменицима 

4 https://whc.unesco.org, http://www.kultura.gov.rs.
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културе, у наставку ће у сврху предлога за даљи рад бити предочен модел 
који је искључиво проистекао из досадашњих теренских искустава, академ-
ског образовања етнолога и рада у комплексном музеју завичајног типа и 
надлежности.5 На првом месту треба рећи како се показало да у тиму са 
музејским стручњацима етнолозима/антрополозима обавезно треба да буду 
конзерватори, који могу да доследно стручно оцене стање споменика и спро-
веду припремне мере заштите. Следеће, под самим документовањем би се, 
између осталог, подразумевало одређивање тлоцрта места на коме је гробље 
смештено, премеравање његове површине, а потом – техничким цртањем 
и визуелним бележењем – успостављање тачно лоциране мреже надгроб-
них споменика. Потом би следило детаљно описивање сваког појединачног 
споменика, стилских одредница и записа на њима, па њихово мерење, од-
ређивање степена очуваности/неочуваности те фотографисање или видео-
снимање, које би укључило и целокупан амбијент. Тек такав документаци-
они досије би могао бити прослеђен надлежним установама које одлучују 
о уважавању елемената за претходну заштиту, а у сваком случају погодује 
будућем, могућем предлагању за статус културног добра.

Напослетку, говорећи о самом методолошком поступку којим су забеле-
жени, надаље ће бити изложени подаци о Гаљенском или Јовичића гробљу. 
Поново напомињем како је у питању напор кустоса у музејској установи која 
нема у потпуности обезбеђене услове за рад на документовању и музеали-
зацији свих појавних елемената народне културе код припадника традицио-
налних заједница у антропогеографском ареалу који по надлежности покри-
ва. У таквом окружењу се очекује да рад буде умногоме заснован на личном 
ентузијазму и, сходно томе, некој врсти аутономије у начину бележења и 
стварања документације о појавама којима се музејски стручњак бави. Због 
свега тога прилог о једном од старих сеоских гробаља на рудничко-таков-
ском простору садржи најпре једно статистичко, географско, културно-ис-
торијско и привредно одређење, на основу кога би требало сагледати шта је 
све довело до садашњег стања. У даљем усмеравању ка предмету овог ис-
траживања наведене су специфичности и опште одлике које гробље и над-
гробне споменике у њему сврставају у етнографско наслеђе народне култу-
ре, потом одреднице у изради и украшавању посмртних обележја, мајстори 
за које се зна, а на крају и уметничке карактеристике, естетика и епика или 
лирика у гробним натписима (Пантелић 1984, 5). На самом крају, изложени 
су систематизовани подаци о свим забележеним надгробним споменицима. 
Што се тиче својеврсне аутономије у документовању и систематизацији по-
датака, указујем и на то да је о самом гробљу снимљен етнографски филм 
„Гаљенско или Јовичића гробље” комплетног аутора Милана Брајовића, у 

5 На који начин етнолози запослени у комплексним музејима на територији за коју су 
надлежни могу третирати културни феномен традиционалног односа према смрти и загроб-
ном животу, који се може огледати у односу према надгробним споменицима и гробљима, в. 
Тошић 1997; Бојовић 1995); Росић 1999.
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продукцији Музеја рудничко-таковског краја, у трајању од 37 минута. Ау-
дио-визуелни запис, који заједно са радом чини једну врсту пропагандног и 
едукативног материјала за ширу, не само стручну публику, на једноставан и 
разумљив начин говори о потреби очувања и заштите старих гробаља.

антропогеографско одређење – гојна гора

У складу са чињеницом да истраживање и документовање у сврху за-
штите и очувања амбијенталних целина сеоских гробаља почиње добрим 
планирањем, а да је рад скопчан са дуготрајним боравком на терену, на са-
мом почетку би требало говорити о антропогеографском положају и тре-
нутном статусу насеља за које је везано гробље о коме се говори. У питању 
је Гојна Гора (в. Вучићевић 2016), која се налази на крајњем југозападу 
подручја општине Горњи Милановац, између тока Каменице и њене десне 
притоке Ловнице. Кроз ово село пролази пут Горњи Милановац – Прањани 
– Пожега. Удаљена је око 47 km од Горњег Милановца. Она је између 43° 90’ 
и 44° 10’ северне географске ширине и 20° 00’ и 20° 30’ источне географс-
ке дужине. Простире се правцем северозапад-југоисток. Граничи се са Јан-
чићима (СО Чачак) са југа, Прањанима са југоистока, Дружетићима са севе-
роистока, Богданицом са северозапада и Душковцима, Горњом Добрињом 
(СО Пожега) са југозапада. Простире се на 2.970 ha, заузима 3,5% површине 
општине те спада у већа села, пето по величини у општини. Гојна Гора има 
седам заселака: Шиљковицу, Кецовиће, Јевтовиће, Трнавце, Трифуновиће, 
Савиће и Шишовиће. Највећи број насеобина је у северозападном делу овог 
села, поред пута Прањани – Гојна Гора – Добриња. Домаћинства се про-
стиру од реке Каменице и на око 1 km од уласка из правца села Каменице, 
настављају на запад до речице Ловница, а потом поред пута, према југу, све 
до на неколико стотина на метара где пут прелази у Добрињу.

Историјски посматрано, Гојна Гора је забележене у свим турским попи-
сима од 1476. до 1572. године. Припадала је Брвенику, Руднику или Ужицу, 
а број домова се кретао од 13 до 18. Садашње насеље формирано је у xVIII 
веку. Легенде говоре о томе да је ово подручје некада било покривено гус-
тим храстовим шумама (Перишић 2002). У њима су мештани чували свиње, 
које су се у њима гојиле. Због шуме која је гојила свиње народ је село назвао 
Гојна Гора. Турским пописом из 1476. године, посведочено је село Гојна 
Гора, са 13 домова, у кази Брвеник, што је први помен овог села. Према по-
пису из 1525. године, Гојна Гора припада нахији Ужице и ливи Смедерево, а 
има 14 домова (Вучићевић 2016). Данашњи административни центар села је 
западно од Пољана. Неколико стотина метара од центра, већа концентрација 
кућа је јужно од пута, све до коте 631 на Осредњаку. Надморска висина у 
којој су домаћинства најчешће се креће од 600 до 750 m. Већи део села на 
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правцу Осредњак–Оштрица–Млаковина, па према југоистоку слабије је на-
сељен, а највећи део уз границу са Прањaнима и Јанчићима је под шумом. 
Ту се налази један број домаћинстава око локалитета Дебело брдо и Слан-
ци (према Каменици). Даље на југоистоку се простире неколико заселака, 
углавном јужно од пута према Равном гају. Ова домаћинства су највећим 
делом на 550–750 m надморске висине. Становништво је досељено, као и 
у осталим селима, у xVIII и xIx веку из црне Горе, ca Старог Влаха и из 
Босне. Једно је од насељенијих места. Најмање становника је било 1863. 
године – 603, највише 1953. године – 1.383, а 2011. године их је 610, скоро 
на нивоу из 1983. године.

централни део Гојне Горе, где је надморска висина изнад 660 m, има 
просечну годишњу температуру 8–9°С, а мањи делови према Јанчићима, 
Миоковцима, Прањанима, Дружетићима и Богданици су са средњом го-
дишњом температуром 9–10°С. Око 2/3 површине је са вишом температуром 
9–10°С, а 1/3 са нижом 8–9°С. Дакле, Гојна Гора спада у хладнија подручја 
на територији општине Горњи Милановац. На пример, знатно је хладније 
него подручје Прањана, нарочито у долини Чемернице. Од границе са Бог-
даницом, појас уз Каменицу од око 1000 m, затим поред Јанчића и у долини 
Ловнице има 800–900 mm падавина. Остали делови, централни и западни, 
имају 900–950 mm падавина годишње. Гојна Гора има шаролику климу и 
спада у атаре са хладнијом климом у општини Горњи Милановац.

амбијентална целина – гаљенско или јовичића гробље

У потесу Поари села Гојна Гора, са леве стране пута који води кроз 
село, налази се Јовичића или Гаљенско гробље. Гробље је пространо, равно 
са благим падом на југ, правца пружања исток-запад.У њему се сахрањују 
фамилије Јовичића, Радојевића, Шишовића, Савића, Урошевића, Томовића, 
Марића, Тешића, Варагића, Маџаревића и др. Гробље је ограђено плетеном 
жицом, одржава се кошењем, а код неколико гробних места постављени су 
дрвени столови и клупе. У гробљу су видни остаци велике праисторијске 
хумке и новосаграђена капела. У средини источног дела гробља, као што је 
напоменуто, истиче се праисторијска хумка,6 купастог облика, висине око 
1,5 m, са развученим ивицама, тако да данашњи пречник износи око 19 m. 
Хумка је оштећена укопавањем гробова „маџарског гробља”, као и укопа-
вањем и подизањем савремених мермерних споменика од 1977. до 2009. 
године. Најстарији споменици на хумци и око ње су од крупнозрнастог 
кречњака, сиге, у облику паралелопипеда (стуба) са дубоко урезаним крсто-

6 По казивању мештана Гојне Горе, простор где је хумка назива се „маџарско гробље”.
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вима на источној страни. Велики број ових споменика је извађен, поломљен 
и набацан, чинећи гомилице, у гробљу и ван њега, крај пута.

Према облику, камени надгробни споменици у Јовичића гробљу могу 
се поделити на оне чија тродимензионална пластика садржи различита об-
личја крстова – народним језиком крстасте, затим оне који се могу типски 
одредити као стеле, стубови, па обележја у облику надгробних плоча, пло-
часте, да би напослетку препознавали као одредницу и оне са капићима 
и без капића  кровића или обелиска. Крстасти и плочасти надгробници су 
најстарији, како народ каже, биљези и сачуван је релативно мали број спо-
меника овог типа. Споменици типа стеле – стуба паралелопипедног пресека 
такође спадају у групу старијих споменика и они су у овом гробљу бројни. 
Клесани су од тврдог, како народ назива, љутог камена или пешчара. Могу 
бити у варијанти крстастих, са капићем на врху или без њега. Стела са 
крстом на врху је млађи тип ових споменика, који се према годинама смрти 
препознаје као најмлађи, с краја xIx века и почетка xx века. Споменици 
типа обелиска почели су да се подижу крајем xIx века, па све до средине 
xx века, и они су високи и сужени ка врху у виду пирамиде. На њима су 
крстови урезивани, а не обликовани у пластичне украсе, и садрже текст о 
покојнику и фотографије умрлих израђене у порцелану.

У средини гробља, западно од хумке, сачувана је већа скупина старих 
споменика с краја xVIII и почетка xIx века. Споменици су у виду стеле од 
ситнозрнастог пешчара и љутог камена, без знакова или само са урезаним 
крстом. У овој групи сачуван је и мали крстасти споменик од студеничког 
мермера, без натписа и знакова. У Јовичића гробљу налази се и велики број 
споменика из средине и друге половине xIx века, који се посебно истичу 
богатом ликовном обрадом, нарочито виђенијих људи тог времена. Међу 
најстаријима су две стеле из 1848. године посвећене Тодосију Радо(ј)евићу 
и његовом сину Сави од 28 лета. Сем слабо читљивог текста, на овим спо-
меницима су у плитком рељефу урезане представе малтешких крстова са 
чирацима и крста у кругу, оперваженог цикцак елементом. Мајсторском из-
радом, украшавањем, представом покојника и богатим текстом издвајају се 
споменици каменоресца Радосава Чикириза из Драгачева, посвећени Сими 
Радо(ј)евићу, капетану, из 1860. године, сину му Драгутину од 2 године и 
ћерки цмиљки од 16 лета.

Крајем xIx и почетком xx века преовлађују споменици типа стела са 
капићима и крстовима на врху у више варијанти, постољима у виду храма и 
масивним лежећим плочама, на којима је у рељефу уписано ко подиже спо-
меник, ко лежи под плочом и име мајстора каменоресца. Споменици овог 
типа су од пешчара, украшавани рељефном представом покојника у народ-
ној ношњи, са штапом, амрелом, корпицом у руци, цветном лозицом, голу-
бом који кљује грожђе, као и алатом одређених заната. Допуњују их геомет-
ријски мотиви, представа распећа у крсту и богати текстови о покојнику и 
ожалошћенима. Поред разноврсне и богате орнаментике и епитафа, карак-
теришу их и делимично очувани трагови бојења. Да би лик и слово били 
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лепши и видљивији и још из даљине привукли пажњу пролазника, бојени 
су плавом, црвеном, црном и белом бојом, те су их стога у народу називали 
„шарена села”. Од свих, најдуже се одржала плава, боја даљине, плаветнило 
тајни. По народном веровању, плава, као и црвена, штити од урока. „Плаво 
је боја неба, мора, атмосфере, свега далеког и тајновитог. Њоме се спасавају 
мртви од заборава” (Nikolić 1979, 1617). Овакве споменике потписују локал-
ни, врло цењени каменоресци: Јосиф Симић Теочинац, Драгић Петровић из 
Рожаца, Урош Марковић из Прањана, Миленко Радовановић из Гојне Горе, 
као и Радосав Чикириз из села Рти у Драгачеву.7

Најновији период у обликовању амбијенталне целине гробља припада 
xx веку, уз чињеницу да се разликују сачувани надгробни споменици по-
дигнути у првој половини, тачније, у периоду од Првог светског рата до 
средине века и они из друге половине до данашњих дана. У прву половину 
века датована су већ наведена надгробна обележја у виду обелиска са уре-
заним крстом, текстом и уграђеном фотографијом у порцелану, а клесани 
су од тамнозеленог и сивог камена. Посебно треба навести чињеницу да 
гробна места где су од краја xIx века и на почетку xx века постављани 
поменути споменици најчешће имају оквире од камена и бетона, обложеног 
у техникама терацо, потом мермерне опсеге и металне ограде. Од друге по-
ловине xx века, па све до данас у гробљу доминирају споменици од црног 
и тамносивог мермера, плочасти или пак у виду сломљеног крила или цвета 
(младима), са текстом и фотографијама на порцелану.

Међу неуобичајеним обележјима у оквиру амбијенталне гробљанске 
целине посебно би требало говорити о породичној капели у западном делу 
гробља, подигнутој 1982. године, озиданој и на простору где се сахрањују 
породице Радојевића. Капела је у основи правоугаона, споља обложена цр-
веном и жутом фасадном циглом, а прекривена бакром. На западној страни 
су двокрилна дрвена врата, а на северном зиду испод крова је мермерна 
плоча са натписом:

„Ову породичну гробницу подиже себи, својој жени Машинки, 
 мајки Анђелији, оцу Љубомиру и њиховим предцима и потомцима: 
 Радомир Радојевић, адвокат из Гојне Горе уз помоћ унуке  
Анђелије Радојевић, судије из Гојне Горе.

„Ево гроба, неизбежна двора, 
где се одмара тело од умора. 
ту је правда подједнака свима, 
ту је раван просјак царевима.”

7 О каменорезачком занату и мајсторима у западној Србији в. Николић 1998.
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Културна сведочанства – надгробни споменици

Најстарији споменици подигнути на праисторијској 
хумци

1. Споменик је од жуте сиге, типа стеле – стуба, који се на врху завр-
шава испустом у виду трапеза са брадавицом – јабуком на средини.
На источној страни споменика дубоко је урезана представа крста. 
Споменик је без натписа.

 Димензије: висина 60 cm, ширина 37,5 cm, дужина 25 cm. Испуст: 
ширина 22 cm, дужина 20 cm, висина 12 cm.

2. Споменик је од жуте сиге, типа стеле. На источној страни у горњем 
делу споменика дубоко је уклесанa представа већег крста на средини 
и два мања изнад њега. Споменик је без натписа.

 Димензије: висина 96 cm, ширина 44 cm, дужина 19 cm.
3. Стела од пешчара, без текста, само је на источној страни дубоко ук-

лесан малтешки крст.
 Димензије: висина 123,5 cm, ширина 33,5 cm, дужина 19,5 cm.
4. Споменик од љутог камена, типа стеле, са брадавичастим испус-

том на врху. Без текста је. На источној страни је урезан једноставан 
крст.

 Димензије: висина 70 cm, ширина 31 cm, дужина 31 cm. Испуст: 
пречник 20 cm, висина 5 cm.

5. Споменик од љутог камена, типа стеле, на врху полулучно сведен. 
На источној страни урезан крст.

 Димензије: висина 87 cm, ширина 40 cm.

Најстарији датирани споменици

1. Споменик од љутог камена, типа стеле, посвећен је Тодосију 
Радо(ј)евићу из 1848. године. На источној страни споменика при врху 
је у издубљеном кругу, оперваженом цикцак орнаментом рељефно 
исклесан крст. Испод њега у урезаном правоугаонику уклесана је 
представа два малтешка крста са чирацима, док је у посебној плитко 
издубљеној правоугаоној ниши урезан текст, који се наставља и ис-
под нише. Камен је оштећен, тако да је текст тешко читљив.

 Димензије: висина 147 cm, ширина 37 cm, дебљина 25 cm.
2. Споменик од љутог камена, типа стеле, посвећен је Сави, сину Симе 

Радо(ј)евића. На источној страни споменика, при врху, у издубље-
ном кругу исклесан је малтешки крст. Испод је у плиткој ниши у 
виду правоугаоника урезан текст, који се наставља испод нише и на 
северној страни споменика. Споменик је највероватније подигнут 
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средином xIx века, а радио га је исти мајстор који је клесао и споме-
ник Тодосију Радо(ј)евићу.8

 Димензије: висина 120 cm, ширина 38 cm, дебљина 30 cm.

Међу надгробницима подигнутим у другој половини xIx века, својом 
ликовном обрадом и богатим текстом истичу се споменици које је резао и 
писао драгачевски каменорезац Чикириз.

3. Надгробни споменик Симе Радо(ј)евића из 1860. године од белог је 
мермера, типа стеле, у горњем делу лучно сведен. На источној стра-
ни споменика, испод лука у плиткој ниши, урезан је развијен крст, 
уоквирен цикцак орнаментом (симболизује сунчеве зраке) и двема 
спиралама на дну. У средњем делу споменика урезана је допојасна 
представа покојника у народној ношњи са фесом на глави, кубуром 
за појасом (силавом), штапом у десној руци, док је лева рука спуште-
на низ тело. На левом рамену је урезана медаља. На лицу покојника, 
испод равних бркова, титра осмех. Испод допојасне фигуре започиње 
текст, који се наставља на западној и јужној бочној страни. На запад-
ној страни споменика урезан је крст, уоквирен ловоровим гранама, 
док су испод два голуба, која кљују грожђе (препознатљива Чикири-
зова представа). Испод тече наставак текста са источне стране. На 
северној бочној страни споменика, у плитком рељефу, у вертикалном 
низу уклесани су у круговима крст са зрацима, малтешки крст, који 
је уоквирен геометријским мотивима, и две розете. Испод розета, на 
средини бока, урезана је сабља, украшена биљном лозицом и пред-
ставом лика на балчаку. Испод сабље, у нешто плићој ниши, урезана 
је ваза са криновима. На јужној бочној страни уклесана је розета и 
тече завршетак текста.

 Димензије: висина 174,5 cm, ширина 30 cm, дебљина 16 cm.
4. Надгробни споменик из 1871. године, посвећен цмиљки, од 16 годи-

на, ћерки Сима Радо(ј)евића, израђен је од мермера, типа стеле, по-
лукружно сведен на врху. На источној страни споменика, испод лука, 
у плиткој ниши, рељефно је представљен развијен крст са зрацима, 
уоквирен цикцак орнаментом. Испод крста урезана је фигура покој-
не девојчице, која држи цветни венчић у десној руци. Изнад главе и 
око главе уписано је: „цмиљка од 16. кћи. пок Сима Радо(ј)евића”, 
а од рамена, са обе стране, урезане су цветне лозице. На западној и 
јужној страни споменика је исписан текст. Споменик подиже мати 
Даница.

 Димензије: висина 128 cm, ширина 33 cm, дебљина 18 cm.
5. Надгробни споменик из 1863. године, посвећен Драгутину, од 2 го-

дине, сину Симе Радо(ј)евића, исклесан је од мермера, мањих ди-

8 Споменике су вероватно наследници приликом уређивања гробља узидали у бетон и 
тако је део текста на споменику невидљив.
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мензија и плочаст, полулучно сведен на врху. На источној страни 
споменика, испод лука, у плиткој ниши, рељефно је представљен 
крст са зрацима, а испод је текст. Споменик подиже мати Даница.

 Димензије: висина 55 cm, ширина 22 cm, дељина 11 cm.

Наслоњени уз породичну капелу Радојевића, налазе се два мања над-
гробна споменика од белог мермера, истог облика и ликовне обраде као што 
су споменици цмиљке и Драгутина Радојевића. Ови споменици су вероват-
но померени приликом градње капеле.

6. Надгробни споменик из 1866. године, посвећен Кристини, од 2 го-
дине, израђен је од мермера, плочаст, полулучно сведен. На источној 
страни је урезан текст: „Кристина од 2 године, едино дете Рака Ра-
дојевића, умре 1. маја у 1866. г.” На западној страни, у плиткој ниши, 
испод лука, рељефно је представљен развијен крст са зрацима.

 Димензије: висина 59 cm, ширина 25 cm, дебљина 8 cm.
7. Надгробни споменик из 1876. године, посвећен Бориславу Радоје-

вићу, изведен је од мермера, плочаст, полукружно сведен. Испод 
лука, у плиткој ниши, рељефно је изрезан крст са зрацима, уоквирен 
цикцак орнаментом, испод крста је урезан текст. Спомен диже Рако, 
брат.

 Димензије: висина 135 cm, ширина 33,6 cm, дебљина 15 cm.
8. Надгробни споменик од пешчара, типа стеле, посвећен Јовици Јо-

вичићу, из 18... (година оштећена), на источној страни има урезану 
рељефну представу покојника у летњој народној ношњи, са фесом 
на глави и јанчиком, који придржава левом руком, савијеном у лакту. 
С десне стране главе урезан је круг (симбол сунца – светла на оном 
свету). На споменику су видни трагови беле, црне, црвене и плаве 
боје. На западној страни споменика урезани су текст и крст изнад, 
док се на бочним странама развија биљна лозица.

 Димензије: висина 120 cm, ширина 35,5 cm, дебљина 24 cm.
9. Споменик од пешчара, типа стеле, посвећен je Божидару Јовичићу, 

од 8 година, који умре 1891. године. На источној страни споменика 
урезана је рељефна представа покојника у оделу; кратком капуту  ко-
порану и панталонама, са левом руком низ тело, а десном савијеном 
на грудима. На глави је плитка шубара, испод које са стране вири чу-
перак косе. Представа главе са наглашеним очима и обрвама рељеф-
није је обрађена у односу на тело. На западној страни споменика 
урезан је крст и уписан текст, док је на северној бочној страни биљна 
лозица.

 Димензије: висина 80 cm, ширина 25 cm, дебљина 15 cm.
10. Надгробни споменик од пешчара, типа стеле, посвећен је Синђелији 

Јовичић, од 15 година, која умре 1898. године. На источној страни 
споменика рељефно је представљена покојница у народној ношњи, 
са корпицом преко леве руке, док у десној руци, испруженој уз тело, 



131ГАљЕНСКО ИЛИ ЈОВИЧИћА ГРОБљЕ

држи марамицу. Око главе су наглашене плетенице, на ушима су 
окачене наушнице. И на овом споменику глава је у односу на тело 
рељефније обрађена. На западној страни је урезан крст и текст.

 Димензије: висина 85 cm, ширина 30 cm, дебљина 14 cm.
11. Надгробни споменик од пешчара, типа стеле, посвећен je Крсти Ши-

шовићу, од 9 година, који умре 1902. године, и цвети, од 1 године, 
која умре 1892. године. Споменик има и лежећу плочу. На источној 
страни споменика у рељефу је дата цела фигура покојника у народ-
ној ношњи, са шубаром на глави и чизмама на ногама, које су фрон-
тално окренуте на леву страну. У левој руци држи савијену гранчицу 
ловора, а у десној амрел. Око лица је уклесано: „Крста од 9. година”. 
На западној страни је крст, а испод њега, у плиткој ниши, уклесан је 
текст: „Овде увену младенац Крста син Недељка и Јованке Шишо-
вић из Гојне Горе. Живи 9 година своје младости умрије 15 априла 
1892. г. Бог да му душу опрости”. На северној бочној страни, у плит-
кој ниши, уклесана је ваза, из које се развија винова лоза, а изнад ње 
је представа крста са зрацима. На јужној бочној страни споменика 
урезан је текст: „Са десне стране укопата цвета од 1. г. Умрла 1892.” 
Испод је рељефни крст са зрацима и текст: „Овај гробни спомен по-
дигоше родитељи његови отац Неђељко и мајка Јованка 1902. г.” Ле-
жећа плоча је масивна, сужена при доњем делу. На средини плоче, 
у ниши, уклесан је велики крст, а на углове плоче спуштају се тро-
лисни украси.

 Димензије споменика: висина 143 cm, ширина 40 cm, дебљина 21 
cm; плоче: дужина 155,5 cm, ширина 76 и 63 cm, дебљина 10 cm.

12. Споменик од пешчара, типа стеле са капићем, из 1904. године, пос-
већен je Алекси Јовичићу и девојчици Рајки, од 4. године. На источној 
страни споменика, у плитком рељефу, дата је представа покојника у 
народној ношњи, са шубаром на глави и чизмама на ногама. У десној 
руци држи амрел. Око главе је уклесано име и презиме покојника: 
„Алекса Јовичић”. На западној страни споменика урезан је крст са 
ловоровим гранама, а испод, у плиткој ниши, текст. На северној боч-
ној страни је ваза са биљном лозом, а на јужној, у доњој половини 
споменика урезана је представа покојнице у народној ношњи, име и 
биљна лозица, која иде до врха споменика.

 Димензије споменика: висина 185 cm, ширина 45 cm, дебљина 30 
cm; капића: дебљина 64 cm, ширина 51 cm.

13. Споменици посвећени Драгојлу Шишовићу, од 2 године, из 1906. 
године, затим Радојлу Шишовићу, од 3 године, из 1907. године, и 
Софији Шишовић, од 4 године, из 1907. године, припадају спомени-
цима типа стеле, са истом или сличном ликовном обрадом, односно 
представом покојника, геометријским и биљним мотивима и уклеса-
ним текстом, али ни на једном оваквом споменику нема имена мајс-
тора.
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14. Надгробни споменик од пешчара, плочаст, са крстом на врху, пос-
већен Радомиру Шишовићу, од 16 година, који умре 1904. године, 
постављен је на масивном, степенасто сведеном постаменту и има 
доњу лежећу плочу. На источној страни споменика је испод крста, у 
дубљој ниши, дата рељефна представа покојника у народној ношњи, 
са шубаром на глави, чизмама на ногама и амрелом у десној руци. 
Лева рука је спуштена низ тело. Ноге су фронтално окренуте на леву 
страну. Око главе је уписано: „Од 16. г.” Изнад главе су масивни, 
рељефно изведени лукови. На врху споменика доминира велики крст, 
чији су крајеви таласасто завршени, а у пољу су урезани крст и гео-
метризовани биљни орнаменти. На западној страни споменика, на 
крсту је уклесано распеће и натпис ИС ХР, лозица и розета. У ниши 
је текст: „Овде вене Радомир, син Неђељка Шишовића из Гојне Горе. 
Поживи 16. г. своје младости умро 28 септебра 1904. г. Спомен спо-
диже ожалошћен отац Неђељко и мајка Јованка”. На северној бочној 
страни споменика, у подножју крста, уписан је и клесар: „Написао 
син Вељка ја Павле.” Испод натписа је урезана представа девојчице 
у народној ношњи, са огрлицом  ђерданима око врата и ципелама  
штифлетама на ногама. Иста представа је и на јужној бочној страни 
споменика, али без имена покојника. Лежећа плоча је масивна, тра-
пезасто усечена према узножју. На плочи је исклесан крст.

 Димензије споменика: висина 185 cm, ширина 42 cm, дебљина 19 
cm; постоља: ширина 87 cm, дебљина 60 cm, висина 42 cm; лежеће 
плоче: дужина 200 cm, ширина 83 и 73 cm.

15. Надгробни споменик од пешчара, типа стеле, са капићем, посвећен 
је Недељку А. Шишовићу из Гојне Горе, који умре 1905. године. На 
источној страни споменика уклесан је крст са ловоровим гранама. 
Испод крста, у исклесаној ниши, налази се текст: „Пред овим споме-
ном почива Неђељко А. Шишовић из Гојне Горе. Живио је 44. године 
а умро је 19 септембра 1905. г. За спомен овај вечито.” На западној 
страни је уклесан развијен крст. На северној бочној страни уклесан 
је крст и текст: „Овај спомен подиже његова жена Јованка, ћер Крс-
та, Миљанка и зет Драгомир Радовановић из Гојне Горе. Израдио 
Миленко Рад. [вероватно Радовановић] из Гојне Горе.”

 Димензије споменика: висина 155 cm, ширина 34,5 cm, дебљина 26,5 
cm; капића: висина 10 cm, дебљина 63,5 cm, ширина 46 cm.

16. Надгробни споменик од пешчара, типа стеле, са капићем, посвећен 
је Јованки Шишовић из Гојне Горе, која умре 1909. године. Споменик 
има и лежећу плочу. На источној страни споменика урезан је крст, 
оперважен ловоровом граном. Испод њега је, у плиткој ниши, укле-
сан текст: „Овде почива тело покој. Јованке жене Недељка Шишо-
вића из Гојне Горе. Живила 44. г. умрла 1. јануара 1909. г.” На запад-
ној страни споменика је рељефна представа крста у плиткој ниши. 
Уписан је текст: „Овај спомен, спомен [урезано два пута] сподиже 
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њена једина ћерка Крста и Милинко.” На бочним странама (јужној и 
северној) урезана је ваза са цветном граном, гроздом и голубом, који 
кљује грожђе. Видни су трагови плаве, црне, црвене и беле боје.

 Димензије споменика: висина 136 cm, шиpина 43 cm, дебљина 28 
cm; капића: висина 9 cm, дебљина 62 cm, ширина 36 cm; плоче: ду-
жина 207 cm, ширина 100 и 87 cm, дебљина 23 cm.

17. Надгробни споменик од пешчара, са масивним крстом на врху и пос-
тољем у виду храма, са лежећом плочом, посвећен је Миту Шишо-
вићу, од 21. године, који умре 1905. године. На источној страни спо-
меника, у плиткој ниши, урезана је представа покојника у народној 
ношњи, са фесом на глави, чизмама на ногама, амрелом у десној и 
марамицом у левој руци. Ноге су фронтално окренуте на леву стра-
ну. Плоча споменика је у доњем делу са стубићима проширена, а око 
главе и изнад ње је масивна плоча, која се завршава крстом, чији су 
кракови на ивицама таласасто обрађени и украшени спиралама. На 
средини крста је распеће. На западној страни споменика је уклесан 
текст, а на северној потпис мајстора: „Изради Јосиф Симић Теочи-
нац из Прањана.”

 Димензије споменика: висина 178 cm, ширина 52,5 cm, дебљина 24 
cm; плоче: дужина 220 cm, ширина 96,5 cm, дебљина 19 cm; храма: 
висина 94 cm, ширина 63 cm, дебљина 55 cm.

18. Надгробни споменик од пешчара, плочаст, са крстом на врху, пос-
тољем у виду храма и лежећом плочом, посвећен je Миљанки Ши-
шовић и датира из 1912. године. На источној страни споменика је 
у средњем делу, у ниши, са стране уоквиреној стубићима, уклесан 
текст, који се наставља у доњем делу споменика. Доњи део спомени-
ка је је проширен и украшен цветном лозом. Крст је масиван, са кра-
цима, који су таласасто обрађени и украшени урезаним флоралним 
мотивима, док је на средини урезан крст са зрацима. На западној 
страни је плоча споменика обрађена на исти начин као на источној, 
али је без текста. На северној бочној страни споменика је исклесан 
амрел и испод њега биљни мотив и завршетак текста започетог на 
источној страни. На јужној страни споменика исклесан је цвет у 
виду гране и потпис каменоресца: „Изради Драгић Петров.” Пос-
тоље је у виду храма. Лежећа плоча споменика је сужена код узножја 
и полулучно сведена на средини, где је потпис: „Из радионице Дра-
гића Петровића Рошци.” На плочи је, у ниши, уклесан текст, натпис: 
Миљанка Шишовић 1892 +1912, срце и слабо читљиво: сеја Крстина.

 Димензије споменика: висина 100 cm, дебљина 25 cm, ширина 65 
cm; плоче: дужина 180 cm, дебљина 17 cm, ширина 65 cm.

19. Надгробни споменик од пешчара, типа стеле, са капићем, посвећен 
је Примиславу Томовићу из Гојне Горе, који поживи 38 година и умре 
25. октобра 1918. године. На источној страни споменика уклесана је 
рељефна представа крста, док у плиткој ниши тече текст, испод кога 
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је грана са три розете. На западној страни је представа крста и текст: 
„Спомен му подигоше брат Тодор и синови Јеврем и Милан 1921. 
г.” На северној бочној страни споменика урезано је неколико алатки 
столарског заната: метар, угломер, ренде и шестар, што говори да је 
покојник био столар.

 Димензије споменика: висина 150 cm, ширина 40 cm, дебљина 20 
cm; капића: висина 7,5 cm, ширина 52 cm, дебљина 38 cm.

20. Надгробни споменик посвећен Трњини, ћерки Јована Јовичића, умр-
лој од 1 године, 1. октобра 1893. године, има представу покојнице у 
народној ношњи. Споменик се од дна трапезасто шири ка врху.

 Димензије: висина 90 cm, ширина 45 и 25 cm, дебљина 20 cm.
21. Два споменика у виду обелиска посвећена су Велисаву Шишовићу, 

из 1919. године, и Сави Шишовићу, из 1915. године. Видни су траго-
ви плаве боје.

22. Два споменика Неђељка Томовића и Вишње, из 1905. године, типа су 
стеле.

23. Плоча са крстом рад је Уроша Марковића из Прањана. На њој стоји 
натпис: „Петар Радојевић поживе часно 91. г. Предаде земљи тело 
12. марта 1936. г.”

24. Споменик од пешчара, са представом дечака у оделу, чија је десна 
рука савијена на грудима, и који носи шајкачу на глави, на задњој 
страни садржи натпис: „Овде вене Божидар син Милосава Јовичића 
из Гојне Горе од 8. г., 1891. г.”

 Димензије: висина 80 cm, ширина 22, дебљина 10 cm.
25. Споменик од пешчара, на чијој је источној страни женска фигура у 

народној ношњи, са корпицом у левој руци, марамицом и плетени-
цом, на западној страни има натпис: „Овде лежи Синђелија од 15. 
г..1898. г.” На источној страни је урезана преслица.

 Димензије: висина 80 cm, ширина 25 cm, дебљина 12 cm.

закључак у прилог заштити 

Процес заштите већ проглашених споменика културе, оних у претход-
ној заштити или могуће будућих, који би били проглашени у оквирима било 
које од законом препознатих категорија, дуготрајан је процес, а поготово 
уколико се ухватимо у коштац са непокретним споменицима, у какве спа-
дају и надгробни споменици и гробља уопште. Велики број различитих чи-
нилаца угрожавања представља изазов, по коме треба добро поставити и 
потом реализовати план акције којим ће објекти који се налазе на отвореном 
простору, без икакве заштите или свести у локалној и широј заједници о 
њиховом значају, бити уведени у процес преко којег могу на овај или онај 
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начин ући у систем заштите. Због тога је делатност етнолога у локалним 
или регионалним установама заштите, у које спадају и музеји, врло драго-
цена и треба правилно да буде усмерена на то да „ослушкује”, истражује и 
документује могуће објекте и целине које могу да буду шире сагледаване и 
на тај начин препознате као вредност у локалној заједници и код стручне 
јавности.

Ма како једноставан деловао процес препознавања и документовања 
једног од гробаља на подручју Гојне Горе, несумњиво је да због већ наведе-
них услова и тешкоћа у даљем процесу представља важну карику за очување 
чинилаца интеграције у заједници и подизање свести о културном конти-
нуитету сагледаваном путем порекла становништва, процеса насељавања и 
разгранавања породичне и уопште друштвене структуре, па на основу тога и 
целокупног живота заједнице. Поред евидентирања и документовања стања 
старих гробаља и споменичких целина, неопходно је о њиховој вреднос-
ти и значају едуковати ширу јавност кроз различите кампање, предавања, 
популарна штампана издања, гостовања на телевизији и радију, изложбе и 
сл., како би овакви покушаји указивања на проблем постали уједно неки од 
могућих путоказа ка решењу проблема заштите дела непокретног културног 
наслеђа у виду старих гробаља и надгробних споменика.
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Milan Brajović

galjensko or jovičić cemeTery

summary

In many parts of Serbia old country cemeteries are the objects by which periods of time can be 
identified based on various influences that prevailed in the making and decorating of gravestones. 
Cemeteries which represent the ambiental entities in which traditional craftsmanship and stylistic 
determinations in decoration of tombstones are visible were no longer well maintained and there-
fore are subject to various forms of endangerment and destruction. There are six cemeteries in the 
village of Gojna Gora – Galjensko or Jovičić cemetery, Trnavsko, Lazović or Bojović, Babović 
and the youngest – Šumljansko or Kecović graveyard. Each one of these cemeteries has its specific 
character, but Jovičić or Galjensko cemetery is the most interesting. The subject of this work is its 
factography, formed as field documentation, on the basis of which the whole cemetery, as well as 
particular monuments, ornaments, inscriptions and measures, as well as records about the craftsmen 
who built them, form the system of protection of cultural heritage.
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