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Нада Жuвковuћ 

СЕОСКА ГРОБlbА И ПОЈЕДИНАЧНИ НАДГРОБНИ 

СПОМЕНИ!ЈИ НА БЕОГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ 

- СТАЊЕ И ЗАШТИТА -

ПogРУ1fје II бlюј1fосm 

АдМIIIII ·lстраllIВIЮ подручје Београда обухвата 16 ОПШТII 

IЩ са 162 Iшсеља. На овом 11Одручју налаз. , се 240 гро
баља .1 СЈреко 560 спомеllика лоцираlillХ изван rpoбљш~

СКIIХ КОМШlскса. Целокупан фо~1Д F-FаЛЗ)1I се на CCOCКl'M 

гробљи ма, у UpKBCl ll1 M ИЛII Ma HaCТllpeКlIM портама 11 на 

ДРУПIМ местима у атарима села. 

ОЛШТIIIЩ бр. Нllсеља ,."оо"" 
лојед. 

спомеtlllЦИ 

Барајево 13 24 167 

Чукар.ща 8 15 148 

Грацка 15 15 11 

Лазаревац 34 45 126 

Младеновац 22 39 11 

ОБРС'tOвац 29 40 27 

Пашmула 8 9 14 

Сопат 18 20 31 

80ждооац 5 11 17 

Звездара-Бгд. 2 5 

Зему" 10 10 5 

ТабелаРНII Щ>С I'лед ОВOI' фонда показује концеlпра

цију '-робаља 11 појеДШ-Ш'IIШХ споменика у одређеF-FИМ 
HaceJbIIMa. Бројlюшћу спомеl ll1ка , као што се ВЩl,и , издва

јају се ОПUП'IIIС Барајево. Младеlювац, Лазаревац. Обре

IIОВац, у којима је б 1юј гробаља ,'ОТОво удвостручен у од

носу на број села , док су појеДllНаЧН II споме'lIЩII т::,кође 

мноп:ЮројIШ . М еђу H::.ceJbIIMa ужег подручја IIздваја се 

О!IШТИIШ ЧукаРlща , са 15 гробаља .1 128 појеДlIначнlIX 
сгюмеШ1ка ЛОШ1раllllХ IIзваll 11ЮбљаНСКlIХ ЦСЛШIa. 

Kal<.""O је овај фоllдјош у фаЗllllстраЖllвања. то су 11 Н ::'

ведеЮI подаШI УСЛОВНII , због тога што је пре" лед рађен на 

ОСIIОВУ података II З 125 насеља. од 162 rlocтojeha. Ово се 

IШРОЧIlТО ОДНОСI' на спомеНlIке изван гробаља, кој'1 су си

cтeJ\!aТCКl, еВllдеНћ'Р::'Ю ' само у огрat, "че ,юм броју села. 

MeђYГ~'M, ~, I1 з овако .,еПОТПУIЮГ прегледа може се 

стећи одређен::. сл ика о ЊlIховој бројlЮСТII . 1 

Место и врста fробаља 

БројllОСТ гробаља н појединачннх споменика задивљује. 

аШI ОIЮ ШТО задивљује још Вllше то је да на десет-дваде

сет КШ1Qметара од ТераЗllја постојll цео јеДШ I окамењеlШ 

свет, кoj~, нештеДIIмице "УДII податке за које често МI1С

л има да ~I X је могуће 'l<1ћн тамо негде далеко, где токови 

С::'временог Iшч,mа живота и урбаНlIЗаЦl,је HIICY толико 
ПРИСУШII . 

Када се превазиђе .,еМИIЮВIЩ lIепријаТIIОСТ што се 

'l<1лаЗ \lте на гробљу, щюстору кoj~, У свеСТII сваког поје

ДlIнца заУЗ~l ма посебно место , сх ватите да ту живот није 

завршен , к::'о да је преточеll у неки ДРУI'И облик. на услу

ЗII вама који сте ту случ::.јни IIЛИ HaMepHII посетилац . 

А та ст::.ра гробља СУ. како је 1'0 11 М. Ђ. МНЛ llћеВI , ћ у 

прошлом веку 11<1П11сао, увек на лепом 11 оцедном месту 
11<1 крају села. 2 ПРIIЛ IIЧ НО су удаљен::. од центра села , аЛ II 
садашњег центра. На терену смо готово у СВIIМ насељима 

КОl,статоваЛII да се садаШЊII центар не поклапа са ОIlИМ 

IIЗ времена фоРМ llрањ.1. насеља. Тај је увек бlЮ БШ'ЖII 

гробљу. ОДlIОСIЮ гробље њему. Да је та удаљеност нека

да бllла неДОПУС11IВО мала говор" I·JaM 11 податак д::. је у 

Србllји ЗаlЮ'ЮМ о уређењу саНII'ТС1'Ске струке и чувању 

народног здравља IIЭ 188 1. rORl'He наређено да IIlIјеДlЮ 
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rpoбље у ваРОШlIма не сме 611111 6Л1lже настањеном месту 
од хшьаду метара, а у селима две С1'О1'И l lе педесет мета

ра. Место lIа коме су сахрањиваllJt мртвн мора 611ТИ 11СТО 

толико далеко од глаВI I ИХ пугева 11 ђериза.3 

Стара l-робља су сада онај запуurГСШI део l-робљаНСКОI' 

комплекса који је у ФУIIКЦl1ј!1. А када су цеЛllна која је 

ван функције, онда су врло често неПРllступачна, ПОI'О

тово у вегетабllЛlЮМ пеРIЮДУ. 

Када у IlaСељу има више гробаља, она су у раЗЛIIЧII

ТIIМ крајевима села. У IbIIMa су се сахраЊI1Вали члановн 
једне породнце (РаВКОВl1ћ у Дражевцу. lIа пример), НЛlI, 

што је углавном случај, ста.ЮВНИUI1 тог краја. Када је 

гробље зајеД IШЧКО за цело село IIЛИ Вllше села, онда сва

ка порОДl1ца има с воје место у њему, тако да су 11М над

гроБНIЩИ I'РУПllсаНII. 

Гробља су неправилног облика, а најчешће је то не

правилан правоугаОН IIК. Да ли је 1'0 од caMOI' њиховог на

станка, ИЛII су у 1'Оку BpeMella, како су појеДlНl И вадгроб

ВIЩН нестајали или ТОНУЛlI у зсмљу, добllјала тај облик, 

HIICMO УГВрДI1ЛII. 
Сва ова гробља Il мају своја имена. Зову се 110 крају у 

коме се налазе; Ilекада је 1'0 само гробље у Доњем крају 

ИЛI1 у CIIMYHoBllha крају, IIЛI1 I1М је 11ме везано за неку ле
,'енду, Лађевац у Ковачевцу. ВУКИНI1 l-робови у Барајеву, 

ДевојЧI1Н гроб у Мислођину . Имена су некада веза на за 

врсту раСТl1ља на том ЩЮСТОРУ. Дреноваlј у ВеЛJtкој Кр

сшl Ila пр"мер, ИЛII је 1'0 само ОПIIС тере"а lIа коме се 

l-робље налаз" - РаВllllце , такође у Великој Крени, IIЛИ 

ВI1С У Парцаlшма. 

Као lюсебна , IШ терену су eBltДeHTl1paHa 1'3в. »сватов

ска rpoбља« (ВеЛlIка Моштающа), » циганско гробље« 

(Раља ), »мађарека l'Робља .< у веЛl1КОМ броју насеља.4 

Сl1алtеlllщи изваlf fроБЉ(I/lСКltХ калtl1лекса 

Поред гробаља ПОС1'Ојll 11 велllКII број спомеНl1ка којl1 су 

ЛОЦllраНII "а другим меСТl1ма у атару села. Поред пуге

ва , у ДВОР"ШТlIма, у црквеним порта ма. 

Сахрањивање ,~a својој зеМЉII. стар " познат IlaЧIШ о 
коме lIалаЗIIМО податке код М"ОI'ИХ аутра. npllcyгaH је 1I 
на беОI'Радском подручју до да нашљltХ дана. 

Имамо прнмере и cax paIbIIBaњ.a на месту ПОГl lбllј е.5 

НадгроБНII спомеШЩI1 "ад ОВIIМ rpoбoВ lIм а формом It 

lIаТПlIСОМ су IIдеllТI1ЧНlI ОIlIlМ на rpoБЉlIма . 

Сахрањивање и ТlOстављање С lюмеНl1ка у црквеШIМ 

портама уоБИ'lајено је у свим HaceJbIIMa београдсЈ.:ОГ под
ручја. Овај обl1 чај је у ове крајеве, caCBIIM раЗУМЉIIВО. 
дошао са прихватањем ХРLlшhаllства. о чему овом Прl1 -

ликом lIеће 6итIt реЧ II. Током ХУIII века је ТОЛI1КО рас

прострањен, да је "а нароДlЮМ сабору у Карловцш.1а, 
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1. Наgrробl/ИК из 1786. rogшle, село Губеревац 

] 769. ГОДlIне, донета одлука »да се одсад MJYrBLt ЉУДII 11 
жене немају закопаваТIt око иркава«.6 Регуламентом од 
] 977. ГOAI1He забрањено је СрБLlма преко Саве 11 Дунава 
да своје мртве сахраљују 0 .... ""0 цркава. већје наређено да се 

свуда одреде гробља изван градова ~1 !tЗван села па да се 

МЈУГвl, 'Iосе IIЗ куће одмах ЩЈ. гробље. Ова Iшредба је юа

звала веЛLlКО незадовољство. па и "ереде, Ш1'О говор" о 

укорењеШ)СТII обl1чаја. ПОllOвљена је ]789. ГОДlше.1 У 
Србl1јll је тек одлуком Apx~ljepejcKOI' сабора, ] 89 ]. годи
не. покушаllО да се реДУЩlра сахрањltвање око цркава . У 

повељ" се каже »да се у цркви LI око ље могу сахранити 
само члаlЮВII владалачког дома, а јlСТО тако It онај ко је 
цркву ПОДllгао о СВОМ трошку. но 11 он" У метаЛНItМ заЛIt
веНI·IМ са ltДУЦltма. За caxpatblI Baњe манастирске 6paTllje 
Itма се одредltТИ lIарочlt1'О место ван MaHaCТl1peKe orpaAe, 
како се не би сахрањ~1Вали у општем rpoбљу.«8 Али, како 
1'0 на овим прск.."ГОрltма бlша, заКОl1 увек има своје IIзузет

ке. тако даје сахраЊl1вање у UPKBCIIIIM портама наставље
но до данаШЊIIХ дана. аШI у мањсм броју. Постављање 

кеllотафа у портама нако" уредбе је много 'Iешће, како 

сахрањсним далеко од куће, тако 11 OHIIMa Koj ~1 ПОЧlIвају 
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у сеоском гробљу. РаЗЈЮ I' l'Оме није увек IlлемеНlгга хриш

ћанска Ilотреба да вечна кућа тела 11 душе. ШIН само душе. 

буде поред места гда су духовно живеЛII 11 пр"маШI ду
ховну хра ну. Ни само збоГ l'О l'а да бll се они којн долазе 

uркви сећали CBoj llX умртlХ 11 lюмињаЛ II liX У МОЛIIТIШ

ма и Пlме потврдили учење о заЈСДliНЩI ЖIIВНХ 11 МРТВIIХ 
У Христу. Побуде су често МНОI'О Ilроза~IЧНllје. Место у 

пор1'И је cтaТYC1tl 1 С lIмбол 11 ствар Щ)ССТllжа. 

Посебну групу појешшаЧНll Х споменика ч ине споме

IНЩII над празним гробом - КСliотафн, популар.ю lIазва

ни крајпугаШII . П одюаНII су у спомен погинулим или 

УМрЛIIМ далско од дома. Об~l чај lюдюања lючаСШIХ спо

мсника ПОЗIIaТ је 11 веома стар . На овом простору најпри

сугннјll је после ослободилаЧКll Х ратова у прошлом веку 

и задржа ва се до данашњих ДalIЗ. ПостаВЉС'lе гюред пу

тева. у ceocКLIM ДВОРlIштнма ИЛI1 uркве l lИМ портама, 'Ја

лази мо и х у готово СВIIМ .Јасељима 'Ја подручју. Само се 

свој им IЈаТПИСllма разликују од надгроБШIХ спомеШlка тог 

времена. А поетика тих натписа. у KojllMa се покојник, 
сах раlЬС II негде у туђИНII , а туђllllа је све ва" lьеroвог се

ла,обраћа пролаЗНI1КУ 11 МОЛI1 га 11т1 заповеда да стаllС и 
сазна судбl1llУ његову (cтal-l , ПУПН1че, и ПРОЧlIтај спомен 

овај ... ) ОПЧIII-111ла је 11 аугоре радова о ЊlI ма. којll 1lI1 Шу

ћl1 заборављају "а помало сув" је3llК науке 11 постају го
тово 1'l еСНИЦlI .9 

До сада IшбројаllИ појеДlшаЧШ1 сrюмеНИUIt. као 11 
спомеН ИUI1 1Ја гробљу, везаНII су за XТOIICКLI култ. Поред 

ЊIIХ постоје 11 камеНl1 белезlt кој" имају другу фуt1КUllју. 

То су зашlCИ , крстов" којll су СЛУЖИЛI1 као КУЛТIШ места , 

затим каменlt међашlt пост::шљснн lIа граНllиама ceOCКlI X 

потеза I!ЛИ I " риватних имања рад" заштите од наСIIЛНОГ 

2. Наgгробuuцu /889. Т. (леви) Il 1859. т, село ЖаР1(ово 
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померања. Некада су то белеЗIIПОДllПIУГИ у спомеll неког 

доroђаја , на месту сакралног IIЛИ чак угилитар.юг објек

та. И љнх, као 11 крајпугаше, само натпис ЧИНИ друкчltјим 
1I OTKpl1Ba ЉIJХОВУ фУНКUllју. 

ХРОIIОЛО/flка 11 muПска пogела 

ОСIЮВIЮ обележје ових спомеНlIка , као 11 сепулкралне 
уметности уоr l Ш1'е, јесте да дуго чувају свој традIЩИО

наЛН11 облик, тако да се смеllа ТlIпова јавља у размаку од 

CТOТIIHY и Вllше ronlIHa. 
ХРО.IОЛОШКИ и ТИПСКII ове спомеНlIке је могуће поде

Л1ГПI IЈа спомеlшке ХУНI века, углавном њсгове друге 

ПОЛОВШlе, споменике ХIХ века . до првих деценија ХХ 

века, 11 cllOMeHIIKe новијег пеРllода. 
Изузев археОJlОШКИХ локаЛ llтета, спомеНIIЩI из прве 

'''Рупе у већ ИНII насеља су најСТ"<iРllји матеРllјални OC'ГaЦl1 , 

изузетно драгоцени за проучаваlЬС културно-историјске 

прошлости овог реГIIОIШ. У HaceљllMa РеС.IИК, Рушањ, 

Жарково. Дучина и многим дрУПIМ постоје гробљ.а која 

су се континуирано раЗВllјала од почетка ИЛlt среДИllе 

XV III века до даlЈаС. На ОВIIМ гробљима сачува l l је Прl1-

Л1lчан број lIадгроб lНlка, који својом клесарском и лl1-

КОВIЮМ обрадом представљају репрезе.1таТIIВ l 1С npllMep
ке каМСlюрезачке уметlЮСТII. 

ОсlЮВНII оБЛIIК старllјих спомеllика је стела - усправ

н" камен IlpaBoyraOllor облика, засвођеног или равног 
врха. Пра ВЉСIШ су од камена пешчара, који је вађеll из 

локалНII Х мајдана 11 обрађен!! традИШlОнаЛlЮМ техником 
грубог IUIссања. Декорација на овим спомеlнщима се кре

ће од саСВI1М упрошћене, до ЧlIтаве скале орнаментал

НИХ мотива 11 симбола. Представа људске фш"уре, која сс 
такође јавља, нај чсшће је толико СТIIЛIIЗОВal lа да прела

ЗII у OPI-Јаме IП, док је он а ближа реалној доста ретка. 

НајбројНllјll и највреДlшј и део овог ФОlща чинс спо

меНIЩИ Х IХ века. БУРНII IIСТОРl1јСКII догађај и који су се 

н а ОВIIМ просторима одиграЛl1 крајем XV III 11 у Х IХ ве

ку, када се ова област .1 еТНIIЧКН КОIIСОЛllДује , остаЛI1 су 

забележени на овим С I'!ОмеН IIШlма. МНОI'" белеЗI1 на '''РО

боВlI ма ycraHIIKa 11 устаНИЧЮIХ вођа предcrављају објек

те од юузетног значаја. Поменућемо само неке, чиј" су 

спомеltlщи сачуваlШ : АКССНТl1је МllлаДIIНОВI1h. Васа Ча

раПl1h, Павле ЦУКllћ. МIIЛllсав ЧаМЏllја 11 др. 
Током uеЛОI' XIX века OI'lcтaje форма споменика IIЗ 

претХОДlюг перltода. РаЗЈшка се може УОЧIIТИ само у фи

ноћll обраде камена и нешто I!Змеlьсној јеЗlIчкој фОРМlt 

Itaml1Ca. У lюједltНI1М насеЉlIма , посебно ОПШПlНа Лаза

ревац 11 Младеноваu,јављају се СIюмеЮЩII у облику ква
дера са камеlЮМ капом. ВИС llНе до два метра. На Wllpl1M 
странама, за llадној ИlIсточној , имају представу покојНlIка 
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З. СОомеlll/К у СПОЛ1еll оорущене щжве брвllаре. 
Ј 899. [, село Баћевщ{ 

у плитком ~ЏlИ дубљем рељефу IЏlII текст. На боЧllIlМ стра

нама је декораТlIвна орнамеНТlIка. На МНОГlIма од IbllX су 
ВI1ДЉИВИ траГОВII боје. У OВljM ОПШТЮlама су чеСТ~1 спо

меници у оБЛltl<:у крста са раВНIIМ ИЛII заобљеlШМ сре

Дишњим краком. 

у дугој ПОЛОВI1IШ XIX века, IШРО'litl'О у насељима 

БЛIIЖIIМ граду, каМСШI спомеШЩII се обрадом, формом 11 
декорацијом прнближ::шају Сl10меШЩIIма I-Ia београдским 
градским гробљнма. Нај ПР~IСУТllиј аје форма веРТlIкашю 

ПОС'ГаВЉСВС правоугаонс плоче, која се завршава мање IUlII 
вишс фшю профнлисat lН М крстом. С ВРСМСIЮМ добltјају 

lюстамент и врло често слltку ПОКОЈllика у медаљову . 

Крајсм прошлог 11 почетком овог века ПОЧIНЬУ да се 
јављају спомеlllЩИ уоБЛlIКУ пирамиде. Током Првог свет

ског рата су чешћи, да би у наредним деценијама поста

ЛII карактеРНСПlчна форма каменорезачке УМС11ЮСТII . 

СВII ОВII ДIIВIНI спомеlllЩII клесаНII су и щtсаmt руком 

сеоских мајстора каменара, од којих јс BChltHa остајала 
готово потпуно анонимна СВС дО краја щюшлог века, када 
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4. Крајпуmаlll, 1915. [. село Маl/ић 

можсмо праТllпt рад It појеДIIНI1Х радиошща - ПatlТе Ар

cl1ha, Арнфа Xaul1ha и др. 
РаЗIIОВ!>СI'IОСТ форме, степе~ш обраде, декорације 11 

натписа, само Нa:;IначеНI1 оваквом поделом, послеДllца су, 

пре свега , веЛl1КIIХ МШ·Р'ЩIЮНИХ кретања која су се де
шавала на овом простору 11 БЛИЗllllе Београда као адми
нистраТ~IВ1ЮГ 11 културног центра , из кога су се Шllрl1ЛИ 

разшtЧIIПI УТlщајll . 

KaMeH~1 беЈтеЗ II , кој" 1'01'Ово Трll века одолевају зубу 

времена, paTHllM разараЊliма 11 неБРll3l1 људи, успели су 
да нам пренесу поруке ваЖllе за проучавање I1СТОРIIJС, 

матер"јалне 11 духовне културе овог простора. 

Сmање tI заlllmtlmа 

Стање у ,,""ОМе се налазе спомеlllЩII је такво да тражн 

ефll каС Нllје мере заштите 11 већу ангажоваllOC'f ОПШl'llНа, 
меСНIIХ зајеД}llща, црквеНIIХ ОПllПilна, а пре свега Службе 
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заштитс. Највећf1 број спомеНlIка, као што је већ речено, 

налази се на сеоским rpoбљима. Када су то гробља која 

су у функцији , urго је нај чешће, део са старим lIадгроБНlI

цима је потпуно заПУШ'ГСII, зарастао у коров 11 Ш llбље. 

често неПР~lступаЧall. CтaplI надгробшщи су УТШIУЛl I у 

земљу, обраСЩI маховшюм. Поред тога што се ваде paдll 

новог сахраЊlIвања, 'Iесто се користе fl као грађеВИНСКfl 
материјал. ИзмеЊСII cllcтeM вредност!!, нова »ecтeТlIKa «, 

последњих деценија условљена неким IЮВIIМ кретањима 

и друштвеНIIМ односима, остаВ1U1a је , као 11 сва претходна 

дешавања, свој траг на гробљима, ОВОГ пуга HeгaT~IBaH . На 

МНОПIМ гроБЉlIма (Малll МОКРl1 Луг, ЖаркоlЮ, СлаНЦII , 

ВеЛIlКО Село итд.) IIЗграђен је велИК~1 број капела 11 1'Р06-

ннца које својом велН'IИIЮМ , материјалом 11 IШЧIIНОМ об

раде Iшрушавају веКОВШI склад 11 нешрају траДИЩЈју. 

у процесу урба НlIЗа uије која захвата шире подручје 

Београда, МНОI'З гробља су се нашла на удару саобраћај

ног, ШЩУСТРf1јског и стамбеНОЈ' планира ња. Сарадња 

службе заштите са За водом за пла Н~lрањс и урбаНllзам 

на IIЗраДII плански х докумената Iюказала се као успе

шан вид заштите овог nPal'OUeH01' фшща. од седамдесе
тих ronlIHa, када је Завод за заштиту спомеtшка културе 

града Београда укључеll у IIЗраду урбаШIСТl IЧК~Ј Х плано

ва, израђеlЩ су КОllзерваТОРСКII УСЛОВfl за гробља fJ спо
менике у већем броју насеља (ГУП Барајево, Сопот, 

ДУП Гроцка, Обреновац, Овча, Борча, Батајниuа, СлаНЦII , 

Велико Село, Умка, Руцка, Лазаревац, ШОnlЈ ћ, СреМ ЧII

ца, Ресннк f1 др.). 

Стањс ~J могућ ности заштитс спомеlНlка кој и се на

лазе изван I'робаља су нешто бољи. На то првенстве~ю 

УТllче љихов иМО8инско-праВШI статус 11 фУНКЩlја (углав

ном кенотафн). У lIајповољнијем положају су споменици 

у црквеним и маltaС'ПЈРСКИМ портама , дакле, Ila простору 
Koj~1 се редовно одржа ва ~I у поседу је црквене општи не. 

И они су врло често оштећени , обраСЩI у лишај и махо

вш'у, те је за већИ~IУ потребна теХШlчка заштита ('lНшће

њс 11 КОllзервација). СпомеНИЦII на приваТIШМ IIMaI-ыl аa 

су у сличном положају . П роблем наС1'аје када дође до 

промене влаСЈшка. Нови влаСIIИК често дожшuьnва ове 

споменике као сметњу. Да би избегао аДМl1нш;траТll8l1е 

путеве и материјал не трошкове око I1змештања, ломи 

камене белеге и затрпава их (Ф . М. У Бождаревцу, на 

пример). ОД СВIIХ појединачних споменика најуrpoженији 

су ОIlИ лоцираШI поред друмова. ПРШlИком реконструк

ције ИЩI ПРОШllрења пута они се нестручно ваде, преме

штају итl ломе (»сватовско I'Робље« у ВеШlкој Мошта

НИЦII , » мађарско гробље« у Барајеву итд.).10 
Због свега наведеног, еВ llДеlЩllја f1 ТОПOl'рафско убll 

Ullрање старих спомеН~lка у l'роБЉlIма 1I ван њих пред
ставља важан посао, кojfl служба заштитс мора обаВИПI 

као ДУГОрОЧШ l1I пла llСКИ задатак, ЧIЈја је реализација IIе-
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ОПХОШIa за правну ~1 физичку заШТfГГУ, како појещ1НИХ 

делова, тако IЈ гробаља као цеЛlIна, као и појеДlIна'IНИХ 

спомеНlЈка. 

УАlесmо заКЉ)"flШ 

»Гробља су камена места памћења, а памћење је свесна 

прошлост. Ако је тач ~ю да је бlГПI ли ше •• прошлости, то 
јест IIЗгубllТlI везу са ЧlIтаВIIМ раниј им ЖIIВОТОМ, погуб~1O 

као и бити caCBIIM уништен , онда су нас сеоска гробља 

ослоБОдllла страха од l'у6l1тка сопствеЈ Је ПРОШЛОСТII. У 

BpeMella IlеШIсмена 11 110JlУПllсменз, сељак је своју про

шлост, СВОЈ ЖltвО'г, У камену заустављао fl тако се ПОЈе· 
ДI1Н3ЧНО 11 групно самОО'['кривао. Материјализовао је 

словом 11 ликом , зајешНlЧКУ народну свест, морал и чој

ство . УТИСКI1В30 се гвожђем у камен , тврдим у тврдо, да 

би што тpajНllje исказао своју историјску самобl1ТIlОС-Г. 

Знао је да ће једшlO IIaДЖIIВСТИ самог себе, ако га Камена 

КЊlfга сачува од за60рава .«1 1 
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SUMMARY: Nada Zivkovic 

VILLAGE GRAVEYAROS ЛNО INDIVIDUAL TOMBSТONES 
IN ТНЕ BELGRAOE REGION - SТATE ЛNО PROTECTION 

Iп {ћј.'> work we ехашiпеd general situation conceming шо
пишепts јп {ће village graveyards and individual tошЬ

stones јп the Belgrade regiol1. 
According (о the регјod when сепајп (уре.'> did арреаг 

we шаdе ап арргохiшаtе division јп groups including шопи
шепts fro!n the 18th сепшгу (шоstlу second half of the ссп
(игу), шопишспts fгош the 19th and the first decades of the 
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20th centuгy and тоге rccent tnOnUll1ents (опlу шепtiопеd јп 
the tex t). There аге also 4 photographs а.'> iIIustrations. 

Endal1geгed јп vаПоиs ways, ei ther they аге located within 
graveyards ог оп other locations јп the village territory, thesc 
ex tremely уаlиаЫе monuments impose the need foг ЬеНег 

engagement of the pгotection serv ice and the сошреtепt 
institutions. 


