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ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ЛИТИЈА У 
СВРЉИШКОМ КРАЈУ 

У овом раду је представљено више различитих начина (кретања) литија (у сврљишком 
крају) – и то на примеру шест села (Бучум, Бурдимо, Околиште, Луково, Црнољевица и Гу 
лијан). У сваком од поменутих насеља забележени су одређени "специфични елементи", али 
је  евидентно  да  су  сви  они  "настали"  из  једног  јединственог  ("стандардног") обрасца. По 
свему судећи, ова "базична истоветност" (јединствени "стандардни образац") у себи садржи 
(и) могућност стварања читавог мноштва различитих "модела" (кретања литија), констато 
ваних у сврљишком крају. 

Кључне  речи: кретање литија,  специфични елементи, стандардни образац, разноврсни 
модели 

Истраживањима спроведеним током 1998. године обухваћено је више села сврљи 
шке општине, а основни предмет интересовања било је "кретање литија" (као "главни 
део"  сеоске  славе) 1 .  Током ових истраживања испоставило се да се у насељима свр 
љишког краја може констатовати постојање неколико различитих (и врло сложених) 
начина кретања литија, то јест – неколико (различитих) "модела". 

Најсложенији  модел  забележен  је  у  Гулијану  (селу  "источне  сврљишке  културне 
зоне"), али су (такође) врло "интересантни" (и сложени), модели забележени и у дру 
гим селима (рецимо – Бурдиму и Бучуму) 2 . 

1  У  ствари,  истраживања  су,  током  1998.  године,  проширена  на  читав  сврљишки  крај,  док  су,  током 
(претходне) 1997, била усмерена првенствено на најинтересантније "облике" (кретања литија) – уочене у Гу 
лијану (селу "источне сврљишке културне зоне"). Приликом истраживања обављен је велики број разговора 
са преко 50 казивача (оба пола и различите старости), а, што такође треба нагласити, (сâм) рад се "наслања" 
на  грађу и аналитички приступ предочене у радовима "Особена структура  заветине у Гулијану  (Сврљиг)" 
(скраћена верзија, објављена у "Етнокултуролошком зборнику" /Тодоровић,   Ивица , Особена структура 
заветине у Гулијану (Сврљиг), Етнокултуролошки зборник књ. IV, Сврљиг, 1998, 305310/) и "Структура за 
ветине у Гулијану (Сврљиг)" (рад ће бити објављен у зајечарском "Развитку"). У складу с тим, овај рад ће по 
кушати да избегне (колико год је то могуће) понављање чињеница већ констатованих у претходним радови 
ма, али ће (исто тако) "узети (себи) за право" (у случајевима када је то неопходно и логично) и да (из ових 
радова) преузме извесна "места" релевантна за (конкретну) проблематику (овог) "Прилога проучавању лити 
ја у сврљишком крају". 

2 Иначе (треба споменути) – осим "реалних модела", који су "заиста постојали" (а што се може утврдити 
–  упоређивањем  података  добијених  од  више  казивача,  као  и  (одговарајућим)  "суочавањем"  казивача  (са 
"евентуалним", различитим, верзијама догађаја итд.), током "теренских истраживања" – етнолог се (када је о 
"кретању литија" реч) често сусреће и са тзв. "имагинарним моделима" (који могу бити и "сложенији" него 
модели за које се утврди да су реално постојали), присутним у "казивањима"... Тако су, рецимо, поједини ка 
зивачи из Бучума имали представу о томе како у (суседном) Бурдиму две различите "групације" (два дела се
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Без обзира што су у појединим насељима, у новије време, литије обновљене – овај 
рад ће се  (превасходно) бавити – тим ритуалом у ("класичном") периоду између два 
светска рата  (односно – до  (њихове) забране – након завршетка Другог светског ра 
та) 3 . Наиме, тада је (у дотичном "класичном периоду") наведени ритуал (неизоставно) 
извођен сваке године, и то у функцији ефикасног обједињавања целокупне (сеоске) за 
једнице (на једном "нивоу"), односно – у функцији обезбеђивања повољних атмосфер 
ских услова и родне (плодне) године (на другом "нивоу"), или – другим речима – тада 
је овај обред био у "пуној (ритуалној) снази", представљајући (као суштински елемент 
"заветине") 4  централни (ритуални) догађај на нивоу  (сврљишких) сеоских заједница; 
на "микро – плану", за кретање литија везивале су се, одговарајуће, "(микро) ритуал 
не радње" (клање "молитве" (жртвеног јагњета), бирање крстоноше и колачара, "оба 
вијање"  сваког  "светог  дрвета"  (или  другог  "сакралног  објекта")  укљученог у  "(гло 
бални) обилазак" – по три пута, посипање житом (и водом) учесника поворке, гажење 
воде (реке, потока)..., славље (игранка, итд.)...), док је (пак) на "макро – плану" чита 

ла),  за  време  различитих  литијских  празника,  обилазе  различита  "мира  дрва"  (односно –  "сакралне објек 
те")... што се, током теренских истраживања, испоставило као нетачно. 

3 Као последња година када су ношене литије, углавном се (у сврљишким селима) наводи 1946. 
4 А о основним "сегментима и елементима" (прославе) заветине у сврљишком крају, видети у (књизи): 

Петровић,   Сретен ,  Митологија,  магија  и  обичаји,  Просвета  –  Ниш,  Народни  универзитет  – Сврљиг, 
1992, 299303, или (рецимо), сажето, у (раду): СавићСимоновић,   Биљана , Литије – заборављени оби 
чај у сврљишком крају, Етнокултуролошки зборник књ. II, Сврљиг, 1996, 282284; о заветини у суседним 
областима видети (рецимо) у: Васић,   Оливера , Завећина – заветина у селима Заглавка и Тимока, Етно 
културолошки зборник књ. IV, Сврљиг, 1998, 197200.
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ва  заједница  обављала  једну  "глобалну  (макро)  ритуалну  радњу"  –  (а  то  је,  управо, 
формирање једног (великог) "круга" – путем "обилажења" сакралних објеката сеоског 
атара), која је (дакле) и основни предмет заинтересованости овог рада. 

Поменутим  истраживањима  (спроведеним  током  претходне  године)  остварен  је 
увид у дотичну проблематику у већини сврљишких села, међутим – главна истражи 
вања (током којих би биле израђене детаљне "мапе" и "структурне шеме" (уз одгова 
рајућу "фото – документацију") за свако од сврљишких села) тек предстоје 5 . Имајући 
(све) то у виду, овај рад ће (пре свега) покушати да представи неколико (посебно) за 
нимљивих начина кретања литијске обредне поворке ("кретања литија"), констатова 
них у сврљишком крају – и то на примеру шест села (Бучум, Бурдимо, Околиште, Лу 
ково, Црнољевица и Гулијан) 6 . И, управо, у сваком од поменутих насеља забележени 
су  одређени  "специфични"  елементи  (у  вези  са  "кретањем литија"),  на  основу  којих 
(уколико се посматрају заједно, као саставни делови једног јединственог "система") се 
може сагледати целокупност могућности стварања различитих "структурних модела" 
(из /базичног/ "стандардног модела" кретања литија у сврљишком крају) 7 . 

5 Детаљна "(структурна) шематска представа" (са изнијансираним "просторним" и "временским" струк 
турним моделом) израђена је за Гулијан (и изнесена у поменутим /видети напомену 1/ радовима), а такође 
(већ) постоји и (одговарајућа) фотодокументација о садашњем стању свих "сакралних објеката" гулијанског 
атара, који су обилажени приликом опходње литија. Међутим, у овом раду, који има за циљ (превасходно) 
представљање једне шире области и више различитих "модела", неће се инсистирати на одређеним "нијанса 
ма" ("појединостима") које су представљене у радовима чији је предмет интересовања био ("само") Гулијан 
(као село са најсложенијим моделом опходње литија (односно заветине у целини. Исто тако (а када је Гули 
јан у питању) – у овом раду ће "бити изнесена" само поједностављена "просторна структурна шема" (ком 
плетну представу "структурног модела" (битног са становишта разматрања /кретања/ литијске поворке и за 
ветине) видети у: Тодоровић,  Ивица , н. д., 308310). 

6 Током теренских истраживања, већа пажња је посвећена оним селима за која су већ постојале извесне 
информације о необичности модела кретања литија (у њима). У наведеним селима је забележена и предста 
вљена (у овом раду) интересантна "шароликост" начина кретања литија, тако да се на основу примера ових 
села (и одређења одговарајућих "модела кретања литија", у њима) може извршити и једна формална класи 
фикација различитих облика кретања литија, у свим селима сврљишког краја (а која би имала за циљ да пру 
жи јаснији увид у разматрану проблематику), што ће (уосталом) бити и циљ истраживања која следе. Иначе, 
стицајем  околности,  најинтересантнији  "модели"  забележени су  (управо) у селима источног дела "источне 
сврљишке културне зоне". 

7  "Стандардни модел" (у формулационом контексту овог рада) подразумева да – једно село има само је 
дан "литијски празник", (који се светкује сваке године (једном годишње) и који се "одржава" увек истог да 
на); током празника се обилазе сви (предвиђени) "сакрални објекти" ("мира дрва", "заветни крстови"...) у сео 
ском атару, а на крају (по, дотичном, "стандардном обрасцу") – обредна поворка се враћа до почетне тачке 
(црква или крст...), где се организује (сеоско) "славље" (праћено игром, песмом, свирком...). Међутим, овај је 
динствени "стандардни образац" у себи садржи (и) могућност стварања читавог мноштва различитих "моде 
ла" (кретања литија) "примећених" у сврљишком крају – тако да се о (поменутом) "стандарном моделу (обра 
сцу)" може говорити и у једном ширем смислу (уколико се има у виду (дакле) и његова "парадигматска" ди 
мензија (односно – целокупност (његових) могућности)); у том смислу, постоје (значи): основни  (или "једно 
ставни")  "стандардни модел" и  (такође)  "сложени"  (парадигматски)  "стандардни модел"; дакле – када се у 
овом раду говори (рецимо) о "специфичним елементима који одступају од стандардног модела"(и поред тога 
што ти "елементи", наравно, "ипак" улазе у састав "сложеног" (односно: "шире схваћеног") стандардног мо 
дела), мисли се (дакле) на елементе који (у ствари) одступају од "једноставног" стандардног модела. Уоста 
лом, све су ово само "прелиминарне" терминолошке одреднице, које ће прецизније бити дефинисане у наред 
ним радовима... Иначе, представљање (конкретних) процеса формирања појединих "сложених облика"(кон 
статованих у сврљишком крају) из "једноставног стандардног модела", захтева и одговарајући "простор", та 
ко да ће наведени "процеси" (поступци) бити изнесени (и аналитички разматрани) у неком од следећих радо 
ва.
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Слика 2. "Миро дрво" и "заветни крст" на месту "Росуља" у гулијанском атару 

У вези с тим, неопходно је приметити како се разлике у "моделима кретања литија" 
(на пример) могу односити и на то да ли се обилази читав "круг" (који "сакрални обје 
кти"  /"мира  дрва",  "заветни  крстови", црква.../ образују око села) или само  један њ 
егов део, односно – да ли је "опход" (а) "потпун", (б) "изузимајући", (в) "редукован", (г) 
"(сасвим) редукован", (д) "скраћен" или (ђ) "половичан" 8 ...; да ли у литијском обиласку 
сеоског атара (то јест – слављењу) учествује цело село или не; да ли се литије везују с 
амо за  један или за више празника; да ли се "круг" (који сачињавају "сакрални обје 
кти") увек обилази у истом смеру, итд. 

На основу издвајања  (неких од) предочених, (као) и других, "примарних", елеме 
ната ("моделатора") битних са становишта разматрања (анализе) кретања литија, мо 
гуће  је  (уз  коришћење  само неколико основних  "одредница"  (знакова))  представити 
сложене структуре (појединачних) "литијских обилазака". 

Рецимо – уколико бисмо желели да једном (оваквом) "сажетом формулом" предст 
авимо "моделе" кретања литија у селима сврљишког краја, користили бисмо (пре св 
ега) следеће одреднице: 1) број "просторних целина" (и "праваца") везаних за кретање 

8 Овде су (као пример (могућности изнијансираног представљања модела кретања литија)) предочене раз 
личите врсте (литијског) опхода – тако је, рецимо – "скраћен" ("модел литијског кретања") често примењиван у 
Бучуму, "половичан" у Гулијану, "(савим) редукован" приликом прославе "св. Ранђела" уЦрнољевици, "(дели 
мично) редукован" уОколишту (када се не обилази тачка ("круга") која је раније (једном или више пута) обила 
жена приликом одређеног празника), "изузимајући модел" (у смислу да се не обилазе сви "сакрални објекти") 
констатован је у Бурдиму и у "имагинарном моделу" забележеном у Гулијану (о чему више речи у неком од на 
реднихрадова), док је"потпун"опход (узодређенеспецифичности) забележен,рецимо,уВлахову,штосесвемо 
жевидети из описа кретања литија (упоменутим селима)којисуизнесениуовомраду.Наравно,наовомместусе 
неможеулазитиуподробнообјашњавањесвакогоднаведених "термина" ("одредница").
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литија, 2) број "смерова" (кретања литијске поворке), 3) број литијских празника (+ број 
/сеоских/ "заветина"), 4) број "групација" (у одређеном насељу) које обилазе "сакралне 
објекте", 5) број "сакралних објеката"  ("тачака") које се обилазе од стране литија, 6) 
број година, током којих литијска поворка употпуности завршава своје "кретање" (рец 
имо: уГулијану је /тек/ читав "трогодишњи период" релевантан за целокупно одређење 
кретања литијске поворке –  о  чему  "видети" у поменутим радовима  /напомена 1/ п 
освећеним разматрању "структуре заветине у Гулијану") и – 7) број литијских "обил 
азака" (годишње). 

На основу претходних "одредница" (дакле) једна (оваква) "бројевна" формулација 9 
"модела кретања литија" у (за потребе овог рада издвојеним) селима сврљишког краја 
– могла би бити изражена на следећи начин: 

I  –  ГУЛИЈАН:  2  (број  "просторних  целина"  (  то  јест  –  "праваца"));  1  (по  један 
"смер"  за  сваки  "правац"  (тј.  –  за  оба правца));  2  (број литијских празника: Велики 
(Големи) Спасовдан и Мали Спасовдан); 1 (једна "групација" – односно: читаво село 
учествује у прослави оба "литијска празника"); 9 ("сакралних објеката" је "укључено" 
у (глобално) литијско обилажење); 3 (у Гулијану је забележен изузетно "сложен" тро 
годишњи период); 12 (сваке треће године литијска обредна поворка је по два пута (за 
Мали и Велики Спасовдан) обилазила (по) "половину" сеоског атара, а иначе – само 
једном годишње (за Велики Спасовдан)) ,... – одакле следи "сажета (бројевна) форму 
лација" модела кретања литија у Гулијану: 

I – (ГУЛИЈАН) : 2 ; 1 ; 2 ; 1 ; 9; 3 ; 12. 
По  истом  принципу  (сажету)  "бројевну  формулацију"  модела  кретања  литија  у 

другим селима могуће је представити на следећи начин: 
II  – (БУЧУМ) – 1 (+1) (ово – "(+1)" – због тога што се дешавало да се (због "вели 

чине" сеоског атара, односно – дужине "стандардног" правца кретања литија) путања 
обредне поворке скрати на тачно утврђеном месту); 2 ; 1 ; 1 ; 8 (основних "тачака") ; 2 
(овде се ради о "двогодишњем периоду" – јер се сваке године мења смер кретања об 
редне поворке (односно – од смера кретања (током) "претходне" ("прве") године зави 
си (и) смер кретања "наредне" ("друге") године) ; 1. 

III –  (БУРДИМО) – 2 (+2) (постоје 2 "просторне целине" (2 "правца") које се међу 
собно "преклапају" – а "одредница" – "+2" односи се на "алтернативну тачку" – "Алек 
син поток") ; 1 ; 2 ; 1 ; 11 (или: "10+1" – затошто је последња "тачка" – "Алексин поток" 
– (на дан литијског празника) обилажена тек последњих пар година (одржавања овог 
ритуала пре његове забране)) ; 1 ; 2 (литије су , наиме, ишле сваке године по два пута, 
током оба празника ("Спасовдан" и "Русалница"). 

IV – (ВЛАХОВО) – 1 ; 1 ; 1 (+1) (осим "Ђурђевдана" као "литијског празника" (пра 
зника када суишле литије), село је славилои "Св. Тројицу" (али без литија)) ; 1 ; 8 ; 1 ; 1. 

9 Ову (то јест – "овако представљену") – "бројевну формулацију" (модела кретања литија) могуће је усло 
жнити (и проширити) и другим одредницама ("моделаторима") које би се односиле на "врсте" ("групација", 
"сакралних објеката","просторних целина" (и "праваца") "празника"...) и "начине" (кретања литијске повор 
ке, формирања комплетног (кружног) "опхода" (литија))... (односно – на "врсте" и "начине") манифестовања 
"елемената" битних са становишта одређења "модела кретања литија", који би били представљени не "бро 
јевним" него "словним" знаковима, чиме би се (дакле) остварила усложњена (знаковна) "формулација" (раз 
личитих) модела кретања литија. Међутим, за потребе брзог и једноставног (примарног) одређења ових "мо 
дела", најподеснија је управо дотична "бројевна формулација"...
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Слика 3. Црква св. апостола Петра и Павла, у Гулијану 

V – (ОКОЛИШТЕ) – 1 (+1) (ово – "(+1)" – због тога што је уОколишту забележен и 
један "алтернативни правац" (кретања литијске поворке) 10 , а увези са "одредишном тач 
ком" – "СветиИлија" (где се иначе (невезано са кретањем литија) одржава прослава јед 
не од 4 сеоске "заветине" – (управо) – "Св. Илија"), која се (по сећањима казивача и одго 
варајућим "предањима") обилазила само једне године (након чега се (због грâда који је 
затим уследио) престало са ("литијским") обилажењем ове "тачке")); 1 ; 1 (+3) ; 1 ; 7 (или 
– 6 (+1) – због случаја са наведеном "(одредишном) тачком" – "Св. Илија") ; 1 ; 1. 

VI – (ЦРНОЉЕВИЦА) – 1 (+1) (на примеру Црнољевице може се (у сваком случа 
ју) говорити о постојању само  једне "просторне целине"  (али, уз 2 "правца" кретања 
литија – с обзиром да се литије носе и на "Блађи петак" и на дан "св. Ранђела", с тим 
што  је  на дан "св. Ранђела"  (литијски) "опход" био знатно "редукован"  (односно об 
редна поворка  "је  обилазила"  само два  "сакрална  објекта"  (:)  1)  "Цркву" и  2) "Крс" 
("Св. Ранђел")) – тако да је на примеру Црнољевице очигледно да се (и) "категорије" 
а) "правац" (кретања литија) и б) "просторна целина" (у смислу – "просторних цели 
на"  (у  оквиру  соских  атара)  које  је  могуће  издвојити,  (управо)  на  основу  прав(а)ца 
кретања литијске поворке, могу посматрати и одвојено (у ком случају би бројевно од 
ређење (или "формула") модела (кретања литија) за Црнољевицу, уместо 1 (+1) било 
1 ; 1 (број просторних целина; број праваца)); 1 ; 2 ; 1 ; 5 ; 1 ; 2. 

10  "Алтернативни правци" (у ужем смислу те одреднице) уочени су, (од /у овом раду/ разматраних села), 
осим у Околишту, и у селима Бучум и Бурдимо...
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Након претходног предочавања ("бројевних") формулација "модела" (кретања ли 
тија), у овом "прилогу проучавању литија у сврљишком крају" биће (на примеру 6 се 
ла)  изнесене  и  основне  чињенице  битне  за  дотичну  проблематику  (уз  одговарајуће 
"шематске представе") 11 , заједно са неким "дигресијама" везаним за "околности" које 
су пратиле кретање литија и прославу "заветине" (у целини) 12 . 

БУЧУМ. У Бучуму је забележен један специфичан ("двогодишњи") 13 модел крета 
ња литија заснован на промени смера (кретања) обредне поворке. 

Тако, рецимо, (у Бучуму) је једне године обилажен "круг", (који око села образују 
"сакрални објекти" – "мира дрва" и "заветни крстови"), у једном смеру, док је наредне 
(следеће) године, дотични "круг" обилажен усупротном ("другом") смеру. Односно, ли 
тије су "ишле", сваке године, на дан сеоске "заветине" – св. арханђела Гаврила ("св. Ран 
ђел") – 26.7. – полазећи (у сваком случају) од – 1) – места званог "Крс" (где су се (унепо 
средној близини – такода их треба "посматрати" као (са становишта опходњелитија) са 
ставне делове једног јединственог сакралног објекта) налазили крстови посвећени "св. 
Ранђелу" ("Св. Ранђел" (је назив заветног крста)) и "св. Петки" ("Св. Петка") и неколико 
"светих дрвета"), да би се (зависно од смера) надаље обилазиле следеће "тачке": 2) "Ла 
зин потпис" (једино (уз "Томину крушку") "свето дрво" (то јест "потпис"), у бучумском 
атару, које није имало (поред себе) укопан и (заветни) камени крст – посвећен одређе 
ном "празнику" (односно – "свецу")), 3) "Голема орница" (или: "Св. Јован Главосек" – с 
обзиром да се на том местуналазио (и) заветни крст посвећен св. Јовану (Главосеку)), 4) 
"Нићиндел" (уз заветни крст посвећен "св. Ранђелу"), 5) "Осој" (камени крст на овомме 
стубио је посвећен "Петровдану"); понекад се дешавалода литијска поворка на овомме 
сту (због дужине целокупне путање "обилажења") "скрати пут" (и не настави обилазак 
преосталог "светог дрвећа", односно – "сакралних објеката") и скрене према последњој 
(а истовремено и почетној) "тачки" кретања литија – 6х) месту званом "КРС". У случају 
да се то не догоди, обредна поворка је настављала своје кретање до – 6) "Томине кру 
шке"  (без  заветног  крста)  –  и  даље до –  7)  "Османовог дела"(уз  крст посвећен  "св. 
Пантелеју"  ("Св. Пантелеј")),  8)  "Раткове  орнице"(крст  посвећен  "Малом Спасовда 
ну") и, на самом крају, поново до – 9) места званог "Крс". Следеће године би обредна 
поворка  обилазила  иста  места,  али  различитим редоследом  (с  обзиром да  је  "смер" 
био другачији): 1) "Крс", 2)"Раткова орница", 3) "Османов дел", 4) "Томина крушка", 
5) "Осој", 6) "Нићин дел", 7) "Голема орница", 8)"Лазин потпис" – и – 9) "Крс"... Ина 
че, након престанка (обредног кретања) литија (услед забране, после Другог светског 
рата) – укопана су јошдва крста – посвећена "св. Ранђелу" и "св. Тројици". 

Посебно обележје Бучума представља и постојање низа заветних крстова (укопаних 
поред "светих стабала", са којима су, заједно, сачињавали јединствену "сакралну цели 
ну"  ("објекат")) посвећених одређеном "празнику" – односно – "свецу" ("Св. Ранђел" 
(3 крста),  "Св. Петка", "Св. Јован", "Петровдан", "Мали Спасовдан", "Св. Пантелеј", 

11 Наведене "шематске представе" ће (овом приликом) бити превасходно "илустративног карактера" – без 
представљања "појединости" као што су: природа "сакралног објекта"  ("миро (свето) дрво" (МД), "заветни 
крст"(ЗК), "црква"(ЦР), "црквиште (ЦШ)"), врста дрвета (рецимо: цер (ЦЕ), граница (ГР)...), (као) и без (сло 
жених) представа "временске структурне шеме" која је карактеристична за Гулијан и Бучум, рецимо... 

12  Реч је o оним "подацима" ("дигресијама") који (на први поглед) нису у "непосредној вези" са самим 
кретањем литија, али које је (због њихове "специфичности" или "упућујућег карактера") битно споменути. 

13  "Двогодишњи" – због тога што је смер кретања литијске поворке једне ("прве") године био супротан 
смеру кретања током наредне ("друге") године.
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"Св. Тројица" – укупно 9 крстова) 14  – за које (дакле: за те крстове) су се везивале по 
родице из села и то у толикој мери да је, практично, сваки појединац био (на тај на 
чин) "везан" за неки од заветних крстова (или, другим речима – није било појединца 
који није "светковао" одређени крст – заједно са празником којем је (тај) крст посве 
ћен). Ове породице  (заједно са свима који су "везани" за исти објекат) су се, на дан 
празника, окупљале око "свог" крста и организовале заједнички ручак, уз (обавезно) 
даривање крста на различите начине (неким плодом, цвећем...и слично) – а увече би 
се, на дотичном месту, окупило читаво село (уз слављење до касно у ноћ). Треба "ре 
ћи" и  да  су  се  породице  везивале за одређени крст  (одређени "празник" –  /"свеца"/) 
најчешће због тога што се налазио најближе њиховом имању, или на самом имању... 

Ако  дрво  није  имало  крст,  онда  се  тај  "сакрални  објекат"  (односно  –  то  место) 
"звао"  (терминолошки одређивао  као –) "потпис" 15  (на пример: "Лазин потпис") и, у 
том случају, то "миро дрво" није имало свој (посебан) празник – другим речима, такав 
"сакрални објекат"  (без крста) није се светковао ван  (прославе)"заветине"  (када су и 
њега обилазиле литије). У ствари, може се рећи, крст је (овде) локализовао одређене 
породице уз неко ("свето") место 16 . 

Такође, треба навести и податак да се, понекад, код (поред) ових крстова клала и 
животиња  (јагње,  рецимо),  пре  чега  би  један  од  "домаћина"  крста  поздравио  (сам) 
крст  (на одговарајући начин – као на пример: "не кољем те  ја, коље те света Троји 
ца") и приступао "жртвовању". Један човек је клао животињу у име свих породица ве 
заних за дотични "крст", то јест – "празник", а, такође, треба споменути и да су неки 
крстови били  "посни"  (односно:  крај њих није  смела да се обавља "крвна жртва") а 
неки нису, зависно од тога да ли је празник падао у "посне дане" или не... Међутим, 
било је и изузетака – рецимо, "св. Јован" не пада у посне дане, али се (заветни) крст 
посвећен светом Јовану (ипак) рачунао као посан – и крај овог крста није се клала жи 
вотиња. 

"Домаћини" заветних крстова (што је, такође, веома битно нагласити) сачекивали 
су литије код "својих" крстова. 

БУРДИМО. У Бурдиму је (читаво) село славило два празника (две заветине) – "Спа 
совдан" и "Русалницу" (у ствари /у случају Бурдима/ "Русални четвртак") – и током оба 
празника суишле литије. На дане ових "слава", обредна поворка је обилазила практично 
исти "круг" (сачињен од одговарајућих "сакралних објеката"), с тимшто је почетна ("по 
лазна") и завршна ("долазна") тачка (приликом слављења "Спасовдана") била "Капе 
ла", а на "Русални четвртак" – "Русални крс". Све остале "тачке": 2) "Чука" ("Врело"), 
3)  "Богданов  крс",  4)  "Крс"  ("Сладуница"),  5)  "Грот"  ("Слатина"),  6)  "Гајинци",  7) 
"Васиљкова њива", 8) "Цојинци", 9) "Александрино" (и – касније – 10) "Алексин по 
ток")  обилажене  су и  у  једном и  у  другом  случају.  (После рата  је у Бурдиму укопан 

14 Рачунајући и два (поменута), "касније" (након забране литија) укопана, крста (који сведоче о контину 
итету одређеног "система веровања" у Бурдиму). 

15 И у томе је (дакле – у "присуству" односно "одсуству" крста) и (основна) разлика (између) терминоло 
шких одредница "Потпис" и "Крс". 

16 По формулацији проф. др Недељка Богдановића (рођеног у Бучуму), коме се, овом приликом, захва 
љујем на огромној помоћи у прикупљању података (релевантних за села Бучум и Бурдимо) и разјашњавању 
многих недоумица насталих током истраживања.
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још  један  (заветни)  крст  –  "Св. Марија"  –  а дрво поред њега  је проглашено за "ми 
ро"). 

Дакле, место окупљања (које је уједно и место славља, односно – "завршна тачка") 
за ова два празника ("Спасовдан" и "Русалница") било је различито ("Капела" и "Ру 
сални крс") што условљава (ипак) стварање две различите "просторне целине" и два 
правца  (посматрано у целини) кретања литија, тако да "модел" кретања литија забе 
лежен  у  Бурдиму  ипак  одступа  од  (једноставних  облика)  "стандардног"  (базичног) 
"модела" кретања литија у сврљишком крају 17 . 

Иначе, сама одлука да се, поред "Спасовдана", слави и "Русалница" ("Русални че 
твртак") донета је почетком двадесетог века, а разлог лежи у чињеници што је раније, 
у пролећном периоду (до "Тројице"), празнован сваки четвртак. Због тога су људи (из 
Бурдима)  донели  одлуку  да  (цело)  село  (поред  "Спасовдана")  слави  и  "Русалницу" 
("Русални четвртак") а да ("у замену") остали четврци буду "слободни". 

Осим тога, такође је важно споменути и да у свести становништва Бурдима (чији се 
атар граничи са гулијанским атаром) постоји представа о (узастопном(!)) слављењутри 
четвртка  (који  се посматрају као делови  једне јединствене целине): 1) прво се слави 
"Спасовдан" (40 дана после Ускрса), (а) затим се – 2) у Гулијану слави "Мали Спасов 
дан" (следећег четвртка, седам дана касније) – и, на крају – 3) (опет уБурдиму) – "Русал 
ница" ("Русални четвртак")...седам дана након "Малог Спасовдана". Из претходног се 
може видети како су се датуми заветина у суседним селима (међусобно) уклапали у је 
динствену ("празничну" и "ритуалну") целину, како би се (пре свега) омогућио ("пра 
вовремени") одлазак у госте пријатељима и родбини у другим селима (и тиме /уједно/ 
омогућило и "истрајавање" институција гостопримства и пријатељства /дружења/) 18 . 

Треба додати и да је овде (уБурдиму) "крстоноша" биран извлачењем завезаног кла 
са – а забележена је и пракса да "крстоноша" следеће године буде "колачар" (односно: ко 
је једне године (жребом) "изабран" да буде "крстоноша", следеће године је "колачар"). 

ВЛАХОВО. У Влахову литије су ишле само једном (годишње) – и то на "Ђурђев 
дан", али – поред "Ђурђевдана" – село је, такође, славило и "св. Тројицу" (с тим што 
тада није ишла обредна поворка /односно – "није било литија"/). 

На (сам) "Ђурђевдан" (6. 5.) народ се скупљао испред – 1) "Капеле", да би одатле 
поворка кренула ка месту званом – 2) "Церова глава" и следећим "одредишним тачка 
ма":  3)  "Трс"  ("Висока  бука"),  4)  "Калићи"  ("Тројица"), 5)  "Војинов камен", 6) "Ђу 
кљерско браниште", 7) "Мала Влава" /где је било неколико (забачених) кућа и где се 
(иначе)  одржавала  игранка  (невезано  за  (кретање)  литија  и  заветину),  на  дан  славе 
тих кућа/, 8) "Габар" и 9) (поново) "Капела". 

Интересантно је споменути и да се дешавало да учесници обредне поворке органи 
зују ручак током обиласка (поменутих) "одредишних тачака", што је зависило (првен 
ствено) од свештеникове одлуке 19 . На месту ручавања "обредна поворка" се задржава 
ла 12 сата (рецимо: на месту "Мала Влава"), а овде (на "месту ручавања") се такође 

17 "Стандардни модел" кретања литија (у сврљишком крају) већ је (у основним цртама) формулисан (ви 
дети напомену број 7). 

18 Постоји, такође, (у селима сврљишког краја) и мноштво примера "прилагођавања" датума празновања 
(односно – литијског опхода) у  једном селу, датуму (датумима) слављења (литијског "обиласка") у другом 
селу (селима). Тако су, рецимо, литије у Околишту ишле у петак, а не у четвртак (како би требало, с обзиром 
да се слави Спасовдан), зато што су у четвртак литије ишле у суседном Лукову. 

19 По (једном) казивању: "поп каже: овде ладовина, ајде – овде ће да ручамо."
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секао и обредни (славски) колач. Након ручка, литија би наставила даље (до "Капеле" 
као последње одредишне тачке). 

На месту "Калићи" (где се налазио и крст посвећен "св. Тројици"), на дан празни 
ка ("св. Тројица") су долазили гости ("чак") из села Шестигабар и Луково. Међутим, 
том приликом нису ишле литије (већ се народ, једноставно, окупљао на дотичном ме 
сту). Овде су куће (и породице) које славе "св. Тројицу" биле у улози "домаћина". 

ОКОЛИШТЕ. У Околишту је главна заветина била "Спасовдан", с тим што су ли 
тије ишле у петак, а не у четвртак (с обзиром да је и суседно село Луково такође сла 
вило Спасовдан, тако да су у четвртак литије ишле у Лукову, а у петак у Околишту). 
Осим "Спасовдана" (а што је посебно интересантно) у Околишту су такође слављени 
и "св. Ранђел",  "св. Тројица" и "св. Илија", али литије су (ипак) ишле само на "Спа 
совдан". У осталим случајевима народ се окупљао на местима посвећеним "св. Ранђе 
лу", "св. Тројици" и "св. Илији" – и тамо се славило и играло. 

А на сâм "Спасовдан" (када је ишла обредна поворка) – почетна тачка ("тачка оку 
пљања") налазила се на – 1) месту које се, по празнику и (заветном) крсту посвећеном 
"Спасовдану", зове – "Спасовдан" –  где је било више "светих стабала", да би се – за 
тим, обилазиле "одредишне тачке" са називима: 2) "Св. Ранђел", 3) "Тројица", 4) "Ко 
зјанци", 5) "Убаво дрво",  (6) "Св. Илија" – у питању је "црквиште" које је обавијано 
само  једном  (само  једне  године)  и  више  никад,  "због  невремена  (настао  је  снажан 
грâд) које је након тога уследило"(!)), 7) "(дрво) Кам Лукову" 20  и 8) (поново) "Спасов 
дан" (као "полазна" и "долазна" тачка). 

На овај начин добија се "(структурни) модел" (на први поглед) доста близак "стан 
дардном (моделу)", али са "алтернативним решењима"  (односи се на поменуту "тач 
ку" (6)"Св. Илија") и са чак 4 "заветине". 

Треба споменути и да је на дан слављења "Спасовдана" (у петак), све било посно 
(односно: спремана су само посна јела, зато што се у петак пости). 

ЦРНОЉЕВИЦА. У Црнољевици  су  се  славили  "Блађи петак"  (у ствари – "Благи 
петак", после Ускрса) и "св. Ранђел", и (што је посебно занимљиво) литије су ишле и 
на један и на други празник (дан), с тим што су (на "Блађи петак") обилажени сви "са 
крални објекти"  (сва "мира дрва"), а на дан "св. Ранђела" (свети арханђел Гаврило), 
директно се (након окупљања испред "Цркве") ишло до места посвећеног "св. Ранђе 
лу" (без обиласка других "светих места"). 

На  "Блађи петак" окупљање  је било код – 1) "Цркве", да би се,  затим, "уз друм" 
стизало  до  места  званог  –  2)  "Бара",  након  чега  следе  –  3)  "Ћитка",  4)  "Крс"  ("Св. 
Ранђел"), 5) "Чапља" и, на крају, поново – 6)"Црква". 

С друге стране, на дан "св. Ранђела", прво се обавија 1) "Црква" (три пута), одакле 
се право изађе на пут и иде (се) до – 2) крста посвећеног "Св. Ранђелу", где се налази 
ло (такође) и неколико "светих дрвета" (и где се "седело цео дан", а гости су долазили 
из више оближњих села: Белоиње, Извор...). 

"Блађи петак" се славио три дана – а у литију се ишло (првог дана) у петак; други 
дан су долазили гости, а трећег дана је била игранка код цркве. "Св. Ранђел" се сла 
вио један дан. 

20 Сви називи "одредишних тачака", па и ово ("(дрво) Кам Лукову") усвојени су од казивача, на основу 
њихових одређења дотичних локација.
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На месту "Ћитка", током низа година, обредна поворка је ("по правилу") наилази 
ла на "цркварку" Божику (коју /по једном казивању/ "мучи некакво") 21  и њеног мужа 
(она и њен муж увек су   чекали обредну поворку код дрвета на месту званом "Ћит 
ка"). Кад дође литија, "цркварка" падне на земљу и дуго (нешто) прича, тако да су се 
литије на том месту  (често) задржавале и по читав сат (људи чекају "да је пушти" и 
када  се она подигне, онда се наставља литија). 

ГУЛИЈАН. У Гулијану је "модел" опходње литија (својом сложеношћу) знатно од 
ступао од "стандардних" облика који су констатовани у насељима сврљишке области. 

Наиме, овде су литије једне године обилазиле једну, а друге године другу половину 
"круга" који су "мира дрва" образовала око села. Рецимо, уколико су једне године ли 
тије, кренувши од – 1) цркве (св. апостола Петра и Павла), као полазишне тачке, оби 
лазиле "свето дрвеће" ("мира дрва") које се налазило на "местима" ("тачкама") са на 
зивима: 2) "Крс" 22 , 3) "Липов дел", 4) "Церје", 5) "Тумарчов дел", 6) "Стубал" и 7) – 
поново – црква  ("Црква"), онда су се, пак, следеће године обилазиле "тачке" које су 
образовале  "другу  половину"  (замишљеног)  "круга"  /"састављеног"  од  "светог дрве 
ћа" (или прецизније, од "светих (сакралних) објеката", с обзиром да је и један "завет 
ни крст" ("Гаврин крс"), може се рећи, имао исти "статус" као и (поменута) "мира др 
ва")/ који се може "описати" око села, односно – око цркве као његовог "средишта": 
1) креће се, такође, од цркве ("Цркве"), да би се, затим, исто тако стигло до – 2) места 
званог "Крс" – након чега се скретало на другу страну у односу на претходни опход, 
до одредишних тачака са називима – 3) "Барје", 4) "Росуља", 5) "Гаврин крс" 23  – и на 
крају,  исто  као  и  у  "претходном"  опходу –  6)  "Стубал" и  7)  –  такође – црква  ("Цр 
ква").

Осим  тога,  а што  је, у сваком случају, посебно интересантно, сваке треће године 
(јер је "тако заветовано") литије су ишле и за време Великог ("Големи Спасовдан") и 
за  време  Малог  Спасовдана,  притом  обилазећи  (такође)  различите  половине  (већ 
представљеног) "круга" (који су образовала "мира дрва"). Односно, (дакле), за "Голе 
ми Спасовдан"  (на дан Великог Спасовдана) литије су ишле сваке године, док су за 
Мали Спасовдан  (седам дана након Великог Спасовдана, исто у четвртак) ишле тек 
сваке треће године (иако је и Мали Спасовдан (исто као и Велики) сваке године "сла 
вљен"). Уколико би се за "Големи Спасовдан" обишла (рецимо) тзв. "лева половина" 
круга, за Мали Спасовдан (следећег четвртка) обилазила би се "десна половина" кру 

21 Односно – нешто ("у њој") нагони поменуту "цркварку" да се понаша на одређени начин; иначе, овај 
интересантан "детаљ" заслужује (и) већу пажњу (на неком другом месту). 

22 На овом месту се још увек налази камени крст, а по (сеоском) предању – ту је (у близини) било и (ста 
ро) гробље; казивач Светомир Јовић (1915.) је изнео "претпоставку" да је, некада, пре него што је саграђена 
гулијанска црква, управо ово место било почетна (и завршна) "тачка" литијског обиласка, што би било и са 
свим логично – јер тиме се (делимично) објашњава чињеница да су литије (у периоду између два светска ра 
та, који је сачуван у сећањима казивача) увек (након "обилажења" цркве) – прво долазиле до ове "одредишне 
тачке" (коју су звали "Крс"), без обзира да ли се после "скретало" на "леву" или "десну" страну (то јест – да ли 
се обилазила "лева" или "десна" половина круга); с обзиром да постоји "сећање" – да је у близини тог крста 
(и светог дрвета које се ту налазило) било старо гробље – ово се (можда) може довести у везу са елементима 
"култа предака (покојника)", присутним у заветини (о "култу предака у заветини" видети у – Ш.К., Заветина, 
у: Кулишић,  Шпиро,   Петровић,  Ж .   Петар,   Пантелић,   Никола , Српски митолошки речник, Ет 
нографски институт САНУ, Интерпринт, Београд, 1998, 185186.) 

23 Ово је "назив" заветног крста, подигнутог 1909. године (и по причању мештана подигао га је (сеоски) 
посланик – Гавра Ристић, "јер су му умирала деца").
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га. Наравно, правац кретања литија за "Големи Спасовдан" (ове "треће године") зави 
сио је од правца којим су литије ишле претходне године – другим речима, био је "су 
протан" претходном опходу 24 . 

Такође, а у вези са специфичним одликама заветине у Гулијану, потребно је нагла 
сити и неке разлике које су постојале у слављењу Великог и Малог Спасовдана у овом 
селу: пре свега, као што  је већ споменуто, а) – за Велики Спасовдан литије су ишле 
сваке, а за Мали Спасовдан тек сваке треће године...;  б) правци опхода литија, на Ве 
лики и Мали Спасовдан (сваке треће године) били су различити; затим – в) последње 
и "главно" одредишно место за Велики Спасовдан била је црква – до које се, заједно, 
враћала целокупна поворка,  да би се  (потом) испред цркве секао и окретао "колач", 
бирао колачар за наредну годину, пекло јагње, спремао ручак и настајало опште сла 
вље; с друге стране – последње (и "главно") одредишно место за Мали Спасовдан био 
је "Стубал", где се (такође) пекло "жртвено јагње" (и то на ватри која се "добијала" од 
грања, отпалог са "светог дрвећа" (на том месту /"Стубал"/ било их је 56), које је би 
ло дозвољено дирати и користити само за ову прилику (осим, евентуално, за потребе 
цркве и школе), односно – на Мали Спасовдан), припремао ручак и славило...; онда – 
г) за Велики Спасовдан колачар се јављао (и тиме "бирао") за ту "функцију", а најче 
шће се сваке године мењао – и то звање није било везано за одређену породицу (или 
"групу"), док је, пак, за Мали Спасовдан, колачар увек био из исте породице (Јовићи), 
на  чијем  се имању и налазило "главно" место за Мали Спасовдан  ("Стубал"), место 
где се налазило "свето дрвеће" и где су се ("дефинитивно") заустављале литије...; и – 
д) Велики Спасовдан се славио три дана: у четвртак, петак и суботу – при чему су ли 
тије, као што је већ наглашено, ишле у четвртак...; насупрот томе – Мали Спасовдан 
се славио само један дан. 

Међу становницима села (Гулијана) сачувано је и "сећање" о једном (трогодишњем) 
"прекиду" слављењаМалог Спасовдана, који је (почетком века) замењен слављењем св. 
Тројице – након чега је (по предању) град, током те три године, сваки пут (редовно) пу 
стошио гулијанскопоље. После тога, поново је враћено слављењеМалогСпасовдана 25 . 

С обзиром да је структура кретања литија (односно – структура заветине) у Гулија 
ну већ, детаљније, представљена у радовима "Особена структура заветине у Гулијану 
(Сврљиг)" (скраћена верзија) и "Структура заветине у Гулијану (Сврљиг)" 26 , на овом 
месту  је  изнесена  само општа  "дескрипција"(опис)  спровођења ритуала  (у  складу  са 
опредељењем овог рада), уз напомену да сложеност елемената "примећених" у Гули 
јану захтева много више "простора" за анализу, а (исто тако) модел кретања литија у 

24 Овај (представљени) "модел" сеоске славе (и кретања литија – њеног главног дела) настао је као резултат 
дуготрајног теренскогистраживања,којеје(понекад)подразумевалои"суочавање"казивачачијесусе"предста 
ве"  (односно –  "тврдње") у неким детаљима разликовале (мада – суштински различитих "саопштења" није 
било) што је и разумљиво с обзиром на необичну сложеност дотичног "модела" (кретања литија); осим тога, 
такође је потребно рећи и да "круг" (који су обилазиле литије), и који се (константно) помиње у раду, нарав 
но, није круг у ("чисто") географском смислу (речи), као што се ни "шематске представе" кретања литија (у 
овом раду) не држе (превасходно) "географских одредница" (у ужем смислу речи). 

25 Овај податак је навео и –Сретен  Петровић, н. д., 300. 
26 Видети напомену 1.
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Гулијану може бити и изванредан (и вишеструко "упућујући") пример за разматрање 
дотичног обичаја у читавом сврљишком крају (а и шире) 27 . 

Такође, треба навести и податак да суу (селу)Манојлици (по расположивим подаци 
ма) 28 , две (различите) "групације" (односно – два "дела" села) обилазиле два различита 
"круга" (образована од "сакралних објеката"), славећи два (такође) различита празни 
ка (што је, исто тако (као и у већ представљеним примерима), посебно интересантан 
(и  специфичан)  "модел")  –  при  чему  (дакле)  пола  села  слави  "Ђурђевдан",  а  пола 
"Спасовдан". А узрок /управо оваквог начина слављења "заветине" (односно спрово 
ђења одговарајуће опходње литија) у Манојлици) – налази се у чињеници да је Маној 
лица настала  спајањем два,  некада  одвојена,  села,  која  су,  по свему судећи, ипак  (у 
приличном степену) задржала унутрашњу "кохезију" (и одговарајућу самосвојност)/. 

Дакле,  евидентно  је  да  се,  у  насељима  сврљишке области  (као што  је већ "рече 
но"), може констатовати постојање (значи) неколико различитих модела (кретања ли 
тија), који "извиру" из  једног  јединственог ("стандардног") обрасца. У складу с тим, 
потребно  је  (у  виду закључка)  нагласити да  ова  "базична истоветност"  (јединствени 
("стандардни")  образац)  у  себи  садржи могућност  стварања  мноштва  (разноразних) 
"различитости" (у формирању конкретних модела кретања литија у сврљишким сели 
ма (а што га чини (потенцијално) знатно сложенијим него што на први поглед изгле 
да)),  тако  да  је  приликом  (теренских)  истраживања примећен  велики број  особених 
облика који су у појединим насељима образовали изузетно "интересантне" и сложене 
"макро – ритуалне" структуре, односно – целине. Ово се, пре свега, односи на Гули 
јан, а у другом реду и на Бучум, као и Бурдимо и Манојлицу, јер – у свим овим сели 
ма  модел  кретања  литија  приметно  одступа  од  (једноставних  облика)  "стандардног 
модела". Такође, услед појаве да највећи број села нема само једну "заветину" (сеоску 
славу) – и у насељима која су (на први поглед) "задржала"  једноставни (и базични) 
модел (образац) кретања литија, може се уочити мноштво елемената који истичу њи 
хову специфичност и, ипак, "јединствену" структуру ритуалних дешавања везаних за 
сеоску славу (а што би се, рецимо, могло приказати на примеру Црнољевице, Околи 
шта и Влахова, с обзиром да (и) ова села имају неку своју "специфичност" која одсту 
па од образаца уочених у другим селима) 29 . Међутим, (наравно), свака од ових "спе 
цифичности" налази се у уској и непосредној вези са (поменутим) "стандардним моде 
лом",  или  другим  речима  –  свака  од  (специфичних)  карактеристика  кретања литија 
може се (у првом реду) 30  објаснити конкретним околностима (које су, "од села до се 
ла", утицале на стварање различитих "модела"). Тако су, рецимо – величина сеоског 
атара, датуми празновања "заветина" у другим (оближњим) селима, (али и остварива 

27 У Гулијану су (може се то слободно рећи) "стваралачке" могућности (које "проистичу" из "стандардног 
модела" (кретања литија у сврљишком крају)) "достигле" крајњу границу (симетричног (!)) усложњавања и 
оствариле  ("оваплотиле")  извесну  врсту  "архетипске  структуре". О  овоме  ће бити много више речи у  (још 
необјављеном) раду који ће (између осталог) разматрати и узроке настанка (формирања) управо овакве "(об 
редне) структуре" (у Гулијану). 

28 Детаљна истраживања тек предстоје. 
29 Црнољевица  је имала два  "литијска празника", Околиште  (чак) 4 заветине и "алтернативни правац" 

кретања литија /док се у Влахову, рецимо, дешавало да се ручак и сечење (обредног) колача "обаве" поред 
неке од "пролазних тачака" (пример: "Мала Влава") кретања обредне поворке/. 

30 "У првом реду", зато што осим "површинског" нивоа разматрања и објашњавања дотичне проблемати 
ке, постоји и (други) "дубински" слој анализе ове теме (о чему ће много више речи бити у наредним, опшир 
нијим, радовима).
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ње  (одговарајуће)  "просторно  –  временске  симетрије",  која  се  "ритуално  оваплоћу 
је"...) – представљали "факторе" од суштинског значаја за формирање дефинитивног 
"устројства"  разматраних  (уочених)  "модела  кретања литија  (у сврљишком крају)" 31 . 
Односно – сви наведени "специфични елементи" и "разноврсни модели" (као што је, 
уосталом,  већ  споменуто)  сасвим  "природно"  израстају  из  уобичајених  ("стандард 
них") облика опходње литија, то јест – из његових потенцијалних (ритуалних) "ресур 
са" (на изузетно интересантан начин исказаних на примеру "модела кретања литија", 
констатованог у Гулијану), чије се "структурне одлике" (на једном другом, "дубљем", 
нивоу  анализе)  могу  посматрати  и  као  непосредни  израз  структурних  особености 
"универзалне свести"  (која се манифестује кроз ритуалне, митске и језичке "феноме 
не" са (препознатљивом) "архетипском структуром") 32 . 

У сваком случају – неопходно је подвући чињеницу да разматрање једне изузетно 
подстицајне и значајне (а испоставило се и сложене) "појаве" као што је кретање ли 
тија (у оквиру "заветине"), отвара (а о чему је до сада било мало речи) низ нових за 
питаности  (на  различитим  нивоима).  Будућа  истраживања  и  (одговарајући)  радови, 
"опширније конципирани", надамо се – конкретизоваће претходну тврдњу. 

31 На примеру Гулијана (односно – на примеру одговарајуће анализе чињеница констатованих у овом се 
лу) "најпластичније" се може представити целокупност низа ("практичним потребама" и "околностима" иза 
званих) процеса који усложњавају (базични и једноставни) "стандардни модел" (у једну специфичну "струк 
турну целину"). Рад који ће уследити детаљно ће се "позабавити" овом проблематиком. 

32 С обзиром да разматрање појаве ("најсложенијег типа") каошто је "универзална свест" /иначе, уместоове 
терминолошке одреднице може бити употребљено и мноштво других ("синонима")/, захтева много више "про 
стора" (негошто овом раду стоји на располагању), на овомместусенеће "дубљезалазити"упрецизирањезначе 
ња претходно изнесене тврдње (о томеда серазматрани "модели кретања литија", на једномдубљемнивоу (ана 
лизе)могупосматратии као непосредни изрази структурних особености "универзалне свести"...).
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Следе  (опште)  "шематске представе" 33  кретања литија у шест  (разматраних) села 
сврљишке општине: 1) Бучум, 2) Бурдимо, 3) Влахово, 4) Околиште, 5) Црнољевица, 
6) Гулијан. 

34 У свим "шематским представама" – подвучене су оне "одреднице" које представљају почетне тачке ли 
тијског "опхода", у разматраним селима (у случају Бучума (на овом месту) подвучена је "одредница" – "Крс", 
као почетна тачка). 

35 Под одредницом – "место где се одржава прослава" подразумева се место где се прославља заветина, 
без обзира да ли је заветина праћена кретањем литија или не; ова "одредница" је издвојена у циљу предста 
вљања (и) броја заветина у (појединим) селима. 

33  "Опште"  ("шематске представе") у смислу да се, овом приликом,  (у њима) не инсистира на (одређе 
ним) "детаљима", већ (искључиво) на обележјима "општег типа" (као што су: 1) констатација положаја "са 
кралног објекта", 2) правац (и смер) кретања литија, 3) констатација (положаја) места на којем се одржава 
(главна) прослава (приликом заветина)).
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36 У поменутим радовима који су се бавили "(особеном) структуром заветине у Гулијану", изложена је 
детаљна (шематска) представа целокупности дешавања везаних за кретање литија (у Гулијану) – уз изноше 
ње како "просторног" тако и (одговарајућег) "временског" структурног модела. Како се овај рад не би (и су 
више) оптеретио подацима већ изнесеним (у претходно насталим радовима), овом приликом је (када је Гули 
јан у питању) изнесена само поједностављена ("просторна") шематска представа (и одговарајућа дескрипци 
ја) без "дубинског" разматрања дотичне проблематике. 

Ivica TODOROVIĆ 

ADDIDTION TO STUDYING OF ORTHODOX PROCESSIONS 
IN THE AREA OF SVRLJIG 

Many different ways of moving of processions (in the area of Svrljig) were presented in this work. 
Examples were six villages: Bučum, Burdimo, Okolište, Lukovo, Crnovljevica and Gulijan. In each 
of the mentioned settlements, there were certain “specific elements” recorded, but it is obvious that 
all of them “originated” from a single unique (“standard”) pattern. Obviously, this “basic equality” 
(unique “standard pattern”) is consisted of possibilities of creating a whole lot of different “models” 
(moving of processions). That was all concluded in the area of Svrljig.


