
„Гро бља и гро бо ви су све до ци живо та, а не смр ти. Недо вољ
на про у че ност усло вље на је раши ре ним пои ма њем да је над гроб
но каме ње про из вод при ми тив них ства ра ла ца, те да је тако нижег 
ква ли те та.

Град ња и обе ле жа ва ње гро ба поди за њем спо ме ни ка је и одр
жа ва ње везе са буду им поко ле њи ма и спас од забо ра ва. Поди
за ње спо ме ни ка и обе ле жа ва ње гро бо ва сма тра се изу зет ом оба
ве зом, тре ба да озна чи трај но место борав ка и да сачу ва трај ну 
успо ме ну.

Ста ри Сло ве ни спа љи ва ли су или сахра њи ва ли сво је покој
ни ке у моги ла ма, а оби чај сахра њи ва ња у гро бо ви ма везу је се за 
при ма ње хри шћан ства. Сред њо ве ков не некро по ле из 10. и 11. века 
потвр ђу ју упо тре бу дрве них беле га али каквих не зна мо. Пери од до 
13. века је ско ро непо знат. 1314. век гро бо ви су обе ле же ни хори
зон тал ним каме но ви ма. Вер ти кал не пло че се јавља ју од 14. века. 

Међу нај ста ри је беле ге спа да ју хори зон тал не пло че доста 
гру бо обра ђе не, непра вил ног пра во у га о ног обли ка, са пред ста вом 
људ ске фигу ре, гла ве, руке, без деко ра ци је. После ово га се поја вљу
ју ома ње усправ не пло че или крсто ви са пред ста вом људ ске гла ве 
и нагла ше ним основ ним обе леж ји ма: очи, нос, уста, коса, бра да.

Почет ком 18. века поја вљу ју се вели ки раз у е ни крсто ви са 
нат пи сом или без њега са раз ви је ном пред ста вом крста као деко
ра ци јом.

Крст као над гроб но обе леж је поја вљу је се на пре ла зу из 14. 
у 15. Век (Ђур ђе ви сту по ви). Крај 17. и 18. век обе ле жа ју крсто ви 
већих димен зи ја.

Крај пу а ши ма се сма тра ју они спо ме ни ци подиг ну и у знак 
сећа ња изги ну лим вој ни ци ма (и дру ги ма) који ма се не зна где су 
и када су неста ли, као и они ма чија су тела дале ко од места пре
би ва ња. Под овим беле зи ма обич но нема гро ба.

(  из одлич не књи ге „Ста ра гро бља и над гроб ни беле зи у Срби ји“, 
Нико ла Дудић, Репу блич ки завод за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре,
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„Типологија крсних знамења српском народу 2 “ скромно 
излази у години 2014ој, као и предходна а, којом настављамо 
чврсто нашу заједничку жељу и намеру да понудимо српском 
народу другачије и примереније решавање гробних места у 
облику крста и у складу са вишевековном уметичкозанатском 
традицијом са наших простора. 

Овог пуа приказујемо, колико нам простор дозвољава, 
реализоване споменике, које смо заједнички урадили. 
Осим овога саставили смо мали историјски опис начина 
сахрањивања код срба кроз векове, чиме су се бавили много 
детаљније многобројни истраживачи и институције.

Вишедеценијско искуство даје нам за право да осим 
ових информација понудимо и своје услуге у реализацији, од 
пројектовања гробног места до монтаже 

тел: 063 827 00 37; 066 800 1985; 066 800 1986; 
email: rajkoblazic@gmail.com и pedjaisus@beotel.rs


