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О изложби
Колекција кошуља Етнолошке збирке Народног музеја у Чачку броји преко сто предмета. 

Бројка, вредна пажње, која сама по себи намеће потребу, али и обавезу, да се лепота ових експоната, 
насталих углавном у оквирима женске домаће радиности, представи јавности и да скрене пажњу 
на прохујала времена, начин живота, тежак и мукотрпан рад, вештину женских руку, надареност 
и креативност, осећај за складност и композицију боја, али и на друштвени, обичајни и магијски 
значај кошуље у целокупном животу човека.

Од оснивања Народног музеја у Чачку, па све до данас, Колекција кошуља се различитим 
интензитетом попуњавала. Највећи део ових експоната прикупила је и обрадила колегиница 
Невенка Бојовић, којој овом приликом најтоплије захваљујем.

 Ово је први пут да се целокупна Колекција кошуља износи пред лице јавности. На 
први поглед публика ће видети мноштво одевних предмета од конопље, лана, памука и свиле, 
велики број вегетабилних и геометријских орнамената, непресушне инспирације, танане 
нити меканих чипканих апликација, најразличитије врсте украсних бодова, шавова и набора. 
Застанемо ли мало дуже, погледамо ли мало дубље, ослушнемо ли мало даље,  видећемо мноштво 
неиспричаних прича и најразличитијих судбина, раздрагана лица оних што се давно преселише 
у вечност, осетићемо узбуркане откуцаје девојачког срца и јачину момачке енергије док се у колу 
надиграваше.

 Кошуљица, извезена памти, чува и сакрива мноштво тајни, радости, чежње и туге, не-
досањаних снова и неиспуњених жеља. Од рођења, кроз одрастање, момковање, војевање и 
девовање, кошење и копање, мобе и посела, веридбе и свадбеног барјака, од темеља и првог сле-
мена, па све до коначности овоземаљског свитања, увек кошуља, руком изаткана, сашивена и 
извезена. И увек прича и најразличитије људске судбине брдом на разбоју сабијане, прошиване 
болом животних недаћа, али и весељем рађања, уместо пером и мастилом исписиване иглом и 
концем. А конац најразличитијих боја, од свитања до уснулости, и увек нада и устрептана срца, 
белим платном сакривена, и увек кошуља.

Кошуљица, извезена...
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Кошуља је одувек представљала главни, али и 
основни део како женске, тако и мушке народне 
ношње. Развој кошуље, као и целокупне народне 
ношње, можемо пратити још од најстаријих поме-
на људске цивилизације. О стилу и облику одеће из 
давно прохујалих епоха сазнајемо из археолошких 
ископина, најстаријих ликовних и писаних оства-
рења, као и из основних података у вези са већим 
или мањим миграционим кретањима, географ-
ским и климатским карактеристикама, општим 
историјским околностима, начином живота и 
општом привредном развијеношћу. 

Још у гвозденом добу могуће је уочити гео-
метријску орнаментику на одевним предметима 
који по стилу и функцији задовољавају потребе 
данашње кошуље. Слични украси изведени су на 
кошуљама друге половине 19. па и првих деценија 
20. века, што указује на дуг континуитет, али и на 
богато културно наслеђе минулих цивилизација. 
На кошуљама, које су данас музејски експонати, на 

грудном и раменом делу, као и на рукавима, налазе 
се правоугаоне стилизоване декорације изведене 
најразноврснијим стиловима веза и украшавања. 

У одређеном делу Балкана, још на самим поче-
цима гвозденог доба, израђиване су кошуље, пре 
свега од конопље и лана. У том периоду разлико-
вала су се два начина ткања1 која су служила за 
даљу израду тањих или дебљих одевних предме-
та. Историјски гледано, по стиловима и начинима 
израде и украшавања кошуља, могуће је сагледа-
ти симбиозу разних епоха и култура. Кошуље из 
времена последњих деценија 19. века, а које данас 
у већини музеја представљају важне експонате, 
имају велике сличности са византијским, пер-
сијским и оријенталним културним елементима. 
О вези старословенске ношње са византијским и 
турско-оријенталним особеностима говори и Јасна 

1 A. Vence, V. Čović, Ć. Basler, N. Miletić, P. Anđelić, Kulturna istorija 
Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do početka turske vladavine, 
Veselin Masleša, Sarajevo, 1966, 503.

КОШУЉИЦА, ИЗВЕЗЕНА...
КОШУЉЕ КРОЗ ВРЕМЕ

„Ој, облаче, немој на косаче,
отиш’о ми драги на кошење,
није одн’о гуња ни амрела,
покиснуће кошуљица бела…“



10

Бјеладиновић-Јергић, истичући и медитеранске и 
панонске утицаје који се дугим низом векова при-
сутни све до 19. па и 20. века.2 Као свако друго кул-
турно добро, тако је и кошуља, некада споријом, а 
некада бржом динамиком, доживљавала мање или 
веће трансформације. Некада су те промене ишле 
и у супротном смеру, односно враћале се изворним 
облицима, па доживљавале нове промене у неком 
другом правцу. Ипак, кошуља је до данашњег дана 
успела да сачува изворни облик који је у сваком 
случају диктиран њеном основном функцијом. 

Имајући у виду климатске, а самим тим и прив-
редне околности у времену давно минулих епоха 
на просторима Балканског полуострва, јасно је да 
су начин и стил живота били диктирани најпре 
природним условима, као и географским барије-
рама. Начин израде најразноврснијих делова одеће 
насталих у периодима и просторима међусобних 
прожимања био је условљен деловањем природних 
и климатских услова, али и друштвеним димен-
зијама узрокованим етничком структуром ста-
новништва и важним историјским догађајима. На 
развој одевних особености у знатној мери су ути-
цали природа земљишта и климатски услови. Ма-
теријали од којих се израђивала одећа налазили су 
се у природи, у непосредној човековој близини. На 
њему је било да сировину, којом је најпре штитио 
своје тело од хладноће, улепша, а потом подигне на 
култни ниво, препозна, преради, осмисли и овеко-
вечи. Реч је о номадским, сточарским и ратарским 
културним круговима који су директно дикти-

2 Бјеладиновић-Јергић Јасна, Српска традиционална одећа, На-
родна култура Срба у XIX и XX веку, Етнографски музеј, Београд, 
2004, 24.

рали начин израде и стил одеће. Пошто су при-
родне околности биле мање или више сличне на 
читавом простору Баклана, јасно можемо увидети  
сличности најстаријег облика одевања на њему. 
Стари Словени су на сличан начин израђивали 
своје одевне предмете. Несумљиво први, могло 
би се рећи и основни, део одеће словенског човека 
била је нека врста кошуље израђена од материјала 
пронађених у природи.

 Дакле, одевни предмет чија је основна функ-
ција била да заштити леђни, слабински и грудни 
део тела, била је кошуља, како год да се у тим вре-
менима називала. А њен развојни пут је био веома 
дуг, увек препуштен природним условима и потре-
бама човека. Било да је прва сировина била пар-
че животињске коже или испреплетаних прутаца 
неке биљке, такав део одеће је имао улогу кошуље. 
Најпре састављен из једног комада тканине, кас-
није из два, предњег и задњег, спојена на најједнос-
тавнији начин еластичним биљним прутићима, 
кошуља је у основи сачувала свој пређашни изглед, 

Трубачки оркестар, Гљин, Лучани, 1928.
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на чијим су се основама догађала најразноврснија 
надоградња која непрестано тече, која траје до да-
нас и која ће трајати и у наредном периоду.

Познато је да су стари Словени овај део одеће 
називали рубах или рубаха, што има сличности са 
данашњим називом кошуље на руском језику (ру-
бочка) или сличности са српском речи рубље која 
означава све одевне предмете који се облаче ди-
ректно до тела. Милка Јовановић наводи да је овај 
термин у Србији спорадично био у употреби све до 
седамдесетих година прошлог века3, не наводећи 
ближу географску одредницу. Са сигурношћу се 
може рећи да је кошуља све до краја 19. па и до сре-
дине 20. века представљала део одеће који се обла-
чио директно на тело. Касније, најпре у градским 
срединама, испод ње се облачила друга, од тањег 
и удобнијег платна израђена кошуља, названа под 
кошуља. Ова српска реч у употреби је од 11. века4, 
од када је веома распрострањена на нашим про-
сторима. У Речнику српскохрватског књижевног 
и народног језика за њу се каже да је „део женског 
доњег рубља, која се носи до тела, обично дужине 
до колена”5. У Општем енциклопедијском лексико-
ну се наводи да је то „део мушке и женске одеће 
који се носи по горњем телу”.6 

3 Јовановић Милка, Народна ношња у Србији у XIX веку, Српски 
етнографски зборник, књ. XCII, Београд, 1979, 48.
4 П. П. Петровић, Свезнање, општи енциклопедијски лексикон, 
Народно дело, Институт за национални публицитет у Београду, Бе-
оград, 1937, 1146.
5 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, Београд, 
1978, 330. 
6 П. П. Петровић, Свезнање, општи енциклопедијски лексикон, 
Народно дело, Институт за национални публицитет у Београду, Бе-
оград, 1937, 1146.

Са сигурношћу моћемо тврдити да је у периоду 
последњих десет векова кошуља представљала оде-
вни предмет горњег дела тела, израђена од утканих 
биљних, ређе животињских влакана, који се носио 
испод свих осталих делова одеће, дужине најчешће 
до колена. Обично је била равног кроја, са дугим 
рукавима, најпре без икаквих украса, са основним 
циљем прекривања тела и заштите од хладноће. 
Све до средине средњег века кошуља је имала јед-
ноставан облик, без оковратника, са једноставним, 
често необрађеним отвором око врата. Најпре је 
била без рукава, али су се у хладнијим климатским 
условима, рано појавили и рукави. Спорадично од 
16. а масовније од 17. века, прво код мушкараца, а 
доста касније и код жена, добијају неку врсту краг-
не која се некако истовремено појавила и са потре-
бом да се кошуља на неки начин украси и тако ис-
такне сопственост особе која је носи. 

Значајне податке о изгледу кошуља, као и ос-
талих одевних предмета, могуће је сагледати на 
старим цртежима и изрезбареним мотивима на 
разним каменим плочама. Значајан извор су над-
гробни споменици, поготово они на којима је 
представљена човекова фигура. Народни клесар 
је на себи својствен начин и истакнутим смислом 
за сликовитост и оригиналност често, предста-
вљајући човекову фигуру, уносио и веома важне 
детаље у вези са његовим животом. Одећа је на над-
гробним споменицима представљена у најлепшем, 
свечаном издању7, онако како се нaјчешће носила о 
празничним пригодама. Често су се на њима могли 
видети детаљи који указују на платно са утканим 

7 Пантелић Никола, Сеоски надгробни споменици, Галерија САНУ, 
књ. 47, Београд, без нумерације године, 8.
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узорцима, бели и шупљикав вез, ажур, једнобојна 
и двобојна чипка, а који су се налазили ка кошуља-
ма.8 Веома важне податке о споменичким изво-
рима у вези са одевним предметима оставили су 
Радмила Павићевић-Поповић, Зорица Ивковић и 

8 Petrović Đurđica, Prošić-Dvornić Mirjana, Narodna umetnost 
– Umetnost na tlu Jugoslavije, zajedničko izdanje Beograd, Zagreb, 
Ljubljana, Mostar, 1983, 58.

Споменка Милошевић.9 И Никола Пантелић исти-
че њихов велики значај за опште сагледавање на-
чина и стила одевања особе којој је посвећен.10 

Често су на споменицима поред изгледа, па и 
најситнијих детаља и украса на народној ношњи, 
дати веома важни и свеобухватни подаци у вези 
са самим процесом њихове израде. Представом 
ткаље, плетиље, везиље, абаџије, терзије или кроја-
ча сазнајемо не само о вештинама старих заната и 
домаће радиности, већ и о начину одевања поједи-
них људи у појединим местима и крајевима. Пред-
ставе на надгробним споменицима осликавају 
кључне фазе процеса израде појединих одевних 
предмета, који су се увек подударали са осталим 
начинима истраживања, па како тврди Братисла-
ва Владић-Крстић, народ и клесар су „показали 
истанчана осећања у одабирању атрибута који ће 
на најбољи начин приказати ову област народног 
стваралаштва”.11 

За разлику од споменичког наслеђа у служби 
добијања важних података о стиловима и начини-
ма одевања, остали извори су веома слабо сачува-
ни, тим пре што је тканина изложена брзом пропа-
дању и уништењу. Због тога су живи докази ретки, 
али када се нађу постају веома значајни и вредни. 
Недостатак материјалних доказа надокнађује се 

9 Павловић-Поповић Радмила, Ивковић Зорица, Милошевић 
Споменка, Надгробни споменици Драгачева, Завод за заштиту спо-
меника културе Краљево, Краљево, 1984, 11.
10 Пантелић Никола, Сеоски надгробни споменици, Галерија Српске 
академије наука и уметности, Београд, бр. 47. без наведене године, 
10.
11 Владић-Крстић Братислава, О текстилној радиности Драгачева 
говоре и његови надгробни споменици, Гласник Етнографског музеја 
бр. 64, Београд, 2001, 105-106.

Надгробни споменик Млађена Раковића, Горачићи, Гуча, 
Почетак XX века
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народном поетиком, причама и предањима, а све 
са циљем да се створи што целовитија слика кул-
туре одевања.

Представе женске особе која у једној руци 
држи тканину, а у другој подигнуту иглу са кон-
цем, често су не само представа везиље, већ и 
шваље која је ручно, бушема бодом, шила одевне 
предмете. Најчешће су шивене мушке и женске 
кошуље, углавном од белог конопљиног платна, 
што је веома често и веродостојно представља-
но на споменичким плочама. Овакве представе 
на надгробним споменицима поткрепљене су и 
теренским истраживањима бројних стручњака 
који су се бавили овим темама. Братислава Вла-
дић-Крстић објављује своју теренску белешку: 
„Ту вечер сам просиоце даривала. Момку кошуљу. 
Имала сам четрнес кошуља. Све сам откала и на 
руке сашила бушемачки. Све од полупамучине и 
од тежине. Ко ‘артија бијеле.”12 

Вишеструка значења у свакодневном, али и 
свечаном одевању на ширем простору Балканског 
полуострва, са јадранском обалом на југу и Па-
нонском низијом на северу, препознатљиви су на 
основу појединих сачуваних одевних предмета, 
писаних и ликовних извора, усмених прича и пре-
дања, народних и изворних песама. Разноврсност 
облика и украса на кошуљама представља обележје 
опште и свеобухватне културе одевања у одређе-
ном временском периоду на одређеном ширем или 
ужем животном простору. Целокупна ношња, као 
и сама кошуља, представља веома важан документ 
који умногоме даје податке о особи којој је припа-
дала, тако да је у сваком моменту могуће сагледати 
12 Исто, 116.

њену етничку, верску, сталешку, полну и узрасну 
особеност.

ЕВОЛУТИВНИ ПУТ КОШУЉЕ 
У СРБИЈИ

Кошуља је у Србији све до првих деценија 19. 
века била основни и главни део одеће како код 
мушкараца, тако и код жена и деце. Почетком 20. 
века Јован Цвијић издваја географске појасеве у 
којима је на културу одевања „једна цивилизација 
оставила више трагова но друге”.13 Истовремено, 
на читавом Балкану кошуља је представљала и 
горњи и доњи одевни део одеће. На нашим просто-
рима доминира кошуља динарског типа, по којем 
облик и начин израде кошуље представља спој 
оних материјала који су присутни у планинским 
областима, у првом реду конопље, лана и вуне. На 
читавом простору данашње Србије за кројење ко-
шуља користило се платно глатке површине, док 
је на простору средње и источне Босне у употреби 
било узводно, рељефног изгледа.14

Тип динарске кошуље може се видети на спо-
меницима из римског периода. Њен облик, као и 
стил и начин украшавања, воде порекло од антич-
ких горњих одевних предмета. Присутна је и на 
средњовековним споменицима, као и на фреска-
ма и представљана је као врста тунике. Мирослав 

13 Цвијић Јован, Балканско полуострво и јужнословенске земље, 
књ. I, Београд, 1922, 142.
14 Бјеладиновић Јасна, Народне ношње Срба у XIX и XX веку, Етно-
графски музеј, Београд, 2011, 88.
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Драшкић тврди да овакав облик тунике одговара 
изгледу кошуље динарског типа.15 Њу каракте-
рише крој из једног дела пресавијен, пресложен16 
или рађен исцела17 на раменима и рукави испод 
којих је постављен клин. Често је украшавана у 
делу око врата, односно дуж разреза на грудном 
делу, као и на спољној страни рукава. Слични ук-
раси у геометријској орнаментици налазили су се 
и на кошуљама насталим у давном гвозденом добу. 
Имајући у виду географске особености и спорије 
мешање планинског становништва са житељима 
из равничарских крајева, овај тип кошуље је дуго 
сачувао своју специфичност и лако уочљиву и пре-
познатљиву различитост. Он је у пределе централне 
Србије стизао из Херцеговине, Босне и Црне Горе, 
а био је најзаступљенији у златиборском, ивањич-
ком, сјеничком, рачанском, пожешком, косјерић-
ком, па и у мачванском и поцерском крају, одакле 
се проширивао и на суседне области и територије 
Македоније и Јужне Србије18, Далмације и Лике.19

Како је култура одевања у планинским крајеви-
ма условљена сточарским начином привређивања, 
тако и начин одевања у равничарским крајеви-
ма стоји у вези са земљорадничким привредним 
околностима. Оба ова утицаја носила су у себи 

15 Draškić Miroslav, Narodne nošnje sjeverozapadne Bosne II, Izdanje 
grada Zenice, Zenica, 1972, 47.
16 Бјеладиновић Јасна, Народне ношње Срба у XIX и XX веку, Етно-
графски музеј, Београд, 2011, 88.
17 Томић Снежана, Народна ношња Златибора, Сирогојно,  
2014, 66.
18 Draškić M., Narodne nošnje sjeverоzapadne Bosne II, Zenica, 
1972, 273.
19 Ђукановић Данијела, Кошуље – Колекција женских кошуља с краја 
XIX до половине XX вијека, Бања Лука, 2013.

посебна значења и вредности, не само у видљивом 
материјалном смислу, већ и у оном много дубљем 
и загонетнијем, духовном. Ова су се два начина 
одевања међусобно додиривала и прожимала, тако 
да се у дужем временском периоду стварала нова 
старословенска или само словенска културолош-
ка група. Свој велики утицај оставили су и тур-
ско-оријентални културни наноси, као и млетач-
ки, па и каснији аустроугарски. Све ове културне 

Народна и градска ношња, Чачак, почетак ХХ века
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сличности, као и различитости, „транспоновале 
су генерације анонимних народних стваралаца”20, 
остварујући нове форме и нове облике одевних 
образаца. Касније су најзначајније утицајне групе 
сведене на аустроугарске са једне и турске са друге 
стране интересних прилика и образаца.

Већ у другој половини 19. века јављају се из-
ражене разлике између кроја кошуље намењене 
градском и оне намењене сеоском становништву. 
Грађанска кошуља, као и ношња уопште, развијала 

20 Бјеладиновић Јасна, Народне ношње Југославије, каталог излож-
бе, Етнографски музеј, Београд, 1976, 6.

се најпре под оријенталним, а касније панонским, 
односно европским утицајима.

Имајући у виду да су природне и привредне 
околности у динарским областима диктирале и на-
чине живота и односе у самој породици, као и то да 
су жене у малој мери биле укључене у послове ван 
куће, може се закључити да су имале много више 
времена за домаћичке радове и домаћу радиност. 
Управо због тога је одећа, која је плод њеног рада 
и ангажовања на украшавању, много богатија од 
оне настале у равничарским крајевима у којима је 
жена у знатно већој мери била укључена у прив-

Чачак, 1930. године



16

редне послове. То је један од пресудних фактора 
због којег су у равничарским крајевима знатно 
раније изобичајене израда и употреба народне но-
шње, а самим тим и традиционалне кошуље. Раз-
лог напуштања традиционалног облика кошуље 
као дела народног одела свакако је и деоба поро-
дичних задруга као социјалних категорија на већи 
број инокосних породица, што је проузроковало 
мањак радне снаге у пољским пословима, а женама 
је остајало све мање времена за израду и још мање 
за фино украшавање одеће. 

Све већи развој робно-новчаних односа, као и 
прихватање савременијих начина производње не-
опходних животних потрепштина, условили су да 
потрошачко друштво буде спремно да низом жи-
вотних олакшица пронађе простор за индустријске 
производе и да домаће ткано платно од самостал-
но произведених материјала замени занатским 
или индустријским. Данијела Ђукић, обрађујући 
динарски тип кошуље, веома свеобухватно, али и 
емотивно истиче околности под којима су ствара-
ни најлепши примерци овог дела одеће, истовреме-
но осликавајући особине, расположење и емоције 
жене: „У мотивима који доминирају на динарским 
кошуљама види се блага и питома ћуд жене из ди-
нарског патријархалног друштва, гдје се приказује 
њено поетично, самосвјесно, поносито чувство-
вање, њезин ведри, сјајни поглед на живот, њезино 
родољубље, али и њен слатки мол пун чежње, исти 
онај који је особина народног пјевања.”21

Одувек је народна ношња била плод женске до-
маће радиности, али и резултат њене визије, спрет-

21 Ђукић Данијела, Кошуље – Колекција женских кошуља с краја 
XIX до средине XX вијека, Бања Лука, 2013, 71.

ности, маштовитости и велике креативности. Када 
је реч о кошуљи као саставном делу народног оде-
ла, са сигурношћу можемо тврдити да је целокупан 
процес њене израде, од припреме земљишта за сет-
ву конопље, па све до извезеног најситнијег цвет-
ног колорита, дело женских руку. 

СИРОВИНЕ ЗА ИЗРАДУ 
КОШУЉЕ

Основне сировине за израду кошуља су коно-
пља, лан, памук, свила, или мешавине неких од 
ових материјала. Одевање укућана је одувек била 
брига жена22, тако да је она била задужена не само 
за ткање, шивење и вез, већ и за производњу ос-
новних сировина. Конопља је заједно са ланом, 
поготово у сеоским срединама, најзаступљенија на 
кошуљама, док од почетка 20. века у употребу ула-
зе памучна влакна која су се куповала у градовима 
и која су била различите дебљине и квалитета. У 
кућним условима жене су на потпуно исти начин 
(углавном у две нити) ткале платно од којег су 
касније шиле кошуље за свечане прилике. Платно 
изаткано од конопље и лана било је веома чврсто, 
издржљиво и дуготрајно. Био је то веома важан 
разлог толико дуге употребе ових материјала за из-
раду одевних предмета. Ретки су писани извори из 
периода средњег века који говоре о изради платна 
од ових сировина. 

22 Томић Персида, Домаћа радиност и занати, Гласник Етнограф-
ског музеја бр. 25, Београд, 1962, 82.
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Конопља

Имајући у виду да је највећи део кошуља из  
Етнолошке збирке Народног музеја у Чачку из-
рађен од конопље или од мешавине са другим 
сировинама, укратко ћемо се подсетити на карак-
теристике ове биљке и начин израде тканине од 
ње. Данас, поготово у градским срединама, произ-
водња и прерада конопље представља давну про-
шлост и велику непознаницу, поготово код млађих 
генерација. У употреби је више термина за тканину 

насталу од конопље. Тежано или тежињаво пла- 
тно, као и пртено, у употреби су све до данашњих 
дана, а неретко се каже и дебело платно (назив на-
стао на основу особине његове структуре). Термин 
тежина највероватније има везе за тежином произ-
водње конопље која се у народу назива и мученица. 
Заиста, њена производња је веома тежак и мукотр-
пан посао, али се у стара времена није имало дру-
гог избора. Свако домаћинство је за своје потребе 
сејало конопљу на површини од око десет ари, јер 
су морали да се произведу рубље за све укућане и 
разни делови текстилног покућства.

Женска радничка школа, Чачак, 1920.
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Конопља23 је двогодишња биљка. Разликују се 
две врсте: мушка или белојка која цвета али нема 
семе и женска или црнојка. Милан Милићевић бе-
лојку назива још и изборница.24 Према традицио-
налној подели послова на селу узгој конопље је 
спадао у женске послове. Црнојка се развија у јако 
разгранату биљку, тамније боје, пуну квалитетног 
семена. Део засада за добијање семена бере се тек 
на крају развојног циклуса (крај августа), када оно 
постаје тврдо и добија црну боју. Стабло конопље 
се сече српом или косиром и слаже у ручице које 
се касније дену у купе. Купе се суше у пољу недељу 
дана. Након тога се одваја најквалитетније семе за 
наредну годину. 

23 Снежана Томић, Гајење, обрада и употреба конопље у златиборс-
ком крају, Српске стдуије, Књ. 6, Центар за српске студије, Филозоф-
ски факултет, Београд, 2015.
24 Милићевић Ђ. Милан, Живот Срба сељака, Библиотека 
„Баштина”, књ. 10, Београд, 1984, 141.

Првих недељу дана и белојка и црнојка изгледају 
потпуно исто. Пошто достигну максималан пораст, 
црнојка прераста белојку. Прва се, средином јула, 
бере белојка, а након три седмице и црнојка. Да би 
влакно било доброг квалитета, најважније је да се 
конопља обере у што оптималније време. Уколико 
се закасни са бербом добија се већа количина коно-
пље, али слабијег квалитета.

Најстарији начин бербе је чупање рукама. 
Рукохвати се слажу у ручице, а ручице у снопове. 
Након сушења конопље издваја је влакнаст, целу-
лозни садржај из стабљике, а потом се приступа 
кишељењу (потапању конопље у воду), чиме се ос-
лобађа пектин и издвајају целулозна влакна. Ова 
радња траје недељу дана и обавља се на посебним 
местима (мочилима) у јулу месецу када је вода нај-
топлија.

Веома је важно добро опрати конопљу. Прање 
се врши у текућој води и траје све док конопља не 
постане потпуно бела. Након прања она се рас-
треса и суши. Касније се приступа растресању, 
ломљењу, односно омекшавању власи конопље, 
тзв. трљењу. То је веома тежак посао, па су некада 
у помоћ укључивани и мушкарци. Свака ручица се 
посебно трли, тако да она након обраде постаје по-
весмо. Касније се приступа гребенању помоћу гре-
бена с кружном четком или помоћу пара једноруч-
них четки, односно дугих гвоздених зубаца којима 
се влакно рашчешљава и чисти. Последња фаза је 
предење на руку или предење на омчу, односно из-
рада нити спремних за ткање.

Народна и грађанска ношња, Чачак, пред Други светски рат
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Лан

Лан се гајио и производио слично као и коно-
пља. Ипак, његова производња није била тако ма-
совна, вероватно што се од конопље добијала већа 
количина сировине, што је њена производња била 

исплативија и што се од ње добијао издржљивији, 
па самим тим и дуготрајнији материјал. И лан се 
у оквиру индивидуалне производње задржао до 
Другог светског рата, али спорадично, све до шез-
десетих година прошлог века. У народу се још на-
зива и ћетен.

Породична фотографија, Чачак, 1930. Станица Катанић, Бечањ, Чачак, 1940.
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Памук

Поуздано се зна да се на нашим просторима 
увозни памук употребљавао још од средњег века.25 
Памучно платно се добијало на исти начин као и 
од конопље и лана. Ткано је у две нити, на домаћем 
разбоју у кућним условима. Ипак, масовнија упо-
треба памука јавља се последњих деценија 19. века. 
Памук и свила су за време турске власти увожени 
за потребе владајуће класе и богатијег градског 
муслиманског становништва. Касније, памук по-
стаје приступачан и за српски живаљ. Његов ула-
зак у употребу представљен је најпре статусом 
престижа и привилегијом богатијих породица. 
Тако су муслиманске жене на Сјеничко-пештер-
ској висоравни много брже замениле своје тежа-
не и ланене кошуље памучним26, што је довело до 
стварања још веће разлике у одевању муслимана и 
православаца.

У Сјеници су за израду памучног платна ко-
ришћене различите врсте памука: белутак 
(убјељеник), хинта, ћенер и друге.27 Сировине за 
израду разликовале су се по квалитету и дебљини 
нити. Тако је Милан Ђ. Милићевић забележио да је 

25 Владић-Крстић Братислава, Сусрети културних утицаја у 
производњи платна с посебним освртом на оријенталне утицаје 
у југозападној Србији, Гласник Етнографског музеја, књ. 50, Београд, 
1986, 143.
26 Бјеладиновић-Јергић Јасна, Компаративно одређење народне 
ношње сјеничког и муслиманског становништва унутар Сјеничко-
пештерске висоравни у односу на суседе и друге области, Гласник 
Етнографског музеја, Београд, 1992, 311-312.
27 Владић-Крстић Братислава, Текстилна радиност у сјеничком 
крају, Гласник Етнографског музеја, бр. 56, Београд, 1992, 164.

убјељеник најтањи памук, ћенер пунији и слабије 
упреден, док је хинта средње дебљине.28

Свила

Некада се у Србији, па и у чачанском крају, у 
знатној мери производила домаћа свила. Све до 
шездесетих година прошлог века у сеоским, али 
и градским, породицама гајена је свилена буба за 
домаћу употребу. Свилена буба је инсект који је 
једини припитомљен и искоришћен за потребе 
човека. Храни се белим дудом који у народу нази-
вају хранитељком, а нити које произведе свилена 
буба краљицом тканине. У фазама од јајета, преко 
лептира, гусенице, кокона, до свилене бубе дола-
зи до производње свилене нити, чврсто сабијене 
у коконе дуге од 1.200 до 2.000 метара. У кућним 
условима кокони се потапају у врелу воду како би 
се свила опустила, лако издвојила и била спремна 
за предење. У индустријским условима овај посао 
обављају специјалне машине „филанге”.29 До Дру-
гог светског рата свилена буба највише се гајила у 
Војводини, Шумадији и јужној Србији.30 

28 Милићевић, Ђ. Милан, Живот Срба сељака, Београд, 1984, 24; 
Ћирјаковић Ивана, Пешкири из Етнолошке збирке Народног музеја 
у Чачку, Чачак, 2005, 9.
29 Србија је некада била пета сила у свету по производњи свиле. 
Због велике производње свиле, Свиларево и Свилајнац су добили 
имена која асоцирају на овај древни занат. Стабла белих дудова су 
бројала и неколико милиона. Деведесетих година прошлог века 
било је покушаја да се обнови производња свиле, али су они, због 
скупих машина које су немарно уништене након Другог светског 
рата, пропали.
30 Савић, М. Миливоје, Наша индустрија, занати, трговина и 
пољопривреда II, Сарајево, 1922, 78.
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Свилу су производиле многе мануфактуре у 
земљи, али и појединци у кућним условима за 
своје потребе. Познато је да су бројне породице у 
самом центру Чачка гајиле свилену бубу у једном 
делу својих кућа, хранили листовима белог дуда 
и на скроз једноставан начин издвајали свилене 
нити из чаура. Ипак, тиме су се бавиле имућније 
породице, а целокупна производња је била ручна. 
Поједине породице су се удруживале и гајиле сви-
лену бубу на „подесном месту”, а онда заједнички 
приступале обради и процесу добијања нити сви-
ле. Од опредене свилене нити прављене су тканине 
од којих су се касније израђивали одевни предме-
ти, свечане кошуље, блузе, женски комбинезони и 
спаваћице, али и завесе, столњаци и друге кућне 
декорације.

Ткање платна за кошуље

Материјали од којих су се шиле кошуље ткани 
су на хоризонталним или вертикалним разбојима 
у кућним условима, у оквиру женске домаће ра-
диности. Касније, развојем заната и индустрије, у 
употребу улазе и индустријски материјали изатка-
ни од тањих и финије обрађених влакана у занат-
ским радњама или фабричким условима.

Припрема за ткање подразумева намотавање 
пређе за основу и намотавање пређе за потку 
(на цев или на гужву). Сновање се некада радило  
помоћу три кочића дужине око 40 цм на голој 
земљи. Прва два кочића су на растојању од 20 цм 
и између њих се врши укрштање у осмицу, док је 
трећи удаљен за дужину оснутка. Онда се приступа 
сновању, веома важном сегменту у процесу ткања - 
навијање на предње вратило, затезање, распоређи-
вање, увођење нити у нићанице, па увођење нити у 

Детаљ са кошуље кат бр. 38

Оснивање, Дубац, 2016.
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КУД Бамби, Чачак, 2019.
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брдо и навијање на задње вратило. Крајеви се добро 
поравнају, па се везују за цепац који ће се уметнути 
у предње вратило и причврстити за њега. Дотеже 
се основа да би стајала чврсто натегнута између 
два вратила. Пошто је основа уведена и затегнута, 
да би се приликом ткања уведене парне и непарне 
нити могле растварати у зев, нићанице се везују за 
подножнике. Традиционални хоризонтални разбој 
је у сеоским кућама представљао саставни део ен-
теријера. У дубровачким изворима помињу се сло-
венски називи неких делова разбоја: потка, нита, 
вратила, брдо, као и помоћни ткачки алати као што 
су чунак и чекрк.31 У сваком случају вештине у вези 
са ткањем представљале су најважнији и најрепре-
зентативнији део женске домаће радиности.

Притиском на један или други подножник 
спушта се једна од нићаница доле, док ће други зев 
одскочити горе. Тако се уведене нити повлаче на-
доле, односно нагоре, и отворе се у зев кроз који ће 
се провлачити попречне нити, односно потка. На 
овај начин се израђују тканине за израду кошуља, 
најчешће у две, а могуће је и у четири нити. Плат-
но32 од биљних влакана се тка помоћу хоризонтал-
ног разбоја. Ипак, добијена тканина је највећим де-
лом производ вештине руку и креативности ткаље, 
а мање техничких могућности разбоја и осталих 
помоћних справа за рад.

31 Петровић Ђурђица, Од пуста до златовеза, Етнолошка библио-
тека, књ. 9, Београд, 2003.
32 Платно је прасловенска реч која означава тканину израђивану 
од конопље и лана. Уз словенски назив, посебно у крајевима који 
се граниче са Босном и Херцеговином, за платно се јавља и турски 
назив арапског порекла – bёz (безистан ’место на коме се продаје 
платно’); в. Б. Владић-Крстић, Сусрети културних утицаја у про-
изводњи платна спосебним освртом на оријенталне утицаје у Југо-
западној Србији, Гласник Етнографског музеја, књ. 50, Београд 1986, 
144, 150.

Кројење и шивење кошуље

Јасно је да је целокупна народна ношња (њен 
изглед, крој и начин украшавања) одувек била 
подложна променама и да је увек прилагођава-
на новим потребама и животним околностима у 
одређено време и на одређеном месту. Тако је и ко-
шуља доживљавала извесне промене и прилагођа-
вања. 

Трансформацију изгледа кошуље можемо са 
већом сигурношћу пратити тек од 19. века. На про-
мену њеног изгледа утицали су разни историјски, 
политички, економски, природни, па и опште-
друштвени фактори. У етнолошкој литератури 
прихваћена су три периода, као три целине и битна 

Шав и тврдошав  на кошуљи  од  конопље, 
детаљ са кошуље, кат. бр. 59
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сегмента, у којима је могуће уочити различитости 
стила и кроја или, пак, начине и путеве трансфор-
мације у следећи сегмент. Тако разликујемо сле-
деће периоде:

• од друге половине 19. века, па до почетка бал-
канских ратова; 

• од 1912. године до Другог светског рата;
• од Другог светског рата до данас.33

Ипак, посматрано са данашње дистанце одре-
дницу „до данас”, коју су седамдесетих и осамде-
сетих година прошлог века поставили поједини 
етнолози, требало би схватити са резервом, тим 
пре што се овакви одевни хаљеци више не израђују 
и што су у потпуности изашли из употребе. Изу-
зетак су само примерци кошуља који се израђују 
за потребе фолклорних друштава или по личном 
нахођењу појединих заљубљеника у изворност и 
народну традицију који су овакве одевне предме-
те спремни да носе једино у посебним приликама 
или јавним наступима приватног или колективног 
карактера.

До краја 19, а у планинским селима и до среди-
не 20. века, па и касније, кошуље су ручно шивене. 
Најчешћи материјал за њихову израду било је до-
маће тежано платно. Предња и задња пола кошуље 
биле су из једног дела или како у златиборском 
крају кажу „исцела”34, а који се назива предњи и 
задњи стан, са отвором за главу. Вероватно се због 

33 Бјеладиновић-Јергић Јасна, Српска народна ношња у Сјеничко-
пештерској висоравни, Гласник Етнографског музеја у Београду, књ. 
45, Београд, 1981, 57; Шибалић Тијана, Кошуље, каталог изложбе, 
Краљево, 2002, 6.
34 Томић Снежана, Народна ношња Златибора, Сирогојно, 
2014, 66.

оваквог кроја кошуље она у Јадру назива и цјела-
ча.35 О сличном начину кројења говори и Јелена 
Лазић-Аранђеловић у источној Србији, наводећи 
да су се узимале две дужине платна које су се на 
средини пресавијале, а потом израђивао отвор 
за главу и изрез на грудима, тако да на раменима 
нема шава.36 Ширина стана је диктирана ширином 
изатканог платна. Да би искоришћеност платна 
била што већа на стан су се са страна пришивали 
већи мањи клинови и приклинци и равни рукави. 
Због тога је ширина кошуље стандардна, прошири-

35 Јовановић Милка, Бјеладиновић Јасна, Народна ношња, Гласник 
Етнографског музеја бр. 27, Београд, 1964, 305.
36 Аранђеловић-Лазић Јелена, Народна ношња, Гласник Етнограф-
ског музеја бр. 42, Београд, 1978, 238-239.

Детаљ са кошуље, кат. бр. 60 
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вана са по једним клином и једним или неколико 
приклинака. Клинови су спајали њен предњи и 
задњи део. Више уметнутих клинова налази се на 
кошуљама у рашко-метохијско-косовском појасу 
где се она развила у широко звонасту одећу.37 Ста-
рији облици рукава били су без, а новији са ман-
жетнама. Рукави су углавном кројени по равној 
нити тканине.38 Ојачање око горњег дела леђа на-
зива се оплећак или рамењача, предњи прсни део, 
накнадно шивен, прсник, док је око врата крагна 
различитих облика и димензија. 

37 Бјеладиновић-Јергић Јасна, Српска ношња у Ибарском колашину, 
Штавици и околини Новог Пазара, Гласник Етнографског музеја у 
Београду, књ. 43, Београд, 1979, 70.
38 Томић Снежана, Народна ношња Златибора, Сирогојно, 
2014, 114.

На старијем типу кошуља рукави су потпуно 
равни, благо сужени ка доњем делу, једноставно 
равне и дебљим концем обрађене ивице. Касније, 
поготово на мушким кошуљама, рукави су скупље-
ни у манжетну било обичним мрскањем, било гру-
писаним непегланим фалтана или низом чашица 
равномерно распоређених у низове од по неко-
лико редова. Рукави су се најпре копчали помоћу 
пантљика, а касније металним копчама или ручно 
рађеним или куповним дугмадима. Манжетне су 
представљале поље које се украшавало најразно-
врснијим стиловима веза.

Искројени делови пришивани су ручно, дебљим 
памучним концем и различитим типовима бодова. 
Најзаступљенији су провлакуша који се превија и 

Шнајдерски курс Женске радничке школе, Чачак, 1928.
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бушема бод који ојачава и пришива у украсну ран-
флу. Љубомир Рељић и Данијелка Радовановић ову 
врсту бода називају још и шавни бод.39 Јасна Бјела-
диновић-Јергић кошуљу описује као равно кроје-
ну тунику која истовремено представља и горњи 
и доњи део одеће.40 Истиче и то да је шивена од 
ланеног и конопљаног платна, а од краја 19. века 

39 Reljić Ljubomir, Radovanović Danijelka, Narodni vez Jugoslavije, 
Jugoslovenska knjiga, Beograd, 1988, 118.
40 Бјеладиновић-Јергић Јасна, Српска традиционална одећа, 
Народна култура Срба у XIX и XX веку, Београд, 2004, 29.

и од памучног.41 Кошуља је најпре представљала 
и горњи и доњи део одеће, али је касније постала 
само горњи по коме се опасивао појас. Порубним 
бодом обрађене су њене доње ивице. Овакав начин 
шивења, односно пришивања, веома је прецизан, 
са потпуно једнаким бодовима „као машином” 
урађеним. Растојања (раскораци) између бодова 

41 Бјеладиновић-Јергић Јасна, Компаративно одређење народне 
ношње српског и муслиманског становништва унутар Сјеничко-
пештерске висоравни и у односу на суседе и друге области, Гласник 
Етнографског музеја бр. 56, Београд, 1992, 312-316.

Спасовдан, Чачак, 2014.
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говоре о спретности и умешности шнајдерке, 
али и њеном великом искуству.

Кошуља се кројила изједна са уметнутим 
клиновима испод пазуха, од пет безова.42 
Предњи и задњи део су од по два беза, од 
петог су кројени клинови, док је у рукавима 
садржан по један и по без. Отвор око врата 
продужавао се једноставним отвором који 
се најпре везивао узицама, а касније разним 
копчама и дугмадима. Касније, кошуља до-
бија прсник, најлепши део овог одевног пред-
мета, који се украшава најразноврснијим 
техникама веза, орнаментима, стиловима, мате-
ријалима и бојама. Мотиви са прсника временом 
прелазе и на предњи део крагне, али и на рукаве и 
наруквице.

ПОРЕКЛО КОШУЉА ИЗ
ЕТНОЛОШКЕ ЗБИРКЕ
НАРОДНОГ МУЗЕЈА У 
ЧАЧКУ

Најзаступљенији примерци кошуља воде поре-
кло са Сјеничко-пештерске висоравни и простора 
Моравичког Старог Влаха, као и из златиборског 
краја. Имајући у виду да су након Другог светског 
рата, као и читавом другом половином 20. века 
наступила велика миграциона кретања у питомије 
крајеве Рудничког Поморавља, тако су досељеници 
са собом доносили и део своје културе. Свакако, ту 

42 Јовановић Милка, Бјеладиновић Јасна, Народна ношња, Гласник 
Етнографског музеја бр. 27, Београд, 1964, 305.

су били предмети од текстила, као лако покретни и 
преносиви, а за почетак преко потребни као одев-
ни и употребни хаљеци. Убрзо, досељеници прес-
тају да носе одећу која је представљала обележје 
њиховог краја, тако што се лагано уклапају у за-
течену локалну заједницу, све више преузимајући 
сегметне затечене културе. 

Отварањем Народног музеја у Чачку 1952. годи-
не и добром организацијом рада у њему почело је 
брзо прикупљање предмета којима су пуњене број-
не збирке и колекције. Организовани су одабир и 
откуп експоната. Међу њима су у великој мери 
биле и кошуље, као и други делови народне ношње. 
На тај начин је прикупљено 50 кошуља (експона-
ти). Стога није чудо што је први етнолошки картон, 
под редним бројем 1, била баш кошуља са просто-
ра Сјеничко-пештерске висоравни, шивена и ук-
рашавана у селу Варине, општина Сјеница (1910. 
година), која је припадала Војки Спасојевић. Њени 
наследници су је досељавањем у Чачак донели са 

Детаљ са кошуље, кат. бр. 72
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собом и након огласа на Радио Чачку да Музеј от-
купљује „старе предмете” понудили на откуп. 

Шездесетих и седамдесетих година прошлог 
века колекција кошуља се у највећој мери попуња-
вала на овај начин. Наравно, било је и дародаваца 
како из редова староседелачког становништва, тако 
и из редова оних којима су ови простори постали 
нови завичај. Схватањем значаја прикупљања и 
чувања старина, предмете који више нису били 
у употреби поклањани су Музеју. Тако је кошуље 

Рб:1219 и Рб:1125 поклонила Цана Вукићевић, ко-
шуљу Рб:1095 Јана Вукићевић, а кошуље Рб:535 и 
Рб:537 породица Ранђић. Посебно би требало ис-
таћи име Ленке Гавровић, учитељице ручног рада 
из Чачка, која је Музеју поклонила већи број пред-
мета из збирке Градска ношња, међу којима је и 
кошуља Рб:412. Наравно, ту су и Лепосава Савић, 
чија је кошуља заведена под редним бројем 410, 
Раденко Чакаревић (кошуља РБ:408), Марија Бока-
рев (кошуља РБ:2431) као и многи други дародавци 
чијом заслугом реализујемо ову изложбу.

КУД Бамби, Чачак, 2019.
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Највећи број кошуља је са простора општине 
Сјеница. Ту су и примерци из Чачка, као и са прос-
тора општина Ивањица и Лучани. Углавном је реч 
о кошуљама које по свом изгледу и географском 
пореклу припадају динарском типу, али има и оних 
на којима се како на кроју тако и начину украша-
вања могу видети и остали, махом европски ути-
цаји.

УКРАШАВАЊЕ КОШУЉА 

Имајући у виду да је динарска кошуља, као нај-
заступљенија, израђена од природних материјала 
карактеристичних за планинско поднебље, тако су 
и начини украшавања својствени овом типу. Наи-
ме, на кошуљама које се чувају у Народном музеју, 
најзаступљенији су украси на грудном делу ко-
шуље, као и на спољашњој страни рукава, касније 
и наруквица. Украси на овим кошуљама из периода 
друге половине 19. века имају велике сличности 

са кошуљама из праисторијског периода. Дугим 
низом векова ове особености су очуване готово у 
непромењеном облику, чему захвалност дугујемо 
посебном географском положају и заклоњености 
од утицаја других стилова.

На кошуљама динарског типа доминирају ге-
ометријски мотиви и орнаменти, стилски уком-
поновани у савршену хармонију. Склад боја овој 
хармонији даје узвишен смисао. Жеља за сталним 
улепшавањем и подстицање непресушне маште 
природна су потреба и покретачка снага природе 
сваке жене. Њену преку потребу за улепшавањем 
одеће, као и лепоту и узвишеност дела њених руку, 
најбоље објашњава Јелица Беловић-Бернадзиков-
ска: „Сељанка носи на својој кошуљи код нас керу 
и чипку, с којом би се краљица европске културе 

Детаљ са кошуље, кат. бр. 67
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дичила.”43 Бројни европски и светски истраживачи 
добро су увидели лепоту веза, дајући раду словен-
ске жене велики и свестрани значај и доводећи га 
у везу са највреднијим уметничким остварењима 
света. Тако је познати сликар Lenbach записао да 
су од свих сегмената културе Словени највише 
напредовали у текстилној, а посебно везиљској 
уметности.44 Често се вредност везом украшеног 
предмета није мерила квалитетом материјала, 

43 Беловић-Бернадзиковска Јелица, Српски народни вез 
и текстилна орнаментика, Матица Српска, Нови Сад,  
1907, 61.
44 Беловић-Бернадзиковска Јелица, Српски народни вез и текстилна 
орнаментика, Матица Српска, Нови Сад, 1907, 61; Ђукановић Даније-
ла, Кошуље – Колекција женских кошуља с краја XIX до средине XX 
вијека, Бања Лука, 2013, 63.

већ временом које је везиља утрошила у изради 
свог остварења. Некада се дешавало да две и више 
везиља учествују у изради неког богатог орнамен-
та, поготово ако су се у изради користе различите 
технике и различити материјали.

У средњем веку су вез и украшавање одевних 
предмета били привилегија богатих и племићких 
породица. Још у то време су се за израду везом 
украшених одевних предмета ангажовале даро-
вите особе. При дворовима су постојале и школе 
веза. Временом је ова уметничка грана ручног рада 
изашла из оквира дворова, тако да се прво јавља у 
богатијим кућама. Уколико девојке или жене нису 
морале да раде основне животне и егзистенцијал-
не послове, могле су да се посвете везу и да усавр-

Полазници шнајдерског течаја, Гуча, 1936.



31

ше његове технике. Вез се тако ширио најпре међу 
богатим варошким становништвом, а касније се 
„уселио” и у оквире сеоских атара, најпре међу уг-
ледније беговске и кметовске породице. Много кас-
није, почетком 19. века, вез постаје веома важна, 
готово неизоставна одредница у култури и град-
ског и сеоског живља. Појавиле су се и друштвене 
и културолошке норме по којима је веома важна 
ставка била и вештина везења и украшавања. 

Кошуље које се чувају у Народном музеју у 
Чачку украшене су најразноврснијим техникама 
веза. Разликујемо више врста груписаних по свом 
основном карактеру изгледа бода. Тако разликује-
мо две основне врсте веза које се касније гранају 
у велики број подврста. То су вез по писму у које 
спадају бод за иглу, бод прошивања, бод у бод, бод 
папрати, рибља кост, бод на обамет, бод ланча-
нац, растегнути ланчанац, растегнути укрштени 
ланчанац, бодљасти бод, бод чворића, навијани 

бод, исписара, цик-цак бод, решеткасти бод, печки 
бод, рибља кост бод, бод попуњавања, раван бод, 
двоструки бод попуњавања, бод оплетуша, дво-
бојна оплетуша, гајтан бод, бод изрезаних ивица, 
„шлинга бод, бод попуњавања рупица, бод петљи-
ца, нецани бод, бод керица и вез бројем у који спа-
дају коси бод или гобленски бод, бод утканица, 
покрстица, црногорска покрстица, растегнута 
покрстица, пружанка, прутац, коси прутац, писа-
нац, плосни вез бројем, бод шупљика. Вез по писму 
се могао израђивати на сваком, па и оном најгушће 
тканом платну45, на коме се структура ткања гото-
во није могла приметити, док је у везу бројем она 
била пожељна, јер је везиља могла да прати жицу и 
тако равномерно ниже шару. Мотиви за вез бројем 
чешће су геометријски, док је вегетабилна стили-
зација ређе заступљена. Стилизацојом природног 
орнамента употребљава се само основна линија, 
док су остали облици плод маште и личне креа-
тивности везиље. Често су орнаменти на граници 
геометријских и биљних стилизација, с тим што се 
геометријски много лакше и природније прилаго-
де структури тканине.

Бод за иглу. Најједноставнији, али веома важан 
бод украшавања кошуља је бод за иглу који се још 
назива и ивичњак. Изводи се са леве на десну стра-
ну. Користи се за „исписивање” по тканини, као 
и за оивичавање и употпуњавање мотива који су 
рађени неким другим техникама, углавном бодо-
вима попуњавања. 

Бод прошивања. Једноставан бод који се упо-
требљава за обележавање мотива, као украсни 

45 Трифуновић Љиљана, Кад у кујни влада ред, каталог изложбе 
Музеја Војводине, Нови Сад, 2009, без нумерације страна.

Везиља Мира Николић, Зеоке, Гуча, 1953.
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бод или само као подлога за рељефни бод по-
пуњавања. Карактеришу га дуге ушивене петље 
на површини.

Бод у бод. Изводи се са десне на леву страну, по 
линији унапред исписаног или трукованог сукна. 
Бодови су међусобно на истом растојању, а сваки 
следећи пут се игла увлачи за дужину следећег 
бода. Овај бод је најсличнији машинском боду.

Бод папрати. Сачињавају га три бода исте ду-
жине од којих средњи прати линију цртежа, а ос-
тала два су постављена под углом у односу на ос-
новни.

Рибља кост. Раде се наизменични омчасти бо-
дови са обе стране у односу на нацртану средњу 
линију. Користи се за тракасто украшавање.

Бод на обамет. У народу се овај бод још нази-
ва и бод са навијутком. Ради се са лева на десно са 
вертикално постављеном иглом, тако што је конац 
увек испод игле. Бод је лепши што се гушће изве-

де и треба водити рачуна да не остану празнине. 
Ова врста бода се употребљава при украсном или 
обичном опшивању ивица или приликом приши-
вања разних апликација или опшивања рупица.

Ланчанац. Ради се исто као бод у бод, с тим што 
се конац провлачи испод игле, са леве стране на 
десну, правећи петљу преко игле. 

Растегнути ланчанац. Ради се помоћу две 
привремено исцртане паралелне линије, на рас-
тојању од 0,5 цм, тако што се игла забоде са десне, 
па извуче са леве стране, а конац је испод игле. Овај 
бод се употребљава за тракасто украшавање, често 
уз ивицу тканине или се користи као ивичњак уз 
основни мотив.

Растегнути украсни ланчанац. Ради се слич-
но као бод на обамет, с тим што се игла забада на-
изменично и на леву и на десну страну и сваки пут 
се прави омча, а конац је увек испод игле. Овај бод 
има сличну функцију као растегнути ланчанац.

Бодљасти бод. Изводи се краћим бодовима 
у два замишљена или „уфирцана” реда тако што 
се игла поставља наизменично нагоре, или надо-
ле, при чему је конац увек десно од игле. Густина 
бодова условљена је мотивом који се изводи. Упо-
требљава се за украшавање ивица тканине или за 
решеткасто украшавање мотива.

Бод чворића. Игла је на лицу тканине, нит се 
два пута омота око ње и врати се на наличје ткани-
не кроз исти улазни бод. Користи се за декоратив-
но испуњавање неког мотива, као што је средиште 
цветног орнамента.

Навијени бод или бод гусенице, црвића или 
прутића. Изводи се дужом иглом тако што се про-

Детаљ са кошуље, кат. бр. 30
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вуче дубље кроз тканину а онда се на њој направи 
што већи број „навијутака”. Игла се провуче кроз 
све навијутке и причврсти за тканину. Овим бодом 
се најчешће изводе геометријски, али и вегетабил-
ни орнаменти. 

Исписара. Ради се бодом по писму, али и бодом 
по броју, наизменичним убадањем горе па доле и 
обрнутим смером у истом реду када се попуњавају 
празнине. Води се рачуна да сви убоди буду јед-
наких растојања. Личи на бод провлачења, рађен 
у два смера по истој путањи. Њиме се украшавају 
ивице, обично концем у боји.

Цик-цак бод. Исто се ради као исписара, с тим 
што се овом методом раде дуги коси бодови у два 
смера по истој цик-цак путањи. Овим бодом се 
добија непрекидан назубљени ланац који се упо-
требљава за украшавање ивица или само за ук-
расну обраду и поруб на ивицама.

Решеткасти бод. Најуспешније се изводи када 
се платно зетегне на ђерђеф, тако што се на оиви-
ченом мотиву пружају паралелне нити на једнаким 
растојањима, прво хоризонтално, а онда вертикал-
но. На сваком месту укрштања нити раде се коси 
бодови којим се мотив учвршћује и обликује оба-
везно бодом за иглу. Користи се за украшавање и 
попуњавање већих површина.

Печки бод. Уради се један бод ширином моти-
ва, а онда се на страни лица врати бод средином 
са једним мањим косим бодом. Користи се за густо 
попуњавање мотива.

Рибља кост. Раде се укошени бодови целом 
ширином мотива који на саставу организују облик 
рибље кости. Овим бодом се могу попуњавати мо-
тиви у једној или више боја.

Бод попуња-
вања. Најуспешније 
се изводи када се 
платно затегне на 
ђерђеф. Нит се пру-
жа ширином исцр-
таног или замишље-
ног мотива. Уколико 
је мотив ужи онда 
се нит пружа целом 
ширином, а уколико 
је шири онда се ради 
из неколико „наста-
вака”. Важно је да се 
бодови слажу један 
уз дрги и да су рав-
номерно затегнути. 
Њиме се могу изво-
дити мотиви у више 
боја. Посебно леп 
ефекат се постиже употребом мелираног конца.

Раван бод. Ради се слично као бод попуњавања. 
Употребљава се за попуњавање уоквирених мо-
тива. Најбољи ефекат се добија када се мења смер 
бода како би се добила нијансирана и осенчена 
површина. Назива се и плосни бод. 

Двоструки бод попуњавања. Најпре се „испи-
саром” ураде контуре у виду две паралелне линије, 
потом се попуњавају двостраним бодом попуња-
вања, а затим се „исписаром” раде косе линије на 
једнаким растојањима. Између се раде наизменич-
ни коси бодови у два смера. Њиме се украшавају 
ивице рукава када је потребно постићи ефекат да 
вез изгледа исто са обе стране.

Детаљ са кошуље,
 кат. бр. 17
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Оплетуша. Најпре се изведу кратки паралелни 
бодови на једнаким растојањим. У другој фази нит 
се провлачи кроз бодове првог слоја наизменично 
и са једне и са друге стране. 

Двобојна оплетуша. Прва фаза рада је „бод 
прошивања”. Друга се ради концем у другој боји 
тако што се само нит провуче кроз први бод, али 
без прошивања платна.

Гајтан бод. Прва фаза се ради бодом проши-
вања. Друга се ради другим концем преко прве 
линије и додатно постављеног другог слободног 
конца тако што се слажу попреко постављене па-
ралелне краће нити. 

Двослојни бели вез. По површини нацртаног 
мотива ураде се бодови прошивања. Следећи слој 
је раван бод укосо постављен целом површином 
мотива. Преко је још један слој равног бода укосо 
постављен, само у супротном смеру од претход-
ног. Употребљава се за украшавање женских ко-
шуља.

Изрезане ивице. Најпре се исцртају полукруж-
не, троугласте или комбиноване цакнице, па се бо-
дом прошивања прошије цела исцртана линија у 
неколико слојева. Након тога се бодом на обамет 
слажу бод до бода, с тим што је конац увек испод 
игле. На крају се прецизно исече вишак платна да 
би се добила лепо назубљена ивица.

Шлинга или изрезанац бод. Најпре се исцрта 
мотив на платну, а затим се централни део исече 
у облику крста. Исцртани мотив се опшије бодом 
прошивања, а онда ситним бодом на обамет. На-
кон тога се исече средишњи део. 

Бод попуњавања рупица. Рупице обрађене 
шлинга бодом попуњавају се тако што се уз об-
рађене ивице причврсти више испреплетаних 
нити са свих страна. У средишњем делу, на месту 
укрштања, почиње се са обавијањем нити. 

Петљице. На растојању од највише 1 цм напра-
ви се омча од неколико слојева конца око којих се 
ради чврсто нанизан бод на обамет. Овај бод се 
најчешће користи при украшавању ивица рукава и 
отвора око врата на женским кошуљама.

Нецана чипка. Ради се шиваћом илом уз ивицу 
тканине која је претходно обрађена бодом на оба-
мет, тако што се извлаче уједначени омчасти бодо-
ви. Користи се за украшавање рукава и ивица на 
женским кошуљама.

Керице. Ради се дугом танком иглом свиленим 
или памучним концем. Керице се слажу у редове, 
увек на страни лица са смером игле од себе. Први 
ред је омчасти бод са једним навојем на иглу који 
се причвршћује између омчица из првог реда. Сла-
гање се наставља до жељеног мотива и жељене 
димензије. Њиме су се украшавале ивице женских 
кошуља.

Коси или гобленски бод. Ради се или са леве или 
са десне стране. Игла се са лица тканине убада две 
нити десно горе и извлаче се две нити лево од по-
четног убода. Најбоље је ако се ради на јути, тусуру 
или панами.

Пошавни бод – утканица. Овом техником се 
добија вез са два лица. Потребна је што дужа игла 
којом би се истовремено урадило и по неколико 
убода, односно цео низ одређеног мотива. Овом 
техником се израђују геометријски мотиви на ко-
шуљама.
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Покрстица. Покрстица 
је најзаступљенија техника 
веза по броју. Изводи се тако 
што се у једном реду изради 
низ косих бодова који се у 
супротном смеру прекри-
вају. На наличју тканине на-
лазе се дупли хоризонтални 
бодови у виду стубића.

Црногорска покрстица. 
Овом техником се први слој 
косог бода провлачи што 
може дуже, док је други слој 
у супротном смеру гушћи, 
стварајући тако неравно-
мерне крстиће.

Растегнута покрстица. Ради се углавном на 
растојању од пет жица, тако да се у једном делу 
крајеви преклапају. И овде се на наличју налазе 
кратки хоризонтални бодови у два реда у виду сту-
бића.

Пружанка. Преко замишљеног мотива се прво 
изведе једна дужа нит, а онда се преко ње изводе 
коси бодови (три нити вертикално и две хоризон-
тално).

Прутац. Изводе се паралелни вертикални бо-
дови један до другог. Сваки следећи се убада за јед-
ну нит ниже од претходног.

Писанац. Најпре се ураде бодови на три жице 
удаљене једна од друге. У другој фази се раде хори-
зонтални бодови којима се спајају вертикални бо-
дови. Овом техником се добија исти бод и са лица 
и са наличја.

Плосни вез бројем. Низ вертикалних провлач-
них бодова слажу се један уз други производећи 
одређени геометријски мотив. Овом техником се 
најчешће везу кошуље од тусура, јуте или панаме.

Шупљика бод. Изводи се косим бодовима од-
бројавањем нити. Конац се затеже како би се на 
месту убода створила шупљина. Различитим раз-
мацима бодова стварају се одређени орнаменти. 
Овом техником се украшавају кошуље израђене 
од врло танких материјала, углавном од свиле или 
финог памука.

МОТИВИ УКРАШАВАЊА 
КОШУЉА

Кошуље које су се свакодневно носиле биле су 
једноставне и без украса. Само су оне чија је наме-
на била да се носе о свечаностима везене и украша-
ване на најразличитије начине. Врста материјала 
од којих су израђиване кошуље, као и материјали 
за украшавање, били су у директној вези са мате-
ријалним стањем породице. У богатијим кућама 
у којима жене нису морале много да раде у пољу, 
било је много више могућности да се посвете руч-
ном раду сваке врсте, па и изради и украшавању 
кошуља. 

Најбогатије украшене кошуље биле су оне на-
мењене девојкама, а које су оне носиле на сабори-
ма, свадбама и другим породичним и колективним 
пригодама. Раније су материјали за украшавање 
кошуља израђивани у оквиру домаће радиности, 
као што су танке вунене, па и тежане нити, најпре 

Детаљ са кошуље, 
кат. бр. 23
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само у природној боји материјала, а касније обоје-
не бојама добијеним природним путем. Дакле, 
безбојни, односно бели везови су доста старији 
од бојених. Временом, развојем мануфактуре и 
трговачких веза, и у најудаљенија насеља стижу 
најразличитији материјали како за израду, тако и 
за украшавање кошуља. Велико олакшање насту-
пило је када се у радњама могао набавити памуч-

ни конац у свим бојама. Крајем 19. и почетком 20. 
века, а знатно интензивније у годинама између два 
светска рата, у продаји се појављују и ситне пер-
лице у најразличитијим бојама које су се приши-
вале за тканину и тако исписивале најразноврс-
није орнаменте. Наравно, ту су и златна, сребрна 
и свилена жица различитих структура и начина 
упредања, као и разне друге апликације (као што 
су шљокице). Касније се у трговинама појављује и 
индустријска чипка која је у појединим приликама 
мењала плетене, хеклане или нецане украсе.

Што су материјали за рад и украшавање кошуља 
били грубљи и дебљи, то су и орнаменти били круп-
нији и доминантнији. Првобитно, украси су имали 
неку врсту геометријске форме, поготово они из-
ведени најстаријим техникама веза. Раније изатка-
на платна за израду кошуља била су дебља и гру-
бља, на њима биле изражене нити основе и потке 
и ткана су у две нити, па су се при везу ти пресеци 
могли користити за линију веза, али и за одброја-
вање и равномерније слагање украса. Најстарија 

Детаљ са кошуље, кат. бр. 4 Детаљ са кошуље, кат. бр. 6

Детаљ са кошуље, кат. бр. 81
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техника веза на кошуљама била је вез бројем и то 
косим бодом, у народу познат као полупокрстица. 
Сам назив указује да је орнамент рађен тако што 
су бодови одбројавани на једнаким растојањима и 
да се украс исписивао низом косих бодова у једном 
смеру. Касније, да би се орнамент обогатио и украс 
дошао до изражаја, преко првог основног бода из-
рађивао се други у супротном правцу, исписујући 
укосо постављене крстиће. На најстаријим типови-
ма динарских кошуља преовладавају геометријски 
орнаменти и украси.

Вез изведен по броју везиљи олакшава рад и 
омогућава да орнаменти буду равномерно распо-
ређени и ако је потребно симетрично поставље-
ни. Вез овим техникама обично се ради бројањем 
жица и визуелним пресликавањем са неког већ 
постојећег модела. Мањим или већим изменама и 
искорацима од постојеће схеме, лагано се скреће у 
нове форме, надоградњу и маштовитост. И тако, 
вез као непресушно живо културно наслеђе до-

живљава извесне промене, трансформације, али 
све у складу са постојећим формама и основама.

Везом изведеним по писму омогућавају се већа 
креативност и маштовитост. Везиља најпре исцр-
тава мотиве, било слободно, плодом своје маште 
и уметничким надахнућем, било да пресликава са 
већ постојећег модела. Осликавање на платну вр-
шено је најпре оним што се могло наћи у природи 
(бојеним каменом, на пример). Уколико је везиља 
желела да преслика већ постојећи орнамент, онда 
је приступала техници која се назива труковање 
које је у домаћим условима било веома једностав-
но - платно на коме се израђује вез стављало се на 
већ постојећи везени орнамент, а онда би се при-
тискањем исписивале контуре орнамента. У на-
роду је позната веома успешна метода утрљавања 
алуминијумском кашиком. Касније су се појавиле 
много једноставније и савременије методе. У гра-
довима су постојале и трукерске радионице у који-
ма се на платну муштерије осликавао жељени ор-
намент. 

Детаљ са кошуље, кат. бр. 95 Детаљ са кошуље, кат. бр. 80
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Одабраним орнаментом као да се слала јасна по-
рука како о особи која израђује шару, тако и о оној 
којој је кошуља била намењена. Често се симболи-
ка46 везом изведених орнамената са предмета који 
су припадали текстилном покућству преносила и 
на одевне предмете, па и на кошуљу. Јасно је да су 
постојали типски орнаменти који су се у највећој 
мери пресликавали или, пак, комбиновали делови 
мотива са више целина и тако настајали нови укра-
си, али је било и оних оригиналних, уникатних, на-
мењених посебним особама и за посебне прилике. 

Геометријски орнаменти на 
кошуљи

Геометријски орнаменти на кошуљама које се 
чувају у Народном музеју у Чачку углавном су ве-
зени по жици, односно по броју. Ова врста веза ис-
казује истрајност, прецизност, складност и поузда-
ност смисла у раду47, а сам орнамент карактеришу 
велика прецизност у распореду и месту појединих 
сегмената, аритметичка и геометријска тачност, 
као и симетрија. Прецизност и педантност везиље 
највидљивији су са наличја веза. Геометријским 
орнаментима увек доминирају префињени склад и 
композиција боја. Овом врстом орнамента углав-
ном доминира једна главна боја, док се остале 

46  Belović Jelica, O razvitku naše narodne tekstilne ornamentike, 
Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slovena, knј. X, Jugoslovenska 
akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1905, 166; Трифуновић 
Љиљана, Кад у кујни влада ред, каталог изложбе Музеја Војводине, 
Нови Сад, 2009, без нумерације страна.
47  Ђукановић Данијела, Кошуље – колекција женских кошуља с 
краја XIX до средине XX вијека, Бања Лука, 2013, 64.

додају по сопственом нахођењу, али и по неком 
неписаном реду којим се постиже лака препо-
знатљивост места и времена његовог настанка.

Вегетабилни орнаменти на 
кошуљи

Везом по писму постижу се вегетабилни орна-
менти којима су се украшавали прсници, скутови, 
крагне, рукави и наруквице на кошуљама. Веге-
табилним орнаментима изображене су углавном 
представе цветних грана са мноштвом најразновр-
снијих и најразнобојнијих цветова међусобно по-
везаних у равном, кружном, неформалном или ап-
страктном низу. Жеља везиље је да животну снагу 

Детаљ са кошуље, кат. бр. 96
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вегетације пренесе на одевни предмет и да преко 
њега пошаље поруку и жељу особи којој је кошуља 
намењена. Поједине боје имају своје значење, као и 
поједини орнаменти, тако да целокупна грана има 
своју посебну поруку и посебну, никада до краја 
испричану, причу. Тако, цвеће и цветне гране сим-
болизују младост48, ружа девојку, зеленило на биљ-
ним гранама живот и здравље, пупољак будућност, 
а грожђе и винова лоза смерност, узвишеност, чед-
ност и побожност.

Комбинација вегетабилних и геометријских 
орнамената, често укомпонована у виду косовског 
веза красила је кошуље и са ових простора. Склад 
боја, облика, разноврсних техника веза чинили су 
да ове кошуље добију посебну вредност.

Често се на кошуљама могу наћи украси изве-
зени комбинацијом вегетабилних и геометријских 
орнамената. Да би се постигао жељени ефекат чес-
то се вегетабилни орнамент смешта у геометријски 
шаблон чиме се постижу већа прецизност, одмере-
ност, складност, али и посебан ефекат. Та посеб-
ност често је постигнута комбинацијом стилова и 
материјала.

Златовез

Златовез на нашим ширим прострима у директ-
ној је вези са периодом коптске историје (451-639). 
Хронологија коптске уметности указује на чињени-
цу да је она настајала много раније и да је трајала 
доста дуже, чак и у време арапске доминације, па је 

48  Трифуновић Љиљана, Кад у кујни влада ред, каталог изложбе 
Музеја Војводине, Нови Сад, 2009, без нумерације страна.

самим тим утицала и на формирање њихове култу-
ре. Тканине украшаване златном жицом раније су 
биле у директној вези са богослужбеним церемо-
нијалима. Свештеничка одећа је украшавана бога-
тим везом златном жицом. Златом су украшавани 
и епитрахиљи, наруквице, дипле и фелони. Због 
природе материјала пропали су многи златом ук-
рашени одевни предмети. 

У периоду средњег века било је уобичајено да 
се одела владара, црквених великодостојника и 
племства украшавају златном жицом и драгим ка-
мењем, о чему веродостојно сведоче ликовне пред-
ставе на споменицима. Познато је да су краљица 
Јелена и краљ Драгутин били одевени у одежде бо-
гато украшене златовезом. За време краља Милу-
тина, поготово из периода обнове манастира Гра-
чаница, помињу се везени одевни предмети. 

У црквама и манастирима раног средњег века 
постојале су радионице у којима су се израђивали 
предмети украшени златном жицом, као и школе 

Детаљ са кошуље, кат. бр. 79
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у којима су се даровите девојке и жене обучавале 
вештинама ове уметничке делатности. У старој 
Византији постојале су читаве царске радионице 
веза који је у то време био саставни део васпитања 
девојака. Везиљска уметност при српским дворо-
вима, црквама и манастирима почетком средњег 
века била је авангардна, недостижна и непозната 
осталим културама на тлу Европе. Поједине техни-
ке златовеза које су биле присутне код Јужних Сло-
вена нису биле познате осталим културама.

Посебно елегантан златовез којим су се украша-
вале кошуље био је присутан на овим просторима 
у турском периоду. Изражен склад орнамената, 
богато представљени украси, али нимало претр-
пани, са мером и осећајем за простор, распоред и 
симетрију (све прилагођено употребном предме-
ту и његовој улози у култури одевања), основне 
су карактеристике орнамената извезених златном 
жицом.

У раном периоду велику улогу у стварању ве-
зених орнамената имао је уметник, односно сли-
кар, који често није био извођач. У великим ост-
варењима овог периода присуство уметника је 
било обавезно. Они су, осим што су давали цртеж, 
одређивали и којим ће се врстама конца и којим 
бојама изводити замишљено остварење. У српској 
традиционалној култури у појединим насељеним 
местима, а касније и у сваком селу, постојала је 
мустраторка49 која је израђивала мустре, црта-
ла нове мотиве, осмишљавала нове технике веза, 

49 Беловић-Бернадзиковска Јелица, Српски народни вез и 
текстилна орнаментика, Матица Српска, Нови Сад, 1907, 34; Ђу-
кановић Данијела, Кошуље – Колекција женских кошуља с краја XIX 
до средине XX вијека, Бања Лука, 2013, 63.

често била у пословним и пријатељским везама са 
другим женама које су се бавиле истим послом, а 
често и склона да неке вештине и идеје сачува само 
за себе, те тако сачува своју индивидуалност и 
препознатљив стил. Посебно леп и сликовит опис 
мустраторке изнела је Данијела Ђукановић: „Она је 
измишљала и нове технике, а санкционисала оне 
старе које су друге везиље смислиле или их из да-
лека донијеле. Она кроји естетске судове и оцјене, 
а избацује и чупа коров из везилачког цвијећа. У 
везилачким мотивима нема нигдје лажног сенти-
мента, ни израза сујете који досађује и живце уз-
рујава.”50

Миграције становништва одувек су имале 
посебно важну улогу у ширењу свих културних 
елемената, па и оних у вези са техникама веза 
и украшавења. Златовез се у 17. веку појавио и у 
појединим западним земљама (Италија, Шпанија, 
Немачка и Француска).

Имајући у виду да су кошуље употребни пред-
мети и да су неопходни често прање, сушење и 
пеглање, важно је да након свих ових третмана 
кошуља, а пре свега извезене декорације, остану 
једнако лепе и квалитетне као на почетку. Само се 
добрим одабиром материјала постиже овај веома 
важан ефекат. Тако су кошуље могле трајати годи-
нама, па чак и наслеђивати, поготово оне које су 
ношене само о свечаним приликама. 

50 Ђукановић Данијела, Кошуље – Колекција женских кошуља с 
краја XIX до средине XX вијека, Бања Лука, 2013, 64-65.
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Вез перлама

Крајем 19. и у првој половини 20. века у упо-
требу улазе и перле као средство којим су се укра-
шавале кошуље. Развојем трговине у наше крајеве 
стижу веома квалитетни материјали који су својим 
новим формама и могућностима украшавања омо-
гућавали даље развијање вештина и техника веза, 
а све у склопу женске домаће радиности. У почет-
ку су набавка перлица за украшавање и вез били 
привилегија богатијих и угледнијих градских и се-
оских породица. 

Значајне могућности истицања појединих орна-
мената, као и њихову необичност и иновативност, 
дала је управо техника веза перлама које су се ку-
повале у трговинским радњама. Перле су у наше 
крајеве стизале најпре са истока, а касније и са за-
пада. Производиле су се у најразноврснијим боја-
ма, округличастог су облика, пречника од 0,1 до 0,2 
цм. Што су биле ситније давале су веће могућности 
префињености и склада при исказивању одређеног 

орнамента. Посебна пластичност ценила се при ос-
ликавању вегетабилних и цветних орнамената, док 
је геометријску форму било лакше задовољити.

На кошуљама које су данас музејски експонати 
приказани су складан ред и изражајност орнамена-
та. Реч је о посебно вредним експонатима који воде 
порекло са Сјеничко-пештерске висоравни. Укра-
шавање перлама на овим просторима првобитно 

Детаљ са кошуље, кат. бр. 59 Детаљ са кошуље, кат. бр. 33

Детаљ са кошуље, кат. бр. 8
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је била привилегија муслиманских породица, али 
се она веома често, диктирана принципима непи-
саних правила, а која се односе на вредности су-
живота, пренела и на православно становништво. 
Врло често није било никаквих битнијих разлика у 
стилу и начину украшавања.

Други начини украшавања

Вез шљокицама, као и осталим украсима и 
апликацијама од метала, појавио се пре перли. 
Он је добијан директно од металних листића у за-
натским радњама, док су перлице захтевале већи 
процес производње, као и саму технику бојења. 
Шљокице су најчешће биле кружног облика, преч-
ника од 0,15 до 0,40 цм, са отвором на средини који 
је служио за пришивање за тканину. Постојале су 
најразноврсније врсте шљокица које су се у знат-
ној мери разликовале и по квалитету који се у пр-
вом реду односио на постојаност и дуготрајност 
у непромењеном облику. Убацивањем металних 
шљокица вез је постајао богатији, јер се њиховим 
светлуцањем добијао посебан утисак.51 Њима су 
се најчешће исписивале геометријске стилизације, 
али је било ситуација када су осликавани и цвет-
ни орнаменти. Често су се комбиновале са осталим 
материјалима за вез и украшавање, па су тако до-
бијани веома лепи и вредни орнаменти.

Важну улогу у украшавању кошуља заузимају 
и дугмад за копчање. Њихова шароликост, готово 
су обавезна појава да се на једној кошуљи приши-

51 Велковска Сашка, Вез у Пироту у 19. и првој половини 20. века, 
каталог изложбе, Пирот, 2001, 1. 

вају различита дугмад, осим декоративне, имала је 
заштитну, магијску улогу.

У изради кошуља значајно место заузимају ук-
раси који су се израђивали при самом процесу 
шивења кошуље. Тако се веома често могу видети 
најразноврснији поруби на грудном делу кошуље, 
на прснику или око рукава. Порупчићи су једнаке 

Детаљ са кошуље, кат. бр. 28

Детаљ са кошуље, кат. бр. 28
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ширине или различите, али поређани тако да де-
корацији дају прави смисао. Некада су груписани 
у неколико целина, а некада је између постављена 
нека везена декорација или нецана шира или ужа 
чипка. 

Кошуље су украшаване и посебним аплика-
цијама које су израђене од истог или различитог 
материјала, у истој или различитој боји, понекад и 
у више боја. Апликације су често у виду троугла-
сих испуста, постављене у складном реду. Некада 
су украси једноставни у виду ситних пегланих или 
непегланих фалти, равномерно поређаних или 
само улево или само удесно или наизменично лево 
и десно, у зависности који је ефекат везиља желела 
да постигне.

Тракасте чипкане декорације веома су чести мо-
тиви украшавања грудног дела кошуље. Некада се 
ова метода користила и за украшавање оковратни-
ка или се директно пришивала уз крагну. Чипка 
је углавном хеклана на једну иглу, а у употреби су 
биле и нецане апликације. Посебно су биле лепе и 

декоративне чипке које су се пришивале на крајеве 
рукава код женских кошуља. Чипка је имала улогу 
да кошуљи да посебан ефекат, уздигне њену еле-
ганцију, подстакне стваралачку особеност везиље, 
а да сопственику пружи осећај сигурности, веома 
често и одважности.

Детаљ са кошуље, кат. бр. 40 Детаљ са кошуље, кат. бр. 17

Детаљ са кошуље, кат. бр. 40
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Врсте везова 

Милена Витковић-Жикић шароликост везова 
сврстава у неколико група. На основу њеног миш-
љења, посебну групу чине везови према врсти ма-
теријала којим су се изводили орнаменти (свила, 
памук, лан, вуна, златна или сребрна жица). Да ли 
се ради о белом или ша-
реном везу зависило је од 
боје конца којим се везло. 
Ту је и подела према вр-
сти бодова, као и према 
пластичности извођења 
(раван и рељефни вез), 
и у новије време на осно-
ву начина извођења веза 
(ручни или машински).52 
Богатство орнаментике 
чини основу уметничког 
стваралаштва везиље. 
Истина, многи су се ор-
наменти преписивали, 
копирали, пресликава-
ли, али је свако оства-
рење исписано иглом и 
концем прича и дело за 
себе. Колико ће везиља 
одступити од унапред 
одабраног шаблона зависило је од њене спретности 
и храбрости, као и од смелости проналажења но-
вих остварења. А она су увек надолазила и као не-
пресушна река хитала да најразнобојнијим нитима 

52 Витковић-Жикић Милена, Уметнички вез у Србији 1804-1904, 
Београд, 1994.

конца везиљи омогуће да ослика своје уметничко 
дело. 

Разликовали су се везови и по врсти конца 
којим су се изводиле шаре. Тако постоје ланени, 
тежани, памучни, срмени, перласти, чипкасти, не-
цани и свилени везови. О овим материјалима већ 
је било речи у ранијим разматрањима. Веома су 
занимљиве и комбинације поједих материјала као 
што је свила са златном жицом, звана филигранска 
свила. Значајно место у култури имао је само сви-
лени конац у различитим дебљинама и начинима 
упредања. Наравно, веома су заступљени свилени 
конци обојени у боју злата или сребра, па се у на-
роду могло чути да је кошуља везена златом, а да је 
то у ствари само боја злата.

Детаљ са кошуље, кат. бр. 57

Детаљ са кошуље, кат. бр. 38
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КОШУЉА КРОЗ ВЕРОВАЊА 

Првом кошуљом сваке људске јединке сматра се 
кошуљица којом је дете заоденуто док се налазило 
у мајчиној утроби. Српска традиционална култура 
овој кошуљици је придавала веома важну магијс-
ку улогу. У народу постоји веровање да дете које се 
роди у кошуљици (постељици) може имати неке 
натприродне особине, као што су огромна снага, 
генијалан ум, видовитост, па и исцелитељске спо-
собности. Дете ће бити срећно ако се роди у чис-
тој белој постељици53, биће благе нарави и биће 
заштитник, а оно рођено у црвеној постаће вешти-
ца или ће имати зле очи.54 Веровало се да кошуљи-
цу треба чувати и да се у њој налази срећа детета. 
Сматра се да је хајдук-Вељко рођен у постељици, 
чиме се објашњавају његово велико јунаштво 
и снага. Ако особа која носи своју кошуљицу са 
собом не може погинути55, а ако се дечја кошуљи-
ца баци у ватру дете ће се разболети, па и умрети. 
Некада се кошуљица закопавала на неко непристу-
пачно место.56 Први писани помени који се односе 
на веровање у вези са дететом рођеним у кошуљи-
ци потичу још из 6. века, а тиче се података да су 
бабице украле постељицу како би њом трговале и 
бајале. Записано је и проклетство које је Јован Хри-

53 Благојевић Наталија, Обичаји о рођењу деце, Гласник Етнограф-
ског музеја бр. 48, Београд, 1984, 220.
54 Зечевић др Слободан, Веровања и обичаји о рођењу, Гласник Ет-
нографског музеја бр. 42, Београд, 1978, 345.
55 Зечевић др Слободан, Веровања и обичаји о рођењу, Гласник Ет-
нографског музеја бр. 42, Београд, 1978, 345.
56 Влаховић Петар, Србија, земља, народ, живот, обичаји, Београд, 
1999, 240.Здравичар,  Гуча, 2019.
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зостом изрекао у вези са сујеверјем о детету рође-
ном у кошуљици.57 

У народу постоји предање по којем се 1837. го-
дине у Крагујевцу појавила куга. Тада је девет на-
гих баба у „глуво доба ноћи” ћутке сашило кошуљу 
кроз коју су се провукли кнез Милош, његова поро-
дица и сви војници како би се спасили од болести. 
Постоји више прича и легенди са сличном садржи-
ном, што у само поткрепљује чињеницу да је у на-
роду било веома живо и распрострањено веровање 
у заштитну моћ кошуље израђене по одрећеним 
магијским принципима и правилима. Посебну ма-
гијску улогу имала је кошуља једноданка израђена 
за један дан (од оснивања преко ткања до шивења).

Уколико се појави опасност од рата, сакупи се 
девет баба које од поноћи до зоре ћутећи сашију 
кошуљу кроз коју треба да се провуку они који од-
лазе у рат како би остали у животу.58

У српској традиционалној култури кошуља је 
имала заштитну улогу, тако да су се над овим оде-
вним предметом спроводиле разне обредне радње, 
а све у циљу заштите особе којој је намењена. Она 
је била предохрана од болести, демона, злих сила и 
смрти. Када се детету обуче нова кошуља изражава 
се жеља за његовим дугим животом, па се обично 
каже: „Ову да поцепаш и још многе да промениш 
у здрављу и весељу.” Кроз нову дечју кошуљу пре 
облачења се провуче жишка како би се спалили 
демони.59 Верује се да прву кошуљу детету треба 

57 Зечевић др Слободан, Веровања и обичаји о рођењу, Гласник Ет-
нографског музеја бр. 42, Београд, 1978, 345.
58 Петровић Ж. Петар, Српски митолошки речник, Етнографски 
институт САНУ, Београд, 1998, 253.
59 Петровић Ж. Петар, Српски митолошки речник, Етнографски 
институт САНУ, Београд, 1998, 252-253.

да поклони кум јер ће га она чувати од болести и 
несреће.

У нашем народу велика улога се придаје и венча-
ној кошуљи. Тако би младожења, након годишњи-
це брака, требало да сам поцепа кошуљу у којој се 
венчао како би дуго живео. Петар Ж. Петровић 
бележи веровање по коме се поцепаном венчаном 
кошуљом прекрива кошница како би се пчеле веза-
ле за њу.60 Градоносни облаци се растерују махањем 
венчаном кошуљом.

КОШУЉА КРОЗ ОБИЧАЈЕ
Обичаји везани за рођење

Како би се обезбедио пород, нероткиња провуче 
нечије новорођенче кроз своју кошуљу.61 Петар Ж. 
Петровић бележи веровање да ће нероткиња роди-
ти дете уколико стави своју кошуљу у мужевљеву 
и тако остави да преноћи на јарму.62 Нероткиња је 
одлазила на гроб неке труднице, узимала грумен 
земље са њега и провлачила га кроз недра – ко-
шуљу, па га онда враћала на место одакле га је узе-
ла.63 У појединим кабларским селима нероткиња 
сашије кошуљицу и поклони неком сирочету. 

Трудна жена у својој кошуљи носи ушивено 
чено белог лука, крстић од тисовог дрвета или ме-
тални новчић. Да би лакше родила дете трудница 

60 Петровић Ж. Петар, Српски митолошки речник, Етнографски 
институт САНУ, Београд, 1998, 252.
61 Благојевић Наталија, Обичаји о рођењу деце, Гласник Етнограф-
ског музеја бр. 48, Београд, 1984, 211.
62 Петровић Ж. Петар, Српски митолошки речник, Етнографски 
институт САНУ, Београд, 1998, 252.
63 Благојевић Наталија, Обичаји о рођењу деце, Гласник Етнограф-
ског музеја бр. 48, Београд, 1984, 212.
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треба сама себи да скроји и сашије кошуљу без дуг-
мади или копчи. Да би олакшали порођај у Драга-
чеву кроз породиљину кошуљу провлаче јаје које 
треба да падне на земљу и да се разбије. Породиљи 
стављају под главу мужевљеву кошуљу, верујући 
да ће се лакше породити.64

Стари је, али још увек жив обичај да се одмах по 
рођењу детета оцу исцепа кошуља како би се оно 
заштитило од негативних сила.

Кошуља је обавезни део бошче којом се дарује 
кум након обављеног крштења, а прву кошуљи-
цу коју обуку детету доноси кум. Она се у народу 
назива кумовка. Дечји одевни предмети, као и ко-
шуља, нису смели да остану напољу након заласка 
сунца. Када детету никне први зуб, онај ко га први 
угледа купује му белу кошуљу да би му и зуби били 
бели.

 Када кум први пут шиша кумче засуче рукаве на 
својој кошуљи како би дете имало лепу и локнасту 
косу. Верује се да ће млада рађати мушку децу ако се 
пре венчања провуче кроз мушку кошуљу. Некада 
је она служила и као обред прелаза у друштвеном 
обичају усиновљења детета. Жена која усваја дете од 
своје кошуље сашије усвојенику другу коју он мора 
да обуче одмах по усвајању. Верује се да на тај начин 
они постају истинска мајка и истинско дете и да ће 
се целог живота лепо слагати и волети.

Свадбени обичаји
Када проводаџија успешно уговори брак, мом-

кова мајка га дарује кошуљом, а када просци дођу 
девојачкој кући и просидба се успешно обави, про-

64 Благојевић Наталија, Обичаји о рођењу деце, Гласник Етнограф-
ског музеја бр. 48, Београд, 1984, 218.

сиоци се дарују разним даровима, али и кошуљом. 
Момак добија везену кошуљу која је израђена по-
себно за ту прилику. Девојачка мајка је за удају своје 
ћерке припремала дарове које ће ова понети у нови 
дом и њима даривати кума, старог свата и момкову 
породицу. У девојачкој спреми, поред најразноврс-
нијих дарова, било је и по десетак, а некад и више, 
кошуља. Свекар је девојку на просидби даривао 
са три, пет или седам „биљега”, међу којима је и 
женска кошуља. Када девер на просидби поклони 
девојци прстен, она њега и његовог млађег брата 
дарује пешкиром, чарапама и кошуљом.65

Муштулугџију дарује девојачка мајка кошуљом, 
некада домаће израде, а у новије време конфек-
цијску, за вест да су сватови близу и да ће се ускоро 
појавити испред девојачке куће. У драгачевском 
крају муштулугџија је најчешће зет и њега дарује 

65 Цветковић Марина, Размена дарова на традиционалној свадби 
у Ибарском Колашину, Гласник Етнографског музеја, књ. 64 Б е о -
град, 2001, 161.

Венчање Станојле и Радомира Дамљановића, Чачак, 1915.
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момкова мајка када јој саопшти да су сватови близу 
и да ускоро стиже млада. Дар је углавном кошуља 
коју муштулугџија везује око врата и тако је носи 
током читавог свадбеног церемонијала.

У неким селима је постојао обичај да чауш јавно 
саопштава садржај дарова, као и то ко је дар дари-

вао. Свакако су се у саставу дарова поред ћилима, 
пешкира и чарапа, налазиле и кошуље. И у окви-
ру младиног рува налазиле су се и мушке и женске 
кошуље.66 Некада се веровало да млада на венчању 
треба да носи конопљану кошуљу беле боје како би 
јој у новом дому добро рађала конопља.

Када млада стигне младожењином дому, док 
је још на коњу дају јој накоњче које она поди-
же, окреће три пута у смеру кретања сунца и на 
крају дарива белом кошуљом. Овом обредном 
радњом осигурава се добијање потомства. Вук 
Караџић је забележио да је млада накоњче дари-
вала парчетом беза67 од којег су касније детету 
шили кошуљу.

На окићеном свадбеном барјаку налази, се по-
ред пешкира, марамице и играчке, и кошуља. Не-

66 Грђић Бјелокосић Лука, Из народа и о народу, Библиотека 
„Баштина”, књ. 17. Београд, без нумерације године, 90.
67 Караџић Стефановић Вук, Етнографски списи, Београд, 1972, 
371.

Традиционална драгачевска свадба, Гуча, 2019.

Кошуља као свекрвин дар зету за муштулук, Гуча, 2019.

Даривање накоњчета кошуљом, Гуча, 2019.
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када се барјактару поклањала кошуља која је везе-
на и украшавана баш за прилику откупа барјака на 
свадбеном церемонијалу.

Свадба у Чачку, 2019.

Свадба у Чачку, 2019. Гуча, 2013.
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Погребни обичаји

Некада се водило рачуна да кошуљу коју обуку 
покојнику никако не би требало закопчавати, већ 
само преклопити. Родбина у знак жалости за по-
којником облачи црну кошуљу. И данас, поготово 
у сеоским срединама, особе које копају раку до-
маћин дарује белим кошуљама.

На велике верске празнике, а поготово на Бо-
жић и крсну славу, домаћин је облачио нову ко-

шуљу (ваљало је да се „понови”). Слично правило 
важило је и за остале укућане, што је у великој 
мери било условљено материјалним стањем поро-
дице. У неким породицама домаћица је положајни-
ка даривала кошуљом, некада домаће производње, 
а касније конфекцијске.

О Белој покладној недељи поједини учесници 
су облачили преврнуте и поцепане кошуље. На 
Тодорову суботу жене нису смеле да их перу. На 
Видовдан се износило руво да га „види сунце”. По-
ред најразноврснијих тканица, његов саставни део 
биле су и кошуље.68

Када се у процесу изградње куће подиже кров, 
домаћин обавезно кити први рог цвећем, флашом 
ракије, пешкирима и оноликим бројем белих ко-
шуља колико је радника тог дана учествовало у 
раду. Увече домаћин скида кошуље са рога и по-
клања их радницима.

68 Милићевић, Ђ. Милан, Живот Срба сељака, Библиотека 
„Баштина”, књ. 10, Београд, 1984, 135.

Надгробни споменик, Горичани, Чачак, почетак ХХ века,
Фото Милан Стошић
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1
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1. Женска кошуља, дужина: 104 цм, 
Варине - Сјеница, 1910. година. 
Конопља. Шивена ручно, поле 
спајане тврдошавом, а поруб 
бушема бодом, везена косим бодом 
и бодом попуњавања. Припадала је 
Војки Спасојевић (удато Васојевић) 
и била је део њене девојачке спреме. 
Откуп. Е 1949.

2. Женска кошуља, дужина: 70 цм, 
Варине - Сјеница, 1920. година. 
Конопља. Првобитно шивена ручно, 
а касније машински. Чипка плетена 
ручно на једну иглу, украшена 
умецима и жабицама. Припадала је 
Војки Спасојевић (удато Васојевић) 
и била је део њене девојачке спреме. 
Откуп. Е 1950.

3. Женска кошуља, дужина: 65 цм, 
Варине - Сјеница, 1940. година. 
Конопља. Шивена машински, 
поле спајане тврдошавом, везена 
покрстицом. Припадала је Војки 
Васојевић (девојачко Спасојевић). 
Откуп. Е 1951.

4. Женска кошуља, дужина: 64,5 цм, 
Краљево, период између два светска 
рата. Конопља. Шивена машински, 
везена техником пуног веза. Ношена 
је у фолклору као саставни део 
народне ношње. Е 2459.
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5. Женска кошуља, дужина: 106 цм,  
Крстац - Сјеница, 1930. година. 
Конопља. Шивена ручно и 
машински, везена покрстицом. 
Израдила је и носила Дара Трмчић 
(Кандић). Поклон Петра Рајковића 
из Крагујевца. Е 2373.

6. Женска кошуља, дужина: 68 цм, 
Мишевићи - Нова Варош, 1960. 
година. Памук. Шивена машински 
обичним шавом и тврдошавом, 
везена бодом у бод и пуним везом. 
Шила и везла Јока Васојевић 
(Томашевић). Поклон Леке Бојовић 
из Чачка. Е 3102.

7. Женска кошуља, дужина: 98 цм, 
Луњевица - Горњи Милановац, 1930. 
година. Лан. Шивена машински. 
Платно ткала и шила Миленија 
Мијатовић. Откуп. Е 1926.

8. Мушка кошуља, дужина: 116 цм, 
Брњица - Сјеница, 1920. година. 
Конопља. Ручно шивена техником 
тврдошава и бушена бодом, перлице 
ручно пришиване, чипка плетена 
ручно на једну иглу. Припадала је 
Добрили Војиновић и била је део 
њене девојачке спреме.  
Откуп. Е 1317.
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9.  Женска кошуља, дужина: 96 цм, 
Лопиже - Сјеница, 1950. година. 
Конопља. Шивена машински, 
везена пуним везом. Шила и везла 
Миланка Киковић. Откуп. Е 1316.

10.  Женска кошуља, дужина: 103 цм,  
Гоње - Сјеница, 1920. година. 
Конопља. Шивена ручно 
тврдошавом и бушема бодом,  
везена покрстицом. Откуп. Е 1315.

11. Дечја женска кошуља, дужина: 59 цм,  
Ерчеге - Ивањица, 1955. година. 
Конопља. Шивена машински, чипка 
плетена ручно на једну иглу. Платно 
ткала и шила Цана Вукићевић. 
Поклон Цане Вукићевић. Е 1219.

12. Женска кошуља, дужина: 77 цм, 
Ерчеге - Ивањица, 1955. година. 
Конопља. Ручно шивена, копча 
се на левом рамену, без украса. 
Платно ткала и кошуљу шила 
Цана Вукићевић. Поклон Цане 
Вукићевић. Е 1125.
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13. Женска кошуља, дужина: 107 цм, 
Кушићи - Ивањица, 1930. година. 
Конопља. Ручно шивена, украси у 
виду порупчића на прснику. Платно 
ткала и кошуљу шила Даница Веђић. 
Откуп. Е 1124.

14. Мушка кошуља, дужина: 86 цм,  
Чачак, 1918. година. Памук. 
Машински шивена, без украса са 
високом крагном. Кошуљу је носио 
баштован Власто Ивановић на свом 
венчању. Откуп. Е 1122.

15. Мушка кошуља, дужина: 101 цм, 
без података. Машински шивена, 
украшена порупчићима и жабицама. 
Е 1120.

16. Мушка кошуља, дужина: 75 цм, 
Јездина - Чачак, 1919. година. Памук. 
Машински шивена. Ношена у 
свечаним приликама. Шила Косара 
Вуковић. Поклон Драгише Бојовића. 
Е 1117.
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17. Женска кошуља, дужина: 66 цм, 
Вујетинци - Чачак, 1930. година. 
Памук. Шивена машински, извезена 
пуним везом и косим бодом и 
хекланом памучном чипком. Везла 
Миладинка Стефановић.  
Откуп. Е 1103.

18. Мушка кошуља, дужина: 72 цм, 
Ерчеге - Ивањица, 1970. година. 
Конопља. Шивена машински, 
украшена порупчићима. Ношена 
је свакодневно. Платно ткала и 
кошуљу шила Јана Вукићевић. 
Поклон Јане Вукићевић. Е 1095.

19. Мушка кошуља, дужина: 103 цм,  
Дунишићи - Сјеница,1946. 
година. Конопља. Шивена ручно и 
машински, украшена порупчићима. 
Шила Анка Грбовић. Откуп. Е 707.

20. Женска кошуља, дужина: 106 цм, 
Дунишићи - Сјеница, 1945. година. 
Конопља и лан. Шивена ручно, 
везена покрстицом. Шила и везла 
Анка Грбовић. Откуп. Е 706.
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21. Мушка кошуља, дужина: 73 цм, 
Кушићи - Ивањица. Конопља. 
Шивена машински. Поклон 
породице Ранђић из Кушића. Е 537.

22. Мушка кошуља, дужина: 90 цм, 
Кушићи - Ивањица, конопља, 
1945. година. Машински шивена, 
украшена порупчићима. Шила 
Ранђић Миљка. Поклон породице 
Ранђић из Кушића. Е 535.

23. Мушка кошуља, дужина: 110 цм,  
без података. Шивена ручно 
тврдошавом и бушема бодом,  
везена покрстицом. Е 422.

24. Женска кошуља, дужина: 97 цм, 
без података. Шивена ручно и 
машински, украшена порупчићима. 
Е 421.
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25. Дечја женска кошуља, дужина: 85 цм, 
Чачак, 1950. година. Памук. Шивена 
машински, украшена порупчићима 
и чипком. Припадала је породици 
Курћубић. Е 792.

26. Женска кошуља, дужина: 54 цм, 
Чачак, 1925. година. Памук. Ручно 
шивена, украшена белим везом и 
порупчићима. Шила и везла Милева 
Ивановић. Откуп. Е 812.

27. Мушка кошуља, дужина: 101 цм, 
без података. Шивена машински, 
украшена порупчићима и жабицама. 
Е 420.

28. Мушка кошуља, дужина: 127 цм, 
Ерчеге - Ивањица. Ручно шивена 
бушема бодом и тврдошавом, везена 
покрстицом и косим бодом.  
Откуп. Е 419.
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29. Мушка кошуља, дужина: 119 цм, 
Милићевци - Чачак, памук, 1940. 
година. Машински шивена, 
украшена порупчићима и украсном 
траком. Откуп. Е 417

30. Дечја женска кошуља, дужина: 106 цм, 
Чачак, 1940. година. Памук. 
Машински шивена, извезена 
косим бодом и украшена хекланом 
памучном чипком. Припадала 
је породици Курћубић из Чачка. 
Поклон породице Курћубић. Е 793.

31. Женска кошуља, дужина: 114 цм, 
Ерчеге - Ивањица, 1930. година. 
Памук и конопља. Ручно шивена, 
украшена пришивеним перлицама и 
хекланом чипком. Откуп. Е 416.

32. Мушка кошуља, дужина: 106 цм,  
Буковик, Нова Варош, 1935. година. 
Конопља. Машински шивена, 
украшена преборима. За своју 
девојачку спрему шила Зорка 
Рољевић. Откуп. Е 105.
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33. Мушка кошуља, дужина: 127 цм,  
Ерчеге - Ивањица, 1935. година. 
Конопља. Ручно шивена 
тврдошавом и бушема бодом, 
украшена пришивеним перлицама и 
хекланом чипком. Откуп. Е 415.

34. Женска кошуља, дужина: 124 цм,  
Чачак, 1920. година. Памук. 
Машински шивена, украшена 
порупчићима, узаном ручно 
хекланом чипком и пришивеним 
шљокицама. Припадала је Ленки 
Гавровић, учитељици ручног рада из 
Чачка. Е 412.

35. Женска кошуља, дужина: 56 цм, 
Ртари - Лучани. Памук. Шивена 
машински, украшена ручно 
хекланом чипком. Припадала је 
Јелени Петровић. Откуп. Е 413.

36. Женска кошуља, дужина: 120 цм, 
Паковраће - Чачак, пред Други 
светски рат. Памук. Шивена 
машински, украшена порупчићима 
и ручно хекланом чипком.  
Откуп. Е 414.
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37. Женска кошуља, дужина: 119 цм, 
Чачак, 1920. година. Памук. Ручно 
шивена, украшена порупчићима 
и уметнутим чипкама и свиленом 
траком. Откуп. Е 411.

38. Женска кошуља, дужина: 114 цм,  
Чачак, 1920. година. Памук. 
Машински шивена, украшена 
уплетеном срмом и златном жицом. 
Припадала је Лепосави Савић из 
Чачка. Поклон Лепосаве Савић.  
Е 410.

39. Мушка кошуља, дужина: 83 цм, 
Котража - Лучани, 1940. година. 
Памук. Машински шивена, 
украшена порупчићима и 
нашивеном индустријском чипком. 
Поклон Раденка Чакаревића из 
Котраже. Е 408.

40. Женска кошуља, дужина: 59 цм, 
Ртари - Лучани, 1940. година. Памук. 
Машински шивена, украшена 
низом порупчића и нашивеном 
индустријском чипком. Припадала 
је Милунки Петровић. Откуп. Е 407.
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41. Женска кошуља, дужина 60 цм, 
Горња Краварица - Лучани, 1940. 
година. Памук. Машински шивена, 
украшена низом порупчића и ручно 
хекланом чипком. Откуп. Е 406.

42. Женска кошуља, дужина: 102,5 цм, 
Чедова - Сјеница, 1950. година. 
Конопља и лан. Ручно шивена 
тврдошавом и бушема бодом, 
украшена порупчићима и покрстица 
везом. Везена за девојачку спрему 
Радованке Мрвић. Откуп. Е 229.

43. Женска кошуља, дужина: 71 цм,  
Сјеница, 1960. година. Лан. 
Машински шивена, украшена 
навезеним цветним орнаментима 
техником пуног веза. Откуп. Е 177.

44. Мушка кошуља, дужина: 115 цм, 
Васиљевићи - Ивањица, око 1890. 
године. Конопља. Ручно шивена 
тврдошавом и бушема бодом, 
украшена покрстица везом и ручно 
хекланом чипком. Кошуља је била 
део девојачке спреме Лене Бојовић. 
Откуп. Е 104.
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45. Женска кошуља, дужина: 115цм, 
Васиљевићи - Ивањица, 1935. 
година. Конопља. Машински 
шивена, украшена пуним везом у 
виду цветног орнамента. Шивена за 
девојачку спрему. Откуп. Е 103.

46. Женска кошуља, дужина: 60 цм, 
Чедова - Сјеница, 1940. година. 
Конопља. Машински шивена, везена 
техником пуног веза у виду цветног 
орнамента, чипка ручно хеклана на 
једну иглу. Откуп. Е 102.

47. Женска кошуља, дужина: 57 цм, 
Чедова - Сјеница, 1950. година. 
Конопља. Машински шивена, везена 
техником пуног веза у виду цветног 
орнамента, чипка ручно хеклана на 
једну иглу. Откуп. Е 101.

48. Мушка кошуља, дужина: 118 цм,  
Чипаљ - Сјеница, 1925. година. 
Конопља. Ручно шивена 
тврдошавом и бушема бодом, 
украшена извезеним геометријским 
мотивима од белог конца, златне 
жице и разнобојних перлица, 
рукави набрани у таслице. Откуп.  
Е 100.
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49. Женска кошуља, дужина: 107 цм,  
Међани - Сјеница, 1930. година. 
Конопља. Ручно шивена 
тврдошавом и бушема бодом, 
украшена пуним везом и чипком 
ручно хекланом, пришивеним 
перлицама и златном жицом, рукави 
набрани у таслице. Шила и везла 
за своју девојачку спрему Савка 
Петрић. Откуп. Е 99.

50. Женска кошуља, дужина: 105 цм, 
Штитково - Нова Варош, 1927. 
година. Конопља. Машински 
шивена, украшена преборима и 
нашивеном позамантеријском 
траком и ручно хекланом чипком. 
Шила Анђа Бојовић за своју 
девојачку спрему. Откуп. Е 90.

51.  Мушка кошуља, дужина: 103 цм,  
Чипаљ - Сјеница, 1935. година. 
Конопља. Ручно шивена 
тврдошавом и бушема бодом, 
украшена покрстица везом у виду 
цветне гране, ручно хекланом 
чипком, пришивеним перлицама и 
златном жицом. Шила и украшавала 
Магда Чакаревић за своју девојачку 
спрему. Откуп. Е 88.

52. Женска кошуља, дужина: 111 цм,  
Штаваљ - Сјеница, 1900. година. 
Конопља. Ручно шивена 
тврдошавом и бушема бодом, 
украшена везом и пришивеним 
перлицама у виду цветне лозице, 
рукави набрани у таслице. 
Припадала је Јерини Каличанин. 
Откуп. Е 87.
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53. Женска кошуља, дужина: 109 цм, 
Штаваљ - Сјеница, 1900. година. 
Конопља. Ручно шивена, украшена 
покрстица везом у виду цветне 
хране и ручно хекланом чипком. 
Шила и везла Јерина Каличанин. 
Откуп. Е 86.

54. Женска кошуља, дужина: 115 цм,  
Штаваљ - Сјеница, 1940. година.  
Конопља, ручно шивена 
тврдошавом и бушема бодом, 
украшена покрстица везом у 
виду цветних и геометријских 
орнамената и пришивеном ручно 
хекланом чипком. Откуп. Е 85.

55.  Женска кошуља, дужина: 106 цм,  
Чедова - Сјеница, крај 19. века.  
Конопља. Ручно шивена 
тврдошавом и бушема бодом, 
украшена покрстица везом, златном 
жицом и ручно хекланом чипком у 
виду цветне стилизације. Откуп. Е 1.

56.  Мушка кошуља, дужина: 96 цм,  
Чедова - Сјеница, крај 19. века.  
Конопља. Ручно шивена 
тврдошавом и бушема бодом, 
украшена преборима и пришивеном 
позамантеријском траком. Шила 
Босиљка Шекуларац. Откуп. Е 2.
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57. Женска кошуља, дужина: 93 цм,  
Чедова - Сјеница, крај 19. века.  
Конопља. Шивена ручно 
тврдошавом и бушема бодом, али 
и машински, украшена навезеном 
биљном граном техником косог бода 
и ручно хекланом чипком. Шила 
Босиљка Шекуларац. Откуп. Е 3.

58. Женска кошуља, дужина: 104 цм, 
Чедова - Сјеница, крај 19. века. 
Конопља. Шивена машински, 
украшена преборима и ручно 
хекланом кончаном чипком.  
Откуп. Е 4.

59. Женска кошуља, дужина: 125 цм,  
Штаваљ - Сјеница, крај 19. века.  
Конопља. Шивена ручно 
тврдошавом и бушема бодом, 
украшена покрстица везом, 
пришивеним перлицама и 
шљокицама, златном жицом и ручно 
хекланом памучном чипком у виду 
геометријских стилизација. Шила и 
везла Мара Каличанин.Откуп. Е 17.

60. Женска кошуља, дужина: 109 
цм, Вапа - Сјеница, почетак 20. 
века. Конопља. Шивена ручно 
тврдошавом и бушема бодом, 
украшена низом пребора и 
покрстица везом, рукави набрани у 
таслице. Шила Мара Терзић.  
Откуп. Е 18.
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61. Женска кошуља, дужина: 99 цм,  
Штаваљ - Сјеница, 1935. година. 
Конопља. Шивена ручно 
тврдошавом и бушема бодом, али 
и машински, везена пуним везом, 
украшена ручно хекланом чипком. 
Шила Мара Терзић. Откуп. Е 19.

62. Женска кошуља, дужина: 109 цм,  
Крстац - Сјеница, 1940. година. 
Конопља. Ручно шивена 
тврдошавом и бушема бодом, 
везена покрстицом и пуним везом 
у виду геометријске лозице, рукави 
набрани у таслице, украшени ручно 
хекланом чипком. Откуп. Е 41.

63. Мушка кошуља, дужина: 94,5 цм, 
Крстац - Сјеница, 1950. година. 
Конопља. Машински шивена, 
украшена преборима. Откуп. Е 42.

64. Женска кошуља, дужина: 116 цм,  
Вишњица - Сјеница, 1920. година. 
Конопља. Ручно шивена тврошавом 
и бушема бодом, украшена 
навезеном цветном лозом, 
пришивеним перлама, златном 
жицом и ручно хекланом кончаном 
чипком. Припадала је Стојки 
Грбовић. Откуп. Е 51.
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65. Женска кошуља, дужина: 103 цм, 
Сјеница, 1945. година. Конопља. 
Ручно шивена тврдошавом 
и бушема бодом, украшена 
стилизованим преборима и 
покрстица везом, рукави набрани у 
таслице. Откуп. Е 52.

66. Женска кошуља, дужина: 116 цм,  
Ступа - Сјеница, 1930. година. 
Конопља. Ручно шивена 
тврдошавом и бушема бодом, 
украшена геометријском 
стилизацијом изведеном 
пришивањем перли, памучним 
фулом, златном жицом и ручно 
хекланом чипком. Шила и везла 
Милица Лојаница. Откуп. Е 69.

67. Женска кошуља, дужина: 108 цм, 
Вапа - Сјеница, између два светска 
рата. Конопља. Ручно шивена 
тврдошавом и бушема бодом, 
украшена преборима покрстица 
везом, ручно хекланом кончаном 
чипком, рукави набрани у чашице. 
Шила и везла Даница Гемаљевић. 
Откуп. Е 70.

68. Женска кошуља, дужина: 95,5 цм,  
Вапа - Сјеница, 1935. година. 
Конопља. Ручно шивена 
тврдошавом и бушема бодом, 
украшена покрстица везом у виду 
биљне и геометријске стилизације и 
преборима. Откуп. Е 71.

65

67

66

68



69

69. Женска кошуља, дужина: 114 цм, 
Сјеница, 1914. година. Конопља. 
Ручно шивена тврдошавом и 
бушема бодом, украшена покрстица 
везом, нашивеним перлама и ручно 
хекланом чипком. Шила и везла 
Јулка Гемаљевић. Откуп. Е 72.

70. Женска кошуља, дужина: 109 цм,  
Чедова - Сјеница, 1920. година. 
Конопља. Ручно шивена 
тврдошавом и бушема бодом, 
украшена покрстица везом, ручно 
хекланом чипком и златном жицом, 
рукави мрскани у таслице. Шила и 
везла Василија Грбовић. Откуп. Е 77.

71. Женска кошуља, дужина: 128 цм,  
Штаваљ - Сјеница, 1925. година. 
Конопља. Ручно шивена 
тврдошавом и бушема бодом, 
украшена белим везом, златном 
жицом и ручно хекланом чипком, 
рукави мрскани у таслице. 
Припадала је Милици Каличанин. 
Откуп. Е 83.

72. Женска кошуља, дужина: 61 цм, 
Сјеница, 1945. година. Лан. Шивена 
ручно тврдошавом и бушема бодом, 
али и машински, украшена пуним 
везом у виду цветног орнамента и 
ручно хекланом чипком.  
Откуп. Е 73.
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73. Женска кошуља, дужина: 50 цм, 
Кладница, Сјеница, 1940. година. 
Конопља. Машински шивена, 
украшена косим преборима и 
пуним везом у виду цветне гране 
и ручно хекланом чипком. Рађена 
у породици Пауновић као део 
девојачке спреме. Откуп. Е 74.

74. Мушка кошуља, дужина: 116,5 цм, 
Кладница - Сјеница, 1950. година. 
Конопља. Машински шивена, 
украшена преборима. Откуп. Е 75.

75. Женска кошуља, дужина: 64 цм, 
Кладница - Сјеница, 1950. година. 
Конопља. Машински шивена, 
украшена покрстица везом и 
геометријским стилизацијама, 
кратак рукав. Откуп. Е 76.

76. Женска кошуља, дужина: 93 цм, 
Штаваљ - Сјеница, почетак 20. 
века. Конопља. Шивена ручно 
тврдошавом и бушема бодом, 
украшена перлама, златном жицом 
и ручно хекланом чипком.  
Откуп. Е 84.
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77. Женска кошуља, дужина: 62 цм,  
Милићевци - Чачак, 1930. година. 
Памук. Машински шивена, украшена 
белим везом, рукав кратак. Шила и 
везла Мара Пешић за своју девојачку 
спрему. Е 982.

78. Мушка кошуља, дужина: 77,5 цм, 
Мишевићи - Нова Варош, 1960. 
година. Памук. Машински шивена 
обичним шавом и тврдошавом, 
украшена утканом жутом нити и 
преборима. Шила Јока Васојевић 
(Томашевић). Поклон Леке Бојовић.  
Е 3103.

79. Женска кошуља, дужина: 49 цм, 
Константинопољ - Турска, средина 
19. века. Свила, платно ручно ткано 
на пругице. Ручно шивена, везена 
белим свиленим концем и златном 
жицом, украшена ручно хекланом 
чипком, елементима исламске и 
католичке вероисповести (месец, 
звезда, крст) и исламским писмом 
Алах и султановим монограмом Тугра. 
Припадала је Светлани, супрузи 
Али Паше, који је 1868. године 
кнезу Михаилу Обреновићу предао 
кључеве Београда. Сузана је кошуљу 
1880. године поклонила својој сестри 
Франциски, супрузи првог чачанског 
индустријалца Фердинанда Крена. 
Поклон Кренове унуке Марије Бокарев 
из Чачка. Е 2431.

80. Женска кошуља, дужина: 62 цм, 
Дунишићи - Пријепоље, 1960. година. 
Памук. Машински шивена, украшена 
покрстица везом у виду цветних 
орнамената. Шила и везла Радојка 
Томашевић. Откуп. Е 2454.
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81. Женска кошуља - кошуљче, 
дужина: 90 цм, Горња Горевница 
- Чачак, 1930. година. Памук. 
Машински шивена, украшена пуним 
везом у виду цветног орнамента, 
без рукава. Шила и везла Дринка 
Сретеновић. Поклон Радовинке 
Пешић из Милићеваца. Е 1123.

82. Женска кошуља - кошуљче, 
дужина: 99 цм, Прислоница - Чачак, 
1939. година. Памук. Машински 
шивена, украшена пуним везом у 
виду цветне стилизације и ручно 
хекланом чипком, без рукава. Шила 
и везла Василија Милошевић. 
Поклон Василије Милошевић. Е 988.

83. Женска кошуља - комбине,  
дужина: 78 цм, Чачак, 1940. 
година. Памук. Машински шивена, 
украшена белим везом, бретеле. 
Шила Зорка Белопавловић. Поклон 
Зорке Белопавловић. Е 989.

84. Женска кошуља - комбине, 
дужина: 73 цм, Чачак, 1920. 
година. Памук. Машински шивена, 
украшена толедо везом, извезени 
иницијали Е К, бретеле. Припадала 
је Емилији Крен-Баудиш, унуци 
Фердинанда Крена, првог чачанског 
индустријалца. Поклон Марије 
Бокарев. Е 2606.
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85. Женска кошуља - комбине,  
дужина: 91 цм, Чачак, 1930. 
година. Памук. Машински шивена, 
украшена толедо везом, фабричка 
чипка, бретеле. Шила Милева 
Ивановић. Откуп. Е 981.

86. Женска кошуља - комбине, 
дужина: 76 цм, Варине - Сјеница, 
1940. година. Конопља. Машински 
шивена, украшена ручно хекланом 
кончаном чипком, бретеле. 
Припадала је Јованки Васојевић 
(удата Томашевић) и представљала 
је део њене девојачке спреме. Откуп. 
Е 1952.

87. Рукави за кошуљу, дужина: 96 цм,  
Крстац - Сјеница, 1950. година. 
Конопља. Ручно шивени, украшени 
пришивеним перлама и ручно 
хекланом чипком, крајеви рукава 
мрскани у таслице. Шила Станка 
Млађеновић. Откуп. Е 89.

88. Мушка кошуља, дужина: 83 цм,  
Чачак, 1990. година. Памук, 
конфекцијски рад. Украшена 
представом шљива, извезена косим 
и бодом попуњавања. Рађена за 
потребе КУД „Абрашевић”. Откуп. Е 
3361.
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89. Женска кошуља, дужина: 58 цм, 
Мишевићи - Нова Варош, 1960. 
година. Памук, машински шивена. 
Украшена везом у виду цветних 
стилизација. Шила и везла Јока 
Томашевић. Припадала Леки 
Бојовић. Откуп. Е 3362.

90. Женска кошуља, дужина: 63 
цм, Брњица – Сјеница, 1940. 
година. Лан и конопља, машински 
шивена. Украшена везом у виду 
цветне гране. Шила и везла Тијана 
Карличић за своју девојачку спрему. 
Поклон Љубисаве Млађеновић. Е 
3363.

91. Женска кошуља, дужина: 40 цм, 
без података. Свила, машински 
шивена, Украшена свиленом чипком 
и траком. Е 3364.

92. Женска кошуља – кошуљче – 
прслуче, дужина: 40 цм, Вујетинци 
– Чачак, 1950. година. Памук. 
Машински шивена, украшена везом 
у виду цветне гране. Без рукава. 
Шила и везла Миљана Гвозденовић. 
Поклон Инђе Гвозденовић. Е 983.
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93. Мушка кошуља, дужина: 115 цм, 
Сјеница, 1930. година. Конопља. 
Ручно шивена „бушема” бодом, 
крагна и наруквице украшене 
покрстица везом у виду 
геометријских стилизације. Прсник 
није довршен. Поклон Александра 
Абрашевића. Е 3365

94. Женска кошуља, дужина: 62 цм, 
Сјеница, око 1950. године. Конопља. 
Машински шивена, прсник украшен 
порупчићима и равном тракастом 
чипком. Поклон Александра 
Абрашевића. Е 3366

95. Женска дечја кошуља,  
дужина: 84,5 цм, Чачак, 1955. 
година. Памук, Машински 
шивена, украшена разнобојним 
покрстица везом у воду цветних и 
геометријских стилизација. Поклон 
Александра Абрашевића. Е 3367.

96. Женска кошуља – блуза, дужина: 
51 цм, Петровац на Млави, 1938. 
година. Машински шивена, 
украшена мотивима „косовског 
веза”. Шила и везла Десанка 
Јовановић за своју унуку Радмилу 
Јовановић, удату Санадер. Поклон 
Радмилине братанице Невенке 
Бојовић, етнолога из Чачка. Е 2809.
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The shirt has always been the main and the most 
important part of both female and male folk costumes. 
The development of shirt, as well as the entire folk 
costume can be traced back to the earliest mention of 
human civilization. The style and shape of the clothes 
from long gone epochs are learned from archaeologi-
cal excavations, the oldest visual and written works, as 
well as from the basic data related to major or minor 
migratory movements, geographic and climate char-
acteristics, general historical circumstances, way of life 
and general economic development. 

In one part of the Balkans, in the beginning of the 
Iron Age, clothes, first of all shirts were made of hemp 
and flax. From historical point of view, the symbi-
osis of the various epochs can be seen in the styles 
and methods of making and decoration of shirts. The 
shirts dating from the last decades of the 19th cen-
tury, which today represent very important exhibits 
in most museums, are rather similar to those with 
Byzantine, Persian and Oriental cultural elements. In 
geographical context, our territory is dominated by 
Dinaric type of shirt. 

The shirt has undergone some changesand adjust-
ments over time. However, the transformation of the 
shirt’s appearance can be traced with greater certainty 
only since the 19th century. There are three generally 
accepted periods of shirt’s styles in the ethnological lit-
erature: 

• From the second half of the 19th century until the be-
ginning of the Balkan Wars 

• From 1912 until the end of the Second World War
• From the Second World War to the present

Most shirts originate from the municipality of Sjen-
ica. There are also shirts from Cacak, as well as from 
Ivanjica and Lucani municipalities. By their appear-
ance and geographical origin, these shirts mostly be-
long to the Dinaric type of shirt. However, there are 
also shirts, where other, first of all European influences 
in cut and way of decoration can be seen.

The shirts that were worn daily were simple and 
without any embellishments. Only shirts that were de-
signed to be worn at some festivities were embroidered 
and decorated in a variety of ways. The most lavishly 
embellished shirts were designed for girls,who wore 
them at festivals, weddings and other family and col-
lective occasions. 

Geometric ornaments on shirts that are kept in the 
National Museum in Cacak have been mostly embroi-
dered by wire and by number. This sort of embroi-
dery demonstrates perseverance, precision, harmony 
and reliability of sense in work. The ornament itself is 
characterized by precision in the layout and location of 
certain segments, arithmetic and geometric accuracy 
and symmetry. Geometric ornaments are always dom-
inated by refined harmony and colour composition. 

Snezana Saponjic Asanin 

LITTLE EMBROIDERED SHIRT
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