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НАТПИСИ НА НАРОДНОЈ НОШЊИ
из фонда Етнографског музеја
У раду се анализира појава писма на дијеловима народне ношње у
контексту с другим предметима традиционалне културе Срба, с краја 19.
и из прве половине 20. вијека. Писмо, најчешће ћириличко, на ношњи је
представљено у облику имена, иницијала или, врло ријетко кратке поруке.
У функционалном смислу слова на одјевним предметима су третирана као орнамент, коришћен и на дијеловима текстилног и дрвеног покућства или на школским везилачким почетницама и једноставно раширен на широком простору. То представља специфичан облик непосредног
описмењавања људи из сеоске средине. Честе ситније неправилности
у писму се јављају као ликовни ефект, који предметима за свакодневну
употребу дају личну димензију и издвајају их од дијела анонимних аутора
народне умјетности.
Кључне ријечи: народна ношња, орнамент, писмо, ћирилица, име,
вез, просвјета, градска култура
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Сл. 1. Деца из Деспотовца, Фототека Етнографског музеја,
инв. бр. 10266
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Увод
Предмет проучавања у овом раду су мотиви слова, иницијала и писма
уопште заступљени на етнографским предметима који се чувају у Етнографском музеју у Београду.
Идеја за проучавање настала је приликом ревизије збирке народних ношњи Србије када је, међу најразноврснијом орнаментиком за украшавање,
уочена и примјена слова, односно писма. Овакви мотиви на одјевним предметима заступљени су у неколико облика и варијанти: као иницијали или
монограми, као пуно име, понекад и презиме, у облику краћих натписа и
порука, затим у комбинацији с годином или у оквирима сложенијих орнаменталних и хералдичких цјелина или националних ознака.
Ријеч монограм настала је од грчке ријечи: монограммос < монос што
значи сам, један и ријечи грамма – слово. Он се дефинише као скраћеница,
шифра, у облику једног, два или више слова повезаних у јединствен знак
који представља име, титулу или иницијале.
Као дио традиционалне културе српског народа, естетика оваквог украшавања садржи и дјелимичан утјецај и прожимање с елементима културе других народа који су са Србима живјели на широком јужнословенском
простору у 19. и 20. вијеку.
Појава писма у украшавању дијелова народне ношње није била предмет посебног проучавања код истраживача традиционалне културе. Чешће
је сагледавана као материјални извор за различите видове материјалне, социјалне и духовне културе код истраживача других дисциплина – археолога,
историчара умјетности, историчара језика и других.
У фонду Етнографског музеја у Београду, натписи су заступљени и на
предметима израђеним од трајнијих материјала, који су разврстани у другим
тематским збиркама, на којима је уочена и извјесна подударност у примјени
и обликовању ових мотива и на дијеловима народне ношње и на другим
текстилним предметима.
Од камених споменика до текстила
Најстарији облици писма у фонду Етнографског музеја уклесани су на
средњовјековним каменим споменицима. Појава писма кроз дужи времен

488.

Enciklopedija likovnih umjetnosti, tom 3, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964,


Митар Влаховић, Пеђа Милосављевић, Сеоски надгробни споменици у Србији, Уметничке мапе, Београд, 1956., Босиљка Радовић, М.С. Влаховић, П. Милосављевић, Српски
надгробни споменици, Каталог изложбе, Етнографски музеј Београд, 1955–56, Никола Пантелић, Сеоски надгробни споменици, Каталог изложбе, Галерија Српске академије наука и
уметности, Београд.
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ски период може се пратити и на предметима од метала различите културне припадности: на новцу, накиту, инсигнијама, оружју и опреми ратника
(пушкама, кубурама, арбијама, сјекирама, ножевима, бритвама), лулама, покућству (мангалама, разним посудама и тацнама), итд.
Из 19. вијека сачуван је велики број предмета од дрвета и глине (керамике), (дијелова намјештаја, шкриња, посуда, преслица) на којима су евидентирани натписи. Из тог времена, и касније, потиче и највећи број предмета
од текстила у музејским збиркама: дијелови текстилног покућства и одјевни
предмети из сеоских и градских средина. То су ћилими, зидњаци, пешкири,
постељина и различити дијелови народне и грађанске ношње.
Поред тога, у 20. вијеку натписи су заступљени и на предметима за личну употребу, дијеловима градског и сеоског аксесоара: на марамицама, торбицама, огледалцима, писаним споменарима са стиховима итд.
У укупном фонду Музеја издваја се одређен број предмета са тзв.
оријенталним особинама, производи домаћих занатских радионица из Србије, Косова и Метохије, Босне и Херцеговине, Македоније, као и из иностранства, чији су облици засновани на традицији и узорима средњовјековне
примијењене умјетности и развијани под утјецајем захтјева национално хетерогеног тржишта. На овим предметима карактеристичне су специфичне
технике израде и украшавања, као и орнаменти међу којима се појављују и
мотиви ћириличког, а понегдје и арапског писма. Таква eксплицитна одредница поријекла није, пак, била препрека да ове предмете користи домаће,
српско становништво. Нарочито се то односи на предмете за свакодневну
употребу: дијелове покућства и посуђа од метала, али и примјерке оружја и
елементе ратничке опреме. Употреба и посједовање ових скупоцјених предмета условљено је првенствено економским могућностима појединаца, а за
одређене елементе ношње била је значајна и социјална улога појединаца у
хијерархији српског патријархалног друштва у 19. вијеку. Тако нпр. јелек
јечерма, украшен токама или челенка за оглавље, дијелови мушког сребрног
накита означавали су највиши ранг заслужних ратника.
Типичан производ домаћих кујунџијских радионица крајем 19. и почетком 20. вијека представља и тип мушког прстења, ливеног од слабијих
легура сребра и украшeног гравирањем у облику једноставних, грубо стилизованих мотива. На оваквом прстењу често је истакнута година израде и
монограм, ознаке које налазимо и на женском накиту с овог подручја, нпр.
на копчама за појас, пафтама. Неовисно о мјесту на којем су овакве ознаке направљене, монограм је само у изузетним случајевима представљао
потпис ових вјештих мајстора, чешће је означавао власника, наручиоца. На
сребрним, тродијелним пафтама из Пирота (н. инв. бр. 17172), украшеним
искуцаним и цизелираним орнаментима цвјетова, птица и розета урезана
је година израде, 1888. и иницијали СП. Овакав накит, за будућу невјесту у
предјелу Пирота код кујунџије је наручивао и плаћао будући свекар.
Овисно о економск������������������������������������������������
ом стању, у српском традиционалном друштву, познати су различити облици дјевојачке спреме. Најчешће је то мираз, неи-
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зоставни текстилни предмети, које је дјевојка израдила за себе и укућане
(текстилно покућство и ношња, лични предмети, дарови за младожењу и
сватове), преношен и чуван у дрвеним шкрињама.
Богата збирка покућства садржи низ различитих облика, димензија и
функција дрвених шкриња, сандука, кутија и слично. У оквиру свадбених
обичаја кориштене су и посуде од дрвета, нарочито за преношење и држање
ракије и вина (чутуре, буклије). И на овим дрвеним предметима често је
означена година израде, иницијали или пуно име а понеки имајуи краће текстове (здравица упућена домаћину) или стихове. Тако нпр. на ковчегу из
Скопске Црне Горе (н. инв. бр. 25606) уочава се натпис: „Срећна млада учитељ Благоје и Крстана“. Приликом набавке на терену, 1907. године Никола
Зега је записао да су такви ковчези били уобичајени у другој половини 19.
вијека. Из тог времена бројни су примјерци још једног предмета од дрвета:
преслице. Преслицу су доносили родитељи приликом прве посјете невјести
у њеној новој кући, а понекад јој је преслицу израђивао муж. Овај неизоставан реквизит за израду нити за израду текстила пратиће је надаље кроз
цијели живот. Ови дрвени предмети: ковчези за дјевојачку спрему и преслице често су полузанатске израде, производи приучених, вјештијих људи
из села и на њима су неријетко заступљена идентична техничка и ликовна
рјешења. То је уочљиво и на ликовним приказима ових предмета, с мотивима имена, иницијала или порука, које су стручњаци Музеја неизоставно
биљежили и на теренским истражива��������������
њима. (Сл. 2)

Сл. 2. Јуриј Слански, цртеж, Преслица из села Крушевица поред Рековца,
инв. бр. 11284/27
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Натписи на предметима од текстила
У објављеној литератури о народној орнаментици на текстилу, с краја
19. вијека, врло ријетко налазимо помињање мотива слова. У облику „словца“ забиљежила га је Јелица Беловић-Бернадзиковска у Босни, на рукавима
кошуља, у селима око Бањалуке, Слатине и Прњавора. Према наведеном
аутору, извођен је као народни урнек: крстачком техником веза, бројањем
нити. На исти начин украшени су рукави словаши, које је Вид Вулетић-Вукасовић забиљежио у Голубићу у околини Книна. Назив је пренесен с орнамента на рубу рукава ових кошуља који се називају цвјетови словаши.
На другом мјесту, пак, овај аутор је забиљежио везове из Доњег Лапца
у Лици, чији нас ликовни приказ мотива удаљава од претходног сазнања:
мотив словца, израђен је бодом ланчанца, једном од техника веза по писму,
дијела специфичног украшавања текстилних предмета у динарским областима, тзв. грађе. (Сл. 3)

Сл. 3. Српски народни везови, табла II, Споменик VIII,
Срп. краљ. академије

Најстарији подаци о овим украсним мотивима на простору Србије везани су за увођење школског система у Србији, 1846. године. Са задатком да
се и „девојчице у најнужнија знања у умноме смотренију получе“, у свим
наставним плановима нижих и виших школа и гимназија био је заступљен
и предмет Женски ручни рад. Током друге половине, а особито крајем 19.
вијека, писменост је дубље продрла у народне слојеве. Из тог периода сачувано је обиље текстилног покућства, особито пешкира с натписима који

Јелица Беловић-Бернадзиковска, Грађа за технолошки рјечник женског ручног рада,
Сарајево, 1898, 300.

Вид Вулетић-Вукасовић, О српским народним везовима, Споменик Српске краљевске
академије, Београд, VIII, 1891, 217.

Исто, табла II – слика 34.

Гордана Павловић-Лазаревић, Станков Љиљана, Везак везла мома млада, Каталог изложбе, Педагошки музеј Београд, 2003.
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представљају најљепше примјерке народне поезије. Ти кратки „навезени
стихови,“ којима се изражавају лична осјећања, расположења и мисли, често импровизовани цитати познатих пјесника, најчешће су праћени одговарајућим илустративним призором или цвјетном композицијом. (Сл. 4)

Сл. 4. Драга Стојановић, цртеж, Вез из околине Београда
ил. инв. бр. 4045/1

На предметима из Војводине: зидњацима, пешкирима и куварицама заступљене су фигуративне сцене из националне историје: Косовка девојка,
Девојка на студенцу, Кнежева вечера, Деда и унук, репродуковане слике
познатих српских сликара пропраћене одговарајућим натписом или стиховима. У јеку романтичарских тежњи за етничким идентитетом и истицањем
националне различитости, посебном репродуктивном техником труковања
ове теме су распрострањене на веома широком етничком простору.
Непосредна комуникација неких српских градова и крајева с европским
трговачким центрима, омогућила је уплив техничких и ликовних новина у
српску традицију веза. Те новине биле су засноване на средњоевропском
схватању веза као умјетности, а који је у то вријеме излаган на међународним и свјетским изложбама и изучаван у школама. Основно средство за
учење ове вјештине била је почетница – цјелина узорака мотива и техника.
Поред различитих геометријских, вегетабилних, зооморфних и архитектонских мотива, везиље су често везле годину и своје иницијале или пуно име и
презиме. (Сл. 5) Етнографски музеј у Београду посједује велик број оваквих
предмета, од којих је најстарија почетница из 1857. године.



297.

Персида Томић, Навезени стихови, Гласник Етнографског музеја 28–29, Београд, 1966,


Катарина Новаковић, Одлике народног веза у Војводини, Рад Музеја Војводине, 46,
Нови Сад, 1994, 154, Витковић – Жикић Милена, Уметнички вез у Србији 1804–1904, Музеј
примењене уметности, Београд, 1994, 40, Сашка Борисов, Куварице пиротског краја, Гласник
Етнографског музеја ,70, Београд, 2006, 71.
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Сл. 5. Узорак веза, израдила Марија Дежев, Београд,
н. инв. бр. 36043

Утјецај ових предмета примијењене умјетности на текстилну радиност
био је велики. Мотиви из почетница једноставно су преношени на одјевне
предмете или дијелове покућства. Из почетница су, поред мотива, бодова,
нових материјала и боја, преузимани и одговарајући називи, првенствено
из њемачког језика. То је код појединих истакнутих личности наше културе
изазвало отпор. Велики заступници идеје о употреби српских ријечи умјесто страних били су Савка Суботић, Јелица Беловић-Бернадзиковска, Владислав Тителбах и други. Схвативши да у почетницама нема ћириличких
слова Владислав Тителбах, аутор богатог умјетничког опуса који се чува у
Етнографском музеју, у првој свесци „Српског веза“ објављеној 1896. године у Београду наводи:
„Пошто сам дознао, да код нас нема прегледаоница за везиво слова, нашао сам за добро да додам овој првој свесци и ту врсту веза а приказао сам
и неколико монограма за ручнике.“ (Сл. 6)


Владислав Тителбах, Српски вез, Албум, Краљевска Српска државна штампарија у
Београду, Прва свеска, Београд, 1896.

НАТПИСИ НА НАРОДНОЈ НОШЊИ

187

Сл. 6. Владислав Тителбах, Азбука „писана“ за вез у две боје,
Албум Српски вез, Прва свеска, лист 2

Колекција пешкира у Етнографском музеју као и везилачке почетнице
на којима је заступљено ћириличко писмо представљају доказ да су ове просвјетитељске идеје уродиле плодом.
Почетнице су кориштене и за учење других техника (плетења, кукичања), нарочито након доношења јединственог наставног плана Краљевине
СХС за основну школу, 1919. године.10 Ова новина је убрзо прихваћена у
традиционалној текстилној радиности свих народа у оквирима заједничке
државе. (Сл. 7, 8, 9)

10

Павловић-Лазаревић Г., Станков Љ., н. д., 15.
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Сл. 7. Узорци кукичане чипке, Баваниште, Панчево, Банат,
рад учитељице Душанке Петровић Ђаковић
(1850–1985), н. инв. бр. 44080

Сл. 8. Узорци плетених бодова, Баваниште, Панчево, Банат,
рад учитељице Душанке Петровић Ђаковић
(1850–1985), н. инв. бр. 44081
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Сл. 9. Женски оплећак, Стапар, Сомбор, Бачка,
припадао Зорки Бељански (1906–1985), н. инв. бр. 33650

Описмењавањем ширих слојева домаћег становништва, крајем 19. и почетком 20. вијека, постали су доступнији и други елементи градске културе.
Стизали су и из већих европских и домаћих градова путем часописа. У часописима који су издавани у Бечу, Пешти, Паризу, Београду, Загребу, Вршцу
итд. намијењеним женама различитих друштвених слојева, пренесена су
ширим слојевима су разноврсна корисна знања везана за породичне односе, васпитање дјеце, уређење куће и остале информације. Редован прилог
часописа био је табак с кројевима и техничким упутствима за израду, као и
мотиви за украшавање столњака, постељине, марамица или дијелова одјеће.
Мустре за копирање, издавали су произвођачи конца за вез, нпр. D.M.C.
или Lenger. Таква издања и часописи његовали су својеврсно романтичарско
потенцирање родољубивих и личних емоција. Едиција Лични вез, у мањем
формату у виду брошура, на примјер, доносила је слике пресликачице, једноставан начин копирања ситних мотива цвијећа, малих животиња, плодова
(птица, лептира, жаба, печурки, жирева, риба, трешања), људских и дјечијих
ликова и монограма и тиме истицала њежност и индивидуалност.
Године 1903. у Вршцу је почео да излази часопис „Српска везиља“, са
штампаним додатком, који се путем преплате дистрибуирао по свим српским крајевима.
До Другог свјетског рата излазио је и београдски часопис Жена и свет,
а у Загребу Везиља – мјесечник за ручни рад, који се програмски опредијелио за „упознавање и унапређење народног ручног рада“, популаризацију
народних мотива у оквиру савременог европског стила примијењене умјетности (сл. 10) Ово је још један период у којем је био интензиван међусобни
утицај народне и високе умјетности, на текстилу и одјећи.
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Сл. 10. Кројни табак из непознатог њемачког часописа,
са српским народним мотивима за вез и чипку

Натписи на дијеловима ношње
У укупном фонду збирки ношње појава мотива слова, иницијала, имена
или писма уопште забиљежена је на 299 предмета. Највећи број распоређен
је у збирку Народне ношње Србије (128), у мањој мјери налазе се у збирци
Градске ношње (31), и у осталим збиркама: Народних ношњи Босне и Херцеговине (29), Војводине, Македоније (28), Косова и Метохије (22), Хрватске (13), Црне Горе (6) и Словеније (4).
Основну подјелу иницијала, имена и натписа на предметима народне
ношње начинили смо према њиховом значењу, по којој ова појава представља знак личне или друштвене припадности.
Такође, уочљива је и подјела натписа према мјесту на којем су изведени. На одређеном броју предмета иницијали или монограми су изведени на
скривеном мјесту, обично на унутрашњој страни и представљали су знак
личног власништва првенствено из практичних разлога ради њиховог одржавања. То се нарочито односи на кошуље и друге одјевне предмете који
се облаче до тијела и често перу (оплећа, подсукње, гаће, комбинезони) заступљене у облачењу градског али и сеоског становништва.
Друга група представља углавном горње одјевне хаљетке (гуњеве, антерије, фермене, јелеке), које су израђивали занатлије: абаџије, терзије,
ћурчије, кројачи народног одијела и други, с мотивима писма изведеним
на видљивим мјестима. У оквиру сложених декоративних композиција, на
предњој страни, или џепу, понекад је изведен и иницијал, монограм или
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пуно име. То донекле представља назнаку својине, марку или потпис мајстора, или, најчешће, корисника.11
Производи истих занатских радионица били су и различити облици
мушког и женског оглавља: капе или мараме, на којима су врло често мотиви
писма комбиновани са хералдичким симболима. На тај начин представљали
су јавно истакнуту националну или социјалну припадност, као нпр. на мушким капама из Црне Горе или на оглављима удатих жена извезеним златовезом код панонских Српкиња.
Сложени систем значења какав посједује народна ношња у оквирима
традиционалне културе, највећим дијелом заснован је на идентификацији
унутар властите друштвене групе прихваћањем постојећих модела. У таквом контексту, истицање на видљивом мјесту имена носиоца, представљао
је облик увођења индивидуалног знака, отвореност према новинама и просвјећивању. Од свих друштвених група, у том погледу најсмјелије су биле
дјевојке, које су на дијеловима свечане ношње најчешће изводиле своје иницијале. (Сл. 1)

Натписи на предметима из збирке градских ношњи
У збирци се чувају комплети и одјевни предмети градског становништва
из градова Србије и околине. Међу њима је и колекција женских одјевних и
личних предмета и рубља из Осијека и Петриње у Хрватској, која је за Музеј
набављена као цјелина са дијеловима текстилног покућства, фотографијама
и другим предметима. Колекција је била дио дјевојачког мираза кроз неколико генерација из периода од краја 19. до средине 20. вијека из једне имућне
трговачке српске породице.12 На основу инвентара уочавамо обим и љепоту
израде и украшавања цјелине и сваког појединачног предмета. Међу елементима постељног и столног текстилног инвентара, рубља и личних предмета,
домаће или индустријске израде, као и прибора за јело, готово је немогуће
пронаћи и најситнији предмет без монограма.13 Сви су урађени ћирилицом и
стилски усклађени са савременим европским умјетничким стиловима. Током
посљедње четвртине 19. вијека била је веома развијена мода бијелог веза,
шлингераја, с развијеним центрима за вез, од којих је један био и Осијек14
11
Мада је то најчешће орнаментална композиција од гајтана различите дебљине, из: Наташа Николић, Абаџијски занат у Крагујевцу и околини, Гласник Етнографског музеја, 71,
Београд, 2007, 223.
12
Породица Радановић из Осијека и Томић из Петриње. Упркос сложеним приликама 1941.
године сачувани су неки дијелови покретне имовине породице, чији је ова колекција дио.
13
Налазе се чак и на кухињским крпама.
14
Милена Витковић-Жикић, Уметнички вез у Србији 1804-1904., Музеј примењене уметности, Београд, 1994, 78.
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Бројни су одјевни предмети из Славоније и Војводине, који су украшени овом техником и ношени у 19. вијеку првенствено у оквирима грађанске
ношње, али и у народној ношњи панонског типа. То је највише заступљено
на специфичним облицима кратких оплећака, дијеловима ношње који се облаче до тијела или преко кошуље.

Сл. 11. Прслук, Сремска Каменица, Нови Сад,
Војводина, н. инв. бр. 2449

Под инвентарним бројевима: 2449 и 2450 заведена су два прслука из
Сремске Каменице у Војводини, израђена од бијелог памучног платна у облику кратке блузе до струка, с кратким рукавима, обликовани помоћу низа
ситних порупчића и украшени бијелим везом и чипком. У украсну композицију с предње стране, у разгранату цвјетну гранчицу везиља је израдила и
своје име: Катица. (Сл. 11) Прслуке је, око 1890. године, за себе израдила и
украсила Катица Продановић, учитељица која је подучавала дјецу породице
Дунђерски.
Кошуља без рукава, један од дијелова женског доњег рубља, од најтањег
памучног или свиленог платна, која се навлачила преко главе, украшавала се
око отвора и на грудима белим везом, са честим мотивом имена. Уобичајена
у грађанском одијевању, под именом комбинезон, постепено је прихваћена
и у народној ношњи сеоског становништва. Уз комбинезон из Нових Лединаца, поред Новог Сада (н. инв. бр. 41894) забиљежени су и подаци да је
израђен за дјевојачку спрему, штафир, који је садржавао око 25-30 оваквих
и других одјевних дијелова.
Дјечија кошуљица из Бољевца, поред Зајечара, израђена је од српског
памучног платна и украшена око отвора чипком и везеним иницијалом Р.
Димензије (38 цм) и назив указују на обредну функцију овог предмета: кошуљица за крштење била је дар од куме. (Сл. 12)
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Сл. 12. Кошуљица, Бољевац, Зајечар, Србија,
н. инв. бр. 7733

И поједини елементи мушког одијевања имали су обредну улогу, нарочито током свадбених обичаја. Код имућнијег становништва у српским градовима невјесте су за дар своме младожењи поклањале и гаће.15 Примјерак
гаћа који се чува у Народном музеју у Нишу (н. инв. бр. 914), израђен је од
танког бијелог узводног платна и украшен у појасном дијелу дискретним
везом плавим концем у облику цвијета и монограма ЛН.
Мушка кошуља из Бачке, која је украшена златовезом око отвора за прса,
на тзв. формету, у облику вегетабилних мотива и орнамената као и видно
истакнутим иницијалима СМ, израђена је крајем 19. вијека за младожењу. У
њој су се, према подацима, вјенчала три брата Матића. (Сл. 13)

Сл. 13. Мушка кошуља, Бачка, Војводина, н. инв. бр. 25842

15

17.

Добрила Влајковић, Ношња у Крагујевцу XIX века, Народни музеј Крагујевац, 1987,
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Сл. 14. Позаментеријска трака с монограмом НТ,
припадала Николи Томићу,
трговцу из Петриње, Хрватска

Чешће означавање мушких кошуља занатске или индустријске производње монограмима, према садржају музејских збирки, током првих деценија 20. вијека везано је за одијевање богатијег становништва као и за свечане официрске униформе. Ситне монограме израђивале су мануфактурне
радионице и фабрике према наруџбини у облику позаментеријске траке,
који су се по потреби нашивали на дијелове рубља. (Сл. 14)

Натписи на предметима из збирки
народних ношњи
Разнолики облици и типови српских народних ношњи садржавали су
сложен систем значења, а појава писма као украсног мотива додатно је
појачавала та значења. У функционалном смислу, натписи на дијеловима
ношњи неких области извођени су на врло истакнут и репрезентативан
начин.
Натписи на оглављима
У српској народној ношњи панонског типа, распрострањеној у географском простору од Сентандреје до Земуна и од Темишвара до Ђакова, посебно се истичу женска невјестинска оглавља. У облику убрађаја, мараме
или капе, коју су добијале од мужевљевог рода приликом удаје, ова оглавља
су била недвосмислен знак брачног статуса, националне и социјалне при-
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падности жене и њене породице.16 Капе и мараме су израђиване од скупоцјених материјала с раскошним украсом (златном нити, лажним бисерима,
перлицама, шљокицама и ресама) и представљају најљепше примјерке
примијењене умјетности код Срба. Та техника и орнаментика, која, према
истраживачима веза, почива на тековинама средњовјековног, византијског
умјетничког веза, а која се преко српског црквеног веза сачувала до 19. вијека, на нашим просторима његовала се у занатским радионицама за златовез
или код локалних везиља.17
У збирци Народних ношњи Војводине карактеристичне су мараме
златаре, џеге из Срема, које су, према опису, носиле Граничарке из села:
Лаћарак, Мартинци, Кузмин, Вишњићево и Босут. Од тамног свиленог материјала, троугаоног облика, повезиване су на специфичан начин, тако да
украшени дио дође до изражаја. Дуж угла који пада низ леђа извезена су
крупним ћириличким словима имена власница: Даринка Чемерлић, Љуба
Чеић, Славица Вулетић. (Сл. 15)

Сл. 15. Марама џега, Лаћарак, Сремска Митровица,
н. инв. бр. 17432

На појединим марамама или капама, умјесто имена изведен је натпис:
Живила Србадија (н. инв.бр. 33970), година израде или иницијали (н. инв.
бр. 32807, 33604, 33606) а на малој капи, конђи или џеги, из Даља поред
Осијека у Славонији и грб Краљевине Србије (н. инв. бр. 42487).

16
Вера Шарац-Момчиловић, Чија је ово капа? Златом везена оглавља Српкиња од Сентандреје до Земуна и од Темишвара до Ђакова у XIX и првој половини XX века, Каталог
изложбе, Етнографски музеј Београд, 2006.
17
В. Шарац-Момчиловић,. н. д., 26, 28, М. Витковић-Жикић, н. д., Катарина Новаковић,
н. д., 166.
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Функција означавања националне припадности на овом оглављу из
1900. године, идентична је са украшавањем мушких оглавља тога периода
из других српских крајева. У Црној Гори, нпр. уобичајило се на мушком
оглављу динарског типа: на малој округлој капи, шишку, од црвене чоје и
црне свилене тканине, деравије по ободу. Ове капе украшене су на тјемену
у облику различитих композиција сачињених од мотива слова, иницијала и
симбола, међусобно повезаних у јединствен знак. На капи с Цетиња извезен
је, сребрном и златном нити стилизовани мотив круне са српском тробојком, два цвијета с три латице и монограм АI, што представља име краља
Александра Првог. (Сл.16)
У складу с јасно декларисаним друштвеним и политичким опредјељењем, ова капа је ношена у свечаним приликама све до средине 20.
вијека. У употреби су биле и капе с другим варијантама истог мотива као и
иконографски и садржајно различите. Капе с мотивом краљевог монограма
уоквиреног с пет концентричних лукова, што према казивању представља:
„сунце око Црне Горе,“ највише су заступљене у музејској збирци.
Тумачење о националном јединству, које је пратило капу црног обода и
црвеног тјемена с везеним симболима, распрострањено је и у другим динарским областима: Источној Херцеговини, Босанској Крајини, Лици и континенталној Далмацији, гдје су варијанте овог типа мушког оглавља ношене и
након Другог свјетског рата.

Сл. 16. Мушка капа, Цетиње, Црна Гора,
н. инв. бр. 25974
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Сл. 17. Марама, Цивљане, Книн, Далмација,
н. инв. бр. 42483

И на женским оглављима ових области појављују се иницијали. Најчешће су ненаметљиво придодани композицији цвјетне гране, као што је на
марами из сјевернодалматинске Цетинске крајине. (Сл. 17) Велику мараму,
бошчу, носила је дјевојка за удају преко капе или удата жена преко конђе.
Од идентичних облика ношње Хрватица, разликовала се понекад само по
ћириличком писму на марами.
Натписи на горњим хаљецима
У Крагујевцу, центру развијене мреже абаџијског, терзијског и кројачког
заната у Шумадији, још од првих деценија 19. вијека израђиван је цео низ
различитих хаљетака од домаћих или индустријских материјала, украшених гајтанима различите финоће и орнаментике.18 На већем броју женских
и мушких хаљетака који се чувају у музејској збирци, као дио украшавања
појављују се и различити облици писма, слова или симбола. У сложеним историјским приликама, искристалисале су се и одређене родољубиве и националне тежње, које су се понекад исказивале и на горњим дијеловима народне ношње. Најчешће су представљене у облику двоглавог орла, хералдичког
симбола на грбу Србије и Краљевине Југославије, уз којег се неријетко налазе и иницијали. Извођени су на празничним мушким хаљецима: фермену
и антерији, дијеловима тзв. шумадијског одела, које је осим у централној
Србији, имало примјену и у другим областима Србије.
И на женским јелецима заступљени су хералдички мотиви, као што је
на полеђини јелека из околине Ниша и околине Пријепоља. Осим тога, на
предњицама јелека из околине Пријепоља израђеног од сукна у занатској
18
Наташа Николић, Абаџијски занат у Крагујевцу и околини, Гласник Етнографског музеја 71, Београд, 2007, 214.

198

ВЈЕРА МЕДИЋ

радионици и украшеног гајтанима, ширитом и трачицама чоје, извезено је
и пуно име и презиме: Јово Лучић. (Сл. 18) Остаје отворено питање: чије
је име једна дјевојка на прелазу из 19. у 20. вијек тако поносно носила на
предњици свога јелека?

Сл. 18. Женски јелек, Бабине, Пријепоље, област Рашке,
н. инв. бр. 16349

Иницијали који се уочавају с предње или унутрашње стране хаљетка
у највећем броју означавају власника, занатлије су изводиле, по захтјевима
наручиоца. (Сл. 19, 20)

Сл. 19. Мушки јелек, фермен, Варна, Шабац, Поцерина,
н. инв. бр. 15049
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Сл. 20. Женски јелек, јелече, Бачевци, Љубовија, Подриње,
н. инв. бр. 6144

Посебну вредност у цјелини народних ношњи чинили су одјевни предмети од коже и крзна, међу којима и кожух. У Војводини је био у употреби
код свих етничких заједница, понегдје до савременог доба. Овај скупоцјени
занатски производ за свечане прилике је украшаван орнаментиком која је,
понекад имала и изражену функцију означавања брачног статуса.19 Међу
најсложенијим је била композиција израђена од коже разних боја звана:
момачка грана, карактеристичан мотив украшавања кожуха који се након
женидбе уклањао с кожуха. Трагови такве интервенције видљиви су и на
кожуху из банатског села Крушчица, поред Беле Цркве (н. инв. бр. 36275),
гдје се, на основу трагова уочава да су композицију чинили и иницијали
власника и година 1905. Обичај и чињеница, да су се овим одјевним предметом служили сви укућани, разлози су што су мотиви слова и писма ријетко
заступљени на кожусима.
Репрезентативни примјер представља раскошно украшен кожух с пуним именом и презименом власника, Стан Викента изведеним на веома
видљивом мјесту с предње стране, у оквиру веће декоративне цјелине. Израдио га је око 1933. године кожухар Трајан из Алибунара. (Сл. 21)

19
Мила Босић, Збирка крзнене одеће у Војвођанском музеју, Рад Војвођанских
музеја 18–19, Нови Сад, 1969–1970, Вилма Нишкановић, Кожуси у Србији, Каталог
изложбе, Етнографски музеј у Београду, Београд, 1998, 22, Катарина Новаковић, н.
д., 157.
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Сл. 21. Мушки кожух, кожошће, Алибунар,
Панчево, н. инв. бр. 12513

Натписи на прегачама
Предња прегача, правоугаоног облика представљала је ликовно најистакнутији дио женске српске народне ношње из 19. вијека. Током динамичних процеса у Србији, крајем 19. и почетком 20. вијека, који су довели до
дјелимичних промјена облика појединих типова народних ношњи, на прегачама је заступљена и нова естетика: у облику веће једнобојне површине,
најчешће црне боје, и украшена мотивима разних боја. Паралелан процес
представљало је постепено изобичавање технике ткања за украшавање а
касније и за израду саме прегаче. У коначном облику умјесто прегаче, уобичајена је кецеља, правоугаоно парче индустријске тканине, најчешће сомота, украшено техникама које нису условљене структуром подлоге. Најчешће
су заступљени разнолики цвјетни мотиви, неријетко допуњени иницијалима или именом власнице.
Таква појава је у неким крајевима, као што је Нишава, уобичајена већ
1910. године, нарочито код дјевојака, које на својим опрегљачама „готово
свакад навезу почетна писмена свога имена или цело име.“20 (Сл. 22)

20
Николић М. Владимир, Из Лужнице и Нишаве, Српски етнографски зборник,
књ. 16, Београд, 1910, 46.

ɢɦɟɧɨɦ ɜɥɚɫɧɢɰɟ.

Ɍɚɤɜɚ ɩɨʁɚɜɚ ʁɟ ɭ ɧɟɤɢɦ ɤɪɚʁɟɜɢɦɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɇɢɲɚɜɚ, ɭɨɛɢɱɚʁɟɧ

ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɤɨɞ ɞʁɟɜɨʁɚɤɚ, ɤɨʁɟ ɧɚ ɫɜɨʁɢɦ ɨɩɪɟɝʂɚɱɚɦɚ „ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɚ
НАТПИСИ НА НАРОДНОЈ НОШЊИ

ɩɢɫɦɟɧɚ ɫɜɨɝɚ ɢɦɟɧɚ ɢɥɢ ɰɟɥɨ ɢɦɟ.“20 (ɋɥ. 22)
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Сл.. 22. Прегача, опрегљача, Доња Коритница,
ɋɥ..
22.Бела
ɉɪɟɝɚɱɚ,
ɨɩɪɟɝʂɚɱɚ, Ⱦɨʃɚ Ʉɨɪɢɬɧɢɰɚ, Ȼɟɥɚ ɉɚɥɚɧɤɚ, ɧ. ɢɧ
Паланка, н. инв. бр. 18342

У то вријеме уобичајена је употреба црне вуне за ткану подлогу и танка
вуна разних боја ɍ
погодна
за вез бодом
покрстице
преко подлоге
шпогода.
ɬɨ ɜɪɢʁɟɦɟ
ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɚ
ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɰɪɧɟ ɜɭɧɟ
ɡɚ ɬɤɚɧɭ ɩɨɞɥɨ
Иако је мотив развијене гране с ружама и лишћем изведен беспријекорно
ɪɚɡɧɢɯнеријетко
ɛɨʁɚ ɩɨɝɨɞɧɚ
ɡɚ ɜɟɡврло
ɛɨɞɨɦ
ɩɨɤɪɫɬɢɰɟ
прецизно, име власнице
је изведено
неспретно.
(Сл.ɩɪɟɤɨ
23) ɩɨɞɥɨɝɟ ɲɩɨɝ

ɪɚɡɜɢʁɟɧɟ ɝɪɚɧɟ ɫ ɪɭɠɚɦɚ ɢ ɥɢɲʄɟɦ ɢɡɜɟɞɟɧ ɛɟɫɩɪɢʁɟɤɨɪɧɨ ɩɪɟɰ
ɧɟɪɢʁɟɬɤɨ ʁɟ ɢɡɜɟɞɟɧɨ ɜɪɥɨ ɧɟɫɩɪɟɬɧɨ. (ɋɥ. 23)

20
ɇɢɤɨɥɢʄ Ɇ. ȼɥɚɞɢɦɢɪ, ɂɡ Ʌɭɠɧɢɰɟ ɢ ɇɢɲɚɜɟ, ɋɪɩɫɤɢ ɟɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢ ɡɛ
1910, 46.

Сл. 23. Прегача,
Штубик,
Неготин,
ɋɥ. 23. ɉɪɟɝɚɱɚ,
ɒɬɭɛɢɤ,
ɇɟɝɨɬɢɧ,
Ʉɪɚʁɢɧɚ, ɧ. ɢɧɜ. ɛɪ. 16010.
Крајина, н. инв. бр. 16010

Ʌɚɤɨ ɪɟɩɪɨɞɭɤɨɜɚʃɟ ɦɨɬɢɜɚ ɢ ɛɪɡɚ ɢɡɪɚɞɚ ɢ ɭɤɪɚɲɚɜɚʃɟ, ɜɪɟɦɟɧɨɦ
ɞɟɝɪɚɞɚɰɢʁɟ ɭɦʁɟɬɧɢɱɤɢɯ ɨɫɨɛɢɧɚ ɨɜɨɝ ɞɢʁɟɥɚ ɧɚɪɨɞɧɟ ɧɨɲʃɟ. Ɍɨ ʁ

ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɢɡɪɚɠɟɧɨ, ɧɩɪ. ɭ ɫʁɟɜɟɪɨɫɬɢɱɧɨʁ ɋɪɛɢʁɢ, ɝɞʁɟ ʁɟ ɧ
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Лако репродуковање мотива и брза израда и украшавање, временом је
довело до деградације умјетничких особина овог дијела народне ношње. То
је у појединим областима нарочито изражено, нпр. у сјевероисточној Србији, гдје је народна ношња израђивана и повремено ношена у свечаним
приликама све до посљедњих деценија 20. вијека.
Прегаче су израђиване и украшаване материјалом који се већином куповао: сомот, платно, индустријска чипка, вуница и конац. Првобитни умјерени колорит временом је постао презасићен цијелим спектром јарких боја од
вуна разних боја. Истовремено је дошло до укрупњавања мотива цвјетних
грана и букета, уз које се изводило и име везиље, понекад с презименом,
личним епитетом или поруком. (Сл. 24)

Сл. 24.ɑɟɲʂɟɜɚ
Прегача, Чешљева
Бара, Велико
Градиште,Ȼɪɚɧɢɱɟɜɨ, ɧ. ɢɧɜ. ɛɪ 13134
ɋɥ. 24. ɉɪɟɝɚɱɚ,
Ȼɚɪɚ, ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ,
Браничево, н. инв. бр 13134

Техничка усавршеност у извођењу основног мотива често је била у супротности
с неразумљивим
и нечитким
натписом.
На ɦɨɬɢɜɚ
појединим
прегачама
Ɍɟɯɧɢɱɤɚ
ɭɫɚɜɪɲɟɧɨɫɬ
ɭ ɢɡɜɨɻɟʃɭ
ɨɫɧɨɜɧɨɝ
ɱɟɫɬɨ
ʁɟ ɛɢɥɚ ɭ ɫɭɩɪɨɬɧ
наслућујемо њежне поруке: Даница мило јање и Зора је Радоје. (Сл. 25)

ɧɟɪɚɡɭɦʂɢɜɢɦ ɢ ɧɟɱɢɬɤɢɦ ɧɚɬɩɢɫɨɦ. ɇɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɩɪɟɝɚɱɚɦɚ ɧɚɫɥɭʄɭʁɟɦɨ
ɩɨɪɭɤɟ: Ⱦɚɧɢɰɚ ɦɢɥɨ ʁɚʃɟ ɢ Ɂɨɪɚ ʁɟ Ɋɚɞɨʁɟ. (ɋɥ. 25)

НАТПИСИ НА НАРОДНОЈ НОШЊИ

203

Сл. 25. Прегача, Ћириковац, Пожаревац,

Ɂɛɢɪɤɟ ɧɨɲʃɢ Стиг,
ɢɡ ɋɪɛɢʁɟ
ɫɚɞɪɠɟ
н. инв. бр.
12148 ɢ ɤɪɚʄɟ ɤɟɰɟʂɟ ɩɨɥɭɤɪɭɠɧɨɝ ɨɛɥɢɤ

ɜɢʁɟɤɚ.
ɂɡɪɚɻɢɜɚɧɟ
ɫɭ ɢ ɭɤɪɚɲɚɜɚɧɟ
ɤɚɨ ɢ ɞɭɝɚɱɤ
Збирке ɩɪɜɢɯ
ношњиɞɟɰɟɧɢʁɚ
из Србије 20.
садрже
и краће
кецеље полукружног
облика из
периода првих
деценија
вијека.
Израђиване
и украшаване
као и дугачɫɨɦɨɬɚ
ɢɥɢ 20.
ɩɥɚɬɧɚ,
ɨɛɪɭɛʂɟɧɟ
ɩɨсуɢɜɢɰɚɦɚ
ɤɭɩɨɜɧɨɦ
ɱɢɩɤɨɦ ɚ ɩɨ ɫɪɟɞ
ке прегаче: од сомота или платна, обрубљене по ивицама куповном чипком
а по средини
украшене
везом, шљокицама
и перлицама
облику цвјетног
ɜɟɡɨɦ,
ɲʂɨɤɢɰɚɦɚ
ɢ ɩɟɪɥɢɰɚɦɚ
ɭ ɨɛɥɢɤɭ уɰɜʁɟɬɧɨɝ
ɜɢʁɟɧɰɚ. ɇɚ ɧɟɤɢɦ
вијенца. На неким примјерцима уочљива је готово реалистична стилизација
ɭɨɱʂɢɜɚ мотива
ʁɟ ɝɨɬɨɜɨ
ɫɬɢɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɢɡɜɟɞɟɧɢɯ
ɰɜʁɟɬɧɢɯ ɦɨɬ
изведених цвјетних
која ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɚ
се у потпуности
ослободила
од захтјева
формата и тканих
узора. (Сл.
26)
ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ
ɨɫɥɨɛɨɞɢɥɚ
ɨɞ ɡɚɯɬʁɟɜɚ ɮɨɪɦɚɬɚ ɢ ɬɤɚɧɢɯ ɭɡɨɪ

26. Кецеља,
Ћириковац,ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ,
Пожаревац, ɋɬɢɝ, ɧ. ɢɧɜ.ɛɪ. 12170
ɋɥ. 26. Сл.
Ʉɟɰɟʂɚ,
ȶɢɪɢɤɨɜɚɰ,
Стиг, н. инв. бр. 12170

ɇɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɤɟɰɟʂɚɦɚ ʁɟ ɩɪɢɦɢʁɟʃɟɧ ɪɟɞɭɤɨɜɚɧɢ ɤɨɥɨɪɢɬ, ɥɢɧɟɚɪɧ
ɦɨɬɢɜɚ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɛɨɞɨɜɚ ɬɟɯɧɢɤɟ ɜɟɡɚ ɩɨ ɩɢɫɦɭ. Ɍɚɤɜɟ
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На појединим кецељама је примијењен редуковани колорит, линеарна
стилизација мотива и употреба различитих бодова технике веза по писму.
Такве умјетничке и техничке особине биле су карактеристичне за дијелове
текстилног покућства, (особито за куварице) који су из оближњих градова
усвојени и у сеоским срединама ових области и послужили као узор за украшавање ношње.
Натписи на чарапама
Међу веома бројном музејском колекцијом чарапа из 19. вијека, неколико пари чарапа издвајају се од осталих по финоћи израде и украшавања.
Израђене су од танког памучног конца, најчешће бијеле боје и украшене
уплетеним или везеним перлицама у облику цвјетних мотива и орнамената.
(Сл. 27) Функцијом су непосредно везане за свадбене обичаје: у градовима
Србије (Врање, Ваљево, Жагубица, итд.) и код имућнијег становништва на
селу, обували су их млада и младожења на вјенчању. Поједини примјерци
ових чарапа означени су иницијалима са задње стране испод руба грлишта,
на мјесту које се испод дугачке женске сукње не може видјети. Значај иницијала повећава и чињеница да су на чарапама увијек постављени наопако
и да су били читљиви само ономе ко их обува и носи.

Сл. 27. Женске чарапе, Врање, средина 19. вијека,
н. инв. бр. 37223
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Сасвим се разликује положај иницијала и натписа на чарапама из збирки народних ношњи.
У складу с општим промјенама народне ношње, потпомогнутим већим
развојем индустрије и школства, крајем 19. вијека, и на чарапама се почињу
примјењивати техничке и украсне новине. У домену израде, техника једнопређног плетења помоћу пет игала, обогаћена сложенијим бодовима за
добијање тањег и чвршћег плетива као и за извођење украсних ефеката, све
више потискује компликовану
плетива. ɩɨɤɭʄɫɬɜɚ,
Прелазну фазуɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄ
ɧɚɪɨɞɧɟ технику
ɧɨɲʃɟ двопређног
ɢ ɬɟɤɫɬɢɥɧɨɝ
у том процесу представља комбинација уплетених и везених техника, што је
примијењено на великом
броју чарапа
у музејским
збиркама.
ɩɪɟɧɨɲɟʃɚ
ɦɨɬɢɜɚ
ɭɡ ɩɨɦɨʄ
ɪɢʁɟɬɤɨɝ ɩɥɚɬɧɚ ɲɩɨɝɨɞɚ
Првих деценија 20. вијека у већем дијелу Србије уобичајио се тип чаɩɨɞɥɨɝɟ.
рапа плетених од црне
вуне и украшених техником веза, најчешће бодом
покрстице или гобленским бодом у облику цвјетних мотива, гранчица, вјенɉɚɠʂɢɜɨ
ɦɨɬɢɜɢ
ʁɚɪɤɢɯ ɛɨʁɚ
чића или китица, везом
вуном ɢɡɜɟɞɟɧɢ
разних боја.ɰɜʁɟɬɧɢ
Ова естетика
украшавања
билаɢɡɜɨɻɟɧɢ ɫɭ
је заступљена и на другим дијеловима народне ношње и текстилног покућсɱɚɪɚɩɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɢɫɩɨɞ ɨɛɭʄɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɜɢɞʁɟɬɢ. Ʉɚɞɚ ɫɟ, ɦɟɻɭ
тва, захваљујући једноставном начину преношења мотива уз помоћ ријетког
платна шпогода, неовисно
о структури
подлоге.
ɢɡɜɨɞɢɥɨ
ɧɚ ɜɢɞɧɨ
ɢɫɬɚɤɧɭɬɢɦ ɞɢʁɟɥɨɜɢɦɚ ɱɚɪɚɩɚ, ɢɡɧɚɞ
Пажљиво изведени цвјетни мотиви јарких боја извођени су неријетко
на дијеловима чарапа
који
испод обуће не могу видјети. Када се, међу(ɋɥ.
28,се29)
тим, везло и име, онда се изводило на видно истакнутим дијеловима чарапа,
изнад наглавка или изнад пете. (Сл. 28, 29)

Сл. 28. Чарапе, Паклештица, Пирот, Висок, 1910. год.,
ɋɥ. 28. ɑɚɪɚɩɟ,
ɉɢɪɨɬ,
н. инв.бр. ɉɚɤɥɟɲɬɢɰɚ,
36820

ȼɢɫɨɤ, 1910. ɝɨɞ., ɧ. ɢ

ɋɥ. 29. ɀɟɧɫɤɟ ɱɚɪɚɩɟ, ɉɚɤɥɟɲɬɢɰɚ, ɉɢɪɨɬ, ȼɢɫɨɤ, ɧ. ɢɧɜ.

Ɍɨɤɨɦ ɩɪɟɫɥɢɤɚɜɚʃɚ ɦɨɬɢɜɚ ɱɟɫɬɨ ʁɟ ɞɨɥɚɡɢɥɨ ɞɨ ɝɪɚɦ

ɪɚɩɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɢɫɩɨɞ ɨɛɭʄɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɜɢɞʁɟɬɢ. Ʉɚɞɚ ɫɟ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɜɟɡɥɨ ɢ ɢɦɟ, ɨɧɞɚ ɫɟ

ɜɨɞɢɥɨ ɧɚ ɜɢɞɧɨ ɢɫɬɚɤɧɭɬɢɦ ɞɢʁɟɥɨɜɢɦɚ ɱɚɪɚɩɚ, ɢɡɧɚɞ ɧɚɝɥɚɜɤɚ ɢɥɢ ɢɡɧɚɞ ɩɟɬɟ.

ɥ. 28, 29)
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Сл. 29. Женске чарапе, Паклештица, Пирот, Висок,

ɋɥ. 28. ɑɚɪɚɩɟ, ɉɚɤɥɟɲɬɢɰɚ, ɉɢɪɨɬ, ȼɢɫɨɤ,
1910.
н. инв. бр.
17678 ɝɨɞ., ɧ. ɢɧɜ.ɛɪ. 36820

ɋɥ. 29. ɀɟɧɫɤɟ Током
ɱɚɪɚɩɟ,
ɉɚɤɥɟɲɬɢɰɚ,
ɉɢɪɨɬ,
ɧ. ɢɧɜ.
ɛɪ. 17678 и правопресликавања
мотива
честоȼɢɫɨɤ,
је долазило
до граматичких

писних грешака у писму. Грешке су обично приписиване незнању, неспретном поступању услијед недостатка простора или специфичним облицима
магијске заштите. Међутим, такве импровизације у највећем броју случајева
ɤɨɦ ɩɪɟɫɥɢɤɚɜɚʃɚ
ɦɨɬɢɜɚ
ɱɟɫɬɨ
ʁɟ ɞɨɥɚɡɢɥɨ
ɢ ɩɪɚɜɨɩɢɫɧɢɯ
нису утицале
на квалитет
ликовних
рјешења. ɞɨ
Једанɝɪɚɦɚɬɢɱɤɢɯ
од примјера представља
натписȽɪɟɲɤɟ
изведен на
околине Бољевца.
(Сл. 30, 31)
Развијену комɟɲɚɤɚ ɭ ɩɢɫɦɭ.
ɫɭчарапама
ɨɛɢɱɧɨизɩɪɢɩɢɫɢɜɚɧɟ
ɧɟɡɧɚʃɭ,
ɧɟɫɩɪɟɬɧɨɦ
ɩɨɫɬɭɩɚʃɭ
позицију около великог дијела једне чарапе, која је сачињена од мотива ружа
радела, веома
вјешта али,ɡɚɲɬɢɬɟ.
и ситнијег ɩɪɨɫɬɨɪɚ
цвијећа, с натписом
на врху: Милица јеɨɛɥɢɰɢɦɚ
ɥɢʁɟɞ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ
ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɦ
ɦɚɝɢʁɫɤɟ
очигледно неписмена везиља, поновила је и на другој чарапи, у идентичном
облику
али с ефектом ɭ
огледала.
ɟɻɭɬɢɦ, ɬɚɤɜɟ
ɢɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢʁɟ
ɧɚʁɜɟʄɟɦ ɛɪɨʁɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɧɢɫɭ ɭɬɢɰɚɥɟ ɧɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬ

ɤɨɜɧɢɯ ɪʁɟɲɟʃɚ. ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɩɪɢɦʁɟɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɧɚɬɩɢɫ ɢɡɜɟɞɟɧ ɧɚ ɱɚɪɚɩɚɦɚ ɢɡ

ɨɥɢɧɟ Ȼɨʂɟɜɰɚ. (ɋɥ. 30, 31) Ɋɚɡɜɢʁɟɧɭ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢʁɭ ɨɤɨɥɨ ɜɟɥɢɤɨɝ ɞɢʁɟɥɚ ʁɟɞɧɟ

ɪɚɩɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɚɱɢʃɟɧɚ ɨɞ ɦɨɬɢɜɚ ɪɭɠɚ ɢ ɫɢɬɧɢʁɟɝ ɰɜɢʁɟʄɚ, ɫ ɧɚɬɩɢɫɨɦ ɧɚ ɜɪɯɭ:

ɢɥɢɰɚ ʁɟ ɪɚɞɟɥɚ, ɜɟɨɦɚ ɜʁɟɲɬɚ ɚɥɢ, ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ɧɟɩɢɫɦɟɧɚ ɜɟɡɢʂɚ, ɩɨɧɨɜɢɥɚ ʁɟ ɢ ɧɚ

ɭɝɨʁ ɱɚɪɚɩɢ, ɭ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ ɚɥɢ ɫ ɟɮɟɤɬɨɦ ɨɝɥɟɞɚɥɚ.

30

ɱɚɪɚɩɟ, Ʉɪɢɜɢ ȼɢɪ,
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Сл.
Женске
чарапе,
Криви Вир,
Бољевац,
Црна
Река,
ɋɥ.30.30.
ɀɟɧɫɤɟ
ɱɚɪɚɩɟ,
Ʉɪɢɜɢ
ȼɢɪ,
Ȼɨʂɟɜɚɰ,
н. инв. бр. 36821

ɐɪɧɚ Ɋɟɤɚ, ɧ. ɢɧɜ. ɛɪ.

ɋɥ. 31. ɀɟɧɫɤɟ ɱɚɪɚɩɟ, Ʉɪɢɜɢ ȼɢɪ, Ȼɨʂɟɜɚɰ, ɐɪɧɚ Ɋɟɤɚ, ɧ. ɢɧɜ. ɛɪ.

ɇɚɬɩɢɫɢ ɧɚ ɫɢɬɧɢɦ ɞɢʁɟɥɨɜɢɦɚ ɧɨɲʃɟ

ɉɨɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɧɨɲʃɟ ɢɧɢɰɢʁɚɥɢ, ɦɨɧɨɝɪɚɦɢ ɢɥɢ ɧɚɬ

„ɫɢɬɧɢʁɢɦ“ ɞɢʁɟɥɨɜɢɦɚ ɢɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɨɲɟɧɢ ɭ ɰʁɟɥɢɧɢ

ɢ ɫɟɨɫɤɟ ɧɨɲʃɟ: ɦɚɪɚɦɢɰɚɦɚ, ɩɟɲɤɢɪɢɦɚ, ɬɨɪɛɢɰɚɦɚ, ɪɭɤɚɜɢ

ɛɪɨʁɧɢɦ ɦɚɪɚɦɢɰɚɦɚ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɢɡɞɜɚʁɚ ɫɟ ɛɢʁɟɥɚ ɫɜ

Ⱥɥɟɤɫɢɧɰɚ, ɫ ɞɢɫɤɪɟɬɧɢɦ ɦɨɧɨɝɪɚɦɨɦ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɭɝɥɭ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɭ ɩ

ɢɡɪɚɞɟ. ɂɡɪɚɞɢɥɚ ʁɭ ʁɟ ɠɟɧɚ ɬɪɝɨɜɰɚ Ɍɪɩɤɨɜɢʄɚ, ɨɤɨ 1883. ɝɨɞɢ

ɫɜɢɥɟɧɟ ɛɭɛɟ, ɢɡɪɚɞɢɥɚ ɤɨɧɚɰ ɢ ɨɬɤɚɥɚ ɧɚʁɮɢɧɢʁɭ ɫɜɢɥɟɧɭ ɬɤɚɧɢɧɭ
ʁɟ ɫɚɲɢɥɚ
ɢ Вир,
ɭ ʁɟɞɧɨɦ
ɭɝɥɭ
Сл.
31. Женскеɦɚɪɚɦɢɰɭ
чарапе, Криви
Бољевац,
Црнаɫɜɢɥɨɦ
Река,
н. инв. бр.
Ȼɨʂɟɜɚɰ, ɐɪɧɚ Ɋɟɤɚ,
ɧ.36821
ɢɧɜ. ɛɪ. 36821

ɱɚɪɚɩɟ, Ʉɪɢɜɢ ȼɢɪ, Ȼɨʂɟɜɚɰ, ɐɪɧɚ Ɋɟɤɚ, ɧ. ɢɧɜ. ɛɪ. 36821

ɢɡɜɟɡɥɚ Ⱦ Ɍ. (ɋɥ. 32)
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Натписи на ситним дијеловима ношње
Поред основних елемената ношње иницијали, монограми или натписи
налазе се и на „ситнијим“ дијеловима или предметима који су ношени у цјелини свечане грађанске и сеоске ношње: марамицама, пешкирима, торбицама, рукавицама и др. Међу бројним марамицама из различитих области,
издваја се бијела свилена марамица из Алексинца, с дискретним монограмом у једном углу, која је у потпуности домаће израде. Израдила ју је жена
трговца Трпковића, око 1883. године. Сама је гајила свилене бубе, израдила
конац и откала најфинију свилену тканину – фенерик од које је сашила марамицу и у једном углу свилом извезла Д Т. (Сл. 32)

Сл. 32. Марамица, Алексинац,

ɋɥ. 32. Ɇɚɪɚɦɢɰɚ, Ⱥɥɟɤɫɢɧɚɰ,
ɢɧɜ.
инв. бр.
23738ɛɪ. 23738

Украсне наруквице су у неким крајевима носиле младе жене и дјевојке
у свечаним приликама, око зглоба шаке а испод широких рукава кошуље.21
ɍɤɪɚɫɧɟ
ɫɭ ɭ ɧɟɤɢɦ
ɧɨɫɢɥɟ
ɦɥɚɞɟперлица,
ɠɟɧɟ ɢ ɞʁɟɜɨʁɤɟ ɭ
Плетене
су ɧɚɪɭɤɜɢɰɟ
од од вуне разних
боја илиɤɪɚʁɟɜɢɦɚ
вуне и бијелих
стаклених
у облику еластичне навлаке, са уплетеним геометријским орнаментима. На 21
ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ, ɨɤɨ ɡɝɥɨɛɚ ɲɚɤɟ ɚ ɢɫɩɨɞ ɲɢɪɨɤɢɯ ɪɭɤɚɜɚ ɤɨɲɭʂɟ. ɉɥɟɬɟɧ
наруквицама из Градишта, поред Славонске Пожеге, набављеним за Музеј
1933.
изведено
је и име
ЉУБА.ɢ(Сл.
33)
ɜɭɧɟгодине,
ɪɚɡɧɢɯ
ɛɨʁɚ ɢɥɢ
ɜɭɧɢɰɟ
ɛɢʁɟɥɢɯ
ɫɬɚɤɥɟɧɢɯ ɩɟɪɥɢɰɚ, ɭ ɨɛɥɢɤɭ

ɧɚɜɥɚɤɟ, ɫɚ ɭɩɥɟɬɟɧɢɦ ɝɟɨɦɟɬɪɢʁɫɤɢɦ ɨɪɧɚɦɟɧɬɢɦɚ. ɇɚ ɧɚɪɭɤɜɢɰɚɦɚ ɢɡ

ɩɨɪɟɞ ɋɥɚɜɨɧɫɤɟ ɉɨɠɟɝɟ, ɧɚɛɚɜʂɟɧɢɦ ɡɚ Ɇɭɡɟʁ 1933. ɝɨɞɢɧɟ, ɢɡɜɟɞɟɧɨ
ȴɍȻȺ. (ɋɥ. 33)
21
Јасна Бјеладиновић, Ношња у Ибарском Колашину, Штавици и околини Новог Пазара,
ГЕМ 43, Београд, 1978. 83.

ɧɚɜɥɚɤɟ, ɫɚ ɭɩɥɟɬɟɧɢɦ ɝɟɨɦɟɬɪɢʁɫɤɢɦ ɨɪɧɚɦɟɧɬɢɦɚ. ɇɚ ɧɚɪɭ

ɩɨɪɟɞ ɋɥɚɜɨɧɫɤɟ ɉɨɠɟɝɟ, ɧɚɛɚɜʂɟɧɢɦ ɡɚ Ɇɭɡɟʁ 1933. ɝɨɞɢ
ȴɍȻȺ. (ɋɥ. 33)
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Сл. 33. Наруквице, Градиште, Славонска Пожега, Хрватска,
ɉɨʁɟɞɢɧɢ
ɫɢɬɧɢʁɢн. ɟɥɟɦɟɧɬɢ
ɧɨɲʃɟ ɢɦɚɥɢ
ɫɭ ɢɏɪɜɚɬɫɤɚ,
ɪɢɬɭɚɥɧɭ ɭɥɨ
ɋɥ.
33. ɇɚɪɭɤɜɢɰɟ,
ɋɥɚɜɨɧɫɤɚ
ɉɨɠɟɝɚ,
ɧ.
инв.Ƚɪɚɞɢɲɬɟ,
бр. 42053ɧɚɪɨɞɧɟ

ɫɭ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɢ
ɨɛɢɱɚʁɢ
ɢ ɭɱɟɲʄɟ ɟɥɟ
Појединиɇɚɪɨɱɢɬɨ
ситнији елементи
народнеɫɜɚɞɛɟɧɢ
ношње имали
су иɭɤʂɭɱɢɜɚɥɢ
ритуалну улогу у обичајима.
Нарочито
су разноврсни
обичаји
и 22
ɉɨɪɟɞ
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ, свадбени
ɬɚɤɜɭ ɭɥɨɝɭ
ɢɦɚɥɟукључивали
ɫɭ ɢ ɪɭɤɚɜɢɰɟ.
учешће елемената ношње. Поред наведених предмета, такву улогу имале су
и рукавице.22 ɀɟɧɫɤɟ ɪɭɤɚɜɢɰɟ ɢɡ Ɇɟɬɨɯɢʁɟ ɩɟɬɨɩɪɫɬɧɨɝ ɨɛɥɢɤɚ ɨɞ ɛɢʁɟɥɟ ɜɭɧ
Женске рукавице из Метохије петопрстног облика од бијеле вуне са свеɭɤɪɚɲɚɜɚʃɟɦ
ɜɭɧɟ боја
ɪɚɡɧɢɯ
ɛɨʁɚ ɧɚ ɧɚɞɥɚɧɢɰɚɦɚ.
ɇɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨʁ ɫ
деним украшавањем
од вунеɨɞразних
на надланицама.
На унутрашњој
страни невјешто је изведен натпис: камо (кумо) зете! (Сл. 34) ʁɟ ɢɡɜɟɞɟɧ ɧɚɬɩɢɫ: ɤɚɦ
21

ȳɚɫɧɚ Ȼʁɟɥɚɞɢɧɨɜɢʄ, ɇɨɲʃɚ ɭ ɂɛɚɪɫɤɨɦ Ʉɨɥɚɲɢɧɭ,
ɒɬɚɜɢɰɢ ɢ ɨɤɨɥɢ
(ɋɥ. 34)

Ȼɟɨɝɪɚɞ, 1978. 83.

Сл. 34. Рукавице, Метохија, прве деценије 20. вијека,
н. инв. бр. 39395

ɋɥ. 34. Ɋɭɤɚɜɢɰɟ, Ɇɟɬɨɯɢʁɚ, ɩɪɜɟ ɞɟɰɟɧɢʁɟ 20. ɜɢʁɟɤɚ, ɧ. ɢɧɜ. ɛɪ. 39395
22

Медић Вјера, У рукавицама, Каталог изложбе, Етнографски музеј у Београду, 2007.

ȳɨɲ ɫɭ ɨɫɚɦɞɟɫɟɬɢɯ ɝɨɞɢɧɚ 20. ɜɢʁɟɤɚ ɬɟɪɟɧɫɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨ

ɂɛɚɪɫɤɨɦ Ʉɨɥɚɲɢɧɭ ɡɚɛɢʂɟɠɢɥɚ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɚɞɛɟɧɨɝ ɨɛɢɱɚʁɚ ɪɚɡ
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Још су осамдесетих година 20. вијека теренска истраживања традиционалне свадбе у Ибарском Колашину забиљежила, у оквиру свадбеног
обичаја размјене дарова и испратницу која се организује у младином дому
и обичај даривања младожење од стране жена.23 То су момкова ташта, свастике, шурњаје. Ташта му даје највећи дар: јастук, чаршаф или ћилим, а остале жене кошуљу, тканице, чарапе и рукавице. Ако је невјеста спремила
више дарова за момкову родбину и изнијела их на табли онда се ти „дарови
показују попу или неком рођаку или комшији, објашњава се шта је за кога,
што наводаџија тако и распореди, а поп забележи име свакога коме припада који подарак, стављајући белешку у подарак.“24 Тиме је анализа обичаја
омогућила тумачење натписа на овим рукавицама из музејске збирке.
У градским срединама Србије, поред одјевних дијелова и накита, дјевојачка спрема садржавала је и предмете за личну употребу, односно прибор
за одржавање хигијене. Већина тих предмета је индустријске производње,
неријетко импорт из развијених европских средина. То су сребрне кутијице
за помаду, пудријере, огледала, четке за косу, свилене марамице и друго.
Понеки од ових предмета током 20. вијека, израђивани су у веома редукованим облицима, и као јефтинији производи били су заступљени и у сеоским
срединама. Ситни предмети, као што су огледала били су лако доступни и
сеоским дјевојкама: куповале су их на сеоским сајмовима или од путујућих
трговаца торбара који су обилазили села.
Успоређујући ручно сребрно огледало, из времена с краја 19. вијека,
поријеклом из Швајцарске (н. инв. бр. 36962) с малим џепним огледалом,
домаће израде из шездесетих година 20. вијека, (н. инв. бр. 36963) уочава
се да су украшена на готово идентичан начин. Полеђина огледала украшена је у облику композиције сачињене од фигуративног призора с мотивима
цвијећа, машни, срца и монограма. Као и на скупоцјеном европском огледалу, у једном крајње редукованом облику, цјелину романтичне сцене домаћег
огледала чини и љубавна порука и натпис: Успомена. То је један од непосредних начина преношења елемената примијењене умјетности на естетику
традиционалне народне умјетности.
Натписи на дијеловима ношње оријенталних особина
У оквирима збирки грађанске и народне ношње издваја се одређен
број предмета из средине 19. вијека, с тзв. турско-оријенталним особинама. То су дијелови женске ношње (мараме, пешкири, учкури, чеврме, капе,
кошуље, чарапе) израђени и украшени од скупоцјених материјала, карактеристични елементи источнобалканског културног инвентара. Ношени су
23
Цветковић Марина, Размена дарова на традиционалној свадби у Ибарском Колашину,
ГЕМ 64, Београд, 2001.
24
Вукановић Татомир, Срби на Косову, II, Врање, 1986. Брак и свадбени обичаји, 261.

НАТПИСИ НА НАРОДНОЈ НОШЊИ

211

у оквирима одијевања богатијих породица свих етничких и конфесионалних група у градовима Србије, Косова и Метохије, Македоније и Босне и
Херцеговине.
Поријекло ових елемената ношње засновано је на друштвеним захтјевима источњачке културе који је идеализирао кућни и породични живот, са
ставовима о изложености женских одјевних предмета знатно различитим од
схватања домаћег, српског становништва.
У свакодневном животу жене у градској источно-балканској култури 19.
вијека било је обиље текстилних предмета: употребни, украсни и сакрални
предмети. Једна од омиљених техника израде и украшавања текстила био је
златовез.
Уз карактеристичне источњачке мотиве (вегетабилне, цвјетне, архитектонске), на понеким предметима се појављује и арапско писмо, турска
писмена.25 Иако се понекад ради о најинтимнијим дијеловима женске ношње (кошуљи и пешкирима за ритуално купање, учкуру, капи за боравак
у кући, марами за огртање ) пријевод текстова нам, пак, говори о одсуству
индивидуалног и профаног и о јасно вјерски дефинисаном знаку. Један од
најчешће заступљених мотива је Бисмилла, побожна инвокација или сентенца у исламу, којом се велича Аллах и тражи његова помоћ, заштита и
благослов приликом започињања сваког посла.
Кратка кошуља од танког свиленог платна, из Београда, украшена на
грудима и рукавима финим златовезом, припадала је цјелини српске грађанске ношње из друге половине 19. вијека. Уз ријетке мотиве листова, мјесеца
и звијезда, дуж рубова је изведен и дугачак текст, чији превод (Ако Аллах
буде хтио...) није био препрека да ову кошуљу носи Српкиња. Кошуља је
купљена 1877. године у Цариграду. Одатле су, у то време, из Завода за експорт турских везова до наших градских средина стизали многи производи
примијењене умјетности, украшени мотивима под називом стамбулски урнек, али без утјецаја на израду домаћих производа. (Сл. 35)

25
Јелица Беловић – Бернадзиковска, Српски народни вез и текстилна орнаментика, Нови
Сад, 1907, 48.
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Сл. 35. Женска
кошуља,
Београд, ɧ. ɢɧɜ. ɛɪ. 8998
ɋɥ. 35. ɀɟɧɫɤɚ
ɤɨɲɭʂɚ,
Ȼɟɨɝɪɚɞ,
н. инв. бр. 8998

Дугачки пешкир, махрама, из Македоније служио је према опису, за
прекривање и огртање
19. вијека.
Израђен
Ⱦɭɝɚɱɤɢбогатијих
ɩɟɲɤɢɪ, Муслиманки
ɦɚɯɪɚɦɚ, ɢɡкрајем
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɟ
ɫɥɭɠɢɨ
ʁɟ ɩɪɟɦɚ ɨɩɢɫɭ
је од танког свиленог беза и украшен свиленим и срменим везом и ресама
Ɇɭɫɥɢɦɚɧɤɢ
ɤɪɚʁɟɦ
19. ɜɢʁɟɤɚ.
ɂɡɪɚɻɟɧ ʁɟ ɨɞ ɬɚɧ
дуж ивица и на ɨɝɪɬɚʃɟ
крајевимаɛɨɝɚɬɢʁɢɯ
вегетабилним
орнаментима
и мотивом
Бисмиле.
(Сл. 36)
ɢ ɭɤɪɚɲɟɧ ɫɜɢɥɟɧɢɦ ɢ ɫɪɦɟɧɢɦ ɜɟɡɨɦ ɢ ɪɟɫɚɦɚ ɞɭɠ ɢɜɢɰɚ

ɜɟɝɟɬɚɛɢɥɧɢɦ ɨɪɧɚɦɟɧɬɢɦɚ ɢ ɦɨɬɢɜɨɦ Ȼɢɫɦɢɥɟ. (ɋɥ. 36)

Сл. 36. Пешкир, Македонија,
н. инв. бр. 12512

ɋɥ. 36. ɉɟɲɤɢɪ, Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɧ. ɢɧɜ. ɛɪ. 12512
ɋɥ. 37. ɉɟɲɤɢɪ, Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɧ. ɢɧɜ.ɛɪ. 33242

ɉɨʁɚɜɚ ɚɪɚɩɫɤɨɝ ɩɢɫɦɚ ɧɚ ɞɢʁɟɥɨɜɢɦɚ ɧɨɲʃɟ ɫɟɨɫɤɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬ

НАТПИСИ НА НАРОДНОЈ НОШЊИ

213

Сл. 37. Пешкир, Македонија,
н. инв.бр. 33242

Појава арапског писма на дијеловима ношње сеоског становништва забиљежена је само на једном предмету из музејске збирке. На дијелу женског
оглавља, пешкиру из Македоније, вишекратно је, 5 пута, изведен и кратки,
према мишљењу преводиоца нечитак, натпис. (Сл. 37)
Аналогије с мотивом имена везиље, заступљеним на пешкирима овога
типа у оквирима српске народне ношње, отвара могућност да је то и на овом
пешкиру случај. Тиме би извјесна одступања у орнаментици на овом одјевном предмету, набављеном за музејску збирку 1921. године, представљала
изузетак и, на текстилу риједак примјер, примјене нових обиљежја исламске
умјетности26, насталих појавом еснафског мијешања занатлија различитог
поријекла на овом простору.

Завршна разматрања
На основу изложеног материјала уочава се да појава писма на дијеловима народне ношње Срба из 19. и прве половине 20. вијека није честа појава.
Иако и сами натписи на посматраним предметима пружају податке о времену и мјесту настанка, дјелимично и о функцији одређеног предмета а често
и о аутору, овој теми до сада није посвећивана већа пажња. Овај рад првенствено представља анализу различитих облика писма, засновану на истражи26
Husref Redžić, Islamska umjetnost, Umetnost na tlu Jugoslavije, Beograd, Zagreb, Mostar,
1982, 145.
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вању старијих облика, распростирању и утјецајима, као и систематизацију
на основу неколико функција.
Недостатак старијих облика народне ношње из периода прије 19. вијека,
наметнуо нам је најближе аналогије у функционално различитим елементима украшавања текстила коришћеног приликом црквених обреда с наших
простора. На њима је примјетан континуитет средњовјековних умјетничких
стилова који се на дијеловима народне ношње појављују тек у неким областима, као што је мотив писма изведен техником златовеза, заступљен на специфичним облицима женских оглавља у народној ношњи панонског типа.
Међу најстарије примјере примијене ове сложене технике украшавања
спадају и дијелови грађанске ношње тзв. оријенталних особина с арапским
писмом, који као експорт нису имали никаквог утјецаја на израду домаћих
производа.
Већа сличност је констатована на предметима израђеним од других материјала: нпр. дрвета, који су функцијом били везани уз народну ношњу.
Најочигледнији примјер су идентични облици писма на дрвеним сандуцима, шкрињама у којима се ношња држала.
На већу заступљеност и распростирање ћириличког писма на народној
ношњи у Србији највише су утјецале друштвене прилике у другој половини
19. вијека, нарочито увођење школства. Од онда, и касније, током 20. вијека,
настао је интензиван период описмењавања ширих слојева становништва,
што је на специфичан начин било евидентно већом заступљеношћу слова
као украсног мотива на дијеловима народне ношње. Највећи дио разматраног материјала настао је углавном у том периоду.
На појединим предметима слова или натписи нису досљедно изведени,
те се неријетко појављују ситније неправилности у писму, које ипак нису
утјецале на ликовне вриједности ових дјела аутора народне умјетности.
Описмењавањем ширих друштвених слојева и непосредним контактом
појединих српских области са Средњом Европом, домаћем становништву у
Србији су постали више доступни и други елементи градске културе, прије свега у домену савремених токова примијењене умјетности. Те појаве у
збирци су заступљене већом употребом ситнијих, личних предмета индустријске израде, затим новим техникама, материјалима и мотивима за украшавање, као и другачијим облицима писма.
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Vjera Medic
INSCRIPTIONS ON FOLK COSTUMES FROM THE COLLECTION
OF THE ETHNOGRAPHIC MUSEUM
Summary
The paper analyzes the occurrence of lettering in parts of folk costumes of the Serbs of the late
19th and the first half of the 20th century, which are kept in the Ethnographic Museum. In addition
to inscriptions on costumes, this phenomenon was noted on other objects that are classified in different thematic collections. Letters, usually Cyrillic, are represented in the form of names, initials
or short messages.
The very inscriptions on the observed objects offer information about the function of a particular object, time and place of its origin, and very often about its maker.
The analysis of occurrence of lettering in our traditional textile crafts is also based on the analysis of different influences. One of the factors is also the medieval art embroidery, which, though in
a reduced form, has been indirectly preserved to this day through the custom of gift towels.
Influences of Oriental and Western European cultures permeate this element of the traditional
culture. Most commonly, influences found their way from towns to villages.
The prevalence of this phenomenon in folk costumes was mostly affected by social conditions
in the 19th century and the introduction of education. In that period, and especially in the twentieth
century, the more dynamic and broader expansion of letters as decorative motifs is evident, which
thus represents a specific way of introducing literacy to rural areas. Frequent minor irregularities in
the writing, however, appear as a typical art effects giving everyday objects a personal dimension
and distinguishing them from the works of anonymous folk artists.

