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колекција пРтениХ чаРШаВа у етногРафСкоМ 
Музеју у БеогРаду

У раду су обрађени пртени чаршави који чине саставни део збирке 
текстилног покућства Етнографског музеја у Београду. У питању је 25 
чаршава који су ређе обрађивани и такође, који до сада нису били публи-
ковани. Намера је да се осим њиховог описа и указивања на њихове естет-
ске карактеристике, посебно истакне њихов значај за српско сеоско пат-
ријархално друштво које је преовлађивало све до краја Другог светског 
рата. У циљу бољег разумевања представљен је поред социо-културних 
прилика и утицај природно-географских елемената на њихову израду као 
и на њихову распрострањеност и касније на њихово постепено нестајање. 
Такође се у раду указује и на развојни пут постељног инвентара односно 
представљено је традиционално опремање лежајева уз коришћење текс-
тилија од конопље и лана. Главни део рада заузима каталошка обрада од-
носно анализа 25 пртених чаршава. Класификација која је дата у раду је 
произашла из студиозног рада на збирци и заснована је на функцији ових 
чаршава. У оквиру група унутар којих су сврстани, анализира се и начин 
на који су украшени као и материјали од којих су израђени. 

Међутим, циљ овог рада није само представљање ових вредних тек-
стилија већ и да се посредством њих укаже на једно друштво које је пос-
тојало са свим својим специфичностима у одређеном временском пери-
оду.

Кључне речи: пртени чаршави, простирке – прекривке, лан, конопља, 
српско патријархално друштво
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увод 

Предмет рада је представљање односно опис и анализа једног дела 
збирке текстилног покућства у Етнографском музеју у Београду. У питању 
су пртени чаршави или пртенина, како се у народу обично називају чарша-
ви ткани од конопље и лана. 

 Током рада у етнолошким збиркама Етнографског музеја у Београду, 
посебно увидом у збирку текстилног покућства као и у каталоге изложби Ет-
нографског музеја у Београду, који се односе на текстилне предмете, сазна-
ла сам да пртени чаршави нису заокупљали пажњу кустоса који су били у 
непосредној вези са збирком и текстилним предметима. О томе сведочи и 
чињеница да не постоји ни један рад о овим предметима којих има укупно 
двадесет и пет у постојећој збирци. Највећа пажња придавана је збирци ћи-
лима, у којој посебно место заузимају пиротски ћилими. Управо зато, као 
један од главних циљева овога рада је да се кроз каталошку обраду пртених 
чаршава, да скроман допринос истраживању ових текстилија и посвети им 
се заслужена пажња. 

За ову тему сам се одлучила и зато што пртени чаршави представљају 
одраз једног времена и друштва, односно сеоског српског становништва од 
краја XIX века па до Другог светског рата, посебно између два светска рата 
и у мањој мери половином XX века и две деценије након тога.

У Етнографском музеју у Београду овом проблематиком се највише ба-
вила Братислава Владић-Крстић у ужичком и књажевачком крају1. 

Методологија рада 

У раду је примењено неколико техника и метода. За прикупљање грађе 
коришћена је техника опсервације која подразумева посматрање и проуча-
вање самих предмета као и инвентарних картона предмета из централне 
документације Етнографског музеја у Београду, с неопходним подацима 
о предметима. Дигиталним фотоапаратом сам фотографисала чаршаве из 
Збирке2. Захваљујући томе, имала сам прилику да боље сагледам структуру 
материјала, шаре и боје чаршава. Ово ми је свакако олакшало рад са самим 

1 Погледати два текста ове ауторке на која се највише и позивам у мом раду, међутим, и у 
њима су пртени чаршави обрађени у оквиру неке друге теме, текстилне радиности. Б. Вла-
дић-Крстић, Текстилна радиност у титовоужичком, пожешком и косјерићком крају, ГЕМ, 
књ. 48, Београд 1984, Б. Владић-Крстић, Текстилна радиност у Књажевцу и околини у про-
шлости и данас, у: Књажевац и околина, Београд 1999.

2 Фотографије прилажем у Каталогу који се налази на крају рада.
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предметима. Како сам имала увид у фотодокументацију Етнографског му-
зеја у Београду, фотографију која илуструје културу спавања скенирала сам 
и приложила у тексту. У циљу представљања самих предмета користила сам 
метод дескрипције а за анализу предмета, компаративни метод. 

друштвени контекст

Српско друштво све до Другог светског рата чинило је претежно се-
оско становништво3, а пошто се производња одвијала углавном у оквиру 
домаћинства, с малим процентом учешћа у занатској производњи, индус-
трији и трговини4, израда текстилних предмета је била саставни део кућ-
не радиности. Након Другог светског рата стање српске пољопривреде5 се 
одликује преткапиталистичким елементима производних снага рада и об-
лика економских односа где су у економском смислу предњачила, сеоска 
газдинства, претежно натурална производња и ситно парцелно власништво. 
Дакле аграрно тржиште је било слабо развијено, спора индустријализација 
пољопривреде и спора деаграризација сеоске радне снаге6. Ипак, постепено 
се прелазило на нове облике производње што је свакако утицало и на ткач-
ку текстилну радиност која се полако изобичајавала и временом, задржала 
само у забаченијим, руралним насељима7. 

Међутим, како је капиталистички начин производње најпре да проди-
ре у Војводину, уочава се разлика између уже Србије и Војводине између 
два светска рата, која се између осталог одражавала и у појави фабрика-
радионица за прераду кудеље која је запошљавала пролетерску радну снагу, 
а затим и задруга за прераду конопље у коју су се удруживали надничари и 
радници8. Такође између ова два простора су постојале и разлике условље-
не културном и националном шароликошћу становништва, па се тако може 
говорити о различитим културним појасевима на простору Србије. Ипак, 

3 Између 1918. и 1941. године, на селу је живело преко 80% становништва. Погледати. Љ. 
Димић, Србија 1804–2004 (суочавање са прошлошћу) у: ур. М. Јовановић, Србија 1804–2004, 
три виђења или позив на дијалог, Београд 2009, 47.

4 У индустрији и занатству је 1921. године било запослено 8,65%, а 1931. године 10,73%, 
у трговини, кредитима и саобраћају 1921. године 3,44% , 1931. године 4,07%. Исто.

5 И уопште југословенске пољопривреде.
6 Д. Веселинов, Сумрак сељаштва, Београд 1987, 20–22.
7 Што се свакако може пратити учешћем српског становништва у пољопривредним ра-

довима, у процентима од 1948. године до 1971. године, које постепено опада: 1948. године 
72,3%, 1953. године 66.4%, 1961. године 55,6%, 1971. године 43,5% (http://www.ekof.bg.ac.
yu/upload/1025ispravljene%20tabele%20b%2005.pdf).

8 Љ. Међеши, Конопља у привреди, животу и обичајима бачких Русина, Рад Војвођанских 
музеја, књ. 21–22, Нови Сад 1972–73, 39.
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како се међу ових 25 чаршава којима се поклања посебна пажња не налази 
ни један из Војводине, пажњу ћу усмерити на литературу која се пре свега 
односи на ужу Србију.

Израда текстилних предмета у Србији је традиционално била женски 
посао с ретким случајевима учешћа мушкараца на пример у предењу9 или 
у изради плетених рукавица10. Поред кућних послова који су били резерви-
сани искључиво за женске чланове домаћинства, у патријархалној српској 
породици у XIX и почетком XX века, али и касније, као незаобилазан део 
женског посла је била и израда текстилија. С друге стране, израда алата не-
опходних за израду текстилних предмета, припадала је мушкарцима. Тако 
су нпр. преслице правили надарени сељаци, најчешће чобани као и сеоске 
и градске занатлије11 док су вретена правили Роми на једноставном стру-
гу. Разбоје су израђивали столари или колари12. Међутим, било је случајева 
када су многи мушкарци сами израђивали разбоје за потребе своје породице 
док су гвоздене алатке, као што су маказе за шишање оваца или гребена13�� 
откивали Роми ковачи14. У неким случајевима и жене су учествовале у изра-
ди алата као што су нпр. нита за разбој15.

текстилне сировине – конопља и лан

Све текстилије ручне израде прављене су од сировина домаће произ-
водње осим памука, о чему ће бити речи касније. У питању су: овчја вуна, 
козја длака, влакно свилене бубе, конопља и лан који су прерађивани у ок-
виру домаћинства. У зависности од географског поднебља, текстилије су 
израђиване од материјала биљног или животињског порекла. Планински 
крајеви су били погоднији за узгој оваца и коза док је земљиште уз реку 
било погодно за гајење конопље и лана16. Лан или ћетен, била је мање за-
ступљена биљка од конопље или тежине јер је захтевала посебне услове тј. 

9 Б. Владић-Крстић, Текстилна радиност у Књажевцу и околини у прошлости и данас, у: 
Књажевац и околина, Београд 1999, 266.

10 Погледати В. Медић, У рукавицама, Етнографски музеј у Београду, Београд 2007, 10–17.
11 Б. Владић-Крстић, Преслица у традиционалној култури Србије, Етнографски музеј у 

Београду, Београд 1995, 57. 
12 Коларски занат односи се на израду кола.
13 Гребена или гребени су чешљеви са дугим металним зупцима помоћу којих је чешљана 

вуна, конопља или лан.
14 З. Марковић, Текстилна радиност у селима зајечарске општине, ГЕМ, књ. 42, Београд 

1978, 193–195.
15 Исто, 197.
16 Б. Владић-Крстић, Текстилна радиност у Књажевцу и околини у прошлости и данас, у: 

Књажевац и околина, Београд 1999, 254.
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успевала је само на земљишту које је добро нађубрено и које је влажно17 и 
зато се највише узгајала између Колубаре и Дрине као и у Војводини, најви-
ше у Бачкој. С друге стране, конопља се гајила у свим деловима Србије где 
год би успевала18.

Гајење ових биљака као и њихова прерада, изискивали су много време-
на и напора. Међутим, све ове послове, који се односе на узгајање биљака, 
њихову обраду као и радње које доводе до финалног производа, обављале су 
искључиво жене у оквиру домаћинства19. Колико је тај рад био тежак, гово-
ре и народни називи за конопљу: тежина и мученица20. Рад око ове биљке је 
имао штетан утицај на здравље жена јер су је испирале у прљавој и хладној 
води и удисале прашину која је испадала из ње. Као последица овако тешког 
посла су болести као што су астма и туберкулоза21. 

Пртени чаршави су ткани на хоризонталном разбоју који је раније ско-
ро свака српска кућа имала али у сиромашнијим крајевима, жене су посуђи-
вале разбоје од комшиница, пријатељица или рођака. То су велики дрвени 
разбоји који су се међусобно разликовали по величини која је условљавала 
ширину тканине. Текстилије ткане на хоризонталним разбојима, су за раз-
лику од оних које су израђиване на вертикалним разбојима, састављане из 
неколико делова или пола22.

Наведене сировине, биљног порекла од краја XIX века до савременог 
периода нису биле подједнако заступљене. Дешавало се да неке од ових 
сировина полако нестану из употребе али исто тако и да се поново врате. 
Оваква појава је свакако условљена политичким, економским, привредним 
и културним чиниоцима чија промена је и довела до промене у употреби 
датих сировина. С тим у вези је и промена у изгледу, врсти текстилија као и 
у њиховом квалитету23.

Употреба конопље и лана рецимо у ужичком крају, али и у осталим де-
ловима Србије, се може пратити у периоду од краја XIX и почетком XX века. 
Од тада преовлађује употреба памука у односу на конопљу и лан, међутим, 
то је свакако и време када је конопља доста коришћена. Уследила је фаза 
када се она све мање користила што је коначно довело до престанка упот-
ребе ове сировине. Али ако бисмо представљали упoтребу конопље у ру-
ралним деловима Западне Србије, добили бисмо другачију слику. Тачније, 

17 З. Марковић, Текстилна радиност у селима зајечарске општине, ГЕМ, књ. 42, Београд 
1978, 189.

18 Б. Радовић, Гајење и обрада лана и конопље у нашем народу, ГЕМ, књ. 19, Београд 
1956, 27.

19 Исто, 37.
20 Б. Владић-Крстић, Текстилна радиност у Књажевцу и околини у прошлости и данас, у: 

Књажевац и околина, Београд 1999, 259.
21 Љ. Међеши, Конопља у привреди, животу и обичајима бачких Русина, Рад Војвођанс-

ких музеја, књ. 21-22, Нови Сад 1972-73, 55.
22 Б. Владић-Крстић, Традиционално ћилимарство у Србији, Београд 1985, 27.
23 Б. Владић-Крстић, Текстилна радиност у титовоужичком, пожешком и косјерићком 

крају, ГЕМ, књ. 48, Београд 1984, 66. 
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како је памук током овог периода преовладао као сировина биљног порекла 
у изради текстилних предмета, конопља се сачувала само у сиромашнијим 
домаћинствима. Такође, памук је доминирао у градовима у Србији док се 
у руралним насељима употреба конопље одржала све до 70-их година XX 
века. Конопља је код већине становништва била основна сировина у околи-
ни Ужица, Ужичке Пожеге и Косјерића све до почетка XX века и користила 
се за израду платна, грубих простирки-покривки и као допунска сировина у 
комбинацији с другим сировинама24. Уопште на простору Србије, конопља је 
била основна сировина код сеоског становништва за израду одеће а посебно 
одеће коју су носили у току рада25. Од почетка XX века па негде до 40-их го-
дина XX века, све више памук почиње да се користи и у кућној производњи 
у виду готових индустријских текстилних производа. Међутим, у току Дру-
гог светског рата као и десетак година након рата, сиромаштво односно не-
повољни материјални услови су поново вратили конопљу у употребу. Након 
овог периода уследили су повољни услови за индустријске производе од 
памука и све више је не само градско већ и сеоско становништво напуштало 
употребу конопље и прелазило на куповину готових индустријских произ-
вода од памука. Понегде налазимо усамљене примере очувања прераде ко-
нопље и њене употребе који су се одржали и након 70-их година XX века26. 
Разлози усвајања и брзог ширења употребе памука се налазе у бољим усло-
вима његове механичке прераде као и у његовој ниској цени. Такође памук 
је мекши од конопље и лана иако је краткотрајнији 27. 

култура спавања

Као једна од основних постељних простирки јавља се рогожа која је 
израђивана техником ткања без разбоја. Прављена је ручно од материјала 
биљног порекла који су се могли наћи у околини. Тако је нпр. у књажевач-
ком крају у селу Алдинцу прављена од барске трске док је у Равном Бучју 
и Кренту израђивана од ражане сламе. У овим крајевима је употребљавана 
све до првих година XX века, али и касније чак и између два светска рата, 
иако знатно мање а у неким селима и до 50-их година XX века. Као простир-
ка, налазила се на земљи око огњишта или ређе на првим креветима који су 
били једноставно рађени, са ногарима28. У неким домаћинствима је уместо 

24 Исто.
25 Б. Радовић, Гајење и обрада конопље у нашем народу, ГЕМ, књ. 19, Београд 1956, 27.
26 Исто, 67.
27 Б. Радовић, Гајење и обрада конопље у нашем народу, ГЕМ, књ. 19, Београд 1956, 27.
28 Б. Владић-Крстић, Текстилна радиност у Књажевцу и околини у прошлости и данас, у: 

Књажевац и околина, Београд 1999, 290–291, 301.
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рогоже коришћена покровица односно простирка од козије длаке коју су 
правили занатлије мутавџије. Такође у делове најстаријег постељног ин-
вентара спадају и покровица29 или черга30 као и поњава. Сви ови називи се 
односе на исту врсту тканине која је имала две функције тј. могла се упот-
ребљавати и као простирка и као покривач. Та врста тканине простирка-пок-
ровка ткана је од конопље или вуне, или у комбинацији конопље и вуне на 
хоризонталном разбоју. У функцији простирке, углавном је била састављена 
из две поле док је у случају покривке или покривача била састављена из 
три поле. У неким местима су постојали одговарајући називи у зависнос-
ти од њене функције. Нпр. у Тимоку и Заглавку су били називи покровица 
просторка и покровица завојка док се у Буџаку за чергу која је имала фун-
кцију покривке, користио назив црђе топле31. Ова врста тканине се такође 
користила и у другим деловима Србије и имала је широку примену код се-
оског становништва. У ужичком крају се користила као простирка на којој 
се спавало и налазила се поред огњишта. Такође је стављана и преко сламе 
или папрати – бујади или само преко кревета који су били састављени од 
дрвених дасака, крајње једноставно. Простирка-покривка у функцији пок-
ривке је била веома груба. Из ње су испадали делови поздера. Потка је била 
од најгрубљег конопљаног влакна док је основа била од финијег влакна. 
Временом ова тканина је изашла из употребе због промена које су се јави-
ле у изради постељног покућства. Већ након завршетка балканских ратова 
простирке се ткају у комбинацији конопље и вуне. Ова измена у постељном 
покућству је свакако детерминисана и све широм употребом кревета који је 
условио појаву коришћења сламарице а затим и чаршава и јастука32. 

Први кревети су били крајње једноставно прављени, од дрвених дасака 
са дрвеним ногарима. Њихова појава условила је и појаву другачијих врста 
тканина за постељину. Једна од њих је свакако и сламарица. Она је имала 
широку примену код сеоског становништва и после Другог светског рата 
док су се у градовима у то време користили душеци испуњени вуном. Ти 
душеци су били у употреби и код сеоског становништва али у мањој мери. 
Сламарица је стављана и на кревет са дрвеним ногарима као и на кревет с 
таблама, на метални ковани кревет и на индустријски кревет.

29 У овом случају не од козије длаке.
30 У неким местима као нпр. у Буџаку, поред черге, за ову врсте тканине постоје и други 

слични називи: чрга, црга, цржа.
31 Б. Владић-Крстић, Текстилна радиност у Књажевцу и околини у прошлости и данас, у: 

Књажевац и околина, Београд 1999, 301–304.
32 Б. Владић-Крстић, Текстилна радиност у титовоужичком, пожешком и косјерићком 

крају, ГЕМ књ. 48, Београд 1984, 112.



224 АЛЕКСАНДРА ТРКЉА

9

. 1. , , , . . . 12592.

, ,

.

. -

, , .

.

, -
33.

.

. ,

, - ,

. , ,
34.

. , :

, , , , .

.

, :

33 . - , , :
,  1999, 305. 

34 .

Сл. 1. Гвоздени кревет, Горња Ресава, ЕМ, 
н. инв. бр. 12592.

Сламарица је ткана је од конопљаног влакна у природној боји, међутим, 
дешавало се и да су влакна сламарице бојена. Била је испуњена сламом и 
комушином од кукуруза. Преко сламарице је затим простирана простирка-
покривка односно покровица�� черга и поњава, тканина коју смо претходно 
описали. Јавља се и једна финија врста тканине која представља претходни-
цу чаршава и називала се просторка и такође је стављана преко сламарице. 
Просторка је словенски назив док је чаршав, персијско-турски иако и данас 
старе жене за пртени чаршав кажу просторка33. 

Ови чаршави су имали свој развојни пут па су некада били у својој при-
родној боји а касније су бојени природним бојама. Такође нису увек имали 
чипку при крајевима. Пре него што се јавила чипка, на једном од дужих 
крајева чаршава, израђиван је орнамент у виду цик-цак линија, употребом 
предива разних боја. Касније, између два светска рата, јавља се нашивена 
чипка на крајевима чаршава од конопље а касније и од памука34. Била је 
бела или у некој боји и украшена. Украсни орнаменти на чипки имају своје 
називе, као што су: детелина тројка�� детелина четворка�� ружице�� јагодице�� 
колца и др. чаршаве који су били у белој боји су пре и после Другог светског 
рата украшавани поред чипке и везом. Везло се уз ивицу чаршава индуст-
ријским концем у боји, техникама: једноставног бода и пуњењем. Овакав 
начин украшавања је карактеристичан за чаршаве који се називају полатка-
ни и то су чаршави од конопље и памука као и чаршави од индустријског 
платна. Када говоримо о дезену у питању је каро, ситнији и крупнији као и 
шире и уже пруге35.

33 Б. Владић-Крстић, Текстилна радиност у Књажевцу и околини у прошлости и данас, у: 
Књажевац и околина, Београд 1999, 305.

34 Исто.
35 Б. Владић-Крстић, Текстилна радиност у титовоужичком, пожешком и косјерићком 

крају, ГЕМ књ. 48, Београд 1984, 113–114.
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За прекривање сламарице коришћен је и ирам. Најчешће је израђиван 
од вуне, међутим, има случајева када је израђиван и од конопље. Имао је 
неколико функција тј. коришћен је за прекривање сламарице, као зидњак 
и за прекривање клупе. Нама је овде свакако најважнији као прекривка за 
сламарицу, а у неким крајевима коришћен је и као простирка. Почетком XX 
века у градским срединама ирам полако излази из употребе, а код сеоског 
становништва све више се користи. Могли су бити једнобојни а неки су 
украшавани биљним и антропоморфним мотивима. Такође крајеви предњег 
дела су били украшени чипком а неки и кићанкама36.

Као прекривка за кревет, коришћен је и ћилим. У ширем смислу, ћилим 
би била тканина израђена од влакана животињског и мешовитог порекла, 
израђена у два нита а по функцији, служила је као прекривка за кревет, пок-
ривка, зидњак, прекривка за клупу и простирка за под а изван ентеријера као 
елемент опреме за коња37.

Ова тканина простирка-покривка, имала је још једну функцију. У пог-
ребним обредима служила је за прекривање покојника. Зато се и звала пок-
ров. Раније је ткана од конопље а касније је била од куповног памука. Се-
чена је маказама и порубљивана концем од конопље. Обичај је био да се од 
покрова одсече парче и баци иза врата или се да ономе који први почне да 
копа гроб умрломе. Дешавало се да то парче неко украде38. У ужичком крају 
и околини, када се обаве одређене магијске радње (прекривање огледала, 
отварање врата и прозора, паљење посмртне свеће и др.) као и радње као 
што су: купање и облачење покојника, које су такође пропраћене извесним 
магијским радњама (бацање воде којом је опран покојник на одређено место 
и сл.) неопходне за припрему покојника за сахрану, приступа се припреми 
одра. Овај термин је народни назив за покојников лежај који чине обично 
сто или две клупе наслоњени на две столице, на којима се налази шареница 
или ирам или ћилим а испод главе покојника се ставља један јастук. Али, 
уколико је ковчег спреман, покојника одмах положе у њега. У ковчег испод 
покојника се такође ставља шареница или ирам или ћилим а испод главе 
јастук а затим се покојник прекрива покровом односно платном од конопље 
с нашивеном кукичаном чипком. Касније је ручно израђени покров замењен 
куповним материјалом39. У Котешици поред Ваљева, овакву тканину зову 
покров за мрца и у том месту је обичај да старије жене себи припреме пок-
ров у случају смрти, нарочито када су без порода40. Такође пракса је била у 
Србији да жене чувају по један ћилим из спреме за свој укоп41.

36 Исто, 121–123.
37 Исто, 125.
38 М. Бошковић-Матић, Погребни обичаји, ГЕМ Београд, књ. 25, Београд 1962, 174.
39 Н. Благојевић, Обичаји у вези са рођењем, женидбом и смрћу у титовоужичком, по-

жешком и косјерићком крају, ГЕМ књ. 48, Београд 1984, 283.
40 Овај податак је добијен из инвентарног картона, централне документације Етнографс-

ког музеја у Београду, који се односи на чаршав у функцији покрова под инв. бр. 2627.
41 Б. Владић-Крстић, Традиционално ћилимарство у Србији, Београд 1985, 51.
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Колико је постељина и уопште текстилна радиност била важна у пат-
ријархалном српском друштву може се видети и на примеру мираза односно 
спреме коју је жена доносила са собом у мужевљеву кућу. Мираз се спремао 
дуже време и на њему су жене радиле још од раног детињства уз помоћ ста-
ријих женских чланова, најчешће мајке или баке. Крајем XIX века, спрема 
је била оскудна – само један губер, губерица42, један или два јастука и неко-
лико пешкира у бисагама а касније у сандуцима. Након 1930. године, млада 
је носила обично три черге, губер и десет до петнаест запрега43. 

пртени чаршави из колекције 
етнографског музеја у Београду

У збирци текстилног покућства у Етнографском музеју у Београду, као 
што је већ на почетку наведено, налази се 25 пртених чаршава. Ткани су од 
конопље и лана на хоризонталном разбоју или стану у кућној производњи 
а украшени су разним техникама, веза, кукичања и плетења од конопље, 
памука и вуне. Израђивани су у периоду од почетка XX века па све до скоро 
70-их година XX века. Тачније, најстарији чаршав из ове збирке датира од 
1900. године а најмлађи су рађени 1965. године. Као што је већ наведено 
пртени чаршави као посебна тканина простирка-покривка, имали су раз-
личите функције у зависности од потребе становништва. Али пре него што 
се крене с њиховим описом и анализом, важно је да се каже да су сви ови 
чаршави израђени на селу. У географском смислу, потичу са простора уже 
Србије и Косова и Метохије44 и припадали су српском, православном ста-
новништву. 

Како бих што прецизније обрадила дате предмете односно приступила 
њиховој каталошкој обради, разврстала сам их у неколико група. У оквиру 
сваке групе поред њихових функција разматрам и начин на који су украше-
ни као и материјале од којих су израђени. Као критеријум за разврставање 
узела сам њихову функцију односно начин на који су употребљавани па сам 
тако добила пет група: 

1. Прекривка за сламарицу;
2. Прекривка за кревет;
3. Простирка за сламарицу;

42 Губер или губерица је покривач који је ткан у комбинацији конопље и вуне или само 
од вуне.

43 Запреге су сукње од вуне и конопље. Ђ. Петровић, Од пуста до златовеза, Београд 
2003, 130–140.

44 Погледати карту Србије на крају текста. На њој се налазе означена места одакле су 
набављени ови чаршави. 
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4. Простирка за кревет;
5. чаршави с више функција.

Прекривка за сламарицу

У прву групу сам сврстала чаршаве који су употребљавани за прекри-
вање сламарице. Овакви чаршави, осим што су прекривали постељину која 
се налазила на сламарици, имали су и декоративну функцију. У питању су 
два чаршава (инв. бр. 8198, Горње Гргуре45; 1868, Врбица) ткана у четири 
нита46, састављена из три поле. На оба чаршава су на дужим ивицама наши-
вене кукичане чипке и целом површином преовлађује једна шара. На првом 
чаршаву се смењују ситни црвени ромбови на белој површини док други 
има изглед каро површине, у комбинацији плаве и беле боје. Код првог чар-
шава је основа од конопље а потка од конопље и лана док је чипка од памуч-
ног конца у виду цакни или шиљака. Други чаршав је цео рађен од конопље. 
Ови чаршави су као украсне прекривке имали посебну свечану ноту због 
чипке која би падала низ сламарицу. Међутим, осим прекривки и простирке 
су биле украшене чипком која би се видела испод прекривке без чипке. На 
тај начин, би се употребом две тканине добијао утисак једне која има две 
функције и као простирка и као прекривка чиме би се појачала њена однос-
но њихова декоративна вредност.

Прекривка за кревет

У другу групу би спадали чаршави којима се прекривао кревет. Као и у 
случају прекривки за сламарицу, и ове прекривке су имале пре свега деко-
ративну функцију. Два чаршава су ткана у два нита, најједноставнијом ткач-
ком техником, чије богатство се огледа у преткивању основе и потке две или 
више боја. Овакав начин шарања даје површину испуњену ситним квадрати-
ма, зелене и црне боје, који се наизменично смењују чиме се добија утисак 
шаховске табле (инв. бр. 20656, Свође). У случају другог чаршава, добија се 
каро површина преплитајем плаве, наранџасте и драп боје (инв. бр. 41842, 
Лалинац). На оба чаршава се при једном дужем крају налази чипка добијена 
предивом извученим из основе и рађена техником кукичања у облику већих 
цакни. Оба чаршава су израђена од конопље. Трећи чаршав (инв. бр. 46286, 
Прибој) је такође ткан у два нита и од конопље је. Потку чине две упредене 

45 Поред инвентарног броја се налазе имена места одакле су чаршави.
46 Нита су делови хоризонталног разбоја помоћу којих се уводе нити односно основа за 

тканину. Како се помоћу њих формира основна техника ткања, каже се правилно, ткано у два 
нита или четири нита а не нити јер су нити жице предива за основу и потку.
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нити које дају изглед мелиране површине прошаране пругама, различитих 
боја којима посебну драж дају ситни квадрати добијени техником на даш-
чицу. То је украсна техника ткања где би се шаре добијале тако што би се 
издвојило неколико жица из основе испред нита док би се иза нита кроз те 
пребране жице уметала дашчица која би била подизана у вертикали при из-
вођењу шаре. Шара би се постизала тако што би се нити разних боја провла-
чиле кроз ову основу47. Веома слична овој техници је украсна техника на ни-
тиће или у нитке коју обично поистовећују с техником на дашчицу иако се 
оне ипак разликују48. Још један чаршав (инв. бр. 15503, Округлица) је рађен 
у два нита, из две поле је и од конопље. Целом дужином је испуњен драп 
квадратићима уоквиреним белом бојом. При једном дужем крају је нашиве-
на плетена чипка од вуне. Али оно што га издваја од остала два чаршава који 
су ткани у два нита и имају такође чипку при крају, су везени цветни моти-
ви крстастим бодом у живим бојама: зеленој, црвеној, розе, љубичастој, 
смеђој и белој. чаршав са инв. бр. 45388 (Гњилица) се разликује од осталих 
из ове групе јер је ткан у четири нита. Цео је ткан од конопље и састављен 
је из три поле. Прошаран је окер пругама на белој површини а дуже ивице 
се завршавају кукичаном чипком од конопље у виду полукружних цакни. 
Као последњи из ове групе је најбогатији чаршав односно ћилим (инв. бр. 
46300, Белољин) чије богатство се огледа у комбинацији неколико техника. 
Пошто је рађен из три поле, једна пола је ткана у четири нита а остале две 
у два нита, у црној боји. Цео је ткан од конопље. Украшен је везом односно 
покрстицом од вуне, у облику птица и јелена између којих је извезен нат-
пис: како.голуб.голубице.гуче.тако. и. ја. волим.моје. луче. БТ.

Простирка за сламарицу

чаршаве који су употребљавани као простирке за сламарицу, сврстала 
сам у трећу групу. Користили су се као простирке на којима се спавало. У 
збирци Етнографског музеја у Београду их има два и оба су ткана од ко-
нопље. Први чаршав (инв. бр. 41685, Мојсиње) је ткан у два нита. Претки-
вањем наранџасте и беле боје добијена је каро површина. Други чаршав 
(инв. бр. 8233, Житорађа) је ткан у четвор. То је посебна ткачка техника 
која даје јачину тканини. Овом техником су поред чаршава ткани и јасту-
ци и убруси. Целом површином на овом чаршаву, смењују се ситнији и 
крупнији квадрати и правоугаоници у смеђој и белој боји. Једна ивица је 

47 Б. Владић-Крстић, Текстилна радиност у Књажевцу и околини у прошлости и данас, у: 
Књажевац и околина, Београд 1999, 315.

48 Погледати о принципу технике на нитиће у: Б. Владић-Крстић, Украсно ткање на ни-
тиће у традиционалној и савременој ткачкој радиности у Србији, ГЕМ књ. 54–55, Београд 
1991.
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украшена малом чипком плаве или чивит боје јер је бојено у чивиту од-
носно у индигу.

Простирка за кревет

Најбројнији чаршави из ове збирке су управо они које сам сврстала у 
четврту групу а који су коришћени као простирке за кревет на којима се 
спавало. Има их десет и као и у случају осталих, кренућу најпре од оних без 
чипке ка онима који су украшени чипком при крајевима. чаршав са инв. бр. 
41845 (Рељинци) је ткан у два нита, од конопље и састављен је из три поле. 
Преплитањем жуте и смеђе добијен је каро мотив по целој површини. Три 
чаршава, међу којима су два под истим инв. бр. (41843/2, Гргуре) и трећи 
(инв. бр. 41844, Гргуре), ткана су у четири нита на улев или улевље. То је тех-
ника којом се добијала рељефна површина увођењем по шест жица основе у 
предње нито или исто толико у задње нито49. Такође сва три су од конопље 
и састављена су из две поле. Код прва два чаршава је целом површином каро 
мотив у комбинацији плаве и беле боје. Трећи чаршав је шаран у виду белих 
пруга на жућкастој подлози. чаршав са инв. бр. 41846 (Сварче), пети по 
реду у овој групи, је ткан у четири нита. Од конопље је и састављен је из три 
поле. Целом површином су квадратићи у белој и окер боји. Преосталих пет 
чаршава су украшени чипком и разликују се међусобно. Два чаршава (инв. 
бр. 44491, Жуковац; 44492, Жуковац) која су идентична, ткана су у два нита, 
од конопље у три поле. Украшена су у виду ситних окер квадрата на белој 
основи. Целом дужом ивицом уз коју је кукичана чипка, је везени мотив у 
виду троуглова и ромбова или кола50 у плавој и драп боји од памучног конца. 
Техника веза је растегнута покрстица и гајтан бод. Остала три чаршава 
су ткана у четири нита и разликују се по шарама. чаршав са инв. бр. 40640 
(Орешац) је украшен каро мотивом у смеђој, беж и плавој боји. Овај чаршав 
је ткан од конопље из три поле док је чипка од памука и конопље. чаршав 
са инв. бр. 6670 (Жагубица) је од конопље, из две поле. Украшен је у виду 
ситних плавих ромбова на белој површини преко којих се на четири места 
налазе по три попречне плаве пруге. И последњи чаршав (инв. бр. 40639, 
Орешац) из ове групе је такође ткан у четири нита, од конопље, и из две 
поле је. При дужој ивици има нашивену, кукичану чипку од памука и ко-
нопље. Разликује се од претходна два јер је ткан техником на увод по писму 
или само по писму односно према нацртаној шеми. Преткивање се изводи 
чунком и код оваквих тканина, на лицу су рељефни орнаменти а на наличју 

49 Уместо шест у неким случајевима су се уводиле четири жице.
50 У народу се геометријски мотив ромб јавља под називом коло и као и мотив пруге, код 

многих народа симболизује плодност и означава материцу па се тумачи као женски симбол. 
Погледати у: Б. Владић-Крстић, Традиционално ћилимарство у Србији, Београд 1985, 38. 
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контуре тих орнамената. Шаре на овом чаршаву су геометријски цветни мо-
тиви рађени у смеђој и беж боји.

Чаршави са више функција

У ову групу сам сврстала чаршаве који су вршили неколико функ-
ција. чаршав са инв. бр. 7264 (Малешево) је ткан у два нита, од конопље 
и састављен је из три поле. Украшен је у виду каро мотива, у комбинацији 
наранџасте и беле боје. Користио се као прекривка за кревет и сламарицу. 
Други чаршав (инв. бр. 41694, Сушица) се зове ирам или јерам. Ткан је у че-
тири нита од конопље у белој боји и састављен је из четири поле. На једном 
дужем крају су ресе или кићанке, извучене из основе и при крају су свезане 
у чвор. Имао је функцију простирке за кревет, сено или сламу. Последња 
три чаршава су украшена нашивеном чипком при дужем крају и два су ткана 
у два нита а један у четири нита. чаршав са инв. бр. 22482 (Рујиште) је ткан 
у два нита, од конопље, из три поле и украшен смеђим пругама на белој 
површини. Употребљаван је као прекривка за сламарицу а касније су с њим 
старије жене прекривале душек. чаршав са инв. бр. 27189 (Сибница) је та-
кође ткан у два нита, од конопље и из три поле али је једнобојан, беле боје 
и при дужем крају је чипка украшена везом односно покрстицом, плавом 
конопљом у виду цветова. Кориштен је и као простирка за сламарицу и као 
прекривка за кревет. И последњи чаршав (инв. бр. 27191, Сибница), такође 
од конопље, ткан је у четири нита, састављен из две поле и украшен целом 
површином плавим пругама на белој основи. Стављан је као прекривка на 
кревет преко сламарице како би чипка слободно падала низ кревет. Такође, 
коришћен је и као простирка и као прекривка за кревет.

закључак

У овом раду је представљен део збирке текстилног покућства Етног-
рафског музеја у Београду који чине 25 пртених чаршава и који до сада нису 
били публиковани. 

Показало се да се као једна од главних особина ових чаршава налази 
у сировинама од којих су израђени. Другим речима, под називом пртени 
чаршави могли су се наћи само они који су ткани од конопље или лана или 
у комбинацији ове две сировине. 

Лан и конопља као саставни део у изради текстилног покућства у пат-
ријархалном српском друштву, били су заступљени све до 70-их година XX 
века у српским сеоским домаћинствима усамљени примери се могу наћи и 
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данас51. Колико су ове две биљке биле значајне за српско друштво говори 
њихова широка употреба која је била посебно заступљена до Другог свет-
ског рата. Разлог за њихову широку заступљеност налазимо у начину на 
који се долазило до ових сировина. Другим речима, пошто је српско ста-
новништво било већином сеоско и пошто је производња углавном била на-
турална, њени чланови су носили одећу коју су сами могли да произведу. У 
ту сврху користили су најчешће оне сировине које су сами могли да добију 
без додатних трошкова и упркос лошим условима и тешком раду који су 
били штетни по њихово здравље. Међутим, након Другог светског рата а 
посебно у другој половини XX века, другачији услови живота и повољни 
услови за индустријску производњу памука, довели су до шире употребе 
текстилија од памука које су потиснуле из употребе текстилије од конопље и 
лана. Данас, тканине израђене од ове две биљке некада тако важне за живот 
људи, могу се наћи само у руралним срединама у сиромашним, старачким 
домаћинствима која их и даље користе у облику постељног инвентара.

Поред материјала ови чаршави се разликују међусобно и по функција-
ма које су вршили као и по начину на који су ткани и украшавани. Слу-
жили су као простирке и прекривке за кревет и сламарицу. Сви су ткани 
на хоризонталном разбоју из неколико делова или пола а затим накнадно 
састављани. Осим два чаршава, остали су украшени већ приликом ткања у 
виду: квадратића, пруга, ромбова и каро мотива. Један је потпуно бео, без 
шаре али с кићанкама при крају док су остали украшени или везом у виду 
цветних и зооморфних геометријских мотива или кукичаном или плетеном 
чипком при крају. 

И упркос тешким условима живота и несташици као и захтевног и вео-
ма напорног рада који је уложен у израду ових текстилија, очекивало би се 
да се поштује само један принцип односно употреба. С друге стране, видели 
смо колико је и естетика била исто толико важна у српском патријархалном 
друштву. 

Време у којем су настали је прилично дуг период, нешто више од пола 
века. Ово је посебно значајан податак ако се имају у виду честе промене 
односно фазе кроз које је прошла употреба основних сировина од којих су 
израђивани пртени чаршави. Они заиста представљају одраз једног време-
на и друштва са свим његовим елементима.

51 Овај податак сам добила из фотодокументације Етнографског музеја у Београду где 
се налазе фотографије с терена из 2004. године. На једној фотографији је ентеријер једног 
старачког домаћинства са пртеним чаршавом на металном кревету. У питању је Орља место 
у општини Пирот. 
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2007.
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Русина, Рад Војвођанских музеја, књ. 21–22, Нови Сад 1972–73.
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КАТАЛОГ

1. чаршав
Место и година: Горње Гргуре,
Куршумлија, Ниш, 1957. године
израдила: Лена Миленковић
димензије: 131x200 цм
Инв. бр. 8198

2. чаршав
Место и година: Врбица, Минићево
израдила: Олга Николић
димензије: 142x192 цм
Инв. бр. 1868

3. чаршав
Место и година: Свође, Власотинце,
Заплање, пре Другог светског рата
израдила: Стевка Милошевић
димензије: 150x204 цм
Инв. бр. 20656

19

6. - ,

,

, . 54–55,  1991. 

7. - , ,

,  1995.  

8. - ,

, : ,  1999. 

9. ,  1804–2004 ( ) : .

,  1804–2004 – -

2009.

10. , ,

, . 42,  1978. 

11. , , ,

2007. 

 12. , ,

, , . 21–22,  1972–73. 

13. , ,  2003. 

14. , ,

, . 19,  1956. 

15. http://www.ekof.bg.ac.yu/upload/1025ispravljene%20tabele%20b%2005.pdf

1. 

: , ,

, 1957. 

:

: 131x200 

. . 8198

20

2. 

: ,

:

: 142x192 

. . 1868

3. 

: , , ,

:

: 150x204 

. . 20656

4. 

: , , 1949. 

: 134x175 

. . 41842

20

2. 

: ,

:

: 142x192 

. . 1868

3. 

: , , ,

:

: 150x204 

. . 20656

4. 

: , , 1949. 

: 134x175 

. . 41842



234 АЛЕКСАНДРА ТРКЉА

4. чаршав
Место и година: Лалинац, Сврљиг,
1949. године
димензије: 134x175 цм
Инв. бр. 41842

5. чаршав
Место и година: Прибој, Лесковац,
1947. године
димензије: 160x228 цм
Инв. бр. 46286

6. Просторка
Место и година: Округлица, Сврљиг,
1946. године
израдила: Десанка Цојић
димензије: 145x205 цм
Инв. бр. 15503
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7. чаршав
Место и година: Гњилица, Рашка, 
око 1955. године
израдила: Миленка Пејчиновић
димензије: 140x192 цм
Инв. бр. 45388

8. Ћилим
Место и година: Белољин, Прокупље, 
око 1935. године
димензије: 122x186 цм
Инв. бр. 46300

9. чаршав
Место и година: Мојсиње, чачак
димензије: 126x190 цм
Инв. бр. 41685
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10. чаршав
Место и година: Житорађа, Ниш, 1955. 
године
израдила: Лена Миленковић
димензије: 131x200 цм
Инв. бр. 8233

11. чаршав
Место и година: Рељинци, Прокупље
димензије: 157x194 цм
Инв. бр. 41845

12. чаршав
Место и година: Гргуре, Куршумлија
израдила: Драгана Симић
димензије: 116x199 цм
Инв. бр. 41843/2

22
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13. чаршав
Место и година: Гргуре, Куршумлија
израдила: Цвета Нешовић
димензије: 113x132 цм
Инв. бр. 41844

14. чаршав
Место и година: Сварче, Прокупље
димензије: 130x200 цм
Инв. бр. 41846

15. чаршав
Место и година: Жуковац, Рековац
димензије: 155x180 цм
Инв. бр. 44491, 44492
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16. чаршав
Место и година: Орешац, Књажевац
израдила: Перса Јеремић
димензије: 150x193 цм
Инв. бр. 40640

17. чаршав
Место и година: Жагубица, Жагубица. 
1961. године
израдила: Милица Стошић
димензије: 130x180 цм
Инв. бр. 6670

18. чаршав
Место и година: Орешац, Књажевац
израдила: Перса Јеремић
димензије: 150x192 цм
Инв. бр. 40639
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19. чаршав
Место и година: Малешево, Голубац, 
1965. године
израдила: Споменка Новаковић 
димензије: 145x166 цм
Инв. бр. 7264

20. Ирам
Место и година: Сушица, Приштина, 
1947. године
израдила: Десанка Јовановић
димензије: 180x240 цм
Инв. бр. 41694

21. чаршав
Место и година: Рујиште, Бољевац, пре 
Другог светског рата 
израдила: Савка Николић
димензије: 122x200 цм
Инв. бр. 22482
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23. 

: , ,  1900. 

.
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. . 27191 

22. чаршав
Место и година: Сибница, Рековац, око 
1900. године. 
димензије: 134x204 цм
Инв. бр. 27189

23. чаршав
Место и година: Сибница, Рековац, око 
1900. године. 
димензије: 133x202 цм
Инв. бр. 27191



241КОЛЕКЦИЈА ПРТЕНИХ чАРШАВА У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ

Карта Србије с обележеним местима одакле потичу пртени чаршави 
који су део колекције текстилног покућства 

Етнографског музеја у Београду 
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Aleksandra Trklja

COLLECTION OF TEXTILE HOUSEHOLD ITEMS – prtenina AT 
THE ETHNOGRAPHIC MUSEUM IN BELGRADE

Summary

In this article I am interested in 25 bed sheets called prtenina, which represent the constituent 
part of the collection of textile household items at the Etnographic Museum in Belgrade. research 
that I have conducted is based on the analysis of ethnographic material: prtenina – bed sheets made 
of Flax and hamp as well as data gathered from their inventory files. As very little attention was 
payed to these significant items, one of the goals of this essay is to make these traditional products 
which were very significant for their consumers in everyday life, become known museum artifacts 
to the public. The public will have the opportunity to view them for the first time, due to the lack of 
them being exhibited before. 

I found their significance not only in their use value but also in their estetic and symbolic 
qualities. Also, I found that researching these items is very important because they refer to the 
specific features of Serbian, rural, patriarchal society which dominated Serbia untill the end of the 
Second World War.


