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Апстракт: Колекција женских кошуља која се чува у Збирци тек-
стила Етнолошког одјељења Музеја Републике Српске привлачи посебну 
пажњу у стручно-музеолошком истраживању. Колики је значај њене кул-
туролошке вриједности покушали смо да објаснимо кроз теме које прате 
овај стручни текст: културолошко дефинисање појма кошуље, материјал 
и израда, орнаментика и колорит, вез, женске кошуље динарског типа, 
женске кошуље посавског типа, женске кошуље средњобосанског типа, 
жен ске кошуље у градском костиму. У раду су објашњене специфичности 
и промјене које се уочавају на женским кошуљама од краја 19. до средине 
20. вијека, као посљедица различитих физичко-географских, културно-ис-
то ријских и економских услова који су окарактерисали истраживани пе-
риод. У раду се указује на трансформације женске кошуље које се односе 
на материјал, начин израде, орнаментику и колорит. Економски услови и 
фабричка производња тканина као посљедица нагле индустријализације 
утицали су да традиционална ношња прије нестане из употребе. Фабрич-
ка производња индустријског платна преузела је примат у одијевању у 
равничарским крајевима у односу на домаћу производњу платна. Брже 
или спорије нестајање старог традиционалног костима и кошуље као 
његовог основног дијела, зависило је од занимања, од врсте усјева, од 
скупа свих објективних услова, управо од онога што се производи и на 
који начин се вршe процеси производње.

Кључнe ријечи: материјал и израда, орнамент, колорит, вез, типо-
ви женских кошуља, Музеј Републике Српске
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Увод

Женска кошуља је хаљетак у народној и градској ношњи, најчешће ду-
жине испод кољена, израђен од лана, конопља и памучног платна. Украшена 
је различитим техникама веза и разноврсном орнаментиком. Крој кошуље 
разликује се у динарској, посавској и средњобосанској народној ношњи, као 
и крој градских кошуља. Колекција кошуља која се чува у Збирци тексти-
ла Етнолошког одјељења сакупљана је од 1930. године до данас. Колекција 
кошуља састоји се од 201 примјерка. Женских кошуља је 181 примјерак, 
мушких 20 примјерака. Од 1930. до 1950, сакупљено је 56 примјерака, 
од 1950. до 1980. године – 73 примјерка, од 1980. до 2011. године – 52 
примјерка. У колекцији су у највећем броју заступљене кошуље динарског 
типа народне ношње сјеверозападне Босне, затим кошуље посавског типа, 
док су у најмањем броју заступљене кошуље средњобосанског типа народ-
них ношњи и кошуље градског костима. Колекцијом доминирају дјевојачке 
и кошуље удатих жена, док су младинске кошуље и кошуље које су носиле 
старије удате жене заступљене у мањем броју.

Колекција женских кошуља којa се чува у Збирци текстила Етнолошког 
одјељења Музеја Републике Српске представља персонификацију народне 
душе везиље, народа којем је припадала и области у којој је живјела. Кошуљу 
као дио женске народне ношње помињу путописци у својим радовима који 
су крајем 19. и почетком 20. вијека истраживали поједине дијелове Босне 
и Херцеговине и описивали народне ношње одређених области. Путујући 
кроз Босну и Херцеговину, односно кроз Босанску Посавину, путописац 
Артур Џ. Еванс је уочио да жене православке носе ланене кошуље много 
сличне хрватским и славонским. Кошуље су извезене плавим концем. За 
разлику од православки, католкиње су своје кошуље украшавале црвеним 
концем.1 Иван Фране Јукић у својим путописима кроз Босну и Херцеговину 
наводи „да у жупи бањалучкој жене кршћанке и хришћанке носе кошуље 
обојене разнобојном вуницом“.2 

На форму односно стил традиционалне кошуље у динарској, посавској, 
средњобосанској и градској ношњи утицала је култура у којој је живјела 
и стварала жена везиља. Традиционална култура изњедрила је стваралач-
ки дух жене у динарској, панонској и средњобосанској зони. Под утицајем 
традиције и промицањем мисли у стваралачку модификацију, сеоска жена је 
преносила своје идеје и вјештине у изради кошуље с нараштаја на нараштај. 
Израђивале су се и с посебном емоцијом кошуље за дјевојке (за удају) и 
кошуље удатих жена. Стварајући кошуљу у култури у којој је живјела, 
жена је уносила сво своје биће и мисао. Сваки извезени мотив симболи-

1 Artur E. Džons, Pješke kroz Bosnu i Hercegovinu tokom ustanka, avgusta i septembra 1875, 
Izdavačko preduzeće „Veselin Masleša“, Sarajevo, 1973, 122. 

2 Ivan Frano jukić, Putopisi u istorijsko-etnološkim radovima, Svjetlost, Sarajevo, 1953, 55.
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зовао је неке елементе из прошлости као димензију постојања, садашњост 
и будућност. Стварајући мотиве на кошуљама, жена је својом вјештином и 
умјећем повезивала прошлост, садашњост и будућност. 

Сви елементи одјеће, било сеоске било градске, доживљавали су 
трансформације и мјењали се у зависности од природних услова, с једне 
стране, и од историјско-политичких процеса, с друге стране. Све промјене 
у развоју и форми традиционалног костима од оног с краја 19. вијека до 
50-их година 20. вијека можемо пратити у самој трансформацији кошуље. 
Промјене се односе на материјал, начин израде, орнаментику и боје. Највише 
се промјене уочавају у материјалу и боји веза. Крајем 19. вијека, кошуље су 
израђиване од природних материјала (лана и конопље), од 30-их година 20. 
вијека почиње све више да се користи индустријско памучно платно, вез 
се трансформише од сложенијих композиција до једноставијих, и све више 
се употребљавају куповне анилинске боје. У посавским крајевима употре-
ба традиционалне кошуље дужине до испод кољена најраније је доживјела 
трансформацију. Од 30-их година 20. вијека дугу кошуљу замјењује кратка 
кошуља и сукња – царза. 

„Подстицај променама дају велика, комплексна политичка догађања и 
исто ријска кретања. У току сеоба и мешања становништва од пресудног значаја 
за одржавање и преовладавања ношње староседелаца или досељеника јесте то 
чија је култура јача. Истраживања су утврдила да окупацијом Босне и Херцего-
вине од Аустроугара 1878. године долази до великих промена које се огледају 
у наглом губитку динарских одлика одевног обрасца. Доминантну улогу имаће 
панонски и оријентални елемент, било у кроју било у детаљима. Поједини еле-
менти ношње оријентално-градског порекла, продиру у села у време њиховог 
ослобођења од турске власти и продора елемената западне културе.“3 

Кројеви одјела, форме накита, начин на који се накит носи, технике 
и мотиви у везовима, откривају и указују на средњовјековне трговачке и 
културне везе наше културе са ’Истоком’, Византијом, Млецима. Према 
истраживањима на простору некадашње Југославије, установљено је да се 
традиционална народна ношња најдуже задржала у сјеверозападној Бос-
ни и јужној Србији – ношња која се највише одупријела оријентализацији. 
Поједини елементи грађанског костима улазили су и у сеоску ношњу, само 
су се рустифицирали. Сама старина, општа раширеност на једном већем 
подручју, сраслост типа одевања са основним психичим типом и вековним 
навикама, могли би да буду ознака сељачке народне ношње у ужем смислу 
речи. При томе не одлучује само психолошки карактер, него и културни об-
расци и степен цивилизације дотичног народа, географско етно-биолошки, 
економски и социјални моменти.4 

3 Мирјана Менковић, зубун, Колекција Етнографског музеја у Београду из 19. и прве по-
ловине 20. вијека, Етнографски музеј у Београду, 2009, 63.

4 Владимир Дворниковић, Карактерологија Југословена, Човечанство, Зборник за кул-
турну и политичку историју, Космос, Београд 1939, 460.
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Усљед интензивнијег учешћа жене у скоро свим пољопривредним 
по словима и усљед смањивања радне снаге, развила се као природна по-
сљедица оскудица у времену, које је било неопходно за обављање припре-
мних радова за израђивање ношње. Постепено се смањује гајење лана и 
конопље као основне сировине и ишчезава природно бојење веза. На по-
степено нестајање старе народне ношње – прво у посавској, а затим и у дру-
гим типовима народне ношње – као и на све веће преузимање форме град-
ског костима, а тиме и кошуље, утицали су прије свега: продирање новчане 
привреде и интензивно женино учешће у производњи. Економски услови и 
фабричка производња тканина као посљедица нагле индустријализације по-
савских села, утицала је да традиционална ношња у овим крајевима прије 
нестане из употребе. Фабричка производња индустријског платна преузе-
ла је примат у одијевању у равничарским крајевима у односу на домаћу 
производњу платна. Брже или спорије нестајање старог традиционалног 
костима и кошуље као његовог основног дијела, зависило је од занимања, 
од врсте усјева, од скупа свих објективних услова, управо од онога што се 
производи и на који начин се врше процеси производње.

Културолошко дефинисање појма кошуља

Развој народне ношње и кошуље као њеног елемента можемо пратити 
од праисторијског периода до савременог доба. Каквог је стила и форме 
била одјећа у праисторијском периоду и средњем вијеку можемо анализи-
рати на основу остатака грађе на ископинама, ликовним споменицима и 
писаним изворима. У праисторијском периоду односно у гвозденом добу 
уочава се геометријска (правоугаона) орнаментика на хаљинама дуж раз-
реза на прсима, на раменима и на рукавима хаљетака, гдје можемо уочити 
сличности с геометријском орнаментиком на кошуљама. Најстарији модел 
народне ношње приказан је кошуљом–хаљином из једног дијела, који се 
може видјети већ на ликовима варварских заробљеника по тријумфалним 
стубовима и луковима римског царског доба. У посљедњих 8 в.н.е. народ-
на ношња која је приказана на споменицима је од тканине и коже. Важан 
дио одјеће био је краћи хаљетак. Судећи по траговима текстилних предмета 
очуваним у појединим гробовима, већ од почетка жељезног доба у нашим 
крајевима су израђиване кошуље од лана, конопље, а било је познато и неко-
лико начина ткања који су давали грубље и пуније или финије и тање платно 
за израду кошуља. Жене су носиле и дугу кошуљу.5 По мишљењу Владими-

5 A. Bence, V. Čović, E. Pašalić, ć. Basler, N. Miletić, P. Anđelić, Kulturna istorija Bosne i 
Hercegovine od najstarijih vremena do početka turske vladavine, Veselin Masleša, Sarajevo, 1966, 
503.
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ра Дворниковића, змијањска ланена кошуља подсјећа на скитско-сарматску 
епоху и Сеобу народа. У кошуљи као једном од елемената народне ношње 
приказан је спој разних епоха и култура. Кошуље које су израђиване крајем 
19. вијека садрже у себи прије свега елементе византијске, перзијске или 
оријенталне и старославенске културе. Сви елементи из дотичних култу-
ра надограђују се на своју архаичну основицу, а то је примитивна одлика 
прастарог нордијског и источноевропског ратарског и сточарско-номадског 
животног типа.

Стари Словени су овај одјевни хаљетак звали рубаш или рубах. Назив 
кошуља ушао је касније у употребу. Први пут се помиње у 11. вијеку и уско-
ро постаје широко распрострањен. У Босни и Херцеговини назив рубина 
се сусреће као термин посавских народних ношњи, док је назив кошуља 
распрострањен у осталим крајевима БиХ. „Кошуља је одјевни предмет за 
који се у народу вјерује да имају вампири и змајеви: ако змај изгуби своју 
кошуљу, с њом губи и своју моћ. Виле умјесто кошуље имају бео провид-
ни вео. Венчане кошуље су оне у којма су се младенци венчавали. Када 
се наврши година од венчања, младожења намерно подере своју венча-
ну кошуљу да би дуго живео. Да би невеста рађала мушку децу треба да 
јој брат обуче кошуљу или да се она гола провуче кроз мушку кошуљу.“6 
Културолошко дефинисање појма кошуља дају различити аутори на мање-
више сличан начин. Тако су у Енциклопедијском лексикону „Народно дело“, 
Свезнање кошуље дефинисане као „дио мушке и женске одјеће који се носи 
по горњем тијелу“. Иако се израз кошуља помиње у 11. вијеку код словен-
ских народа, код динарских Срба и Хрвата ношење кошуље дошло је не-
што касније. Најљепше везене кошуље на јужнославенском простору су 
у Далмацији, сјеверозападној Босни, на Косову, и у околини Скопља.7 У 
Рјечнику српскохрватског књижевног и народног језика, кошуља је дефини-
сана као „дио женског доњег рубља који се носи до тела, обично дужине до 
колена“. Тако се у једној народној пјесми каже: „Драга ми је кошуља твоја, 
и кошуља и ти у кошуљи, што си је под ораом везла.“8 Кошуља је доњи 
одјевни предмет од платна, носи се на тијелу испод остале одијеће, равна 
кроја с дугим рукавима, извезене око врата и на дну рукава. Кошуља је у 
грађанском друштву у току новог вијека коришћена за различите специјалне 
сврхе, па се тако као предмет издиференцирала. Дуге равне кошуље носе се 
као доња кошуља кроз читав средњи вијек. У 16. и 17. вијеку, носи се свиле-
на кошуља с високо уздигнутим набраним оковратником.9 

6 Шпиро Кулишић, Петар Ж. Петровић, Никола Пантелић, Српски митолошки рјечник, 
Етнографски институт САНУ, Београд, 1988, 323.

7 П. П. Петровић, Свезнање, Општи енциклопедијски лексикон „Народно дело“, Инсти-
тут за Национални публицитет у Београду, Београд 1937, 1146.

8 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, Београд, 1978, 380.
9 Enciklopedija leksikografskog zavoda, Knjiga 5, Izdanje i naklada leksikografskog zavoda 

FNrj, zagreb, 1961, 383.
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Материјал и израда

Кошуље које се чувају у Збирци текстила Етнолошког одјељења Музеја 
Републике Српске, а израђене су различитим техникама ткања од ланеног, 
конопљиног и памучног платна. Израђиване су од оних сировина које су 
успијевале на одређеном географском простору. Тако су кошуље динар-
ског типа израђене од лана или конопље, док су у равничарским крајевима 
најчешће комбинације ланеног и памучног платна. Жене су ткањем сти-
цале углед, задовољство и смирење које може дати ручни рад када се 
ради с љубављу. Оно им је пружало могућност да изразе своју потребу 
за стваралаштвом у оквиру традиционалне културе. Словенска вјештина 
подразумјевала је гајење и обраду лана и конопље, а развијала се даље упо-
требом различитих техника у ткањима. Извалачила се свила из чахура ду-
довог свилца, набављале и употребљавале готове нити памука. Квалитет 
платна и прецизност у изради зависиле су од тога колико је жена – стваралац 
жељела бити добра ткаља. Да би била добра ткаља морала је бити паметна 
или мудра, лако схватати и рачунати, јер све мора бити на број; морала је 
бити стрпљива, морала је учити и имати воље. А када још и воли тај посао 
„онда јој иде“ и „буде забава“. Све те особине употпуњавала је свијест да 
оне испуњавају своју дужност и чувају вриједности својих старих.10 Платно 
се ткало у 2, 3, и 4 нити. 

Израђујући кошуље процесом ткања, кројења, уметања клинова и ру-
кава, жена је изражавала разне симболичке облике разних свијесних и не-
свјесних душевних стања, тежњи и потреба. Коришћењем различитих 
техника ткања и украшавањем кошуља, жена је тиме задовољавала не 
само потребе чула, нарочито ока, тежње за личним вежењем и за еротским 
освајањем, него даље и апстрактније тежње и виша осјећања, социјална, 
морална, етичка, религиозна, национална, али и највиша матафизичка, 
космолошка, и то увијек само са животом повезана осјећања.11 Знање 
ткања, као нематеријална културна баштина, представља ону културну нит 
која се непрекидно насљеђује, надаље стиче, штити и преноси потомству. 
Најранија фаза у развоју ткања везује се на основу досадашњих сазнања за 
прве земљорадничке културе раног неолита, око 450 год. п.н.е. На основу 
реконструкција првобитних разбоја на ширем простору, може се закључити 
да је то могла бити једноставна направа, у Европи и на нашем поднебљу, 
вертикално постављена. На два усправна рачваста стуба постављена је 
дрвена полица по којој је равномјерно распоређивана основа за ткање. 
Тегови су везивани за крајеве нити да би се одражавала затегнутости при 

10 zdenka lechner, Tkalje na sjeveroistoku Hrvatske, Ethnographia Pannonica, „Žena u seo-
skoj kulturi Panonije“, Etnološka tribina, posebno izdanje, zagreb, 1982, 115.

11 Владимир Дворниковић, Карактерологија Југословена, Човечанство, Зборник за култу-
ру и политичку историју, Космос, Београд 1939, 440.
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ткању. Постоји могућност да је при томе везиван одређен већи број нити. 
Попречна нит потка преткивана је рукама преплитањем између затегнутих 
нити основа.12 Као једини остаци првобитног алата за текстилну производњу, 
уочени су керамички тегови за разбој и пршљенци за вретено старчевачке 
кутлруе из средине 5. миленијума п.н.е. Карактеристичан тип уређаја 
за ткање познат је током праисторије Европе, Блиског и Средњег истока. 
Реконструкције неолитских кућа указују на положај разбоја између прозора, 
и у близини огњишта.

У традиционалној култури крајем 19. до средине 20. вијека, жене су 
ткале платна за израду кошуља на хоризонталном ткачком стану односно 
разбоју. Хоризонтални разбој је словенско културно добро. Користио се у 
кућама у оквиру домаће радиности и у ткачким радионицама. Понеки са-
ставни дијелови хоризонталног разбоја наведени су у дубровачким извори-
ма са словенским називима: основа, потка, нита, вратила, брдо. Уз хоризон-
тални разбој припадали су још чунак и чекрк.13 Прерадом сировина, ткањем 
конопљиног и ланеног платна, бавиле су се искључиво жене, како израдом 
женске тако и мушке народне ношње, односно тај процес ткања радио се у 
оквиру кућне домаће радиности.

Истражујући крој женских кошуља које се чувају у Збирци текстила Ет-
нолошког одјељења, установили смо да су постојале разлике у кроју кошуља 
у ношњама динарског, посавског и средњобосанског типа. Женске кошуље 
народних ношњи динарског типа кројене су из једног дијела с уметнутим 
клиновима испод рукава. Клинови су спајали предњи и задњи дио кошуље. 
Овај тип кроја кошуља карактеристичан је за читави динарски систем изван 
Босне и Херцеговине. У народним ношњама Далмације и Лике, углавном се 
употребљавају кошуље овога кроја. Овај крој кошуља карактеристичан је 
у Скопској Црној Гори, околини Куманова и Прилепа, и у западној Србији. 
Оне су карактеристичне углавном за Балканско полуострво, па их може-
мо назвати динарско-балканским кошуљама.14 Кошуље у равничарским 
крајевима су набраног кроја, без клинова. Крој им се разликује од кроја 
кошуља у динарским областима, јер су доста широке.

12 Братислава Идвореан Стефановић, О почецима ткања на тлу Војводине, Рад Војвођан-
ских музеја, Н. Сад, 1993, 202.

13 Ђурђица Петровић, Од пуста до златовеза, Етнолошка библиотека, књига 9, Београд, 
2003, 250.

14 Miroslav Draškić, Narodne nošnje Severozapdne Bosne II, Izdanje Muzeja grada zenice, 
radovi IV, zenica 1972, 42. 
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Орнаментика 

Народнa орнаментика је дио народног говора. Од једног краја свијета 
до другога, кроз сва поднебља, све расе, различите цивилизације, сусрећемо 
се с оваквим дјелатностима људског духа. Без обзира на најтеже услове жи-
вота, на најкрвавију борбу за опстанак, без обзира на најтежу надмоћ при-
родних сила, свуда се човјек предаје стварању. Словени су се од најстаријих 
времена свом душом одавали таквом стварању, те су нарочито својом пре-
красном орнаментиком, везом, тканинама и орнаментима предњачили у 
читавој Европи.15 Дар за умјетност, било које врсте, који се огледа у вели-
ким појавама људског духа. У кога је народа тај дар већи, у онога је и чи-
тава народна душа богатија. Као што је стил у говору и писму израз ћуди 
појединца човјека и израз његове душевне посебности, тако је и стил у 
декоративној умјетности умјетнички израз унутрашњег начина осјећања 
и мишљења појединог народа у извјесном раздобљу његове културне 
историје. Орнаментика на кошуљама народних ношњи динарског, посавског 
и средњобосанског типа, и на кошуљама које су носиле жене у градским сре-
динама, садржи у себи елементе умјетности најстаријих народа (Египћана и 
Грка). Народна умејтност повлачи корјене из праисторијског периода. Први 
орнаменти у историји човјечанства су геометријски. По њемачком професо-
ру, др Ригелу „напреднији стадиј у развоју геометријске орнаментике је када 
се геометријски орнамент употребљава у симболичке сврхе“.16

Старе Словене је посебно интересовала симболичка улога орнамената 
на текстилним предметима. С једне стране, интересовала их је религиозна 
основа, али и чисто дескриптивна. Њемачки професор Ригел сматра да 
због осјетљивог карактера свих примитивних природних религија можемо 
поуздано рећи да су слике неких реалних природних бића у изворној вези 
с текстилним симболима. Симболика орнамената била је исто тако и фе-
тишизам. људска бистроумност која је стилизовала орнаменте створила је 
могућност да је тешко разликовати границе између орнамената и симбола. 
Симбол дрвета и дрвета живота значи богатство, част, снагу; јабука је пир; 
мотив крста је благостање уз муке. Филозоф Емануел Кант је истакао да је 
у жени урођен дар за умјетношћу, а посебно је тај дар урођен у души жена 
јужних Словена.

Према тумачењима Готфрида Земпера (gottfried Semper), све текстилне 
вјештине, орнаментика и вез на платну су параумјетност, док су керамика 
и дрво преузеле типове и симболе из текстилних вјештина. Стари стилски 
орнамент у линијама оплемењен је израз примитивне технике. У зависно-

15 Јелица Беловић Бернаџиковска, Српски народни вез и текстилна орнаментика, Књиге 
Матице српске, Издање Матице српске, Нови Сад, 1907, 2.

16 jelica Belović Bernadžikovska, Mala vezilja, Tisak i naklada Tiskare laginja i drug, Pula, 
1911, 9.
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сти од технике, а прије свега од материјала, орнамент се мијења добијајући 
нову димензију. Пресликавање односно преузимање орнамената с једног 
материјала на други и разне технике израде знатно мијењају форму орна-
мента. По тумачењу Ернста Гросеа (Ernest grosse) примитвини орнамен-
ти нису првенствено и битно замишљени и израђивани као украси, већ као 
смишљене ознаке и симболи. Хајнрих Шурц (Heinrich Schurtz) сматра да 
орнамент „није празна играрија већ свједочанство духовног живота, он је 
уско везан с мишљењем и осјећањем народа који га производи“.17

Геометријски и вегетабилни орнаменти који доминирају на кошуљама 
(ромбови, јабука у ромбу) представљају изражајно осјећање, манифестацију 
духовне динамике. С једне стране, орнамент својим изразом представља 
техничко-материјалну карактеристику на одређеном материјалу (лану, ко-
нопљи или памуку), док је, с друге стране, значајније психолошко схва ћање 
које тумачи симболику орнамента и персонификује живот човјека. Дескрип-
тивно схваћање тумачи технику, и изради одређеног орнамента даје његов 
хоризонтални пресјек, док психолошко схватање развоја и настанка орна-
мента даје вертикални пресјек. Мотиви и стваралачки вез, који је прису-
тан и доминира свеобухватним изгледом кошуље, одражавају стање духа и 
свијести појединца који га је стварао и времена у којем је живио. У сваком 
извезеном мотиву уткана је љубав, чежња и снови дјевојачки.

На изглед и форму орнамената на женским кошуљама значaјно је утицао 
и психолошки моменат. Машта и наивност мисли код везиља доприносиле 
су да се досегну дубље и далекосежније представе о поимању живота, и 
представљале су један од кључних фактора у стварању једне непроцјењиве 
умјетности, коју ни сама везиља није знала да ствара у моменту израде. 
У једноставнијим формама израде, мотиви су били једноставни, док су у 
наредним фазама креиране сложеније композиције, а разни мотиви су се 
испреплетали у једну складну цијелину стварајући један нови сложенији 
орнамент, нпр. ’јабука’ и ’грана’. Сложеније композиције у орнаментици на 
кошуљама јављају се усљед културног развоја одређене средине. Сви ти мо-
тиви који се јављају у сложеној форми представљају спој старијих култура 
и духа времена у којем су стварани, односно индивидуалне карактеристике 
народа који их је стварао. На развој орнамената на текстилном предмету, па 
тако и на кошуљи, утицали су и физичко-географски услови, клима, околи-
на, природа, религија, материјалне и политичке прилике. 

Орнаментална композиција на кошуљама доживљава трансформације у 
изгледу, као и комплетна народна ношња. Народна умјетност доживљавала 
је трансформације кроз унутрашње нестајање појединих орнамената одно-
сно кроз њихову селекцију, затим путем продирања индустријских проду-
ката који временом потискују народну вјештину. Када говоримо о генези 
орнамената истичемо прогресивне и регресивне орнаменте, односно живу и 

17 Мирко Кус Николајев, Психолошка садржина сељачке умјетности, Гласник Етнограф-
ског музеја у Београду, Књига четврта, Београд 1929, 64.
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мртву орнаментику. Прогресивни орнаменти су они који су се комбинацијом 
својих саставних дијелова усавршавали, док су регресивни нестајали. Ор-
намент ’свастика’ је прогресивни орнамент, односно његови дијелови се 
допуњују и усавршавају стварајући нове елементе. Већина геометријских 
орнамената су прогресивни, док су вегетабилни орнаменти регресивни. 
Геометријска орнаментика се дуже задржала у традиционалној орнамен-
тици од вегетабилне и антропоморфне. Интензивнија примјена и опстанак 
геометријских орнамената у народној умјетности јесте резултат тога што 
постоји већи број могућности у комбиновању геометријских мотива, и зато 
што геометријски орнаменти представљају израз имагинативне народне 
умјетности. С друге стране, вегетабилни мотиви имају мању могућност 
комбиновања и стварања вишеслојних мотива, и не представљају ни идео-
графске нити митографске ознаке.18 

Постоје различите дилеме у вези с тим да ли су народни орнаменти који 
се јављају на кошуљама културна оставштина народа Босне и Херцеговине 
или су индивидуално прилагођени нашој традицији. С једне стране, њихова 
употреба сеже у далеку прошлост, а, с друге стране, они су посредством 
наше везиље добили нову естетску и културолошку дименију у народној 
традицији. Везиља је у те орнаменте уносила своје мисли, осјећања, чу-
вала је и његовала своју душу, везући различитим везилачким техникама 
најљепше примјерке народног веза. Да би извезла сложенији орнамент на 
рукаву, скутима или ошвама кошуље, везиља је морала да изрази своје лич-
не стваралачке радости и болове док их је сложила и укомпоновала у једну 
цјелину. Неке мотиве је преузимала и копирала, а друге је сама стварала из 
дубине свога бића. Орнаментална живописност која је посебно изражена 
на кошуљама динарског типа приказује једну цијелину у орнаменту, боји и 
симболу, односно искићену и извезену душу везиље. Одређеним мотивима 
и бојама та сељачка душа стоји у директној вези с мистичним и магијским 
свијетом.

Мотиви који се уочавају на кошуљама којe се чувају у Збирци тексти-
ла Етнолошког одјељења Музеја Републике Српске представљају баштину 
која је карактеристична за културу у којој је кошуља настала, а и за дру-
ге културе које су с постојећом културом имале додирне тачке. Мотиви 
својом формом и одређеним редослиједом у орнаментисању на поједним 
дијеловима кошуље (рукави, скути и ошве) осликавају психолошки и соци-
олошки карактер колектива. Сваки мотив карактерише његова симболика, 
симетрија и хармонија боја, и материјал на којем је израђен. У мотивима и 
бојама изражава се радост живљења, али исто тако и стрепње, узнемирења, 
страхопоштовања, молба и захвалност, пркос и супротстављање недокучи-
вим силама и узвишеном.19 

18 М. Николајев, Психолошка садржина сељачке умјетности, 71.
19 Никола Пантелић, Обједињавање насљеђа у народној умјетности, Етно-културолошки 

зборник IX, Сврљиг 2004, 138.
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Геометријски мотиви преовладавају на кошуљама које се чувају у Збир-
ци текстила Етнолошког одјељењa. Поред геометријских примјећује се и 
стилизована вегетабилна орнаментика. Ова орнаментика заступљена је 
на кошуљама у народној ношњи са Змијања, Гламоча, Јања, Петровца, и 
у другима. У геометријској орнаментици уочава се „строгост“ у линијама 
у зашарцима, без непотребних орнаменталних изданака. Отуд и стил-
ска чистоћа и једноставна племенитост у нашим текстилним ликовима. 
Геометријска орнаментика води поријекло из праисторијског неолитског 
периода. Најљепши геометријски орнаменти су ’мотив крста’, ’мотив кола’, 
’мотив свастике’, ’мотив крста с јабуком’ и ’мотив пруге’. Од радости ритма 
и покрета у првим једноставнијим формама (декоративним линијама) по-
степено се прелази на сложену геометеријску орнаментику. Стваралац пре-
ко геометријске орнаментике веза даје непосредно себе, покрете, ритмику 
своје психе, у знаковима и симболима. 

На кошуљама се уочавају мотиви ’крста’ рађени крстачким везом и 
мотив ’пруге’. Мотив крста као хришћански симбол био је познат и код 
нехришћанских народа. У свим својим облицима и у својој веома комплексној 
симболици, крст се убраја у најстарије симболе човјечанства. Крст је симбол 
свијета у његовој цјелокупној појавности. У њему се спајају небо и земља, и 
преплићу се вријеме и простор. Он представља универзални симбол цијелога 
свијета, и сви његови облици указују на везу појавног свијета у времену и 
простору с принципом који дјелује на његово постојање, а који је одређен 
тачком пресјека вертикалне и хоризонталне линије. Најсачуваније представе 
мотива крста, као и његове стилизације, налазимо на кошуљама са Змијања 
и Мркоњић Града. Рађене су техником провлаке дуж спољног дијела рукава 
женских кошуља, затим се јавља у заједници односно повезан стилизовани-
им представама политогоналног облика који се називају јабуке. 

Мотив јабуке када се комбинује с мотивом крста може бити мање или 
више стилизован. У тој стилизацији читав крст дјелује као ромб испуњен 
орнаментима. Ови мотиви крста на ромбоидним пољима карактеристични 
су и за ошве женских кошуља, па се у комбинацији мотива крста ствара ’мо-
тив словаш’. Овај мотив срећемо на ошвама змијањских кошуља, на доњем 
дијелу рукава женских кошуља у Ливну, гдје се зове кутијаш. Временом 
мотив крста се све више модификује, губи од свог првобитног значаја и по-
прима друга обиљежја. Он се јавља у виду апликација црвених крстова на 
рукавима, што је посебно карактеристично за апликације од црвеног мафеза 
код православног становништва у већини крајева сјеверозападне Босне. Ове 
апликације су симболизовале припадност хришћанству.20 Мотиви јабуке и 
’куке окретуше’ су остаци предхришћанског народног вјеровања. По на-
родном вјеровању јабука је незамјењиво знамење живота, здравља, плод-
ности, напретка, среће, добрих намјера и жеља. Она је симбол добра, или 

20 Bratislava Vladić Krstić, Tekstilna ornametnika zapadne Bosne, Glasnik Zemaljskog muzeja 
u Sarajevu, Etnologija, Nova serija, sveska XVIII, Sarajevo 1963, 137.
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се њоме жели изазвати срећан исход. У многим приликама даје се као дар и 
уздарје, као залога љубави и верности или у знак пријатељства. По народ-
ном вјеровању јабука има вишеструка благотворна и лековита својства.21 По 
тумачењима Јелице Беловић Бернадзиковске, народна везиља не зна ништа 
о митолошком постанку тих својих завршетака, не зна зашто изговара овај 
или онај назив, али тај назив очувала је вјерно у памети, као што тачно зна 
за какав рад или какву животну прилику треба да навезе одређени мотив. 
Од тога рада она не одустаје, то јој је светиња.22 Мотив на кошуљи је израз 
мисли, расположења и жеља везиље. Временом орнамент се усавршава, не-
зависно од првобитног свога значења. У каснијим везилачким генерацијама, 
губи се основна идеја орнамента и оне у њему виде само чисте облике. 

Мотив ’куке окретуше’ стоји у вези с култом огња, сунца, с окретањем. 
Из предхришћанских времена датирају мотиви куке, кукаши, кукице, 
завојице, словца и словаши. У нашој најстаријој орнаментици влада пот-
пуна хармонија, јединствен умјетнички закон, и ванредно фини естетски 
и морални дух. Достизању ових умејтничких и моралних вриједности, за-
сигурно је претходила вјештина у лијепом и узвишеном раду, строга дисци-
плина и еволуционо усавршавање од више хиљада година.

Модификовани мотив крста је мотив свастике. Неки аутори сматрају да 
је свастика симбол мјесеца – лунарни симбол као и спирала. Други истра-
живачи пак сматрају да мотив свастике симболизује сакралну ватру (живу 
ватру), и да представља прибор који су људи употребљавали да направе ва-
тру. Најзаступљеније мишљење је да мотив свастике симболизује сунце које 
обиљежава дневну ротацију кретања. Мотив кола у облику ромба присутан 
је на змијањским и имљанским кошуљама, гламочко-граховским, и другим 
кошуљама динарског типа, а карактеристичан је и за румунски, арбанашки, 
пољски, руски, летонски, естонски и норвешки вез. Овај мотив примјећује 
се и на текстилу сјеверне и централне Африке. Такође је био присутан у 
византијској, исламској и домаћој народној умјетности, а свеобухватно води 
поријекло из праисторијског периода. У овом мотиву су најчешће уписани 
ситни орнаменти: крстићи, ромбови, или друге врсте мањих геометријских 
фигура, а честе су цик-цак линије, троуглови са ситнијим орнаменти-
ма спојени тако да формирају коло. Велики је број комбинација кола са 
ситнијим мотивима.23 Коло симболише небо, кружно кретање и један је 
од симбола божанства, симбол Сунца и Мјесеца. Овај мотив се најчешће 
појављује на рукавима и на ошвама кошуља. Мотив кола на скутима кошуље 
такође симболизује окретање. Ромб је женски симбол који означава жен-
ску полност и плодност. Симболика орнамента који се код српског народа 

21 Шпиро Кулишић, Петар Ж. Петровић, Никола Пантелић, Српски митолошки речник, 
Етнографски институт САНУ, Београд, 1998, 219.

22 Ј. Беловић Бернадзиковска, Српски народни вез и текстилна орнаментика, 28.
23 Ирена Филеки, Орнамент кола и колишњака у везу Змијања и Скопске Црне Горе, Глас-

ник Етнографског музеја у Београду 63, Београд, 1999, 165.
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назива коло јесте слика свијета као вјечног кретања, чији су постојаност 
и живот условљени усаглашеним космичким ритмом супротности.24 Стари 
источни народи вјеровали су да играњем кола од словенских богова могу 
измолити благостање, здравље, животну снагу и родну годину. Најстарије 
симболичко значење лежи у орнаментима које носе ликови кола и окретања. 
Ови текстилни мотиви стоје у вези с народним плесом и играњем. Прасло-
вени су играњем кола обављали култ, озбиљно и мило богоопштење, које је 
у народном животу неизмјерно много значило. Такав сличан култ је и код 
Индијанаца из Средње Америке. Што више кола то више благослова и рода 
на пољу и њиви. Народно вјеровање је да орнамент кола даје снагу, боју и 
неустрашивост, храброст, смјелост и срећу јуначку. Чаробне силе, магични 
утицаји, чарања и гатања – све је концентрисано у лику кола. Симбол моти-
ва кола је да одвраћа поглед од злих духова.

Геометријски ’мотив меандар’, који је карактеристичан за кошуље ди-
нарског типа, примјећује се на текстилним материјалима од далматинске 
обале до простора која насељавају угро-фински народи. Меандар (четво-
роугаони) је орнамент који се највише уочава на текстилу од свих других 
материјала, а сам материјал је у везу и ткању диктирао меандарске оштре 
улгове.25 По Вукосавићу, геометријски орнамент меандар се сматра за глав-
ни темељ југословенских орнамената – ’водица’ и ’вијуга’. Тај орнамент се 
помиње код првих становника Троје и Микене, па касније код Грка, а код 
свих Словена на југу већ у најстарије доба.26

Мотиви цик-цак или тачкастих линија, од једноставнијих до сложенијих 
форми, изражавали су жар и руменило стварања. Цик-цак линија објашњава 
проналазак геометријских облика који су до данас остали карактеристич-
ни за ову врсту орнаменталне умјетности: ромб, квадрат и троугао. Народи 
који су живјели на најнижем степену цивилизације као своју орнаменталну 
основицу истичу назубљену цртицу ’кривујицу’ или ’завојицу’. Касније у 
току развоја овога орнамента, Египћани и Асирци су ову кривујицу развили 
у сложенији облик трокута.

На динарским кошуљама вегетабилни мотиви су стилизовани геоме-
тријском формом. Стилизација вегетабилне у геометријску орнаментику 
највише је изражена на змијањским, имљанским, гламочко-граховским и 
кошуљама Бањалучке Врховине. На змијањским кошуљама вегетабилна ор-
наментика уочава се на рукавима у виду цвијетова који се вертикално нижу 
један за другим. Од вегетабилних орнамената издваја се неколико врло ста-
рих мотива: ’мотив животног стабла’ и ’мотив јабуке’. Вегетабилни орна-
менти на змијањским рукавима су стилизовани цвијетови и гранчице. Када 
се мотив цвијета или гране стилизује у геометријски облик, сав се претва-

24 Јелена Аранђеловић Лазић, Трагови и знакови исконских друховних вредности на 
народној ношњи Србије, зборник Етнографског музеја у Београду, 1901–2001, 304.

25 В. Дворниковић, Карактерологија Југословена, 476.
26 Ј. Беловић Бернадзиковска, Српски народни вез и текстилна орнаментика, 221.
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ра у ситне ромбове сједињене у апстрактно-геометријске линије, и постаје 
прозрачан, тако да се његово органско поријекло једва и назире.

Мотив животног стабла најчешће се уочава на ошвама женских кошуља. 
Карактеристичан је на ошвама женских православних кошуља из Гламоча. 
На кошуљама ливањске народне ношње коју су носиле католкиње примјећује 
се ’мотив водица са кривујцима’. По истраживачу Никосу Чаусидису, ’мо-
тив дрвета живота’ води поријекло од славенске паганске митологије, према 
којој се душа пење до неба, па преко мјесеца и сунца доспијева у царство 
вјечите свјетлости.27 Мотив јабуке појављује се често на кошуљама народних 
ношњи сјеверозапдне Босне. Овај мотив су Словени преузели од Индијаца. 
У најстаријој словенској декоративној изради, симбол јабуке „одвраћа разне 
уроке“ и „зле духове“, а у везу служи да ојача снагу као „запис за болести и 
несреће“.

Зооморфни и антропоморфни мотиви су рјеђе заступљени. Карактери-
стичан је ’мотив паука’ на кошуљама српских и хрватских икавских жена. 
Такође се уочава и ’мотив ракића’. Сам изглед овога мотива приближнији је 
изгледу корњаче, која је по народном вјеровању симбол плодности. Мотив 
’мачије стопице’ се често сусреће на ошвама женских кошуља у околини 
Мркоњић Града, гдје мали ромбови заобљених страна са зубићима при-
ближно дочаравају изглед стопица. Мотиви ’рибе’ и ’паука’ настали су под 
утицајем муслиманског веза. Ти утицаји су много већи на кошуљама које су 
носиле жене у градовима, него жене на селу.

Старији текстилни предмети обилују геометријским мотивима или сти-
лизованим биљним. Кошуље које су носиле жене муслиманке у градској и 
сеоској ношњи обилују зооморфним и вегетабилним мотивима, а посебно 
приказом одређених група цвијетова: каранфила, тулипана и грана. На град-
ским кошуљама ’мотив витице’ најчешће је укомпонован с мотивом јабуке. 
По М. Кусу Николајеву, мотив витице је старији и потиче из Сеобе народа из 
централне Азије. Даље, он сматра да је исламска умјетност доласком Турака 
на Балкан пренијела овај мотив у нашу орнаментику.28

технике веза

Везући различитим техникама, везиља је изражавала своје жеље, осје-
ћања, тугу и радост. Нада и вјера су мотивисале везиљу да иглом створи 
своје умјетничко дјело. Сва њена осјећања – од сујетног нагона за кићењем, 
љепотом, допадањем и освајањем еротских импулса страсти и темперамента, 

27 Никос Чаусидис, Методи интердисциплинарних и компаративних истраживања ликов-
них мотива на стећцима, Етно-културолошки зборник IX, Сврљиг 2004, 138.

28 Б. В. Крстић, Текстилна орнаментика западне Босне, 140.
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па све до оних дијелова њене душе гдје почиње мистични страх пред вишим 
силама, одбрана од злих очију и урока и тежња за симболичким изражавањем 
– приказана су кроз начин веза, смиреност и прецизност у везу. Вез може да 
буде и историја, хроника душе „извезени дневник“. Бол и нада, севдах и за-
нос претварају се под иглом везиље у шарену орнаментику. Добра везиља је 
повезана у мреже народне традиције, народне идеје, вјеровања своје расе. 
Оригинални народни стил се рађа у бесвјесним радионицама душе. Тради-
ционални вез на текстилу најоргиналнији је био до почетка 20. вијека. Тек-
стилна радиност крајем 18. и до краја 19. вијека, може се с правом назвати 
импресионистичком. Везиљи није било доста да навезе само поједини облик, 
него је амбиција тјера да поједине предмете своје маште прикаже у цјелини 
нпр. ’мотив дјевојачко коло’. „Сељанка носи на својој кошуљи код нас керу 
и читму, с којом би се краљица европске културе дичила.“29 Орнаментални 
облик изражава физиономију неке ствари коју не награђују никакве случајне 
бесмислице, него она одаје истинито свједочанство о тајној суштини пред-
мета. Вез показује стање везиље. У народним изрекама „весело срце кудељу 
преде“ и „весела душа шарено везе“, душа народне везиље интрепетирана 
је у правом смислу ријечи. Све док дух „модерне Европе“ није ушао у село, 
српски везови су остали стари и идентични.

Словенска везилачка и ткалачка умјетност живјела је у Европи кроз 
вијекове свој засебни живот све до 60-их и 70-их година 18. вијека. „Као 
да се Словена нису нимало тицале промјене и моде у европским орнамен-
талним стиловима.“ Словени су не само из давнина вјерно очували мно-
ге прекрасне технике ручног рада, него су и касније у 14. вијеку оплодили 
и оплеменили европске везиље својим техникама и својим непоквареним 
свјежим и племенитим укусом и текстилима. Славни сликар Ленбах је ре-
као: „Југословенска везиља има лијепу срећу да слика из пластиче маште, 
која је и онда не остaвља, када типској тузи своје расе aтрубит одаје. У ње је 
права пјесничка потреба да у везу прикаже пролазне слике народног живота 
и доживљаја, да тако самој себи, а и нас тим својим умјетничким осјећајем 
подигне до чистог уживања. Све врсте свога расположења приказује везиља 
ванредном њежношћу, срдачношћу и лијепим шармом. Од свих сегме-
ната културе Словени су највише напредовали у текстилној, а посебно у 
везилачкој умјетности.“30 

Кошуље које се чувају у Збирци текстила Етнолошког одјељења Музеја 
Републике Српске украшаване су различитим техникама веза: крстачком, 
провлакно, подвлакно, златовез. Крстачки везови, како сам назив каже, у об-
лику су крста. Ово је једна од старијих техника, и раширена је и код других 
народа. Традиционална везиља узимала је одувијек за крстачку технику ор-
намент везен на четвороугаоној мрежи у којој преовлађују геометријски ор-
наменти. Геометријски везови на динарским кошуљама изводе се бројањем 

29 Ј. Беловић Бернадзиковска, Српски народни вез и текстилна орнаментика, 61.
30 Ј. Беловић Бернадзиковска, н. д. 17.
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по нити на танкој основи. Такође разликујемо ’бијеле’ и ’шарене’ везове. 
Бијели везови су старији од шарених. Техника веза провлакном или утка-
ница, једна је од најстаријих наших техника, а радила се лако на домаћем 
безу и бојеном ланеном народном одијелу. Разликујемо ’вез бројем’, ’вез по 
жици’ и ’вез по писму’. Вез бројем подразумјева да везиља мора да рачуна 
с текстуром ткива на коме везе, мора да броји нитке везући. Вез по писму 
је онај гдје везиља најприје цртеже потписује, па онда по том писму везе. 
Кошуље из Збирке текстила Етнолошког одјељења, рађене су везом бројем 
или везом по жици. Технике веза бројем старије су од техника веза по писму, 
јер су прве сродније ткалачким радовима. Вез бројем захтијевао је мирнију 
и стрпљивију руку, и много вјештине. Мотиви за вез бројем су обично 
геометријски, а само понекад стилизовани биљни. Стилизација подразумјева 
да се од природног облика узима само главна црта а никада детаљи, и за-
тим везиља удахне своју креативност и индивидуалност. Геометријски ор-
намент се лакше прилагоди структури ткива. Сви геометријски орнаменти 
који преовлађују на кошуљама из Збирке текстила рађени су везом по жици, 
и исказују истрајност, прецизност, складност и поузданост. Да би стекле 
складност и прецизност у везу, везиље морају добро разбројати бројевним 
јединицама, нпр. по 20 жица код утканице или ’3 на иглу’ код позлатин-
ског веза. Велика тачност и савијесна симетрија, основне су одлике наших 
бројчаних техника. Везиља увијек одабере главну боју којој додаје остале 
боје. Увијек је склад боја. Све технике веза су од једног лица. Све су, наиме, 
и с лица и с наличја једнако лијепе. Практична страна ових везова је веома 
битна. Ови везови су трајни, добро се перу и добро се носе. На кошуљама 
посавског типа карактеристично је украшавање оковратника и скута кошуље 
чипком односно хеклом у бијелој боји, а само понекад у колориту.31

Златовез као техника веза био је познат још и код старих народа – Инда. 
Техника златовеза води поријекло с истока, односно из Византа. Почетком 
17. вијека поред источних рађен је и у западним земљама, Шпанији, Италији, 
Француској и Њемачкој. Везилачка умјетност је на почетку средњег вијека 
стајала на врхунцу техничког савршенства, кад је није било ни у којег на-
рода Европе тако напредне. Византијска култура изњедрила је златовез у 
једну од најљепших везилачких техника. Током читавог средњег вијека, а и 
касније, развијао се златовез као техника која је била посебно специфична 
за украшавање кошуља које су носиле жене у градовима. Велики број зла-
товезилачких техника јужних Словена нема ни у једног другог народа. Вез 
бројем златним нитима раде једино јужни Словени. Златовез који се радио 
у турском периоду, равномјерно је распоређен на кошуљама. Све има свој 
смисао, ништа не дјелује претрпано, преобилно, свака је ’јабука’, ’грана’, 
’цвијет’ или ’каранфил’ равномјерно распоређен у асполутној симетрији. У 
сваком селу постојала је изузетно даровита везиља „мустраторка“.32 Она је 

31 Ј. Беловић Бернадзиковска, н. д. 18.
32 Ј. Беловић Бернадзиковска, н. д. 34.
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била та која је одлучивала како ће се вести. Она је измишљала и нове тех-
нике, а санкционисала оне које су друге везиље смислиле, или их из далека 
донијеле. Она кроји естетске судове и оцјене, а избацује и чупа коров из ве-
зилачког цвијећа. У везиличким мотивима нема нигдје лажног сентимента, 
ни израза сујете која досађује и живце узрујава. Техника златовеза је највише 
коришћена у изради кошуља које су носиле жене у градовима. Златовезачке 
технике рађене на кошуљама које су носиле жене у градовима јесу: телњак, 
убор, пуни и ниски вез по свили. У Босни и Херцеговини златовез се радио 
нитима од жуте свиле које су биле пресвучене златом. Према Јелици Беловић 
Бернадзиковској, такву златну жицу народ је називао златна постава.33 

Koшуље динарског типа народних ношњи  
из збирке текстила Етнолошког одјељења Музеја Републике Српске

Кошуље динарског типа у народним ношњама симболизују и приказују 
стваралачки дух динарских планинских жена. Кошуља је, као и комплетна 
динарска ношња, представљала спој природних материјала који су карак-
теристични за планинске области – вуне, лана и конопље. Израђене су од 
лана и конопље, украшене крупним геометријским мотивима, апликацијама 
и сребрним накитом. Типична динарска кошуља приказана је на римским 
споменицима и представља аутохтону кошуљу илирског становништва. На 
динарском типу кошуља везом су украшавана прса, спољна страна рукава, 
док скути нису украшавани везом у свим крајевима. Овај тип кошуље води 
поријекло од tunice dalmatica, која води поријекло из античког периода. Она 
је по кроју иста као динарска кошуља израђена крајем 19. вијека. Међутим, 
повезаност између античких и динарских кошуља је и у везу на рукави-
ма. Античке кошуље су биле украшене и црвеном траком clavusa, које се 
такође уочава и на динарским кошуљама у виду веза вуном или свилом, 
у виду трака од платна или чоје које се зову мавез. Вез се уочава на свим 
видним дијеловима испод кошуље, на прсима, скутима и рукавима. У свим 
динарским областима – Имљани, Јањ, Бањалучка Врховина – вез се налази 
и на скутима, док на змијањској кошуљи и на кошуљама ливањске народне 
ношње примјећује се одсуство веза у доњој половини кошуље. У свим ди-
нарским крајевима вез је приказан у четири боје, осим у змијањској ношњи 
гдје је представљен у једној боји.34 

33 Данијела Василић, либаде–хаљетак градске хришћанске ношње с краја XIX и почетка 
XX вијека, Каталог изложбе, Музеј Републике Српске, Бања Лука, 2006, 21.

34 Ирена Филеки, Колекција везова из Босне и Херцеговине у Етнографском музеју у Бео-
граду, Гласник етнографског музеја у Београду 67–68, Београд 2003–2004, 258.
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Динарска кошуља кројена из једног дијела с дугим рукавима и клином 
испод, уочава се и на фреско-сликарству и на другим нашим средњовјековним 
споменицима. Она се на овим споменицима дефинише као туника, али по 
своме изгледу одговара изгледу динарске кошуље.35 Веза између наших 
динарских кошуља и свих њима сличних које су представљене на фреско-
сликарству хришћанског раног и позног средњег вијека може се примјетити 
преко античке далматике. Шивање античке далматике рађено је на исти начин 
као динарске кошуље. Комад платна испод кољена пресавијао се на средини 
по ширини, и шило се по ивицама, остављајући слободно два отвора за рука-
ве, који су се накнадно додавали, док се на крају прорезивао отвор за главу. 

У праисторијском периоду, односно у гвозденом добу, уочава се геоме-
тријска (правоугаона) орнаментика на хаљинама дуж разреза на прсима, на 
раменима и на рукавима, гдје можемо уочити сличности са орнаментиком 
на динарским кошуљама израђеним крајем 19. вијека. Анализирајући ар-
хеолошке споменике уочавамо да је у посљедњих осам вијекова нове ере 
народна ношња израђивана од тканине и коже. 

Географски положај у динарској зони, гдје преовладава геометријска 
орнаментика на текстилним предметима, онемогућила је интензивније 
продирање страних утицаја и мјењање основних динарских елемената у 
свим сегементима традиционалне културе. За разлику од динарског ста-
новништва, које се махом бави сточарством, у равничарским крајевима 
главна пољопривредна грана је земљорадња. У динарским областима жене 
нису пуно учествовале у пословима изван куће, и зато је орнаментика 
садржајнија, за разлику од равничарских крајева гдје је жена више учество-
вала у земљорадничким пословима, и имала је мање времена за вежење и 
украшавање. Наведени примјер је један од услова због којег у равничар-
ским крајевима прије нестаје из употребе ношење старе народне ношње. 
Најснажнији орнаментални нагон изражен је у кошуљама динарског типа, 
због тога што су динарске области далеко више везане за архајске слојеве 
цивилизације. У мотивима који доминирају на динарским кошуљама види 
се блага и питома ћуд жене из динарског патријархалног друштва, гдје се 
приказује њено поетично, самосвјесно, поносито чувствовање, њезин ве-
дри, сјајни поглед на живот, њено родољубље, али и њезин слатки бол пун 
чежње, исти онај који је особина народног пјевања.

У руралним динарским областима, богатство и склад орнамената у 
различитим везилачким техникама директно је повезан са задружним на-
чином живота, које је повољно за развој кућне радиности, што је створи-
ло најбољу социјално-економску подлогу ове врсте умјетности. љепота и 
склад геометријских орнамената који су у савршеној хармонији укомпонова-
ни на рукавима, скутима и ошвама кошуља динарског типа, персонификују 
у правом смислу ријечи стање духа и креативност појединца и ствараоца, 
односно жене и народа у којој су настали ти јединствени примјерци народне 

35 M. Draškić, Narodne nošnje sjeverozapadne Bosne II, 47.
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традиције. Готово сви орнаменти, било да су геометријски било да су веге-
табилни, имају поетичку основу, извјесну пјесничку боју.

Од динарског типа кошуља у колекцији женских кошуља Збирке текстила 
Етнолошког одјељења, у највећем броју су заступљене кошуље из Имљана. 
Од укупног броја кошуља у овој колекцији, чува се 28 примјерака. Кошуље су 
израђиване од ланеног дебљег беза, а код сиромашнијих од конопље. Кројена 
је из једног дјела право са уметнутим правим клином испод руке. Око врата 
има праву јаку. Рукави су дуги и широки. Кошуља је везена вуном на рукави-
ма, прсима и позади на скутима. Вез и мотиви на овим дијеловима кошуље 
увијек су различити. Кошуља је добијала име по врстама мотива на скутима 
или по мјесту одакле је мотив. Тако се разликују кошуље: јабучарка, чакма-
шица, колашица, пернашица, борчанка, домусовка. На кошуљи преовлађују 
вегетабилни стилизовани мотиви. Вез је увијек био у три, највише четири 
боје, и то вегетабилне у тамнијим тоновима. То су тамноплава (чивитна), 
црвеномрка, тамнозелена, и понекад жута. Кошуље су везене крстачким ве-
зом, прутачким или прутак и подлакница. Крстачки су најчешће везли рука-
ви, док су друге двије технике веза највише уочљиве на скутима и прсима. 
Кошуље старијих жена имале су вез у боји само на рукавима и прсима, док 
су на скуту везене само бијелим памуком па су се звале памучарке.36 Карак-
теристична кошуља је под инв. бр. 1355/I (прилог 1, слика 1).

Женске кошуље у православној народној ношњи из околине Купреса 
израђене су од мелезног ланеног беза, дуге до пета, проширене клинима 
испод руке, дугих широких рукава с „уполцима“. У колекцији Етнолошког 
одјељења Музеја Републике Српске чува се 8 примјерака. Богато су везене 
на скутима, рукавима, мање око врата и на прсима. Основна боја је црве-
на и плава. Крстачки вез рађен у плавој и црвеној боји карактеристичан је 
за кошуље у овој ношњи. Орнаменти су стилизовани вегетабилни, а има и 
геометријских: ’перлице’, ’шкриљчице’, ’колца’, ’кривице’. Кошуља овога 
краја и мотива је старијег типа. Новији тип кошуље је израђен од памучног 
платна које се зове мелез, док се куповно грубље платно зове каштелац, 
а квалитетније платно зове се тивтик. Рукави нису више широки, већ се 
сада кроје „на смрсак“ тј. са манжетом. Вез се јавља само на скутима, и то у 
бијелој боји памука, мало уз руб. Јачица с рукавима, око врата и предњи дио 
на прсима, украшени су ситним везом од бијелог конца. Уочавају се шаре 
’гибице’, ’буџице’, ’прутак’ и ’топчићи’.37 

Женске кошуље католичке народне ношње из околине Купреса кројене 
су изједна од грубог ланеног платна за сваки дан или од памука за празнике. 
Дуге су до глежња, проширене испод руке с обе стране по једним великим 
и једним малим клином. Рукави су дуги, широки, проширени уметнутим 

36 zorislava Čulić, Narodna nošnja Imljana, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Еtnologija, 
sv. XVII, Sarajevo 1962, 100. 

37 Зорислава Марковић, Народна ношња на Купресу, Гласник земаљског Музеја у Сарајеву, 
Историја и етнографија, св. IX, Сарајево 1954, 119.
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уполком. Око врата је шира, права јака, а на прсима дубљи зарез. Кошуља 
је позади у доњем дијелу, тј. на скутима, везена и украшена утканим 
геометријским мотивима, већином црне боје. Рукави, прса и јака кошуље 
нису много везени, готово су без шара. Мотиви на кошуљама су већином 
вегетабилни. Карактеристична кошуља из овога краја је под инв. бр. 1463/I 
(прилог 1, слика 2).

Женске кошуље подгрмечке ношње рано су престале да буду у употреби, 
као и комплетна народна ношња овога краја, која постепено нестаје крајем 19. 
вијека. Кошуље су биле скројене из једног дијела, дуге до глежња, са широким 
рукавима укројеним код рамена и уским колијерем. Доњи дијелови кошуље 
називани су крило, а горњи кошуљац.38 Карактеристични примјерци су под 
инв. бр. 1467/I (прилог 1, слика 3) и под инв. бр.65/18 (прилог 1, слика 4).

Женске кошуље которварошке ношње које су носиле католкиње састав-
љене су од стана, два клина, широких рукава, грлице–колира и прса–ошве. 
Клинови су се обично настављали намецима испод пазуха. Ове кошуље су 
нешто краће, дуге су нешто изнад кољена. Рукави су пришивени за стан. 
Доњи дио назива се скути. Дјевојке су носиле кошуље камишлије, узводлије 
и скутове, а удате жене су носиле само памуклије, на којима су узводом 
украшени само рукави. Скутева има ризаних – сјечених у рупице, које се 
потом опшивају преденим ланеним концем, затим наређаних уз узвод или 
ћенер с памучним концем – тиром и црвеним бобцима, и на крају сачманих, 
које се изводе ткањем на стану помоћу разнобојног фула. Грилица је при-
шивена за стан, врло је уска, прикопчава се разнобојним фуловима. Прса 
су разрезана и уз поруб извезена бијелим и црвеним фулом. Испод самих 
прсију обично је пришивена кичица од разнобојних фулова.39 У колекцији 
се чувају само два примјерка женских кошуља из овога краја. Карактеристи-
чан примјерак је под инв. бр. 1488/I (прилог 1, слика 5).

Женске кошуље католичке народне ношње из околине Дебељака израђене 
су од беза објела, који се углавном тка од памука са узводом састављеним од 
низа ћенера израђених од памука. У колекцији се чува 7 примјерака кошуља 
из овога краја. У вријеме када се платно ткало од конопље, узвод је био 
састављен од сувара. Младинске кошуље су прављене од веома финог ку-
повног платна званог ћереће с телон везом по дну, при чему су називане 
телон кошуљама. Састављене су од стана и клинова. Рукави су без манжет-
на, и нису много широки. Пришивени су директно на стан. Колир који се у 
овоме крају зове грлица, веома је узак на кошуљи. Прса су разрезана и из-
везена. Називају се њедрима. Дужина кошуља је до стопала. Њедра и грлица 
извезени су црвеним и бијелим памуком и разнобојним куповним фулом. 
На овим кошуљама преовладава вез у сљедећим орнаментима: ’керица’, 
’кесма’, ’гребаљка’, ’копчанице’, и ’кукице’. На рукавима је вез плитер или 

38 З. Марковић, Народна ношња на Купресу, 41.
39 Miroslav Draškić, Narodne nošnje severozapadne Bosne I, Muzej Bosanske Krajine – Banja 

luka, Еtnografsko odjeljenje, Banja luka 1962, 97.
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крила од црвене и бијеле куповне памучне вуне, рађен хеклицом. По скуто-
вима кошуље уз саму ивицу, израђен је плитер и поруб. Све кошуље су по 
скутовима украшене сачманим везом, па се овај вид кошуља зове сачмане 
памуклије. На основу сачманог веза добијају називе сачмана крилашица, 
сачмана звијездашица, чепањка, крижајлија, лоза, мутушарка и друге. Уко-
лико кошуља односно скути на њој нису сачмани на стану већ иглом везени 
по читавом платну, онда се такве кошуље називају везене или памуклије. И 
те кошуље имају посебна имена по том везу: са преслицама, са крушчицама, 
граша и ђурђеница.40 Карактеристична кошуља из овога краја је под инв. бр. 
1392/I (прилог 1, слика 6.).

Женске кошуље народне ношње Бањалучке Врховине зову се рубине. 
Састављене су од стана, два клина, рукава и колира. У колекцији се чува 7 
примјерака. Клинови досежу до испод пазуха, у доњем дијелу су шири, а 
при врху ужи. Израђују се од лана и конопље. Оне представљају прелазни 
тип између змијањских и имљанских кошуља. Утицај змијањске кошуље на 
изглед кошуље у ношњи Бањалучке Врховине је у црвеном мавезу, који се уо-
чава на колијеру, рукавима и задњем дијелу кошуље. С друге стране, на овим 
кошуљама преовладава вез и орнаментика слична онима које се уочавају на 
имљанским. Боје на кошуљама су сличне и змијањским и имљанским. На 
кошуљама доминира техника веза – подлакница. Млађе жене су носиле из-
везене кошуље које су се називале ускутане. Старије жене носиле су кошуље 
с мање веза, тзв. подвежене рубине. На нараменицама је карактеристичан вез 
перјаница, док је на рукавима доминантан вез гранаш.41 

Женске кошуље јањске народне ношње крајем 19. вијека, већином су 
израђиване од конопљиног платна, које знатно чвршће и круће од ланеног. 
Састављена је од стана, великог и малог клина, колијера и рукава. Стан 
је израђен из једног комада платна, а задржао је и ону исту ширину коју 
је имао док се ткао помоћу разбоја, по чему се тако и зове. Он сачињава 
полеђину кошуље и њен предњи дио, који је на прсима разрезан и не скоп-
чава се. Почев од пазуха па до доњег руба кошуље, и с десне и лијеве стране 
стана, налазе се мали и велики клини. Кошуља нема израженог струка. Ру-
кави налијежу директно на стан, као код свих динарских кошуља. Рукави су 
широки и узуджно ишипкани још у току ткања. Дужина кошуље досеже до 
половине листова ногу. Ниспрснице и колијер, украшени су геометријском 
орнаментиком. Нисприснице су везене следећим техникама веза: прутци, 
крстићи, кривујице, перлице и ковачнице. Поруб нисприснице обашивен 
је бијелом бућмом. Боје везова најчешће су модра, зелена, црвена и жута. 
Колијер кошуље орнаментисан је везом у следећим мотивима: ’водица с 
крстатком’, ’окца’ и ’кола с окцима’.42 У колекцији се чува 11 примјерака 

40 M. Draškić, Narodne nošnje severozapadne Bosne I, 109.
41, M. Draškić, Narodne nošnje severozapadne Bosne I, 155.
42 Раде Ракита, Народна ношња у Јању, Одјељење друштвених наука Грађа књ. XX, 

Академија наука и умејтности Босне и Херцеговине, Сарајево 1976, 23.
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женских кошуља из овога краја. Карактеристична је кошуља под инв. бр. 
1439/I (прилог 1, слика 7).

Женске кошуље змијањске народне ношње израђене су крајем 19. 
вијека. У колекцији женских кошуља Збирке текстила Етнолошког одје-
ље ња у највећем броју су заступљење змијањске женске кошуље и то 39 
примјерака. Израђиване су најчешће од конопљиног платна. Састављене су 
од цијеловитног стана с предње и задње стране, једнаке ширине, обично 
онолико колико је широко брдо на ткалачком стану с хоризонталним про-
резом на глави на пресавијеном дијелу, те вертикалним прорезом на гру-
дима и кратким оковратником. Предњи и задњи дио су спојени с по једним 
клином са сваке стране, и протежу се до испод пазуха. Кошуља је везена 
само у једној боји, тамноплавим везом, и као таква специфична је за читаву 
територију Босне и Херцеговине. Вез око врата зове се колијер, а око рукава 
колијерић. Разрез на грудима је такође обрубљен везом. Тај дио кошуље зове 
се крпица. Рукави и колијер украшени су тракама црвеног памука – маве-
за, а завршавају се ресама, поткићем од плаве вунице. Вез на змијањским 
кошуљама највише је уочљив на зарукављу, на раменима, затим на крпи-
цама. Вез је рађен следећим техникама: прорлак, подвлакно, пруталачка и 
крстачка техника. Везови изведени тим техникама сврставају се у везове по 
броју који се по Јелици Бернадзиковској убрајају у старије технике веза, јер 
су сродније ткању и од њега су, по њеном мишљењу, и постале.43 Основа 
ове технике веза је да се вез изводи с наличја, бројањем жица. Преовладава 
геометријска орнаментика, али се уочава и биљна. Од орнамената доминира 
орнамент ’кола’, који заједно с ’крстом’ чини орнамент ’крст од јабука’. Ка-
рактеристична кошуља из овога краја је под инв. бр. 1423/I (прилог 1, слика 
8), и под инв. бр. 1408/I (прилог 1, слика 9).

Женске кошуље гламочко-граховске ношње израђене су од ланеног 
платна, са широким дугим рукавима и уском јаком око врата. Богато је ве-
зена на прсима и рукавима вуном у четири боје: тамноплавом, црвеном, 
зеленом и жутом. Преовладавају геометријски мотиви, али се уочавају и 
стилизовани вегетабилни. У горњем дијелу рукава ниже шава, обично се на-
шива мавез, односно трака од куповног црвеног платна. Дјевојачка кошуља 
и кошуља младе жене је богато везена свијетлијим бојама. За сваки дан су 
се носиле кошуље с мало веза, док за празнике су облачиле кошуље везене 
свијетлијим бојама. Од 30-их година 20. вијека почиње се употребљавати 
памучно платно. У колекцији се чувају три женске кошуље из овога краја. 
Карактеристичан примјерак је под инв. бр. 1490/I (прилог 1, слика 10).

43 И. Филеки, Колекција везова Босне и Херцеговине у Етнографском музеју у Београду, 
260.
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Кошуље динарско-панонског типа народних ношњи  
из збирке текстила Етнолошког одјељења Музеја  

Републике Српске

У прелазне динарско-панонске кошуље убрајају се оне кошуље које 
по своме кроју, форми израде, мотиву и начину украшавања представљају 
прелазни тип између динарске и панонске кошуље. У тај прелазни тип на-
родне ношње спадају: бањалучко-козарске, тимарско-санске, поуњско-
кнежепољско-козарске и ношње прњаворске жупе. Женска кошуља народне 
ношње из бањалучко-козарске регије састављена је од стана и два доста 
широка клина с обе стране од пазуха до краја кошуље. Стан није исечен 
у струку. Једнаке је ширине од рамена до краја. Иако рукави нису имали 
манжетне, нису били нарочито широки. Нашивани су директно на стан. Око 
изреза за врат, кошуље су имале врло узан колир који се назива огрлица. Све 
су кошуље биле дугачке до глежња. Низ прса, рукаве и около њихових иви-
ца, те на огрлици, биле су везене разнобојним везом геометријског стила, 
техником прутка и подлактице. На ошвама и ивицама рукава, као украс при-
шивене су кратке китице од разнобојног памука. У новијој ношњи, кошуље 
су израђене од куповног памучног платна. Новији облик ношње условио је 
и нови крој у изради кошуље. Кошуља је у новијој ношњи кројена из два 
дијела: кошуља дугачка до струка са суженим рукавима који се завршавају 
капцима с веома широком огрлицом и у доњем дијелу уочава се дугачка на-
брана сукња која се веже у пасу. Кошуље овога типа носиле су католкиње.44 
У фундусу Музеја Републике Српске чува се 6 кошуља из овога краја. 

Женске кошуље тимарско-санске ношње представљају прелазни тип 
између кошуља посавског и данарског типа народних ношњи. Састављена је 
из стана кројена из два дијела, предњег и задњег, и по једног клина са стране 
кошуље који од рамена у правој линији досежу до испод пазуха. Рукави су 
ужи, немају манжетну, али нису ни широки као код динарских кошуља. Ду-
жина рукава је краћа у односу на друге кошуље динарског типа. Специфич-
ност ових кошуља у односу на друге кошуље динарског типа је у изрезу око 
врата. Предњи и задњи дио стана испод врата је сакупљен у ситне наборе, 
а прорез на глави налази се позади на леђима. Прорез се закопчава једним 
дугметом или веже двема петљама. Предњи дио кошуље је четвртасто отво-
рен и везен по ивици директно на платно. Вез на кошуљи је у вегетабилној 
орнаментици са свијетлијим бојама, плавој, црвеној. При дну је нашивена 
бијела чипка израђена, која је производ домаће радиности. У Збирци тек-
стила Етнолошког одјељења чува се пет кошуља које припадају тимарско-
санској ношњи.45 У колекцији се чува пет кошуља из овога краја. Карактери-
стична кошуља је под инв. бр. 4632/III (прилог 1, слика 11).

44 М. Draškić, Narodne nošnje severozapadne Bosne, 6.
45 M. Draškić, Narodne nošnje severozapadne Bosne I, 20.
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Женска кошуља прњаворске жупе које се у овоме крају зове рубина фор-
мирала се под утицајем динарске и панонске народне ношње. Важно је напо-
менути да је народна ношња овога краја престала да се користи у одјевању. 
До Другог свјетског рата је изобичајена. У појединим сјеверним крајевима 
прњаворске жупе доминира динарска кошуља, док се у јужнијим крајевима 
прњаворске жупе према Добоју примјећује рубина. Кошуља динарског типа 
састављена је од стана предњег и задњег, и од четири клина – по два са 
сваке стране. Стан је с предње и са задње стране једнаке ширине од раме-
на до краја кошуље, тако да звонасти облик кошуље наглашавају клинови 
који су у доњем дијелу веома широки. Клинови се са станом састављају на 
начин неуобичајен за динарску планинску ношњу, једним дијелом прелазе 
на раме, тако да се рукави нашивају директно на њих. Рукави су широки, 
а дугачки су обично три четвртине дужине руку. Ове кошуље имају мали 
колијер који се пресавија, што је прелазан елемент, а закопчавају се дугме-
том. Ниспрсњаче су пришивене на предњем дијелу стана који је отворен 
до средине прса. На појединим динарским кошуљама срећемо наборе на 
леђима, што представља утицај посавске ношње. Вез је рађен црном и пла-
вом, и понекад у комбинацији ових боја с црвеном техником провлака. Ор-
наментисана је на рукавима и ниспрсњачи, и то орнаментима кола са ’куки-
цама’, ’гранама’ и ’окцима’. По рукавима су пришивене руже црвене и жуте 
куповне вуне, жути ширит, зелене керице, црвени мавез пришивен бодом 
мачије стопице. На пораменици јавља се црвени мавез и кратке тамноплаве 
потките. На ниспрсњачи се, поред поменутог чивитног веза у орнаментима 
кола и кука, јавља и чипка која се у народу зове увијена жица, испод које је 
пришивено црвено мавез-платно. По дну кошуље на скутима уочљив је вез 
од тамноцрвеног памука. Боја овога веза одваја доњи дио кошуље од горњег. 
По самој ивици скута пришивен је бијели вез од увијених жица или зупчићи 
од платна или златни куповни трачићи. За разлику од кошуља динарског 
типа, кошуље посавског типа у овој ношњи су сјечене у струку. Горњи дио 
кошуље састављен је од стана, предњег и задњег дијела – клинова са сваке 
стране, који се протежу до струка. Доњи дио кошуље састављен је од пет 
ширина беза, један на средини, два са стране и два позади кошуље. Ове 
кошуље су набране у струку позади. Вез на рукавима, ниспрсњачи и колиру 
рађен је од црне вуне, чипкама по дну. При дну се рукави сужавају у ман-
жетне. Главни украс на рукавима је екља-чипка по ивицама. Колир постаје 
широк и нема никаквог веза. По рубу скута кошуље извезена је крстачком 
техником од разнобојног памука уска пруга.46 У колекцији се чува 6 кошуља 
из овога краја. Карактеристична кошуља је под инв. бр. 1456/I (прилог 1, 
слика 12).

Женска кошуља сасинско-љубијске ношње представља прелазни тип 
између кошуље динарског и посавског типа. У старијем типу ове ношње 
кошуља је ткана од конопље или лана, а касније од умјеше, односно лана и 

46 M. Draškić, Narodne nošnje severozapadne Bosne I, 80.
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памука. Почетком 20. вијека израђиване су од домаћег платна које је ткано 
иверањем. Такво платно се обично употребљавало за скуте и рукаве, што је 
било уобичајено и у другим ношњама сјеверозападне Босне. Кројена је од 
стана и клинова који проширују кошуљу у доњем дијелу. Рукави се нашивају 
на клинове и доста су широки. У сјеверним областима распрострањења ове 
ношње, кошуље су готово идентичне са посавским кошуљама. Њихови кли-
нови су шири и завршавају се испод пазуха, гдје се набирају и личе посав-
ским. Рукави су им без манжетна. Кошуље удатих жена везене су на прсима и 
по ивицама рукава, док су дјевојачке украшене и на скутима. Вез је најчешће 
рађен у бијелој, црвеној и црној боји. Такође су кошуље украшаване и хе-
кланом чипком. Израђиване су крстачком техником веза, техником поплет 
и техником на игле. У сасинско-љубијској католичкој ношњи постојала је 
разлика између кошуља које су носиле дјевојке и удате жене. Обје врсте 
кошуља израђене су од лана, конопље, а касније од лана и памука. Почетком 
20 вијека дјевојачке кошуље су израђиване од платна које је ткано иверањем. 
Такво платно се употребљавало за скуте и рукаве. Кошуља је израђена од 
стана уобичајене ширине добијене приликом ткања на ткалачком стану и 
клинова са сваке стране који због своје ширине проширују кошуљу у доњем 
дијелу. Рукави се не нашивају директно на стан, већ на клинове. Рукави су 
широки. Дјевојачке кошуље везене су на прсима, односно на нашивеним 
ошвама, рукавима и скутима. Вез је синџирац у геометријској орнаментици. 
Ивица кошуље је украшена је бијелом хеклом израђеном од ланеног конца. 
Скути кошуље извезене су крстачким везом с црним и црвеним концем. Ор-
наменти се називају гегице, а више њих црни и црвени крстачи. На ивера-
ном задњем дијелу налази се још један ред крстача. На рукавима је израђен 
такозвани велики вез с пруцима и крстићима. Поплет на ивици рукава рађен 
је техником за игле. Орнамент на том великом везу зове се гранчице. Ошве 
су везене техником веза провлака. Око врата ових кошуља најчешће је 
пришивен огро-колир, који се пришивањем уз стан јако набере. Поједине 
кошуље имају за огро куповну платнену шлингу. Кошуље су разрезане на 
прсима, а под вратом се закопчавају петљом и једним куповним дугметом.47 
У колекцији се чува 6 примјерака. Карактеристична кошуља је под инв. бр. 
1455/I (прилог1, слика13).

закључак

Колекција кошуља која се чува у Збирци текстила Етнолошког одјељења 
сакупљана је од 1930. године до данас. Колекција кошуља састоји се од 201 

47 M. Draškić, Narodne nošnje severozapadne Bosne I, 29.
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примјерка. Женских кошуља је 181 примјерак, мушких 20 примјерака. Од 
1930. до 1950. године, сакупљено је 56 примјерака, од 1950. до 1980. годи-
не – 73 примјерка, од 1980. до 2011. године – 52 примјерка. У колекцији 
су у највећем броју заступљене кошуље динарског типа народне ношње 
сјеверозападне Босне, затим кошуље посавског типа, док су у најмањем броју 
заступљене кошуље средњобосанског типа народних ношњи и кошуље град-
ског костима. Колекцијом доминирају дјевојачке и кошуље удатих жена, док 
су младинске кошуље и кошуље које су носиле старије удате жене заступљене 
у мањем броју. На форму односно стил традиционалне кошуље у динарској 
ношњи утицала је култура у којој је живјела и стварала жена везиља.

Све промјене у развоју и форми традиционалног костима, од оног с краја 
19. вијека и до 50-их година 20. вијека, можемо пратити у трансформацији 
саме кошуље. Промјене се односе на материјал, начин израде, орнаментику 
и боје. Највише се промјене уочавају у материјалу и боји веза. Крајем 19. 
вијека кошуље су израђиване од природних материјала (лана и конопље), 
од 30-их година 20. вијека почиње све више да се користи индустријско 
памучно платно, вез се трансформише од сложенијих композиција до јед-
но ставнијих, и све више се употребљавају куповне анилинске боје. На 
кошуљама динарског типа народне ношње, мање се уочавају промјене и 
трансформације материјала и орнаментике, за разлику од кошуља посавског 
и средњобосанског типа народне ношње.
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Danijela Djukanović

COLLECTION OF WOMEN’s DINArIC TypE sHIrTs WITH IN THE LATE 
19TH AND MID-20TH CENTurIEs FrOM THE TExTILE COLLECTION  

OF THE rEpuBLIC OF srpsKA MusEuM ETHNOLOGy DEpArTMENT

Summary

The Shirt Collection, which is part of the Textile Collection of the Ethnology Department, 
has been gathered since 1930. The Shirt Collection consists of 201 items, where 181 are women’s 
and 20 are men’s shirts. The collection consists mostly of shirts belonging to the Dinaric type of 
the northwestern Bosnian folk costumes, followed by shirts of the Posavina type, while very few 
items belong to costumes of the Central Bosnian type and to the traditional urban dress. The col-
lection is dominated by shirts worn by young girls and married women, while there are not many 
bridal shirts and shirts worn by older married women. Any changes in the development and form of 
the traditional costume from the late 19th century through to the 1950s can be observed in the very 
transformation of the shirt. Changes pertain to the material, method of manufacture, ornamentation, 
and colors, the most visible being those in the material and color of embroidery. At the end of the 
19th century, shirts were made of natural materials (flax and hemp), as of the 1930s, industrial cot-
ton fabric was increasingly used, the complex compositions embroidery transformed into simple 
designs, and ready-made aniline colors were more frequently used. In Posavina, the traditional just 
below the knee shirts underwent the transformation early on. The long shirt was replaced by the 
short skirt and skirt – carza in 1930s. This paper aimed to present only a small part of the very rich 
Textile Collection of the republic of Srpska Museum Ethnology Department and the collection of 
women’s shirts. Due to the large number of items, we were not able to present them all by means of 
texts, illustrations and exhibitions, but we have chosen the most authentic and interesting items in 
terms of ethnographic, aesthetic, and social aspects.
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