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УВОД

Нај ста ри јим, ис кљу чи во жен ским, за на ти ма при па да тка ње, а ћи лим, као је дан од еле ме на та тра ди ци-
о нал ног тек сти ла код Ср ба, ње гов је пре сти жан про из вод. у да на шње вре ме ка да се но ви ћи ли ми ви ше  
не из ра ђу ју и не ко ри сте у ен те ри је ру ку ће или ста на те шко је и по ми сли ти да је још до не дав но био 
ре до ван упо треб ни пред мет ко ји је по се до ва ло го то во сва ко до ма ћин ство. Иа ко је про те као ре ла тив но  
кра так пе ри од од ка да су раз бо ји би ли са став ни део кућ ног на ме шта ја, они су по све за бо ра вље ни. 

Са осни ва њем Му зе ја гра да Но вог Са да 1954. го ди не фор ми ра на је зби р ка ћи ли ма ко ја да нас пред ста вља  
зна ча јан део фон да на род не тек стил не ба шти не. она бро ји око 80 дра го це них при ме ра ка, ра ђе них од 
по ло ви не 19. до по ло ви не 20. ве ка, ко ји се чу ва ју у окви ру ет но ло шког оде ље ња, оде ље ња за кул тур ну  
исто ри ју, за ви чај не зби р ке „јо ван јо ва но вић змај“ и за ви чај не зби р ке у Срем ским Кар лов ци ма.  
Нај ста ри ји са чу ва ни ћи лим да ти ра из 1850. го ди не. за по сто ја ње зби р ке ћи ли ма у на шем Му зе ју  
нај ве ћа за хвал ност при па да бив шим ку сто си ма Му зе ја ви ди гр бић Трич ко вић, Мир ја ни Ће лап и Бла жу  
ра ден ко ви ћу. Та ко ђе, по је ди ни при мер ци ко ји се да нас на ла зе би ло у ет но ло шком оде ље њу или у дру гим  
оде ље њи ма, до спе ли су у Му зеј за хва љу ју ћи ра ду ко ле га дру гих про фи ла: исто ри ча ра умет но сти 
(Мир ја на Џе пи на, Љу бо мир ву ја кли ја, Бра ни сла ва Но ва ко вић), ар хе о ло га (див на га чић), исто ри ча ра  
(Жив ко Мар ко вић, Па вле Штра сер) и ет но ло га (ве сна Не дељ ко вић ан ге лов ски, Ти ја на ја ко вље вић  
Ше вић). Сви ћи ли ми иза тка ни су или би ли у упо тре би у срп ским по ро ди ца ма, a за ову из ло жбу  
ода бра на су 54 ре пре зен та тив на при мер ка. 

Иа ко је зби р ка ћи ли ма ре ла тив но бо га та, са вред ним и ста рим при мер ци ма, дра го це ним за из у ча ва ње 
на ше тек стил не ба шти не, ипак се не мо же ре ћи да је она на ста ла си стем ским и сту ди о зним ра дом на 
при ку пља њу и из у ча ва њу вој во ђан ског, од но сно срп ског ћи ли мар ства. Ћи ли ми су нај че шће до би ја ни 
или от ку пљи ва ни узгредно, као ма те ри јал про на ђен по ред дру гих пред ме та или при ли ком те рен ских  
ет но ло шких ис тра жи ва ња. због то га за не ке од њих и не по сто је пот пу ни и про вер љи ви по да ци. Кроз ову 
збир ку, ко ју чи не ћи ли ми из раз ли чи тих де ло ва бив ше СФрј, мо гу се са гле да ва ти ми гра ци о на кре та ња,  
ра ни ја по стој би на да на шњих ста нов ни ка Но вог Са да и око ли не, вре ме и прав ци до се ља ва ња, ме ђу соб ни  
кул тур ни ути ца ји, основ на за ни ма ња њи хо вих вла сни ка, со ци јал ни ста тус и ка рак тер на ро да. 
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Ћи ли ми се раз ли ку ју по функ ци ји, ли ков ним и тех нич ким ка рак те ри сти ка ма. у му зеј ским зби р ка ма 
при сут ни су ћи ли ми раз ли чи тих ти по ва ко ји по ти чу са раз ли чи тих про сто ра. Пи рот ски, ко сов ски и  
бо сан ски ћи ли ми на про стор вој во ди не до спе ли су нај че шће са њи хо вим вла сни ци ма у број ним ми-
гра ци ја ма то ком зад ња три ве ка. Пре се ља ва ју ћи се из сво јих ма ти ца они су до но си ли тка не пред ме те  
ко ји су слу жи ли као узор за но ва тка ња на ста ла на те ри то ри ји на шег гра да и ње го ве око ли не. Ту су и 
ти пич но вој во ђан ски ћи ли ми ко ји су ор на мен ти са ни и на ста ја ли под сред њо е вроп ским и за пад но е-
вроп ским ути ца ји ма. Иа ко се за по је ди не ћи ли ме зна ко их је ткао, на жа лост, за нај ве ћи број ау тор је 
остао не по знат. Тек стил ни пред ме ти су због при ро де ма те ри ја ла и дру гих не по вољ них фак то ра очу ва ни  
у не у по ре ди во ма њем бро ју од оста лих пред ме та при ме ње не умет но сти. На осно ву са чу ва них, у до ма ћој  
ра ди но сти или за нат ски про из ве де них ћи ли ма, мо же се су ди ти о ква ли те ту из ра де, њи хо вој упо тре би, 
си ро ви на ма од ко јих су иза тка ни, уме шно сти срп ских тка ља и о њиховој умет нич кој вред но сти.

oдређивањe иден ти те та сва ког ћи ли ма вр ше но је ком бинованoм ме то дом: по ред до ступ не ли те ра ту ре 
ко ри шће ни су по да ци из ин вен тар них књи га и кар то на ко ји су упо ре ђи ва ни са пред ме ти ма из срод них 
зби р ки дру гих му зе ја у Ср би ји, али и из му зе ја не ких су сед них зе ма ља. Из у зет но ко ри сне ин фор ма ци је  
ко је су по слу жи ле за иден ти фи ка ци ју до би је не су то ком ис тра жи вач ког ра да на те ре ну, у раз го во ри ма  
са тка ља ма и са рад ни ци ма. Ли те ра ту ра о ћи ли мар ству је ре ла тив но број на и обим на. По ред ре пре зен-
та тив них, мо но граф ски ура ђе них књи га, дра го це ни су и тек сто ви об ја вље ни у број ним пе ри о дич ним  
пу бли ка ци ја ма. о зна ча ју ћи ли ма мо же се су ди ти и на осно ву са чу ва них до ку ме на та прав но имо вин ског  
ка рак те ра, те ста ме на та и уго во ра о по кло ну, где се они на во де од мах по сле нов ча них вред но сти,  
дра го це них ме та ла и на ки та.

Иа ко се ћи ли ми ре ла тив но че сто из ла жу у раз ли чи тим му зе ји ма, они увек иза зи ва ју ве ли ку по зор ност  
и ин те ре со ва ње ка ко струч не јав но сти та ко и гра ђан ства. до са да зби р ка ћи ли ма на шег Му зе ја  
ни је пред ста вља на ши рој пу бли ци, сем по је ди нач них при ме ра ка. На овај на чин му зеј ска пу бли ка би ће  
у при ли ци да по гле да ове ре пре зен та тив не при мер ке на ше жен ске ра ди но сти и да стек не увид у  
бо гат ство и ра зно ли кост зби р ке ћи ли ма на шег Му зе ја, а све у ци љу про мо ци је и да љег из у ча ва ња  
ћи ли мар ства. Циљ нам је да овом из ло жбом да мо до при нос по зна ва њу на ше на род не кул ту ре и ства ра ла штва,  
као и да ука же мо на ле по ту ћи ли мар ског ру ко тво р ства и пре и мућ ства ко ја ба вље ње овим ру ко твор ством  
до но се, а та ко ђе и да омо гу ћи мо бо ље ва ло ри зо ва ње ћи ли ма као пред ме та не са мо у кон тек сту на род не  
ра ди но сти не го и у ши рој умет нич кој ко но та ци ји и да та ко да мо до при нос об но ви ове не ка да зна чај не  
жен ске де лат но сти. 
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за це ло ку пан из глед по став ке  
за хвал ност при па да кон зер ва то ру 
тех ни ча ру, Не вен ки Ба шић, која 
је, сво јим ре ста у ра тор ским и кон-
зер ва тор ским ра дом, омо гу ћи ла да 
се ћи ли ми из зби р ки по ка жу у њи-
хо вом пра вом све тлу, По кра јин-
ском за во ду за за шти ту спо ме ни ка 
кул ту ре и Не вен ки Ба шић за ми кро-
скоп ско од ре ђи ва ње ма те ри ја ла  
по јед ни них ћи ли ма, ате љеу 61  
за ре кон струк ци ју јед ног ћи ли ма,  
удру же њу тка ља Но вог Са да за  
из ра ду два де се так ћи лимака са 
ода бра ним мо ти ви ма са му зеј ских 
ћи ли ма и Се кре та ри ја ту са кул ту ру  
гра да Но вог Са да ко ји је фи нан-
сиј ски по др жао овај про је кат.

Сл. 1  Ли tе ра tу ра из обла сtи 
ћи ли мар сtва
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Сл. 2  Ћи лим у ен tе ри јер ном уре ђе њу ку ће, dе tаљ са 
из ло жбе „Вез pо pи сму – Pи смо pо ве зу“ Му зе ја gра dа Но воg 
Са dа, За ви чај на зби р ка у Срем ским Кар лов ци ма 2010. (gоре) 
Ћи лим у ене tри јер ном уре ђе њу бач ке се о ске ку ће, му зеј ска 
ре кон сtрук ци ја, Му зеј gра dа Но воg Са dа, Зби р ка сtра не 
умеt но сtи, 2008. (лево)
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НАЗИВИДЕФИНИСАЊЕЋИЛИМА

од у век је по сто ја ла же ља за ле по том, за ства ра њем ле по те и же ља да се чо век ле по том окру жи. Из 
та квог јед ног хте ња чо век је ство рио и тка ни ну ко јом се ни је са мо слу жио не го је њом и укра ша вао 
сво је ста ни ште, про стор у ко ме је бо ра вио. 

јед на од гра на на род не ра ди но сти и на род не умет но сти ко ја се ба ви из ра дом тек сти ла (lat: te xe re – 
тка ти) је сте ћи ли мар ство. глав ни про из вод ћи ли мар ства, ко је об у хва та и тка ње дру гих про из во да  
по пут тор би, пре га ча, гу бе ра, по ња ва, по ња ви ца, по кро ва ца, ле пе до ва (ко мар ни ка), огр та ча, ја стуч ни ца,  
кр па ра, ста за, под ме та ча, до зид ни ца, је сте ћи лим по ко ме је ова област при вре ђи ва ња и до би ла на зив.  
Ћи лим ско тка ње се на зи ва још „го блен ско тка ње“, „та пи се риј ско тка ње“ или „рипс“ тка ње. 

Ћи лим као је дан од нај мар кант ни јих еле ме на та тра ди ци о нал ног тек сти ла, део је срп ске ма те ри јал не  
кул ту ре на ста јао не са мо на се лу, не го и пре све га у град ским сре ди на ма. Сва ка и осред ње богата 
срп ска ку ћа има ла је по не ки ћи лим. 

Иа ко је ћи лим на из глед јед но ста ван пред мет, он се раз ли чи то де фи ни ше. у осно ви свих тих де фи ни ци ја  
је су тка ни на, на чин из ра де и ње го ва упо тре ба. Ћи лим је тка ни на пра во у га о ног об ли ка раз ли чи тих 
ди мен зи ја са ста вље на из јед ног или ви ше де ло ва, из ра ђе на тех ни ком кле ча ња, чун ка ња, а по не кад и 
чво ро ва ња. М. Ма луц ков сма тра да је ћи лим: ...ве ћи на pре крив ки за pоd, без об зи ра dа ли су dо ма ће 
или фа брич ке pро из воd ње. у свом по ја шња ва њу пој ма ћи лим она под на род ним ћи ли мом Ср ба у 
вој во ди ни под ра зу ме ва ...pре кри вач, за сtи рач, gлаt коg tка ња, са dва ли ца, ра ђен на раз бо ју, чи је су 
основ не tех ни ке (и ви зу ел не) оd ли ке уз dу жне pру gе, ко је се pо кла pа ју са ни tи ма осно ве.1 раз ли чи та 
ту ма че ња пој ма ћи лим да је и ј. Бе ло вић-Бер над зи ков ска. Под тим пој мом она под ра зу ме ва на роd ни саg 
оd ов чи је ву не и про сти рач, на во де ћи од мах и тер мин ki lim.2 у Ср би ји се ћи ли ми ма на зи ва ју тка ни не 
ве ћих ди мен зи ја раз ли чи то обо је не и ор на мен ти са не, без об зи ра на тех ни ку тка ња. де фи ни шу се 
још и као ша ре не ву не не тка ни не ра зних ди мен зи ја ко је слу же као про сти ра чи за под, пре кри ва чи 
на сто ло ви ма и по сте ља ма, укра си на зи ду, ко је де ли мич но по кри ва ју по вр ши ну по да и зи да и ни су  
при чвр шће не за под ло гу.3 

1 Ма луц ков, Мир ја на, Ћи ли мар сtво Ср ба у Вој во dи ни, Му зеј вој во ди не, Но ви Сад 2003, 13, 110. 
2 Be lo vić-Ber nad zi kow ska, Je li ca, Gra gja za teh no loš ki rječ nik ruč nog ra da, sa ra je vo 1906, 68.
3 То ја га, ва сић, Љи ља на, Pи роt ски ћи лим, Ниш 1987, 5; Ve li ki kuć ni sa vet nik, edi ci ja ve li ki sa vet ni ci, Be o grad 1972, 316.
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Ћи ли ми pреd сtа вља ју сли ков-
но pи смо: они су не са мо из раз 
умеt нич коg сtва ра ла шtва и 
ижи вља ва ња pо је dи них же на и 
dе во ја ка не gо су у њи хо вим ша-
ра ма оне че сtо из но си ле и dо-
жи вља ва ња сво је сре dи не и ин-
tим на, лич на и ко лек tив на осе-
ћа ња и pре жи вља ва ња.4 раз вој 
ћи ли мар ства у по је ди ним цен-
три ма, као што је Ста пар, до вео  
је и до про ме на у зна че њу ре чи 
ћи лим. Тер мин ћи ли мац, пре-
крив ка за ма ње све ча не на ме не, 
за ме њен је реч ју ћи лим, а од но си  
се на вр хун ски ћи ли мар ски 
pро из воd, pо лу за на tлиј ску из-
ра ђе ви ну, ко ја је на ру чи ва на и 
из во ђе на за pро dа ју.5

По сто је и раз ли чи та ту ма че ња на стан ка ре чи ћи лим. она је у упо тре би од 16. ве ка, а по ти че од тур-
ске ре чи ki lim ко ја сво је ко ре не има у пер сиј ској ре чи gi lim или ge lim чи је бив ство ва ње се мо же пра-
ти ти све до 10, од но сно 11. ве ка. од но си се ис кљу чи во на глат ко тка не пре кри ва че. оно што се мо же  
са си гур но шћу твр ди ти и у че му се сла жу сви ко ји су се ба ви ли те мом ћи ли мар ства је сте да је на зив  
при хва ћен за јед но са тех ни ком тка ња од на ро да Ма ле ази је, пу тем тр го ви не или цир ку ла ци јом  
„мо де ла“ ме ђу тка ља ма.6 М. дра шкић та ко ђе на во ди да је реч ћи лим тур ског по ре кла, али да по ти че 
од ре чи ci li cia ко ја озна ча ва ко стрет ки ли киј ске ко зе (Ки ли ки ја област у Ма лој ази ји) од ко је су 
пра вље не гру бе тка ни не за огр та че, по кри ва че и др.7

Пред ме ти слич ног опи са на про сто ру ко ји на се ља ва срп ски на ци о нал ни кор пус по сто ја ли су и  
ра ни је, али под дру гим на зи ви ма. ове тка ни не у ра ни јим пе ри о ди ма на зи ва не су кар пе та, ха ли ја, ве ле нац,  

4 Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 73; Фи ли по вић, Ми лен ко, вој во ђан ски ћи ли ми у на род ним оби ча ји ма, Збо р ник Ма tи це срp ске, 
Се ри ја дру штве них на у ка 2, Но ви Сад 1951, 77. 

5 Идво ре ан-Сте фа но вић, Бра ти сла ва, Tех ни ка tка ња ћи ли ма коd Ср ба у Вој во dи ни, Му зеј вој во ди не, Но ви Сад 2009, 59.
6  Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 13.
7 дра шкић, Ми ро слав, Ћи ли мар сtво у Ср би ји, ка та лог, ет но граф ски му зеј, Бе о град 1967, 4.

Сл. 3  Ћи лим у ку ћи Са ве Мо gи на, Но ви Саd, 1907.
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та пе тен (ta pe ten, ta pe to), чер га 
(цер га, tze r gan)...8 ву не ну тек-
сти ли ју под на зи вом кар пе та 
(car pet ta) спо ми њу М. Фи ли по-
вић, Б. вла дић-Кр стић, в. Хан 
и Ђ. Пе тро вић. Сам на зив је  
ве не ци јан ски тер мин ита ли јан-
ско-шпан ског по ре кла са грч ком  
осно вом.9 Слу жи ла је за pо кри-
ва ње клу pа, кре ве tа и за pо кри-
ва ње pри сpа ва њу. До сре dи не 
15. ве ка би ла је из ра ђи ва на је-
dи но оd ву не, а оd tа dа pо чи-
њу dа се ја вља ју и кар pе tе tка-
не оd ку dе ље.10 Сви опи си по ме-
ну те кар пе те упу ћу ју на за кљу-
чак да се ра ди о тка ни ни та њој 
од ћи ли ма, са ма ње ор на мен ти-
ке ко ја у мно го ме ли чи на pо ња-
ви це или ша ре ни це. у ду бр ов-
ни ку се по ми њу као tur che sco, што би тре ба ло да зна чи да по ти чу са бал кан ског под руч ја тур ске 
ца ре ви не. По ред то га ис ти че се и да је на зив кар пе та знат но ста ри ји од на зи ва chi li mo.11 за ћи лим се 
по не кад ко ри сте и дру ги из ра зи као што су те пих, чар шав, чу па вац, пре кри вач, про сти рач, по кри вач, 
саг, ве ле нац, а за оне ма њих и ужих ди мен зи ја ко ри сте се и тер ми ни ста за, по ња ва, по ња ви ца, ћи ли-
мак, ла уф-те пих, те пих-трч ка ли ца...12

8 Pe tro vić, Đur đi ca, Za pi si o cer gi (čer gi), Zbor nik za na rod ni ži vot i obi ča je Ju žnih Slo ve na, knj. 49, Za greb 1983, 483–504; Ма луц ков, 
Ћи ли мар сtво .., 106.

9 Пр ви пут се по ми ње 128. г. н. е. Фи ли по вић, Ми лен ко, Ћи ли ми и ћи ли мар ство у на шим зе мља ма до сре ди не XiX ве ка, Гла сник 
зе маљ скоg му зе ја у Са ра је ву, Но ва се ри ја, св. Xii, sarаjevo 1957, 184; вла дић-Кр стић, Бра ни сла ва, Ћи ли мар ство у Бо сни и Хер це-
го ви ни, При лог про у ча ва њу ста рих тка ња у Бо сни и Хер це го ви ни, Гла сник Зе маљ скоg му зе ја Бо сне и Хер це gо ви не, Но ва се ри ја, св. 
XXXii/1977, Са ра је во 1978, 231; Han, ve re na, ori jen tal ni pred me ti u re ne san snom du brov ni ku, Pri lo zi za ori jen tal nu fi lo lo gi ju i isto-
ri ju ju go slo ven skih na ro da pod tur skom vla da vi nom, sv. 6–7, 1956/57, sa ra je vo 1958, 3;  Пе тро вић, Ђур ђи ца, Сред њо ве ков ни ву не ни 
по кри ва чи, Сим pо зи јум Се о ски dа ни Сре tе на Ву ко са вље ви ћа III, При је по ље 1976, 362.

10 Пе тро вић, Сред њо ве ков ни ву не ни по кри ва чи, ... 362.
11 дра шкић, Ћи ли мар сtво..., 8–9.
12 Су бо тић, Сав ка, О на шим на роd ним tка ни на ма и ру ко tво ри на ма, се па рат, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1904, 55.

Сл. 4  Ћи лим је че сtо слу жио као dе ко р за фо tо gра фи са ње: dе ца у 
се лу Гр gе tеg 30-их gо dи на 20. ве ка
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од ре ђи ва ње ста ро сти ћи ли ма спа да у нај те жи део ње го ве иден ти фи-
ка ци је. за раз ли ку од пред ме та од дру гих ма те ри ја ла по пут ке ра ми-
ке, ме та ла, ста кла, на ко ји ма је од ре ђи ва ње ме ста по ре кла и ста ро сти  
че сто ути сну то на сам пред мет у ви ду жи га, уре за или пе ча та, код 
ћи ли ма за иден ти фи ка ци ју слу же ис кљу чи во ша ре. Ша ре су је зик 
ко јим ћи лим го во ри. оне го во ре ода кле пред мет по ти че и ка да је  
ра ђен, а че сто и ко га је ра дио. оне го во ре у ко ју свр ху је ћи лим ткан 
и ко ме је био на ме њен. По ша ра ма да ва ни су и на зи ви по је ди ним  
ћи ли ми ма (ве нац, ку ти ји це, кор ња ча, ба шта ...). 

Сл. 6  Ћи ли мом 
pре кри ве на клу pа 
у вој во ђан ском 
dворишtу

Сл. 5  Дра gо мир Ко ва че вић 
са си ном Pа влом-Pа јом, 

Кру ше dол ски Pр ња вор, 1947. 
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УПОТРЕБАИЗНАЧАЈЋИЛИМА

је дан од пред ме та ко ји је од дав ни на слу жио чо ве ку, пре све га за за шти ту од хлад но ће био је ћи лим. 
Функ ци ја ћи ли ма, ко ја је ви ше на мен ска, кроз ве ко ве се мењала: oд ис кљу чи во упо треб не уло ге, пре ко  
де ко ра тив не и естет ске, да би ћи лим да нас по стао ис кљу чи во де ко ра тив ни пред мет ко ји се углав ном 
чу ва из емо тив них, по ро дич них раз ло га или као му зеј ски пред мет. 

Са ста но ви шта функ ци је ћи ли ми се де ле на рад не и све ча не. у рад не спа да ју они ко ји су ко ри шће ни 
сва ки дан би ло за де ко ри са ње жи вот ног про сто ра или за по кри ва ње чо ве ка, ње го вог ле жа ја, а не ка да  
и за об ла га ње це лог ста ни шта. Све ча ни ћи ли ми, нај че шће део де во јач ке спре ме, има ли су по се бан 
трет ман чу ва ња, а ко ри шће ни су у нај све ча ни јим породичним тренуцима, као и за свечану опре му 
кре ве та у „пред њој“ со би вој во ђан ске ку ће. 

Сл. 7  Де ко ри сан ра dи о нич ки ам би јенt обу ћа ра Ми ла на Наd лач коg, 1943.
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од у век су ћи ли ми ма укра ша ва ни до мо ви, а њи хо ва основ на свр ха је сте то плот на и звуч на изо ла ци ја.  
Шти ти ли су од хлад ног по да и зи да, слу жи ли као мек ша под ло га за при јат ни је хо да ње и убла жа ва ли 
спољ ну и уну тра шњу бу ку. По је ди ни при мер ци ко ји се чу ва ју у Му зе ју пред ста вља ли су део укра-
сног ен те ри је ра и то онај нај лук су зни ји; ка че ни су на зид, обич но из над кре ве та и по ста вља ни су  
са мо у спе ци јал ним, све ча ним при ли ка ма (као што је до ла зак ва жних го сти ју). 

Сл. 8  Ћи ли мом за сtр tи сtо и зиd на pра зник у имућ ној ма ра dич кој pо ро dи ци, 1929.

Ћи лим је био из у зет но це њен де ко ра тив ни пред мет и у гра ђан ској по ро ди ци 19. ве ка. за слу ге за ту  
чи ње ни цу при па да ју Сав ки Су бо тић ко ја је би ла ус хи ће на по кло ном у ви ду срп ског плат на и ћи ли мо-
ва до би је них од све кр ве у до брин ци ма (Срем) 1851. го ди не, а ко је је ис ко ри сти ла у уре ђе њу го стин ске 
со бе, на кон отва ра ња адво кат ске кан це ла ри је у Но вом Са ду. ...Pро сtр ла сам ћи ли ме pо pо сtе ља ма, pо 
pа tо су, а јеd ним сам за сtр ла сtо; pа и на зи dо ве сам pри ко ва ла не ко ли ко.13 Сав ка Су бо тић је има ла 
до вољ но хра бро сти, сме ло сти и осе ћа ја за ле по ту и на ци о нал но да то ура ди иа ко у вре ме ну у ко ме је 
жи ве ла то ни је би ла прак са. Наиме, у то време имућ не српске по ро ди це сво је до мо ве опре ма ле ис кљу-
чи во тек сти ли ја ма на ба вља ним у та да шњим мод ним цен три ма Пе шти, Бе чу, Па ри зу, па и у ру си ји. 

13 Су бо тић, Сав ка, о на шим на род ним тка ни на ма, Ле tо pис Ма tи це срp ске, књ. 223–228, св. i–vi, Но ви Сад 1904, 3; Цвет ко вић, 
Ма ри на, Тра ди ци ја као ин спи ра ци ја де лу Сав ке Су бо тић, Збо р ник, но ва се ри ја 02/2006, Музејa pри ме ње не умеt но сtи, Бе о град 
2006, 055–057.
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По ста вља њем ћи ли ма на зид у пот пу но сти до ла зи до из ра жа ја сва ње го ва умет нич ка вред ност. 
у вој во ди ни ћи лим је слу жио за пре кри ва ње ле жа је ва, клу па и сто ло ва за раз ли ку од оста лих де ло ва  
Ср би је где је ћи лим чи нио глав ни де кор на по до ви ма и на уну тра шњим зи до ви ма. Че сто је ћи лим та ко  
леп да хо да ње по ње му пред ста вља го то во грех. Ко ли ко је ћи лим био це њен го во ри и при ча ко ју  
је за бе ле жи ла М. Ма луц ков по ко јој је мај ка, ина че из Ме ле на ца, ћи ли ме по кло ње не си ну ко је је  
за те кла на по ду, узе ла и вра ти ла да их она чу ва.14 у 
про сто ри ји у ко јој се стал но жи ве ло, у ко јој је би ла  
зи да на пећ, ћи ли ми ма из јед не по ле и скром ни је де ко-
ра ци је пре кри ва на је и клу па око пе ћи. Ме ђу тим, кра јем  
19. ве ка, под за пад но е вроп ским ути ца јем, и у вој во ди ни  
ћи лим се све че шће ко ри сти као под ни за стор. 

Из ра да ком пле та ћи ли ма (два за кре ве те, је дан за под, 
је дан за сто) по ста је кра јем 19. ве ка све че шћа прак са  
(каt. 50). у то вре ме се чак из ра ђу ју ком пле ти ко ји 
по ред већ по ме ну тих пред ме та са др же сто ре и за ве се 
(каt. 54). По пра ви лу то су де ло ви де во јач ке спре ме. 
ова по ја ва је ве за на нај пре за град ску сре ди ну и срп ску  
гра ђан ску по ро ди цу. 

По ред у вој не свр хе (у тур ско вре ме ма сов но су ко ри-
шће ни за об ла га ње при вре ме них ша то ра и на стам би  
и за по кри ва ње ко ња) ћи ли ми су тка ни и из ре ли-
гио зних раз ло га, на ро чи то они ма њих ди мен зи ја. На 
њи ма су Тур ци и дру ги му ха ме дан ци, за вре ме мо-
ли тве, кле ча ли и мо ли ли се ала ху.15 Ћи лим је че сто 
да ри ван и хри шћан ским бо го мо ља ма као спо мен за 
пре ми ну ле, а они са ре ли гиј ском ор на мен ти ком има ли  
су сво је по себ но ме сту у ку ћи и пред ста вља ли су на 
не ки на чин амај ли је ко је су на сле ђи ва не и од ко јих 
су се чла но ви до ма ћин ства, од но сно по том ци, рет ко 
и те шко одва ја ли. 

14 Јеd на Ме лен ки ња (ро ђе на 1924. gо dи не) pо ка за ла јој је pар ћи ли ма за ко је је ре кла: „А ови су би ли у Аме ри ци“, и pо сле об ја сни ла. 
Њен син је tе ћи ли ме оd нео у Ка на dу, gdе је жи вео, а ка dа је ма tи оtи шла у pо се tу, за tе кла их је на pо dу... На pи tа ње за шtо 
ћи ли ми ни су на кре ве tу, син је оd gо во рио dа сна ја tо не же ли... Мај ка је ћи ли ме узе ла да их она са чу ва, по што ни је ве ро ва ла да 
ће то син учи ни ти. она је уло жи ла су ви ше тру да да би до зво ли ла та кво пот це њи ва ње сво га ра да. Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 8.

15 mar ja nov, e, Ći lim u ku ći, zla to u ku ći, Gra đan ski list, broj 1609, no vi sad, če tvr tak, 12.05.2005, 8.

Сл. 9  Ћи лим на ме сtу gdе је био gроб 
Све tоg Са ве у ма на сtи ру Ми ле ше ва
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Тка ље су из ра ђи ва ле ћи ли ме за соп стве не по тре бе, 
за по клон тре ћем ли цу или за про да ју. Ћи ли ми су да-
ро ва ни и то не са мо чла но ви ма по ро ди це, нај че шће  
на след ни ци ма, не го и они ма за ко је се сма тра ло да 
за вре ђу ју та кав по клон. до би ја ње ћи ли ма на дар 
зна чи ло је огром но по што ва ње од стра не да ро дав ца.  
У оно вре ме су же не сма tра ле dа је сра мо tа dа 
сво је ру ко tво ри не pро dа ју, а ин tе ли gен ци ја их ни је 
ни tра жи ла. Чо век је мо gао dо ћи dо tих ру ко tво-
ри на са мо на tај на чин, ако их је dо био на dар.16 
другачије схва та ње за бе ле жио је на Фру шкој го ри 
М. Шка рић.17 

Ћи ли ми ма су укра ша ва ни и про сто ри у ко ји ма су 
одр жа ва не свет ко ви не по пут свад би и ис пра ћа ја или 
до че ки ва ња зна чај них го сти ју. По чет ком 19. ве ка,  
раз во јем на ци о нал не све сти и ро до љу бља ћи ли ми 
по ста ју и пред мет пре сти жа. По ста ју не из о став ни 
де ко ри на јав ним, по ли тич ким, вој ним, спорт ским 
и оста лим ма ни фе ста ци ја ма. Њи ма се опре ма ју кра-
љев ске и ар хи је реј ске ре зи ден ци је и ва жне др жав не  
ин сти ту ци је. На ро чи то су их по што ва ли чла но ви 
кра љев ске по ро ди це Ка ра ђор ђе вић. за вре ме њи хо ве  
ди на сти је ћи ли ми су би ли оба ве зан украс и у На-
род ној скуп шти ни. (Сл. 12) Ко ли ко је не ка да ћи ли-
мар ство би ло це ње но го во ри и на руџ би на за из ра ду  
ве ли ког ћи ли ма од 11 ар ши на (7х7 м) и не ко ли ко 
ма њих, за кра љев ско вен ча ње и кр ште ње пре сто ло-
на след ни ка Ка ра ђор ђе ви ћа 20-их го ди на 20. ве ка.18 
По не кад су ста вља ни као де кор и по за ди на за фо-
то гра фи са ње. То се на ро чи то од но си на вен ча не и 
свад бе не фо то гра фи је.

16 Су бо тић, Сав ка, О на шим на роd ним tка ни на ма .., 5.
17 Шка рић, Ђ. Ми лош, Жи воt и оби ча ји „pла ни на ца“ pоd Фру шком gо ром, Бе о град 1939, 39. 
18 здрав ко вић, дра ги ша, Pи роt ско ћи ли мар сtво, Ниш 1924, 29.

Сл. 10  Са чу ван ћи лим у pо ро dи ци Pе tрић 
у Ле dин ци ма, 2013. (фо tо: Д. Мар ко вић)
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Пре про да јом ћи ли ма ба ви ли су се по сред ни ци ко ји су пре но си ли на руџ бе, по ру ке, ус по ста вља ли 
кон так те из ме ђу по ру чи о ца и тка ља и вр ши ли ди стри бу ци ју на ру че не ро бе. зна чај ћи ли мар ства 
као при вред не гра не ти ме је ве ћи ако се има на уму чи ње ни ца да је оно би ло обе леж је углав ном  
си ромаш ни јег де ла ста нов ни штва и жен ског све та ко ји ма је то че сто био је ди ни из вор при хо да. 

Не ста ја ње ћи ли ма из кућ ног ен те ри је ра по ве за но је са исто риј ским, по ли тич ким, еко ном ским и кул-
тур ним при ли ка ма и усло вља ва њи ма. оп ста нак ћи ли ма кроз исто ри ју био је ви ше стру ко оте жан и 
угро жен. На и ме, тка ни на као ор ган ска ма те ри ја под ло жна је про па да њу. При том, и са мо ко ри шће ње  
ћи ли ма у сва ко днев ном жи во ту до во ди до ње го вог по сте пе ног про па да ња. за по ста вља ње ћи ли ма 
као де ко ра тив ног пред ме та на мет ну то је и мод ним трен до ви ма, ме ња њем уку са, на ви ка или про ме на 
ка ко у дру штве ном та ко и при вред ном уре ђе њу. Њи хо ва упо тре ба да нас се све ла пре кри ва ње клу па,  
углав ном у дво ри шту или на те ра са ма и на де ко ри са ње ет но ку ћа, ет но ре сто ра на, уго сти тељ ских 
обје ка та на са ла ши ма, као и из ло жбе них штан до ва на ра зним ет но ма ни фе ста ци ја ма. (Сл. 14)

Сл. 12  До чек кра ља Алек сан dра I Ка ра ђор ђе ви ћа у Но вом Са dу 
1920. gо dи не и краљ у На роd ној скуp шtи ни укра ше ној ћи ли ми ма, 
у Бе о gра dу 1931. 

Сл. 11  Вен ча ње кра ља Алек сан dра 
Обре но ви ћа и Дра gе Ма шин, 
Бе о gраd, 1900. 
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Сл. 13  Ћи ли ми као dе кор у еt но 
ку ћи у Де ро ња ма

Сл. 14  Ћи ли ми на из ло жбе ном 
шtан dу у Ири gу на 
„Pу dар ским dа ни ма“, 2013. 
(фо tо: Д. Мар ко вић)
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ПОРЕКЛОИИСТОРИЈАТРАЗВОЈАЋИЛИМАРСТВА

Шtо је ве ћи gа зdа, ћи лим му је tа њи. 
(пер сиј ска по сло ви ца)

Мно ге кул ту ре про на ла зак тех ни ке тка ња сме шта ју на сам по че так соп стве не 
исто ри је. аси р ци ту част при пи су ју кра љи ци Се ми ра ми ди, егип ћа ни бо ги њи 
Изис, ста ри гр ци ати ни, ри мља ни Ми нер ви, а Сло ве ни Мо ко ши, за штит ни ци 
жен ских по сло ва ко ја је пред ста вље на са пре сли цом и ву ном.19 у хри шћан ској 
ре ли ги ји за штит ник тка ча је св. Спи ри дон (12/25. де цем бар).20

Иа ко је о ћи ли мар ству до ста пи са но још увек се не мо же са си гур но шћу го во ри ти  
о ње го вој пра по стој би ни, са мим за че ци ма и на чи ну и вре ме ну пре но ше ња на  
на ше про сто ре. док јед ни сма тра ју да је до шло са Ис то ка, из Пер си је пре ко Тур ске,  
М. Фи ли по вић сма тра да га је би ло и пре до ла ска Ту ра ка, а К. Ко стић твр ди  

да је ау тох то но, да је на ста ло у сред-
њем ве ку, а да се ка сни је са мо уса вр ша-
ва ло.21 до дат не не до у ми це уно се ис тра-
жи ва чи ткач ке ве шти не ко ји сма тра ју да 
је ње на по стој би на у егип ту ода кле је 
пре не се на у ази ју, па у евро пу.22 

19 Име Мо ко ша са чу ва ло се до да нас у фол кло ри сти ци ру си је и озна ча ва же ну ко ја се ја вља за вре ме ве ли ког по ста, оби ла зи ку ће 
и над гле да пре ље. ако се окре ће че крк у ру са на се ве ру, па за шкри пи они кажу да то Мо ко ша пре де. ако пак не ко нео стри же но 
јаг ње из гу би ву ну, каже се да га је Мо ко ша остри гла. за то се крај ма ка за но ћу оста вља пра мен ву не као по ну да Мо ко ши. va si ljev, 
spa so je, Mi to lo gi ja i re li gi ja drev nih Slo ve na, Be o grad 2003, 113.

20 Све tи Сpи ри dон Tри ми tун ски ро ђен је на Ки пру (270–346), а про сла вља се 12/25. де цем бра. Пре ма на род ном ве ро ва њу пр ви је на-
пра вио зе мља ни ло нац, вре ћу, а за тим и ко шу љу. за то га про сла вља ју грн ча ри, му тав џи је и тка чи. Ње го ве мо шти чу ва ју се на Кр фу. 
Пе ти је вић, алек сан дар, Ико не све тог Спи ри до на у му зеј ским збир ка ма, тра го ви јед ног све ти тењ ског кул та, Сtруч ни скуp – Све t
лосt оd све tло сtи – хри шћан ски са крал ни pреd ме tи у му зе ји ма и збир ка ма Ср би је, збо р ник ра до ва, Ниш 16–17. мај 2013, 55–90.

21 Фи ли по вић, вој во ђан ски ћи ли ми ..., 179–194; Пет ко вић, Ми ли ца, влат ко вић, рад ми ла, Pи роt ски ћи лим, ка та лог,  Бе о град 1996, 13.
22 Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 21, 135; Шо бић, ј, зби р ка пи рот ских ћи ли ма ет но граф ског му зе ја у Бе о гра ду, Збо р ник Еt но gраф скоg 

му зе ја у Бе о gра dу 1901–1951, Бе о град 1953, 101–115; дра шкић, Ћи ли мар сtво .., 4–5; вла дић-Кр стић, Б, Ћи ли мар ство у Бо сни и 
Хер це го ви ни, ... 231.

 
 
 
Сл. 15  Мо ко ша (Мо ку ша, Мо кош) 
за шtиt ни ца жен ских pо сло ва у 
сло вен ској ми tо ло gи ји (раd Мар ка 
Ме ми ћа Ма ше) 
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Тка ње у егип ту би ло је по зна то и ра ни је, али са чу ва ни по-
да ци из 15. в. п. н. е. ука зу ју да је Тут мос iii (вла дао егип-
том 1486–1425. г. п. н. е.), са јед ног од рат них по хо да, до вео 
тка че Си риј це и до нео ве ли ки вер ти кал ни раз бој, као свој 
раt ни pлен и tа ко за сно вао pро из воd њу лук су зних ша ре-
них tка ни на.23 

за че ци и раз вој пра ћи ли мар ства уско су ве за ни са ства ра-
њем стал них на стам би, али и са Но ма ди ма ко ји су сте че-
на зна ња ка да је тка ње у пи та њу но си ли са со бом. На про-
сто ри ма Па нон ске ни зи је, око 1600. г. п. н. е, у фа зи ра ног 
брон за ног до ба, до шло је до ства ра ња ва тин ске кул ту ре. 
ова за јед ни ца се усред сре ди ла на об ра ду зе мљи шта и жи-
ве ла ис кљу чи во од при но са окол них њи ва и ис па ше што 
је до ве ло, из ме ђу оста лог, и до раз во ја ткач ке де лат но сти. 
То по твр ђу ју број ни ар хе о ло шки на ла зи ору ђа и алат ки.24 

Пи са на све до чан ства из нај ра ни јих пе ри о да на во де ћи лим 
са мо као тка ни ну у функ ци ји по кри ва ча или пре кри ва ча, 
али не и на чин из ра де и тех ни ке тка ња. Цр теж са ва зе из 
Шо пр о ња у Ма ђар ској из 7. в. п. н. е. је дан је од нај ста-
ри јих при ка за тка ња у па нон ском де лу евро пе на ко ме се  

ви де жен ски ли ко ви ка ко пре ду и тка ју.25 (Сл. 18) за нај ста ри је са чу ва не при мер ке ра ђе не ћи лим ском 
тех ни ком сма тра ју се ву не ни пре кри ва чи на ђе ни у за ле ђе ним скит ским мо ги ла ма гор њег ал та ја,  
да ти ра ни у 6. и 5. в. п. н. е.26 

Из не што ка сни јег пе ри о да (по ло ви на 5. ве ка) са чу ван је за пис грч ког исто ри ча ра При ску са ко ји је 
на пи сао ... ка ко је за pа зио сло вен ске же не са dо њеg Ду на ва, gdе је на роd ни вез tра dи ци о на лан већ 
хи ља dу gо dи на, ка ко ве зу ша ре ни вез у фи но, бе ло као снеg, руч но tка но ла не но pлаt но, dок Гр ки ње 
у tо вре ме овом ра dу ни су би ле вич не.27 

23 Идво ре ан-Сте фа но вић, Бра ти сла ва, раз вој тех ни ке и ала та за уна пре ђе ње тек стил ног влак на, Раd Му зе ја Вој во dи не, 53, Но ви Сад 
2011, 231–232.

24 јо ва но вић, ве ра, Pо ро dи ца Јо ва но вић Ва кин, Но ви Сад 2006, 19; Сре јо вић, дра го слав, Исtо ри ја срp скоg на ро dа, Оd нај сtа ри јих 
вре ме на dо Ма рич ке биt ке, књ. i, Бе о град 1981, 43.

25 mar ko vić, mir ja na, Po kre ni mo ni ti na u či mo tka ti, no vi sad 2008, 23.
26 Ма луц ков, Мир ја на, Ћи ли мар сtво Ср ба у Вој во dи ни, Му зеј вој во ди не, Но ви Сад 2003, 112; ру ден ко, С. И. Древ нейшие в ми ре 

ху dо же сtвенные ко брыии  и tка ни из оле dе нелых кур gа нов Гор но gо Ал tая, Мо сква 1968, 70. 
27 Be lo vić-Ber nad zi kow ska, Je li ca, Hr vat ska čit ma, Po že ga 1906, 101–103.

Сл. 16  Свеtи Сpи ри dон
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Са си гур но шћу се мо же тврди ти да су Сло ве ни при до ла ску у ју го и сточ ну евро пу вла да ли ве шти-
ном тка ња, као и да су има ли раз ви јен сми сао за гра ђе ви нар ство, умет нич ке и за нат ско-де ко ра тив не  
ди сци пли не.28 То по твр ђу ју лин гви стич ке ана ли зе и мно го број не пра сло вен ске и сло вен ске ре чи 
ве за не за зна че ња у до ма ћој ра ди но сти. оне се од но се на си ро ви не, на основ не рад ње у ткач ком уме ћу,  
као и на на пра ве ко је су се при том упо тре бља ва ле по твр ђу ју ћи чи ње ни цу да су Сло ве ни, у вре ме 
на се ља ва ња бал кан ских про сто ра, већ по се до ва ли ткач ки стан са хо ри зон тал но по ста вље ном осно-
вом.29 На чин бро ја ња при ли ком на мо та ва ња и од ре ђи ва ња бро ја ни ти у при пре ма њу осно ве за ткач ки 
стан упу ћу је на исту кон ста та ци ју.

28 Ни дер ле, Лу бор, Сло вен ске сtа ри не, Но ви Сад 1954, 216–231.
29 глав не тек стил не си ро ви не (лан, ко но пља, ву на), по ма га ла при њи хо вој об ра ди (тр ли ца, гре бен), про из во ди ра да (по здер, по ве смо, 

влак но, ку де ља). у про це су до би ја ња ни ти ја вља ју се ре чи: пре сти, пре де ње, пре ђа, а на пра ве у том по слу на зи ва ју се  вре те но и  
пре сли ца.  го тов  про из вод  је  нит  ко ја  се  мо та  на  мо то ви ло.  Пра сло вен ског  по ре кла  је  ко пља ста  пре сли ца; Ra da uš-Ri ba rić, 
Jel ka, Ča ro li ja ni ti, Za greb 1988, 21; Мар ко вић, ду шан ка, Вез pо pи сму – Pи смо pо ве зу, ка та лог, Му зеј гра да Но вог Са да, Но ви 
Сад 2010, 16.

Сл. 17.  Кар tа ши ре ња ћи ли мар сtва из Ма ле Ази је (из књи gе Ori en tal Car pets, 1998)



22

основ не при вред не де лат но сти ко ји ма су се Сло ве ни у том пе ри о ду  
ба ви ли би ле су зе мљо рад ња, сто чар ство и лов, док су оруж је у  
ру ке узи ма ли са мо кад је тре ба ло бра ни ти ку ћу и зе мљу од на језди 
ра зних осва ја ча. оту да се у њи хо вим де ко ра тив ним ра до ви ма  
уо ча ва из ра зи та скло ност ка по дра жа ва њу би ља ка и до ма ћих  
жи во ти ња.30

јед но од нај ста ри јих по ми ња ња ћи ли ма на Бал ка ну на ла зи мо код 
ји ре че ка. у око ли ни акра ди о по ља у Тра ки ји они се по ми њу још 
813. го ди не. Фи ли по вић на во ди и по да так да је ћи ли мар ство у  
Ср би ју мо гло до ћи и са за па да пре ко кра љи це је ле не ан жуј ске31 
ко ја је до ла ском у Ср би ју 1245. го ди не у шко ли у Бр ња ци ма об у ча-
ва ла мла де де вој ке у мно гим ра до ви ма, па и тка њу. Сма тра се да је 
за ње но име ве за но уво ђе ње, до та да у Ср би ји не по зна те, та пи се-
риј ске тех ни ке.32 ји ре чек на во ди и по да так о ви зан тиј ском књи жев-
ни ку Ме то хи ту ко ји је 1298. го ди не пу то вао на че лу ви зан тиј ског 
по слан ства по Ср би ји, а ко ји из ме ђу оста лог на во ди да је кра љев 
двор у Ско пљу био укра шен ...зла tом из ве зе ним pро сtир ка ма,... 
а dа се у се о ским ку ћа ма ко ри сtе ће баd.33 Из истог пе ри о да (1297. 
го ди на) је и по да так о да ру угар ског кра ља вла ди сла ва цр кви у  
ве спри му ко јој су у то вре ме опљач ка на ...24 ве ли ка gрч ка ћи ли ма.34

за вла да ви не ца ра ду ша на, ткач ка и ве зи лач ка ра ди ност до жи ве-
ле су свој про цват и до ве де не су на ни во умет но сти. Ткач ка де лат-
ност је би ла ре гу ли са на и ду ша но вим за ко ни ком. На осно ву по ме на  
у за ко ни ку, ана ли зом уз по моћ исто риј ских, лин гви стич ких и ет но-
ло шких по да та ка, иден ти фи ко ва на је, и ка сни је уо би ча је на прак са 
из ра де тек сти ла уз на пла ту, што су ра ди ле ма хом удо ви це и нај си ро-
ма шни је же не.35 Из тог вре ме на (1228) је и ико на Бо го ро ди це пре ље 

30 Ин ки о стри, дра гу тин, Но ви срp ски сtил, Бе о град 1910, 26–27.
31 је ле на ан жуј ска (око 1236–1314) су пру га срп ског кра ља Сте фа на уро ша i (вла дао 

1243–1276) и мај ка кра ље ва дра гу ти на и Ми лу ти на.
32 Ji re ček, Con stan tin, Das Fürstent hum Bul ga rien, Prag, Wi en, Le ip zig 1891, 204; Фи ли по вић, 

М, Ћи лим и ћи ли мар ство у на шим зе мља ма .., 184; Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 132.
33 ји ре чек, К, ра до ва но вић, ј, Исtо ри ја Ср ба III, Бе о град 1923, 279–280.
34 Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 132; Ми хал џић, Ст, Pра во слав на еpи ско pи ја у Ве сpри му, 

Но ви Сад 1935, 40.
35 Ду ша нов за ко ник, Ко виљ ски пре пис Сте фа на Стој ко ви ћа, Бе о град 1726.

Сл. 18  Црtеж са вазе из Шоpроња 
у Мађарској - pреdсtава tкања

Сл. 19  Pреd сtа ва же не са pре сли-
цом, ан tич ка умеt носt, 6. в. p. н. e. 
Ме tро pо ли tен му зеј, Њу јорк
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из би блиј ске сце не Бла gо ве сtи ко ја се на ла зи у ма на сти ру Ми ле ше ва. (Сл. 21) у овом пе ри о ду нај ин-
тен зив ни ја тр го вин ска раз ме на оба вља ла се са ду бров ни ком. Са чу ва ни су за пи си исто ри ча ра ду бро-
вач ке ре пу бли ке ко ји пи шу о тр го ви ни ла ном и бе лом ку де љом ко је су ду бро вач ки тр гов ци ку по ва ли 
у та да шњој Ср би ји и из во зи ли у евро пу. То је до ба пре ле пих ве зе них бар ја ка „кр ста ша“ са ко ји ма су  
срп ски ју на ци ишли у бој и ка да су на ше сред њо ве ков не цр кве и ма на сти ри у уну тра шњо сти бо га то 
укра ша ва ни раз ли чи тим умет нич ким пред ме ти ма, па и ћи ли ми ма. Прет по ста вља се да су на дво ро ви ма  
у Ср би ји по сто ја ле ра ди о ни це у ко ји ма су не са мо пре пи си ва не сред њо ве ков не књи ге не го су и  
из ра ђи ва ни тек стил ни пред ме ти.36

Тка ни на је би ла нај ску по це ни ја ро ба ко ју су ду бро вач ки тр гов ци у сред њем ве ку раз но си ли по Бал кан-
ском по лу о стр ву. На ба вља на је на за па ду (Ита ли ја, Фран цу ска и ен гле ска). још у 14. ве ку осно ва не  
су фа бри ке у ду бров ни ку ко је су тка ле ву не не пред ме те. уз њих су гра ђе не ма сти о ни це ву не. у по чет ку  
су ма сти о ни це би ле и др жав не и при ват не, да би на кон не ког вре ме на др жа ва за бра ни ла при ват ним 
ли ци ма да бо ја ди шу ву ну и то, као уно сан по сао, пре пу сти ла ис кљу чи во др жав ним ра ди о ни ца ма.37 
још у 15. ве ку ду бров ча ни из за ле ђа, уз си ро ву сви лу, пре но се и „цр вац“, ко ји је слу жио за бо је ње 
пре ђе и тка ни не. 

о ћи ли мар ству у том пе ри о ду са зна је мо и на осно ву са чу ва них пу то пи са са вре ме ни ка. Та ко је Мле ча нин  
Ка та ри но зе но за бе ле жио 1550. го ди не да се по срп ским гра до ви ма тр гу је ро ба ма ко је до ла зе из раз ли-
чи тих зе ма ља. Сли чан за пис не што ра ни је, 1502. го ди не, о број ним срп ским тр гов ци ма чи ји је глав ни 
ар тикл тек стил оста вио је и Фе ликс Пе тан чић, кан це лар кра љи це Бе а три че, су пру ге Ма ти је Кор ви на.38 

Из вре ме на тур ске вла да ви не Бал ка ном оста ла су број на до ку мен та и за бе ле шке. Та ко је Мар ко Хор ват,  
за по вед ник Си ге тва ра, за бе ле жио 1557. го ди не да је за от куп 15 за ро бље них Ту ра ка, по ред оста лог,  
до био и два ве ли ка ћи ли ма вред на 93 и че ти ри дру га вред на 15 фло ри на. Сек сард се на ла зио у угар-
ском де лу Ба ра ње, а це ла Ба ра ња је у то вре ме би ла на се ље на Ср би ма.39 Ла ђе на ду на ву и дра ви 
на ших шај ка ша ко ји су тр го ва ли по евро пи би ле су пре кри ве не ћи ли ми ма. По да так је са чу ван у 
Франк фур ту, а по ти че из 1565. го ди не.40 у до ку мен ти ма ду бро вач ких ар хи ва из 1567–1568. ко ја се 
од но се на за о став шти ну јед ног тр гов ца из Те ми шва ра на во де се chi li mi.41 

36 Be lo vić-Ber nad zi kow ska, Je li ca, O raz vit ku na še na rod ne or na men ti ke, Za greb 1906, 171–173; Сто ја но вић, до бри ла, Умеt нич ки вез у 
Ср би ји оd XIV dо XIX ве ка, Бе о град 1959, 6.

37 Gr ga, no vak, vu ne na in du stri ja u du brov ni ku do sre di ne Xvi sto lje ća, Iz du bro vač ke proš lo sti, Zbo r nik u čast M. Re še ta ra, du brov nik 
1931, 1–2.

38 Сто ја но вић, до бри ла, Цр кве ни тек стил од сре ди не Xv до кра ја Xvii ве ка, Збо р ник, но ва се ри ја, 01/2005, Му зеј pри ме ње не 
умеt но сtи, Но ви Сад 2005, 10.

39 Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 133; Ми хал џић, С, Ба ра ња, Но ви Сад 1937, 233.
40 Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 133; Фи ли по вић, М, С, Ћи ли ми и ћи ли мар сtво... 187; Ми хал џић, Ба ра ња, ... 186.
41 Пе тро вић, Сред њо ве ков ни ву не ни по кри ва чи, .., 359–365.
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Ин те ре сан тан је и по да так из 1644. го ди не у ко ме се на во ди да је у за пад ну евро пу из ве зен in ta pis de 
Tur gu ie Ser vien, што ука зу је на те ри то ри јал но по ре кло про да тог ћи ли ма, а то је Ср би ја. 42

Кра јем 17. ве ка цр кве ни гла ва ри се ста вља ју на че ло нај ве ћих ми гра ци ја на шег на ро да, а том при-
ли ком, ме ђу оста лим дра го це но сти ма, пре не те су и ску по це не тек стил не из ра ђе ви не ко је ће ка сни је 
би ти део ри зни ца срем ских ма на сти ра.43 Многи при мер ци ста рог тек сти ла уни ште ни су ка ко у број-
ним ра то ви ма, у пљач ка ма и по жа ри ма, та ко и због ра зних оби ча ја (оби чај „ку ва ња све тог ми ра на 
ста рим оде жда ма“ или са хра њи ва ња цр кве них ве ли ко до стој ни ка у све ча ним одо ра ма) и не по вољ них 
усло ва у ма га цин ским про сто ри ма у ко ји ма су тка ни не чу ва не.44 

42 дра шкић, Ћи ли ма р сtво .., 10; erd mann, X, Ka i re ner, Tep pic he, i, europäsche und isla mische Qu el len des Xv–Xvi ii Ja hr hun derts, ars 
isla mi ca, ann ar bor, mic hi gan, 1938, vol, v, 188, nap. 44.

43 Сто ја но вић, до бри ла, Тек стил и оде ћа као пред мет ко лек ци о ни ра ња, чу ва ња и њи хо во ва ло ри зо ва ње у му зе ји ма, Збо р ник Му зе ја 
pри ме ње не умеt но сtи, 19–20, 1975/1976, Бе о град 1976, 180.

44 Сто ја но вић, Тек стил и оде ћа .., 179.

Сл. 21  Ико на Бо gо ро dи це pре ље у 
ма на сtи ру Ми ле ше ва из 1228. и 
ма на сtи ру Pеt ко ви ца из 1735. 

Сл. 20  Кра љи ца Је ле на Ан жуј ска са 
кра љем Уро шом I и си но ви ма Дра gу tи-
ном и Ми лу tи ном, ма на сtир Хи лан dар
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По у зда не из во ре о тка њу ћи ли ма и ње го вом ко ри шће њу у уре ђе њу ку ће у срп ским по ро ди ца ма има-
мо од по чет ка 18. ве ка. у том пе ри о ду ћи ли ми су оба ве зна де ко ра ци ја ен те ри је ра имућ них тр го вач-
ких и за на тлиј ских по ро ди ца, вла дар ских ре зи ден ци ја и ма на стир ских ода ја. Ко ли ко су они би ли  
це ње ни го во ри и по да так да су еви ден ти ра ни на по пи су имо ви не фру шко гор ских ма на сти ра 1753. 
го ди не. Та да је за бе ле же но да са мо не ко ли ко ар хи ман дри та и је ро мо на ха по се ду ју но ве или по лов не  
ћи ли ме. у ма на сти ру Ши ша то вац ре ги стро ва но је по сто ја ње че ти ри ћи ли ма, три су за бе ле же на у 
Ђип ши, по два су има ли Ку ве ждин и Кру ше дол, а по је дан гр ге тег и Хо по во.45

за са гле да ва ње раз во ја на род не ра ди но сти на про сто ру вој во ди не од не про цен љи вог зна ча ја су  
из ве шта ји цар ских чи нов ни ка фон Та у беа и фон Ке сеа. 

45 ру ва рац, ди ми три је, Оpис фру шко gор ских ма на сtи ра 1753. gоd, Срем ски Кар лов ци 1903.

Сл. 22  Хер це gо вач ки бе gун ци, Урош Pре dић, 1889. 
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у из ве шта ју из 1767. го ди не, иза сла ник беч ког дво ра, fон Та у бе (fri drih vil helm fon ta u be),  
оби ла зе ћи Сла во ни ју, ер дељ и вој ну гра ни цу, из но си ка ко су же не вред не пре ље и ка ко 
из у зет но ве што и ква ли тет но бо ја ди шу пре ђу при род ним бо ја ма.46 у књи зи Сте фа на фон 
Ке сеа (step han edlem von Kess), пр вог ко ме са ра цар ске ау стриј ске фа брич ке ин спек ци је, 
пи ше да же не тка ју за до ма ће по тре бе, али да су њи хо ве ру ко тво ри не про из во ди из у зет не 
умет нич ке вред но сти и ква ли те та, те да за слу жу ју ме сто у збир ка ма умет нич ких пред ме та,  
да се тр гу је ву ном и ву не ним про из во ди ма из ме ђу Ца ре ви не на јед ној и зе ма ља Ис то ка 
на дру гој стра ни. опи су ју ћи је дан ћи лим из Шај ка шког ба та љо на од 7 шу фа ду жи не и ¾ 
ар ши на ши ри не због че га је спа ја но по ви ше по ла да би се до био ши ри ћи лим, на во ди и 
да су ћи ли ми упо тре бља ва ни као сто ни чар ша ви, по кри ва чи за кре вет и за укра ша ва ње 
ку ће. Та ко ђе, да је по да так да је у Пе тро ва ра дин ској гра ни чар ској ре ги мен ти на и ла зио на 
ву не но тка ње, слич но те пи ху, ши ри не 1/3 ар ши на ко је же не тка ју, а ко је ка сни је упо тре-
бља ва ју за жен ске сук ње, ке це ље или му шкар ци ма за уви ја ње око но гу, и ви ше бој ни те пих  
пре те жно на ран џа сте бо је, 2 и 2/3 ар ши на дуг и 1 и 5/8 ар ши на ши рок, за ко ји твр ди да је да-
ле ко ква ли тет ни ји и леп ши од ти рол ског. опи су ју ћи сла вон ске ћи ли ме на во ди да Сла вон ке  
тка ју уво де ћи по тку пр сти ма, а да ша ре пра ве ра зним фи гу ра ма уме сто пру га. Из тог опи са  
мо же се за кљу чи ти да вој во ђан ски ћи лим има знат но ду жу тра ди ци ју од оне ко ја се ве зу-
је за по ло ви ну 19. ве ка.47

Иа ко је ма ло по зна то тр го ви на ћи ли ми ма код Ср ба по сто ја ла је још у 18. ве ку. до каз за то је сте  
Pо pис „tур ских“ tр gо ва ца и за на tли ја. На и ме, пре ма до ку мен ти ма из 1770. го ди не, те пи си ма су 
тр го ва ла два тр гов ца из Ири га, је дан из врд ни ка и је дан из ру ме. упра во су тр гов ци до при не ли  
пре но ше њу ор на мен ти ке из ази је у евро пу, али и из евро пе у ази ју но се ћи цр те же по ко ји ма су  
на ру чи о ци же ле ли да им бу де из ра ђен ћи лим.48 

уви дев ши вред ност и ле по ту тек стил них пред ме та и, при том, њи хов ре ла тив но кра так век тра ја ња, 
по што ва о ци тог ви да умет нич ког из ра жа ва ња кре ну ли су са са ку пља њем и ко лек ци о ни ра њем по је ди-
них тек стил них из ра ђе ви на. Ме ђу њи ма су и ћи ли ми или те пи си. Пр ве зби р ке тек сти ли ја у му зе ји ма 
ван на ше зе мље фор ми ра не су по чет ком 19. ве ка и то у окви ру му зе ја, али и ре ли гиј ских ин сти ту ци ја  

46 Та у бе, фон Фри дрих вил хелм, Исtо риј ски и gе о gраф ски оpис Кра ље ви не Сла во ни је и Вој воd сtва Сре ма – ка ко с об зи ром на њи хо ве 
pри роd не осо би не tа ко и на њи хо во са dа шње усtрој сtво и но во уре ђе ње у цр кве ним, gра ђан ским и вој ним сtва ри ма, (пре вео с 
не мач ког Бо шко Пе тро вић), Ма ти ца срп ска, i књи га, Но ви Сад 1998, 88–89.

47 Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 55, 57, 134; Kess step han edlem von, Dar stel lung des Fa briks – und Ge wer bswe sens in öster in Oster re ic-
hischen Ka i ser sta a te, Vor zu glich in tec hnischer Be zi e hung, Wi en 1820, 335–346.

48 Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 74; га ври ло вић, Слав ко, Pри лоg исtо ри ји tр gо ви не и ми gра ци је Бал кан–Pо dу на вље, Са Ну, По себ на 
из да ња, књ. CdXXXi ii, oдељење дру штве них на у ка, књ. 67, Бе о град 1969, 246–263.
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по пут цр ка ва и ма на сти ра. Та кви су Му зеј Кли на у Па ри зу и број ни му зе ји при ме ње не умет но сти у 
чи јим фон до ви ма зна ча јан део чи не тек сти ли је, као ин сти ту ци је ко је се осни ва ју у ве ли кој Бри та ни ји  
(1837), Фран цу ској (1838), ау стри ји (1864) и оста лим европ ским др жа ва ма.49 На шу на род ну ор на-
мен ти ку свет је упо знао у дру гој по ло ви ни 19. ве ка за хва љу ју ћи ра ду чу ве ног фол кло ри сте Фе лик са  
Ла ја ко ји не са мо да је из дао књи гу Süd sla vische Or na men te не го је, на Свет ској из ло жби у Па ри зу 
(1867) и Свет ској из ло жби у Бе чу (1873), при ка зао срп ско ру ко твор ство.50 На про сто ру бив ше СФрј 
нај пре је осно ван Му зеј за умјет ност и обрт у за гре бу 1880. го ди не где је на са ку пља њу тек стил них 
екс по на та ра ди ла је ли ца Бе ло вић Бер над зи ков ска. 

49 То су Исто риј ски му зеј тка ни на у Ли о ну осно ван 1890. го ди не, Му зеј тек сти ла Би о ска у Та ра су код Бар се ло не (Шпа ни ја) осно ван 
1946. го ди не, Му зеј у Нов го ро ду Фон да ци ја абег у ри гиц бур гу у Швај цар ској, ва ти кан ски му зеј у ри му, ка те дра ле у ре ген сбур гу, 
Хал бер шта ту и уп са ли, све то гор ски ма на сти ри и ри зни це Ца ри град ске па три јар ши је, ри зни ца Ма на сти ра Тро ји це Сер ге јев ске 
ла вре у за гор ску, не да ле ко од Мо скве, са да Му зеј. 

50 Не ки од екс по на та по кло ње ни су та да осно ва ном ори јен тал ном му зе ју у Бе чу. mar ko vić, m. Po kre ni mo ni ti .., 25.

Сл. 23  Ћи ли ми у ма на сtи ри ма Ђиp ша и Врd ни к 
(фо tо: Ми шо Ни ко лов ски, 2009)

Сл. 24  Ћи ли ми у ма на сtи ру 
Гр gе tеg (фо tо: Д. Мар ко вић, 2010)
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Jе ли ца Бе ло вић Бер над зи ков ска (оси јек, 1870 – Но ви Сад, 
1946) нај бо љи по зна ва лац срп ског на род ног тка ња и ве за на 
пре ла зу из 19. у 20. век и јед на од за чет ни ца мо дер не ет но ло ги је  
на про сто ри ма ју жних Сло ве на. Сво је пр во обра зо ва ње сти че  
у оси је ку, а убр зо пре ла зи у Ђа ко во где се упо зна је са на род-
ним жи во том, на род ном но шњом и оби ча ји ма. учи тељ ску  
шко лу за вр ша ва у за гре бу, а уса вр ша ва ње на ста вља у Бе чу и 
Па ри зу. Про фе си о нал ну ка ри је ру учи те љи це и упра ви те љи-
це оба вља ла је у за гре бу, ру ми, оси је ку, Мо ста ру, Са ра је ву и  
Ба ња Лу ци где је 1909. го ди не пр ви пут пен зи о ни са на. 
Као вр стан по зна ва лац ет но ло шке тек стил не гра ђе, ан га жо ва-
на је на уре ђе њу два му зе ја у за гре бу, ет но граф ског и обрт-
нич ко-умет нич ког за ко је је ура ди ла из у зет но ква ли тет не  
ка та ло ге. Та ко ђе, је ли ца Бе ло вић је уче ство ва ла у фор ми-
ра њу ет но ло шке зби р ке Му зе ја у Спли ту. Сво ја, на те ре ну  
при ку пље на зна ња, пре то чи ла је у де се ти не књи га и на сто ти не  
ра до ва из обла сти ткач ке и ве зи лач ке де лат но сти. Ње на нај зна чај ни ја де ла, до да нас не пре-
ва зи ђе но, је су Gra gja za teh no loš ki rječ nik žen skog ruč nog ra da (1906), Срp ски на роd ни вез и 
tек сtил на ор на мен tи ка (1907) и ал ма нах Срp ки ња, а из ра ди ла је и Ал бум срp ских ве зо ва 
ко ји су, на жа лост, ау стриј ске вла сти уни шти ле. 51

Ин ду стри ја ли за ци ја, ми гра ци је на ре ла ци ји се ло-град, те жња ста нов ни штва вој во ђан ских се ла за 
по дра жа ва њем град ског на чи на жи во та ка ко у но шњи та ко и у оби ча ји ма, ви ше на ци о нал ни са став 
ста нов ни штва, не ми нов но су до ве ли до пре пли та ња ме ђу соб них ути ца ја и ве ли ких из ме на у ткач-
кој де лат но сти. за не ма ри ва ње и про ме не у на род ној умет но сти, по ло ви ном 19. ве ка, при ме тио је и  
Пе тар јо ва но вић, ар хи е пи скоп бе о град ски и ми тро по лит срп ски, чи јом ини ци ја ти вом за по чи ње  
са ку пља ње на род ног бла га ко је ће ка сни је чи ни ти део зби р ки На род ног му зе ја, а по том ет но граф-
ског му зе ја и Му зе ја Срп ске пра во слав не цр кве. Ме ђу са ку пље ним пред ме ти ма би ли су и ћи ли ми.

у раз во ју ћи ли мар ства у вој во ди ни зна чај ну уло гу има ла је ау стриј ска др жав на власт. до та да шње 
ћи ли мар ство, ко је је би ло ис кљу чи во део до ма ће ра ди но сти, под сти че се осни ва њем стру ков них 
удру же ња и уво ди се у обра зов ни школ ски си стем. На и ме, у Ки кин ди је 1879. го ди не осно ва но 

51 Ен ци кло pе dи ја Но воg Са dа, св. 3, Но ви Сад 1994, 187–188.

Сл. 25   Је ли ца Бе ло вић  
Бер наd зи ков ска 
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удру же ње то рон тал ске до ма ће ра ди но-
сти, а 1880. оп штин ска за нат ска шко ла. 
Три го ди не ка сни је ов де је осно ва на и ма-
ња ра ди о ни ца за обу ку тка ља на те ре ну.  
у ве ли ком Беч ке ре ку (зре ња нин) 1884.  
го ди не осно ва на је Шко ла за уче ни це у 
при вре ди – Ткач ка шко ла, а То рон тал ска 
фа бри ка те пи ха фор ми ра на је 1894. го ди не.  
у том ци љу тка ља ма из око ли не, пре све га  
из Ме ле на ца и Ку ма на по де ље не су му стре  
за ћи ли ме, вла сни штво Ткач ке шко ле и да-
то им је око две сто ти не раз бо ја.52 за ор га-
ни зо ва ну про из вод њу ћи ли ма ан га жо ва не 
су про фе си о нал не, нај ве шти је тка ље тзв. 
„ћи ли мар ке“, уве ден је у упо тре бу ши ро ки,  
вер ти кал ни раз бој, бо је ње ни ти се оба вља ло  
ве штач ким, ани лин ским бо ја ма, а све че шће  
су ко ри шће ни мо ти ви из стра них мод них 
ал бу ма и ча со пи са. 

у дру гој по ло ви ни 19. ве ка вој во ђан ски 
ћи ли ми су би ли из у зет но це ње ни због че га  
су по ста ли и зна ча јан об лик при вре ђи ва ња 
и пред мет тр го ви не. Ћи ли мар ски цен три  
по ста ју Ста пар, Ме лен ци и Ку ма не. од та-
да шњих тка ља, ве шти ном и зна њем ис ти-
че се Пе ла Ив ков из Ста па ра, ко ја се, по ред  
тка њем, ба ви ла и про да јом срп ских ћи ли ма  
по Бач кој и Сла во ни ји.53 

Све ве ћа по тра жња ћи ли мо ва до ве ла је и 
до ор га ни зо ва ни је про да је. На ро чи то се 
во ди ло ра чу на о ва ша ри ма, сај мо ви ма на 
ко ји ма су ћи ли мо ви про да ва ни, а за до би-
је ни но вац ку по ва на је ко ло ни јал на ро ба.  

52 Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 79, 143.
53 Су бо тић, о на шим на род ним тка ни на ма, ... 53–56.

Сл. 26  Раз gлеd ни ца Фа бри ке tе pи ха у Зре ња ни ну из 1902. 

Сл. 27  Фа бри ка „Фи лиp Хас и си но ви“  
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Пр ва ћи ли мар ска фир ма на про сто ру ау стро у гар ске ко ја је от ку пљи ва ла на ше ру ко тво ри не би ла 
је „Фи лип Хас и си но ви“ (Phi lipp Haаs & söhne) из Бе ча ко ја је има ла сво је пред став ни штво и у  
еле ми ру.54 (Сл. 27)

То рон тал ска фа бри ка те пи ха у зре ња ни ну (Пе тров град, ве ли ки Беч ке рек) на ста ви ла је 
рад под на зи вом „Срп ска фа бри ка те пи ха Ла зар дун ђер ски“. Но ви вла сник је по сло ва ње 
на ста вио по истом прин ци пу: да вао је срп ским тка ља ма из гра да и око ли не пре ди во, му-
стре и упут ства за из ра ду ба нат ских ћи ли ма и дру гих тка них про из во да, а оне су, у сво јим  
до мо ви ма и на сво јим раз бо ји ма, и то у то ку зи ме ка да не ма пољ ских ра до ва, из ра ђи ва ле  
нај леп ше ћи ли ме. Иза тка не пред ме те пре да ва ле су по сло дав цу ко ји их је „ли фе ро вао“ по 
це лом угар ском кра љев ству, а по го то во у Бу дим пе шту. ови ћи ли ми су се про да ва ли под 
на зи вом „то рон тал ски“ иа ко се зна да су ти пич но срп ски. дру ги свет ски рат је пре ки-
нуо то по сло ва ње, а 4–5 го ди на по сле ра та по ку ша ло се са об но вом про из вод ње ћи ли ма у 
Срп ском еле ми ру, Ме лен ци ма и Ку ма ни ма, али без мно го успе ха.55 (Сл. 26)

Ћи ли мар ске за дру ге и дру штва за не го ва ње срп ског ру ко твор ства раз ви ли су се и у дру гим кра је ви ма  
на ше зе мље. Та ко је у Бе о гра ду 1874. го ди не осно ва но дру штво за ве шти не и за на те. у Пи ро ту је 
1869. го ди не осно ва на фир ма за про из вод њу и про да ју ћи ли ма „Пи рот ски ћи ли ми – до ма ћа ин ду-
стри ја бра ће га ро тић“, а фир ма „Џа џић-Хри стић-Бе ран“ има ла је жи ву тр го ви ну са Ца ри гра дом.  
Тр го вач ко удру же ње пи рот ских ћи ли мо ва ко је је бро ја ло 20 чла но ва осно ва но је 1894. го ди не, Ћи ли-
мар ска за дру га у Пи ро ту 1903. го ди не, а Ћи ли мар ско-ткач ка шко ла 1907. го ди не. вр ло бр зо је за дру га 
има ла сво је фи ли ја ле по дру гим гра до ви ма у Ср би ји, али и у ино стран ству. То је вре ме ка да је пи рот-
ски ћи лим по стао ста ту сни сим бол, вре ме ка да су на дво ру обре но ви ћа, а ка сни је и Ка ра ђор ђе ви ћа, 
го стин ске со бе и са ло ни за стр ти пи рот ским ћи ли ми ма. На шли су се пи рот ски ћи ли ми у ен гле ској,  

54 Ком па ни ја „Фи лип Хас и си но ви“ осно ва на је у Бе чу 1810. го ди не. Са про из вод њом те пи ха и то углав ном ори јен тал ног сти-
ла за по че ла је 1845. го ди не. Ком па ни ја осни ва ис по ста ве, али и про дај не објек те и по дру гим др жа ва ма: у ен гле ској, Че шкој,  
Ма ђар ској, Ита ли ји. ова фир ма је 1888. го ди не отво ри ла „Тка о ни цу ћи ли ма“ и „зе маљ ску шко лу за тка ње ћи ли ма“ у Са ра је ву. 
за ис цр та ва ње кла сич них пер сиј ских и ори јен тал них мо ти ва до ве ден је сли кар из Пер си је (као што је у Пи рот до ве де на тка ља). 
Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 75, 80.

55 Ла зар дун ђер ски је фа бри ку ко ја се зва ла „Пр ва ма ђар ска то рон тал ска твор ни ца те пи ха и што фо ва за на ме штај“ ку пио од не-
ког Хо лан ђа ни на и мо дер ни зо вао је уво ђе њем ве ли ких раз бо ја за из ра ду те пи ха и сми р на ћи ли ма. за вре ме Пр вог свет ског ра та  
фа бри ка пре ла зи у ру ке ан гло-ма ђар ске бан ке, да би је по сле ра та, уз по моћ на след ни ка дун ђер ских, от ку пио кон церн „Ко ста 
Илић и си но ви“ из Бе о гра да. ni ko lin, Lju bi ša, Sta lež Dun đer skih, no vi sad 1996, 52–53; Ма луц ков, Ћи ли мар сtво ..,141; Ста ној ло-
вић, М, Pе tров gраd, Пе тров град 1938, 304, 470.
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Швај цар ској, Бу гар ској, ау стро -
угар ској, ру му ни ји, Тур ској. Из-
ла га ни су на из ло жба ма у Ли о ну 
(1905), Ми ла ну и Тур ке а ну (1906), 
на Бал кан ској из ло жби у Лон до ну  
(1907), То ри ну (1911)... На свим тим  
из ло жба ма ћи ли ми су би ли на гра-
ђе ни са „Grand prix“. На по ма га-
њу раз во ја пи рот ског ћи ли мар ства  
ра ди ло је и Жен ско бе о град ско дру-
штво ко је је 1907. го ди не осно ва ло  
шко лу и ра ди о ни цу за из ра ду  
ћи ли ма у Пи ро ту.56 

56 осни ва њу Ћи ли мар ске за дру ге до при не ла је и кра љи ца дра га, а удру же ње је бро ја ло пре ко 1300 чла ни ца. здрав ко вић, Pи роt ско 
ћи ли мар сtво, 17–21; То ја га, ва сић, Pи роt ски ћи лим, 10.

Сл. 28  Илу сtра ци је Вла dи сла ва Tи tел ба ха на tе му tка ња

Сл. 29  Tка ње ћи ли ма у Pи ро tу, 1921.



32

је дан од на чи на пре зен то ва ња, по пу ла ри за ци је, али и очу ва ња ру ко твор ства као де лат-
но сти ко ји је, ка ко у све ту та ко и код нас, до би јао све ви ше на зна ча ју, би ле су из ло жбе.  
Пр ве из ло жбе на ко ји ма је при ка за но срп ско ру ко твор ство би ле су одр жа не 1867. го ди не: нај пре  
Све сло вен ска из ло жба у Мо скви, а по том и Свет ска из ло жба у Па ри зу на ко јој су срп ски ћи ли ми  
до би ли при зна ње за умет нич ку вред ност. Спо ми њу ћи по ме ну ту из ло жбу у Мо скви, Ми хај ло  
По лит де сан чић у сво јим ме мо а ри ма, на во ди да је ру ски про та ра јев ски у Бе чу за иза сла ни ка из Сре ма  
ода брао алек сан дра ву ка ши но ви ћа ву ка са ко ји је имао за да так да са ку пи нај бо ља срп ска на род на 
оде ла и ћи ли мо ве по срем ским се ли ма. у вре ме одр жа ва ња из ло жбе одр жан је и Све сло вен ски кон-
грес на ко ме су би ли при сут ни јо ван Су бо тић, Ми хај ло По лит-де сан чић...57 

На про сто ру Ср би је пр ва из ло жба руч них ра до ва одр жа на је у Кра гу јев цу 1870. го ди не. Том  
при ли ком из ло же не су ру ко тво ри не из се ла и гра до ва ши ром Ср би је, ме ђу ко ји ма и ћи ли ми.58 

57 По лит-де сан чић, Ми хај ло, Усpо ме не, Но ви Сад 2006, 47, 105.
58 Пан те лић, Ни ко ла, Пи рот ски ћи ли ми, при каз из ло жбе, Збо р ник Му зе ја pри ме ње не умеt но сtи, 01/2005, Бе о град 2005, 111; вит-

ко вић-Жи кић, Ми ле на, Умеt нич ки вез у Ср би ји 1804–1904, Бе о град 1994, 54.

Сл. 30  Срp ски из ло жбе ни pа ви љон на Свеt ској из ло жби у Pа ри зу 1900. и у Ли је жу (Бел gи ја) 1905.
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Слич не из ло жбе, ма њег оби ма на ко ји ма се пре зен ту ју  
ве зе ни ра до ви на ста ли у окви ру на став ног пред ме та 
руч ни рад, ре дов но ор га ни зу ју го то во све жен ске шко ле,  
као и мно го број на жен ска удру же ња по ма њим и ве ћим 
ме сти ма.59

По се бан ути цај на из ло жбе ну де лат ност у вој во ди ни 
има ла је из ло жба ко ју је ор га ни зо ва ла уга р ска зе маљ ска  
за дру га 1881. го ди не на ко јој су се на шли и руч ни ра до ви 
Срп ки ња. Из ло жба је има ла пре ко 4.000 из ла га ча и око 
40.000 пред ме та. за па жен део из ло жбе би ле су срп ске 
на род не жен ске ру ко тво ри не из око ли не ки кинд ске, 
беч ке реч ке, сом бор ске и су бо тич ке. На њој су би ли 
из ло же ни ћи ли ми, срп ско плат но, пе шки ри, пре га че,  
тор бе... о ле по ти тог де ла све до че и ре чи ца ра јо си фа: 
До и сtа ја ни сам знао dа наш на роd уме tа ко ле pо dа 
ра dи. а ни кра љи ца и пре сто ло на след ник ру долф ни су 
оста ли иму ни на ви ђе но. Ка ко је из ло жба би ла про дај-
ног ка рак те ра, нај ве ћи део су по ку по ва ли ма ђа р ски ве-
ли ка ши за „ле пе нов це“.60 упра во је ова из ло жба ука-

за ла на по тре бу ор га ни зо ва ња јед не ве ли ке из ло жбе срп ског жен ског руч ног ра да код нас. Из ло жба 
је тре ба ла да омо гу ћи из у ча ва ње на ше на род не умет но сти, да жен ском руч ном ра ду про кр чи пут 
на свет ску пи ја цу и на тај на чин по ве ћа ма те ри јал но бла го ста ње на шег на ро да, али и да ука же на  
срп ско ру ко твор ство ко је се ве о ма че сто под во ди ло под „уга р ско-сла вон ско“, „вла шко“, „бу гар ско“, 
што се мо гло прочитати у стра ним ча со пи си ма.61

59 Из ло жбе се ор га ни зу ју и у ве ћим и у ма њим ме сти ма. Та ко је одр жа на Пр ва из ло жба жен ског руч ног ра да у Шај ка шкој 1907. 
го ди не у Чу ру гу. Н.Н. „Из ло жба у Чу ру гу“, Tр gо вач ке но ви не, Но ви Сад 4. (17.) ја ну ар (10. (23.) мај) 1907, 3.

60 Сле де из ло жбе: у за гре бу 1882. го ди не у ор га ни за ци ји Хр ват ског дру штва за обрт, зе маљ ска из ло жба у Бу дим пе шти 1885. го ди не 
на ко јој Ср би ја из ла же свој зла тан вез, срп ско плат но и ћи ли ме. Исте го ди не срп ски вез се на шао и на из ло жби у ан твер пе ну у 
Хо лан ди ји. На Свет ској из ло жби у Па ри зу 1889. го ди не при ре ђе ној по во дом сто го ди шњи це Фран цу ске ре во лу ци је,  уз  па ви љон,   
по ста вље на  је  и  про дав ни ца  руч но  ра ђе них  срп ских  про из во да.  екс по на ти  су  до би ли ве ли ки број на гра да и по хва ла и оце ње-
ни су као ве о ма од ме ре но и уку сно ор на мен ти са ни. у Па ри зу су и сле де ће го ди не одр жа ни Свет ска из ло жба и на став ни кон грес. 
Под по кро ви тељ ством ве ли ке кне ги ње Ксе ни је, се стре ру ског ца ра Ни ко ле ii, у Пе тро гра ду је 1903. го ди не одр жа на Пр ва ме ђу-
на род на из ло жба оде ла и гра ди ва на ко јој је сво је екс по на те при ка зао и тек осно ва ни ет но граф ски му зеј у Бе о гра ду; вит ко вић-
Жи кић, Умеt нич ки вез .., 54–61. Из ло жба у Па ри зу 1906. и 1925. го ди не; Ка зи ми ро вић, ра до ван Н, На ше на роd не ша ре, Бе о град 
1930, 17, 38; «Бал кан ска из ло жба» у Лон до ну, 1907. го ди не. mar ko vić, m. Po kre ni mo ni ti .., 26: Из ло жба  у  Пра гу  1910.  го ди не  
„Срп ска  же на“  ко ју  ор га ни зу је  је ли ца  Бе ло вић-Бер над зи ков ска; Срp ки ња, Ириг 1913, 5–6.

61 Ја вор, број 46–47, Но ви Сад 1881, 1463–1468; 1496–1498.

Сл. 31  Го dи шња из ло жба уче нич ких ра dо ва 
у Основ ној шко ли у Ко ви љу, 193?.
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„Из ло жба на род них и ве штач ких ру ко тво ри на Срп ки ња“ ко ју су 3. ав гу ста (не де ља, 22. ју ла)  
1884. го ди не у Но вом Са ду ор га ни зо ва ле чла ни це до бро твор не за дру ге Срп ки ња Но во-
сат ки ња, у згра ди шко ле у Ни ко ла јев ској пор ти, за вре ме школ ског рас пу ста, нај ве ћа је до 
та да из ло жба жен ског ру ко твор ства на те ри то ри ји где Ср би жи ве.62 

То је би ла пр ва из ло жба код нас на ко јој су за јед но из ла га на де ла срп ског на род ног и 
умет нич ког, ка ко тка ног та ко и ве зи лач ког, тек стил ног ства ра ла штва, чи ме је ука за но на 
ње го ву раз ли чи тост и естет ску вред ност. ра до ви Срп ки ња из свих кра је ва у та да шњој 
ау стро у гар ској, су из ло же ни у пет ве ли ких дво ра на, а сва ка од њих је би ла де ко ри са на 
срп ским ћи ли ми ма за шта је био за слу жан ан то ни је-То на Ха џић. 

у дво ра на ма се на шло око 300 ћи ли ма са раз ли чи тих про сто ра, са на ве де ним твор ци ма, 
а са мо је је дан ћи лим био из јед не ши ри не. Ње га су тка ле М. ву ји чин, д. Бо го са вљев,  
ј. га вран чић, д. јо ви чин из Ки кин де и д. ве сков из Кар ло ва. у пр вој дво ра ни би ли су  
за сту пље ни ра до ви из ве ли ког Беч ке ре ка (13) и вр шца, у дру гој из Ки кин де, чак 18 (13 на 
про да ју), и Пан че ва, у тре ћој из Но вог Са да, Бе ле Цр кве, Ста рог Бе че ја, Фу то га и дру гих 
бач ких ме ста за јед но са ру ко тво ри на ма из Мо ста ра, Са ра је ва, Бе ча, у че твр тој из Сом бо ра  

62 до бро твор на за дру га Срп ки ња Но во сат ки ња осно ва на је 1880. го ди не, о Цве ти ма, са ци љем да до бро чин ством пот по ма же мо рал ни 
и про свет ни на пре дак срп ског под млат ка, а на ро чи то жен ске де це; Срp ска ве зи ља, бр. 3, вр шац 1905, 24.

Сл. 32  „Из ло жба на роd них и ве шtач ких ру ко tво ри на Срp ки ња“ у Но вом Са dу 
1884. gо dи не – ка tа лоg, dи pло ма и pо зив ни ца
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и Су бо ти це, а у пе тој су би ла де ла 
из Сре ма, Сла во ни је и Хр ват ске. у  
по себ ној дво ра ни мо гли су се ви де ти 
ра до ви уче ни ца срп ских основ них и 
ви ших де во јач ких шко ла из Сом бо ра, 
Пан че ва и Но вог Са да.

Ка ко је Из ло жба има ла и про дај ни ка  
рак тер (158 ћи ли ма је би ло на про да-
ју), нај ску пљи је био нај ве ћи и спе ци-
јал но из ра ђен јед но дел ни ћи лим ко ји 
је, за јед но са раз бо јем, ко штао 1200 
фо рин ти. од оста лих нај ску пљи су 
би ли ћи ли ми из Кар ло ва (Бу гар ска), 
рад Со се Ко ва че ве чи ја це на је из но-
си ла 150, од но сно 120 фо рин ти. 

Као из у зет не тка ље, од Но во са ђан ки, по ми њу се: ена Ми о дра го вић, Те о фа на Бе кић,  
Пе ла Тр ла ић, зор ка и Ма ри ја ву че тић, де сан ка То мић, еви ца Мар ко вић, Ми ле ва и Мил ка  
Пе чва рац, Лен ка Прем че вић, Ма ри ца Бот(л)ић..., а не ке од њих су има ле ве о ма ва жну 
уло гу у кул тур ном жи во ту Но вог Са да. Тре ба по ме ну ти и нај ве шти је тка ље Ме лу ву ји-
чин из Ки кин де, ан ку Пе тро вић из Пан че ва, је ри ну То мић из арад ца, јул ку Ми јај лов из 
еле ми ра, ју лу Ста кић из Фу то га и Пе лу Ив ков(ац ) из Ста па ра.

Ка кво је би ло ин те ре со ва ње за ову из ло жбу го во ри и по да так да је по став ку раз гле да ло  
ви ше од 20.000 по се ти ла ца, а сте че на до бит из но си ла је 5300 фо рин ти. По је ди ни ис кљу-
чи во на род ни ра до ви би ли су на гра ђе ни и то по ка те го ри ја ма: зла тан вез, бео вез, шу-
пљи ка, бе ло тка ње и тка ње ћи ли мо ва. за уметнички рад до де ље не су ди пло ме и при зна-
ња. Пр ва на гра да из но си ла је че ти ри (4) ду ка та, а до де ље но је пет та квих пре ми ја. дру гу  
на гра ду у из но су од два (2) ду ка та до би ло је ше сна ест уче сни ка, а пе де сет уче сни ка  
на гра ђе но је са по јед ним ду ка том. укуп но је до де ље но 100 ду ка та.63 

63 По по вић, в. Сте ван, Во ђа кроз из ло жбу на роd них и ве шtач ких ру ко tво ри на Срp ки ња, Но ви Сад 1884, 11–39; Ја вор, број 21, Но ви Сад 
1884, 667–668; Из ло жба жен ских ру ко тво ри на у Но вом Са ду, од 22 ју ла до 6 ав гу ста 1884, Ја вор, број 31 и 34, Но ви Сад 1884, 983–987, 
1081–1083; Су бо тић, О на шим на роd ним tка ни на ма .., 46–49; С.в.П (Сте ван По по вић), Из ло жба на род них и ве штач ких ру ко тво ри на 
Срп ки ња, Орао – ве ли ки илу сtро ва ни ка лен dар за gо dи ну 1885, Но ви Сад 1884, 85–100; Мар ко вић, д. Вез pо pи сму .., 20–22.

Сл. 33  Ра dа и Ме ла Вуј ичин; Ра dа је на pра вио нај ши ри dо 
tа dа раз бој за из ло жбу 1884. gо dи не на ко ме је ње gо ва су-
pру gа Ме ла са још че tи ри tка ље иза tка ла нај ве ћи ћи лим
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Чла ни це до бро тво р не за дру ге Срп ки ња Но во сат ки ња ус пе ле су да упо зна ју свет са бо гат ством и ле-
по том на ше на род не тек стил не умет но сти и да за ин те ре су ју стра не му зе је и ко лек ци о на ре за на ше  
ру ко твор ство. То је мно ге тр гов це „ле пим пред ме ти ма“ до ве ло на на шу те ри то ри ју и узро ко ва ло  
от куп нај леп ших руч них ра до ва, па ти ме и од лив на шег тек стил ног бла га. Че сто су за тај по сао би ли  
ан га жо ва ни спе ци јал ни аген ти (рај зен де ри).64 Беч ки тр го вач ки пут ни ци, углав ном је вре ји, оби ла зи ли 
су па нон ско под руч је у по тра зи за фи ним ћи ли ми ма ко је су от ку пљи ва ли ре ла тив но јеф ти но и  
по том их пре про да ва ли. ова ква си ту а ци ја има ла је дво јак ефе кат. С јед не стра не на ше тек стил не 
умет ни не на шле су се у му зе ји ма дру гих зе ма ља, а же на је нов ча но на гра ђе на за свој рад чи ме је сти-
ца ла соп стве ни при ход; с дру ге стра не, на ше умет ни не ни су за ве де не у дру гим др жа ва ма као де ло  
срп ских тка ља, те им се на тај на чин гу би ло на ци о нал но по ре кло и че сто су би ла при сва ја на од  
стра не ту ђи на.

је дан од по кре та ча из ло жбе био је и Сте ван в. По по вић ко ји је упри ли чио и је дан од пр вих ка та ло га 
из ло жбе под на зи вом Во ђа кроз из ло жбу на роd них и ве шtач ких ру ко tво ри на Срp ки ња. По ред пред-
сед ни це за дру ге, ју ли ја не ра до ва но вић, зна чај ну уло гу у ор га ни за ци ји из ло жбе има ле су пред сед ни це  
за дру га из дру гих ме ста као што су Ни на Пе тро вић из Ки кин де, еми ли ја Му ча ло ва из Су бо ти це,  
Со фи ја јор го вић из Сом бо ра, Ним фа Ђор ђе вић из ве ли ког Беч ке ре ка.65 

у пе ри о ду од по ло ви не 19. до 20-их го ди на 20. ве ка о тка њу у вој во ди ни нај ви ше по да та ка оста ви ла 
је Сав ка Су бо тић. Ње не су ре чи: На tом pу tу ви dе ла сам бо gа tу ри зни цу на ших на роd них жен ских 
ру ко tво ри на, у ко ји ма се оgле dа сtва ра лач ки dух на роd ноg gе ни ја!... Осе tи ла сам dа би tре ба ло tо 
на роd но бла gо из не tи на ви dик.66 да би про ме ни ла уло гу се о ске тек сти ли је из чи сто ет но граф ске у 
прак тич ну, она мо дер ни зу је и при ла го ђа ва исте та да шњим по тре ба ма ви со ких дру штве них сло је ва 
и ожи вља ва жен ску кућ ну ра ди ност. На ре а ли за ци ји сво јих за ми сли С. Су бо тић је нај ин тен зив ни је 
ра ди ла у пе ри о ду од 1861. до 1885. го ди не, ка да је об и шла број на срп ска се ла у Сла во ни ји и Сре му.

64 Су бо тић, О на шим на роd ним tка ни на ма .., 11; вит ко вић-Жи кић, Умеt нич ки вез .., 94.
65 Из ло жба жен ских ру ко тво ри на у Но вом Са ду, од 22 ју ла до 6 ав гу ста 1884, Ја вор, број 31 и 34, Но ви Сад 1884, 983–987, 

1081–1083; Ја вор, број 6, Но ви Сад 1885, 187–189.
66 Су бо тић, О на шим на роd ним tка ни на ма .., 8.
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Сав ка Су бо тић (1834–1918) су пру га др јо ва на  
Су бо ти ћа, по ти че из по зна те но во сад ске по ро ди це 
По лит-де сан чић. Из у зет ног обра зо ва ња, по све ти ла 
се пре да ном ра ду на про мо ви са њу срп ске тек стил не 
ра ди но сти ко ју је из у зет но це ни ла пру жа ју ћи по др-
шку тка ља ма и ве зи ља ма из гра до ва, а још ви ше са  
се ла. због свог ра да, по зна тог не са мо до ма ћој ин те-
ли ген ци ји не го и у свет ским кру го ви ма, би ра на је за 
пр ву пред сед ни цу Срп ског на род ног жен ског са ве за, 
Ко ла срп ских се ста ра и до бро твор не за дру ге Срп ки ња  
Но во сад ки ња, али и за по ча сну чла ни цу го то во свих 
жен ских удру же ња то га вре ме на. 

зна ча јан до при нос раз во ју и пре зен та ци ји срп ског 
ћи ли мар ства Сав ка Су бо тић је да ла, ка ко де лом  
О на шим на роd ним tка ни на ма и ру ко tво ри на ма, 
та ко и ра дом на афир ма ци ји и ре фор ми са њу се о ских 
тек стил них ру ко тво ри на и ан га жма ном на не ко ли ко  
свет ских из ло жби. Њен рад се ни је сво дио са мо на 
при ку пља ње и об ра ду пр о из во да на род не тек стил не 
де лат но сти, не го је на сто ја ла да при ла го ђа ва њем 
на род них мо ти ва и ди зај на мо дер ним трен до ви ма 
са чу ва ову тра ди ци о нал ну де лат ност од не ста ја ња под 
на је здом ин ду стриј ских пр о из во да. јед на је од по кре-
та ча осни ва ња ви ших де во јач ких шко ла. уче ство ва ла 
је 1881. го ди не на пе штан ској из ло жби и за свој труд и 
за ла га ње на гра ђе на је ме да љом на ко јој је из ли вен њен 
лик. уче ство ва ла је и у ре а ли за ци ји из ло жби у Па ри зу 
1889. и 1890. и Пра гу 1910. го ди не.67 

67 вит ко вић, Жи кић, Умеt нич ки вез .., нап.65; Ла зић, Љи ља на, Се це си ја у Но вом Са dу, Но ви Сад 2009, 100; Цвет ко вић, Тра ди ци ја 
као ин спи ра ци ја .., 055–057.

Сл. 34  Фо tо gра фи ја и pоt pис 
Сав ке Су бо tић
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рад Сав ке Су бо тић ка рак те ри ше ори ги нал ност у пре по ро ду до ма ће ра ди но сти. оса вре-
ме њи ва њем ове де лат но сти же ле ла је да по диг не по ро дич ни стан дард и да по бољ ша  
ста тус же не као тво р ца тих ру ко тво ри на, а све то у слу жби ја ча ња на ци о нал не еко но ми-
је и на ци о нал не кул ту ре. Сав ка је би ла пи о нир, пр о мо тер и ау тор „срп ског сти ла“ или 
„срп ског са ло на“ у ен те ри јер ном уре ђе њу ку ће тек сти ли ја ма на род ног ру ко твор ства.  
за хва љу ју ћи њој убр зо срп ске ру ко тво ри не, као ра ри те ти на ла зе сво је ме сто у не мач ким, 
ау стриј ским и ма ђар ским са ло ни ма и по ста ју део фун ду са број них ко лек ци о на ра. од ла-
ском у оси јек на ста вља рад на афир ма ци ји жен ског се о ског ра да, а нај у глед ни ји оси је ча-
ни ан га жу ју је на уре ђе њу њи хо вих до мо ва у сти лу срп ског са ло на. Њен рад при ме ћен је 
и од стра не гро фа дра гу ти на Ку е на Хе дер ва ри ја из за гре ба ко ји ју је ан га жо вао на при-
пре ми и ор га ни за ци ји уче шћа на зе маљ ској из ло жби у Пе шти 1885. го ди не. за по ме ну-
ту из ло жбу С. Су бо тић је при пре ми ла је дан ком пле тан на ме штај и сто ти ну ра зних ма њих 
пред ме та из ра ђе них од срп ских на род них тка ни на. ус пе ла је, уз за ла га ње срп ских тка ља 
и ве зи ља, да из ра ди две ста че тр де сет раз ли чи тих ко ма да; од ха љи на, оде ла за де цу, ка па  
и ше ши ра, сун цо бра на и ам бре ла, ма ра ма и ма ра ми ца, огр та ча за че шља ње и жен ског  
ру бља, до на ме шта ја и по сте љи не. Сав ка је, иа ко уче на Срп ки ња, оби ла зи ла се ла, ишла 
од тка ље до тка ље те их ре дом учи ла и упу ћи ва ла ка ко да што бо ље и се би и свом на ро-
ду осве тла ју образ. На тај на чин ова вред на про све ти тељ ка ...pо dи gла је срp ско на роd ну 
ру ко tво ри ну dо умеt нич ке ви си не. 68

На по ме ну тој из ло жби по ред цр кве них пред ме та из фру шко гор ских ма на сти ра, ве зе них 
оде ла на шло се и не ко ли ко де се ти на ћи ли ма. Част да уре ди со бу за лу триј ско из вла че ње  
у ет но сти лу на тој ма ни фе ста ци ји при па ла је Сав ки Су бо тић. То је ујед но био и глав ни  
зго ди так, а до био га је чи нов ник из Пе ште ко ји ју је ка сни је про дао за де сет пу та ве ћу це ну.  
Му стре је по кло ни ла г. Ми ро са вље ви ћу, фа бри кан ту и тр гов цу тек стил ном ро бом у  
Но вом Са ду.69 

о зна ча ју, ве ли кој упо тре бљи во сти, са мим тим и о це ње но сти руч них ра до ва го во ри и по да так о 
мно го број ним спе ци ја ли зо ва ним тр го вач ким рад ња ма ко је су у 19. ве ку по сто ја ле го то во у сва ком 
гра ду, а ко је су на ба вља ле и про да ва ле раз ли чи ту пре ђу и нео п хо дан при бор за тка ње и вез. у Но вом  
Са ду су та кве рад ње би ле „Коd pре ље“ јо ва на Т. Ча ви ћа ко ја је пре по ру чи ва ла...ве ли ко сtо ва ри-
шtе pа му ка pре dе на, ..., pре ђе не бе ле, лу же не и pо ла-бе ле, ко на ца за шав и за ћи ли мо ве. По тре бан 

68 С.в.П. (Сте ван в. По по вић), Срп ска ра ђа на зе маљ ској из ло жби у Бу дим пе шти, Орао, Но ви Сад 1886, 110–114.
69 Су бо тић, О на шим на роd ним tка ни на ма .., 28. 39; Цвет ко вић, Тра ди ци ја као ин спи ра ци ја .., 053–063; Ста но је вић, Ста но је, Су бо-

тић Сав ка, На роd на ен ци кло pе dи ја, књ. iv, за греб 1929, 497.
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ма те ри јал за тка ље ну ди ле су рад ње С. Ми ро са-
вље ви ћа, ј. Ле де ре ра, Сте ва на дун ђе ро ва, „Коd 
Сре ми це“ Клај на и По пе ра, за тим рад ња Пан те 
јо ва но ви ћа, „Коd злаt не ку gле“ Сте ве ди ми три-
је ви ћа, „Коd Бу ков ки ње“ П. На то ше ви ћа, фир ме 
Ју gо че шка, Шва рц и Кол tа, Шtоф – Фра ња Роt, 
Le wen ber ger, Tек сtил pро dукt Бу ди ми ра Ми чи ћа, 
Си ле си ја Ни ко ле Та нур џи ћа, а рад ња Иде Фрид ман 
је и про да ва ла руч не ра до ве. По ред рад њи Но ви  
Сад је био и зна ча јан ин ду стриј ски цен тар на пре-
ла зу 19. у 20. век. зна чај не фа бри ке за ћи ли мар-
ство би ле су тка о ни це Ше фер Гу сtав и dру gо ви, 
Ви лим Бек и гир лих Хер ман, Тек стил на ин ду-
стри ја Со ња Ма рин ко вић ко ја се пре то га зва-
ла ме ха нич ка ткач ни ца тек сти ла, дра го љуб М.  
ри стић, ткач ни ца Со ме рер вла сни ка едвар да  
Со ме ре ра, би ла је ме ха нич ка ткач ни ца у Но вом 
Са ду ко ја је по сто ја ла од 1935. до 1946. го ди не 
ка да је на ци о на ли зо ва на.70 

јед на од нај бо љих тка ља у Ста па ру у 20. ве ку би ла је Мил ка На гу лов ко ја је тка ње на у чи ла од сво је 
све кр ве ани це На гу лов, а по сто ја ле су и же не ко је су се ба ви ле са мо сно ва њем. Та ква је би ла да ни ца  
Лу кић. Тр го ви ном, али и тка њем ћи ли ма ба ви ла се и ба ба Ки да из Сив ца.71 По не кад, иа ко знат но 
ре ђе до га ђа ло се да су и му шкар ци би ли про фе си о нал ни тка чи-ћи ли ма ри.

Све до Пр вог свет ског ра та у ве ћи ни се о ских вој во ђан ских до ма ћин ста ва ћи ли мар ство је би ло  
ре дов на по ја ва. ујед но то је био је ди ни на чин да се у си ро ма шни јим до ма ћин стви ма до ђе до ква ли-
тет не тек сти ли је. На и ме, у сва ком се о ском до ма ћин ству ко је је има ло си ро ви не за из ра ду тка ни не 
би ло је ло гич но да се тек стил про из во ди од тог ма те ри ја ла. 

Про из вод ња ћи ли ма од по ло ви не 20. ве ка стаг ни ра или се сма њу је у свим под руч ји ма. раз ло га је  
ви ше: са мо тка ње ћи ли ма је дуг про цес, ре ла тив но на по ран и те жак што је и раз лог ње го ве ви со ке  
це не, а дру ги раз лог ње го вог опа да ња је по ја ва кон ку рент не ин ду стриј ске про из вод ње те пи ха са 
знат но јеф ти ни јим про из во дом. Са тка њем у ње го вом из вор ном сми слу и за по тре бе по ро ди це  
срп ска же на пре ста ла је на кон дру гог свет ског ра та. 

70 Жен ски свеt, Но ви Сад 1886–1913; Šos ber ger, Pa vle, Šet nja no vo sad skom čar ši jom, no vi sad 2007, 54–110.
71 Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 75.

Сл. 35  Мил ка На gу ло ва за раз бо јем, Сtа pар, 1994. 
(фоt. Му зеј Вој во dи не, Ј. Pаp) 
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Сл. 36  Ре кла ме но во саd ских tр gо вач ких раd њи са pри бо ром и ма tе ри ја лом за tка ње с кра ја 19. и pо чеt ка 20. ве ка
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ТЕХНОЛОШКИПОСТУПАКИЗРАДЕЋИЛИМА

Ку ћа не сtо ји на зе мљи, не gо на же ни.
(на род на по сло ви ца)

Пут од си ро ви не до го то вог тек стил ног пред ме та ка кав је ћи лим ни је ни брз, ни лак, ни јед но ста ван. 
При пре ма за из ра ду ћи ли ма зах те ва про из вод њу и пре ра ду си ро ви на за из ра ду тек стил них вла ка на, 
из ра ду ни ти про це сом пре де ња, а по том ства ра ње тка ни не тех но ло шким по ступ ком тка ња. Нај че шће 
је то ра ди ла же на. Ње на уло га у до ма ћин ству би ла је ори јен ти са на на не го ва ње по ро ди це и бри гу  
о до му. Под овим се сма тра пре све га из ра да пре ди ва, тка ни не и оде ла. Же не су пре ра ђи ва ле све вр сте  
си ро ви на у влак но, ис пре да ле су влак но у нит, сно ва ле и на пи ња ле осно ву на ткач ки раз бој, тка ле 
раз ли чи те ко ма де тка ни на, и на кра ју су ве зом укра ша ва ле по је ди не иза тка не пред ме те. Сва ка уда та  
же на са ма се бри ну ла за оде ћу сво је по ро ди це, али и оста лу тек стил ну опре му: пе шки ре, ћи ли ме,  
по стељ но ру бље и др. Под ра зу ме ва се да су мај ке на сто ја ле да што бо ље опре ме шта фи ром де во јач ке  
сан ду ке сво јих кће ри.

Сировинезаизрадућилима
Иа ко ћи ли ми у збир ка ма Му зе ја гра да Но вог Са да по ти чу из раз ли чи тих кра је ва (вој во ди на, ужа Ср би ја, 
Ко со во...) си ро ви не ко је су ко ри шће не за њи хо ву из ра ду углав ном су исто вет не. При мар на при вред на  
де лат ност ко јом се чо век ових пре де ла ба вио од ре ди ла је и основ ну си ро ви ну за про из вод њу вла ка на,  
од но сно тка ни не. То су би ли ву на и ку де ља. оста ле си ро ви не по пут ла на и па му ка ко ри шће не су у 
знат но ма њим ко ли чи на ма или је њи хо ва упо тре ба за по че ла знат но ка сни је. Бит ни пред у сло ви за 
раз вој ћи ли мар ства је су раз ви је но сто чар ство као при вред на гра на и бли зи на не ког ве ћег тр го вач-
ког цен тра. Иа ко Но ви Сад са око ли ном ис пу ња ва на ве де не усло ве, он ни ка да ни је био по знат по 
овој до ма ћој ра ди но сти то ли ко ко ли ко су то ус пе ли не ки дру ги цен три по пут Сом бо ра, зре ња ни на,  
Ки кин да, а на ро чи то Пи ро та. 
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ву на: Ста нов ни штво бр до ви тих пре де ла, 
али и це ле Па но ни је, од дав ни на је за ви-
си ло од уз го ја ова ца.72 ов чар ство је би ло 
раз ви је но, што је зна чи ло и до вољ не ко ли-
чи не ву не за из ра ду тка ни не. до ми нант на  
вр ста ов це у вој во ди ни је сте ци га ја чи ја 
ву на спа да у ква ли тет ни је, на ро чи то она 
стри же на са пле ћа, кр ста и бо ко ва.73 за 
пи рот ски ћи лим од по себ не ва жно сти је 

би ло да ву на бу де од ста ро пла нин ских ова ца. раз лог за то је сте пла нин ска ис па ша због ко је је ов чи ја  
дла ка ду жа, трај ни ја и из др жљи ви ја. Нај фи ни ја ву на се до би ја од ме ри но ова ца.74 По сто је рун ска и 
та бач ка (та ба чи на) ву на. рун ска ву на се стри же јед ном го ди шње са жи вих ова ца, обич но око ду хо ва,  
а та бач ка се ски да са шта вље них ко жа од за кла них ова ца и она је увек са кра ћом вла си и јеф ти ни ја.75 
Ква ли тет ву не се од ре ђу је пре ма ко вр џа во сти, ду жи ни и де бљи ни вла ка на, ње ној бо ји, сја ју, ела стич-
но сти и чвр сти ни, а це на за ви си од оп штих еко ном ских, при вред них, тр го вач ких, па и по ли тич ких 
усло ва.76

72 Сма тра се да је европ ско га је ње ова ца за по че ло у 7. ми ле ни ју му п.н.е, ка да су ов це пре не те из  ју го за пад не ази је на Бал кан ско 
по лу о стр во; Ra da uš Ri ba rić, Ča ro li ja ni ti, 13.

73 Фон Та у бе на во ди да ов це у Сре му оста ју на по љу и ле ти и зи ми, да се га ји до ста ква ли тет на ра са, да ов це чу ва ју хра бри и до бро 
об у че ни пси, да је основ ни не при ја тељ вук, да ста да ко ја че сто бро је и пре ко 1000 гр ла при па да ју маг на ти ма, све штен ству и пле-
ми ћи ма. Та у бе, фон Фри дрих вил хелм, Исtо риј ски и gе о gраф ски оpис .., 38.

74 Ме ри но ов ца или “сви ло ру на“ по ти че из се вер не афри ке, а у 14. ве ку је пре не се на у Шпа ни ју.
75 Жив ко вић, Ми та, Ал бум pи роt ских ћи ли мо ва, Те шен (ау стри ја) 1902, 6; Пет ко вић, влат ко вић, Pи роt ски ћи лим, 31–32.
76 Be lo vić-Ber nad zi kow ska, Gra gja za teh no loš ki rječ nik .., 230, 264; Ни ко лић, д, Пи та ње унов ча ва ња до ма ће ву не, Pо љо pри вреd ни 

gла сник, Но ви Сад 15.09.1938, 6.

Сл. 38  Ов це на са ла шу Луј за 2 коd Бе лоg Бла tа (Зре ња нин), 1923; pа сtир Ми лан Ла ћа рак Бра ца из 
Сил ба ша, 1965. и pа сtир са ов ца ма у Но вом Иtе бе ју, 1953.

Сл. 37  Сtрук tу ра tек сtил не ни tи (ву на, ко но pља, лан)
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Ко но пља: (lat. Can na bis sa ti va, fam. Can na bi na cae) је ди вља влак на ста биљ ка ко ја ра сте у се ве ро и-
сточ ној евро пи и у Си би ру, а у Ки ни је по зна та од 2500. г. п. н. е. Пр ви ју је, у пи са ним из во ри ма, 
спо ме нуо Хе ро дот код Ски та у 5. в. п. н. е, уз на по ме ну да Тра ча ни од ње из ра ђу ју тка ни не слич не 
ла не ним. у Сре до зе мље је пре не се на кра јем 3. в. п. н. е. док су је Сло ве ни и гер ма ни по зна ва ли и 
знат но ра ни је.77 Нај бо ља ко но пља га ји се у за пад ној и ју жној ази ји. у вој во ди ни, Бач ка је област где 
је уз га ја на нај ква ли тет ни ја ко но пља. због еко но мич но сти, из да шно сти, ја чи не и трај но сти влак на  
ко но пље, по ти сну та је пр о из вод ња ла на.78 у мно го број ним вој во ђан ским се о ским до ма ћин стви ма и 
за дру га ма га је ње ко но пље одр жа ло се до Пр вог свет ског ра та, а у ма ло број ним и до дру гог свет ског 
ра та, али се пр о из во ди ло у ма лим ко ли чи на ма; са мо ко ли ко је би ло по треб но за под ми ри ва ње до ма-
ћих по тре ба. Ку де ља, по ко јој је вој во ди на по чет ком 20. ве ка би ла по зна та и ко јој је дик ти ра ла це ну 
не са мо за Бал кан, не го и за евро пу, по сле дру гог свет ског ра та мо гла се на ћи са мо на ва ша ри ма код 
Сло ва ка и ру си на из Бач ке.79 Пр о из вод ња ко но пље је пред ста вља ла уно сан по сао. за то не из не на ђу је 
чи ње ни ца да је и по ро ди ца дун ђер ски сва ке го ди не се ја ла око 300 ју та ра ове биљ не кул ту ре ко ју су 
пре ра ђи ва ли у вла сти тој ку де ља ри у Кул пи ну, а по том из во зи ли у Ма ри бор, Ле ско вац и Страс бу рг.80

77 Ra da uš Ri ba rić, Ča ro li ja ni ti, 13.
78 Идво ре ан-Сте фа но вић, Tех ни ка tка ња ћи ли ма .., 15.
79 Ме ђе ши, Љу бо мир, Ко но пља у при вре ди, жи во ту и оби ча ји ма бач ких ру си на, Раd вој во ђан ских му зе ја, 21–22, Но ви Сад 1972–73, 

35–57; Ма луц ков, Мир ја на, зби р ка пе шки ра у вој во ђан ском му зе ју, Раd вој во ђан ских му зе ја, св. 31, Но ви Сад 1988–1989, 214; 
Ло тић, Љу бо мир, Pри ло зи о еко ном ском сtа њу у Уgа р ској и у на шем на ро dу, Но ви Сад 1908, 21–22.

80 ni ko lin, Sta lež Dun đer skih, 61.

Сл. 39  Ко сиd ба и ве зи ва ње ко но pље, Ки сач, 1940. и 1950.
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Лан: (lat. Li num, fam. Li na cae usi ta tis si mum; нар. на зи ви ке тен, ће тен, лен, пре слеј) је тан ка, зе ља ста, 
јед но го ди шња биљ ка са ста бљи ком ви си не 30–80 cm. По зна та је још из пра и сто риј ског пе ри о да, a 
ди вљи лан је ра стао по це лом Сре до зе мљу. Нај бо љи лан се га ји у ру си ји и у ју жној ази ји, али се 
уве ли ко га јио и на пр о сто ру вој во ди не, на ро чи то у Бач кој и Сре му. још је фон Та у бе за па зио да се 
на про сто ру Сре ма и Сла во ни је се је лан до ста ло шег ква ли те та иа ко по сто је усло ви за ње го ву из-
у зет ну про из вод њу.81 до дру гог свет ског ра та лан се га јио у сва ком се о ском до ма ћин ству. Ла не на 
ли ко ва влак на се до би ја ју из ста бљи ке, раз град њом ла не ног леп ка у ста бљи ци при че му до ла зи до 
одва ја ња ком плек сних вла ка на ду гих до 70 cm и ла не не ку чи не.82 Та ко до би је на влак на из у зет но су 
ја ка, чвр ста и ис те гљи ва. за из ра ду тка ни на на под руч ју вој во ди не лан је пред ста вљао нај зна чај ни ју  
тек стил ну си ро ви ну, зна чај ни ју од ко но пље, али тај при мат, по чет ком 20. ве ка пре у зи ма па мук.  
Тра ди ци ју уз го ја ла на у вој во ди ни нај ду же су одр жа ва ли ру си ни.83

Па мук: (lat. Gossypi um, fam. mal va cae) је чи ста це лу ло за (98%). Плод па му чи ке је ча у ра (пу ца вац) ко-
ји у зре лом ста њу пу ца ка да из ње га про ви ри куп фи них бе лих и си вих вла ка на, као ву ни ца. Нај бо љи  
па мук је из Ин ди је (по па му ку по зна та још у 15. в. п. н. е) и из аме ри ке. у вој во ди ни је, пре Пр вог 
свет ског ра та по сто ја ло пред у зе ће „Ми цић и Ка млер“, осно ва но 1914. го ди не, ко је се ба ви ло из ра дом  
па муч них тка ни на. Ма ло је по зна та чи ње ни ца да се за вре ме дру гог свет ског ра та, пре ма на ред би 
оку па тор ске ма ђар ске вла сти, па мук га јио и у вој во ди ни.84 Ин ду стриј ска про из вод ња па муч не ни ти 
од по ло ви не 19. ве ка све ви ше за ме њу је лан и ко но пљу. у по чет ку, па мук се упо тре бља вао са мо за по тку,  
код ћи ли ма је углав ном слу жио и за осно ву, а вре ме ном се по че ло тка ти и чи сто па муч но плат но.

81 Та у бе, Исtо риј ски и gе о gраф ски оpис .., 44.
82 ni ko lić, mi lan ka,Umet nost i teh ni ka ruč nog tka nja, Be o grad 1999, 39–40.
83 за уз гој ла на ва жи ла су и од ре ђе на пра ви ла. Ни је се смео се ја ти на вла жној и те шкој зе мљи. На ис тој њи ви ни је се се јао лан 7–8 го ди на. 

Пре се ја ња ла на би ло је до бро да је се ја на пше ни ца, раж, овас или де те ли на, а ни је би ло до бро да је кром пир, ре па и је чам. По жељ но  
је с је се ни ду бо ко по о ра ти, али не и ђу бри ти стај ским ђу бри вом. ора ње је тре ба ло по но ви ти и у про ле ће. Ру жи ца – нај сtа ри ји 
срp ски на роd ни ка лен dар за pро сtу gо dи ну 1895, Но ви  Сад 1894, 55–56.

84 Пре ма пи са њу Б. Бр зи ћа, пу бли ци сте и исто ри ча ра из Бу ди са ве, та да шња ма ђар ска власт је у Ко ви љу, од имућ ни јих се ља ка 
зах те ва ла да „за др жа ву“ по се ју па мук и обра на влак на ис по ру че др жав ним пред у зе ћи ма ко ја су ову си ро ви ну пре ра ђи ва ла у ва ту, 
за во је, ме ди цин ски па мук ко ји су ко ри шће ни у вој не свр хе; Ен ци кло pе dи ја Но воg Са dа, књ.21, Но ви Сад 2003, 293.
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Одвлакнадонити85

влак но је основ ни еле мент сва ког тек стил ног про из во да ко ји се у јед ном ме ха нич ко-тех но ло шком 
про це су спа ја ња ви ше вла ка на, ис те за њем и усу ки ва њем, пре тва ра у ду гу и тан ку тво ре ви ну ко ја 
се зо ве нит, пређa или пре ди во. да би се влак но мо гло упо тре би ти за из ра ду тка ни не, са мим тим и  
ћи ли ма, мо ра по се до ва ти од ре ђе ну ду жи ну, де бљи ну, фи но ћу, чвр сти ну, сјај, бо ју, гип кост, ела стич ност  
и јед но лич ност. При прем ни део овог про це са раз ли ку је се од си ро ви не до си ро ви не. део од  
гре бе на ња до пре де ња и пре пре да ња углав ном је иден ти чан.

Про цес пре ра де ов чи јег ру на у тек стил ну нит от по чи њао је стри жом ова ца, а по том се оши ша но  
ру но умо та ва ло, па ри ло вре лом во дом и ви ше пу та ис пи ра ло у хлад ној во ди. (Сл. 40)

Про цес об ра де ко но пље за по чи ње же твом ко ја се оба вља ла кра јем ју ла или по чет ком ав гу ста. По ко ше не  
ру ко ве ти сла га ле су се у ре до ве, а по том ве зи ва ле. за раз ли ку од ко но пље, лан се чу пао или  
ко сио, а про цес пре ра де је да ље те као исто вет но. осу ше на ко но пља и лан, са ко јих је од стра ње но  
ли шће, пре во зи ли су се на мо чи ло где се вр ши ло на та па ње од 5 до 10 да на чи стом и уме ре но то плом  
во дом. (Сл. 39) у то пи ли шту сно по ви су се сла га ли у ре до ве, по кри ва ли бла том и при ти ска ли те шким  
пред ме ти ма ка ко би ко но пља огре зла у во ди. Под во дом ста бљи ка се раз ла же ра зним био ло шким 
про це си ма, а ка да влак на пот пу но од љу сну, ко но пља и лан су на то пље ни. На кон фа зе „мо че ња“  
сно по ви се из вла че из во де, вр ши се од стра њи ва ње бла та, ис пи ра ње сно пља, од стра њи ва ње отру ле лих  
де ло ва јед но став ним тре ска њем, до пре ма ње до оба ле и ре ђа ње у ку пе ра ди су ше ња. 

85 Мар ко вић, д. Вез pо pи сму .., 31–35.

Сл. 40  Сtри жа ова ца у СЗР „Бе чеј dе“, Бе чеј, 1959. gо dи не и у Ја зо ву 1991. gо dи не; Уви ја ње ру на, 
Рим ски Шан че ви (фоt. Му зе ја Вој во dи не)
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осу ше ни сно по ви од во зи ли су се ку ћи где се 
оба вља ло ло мље ње, мла ће ње или тр ље ње.  
Тр ље њем на сту пи ста бљи ке се ло ме и осло ба ђа ју  
не по треб них др ве на стих де ло ва док се не до би је  
же ље ни ква ли тет влак на.86 (Сл. 41) По Сре му и 
Бач кој по сто ја ле су „ва ља о ни це“' или „ва ља-
ри це“' у ко ји ма се ва ља ла ко но пља. до би је но 
влак но на зи ва но је по ве смо. 

Це ло ку пан про цес од пре ра де си ро ви не до пре-
де ња ни ти код па му ка сво дио се на са ку пља ње 
„ву ни це на кон отва ра ња ча у ре и су ше ње.

На кон ове фа зе при сту па се гре бе на њу вла ка на,  
(Сл. 43) чи ји циљ је раш че шља ва ње и из два ја ње 
ни ти и чи шће ње од ку чи не и пр љав шти не. То 
се ра ди са влак ни ма свих си ро ви на при род ног  
по ре кла сем па му ка, а раз ли ка је по сто ја ла  

у вр сти и ве ли чи ни гре бе на и на чи ну гре бе на ња. за раз ли ку од ву не, ку де ља се че шља ве ли ким гре-
бе ни ма, ко јих има три вр сте. Њи ма се од стра њу је ку чи на и из два ја ју ле па, ду гач ка влак на. На кон  
гре бе на ња, од ис пра вље них вла ка на, об ли ку је се пра мен (ку де ља) ко ји је спре ман за пре де ње.  

86 алек сић,  Жар ко,  од га ји ва ње  ку де ље, Pо ро dи ца,  књи га  за  на род,  св.  124,  Но ви  Сад  1908,  3–39;  Ме ђе ши, Ко но пља у при-
вре ди .., 35–57.

Сл. 41  „Мо че ње“ ко но pље, Гло жан, 1960. gоd. 
(фоt. Му зеј Вој во dи не, М. Бо сић)

Сл. 42  Pре ра dа ко но pље, Ки сач, 1932.



47

гре бе на су иза шла из ре дов не упо тре бе по ја вом вла ча ра (дрн да) ко је у пр во вре ме, кра јем 19. ве ка  
по кре ћу ко њи, слич но као код су ва ча, а у 20. ве ку пре о вла ђу ју мо тор не вла ча ре, на ро чи то по сле  
Пр вог свет ског ра та. о јед ној та квој вла ча ри у Сив цу чи ји вла сник је био Не мац (Шва ба) пи ше и  
Б. Идво ре ан-Сте фа но вић.87 

Про цес пре ра де на ста вља се фа зом пре де ња ко је углав ном оба вља ју ста ри је же не, руч но, на сли чан 
на чин за све си ро ви не. Пре де ње се вр ши пре сли цом и вре те ном ко је мо же би ти раз ли чи тог об ли ка. 
Пр сти ма де сне ру ке окре ће се вре те но, ко је ви си на упре де ној ни ти и са три пр ста ле ве ру ке по сте пе но  
се из ку де ље извлачи и су че глат ко влак но под јед на ке де бљи не, ко је тре ба да бу де што чвр шће. Нит се стал но 
пр о ду жа ва, та ко да се де сна ру ка уда ља ва од пре сли це и те ла оно ли ко ко ли ко ње на ду жи на до зво ља ва.  
да би се нит на мо та ла на вре те но, на тре ну так се за ста је са пре де њем и вр ши на мо та ва ње на вре те но.  
Нај лак ше се пре де лан, а нај те же па мук због крат ко ће вла ка на, што из и ску је по на вља ње про це са ви ше  
пу та. Пре ље су уме ле да тач но од ре де де бљи ну ни ти, за ви сно од то га шта су же ле ле од пре ди ва тка ти  
или пле сти. Пре де ње на но жном ко лу, ко је је у вој во ди ни по зна ти је као швап ска пре сли ца и ко ло-
врат, омо гу ћа ва исто вре ме но ис пре да ње и на мо та ва ње го то ве ни ти. 

Иа ко је нај бо ља руч но пре де на ву на, већ по ло ви ном 19. ве ка пре шло се на пре ра ду ву не у ра ди о ни-
ца ма. Та ко су Тур ци још 1872. го ди не из гра ди ли фа бри ку за вла ча ње и пре де ње у Пи ро ту. Фа бри ка 
је има ла ме ха нич ку вла чу гу за ву ну, пре ди о ни цу и бо ја џи ни цу. 

87 Идво ре ан-Сте фа но вић, Tех ни ка tка ња .., 14.

Сл. 43  Гре бе на ње и pре dе ње 
ку dе ље, Бач ки Pе tро вац, 1954; 
Ма tу ски Ма ра gре бе на ку dе љу, 
Гло жан 1960. gо dи не (фоt. Му зеј 
Вој во dи не, М. Бо сић)
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осло бо ђе њем од Тур ске 1878. го ди не фа бри ка је пре ста ла да ра ди, а об но вље на је тек 1955. го ди-
не.88 На вој во ђан ским про сто ри ма ин ду стри ја ли за ци ја је нај пре за хва ти ла мли нар ство, про из вод њу 
пи ва и ал ко хо ла, али и ку де љар ство и про из вод њу тек сти ла. По диг ну те су Што фа ра у Ку ли, Фа бри ка  
те пи ха у зре ња ни ну (ве ли ки Беч ке рек), Фа бри ка пре ди ва и бер за у оџа ци ма, а у Но вом Са ду још 
у пр вој по ло ви ни 19. ве ка, по ред две сви ла ре, по сто ја ла је фа бри ка сук на и сва ко вр сних ву не них  
тка ни на.89 

Пре де ње, као и вез, по ред ма те ри јал но-про из вод не функ ци је има ло је и со ци јал ну уло гу  
у на шем дру штву. да би пре ле, же не и де вој ке су се са ста ја ле на се дељ ка ма, пре ли ма 
уз пре сли цу или ко ло врат. ра де ћи за јед но кра ти ле су вре ме при чом и пе смом... Ску pи ле 
се се ше и се ке, pа че шља ју pер је, или ши ју dа ро ве, или pре dу.... Да боg ме, каd мом ци уђу, 
ма ло се tу ура dи. Док су са ме, и Бо же Pо мо зи?90

влак на се пре де њем спа ја ју у нит, а нит су ка њем (пре пре да њем) у ко нац. По сле пре де ња и пре пре-
да ња, пре ди во је са вре те на ста вља но на мо то ви ло, фор ми ра на су по ве сма (ка ну ре), а за тим су она 
слу жи ла за тка ње. На мо та на ка ну ра је пра на, а че сто и бе ље на, чи ме је пре ди во по ста ја ло мек ше. 

88  То ја га, ва сић, Pи роt ски ћи лим, 7.
89 јо ва но вић, ве ра, Pо ро dи ца Јо ва но вић Ва кин, Но ви Сад 2006, 19; mar ko vić, ve se lin ka, osvrt na pri vred ni raz voj voj vo di ne kroz po je-

di ne vi do ve re kla mi ra nja, Sve je sa mo re kla ma-seg men ti iz isto ri je re kla me u Voj vo di ni do 1941. go di ne, ka ta log, mu zej voj vo di ne, no vi 
sad 2012, 11.

90 Мар ко вић, ада мов, Па ја, На се лу и pре лу – сли ке и pри ли ке из срp скоg на роd ноg жи во tа, Но ви Сад 1886, 8.

Сл. 44  Pо ро dи це Жив ко вић и Ми сир кић у dво ри шtу са pре сли ца ма, Не ра dин 1936; раd на но жној pре сли ци, 
Мар tин ци, 2005. и pре dе ње на ко pља сtој pре сли ци, на ли ва dи, 1967.
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Пра ње се оба вља ло по та па њем ка ну ра у во ду у ко јој је уме шан пе пео и креч 
или се за из ве сно вре ме по кри ва ла то плим стај ња ком. По не кад је би ло до-
вољ но пре кри ти је пе пе лом из фу ру не. 

уко ли ко тка ља ни је би ла за до вољ на бе ли ном опре де не ни ти из бе љи ва ла 
ју је упо тре бом бе ли ла или на тај на чин што је по ве сма рас про сти ра ла по 
ли ва ди, по ли ва ла во дом и из ла га ла их сун цу. Бе ле ње пре ђе оба вља но је и  
ва ља њем у пе пе лу, та ко што се ужа ре но ог њи ште чи сти ло, на ње га се ста-
вља ло ђу бре, а на ђу бре се ре да ла пре ђа. Пре ко пре ђе се по но во ста вљао слој 
ђу бре та. ова ко се пре ђа оста вља ла не ко ли ко да на, а по том се ва ди ла и пра-
ла.91 за бе ле ње је упо тре бља ван и хлор у ко ји се пре ђа по та па ла да од сто ји 
од ре ђе но вре ме, за тим се ис пи ра ла, а по том ис ку ва ва ла у ве ли ким ко тло ви ма  
у ко је је тре ба ло по то пи ти до ма ћи са пун, ко ји је имао функ ци ју омек ши ва ча.  
Пре ђа се по та па ла и у по себ но при пре мљен рас твор од скро ба и во де уз до да так  
са пу на, па ра фи на и тут ка ла, ко ји гру бо влак но ку де ље опле ме њу је и омек ша ва.  
Из бе љи ва ње пре ђе вр ши ло се и сум пор ним цве том.92

Бојењепређе
за из ра ду ћи ли ма ко ри сти се раз ли чи то бо је но пре ди во. Не ка да је то чи ње но бо је њем сред стви ма 
из при ро де. И Та у бе је за па зио да од свих ма ну фак ту ра у Сла во ни ји и Сре му нај вред ни ја је ... же на 
ко ја се не оdва ја оd pре сли це ко ју но си и каd иdе на њи ву. За хва љу ју ћи ра dу же не у ку ћу се ни шtа оd 
tек сtил них pо tреб шtи на не ку pу је. Pри tом су и из у зеt но ве шtе у бо ја dи са њу. Tо чи не цве ћем, 
би љем и ко ре њем и tо не са мо ле pо не gо и tа ко dа dу gо tра је.93 

Бо ја ди са ње углав ном ву не них ни ти не ка да је би ло из у зет но ком пли ко ва но и зах те ва ло је ве ли ки 
труд и уме шност. за до би ја ње од ре ђе них бо ја ко ри шће ни су ли шће, ко ре ње, ко ра, пло до ви, љу ске 
ра зних биљ них вр ста, али и ко ми на од гро жђа и шљи ва и ма те ри је жи во тињ ског порекла. од воћака 
ко ри сти ли су ја бу ке, шљи ве, бре скве, ду ње; од шум ског др ве ћа храст, ја сен и руј; са ли ва де ку ку рек,  
ср пак, мле чи ка; са њи ве де те ли на, зе ле на пше ни ца, па и сла ма; из ба шта цве кла, па при ка, лук. На тај 
на чин бо је но је пре ди во у то пле то но ве цр ве не, жу те, мр ке, пла ве, бе ле, зе лен ка сте или си ве бо је.94 
Као ка та ли за то ри до да ва не су со ли и ки се ли не. у ту свр ху ко ри шће ни су и урин и сир ће. 

91 Шка рић, 33–34; Kiš ge ci, Jan, Ko no plji hva la, Бе о град 1994.
92 Жив ко вић,  Ал бум pи роt ских ћи ли мо ва, 10. 
93 Та у бе, 89–90.
94 Из ло жба ћи ли мар сtва у НР Ср би ји, ка та лог, ет но граф ски му зеј у Бе о гра ду, Бе о град 1950, 3; Жив ко вић, 8–9.

Сл. 45  На мо tа ва ње ни tи 
pо мо ћу че кр ка, Ку змин, 1987.
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 за до би ја ње цр ве не бо је ко ри сти ли су се броћ, од ко га се мо гла до би ти и жу та ни јан са, вар зи-
ло, ко ми на ап те, ви но бој (кр мез), стреш од бе лог ви на, зер де шап (жу то ко ре ње са ис то ка).  
Цр ве на бо ја се кре ће од све тло цр ве не (ру жи ча сте) до бо је тру ле ви шње, а ру жи ча ста се до би-
ја ла та ко што се жу то обо је ној пре ђи до да вао але ви пра шак.95

 Жу та (окер) бо ја до би ја ла се од сир ка, срп ца, мле чи ке, де те ли не, ко ре на ру ја, шип ко ви на, а 
драп ва ри јан та од бре скви ног и ду њи ног ли ста. 

 Бра он (мр ка, сме ђа) бо ја до би ја ла се од ча ђи, зе ле них љу ски и ли шћа ора ха, али и мле чи ке, 
лу ко ви не, хра сто ве ко ре и ши шар ки. за до би ја ње сме ђе ни јан се ко ри сти ло се и вар зи ло из 
Бра зи ла. 

 Цр ну (вра ни ло) бо ју би ло је мо гу ће до би ти од жи ла ло ква ња из ри та, пло да ап те (бур јан), 
ја се но ве ко ре, зо ве, ме ша ви ном ру ја (ја прак), ора хо ве ко ре или љу ске и га ли це. „вра ње ње“ је 
чи ње но и по мо ћу ко ре од јо ве. 

 Љу би ча ста бо ја до би ја ла се од цве та зе ља сте биљ ке ви но бој ке (кр мез) по ре клом из аме ри ке, 
ко ја се још ко ри сти ла и за бо је ње ви на и ус кр шњих ја ја. 

 Пла ва (чи вит, ћи вит) ни јан са до би ја ла се од цр не бо је ко јој је до да ва но сред ство за „отва ра-
ње“ или бо ја до би је на од пољ ске ор хи де је. за там но пла ву ни јан су ко ри сти ла се ко ра ја се на, 
са са или ко рен шта вља ка (ко рен зе ља). Пла ва бо ја се до би ја ла и од при род ног ин ди га са до-
дат ком ма ло жу те бо је.

 зе ле на бо ја се до би ја ла од ли ста ду ње, па при ке или ис ку ва ва њем зе ле не љу ске ора ха уз 
до да так зе ле не тра ве, за тим од ку ку ре ка, ко при ве и бре зе. до би ја ла се и та ко што се нај пре  
до би је жу та бо ја, а по том се она ста вља ла у ин ди го.

Бо је ње се оба вља ло и ста вља њем пре ђе у ко ми ну, а бо ја је за ви си ла од вр сте ко ми не (вр сте гро жђа). 
Бо је ње у ша ре но су та ко ђе од дав ни на же не ра ди ле та ко што су нео пре де ну ву ну фар ба ле у раз не  
бо је, а за тим спа ја њем пре ле у раз ли чи то ни јан си ра ну пре ђу.96 Мо же се при ме ти ти да се од исте 
биљ ке до би ја ла раз ли чи та бо ја. Ко ја ни јан са ће се до би ти за ви си ло је од на чи на бо је ња, ста ро сти 
биљ ке, вр сте ка та ли за то ра и ду жи не др жа ња пре ђе у при пре мље ном рас тво ру. за то је би ло не мо гу ће  
иза тка ти два иден тич на ћи ли ма јер су од сту па ња у бо је њу увек би ла при сут на.

Бо је ње је оба вља но у до ма ћој ра ди но сти, али су тај посао ра ди ле и за на тли је, бо ја џи је (фар ба ри). 
раз во јем хе миј ске ин ду стри је кра јем 19. ве ка уме сто до ма ћих биљ них бо ја до шло је до при ме не  

95 Жив ко вић, 10. 
96 Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 25–26.
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ве штач ких, ани лин ских (али за рин ских97) бо ја ко је су у мно го ме же ни олак ша ле рад. Њи хо вом при ме ном 
знат но је по ве ћан из бор бо ја, али ве штач ке бо је ни су би ле то ли ко по сто ја не као при род не. 

у Пи ро ту су бо ја џи је би ли на по себ ној це ни због свог уме ћа у ни јан си ра њу и бо је њу пре ђе.  
ре цеп те за спра вља ње од ре ђе них бо ја чу ва ли су као стро гу тај ну. Чак су и за по сле ни у  
бо ја ди чар ским ра ди о ни ца ма мо ра ли да се за ку ну да не ће ода ва ти тај не за на та. Не ка да се 
бо ја ди са ло у ве ли ким ћу по ви ма и ба кра чи ма (ве ли ки ка за ни). у ба кра чи ма се спре ма ла 
са мо але ва и жу та бо ја, а оста ле су при пре ма не у ћу по ви ма. оно што је за пе ка ра ква сац 
то је бо ја џи ји ма ја, цр ве на теч ност ко ја оста је на дну ћу па по сле бо је ња и ко ја се го ди на ма 
пре но си ла са ко ле на на ко ле но. Та ко је ма ја мо гла би ти ста ра и пре ко 100 го ди на. На  
по чет ку бо је ња у ћуп се, по ред ма је, си па ла и од ре ђе на ко ли чи на пе пе ла и ку ва ла се 15 
ми ну та. Тој сме си се до да вао чи вут (ин ди го), а за тим и оста ли са стој ци за ви сно од то га 
ка ква бо ја се же ле ла до би ти.98

Иа ко се на осно ву зби р ке ћи ли ма Му зе ја не мо гу до но си ти ге не рал ни за кључ ци ка да је ко ри шће ње 
бо ја у пи та њу, ипак се мо же ре ћи да на ћи ли ми ма ра ђе ним до кра ја 19. ве ка пре о вла да ва ју при род но 
бо је не ни јан се бра он, бе ле, цр не и цр ве не бо је, док се на оним из 20. ве ка по ја вљу је ве ћи број бо ја, 
број не ни јан се исте бо је као и знат но ве ћа ком би на то ри ка. 

97 али за рин (шп. ali za ri, лат. alizarin) је ле па цр ве на бо ја ко ја се да нас до би ја из ан tра це на, док је ра ни је до би ја на из ко ре на бро ћа; 
али за рин ско мо dри ло је нај леп ша и нај по сто ја ни ја али за рин ска мо дра бо ја, исте вред но сти као и ин dи gо ва мо дра бо ја.

98 Жив ко вић, 8. 

Сл. 46  Из Ал бу ма pи роt ских ћи ли мо ва Ми tе Жив ко ви ћа 
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Однитидотканине
Историjски по да ци по твр ђу ју по сто ја ње тка ња још у ста ри јем па ле о ли ту. Прет по ста вља се да је  
чо век до шао на иде ју да тка по сма тра ју ћи при ро ду, фи на и та на на тка ња па у ка, сви ло пре ље, та ла са ње  
во де, укр шта ње гра на др ве та или ли шћа бам бу са. Ћи ли ми као и тка ни на на ста ју укр шта њем нај ма ње  
два си сте ма пре ди ва, осно ве и по тке. То је про цес ко ји пред ста вља сво је вр сну кре а тив ну игру ни ти. 
Из ра да ћи ли ма то ком раз ли чи тих исто риј ских епо ха од сли ка ва исто риј ски пе ри од и умет нич ки стил 
раз до бља у ком је на ста јао.
При пре ма за тка ње ћи ли ма об у хва та сно ва ње, уво ђе ње осно ве у раз бој и при пре му по тке.99 Пр ва фа за 
у тка њу је сте осни ва ње ко је се не кад чи ни ло у дво ри шту, на рав ној по вр ши ни са по бо де на нај ма-
ње три ко чи ћа (два за фор ми ра ње „осми це“, а тре ћи на же ље ној уда ље но сти). По том се на ви ја ло на  
вра ти лу, уво ди ло у ни те и бр до. за осно ву је обич но узи ман тан ки али јак ву не ни, ку дељ ни, ре ђе  
па муч ни ко нац за до во ља ва ју ће чвр сти не, глат ко ће и не пре ве ли ке ела стич но сти. Ка да се ра ди о по тки,  
го то во да не ма пра ви ла и огра ни че ња. ода бир ма те ри ја ла и тех ни ке тка ња за ви сио је ис кљу чи во од 
до ступ но сти ма те ри ја ла и на ме не ћи ли ма. Пр о вла че њем по преч не ни ти (по тке), по пра ви лу је то би ла  
ву на, ко ја си стем хо ри зон тал но на пе тих ни ти осно ве ме ђу соб но по ве зу је, ства ра се тка ни на,  
од но сно ћи лим. 

99 Сно ва ње пред ста вља по сту пак рас по ре ђи ва ња па ра лел но на пе тих уз ду жних ни ти од ре ђе не ду жи не, гу сти не и рас по ре да у јед ну 
ра ван. Не кад се сно ва ло на ли ва да ма, а да нас по сто ји јед но ста ван на чин руч ног сно ва ња по мо ћу окви ра ди мен зи ја 1х1 m.

Сл. 47  Pри pре ма ње pре ђе за tка ње, Вин ка Pа ра буц ки и Ве ри ца Ка tа нић, Сtа pар, 1975.
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Техникеткањаћилима
Цео Бал кан за јед но са ис точ ном евро пом, те за пад ном и цен трал ном ази јом и се ве ро и сточ ном 
афри ком чи ни јед но је дин стве но под руч је на по љу на род не тек стил не ра ди но сти ка да је у пи та њу 
тех ни ка ра да и ор на мен ти ка.100 о тех ни ка ма тка ња код нас мо же се го во ри ти тек од по чет ка 19. ве ка, 
од но сно од нај ста ри јих са чу ва них при ме ра ка ћи ли мар ске ра ди но сти. оно што је не по бит но је сте да 
су у из ра ди ћи ли ма ко ри шће не тзв. ста рин ске тех ни ке, а то су чун ка ње, кле ча ње, рад на да ску и на 
пре бо ре и тка ње у зев. Све оне спа да ју у „глат ка тка ња“, а за не ке од њих ко ри сте се још и на зи ви го-
блен ска тех ни ка, та пи се риј ска тех ни ка или рипс тка ње. 

Пр во бит на тех ни ка тка ња би ла је про ста и јед но став на. Тка ња ни је би ло без два основ на еле мен-
та: осно ве и по тке. осно ву чи ни гру па раз бро ја них и укр ште них ни ти за тег ну тих из ме ђу два вра ти-
ла, про ву че них кроз ни ћа ни це укло пље не у па ран број ни та. Ни те су ве за не за под но жни ке по мо ћу  
ко јих тка ља у осно ви пра ви зев и омо гу ћа ва про вла че ње ни ти по тке. Кроз жи це осно ве, тка ља је  
пр сти ма или не ким дру гим по моћ ним пред ме том про вла чи ла по тку са јед не на дру гу стра ну. овом  
пр во бит ном си сте му нај слич ни је је чун ка ње.101 Кроз на чи ње ни зев, чун ком се про вла чи нит по тке, 
а са би ја ње се оба вља бр ди лом. за ову тех ни ку, у вој во ди ни се ко ри стио тер мин „тка ње у зат ку“, а 
она је нај че шће је ко ри шће на код тка ња тан ком пре ђом и код из ра де плат на. уко ли ко се ко ри сти ла  
де бља пре ђа, уме сто чун ка упо тре бља ва ла се шип ка ду га 30-ак цм, па се у на ро ду мо гао чу ти и на зив  
„тка ње на шип ку“. упо тре бља ва ло се оно ли ко шип ки ко ли ко бо ја је тка ља ко ри сти ла. Чун ка ним  
ћи ли ми ма при па да ју и они ра ђе ни „на да ску“. 

Тех ни ка тка ња пр сти ма нај че шће се озна ча ва гла го лом кле ча ти, а под ра зу ме ва утки ва ње ша ре (клеч 
или клеч ка у зна че њу ге о ме триј ска ша ра) у тка њу. Спа да у укра сне тех ни ке тка ња и нај за сту пље ни ја 
је код из ра де ву не них пред ме та као што су ћи ли ми, по ња ви це, тор бе. На бал кан ским про сто ри ма је 
би ла по зна та пре до ла ска Ту ра ка. за кле ча ње је по треб но као по тку, на мо та ти гу жви це ву не (лут ки це),  
а про вла че ње се оба вља ис кљу чи во раз два ја њем ни ти осно ве пр сти ма. осо бе на ка рак те ри сти ка ове 
тех ни ке је су про ре зи из ме ђу мо ти ва или раз ли чи тих бо ја ко ји се још зо ву ре шма, за рез, шу pљи на, 
pен џер чић или шу pљи ка. они ћи ли му да ју про зир ност и чип ка сту струк ту ру (каt. 7). Про ре зи и 
то ус прав ни, на ста ју ме ђу гра нич ним ни ти ма осно ве код ко јих се не про жи ма ју две раз ли чи те бо је  
ор на мен та ко ји се из во ди, већ се сва ка за се бе вра ћа на су прот ну стра ну. На тај на чин фор ми ра ју се 
ма њи или ве ћи ква дра ти ћи или пра во у га о ни ци на ста ли сла га њем ни ти осно ве и уво ђе њем од ре ђе ног  
бро ја ре до ва по тке. Та кви че тво ро у га о ни ци у Ста па ру и Сив цу су на зи ва ни ивер по че му је и на чин 
тка ња до био на зив иве ра ње. 

100 tkal čić, vla di mir, Se ljač ko ći li mar stvo u Ju go sla vi ji, et no loš ka bi bli o te ka br. 5, Za greb 1929, 1.
101 Чу нак или со вељ ка је са мо ста лан део раз бо ја из ра ђен од др ве та, са ме тал ном жи цом и цев чи цом око ко је се на мо та ва пре ђа. Слу-

жи за про вла че ње по тке кроз зев осно ве.
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Број ни ти по тке у фор ми ра њу иве ра за ви си од де бљи не ни ти по тке и бро ја ни ти осно ве. уко ли ко су 
про ре зи ду жи он да се на ме сти ма ко ја би чи ни ла че тво ру га о ник вр ши пре пли та ње ни ти по тке на 
су сед ној ни ти осно ве и од мах се вра ћа на зад вр ше ћи про жи ма ња ква дра ти ћа као је ди нич не ме ре.  
(Сл. 48) Што је ма њи број ни ти осно ве у фор ми ра њу ква дра ти ћа то је мо тив ко ји се ра ди ре а ли стич-
ни ји. за ова кве ћи ли ме у Ку ма ни ма се ка же да су ра ђе ни на кон це, а они без про ре за су уши ва ни. 
у Ба на ту се ко ри сти тер мин си tан за меt или уши ва но, па се за та кво тка ње у на ро ду ко ри стио 
тер мин за ме tа ње. Та кво тка ње се по и сто ве ћу је са „пи рот ским ра дом“. Иа ко је тка ња са сиt ним 
за ме tом би ло и ра ни је, до екс пан зи је „пи рот ских ћи ли ма“ у вој во ди ни до ла зи из ме ђу два свет ска 
ра та ка да су ку по ва ни го то ви при мер ци.102 По себ но су би ли по пу лар ни ћи ли ми „на ку ти је“ (каt. 32). 
Та кви ћи ли ми су тка ни нај ви ше у Ста па ру.

Тех ни ка „на пре бо ре“ се из во ди по мо ћу да ске (ши ри не де се так цен ти ме та ра и ма ло ду же од ши ри не  
осно ве) ко јом се пра ви до дат ни „зев“ кроз ко ји се про вла че гу жви це ра зно бој ног кон ца и на тај  
на чин фор ми ра ша ра. обич но се ко ри сти ла на дво нит ним раз бо ји ма ка ко би се по ве ћа ла мо гућ ност 
до би ја ња раз ли чи тих ор на ме на та. док се ни ти осно ве пре би ра ју да ска се по ста вља уз диг ну то, а кроз 
од бро ја не жи це про вла чи се гу жви ца ву не и фор ми ра ша ра. Након тога се да ска спу шта и отва ра  
зев „плат но“ у ко ји се це лом ши ри ном осно ве уво ди основ на по тка од истог пре ди ва као осно ва. 
овај по сту пак се по на вља, ред по ред, док се не из ве де же ље ни мо тив. у то ку тка ња, пред тка љом је  
на лич је тка ни не, ко је се знат но раз ли ку је од ње ног ли ца. у овој тех ни ци чу нак се ко ри сти на де ло ви-
ма где се ра ди са јед ном бо јом. ово је јед на од нај ком пли ко ва ни јих тех ни ка тка ња, ујед но и нај спо ри ја  

102 Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 21–23; mar ko vić, m. Po kre ni mo ni ti .., 113.

Сл. 48  Раз ли чи tе tех ни ке tка ња

Клечање са минималним pрорезима, 
сtезање више ниtи у зуб

Клечање са pрорезима Tкање на dаску
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ко ја да је из у зет но ле пе ша ре ве ли ке естет ске вред но сти и по пра ви лу на овај на чин ура ђе не пре крив ке  
од ли ку је ори ги нал ност (каt. 2).103

Тех ни ка тка ња у зев из во ди се та ко да се у ство ре ни зев пр во ула жу, утки ва ју, кра ће ни ти укра сне по тке,  
на мо та не као „лут ки це“, ка ко зах те ва укра сни мо тив. Из во ди се на дво нит ном, али мо же да се ра ди 
и на ви ше нит ном раз бо ју ка да се тка плат но.104 При из ра ди ћи ли ма нај че шће се ком би ну ју раз ли чи те 
тех ни ке. уз чун ка ње, при ком по но ва њу по вр ши на, ко ри сти се кле ча ње, а за ор на мен ти са ње по је ди-
них пру га рад „на пре бо ре“ (каt. 7). 

Тре ба на по ме ну ти да по сто ји и ћи лим чу pа вац (ћи ли маш) ко ји се ра ди чво ро ва њем (уз ло ва ње) на раз бо ју, 
што је на не ки на чин ими та ци ја пер сиј ских тка ња. Код нас се нај ви ше ткао у сје нич ко-по лим ском кра ју,  
али и у вој во ди ни. Ка ко је такав ћилим ја ко ме кан и то пао нај че шће је ко ри шћен за по кри ва ње. Код ових 
ћи ли ма нај пре се по це лој по вр ши ни по ле иза тка ју два три ре да чун ка њем, а по том се у јед ном ре ду  
ве зу ју крат ки ко ма ди ћи по тке док се не по пу ни цео ред. овај по сту пак се по на вља. 

Ћи ли ми се ткају на специјалној дрвеној направи званој разбој који може бити вер ти кал ни и хо ри зон-
тал ни. док се пи рот ски ћи ли ми из ра ђу ју ис кљу чи во на вер ти кал ним раз бо ји ма, ћи ли ми па нон ских 
про сто ра се тка ју на хо ри зон тал ним раз бо ји ма, на две, а спо ра дич но на че ти ри ни те, ко ји су углав ном  
би ли из ра ђе ни у до ма ћој кућ ној ра ди но сти. (Сл. 49) Тка ње је за по чи ња ло обич но у је сен, ка да су  
по сло ви на по љу за вр ше ни и ка да има до вољ но вре ме на до но ве се тве. за из ра ду јед ног ћи ли ма 
сред ње ве ли чи не по треб но је не ко ли ко ме се ци. 

103 mar ko vić, m. Po kre ni mo ni ti .., 112
104 mar ko vić, m. Po kre ni mo ni ti .., 110.

Сл. 48  Раз ли чи tе tех ни ке tка ња

Клечање са pрорезима, качење, 
сиtан ивер

Чункани риpс, јеdнобојна pовршина, 
вишебојне pруgе, шара чешаљ

Клечање са pрорезима, качење, 
круpан ивер
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ве р ти кал ни раз бо ји пи рот ског ти па су са ста вље ни од два по преч на ваљ ка (вра ти ла, кро сне), два 
ус прав на но са ча (ди рек, со ха) и ту пи це. овај раз бој се зи ми уно сио у ку ћу и на сла њао на зид под 
оштрим углом, а ле ти је био на по љу, ис под стре хе и на ње му је мо гло ра ди ти и до осам де во ја ка.  
ра де ни це тка ње ра де пр сти ма, ши ре зев, про ме ћу по тку и ту пи цом је на би ја ју.105 Сви ћи ли ми на вер-
ти кал ном раз бо ју ра ђе ни су из јед ног де ла ис кљу чи во тех ни ком кле ча ња. На ова квим раз бо ји ма се 
тка ло и у Сје ни ци, али и у ћи ли мар ским шко ла ма.106 

Ме ђу тим, нај ве ћи број ћи ли ма ра ђен је на уза ном, хо ри зон тал ном раз бо ју, па је за до би ја ње јед ног 
ве ћег ћи ли ма би ло ну жно отка ти две до три по ле. Ка да је ћи лим ра ђен из две по ле ор на мен та ци ја је 
нај че шће би ла ра ђе на са осно си ме трич ном ком по зи ци јом. уко ли ко је са чи њен из три по ле, оне су 
ра ђе не исто вет но и руч но су спа ја не. Хо ри зон тал ни раз бој, ко ји је био у ши ро кој упо тре би не са мо 
у свим кра је ви ма вој во ди не, не го и у ве ћем де лу Ср би је, а и ши ре, са сто јао се од две ста ти ве, пред-
њег и зад њег вра ти ла, пре че шљи ка (две по преч не спо не за по ве зи ва ње ста ти ва), бр да, бр ди ла и ни та.  
Ма ли кућ ни раз бој ста ри јег ти па био је са че тво ро у га о ном ста ти вом тзв. „кон тра-ба ланс“. овај раз бој  

105 Ту пи ца је др ве ни че шаљ у ви ду људ ског сто па ла нај че шће са 11 зу ба ца и др шком, ко ји слу жи за на би ја ње по тке при тка њу. Жив-
ко вић, Ал бум pи роt ских ћи ли мо ва, .., 6–7. 

106 На осно ву одо бре ња Ми ни стра тр го ви не и ин ду стри је у По жа рев цу је ма ја 1919. отво ре на ра де нич ка и ћи ли ма р ска шко ла ко ју су 
по ха ђа леи уче ни це из дру гих крајевa Ср би је.

Сл. 49  Све tи сла ва Ка tа нић за раз бо јем, Сtа pар, 1975; Ју ли ја на Ари шок, из Ки са ча, 1981. 



57

ко ри стио се у до ма ћин ству и за дру га тка ња. Ка рак те ри ше га крај ња јед но став ност и ар ха ич ност. То ком  
вре ме на и он је до жи вео из ве сне про ме не и при ла го ђа ва ња. у ци љу лак шег тка ња до шло је, кра јем 
19. ве ка, до по ме ра ња ста ти ва да ље од тка ље. Та кав раз бој до био је на зив „ку са сти“. у вој во ди ни 
по сто ји се дам иден ти фи ко ва них ва ри јан ти хо ри зон тал ног раз бо ја за ви сно од кон струк ци је ста ти ва 
и ме ха ни зма за за те за ње. основ ни де ло ви тог раз бо ја су ста ти ве, вра ти ла, за пи ња чи, цеп ца, чим бар, 
ни те и ни ћа ни це, шкрип ци, пре ка чи, под но жни ци, бр ди ло, бр до, чу нак (со вељ ка) и да ска за тка ње.107 
ра ди тка ња ширег ћи ли ма из јед ног де ла до ла зи до про ду жа ва ња вра ти ла и про ши ре ња раз бо ја. Та ко  
је на пра вље на ва ри јан та тзв. ши ро коg хо ри зон тал ног раз бо ја. Ње гов на ста нак ве зу је се за крај 19. ве ка, 
за Ста пар и Сав ку Су бо тић. она је за из ра ду пред ме та за из ло жбу у Бу дим пе шти 1885. го ди не од  
ма ђар ске вла де тра жи ла да јој се из ра ди ве ли ки раз бој са бр дом ши ро ким 2 м.108 Исто вре ме но се сли-
чан про цес уво ђе ња ши ро ког раз бо ја од ви јао и у Ба на ту где је на слич ну иде ју до шла и Ме ла ву ји-
чин ко ја је на Из ло жбу у Но вом Са ду 1884. го ди не до не ла ве ли ки ћи лим из јед не ши ри не.109 Про цес 
мо дер ни за ци је раз бо ја и при ла го ђа ва ња но вим по тре ба ма тр жи шта од ви јао се упо ре до и у Ку ма ни ма,  
Ме лен ци ма, вра ње ву, еле ми ру, Сив цу.110 На ши ро ким раз бо ји ма, по пра ви лу ра ди ле су по две тка ље 
за јед но. раз бо је су углав ном из ра ђи ва ли за на тли је, ко ји су се ба ви ли раз ли чи тим ви до ви ма об ра де  
др ве та: ко ла ри, сто ла ри, др во ре зба ри... у ме сти ма где је ћи ли мар ство би ло раз ви је ни је, по је ди ни  
мај сто ри су се спе ци ја ли зо ва ли за из ра ду овог пред ме та и сво је зна ње су чу ва ли и пре но си ли у окви ру  
по ро ди це.111

Ка да се го во ри о ра ду на из ра ди ћи ли ма, увек се го во ри о ње го вој леп шој стра ни, као и о ње го вој 
естет ској вред но сти. али, тре ба ре ћи да тка ње, по ред то га што пру жа огром но за до вољ ство има и 
ону дру гу, те гоб ну стра ну. Ло ша стра на тка ња је што су тка ље про во ди ле ду го вре мена у се де ћем  
по ло жа ју и у за тво ре ном и за гу шљи вом про сто ру. Ле ти се овај по сао че сто оба вљао у дво ри шту, ис под  
на стре ши ца, а у хлад ни јим пе ри о ди ма у ку ћи где је ви дљи вост знат но сма ње на. Тка ње је из и ски-
ва ло и ве ли ку фи зич ку сна гу тка ље ко ја је мо ра ла да сна жно уда ра бр дом у про ву че ну по тку, ка ко  
би отка ла чвр сту и гу сту тка ни ну. због стал ног пре би ра ња ни ти код фор ми ра ња ша ра, тка ље го то во  
да ни су ни има ле нок те. Сва ка тка ља ће по твр ди ти да је тка ње ћи ли ма из у зет но те жак по сао.  
али ду го веч ност ћи ли мар ки по твр ђу је да тка ње пру жа и зна чај не по год но сти и број на за до вољ ства. 

107 Идво ре ан-Сте фа но вић, Бра ти сла ва, раз бо ји за тка ње у му зе ји ма вој во ди не, Раd вој во ђан ских му зе ја, 30, Но ви Сад 1987, 183–193. 
Идво ре ан-Сте фа но вић, Бра ти сла ва, Ћи лим Ср ба у Вој во dи ни 1850–1950, Но ви Сад 2003, 21.

108 Ка да је раз бој сти гао био је огро ман и не у по тре бљив, ни је мо гао да уђе у го стин ску со бу а же не ни су има ле до вољ но сна ге да 
по кре ћу пе да ле. Ис ко ри сти ла је бр до и да ла је да се ља ци из ра де раз бој по пут се љач ког са тим ве ли ким бр дом. Сав ка Су бо тић, О 
на шим на роd ним... 28–29. 

109 Су бо тић, Сав ка, О на шим на роd ним... 54; С.в.П (Сте ван По по вић), Из ло жба на род них и ве штач ких ру ко тво ри на .., 85–100.
110 Не мет Фе ренц, Tо рон tал ски ћи лим – Че tврt ве ка tка ња у Ба на tу, Но ви Сад 1994, 32; вла дић-Кр стић, Бра ти сла ва, Tра dи ци о-

нал но ћи ли мар сtво у Ср би ји, Бе о град 1985, 28. 46.
111 Идво ре ан-Сте фа но вић, раз бо ји за тка ње .., 193.
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На и ме, ћи ли мар ка при ли ком тка ња ко ри сти мо гућ ност да по ти сну те са др жа је све сти из ра зи на кре а-
ти ван на чин и та ко се рас те ре ти. осо би не ко је по пра ви лу од ли ку ју тка ље су сми ре ност, ста ло же ност,  
сна жна лич ност и спо соб ност за уоп шта ва ње про бле ма. уво ђе ње у тка ње, углав ном жен ске де це,  
по чи ња ло је ве о ма ра но, већ са де се так го ди на. де вој чи це су нај пре учи ле ка ко се при пре ма пре ђа,  
а по том су учи ле да тка ју, у по чет ку из ра ђу ју ћи јед но став ни је пред ме те, а ка да стек ну по треб ну  
ве шти ну и уме ће, до би ја ле су да ра де и ћи ли ме. Ни је се мо gла ни за ми сли tи срp ска ку ћа у ко јој се у 
pреd њу со бу на је сен не уне се раз бој. Раз бо ју је ме сtо ис pреd pен џе ра.112 рад ни дан тка ља био је „од 
мра ка до мра ка“.

Преношењемотива
Нај ста ри ји и нај ду же очу ван на чин пре но са ша ре код ћи ли ма био је пре гле да њем са из ра ђе ног пред-
ме та то ком тка ња за раз бо јем. Иа ко тка ља ра ди по узо р ку ни ка да га у по ту но сти не ко пи ра. она 
или ме ња бо је, рас по ред и ве ли чи ну ор на ме на та, до да је мо тив ко га не ма на ори ги на лу или ис пу шта  
не ки ко ји већ по сто ји. На тај на чин сва ка тка ља је пра ви ла сво је уни кат не ком би на ци је и ком по-
зи ци је. У tо вре ме ни је се tка ло и ве зло за pро dа ју, tа ко dа tка ља и ве зи ља ни је бри ну ла ка ко dа 
уgо dи ма си или уку су pо је dин ца, ни tи ка ко dа dо ђе dо куp ца, tе је tа ко мо gла сtва ра tи иgлом и чун ком 
сво је „pе смо tво ре“ и сву tу на роd ну pо е зи ју ка зи ва tи pо све сло боd но.113 узо рак се обич но узи мао 
од срод ни ка, ком ши ја, при ја те ља, а би ло је узо ра ка чи је пре гле да ње се и на пла ћи ва ло.114 

Не ка да су же не у вој во ди ни (дру га по ло ви на 19. ве ка) из ми шља ле ша ре и на сле де ћи на чин.  
вар ја чом озна че про стор ћи ли ма на зе мљи. Пре ко тог про сто ра пре ву ку крст, а по том  
из во де ша ре. за тро у гао им слу жи са џак, за јед на ку по де лу ша ра ко ри сте др ве не или гво зде не  
ви ле. за круг ко ри сте ло нац или шер пу. Ка да је му стра тор ка за до вољ на ша ром узме угљен 
и на ша ра по ло ви ну ћи ли ма на ог њи шту или бан ку, из ву че угље ном цр ти це и на осно-
ву то га из ра чу на ва ко ли ко јој „жа би ца“ тре ба за сва ку ша ру. По сле то га ра ди ћи лим по  
на цр та ној ше ми, а по за вр шет ку по сла за кре чи ог њи ште.115 

112 de ja nov, Be ri slav-Ba ta, Osi pa nje – Za ni ma nja ko ja su ne sta la ili po la ko ne sta ju, no vi sad 2014, 92–93.
113 Be lo vić, Ber nad zi kow ska, O raz vit ku .., 176–178.
114 Ма луц ков, Ћи ли мар сtво.., 76.
115 Су бо тић, Сав ка, О на шим на роd ним... 57; Ме сиц ки, Ми ло са вље вић, Све тла на, И сtво ри же на ћи лим – из еt но ло шке зби р ке 

На роd ноg му зе ја у Pан че ву, ка та лог, Пан че во 2008.
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до го то во иден тич ног ко пи ра ња ћи ли ма до ла зи раз во јем тр го ви не ћи ли ми ма. На и ме, на руџ бе за по је-
ди не ћи ли ме односиле  су се на тач но на зна че не узо р ке. Та да тка љи ни је оста вље на ни ка ква сло бо да у 
ком би но ва њу. На ру чи ва ни су и ћи ли ми са мо ти вом са не ког фа брич ког узо р ка или су узи ма не му сtре 
са хар ти је, из мод них жур на ла, са ку пов них те пи ха, ће ба ди или фа брич ки из ра ђе них „ко пер-де ка“. 

у евро пи се, још од сред њег ве ка, цр та ју књи ге узо ра ка и из ла зе ча со пи си са го то вим ше ма ма углав ном  
за вез, али и за тка ње. у ен гле ским жен ским ча со пи си ма још 1801. го ди не, по ја вљу ју се пу бли ко ва ни  
на цр ти, а не што ка сни је слич ни на цр ти из ла зе и у Бер ли ну, Бе чу, Пе шти, ода кле су сти за ли у ру ке 
на ших тка ља и ве зи ља. 

Пр ви цр та чи срп ских мо ти ва би ли су стран ци и то Фе ликс Лаи, (fe lix Lay, sud sla vische or na men te,  
1871), Фри дрих Фиш бах, (fri e drich fischbach, sud sla vische or na men te, 1872), ком па ни је d.m.C и  
ва ле ри ја Чи а се ло ти, (va le ria Chi a se lot ti) су ура ди ле не ко ли ко ка та ло га ју го сло вен ских мо ти ва  
кра јем 19. ве ка, а нај че шће ко пи ра на је Бен со но ва зби р ка на род них мо ти ва. Ме ђу пр вим цр та чи ма  
ткач ких мо ти ва са на ших про сто ра на шао се про фе сор гим на зи је у ве ли ком Беч ке ре ку, ан тал 
Штрајт ман, над зор ник ткач ке шко ле, ко ји је пре да вао цр та ње му стри и уче ње о бо ја ма. Ње гов рад 
ве зан је за пе ри од од 1879. до 1918. го ди не. По ла зни це су нај пре учи ле да пре цр та ва ју ста ре му стре, 
а тек по том су учи ле да кре и ра ју но ве и то ис кљу чи во од ста рих мо ти ва. На тај на чин ство рио је  
је дан но ви тип ћи ли ма тзв. то рон тал ски ћи лим са тра ди ци о нал ном срп ском ор на мен ти ком.116 Пр ви 
ал бум на род них ша ра код нас ура дио је вла ди слав Ти тел бах 1895. го ди не. (Сл. 51) 

116 Ма луц ков, Ћи ли мар сtво.., 77–78.

Сл. 50  Раз ли чи tи ал бу ми на роd них мо tи ва (Бен со нов, 
В. Сtе ва но ви ћ из 1936. gоdине, Ма ри це Pри ца из 1939 и ДМЦ-ов ка tа лоg) 
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вла ди слав Ти тел бах (1847–1925), про фе сор учи тељ ске  
шко ле у Бе о гра ду, по ре клом Чех ко ји се шко ло вао у 
Пра гу и Но вом Са ду. ра дио је као про фе сор у оси је ку  
и у Бе о гра ду. Пу ту ју ћи кроз срп ске кра је ве цр тао је све 
што је сма трао осо бе но срп ским: на род ну ор на мен ти ку 
но шњи, оби ча је, за нат ске алат ке, на ме штај у се о ским  
ку ћа ма, јед ном реч ју срп ску ет но гра фи ју. Не ко ли ко  
хи ља да илу стра ци ја из срп ског жи во та пу бли ко вао 
је у ча со пи си ма: Срp ске илу сtро ва не но ви не, Орао, 
Все мир ная илу сtра ция, Sve to zor, Le mon de Ilu stre, 
Grap hic, Black and Whit te, Le ip zi ger Il lu stri er te Ze i tung, 
Ȕber Land und Me er, a укра сио је и књи гу вла ди ми ра 
Ка ри ћа Ср би ја. Сво је ра до ве, на ро чи то аква ре ле из ла-
гао је у Пра гу, Мо скви, Пе тро гра ду, Бер ли ну, Па ри зу 
и Лон до ну. На сто јао је да се срп ско за нат ство ко ри сти 
срп ским мо ти ви ма због че га је и упри ли чио ал бум  
узо ра ка Срp ски вез.117

На жа лост, ал бу ми ша ра ко је су са ку пи ле и об ра ди ле је ли ца Бе ло вић Бер над зи ков ска и Сав ка  
Су бо тић, у умет нич ком сми слу ве ро ват но нај вред ни ји, ни су са чу ва ни. Сав ка Су бо тић је, у при пре ми 
за ве ли ке из ло жбе у Но вом Са ду (1884), Бу дим пе шти (1881, 1885) и Па ри зу (1889), на ло жи ла ...нај ве-
шtи јим ра dе ни ца ма dа на ше сtа ре му сtре са сtа ве и сло же на dру gи на чин, tа ко dа из сtа рих му-
сtа ра иза ђу но ве.118 ал бу ме са на род ним ша ра ма од ко јих мно ге по ти чу упра во са ћи ли ма ура ди ли 
су Ми та Жив ко вић, Шпи ро Бо ца рић, Ма ри ца При ца, ра до ван Ка зи ми ро вић и в. Сте ва но ви ћ.  
(Сл. 50) Ме ђу они ма ко ји су из у зет но це ни ли на род ну умет ност био је и дра гу тин Ин ки о стри ко ји 
је ...на роd не мо tи ве pо dе лио на из вор не, мо tи ве сtра ноg pо ре кла или pо зна tе и коd dру gих на ро dа 
и оне на сtа ле pоd уtи ца јем цр кве. Ње го ви цр те жи чу ва ју се у ет но граф ском му зе ју у Бе о гра ду.119

117 Орао, Но ви Сад 1894, 125–126.
118 Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 78;  Су бо тић, Сав ка, О на шим на роd ним.... 58.
119 Из ло жба ћи ли мар сtва у НР Ср би ји, ка та лог, ет но граф ски му зеј у Бе о гра ду, Бе о град 1950; Идво ре ан-Сте фа но вић, раз бо ји за 

тка ње .., 183–193. Идво ре ан-Сте фа но вић, Ћи лим Ср ба .., 118; Ин ки о стри, дра гу тин, Мо ја tе о ри ја о но вој dе ко ра tив ној срp ској 
умеt но сtи и ње ној pри ме ни, Бе о град 1925, 12.

Сл. 51  Ал бум на роd них мо tи ва, 
Вла dи сла ва Tи tел ба ха из 1896.
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ПОДЕЛАЋИЛИМА120

Кла си фи ка ци ја ћи ли ма по раз ли чи тим кри те ри ју ми ма ура ђе на је на осно ву са гле да ва ња зби р ке  
ћи ли ма Му зе ја гра да Но вог Са да, али и на осно ву већ по сто је ћих по де ла при сут них у ве ћи ни тек сто ва  
о ћи ли мар ству Ср ба уоп ште. Ка ко се у му зеј ским збир ка ма на ла зе ћи ли ми из раз ли чи тих кра је ва у 
ко ји ма Ср би жи ве, по сто је мно ге тер ми но ло шке раз ли ке у на зи ви ма ћи ли ма, у на зи ви ма по је ди них 
де ло ва ћи ли ма, у на зи ви ма ор на ме на та, па и у на зи ви ма по је ди них ткач ки рад њи. у овом де лу на сто-
ја ће мо да ука же мо на те раз ли ке.

за ћи ли ме из му зеј ских зби р ки мо же се ре ћи  
да има ју те ри то ри јал не од ли ке под руч ја са 
ко га до ла зе или где су на ста ли. ово се од но си  
не са мо на ор на мен тал не ком по зи ци је не го 
и на ко ри шће не си ро ви не и њи хо во бо је ње,  
што је довело до одређеног груписања. 

На жа лост, са ма тер ми но ло ги ја по је ди них 
мо ти ва и на зи ви за по је ди не ћи ли ме ни су  
са чу ва ни, ни ти су за бе ле же ни за ве ћи ну 
ћи ли ма. На и ме, ћи ли ми ни су увек у Му зеј  
до спе ва ли ди рект но од ау то ра, не го по-
сред ством на след ни ка или по сред ни ка  
ко ји ма та кве ин фор ма ци је ни су би ле  
по зна те или бит не.

јед ну од пр вих по де ла ћи ли ма оста вио је 
вла ди мир Ка рић ис та кав ши да се код нас 
пра ве две вр сте ћи ли мо ва. јед ни су пер-
сиј ски, чу па ви, и дру ги кав ка ски глат ки.  

120 По де ла ћи ли ма по раз ли чи тим ка те го ри ја ма ура ђе на је на осно ву сле де ће ли те ра ту ре: Су бо тић, о на шим на род ним тка ни на ма, ..; 
Жив ко вић, Ал бум pи роt ских ћи ли мо ва, ..;  Из ло жба ћи ли мар сtва у НР Ср би ји, ..; вла дић-Кр стић, Tра dи ци о нал но ћи ли мар сtво ..; 
То ја га, ва сић, Pи роt ски ћи лим, ..; вит ко вић-Жи кић, Pи роt ски ћи ли ми, ..; Ма луц ков, Ћи ли мар сtво ..; Идво ре ан-Сте фа но вић, 
Tех ни ка tка ња ..; Мар ко вић, д. Вез pо pи сму ..; гру бић, рај ка, Ћи ли ми из зби р ке На роd ноg му зе ја Зре ња нин, зре ња нин 2011. 

Сл. 52  Нај сtа ри ји  са чу ва ни ћи лим у збир ка ма 
Му зе ја gра dа Но воg Са dа pре конзервације  (каt. 7)
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Ка рић за пр ве сма тра да су до шли пре ко гр ка и да су за сту пље ни ји у ју го за пад ној и сред њој Ср би ји.  
за дру ге је прет по ста вио да су на Бал кан сти гли са Та та ри ма, а за сту пље ни ји су у ис точ ном де лу 
Ср би је ко ји је овај сто чар ски на род и на се ља вао јед но вре ме.121 Ме ђу тим, има кра је ва у ко ји ма се за 
чупаве тка ни не и не ко ри сти тер мин ћи лим не го се оне на зи ва ју би љац или чу па вац, Ћи ли мом се  
на зи ва ју са мо тка ни не са глат ким тка њем, а та кви су сви у му зеј ским збир ка ма. По сто је и ћи ли ми 
где је са јед не стра не ли це („ле па“ стра на), а на лич је je без ор на мен та („ру жна стра на“). Та кви пред-
ме ти су се зва ли ка pе tлу ци и веленци.

осно ве про у ча ва њу срп ског вој во ђан ског ћи ли мар ства да ла је Сав ка Су бо тић ко ја ћи ли ме кла си фи ку је  
по раз ли чи тим осно ва ма, али хро но ло шка по де ла за вре ђу је нај ви ше па жње. По тој по де ли по сто је: 

1. нај ста ри ји ћи ли ми – без пер ва за (бор ду ра, окрај ни ца) тзв. ћи ли ми без pер ва за
2. ћи ли ми са пер ва зом на две ма ужим стра на ма тзв. ћи ли ми са pо лу pер ва зом
3. ћи ли ми са пер ва зом око це лог ћи ли ма тзв. оpер ва же ни ћи ли ми и 
4. ћи лим из јед не ши ри не (с рој та ма).

На осно ву ком по зи ци о них ре ше ња Сав ка Су бо тић их де ли на јед но став ни је, ћи ли ме на пру ге и  
сло же ни је, ћи ли ме с раз ви је ном цен трал ном ком по зи ци јом. Ме ђу овим дру ги ма нај по пу лар ни ји су: 
ба шtа, ћи лим на кр сtо ве, ћи лим на не бо.122

Слич не кла си фи ка ци је ће се ду го за др жа ти ме ђу ет но ло зи ма. Та ко зби р ку пи рот ских ћи ли ма у ет но-
граф ском му зе ју у Бе о гра ду ј. Шо бић раз вр ста ва на: 

1. нај ста ри је ћи ли ме ко је ка рак те ри ше бес крај на ша ра, 
2. ћи ли ме с окрај ни цом и 
3. ћи ли ме на по ја се ве (на ста ли по сле 1900. го ди не).123

Ћи ли ми се мо гу са гле да ва ти са раз ли чи тих ста но ви шта и де ли ти по раз ли чи тим кри те ри ју ми ма: по 
ста ро сти, бро ју де ло ва и ве ли чи ни, ор на мен тал ној ком по зи ци ји, на ме ни. 

121 Ка рић, вла ди мир, Ср би ја, Бе о град 1887, 405.
122 Су бо тић, Сав ка, О на шим на роd ним... 29; Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 33.
123 Шо бић, је ри на, зби р ка ћи ли мо ва у ет но граф ском му зе ју у Бе о гра ду, Збо р ник Еt но gраф скоg му зе ја у Бе о gра dу, 1901– 1951, 

Бе о град 1953, 101–116. 
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Поделаћилимапремастарости
По де ла на „ста ри је“ и „но ви је“ ћи ли ме је сте услов на и, иа ко се од но си, пре све га на ста рост са мог 
ћи ли ма, од ре ђе на је ор на мен ти ком, вр стом ко ри шће ног пре ди ва и на чи ном бо је ња пре ђе. 

Ста ри јим ћи ли ми ма сма тра ју се они ра ђе ни до 70-их го ди на 19. ве ка. још од 16. ве ка мо же се пра ти ти  
ћи ли мар ство и кон ста то ва ти да су пру га сти ћи ли ми би ли свој стве ни Сло ве ни ма на Бал кан ском по лу-
о стр ву.124 Нај ста ри ји ћи ли ми или ни су има ли ор на мен та ци ју или су има ли дис крет не пру ге и ша ре. 
Нај че шће су тка ни од нео бо је не или дис крет них то но ва при род но бо је не пре ђе. Ни су има ли оквир не  
ша ре тј. из де ље не по вр ши не. за ста ро ћи ли мар ство ве за ни су и ве ли ки про ре зи од по 20 или 30  
ре до ва по тке. 

Нај ста ри ји вој во ђан ски ћи ли ми је су тзв. по ња ви це (ћи ли мак, ша ре ни ца), ра ђе не чун ка њем, ко је су 
јед но бој не или укра ше не ра зно бој ним пру га ма. гру пи ста ри јих ћи ли ма при па да три на ест при ме ра ка  
из му зеј ских зби р ки (каt. 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 25, 26). Нај ста ри ји ме ђу њи ма је ћи лим 
ко га је на ба ви ла ви да гр бић Трич ко вић за ет но ло шку зби р ку та да шњег град ског му зе ја у Срем ским  
Кар лов ци ма. Тка ла га је Љу ба јан ко вић, а да ти ра из 1850. го ди не (каt. 7). 

дру гој гру пи при па да ју сви оста ли ка та ло шки на бро ја ни ћи ли ми ко ји су ра ђе ни, у већ до не кле ор га-
ни зо ва ној пр о из вод њи, на ко ји ма је ви дљив ути цај стра них мо ти ва из мод них ма га зи на и ал бу ма. у 
овој гру пи има и ћи ли ма ко ји су са чу ва ли не ке тра ди ци о нал не мо ти ве ко ји ма су до да ти но ви. Ћи ли ми  
су до би ли де ли мич ну или пот пу ну оквир ну ша ру. од кра ја 19. ве ка ћи ли ми су све че шће укра ше ни 
круп ним на ту ра ли стич ким фло рал ним и зо о морф ним мо ти ви ма са ја ким бо ја ма. 

Поделаћилимапремабројуделоваивеличини
Пре ма бро ју де ло ва од ко јих су са чи ње ни ћи ли ми мо гу би ти јед но дел ни, дво дел ни и тр о дел ни. јед но-
дел ни ћи ли ми су углав ном ра ђе ни на вер ти кал ном, а они ма њих ди мен зи ја и на хо ри зон тал ном раз бо ју.  
овај тип ве зу је се за пи рот ско под руч је и на чин тка ња. Ти пи чан вој во ђан ски ћи лим углав ном је  
са ста вљен из два уз ду жно са ста вље на де ла (две по ле – ода тле и на зив за је дан иза ткан део – по ла), а 
за из у зет не при ли ке и из три по ле. Та ко су до би ја ни ћи ли ми ве ћих ди мен зи ја. Нај ве ћи број ћи ли ма  
ко ји се на ла зе у му зеј ским збир ка ма са ста вље ни су из два де ла, а та квих је укуп но 26 (каt. 5, 6, 7 ...). 
у му зеј ским збир ка ма се чу ва ју и три при мер ка из ра ђе на из три де ла. је дан је из централне Ср би је 
(каt. 50), а два су из Сре ма (каt. 3, 9). јед но дел них ћи ли ма је 33, од ко јих 10 пред ста вља ју по ле ћи ли ма 
за ко је се не мо же утвр ди ти да ли су са мо по ло ви на дво дел ног ћи ли ма или су ис кљу чи во ко ри шће ни 
као пре крив ке (каt. 26, 37, 47, 52). 

124 Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 58; Pe tr o vić, Za pi si o cer gi (čer gi), .., 493.
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Са ма на ме на од ре ђи ва ла је и ди мен зи је ћи ли ма као и на чин ор на мен ти са ња и укра ша ва ња ре са ма. 
Не по сто ји стан дард на ве ли чи на по ко јој су ћи ли ми тка ни. Чак и на истом раз бо ју тка ља је из ра-
ђи ва ла ћи ли ме раз ли чи тих ве ли чи на: ма ле, сред ње и ве ли ке. Ма лим ћи ли ми ма при па да ју пи рот ске  
си џа де (сер џа де, се џа де), вој во ђан ски ћи лим ци (по ле) и ша ре ни це са ди мен зи ја ма до 100х150 цм. 
Нај ве ћи број ћи ли ма ка из му зеј ских зби р ки при па да овој гру пи. Нај че шће су ши ри не до 60 цм, а  
ду жи на им ва ри ра од 45 до 190 цм, за ви сно од на ме не (каt. 24, 25).

Ћи ли ми ма сред ње ве ли чи не при па да ју из пи рот ске гру пе ше стак125 (150х200 цм) ко ји се ко ри стио 
за пре кри ва ње по сте ља и укра ша ва ње зи до ва, и сме те ник (сме те њак) са по вр ши ном 200х270 цм за 
за сти ра ње ма њих со ба и зи до ва. овој гру пи при па да ју сви вој во ђан ски ћи ли ми из му зеј ских зби р ки 
са ста вље ни из две по ле, као и не ко ли ко јед но дел них при ме ра ка. ди мен зи је им се кре ћу из ме ђу 110 
–150 цм ши ри не и 150–280 цм ду жи не (каt. 26, 28). 

Ба тал126 (400х350 цм), за за сти ра ње ве ћих со ба и џа ми ја, и мер ка ко ји је ма њи од ба та ла, а ве ћи од 
сме те ња ка, и ра ди се по ме ри за под или зид, спа да ју у ве ли ке пи рот ске ћи ли ме. у Му зе ју се чу ва 11 
при ме ра ка ве ли ких ћи ли ма чи је ди мен зи је су пре ко 150 цм ши ри не и из над 200 цм ду жи не. Нај ве ћи 
ме ђу њи ма је сте пре кри вач (каt. 54) ди мен зи ја 290х410 цм, рад Ми ли це Илић из Жа бља. 

По се бан ћи лим је сте јан ко ји се пра вио за се да ло за мин дер лук ши рок 150 цм, а ду га чак пре ма  
по тре би, а слич ни ћи ли ми у вој во ди ни тка ни су за пре кри ва ње клу па (каt. 24). Ћи ли ми за пре кри-
ва ње сто ло ва би ли су ма њих ди мен зи ја са ма њом раз ли ком из ме ђу ду жих и кра ћих стра на, укра ше-
ни ре са ма на све че ти ри стра не (каt. 45).

125 Ше стак је на зив до био по тур ској ме ри, ар ши ну (1 ар шин =0,67м). На и ме, ше стак је ши ри не 2, а ду жи не 3 ар ши на, што је по вр-
ши на од 6 ар ши на ода кле и по ти че ње гов на зив.

126 Ба тал но си на зив по на род ној из ре ци јер је то ли ко ве ћи од дру гих да су ћи ли мар ке че сто го во ри ле ...ба tа ли и су ви ше ве ли ки. 
здрав ко вић, Pи роt ско ћи ли мар сtво, 10. 

Сл. 53  Јеd но dел ни, dво dел ни и tро dел ни ћи лим (каt. 47, 2, 3) 
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Поделаћилимапремаорнаменталнимкомпозицијама
иглавнимдетаљима

ор на мен ти (мо тив, ша ра, ур нек) су по не кад по ста вље ни по је ди нач но, а че сто су гру пи са ни у раз ли-
чи те ком по зи ци је, ко је има ју и сво је на зи ве. По овом кри те ри ју му ћи ли ми су раз вр ста ни у три гру пе: 
бес крај не ћи ли ме без по руб не ша ре, ћи ли ме са окрај ни цом ко ји су из де ље ни на по ље (ће нар, ула ма), 
сре ди шњи део ко ји опре де љу је ор на мен тал ни на зив ћи ли ма, и ме да љон (ко ло, пло ча), а тре ћој гру пи 
при па да ју ћи ли ми са ура ђе ним по преч ним по ја се ви ма ко ји се одва ја ју ја чим бо ја ма.

Ћи ли ми без окрај ни це мо гу би ти пру га сти (ћи ли ми на пру ге), ћи ли ми са бес крај ном ша ром и ћи ли ми  
са ис так ну тим цен трал ним мо ти вом. Ћи ли ми са ши рим пру га ма зо ву се још „на пла се“ (каt. 17, 24), 
а ако пру ге ни су рав не ли ни је не го су из ви је не та кав ћи лим на зи ван је „на ви ју ги це“ (каt. 4). Пру ге на 
овим ћи ли ми ма мо гу би ти де ко ри са не раз ли чи тим ор на мен ти ма (каt. 43). због ре ла тив но скром не 
ор на мен ти ке ови ћи ли ми су би ли у сва ко днев ној упо тре би, нај ви ше су ко ри шће ни, са мим тим  
нај ви ше су и уни шта ва ни и рет ко су за вр ша ва ли у му зеј ским збир ка ма. По не кад се ма њи ћи лим ци 
ни су за вр ша ва ли ре са ма не го шпи це ви ма, па се та кав ћи лим звао „на шпи це ве“. (каt. 15) Ћи ли ми 
са бес крај ном ша ром, нај че шће са фи гу ром ром ба у ви ше ни зо ва, су без тач ног по чет ка и кра ја (каt. 
9, 23). Ћи ли ми са ис так ну тим цен трал ним мо ти вом око ко га су си ме трич но по ста вље ни сит ни ји 
мо ти ви зо ву се још и „на ико ни це“. уко ли ко је је дан цен трал ни мо тив у ви ду ром ба ве ћи, а пра те га 
че ти ри ма ња у угло ви ма та кав ћи лим на зи ва се још и „ка лен дар“.

Сл. 54  Ћи ли ми са раз ли чи tим ком pо зи ци ја ма (ћи ли м са бес крај ном ша ром, ћи ли м са окрај ни цом, ћи ли м са 
pо pреч ним pо ја се ви ма), (каt. 23, 20, 48)
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Ћи ли ми са окрај ни цом (оквир на ша ра, уле ма) има ју тач но из де ље ну по вр ши ну на окрај ни цу, ко ја 
мо же би ти са или без ор на ме на та, по ље (сре ди на, не бо) и ме да љон (ко ло). окрај ни ца по не кад мо же 
би ти са мо де ли мич на, од но сно са мо на кра је ви ма или са мо на боч ним ст ра на ма, а ћи лим че сто има 
не ко ли ко ши рих и ужих окрај ни ца ко је су ис пу ње не сит ни јим или круп ни јим ор на мен ти ма. По ље је 
нај че шће јед но бој но или са утка ним цвет ним вен ци ма. Ме да љо ни мо гу би ти раз ли чи то об ли ко ва ни: 
у ви ду вен ца (каt. 42), ква дра та (каt. 20), пра во у га о ни ка (каt. 41), ова ла (каt. 30) или кр ста (каt. 25). 
На осно ву нај у оч љи ви јих де та ља ћи ли ми има ју на род не на зи ве „на чи ра ке“, „на ри пи де“, (каt. 25) 
„на сак си је“, (каt. 16) „на не бо“, „цр кве ни ве нац“ или „ве ле нац“, „ја бу чар“, „зе лен са гра на ма“, 
„цар ски двор“ (каt. 19). ако је ћи лим сав у цве то ви ма на зи ва се „на ба ште“, а ка да је по ље зе ле но 
зо ве се „зе ле на ба шта“ (каt. 19). 

По ор на мен та ци ји у по себ ну вр сту ћи ли ма спа да „срп ска сло бо да“. Нај ви ше их је у Ба на ту,  
на ро чи то у око ли ни вр шца. овај на зив но си ћи лим ко ји има у сре ди ни ши ро ко пра зно  
по ље у јед ној бо ји и то нај че шће цр ве но, пла во или жу то. Цео из глед овог ћи ли ма има и 
сво ју сим бо ли ку са на ци о нал ном ко но та ци јом, ко ја је ве за на за уки да ње Срп ске вој во ди-
не на кон На год бе 1867. го ди не ка да се по ја ча ва на ци о нал но угње та ва ње срп ског жи вља 
на про сто ру Ба на та. На ова квим ћи ли ми ма се ја сно оцр та ва ју две це ли не: уну тра шња и 
спо ља шња. Нај че шће је сред њи мо тив у ви ду ге о ме триј ски сти ли зо ва ног ор ла око ко га  
су, у угло ви ма, сме ште ни ор на мен ти у об ли ку ви ше стру ких тра пе за, ко ји пред ста вља ју  
срп ски грб са че ти ри оци ла. Спољ ни оквир је из пет зуп ча сто из ве де них тра ка. То су жу та  
и љу би ча ста (за ме њу ју цр ну), зе ле на, бе ла и цр ве на бо ја ко је пред ста вља ју бо је ау стриј ске,  
од но сно ма ђар ске за ста ве, а цео ћи лим сим бо ли ше Срп ство за ро бље но од стра не ау стро-
у гар ске. Та кви ћи ли ми ни су ко ри шће ни за сва ко днев ну упо тре бу. Ка че ни су на зид или су 
упо тре бља ва ни у свет ко ви на ма. „Срп ска сло бо да“ по не кад мо же има ти и пра зно по ље, а 
оквир на ста за да је ура ђе на у бо ја ма срп ске тр о бој ни це (пла ва, бе ла и цр ве на) (каt. 37).127 

Ћи ли ми са по љем у ко ме су ши ри по ја се ви (ку ве ри, ку фе ри) спа да ју у пи рот ске ћи ли ме са смир јан ском  
ша ром. Бо га то су ор на мен ти са ни и ко ло ри са ни (каt. 48).

127 Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 62–63; Илић, Ж, ар сен, Три ба нат ска ћи ли ма, Раd вој во ђан ских му зе ја, 1, Но ви Сад 1952, 201
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Поделаћилимапремаорнаментици
Иа ко су на пр о сто ру це ле Ср би је ћи ли ми тка ни, ипак су по сто ја ле обла сти по зна те по овој до ма ћој 
ра ди но сти чи ји ћи ли ми су се од оста лих раз ли ко ва ли по тех ни ци, сти лу и укра си ма. у тим обла сти-
ма је осо би то ви дљи во ко ли ко је очу ва на тра ди ци о нал на ор на мен ти ка, а ко ли ко има ори ги нал ног 
ства ра ла штва. Пре ма глав ним од ли ка ма (од но си се на зби р ку ћи ли ма Му зе ја) ћи ли ми су гру пи са ни 
у вој во ђан ске, пи рот ске, сје нич ко-по лим ске, ко сов ско-ме то хиј ске и шу ма диј ско-мо рав ске. 

ори ги нал ност вој во ђан ских ћи ли ма огле да се ка ко у спе ци фич ној ор на мен ти ци гра ђе ној у спре зи 
срп ских, ори јен тал них и за пад њач ких мо ти ва, та ко и у тех ни ка ма тка ња. Ка рак те ри шу га од ре ђе на 
ве ли чи на (нај че шће 130х190 цм), али и про ре зи ко ји ћи лим чи не чип ка стим. до кра ја 19. ве ка тка ни  
су на хо ри зон тал ном раз бо ју и са ста вља ни су од две или три по ле. Спа ја ње по ла вр ше но је на раз-
ли чи те на чи не, а нај че шће уши ва њем и ку ки ча њем. за осно ву се нај че шће ко ри сти ла ку де ља, а за 
потку вуна. Ста ри ји ћи ли ми су ор на мен ти са ни там ни јим ни јан са ма, осо би то пла ве бо је, а на њи ма  
пре о вла ђу ју ге о ме триј ски ор на мен ти, пре све га „ко ло“ (ромб). од по чет ка 20. ве ка ћи ли мар ство је 
под ве ли ким ути ца јем тек стил не ин ду стри је, а ре до ван ор на мент на ова квим ћи ли ми ма су вен ци 
и фло рал ни де та љи. у вој во ди ни су че сто тка не и ма ње фор ме, тзв. ћи лим ци. Ме ђу вој во ђан ским  
ћи ли ми ма ор на мен ти ком и ква ли те том ис ти чу се срем ски (каt. 1–20), ста пар ски (каt. 21–39) и то рон-
тал ски (каt. 40–42) ћи ли ми. „Ћи ли ми на ко ла“ са ром бо ид ном осноси ме трич ном, бес крај ном ша ром 
у осно ви (каt. 23), се сма тра ју срем ским ћи ли ми ма са ти пич но срп ском ор на мен ти ком. за овај део 
вој во ди не ве за ни су и број ни ор на мен тал ни, по е тич ни на зи ви за по је ди не ћи ли ме по пут „ви лин ске  
очи“ (каt. 17), „де во јач ка ба шта“, „цар ски двор“ (каt. 19), ко ји су ова ко на зва ни по ка рак те ри стич-
ним ша ра ма и пред ста ва ма. По сто је још и ћи ли ми ко ји су на мен ски ра ђе ни као при лог цр кви са  
мо ти вом чи ра ка, па се и зо ву „ћи лим на чи ра ке“. Ста пар ски ћи ли ми, ко ји нај ве ћи успон до жи вља-
ва ју у 19. ве ку, до би ли су на зив по ме сту (Ста пар код Сом бо ра) где је ова де лат ност нај ви ше би ла  
за сту пље на. за то рон тал ске ћи ли ме, ко ји су ка сни је об у хва та ли и фа брич ку про из вод њу у зре ња ни ну,  
М. Ма луц ков твр ди да су ис кљу чи во срп ски, те да по ти чу из сред њег Ба на та с кра ја 19. ве ка.128 
да ва ње овог ад ми ни стра тив ног на зи ва ћи ли му тре ба ло је упра во да скре не па жњу са на ци о нал ног.129 
То рон тал ски ћи ли ми тка ни су у Ме лен ци ма, Ку ма ни ма, еле ми ру, Но вом Ми ло ше ву, Та ра шу, Ки кин-
ди и та да шњем ве ли ком Беч ке ре ку. Пр ви пут су евро пља ни ма би ли при ка за ни на Свет ској из ло жби у  
Па ри зу 1867. го ди не. На вој во ђан ско ћи ли мар ство ути цај је има ло и пи рот ско, али и ол тен ско  
ћи ли мар ство по ре клом из ру му ни је. Са пи рот ских ћи ли ма пре у зи ма ни су по је ди ни мо ти ви, по пут  
вра шкоg ко ле на, и ста вља ни у но ву ком по зи ци ју као што је то слу чај на му зеј ском ћи ли му (каt. 51). 

128 Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 77–78.
129 То рон тал ска жу па ни ја је би ла ад ми ни стра тив но те ри то ри јал на је ди ни ца Ма ђар ске у окви ру ау стро у гар ске мо нар хи је. об у хва та-

ла је ве ћи део ју го сло вен ског Ба на та.
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Пи рот ски ћи ли ми по зна ти су још од тур ског вре ме на ка да су у овај град 
до ла зи ли тр гов ци из Ца ри гра да, је дре на, Со лу на, ати не, као и из гра до ва 
Бо сне, ко ји су ку по ва ли ћи ли ме, јер су они ов де би ли јеф ти ни ји. Нај ста ри ји  
са чу ва ни при мер ци пи рот ских ћи ли ма на зи ва ју се шар кој ци.130 Нај че-
шће су их тка ље тка ле без обра сца што је за па зио и ами Буе.131 Пи рот ско 
ћи ли мар ство свој вр ху нац раз во ја до жи вља ва у 18, 19. и по чет ком 20. ве ка.  
овај град пр ви је код нас ћи ли мар ство по ди гао на ни во ма ну фак ту ре и јед не  
вр ло уно сне при вред не гра не. за та кав раз вој по сто ја ли су по вољ ни пред у-
сло ви: раз ви је но ов чар ство са ов ца ма ко је да ју до бру ву ну, при ро да бо га та  
си ро ви на ма за при род но бо ја ди са ње ву не, већ уста ље ни ва ша ри ко ји су 
одр жа ва ни у ав гу сту и оно нај ва жни је, ве ште и вред не тка ље.132 оно што 
ка рак те ри ше пи рот ски ћи лим је су до ста стро го утвр ђе на пра ви ла о на чи ну  
из ра де, ма те ри ја лу ко ји се ко ри сти и мо ти ви ма. Тка ни су од дво стру ке за 
осно ву и јед но стру ке ву не за по тку, ко је су из у зет но до бро опре де не, без 
чво ро ва и до бро на би је не. И пи рот ски ћи ли ми се ме ђу соб но раз ли ку ју. 

130 На тур ском Пи рот се још у 16. ве ку на зи вао Шар кој (scharkiöj) што је озна ча ва ло ме сто ко је ни је ни се ло ни град. дра шкић, Ћи-
ли мар сtво .., 12–13.

131 Из ло жба ћи ли мар сtва у НР Ср би ји, ка та лог, ет но граф ски му зеј у Бе о гра ду, Бе о град 1950, 5.
132 у Пи ро ту је још за вре ме Ту ра ка био на да ле ко по знат го ди шњи ва шар ко ји се де ша вао у ав гу сту и тра јао ме сец да на. Та да је у 

Пи рот сти за ла ца ри град ска ро ба, а до ма ћи про из во ди су од но ше ни за Тур ску. Пре све га су то би ли ћи ли мо ви. го то во сва ка по ро-
ди ца спре ма ла је бар је дан ћи лим да из не се на ва шар ка ко би обез бе ди ла нов ча на сред ства. Ми та Жив ко вић сма тра да су Тур ци 
у Пи ро ту за те кли из у зет но раз ви је но ћи ли мар ство код Ср ба ста ро се де ла ца, али да су има ли ве ли ки ути цај на при ла го ђа ва ње 
и уса вр ша ва ње пи рот ског тка ња уво де ћи тех ни ке и мо ти ве са Ис то ка. На и ме, тур ска осва ја ња ка за па ду учи ни ла су Ца ри град  
да ле ким за под ми ри ва ње њи хо вих по тре ба, па су сво је по тре бе за до во ља ва ли у Пи ро ту ку пу ју ћи њи хо ве тка ни не по знат но  
ни жим це на ма. зна ли су ца ри град ски тр гов ци до не ти про стир ке са ис то ка и од пи рот ских тка ља тра жи ти да им та кве ура де.  
Жив ко вић, Ми та, Ал бум pи роt ских ћи ли мо ва, Те шен (ау стри ја) 1902, 5–6.

Сл. 55  Tи pич ни вој во ђан ски ћи ли ми: срем ски (каt. 14), сtа pар ски (каt. 32) и tо рон tал ски (каt. 40)

Сл. 56  Pи роt ски ћи лим 
(каt. 46)
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они ста ри ји, ра ђе ни пре 1900. го ди не од ли ку ју се при род ним бо ја ма, са ма њим бро јем ор на ме на та и 
сит ни јим ша ра ма на ши ро ким јед но бој ним по љи ма. Но ви ји ћи ли ми су знат но бо га ти ји са ор на мен-
та ци јом у ко јој се гу би пре глед ност и ја сно ћа, а у по гле ду ша ра уне то је мно го ту ђег и но вог. И јед не 
и дру ге од ли ку ју иден тич не стра не с ли ца и на лич ја, као и ду го трај ност. (каt. 43–49)

Сје нич ко-по лим ски ћи ли ми ра де се на хо ри зон тал ном 
раз бо ју из два до три де ла, од де бље ву не. у овој гру пи  
из два ја ју се ћи ли ми „у зат ку и чун ча ни“ на ко ји ма се тка ју  
на из ме нич но по преч не пру ге и кле ча не ша ре, за тим  
са мо кле ча ни ћи ли ми и „ћи ли ми на чво ро ве“ ко ји су  
слу жи ли за мин дер лу ке. овај тип ћи ли ма је сли чан хер це-
го вач ком и вој во ђан ском са ко јим има ве ли ки број исто-
вет них ша ра.133 од му зеј ских ћи ли ма овој гру пи при па да 
ћи лим јед но став не цвет не де ко ра ци је, ко је је, за кћер ки ну  
де во јач ку спре му, иза тка ла На та ли ја ра јић рођ. ја њић у 
Ба њи ци код Чач ка (каt. 50). 

Ко сов ско-ме то хиј ски ћи ли ми тка ни су на хо ри зон тал ном  
раз бо ју из две и ви ше по ла ко је су знат но уже у од но су на ћи ли ме из дру гих кра је ва. И ов де по сто ји  
ви ше ти по ва ћи ли ма. јед ном при па да ју ћи ли ми са ве ли ким цр ве ним по љем на ко ме се по на вља ју  
сра змер но исте ша ре, сти ли зо ва ни је ле нак или рак. Цр на бор ду ра има цр ве не ша ре, а цр ве но по ље 
цр не ша ре иден тич не и у по љу и у бор ду ри. дру гом ти пу при па да ју ћи ли ми са пру га ма у зат ки и  
кле ча ним ша ра ма (каt. 32, 46).134 

основ на ка рак те ри сти ка шу ма диј ско-мо рав ских ћи ли ма је су про стра на јед но бој на по ља на ко ји ма 
су ша ре ве ће че тво ро у гаоне или пе то у гаоне геометријске фигуре. зо ву се још и ћи ли ми „на ико ни це“.  
Тка ни су на хо ри зон тал ном раз бо ју и са ста вља ни из две по ле. На пре ла зу из ме ђу шу ма диј ско-мо-
рав ског и сје нич ко-по лим ског ти па су ћи ли ми из ста ро вла шког пре де ла, са зла ти бо ра и око ли не  
Ива њи це.135

На рав но, да у сва ком од ових кра је ва има ћи ли ма ко ји се у пот пу но сти раз ли ку ју од тип ских. Исто 
та ко по сто је ћи ли ми ко ји се не мо гу свр ста ти ни у јед ну од на ве де них гру па. Та кав је ком плет тка них  
пред ме та (каt. 54) ко ји је пред ста вљао део де во јач ке спре ме Ми ли це Илић, а ни ћи лим из ку ће 
јо ва на јо ва но ви ћа зма ја не мо же се тип ски тач но од ре ди ти (каt. 53).

133 Из ло жба ћи ли мар сtва у НР Ср би ји, ка та лог, ет но граф ски му зеј у Бе о гра ду, Бе о град 1950, 6–7.
134 Из ло жба ћи ли мар сtва у НР Ср би ји, 7.
135 Из ло жба ћи ли мар сtва у НР Ср би ји, 5.

Сл. 57  Сје нич ко-pо лим ски ћи лим (каt. 50)
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Поделаћилимапреманамени
На ме на јед ног ћи ли ма од ре ђи ва ла је и из бор си ро ви на и ор на мен ти ку ко јом ће би ти укра шен. По 
том осно ву ћи ли ми се де ле на сва ко днев не, све ча не и ри ту ал не. Сва ко днев ни ћи ли ми су ра ђе ни као 
јед на по ла и ко ри шће ни су не са мо за до ма ћин ство не го и за пре кри ва ње ко ња, се ди шта на за пре-
жним ко ли ма, сва ко днев но пре кри ва ње кре ве та... Мно ге до ма ћи це тка ле су и ћи ли ме или ћи лим ке 
за по кри ва ње ко ња за све ча не при ли ке, углав ном за свад бе.136 На кон не ког вре ме на и ћи ли ми ра ђе ни 
као све ча ни ко ри сти ли би се у сва ко дне ви ци, нај че шће на кон не ког оште ће ња. Све ча ни ћи ли ми  
укра ша ва ли су го стин ску, „чи сту со бу“, би ли су део де во јач ке спре ме, а та ко ђе су ко ри шће ни за де ко ри са ње  
про сто ра за свад бу или не ку дру гу све ча ну дру штве ну при ли ку. ри ту ал ни ћи ли ми су да ри ва ни цр кви 
као спо мен на дра ге по кој ни ке или су са хра њи ва ни за јед но са њи хо вим вла сни ци ма.

Све ове по де ле ни су ис кљу чи ве ни пре ма јед ној од ка те го ри ја. Мно ги од ћи ли ма мо гу се свр ста ти у 
ви ше под гру па.

136 Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 15.

Сл. 58  Осве шtе ње за сtа ве Со ко ла не, 
Ло зни ца, 1934.

Сл. 59  Pро сла вља ње сtо gо dи шњи це До бро вољ ноg 
ва tро gа сноg dру шtва (pреd dе фи ле), Фу tоg, 1974.
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ОРНАМЕНТИКАЋИЛИМАИЗЗБИРКИ
МУЗЕЈАГРАДАНОВОГСАДА

Каd же на уна pре ђу је оно шtо је ле pо, у сво јој ку ћи,
 каd из о бра жа ва и свој укус и сво је pо ро dи це, сво је око ли не 

 са раd ник је у вас pи tа њу сво gа на ро dа, 
у кул tу ри чо ве чан сtва. 

ја ков Фал ке, 1877, Беч.137

Иа ко цео Бал кан при па да јед ном ре ги о ну ка да је тка ње у пи та њу, ипак по сто је од ре ђе не осо бе но сти 
ве за не за ма ње ре ги је и ре ги о не. Ис ка за не су у тех ни ка ма тка ња, ком по зи ци ји бо ја, а на да све у ор на-
мен ти ци. На ши ћи ли ми, на ста ја ли на тра ди ци о на лан на чин, ор на мен ти са ни су мо ти ви ма ко ји во де 
по ре кло из пра и сто риј ског пе ри о да са укла па њем мо ти ва дру гог ет нич ког по ре кла. На тај на чин тка ље  
су ус пе ле да ство ре ори ги нал ну и пре по зна тљи ву ор на мен та ци ју на ћи ли ми ма ко ја их раз ли ку је од 
ћи ли ма дру гих на ро да. Пре ма ре чи ма је ли це Бе ло вић Бер над зи ков ске на ше на род не тка не и ве зе не 
ру ко тво ри не су је dин сtве не ле pо tе јер је на њи ма нај бо ље ис ка за на сло вен ска dу ша, али и усло ви 
жи во tа у ко ји ма је жи вео и ра dио сло вен ски чо век.138 

ор на мен ти пред ста вља ју ви зу ел ни об лик умет нич ког из ра жа ва ња ко ји осим ли ков но сти по се ду ју и 
сим бо лич ко зна че ње. На сам из бор мо ти ва нај ви ше су ути ца ли лич на тка љи на ин ту и ци ја и осе ћај за 
„ле по“. Тка ља је сво је мо ти ве на ла зи ла углав ном у при ро ди ко ја је окру жу је гле да ју ћи цве ће, др ве ће 
и жи во ти ње, пре не ла их на тка ни ну, и пре ко њих је ис ка за ла сво ја естет ска схва та ња и по гле де. Кроз 
тка ње са мо њој зна них сим бо ла тка ља је тра жи ла по моћ, за шти ту и до бро бит за се бе и сво ју по ро ди-
цу, те сре ћу, здра вље и на пре дак у ку ћи. Ћи ли мом је из ра жа ва ла и сво ју те жњу да при ка же бо гат ство  
сво је по ро ди це, чу ва ју ћи на тај на чин њен углед и ста тус у ши рој дру штве ној за јед ни ци. Тка ле су 
обич но оне ша ре за ко је се др жи да чу ва ју од уро ка или зла уоп ште или да до но се сре ћу. На зи ви на ше  
на род не ор на мен ти ке, њи хо во зна че ње пре ма ту ма че њу тка ља, за тим пе сме ко је се од но се на на ше 
на род не ру ко тво ри не, мно го пот пу ни је су са чу ва ни и за бе ле же ни ка да је у пи та њу пи рот ски, па и  
ко сов ско-ме то хиј ски крај, не го што је то слу чај са вој во ђан ским ћи ли мар ством. у дру гој по ло ви ни 
19. ве ка у вој во ди ни на род не на зи ве ша ра и њи хо во ту ма че ње бе ле жи ла је С. Су бо тић, али су се ти 
за пи си, на жа лост, из гу би ли. 

137 Ја вор, број 46, Но ви Сад 1881, 1463–1467.
138 Бе ло вић-Бер над зи ков ска, Срp ски на роd ни вез .., 18.
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Слу ша ју ћи ка зи ва ња ста ри јих тка ља Су бо тић ка је схва ти ла да на ша на род на ор на мен ти ка има  
сим бо лич ки зна чај хи је ро гли фа. Слич ног ми шље ња би ла је и су пру га цар ског са вет ни ка ви ске ле ти ја,  
ко ја је ви дев ши срп ске ћи ли ме код Су бо тић ке ми сли ла да су они, по ор на мен ти ци еги пат ски.139 То 
је и ра зу мљи во ако се има на уму да Ис точ на евро па, за јед но са за пад ном и цен трал ном ази јом и  
се ве ро и сточ ном афри ком чи ни је дин ствен про стор на по љу на род ног тек стил ног ра да.

Ћи ли мар ство као умет нич ко на род но ства ра ла штво пра ва је ри зни ца не ис црп них ре ше ња ка ко у по-
гле ду об ли ка, мо ти ва и бо ја, та ко и у ко ри шће њу ра зно вр сних ма те ри ја ла и при ме ње них тех ни ка. 
ор на мен ти раз ли чи тих са др жа ја и зна че ња пре те жно су сти ли за ци ја ге о ме триј ских ин тер пре та ци ја 
де ло ва фло ре и фа у не или фан та стич ног све та. 

Сва ка тка ља је на сто ја ла да део мо ти ва про ме ни, до да не што но во, из ме ни ре до след, да сла га ње бо ја  
и мо ти ва осми сли на дру га чи ји на чин, јед но став но да на пра ви не што ори ги нал но, не што сво је.  
утки ва ње слов них де та ља, на ро чи то по ста вља ње ини ци ја ла, је дан је од ви до ва тих на сто ја ња (каt. 35). 
од кра ја 19. ве ка тка ље су на сто ја ле да се при бли же ре а ли стичном при ка зи ва њу ве ге та бил них,  
зо о морф них и дру гих мо ти ва. да на шу на род ну ра ди ност тре ба при ла го ди ти са вре ме ном тре нут ку 
ми шље ња је би ла и С. Су бо тић, али она је на сто ја ла да се то учи ни кроз об лик и крој, а да се на род-
ни ка рак тер ша ра са чу ва.140

Ћи ли ми не по се ду ју сиг на ту ру, мар ку, пе чат и слич не озна ке по ко ји ма би се мо гли бли же од ре ди ти, 
што оте жа ва рад на њи хо вој иден ти фи ка ци ји. основ не смер ни це за раз у ме ва ње и иден ти фи ка ци ју 
пред ме та је су вр ста упо тре бље ног ма те ри ја ла, тех ни ка ра да и ор на мен тал не и ико но граф ске ка рак-
те ри сти ке. Сва ки ћи лим мо же да се чи та као књи га или сли ков но пи смо. На ње му тка ља ни је из но си-
ла са мо сво ја лич на осе ћа ња, не го је утки ва ла и ко лек тив на се ћа ња. Сто га ћи ли ми из јед не сре ди не  
и је су нај бо ље при хва ћа ни код ло кал ног ста нов ни штва ко је је уме ло те тек сти ли је да чи та, осе ћа и 
да пре по зна ње го ву на ме ну. 

139 Су бо тић, о на шим на род ним тка ни на ма .., 46, 50.
140 Су бо тић, О на шим на роd ним tка ни на ма .., 8.
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Поделаорнамената
Слич но као код ве за и код тка ња и код ћи ли ма по де ле се мо гу вр ши ти  
са ра зних ста но ви шта. основ ни ор на мен тал ни еле мен ти на ћи ли-
ми ма је су ге о ме триј ски, ве ге та бил ни, зо о морф ни, ан тро по морф ни и  
ре ли гиј ски, а мо гућ ност раз ли чи тог ком би но ва ња је не ис црп на.  
По де ла је услов на јер не ки мо ти ви мо гу се дво ја ко од ре ди ти, а че сте 
су и њи хо ве ком би на ци је. 

у по гле ду ор на мен ти ке ћи ли мар ство се нај ви ше ме ња ло у 19. и пр вој 
по ло ви ни 20. ве ка. На и ме, од јед но став них и ра зно бој них ге о ме триј-
ских фи гу ра, уво ди се ра зно вр сна сти ли за ци ја, са мо ти ви ма из ре ли-
гиј ског и сва ко днев ног жи во та.

 Геометријски мотиви пред ста вља ју нај ста ри ји вид укра ша ва-
ња тка ни не. ја вља ју се у об ли ку пра вих, ис пре ки да них, та ла са стих, 
цик-цак ли ни ја и ме ан да ра, основ них ге о ме триј ских фи гу ра (ква драт, 
круг, ромб, пра во у га о ник, тро у гао), али и дру гих ком пли ко ва ни јих 
об ли ка по пут па ху ља, зве зда, ку ти ја, ше сто у га о ни ка и осмо у га о ни ка, 
спи ра ла, елип се, тра пе за, пи ра ми да. ге о ме триј ским мо ти ви ма при-
па да ју и фор ме са ћа (каt. 54), ку ки ца и та ча ка. Ли ни ја се нај че шће 
ко ри сти као гра нич на, а она сим бо лич ки озна ча ва бес ко нач ност,  
не пре кид ност. Круг пред ста вља веч ност без по чет ка и без кра ја. је дан  
од че стих ћи лим ских мо ти ва је сте ромб ко ји има пра и сто риј ско  
по ре кло. По ја вљу је се као са мо ста лан мо тив, али и као сег мент сло же них  
фор ми. ром бо и ди и тро у гло ви сим бо лич ки озна ча ва ју по ро ди цу, а 
сти ли зо ва не сте пе ни це на пре до ва ње у жи во ту, ко рак по ко рак.

Сл. 60  Ге о ме tриј ски ор на мен tи са ћи ли ма из зби р ки Му зе ја gра dа Но воg Са dа
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 Вегетабилни (флорални)орнаменти, нај за сту пље ни ји на тка њу у 
вој во ди ни, на ро чи то на ста пар ским ћи ли ми ма, ја вља ју се сти ли зо ва ни, 
че сто у ком би на ци ји са ге о ме триј ским и зо о морф ним мо ти ви ма. При сут-
ни су раз ли чи ти об ли ци цвет них и ли сних ло зи ца, по је ди нач них цве то ва 
ру жа (ђул), ђур ђев ка, бул ки, кри на, љу би чи ца и дру гог цве ћа, али и бу ке ти,  
вен ци и цве ће у ва за ма. По ред би ља ка, пред ста вље ни су и воћ ни пло до-
ви и то гро жђе и ја бу ке (каt. 37, 39). Биљ ни свет као из вор жи во та уоп-
ште но, сим бо ли зу је плод ност, жи вот ност, од но сно вас кр сну ће и по нов но 
ожи вља ва ње жи вот них си ла. По ред то га, сва ка од биљ них вр ста има сво је 
за себ но сим бо лич ко зна че ње. Та ко цве ће сим бо ли ше сре ћу и уго дан жи-
вот, а по себ но ме сто ме ђу цве то ви ма при па да ру жи ко ја се по и сто ве ћу-
је са де вој ком, жен ском ле по том, и сим бол је љу ба ви. Сто га и ни је чуд но  
што се овај мо тив на ла зи на број ним ћи ли ми ма на ме ње ним де во јач кој 
спре ми. Цве то ви упле те ни у ве нац сим бо ли шу сре ћан и успе шан брак, 
сла ву, је дин ство и нај че шће се по кла ња ју мла ден ци ма.141 Чест мо тив 
на ро чи то на пи рот ским ћи ли ми ма је сте др во ко је у хри шћан ској тра ди-
ци ји пред ста вља сли ку чо ве ко ве суд би не с об зи ром да оно да је до бре или 
ло ше пло до ве. ор на мент „ја бу ка“ сим бол је љу ба ви, мла да лач ке ле по те, 
на де, сре ће и бо гат ства.142 

141 Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 63–64; Ledà cs.Kiss ala dar, szüts Be la ne, Ismerjük meg a ke le ti 
szönyege ket, Bu da pest 1977, 168; L. Ku ba lo ve, ori ent te pic he, Pra ha 1975, 25; Су бо тић, О на шим 
на роd ним tка ни на ма .., 46, 50.

142 Су бо тић, О на шим на роd ним tка ни на ма .., 62.

Сл. 61  Ве gе tа бил ни ор на мен tи са ћи ли ма из зби р ки Му зе ја gра dа Но воg Са dа
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 Зооморфнимотиви се по ја вљу ју у об ли ку пти це (каt. 41), леп ти ра 
(каt. 19), ко њи ћа (каt. 51), мач ке (каt. 19), бу би це (каt. 48), кор ња-
че (каt. 14), ок то по да (каt. 48), пче ле (каt. 19). ве ћи на жи во тињ ских 
ор на ме на та сим бо ли ше плод ност и оби ље, то ли ко при жељ ки ва но, на ро чи то  
при скла па њу брач не ве зе. Леп тир ко ји пред ста вља ду шу и бе смрт ност,  
по што се, про ла зе ћи кроз ста ње рас та ка ња из „ово зе маљ ске“ гу се ни-
це пре тва ра у не бе ског кри ла тог ство ра, сим бол је ро ђе ња и вас кр сну ћа. 
зооморфни мотиви су углав ном ра ђе ни или до да ва ни из не ких лич них  
по бу да и же ље да се пред ме ту да лич ни пе чат тка ље. 

 Антропоморфни орнаменти на ћи ли ми ма из му зеј ских зби р ки се 
нај ре ђе по ја вљу ју и то у ком би на ци ји са дру гим ор на мен ти ма. ја вља ју се 
у ли ку „ко ња ни ка“ ко ји је сим бол сна ге, бр зи не и здра вља (каt. 25). Ма-
сов ни ја по ја ва ан тро по морф них ша ра ве за на је за пи рот ско ћи ли мар ство. 

 Религијскимотивиу на шој на род ној ор на мен ти ци углав ном су хри-
шћан ског ка рак те ра по пут кр ста, пу ти ра (чи ра ка), свећ ња ка, ри пи да,  
ку ти ја. При сут ност кр ста и тро бој ни це на ћи ли ми ма ука зу је на пра во сла-
вље и тра ди ци ју. Крст је је дан од нај ста ри јих уни вер зал них сим бо ла при-
хва ћен и од стра не хри шћан ства, сим бол епи фа ни је и бо жан ске ви зи је,  
а утки ван је у ћи ли ме ко ји су би ли, пре све га, ри ту ал них на ме на. ви но ва  
ло за и гро жђе, иа ко биљ ног по ре кла, сим бол су при че шћа, а пу тир је сим бол  
оби ља, спа се ња, при че шћа и ве ре (каt. 25). Све ћа сим бо ли зу је све тлост 
у та ми, од но сно у бу ду ћем жи во ту, жи во твор ну моћ сун ца, али и не из ве-
сност жи во та ко ји се ла ко га си. Под ре ли гиј ске мо ти ве мо гу се под ве сти 
и они са ми то ло шким ли ко ви ма и фор ма ма. 

Сл. 62  Зо о морф ни  
ор на мен tи са ћи ли ма из 
зби р ки Му зе ја gра dа 
Но воg Са dа

Сл. 63  Ан tро pо морф ни 
ор на мен tи са ћи ли ма 
из зби р ки Му зе ја gра dа 
Но воg Са dа 
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Мно ги ор на мен ти има ју пред хри шћан ску сим бо ли ку. Та ко је С. Су бо тић про на шла ћи лим ткан у 18. 
ве ку на ко ме бе ја ху tри ptи це с кру на ма на gла ви и љуd ским но gа ма, сли ка ко ја под се ћа на ми сир ску
 тро ји цу: Изи ри са, оси ри са и Хо ру са, сим бол до брих ду хо ва.143 овој гру пи при па да ју и мо ти ви 
„че шља“ ко ји је сим бол чи сто ће и уред но сти, „ко ло или со фра“ ко ји се по и сто ве ћу је са мит ским  
би ћем, као и ме ан дар ко ји се про вла чи још од Тро је и Ми ке не, а ја вља се и код Сло ве на.144

 Словнидетаљи су нај ре ђе ко ри шће ни мо ти ви у тка њу ћи ли ма, а на ла зе се на два ћи ли ма из 
зби р ки Му зе ја гра да Но вог Са да. То су ини ци ја ли „вМ“ (каt. 35) и име и пре зи ме тка ље и вла сни це 
ћи ли ма „Ми ли ца Илић“ (каt. 54). основ на по ру ка ова квог ви да ор на мен ти са ња је сте озна ча ва ње 
сво ји не над пред ме том чи ме се по твр ди ло пра ви ло да слов ни де та љи упу ћу ју на тка љу. Слов ни  
ор на мен ти су утки ва ни и на ћи ли ме ко ји су на ме њи ва ни цр ква ма или ма на сти ри ма за по мен или 
успо ме ну на по кој ни ка.

ор на мен ти ни су стал на и не по но вљи ва ка те го ри ја. они су у стал ној фа зи ме ња ња, уса вр ша ва ња и 
упот пу ња ва ња но вим де та љи ма. Про ме не у ор на мен ти ци дик ти ра не су уку сом тка ље или тр жи шта, 
мод ним ди зај ном, исто риј ским до га ђа ји ма, на ци о нал ном при пад но шћу... ори ги нал ност ста рих про-
то ти по ва умно го ме је не ста ла са при хва та њем пред ло жа ка про фе си о нал них, фа брич ких ди зај не ра и 
по ку ша ји ма да се ор на мен тал ни и сцен ски са др жа ји, иза тка ни на ћи ли му до пад ну и при ла го де  
уку су куп ца. ово пра ви ло се не од но си на ћи ли ме ко ји су ра ђе ни у ру рал ним на се љи ма и за соп стве не  
по тре бе, где на очу ва ње тра ди ци је и вер ност на род ним укра си ма, ве ли ки ути цај има са ма кон зер ва-
тив ност ста нов ни штва. 

143 Бе ло вић-Бер над зи ков ска, Срp ски на роd ни вез .., 217.
144 Бе ло вић-Бер над зи ков ска, Срp ски на роd ни вез .., 221; Пет ко вић, влат ко вић, Pи роt ски ћи лим, 44.

Сл. 64  Ре ли gиј ски 
ор на мен tи са ћи ли ма 
из зби р ки Му зе ја  
gра dа Но воg Са dа

Сл. 65  Слов ни dе tа љи на ћи ли му (каt. 54) 
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Називиисимболикапојединихорнамената145

Сим бо ли ка ор на ме на та се раз ли ку је не са мо од кул ту ре до кул ту ре, већ по не кад и уну тар исте за јед-
ни це. од но сно, исти мо тив мо же се исто ту ма чи ти у раз ли чи тим кул ту ра ма и има ти дру га чи је на зи ве  
и ви ђе ње ме ђу при пад ни ци ма исте кул тур не гру пе. Ин те ре сант не на зи ве на ла зи мо код М. Шка ри ћа 
ко ји на во ди му стре зва не ... на бо ро во ли шће, ру же, на вен це, на сtре ке ко ји је цр вен са уле мом око ло, 
а dо ула ме уdа ра је се сtре ке јеd на dо dру gе, а tе су сtре ке као pан tљи ке на pе шки ри ма. он на во ди 
и на зи ве за ве лен це по пут зве зда нац, ја бу чар, ку ка вац, сло вак.146

Број ни су мо ти ви ко ји се по ја вљу ју на ћи ли ми ма. То не из не на ђу је, по го то во ако се има у ви ду да 
ћи ли ми у му зеј ским збир ка ма по ти чу са раз ли чи тих про сто ра (Ли ка, Ко со во, ју жна Ср би ја, вој во-
ди на, Шу ма ди ја) и да при па да ју раз ли чи тим ти по ви ма. да та об ја шње ња по је ди них ша ра ис кљу чи во  
су ве за на за ор на мен те ко ји се по ја вљу ју на ћи ли ми ма из зби р ки Му зе ја гра да Но вог Са да. Мно ге 
ша ре иа ко су пре све га сти гле на тка ни ну због сво је есте ти ке, од но сно ле по те, до би ле су сво је ме сто 
због сим бо ли ке и на род ног ту ма че ња.

Жељ ка или кор ња ча (ба ја, жа ба, све та ба ја, сто па, ин сект, ку кац) пред ста вља ју ус пе ле 
ком по зи ци је од не ко ли ко ге о ме триј ских об ли ка ко је сво јим из гле дом под се ћа ју на 
име но ва не жи во ти ње. ра ђе ни су у раз ли чи тим об ли ци ма (са 4, 6, или 8 но гу) во де  
по ре кло још из ин диј ског бо го по што ва ња, где је бог ви шну јед ном оте ло тво рен у  
ли ку кор ња че. По сто ји и ве ро ва ње да је овај ор на мент сти гао из еги пат ске ми то ло ги је  
и да пред ста вља бо га сун ца и ог ња, бо га ра, као сим бо ла ра ђа ња ко га та ко ђе окру жу је  
лик кор ња че.147 Нај че шће су на ћи ли ми ма са мо ти вом смир јан ске ша ре. овај мо тив се 
сре ће на ћи ли ми ма из свих срп ских под руч ја (каt. 14, 19, 48).

Кши ро ви или pлу мок ши ри (сак си је)148 ура ђе ни су по угле ду на са крал не пред ме те из 
окру же ња или су ин спи ри са ни дру гим пред ме ти ма из жи во та тка ља што го во ри и 
сам њи хов на зив (каt. 20).149 

145 Цвет ко вић, Ма ри на, Иgра ша ре них ни tи – ко лек ци ја pи роt ских ћи ли ма Еt но gраф скоg му зе ја у Бе о gра dу, ет но граф ски му зеј у 
Бе о гра ду, Бе о град 2008, 25–32. Ма луц ков, Ћи ли ма р сtво .., 64, 137; Жив ко вић, Ал бум pи роt ских ћи ли мо ва, 10–14; Сто ја но вић, 
до бри ла, Ори јен tал ни tе pи си и ћи ли ми, ка та лог, Му зеј при ме ње не умет но сти, Бе о град 1971; Сто ја но вић, до бри ла, Pи роt ски 
ћи лим, Му зеј при ме ње не умет но сти, Бе о град 1987.

146 Шка рић, Жи воt и оби ча ји „pла ни на ца” .., 38. 
147 Бе ло вић-Бер над зи ков ска, Срp ски на роd ни вез .., 222, 225.
148 На зив кшир и плу мок шир по ти чу од не мач ке ре чи blu men (цве ће), а у Ба на ту је пре о бра ћен у плум. Тај из раз се и да нас мо же чу ти 

у ста ро се де лач ким ба нат ским по ро ди ца ма као на зив за сак сиј ско цве ће или цве ће у ва зи.
149 Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 65.
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Бом бе(амај ли ка) су спо је ни тро у гло ви и чест су украс на ма ло а зиј ским ћи ли ми ма. Њи хов 
ста ри на зив је па ри ска ша ра или не мач ке ку ти је. овај ор на мент је на зив бом бе до био  
на кон те шких ра то ва. он је сим бол му шке сна ге. По кла ња се по слов ним при ја те љи ма, 
му шком де те ту при ро ђе њу или ка да по ла зи на ви со ке шко ле (каt. 10, 16).150 

Ко ло(со фра) је ор на мент из ве ден од ра зно бој них, кон цен трич них, сте пе ни ча стих ром бо ва. 
По ти че још од пра и сто риј ских вре ме на и нај че шће пре кри ва цео ћи лим у ви ду бес крај не  
ша ре или се ја вља у ком по зи ци ји од пет ко ла.151 Сма тра се и да пред ста вља мо ди фи ко ва ну 
пред ста ву зма ја или не ког дру гог мит ског би ћа са отво ре ним че љу сти ма (каt. 9, 14, 23, 49).152

Би би це (пло ча, гу шче) је ша ра са ста вље на од два ма ла тро у гла или од ром ба и тро у гла и 
има их ви ше вр ста (каt. 44, 45, 49). 

Вра шко ко ле но је мо тив до би јен спа ја њем ви ше ге о ме триј ских фи гу ра (ром ба, тро у гло ва и 
ку ка), ко ји пред ста вља фи гу ру чуд но ва то (вра шки) из ви је ну на ко ле на. она се че сто ста вља  
у ве нац као за шти та од не га тив не ене р ги је. По сто је и ста ра вра шка ко ле на ко ја су про сти је 
из ра де и ко ја су уо кви ре на на раз не на чи не. окви ри се зо ву по ре бри ца ма (каt. 51).
Ку ве ри(ко фе ри) су де ло ви по ља на пи рот ским ћи ли ми ма са сми р јан ском ша ром, а сма тра 
се да је до бро да их има ју они ко ји че сто пу ту ју (каt. 48).

Со вељ ка (со ве ља ча, чу нак) је у фор ми ром ба са ку ки ча стим иви ца ма. Чест је мо тив на 
кав ка ским ћи ли ми ма. (каt. 44, 45)

Кра љи чин ру кав је ге о ме три зо ва ни фло рал ни мо тив у ви ду ло зи це. Пре ком по но ван је са 
пер сиј ског ћи ли ма, на зах тев кра љи це На та ли је (каt. 46).153 Иден тич ну ша ру ј. Бе ло вић 
Бер над зи ков ска на зи ва „ко лач“. 
Ок tо pоd (ма ла пи ро ћан ка) је осмо кра ки ор на мент ко ји је на зив до био по исто и ме ној 
жи во ти њи. Са чи њен је од ром ба на чи ја те ме на се на сла ња ју два осно си ме трич на тро у гла. 
он има пер сиј ско по ре кло и ту ма че ње (каt. 48).

150 То ја га, ва сић, Pи роt ски ћи лим, 11.
151 Со фра је на зив за ма ли ни ски сто на ко ме се не кад обе до ва ло. То ја га, ва сић, Pи роt ски ћи лим, 11.
152 Пет ко вић, влат ко вић, Pи роt ски ћи лим, 44. Цвет ко вић, Иgра ша ре них ни tи ...
153 То ја га, ва сић, Pи роt ски ћи лим, 12.
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На мно гим ћи ли ми ма, на ро чи то срем ским, по је ди ни мо ти ви под се ћа ју на ини ци јал на сло ва ла ти ни-
це или ста ро сло вен ске азбу ке (i, X, Q, y, e) (каt. 14, 17, 18).

Иа ко оне не спа да ју у кла сич ну ор на мен ти ку, је дан од не за о би ла зних укра са на ћи ли му је су ре се 
(фрон цле, рој те). Њи хо ва уче ста ла по ја ва ве зу је се за по че так 20. ве ка, а нај че шће се пра ве од осно ве  
ко ја се пре се ца на обе стра не на ду жи ни 5–15 цм. По ред ор на мен тал не уло ге, ре се слу же и за по ве-
зи ва ње по тке. По не кад се ре се на до гра ђу ју у раз ли чи тим бо ја ма кон ца (каt. 40). Че сто су чво ро ва не 
или ура ђе не у ви ду ки ћан ки (каt. 44, 45). По сто ја ње ре са и њи хо во по ста вља ње на јед ној, две, три или 
че ти ри стра не го во ри о на ме ни ћи ли ма. уко ли ко су ре се по ста вље не на јед ној, обич но ужој стра ни,  
то је знак да је ћи лим био ко ри шћен за ка че ње на зид или као за ве са. Ћи лим укра шен ре са ма са две 
или три стра не ука зу је да је ћи лим ткан за пре кри вач или по кри вач, док су код оних са уло гом сто них  
чар ша ва ре се по ста вље не на све че ти ри иви це. 

Сл. 66  Ћи лим са ре са ма на че tи ри сtра не (каt. 47) на pо сtав ци у Сpо мен зби р ци 
Pа вла Бе љан скоg (Из ло жба Ве ли ка Иза Вла ха Бу ков ца), 2014. 
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Сл. 67  Ћи лим је био оба ве зан 
dе кор аtе љеа Вла ха Бу ков ца

Сл. 68  Ђорђе Јовановић  
у pариском аtељеу
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ЋИЛИМАРСТВОИУМЕТНОСТ

Осно ву умеt но сtи pо ло жи ли су за на tли је (ме ђу њи ма и tка ље),
чи ји умеt нич ки об ра ђе ни pреd ме tи ра dу ју на ше очи 

и pу не му зе је.
 (Мак сим гор ки)

Ћи ли мар ство као нај зна чај ни ји вид умет нич ког из ра жа ва ња на тка ни ни, део је на род не тра ди ци је и 
на род не умет но сти ко ји је по пра ви лу ра ди ла же на. Из ра да ћи ли ма био је на чин „да се за ра ди ди нар“,  
али и на чин на ко ји је же на из на ро да из ра жа ва ла сво ја осе ћа ња: љу бав, ве ру, ту гу и на ду, лич ну  
кре а тив ност и умет нич ки за нос. 

Исто ри ја умет но сти не бе ле жи мно го име на же на умет ни ца. Нај ве ћи део чу ве них ар хи тек тон ских, 
скулп то р ских и сли кар ских оства ре ња су де ла му шке ру ке. у цар ству по е зи је по ја вљу је се тек по  
не ко жен ско име. али у ткач кој умет но сти же не су не при ко сно ве не. То је област ко ју су оне об ра ђи-
ва ле сво јом ру ком, ве ли ком љу ба вљу, огром ним стр пље њем и гво зде ном из др жљи во шћу. Тка ље су 
спа ја ле оно што је ле по са оним што је ну жно и ко ри сно, на тај на чин спон та но уве ћа ва ју ћи умет нич ку  
вред ност сво јих ру ко тво ри на, а ујед но и раз ви ја ју ћи осе ћај за ле по. Ћи ли мар ке се мо гу сма тра ти 
умет ни ца ма иа ко оне ни ка да ни су има ле пре тен зи је на тај ста тус. Ни ка да се ни су мо ра ле по себ но 
до ка зи ва ти ни ком ни ти прав да ти свој по ло жај у умет но сти и ни су би ле пре пу ште не су ду кри ти ке. 
Си гур но је да су нај бо љи ћи ли ми из ла зи ли из раз бо ја тка ља са ду го го ди шњим ис ку ством. Ткач ко  
ис ку ство и „пре ђе ни пут“ до зво ља ва ли су им да се осло бо де тра ди ци о нал них сте га и да ли сло бо ду 
да са ме, сход но свом на хо ђе њу, би ра ју мо ти ве, бо је, ша ре. 

Ћи ли мар ство по сво јим вред но сти ма пред ста вља је дан осо бе ни вид ли ков ног ства ра ла штва са свим 
од ли ка ма упо треб не вред но сти у ко ме је нај бо ље ис ка за но на род но ства ра ла штво и на род на умет-
ност. умет нич ка вред ност ћи ли ма се очи ту је у хар мо нич ном од но су укра сних фор ми, из бо ру бо ја,  
фи гу рал но сти, сим бо ли зму и при род но сти ма те ри ја ла. Са ми ћи ли ми, по ред еко ном ске вред но сти 
ко ја ни је за не мар љи ва, од ра жа ва ју чо ве ко ву те жњу за по се до ва њем ле пог, за ин тим но шћу, то пли ном  
и чу ва њем тра ди ци је, ко је пру жа ју ови пред ме ти у са мом ен те ри је ру. При др жа ва ју ћи се тра ди ци-
је, по ла зе ћи од за да тих узо ра ка, сва ка је тка ља ства ра ла вла сти ту, не по но вљи ву ва ри јан ту тка ња  
не про ла зне ле по те, да ју ћи ма ха сво јим ми сли ма и ма што ви то сти, а оста ју ћи, при том увек, ано ним ни  
ау тор. за то не из не на ђу је чи ње ни ца да су мно ги на ши сли ка ри и скулптори у сво јим ате ље ји ма као 
оба ве зан де ко ра тив ни пред мет има ли ћи лим ко ји је че сто био и ин спи ра ци ја за њи хо ва нај бо ља  
ли ков на де ла. (Сл. 67, 68) 
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На род на ор на мен ти ка ис ка за на на ћи ли ми ма, би ла је пред мет про у ча-
ва ња у ре дов ном про гра му умет нич ких шко ла нај ви ше за хва љу ју ћи  
за ла га њу на ших те о ре ти ча ра умет но сти с по чет ка 20. ве ка, пр вен стве-
но дра гу ти на Ин ки о стри ја Ме де ња ка. Сло бод на ор на мен тал на сти ли-
за ци ја има ла је за циљ да раз ви је ди сци пли ну и стр пље ње по ла зни ка, 
као и да про бу ди сми сао за де ко ра тив но и ап стракт но. То је ра дио и  
но во сад ски сли кар Са ва Ипић у умет нич кој шко ли у Бе о гра ду. у Му зе ју 
гра да Но вог Са да чу ва се се дам школ ских ра до ва сиг ни ра них и да то ва-
них (1920), ра ђе них на хар ти ји, тех ни ком аква ре ла и гва ша, ко ји са др же  
ор на мен те ге о ме триј ског ка рак те ра, са ста вље не од ром бо ва, тро у гло-
ва и тра ка. Не ма по да та ка да ли су ком би на ци је ор на ме на та узи ма не са 
узо ра ка, или их је умет ник у окви ру ве жбе, сам сми слио.154 (Сл. 72)

Сим бо лич ке и де ко ра тив не вред но сти ша ра са ћи ли ма под ста кле су мно ге 
сли ка ре да их пре цр та ва ју и та ко ство ре ко лек ци је цр те жа. То је, по ред већ 
по ме ну тих д. Ин ки о стри ја и С. Ипића, учи нио и владислав Ти тел бах... 
(Сл. 82) Ко лек ци је аква ре ла Милене осто ји ћ-обрадовић и Б. Ста но је ва 
са мо ти ви ма пре у зе тим са ћи ли ма чу ва ју се у Му зе ју вој во ди не. Мно-
ги цр те жи ћи ли ма или де ли мич них ша ра и ком по зи ци ја пу бли ко ва ни су 
као раз глед ни це или су ко ри шће ни за де ко ра ци ју ди пло ма. дал ма тин ске  
ћи лим ске ша ре на раз глед ни ца ма, г. ри смон до је  пу бли ко ва о 1912.  
го ди не, а К. Тон чи ћ Со риљ ски у тре ћој де це ни ји 20. ве ка. ју жно сло вен ске 
мо ти ве осли ка ли су је ли ца Бе ло вић Бер над зи ков ска и ра до ван Ка зи ми-
ро вић, а мо ти ве из Сре ма Цве та Бин гу лац и Ми лена остојић-об ра до вић.  
Мно ги му зе ји сво је зби р ке ћи ли ма пу бли ко ва ли су у ви ду ком пле та раз-
глед ни ца. То су учи ни ли ет но граф ски му зеј у за г ре бу, Му зеј при ме ње не 
умет но сти у Бе о гра ду, му зе ји у зе ни ци и Пи ро ту, а 2014. го ди не и Му зеј 
гра да Но вог Са да. Не за ми сли ве су раз глед ни ца цен та ра по пут Пи ро та, 
Ста па ра и зре ња ни на без де ко ра тив них ћи лим ских ша ра. (Сл. 73)

Ћи ли мар ство ни је са мо умет ност за се бе, не го су ша ре, ћи ли ми, тка ље,  
пре ље, тка ње, ве ко ви ма би ле ин спи ра ци ја број них ства ра ла ца из раз-
ли чи тих умет нич ких ди сци пли на. Сво је ме сто су на шли у број ним  
књи жев ним де ли ма, на сли кар ским плат ни ма, у вајарским делима, у му-
зич ким ком по зи ци ја ма, али и у при ме ње ној умет но сти. Све оно што, у ма-

154 Ла зић, Љи ља на, за о став шти на сли ка ра Са ве Ипи ћа (1894–1958) у Му зе ју гра да Но вог 
Са да, Го dи шњак Му зе ја gра dа Но воg Са dа, бр. 3–4 / 2007–2008, Но ви Сад 2010, 214.

Сл. 69  Ћи лим у dе ли ма 
Па је Јо ва но ви ћа. Иgрачица 
из Скаdра, 1886–89.

Сл. 70  Сли ка Pре ља, 
Уро ша Ми ни ћа
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те ри јал ном сми слу, ни је мо гло би ти са чу ва но, са чу ва но  
је и ви дљи во на број ним умет нич ким де ли ма пре ко  
ко јих су ис ка за не вред ност, сна га и сми сао ћи ли мар ства 
уоп ште. 

Сце не из жи во та и ра да тка ља на сво јим плат ни ма оста-
ви ли су на ши умет ни ци Ми лан Ко њо вић, Па ја јо ва но-
вић, Ђорђе јовановић, урош Пре дић, вла хо Бу ко вац, 
ра де Па влов, Пе тар јок си мо вић, да ни ца јо ва но вић, а 
вр ло че сто је ћи лим био не из о ста ван пред мет у сли кар-
ском ате љеу. (Сл. 67, 68) 

Пре ље, тка ље и ве зи ље као и де ла њи хо вих ру ку сре ће мо  
у књи жев но сти, у усме ним и пи са ним пре да њи ма,  
пе сма ма и при ча ма ко је су на ста ја ле ка ко у на ро ду,  
та ко и ис пи са не пе ром на ших нај зна чај ни јих књи жев ни-
ка. На осно ву тих сти хо ва и тек сто ва мо гу ће је из у ча ва-
ти раз вој ћи ли мар ства, те ри то ри јал ну рас по стра ње ност, 
на чин из ра де ћи ли ма, си ро ви не од ко јих су пра вље ни, 
али и на зи ве за по је ди не ћи ли ме или ор на мен те. у мно-
гим пе сма ма по ми њу се ала ти ко ји се ко ри сте у тка њу. 

Не за ми слив је књи жев ни опис ен те ри је ра срп ске ку-
ће све до по ло ви не 20. ве ка без јед ног ћи ли ма, биљ ца 
или ве лен ца. Сво је им пре си је ћи ли мом Иво ан дрић је  
ис ка зао у исто и ме ној по уч ној при по ве ци.155

Ни ге те ни је остао имун на ле по ту тка ња, те 
је оста вио за пис: Tка ње је нај ве ли чан сtве ни-
ја умеt носt ко ја исtин ски оdва ја чо ве ка оd 
жи во tи ње.156 При јат ност лу па ња и ра да на 
раз бо ју Та го ре упо ре ђу је са му зи ком жи во та.157 

155 ан дрић, Иво, Ћи лим, Кроз бор бу и сtра dа ња, збо р ник при по ве да ка, 
Бе о град 1947.

156 mar ko vić, m. Po kre ni mo ni ti .., 24.
157 mar ko vić, m. Po kre ni mo ni ti .., 24.

Сл. 71  Мој аtеље, Ми ла н Ко њо ви ћ, 1930.

Сл. 72  Црtежи Саве Иpића
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у де ли ма еп ске књи жев но сти опе ва не су мно ге ткач ке рад ње. 
у на род ним по сло ви ца ма ко је пред ста вља ју са же так на род не 
му др о сти и ве ков ног ис ку ства, го во ри се о вред но сти тка ња, о 
оби ча ји ма ве за ним за по је ди не ткач ке рад ње, али и о оној, те жој 
стра ни ткач ке де лат но сти. 

Ћи лим у ку ћи, зла tо у ку ћи.158

Ве се ло ср це ку ђе љу pре dе.
Да је tка tи ка ко зја tи, свак би tкао, а не би зјао. 

Ла сно је ћер ки с мај ком pре ђу сно ва tи.
Ово ли ки tи зи јев! 
Диг нув ши но гу ка же се же ни, каd се на ђе ђе сну је pре ђу. 

Сје tи ла се pре ља ку dе ље уо чи не dе ље. 

Ца ру је као pас на pо зdе ру. 

(Обич но се pреd ку ћа ма на би ја ла ку dе ља и лан, 
а pси су ле жа ли на pо зdе ру) 

Осно ван не pоt кан. 

Кроз pлоt tка tо, ко цем зби ја tо. Ка же се за ри јеt ко pлаt но. 

Тр ла ба ба лан dа јој pро ђе dан. 

Во ле ла би dа се Ду нав ка (во dе ни ца) оt ки ну ла. 159 
(Го во ри ле су pре ље у Сре му каd им се жи ца pо ки dа) 

Ој, раз бо ју, и tе tво је жи ле, dа бог dа ме ви ше не ви dи ле.160

је дан од ви до ва на род ног пре да ња би ле су и за го нет ке у ко ји ма 
се вр ло че сто у ре ше њи ма кри ју ткач ки пред ме ти или си ро ви не:

Дви је го ре уpо ре dо ра сtу; јеd на цва tи, а не ро dи; dру га ро dи, 
а не цва tи. (ко но pља)161

Два сtа р ца, је dан dру гом бра dу чу pа. (гре бе на за ву ну)162

Два се бра tа ва зdан би ше, уве че се из љу би ше. (гре бе на)

158 mar ja nov, e, Ći lim u ku ći, zla to u ku ći, Gra đan ski list, broj 1609, no vi sad, če tvr tak, 
12.05.2005, 8.

159 Ка ра џић, Ст. вук, Срp ске на роd не pо сло ви це, Бе о град 1969, 67–349.
160 Пре пис из пи са не гра ђе Бо шка Бр зи ћа, 1980. го ди не, ка зи вач Ми ра Ме дић, до се-

ље на из Стро ји ца (јај це), пре пис оба ви ла Мир ја на Ће лап.
161 Кле ут, Ма ри ја, Јеd но сtав ни об ли ци на роd не књи жев но сtи, ан то ло гиј ска еди ци ја 

де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти, књи га 6, Но ви Сад 2010, 65. 
162 Срб ско-dал ма tин скиЙ Ма gа зинƄ за ле tо 1848, за дар 1848, 124.

Сл. 73  Tка ње и ћи ли ми на 
раз gлеd ни ца ма
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На ша Дра gу ља оd бе са се на dу ла, 
          не ће сла ме си ро ве, не gо жва ће су ву. (сtу pа)
Др ве на куч ка у се лу ла је. (tр ли ца)
Мр ка куч ка на gла ви ци ла је, бла gо оном ко ме ла је. (tр ли ца)
Ку со pра се око оg њи шtа pа се. (вре tе но)
Ко чу pа ко се сво јој ма tе ри. (вре tе но)
Ов це на pа dи ни, јаg ње pоd pа dи ну; 
          си tи је јаg ње pоd pа dи ну не gо ов це на pа dи ну. (вре tе но и ку dе ља)
Ни gа ка рам, ни gа би јем, оно ви че: ци ми лив, зи ми лив!“ (че крк)
Ни tи tи, ни tи ја, Ни tи не мо жеш pо gо dи tи. 
          Са мо tи се ка же. (ни tи) 163

Ни tи ми сли, ни tи gо во ри – са мо tи се ка же. (ни tи) 164

Че tир ро gа јеd на но gа, tо вар но се сви се во зе. (ви tло)
Бли зан ци смо че tир бра tа; сви ја ше мо јеd ноg ха tа,
          Без на у ке сви ко ли ци, а нај бо љи ко ња ни ци. 
          Јеd но се dло нас pре ме ће, јеd на узdа све окре ће; 
          Хаt нам сtо ји, ми tр чи мо, око ње gа сви с` вр tи мо,
          Је dан dру gоg сtић` не мо же; се љан ке нам љу шtе ко же. (ви tло)
Де веt ко би ла ка ска ју јеd ној pло че pа dа ју. (раз бој)
Шкљоц ну шкљо ца ра, чу се dо ца ра; 
          цар се pре pа dе, у мо ре pа dе. 
          За њим ца ри ца: „Не бој се, ца ре,  
          зе мља се tре се, вој ска се ку pи, dо бро ће би tи.“ (раз бој)165

Уdри gо ре, уdри dо ле, tе шко ме не, мој со ко ле. (раз бој)

163 Кле ут, 79. 
164 Кле ут, 79. 
165 de ja nov, 94.

Сл. 74  Tка о ни ца ћи ли ма у Са ра је ву

Сл. 75  Де вој ке ис pреd 
ћи ли ма и на ћи ли му
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Ни лир ска на род на књи жев ност ни је оста ла иму на на ткач ке ве шти не и ле по ту жен ског ру ко твор-
ства. Мно ге лир ске пе сме по све ће не су об ра ди по је ди них тек стил них биљ них кул ту ра и жен ској 
мар љи во сти.

 По си ја ли чеtир` сло gа   Ко ра но ра ни-ура ни?
 Ко но pље и ла на;    И зо ром узме вре tе но
 Ој, ко но pљо, среt на dа на   И pре dе жи цу зла ћа ну
 Каd си pо си ја на!    Ма ми но зла tо ру ме но!

Сви лу пре ло ма те ри но зла то 
Сви лу пре ло, мај ци го во ри ло: 
„Мај ко мо ја, пре сти ми се не ће, 
Те шко ми је вре те но од зла та, 
Пре ла га на пре сли ца за па сом, 
Ме ка сви ла пре сти се не да де.“

То слу ша ло јед но мом че мла до, 
за кал па ком но си пер је злат но, 
Брит ку са бљу па ше око па са, 
Те од ла зи до пре љи на дво ра. 
„Мла да пре љо, ма те ри но зла то, 
дај ми сви ле вре те но на пре ди, 
Те ми сви лом ма ра му на ве зи.“ 
од го ва ра ма те ри но зла то: 
„Не бу да ли, мла ђа ни ју на че, 
Ни је сам пре ља, да би сви лу пре ла, 
Ни ве зи ља, да ма ра му ве зем. 
 

Нек ти ве зе се ја или мај ка 
Или тво ја вје ре ни ца Љу ба.“

ве ли њој зи мла ђа ни ју на че: 
„ја не имам се ке ни љу бов це, 
Ста ра мај ка ни је за ве зи во. 
Мла да пре љо, ма те ри но зла то, 
дај ми сви ле вре те но на пре ди, 
Те ми сви лом ма ра му на ве зи, 
Би ћеш ме ни вје ре ни ца љу ба: 
Сви лу пре сти на ко ље ну мо ме, 
На пре сли цу од су хо га зла та.“

Ста де пре сти ма те ри но зла то; 
Сви лу пре ло, мај ци го во ри ло: 
„Мај ко мо ја, пре сти ми се хо ће, 
до бра ми је пре сли ца за па сом, 
а ла га но вре те но од зла та, 
Ме ка сви ла, до бро је пре ди во.

Ни на род на еп ска про за ни је из о ста ви ла ткач ке те ме. Пре ма на род ном пре да њу за бе ле же но је  
ви ше при ча о чу до твор ним мо ћи ма све тог Са ве и ње го вом са ве то ва њу же на ка да је тка ње и пре де ње у  
пи та њу. Та ко се ве ру је да је про све ти тељ на у чио тка ље ка ко да тка ју са обе стра не раз бо ја, где и  
ка ко да по ста ве раз бој, али исто та ко је знао и да, на свој све ти тељ ски на чин, упу ти кри ти ку ле њим  
же на ма и да их уко ри због њи хо ве ле њо сти.

Пре Ља
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Све ТИ Са ва И ТКа Ља

Би ло је то у дав на вре ме на, ка да је Све ти Са ва хо дао по зе мљи и учио свој не у ки срп-
ски род ка ко ће жи ве ти у сло зи и љу ба ви, срећ но и за до вољ но, ка ко ће по ште но и вред но  
ра ди ти, ка ко ће се осло бо ди ти злих на ви ка, ка ко ће се Бо гу мо ли ти, на пре до ва ти и де цу 
по ди за ти.
Св. Са ва: По моз Боg, же но!
Же на: Дао tи Боg dо бро, dу хов ни че!
Св. Са ва: Шtа tо ра dиш?
Же на: А еtо, tкам! Не во ља ми је, че љаd су ми у ку ћи gо ла, а не мо gу им се на tка tи. 
Бр же це pа ју, но шtо ја ис tкам.
Св. Са ва: Па не мој, јаd на жен ска gла во, tа ко tка tи. Не мој са мо увек с јеd не сtра не 
pро вла чи tи ниt, pа је pре ки dа tи. Зар не умеш зев на чи ни tи. Ево ова ко!
Же на: Бла gо сло ве на tи ру ка, оче, и Боg tи dо бро dао!
Про ду жи Св. Са ва по на ро ду хо да ти и учи ти га, па по сле не ког вре ме на на и ђе опет истим 
пу тем пре ру шен у про сја ка.
Св. Са ва: По моз Боg же но! Ле pо tи tо tкаш! Ко tе на у чи tа ко tка tи?
Же на: Про ђи ме се, сtа р че и за луd на раз gо во ра! А ко ће ме на у чи tи? Са ма сам се на у чи ла! 
Ми сли ла сам, pа сам са ма и сми сли ла!
Св. Са ва: Хај dе, жен ска gла во, је ли баш tа ко? Е, он dа ва зdа ра dи ла, а ни каd tи се раd ња 
не ви dе ла! Шtо gоd за gо dи ну ура dи ла, све о Ђур ђе ву dа ну pоd pа зу хом из не ла!

Ле по те тка ња и ћи ли ма су опе ва не и у му зич ким ком по зи ци ја ма. Пе сме Ша рен ћи лим ви ју gа ма, 
Ми ли ца је ћи лим tка ла, Мо ја ма tи ћи лим tка, су са мо не ке од њих.

Ћи ли мар ство, па са мим тим и ова умет ност на гло се гу би услед ве ли ке кон ку рен ци је, не по вољ них 
еко ном ских при ли ка и уво ђе ња мо де као жи вот ног сти ла ко ји је као епи де ми ја за хва тио цео свет, па 
ни срп ска тка ља ни је оста ла за о би ђе на.
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Сл. 77  Диpлома dрушtва „Свеtи Сава“ 
(фоtо Миловановић, 1890)

Сл. 76  Из албума В. Tи tел ба ха 
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ЋИЛИМИТКАЊЕУСРПСКИМ
НАРОДНИМОБИЧАЈИМА

Pо е зи ја жен ске ру ке 
јо ван Су бо тић

Као и ве ћи на тка них пред ме та и ћи лим пра ти чо ве ка од ро ђе ња, па до смр ти, од но сно ка ко у ра до-
сним та ко и у ту жним тре ну ци ма но се ћи са со бом број не по дат ке о на ста ја њу, тра ја њу, срећ ним и  
не срећ ним мо мен ти ма. Са мо ко ри шће ње ћи ли ма у нај све ча ни јим тре ну ци ма јед ног чо ве ка да је му 
оре ол све тач но сти ко ји по чи ње још гло ри фи ко ва њем ра да тка ља, а за вр ша ва се не ким од по ет ских 
на зи ва за овај пред мет по пут: цар ски двор, рај ска ба шта, рај ске ру же, дан и ноћ, ви ли не очи. 

за ћи лим се сма тра да до но си ра дост и сре ћу и за то тре ба да га има сва ка ку ћа. По сто ји ве ро ва ње  
да тка ља тка ју ћи „ра ђа тка ни ну“, јер ка да је за вр ши она пре се ца ни ти осно ве из го ва ра ју ћи ре чи  
бла го сло ва, баш као што по ро ди ља пре ки да пуп ча ну врп цу но во ро ђен че ту.166 Ћи лим че том се по кри-
ва ло де те ка да се ро ди и та тка ни на чу ва на је са по себ ном па жњом као дра га успо ме на. На ћи ли му су  
пра вље ни пр ви ко ра ци и пр ве фо то граф ске успо ме не. (Сл. 79)

По ред то га што пред ста вља пред ме те знат не упо треб не вред но сти ћи ли ми, чу пав ци и ве лен ци су  
не за о би ла зни део де во јач ког шта фи ра и чу ва ни су у де во јач ким сан ду ци ма као амај ли ја до ма. По 
пра ви лу они су та њи од ћи ли ма и слу же за пре кри ва ње кре ве та.167 де вој ка је за но ви дом, за да ро ве 
сва то ви ма и чла но ви ма по ро ди це у ко ју се уда ва ла и ки ће ње ку мов ских ко ња, из ме ђу оста лог, спре-
ма ла не ко ли ко ћи ли ма. у срп ском на ро ду ва жи ло је пра ви ло да сва ка мла да тре ба да да ру је му жа 
и све кра са ћи ли ми ма ко је су она или ње на мај ка иза тка ле. Чест по да так је сте да су ћи лим тка ле  
са ме де вој ке за де во јач ку спре му. ве ћи ну су, ипак, иза тка ле мај ке или ба ке за сво је кће ри и уну ке или 
су то чи ни ле нај ве шти је же не у до ма ћин ству. По не кад су ћи ли ми на ру чи ва ни код про фе си о нал них  
тка ља.168 Ћи ли ми се ко ри сте на свад ба ма и за укра ша ва ње уну тра шњо сти ша тора. То се чи ни ло до 
по ло ви не 20. ве ка, а због не до стат ка ћи ли ма у ку ћи (би ло је ока че но и по 50 ћи ли ма), до га ђа ло се да 
су они и по зајм љи ва ни по се лу.169 

Ка ко год се тка ње пре но си ло по жен ској ли ни ји са ба бе на мај ку, па на кће р ку и уну ку, та ко се и  
ћи лим на сле ђи вао “по пре сли ци“, од но сно по жен ској ли ни ји или се чу вао у ку ћи у ко јој је иза ткан.  

166 mar ko vić, m. Po kre ni mo ni ti.., 24.
167 Шка рић, Жи воt и оби ча ји „pла ни на ца” .., 38–39. 
168 Су бо тић, О на шим на роd ним tка ни на ма .., 68.
169 Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 94.
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да су ћи ли ме по кла ња ле и све кр ве сна ја ма ра ди чу ва ња за бе ле же но је у Ко ви љу. На и ме, Ми ле на 
Нов ков, учи те љи ца из Но вог Са да, чу ва ла је ћи лим од две по ле (са ге о ме триј ским ор на мен ти ма и 
јед ним пе тлом у углу), ко ји је слу жио за по кри ва ње сто ла. она је тај ћи лим до би ла од сво је све кр ве  
ека та ри не Нов ков из Ко ви ља ко ја је ћи лим на сле ди ла од сво је мај ке ро дом из Ка ћа. Ћи ли му је 

1948. го ди не би ло 129.  
го ди на.170 Слич ну суд би ну 
имао је и му зеј ски ћи лим  
из Иђо ша код Ки кин де 
(каt. 41) ко ји је Ми ле на 
Ма јин рођ. Иса ков на сле-
ди ла од све кр ве јо ван ке 
Ма јин рођ. Че ле ке тић, а 
ко ји је био део де во јач ке 
спре ме ње не мај ке ве лин-
ке рођ. јо ва нов. 

170 Фи ли по вић, Ми лен ко, вој во ђан ски ћи ли ми у на род ним оби ча ји ма, Збо р ник Ма tи це срp ске, се ри ја дру штве них на у ка 2, Но ви Сад 
1951, 75–82.

Сл. 78  Фоtоgрафија dеце у школи на ћилиму, Велики Бечкерек, 1924.

Сл. 79  Алексанdар и Јелисавеtа Ђерманов са dецом Јасном 
и Велимиром на ћилиму, Нови Саd 1966. и Јасна на ћилиму 1964.
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Ћи ли ми су че сто са хра њи ва ни са сво јим твор ци ма или вла сни ци ма и то по њи хо вој же љи. Не рет ко  
су има ли уло гу по кр о ва по кој ни ку. По сто јао је оби чај и да се ћи лим од две по ле ра ста ви или се  
на мен ски иза тка ју две иден тич не по ле, ка ко би по јед на по ла би ла ста вља на у сан дук, као пр о стир ка  
јед ном брач ном дру гу, а дру га је оста вља на за дру го га. Ћи ли мом је пре кри ван и сто на ко ме је ле жао 
по кој ник, као и но си ла на ко ји ма је по кој ник пре но шен до гро бља.171

171 Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 18.

Сл. 80  Фоtоgрафисање сваtова на ћилиму, Руменка, 1921. и Срpски Иtебеј, 1934.

Сл. 81  Фоtоgрафисање млаdенаца на ћилиму: Милијана и Раdош Ћировић (Србобран, 1925); 
Јованка и Паја Коларов, (Госpођинци, 1936), Љубица и Жарко Кобиларов (Змајево, 1919)
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Ћи лим у ри ту а ли ма раз ли чи тих ре ли ги ја има 
раз ли чи ту при ме ну. Ћи ли мом је за сти ран под 
му сли ман ских бо го мо ља. Код ка то ли ка вер ни-
ци „ћи ли мац“ но се са со бом, по ла жу пред се бе  
и на ње му се, кле че ћи у цр кви, мо ле. у пра во-
слав ним цр ква ма ћи ли мом се за сти ре ам вон, 
уз ви ше ње ис пред ико но ста са.172 Ме ђу тим, ова 
пре крив ка мо же се и да нас сре сти у цр ква ма и 
ма на сти ри ма и то не са мо као украс на ам во ну, 
не го и као пр о стир ка у ол та ру цр кве, код вла-
ди чан ског сто ла и тро на Мај ке бож је или као  
пре кри вач на клу па ма за се де ње. Та кав је  
слу чај у ма на сти ру гр ге тег. (Сл. 24) Ћи лим је 
по кла њан цр кви „за здра вље“ жи вих или за по-
кој ду ше и (с)по мен мр тви ма. Пре де ње и тка ње 
ула зи у култ ве ли ке Мај ке зе мље, па су и пред-
ме ти овог ра да сред ство оп ште ња са зе мљом, 
од но сно хтон ским би ћи ма. 

Ћи лим је имао сво ју уло гу и у по је ди ним  
об ред ним рад ња ма из го ди шњег ци клу са на-
род них оби ча ја. На сам Бад њи дан ују тру до ма-
ћи ца је из ку ће из но си ла по ред оста лог сит ни јег  
на ме шта ја и при бор за пре де ње и тка ње (пре-
сли ца, мо то ви ло, раз бој). ако раз бој ни је мо гла 
из не ти он да је на ње му от пу шта ла све за пи ња че,  
а чу нак оста вља ла у зе ву.173 Бад ње дан ска ве че-
ра у Сре му је по ста вља на на стол њак ко јим је 
пре кри ве на вре ћа са жи том и сла мом. По сле 
ве че ре до ма ћи ца је ис под стол ња ка из вла чи-
ла слам ке и га та ла о ра сту ку де ље.174 оби чај је 
на Бо жић сва ки по сао за по че ти, па и пре де ње и 
тка ње јер се ве ро ва ло да ће он да би ти успе ха у 
ра ду. Та ко су и же не у фру шко гор ским се ли ма  

172 Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 15
173 Бо сић, Ми ла, Го dи шњи оби ча ји Ср ба у Вој во dи ни, Но ви Сад 1996, 42.
174 ра ду ло вач ки, Љи ља на, Жи tо и хлеб, оd зр на dо pо gа че (Grain and Bread, from Ker nel to Bap Bread), Срем ска Ми тро ви ца 2011, 48. 

Сл. 82  Деdин војни кофер, Раdе Pавлов

Сл. 83  Слушање pрвоg раdио аpараtа у Ковиљу, у кући 
аpоtекара Беле Лацковића, 1928 (на зиdу је окачен 
ћилим, вл. фоtоgрафије Бошко Брзић)
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бар три пу та про ме та ле чу нак кроз раз бој да би им це ле го ди не 
тка ње ишло од ру ке.175 у не ким ба нат ским ме сти ма (ја ша То мић) 
при по ла же њу жи ви не на бо жић но ју тро до ма ћи ца је но си ла пре-
сли цу и мо то ви ло. На пре сли ци је ма ло пре ла „да би се жи ви на 
мо та ла са мо око ку ће“. у Но вом Бе че ју је мо то ви ло оста вља но 
та мо где на ле жу ко ко шке. у Ла ћар ку је до ма ћи ца оби ла зи ла око 
дво ри шта окре ћу ћи мо то ви ло.176 ве ро ва ло се и да на ви дов дан 
тре ба за по че ти тка ње пре из ла ска сун ца.177

зна се да у на ро ду по сто је да ни ка да је же на ма би ло за бра ње но 
пре сти и тка ти. По том ве ро ва њу, кр ше ње за бра не по вла чи ло је 
ка жња ва ње од стра не жен ских бо жан ста ва. Же ни ни је ва ља ло 
да тка, поред на све велике празнике и на аран ђе лов дан лет њи 
(13/26. ју ла) и на ата на си ја ве ли ког (18/31. ја ну ар).178 Та ко ђе на 
Бо го ја вље ње (6/19. ја ну ар) же не ни су пре ле ку чи ну (ку де љу) да 
им ов це не би бр ља ви ле, ни ти отва ра ле гре бе на, да се ву ци ма 
не отва ра ју че љу сти на сто ку.179 за бра ње но је и на ве ли ки пе так 
пре сти ку де љу или бо ји ти ву ну због „ско ро ва же“, јер се ве ру је 
да ка ко год пре ља са ви ја пре ђу, та ко ће и ско ро ва жа лист. Та ко ђе  
се ве ру је да са мо ве шти це пре ду на тај дан. И сно ва ње осно ве  

за бра ње но је од св. ан дре је (13. де цем бар) да зве ри не би да ви ле сто ку. у вр ти ча вој не де љи не  
ва ља же на ма ра ди ти ни шта у ру ка ма да им се не би це ле го ди не вр те ло у гла ви.180

Ткач ки раз бој, вре те но и пре сли ца, али и ву на, ко но пља и лан су сим бо ли суд би не. због то га се од 
дав ни на у срп ском на ро ду, као пред ме ти чу до твор не сна ге, ко ри сте у об ред ним рад ња ма и га та њи ма. 
у љу бав ној ма ги ји ко ри сте се по је ди ни де ло ви раз бо ја и дру гих при бо ра као што су вре те но, вра ти ло,  
мо то ви ло, гре бе на.181 Ко но пља и ку де ља се ко ри сти као сред ства про тив “вам пи ре ња“.182 у не ким 
ме сти ма све кр ва да је сна ји пре сли цу у ру ке са ре чи ма: „Као што ћеш ис пре сти влак но из ове ку де ље,  
та ко пре ди и сре ћу ку ћи сво јој! али па зи да ти се ко нац не ки да!“183 

175 Бо сић, 153; Не дељ ко вић, Ми ле, Го dи шњи оби ча ји у Ср ба, Бе о град 1990, 33.
176 Бо сић, 152.
177 Не дељ ко вић, 56.
178 Не дељ ко вић,  6.
179 Не дељ ко вић, 30.
180 Бе ло вић-Бер над зи ков ска, Срp ски на роd ни вез .., 202.
181 Ми ју шко вић, Ми ли сав, Љу бав не чи ни, На род на књи га, Бе о град 1985, 21–22.
182 Бе ло вић-Бер над зи ков ска, Срp ски на роd ни вез .., 204.
183 Су бо тић, О на шим на роd ним tка ни на ма .., 63.

Сл. 84  Изложба женскоg 
рукоtворсtва у Ковиљу, 1990.
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због сво је сим бо ли ке ћи ли ми са ор на мен том “ба је“ (кор ња ча, сто па)  
ко ри шће ни су за ле че ње бо ле сни ка, па чак и па да ви це (епи леп си ја).  
Та ко ђе се ве ро ва ло да та мо где не ма ћи ли ма са тим мо ти вом у ку ћи  
вла да ју уко си це (ву ко дла чи це) ко је су чи ни ле ло ше чла но ви ма  
по ро ди це.184 Ћи ли ми са ре ли гиј ском и ми то ло шком ор на мен ти-
ком су др жа ни у го стин ској со би, ис под ико не. На њи ма се све ти ла  
во ди ца, из но ше ни су на про зор ка да је ули цом про ла зи ла ли ти ја, 
а ста вља ни су и на сто и но си ла ис под по кој ни ка. ова кви ћи ли ми  
ни ка да се ни су про сти ра ли на под, ста вља ли на ко ла или на ко ња. 
раз лог то ме је сте да се по кр сту не га зи. 

Та ко ђе у ту ма че њи ма сно ва пре ђа, тка ње и ћи ли ми има ју сво ју уло гу.  
у сну бе ли ти плат но или пре ђу зна чи на глу смрт, са ња ти ко но пљу пред-
ска зу је не сре ћу, а ко нац ука зу је на пу то ва ње. Пре сти зна чи при ми ти  
до бр ог при ја те ља у ку ћи, а са ња ти пре ди во зна чи до бру же нид бу. 
Ки да ње пре ди ва је бри га, а тр го ви на ву ном пре ва ра.185 Са ња ти ву ну 
зна чи леп жи вот и ве се ље.186 

По је ди ни де ло ви ткач ких на пра ва ко ри шће ни су и у дру ге свр хе. 
Та ко се бр до по не кад ко ри сти ло за спра вља ње гр кљан чи ћа за су пу. 
Та ко ђе код тка ља по сто ји по себ на ме ра ко јом ме ре от ка ни део, а зо-
ве се „рив“. То је ду жи на од ра ши ре не ле ве ру ке до гру ди.187

Пре де ње и тка ње ве за но је и за сло вен ску ми то ло ги ју. Та ко ви ле 
пре ду ку де љу из па у чи не.188 у сло вен ској ми то ло ги ји чин од ре ђи-
ва ња суд би не до де љен је су ђе ни ца ма (су ђа је, усу де, ро ђе ни це) и 
то пр ве, тре ће или сед ме но ћи по ро ђе њу. Има их три и сма тра се 
да су оне се стре. уо би ча је но је да им се при пре ма до чек, чи сти ку-
ћа, ку па де те и обла чи у бе ло, при пре ма жр тва (по га ча, сир, мед).  
По ја вљу ју се уз бо га ро да. По сто ји и прет по став ка да је бо ги ња 
Мо ко ша ко ја је има ла две по моћ ни це: Суд бу и Не суд бу, глав на  
су ђе ни ца, она ко ја пре де нит жи во та. 

184 Бе ло вић-Бер над зи ков ска, Срp ски на роd ни вез .., 224.
185 Бе ло вић-Бер над зи ков ска, Срp ски на роd ни вез .., 201–204.
186 Бе ло вић-Бер над зи ков ска, Срp ски на роd ни вез .., 201.
187 de ja nov, 93.
188 Бе ло вић-Бер над зи ков ска, Срp ски на роd ни вез ..,  215.Сл. 86  Суђенице pреље

Сл. 85  Суђенице, dеtаљ са 
иконе Рођење Боgороdице, 
манасtир Шишаtовац 16. век
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ЗАВРШНАРАЗМАТРАЊА

у тра ди ци ји срп ског на ро да тка ње је од вај ка да пред ста вља ло по нос, а нај ве шти је тка ље ужи ва ле су 
по себ но по што ва ње. Ћи ли мар ство спа да у ста ре и рет ке умет нич ке за на те ко ји су, на жа лост, у фа зи 
не стан ка. за раз ли ку од троп ских обла сти у ко ји ма су то пле ву не не тка ни не по пут ћи ли ма из ли шне, 
а у се вер ни јим и хлад ни јим пре де ли ма не до вољ не, ова вр ста тка ни не иде ал на је за уме ре не кли мат-
ске зо не. за то не из не на ђу је чи ње ни ца да се за пра по стој би ну ћи ли мар ства сма тра Пер си ја, као и 
да из тих обла сти по ти чу нај ква ли тет ни ји ћи ли ми. Пу те ви пре но ше ња ис точ њач ког ћи ли мар ства на 
Бал кан ве за ни су за про ди ра ње Ту ра ка у евро пу, за тим за тр го вач ке пу те ве, али и спон та не ми гра ци-
је ста нов ни штва су сед них и гра нич них обла сти. 

оп шти ути сак до ко га се до шло про у ча ва њем зби р ке ћи ли ма Му зе ја је сте да се пре крив ке ти па ћи ли ма  
у европ ском ен те ри је ру по ми њу још од 9. ве ка, али је си гур но да су оне по сто ја ле и ра ни је. још од 
тог вре ме на раз ли ку ју се тка ни не де ко ра тив ног ка рак те ра при пад ни ка ви ших ста ле жа и оста лог  
на ро да. Са чу ва ни до ку мен то ва ни по да ци о тка ни на ма из до ма ће ра ди но сти углав ном по ти чу из  
16. и 17. ве ка. Тек у 19. ве ку, за ову де лат ност мо же се ре ћи да је пред ста вља ла еко ном ску осно ву  
раз во ја и то са мо за по је ди не цен тре у ужој Ср би ји (Пи рот) и вој во ди ни (Ста пар, Си вац, Ме лен ци, 
Ку ма не). Не ка да је и др жа ва по др жа ва ла та кав раз вој и на тај на чин омо гу ћа ва ла је за по шља ва ње  
же не и за ра ду жен ској по пу ла ци ји. С пра вом се мо же ре ћи да је ћи ли мар ство би ла нај ве ћа раз у ђе на 
фа бри ка жен ског руч ног ра да код нас. 

Ћи ли ми пред ста вља ју уни кат не руч но ра ђе не пред ме те у до ма ћој ра ди но сти или за нат ским ра ди о ни-
ца ма са сим бо лич ним ша ра ма ко је се пре но се са ко ле на на ко ле но. Ћи лим је за штит ник ку ће, сим бол  
по ро дич не сло ге и бо гат ства. Као део ри зни це на род ног ства ра ла штва, ћи лим пред ста вља де ко ра-
тив ни пред мет ко ји има до ку мен тар но исто ри јо граф ски зна чај. Све до чи о ми гра ци о ним кре та њи ма  
у на шем гра ду, о прав ци ма из ко јих су до ла зи ли пр ви ста нов ни ци Но вог Са да, еко ном ском и  
дру штве ном раз во ју гра да и се ла, као и о ути ца ју и ме ђу соб ном пре пли та њу дру гих кул ту ра и  
сти ло ва у про шло сти.

Ко лек ци ја ћи ли ма у збир ка ма Му зе ја гра да Но вог Са да пред ста вља ве ли ко кул тур но бла го ко је при па да  
опу су срп ске на ци о нал не ба шти не. Ћи ли ми су стил ски раз ли чи то де фи ни са ни, раз ли чи тим тех ни ка ма  
(кле ча ње, чун ка ње, тка ње на да ску) и од раз ли чи тих ма те ри ја ла (ву на, ку де ља, па мук) ра ђе ни, склад но  
ор на мен ти са ни у ду ху вре ме на и про сто ра у ко ме су на ста ја ли. 
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Иа ко је ова ко лек ци ја ре ла тив но ма ла, са ку пља на по је ди нач но, по не кад на су мич но, са оскуд но за бе-
ле же ним из вор ним по да ци ма, ипак пред ста вља до бру осно ву за ана ли зу ткач ке ра ди но сти на те ри то-
ри ји Но вог Са да, вој во ди не, али и ши рег ре ги о на где Ср би жи ве. Пре по зна тљи ви ћи ли ми са на ших  
про сто ра ко ји се од ли ку ју ори ги нал но шћу, а ко ји су и део му зеј ских зби р ки ћи ли ма је су ста пар ски, 
то рон тал ски, срем ски и пи рот ски ћи ли ми. ор на мен ти на ћи ли ми ма су раз ли чи тог са др жа ја и раз-
ли чи то су ком по но ва ни. Нај ста ри ји са чу ва ни ћи лим у Му зе ју је сте ћи лим из 1850. го ди не, рад Љу бе 
јан ко вић из Срем ских Кар ло ва ца. 

Пред ме ти из зби р ки Му зе ја гра да Но вог Са да мо гу се са гле да ва ти у окви ру три исто риј ска пе ри о да: 
до 1890, дру ги од 1890 до 1900, и тре ћи од 1900-те до дру гог свет ског ра та. Нај ста ри је ка рак те ри ше  
бес крај на ша ра и на њи ма се мо же пра ти ти раз вој бор ду ра (окрај ни це), од не по сто ја ња оквир ни це,  
пре ко јед но став не или са мо оквир ни це ура ђе не на ужим стра на ма, до фор ми ра ња окрај ни це на  
це лом ћи ли му. Нај ве ћи број ћи ли ма из му зеј ских зби р ки ура ђен је у пе ри о ду из ме ђу 1890. и 20-их 
го ди на 20. ве ка. На тим ћи ли ми ма си стем окрај ни це је у пот пу но сти фор ми ран. При мет на је ве ли ка 
ра зно ли кост ша ра на по љу, са че стим ме да љо ни ма у цен трал ном де лу. Код пи рот ских ћи ли ма до ми-
ни ра ју фи гу рал не ша ре. На ћи ли ми ма са на ту ра ли стич ким пред ста ва ма цвет них ве на ца, из ра ђе ним 
кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка уо ча ва се ути цај за пад них и сред њо  е вроп ских сти ло ва; би дер ма је ра и 
ро ко коа. Би дер ма јер ски стил уво ди у ор на мен ти ку ћи ли ме са вен ци ма и бу ке ти ма. То нај пре при хва-
та ју ста пар ске тка ље, а из вој во ди не тај стил се про ши рио и на Пи рот.189 На два ћи ли ма за сту пље ни 
су слов ни нат пи си; ини ци ја ли (Кв) и име и пре зи ме тка ље (Ми ли ца Илић). Не ко ли ко ћи ли ма ко ји  
се на ла зе у му зеј ским збир ка ма у пот пу но сти су не ти пич ни како у орнаментици тако и у намени. 
ради се о комплету (каt. 54) који поред простирача садржи завесе, сторе и столњак на шпицеве. овај 
комплет представља из у зета к. 

Ћи лим је, на ро чи то у ра ној фа зи ње го ве из ра де, имао ис кљу чи во упо треб ну вред ност. основ на на ме на  
ћи ли ма у вој во ди ни, као уо ста лом и у нај ве ћем де лу Ср би је, је сте за пре кри ва ње кре ве та, сто ло ва 
или укра ша ва ње зи до ва. у пе ри о ду од по ло ви не 19. до по ло ви не 20. ве ка ћи лим по ста је ста ту сни 
сим бол срп ске по ро ди це, па се мо же ре ћи и ет нич ко обе леж је. Сво је ме сто на ши ћи ли ми на шли су у 
број ним ре зи ден ци ја ма, а све ча ност без ћи ли ма ни је се мо гла за ми сли ти. Ћи ли ми су по ста ли и део 
об ред них ри ту а ла, оба ве зан део де војач ке спре ме и вр ло чест по клон на свад би. 

По се до ва ње ве ли ког бро ја ћи ли ма ни је би ло са мо ствар по твр ђи ва ња дру штве ног пре сти жа већ је ван 
сва ке сум ње, у на го ми ла ва њу ове вр сте ма те ри ја ла био при су тан и еко ном ски мо ме нат. На и ме, ћи ли ми  
су у по је ди ним исто риј ским раз до бљи ма (од 16. до по ло ви на 20. ве ка) има ли вр ло ви со ку ма те ри-
јал ну вред ност. По себ но су би ли це ње ни они ра ђе ни при род но бо је ном пре ђом за га си тих то но ва,  

189 Идво ре ан-Сте фа но вић, Tех ни ка tка ња ћи ли ма .., 109.
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ка кви су тка ни све до по ло ви не 19. ве ка. Пре ђа је бо је на при род ним бо ја ма биљ ног и ми не рал ног  
по ре кла, због че га је и ко ло рит мек ши, па стел них то но ва, склад но сло же них, рет ко су про ста вље них 
бо ја и ни јан си. По ја ва ани лин ских бо ја сре ди ном 19. ве ка до ве ла је до де ка ден ци је на род ног ћи ли-
мар ства. И по ред то га, да ро ви те тка ље уме ле су да ускла де и иза бе ру нај бо љу ком би на ци ју бо ја за 
сво је ру ко тво ри не. Сва ка тка ља на сле ђи ва ла је од ре ђе ни фонд зна ња: уме ће пре де ња, бо је ња, тех ни ке  
тка ња и при ме ну од ре ђе них од дав ни на по зна тих ор на ме на та. али сва ка ве шти ја тка ља на сто ја ла је 
да сво ја уме ћа уса вр ши, ино ви ра и ста ви сво је обе леж је на пред мет ко ји ра ди. због сво је ле по те ко ја  
по ти че од сла га ња ша ра раз ли чи тог ка рак те ра, а на ро чи то у то плим и мир ним бо ја ма, трај ни и  
по де сни за ра зно вр сну упо тре бу, на ши ћи ли ми су би ли из у зет но це ње ни и у ино стран ству и би ли су  
зна ча јан пред мет из во за.

ор на мен ти ка на му зеј ским ћи ли ми ма за ви си од њи хо ве на ме не (сва ко днев ни, све ча ни, об ред ни  
ћи ли ми), од уку са тка ље или осо бе за ко ју се тка и мо же се по де ли ти на ге о ме триј ску и фи гу рал ну.  
Мо же се кон ста то ва ти да су тка ље вла да ле фон дом ба шти ње них мо ти ва ло кал ног али и ши рег рас-
по стра ње ња ко је су ком по но ва ле на свој је дин ствен на чин. По је ди ни при мер ци ћи ли ма из му зеј ских 
зби р ки од ли ку ју се бо гат ством по је ди нач них де та ља и њи хо вом ускла ђе но шћу у јед ну ком по зи ци ју.  
Ка да је реч о фи гу рал ној ор на мен ти ци, нај че шће се ја вља ју цвет ни, а знат но ре ђе ан тро по морф ни  
и зо о морф ни де та љи.

Иа ко су рет ке, још увек по сто је тка ље вич не овој ве шти ни. Пут од тра ди ци је до са вре ме но сти је сте  
пут успе ха. за то не тре ба за не ма ри ти ћи ли ма р ство као је дан од из ра за жен ског тра ди ци о нал ног 
ства ра ла штва, не го га тре ба оса вре ме ни ти, да ју ћи му но ве фор ме, користећи но ве тех ни ке из ра де, а  
за др жа ва ју ћи при том на род не укра се, ша ре и осо бе но сти. На тај на чин мо же се ство ри ти но ви 
бренд „срп ски ћи лим“. упра во то чи не удру же ња тка ља у Но вом Са ду и око ли ни. На и ме, за да на-
шње тка ље ова де лат ност је нај че шће хо би и сво је вр сна ре кре а ци ја. Ткање се користи и у школ ској 
еду ка ци ји, као и за из ра ду екс клу зив них уни кат них тка ни на и у ра ду ди зај не ра и умет ни ка за узор-
ко ва ње ма те ри ја ла. у на шем гра ду је све ве ће ин те ре со ва ње за ожи вља ва ње ста рих умет нич ких  
за на та у че му су по себ но ак тив не чла ни це удру же ња: Зе мља, чи је чла ни це, по ред оста лих де лат но сти 
не гу ју и тра ди ци о нал но тка ње, Аtе ље 61 ко ји по ред из ра де та пи се ри ја, ба ви се и обу ком у ткач ким 
ве шти на ма, Сtу dио Ду dвар ски ко ји та ко ђе вр ши обу ку тка ља, као и Мир ја на Мар ко вић чи ју обу-
ку, у окви ру Уdру же ња tка ља Но ви Саd, је про шло на сто ти не по ла зни ка. у овим удружењима 
тка ље, иа ко ра де на са вре ме ним раз бо ји ма са знат но ве ћим мо гућ но сти ма чу ва ју овај ста ри за нат  
из ра ђу ју ћи тра ди ци о нал не или но ве пред ме те. По кре ћу се и из ла зе по но во „жен ски“ ча со пи си и  
пу бли ка ци је у ко ји ма се са ве ти ма, струч ним тек сто ви ма и ода бра ним ткач ким ше ма ма про мо ви ше 
тка ње као де лат ност, а на род ни мо ти ви се пре по ру чу ју као нај леп ши. 
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Тка ње и вез као де лат но сти ко је се мо гу оба вља ти у соп стве ном до му, у да на шње вре ме има ју, по ред 
ал тер на тив ног из во ра при хо да и со ци о ло шки зна чај јер до пу шта ју же ни ве ћу по све ће ност по ро ди ци  
и до му са мим ње ним при су ством у ку ћи. Мо гућ ност при ме не ша ра са ве зе них тка ни на у окви ру  
при ме ње не умет но сти, на ро чи то код де ко ра тив но ди зај нер ских ра до ва, мод не ин ду стри је, умет нич ког  
за нат ства, је ве ли ка, не ис црп на и још увек не до вољ но ис ко ри шће на. 

Кроз тка ње, као део руч ног ра да, де вој ке су по ка зи ва ле свој укус, спрет ност и ве шти ну про вла че ња  
ни ти кроз ни ти, сво ју кре а тив ност и ори ги нал ност уно ше њем лич них ино ва тив них еле ме на та у сво ја  
тка ња. у исто вре ме тка ље су на тај на чин чу ва ле тра ди ци ју жен ског тка ња, би ло да се ра ди о тка ља ма 
мо на хи ња ма, опа ти ца ма, кне ги ња ма, вла дар ка ма, си ро ма шним мла дим де вој ка ма са се ла, имућ ним  
обра зо ва ним мла дим да ма ма ко је су оста ви ле за со бом у тка ње пре то че не ду ге са те про ве де не уз  
раз бој сла жу ћи ред по ред, по шту ју ћи ка ко тра ди ци о нал не та ко и лич не за ко не ле по те.

Сл. 87  Разgлеdнице и pечаtи са моtивима са ћилима



КАТАЛОГЋИЛИМА

озна ке:
е – ет но ло шко оде ље ње Му зе ја гра да Но вог Са да
еСК – ет но ло шка зби р ка у оквиру за ви чај не зби р ке у Срем ским Кар лов ци ма
зСу – зби р ка стра не умет но сти
зМ – Спо мен зби р ка јо ван јо ва но вић змај

НаПоМеНа:  уз поједине ћилиме, налазе се и фотографије узорака са мотивима са ћилима, 
које су урадиле ткаље из Уdружења tкаља Нови Саd, фотографије микроскопских, 
дигиталних снимака влакна из појединих ћилима (рад Невенке Башић), фотографије 
конзерваторског третмана ћилима (рад Невенке Башић), скица реконструисаног ћилима  
(рад Филипа долинаја), као и цртежи појединих мотива (рад александра ракића).

Са др жај ка та ло шких је ди ни ца

i СреМ СКИ ЋИ ЛИ МИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1–20

ii БаЧ КИ (СТа Пар СКИ) ЋИ ЛИ МИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21–39

iii Ба НаТ СКИ (То роН ТаЛ СКИ) ЋИ ЛИ МИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40–42

iv ПИ роТ СКИ ЋИ ЛИ МИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43–49

v Сје НИЧ Ко По ЛИМ СКИ ЋИ ЛИ МИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50–52

vi оСТа ЛИ ЋИ ЛИ МИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53–54



100

Каt. 1    Ћилим,Шид,почетак20.века,Е–1419
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва ку де ља, по тка ву на; чун ка ње и тка ње у 
зев.
Из две по ле са ста вљен ћи лим де ко ри сан по преч ним ра зно бој ним пру га ма са 
ме сти мич но по ста вље ном ис пре ки да ном пру гом.
гру па: срем ски ћи лим на пру ге.
ор на мент: ге о ме триј ски (ли ни ја).
Бо ја: бо је но ани лин ским бо ја ма: ру жи ча ста, бор до, цр ве на, зе ле на, жу та,  
пла ва и бе ла.
По ре кло: тка ла мај ка Со фи је Пав ко вић из Ши да кће р ки за де во јач ки шта фир. 
ди мен зи је: 159х114 цм 
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Каt. 2Ћилим,Петроварадин,20-тегодине20.века,Е–675
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва па мук, по тка упре де на ву на, тка но чун ка њем, „тка ње  
у зев“ и рад „на да ску“.
Из две по ле ћи лим ра ђен ра зно бој ним (цр ве ни, цр ни, жу ти, си ви, бор до) кон цем, де ко ри-
сан ужим и ши рим пру га ма фор ми ра ним од рав них и ис пре ки да них ли ни ја. Цр ве не кра ће  
ре се на свим стра на ма. Слу жио као пре кри вач за сто.
гру па: ћи лим на пру ге.
ор на мент: ге о ме триј ски (ли ни ја, ква дра ти ћи, тач ке).
Бо ја: цр ве на, цр на, жу та, си ва и бор до.
По ре кло: ћи лим је на сле ди ла Сте фа ни ја (Ште фи ца) Сич из Пе трова ра ди на, по ре клом 
Ма ђа ри ца из Чан та ви ра, од тет ке га бри је ле ко ја је ћи лим ку пи ла на пи ја ци од Срп ки ње. 
ди мен зи је: 170х111 цм Раd Љиљане Живковић
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Каt. 3Ћилим,МалаРемета,1900,Е–600
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва па мук, по тка ву на; тка но 
чун ка њем на че тво ро нит ном раз бо ју ке пер тех ни ком.
Из три по ле ћи лим ра ђен у на ран џа стој, пла вој, цр ве ној, зе ле ној, 
цр ној и бе лој бо ји без ре са. Ша ре су у ви ду рав них уских пру га,  
а до дат на ор на мен та ци ја до би је на је ке пер тка њем на цр ве ној 
осно ви. Не ка да је слу жио за пре кри ва ње кре ве та, а по сле се  
ко ри стио на по љу.
гру па: ћи лим са бес крај ном ша ром.
ор на мент: ге о ме триј ски (ли ни ја).
Бо ја: ани лин ским бо ја ма бо је но: на ран џа ста, пла ва, цр ве на,  
зе ле на, цр на и бе ла.
По ре кло: тка ла ма ти Ми ло ша Ива но ви ћа.
ди мен зи је: 285х192 цм Раd Љиљане Живковић
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Каt. 4Ћилимак(поњавица),НовиСад,крај19.
века,Е–1421
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва па мук, по тка ву на; 
чун ка ње и рад „на да ску“.
Из јед ног де ла ткан ћи лим са бес крај ном ша ром у ви ду 
11 ра зно бој них цик-цак ли ни ја са, на ду жим стра на ма  
ра зно бој ним (цр на, жу та, цр ве на и си ва) пи ра ми да ма. 
Иви це ћи ли ма оба мет ну те без ре са.
гру па: ћи лим са бес крај ном ша ром тзв. „ћи лим на пру ге“.
ор на мент: ге о ме триј ски (цик-цак ли ни ја и тро у гло ви).
Бо ја: бо је но ани лин ским бо ја ма: бор до, ру жи ча ста, зе ле на,  
бе ла, си ва, на ран џа ста, цр на, ру жи ча ста, зе ле на, цр ве на 
и жу та.
По ре кло: при па дао алек сан дри Му ти ба рић из Но вог Са да. 
ди мен зи је: 57х58 цм 

Каt. 5Ћилимак–део,НовиСланкамен,1895,
ЕСК–96
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва и по тка ву на; чун ка ње.
део по ле на ши ре и уже цр не и бор до пру ге. Слу жио за 
по кри ва ње кре ве та. до не сен као део де во јач ке спре ме. 
гру па: срем ских ћи ли ма на пру ге. 
ор на мен ти: ге о ме триј ски (ли ни ја).
Бо је: при род но бо јен: цр на и бор до.
По ре кло: из ку ће Ми ли це јо ва но вић рођ. Мр даљ.
ди мен зи је: 58х57 цм

Раd Олgе Пеtровић
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Каt. 6Ћилим,Е–1414
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва лан и па мук, по тка ву на и па мук; чун ка но  
и рад „на да ску“.
Цр ве ни ћи лим из два де ла на ко ме је утка но шест ужих цр но-бе лих пру га 
од рав них и ис пре ки да них ли ни ја. ре се од осно ве укра ша ва ју  
кра ће стра не.
гру па: ћи лим на пру ге.
ор на мент: ге о ме триј ски (ли ни је, пру ге). 
Бо ја: ани лин ским бо ја ма бо је но: цр ве на и цр на и  
при род на бе ла бо ја па му ка.
По ре кло: не по зна то, за те чен у Му зе ју. 
ди мен зи је: 197х114 цмНевенка Башић на конзервацији ћилима
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Каt. 7   Ћилимак–део,СремскиКарловци,1850,ЕСК–92
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва и по тка упре де на ву на; чун ка ње и кле ча ње са  
про ре зи ма од 4 ни ти осно ве и 20 ни ти по тке.

део по ле на ши ре ра зно бој не (ру жи ча ста, пла ва, бор до и зе лен ка ста) пру ге са 
уском тро бој ни цом из ме ђу и са 5–6 мо ти ва „нок ти“ у две бо је. 

гру па: срем ски ћи лим на пру ге. 
ор на мен ти: ге о ме триј ски (ли ни ја и ква дра ти), ми то ло шки (нок ти190). 
Бо је: при род но бо јен: ви ше ни јан си зе ле не, пла ва, ру жи ча ста и бор до.
По ре кло: из ку ће Сте ва на јан ко ви ћа Ми че, рад ње го ве мај ке Љу бе  
јан ко вић. По кло ни ла Сте ва но ва же на је ца јан ко вић 1948. го ди не.

ди мен зи је: 61х51 цм

190 Мо тив „нок ти“ на во ди ви да гр бић Трич ко вић у свом опи су у ин вен тар ној књи зи. Раd Соње Раdишић
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Каt. 8  Ћилим,СремскиКарловци,1860,ЕСК–86
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва па мук, по тка ву на; кле ча ње са про ре зи ма 
од 3 и 4 ни ти осно ве и 11–13 ни ти по тке.
Из две по ле са ста вљен ћи лим са бес крај ном ша ром у ви ду дво бој них ром бо ва.  
Слу жио је као укра сни пред мет за пре кри ва ње кре ве та, ка сни је ка на бе та. 
гру па: срем ски ћи лим са бес крај ном ша ром. 
ор на мен ти: ге о ме триј ски (ромб).
Бо је: при род но бо јен: жу та, зе ле на, цр ве на, љу би ча ста и цр на.
По ре кло: из ви но гра дар ске по ро ди це зо ра на и Љу би це Жи кић.
ди мен зи је: 181х126 цм
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Каt. 9Ћилим,Петроварадин,око1880–1890,Е–1407
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва: ку де ља, по тка ву на; тка но чун ка њем, кле ча њем, 
рад „на да ску“, са про ре зи ма и хва та њем, про ре зи: 3 и 6 ни ти осно ве, 9–13 ни ти по тке.
ве ли ки зе ле ни ћи лим са бес крај ном ша ром у по љу у ви ду три уз ду жно по ста вље на  
ра зно бој на кон цен трич на ром ба (пла ва, цр ве на, жу та, зе ле на и бе ла). На кра ћим стра на ма  

окрај ни цу чи ни ши ра пру га укра ше на ге о ме триј ским фи гу ра ма, а на ду жим  
стра на ма су че ти ри ма ња ром ба. зе ле не ре се на кнад но чво ро ва не на кра-

ћим стра на ма. Са ста вљен је из три де ла. 
гру па: срем ски ћи лим са окрај ни цом на ужим стра на ма  
и бес крај ном ша ром.
ор на мент: ге о ме триј ски (ромб, стре ли це и ли ни је).
Бо ја: пла ва, цр ве на, жу та, зе ле на и бе ла.

По ре кло: не по зна то.
ди мен зи је: 310х244 цм
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Каt. 10   Ћилимак–део,ЕСК–95
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва и по тка ву на; кле ча ње са про ре зи ма од 1 ни ти осно ве и 
3 ни ти по тке и чун ка ње.
део ћи ли ма из две по ле са не пре кид ном ша ром у ви ду на зуп ча них ром бо ва и мо ти вом „бом бе“.  
ра ђен је при род но бо је ним ву не ним кон цем у ви ше ни јан си сме ђе, бор до, цр не и бе ле бо је.
гру па: срем ски ћи лим са бес крај ном ша ром с кра ја 19. ве ка, ко ји би се мо гао  
свр ста ти и у гру пу ћи ли ма на пру ге. у Ба на ту се ћи ли ми са ова квом ша ром 
на зи ва ју „на ли ти је“.191 
ор на мен ти: ге о ме триј ски (ромб), ми стич ни (бом бе), ре ли ги о зни (ли ти ја).
Бо је: при род но бо јен: ви ше ни јан си сме ђе, бор до, цр на и бе ла.
По ре кло: не по зна то (ни је на ве де но у ин вен тар ној књи зи).
ди мен зи је: 68х52 цм

191 Илић, Ж. ар сен, Не ко ли ко ба нат ских ћи ли мо ва из зби р ке На род ног му зе ја у вр шцу, Раd вој во ђан-
ских му зе ја, 3, Но ви Сад 1954, 330–334.

Реконсtрукцију ћилима обавио 
Филип Долинај у Аtељеу 61
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Каt. 11   Ћилимак–део,Крчедин,1890,ЕСК–64(Е–м753,Е–д384)
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва ку де ља, по тка ву на; чун ка ње и кле ча ње са 
про ре зи ма од 1 ни ти осно ве и 9 ни ти по тке.

део по ле са ши ром зе ле ном пла сом и ужим ра зно бој ним (на ран џа ста, 
цр на и цр ве на) пру га ма из ме ђу. ор на мент у пла си је су три ра зно-

бој на ше сто у га о ни ка. 
гру па: ћи лим на пла се. 
ор на мен ти: ге о ме триј ски (ли ни ја, ше сто у га о ник).
Бо је: ани лин ски бо је но: цр на, цр ве на, зе ле на, на ран џа ста и бе ла.
По ре кло: не по зна то.

ди мен зи је: 59х39 цм

Раd Олgе Пеtровић
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Каt. 12Ћилим,СремскиКарловци,1880,ЕСК–89
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва и по тка ву на; кле ча ње са про ре зи ма од 4 и 9 ни ти  
осно ве и 14–17 ни ти по тке, чун ка ње и рад „на да ску“.
Ћи лим са се дам ра зно бој них (цр ве на, жу та и пла ва) пла са. Цен трал на пла са де ко ри-
са на бес крај ном ша ром кон цен трич ног ром ба, а оста ле са по три ге о ме триј ска мо ти ва  
(два си ме трич но по ста вље на тра пе за из ме ђу ко јих је ли ни ја). Из ме ђу пла са су уже 
пру ге у ко ји ма је низ од ра зно бој них пра во у га о ни ка (по два исто бој на ма ло по ме ре но  
спо је на).
гру па: срем ски ћи лим на пру ге. 
ор на мен ти: ге о ме триј ски (ли ни ја, ромб, тра пез, пра во у га о ник).
Бо је: при род но бо јен: те гет, цр ве на, бе ла, жу та и ма сли на сто зе ле на.
По ре кло: из ку ће Ми ли це Кр гић.
ди мен зи је: 187х64 цм



111

Каt. 13   Ћилимак–део,ЕСК–93
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва ку де ља и по тка ву на; кле ча ње са про ре-
зи ма од 8–10 ни ти осно ве и 16–20 ни ти по тке и чун ка ње.
део ћи ли ма са ге о ме триј ском ор на мен ти ком у ви ду ужих и ши рих пру га.  

у сре ди шњој, нај ши рој је ше сто у га о ник са сти ли зо ва ним цве том 
уну тра. у по је ди ним пру га ма су мо ти ви „ку ти ји це“ и „че шаљ“.

гру па: ћи лим на пру ге. 
ор на мен ти: ге о ме триј ски (пра во у га о ни ци, ли ни је, ше сто у-
га о ник); фло рал ни (цвет).
Бо је: бо јен при род ним бо ја ма: цр ве на, цр на, драп и сме ђа.
По ре кло: не по зна то (ни је на ве де но у ин вен тар ној књи зи).

ди мен зи је: 83х61 цм Раd Милице Вучић
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Каt. 14   Ћилим,1890,ЕСК–84
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва и по тка ву на; чун ка ње и кле ча ње са про ре зи ма од 2 ни ти осно ве  
и 18 ни ти по тке. 
Из две по ле са ста вљен ћи лим „на пла се“ (7 пла са) у цр ве ној, пла вој, крем, зе ле ној и љу би ча стој бо ји  
из ме ђу ко јих су уже пру ге од ра зно бој них тро у гло ва. окрај ни цу на ужим иви ца ма чи не ра зно бој ни 
ром бо ви и ши ра цр ве на пру га. ор на мен ти ка у пла са ма је сло же на, ге о ме триј ска, зо о морф на и фло-
рал на, ра ђе на у из ра же ној сти ли за ци ји. Цен трал на пла са са ве ли ким кон цен трич ним ром бом око ко га  
су, са обе стра не, по два сло же на мо ти ва у ви ду обр ну тог ла ти нич ног сло ва s са до да тим ром бом на 
вр ху окви ре ни у два спо је на ром ба. у зе ле ној, крем и цр ве ним пла са ма су на из ме нич но рас по ре ђе ни  
раз ли чи то сти ли зо ва ни мо ти ви „кор ња че“. у крај њим пла са ма на ла зи се по шест сте пе ни ча стих  
ром бо ва (со фра).
гру па: ћи лим на пру ге.
ор на мен ти: ге о ме триј ски (ли ни ја, ромб, тро у гао), зо о морф ни (кор ња ча) и ми то ло шки (со фра).
Бо је: при род но и ани лин ски бо је но: цр ве на, пла ва, крем, зе ле на, љу би ча ста, бе ла, жу та, бра он, на ран-
џа ста.
По ре кло: не по зна то сем го ди не из ра де.
ди мен зи је: 188х133 цм
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Каt. 15Ћилимак–деокрајева(шпицеви),ГорњиКовиљ,1860,ЕСК–97
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва и по тка до бро упре де на тан ка ву на; кле ча ње са про ре зи ма од 2 и 3 ни ти осно ве и 
6–12 ни ти по тке.
Шпи ца сти кра је ви ћи ли ма из две по ле (по шест шпи це ва на сва кој по ли) ко ји су би ли за вр ше так ужих стра на ћи ли ма. 
Шпи це ви су од ра зно бој не (бе ло, љу би ча сто, зе ле но и бор до) кон цен трич но рас по ре ђе не ву не. Из над шпи це ва ви дљив 
је је дан део окрај ни це у ма сли на сто зе ле ној бо ји са мо ти вом стре ли ца (пет стре ли це на бе лој ли ни ји). 
ор на мен ти: ге о ме триј ски (ли ни ја, стре ли ца, пи ра ми да).
Бо је: при род но бо јен: ма сли на сто зе ле на, љу би ча ста, бе ла, на ран џа ста, цр на и бор до.
По ре кло: из ку ће Жив ке Не шић ко ја је ћи лим по кло ни ла Му зе ју 1949. го ди не.
ди мен зи је: д-56–59 цм
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Каt. 16Ћилим,ЕСК–87
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва и по тка ву на; кле ча ње са про ре зи ма од 1 ни ти осно ве и 4–5  
ни ти по тке.
Ћи лим из две по ле са цр ве ном окрај ни цом и по љем ко је је из де ље но на три ши ре ра зно бој не пла се и 
шест ужих пру га. Ћи лим је бо га то ор на мен ти сан. у окрај ни ци су бе ли цве то ви фор ми ра ни од по пет  
ром бо ва. у цен трал ној ши рој пла си по два ром ба са чи ње на од ма њих ква дра ти ћа уну тар ко јих је  
сло же на ком по зи ци ја: мо тив „бом ба“ у дво бој ном (цр ве на, бе ла) пра во у га о ни ку и зра ка стом окви ру у 
кон ту ра ма ром ба. око ром ба се на ла зе по че ти ри дво бој на, че тво ро ли сна, сти ли зо ва на цве та. Спољ-
не пла се, уну тар ром ба има ју мо тив „за пер ка“ са че тво ро ли сним, дво бој ним цве том. од ужих пру га  
че ти ри су де ко ри са не са мо ти вом „бом ба“, а две још и са „сак си ја ма“. Пру ге и пла се су раз де ље не  
„че шље ви ма“. 
гру па: ћи лим са окрај ни цом на пру ге са ром бо ви ма у по љу. 
ор на мен ти: фло рал ни (сти ли зо ва ни цве то ви), ми то ло шки (сак си је, че шље ви, бом бе) ге о ме триј ски 
(ромб, пра во у га о ник).
Бо је: при род но бо је но: цр ве на, бе ла, жу та, ви ше ни јан си ма сли на сто зе ле не, љу би ча ста и све тло бра он.
По ре кло: не по зна то.
ди мен зи је: 202х130 цм
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Каt. 17Ћилим,НовиСад,крај19.века,Е–1418
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва ку де ља, по тка ву на; чун ка ње, рад „на да ску“ и кле ча ње 
са пр о ре зи ма од 2–5 ни ти осно ве и 10–13 ни ти по тке.
Из две по ле са ста вљен „ћи лим на пла се“ де ко ри сан са ви ше ра зно бој них (пла ва, цр ве на,  
жу та и зе ле на), ужих и ши рих, осно си ме трич но по ста вље них пру га ко је су одво је не тра ка ма  
са ра зно бој ним пи ра ми да ма. у цр ве ним и жу тим пру га ма ор на мент је у об ли ку сти ли зо-
ва ног, по ло же ног сло ва „М“. у пла вим пру га ма по шест че тво ро ли сних ро зе та (цр ве на и  
жу та), а у нај ши рем, зе ле ном по љу, по шест ше сто у га о них фи гу ра сти ли зо ва ног цве та и 
осам ва за са „ру жа ма“. 

гру па: по ор на мен ти ци при па да срем ским ћи ли ми ма на пла се са на род ним на зи-
вом „ви ли не очи“.
ор на мент: фло рал ни (ро зе те, цве то ви) ге о ме триј ски (ли ни ја, ме ан дар, тро у гао).
Бо ја: бо је но ани лин ским бо ја ма: бе ла, цр ве на, љу би ча ста, зе ле на, бра он,  
пла ва, жу та, цр на.
По ре кло: при па дао по ро ди ци Ми ли це Хи нић из Но вог Са да. 

ди мен зи је: 187х128 цм
Шемаtски pриказ моtива 
Алексанdра Ракића
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Каt. 18Ћилим(поњавица),Ковиљ,око1880,Е–160
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва од ку де ље, по тка ву на; кле ча ње са пр о ре зи ма и хва та њем 
про ре за; про ре зи: 1–4 ни ти осно ве и 7–9 ни ти по тке.
Из два де ла ткан ћи лим са зе ле ном окрај ни цом, цр ве ном, на зуп ча ном спољ ном иви цом дуж 
све че ти ри стра не, бе лим по љем и пла вим ше сто у глим ме да љо ном. оквир ни ца је ор на мен-
ти са на са ра зно бој ним (цр ве ни, пла ви, та ра кот и цр ни) фи гу ра ма „ко њи ћа“ (11 на ду жим и 
8 на кра ћим стра на ма). уклад ни ца из ме ђу оквир ни це и по ља је од не пре кид ног ни за ром-
бо ва у цр ној, цр ве ној и на ран џа стој бо ји. По ље са хо ри зон тал но по ста вље ним, цен трал ним  
ме да љо ном и по три ре да раз ли чи тих ра зно бој них ша ра (сти ли зо ва ни цве то ви, „шка ри це“ или  
ма ка зе и „ко њи ћи“). у ме да љо ну ша ре су „ви ли не очи“, две ча ше и два „ко ла“. Слу жио је за 
по кри ва ње кре ве та и сто ла у све ча ним при ли ка ма, а ка да је оста рио са њим су по кри ва ли под 
у со би, ста вља ли на се ди ште ко ла и по кри ва ли ко ње.
гру па: ћи лим са окрај ни цом, по љем и ко лом у ви ду цвет ног вен ца. По  
ор на мен ти ци при па да срем ским ћи ли ми ма.
ор на мен ти: сти ли зо ва ни фло рал ни (цве то ви), ми то ло шки (ви ли не очи, 
ма ка зе, ко ла), зо о морф ни (ко њи ћи), ге о ме триј ски (ромб). 
Бо је: при род но бо је но: цр ве на, зе ле на, пла ве, бе ла, цр на, на ран џа ста.
По ре кло: ра ди ла Жи ва на Ни ће то вић из Ко ви ља ко ја се уда ла у Бу ко вац.
ди мен зи је: 281х127 цм
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Каt. 19Ћилим,Сурчин,1910,ЕСК–85
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва и по тка ву на; кле ча ње са про ре зи ма од 1, 2, 3 ни ти осно ве и 7–10 ни ти по тке и чун ка ње.
укра сни ћи лим из две по ле са ста вљен, ор на мен ти сан мо ти вом у на ро ду по зна тим као „цар ски двор“. зе ле но по ље са по јед-
ном „кор ња чом“ у сва ком углу из над ко јих је мо тив „шај ке“ и кон цен трич не пи ра ми де оде ље но је бе лом бор ду ром у ви ду  
цик-цак ли ни је од окрај ни це. Сре ди шње ко ло фор ми ра но је од две гра не, че ти ри „леп ти ра“ и че ти ри „пче ле“. окрај ни-
ца цр ве на са цвет ном ло зом дуж ду жих иви ца, а дуж кра ћих су две пру ге (цр ве на и пла ва). у пла вој пру ги по ред цвет ног  
мо ти ва је и зо о морф ни мо тив пса или мач ке. ре се од осно ве на ужим стра на ма ћи ли ма. Слу жио је за пре кри ва ње кре ве та, 

кре вет ца или се ди шта (си ца) ко ла у свад бе ним по вор ка ма.
гру па: срем ски ћи ли ми са окрај ни цом, по љем и ко лом у ви ду цвет ног вен ца; на зи ва ју се још и „ћи лим зе ле на  

ба шта“, а ви да гр бић Трич ко вић упо тре би ла је на зив „цар ски двор“. 
ор на мен ти: ге о ме триј ски (цик-цак ли ни ја), фло рал ни (цве то ви, ло за, гра на), зо о морф ни (кор ња ча, пас или 
мач ка, леп ти ри и пче ле), ми то ло шки (шај ка).192

Бо је: при род но и ани лин ски бо јен: цр ве на, зе ле на, бе ла, цр на, жу та, тир киз пла ва и та ра кот.
По ре кло: из ку ће Ста не Ни ко лић ко ја га је отка ла.

ди мен зи је: 182х133 цм

192 ор на мен тал но и ком по зи циј ски иден ти чан, а ко лор ски раз ли чит ћи лим опи сао је а. Илић за ко га на во ди да је откан у Из би шту 
код вр шца у дру гој по ло ви ни 19. ве ка. Чу ва се у На род ном му зе ју у вр шцу (Инв. бр.753). Илић, Ж. ар сен, Три ба нат ска ћи ли ма, 
Раd вој во ђан ских му зе ја, 1, Но ви Сад 1952, 199–202; Илић, а. Не ко ли ко ба нат ских ћи ли мо ва .., 330–334.
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Каt. 20Ћилим–пола,ЕСК–90
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва и по тка ву на; кле ча ње са про ре зи ма од 1, 4 и 5 ни ти  
осно ве и 16 ни ти по тке.
По ла ћи ли ма са пла вом окрај ни цом, све тло бра он по љем и цр ве ним ко лом у сре ди ни.  
окрај ни ца са на зуп ча ним ду жим иви ца ма де ко ри са на цвет ном ло зи цом. у угло ви ма 
по ља ва за са цве ћем („кшир“). Цве то ви су у ви ду шест ра зно бој них ром бо ва. Цен трал но  
ко ло ои ви че но ли сна тим вен цем, са цве то ви ма ко ји ма де таљ чи не ру жи ча сти кр сти ћи.
гру па: срем ски ћи лим са окрај ни цом на сак си је или „кши ро ве“ или са ква драт ним ме-
да љо ном.
ор на мен ти: ге о ме триј ски (ли ни ја, ромб); фло рал ни (цве ће, ве нац, цвет на ло зи ца);  
ре ли гиј ски (крст).
Бо је: при род но и ани лин ски бо јен: пла ва, ви ше ни јан си бра он, цр ве на, ру жи ча ста,  
бе ла и бор до.
По ре кло: не по зна то (мо же се прет по ста ви ти да је из Сре ма). Ћи лим исте ор на мен та-
ци је, а дру га чи је ко ло ри сан чу ва се у Му зе ју вој во ди не (Инв. бр. 1949), да то ван је на 
крај 19. ве ка, а по ти че из Бе ге ча.193 
ди мен зи је: 172х62 цм

193 Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 46–47, 176, 243 Раd Вере Трумић
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Каt. 21Ћилимак,Сомбор,70-тегодине19.века,Е–1483
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва ку де ља, по тка ву на; кле ча ње са про ре зи ма од 5 ни ти осно ве и 8–12 ни ти по тке.
Ћи лим на пру ге: ши ре у зе ле ној и цр ве ној бо ји са мо ти вом „че шља“ и уже у пла вој бо ји са жу тим цр ти ца ма. Из ме ђу 
пру га су по ја се ви са ни зом од ра зно бој них (пла ва, бе ла, цр на, цр ве на, ру жи ча ста, ви ше ни јан си зе ле не) пра во у га о ни ка 
(по два исто бој на спо је на ма ло по ме ре но).
гру па: ћи лим на пру ге. 
ор на мен ти: ге о ме триј ски (ли ни ја, пра во у га о ник, „че шаљ“).
Бо је: при род но бо јен: пла ва, цр ве на, бе ла, жу та, ма сли на сто зе ле на, зе ле на, цр на и ру жи ча ста.
По ре кло: при па да ло ру жи ци ов цин (1931–1965), а тка ла ње на пра ба ка, Ка ти ца Ко ва чић рођ. об у шко вић (1849–1925) за 
ње ну де во јач ку спре му.
ди мен зи је: 92х48 цм
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Каt. 22Ћилим(прекривач),НовиСад,половина20.века,Е–864
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва и по тка ву на; тка ње „на да ску“.
Из две по ле ткан ћи лим из де љен на окрај ни цу, оквир ни цу и по ље. Цео ћи лим ура ђен у истим 
бо ја ма: ру жи ча ста, цр ве на, пла ва, бе ла и зе ле на. окрај ни ца ор на мен ти са на рав ним, уко со  
по ста вље ним ли ни ја ма. оквир ни цу чи ни срп ска  тро бој ни ца, а по ље, у ви ду бес крај не ша ре, 
чи не три ре да ром бо ва. Слу жио за пре кри ва ње сто ла. 
гру па: ћи лим са окрај ни цом и бес крај ном ша ром.
ор на мент: ге о ме триј ски (ли ни ја, ромб, тро у гао).
Бо ја: ани лин ским бо ја ма бо је но: ру жи ча ста, цр ве на, пла ва, бе ла и зе ле на.
По ре кло: при па да ло Кри сти ни Фи ли пов ски ко ја је на сле ди ла од ком ши ни це јо ван ке Ма џа-
рац. Пре кри вач је део ко мпле та са још јед ним пре кри ва чем и са че ти ри ужа де ла на ме ње на за  
пре кри ва ње клу па (е-862–863). 
ди мен зи је: 195х122 цм
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Каt. 23Ћилим,НовиСад,почетак20.века,Е–422
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва па мук, по тка ву на; кле ча ње.
Из две по ле иза ткан ћи лим са цр ном на зуп ча ном окрај ни цом дуж ду жих иви ца и пи ра ми дал ном  
дуж кра ћих иви ца. Ша ра у по љу је у ви ду бес крај не ша ре: три уз ду жно по ста вље на ре да ром-
бо ва са кон цен трич но сло же ним бо ја ма. ром бо ви у сре ди шњем ре ду су ра ђе ни са зе ле ном,  
цр ном, пла вом, жу том и сме ђом бо јом, док су оста ли ра ђе ни пла вом, бе лом, сме ђом, бор до и 
жу том бо јом кон ца. ре се од бе ле осно ве на ла зе се на кра ћим стра на ма. Слу жио је као украс 
у со би.
гру па: Спа да у ста ри ји тип ћи ли ма са бес крај ном ша ром тзв. „ћи лим на ко ла“ (ко лаш). ова кав  
ћи лим у пи рот ском кра ју на зи ва се „ћи лим на со фре“. 
ор на мент: ге о ме триј ски (на зуп ча ни ром бо ви, пи ра ми да) и ми то ло шки (со фре).
Бо ја: цр на, цр ве на, жу та, пла ва, бе ла, зе ле на, бра он и сме ђа.
По ре кло: тка ла мај ка до бри ле Ми ло са вљев за де во јач ки шта фир кће р ке. 
ди мен зи је: 226х130 цм
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Каt. 24Ћилим,Сомбор,70-егодине19.века,E–1484
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва ку де ља, по тка ву на; кле ча ње са про ре зи ма и  
хва та њем; про ре зи од 2–3 ни ти осно ве и 16–20 ни ти по тке.
две по ле ћи ли ма (ни је са ста вљен) „на пла се“ са две вр сте пру га. у шест цр них  
пру га ор на мент је цвет ни (цр ве на ру жа са зе ле ним ли сто ви ма), док су из ме ђу њих 
ши ре зе ле не пру ге ои ви че не ужим жу тим и ру жи ча стим ли ни ја ма.
гру па: ћи лим на пла се.
ор на мент: фло рал ни (цве то ви: ру жа) и ге о ме триј ски (ли ни ја).
Бо ја: бо је но ани лин ским бо ја ма: бор до, жу та, цр на, две ни јан се зе ле не и цр ве на.
По ре кло: при па да ло ру жи ци ов цин (1931–1965), а тка ла ње на пра ба ка, Ка ти ца  
Ко ва чић рођ. об у шко вић (1849–1925) за ње ну де во јач ку спре му.
ди мен зи је: 174х64,5 цм



123

Каt. 25Ћилим–пола,ПарагекодБачкеПаланке,другаполовина
19.века,Е–74
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва ку де ља, по тка ву на и па мук; кле ча ње и чун ка-
ње на хо ри зон тал ном уском раз бо ју са про ре зи ма од: 2,3,4 ни ти осно ве, 8,10,12,16  
ни ти по тке.
По ла ћи ли ма без ре са са основ ном по де лом по вр ши не на пет пла са раз ли чи те ши ри не:  
на кра је ви ма и у сре ди ни су сме ђе, а из ме ђу њих цр ве не бо је. у сред њој пла си је  
па ра лел ним пру га ма из ве де но кр сто ли ко ко ло са ше сто у га о ни ком у сре ди ни у ко ме је  
ге о ме триј ски сти ли зо ва на цвет на ком по зи ци ја (не до ста је дру га по ла). у ко лу и око 
ње га су утка на че ти ри цве та. у цр ве ном де лу из ме ђу че ти ри „чи ра ка“ (М. Ће лап их је 
на зва ла „ко ња ни ци“, а Б. Идво ре ан-Сте фа но вић цве то ви) на ла зи се на зуп че ни ромб. 
у ивич ним пру га ма су цвет не ло зе. Ко ри стио се за по кри ва ње кре ве та.
гру па: ти пи чан вој во ђан ски ћи лим на пру ге са кр ста стим ко лом.
ор на мен ти: сти ли зо ва ни фло рал ни (цве то ви, цвет не ло зе), ре ли ги о зни (крст, чи рак), 
ге о ме триј ски (ромб, тро у гао, ли ни ја), зо о морф ни и ан тро по морф ни (ко ња ник).
Бо је: Бо је но при род ним, биљ ним бо ја ма: цр ве на, сме ђа, љу би ча ста, на ран џа ста,  
све тло пла ва, бе ла, цр на.
По ре кло: Љу би ца Ле ско вац из Па ра га на сле ди ла га је од сво је мај ке.
ди мен зи је: 172х59 цм.
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Каt. 26   Ћилим,Ковиљ,око1890,Е–426
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: ву на осно ва и по тка, кле ча ње са про ре зи ма од 3–4 
ни ти осно ве и 7–10 ни ти по тке.
јед но дел ни ве ли ки ћи лим сло же не ор на мен тал не ком по зи ци је. у цр ве ној  
окрај ни ци ор на мент чи ни бе ла цик-цак ли ни ја у чи јим уду бље њи ма је мо тив у  
об ли ку дво стру ког сло ва „v“, у бе лој, све тло пла вој, цр ној и сме ђој бо ји. Бе ло по ље  
по пу ње но је са два ре да у ко ји ма је по пет ге о ме триј ских фи гу ра са мо ти-
вом „жељ ка“ у сре ди ни. Из ме ђу ре до ва је низ од ра зно бој них (цр ве на, цр на и  
пла ва) ром бо ва. 
гру па: ћи лим са окрај ни цом и ша ром сме ште ном у пру ге. По ор на мен ти ци мо же  
се свр ста ти у пи рот ске ћи ли ме, иа ко на иден тич не ор на мен те на и ла зи мо и у  
Ба на ту, па чак и у Ли ци (каt. 47). Народни назив му је „ћилим на прсте“
ор на мент: ге о ме триј ски (ли ни ја, пра во у га о ник, ромб), ми то ло шки (жељ ка).
Бо ја: при род но бо је но: цр ве на, бе ла, све тло пла ва, цр на, сме ђа.
По ре кло: не по зна то. Сли чан ћи лим се чу ва у Му зе ју вој во ди не (Инв.бр. 8713), 
ра ђен је у Кр сту ру (Ба нат) 1890. го ди не.
ди мен зи је: 239х130 цм

Раd Јасне Ђорђевић Крушка
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Каt. 27   Ћилимак(подметачзастолицу),Стапар,крај19.века,Е–1425
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва па мук, по тка ву на; кле ча ње са про ре зи ма, про ре зи  
од 3–4 ни ти осно ве и 7–10 ни ти по тке.
Ква драт ни под ме тач са цр ве ном оквир ни цом оде ље ном од бе лог по ља на зуп ча ном ли ни јом.  
Цен трал ни мо тив је сти ли зо ва ни фи гу ра „жељ ка“, а око ло шест сте пе ни ча стих ром бо ва.
гру па: ста пар ски ћи ли мак. Иден ти чан мо тив на ла зи се и на ћи ли му (каt. 26) 
ко ји је ткан у Ко ви љу (Бач ка) и на ћи ли му (каt. 47) ко ји је до не сен из Ли ке.
ор на мент: ге о ме триј ски (ромб, пра во у гао) и ми то ло шки (же љак).
Бо ја: бо је но при род ним бо ја ма: цр ве на, све тло зе ле на, жу та, бе ла и цр на.
По ре кло: при па дао Ђур ђин ки Ков чин из Ста па ра ко ја се до се ли ла у  
Но ви Сад. 
ди мен зи је: 45,5х42 цмРаd Слађане Маркић
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Каt. 28   Ћилим(прекривач),ТуријакодСрбобрана,
крај19.века,Е–1413
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва па мук, по тка ву на; чун ка но и рад „на 
да ску“.
Из два де ла зе ле ни ћи лим са раз ли чи тим ли цем и на лич јем у чи јим угло ви ма  
су цвет ни ор на мен ти: бул ке и раз ли чак. Ћи лим не ма ре се и слу жио је за 
пре кри ва ње кре ве та и сто ла.
гру па: ста пар ски ћи лим на ба ште.
ор на мент: фло рал ни (бул ке и раз ли чак)
Бо ја: бо је но ани лин ским бо ја ма: ви ше ни јан си зе ле не, цр ве на, ру жи ча ста, 
жу та, цр на и љу би ча ста.
По ре кло: рад да ни це Чер нић рођ. зе рем ски (1880–1956) из Ту ри је код  
 Ср бо бра на. На сле ди ла кће р ка ол га Чер нић уда то Кра са вац чи ја ћер ка, 
Сав ка уда то гој ко вић, је по кло ни ла Му зе ју. 
ди мен зи је: 177х122 цм
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Каt. 29Ћилим(прекривач,чаршав,столњак),Каћ,
30-егодине20.века,Е–1411
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва па мук, по тка ву на; чун ка но и рад „на да ску“.
Из две по ле са ста вљен са там но зе ле ном оквир ни цом и све тло зе ле ним по љем, из ме ђу ко јих 
је оквир ни ца у об ли ку цвет ног вен ца не пра вил ног об ли ка у чи јим угло ви ма и сре ди на ма су 
раз ли чи те ге о ме триј ске фи гу ре. 
гру па: ста пар ски ћи лим на ба ште.
ор на мент: фло рал ни (цвет на ло за и ру же) и ге о ме триј ски (ше сто у га о ник, тач ка, пра во -
уга о ник, ли ни ја).
Бо ја: бо је но ани лин ским бо ја ма: там но и све тло зе ле на, цр на, цр ве на, бра он и крем.
По ре кло: рад зор ке Ћо сић (крај 19. ве ка – 1963). 
ди мен зи је: 177х142 цм
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Каt. 30    Ћилим,ТуријакодСрбобрана,крај19.века,Е–1412
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва и по тка па мук; чун ка но и рад „на да ску“.
јед но дел ни, ра зно бој ни ћи лим са сло же ном ор на мен тал ном ком по зи ци јом. Са сто ји се од окви ра,  
окрај ни це, по ља и ме да љо на и има раз ли чи то ли це и на лич је. оквир у крем бо ји чи ни низ од бра он  
пра во у га о ни ка у чи јем сре ди шту су ром бо ви. окрај ни ца ма сли на сто зе ле не бо је, од по ља сме ђе  
бо је, раз де ље на је цвет ним вен цем од ру жа. Ме да љон у сре ди шту ко ла крем бо је ои ви чен је  
„ку ки ца ма“. Ћи лим не ма ре се и слу жио је за пре кри ва ње кре ве та и сто ла.

гру па: ста пар ски ћи лим на ба ште.
ор на мент: фло рал ни (цвет на ло за и ру же) и ге о ме триј ски (елип са, пра во у га о ник, 

ромб).
Бо ја: при род но бо је но: ма сли на сто зе ле на, бор до, крем, цр ве на, цр на, на ран џа ста.
По ре кло: рад да ни це Чер нић рођ. зе рем ски (1880–1956) из Ту ри је код Ср бо бра на.  
На сле ди ла кће р ка ол га Чер нић уда то Кра са вац чи ја ћер ка, Сав ка уда то гој ко вић,  
је по кло ни ла Му зе ју. 

ди мен зи је: 185х120 цм
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Каt. 31Ћилим(завеса),ГоспођинцикодТемерина,20-тегодине20.века,Е–1426
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва ку де ља, по тка ву на; чун ка ње и рад „на да ску“, ре се на кнад но ста вље не и де ли мич но 
ку ки ча не.
Из јед ног де ла ткан пра во у га о ни ве ли ки пре кри вач у драп и бе лој бо ји са окрај ни цом, по љем и ко лом. драп окрај ни ца  
оде ље на је од по ља са две па ра лел не там но сме ђе ли ни је. у бе лом по љу, у угло ви ма, по јед на там но цр ве на, а на сре ди ни  

ду жих стра на по јед на ру жи ча ста ру жа. уну тра шње ко ло ои ви че но рав ном, не пра вил но по ста вље ном  
ли ни јом, са шест иден тич них фло рал них мо ти ва (пу пољ ци) у ва за ма. ре се од осно ве су из ра ђе не 
са мо на јед ној стра ни. ова кав тип ћи ли ма на зи ва се још „ћи лим на ку ти је“. ра ђен је по 
узо ру на му стре чар ша ва из Ита ли је. Ко ри шћен је за де ко ри са ње зи до ва и про зо ра.
гру па: ста пар ска гру па ћи ли ма на ку ти је.
ор на мент: ге о ме триј ски (ли ни ја, ку ти ја) и фло рал ни (цве то ви и пу пољ ци).
Бо ја: ани лин ским бо ја ма бо је но: цр ве на, бор до, ру жи ча ста, крем, драп, ви ше ни јан си  
зе ле не и пла ве, бра он, жу та и бе ла.
По ре кло: рад Ми ли це Сте јин рођ. Иса ков (Каћ, 1894 – го спо ђин ци, 1975).
ди мен зи је: 185х140 цм 
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Каt. 32Ћилим(прекривач),Пећ(Косово),40-ихгодина20.века,Е–1417
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва и по тка ву на; кле ча ње са про ре зи ма и хва та њем. Про ре зи од 3, 6, 12 
ни ти осно ве и 9–11 ни ти по тке.
Из јед ног де ла ра ђен ћи лим на ши ро ком раз бо ју у осно ви бе ле бо је ву не без ре са. окрај ни ца де ко ри са-
на ни зом зе ле но бра он пра во у га о ни ка и за о бље них ква дра та. По ље бра он бо је на зу бље но пре ма окрај-
ни ци ои ви че но зе ле ном ли ни јом на ко ме су шест бу ке та са по 2–3 цве та у љу би ча сто бе лој бо ји. у ме-

да љо ну бе ле бо је шест ва за са по два цр ве на цве та. Слу жио за пре кри ва ње кре ве та или сто ла.
гру па: ко сов ска тип. Иден тич ни ћи ли ми ра ђе ни су и у Бач кој и зва ни „ћи лим на ку ти је“.

(Сл. 59)
ор на мент: ге о ме триј ски (ли ни ја, пра во у га о ник, осмо у га о ник, ку ки це) и фло рал ни 
(цве то ви у ва зи). 
Бо ја: ани лин ским бо ја ма бо је но: бе ла, цр ве на, бор до, љу би ча ста, зе ле на, бра он, пла ва. 
По ре кло: ра ди ла Ђур ђи ца гу дељ рођ. ју рец ко ја се 1952. го ди не до се ли ла са Ко со ва у 

Срем ске Кар лов це. 
ди мен зи је: 201х150 цм
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Каt. 33Ћилим,НовиСад,почетак20.века,E–423
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва па мук, по тка ву на; кле ча ње са пр о ре зи ма од 2–3 ни ти  
осно ве и 6–8 ни ти по тке.
Из две по ле са ста вљен ћи лим са бор до иви цом и ме да љо ном и бе лим по љем из ме ђу њих 
у ко ме се на из ме нич но сме њу ју жу ти и љу би ча сти цве то ви „дан и ноћ“. Крат ке ре се на 
кра ћим стра на ма су исе че не. Слу жио за пре кри ва ње сто ла у го стин ској со би.
гру па: вој во ђан ски ћи лим са окрај ни цом.
ор на мент: фло рал ни (ра зно бој ни цве то ви „дан и ноћ“) и ге о ме триј ски 
(цик-цак ли ни ја).
Бо ја: бо је но ани лин ским бо ја ма: бор до, бе ла, жу та, љу би ча ста, све тло-
пла ва, на ран џа ста, цр на, две ни јан се зе ле не.
По ре кло: тка ла мај ка до бри ле Ми ло са вљев за де во јач ки шта фир кће р ке. 
ди мен зи је: 235х140 цм
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Каt. 34Ћилим,ЕСК–88
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва па мук, по тка ву на; чун ка ње и рад „на да ску“.
Ћи лим из две по ле са зе ле ном окрај ни цом и цр ним по љем. окрај ни ца оде ље на од по ља не пра вил не 
фор ме ли ни ја ма у ко ји ма су сме ште ни ру жи ча сти цве то ви. у по љу ко ло ои ви че но цвет ним вен цем у 
фор ми пра во у га о ни ка (13х7) са мре жом мо ти ва у ви ду ру жи ча стих ча у ра ма ка (или ри бе). ра зно бој не, 
чво ро ва не ву не не ре се на свим стра на ма ћи ли ма. 
гру па: ћи лим са окрај ни цом и цвет ним мо ти вом. 
ор на мен ти: фло рал ни (ли сто ви, цве то ви, ло зи ца, ма ко ви), зо о морф ни (ри ба).
Бо је: ани лин ски бо јен: цр ве на, бе ла, жу та, ма сли на сто зе ле на, цр на, ру жи ча ста и љу би ча ста.
По ре кло: не по зна то. Иден ти чан ћи лим чу ва се у Му зе ју вој во ди не (инв. бр. 7567). ра ђен је у Ко ви љу  
1920. го ди не.194

ди мен зи је: 185х135 цм

194 Ма луц ков, Ћи ли мар сtво .., 212, 284.
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Каt. 35   Ћилим(поњава),Буковац,1886,Е–154
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва па мук, по тка ву на; кле ча ни са про ре зи ма и ду гим про-
ре зи ма са хва та њем „на кон це“.
ве ли ки бор до ћи лим ткан из два де ла и укра шен цвет ном ша ром (ру же) ко је од го ва ра ју  
рас по ре ду ор на мен ти ке на ћи ли ми ма са цен трал ном ша ром. две кон цен трич не цвет не гра не  
у ви ду пра во у га о ни ка оп ко ља ва ју цен трал ни мо тив. Спољ ни је у ви ду ли сто ва и цве то ва  
ђур ђев ка, а уну тра шњи чи не ли сто ви ви но ве ло зе. Цен трал ни ме да љон је са биљ ним вен цем 
око ко га су ини ци ја ли тка ље „Мв“ (Ма ри ја вер нач ки). у угло ви ма ме да љо на су ве ли ке ру же. 
гру па: ти пи чан ста пар ски ћи лим „на ба ште“.
ор на мен ти: фло рал ни (цве то ви – ђур ђе вак ру жа, и ви но ва ло за), слов ни (ини ци ја ли „Мв“).
Бо је: бор до, две ни јан се ма сли на сто зе ле не и зе ле на, ви ше ни јан си цр ве не и ру жи ча сте,  
бе ла, љу би ча ста.
По ре кло: ра ди ла Ма ри ја вер нач ки, ба ка Ми ре ву ја но вић, чи ја мај ка Сми ља је ћи лим до не ла  
као део де во јач ке спре ме ка да се уда ла из Бу ков ца у Ко виљ.
ди мен зи је: 166х114 цм
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Каt. 36Ћилим–чаршав,СтапаркодСомбора,око1900,Е–155
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва од ку де ље, по тка ву не на; кле ча ње са про ре зи ма 
и хва та њем про ре за „на кон це“; про ре зи: 2–3 ни ти осно ве и 7–9 ни ти по тке.
Из јед ног де ла ткан ћи лим са бе лом осно вом и ду жим, гу сто чво ро ва ним ре са ма на све 
че ти ри стра не. укра шен је цвет ним мо ти вом (ру же) у цен трал ном де лу и раз гра на том  
цвет ном гра ном ко ја чи ни окрај ни цу. Иа ко би се по ор на мен ти ци чи ни ло да је из ра ђен  
за пре кри ва ње сто ла, за бе ле же но је да је део де во јач ке спре ме ко ји је ко ри шћен за 

пре кри ва ње кре ве та.
гру па: ћи лим „на ба ште“, ста пар ски тип.

ор на мен ти: фло рал ни: ру же и дру ги цве то ви.
Бо је: бе ла, ви ше ни јан си цр ве не, зе ле не и пла ве, цр на, си ва,  
жу та и бра он.
По ре кло: При па дао де во јач кој спре ми Ми ле не По по вић из  
Ла ли ћа, а ра ђен је у Ста па ру.

ди мен зи је: 190х132 цм
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Каt. 37   Ћилим,МошоринкодТитела,почетак20.века,Е–13
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва па мук, по тка ву на; кле ча ни са про ре зи ма.
јед но дел ни ћи лим без ре са са ве ли ким бор до по љем, сти ли зо ва ном оквир ни цом 
и спољ ном иви цом у цр ве ној бо ји. ор на мен ти сан је фло рал ним и зо о морф ним  
фи гу ра ма. у по љу цен трал ни мо тив је не де фи ни сан фло рал ни че тво ро ли сни мо тив  
око ко га су че ти ри цвет на де та ља и че ти ри фи гу ре „мач ке“. око ло по ља је украс у 
ви ду ви но ве ло зе (гро жђе и ли шће). По ље уо кви ре но ме ан дра стом, ши ром пру гом  
у бе лој и пла вој бо ји ко ја се за вр ша ва цр ве ном окрај ни цом пра ве ћи не при мет но  
ша ру „срп ска сло бо да“. Пру га је до дат но де ко ри са на ор на мен том зва ним „ла стар“,  
по че ти ри на ду жим и по два на кра ћим стра на ма.
гру па: М. Ће лап га је свр ста ла у гру пу бач ких ћи ли ма што он по ор на мен ти ци 
и је сте, од но сно при па да гру пи но ви јих ста пар ских ћи ли ма.
ор на мен ти: ве ге та бил ни (ло за, гро жђе, ла стар) и зо о морф ни (мач ка).
Бо је: бор до, цр ве на, све тло пла ва, зе ле на, жу та, бе ла, цр на, сме ђа, ру жи ча ста.
По ре кло: Тка ла га је же на из по ро ди це ру смир у Мо шо ри ну.
ди мен зи је: 245х125 цмРаd Вере Трумић
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Каt. 38Ћилим–део,Стапар,крај19.века,Е–1423
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва па мук, по тка ву на; кле ча ње са про ре зи ма и хва та њем: про ре зи са 
по 2–19 ни ти осно ве и 5–8 ни ти по тке.
На ћи ли му са пла вом иви цом по ље укра ше но на ту ра ли стич ким цвет ним мо ти вом (цвет дан и ноћ). 
окрај ни ца пла ве бо је са че тво ро ли сним де та љи ма, ои ви че на ме ан дра стом там но пла вом ли ни јом 
пре ма по љу. ре се у пла вој и бе лој бо ји на све че ти ри стра не ћи ли ма (ме сти мич но не до ста ју).
гру па: вој во ђан ски ћи лим са цвет ним мо ти вом.
ор на мент: фло рал ни ор на мен ти (цве то ви „дан и ноћ“, пу пољ ци ру жа, сти ли зо ва ни 
че тво ро ли сни цве то ви), ге о ме триј ски (ме ан дар).
Бо ја: бо је но ани лин ским бо ја ма: све тло и там но пла ва, бе ла, ру жи ча ста, пинк,  
цр ве на, бор до, окер, ви ше ни јан си бра он, ви ше ни јан си зе ле не и цр на. 
По ре кло: при па дао Ђур ђин ки Ко вин из Ста па ра ко ја се до се ли ла у Но ви Сад. Ћи лим  
слич не ор на мен та ци је чу ва се у На род ном му зе ју у зре ња ни ну (инв. бр. 806).
ди мен зи је: 76х80 цм 

Раd Јелене Мојић
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Каt. 39Ћилим–део,Стапар,крај19.века,Е–1424
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва па мук, по тка ву на; чун ка ње и кле ча ње са про ре-
зи ма и хва та њем; про ре зи од 2 и 4 ни ти осно ве и 5–6 ни ти по тке.
Ћи лим без ре са са цр ном окрај ни цом и бор до по љем у ко ме је украс у ви ду ви но ве  
ло зе (гро жђе и ли шће). По ље уо кви ре но ме ан дра стом, ши ром пру гом у бе лој и пла вој 
бо ји у чи јим угло ви ма је ор на мент зва ни „ла стар“. 
гру па: ста пар ски но ви ји ћи ли ма са окрај ни цом и по љем.
ор на мент: фло рал ни (ви но ва ло за, ла стар и гро жђе) и ге о ме триј ски (ме ан дар).
Бо ја: бо је но ани лин ским бо ја ма: цр но, цр ве но, бор до, зе ле но, бе ло и жу то.
По ре кло: при па дао Ђур ђин ки Ков чин из Ста па ра ко ја се до се ли ла у Но ви Сад. Ћи лим 
слич не ор на мен та ци је је ура ђен у Ђур ђи ну (каt. 37).
ди мен зи је: 78х65 цм Раd Јелене Мојић
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Каt. 40   Ћилим,КуманекодНовогБечеја,1898.(2комада),Е–419
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва ку де ља, по тка ву на, чун ка ње и кле ча ње са про ре зи ма од 2 ни ти 
осно ве и 6–8 ни ти по тке.
Из две по ле са ста вљен ћи лим по де љен на де вет ра зно бој них (цр на, цр ве на, бор до, зе ле на и пла ва), пру га 
ко је су ме ђу соб но одво је не цр ним и бе лим уским тра ка ма. Цр не, бор до и сре ди шња пру ге ор на мен ти са не  
су са по шест сти ли зо ва них ра зно бој них цве то ва, а у по ја се ви ма из ме ђу са ду плим пра во у га о ни ци ма у 
цр ве ној и цр ној бо ји из ра ђе не су тзв. „ку ти ји це“. Цео ћи лим ои ви чен је на зуп че ном ру жи ча стом тра ком и 

укра шен ра зно бој ним (цр ве на, зе ле на, пла ва, бе ла, жу та) ре са ма. Слу жио је за пре кри ва ње  
кре ве та, а по не кад, за вре ме го зби и се ди шта на ко ли ма. 

гру па: ба нат ски (ку ман ски) ћи лим на пру ге.
ор на мен ти: ге о ме триј ски (пру ге, пра во у га о ни ци, тро у гло ви), сти ли зо ва ни фло рал ни  
(цве то ви).
Бо ја: цр на, цр ве на, бор до, зе ле на, пла ва, ру жи ча ста, жу та, бе ла.

По ре кло: учи те љи ца да ни ца Цр кве ња ков до би ла на дар од ро ди те ља уче ни ка. 
ди мен зи је: 216х126 (169х132) цм
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Каt. 41Ћилим,ИђошкодКикинде,почетак20.века,Е–1628
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва ку де ља, по тка ву на; чун ка ње и кле ча ње са про ре зи ма и хва та њем; про ре зи  
од 2 ни ти осно ве и 5–6 ни ти по тке; чво ро ва ње.
Из јед ног де ла ткан пра во у га о ни ве ли ки ћи лим са ду жим, бра он ре са ма на свим стра на ма чво ро ва ним у 
два ре да. По вр ши на ћи ли ма је кла сич но из де ље на на окрај ни цу, по ље и ко ло. окрај ни ца у бе лој, при род ној  
бо ји ву не, са шпи це ви ма не пра вил ног об ли ка у ко ји ма су јед но о бра зни мо ти ви пу пољ ка ру же. у шпи це ви ма  
по ља у пла вој бо ји су ра зно бој не цвет не гра не. у пра во у га о ном ко лу оде ље ном од по ља цик-цак ли ни јом  
су два бу ке та из ме ђу ко јих је пар пти чи ца. Слу жио је за пре кри ва ње ве ћег сто ла. 
гру па: вој во ђан ски ћи лим са цвет ним мо ти вом. 
ор на мент: фло рал ни ор на мен ти (ру жа и крин), зо о морф ни (пти це) и ге о ме триј ски (ли ни је).
Бо ја: бо је но ани лин ским бо ја ма и при род на ву на: ви ше ни јан си зе ле не и пла ве, бор до,  
ру жи ча ста, ро за, окер и бра он.
По ре кло: био је део де во јач ке спре ме ве лин ке Че ле ке тић рођ. јо ва нов (18?–1920) од ко је су  
ћи лим на сле ди ле нај пре кћер ка јо ван ка Че ле ке тић уда то Ма јин (1918–2007), а по том  
јо ван ки на сна ја Ми ле на Ма јин рођ. Иса ков. јо ван ка је ћи лим до не ла у Но ви Сад до се ље њем  
у ал ма шки 1946. го ди не. 
ди мен зи је: 220х170 цм
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Каt. 42Ћилим(столњак),МеленцикодЗрењанина,око1900,Е–1427
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва па мук, по тка ву на; чун ка ње и кле ча ње са про ре зи ма и  
хва та њем. Про ре зи од 2 ни ти осно ве и 5–7 ни ти по тке.
Из јед ног де ла ткан ква драт ни зе ле ни ћи лим са зе ле ним ре са ма на свим стра на ма. По вр ши на  
ћи ли ма је из де ље на на окрај ни цу, по ље и ме да љон. По ље од не бо је не ву не, укра ше но је фло рал ном  
ор на мен ти ком (дан и ноћ) оде ље но је од окрај ни це не пра вил ном цр ном ме ан дра стом ли ни-
јом. Цен трал ни мо тив цвет ни ве нац пред ста вљен је у ква драт ном по љу зе ле не бо је ои ви чен  
ку ки ча стом ли ни јом. 
гру па: при па да ба нат ској гру пи ћи ли ма „на вен це“. Сли чан ћи лим се чу ва у На род ном му зе ју у 
зре ња ни ну (инв. бр. 806).
ор на мент: фло рал ни ор на мен ти (цве то ви „дан и ноћ“, ру жа и љу би чи це), ге о ме триј ски (ме ан дар).
Бо ја: бо је но ани лин ским бо ја ма: ви ше ни јан си зе ле не и пла ве, љу би ча ста, цр ве на, бор до, ру жи ча ста,  
на ран џа ста, црна, бе ла и окер.
По ре кло: при па дао Би се ри вор гић рођ. Лам бић из Ме ле на ца код зре ња ни на. 
ди мен зи је: 185х140 цм
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Каt. 43Ћилим,Е–425
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва и по тка дво стру ко, од но сно јед но стру ко упре де на ву на; кле ча ње  
и чун ка ње.
Ћи лим на пру ге са ста вљен од две по ле по де љен на шест ра зно бој них (цр ве на, зе лен ка ста и пла ва) 
ор на мен ти са них, ши рих пру га ко је су оде ље не ви ше бој ним (пет или се дам) уским рав ним тра ка ма.  
зе лен ка ста и пла ва пру га ор на мен ти са не су са по шест укра са у ви ду ше сто у га о ни ка у ко ји ма се  
на ла зи фи гу ра „чу рил њак“ (вар ја ча), а цр ве ни по ја се ви са по осам мо ти ва „чу рил ња ка“ у чи јем  
сре ди шту је „би би ца“. Из ме ђу ор на ме на та на ла зе се ге о ме триј ске фи гу ре: тро у гло ви и ром бо ви. 
гру па: по ор на мен ти ци мо же се свр ста ти у пи рот ске ћи ли ме на пру ге.
ор на мент: ге о ме триј ски (ли ни је, тро у гло ви, ром бо ви), ми то ло шке (чу рил њак, би би це)
Бо ја: при род но бо је но: ма сли на сто зе ле на, две ни јан се пла ве, цр ве на, цр на, бе ла, жу та.
По ре кло: Сло ва ки ња је овај ћи лим до би ла на по клон од Срп ки ње, оста ли по да ци не по зна ти. 
ди мен зи је: 319х190 цм
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Каt. 44Ћилим(чаршав,ћилимак,драперија),НовиСад,око1910,Е–420
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва па мук, по тка ву на; кле ча ње са про ре зи ма од 2 ни ти осно ве 
и 5–7 ни ти по тке и чун ка ње. 
Из две по ле ткан ћи лим са бор до на зуп ча ном окрај ни цом и ме да љо ном из ме ђу ко јих је бе ли  
по јас укра шен ра зно бој ним (пла ва, сме ђа, бор до и две ни јан се зе ле не) „со вељ ка ма“ у фор ми 4х5.  
у ме да љо ну је мо тив „би би ца“. рас по ре ђен је у де вет ре до ва са по че ти ри, од но сно два укра са. 
Бор до ки ћан ке на ла зе се са свих стра на (на две кра ће не до ста ју – исе че не су). Слу жио је за пре-
кри ва ње сто ла у пред њој со би, а по том је био ра ста вљен на две по ле и слу жио је као дра пе ри ја за 
за ве се из над про зо ра. 
гру па: пи рот ски ћи лим са окрај ни цом.
ор на мент: ми то ло шки (со вељ ка или чу нак, би би ца).
Бо ја: бор до, бе ла, пла ва, сме ђа, зе ле на, та ра кот, жу та, на ран џа ста.
По ре кло: ра ди ла га је Те о до ра јо ви чин, мај ка де сан ке Ло мић.
ди мен зи је: 147х116 цм
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Каt. 45Ћилим(ћилимак,чаршав),НовиСад,око1910,Е–421
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва па мук, по тка ву на; кле ча ње са про ре зи ма од 2 ни ти осно ве 
и 5–7 ни ти по тке и чун ка ње. 
Из две по ле ткан ћи лим са цр ве ном на зуп ча ном окрај ни цом, бе лим по љем и цр ве ним ква драт ним  
ме да љо ном. По ље укра ше но ра зно бој ним (пла ва, бор до и две ни јан се зе ле не) „со вељ ка ма“ у 
фор ми 4х4. у ме да љо ну је мо тив „би би це“ рас по ре ђен је у шест ре до ва са по три укра са. Цр ве не  
ки ћан ке на ла зе се са свих стра на. Слу жио је за пре кри ва ње сто ла. 
гру па: пи рот ски тип ћи ли ма са окрај ни цом.
ор на мент: ми то ло шки (со вељ ка, би би ца).
Бо ја: цр ве на, бе ла, пла ва, сме ђа, зе ле на, ма сли на сто зе ле на, на ран џа ста, жу та, на ран џа ста.
По ре кло: ра ди ла га је Те о до ра јо ви чин, мај ка де сан ке Ло мић.
ди мен зи је: 112х106 цм
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Каt. 46   Ћилим,Пећ(Косово),40-ихгодина20.века,E–1408
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва и по тка упре де на ву на; гу сто кле чан са про ре зи ма од 1–3 ни ти 
осно ве и 8–9 ни ти по тке.
ве ли ки из јед ног де ла ткан ћи лим са два спољ на оквирa, окрај ни цом (цр на и бе ла) и ве ли ким цр ве ним  
по љем. у бе лој окрај ни ци мо тив „ра ши ће ва пло ча“ ура ђен је ра зно бој ним (цр ве на, бра он, пла ва,  
ру жи ча ста, цр на, све тло пла ва) кон цем по 10 фи гу ра на сва кој стра ни. оде љен је од спољ не иви це  
на зуп ча ном цр ном тра ком. унутрашњa црнa оквир ни ца (ђе нар) ор на мен ти са на је мо ти вом „кра љи чин  
ру кав“. Цр ве но по ље је ис пу ње но ра зно бој ним (ру жи ча сти, све тло пла ви) мо ти вом „ђу ло ви“ де фи-
ни са ним цр ном ли ни јом у фор ми 5х5. На кра ћим иви ца ма на ла зе се ре се од осно ве у при род ној  
бо ји бе ле ву не.
гру па: ко сов ски ћи лим са од ли ка ма „пи рот ског ћи ли ма“ по ор на мен та ци ји и вр сти тка ња. Ћи лим 
са окрај ни цом и по љем. 
ор на мент: ми то ло шки („ра ши ће ва пло ча“, „кра љи чин ру кав“), фло рал ни (ђу ло ви).
Бо ја: при род но и ве штач ки бо је но: бе ла, цр на, цр ве на, ви ше ни јан си бра он, пла ва, ру жи ча ста,  
све тло пла ва и си ва.
По ре кло: ра ди ла га је Ђур ђи ца гу дељ рођ. ју рец ко ја се 1952. го ди не до се ли ла у Срем ске Кар лов це. 
ди мен зи је: 240х150 цм.Раd Јасне Ђурђевић Крушка
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Каt. 47Ћилим,Лика,крај19.века,Е–1416
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва па мук, по тка ву на; кле ча но са про ре зи ма и хва та њем и 
чун ка ње. Про ре зи од 3–4 ни ти осно ве и 8–9 ни ти по тке.
јед но дел ни ве ли ки ћи лим сло же не ор на мен тал не ком по зи ци је. у цр ве ној окрај ни ци ор на мент 
чи ни бе ла цик-цак ли ни ја у чи јим уду бље њи ма је мо тив у об ли ку дво стру ког сло ва „v“ у бе лој,  
све тло пла вој, цр ној и сме ђој бо ји. Бе ло по ље по пу ње но са два па ра лел на ре да од по осам  
ге о ме триј ских фи гу ра са мо ти вом „же љак“ у сре ди ни. Све иви це на кнад но су укра ше не бе лим 
и на угло ви ма сме ђим ре са ма.
гру па: лич ки ћи лим са окрај ни цом и ша ром сме ште ном у пру ге. го то во иден ти чан ћи лим ткан 
је у Ко ви љу (кат. 00 е–426), а ор на мен ти ка оба ћи ли ма при па да пи рот ској гру пи. Народни 
назив му је „ћилим на прсте“.
ор на мент: ми то ло шки (же љак) и ге о ме триј ски (ли ни ја, пра во у га о ник, ромб).
Бо ја: при род но бо је но: бе ла, све тло пла ва, бор до, све тло љу би ча ста, цр ве на, цр на, ви ше  
ни јан си сме ђе.
По ре кло: до не ла га је је ка Па вли ца из Ли ке ко ја се до се ли ла у Срем ску Ка ме ни цу 1926. го ди не.
ди мен зи је: 260х160 цм Раd Соње Раdишић
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Каt. 48   Ћилим,ТоваришевокодБачкеПаланке,1895,Е–1415
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва и по тка ву на, кле ча но са пр о ре зи ма и хва та њем и вез.  
Про ре зи од 1–3 ни ти осно ве и 3–10 ни ти по тке.
Из две осно си ме трич но по ста вље не по ле ћи лим сло же не ор на мен тал не ком по зи ци је пи рот ског 
ти па. окрај ни цу ћи ли ма чи ни бе ла пру га укра ше на ра зно бој ним (зе ле на, пла ва, бор до, све тло  
љу би ча ста) „кор ња ча ма“ у фор ми 10х6. Пре ма цр ве ним иви ца ма је на зуп че на. По ље је по де ље но  
на три ор на мен ти са на цр ве на и цр на по ја са оме ђе на зе ле ном, од но сно цр ве ном ли ни јом. у цр ве ном  
де лу мо ти ви су две ве ли ке „со вељ ке“ цр ве не и сме ђе бо је и у угло ви ма че ти ри зо о морф на мо ти ва  
(бу бе). Цр ни део је укра шен ра зно бој ним (зе ле ни, цр ве ни, пла ви) „ок то по ди ма“. Из ме ђу по ја се ва  
су два ре да са по че ти ри сме ђа „очи ла“. 

гру па: иа ко је ра ђен у Бач кој пред ста вља ти пи чан пи рот ски ћи лим, тзв. ћи лим са  
смир јан ском ша ром (ка шмир ћи лим или ћи лим са ка шмир ском ша ром), са окрај-

ни цом и пла са ма. 
ор на мент: ми то ло шки („кор ња ча“, „со вељ ка“, „очи ла“, „ок то по ди“), зо о морф ни 
(бу ба) и ге о ме триј ски (цик-цак ли ни ја, пра во у га о ни ци).
Бо ја: при род но и ве штач ки бо је но: бе ла, зе ле на, пла ва, бор до, све тло љу би ча ста, 
цр ве на, цр на и сме ђа.

По ре кло: не ма по да та ка.
ди мен зи је: 240х133 цм Раd Свеtлане Горdаи
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Каt. 49Ћилим(столњак),Пирот,крај19.века,Е–1428
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва и по тка ву на; кле ча но. 
Из јед ног де ла ткан ћи лим са чво ро ва ним ре са ма од осно ве на две боч не стра не (де ли мич но оште ће не). 
Спољ ни оквир из ве ден је у ви ду уске зе ле не тра ке. Бе ла окрај ни ца ула зи у зе ле ни оквир и зе ле но по ље 
раз ли чи тим не пра вил ним фи гу ра ма. ор на мен ти са на је ра зно бој ном (цр ве на, цр на, зе ле на, бра он, бор до, 
пла ва и ру жи ча ста) ша ром „ра ши ће ва пло ча“. у по ља, по ред два ром бо ид на ме да љо на са ку ка ма пре ма 
спољ ној стра ни, из ве де ни су мо ти ви у об ли ку кр ста, „би би це“, на сре ди шњем де лу је „оци ло“, а на де лу 
пре ма окрај ни ци и у угло ви ма мо тив ко ји асо ци ра на ма на стир. у ром бо ид ним ме да љо ни ма иден тич ни  
ор на мен ти из ве де ни ра зно бој ним (цр ни, цр ве ни, пла ви, ру жи ча сти, зе ле ни и бе ли) кон цем у ви ду из ви је ног  
кр ста у чи јем сре ди шту се на ла зи мо тив „со фра“. 
гру па: пи рот ски ћи лим, a ова кав ћи лим се под во ди и под бо сан ски ћи лим.195

ор на мент: ми то ло шки (би би це, со фра, оци ло), ре ли ги о зни (крст, ма на стир).
Бо ја: бо је но ве штач ким, ани лин ским бо ја ма: цр ве на, цр на, две ни јан се зе ле не, бра он, бор до, пла ва, бе ла 
и ру жи ча ста.
По ре кло: ћи лим је на сле ди ла Не ве на Мла де но вић (1894) ко ја га је у на след ство пре да ла кће р ки Ми ро сла ви  
Ма ној ло вић рођ. Мла де но вић (1917–1990). Ми ро сла ва је ћи лим по кло ни ла сна ји Иван ки Ма ној ло вић 
рођ. Ср шен 1963. го ди не. По ро ди ца Ма ној ло вић се до се ли ла у Но ви Сад 1968. го ди не из Пи ро та. 
ди мен зи је: 220х145 цм 

195 Иден ти чан ћи лим пу бли ко ван је у Ka ta lo gu uzo ra ka ar ti ka la Dr žav ne tka o ni ce ći li ma, ve za i ve zi va, sa ra je vo; 
des sin 131.
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Каt. 50   Ћилим(комплет:прекривачипростирка),БањицакодЧачка,крајем
5-едеценије20.века,Е–1480/1–2
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва и по тка ву на; кле ча ње и чун ка ње са про ре зи ма; про ре зи од 2–4 
ни ти осно ве и 5–10 ни ти по тке.
ве ли ки цр ве ни ћи лим са чи њен је из две по ле, од но сно три по ле, са цр ном на зуп ча ном окрај ни цом на 
три, од но сно че ти ри, стра не и ре са ма од осно ве (не до ста ју-исе че не). ор на мент на јед ној по ли чи ни  
осам ре до ва са по два или три сти ли зо ва на че тво ро ли сна цве та са бе лим кр ста стим сре ди штем.  
Слу жи ли су за пре кри ва ње кре ве та и као за сти рач за под.
гру па: сје нич ко-по лим ски ћи лим.
ор на мент: фло рал ни (цвет) и ге о ме триј ски (цик-цак ли ни ја).
Бо ја: бо је но ани лин ским бо ја ма: цр на, цр ве на и бе ла.
По ре кло: ћи лим је тка ла На та ли ја ра јић рођ. ја њић (1903–1981) у Ба њи ци код Чач ка од ву не  
соп стве них ова ца, са ма је пре ла ву ну и бо ја ди са ла и са ма отка ла као део де во јач ке спре ме кће р ки 
је ли са ве ти ра ди ра јић уда то јо ви чин (1936–2012) ко ја се у Но ви Сад до се ли ла 1955. го ди не. Му зе ју  
су ћи лим по кло ни ла ње на де ца.
ди мен зи је: 186х127 цм
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Каt. 51Ћилим,ГуњацикодВаљева,1960,Е–1409
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва и по тка ву на; чун ка но са кле ча ним де та љи ма.
Из две по ле са ста вљен ћи лим јед но став не де ко ра ци је са окрај ни ца ма на ужим стра на ма. 
дво бој на (ру жи ча ста и бра он) шах та бла фор ме 4х5, са по јед ним мо ти вом „ко њи ћа“ у 
сва кој коц ки. Мо тив ко њи ћа под се ћа на пи рот ску ша ру вра шко ко ле но што са мо упу ћу је  
на за кљу чак да је при ме ње ни мо тив адап ти ран на но ву ком по зи ци ју у ви ду шах по ља. По 
сре ди ни по ле мо тив „че шаљ“. уз кра ће иви це јед но о бра зна, ши ра, бра он пру га на ко ју се 
на ста вља ју ре се од осно ве. 
гру па: ћи лим са окрај ни ца ма на ужим стра на ма и бес крај ном ша ром. Иден ти чан  
ћи лим тка ју и же не у Сре му. ова кав ћи лим Сре ми це на зи ва ју „ша хов ци“ (ве ро ват но због  
из де ље них по ља у ви ду шах та бле).196

ор на мент: ге о ме триј ски (ква дра ти, ли ни ја), ми то ло шки (ко њић, че шаљ).
Бо ја: ани лин ским бо ја ма бо је но: ру жи ча ста, бе ла и бра он.
По ре кло: рад Спо мен ке Ђор ђић рођ. Сте ва но вић. Тка ла за сво ју де во јач ку спре му. 
ди мен зи је: 200х128 цм 

196 По да так до би јен од Сла ђа не По по вић из Сре ма.
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Каt. 52   Ћилим,Пријепоље,половина20.века,Е–1406
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва и по тка: ву на; кле ча но на ши ро ком раз бо ју.
ве ли ки јед но дел ни ћи лим укра шен је цвет ном ша ром (ру же) ко ја од го ва ра рас по ре ду ор на мен ти-
ке на ћи ли ми ма са цен трал ном ша ром. у по љу мо тив су ру же: у цен трал ном де лу три, и у угло ви ма  
по јед на. Пла ва оквир ни ца де ко ри са на ра зно бој ним сти ли зо ва ним че тво ро ли сним цве то ви ма. 
окрај ни ца је фло рал но ор на мен ти са на и те сте ра сто на зуп че на пре ма иви ца ма ћи ли ма. ду же ре се 
од осно ве на ла зе се на кра ћим стра на ма ћи ли ма.
гру па: ћи лим са окрај ни цом „на ба ште“ из гру пе сје нич ко-по лим ских. 
ор на мент: фло рал ни (цве то ви, бу ке ти, ли сто ви), ге о ме триј ски (пра во у га о на по ља).
Бо ја: цр на, цр ве на, ви ше ни јан си зе ле не и пла ва, ру жи ча ста, бра он, бе ла, си ва, љу би ча ста и бор до. 
По ре кло: ћи лим је од мај ке на сле дио Бо шко То ма ше вић ко ји је до се лио у Но ви Сад 80-их го ди на 
20. ве ка. 
ди мен зи је: 341х208 цм
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Каt. 53Ћилим,СремскаКаменица,крај19.века,ЗМ–2000
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: кле ча ни са про ре зи ма од 2 ни ти осно ве и 4–5 ни ти по тке.
Из јед ног де ла ткан ве ли ки ћи лим, ди зај ни ран у три бо је (пла ва, крем и бе ла) ди зај ни ран. При-
па да гру пи кла сич них ћи ли ма са окрај ни цом, по љем и ко лом. оквир ни ца је оме ђе на на зуп ча ним  
пру га ма тзв. „че шљем“ и ор на мен ти са на ни зом од 14 ром бо ва на ду жим и по се дам на ужим стра на ма.  
у сре ди шту ром ба је мо тив па ху ље. у по љу, у два ре да сме ште на су по че ти ри иден тич на мо ти ва  
ром ба. Мо тив па ху ље на ла зи се из ме ђу ром бо ва (4х5). Ћи лим је са свих стра на укра шен ре са ма 
ура ђе ним у три бо је ћи ли ма.
гру па: бач ки кле ча ни ћи ли ми пр ве по ло ви не 20. ве ка.
ор на мент: ге о ме триј ски (ромб, ли ни ја) ми то ло шки (па ху ља, че шаљ) фло рал ни (цвет).
Бо ја: бо је но при род ним бо ја ма: пла ва, крем и бе ла.
По ре кло: При па дао по ро ди ци зна ме ни тог пе сни ка јо ва на јо ва но ви ћа зма ја. 
ди мен зи је: 323х170 цм
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Каt. 54Ћилими(комплет:столњак,сторе,завесе
ипрекривач),Жабаљ,1932–1934.
Ма те ри јал и тех ни ка из ра де: осно ва и по тка ву на; кле ча ње са про ре зи ма од 1 до 2 ни ти осно ве и 3 ни ти по тке.

Каt. 54/1Столњак,ЗСУ–433
Пред мет кру жне осно ве са че ти ри си ме трич но рас по ре ће на стре ла ста шпи ца. Са чи њен је од пла ве окрај ни це, си вог по ља  
пре кри ве ног пла вим во лу та ма и пет ме да љо на (је дан ве ћи-цен трал ни и че ти ри ма ња). Цен трал ни ме да љон кру жног  
об ли ка са бра он под ло гом де ко ри сан је са са ћем и цвет ним вен цем (бул ке, мар га ре та, раз ли чак). оста ли ме да љо ни овал не  
фор ме, на окер осно ви сме ште ни су у шпи це ви ма и ор на мен ти са ни иден тич ним цвет ним бу ке том у ва зу. Све иви це  
укра ше не су на ши ве ним ки ћан ка ма.
ди мен зи је: 300х300 цм



153

Каt. 54/2Сторе,ЗСУ–434–435
Пра во у га о ни пред мет са ис ту ре ним до њим де лом у ви ду тра пе за са пла вом рав ном оквир ни цом, си вим по љем пре кри-
ве ним пла вим во лу та ма и овал ним ме да љо ном са бра он под ло гом де ко ри са ним са ћем и цвет ним бу ке том у ва зи. до ња 
иви ца је ки ћан ка ма укра ше на.
ди мен зи је: 170х72 цм

Каt. 54/3    Завесе,зСУ–436–439
ду гач ка уска за ве са са пла вом рав ном оквир ни цом и по љем ра ђе ним си вом и пла вом пре ђом. де ко ри са ни део са мо на 
до њем де лу иден ти чан као код каt. 53/1,2,4. Без ре са је.
ди мен зи је: 350х62 цм
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Каt. 54/4    Прекривач,ЗСУ–440
ве ли ки пре кри вач из ра ђен из јед ног де ла са чи њен је од пла ве на зуп ча не оквир ни це, си вог по ља пре кри ве ног пла вим  
во лу та ма и ве ли ког овал ног ме да љо на. Ме да љон је бра он осно ве де ко ри сан са са ћем и цвет ним вен цем (бул ке, мар га ре та,  
раз ли чак). у по љу је си ме трич но рас по ре ђе но де сет ме да љо на овал не фор ме (че ти ри у угло ви ма, по два на ду жим и по 
два на кра ћим стра на ма), на окер осно ви, ор на мен ти са ни иден тич ним цвет ним бу ке том сме ште ним у ва зу. Без ре са је. 
На пре кри ва чу је иза тка но по ру бу: МИ ЛИ Ца ИЛИЋ
ди мен зи је: 410х290 цм

Цео ко млет је ру сти фи ко ва не ор на мен та ци је у сти лу дру гог ро ко коа, са укра сним са др жа јем ти пич ним за бач ке кле ча не 
ћи ли ме пр ве по ло ви не 20. ве ка.197

ор на мен ти: фло рал ни (цве то ви: бул ке, мар га ре та, раз ли чак, во лу те), ге о ме триј ски (са ће, овал, круг). 
Бо ја: бо је но ани лин ским бо ја ма: ви ше ни јан си пла ве и зе ле не, окер, бра он, си ва, бе ла, жу та, цр ве на, ру жи ча ста  
и бор до. 
По ре кло: рад се стре др Бран ка Или ћа, Ми ли це, стра да ле у ра ци ји 1942. го ди не у Жа бљу. Цео ком плет 
је по кло ни ла Или ће ва дру га се стра Љу би ца, као по ро дич ну успо ме ну. Скуп шти на оп шти не Но ви Сад у  
ја ну а ру 1967. го ди не одо бри ла је уго вор о по кло ну са Љу би цом Ле тић, ро ђе ном Илић, бр. 1977/67 од 26. 
де цем бра 1966. го ди не, ко јим она по кла ња, по ред оста лих пред ме та, ову гар ни ту ру тка них ћи ли ма ко је је 
Ми ли ца иза тка ла као део де во јач ке спре ме. 

197 ву ја кли ја, Љу бо мир; ро за д` ами ко, Зби р ка сtра не умеt но сtи Му зе ја gра dа Но воg Са dа, Но ви Сад 2010, 202–203.
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SUMMARY

We a ving has re pre sen ted pri de in the tra di tion of the ser bian na tion from ti me im me mo rial, and most skil led we a vers 
ha ve enjoyed spe cial re spect. Rug ma king be longs to old and ra re ar ti stic crafts that are, un for tu na tely, at the sta ge of 
ex tin cti on. un li ke tro pi cal are as, whe re warm wo o len fa brics such as rugs are su per flu o us, and nort hern and col der 
re gi ons whe re they are in suf fi ci ent, this kind of fa bric is ideal for mo de ra te cli ma te zo nes. that is why it is not sur pri-
sing that Per sia is con si de red to be the ho me land of rug ma king, as well as the fact that rugs of the hig hest qu a lity ori-
gi na te from the se are as. the paths of ori en tal rug ma king tran smis sion in the Bal kans are re la ted to the pe ne tra tion of 
the turks in eu ro pe, fol lo wed by the tra de ro u tes, but al so spon ta ne o us mi gra ti ons of ne ig hbo ring and bor der are as. 

the ove rall im pres sion of the studying the Rug Col lec tion of the City mu se um of no vi sad, is that the rugs of co-
ve ring type in eu ro pean in ter i or ha ve been men ti o ned sin ce the 9th cen tury, but it is cer tain that they exi sted be fo re. 
even sin ce that ti me, dif fe rent fa brics of de co ra ti ve cha rac ter are pre sent, tho se of mem bers of the up per clas ses, and 
ot her pe o ple. the re are sa ved do cu men ted da ta on ho me ma de fa brics ori gi na te ma inly from the 16th and 17th cen-
tu ri es. it was only in the 19th cen tury, we can say that this ac ti vity be ca me the eco no mic ba sis of the de ve lop ment 
and only in in di vi dual cen ters in cen tral ser bia (Pi rot) and voj vo di na (me len ci, sta par, si vac, Ku ma ne). so me ti mes 
even the sta te sup por ted such a de ve lop ment, and thus ena bled the em ployment of wo men and ear nings for fe ma le 
po pu la tion. it is right to say that the rug ma king was the most wi de spre ad fe ma le fac tory hand work in our co un try.

Rugs re pre sent uni que hand ma de items in han dic raft or craft wor kshops with symbo lic pat terns that are tran smit ted 
from ge ne ra tion to ge ne ra tion. a rug is the pro tec tor of the ho u se, a symbol of fa mily unity and we alth. as a part of 
the folk art tre a sury, a rug is the de co ra ti ve item of a do cu men tary and hi sto ri o grap hi cal sig ni fi can ce. it te sti fi es abo-
ut the mi gra tory mo ve ments in our city, di rec ti ons from which first in ha bi tants of no vi sad ca me, eco no mic and so-
cial de ve lop ment of the city and co un trysi de, as well as abo ut the im pact of the in ter we a ving of dif fe rent cul tu res and 
styles in the past. 

the Rugs Col lec tion wit hin the Col lec ti ons of the City mu se um of no vi sad is a gre at cul tu ral tre a su re that be longs 
to the opus of ser bian na ti o nal he ri ta ge. styli stic rugs are de fi ned in dif fe rent ways, pro du ced by dif fe rent tec hni qu-
es (kne e ling, shut tling, we a ving on a bo ard) and of dif fe rent ma te ri als (wo ol, hemp, cot ton)   , har mo ni o usly or na men-
ted in the spi rit of the ti me and spa ce in which they are cre a ted. alt ho ugh this col lec tion is re la ti vely small, col lec-
ted se pa ra tely, so me ti mes ran domly, with po orly re cor ded ori gi nal da ta, ne vert he less it pro vi des a good ba sis for the 
analysis of we a ving han dcraft on the ter ri tory of no vi sad, voj vo di na, but al so the wi der re gion whe re the serbs li-
ve. dis tin cti ve rugs in our re gion that are cha rac te ri zed by ori gi na lity, and which are part of the City mu se um Rugs 
Col lec ti ons are rugs from sta par, to ron tal, srem and Pi rot. the or na ments on the rugs vary in con tent and are dif fe-
rently com po sed. the ol dest pre ser ved rug at the City mu se um is the rug from 1850, work of Lju ba Jan ko vić from 
srem ski Kar lov ci.



156

items from the Col lec ti ons of the City mu se um of no vi sad can be clas si fied in to three hi sto ri cal pe ri ods: the first 
un til 1890, the se cond from 1890 to 1900, and the third from 1900 to the se cond World War. the ol dest rugs are cha-
rac te ri zed by en dless pat tern and we can fol low the de ve lop ment of a bor der on them, from the lack of the bor der, 
thro ugh sim ple or the bor der only on the na rr o wer si des, to the for ma tion of the bor der all over the rug. the gre a-
test num ber of the rugs from the mu se um Col lec ti ons is ma de   in the pe riod bet we en 1890 and the 1920s of the 20th 
cen tury. Bor der system is com ple tely for med on tho se rugs. a lar ge va ri ety of pat terns is no ti ce a ble in the fi eld, with 
fre qu ent me dal li ons in the cen tral part. fi gu ral pat terns do mi na te on Pi rot rugs. the in flu en ce of we stern and cen tral 
eu ro pean styles, Bi e der me i er and Ro co co, is no ti ced on rugs with na tu ra li stic re pre sen ta ti ons of flo ral gar lands, ma-
de   in the la te 19th and early 20th cen tury. Bi e der me i er style in tr o du ces gar lands and bo u qu ets in to the or na men ta tion 
of rugs. this was ini ti ally ac cep ted by we a vers from sta par, and from voj vo di na that style spread to Pi rot. Let ter in-
scrip ti ons are pre sent on two rugs; ini ti als (Kv) and the na me and sur na me of the we a ver (mi li ca ilić). se ve ral rugs 
pre sen ted in the mu se um Col lec ti ons are com ple tely atypi cal and ex cep ti o nal. 

a rug, espe ci ally in the early sta ge of its de ve lop ment, had so lely prac ti cal va lue. the main pur po se of the  rug in voj-
vo di na, as well as in most parts of ser bia, was to co ver beds, ta bles or de co ra te walls. in the pe riod from mid-19th to 
mid-20th cen tury, the rug has be co me a sta tus symbol of  ser bian fa mily, so we can al so say an et hnic mar ker. our 
rugs fo und the ir pla ce in many re si den ces, and the ce le bra tion wit ho ut a rug co uld not be ima gi ned. Rugs ha ve al so 
be co me a part of ce re mo nial ri tu als, com pul sory part of the tro us se au and very of ten the wed ding gift.

Pos ses sion of a lar ge num ber of rugs was not just a mat ter of con fir ming so cial pre sti ge but, beyond any do ubt, eco-
no mic mo ment was al so pre sent in the ac cu mu la tion of this kind of ma te rial. na mely, the rugs had a very high ma te-
rial va lue in cer tain hi sto ri cal pe ri ods (from the 16th to the half of the 20th cen tury). tho se ma de of na tu rally co lo-
red yarn in fu sco us to nes we re espe ci ally ap pre ci a ted.

the or na men ta tion on the mu se um rugs de pends on the pur po se (everyday, ce re mo nial, ri tual), the ta ste of the we-
a ver or the per son for whom the rug is pro du ced, and can be di vi ded in to ge o me tri cal and fi gu ral. it can be con clu-
ded that we a vers we re fa mi li ar with  the fund of in he ri ted mo tifs of the lo cal as well as wi der di stri bu tion, which they 
com po sed in the ir own uni que way. so me exam ples of the rugs from the mu se um Col lec ti ons are cha rac te ri zed by 
an abun dan ce of in di vi dual de ta ils and the ir com pli an ce in one com po si tion. When it co mes to fi gu ral or na men ta tion, 
flo ral de ta ils are pre sent most of ten, and an thro po morp hic and zo o morp hic ra rely. 

We a vers skil led in this art still exist, alt ho ugh they are ra re. the path from tra di tion to con tem po ra ne ity is the path of 
suc cess. the re fo re, we sho uld not ne glect rug ma king as one of the ex pres si ons of fe ma le tra di ti o nal cre a ti vity, but 
it ne eds to be mo der ni zed, by gi ving it new forms, new pro duc tion tec hni qu es, whe re as ke e ping folk or na ments, pat-
terns and cha rac te ri stics. in this way, we can cre a te a new brand, „ser bian rug.“ the as so ci a tion of We a vers in no vi 
sad and its sur ro un dings do exactly that. in fact, the se ac ti vi ti es are used to day as a hobby, in re ha bi li ta tion, in school 
edu ca tion, for the pro duc tion of ex clu si ve uni que fa brics and in the work of de sig ners and ar tists for sam pling ma te-
ri als. the re is a gro wing in te rest in re vi ving the old art crafts in our city in which are par ti cu larly ac ti ve mem bers of 
the as so ci a ti ons: Earth (Зе мља), who se mem bers, in ad di tion to ot her ac ti vi ti es, che rish tra di ti o nal we a ving, Ate li-
er 61(Аtе ље 61), which, in ad di tion to cre a ting ta pe stri es, is al so en ga ged in tra i ning in we a ving skills, Сtу dио Ду-
dвар ски (Stu dio Du dvar ski), which al so con ducts tra i ning of we a vers, as well as mir ja na mar ko vić, who se tra i ning 
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in The As so ci a tion of We a vers of No vi Sad (Уdру же ња tка ља Но ви Саd), at ten ded hun dreds of par ti ci pants. in the-
se as so ci a ti ons we a vers, alt ho ugh work on mo dern lo oms with much lar ger ca pa bi li ti es, still pre ser ve this old art craft 
by pr o du cing tra di ti o nal or new items.„fe ma le“ ma ga zi nes are la un ched again and the re are pu bli ca ti ons in which 
you can find advi ces, pr o fes si o nal texts and se lec ted we a ving sche mes that pro mo te we a ving ac ti vity, and whe re folk 
mo tifs are re com men ded as the most be a u ti ful. 

thro ugh we a ving, as a part of hand work, girls sho wed the ir ta ste, skill and pr o fi ci ency in pul ling the thread thro-
ugh thread, the ir cre a ti vity and ori gi na lity by put ting per so nal in no va ti ve ele ments in the ir we a ving. at the sa me ti-
me, the we a vers ha ve thus kept the tra di tion of fe ma le we a ving, whet her it co mes to the we a vers nuns, ab bess, prin-
ces ses, go ver ness, po or young girls from the co un trysi de, we althy edu ca ted young la di es who ha ve left be hind them-
sel ves long ho urs tran sfo r med in we a ving, with lo om, stac king row by row, re spec ting both tra di ti o nal and per so nal 
laws of be a uty.

Gra ti tu de for ove rall ap pe a ran ce of the dis plays of ex hi bi ti on be longs to the con ser va tor tec hni cian, ne ven ka Ba šić, 
who se re sto ra tion and con ser va tion work ena bled us to see the rugs from the mu se um Col lec ti ons in the ir true light, 
the Pr o vin cial in sti tu te for the Pr o tec tion of Cul tu ral mo nu ments, and again to ne ven ka Ba šić for mic ro sco pic de-
ter mi na tion of ma te ri als of par ti cu lar rugs, to the Ate li er 61 (Ate lje 61) for the the re con struc tion of one rug, to The 
As so ci a tion of we a vers of No vi Sad for the ma king abo ut 20 small rugs with se lec ted mo tifs from the mu se um rugs 
and to the sec re ta ri at of Cul tu re of City of no vi sad, that has fi nan ci ally sup por ted this pro ject. 

Разgлеdница са моtивом са ћилима, раd Милене-Миле Обраdовић-Осtојић
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ZUSAMMENFASSUNG

in der tra di tion des ser bischen vol kes stell te die Web kunst se it je her ei ne mit be son de rem stolz her vor ge ho be ne fähig-
keit dar, wo bei die geschic kte sten We be rin nen be son de re Hoc hac htung ge nos sen. die Ke lim we be rei gehört zu de nje ni-
gen al ten und sel te nen Kun sthand we r ken, die sich le i der am aus ster ben be fin den. als ur he i mat der Ke lim we be rei gilt 
Per sien und es wird erac htet, dass aus di e sen Ge bi e ten die hoc hwer tig sten Ke lims stam men. die We ge, auf de nen die 
fernöstliche Ke lim we be rei auf den Bal kan ge lang te, sind an das vordrängen der türken nach eu ro pa, wie auch an die 
Han dels we ge, aber auch spon ta ne mi gra ti o nen der Bevölkerung aus be nac hbar ten und Gren zge bi e ten ge bun den. 

nach er for schung der Ke lim sam mlung des mu se ums ist der all ge me i ne ein druck, dass Überwürfe im sti le des Ke lims 
in der europäischen in ne na us stat tung schon se it dem 9. Ja hr hun dert erwähnt wer den, aber es ist sic her, dass sie auch da-
vor schon bes tan den. schon se it di e ser Ze it un ter sche i den sich die Ge we be de ko ra ti ven Cha rak ters der angehörigen der 
höheren Ge sellschaftsschic hten und des re stlic hen vol kes. die er hal te nen auf ze ic hnun gen über stof fe aus der He i mar-
be it stam men vor wi e gend aus dem 16. und 17. Ja hr hun dert. erst im 19. Ja hr hun dert kann von di e ser tätigkeit ge sagt 
wer den, dass sie ei ne Grun dla ge der wirtscha ftlic hen ent wic klung dar stell te, und das auch nur für ve re in zel te ortschaf-
ten in der voj vo di na (me len ci, sta par, si vac, Ku ma ne). einst hat te auch der sta at ei ne de rar ti ge ent wic klung gefördert 
und auf di e se We i se die Beschäftigung von fra uen und ein ein kom men für die we i blic he Bevölkerung ermöglicht. mit 
Recht kann be ha up tet wer den, dass die Ke lim we be rei die größte und ver bre i tet ste ma nu fak tur we i blic her Han dar be-
it bei uns dar stell te. 

Ke lims sind ein zi gar ti ge hand ge fer tig te Gegenstände aus der He i mar be it oder Hand werkstätten mit symbo lischen mo-
ti ven, die von ei ner auf die an de re Ge ne ra tion über tra gen wer den. der Ke lim gilt als Ha u spa tron, als symbol des fa-
miliären ein klangs und Re ic htums. als teil der schat zkam mer der volk skunst stellt der Ke lim ei nen de ko ra ti ven Ge-
gen stand symbo lischer Be de u tung dar, der auch do ku men ta risch und geschic htlich wic htig ist. er ze ugt von den mi gra-
ti on sbe we gun gen in un se rer stadt, den Ge bi e ten, aus de nen die er sten ein woh ner von no vi sad ka men, der wirtscha-
ftlic hen und ge sellscha ftlic hen ent wic klung der stadt und der dörfer, wie auch von dem ein fluss und der ge gen se i ti gen 
ver flec htung un ter schi e dlic her Kul tu ren und sti le in der ver gan gen he it. 

die Ke lim kol lek tion in den sam mlun gen des mu se ums der stadt no vi sad stellt ei nen großen kul tu rel len Re ic htum dar, 
der zum opus des ser bischen na ti o na ler bes gehört. die sti li stischen Ke lims sind un ter schi e dlich ge fer tigt, in ver schi e de-
nen tec hni ken (Bild wir ke rei, We be rei mit schiffchen, Brettchen we be rei) und aus un ter schi e dlic hen ma te ri a lien (Wol-
le, Hanf, Ba um wol le), har mo nisch or na men ti ert im Ge i ste der Ze it und des um fel des, in dem sie ent stan den sind. ob-
wohl di e se Kol lek tion re la tiv klein ist und in ein zelstücken, man chmal auch willkürlich, zu sam men ge tra gen wur de, mit 
spärlich ver ze ic hne ten Her kunftsda ten, stellt sie den noch ei ne gu te Grun dla ge zur analyse der Web kunst auf dem Ge-
bi et von no vi sad, der voj vo di na, aber auch der bre i te ren, von ser ben be wohnten Re gion dar. die er ken nba ren Ke lims 
aus un se ren Ge bi e ten, die sich durch ihre originalität aus ze ic hnen und ei nen teil der Ke lim sam mlun gen des mu se ums  
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au smac hen, sind Ke lims aus sta par, to ron tal, syrmien und Pi rot. die or na men te auf den Ke lims ha ben un ter schi e dlic-
he in hal te und sind ver schi e de nar tig ge stal tet. der älteste er hal te ne Ke lim im mu se um stammt aus dem Ja hre 1850 und 
ist das Werk von Lju ba Jan ko vić aus syrmisch Kar lo witz. 

die Gegenstände aus den sam mlun gen des mu se ums der stadt no vi sad können im Rah men dre i er geschic htlic her Zei-
träume be trac htet wer den: der er ste bis 1890, der zwe i te von 1890–1900 und der drit te von 1900 – bis zum Zwe i ten Wel-
tkri eg. die ältesten cha rak te ri si ert ein en dlo ses mu ster und auf ih nen kann die ent wic klung der Bordüren (des sa ums) 
vom nic htvor han den sein ei ner umran dung, über ei ne se hr ein fac he oder nur an den kürze ren se i ten vor han de ne, bis zur 
Bil dung ei ner umran dung auf dem ge sam ten Ke lim ver folgt wer den. die me hr zahl der Ke lims aus den mu se um ssam-
mlun gen wur de im Ze i tra um zwischen 1890 und den 20-er Ja hren des 20. Ja hr hun derts an ge fer tigt. auf di e sen Ke lims 
hat sich das umran dungssystem in Gänze aus ge bil det. es ist ei ne große vi el falt an mu stern im Ha up tbe re ich, mit häufi-
gen me da il lons im zen tra len teil zu er ken nen. Bei den Ke lims aus Pi rot bil den sich fi gu ren mu ster he ra us. auf den Ke-
lims mit na tu ra li stischen dar stel lun gen von Blütenkränzen, die en de des 19. und an fang des 20. Ja hr hun derts ge fer tigt 
wur den, ist der ein fluss we stlic her sti le be merk bar; des Bi e der me i er und des Ro ko ko. der Bi e der me i er stil führt Ke lims 
mit Kränzen und sträußen in die or na men tik ein. das wird zu erst von den We be rin nen in sta par auf ge nom men, wo bei 
sich di e ser stil aus der voj vo di na auch auf Pi rot ver bre i tet hat. auf zwei Ke lims sind aufschrif ten ver tre ten; die ini ti a-
len (Kv) und der vor- und nac hna me der We be rin (mi li ca ilić). ei ni ge der Ke lims, die sich in den mu se um ssam mlun-
gen be fin den, sind voll kom men untypisch und stel len au snah men dar. 

der Ke lim hat te vor al lem in der frühen Pha se se i ner enststeh nung ei nen ausschließlich gebräuchlichen Wert. der Ke lim 
in der voj vo di na, wie un ter an de rem auch im größten teil ser bi ens, di en te hauptsächlich als Bettüber wurf, tischbe dec-
kung oder Wandschmuck. im Ze i tra um ab der mit te des 19. bis zur mit te des 20. Ja hr hun derts wird der Ke lim zum sta-
tussymbol der ser bischen fa mi lie, ge wis ser maßen  auch zum et hnischen merk mal. un se re Ke lims ha ben in za hlre ic hen 
Re si den zen ihren Platz ge fun den und ei ne fe i er lic hke it war oh ne Ke lim un denk bar. Ke lims sind auch zu ei nem teil ze-
re mo ni el ler Ri tu a le, ei nem unerlässlichen Bes tand teil der mit gift und ei nem se hr häufigen Hoc hze it sgeschenk ge wor den. 

ei ne große an zahl an Ke lims zu be sit zen war nicht nur sac he des ge sellscha ftlic hen an se hens, son dern oh ne je den 
Zwe i fel, stell te die anhäufung di e ser art von tex ti li en auch ein wirtscha ftlic hes mo ment dar. Ke lims hat ten nämlich 
in ve re in zel ten geschic htlic hen Zeiträumen (16. – mit te des 20. Ja hr hun derts) ei nen se hr ho hen ma te ri el len Wert. Be-
son de rs wa ren di e je ni gen geschätzt, die aus naturgefärbtem Garn dun kler töne ge fer tigt wa ren, was bis zur mit te des 
19. Ja hr hun derts der fall war. das Garn wur de mit natürlic hen far ben pflan zlic her und mi ne ra lischer Her kunft gefärbt, 
wes halb das Ko lo rit we ic her, mit Pastelltönen, har mo nisch zu sam men ge stellt, mit sel ten wi der set zlic hen far ben und 
nu an cen war. die er sche i nung von te er farb stof fen mit te des 19. Ja hr hun derts führ te zur de ka denz der volkstümlic-
hen Ke lim we be rei. trotz des sen wus sten geschic kte We be rin nen die bes te farb kom bi na tion für ihre Han dar be i ten zu-
sam men zu stel len und aus zuw ählen. Je de We be rin erb te be stim mte Ken ntnis se: die fer tig ke it zum We ben und färben, 
Web tec hni ken und die an wen dung be stim mter, se it je her be kan nter or na men te. Je de geschic kte re We be rin war je doch 
bemüht, ihre Ken ntnis se zu ver voll kom mnen, zu in no vi e ren und dem Ge gen stand, den sie an fer tig te, ihren persönlichen 
au sdruck zu ver le i hen. au fgrund ihrer schönheit, die aus der Har mo nie von mu stern un ter schi e dlic hen Cha rak ters in 
be son ders war men und ru hi gen farbtönen, ihrer Beständigkeit und Ge e ig net he it für un ter schi e dlic he Zwec ke her vor-
geht, wa ren un se re Ke lims auch im fer nen au sland außeror den tlich geschätzt und ein be de u ten der ex port ge gen stand.
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die or na men tik auf den Ke lims des mu se ums ist abhängig vom ver wen dungszweck (alltäglich, fe stlich, ri tu ell), vom 
Geschmack der We be rin oder der Per son, für die ge webt wur de, und kann in die ge o me trische und fi gu ra le un ter te ilt 
wer den. es ist zu be to nen, dass die We be rin nen ei ne an zahl über nom me ner mo ti ve lo ka ler, aber auch we i te rer ve bre-
i tung be he rrschten, die sie auf ihre ein zi ga r ti ge art und We i se zu sam men stell ten. ve re in zel te Ke lim be i spi e le aus den 
mu se um ssam mlun gen ze ic hnen sich durch ein Re ic htum ein zel ner de ta ils und ihre har mo nische Zu sam men set zung zu 
ei ner Kom po si tion aus. Bei der fi gu ra len or na men tik er sche i nen am häufigsten blu mi ge und we i ta us sel te ner an thro-
po morp he und zo o morp he de ta ils.

ob wohl sie sel ten sind, gibt es auch he u te We be rin nen, die di e se Kunst be he rrschen. der Weg von der tra di tion zur Ge-
gen wart ist ein Weg des er folgs. des halb darf die Ke lim we be rei als ein au sdruck des we i blic hen tra di ti o nel len Hand-
werks nicht vernachlässigt, son dern muss mo der ni si ert wer den und ne ue for men, ne ue fer ti gung stec hni ken er hal ten, 
da bei je doch die volkstümlic hen ver zi e hrun gen, mu ster und ei gen schaf ten be i be hal ten. auf di e se We i se kann ein ne u-
es mar ken ze ic hen des „ser bischen Ke lims“ geschaf fen wer den. Ge ra de das ist das Ziel der We be rin nen-ve re i ni gun gen 
in no vi sad und um ge bung. di e ses Hand werk wird he u te als Hobby, in der Re ha bi li ta tion, im schu lun ter richt, zur an-
fer ti gung ex klu si ver ein zi ga r ti ger Ge we be und bei der ar be it von de sig nern und Künstlern für die Her stel lung von ma-
te ri al pro ben an ge wandt. in un se rer stadt bes teht ein im mer größeres in te res se an der Wi e der be le gung di e ser al ten Kun-
sthand we r ke, wo rin be son ders die mit gli e der fol gen der ve re i ni gun gen ak tiv sind: Ze mlja, de ren mit gli e der ne ben an-
de ren Hand wer ken auch die tra di ti o nel le Web kunst pfle gen, Ate lje 61, das sich ne ben der an fer ti gung von Bild tep pic-
hen auch mit der aus bil dung im Be re ich We be rei be fasst, Stu dio Du dvar ski, das auch ei ne schu lung für We be rin nen 
durchführt, wie auch mir ja na mar ko vić, de ren schu lung im Rah men der We be rin nen-Ve re i ni gung No vi Sad an die hun-
dert te il neh me rin nen ab sol vi ert ha ben. Hi er pfle gen die We be rin nen, auch wenn sie an zeitgenössischen Webstühlen 
mit we i ta us größeren möglichkeiten ar be i ten, auch we i ter hin di e ses al te Hand werk und fer ti gen tra di ti o nel le oder ne-
ue Gegenstände an. es wer den er ne ut „fra uen“-Ze itschrif ten und veröffentlichungen ge gründet und he ra us ge ge ben, in 
de nen mit Ratschlägen, fac hlic hen tex ten und aus gewählten Websche mas die We be rei als Hand werk gefördert und die 
volkstümlic hen mo ti ve als die schönsten emp fo hlen wer den. 

die We be rei und stic ke rei ha ben he u te als tätigkeiten, die auch im ei ge nen He im aus geübt wer den können, ne ben 
der Be de u tung als al ter na ti ve ein nah men squ el le auch ei ne so zi o lo gische Be de u tung, da sie es der frau au fgrund ihrer 
an we sen he it im Ha us ermöglichen, sich im größeren um fang der fa mi lie und dem Ha us halt zu wid men. die mögli-
chkeiten der an wen dung von Ge we be mu stern im Rah men der an ge wand ten Kunst, vor al lem bei de ko ra ti ven de sig-
ne r wer ken, der mo de in du strie, des Kun sthand we rks sind groß und unerschöpflich und noch im mer nicht au sre ic hend 
aus ge nutzt. 

durch die We be rei, als ei nem teil der Han dar be it, brac hten die mädchen ihren gu ten Geschmack, ihre Ge wan dthe it und 
die fähigkeit der ver we bung von Gar nen, ihre Kreativität und originalität durch die ein brin gung persönlicher in no va-
ti ver ele men te in ei nen ne u geschaf fe nen Ge gen stand zum au sdruck. Zu gle ich ha ben die We be rin nen auf di e se We i se 
die tra di tion der we i blic hen Web kunst er hal ten, un ge ac htet des sen, ob es sich um or densschwe stern, non nen, fürstin-
nen, Re gen tin nen, ar me jun ge mädchen vom Lan de oder re ic he geschul te jun ge da men han del te, hin ter de nen lan ge, 
am Web stuhl ver brac hte stun den ver bli e ben sind, in de nen sie in ei ner Re i he nach der an de ren ihre Web kunst in an wen-
dung so wohl tra di ti o nel ler, als auch ihrer ganz persönlichen schönheitsgesetze schu fen.
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