
191АБАЏИЈСКИ ЗАНАТ У КРАГУЈЕвЦУ И ОКОЛИНИ ...

УДК 687.1:391(497.11)”18/19” 

Наташа Николић

АбАЏИЈсКИ зАНАт У КРАГУЈЕвЦУ И оКолИНИ 
У XIX И ПРвоЈ ПоловИНИ XX вЕКА

Занатлије и трговци су били носиоци привредног живота у вароши 
Крагујевац у XIX веку. Као представници грађанског друштва у зачетку, 
они су и настављачи турске еснафске организације у етнички промењеној 
средини и у новим друштвеним околностима, када некадашња варошица 
постаје престоница. Рад се бави разматрањем организације мешовитог 
абаџијско-трговачког еснафа у току XIX века, осамостаљивања абаџијс-
ког заната, као и догађајима који су довели до ишчезавања овог заната 
као и до његове постепене трансформације у ново занимање – кројаче 
народног (сеоског) одела. У раду су приказани алат, материјал, израда и 
украшавање одевних предмета, а извршена је и њихова класификација 
према постојећој збирци сеоске ношње из Народног музеја у Крагујевцу. 

Анализом историјске грађе, првенствено архивских докумената, у 
дијахронијској перспективи, представљен је абаџијски занат у Крагујевцу 
кроз, до сада непознате чињенице о његовој организацији и друштвеној 
улози. У раду су коришћени и други објављени извори, збирке заната, 
старе фотографије, штампа, коришћене су белешке с раније обављених 
истраживања а вршена су и нова теренска истраживања.

Кључне речи: абаџије, еснаф, чаршија, алат, материјал, производи, 
украшавање
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Увод

варош Крагујевац, била је управно-административни центар с неколи-
ко цинцарских ханова, два караван-сераја и чаршијом која се протезала дуж 
путног правца који је водио од Београда према Јагодини. Све до Кочине 
крајине 1788. године била је мирна турска варош, већином Срба, са покојим 
Јеврејином и Цинцарином, уз знатан број Цигана1. У чаршији су преовлада-
вали источњачки занати, којима су се према традицији бавили Турци: тер-
зије, туфегџије, кујунџије, екмеџије, табаци, сарачи, казаси, налбанти, бер-
бери и папуџије, а помињу се и ножари, кантарџије и мумџије. Старинским 
балканским занатима бавиле су се хришћанске занатлије: Грци, Цинцари, 
Срби и Јермени, првенствено ћурчијским и абаџијским. Главне муштерије 
варошких занатлија били су Турци2. 

Српско становништво живело је углавном на селу и бавило се сточарс-
твом и земљорадњом. Своје потребе за занатским производима скоро у пот-
пуности је задовољавало у оквиру задруге и села. У сваком селу било је са-
моуких мајстора који су се бавили одређеним занатима на основу породичне 
традиције или личних склоности, тако да су били у стању да направе све 
потребне алатке, па и кућу, без учешћа обучених мајстора.

Након Другог српског устанка, Крагујевац је постављен за седиште вла-
давине кнеза Милоша Обреновића, иако је те 1818. године имао свега 193 
куће3. Нова престоница, постепено је добијала обрисе европског града. У 
вароши су изграђене прве јавне зграде и основане институције потребне 
за функционисање политичког, војног, културног и верског живота кнеже-
вине Србије. Овакав развој су помогле занатлије које су дошле по позиву, 
из околних места и земаља из средње и западне Европе. Стране занатлије 
и Срби-пречани првенствено су долазили из Аустрије, Немачке, Чешке и 
Италије. У Крагyјевац, од краја прве деценије XIX века осим занатлија, који 
су омогућили изградњу престонице и њено функционисање, у Крагујевац је 
дошло и бројно српско становништво са села у потрази за послом. И они, 
од шегрта и калфи постају мајстори, носиоци привредног живота вароши и 
први грађански слој у вазалној кнежевини.

1 Јеремија Д. Митровић, Крагујевац до 1839. године, Београд 1933, 5, 8.
2 Тихомир ђорђевић, Архивска грађа за занате и еснафе у Србији, Српска краљевска 

академија, Српски етнографски зборник 33, Београд 1925, XXVI, XXVIII; Ј. Д. Митровић, 
Крагујевац до 1839. године, с. 5.

3 Мирослав Д. Поповић, Крагујевац и његово привредно подручје, Српска академија наука, 
Географски институт књ. 8, Београд 1956, 52.
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Настанак заната и абаџијског еснафа

Предмети од вуне, било да су ткани, ваљани или плетени познати су 
свим народима који су се бавили сточарством и израђивани су у веома дугом 
временском периоду. вишевековно трајање условило је да су се код балкан-
ских народа налазили у употреби слични одевни предмети који су се само 
разликовали по националним и локалним специфичностима: по боји, кроју 
и украсима. велике друштвене и економске промене, настале повлачењем 
Турака из ових крајева, условиле су прелазак с натуралне на робно-новчану 
привреду и омогућиле већу покретљивост становништва. С већим потреба-
ма за већ израђеном одећом појавио се и абаџијски занат.

Абаџије су занатлије које израђују одећу од сукна (на турском – аба), по 
чему и добијају име. Овај занат настаје из повећаних потреба становништва 
за сукненом одећом коју су до тада израђивале жене у домаћој радиности. 
Ткано вунено сукно у 2 и 4 нити беле или мрке боје ваљано је у ваљарицама 
– посебним зградама, или у оквиру млинова за жито. ваљано сукно било је 
непромочиво, а могло је и да се боји биљним бојама. Од њега су израђивани 
сви потребни одевни предмети: кабанице, чакшире, гуњеви и јелеци, који 
су украшавани вуненим гајтанима. Занатском израдом ови одевни предме-
ти постају приступачнији, превасходно сеоском становништву за које су и 
рађени. Абаџије израђују ове предмете од домаћег, дебљег и грубљег сукна, 
од абе и шајака, које увозе из Турске, а у мањој мери из Босне, Аустрије и 
Бугарске4. 

Занатлије су радиле, према наслеђеном турском еснафском поретку, у 
којем су стриктно одређена правила набавке сировина, производње и начин 
продаје. Ипак, владавина кнеза Милоша обележила је на специфичан начин 
и рад еснафа у Крагујевцу. Кнез је постављао старешине или потврђивао 
њихов избор, одређивао висину таксе, решавао жалбе и спорове, водио бригу 
о финансијском пословању занатлија, одређивао наднице, мешао се у приват-
не спорове5. Донео је и решење којим је одредио висину наднице за мајстора, 
калфу и шегрта, тако да се мајсторима плаћа по 5-5½, 6-6½ гроша чаршијских, 
јер међу мајсторима има ,,бољи од бољега и гори од горега“. Калфама је 
одредио надницу од 4½ гроша, а шегртима 3½ гроша6. Крагујевачком суду 
је наредио 1823. године да установи еснафе и да сваки занатлија ради само 
свој занат и да се не меша у други. Тада је основано 16 еснафа: ћурчијски, 
сарачки, табачки, папуџијски, терзијски, бојаџијски, бакалски, трговачки, 
мутабџијски, меанџијски, туфегџијски, кујунџијски, мумџијски, тутунџијски, 
налбантски и грнчарски7. Међу њима није поменут абаџијски еснаф. Он је 

4 Никола вучо, Распадање еснафа у Србији, књ. прва, Београд 1954, 222.
5 Н. вучо, Распадање еснафа у Србији, 1954, с. 8.
6 Миодраг Мика Алексић, Занати старе Јагодине до 1940. године, Аранђеловац 2004, 

30.
7 Архив Србије, Збирка Мите Петровића, 5930.
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као абаџијско-трговачки еснаф у Крагујевцу основан 21. јануара 1842. године 
и том приликом имао је 30 чланова, како према архивским подацима наво-
ди у свом делу Никола вучо8. Међутим, у документу из 1896. године пише, 
да се абаџијско-трговачки еснаф поделио с туфегџијама 1838. године и да је 
тада направљен и абаџијско-трговачки печат вароши Крагујевац9. Овај, као 
и податак да је туфегџијско-налбантско-фишегџијско-дуванџијски еснаф 
постојао у Крагујевцу још 1834. године10 говори у прилог томе да су се есна-
фи првих година након формирања удруживали и раздруживали према тре-
нутним потребама11. На тај начин је отворена могућност да је абаџијски занат 
постојао и пре 1838. године, можда у заједници с неким другим занатом или 
занатима. Потврду за то можемо тражити и у књизи Протокола или тефтеру 
абаџијског заната,12 у којој се наводе имена занатлија и време када су стекли 
звање мајстора. Иако је код неких занатлија, ова рубрика остала празна, као 
најранија година стицања звања наводи се 1830-а, за прву тројицу уписаних 
занатлија, те тако можемо сматрати да су ове године први мајстори абаџијског 
заната почели с радом у Крагујевцу. У попису из 1836. године13 у крагујевачкој 
чаршији наводи се број од 19 абаџија, за које можемо претпоставити, да су 
нови мајстори, тек стеченог звања.

Иако из преписке кнеза Милоша и терзије Атанаска Николића из Београ-
да видимо да се кнез уредно снабдевао финим одевним предметима терзијс-
ког заната, у писму из 1824. године радије препоручује учење „абаџилука“ 
или „ћурчилука“ од терзијског заната14, указујући на то да је абаџијски занат 
пружао добре могућности за зараду и живот.

Еснафско уређење

Занатлије су покушавале да реше бројне проблеме са којима су се сус-
ретали, у оквиру своје еснафске организације и неписаних правила обичај-
ног права које су наследили из времена Турака. Ипак бројни, потпуно нови 

8 Никола вучо, Распадање еснафа у Србији, 1954, с. 273.
9 Народни музеј Крагујевац, Историјско одељење, Збирка архивских докумената – 

3250/15.
10 Н. вучо, Распадање еснафа у Србији, 1954, с. 26.
11 И лицидерско-воскарски еснаф основан је 1820. године са 12 чланова а не помиње се 

међу 16 основаних еснафа три године касније. Године 1891. овај еснаф имао је 17 чланова, 
те можемо претпоставити да се ипак није угасио за три године од првог оснивања већ да је 
удружен с неким од наведених еснафа.

12 Историјски архив Шумадије, Крагујевац, Удружење занатлија Крагујевца, Тефтер ес-
нафа абаџијског из Крагујевца, 1842–1874.

13 М. Д. Поповић, Крагујевац и његово привредно подручје, с. 236.
14 Т. ђорђевић, Архивска грађа за занате и еснафе у Србији, с. 26.
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проблеми, као што су слободна трговина Аустријанаца, прилив готове ин-
дустријске робе, долазак страних занатлија који имају савременији алат који 
је омогућавао бржу, квалитетнију и јефтинију робу, изазивали су снажан от-
пор код домаћих занатлија који су покушавали да заштите своје интересе. И 
притужбе појединих заната, често једних против других, биле су свакодневна 
појава. Решавајући поједине тужбе никако се нису могли решити њихови на-
гомилани проблеми. Зато је кнез Милош 1836. године одлучио да се еснафи 
,,у добар поредак уведу“ и препоручио Совјету да се сваки еснаф придржава 
,,себи прописаних дужности“ и да Крагујевац другима буде пример15. 

Како су поједини еснафи почели сами да прописују правила и уређују 
еснафске односе, донета је Уредба о еснафима 1847. године. Њоме је про-
писано који су занати еснафски а који трговачки. У еснафе је уврштено 24 
заната, а текстилне струке били су: кројачки, терзијски, абаџијски и ћур-
чијски. Уредбом је прописано да еснаф може да оснује најмање 12 чланова, 
са подручја исте општине. Због тога се у мањим местима оснивају мешови-
ти еснафи, према сродности занатлија16. Мајстори добијају право туторства 
над шегртима и калфама, којима није прописано време за стицање звања, 
већ се то препушта процени мајстора.

Шегрти су били дечаци од 12 до 16 година који су примани на занат 
на основу договора са родитељима. Нису добијали плату, већ стан, храну 
и одећу. Радили су све послове у домаћинству мајстора, од раног јутра до 
касно увече. После неколико година, обично три, полагали би „калфенски 
испит“. Калфа је добијао плату за свој рад и учио занат најмање две-три го-
дине, а некад и дуже. Калфа је полагао „мајсторски испит“ пред комисијом, 
састављеном од мајстора и стицао право да самостално ради. 

Еснафско уређење подразумевало је добру организацију. Изабрани 
старешина еснафа биран је на период од годину дана и звао се устабаша. 
Добијао је пуномоћје од стране чланова еснафа да може заступати еснаф 
код Суда, у мањим и већим парницама; да може да покреће нове парнице 
према еснафским дужницима; да може дужницима уписати еснафску хи-
потеку, управнике над имањима која су у спору постављати и разрешавати, 
квите (потврде) издавати, поравнања чинити, новце еснафске примати, као 
и заклетве одбацивати и прихватати, како се наводи у пуномоћју мајстору 
Јеврему Николићу, абаџији из 1862. године17. Рад устабаше није био плаћен 
али је он добијао поклоне у роби приликом полагања мајсторског испита и 
у сличним приликама. 

У инвентар примопредаје из документације Абаџијског еснафа, с краја 
XIX века, уписано је:

 1. књига стара од уписа чланова абаџијских
 2. књига нова од уписа чланова абаџијских

15 Т. ђорђевић, Архивска грађа за занате и еснафе у Србији, с. XXXIII.
16 Н. вучо, Распадање еснафа у Србији, 1954, с. 11.
17 НМК, ИО, АД, 3250/19.
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 3. кутија плехана за чување печата еснафског
 4. печат жут еснафа абаџијског
 5. печат гвозден еснафа абаџијско трговачког
 6. књига партијалник
 7. књига за уписивање шегрта и калфи
 8. књига у којој се бележе решења еснафска
 9. књига дневник касе еснафа абаџијског
 10. кофер окован у коме се чувају књиге еснафске
 11. катанац са два кључа
 12. књижица прве крагујевачке задруге од улога новца
 13. књижица по којој се плаћа порез на еснаф18.

Помоћник устабаше и извршилац еснафских одлука, који је сазивао 
мајсторе на скупове занатлија, звао се чауш. Он је за сваки обављени посао 
био плаћен. Као еснафски позивар Илија Јовановић 1896. године добио је 
12 динара за тај посао19, а квиту на 15 динара је примио Обрад Радовановић, 
бивши абаџија 1898. године, као чауш и позивар20.

Еснаф је имао и Еснафски суд који је пресуђивао спорове између мајс-
тора, калфи и шегрта, у случају прекршаја еснафских правила, као и све 
кривице које су морално угрожавале углед занатлија21. Суд су сачињавали 
устабаша и неколико виђенијих мајстора. Они су изрицали казне у новцу, 
телесне казне и прилог у воску који се давао цркви22. 

Еснафска скупштина одржавала се неколико пута годишње и сви мајс-
тори су били у обавези да на њој присуствују, у супротном, плаћали су казне 
у воску. На скуповима се бирао старешина с помоћником, представници ес-
нафа у Народном суду, одлучивало се о пријему нових чланова, превођењу 
калфи у мајсторе. Одлучивало се и о сакупљању добровољних прилога у 
добротворне сврхе, нпр.: о помоћи Ужичанима, који су страдали у пожа-
ру 1862. године23; приликом оснивања Фонда вароши Крагујевац трговца 
Момчила Младеновића 1865. године, а поводом 50 година од ослобођења, 
када се одлучивало о добровољним прилозима како би се овај фонд увећао 
и омогућио школовање сиромашних ђака и удају сиромашних девојака24. 
Чланови Абаџијског еснафа дали су добровољне прилоге и за подизање ка-
пелице на месту погибије кнеза Михаила у Топчидеру 1868. године и новац 
за подизање његовог споменика 1899. године25. Еснаф је помагао и своје 
чланове, који су се обраћали за новчану помоћ приликом удаје кћерки, за 

18 НМК, ИО, АД 3250/3.
19 НМК, ИО, АД, 3250/45.
20 НМК, ИО, АД, 3250/47.
21 Т. ђорђевић, Архивска грађа за занате и еснафе у Србији, с. XXXVI–XXXVII.
22 М. М. Алексић, Занати старе Јагодине, с. 37.
23 НМК, ИО, АД, 3250/48.
24 НМК, ИО, АД 3250/27.
25 НМК, ИО, АД 3250/51, 52.
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сахрану чланова породице, за опрост камате на дуг и у разним другим при-
ликама26. 

Еснаф је имао свој печат, који је утискиван на званична акта, еснафска 
писма, дописе… Старији, абаџијско-трговачки из 1838. године имао је као 
симболе: сидро са змијом и раширеним маказама у средини; с леве стране је 
птица која седи на краку сидра, а с десне скиптар око којег су две уплетене 
змије. Печат уоквирује текст: ,,ПЕЧАТ ЕСНАФА АБАЏИСКО-ТРГОвАЧ-
КОГ вАРОШИ КРАГУЕвЦА.“ Абаџијски занат је представљен и на печату 
с раширеним маказама изнад којих је птица раширених крила, а лево и де-
сно уписане године (лево 18, десно нечитко и 7) испод којих су две гране. 
Печат уоквирује текст: ,,Еснаф Абаџијски вароши Крагујевачке“. Најверо-
ватније израђен након Уредбе о еснафима из 1847. године. 

Еснаф је имао еснафску кутију или касу, у коју је улагана годишња чла-
нарина, прилози новопримљених чланова, таксе од полагања испита, новац 
од плаћених казни и друго. Из ове кутије финансиране су прославе занат-
лијских слава, помагани сиромашни чланови и давани прилози за цркву27. 

Сл. 1. икона заштитника абаџијског еснафа Св. Атанасија

26 НМК, ИО, АД, 3250/55, 56, 57, 62, 68.
27 У документацији абаџијског еснафа из 1899. године сачуване су три верзије буџета, и на 

једној су приходи и расходи успешно усаглашени, НМК, ИО, АД 3250/49.
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Занатлије су имале свеца заштитника, чију су славу славили. Учество-
вали су у свим важним друштвеним догађајима и црквеним празницима, 
када су носили своје барјаке, које су као и икону чували у крагујевачкој 
старој цркви. Слава абаџијског еснафа је Св. Атанасије који се славио 18, а 
по новом календару 31. јануара (Слика 1). Првих година славила се у кући 
чауша на две године, како се наводи у Тефтеру абаџијског еснафа из 1857. 
године28. Чланови еснафа састали су се и 8. јануара 1878. године, ради дого-
вора о прослави патрона. Тада је договорено да су сви мајстори дужни ,,ићи 
у цркву, како на вечер, све тако и сутра дан на службу и даће се у цркву 3 ока 
воска, 3 ока зејтина, 50 грама (нечитко), и за сечење колача 25, и за водицу 4 
гроша, ђакону 12 гроша, а учитељима по 4 гроша.“ Да би све ово извршили 
чланови су били дужни да дају прилог у еснафску касу; по 2½ гроша према 
дотадашњем обичају29. 

Сл. 2. Слава абаџија 1937. године, Етнолошка збирка фотографија Е-1132

И каснијих година, када се славило по кафанама, организација славе 
била је детаљна (Сл. 2). Неколико дана раније са гостионичарем је уговара-
но ,,писмено“, врста уговора између две стране, када је дефинисан и јелов-
ник славског ручка: 

,,супа са говедином са два сала; подварак са ћуретином дебелом; печење 
од прасетине младе, дебеле; два мешпајза, са сиром и са јабукама; сваком 

28 ИАШ, Удружење занатлија Крагујевац 1847–1946, Тефтер абаџијског еснафа, 96 (35).
29 ИАШ, Удружење занатлија Крагујевац 1847–1946, Тефтер абаџијског еснафа, 125 

(46). 
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лицу за ручком по један литар вина, бела или црна; хлеба колико се потро-
ши; печења и мешпајза донеће се да има доста и неће се дизати са астала до 
8 сати истога дана увече. Оброк је погођен по 2 динара и 80 пара. За свираче 
погођен оброк износи 1.20 динара. А 17. јануара увече, при водоосвећењу, 
колико се кафа потроши платиће се 10 пара динара, а ракија шљивова и вино 
бело, или црно, по 0.80, па колико се потроши. А по истој цени платиће се 
и за дочек гостију на св. Атанасија. За салу се неће ништа плаћати. Угости-
тељ даваће на рачун еснафа само по захтеву Јеврема Николића, Михаила 
Новаковића и Трајка Костића, који су зато овлашћени. После свршене славе 
исплатиће сав учињени трошак колико изнео буде30“. У дну је потпис гости-
оничара М. Јанаћковића, који је дописао да по горњем ценовнику и погодби 
пристаје да изда ручак и то добар. Уз то, на посебном списку су чланови ес-
нафа који имају задужења на слави: ко послужује слатко, ко ракију, ко мезе, 
ко кафу итд. Одређена су и прецизна задужења за шегрте и калфе31.

Чаршија

Живот занатлија одвијао се у чаршији, која се налазила на простору од 
ћуприје, поред Муселимовог конака, до Крста. Дућани су у задњем делу 
имали радионицу, где су радиле калфе, а у наставку део за становање, иза 
којег су била дворишта са баштама, кукурузима, повртњацима, воћњаци-
ма…32 Из извештаја из 1827. године сазнајемо да је у чаршији направљена 
нова калдрма, дужине 520 аршина (360 метара), ширине 5 аршина. Године 
1836. државни Савет је наложио да се у свим српским градовима обележе и 
измере дућани и плацеви и обележе правци ширења чаршија.33 Исте године 
извршен је и попис свих знатлија. У крагујевачкој чаршији уписано их је 
336,34 а према једном непотпуном списку било је 19 абаџија, 85 терзија, 46 
ћурчија и других занатлија.35 

И о безбедности чаршије се водило рачуна. Председник Суда обавестио 
је еснаф Трговачко-абаџијски о набавци потребне опреме за гашење пожара 
1865. године. У писму каже да ,,господари дућана од механе Панте Грка, 
Танаскове механе, до камене ћуприје, рачунајући средину између кнежевог 
сокака и окружног Суда, о своме трошку набаве на сваких 12 дућана по каду, 
чакију и чабар; на сваких 24 дућана по једну кофу и сваких 48 дућана по 

30 НМК, ИО, АД 3250/94, 87.
31 НМК, ИО, АД 3250/94, 87.
32 владимир Мацура, Чаршија и градски центар, Ниш-Крагујевац, 1984, 55, 67, 68, 176.
33 М. М. Алексић, Занати старе Јагодине, с. 30.
34 Ј. Д. Митровић, Крагујевац до 1839. године, с. 42.
35 М. Д. Поповић, Крагујевац и његово привредно подручје, с. 236.
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једне мале и једне велике мердевине“36. За све је дат рок од месец дана и ова 
наредба представља први документ о заштити од пожара у Крагујевцу.

Бројни дућани од слабог материјала представљали су опасност за занат-
лије и пролазнике те је Начелство округа 1882. године процењивало стање 
зграда. Тако је наредило Јеврему Николићу, абаџији, да сруши једноспратну 
дућанску зграду и шупу у дворишту, који су од лошег материјала, рађени у 
бондруку и подупрти дирецима. Након његове жалбе решење је преиначено 
и тражи се поправка у којој се наводи да све греде темељаче поново намес-
ти, да горњи спрат-атлукану бољим и јачим дирецима утврди и осигура, а 
да дућанску стреху по регулационој линији сасече37. Овим прецизним на-
лозима показана је велика брига за безбедност и стање дућана у чаршији. 
Следеће године је формирана комисија која је прегледала трошне зграде. 

Како се број занатлија повећавао радње су се отварале и у продужетку 
првобитне чаршије и у бочним улицама. Према подацима из друге и треће 
деценије XX века највећи број радњи био је у Главној улици, коју је делом 
чинила и некадашња чаршија и у овој улици било је 228 радњи; у Јовановој 
улици 55 радњи, љубичиној 11, Молеровој 9, Црквеној 8…38 (Сл. 3)

Сл. 3. Абаџијска радња Саве М. Николића у Главној улици бр.19, Ефг-Р-81

36 НМК, ИО, АД, 3250/50.
37 НМК, ИО, АД 3250/23-24.
38 владимир Мацура, Чаршија и градски центар, с. 245.
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Сл. 4. Сеоска абаџијска радња, Ефд-238

Мањи број сеоских занатлија имао је своју радњу на селу још 30-их го-
дина XIX века. У крагујевачком округу отворени су абаџијски сеоски дућа-
ни у селима Борач 1840. године, Драчи 1844. и Новом Селу 1845. године. 
У сеоским дућанима продавали су производе својих заната и одговарајући 
материјал39. (Сл. 4) Еснафска уредба из 1847. године омогућавала је занат-
лијама да држе два и више дућана у истом месту и да отварају огранке у 
другим местима. Тако се дешавало да занатлија има једну, две радње у гра-
ду и још једну на селу али је исто тако било омогућено да има више радњи 
које нису исте струке. Абаџијску радњу у Крагујевцу имао је Милан Беса-
рић абаџија, као и бојаџијску и шпекулативну, док је у Страгарима имао 
бојаџијску радњу40. И Сретен Милојевић, абаџија имао је поред абаџијске, 
обућарску и папуџијску радњу у Крагујевцу41. 

Главни порез био је грађански данак, који су плаћали власници не-
покретних имања, занатлије и трговци. Овај данак, заједно са државним и 
општинским порезима представљао је знатно оптерећење пословању сит-
них занатлија. Због тога су често упућивали молбе за одлагање или осло-
бођење од пореза, а многи су морали принудно да продају и своју имовину42. 

39 Н. вучо, Распадање еснафа у Србији, 1954, с. 330, 344-345.
40 Н. вучо, Распадање еснафа у Србији, књ. друга, Београд 1958, 4-10.
41 Н. вучо, Распадање еснафа у Србији, 1958, 1958, с. 4-10.
42 Никола вучо, Положај ситних занатлија у доба Светозара Марковића, Музеји 11-12, 

Београд 1975, 108-109.
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Државне институције су водиле рачуна о еснафском раду и уређењу, али су 
исто тако радиле и на бризи и унапређењу здравствене заштите занатлија. 
Тако, начелник округа препоручује 1861. године оснивање Болничког фонда 
за сиромашне момке (од сваког заната), по угледу на берберски еснаф или 
да сваки еснаф оснује посебну штедионицу. Исто препоручује за слуге тј. 
шегрте, како би у случају болести добили одговарајућу негу. И председник 
Суда препоручује старешини Абаџијског еснафа да ,,нужно,, оснује Болес-
нички фонд за бећаре43. 

Попис занатлија абаџијско-трговачког еснафа из XIX века (табела на 
страни 181) у којем су мајстори уписани углавном хронолошки, од 1842. до 
1877. године, показује нам број од 154 мајстора. Уз име мајстора уписан је 
датум полагања мајсторског испита и висина усталука (новца уплаћеног у 
Еснафску касу), осим за 21 мајстора (од редног броја 4 до редног броја 24) 
код којих је ова рубрика остала празна. И други непотпуни подаци последи-
ца су цепања страница, тако да недостају спискови мајстора од редног броја: 
130 до 140 и од ред. бр. 145 до 150. И поред тога овај списак мајстора је дра-
гоцен, јер говори о томе да је неколико проглашених мајстора платило пола 
усталука, као мајсторски синови (ред, бр. 27, 39 и 102), што је била њихова 
повластица, према енафским правилима. За двојицу мајстора наведено је да 
су половину усталука платили у другом граду (Карановац, Пожаревац) а по-
ловину у Крагујевцу (ред. бр. 88 и 97), што је био услов за прелазак у друго 
место. За неколицину је, и то тек од 1865. године наведено, да су из околних 
села: Бреснице, Малих Крчмара, Церовца, Петропоља, и Гунцата (ред. бр. 
114, 123, 141-143) дошли на занат у Крагујевац. Нека презимена понављају 
се чешће и уз њих се наводи средње слово или име оца. Пример Шапоњића и 
Шуковића, указује на познати обичај да су деца са села одлазила код рођака 
у град, на занат. Први, настањени у Цветојевцу и Станову, а други из Дивос-
тина44, на списку се појављују више пута: мајстор Јован А. Шапоњић, 1856. 
године положио је за мајстора, затим Сретен Л. Шапоњић, који је положио 
1866. године и Светозар А. Шапоњић, који је положио 1869. године. И пре-
зиме Шуковић се понавља: Радоје С. Шуковић положио је 1867. године за 
мајстора, а Миленко Шуковић је положио 1877. године. У наведеним слу-
чајевима, можемо претпоставити да су синовци учили занат код стричева, 
што нам потрђују наведена презимена. Ипак морамо поменути да је често 
бивало и да се на занат одлази код ујака, што нам овај списак не може по-
тврдити. Анализирајући списак добијамо податке и о томе колико је нових 
мајстора сваке године проглашавано. Како за већину година имамо податке 
можемо рећи да је било година када нису полагани мајсторски испити, као: 
1846, 1848. и 1859, а да је у просеку полагало од 1 до 3 мајстора, ређе од 4 до 

43 НМК, ИО, АД, 3250/20-21
44 Тодор Радивојевић, Лепеница, антропогеографска испитивања, Српска краљевска 

академија, Српски етнографски зборник, књ. 15, Насеља и порекло становништва, књ. VII, 
Београд 1911, 259.
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5, а сасвим ретко од 6 до 8 мајстора годишње. Како нису посебно навођена 
занимања уз име мајстора, није могуће раздвојити абаџије од трговаца, те 
тако имати јасну представу о броју занатлија абаџијског заната. 

СПиСАК МАЈСТОРА АБАЏиЈСКО-ТРГОВАЧКОГ ЕСНАФА 
од 1830. до 1877. године45

1. Радован М. Богдановић, 1830. 32. Наум велезлић ђорђев, 1843.
2. ћира Анђелковић, 1830. 33. вилип Марковић, 1843.
3. Милован Савић, 1830. 34. Арсеније Аврамовић, 1843.
4. Милета Стојановић 35. Милоје Борисављевић, 1843.
5. ђорђе Николић 36. Милован Милетић, 1845. 
6. Риста Поповић 37. Милан Миливојевић, 1843.
7. Тривун Јоксимовић 38. Милан Нешић, 1843. 
8. Никола Миливојевић 39. Наум Марковић, 1843.
9. Станоје ђорђевић 40. Прока Мишић, 1843. 
10. Иван Маринковић 41. Стеван Радовановић, 1843.
11. Михајло Митровић 42. Милан Филиповић, 1843. 
12. Михајло велезлић 43. Игњат Митровић, 1844.
13. Неша Рајић 44. Димитрије Симеоновић, 1844.
14. Дина ђорђевић 45. Милош Лазовић, 1944.
15. вићентије влајић 46. Спасоје Милојевић, 1844.
16. Јован Нешковић 47. Милован Радичевић, 1844.
17. Димитрије Лазаревић 48. Лазар Богосављевић, 1844.
18. Стојадин ђорђевић 49. Иван Милојевић, 1844.
19. Стаменко Јовановић 50. василије вучићевић, 1847.
20. Глиша Теодоровић 51. Нићифор Михаиловић, 1847.
21. Алекса Михаиловић 52. Милош Лазаревић, 1847.
22. Милета Милојевић 53. Илија Радосављевић, 1847.
23. Антоније Ристић 54. Радоје Антонијевић, 1849.
24. Јездимир Грујић 55. Илија Аврамовић, 1849.
25. Радоје Драгутиновић, 1837. 56. Милосав Радовановић, 1849.
26. василије ђекић, 1838. 57. Урош Танасијевић, 1850.
27. Марко Андрејевић, 1839. 58. Милан Милисављевић, 1850.
28. вуле Драгићевић, 1839. 59. Радован ђорђевић, 1850.
29. Митар Милићевић, 1839. 60. Милан вуксановић, 1850.
30. ђорђе Гавриловић, 1842. 61. Марко. О. Марковић, 1850.
31. Илија Милутиновић, 1843. 62. Илија Ристић, 1850.

45 ИАШ, Удружење занатлија Крагујевац 1847–1946, Тефтер абаџијског еснафа. 
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63. Танасије Миљковић, 1850. 105. Јован Аврамовић, 1863.
64. Драгутин Милићевић, 1851. 106. Маријан Јовановић, 1863.
65. Радован Савић, 1851. 107. Панто Мојсиловић, 1864.
66. Јован ђокић, 1851. 108. Обрен Јанковић, 1864. 
67. Иван Калојевић, 1851. 109. Матија Јовановић, 1864.
68. Милован Милосављевић, 1851. 110. Антоније Огњановић, 1864.
69. Манојло Костић, 1852. 111. Крста Здравковић, 1864.
70. Никола Тодоровић, 1852. 112. Стефан Николић, 1864.
71. Мијаило Николић, 1852. 113. Јован Гавриловић, 1865.
72. Паун Савић, 1852. 114. ђорђе Арсенијевић, 1865. из Бреснице
73. Милија Миловановић, 1852. 115. Обрад Радовановић, 1866.
74. вучић М. Мирковић, 1853. 116. Сретен Л. Шапоњић, 1866. 
75. Атанасије Милутиновић, 1853. 117. Андрија Микић, 1868.
76. Петроније Филиповић, 1854. 118. Станојло Стефановић, 1867. 
77. Павле Савић, 1854. 119. Радоје С. Шуковић, 1867. 
78. Димитрије ђорђевић, 1854. 120. Јанићије ћирковић, 1868.
79. Милан Пантовић, 1854. 121. љубисав Миљковић, 1868.
80. ђорђе Савић, 1855. 122. Младен Јоксимовић, 1869.
81. Милан Настић, 1855. 123. Јеврем Милић, 1869. *из М. Крчмара
82. Радован Лазаревић (?) 124. Светозар А. Шапоњић, 1869.
83. Милош Лазаревић, 1844. 125. Стеван Петровић, 1869.
84. Милан Стојадиновић, 1856. 126. Алекса Стефановић, 1869.
85. Јован А. Шапоњић, 1856. 127. Милан Секулић, 1869.
86. Радосав Милетић, 1856. 128. Милован Недић, 1869.
87. Арсеније Јов. Нешков, 1856. 129. Јеврем Стојановић
88. ђорђе Јовановић, 1856. из Карановца 126. Алекса Стефановић, 1869.
89. Илија Николић, 1856. 127. Милан Секулић, 1869.
90. Лука Зечевић, 1856. 128. Милован Недић, 1869.
91. Димитрије ђорђевић, 1856. 129. Јеврем Стојановић
92. Петар Бојић, 1857. недостају бр. 130-140
93. Јеврем Николић, 1857. 141. ђорђе вучковић, 1872. из Церовца
94. Јаков Радивојевић, 1858. недостају бр. 130-140
95. Јован Неговановић, 1858. 141. ђорђе вучковић, 1872. из Церовца
96. владимир Сарамандић, 1858. 142. Јован Дмитровић, 1872. из Петропоља
97. Милан Костић, 1860. из Пожаревца 143. Милован Сремчевић, 1873, из Гунцата
98. Павле ђокић, 1861. 144. Тодор Гачић…
99. Сретен Петровић, 1861. недостају бр. 145-150
100. василије Глишић, 1861. 151. Сретен М. Петковић, 1876.
101. Алекса в. Петровић, 1861. 152. Грујица Арсенијевић, 1876.
102.Јован Спалајковић, 1862. 153. Алекса Мијалковић, 1877.
103. Миленко Петровић, 1862. 154. Миленко Шуковић, 1877.
104. Милован Цветић, 1863. 
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Списак од 154 мајстора допуњен је списком мајстора из каснијих доку-
мената, која се односе на период друге половине XIX века46. На овом списку 
је уписан 101 мајстор, а уз нека имена уписани су и градови из којих долазе 
и у које одлазе наведени мајстори. И на овом списку имамо карактеристична 
презимена која се понављају. Тако, се Милета Спалајковић помиње под ред. 
бр. 47. а његов син Радоје Милете Спалајковића под ред бр. 85. И на прет-
ходном списку је под ред, бр. 102. Јован Спалајковић, положио за мајстора 
1862. године. Уз ова, бројна су понављања и других, не тако ретких прези-
мена међу овдашњим становницима.

1. Милан Питић 28. ђорђе Костић
2. Илија Мијатовић 29. Апостол ђорђевић
3. Јован Станић 30. Милосав ђорђевић
4.Стаменко Јовановић 31. Драгутин С. Милорадовић
5. Крста Јовановић 32. Максим Николић 
6. Петар Стефановић 33. Младен Стојановић
7. Илија Јовановић 34. Радоје Драгутиновић
8. Сретен Милојевић 35. љубиша Јовановић
9. Димитрије П. Николић 36. Здравко Урошевић
10. Милош Павловић 37. ђорђе ђурић 
11. Јован Милојковић 38. ђорђе васић
12. Алекса Мијовић 39. Милосав Петровић
13. Коста Милојевић 40. воислав Милошевић
14. Сретен Казаковић 41. Милета Сретеновић
15. Мијаило Милорадовић 42. Милан ђорђевић
16. Грујица Гојковић 43. веселин Јоксимовић
17. Марко Павловић 44. Мијаило вељковић
18. Трајко Костић 45. ђорђе васикић
19. Лазар вукомановић 46. Живан Планић
20. Мијаило Наумовић 47. Милета Спалајковић
21. ђурђе Луковић 48. Неша Рајић
22. Коста Новаковић 49. Радоје Драгутиновић
23. Аксентије ђусић 50. Марко Андрејевић
24. вуле Миленковић 51. вуле Драгићевић
25. Светозар Глигоријевић 52. Милан Миливојевић
26. Марко Стефановић 53. Стеван Радовановић
27. Мијаило Новаковић 54. Милош Лазаревић

46 НМК, ИО, АД 3250/5 недатирано; 3250/19 из 1862. г.; 3250/31 недатирано; 3250/51 
из 1868. г.; 3250/53 недатирано; 3250/55 из 1897. г.; 3250/61 из 1860. г.; 3250/61 из 1860. г.; 
3250/67 из 1900. г.; 3250/77; 3250/78; а. д. 3250 /77-78 недатирано; 3250/79 из 1897. г.; 3250/80 
из 1897. г.; 3250/82-83 недатирано; 3250/84 из 1900. г.; 3250/85 из 1899. г.; 3250/100; 3250/113 
из 1868. г.; 3250/117 из 1863. г.; 3250/119 из 1864. г.; 3250/122 из 1864. г.; 3250/136 из 1899. г.
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55. Радоје Шапоњић 79. Младен Банковић (Трстеник)
56. Милан Басарић 80.Стеван Прокић
57. Радован ђорђевић 81. ђорђе Басарић (Чачак)
58. Марко Марковић 82. Светозар Глигоријевић
59. Илија Ристић 83. Милета Сретеновић
60. Драгутин Милићевић 84. Милош Јовановић (Рековац)
61. Јован ђокић 85. Радоје Милете Спалајковића
62. Иван Калојевић 86. Иван Милојевић
63. Милован Брзаковић 87. Милан Настић
64. Димитрије ђорђевић 88. Лука Зечевић 
65. Радован Лепојевић 89. Лазар Миловановић
66. Станко Јеремић 90. Лука Стаиковић
67. Јован Станић 91. Милун вељковић
68. Лука Зечевић 92. Павле Прокић
69. владимир Сарамандић 93. Недељко Маријановић
70. Арсеније Нешковић 94. Милета Сретеновић
71. Јован Бошњак 95. Милош Јовановић
72. Мијаило Јоксимовић (у Ниш) 96. Милорад ђорђевић
73. Грујица Арсић (у Бању код А.) 97. вучић (вуле) Мирковић
74. Мијаило вељковић (Параћин) 98. Јован Аврамовић из Бруснице
75. Лука Стојовић 99. Матија Јовановић
76. Милун вељковић 100. Антоније Огњановић
77. Павле Прокић 101. војислав Милошевић
78. Недељко Марјановић ( Бг.)

На размеђу векова

Године 1895. у Крагујевцу су постојала три мешовита трговачка еснафа: 
трговачко-терзијски, трговачко-болтаџијско-бакалски и трговачко-абаџијс-
ки (годину дана раније имао 65 чланова). Како је њихово постојање било 
противно Уредби о еснафима из 1847. године начелник округа обавештава 
старешине ових еснафа, да сазову скупштине и да донесу решење о подели 
еснафа на: болтаџијски, бакалски, терзијски и абаџијски47. Два месеца 
касније, 10. септембра, Начелство округа доноси решење, да се укину ме-
шовити и образују засебни еснафи и предлаже да се чланови кројачке стру-
ке, ако их нема 12, придруже терзијском еснафу48. 

47 НМК, АД, 3250/10.
48 НМК, АД, 3250/11.
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Абаџије, у марту следеће 1896. године, обавештавају да не желе да 
образују заједнички еснаф са терзијама, јер имају више мајстора од њих: 
,,истина да сви не раде на лицу чаршије, већ неки и код куће – но никако 
нису ради да овај еснаф напусте и пређу терзијама, а највише зато што имају 
свој барјак, икону и кандило у цркви и свога патрона, славу коју славе сва-
кад 18. јануара (31. јануара по новом календару), па то желе одржати“49. До 
раздвајања и оснивања самосталног абаџијског еснафа дошло је исте, 1896. 
године, што нам потврђује и инвентар примопредаје ствари и докумената 
које је примио нови старешина еснафа од старог. У том документу од 11. 
марта 1896. године, под ред. бр. 16. наведен је акт Окружног начелства о 
подели еснафа. Десетак година касније у Гласачком списку грађана50 број 
абаџија је 26.

Крајем XIX и почетком XX века, све је већа потреба за трансформацијом 
еснафске организације. Индустријска производња узела је маха и омогућила 
јефтиније производе. Увоз стране робе је повећан и многи стари занати губе 
своју сврху: кујунџије, туфегџије, мутабџије, мумџије, налбанти, фишегџије, 
сапунџије… полако нестају. Истовремено, појављују се бројни нови занати: 
опанчарски, браварски, стаклорезачки, штампарски, књиговезачки, месар-
ски, кобасичарски, бонбонџијски и други. Осавремењен је начин рада код 
многих заната, увођењем машина у процес производње. Нови занати почињу 
да потискују старе: уместо терзија, абаџија и ћурчија, све је више кројача 
мушког и женског одела. Како су занати текстилне струке сродни међусобно 
и имају исти алат а различите врсте материјала, мајсторима је било лако 
да израде одевни предмет из сродне струке. Тако крагујевачки кројачи 
1924. године пишу Еснафској управи против абаџија који се прихватају 
кројачког посла за који немају квалификације51. И Еснаф свију заната варо-
ши Крагујевац пише Занатској комори у Београд да овдашње ,,абаџије поред 
сукненог одела и одела од шајака узимају дебљи штоф и шију и панталоне, 
капуте и прслуке већином од шајака или другог пунијег штофа, а све на 
штету мајстора кројача“52. Постепено долази до већег раслојавања између 
занатлија, између мајстора с једне и калфи, шегрта и мајстора с друге стра-
не, који немају средстава да отворе сопствену радионицу. 

У Београду је још 1887. године основан Занатлиски савез с циљем 
да штити права занатлија у земљи (у време када абаџијски радници раде 
од 5 сати ујутро до 21 увече), а исте године покренут је и лист ,,Српски 
занатлија“, који следеће године обавештава о оснивању месних одбора у 
Србији53. У Крагујевцу је 1892. године Савез одржао ванредну скупшти-
ну и расправљао о захтевима које занатлије треба да поставе пред Народну 

49 НМК, ИО, АД 3250/15.
50 НМК, ИО, АД, 1957, Гласачки списак грађана града Крагујевца за 1908. годину.
51 ИАШ, Удружење занатлија Крагујевац, 1847-1946; 1912-1925, И.
52 ИАШ, Удружење занатлија Крагујевац, 1847-1946; 1912-1925, И.
53 М. М. Алексић, Занати старе Јагодине, с. 89.
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скупштину54. Проблеми занатлија решавају се Законом о радњама из 1910. 
године, који је организовао еснафе не по струковном, већ по територијалном 
принципу. Тада је регулисано и радно време у занатским радионицама. Ипак, 
Први светски рат је готово уништио занатлије, јер је после рата преостало 
свега 10 до 15% занатских радионица55. Након рата, побошљањем друштве-
них и привредних прилика омогућено је напредовање занатства. Мајстори 
упошљавају већи број радника. Напушта се феудална традиција и прихвата 
капиталистички начин рада, производње и пласман робе. Абаџијске ради-
онице упошљавају већи број радника, који се у зависности од ангажмана 
називају: годишњаци који раде за годишњу плату, месечари, који раде по 
уговору на месец дана и парчетари, који раде по комаду56. 

У првој половини XX века у Крагујевцу је било 88 мајстора абаџија, а 
у околним селима 32 мајстора. Уз нека имена наведена је и адреса радње. 
Коришћени су различити извори за утврђивање броја занатлија у овом пе-
риоду и наведени су хронолошки у табели која следи:

АБАЏИЈЕ У КРАГУЈЕвЦУ 
у XX веку1

19082 1912 1921-23 19253 1929-31 1935-36 1939-41

Аранђел Аничић +
Благоје А. Павловић +
Благоје Поповић +
војин Радојичић +
Димитрије Радовановић +
Драгутин Милорадовић +
ђорђе Панајотовић +
Живота Михајловић +
Живота Станисављевић +
Јеротије Павловић +
Миленко Р. Петровић +
Милоје Јањић +
Мирослав Михаиловић +
Обрад Косовац +
Сава Петровић +
Сретен Поповић +
Сретен Миливојевић +
Стеван Колаковић +
Трајко Костић +
Чедомир Ж. Палуга +

54 М. М. Алексић, Занати старе Јагодине, с. 91.
55 М. М. Алексић, Занати старе Јагодине, с. 110-111.
56 М. М. Алексић, Занати старе Јагодине, с. 113, 124.
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 Благоје Павловић,  
Цара Николе 3

+ + + +

Груја Гојковић + + +
 Драгомир, Ј. Тошић, 
Ц.Николе 19

+ + + +

 Драгољуб Мајсторовић,К.
Петра 97

+ + + +

 Драгутин Стојановић + + +
 Живко Златановић + +
 Здравко Урошевић + +
Илија ђоковић + +
Сава Николић, Краља 
Петра 19

+ + + + +

 Срећко Стефановић +
 Сретен П. Милојевић +
 Гојко Стаменковић, 
(кафеџија)

+ +

 Коста Милојевић + +
 Александар Здравковић, 
Душанова

+ +

 војислав Аксентијевић + +
 Илија Петровић +
 Милован Миловановић, 
Јованова

+ + +

 Милован Костић +
 Петар Д. Делић + +
 Станоје С. Милојевић, Ц. 
Николе

+ + +

 Сретен Лукић +
 Живојин Кандић, Молерова + +
 Милисав Костић +
 Никола Златановић, 
Палилула

+ + +

 Обрен Каровић, Главна ул. + + +
 Петар Миливојевић + +
 Светомир Симић + +
 Чедомир Павловић, Главна 
ул.

+ + +

 Адам Стефановић, Палилуле +
Драгослав Михаиловић, 
К.Мих. 39 (Јованова)

+ + +

Радивоје Пантовић, К.Мих. 
37 

+ +
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 љубомир Аврамовић, 
К.Петра 87

+ +

 Радисав Филиповић, К. Ал. 
12-14

+

 Милован Милановић + +
 Коста Тодоровић, до 
Општине

+

 Живко Десивојевић, Главна 
ул.

+ +

 Радомир Миљковић +
 Коста Милановић +
 Милентије ђокић, К. Мих. 
65. 

+

 Милун Росић, К. Михаилова 
75. 

+

 ћура ћорђевић, К. Петра 
91.

+

 љубомир Аврамовић, 
К.Петра 87.

+ +

 ђорђевић и ђокић, Главна 
ул.

+

 Радомир Живковић, 
Палилуле

+

 Мирко Митровић, Јованова +
 Богдан Петровић, Главна ул. +
 Драгомир Пешић, Јованова +
 Миленко Милосављевић + +
 Димитрије Максимовић + +
 василије васиљевић, 
Ј.Ристића 4

+ +

 Радослав Младеновић + +
 Света Јовановић +
 Миливоје вуловић +
 Александар Јевтић, К. 
Петра 83 

+ +

 Миодраг Николић +
 Николић и Јовановић +
 Александар Стефановић +
 Станимир Стојановић +
 Тиосав Радивојевић +
 Марисав Тарановић +
 владислав М. Јовановић +
 Миладин Арсенијевић +
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 Драгољуб Костић +
 Светолик Стојановић, Ј. 
Ристића 4

+

 Животије Николић, К. 
Петра 19

+

 вељко Димитријевић, 
Масарик. 2

+

 Нестор Миловић, кно4 
К.Петра 83

+

 Светислав Манасијевић, 
кно

+

АБАЏИЈЕ У ОКОЛИНИ 1908 1912 1921-23 1925 1938 1935-36 1939-41

веселин Миловановић, 
Баточина

+ +

 Јосиф Радосављевић 
Планић, Бат.

+

 љубомир Јоцић, Брзан + +
 Милосав Петровић, 
Дивостин

+ +

 Радоје П. Јаковљевић, 
Баточина

+

 Милан ћорђевић, Чумић + +
 Јанко Радовановић, Љуљаци + +
 љубомир Јоцић, Брзан +
 Богдан М. Петровић, 
Баточина

+

 ђорће Новаковић, Брзан +
 Миладин Марковић, Трнава +
 Чедомир Петковић, 
Опланић

+

војислав Игњатовић, 
Баточина

+

Радивоје Пантовић, Кнић +
Божидар Николић, Ресник +
Здравко Стефановић, Чумић +
Јован Матејић, Лапово +
 Миладин Петронијевић, 
Рача

+

Милан Михајловић, Рача +
 Живадин вељковић, Рача +
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 љубисав Стојановић, Вучић +
 Милоје ђорђевић, Сипић +
 Радован Костић, Губеревац +
 Живојин Јозић, Сепци +
 Марко Миљковић, Бошњане +
 Никола Јовановић, Д. 
Сабанта

+

Тодор Ковачевић, Лужнице +
 љубиша Јеремић, Брњица +
 Теофан Урошевић, Ресник +
 љубисав М. Милојевић, 
Брзан

+

 Радојица Ерић, Опланић +
 Лазар Милојевић, Ресник +

(1) ИАШ, Начелство округа Крагујевачког 1839–1931: Удружење занатлија Крагујевца 
1847–1946.

(2) НМК, ИО, АД, 1957, Гласачки списак града Крагујевца за 1908. годину.
(3) Божидар Ст. Анђелковић, Путовођа кроз Крагујевац, Крагујевац 1925.
(4) КНО – кројач модерног одела.

Ишчезавање заната

Борба занатлија против бесправног рада и у граду и у селима трајала 
је више деценија. За већину предмета из збирке Сеоска ношња, постоје по-
даци о мајстору који је израдио наведени одевни предмет и место израде. 
Из табеларног прегледа само се два мајстора с наведеног списка налазе на 
списковима занатског удружења и у званичним документима. То су Нестор 
Миловић и Радослав Младеновић. За остале можемо претпоставити да су 
се бесправно бавили занатом, а за мајсторе на селу, да им је занат био до-
пунско занимање, поред пољопривреде, којим су се бавили у зимским ме-
сецима, као и то да је међу њима био и одређен број самоуких занатлија. Уз 
име одређеног мајстора стоји назив: шнајдер, терзија и абаџија али он са 
сигурношћу не одређује право звање мајстора и може бити надимак.

Списак абаџија и других мајстора који су израђивали одећу абаџијског 
заната је 12 мајстора у Крагујевцу и 36 у околини:
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АБАЏИЈЕ И ДРУГИ МАЈСТОРИ У КРАГУЈЕвЦУ 

абаџија Нестор Миловић јелек, антерија, чакшире
шнајдер владислав ђукић јелек
владислав Петровић јелек
абаџија Радослав Младеновић јелек
терзија Тајсић јелек
Милован Радојевић чакшире
абаџија васа фермен
абаџија Миливоје ћирковић шајкача
абаџија Милосав Гвозденовић либаде
абаџија Јоца (Јован ) Недељковић либаде
абаџија Милош памуклија
абаџија Будимир Нешовић антерија, фермен
АБАЏИЈЕ, ТЕРЗИЈЕ, КРОЈАЧИ НАРОДНОГ ОДЕЛА и ШНАЈДЕРИ У 
ОКОЛИНИ КРАГУЈЕвЦА

Милан Ристић Аранђеловац, антерија, фермен
абаџија васковић Баре, јелек
абаџија вукашин Белушић, јелек, антерија, фермен
Радован Костић Борци, фермен
Петар Степановић велики Шењ, либаде
Боривоје Средојевић враћевшница, блуза
Мајстор Бошко Гривац, јелек
Живота Ерић Горња Црнућа, фермен
Борисав Јеленић Горња Трнава, фермен
абаџија Тадић Горњи Милановац, шубара
војислав Нешић Горња врбава, јелек женски
Синиша Јовановић Дивостин, антерија, фермен
шнајдер Миле Ристић Драча, антерија, фермен
шнајдер Миле ћурчић Драча: јелек, антерија,
абаџија Јова Милекић Жабари, Топола, либаде
абаџија Антоније Банковић Коњуша, зубун женски, јелек
абаџија Миле, Корман зубун женски
абаџија Милован Кутлово, зубун женски
абаџија Илија Стокић Кусовац, памуклија женска
абаџија Драга Живановић Лужнице, зубун женски
абаџија Милоје Наталинци, либаде
шнајдер Стојан Радовановић–Акмаџич Пајазитово, зубун женски
самоуки мајстор Милан Планић Претоке, јелек
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терзија, Пожаревац јелек
терзија Пожаревац либаде
Градимир вучићевић Рамаћа, зубун женски
абаџија Градимир вучићевић Рамаћа, зубун женски
Милосав ђорђевић, Ресник, зубун женски
абаџија Теофил, Ресник, зубун женски
абаџија Милоје ђорђевић Сипић, зубун ж., јелек, антерија, чакш.
терзија Миливоје ћирковић Топоница, јелек
абаџија Милисав Милисављевић Честин, јелек
Богдан Андрић, Честин зубун женски
абаџија Милорад ђурић Шљивовац, зубун женски
Анка Поповић, Шуме Наталинци, либаде
терзија вукман Николић непознато место, јелек

 

Сл. 5. Диплома из 1952. год. кројача народног одела

Крагујевац је имао Стручну продужну школу, коју је сваке године 
похађао знатан број ученика (шегрта). Од 1912. када је било 150 ученика до 
1940. године, тај број се повећао на 1025 ученика. Удружење занатлија ор-
ганизовало је и течајеве, те је тако 1938. године одржан курс и за кројаче57. 
Крајем треће деценије XX века, терзијски и абаџијски занат обједињује ново 

57 М. Д. Поповић, Крагујевац и његово привредно подручје, с. 247.



215АБАЏИЈСКИ ЗАНАТ У КРАГУЈЕвЦУ И ОКОЛИНИ ...

занимање – кројач народног одела (Сл. 5). Ове занатлије израђују одећу, 
коју су кројиле и шиле и терзије и абаџије. Они користе материјале и начин 
украшавања карактеристичан за оба заната. Финије материјале – сомот и 
чоју користе из терзијског а шајак и сукно из абаџијског заната, као и срму, 
вунене и свилене гајтане. Кројачи народног одела наставили су да израђују 
традиционалну одећу у наредним деценијама, али сасвим спорадично и 
највише за потребе културно-уметничких друштава. Нове друштвене потре-
бе брзо су их преоријентисале на нове моделе и материјале: капуте, сакое, 
микада, прслуке и панталоне од штофа, док је шајкачу заменио качкет. 

Сл. 6. Занатски дом

Године 1939. завршена је изградња Занатског дома (Сл. 6) према пројекту 
архитекте Радета Милосављевића. У једном крилу зграде била је занатска 
школа, а у другом делу биле су просторије 12 занатских секција, од којих је 
текстилну струку обједињавала кројачка секција58. 

Почетком Другог светског рата, Крагујевац доживљава октобарску 
трагедију у којој је стрељано 2796 људи, од тога 859 занатлија у граду и 29 у 
околним селима; укупно 888 занатлија59. У списку стрељаних наведено је 30 
кројача и тројица абаџија. Како се не помињу терзије, кројачи народног оде-
ла, кројачи женског рубља и кројачи белог рубља, претпоставка је да су сви 
обједињени под заједничким именом кројач. већ следеће године из Списка 

58 верољуб Трифуновић, Појава модерне архитектуре интернационалног стила у 
Крагујевцу између два светска рата, Станишта, Крагујевац 1991, 66.

59 Станиша Бркић, име и број, Спомен парк крагујеавчки октобар, Крагујевац 2007, 133.
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занатских радњи наводи се да је пре рата било 50 радњи кројача народног 
одела (абаџија и терзија), да је наведене 1942. године било 55 правних и 20 
бесправних, односно непријављених радњи60. И следеће, 1943. године упи-
сане су 54 радње у граду, са 14 помоћника и 23 ученика61.

После 1945. године опао је број приватних занатских радионица, а ис-
товремено основано је више задружних занатских радионица. Кројачка за-
друга у Крагујевцу основана је 1946. године62. У Рачи је основана Абаџијска 
кројачко-прерађивачка задруга ,,Обнова“ чији се фонд чува у Архиву 
Шумадије, а у Баточини, крајем исте године основана је абаџијско-кројачка 
задруга ,,Пролетер“, у коју се уписао већи број пуноправних мајстора63. 

материјал и алат

Одећа сеоског становништва махом је израђивана од сукна домаће 
производње, тканог у 2 и 4 нита, ваљаног и бојеног биљним бојама: црно у 
јасеновој кори, мрко браон у јововој кори64. Због великих потреба за овом 
врстом одеће, аба, сукно и шајак увожени су и из околних земаља, одакле се 
увозила и готова одећа. 

У абаџијским дућанима на рафовима је осим готових производа била 
изложена и друга роба. Занатлије из Крагујевца су више деценија биле у 
мешовитом еснафу са трговцима, а коју су робу продавали, уз своје про-
изводе, видимо из примера абаџијског еснафа у Београду: изјашњавајући 
се о врсти трговине коју обављају уз занат, абаџије вароши Београд 1841. 
године наводе у Правилнику о раду, да продају: белу и црну абу, сукно бело 
и црно, крпе реснате, различит шивен еспап, сукнени, од шајака и од абе, 
вунене гајтане, различите боје, бели и црни конац, сурдум немачки, ћилиме 
велике и мале и сирџада, дебело платно и шивене кошуље, које се из Турске 
доносе и осим овога и ручни рад с којим се у занату занимају65. Еснафи су 
набављали сировине, па су их потом препродавали занатлијама на равне 
делове или према њиховој потреби. Саме занатлије нису смеле да купују 
сировине мимо знања еснафа66.

Од абе, дебелог, грубог сукна, израђиване су кабанице, црвене боје. 
Увожена је из Самокова у Бугарској и највероватније из банатских места, 

60 ИАШ, Удружење занатлија Крагујевца, 1847-1946; 1939-1946, IV.
61 ИАШ, Удружење занатлија Крагујевца, 1847-1946; 1939-1946, IV.
62  М. Д. Поповић, Крагујевац и његово привредно подручје, с. 255.
63  Светлост, бр. 5, Крагујевац 31. јануар 1947.
64 Невенка Бојовић, Абаџијски занат у Чачку, Зборник радова Народног музеја XI, Чачак 

1981, 133.
65 Т. ђорђевић, Архивска грађа за занате и еснафе у Србији, с. 184.
66 М. Д. Поповић, Крагујевац и његово привредно подручје, с. 237.
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Сибиња и Брашова, у којима су била највећа складишта67. Од сукна мрке боје 
израђивани су: гуњеви, гуњићи, чакшире, дизлуци, за мушкарце и зубуни и 
јелеци за жене, а женски дугачки зубуни израђивани су од небојеног, белог 
сукна. Од шајака, тањег и финијег сукна, углавном браон боје, ређе там-
но зелене, израђивани су мушки јелеци, антерије и фермени, као и женски 
јелеци, а од сивкастог шајака шајкаче68. Чоја, као финији, мекши и скупљи 
материјал, почиње да се користи у широј употреби, након Првог светског 
рата, за израду фермена и антерија. 

Абаџијски занат обављао се у радионици, која се налазила иза дућана, 
постављеног према лицу чаршије. Дућани су били груписани у већим мести-
ма, па би се цела улица називала по њима. У Крагујевцу, абаџијски дућани 
нису били груписани, већ су се налазили по целој чаршији. У абаџијској ради-
оници постојао је издигнути дашчани део на којем су занатлије седеле прекр-
штених ногу и шиле. Изнад њих висила је петролејска лампа и осветљавала 
добар део јутра и вечери јер се рад одвијао и по 16 сати дневно. У углу је 
постојало ватриште на којем се грејала пегла-утија. Пеглало се ногом, пре-
ко басаџика, дрвене дашчице која се држала са горње стране, да табан не би 
изгорео. Материјал је мерен дрвеним или металним аршином, чија је дужина 
износила 0,666 м, а сечен је великим, гвозденим маказама. Шило се помоћу 
челичне игле уз помоћ напрстка, који је имао рупу на врху и штитио прст од 
убода. Користио се турски конац за украсе с гајтанима или домаћи, од тежине. 
Да се не би упредао и кидао, пре шивења конац се воштио, премазивао чистим 
воском. Закачка је служила приликом веза гајтаном, да материјал не би кли-
зио. То је сукнена трака са украшеним врхом и малим џепом у којем се држао 
напрстак, на оба краја је имала кукицу за качење. шило је употребљавано за 
пробој сукна, при прошивању гајтаном, а одевни предмети распеглавани су на 
дасци дужине 80 цм заобљеног врха, која се звала колтахта69.

До осавремењивања заната дошло је увођењем ручних машина за 
шивење, које се појављују последњих деценија XIX века. Увођењем гвоз-
дених пегли на жар или ћумурача, крајем XIX века, знатно је олакшано 
пеглање и распеглавање рукава и ногавица. Такође, новина која није била радо 
прихваћена односила се на увођење нових метричких мера крајем XIX века, 
када је аршин замењен метром. А кројење ,,од ока“ заменили су дрвени лењир 
шнитови почетком XX века. (ПРИЛОГ бр. 1. Алат абаџијског заната)

67 љиљана Бељкашић, О абаџијском занату у Сарајеву, Гласник Земаљског музеја у 
Сарајеву, свеска 11, Сарајево 1956, 149.

68 Шајкаче су из војне одеће прешле у свакодневну употребу. Сматра се да је кнез Ми-
хаило купио 50 000 шајкача од Аустрије, за потребе народне војске. Била је то граничарска, 
шајкашка капа, касније позната као шајкача. Прављена је од сиво плаве чоје од 1870–е, а од 
1876. године постала је загасито плаве боје; Душан Бабац и Чедомир васић, војне униформе, 
Каталог, Службено одело у Србији, Историјски музеј Србије, Београд 2001, 79, 80, 84.

69 видети у Н. Бојовић, Абаџијски занат у Чачку, с. 133–136; Даница ђокић, Занати у По-
жаревцу крајем 19. и почетком 20. века, каталог, Народни музеј Пожаревац, Пожаревац 1996, 
18, 19; Станоје М. Мијатовић, Занати и еснафи у Расини, СЕЗ, СКА XlII, Живот и обичаји 
народни, књ. 17, Београд 1928, 81, 82. 
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дрвени аршин Е-218  метални аршин Е-802

            
маказе Е-1389   маказе Е-3188 шило Е-189  напрстак Е-820

  
лењир шнит за чакшире Е-3576 пегла на ћумур Е-3278 утија Е-3271

 
колтахта Е-3267  шиваћа машина и-797

Прилог 1. Алат абаџијског заната 
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Врсте одеће, израда и украшавање

Абаџијски производи, према Збирци сеоске ношње, која је оформљена 
поклоном и откупом у периоду од преко 50 година, на територији централне 
Шумадије, а превасходно у подручјима Груже, Лепенице, Јасенице и делом 
Левча су: 

Кабаница – од црвене абе, облика широког огртача са капуљачом, изо-
бичајена из употребе још у XIX веку.

Мушки гуњ – израђиван је од мрког сукна, дужине до испод кукова, с 
дугим рукавима и пешевима који се преклапају; има два џепа. Најчешће ук-
рашен црним вуненим гајтаном уз ивице. Постављен памучном тканином.

Мушки гуњић – јелек од мрког сукна, отворен, без рукава, дужине до из-
над струка. Украшен црним вуненим гајтаном по ивици у неколико редова, 
постављен памучном тканином. Осим гуњића широко су распрострањене 
и друге врсте јелека, као што су грудњак, чији се скутови преклапају и за-
копчавају, зубун који може бити и отворен али и са преклапањем. Сви осим 
терминолошке разноврсности имају и варијације у кроју које се односе на 
убачена 2 клина ради ширине или разрез на куковима, изрез око врата, од-
ређени број редова и боју украсних гајтана уз ивице. Израђивани су од мр-
ког сукна, зеленог шајака, плаве и црне чоје.

Чакшире – од мрког или тегет шајака, црног сукна или тамно плаве 
чоје, широких ногавица и са испустом са стране, сужене су око листова и 
при дну разрезане. Могу имати пачалуке, који су украшени редовима црног 
гајтана. Старији тип чакшира су потурлије, широке и набране, а од колена 
наниже тесне, украшене црним или љубичастим гајтаном уз ивицу.

Дизлуци – су врста доколеница од сукна. Ношени су преко панталона, 
испод колена. Закопчавани су копчама, а ивице су украшене редовима црног 
гајтана.

Антерија и фермен – од мрког или зеленог шајака, плаве, црне, љуби-
часте или маслинасте чоје, као и мрког сукна. Антерија је кројена до кукова, 
дугих рукава и скутова који се преклапају и закопчавају, најчешће с једним 
џепом у висини груди. Фермен је јелек, дужине до струка, отворен и богато 
украшен гајтаном. Ношени су у свечаним приликама и на празнике. Није 
било могуће наручити код абаџије антерију без фермена, већ у пару или 
само фермен70. 

Мушка блуза – од плаве чоје, кројена до струка и дугих рукава, украше-
на црним свиленим гајтаном, са скутовима који се преклапају.

Женски зубун од белог сукна без рукава, дужине до испод колена, отво-
рен, са или без клинова, богато украшен вуненим кићанкама, апликацијама 

70 Казивач Бранко Милановић, рођ. 1922. године у Кикојевцу, кројач народног одела.
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од чоје црвене и црне боје, као и шљокицама и срмом престао је да се 
израђује крајем XIX века.71 

Женски зубун – јелек, од сукна мрке или црне боје, дужине до струка, без 
рукава, закопчава се и има крагну. Најчешће има проширење у виду 2 или 3 
клина. Уз ивице украшен редовима гајтана разних боја, срмом и шљокицама. 
Може имати 2 џепа. (ПРИЛОГ бр. 2. Фотографије сеоске ношње из Збирке 
Етнолошке фотографије)

Услед смањене потражње за производима одевања традиционалних за-
ната, почетком XX века мајстори абаџије и терзије, преузимају једни други-
ма муштерије и мешају се у послове кројачког заната. Касних 30-их година 
XX века долази до њиховог обједињавања у звању – кројач народног одела, 
којим је мајстору омогућено да израђује одећу и од сукна и од финијих ма-
теријала, које су по правилу до тада израђивале терзије, користећи сомот, 
атлас, кадифу, као и срмени гајтан за украшавање. Али и пре обједињавања 
заната многи мајстори абаџије израђивали су женске јелеке, од шајака, цр-
ног, зеленог и тегет свиленог сомота. Јелеци су дужине до изнад струка, 
без рукава, дубоког срцоликог изреза око врата и закопчани копчама. Ук-
рашени су љубичастим свиленим гајтаном, срмом, а понеки и шљокицама. 
Постављени су памучном тканином. 

Искројени комади везу се техником пришивања на подлогу, тако што је 
под сукно постављен крући папир, који је уфирцан и не помера се приликом 
израде веза. Након израде свих везених делова они се спајају на два начина: 
на ,,френгију“ и ,,парче уз парче“. У првом случају поставља се парче сукна 
једно преко другог и прошива, а у другом парчићи сукна поставе се једно 
до другог и прошивају72. Када се прошију ради се завршна обрада ивица, 
које се украшавају крмом – плетеним гајтаном. Крма може бити двокатна и 
трокатна, исплетена од два или три гајтана. (ПРИЛОГ бр. 3. Израда фермена 
у фазама)

Најједноставнији одевни предмети, од сукна, украшавани су редовима 
вуненог гајтана. С коришћењем квалитетнијег материјала – чоје за вез су 
коришћени свилени гајтани: бућма и бурма. Бућма је упреден свилени гајтан 
од три струке, а бурма је од два гајтана упредене бућме. везло се и срмом на 
сомоту. Коришћена је бела и жута, с тим да је бела била више заступљена. 
Куповала се тако што се наручивало два дела удесно упредене и један део 
улево упредене срме73. 

71 У збирци Сеоска ношња од 14 зубуна од белог сукна за 4 је наведено порекло, а само за 
1 да је израђен у домаћој радиности. Остали зубуни доспели су у Музеј из Женске занатске 
школе, Кола српских сестара и Крагујевачког женског друштва, те тако немамо праве податке 
о израђивачима ових предмета, а по богатству веза они превазилазе тадашње умеће абаџија. 
Остаје отворено питање израде и украшавања зубуна; да ли су их израђивале жене у домаћој 
радиности, а украшавале занатлије и то терзије? 

72 Н. Бојовић, Абаџијски занат у Чачку, с. 134.
73 Казивач Бранко Милановић, рођ. 1922. године у Кикојевцу, кројач народног одела.
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 Ђорђе Вукићевић с породицом,   Благоје Божић из Бадњевца, 
 из Светлића, око 1880. године, Ефд-1088 1879. година, детаљ Е-984 

  
 Јакша Божић из Бадњевца,   илија, Сибинка и Коста Николић 
 1898. године, Ефд-1127 из Добраче, око 1919. године, Ефд-1283

   
 Јован и Андра Божић Живка и Обрад Димитријевић, Милан, Љубисав и  
 из Бадњевца,   Градац, 1910. године, Ефд-1291 Драгослав Николић  
 1907. год., Ефд-1048   1926. Ефд-1284

Прилог 2. Фотографије сеоске ношње  
из Збирке Етнолошке фотографије
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Прилог 3. Израда фермена по фазама
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Искројени комади платна, с уфирцаном подлогом од крутог папира, везу 
се техником пришивања. везени комади се спајају, а уз ивицу се везу редови 
гајтана и крма. У завршној обради фермен се поставља и пегла. 

Различити орнаменти украшавају одевне предмете, а њиховим комби-
новањем мајстор постаје препознатљив. За израду антерије или блузе, мај-
стор Будимир Нешовић74 постављао је гајтане у следећем реду: дуж ивица 
је крма, иза крме налазе се редови гајтана, затим осмице (у облику броја 
8), иза њих шлемићи (у облику гранчица у низу) и на крају арсламчићи (у 
облику спирале у низу). За чакшире потурлије, од сукна, с ногавицама које 
се завршавају пачалуцима овај мајстор је прорез украшавао дикишима-
редовима гајтана, који, када се пришију на спољну ивицу панталона постају 
лампази. И други бројни орнаменти имају своје називе. У облику слова М су 
тиризи везени на ферменима, а сиврије је гајтан у облику таласасте линије. 
И сваки други орнамент имао је своје име: разне гранчице, кружићи…, 
већином вегетабилни. 

На основу ценовника разних артикала абаџијског заната, коришћеног у 
Аранђеловцу 1936. године, можемо сазнати да се различито вредновао руч-
ни од машинског рада, врсте одевних предмета које су шивене и који су се 
украсни везови користили, као и њихове цене.75 Најскупља је израда чојаног 
одела са дикишем, које износи 400 динара, од шајака с пуном израдом из-
носи 100 динара, а блуза, најскупља, с арсламчићима и 10 ката износи 80 
динара. Најјефтинији је гуњ с 2 ката, који кошта 10 динара. Посебно се на-
води цена за сваку врсту веза. А за машински рад цена блузе без поставе је 
7 динара, а с поставом 10 динара76.

За израду и украшавање јелека било је потребно 6 дана рада, а за дечје 
панталоне 6 сати 77. У послератном периоду мајстори абаџије и кројачи на-
родног одела израђивали су највише: гуње, чакшире од шајака, бриџ панта-
лоне и дус панталоне без копчи – грађанске, фермене, јелеке, блузе, шајкаче 
и качкете78.

74 Подаци из теренских белешки из 1984. године, Добриле влајковић, етнолога, Етнолош-
ко одељење Народног музеја Крагујевац.

75 НМК, ИО, КО – III, 112.
76 НМК, ИО, КО-III, 112.
77 Казивач Бранко Милановић, рођ. 1922. године у Кикојевцу, кројач народног одела.
78 Казивачи: Бранко Милановић, кројач народног одела, рођ. 1922. године у Кикојевцу; 

Небојша Радосављевић, унук Милана Д. Радосављевића, абаџије, рођ. 1925. год. у Десими-
ровцу; војислав Живановић, син Миодрага Живановића, кројача народног одела, рођ. 1903. 
год. у Лужницама и Степан Ковачевић, абаџија, рођ. 1917. год. у Лужницама.
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закључак

С повећаним потребама становништва за готовом одећом, коју су до 
тада израђивале жене у домаћој радиности, појавио се абаџијски занат. Из-
раду сукнених одевних предмета, преузимају мушкарци, који се у оквиру 
струковних организација – еснафа и надаље професионално баве овим за-
натом.

Занатлије и трговци били су у првој половини XIX века представни-
ци грађанског друштва у зачетку и носиоци привредног развоја вароши 
Крагујевац. Иако је дошло до промене етничке структуре вароши, они на-
стављају да раде према дотадашњим еснафским правилима. Као израђи-
вачи једноставних и скромних одевних предмета намењених првенствено 
сеоском становништву, опстају у конкуренцији стране индустријске робе 
која је преплавила земљу, крајем XIX века, као и поред бројних бесправних 
занатлија којих је све више на селу, а који се једну половину године баве 
пољопривредом а другу половину занатом.

Активно учествују у друштвеном и верском животу града. Добровољ-
ним прилозима помажу угрожене у земљи и окружењу, школују сиромашне 
ђаке и удају девојке, а помажу у новцу и породице својих чланова у тешким 
животним приликама. 

Укидањем ограничавајућег еснафског система и прихватањем нових 
капиталистичких, тржишних односа, абаџијски занат се прилагођавао 
тако што је усвајао квалитетније материјале и начин украшавања. Од 
једноставног, линијског орнамента, који се пружа уз ивице одевног пред-
мета, временом се развијала орнаментика. А од када је сукно замењено 
индустријским шајаком, мекшим и тањим материјалима – чојом и сомотом 
шири се и асортиман производа. Украшавање одевних предмета обогаћено 
је куповним свиленим гајтанима и срмом. Поред терзијског заната који је 
полако ишчезавао, дошло је до трансформисања абаџијског заната. Абаџије 
су постале кројачи народног одела па је на тај начин обједињено умеће ова 
два заната.
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Natasa Nikolic

TAILORS AND THEIR CRAFT IN THE TOWN OF KRAGUJEVAC AND ITS 
VICINITY IN THE XIX AND FIRST HALF OF THE XXTH CENTURIES

Summary

In the first half of the XIX century craftsmen and traders were the representatives of the 
emerging civic society and they constituted the bases of the economic development of the town 
of Kragujevac. Despite the change in the town’s ethnic structure, they continued to work accord-
ing to the existing guild customs. As the manufacturers of simple and modest garments, primarily 
intended for the rural population, the craftsmen and traders managed to survive the competition of 
foreign industrial goods which flooded the country in the late XIX century.

By abolishing the limiting guild system and accepting new capitalist market relations, the 
tailor craftsmen adapted by introducing materials of higher quality and more intricate methods of 
ornamentation. Over time, the simple, line ornament, which followed the edges of the individual 
garment, was replaced by intricate ornaments. After coarse handwoven fabrics were replaced by 
industrial soft and thinner materials – aba and velvet, the range of garments on offer was expanded. 
Clothing ornaments included ready-made silk braids and sterling silver strips and this resulted in 
the transformation of the craft of tailoring, coupled with the slowly disappearing art of weaving, 
into dressmakers who united these two crafts.


