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Трансформација бојаџијског заната
у Крагујевцу
У времену када се друштвене и привредне околности толико промене да занат постаје непотребан, занатлије изналазе начин да опстану
тако што су своју делатност прилагођавају новим потребама, производима и услугама. Управо је трансформација бојаџијског заната у радње за
хемијско чишћење, која се одвијала од краја шездесетих година 20. века
до данас, потврда ове способности занатлија да опстану у промењеним
условима. Од десетак бојаџијских радњи, колико их је радило током 20.
века, у Крагујевцу, почетком 21. века остала је једна радња у којој се на
традиционалан начин боје вунене тканине, а која истовремено обавља
и послове хемијског чишћења. Овим радом покушаћемо да објаснимо
значај који су бојаџије имале у историји одевања, околности у којима су
се занатлије образовале и радиле у 19 и 20. веку, узроке гашења овог заната, као и прелазак на послове хемијског чишћења.
Кључне речи: терминологија, бојаџије, историјат, образовање, техно
логија, веровања, хемијско чишћење

Увод
Реч боја потиче од турске речи boya а бојадисати значи бојити
(Шкаљић1985: 146). По Вуку Караџићу, синоним за боју је израз маст;
бојадисање се назива машћење, бојадисати – мастити, док је бојаџија –
мастилац и, изведено бојац (Стефановић Караџић 1935: 36–37). Ови изрази
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су увелико заборављени, као и израз цвет, који се помиње у значењу боје
1820. године у пуномоћју које је кнез Милош издао изасланицима који су
ишли у Цариград. У документу је од султана тражено, да се у Србији свима „одобри једнако право носити при себи оружје и употребљавати сваку
одежду и сваког цвета (боје, нап. Н.Н.) по својој вољи“ (Ђорђевић 1935: 2).
У преписци кнеза Милоша са терзијама у Београду, од којих је наручивао
одећу за себе, породицу и рођаке, користи се и немачка реч за боју - фарба
(die Farbe): „један комад да буде фарбе плаветне, један црвене, а трећи, изаберите ви фарбу какву ви нађете за добру, само да не изгуби фарбу и да не
избели“ (Ђорђевић 1925: 52).
У народном језику постоји мноштво израза за означавање боја и
њихових бројних нијанси. Према теренским белешкама са територије централне Шумадије, у употреби су били следећи називи: дуван боја, светло
кафено, беловињаста, светло мрко, старо злато, зеленкасто кафена, трава зелено, мед боја, зејтинли, прљаво бело вино, бордо, јоргован...1 За добијање
ових нијанси жене су најчешће боиле пређу у својим домаћинствима
користећи биљне сировине, што је често водило ка неизвесном исходу.
Осим вуне бојена је и конопља, и то у више нијанси жуте, смеђе и плаве
боје (Радојковић 2014: 18), од које је најчешће ткан кућни текстил (сламарице, пешкири, јастуци), а од делова ношње бојене су једино конопљане
(тежињаве) нити за ткање сукања. Сама технологија добијања одређене
нијансе из природне сировине захтевала је много искуства, умешности и
стрпљења. Пре свега било је потребно сакупити: кору, орахову љуску (клапину), корење, шишарке и све то припремити, осушити или истуцати. Тако
се вунена и конопљана пређа бојила у луковини, лишћу дуда или кори дивље
јабуке за добијање жуте боје; црвена се добијала из корена броћа (који је
сејан у баштама), зелена од коприве, а браон нијансе су добијане од орахове
љуске. Када су, због једноставности поступка, жене бојиле вунену пређу
(за ткање ћилима, торби и другог текстилног покућство) или одевне предмете плетене од вуне (најчешће џемпере, прслуке и чарапе) у бојаџијским
радњама, терминолошке нејасноће око тражених нијанси решаване су уз
помоћ узорака боја и каталога.
Бојење тканина и предива је једно од општих и јединствених знања
које су поседовале све људске заједнице у прошлости, условљено специфичностима дотичног поднебља и доступним сировинама. Подручје
Балкана омеђило је различите народе који користе сличне сировине које
налазе у непосредном окружењу, као и технике бојења сирове пређе и готових производа. До краја 19. века се технологија бојења заснивала на
биљним, животињским и минералним сировинама. Она се одвијала на два
плана. Један представља знања сконцентрисана у струковним, еснафским
организацијама, у којима је технологија строго дефинисана и тајна, а други
подразумева знања која су стицана у оквиру домаће радиности, која су јавна
1
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и радо преношена. Уз то карактеристична је и полна диференцијација, јер
су занатлије у нашој традиционалној култури мушкарци, док се подручјем
домаће радиности баве жене.
Одевањем се дефинишу национална и сталешка припадност, узраст и
пол, брачни и економски статус, изражавају се реперезентативна и ритуална функција (венчано одело, погребно)... Симболизам боја одређује костим
старијих и млађих жена (старијих у тамним нијансама, а младих у светлим).
Сваки појединац унутар своје културе дефинисан је овим функцијама. И
кроз историју одевања становништва у разним периодима уочавамо наведене карактеристике. У периоду средњег века, одевање властеле, а у мањој
мери и одевање других слојева становништва можемо пратити кроз ликовне
изворе првог реда - фреске живописане у манастирима. Поред врсте тканина, веза, украса и кроја, у овом периоду су значајне и боје одевних предмета. У првој половини 13. века српска властела је носила беле тунике, а од
14. века копира византијске узоре ношењем туника од црвене свиле (Васић
1964: 66).
У периоду турске владавине, бројни су писани извори, међу којима велики значај имају прописи који се односе на одећу немуслимана (раје). Ови
су прописи доношени са циљем јасног разликовања муслимана од немуслимана, а односили су се на ношење оружја, на обућу, појасеве, капе и боју
одеће. Зелена, жута и црвена биле су боје муслимана, а поданици су носили
црну, љубичасту и плаву боју (Филиповић 1963: 62). Прве наредбе које су се
односиле на ношњу српског становништва у ослобођеним крајевима, потичу из времена Карађорђа (забрана ношења перчина, док се каснијих година
забрањује ношења дуката, нашивање златних и сребрних ширита, женских
гломазних капа –тарпоша...) (Николић 2004: 160). За време владавине кнеза
Милоша Обреновића, бројни портрети устаника и самог кнеза репрезентују
их у оријенталним костимима зелене и црвене боје, којима се симболично
показивала стечена слобода.
Након Хатишерифа из 1830. и другога из 1833. којима се добијају многа
права у државном уређењу земље, напушта се оријентални костим. У наредном периоду настаје српски грађански костим, који представља комбинацију
одевних елемената Истока и Запада, нарочито у женском одевању (богат колорит женске одеће), док је у мушком костиму постепено прихваћен европски начин одевања. Крајем 19. века превладава европски костим, а женски
грађански костим улази у сферу свечане одеће; на селу као венчана одећа, а
у граду, код старије генерације трговачко-занатлијског слоја као репрезент
етничког и традиционалног.
Услед великих друштвено економских промена и еманципације жена,
костим у 20. веку, преживљава више трансформација, функционално се
мења и постаје практичнији за ношење. Прве промене су уследиле након
Великог рата, и наставиле су се у периоду друге половине 20. Века, напоредо са индустријском производњом готове робе и диктатом моде и њених
трендова, који су се смењивали са годишњим добима.
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Историјат бојаџијског заната
Варош Крагујевац нагло се развила након ослобођења од турске власти
и проглашења за престоницу 1818. године. Формирањем двора и бројних
установа дошло је до већег прилива становништва, стручних и учених
људи, Срба из „прека,“ странаца, као и домаћег, сеоског становништва. Од
200 кућа почетком 19. века, крајем истог, варош је имала већ близу 1800 кућа
(Каниц 1985: 316). У њој је чаршија, наслеђена из турског времена. Због
недостатка правних прописа у области занатства и трговине, крагујевачки
Суд уредио је ову област, 1823. када је установљено 16 појединачних и мешовитих еснафа, између којих и бојаџијски (Архив Србије 5930). Према
истраживању Николе Вуча (Вучо 1954: 28) бојаџијски еснаф је поново основан 1861.г. (нема података о броју чланова). Познато је да је 1891. имао
дванаест чланова, а наредне године тринаест. Министар народне привреде
наредио је да се у Крагујевцу 1895.г. уместо мешовитих трговачко-занатских
образују мешовити занатлијски еснафи према сродности заната, због чега је
1900.године образован бојаџијско - фарбарски еснаф (Исто). Икона, која је
из 1874. године и која се чува у Старој цркви (црква Св. Духа) посвећена је
Св. Василију, Св. Јовану Златоустом и Св. Григорију богослову (Света Три
Јерарха), који се славе 27. јануара / 12. фебруара, као икона руфета (еснафа)
бакалског и бојаџијског. Она је потврда још једног занатлијског удруживања
које није сачувано у документима.
Бојаџијским занатом бавили су се мушкарци, који су познавали
технологију добијања боје из сировина биљног, животињског и минералног
порекла. Бојење вунене и памучне пређе органским једињењима забележено је у неколико стручних радова (Мијатовић 1928; Стојановић 1965; Ћирић
1978; Ивановић 1953) у којима је детаљно објашњен поступак добијања
најтраженијих боја и процес бојења (Мијатовић 1928)2 Када су у другој половини 19. века откривене анилинске боје, поступак бојења је олакшан и
скраћен. До краја 19. века све бојаџије су прешле на употребу нових, вештачких боја.
Највећу новину у области занатства донео је Закон о радњама из 1910.
године, којим је укинут еснафски систем из 1847. године. Радно време
занатлија ограничено је на 10 сати, ученици нису могли да ступе на занат
пре навршених четрнаест година и др. Тих година Крагујевац је имао шест
бојаџија3, а у периоду између два рата тринаест.4 Према списку занатских
Исти, 19–21.
Јеремија Миловановић, Лука Тодоровић, Марко Радивојевић, Радул Стефановић, Радоје
Тодоровић и Ђорђе Симовић, види Трговинско занатлијски шематизам краљевине Србије,
Београд 1902–03, 181.
4
Драгутин П. Богојевић, Крста Карајанковић, Лука Тодоровић, Никола Димитријевић,
Никодије Златић из Грабовца, Петар Благојевић, Радоје Тодоровић, Светолик Огњановић
(Љуљаци), Петар Тодоровић и Сима Миладиновић, Велимир Марковић, Раденко Пантелић,
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радњи из ратне 1943. године било је тринаест радњи за фарбање текстилне
робе, тринаест мајстора, два помоћника и пет ученика, као и једна радња за
чишћење и фарбање текстилне робе са једним мајстором и два помоћника.5
У селима око Крагујевца, у гружанском крају, било је пет бојаџија6, а у
Јасеничком срезу један7. Након Другог светског рата, заживело је задружно
занатство. Преко земљорадничких задруга осниване су занатске радионице.
Основано их је укупно 37 од којих је једна била бојаџијска радионица.8 У
граду је 1960. године радило шест бојаџија,9 док су у околним селима биле
пријављене три бојаџијске радње.10

Образовање
Након трогодишње обуке у бојаџијској радњи, полагао се калфенски
испит. По процени мајстора након неколико година полаган је и мајсторски
испит пред комисијом. Правила о полагању била су регулисана Еснафском
уредбом из 1847. године, а касније Законом о радњама из 1910. године.
Правила о полагању мајсторског испита бојаџијског заната састојала су
се из теоријског и практичног дела и штампана су 1912. године.11 Поред
познавања особина текстилних влакана, било је неопходно познавање и већ
напуштеног начина бојења биљним и животињским сировинама, као и новоуведеним вештачким бојама; потом је требало познавати употребу воде,
сапуна, соли, киселина; затим цене, бојење мустри, употреба алата, казана и
апарата, формирање рачуна, вођење књига....12
Богомир Милосављевић и Лука Максимовић, у Историјски архив Шумадије Крагујевац,
Удружење занатлија Крагујевац 1847–1946; 1912–25. 1934–37, 1939–46.
5
Историјски архив Шумадије Крагујевац, Удружење занатлија Крагујевац 1847–1946;
1939–46.
6
Раја Миладиновић у Топоници, Никодије Златић и Звездан Миловановић у Гружи,
Танасије Аћимовић у Липници и Сима Миладинович у Книћу, у Петар Ж. Петровић, Живот
и обичаји народни у Гружи, СЕЗ, СКА, књ. 26. Београд 1948, 80.
7
Светозар Прокић, према списку занатских масјстора за срез Јасенички, ИАШК,Удружење
занатлија Крагујевац, Окружна еснафска управа, 1921–1932, I
8
Мирослав Д. Поповић, Крагујевац и његово привредно подручје, СКА, Географски
институт књ. 8, Београд 1956, 176.
9
Раденко Пантелић, Грујица Јовановић, Станимир Поповић, Богољуб Маринковић,
Никола Николић и Драгутин Прокић, у ИАШК, Занатска комора среза Крагујевац, Књига
чланских удела 1950.
10
Радивоје Јовановић из Каменице, Милован Јелисијевић из Гунцата и Љубомир Пантелић
из Црнуће у ИАШК: Занатска комора среза Крагујевац (1945–1967), Књига чланских удела
1950–52.
11
Правила о полагању мајсторског испита заната бојаџијског, Београд 1912.
12
Исти, 3–4.
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Удружење трговачке омладине у Крагујевцу 1892. године основало
је Трговачку школу, која је имала два степена образовања: приправни – у
трајању од 2 године, за елементарну писменост, и редовни – у трајању од
3 године (од 1905. – четири године). Око 40 часова у току године похађали
су шегрти и калфе, будући трговци и занатлије, недељом, пре и после подне
(Петровић 2003: 287, 302). Међу редовним ученицима школске 1904/5 била
су и три ученика – бојаџије (од 110 ученика 22 су биле занатлије).13
Занатска школа у Крагујевцу отворена је 1922. након доношења закона који је уређивао ову област (Петровић 2006: 332). Школа је била
вечерња, а настава се одвијала у учионицама Горње основне школе (Исти:
333, 339–340) Завршни испит за занатлијског помоћника ученик је полагао
пред комисијом. Након три године рада полагао је испит за мајстора пред
комисијом Министарства трговине и индустрије (Исти: 331) и могао је потом самостално да отвори радњу.
Социјалистички преображај друштва, омогућио је да дечаци након
завршена четири разреда основне школе уче занат код бојаџије. Пракса је
трајала од две до четири године, а понекад и више година, у зависности од
процене мајстора, који је издавао потврду са којом је ученик стицао право
да полаже испит за занатског помоћника (калфу). Школа за образовање квалификованих радника и техничара отворена је 1950. године и имала је три
одељења. Школске 1966/7 је у нову зграду примљено 500 ученика на 10
смерова, од којих је један био хемијски смер. Три дана недељно ученици су
имали осмочасовну практичну наставу.14 Ову школу похађале су и будуће
бојаџије. Након завршетка осмогодишње школе ученик је склапао Уговор
о учењу, са бојаџијом, на две године, на основу кога је примао и утврђену
месечну новчану надокнаду. Школовање се завршавало полагањем испита пред комисијом и добијањем сведочанства за квалификованог радника бојаџију хемијске струке. Испит се састојао из теоријског и практичног дела,
а полагао се пред трочланом комисијом. Према документима15 теоријски део
се састојао из мешавине питања из граматике српског језика, историје и
географије, што је ученицима представљало тешкоћу и због чега су падали
на испиту. Практични део испита одвијао се у бојаџијској радионици, где
је ученик фарбао вуну и текстил у разне боје, а затим одговарао на стручна
питања: о пријему робе, врсти судова, основним бојама, саставу вештачких
боја...
Неке бојаџије су се преквалификацијом, определиле за овај занат, јер су након рата и конфискације имовине изгубили могућност да се
баве дотадашњим послом (нпр. предратни трговац Милош Пантовић из
13
Од школске 1905/6 према одлуци Министарства просвете и црквених дела, било је
забрањено примати ученике без завршене основне школе 292, 297.
14
Тоза Драговић, угоститељско-туристичка школа у Крагујевачки лексикон, Службени
Гласник, Београд, 2013, 443.
15
ИАШК, Занатска комора среза Крагујевац (1945–1967), Књига чланских удела 1950–52.
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Крагујевца постао је бојаџија). Посао се тражио и налазио и ван средине у којој се живело. Гледало се на то да нема конкуренције, тако да су
крагујевачке бојаџије своје радње отварале и у Сјеници, Рашки, Ивањици,
Тополи, Гучи.... У овим местима радили су одређени број година, а затим,
када су то околности дозволиле отварали су бојаџијску радњу у Крагујевцу
(некада су држали обе радње више година, нпр. Гуча - Крагујевац).

Радионица и алат
Бојаџијска радња се састоји из локала (дућана) у коме се прима, мери,
обележава и издаје материјал (слика 1), потом од радионице у којој се боји,
цеди и суши роба (слика 2) и од просторије за смештај хемикалија у којој се
чувају и размеравају боје. У локалу су тезга, кантар или вага за мерење робе,
метални бројеви за пређу (некада рабоши), мустре (исечени конци бојене
пређе), (слика 3) каталози боја, чивилук са кукицама, штапови са кукама за
манипулацију, каса или фиока са преградама, посуде за новац, као и решење
о отварању радње, ценовник, урамљена мајсторска диплома, натпис фирме
испред радње (некада су ту биле и Титова слика и југословенска застава16).
У радионици су бакарни казани различите величине и запремине, озидани
циглом. У дну је постављено ложиште, док је димњак изведен уза зид (слика
4). Радионица нема таваницу због паре која се ствара приликом кувања....
Казани за црну, тегет, браон и црвену боју су велики, запремине од 200 до
300 литара. У њих је могло да стане до 20 кг вуне. Средњи казан је за мању
количину пређе од 10 до 12 кг, док је мали казан17 за нијансе које су тражене
у малим количинама, од 0,5 до 1 кг (љубичаста, драп...)18. У радионици се
од остале опреме, налазе и дрвене мотке - мешалице за мешање пређе приликом бојења, дужине 1- 1,2 м од лесковог дрвета или пасдреновине, затим
дрвени држачи преко којих се пребацује обојена пређа, па дрвена посуда за
прање пређе и центрифуга, некада ручна (слика 5), а у другој половини 20.
века - на струју (слика 6). У другом одељењу су боје и хемикалије, вага са
теговима, посуда за размеравање боје и суд за сумпорну киселину.19

Казивач. М. Милетић, бојаџија, рођ. 1950.
Бакарни казани замењени су прохромским и озидани шамотним блоковима у радионици
која се и данас бави бојењем.
18
Казивач, В. Пантовић, супруга бојаџије, рођ. 1934.
19
Предмети неопходни за рад бојаџијске радионице представљени су у каталогу изложбе
одржаној у Кући проте Милоја Барјактаровића, аутора Наташе Николић, Бојаџијски занат у
Крагујевцу и околини, Народни музеј Крагујевац, Крагујевац 2015.
16
17
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Процес бојења
Сезона бојења почињала је с јесени а највише посла бојаџије су имале у
јануару и фебруару. Постепено, од краја шездесетих до деведесетих година
прошлог века, бојаџије су имале све мање посла. Бојили су највише вуну (у
канурама за ткање ћилима, јастука и торби, као и за плетење, али и готове
производе од вуне: чарапе, џемпере, прслуке, капе, шалове, рукавице и др.)
(Слика 7). Бојили су и друге природне материјале, али у знатно мањим количинама: лан, памук, свилу, вискозу. Шездесетих и седамдесетих година
фарбане су чарапе и кошуље од перлона, а данас тзв. монт јакне од полиамида (слика 8).
Материјал за бојење добијао је ознаку – број од метала (некада дрвену ознаку - рабош) и признаницу. Све се разврставало и обележавало
тежињавим канапом (данас синтетичким), нарочитим везивањем чворића,
који означавају да материјал припада одређеном власнику. Сав материјал,
донет на бојење, разврставан је и везиван „мустром“ - узорком конца у боји.
Обично су везу сачињавале три кануре. Бојило се седмично, најчешће уторком и средом или средом и четвртком, због пијачних дана. Недељом се није
радило. На велике празнике („на црвено слово“) никада се није бојило, али
се роба примала и издавала. У радњи су уз мајстора често радили и његова
супруга, радници и ученици, који су истовремено похађали и школу (слика
9).
Казани су рано ложени, од 3 до 4 сата ујутро, буковим или багремовим
дрвима, која не остављају пепео. Истовремено се могло радити са четири казана. У току дана бојило се 250 до 300 кг вуне, у зависности од прихваћене
количине. Када се припреми „бања“, тј. заложи казан, кроз врелу воду се
провуче материјал, да се покваси, затим се справља боја и мокар материјал
потапа у њу. Неким данима бојили су у четири боје, а неким и у дванаест
боја. У време док су се ткали ћилими, једна муштерија је могла да тражи и
дванаест боја. Тада су бојили у малим количинама и нијансе сиве, златно
жуте, драп.20
У процесу рада прво се бојило у светле, а касније тамне боје. Два дана
се непрекидно радило. Боја се мерила теразијама и за одређене боје било је
довољно 2, 3 или 5 грама. Боје су биле немачке, швајцарске или италијанске,
а коришћене су и руске, пољске и чешке. Набављали су их и у Цељу и Загребу (Хронос), као и у београдској Технохемији. Паковања су била од 10
до 20 кг. Анилинске боје су коришћене за вуну; зову их киселе боје јер им
се додаје сумпорна киселина. Директне или базичне боје коришћене су за
бојење памучних материјала. Састав боја био је тајна бојаџијске радње. Од
једне боје правили су неколико нијанси. Црна боја кувала се од 45 минута
до сат времена, на температури од 100 степени; бордо и браон нијансе су
20

Казивач Д. Петровић, бојаџија, рођ. 1963.
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дуго откуваване. Плаве, светло грао и драп, кувале су се од 15 до 20 минута.
Базичне боје куване су сат времена на температури од 100 степени. У црну
боју највише су поред потребе за црнином, када су фарбани свакодневни
комади одеће (прслуци, џемпери), фарбане памучне фармерице и тексас
платно.

Веровања
Анилинске боје су продаване у специјализованим продавницама и биле
су свима доступне. Ипак, ни природан начин бојења пређе није напуштан
у сеоским срединама. Током 20. века у оквиру домаће, кућне радиности у
селима, бојило се разним врстама лишћа, цветова и корења, уз различите
поступке и примену винске и лимунске киселине, лимунтуса, плавог камена, бикарбоне соде, стипсе и др.21 Како је бојење захтеван посао, а да
би се избегао ризик да боја не буде уједначена, као и да добијена нијанса
не буде светлија или тамнија од жељене, бојење су пратила и бајања. То
показује пример из Претока у коме се узме „кончано“ (опредено), дигне у
вис, над бакрачем и каже: Од белога рујо или Ајд у врео бакрач, из бакрача
као зифт или пример из Борча Бојим у црвено да не буде шарено. У Ђурђеву
кад се потопи пређа у боју каже се: Ево црвених људи. У Горњој Црнући се
ради добијања црне боје изговара: Прође урок кроз црно село, па се сјати
на моју пређу.22 Ни у бојаџијским радњама се није фарбало кад је „младина“
(млад месец), јер се веровало да вуна тада „сече“. Није се бојило недељом
и на тзв. црвено слово. За Св. Саву у време Средосавице (три дана после
Богојављења и три дана пред Савиндан) није се бојило у црвено због вукова.
Бојаџије су пред Васкрс продавале и боју за фарбање јаја.

21
Бреза – дуван боја, зова – беж, луковина – светло кафено, јасен – зелено маслинасто,
ружа мајска – бордо, ружа – ружичасто, гавез – зелена, јасен – старо злато, бресква – зелено –
жута, подбел – трава зелено, млечика – непал жуто, кантарион – тамно зелена итд. Примере
бојења у домаћој радиности забележила Радмила Крушковић, Теренске белешке 1970- тих
година, Народни музеј Крагујевац
22
Радмила Крушковић, Теренске белешке 1970- тих година, Народни музеј Крагујевац
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Гашење бојаџијског заната и трансформација у радионице
за хемијско чишћење
Од краја шездесетих година прошлог века, напоредо са повећањем куповне моћи становништва и богатом понудом готових индустријских производа све мање су израђивани производи домаће радиности од прерађене
вуне. До тада су ткани ћилими и срџада за девојачку спрему, плетени су
одевни предмети од вуне (чарапе, џемпери, прслуци, шалови, капе, рукавице
и др.). Вунена пређа је ношена код штрикера у град и у манастире Грнчарицу и Драчу; слата је поштом у Димитровград, где су машински израђивани
прекривачи у две боје (бордо-драп и зелено-драп). Сировина за ове производе фарбана је у потребним нијансама код бојаџија. У истом периоду расла
је потреба за хемијским чишћењем конфекцијске одеће. Већ од шездесетих
година 20. века униформе војних лица23 и друга службена одела, чишћена
су ручно. Ове послове услужно су обављале и поједине бојаџијске радионице користећи шмирсајан сапун, растворен у млакој води, у плиткој кади
са наглашеним ивицама. Одећа се потапала, меканом четком се чистила и
ручно испирала. За чишћење је коришћена и машина на медицински бензин.
Одећа је качена на вешалице да се осуши у просторији коју су грејале пећи.24
Прве хемијске чистионице, отварају се крајем шездесетих година у оквиру бојаџијских радњи и обе делатности се обављају паралелно у наредних
неколико година. Неке бојаџијске радионице су у том периоду потпуно прешле на чишћење одевних предмета. Први у Крагујевцу, који су користили
машине фабрике „Победа“, које су радиле на трихлор етилен и имале запремину од 12 кг, били су Боривоје Стефановић („Етилен“) (слика 10) и Станимир Поповић (прву машину купио 1968.), а убрзо су на хемијско чишћење
прешли и бојаџије Грујица Јовановић и Милован Пантовић (од 1971) (слика 11). Потреба за бојењем вуне била је све мања, услед богате понуде
индустријске робе у радњама.25 Текстилна индустрија формирана почев од
педесетих година у сада бившим Југословенским Републикама производила
је ћебад и друге прекриваче, који финоћом и квалитетом замењују традиционално израђиване ћилиме.26 У граду је седамдесетих година отворен и
сервис за хемијско чишћење „у друштвеном сектору занатства, при ООУР-у
Занатски центар,“ (Крагујевац (монографија) 1979: 118) а број приватних
радионица за хемијско чишћење и бојење порастао је на четрнаест, како је
У граду су постојале две касарне: „Војвода Радомир Путник“ и „Милан Благојевић“
Казивач, М. Поповић, вл. радње за хемијско чишћење, рођ. 1951.
25
Шездесете године су преломне јер су довеле до преобажаја који је осавременио
домаћинства увођењем технолошких иновација (шпорети, веш машине, фрижидери,
телевизори...). Роба широке потрошње постала је доступна становништву, које је радно
ангажовано, те је било у могућности да кроз кредите отплаћује уређење својих станова.
26
Предузеће „Робне куће Београд“ почело је са радом 1. јануара 1966. године. До 1970.
године имало је 12 нових објеката; види http://www.rkbeograd.rs/istorija.aspx
23
24
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наведено у Водичу за малу привреду из 1991. Године (Водич кроз … 1991:
99–100). (слика 12). Бојење вунене пређе и производа од вуне, памука, лана,
вискозе, као и предмета од полиамида, обавља се данас у јединој преосталој
радњи у којој се процес бојења одвија на традиционалан начин, бојењем
у казанима.27 (слика 13.) У Крагујевцу у другој деценији 21. века ради и 7
радњи за хемијско чишћење.28 (слика 14.)

Закључак
Бојаџијски занат има изузетан значај у историји одевања и изради текстилног покућства, нарочито у српском друштву, у коме се већина
становништва бавила земљорадњом и сточарством, и у коме се почеци
индустријализације појављују у другој половини 19. века, али значајно не
угрожавају ову делатност која се заснива пре свега на раду са сировинама
које потичу са села (вунена пређа). Бојаџије су у овом периоду постепено
прешле на модернији и лакши начин бојења анилинским бојама и прилагодиле су се новим потребама тржишта усвајајући нове нијансе боја. Током 20. века успешно су се прилагодили новим законским прописима, образовном систему, потребама становништва (отварали су радње у другим
градовима, да би се вратили у родно место када се за то створе услови).
Способност прилагођавања нарочито су показали од краја 1960-тих година
када индустријски текстилни производи замењују традиционалне, те када
они преузимају послове хемијског чишћења, пре свега службених униформи. Неке бојаџије ове послове раде паралелно по неколико година, док се
поједини одлучују за послове хемијског чишћења. До краја 20. века све
бојаџијске радионице у Крагујевцу прелазе на послове хемијског чишћења (
само једна радионица усваја машинско бојење природних материјала, осим
вуне). Истовремено бојаџијске радионице у селима се гасе, због недостатка
сировина. Почетком 21. века у граду опстаје само једна радионица у којој се
обављају послови хемијског чишћења и бојења, на традиционалан начин –
кувањем у бакарним казанима.

Радња за хемијско чишћење и бојење „Гружа“ у насељу Палилуле.
Радња за хемијско чишћење и бојење „Драле“ код доњег каменог моста, машински боји
све природне материјале, осим вуне, од 1995 године набавком специјализоване машине, за
потребе текстилне индустрије, а од 2005. ради и са становништвом.
27
28
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Nataša Nikolić
Transformation of the dyeing craft in Kragujevac
Summary
At a time when social and economic circumstances change so much that a craft becomes
superfluous, the craftsmen look for a way to survive by adjusting their business to new needs,
products and services. The transformation of the dyeing craft into chemical cleaning shops which
has been taking place ever since the late 1960s confirms this ability of the craftsmen to survive
under new circumstances. Of about a dozen dyeing shops which were in operation in Kragujevac
in the 20th century, only one shop remains where woollen cloth is dyed in the traditional manner
but which provides chemical cleaning also. We shall try to explain the importance of dyers in the
history of dressing, the circumstances under which the craftsmen were trained and worked in the
19th and 20th centuries, the causes behind the disappearance of the trade and its transformation into
the chemical cleaning business.
Key words: terminology, dressing, dyers, history, education, technology, beliefs, chemical
cleaning
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