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Апстракт: Тема рада су металне копче на занатски израђеним опан-
цима, који су ношени на простору данашње Републике Србије у периоду од 
последњих деценија 19. века до седамдесетих година 20. века. Улога копчи 
била је да лаку кожну обућу – опанке причврсти за ногу и омогући лакше 
и несметано кретање. О копчама, које су саставни део опанака, излагано 
је на основу музејске грађе Етнографског музеја у Београду (опанци са 
копчама, подаци о њима и документарне фотографије) и релевантне ет-
нолошке литературе. Систематизовани расположиви подаци презентовани 
су у следећим одељцима: локални називи, типови, материјал и начин 
постављања копчи, развојне фазе копчи за опанке и функција копчи.

Кључне речи: копче, опанци, музејска грађа, материјал, облик, функција

Имајући у виду традиционално народно одевање, у најширем смислу 
речи, копче би могле бити схваћене као утилитарни и украсни део одеће, 
који је служио за спајање и придржавање појединих делова или целине 
одеће. Расположива музејска грађа сведочи о разноврсности копчи, с обзи-
ром на врсту одеће на којој се налазе, материјал, начин израде, припадност 
одређеној регији и временском периоду.

Међу бројним примерима копчи и начина спајања појединих делова 
одеће, уочавају се и копче као засебан, од одеће одвојен елемент. Могло би се 
рећи да су копче такав елемент културе одевања који се од предмета са прво-

1  Повод за бављење овом темом било је учешће на Међународном научном скупу „Мода 
и дизајн“, на коме је једна тема била посвећена копчама и закопчавању. Скуп је одржан у 
Санкт Петербургу маја 2016. године. Детаљније видети у извештају са научног скупа „Мода 
и дизајн“, публикованом у овом броју ГЕМ-а.
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битно утилитарном функцијом развио у предмет са изразитом функцијом 
статусног симбола. У овом смислу поменула бих неколико примерака копчи 
које се чувају у Збиркама Етнографског музеја у Београду. Као производ 
домаћих и иностраних занатских радионица, оне представљају предмете 
изузетних естетских и уметничких квалитета. Биле су саставни део одевних 
целина свечане ношње боље стојећег слоја сеоског становништва.2 У смис-
лу претходно реченог вредне су помена копче које су се користиле на тока-
ма, украсном и статусном обележју свечане мушке ношње динарског типа,3 
потом копче које су биле саставни део женске ношње централнобалканског 
и динарског типа ношње, као и копче на мушким и женским прслуцима па-
нонског типа4 (Бјеладиновић 2011: 24, 37, 47, 92, 99).

Овом приликом желим да скренем пажњу на копче које су коришћене на 
традиционалној српској обући – опанцима.

Копче на опанцима чине целину са каишима за које су причвршћени, 
и основна им је улога била да лаку кожну обућу причврсте за ногу и тако 
омогуће лакше и несметано кретање. Иако је комфорније ношење опанака 
и несметано кретање било могуће тек уз качење каиша са копчом, одно-
сно кукицом, за чарапу, или уз закопчавање каиша помоћу копче, о овом 
детаљу нема довољно података како у музејској документацији5 тако и у 
писаним етнолошким изворима.

Из наведених разлога, намера овог рада јесте да публиковањем и 
инерпретацијом расположиве музејске грађе скрене пажњу на феномен коп-
чи и закопчавања, и да истакне значај целовитог и свеобухватног посматрања 
предмета и појава традиционалне културе.

У раду је реч о копчама које се налазе на занатски израђеним кож-
ним опанцима, који су ношени на територији данашње Републике Србије 
од последњих деценија 19. до седамдесетих година 20. века. Извор за 
утврђивање чињеница била је музејска грађа коју чине опанци са копча-
ма из Збирке Народних ношњи Србије, подаци о њима и документарне 
фотографије из илустративног фонда Одељења за документацију Етнограф-
ског музеја у Београду. Ради омогућавања компаративног и на аналогији 
заснованог закључивања консултована је релевантна етнолошка литерату-
ра, са напоменом да већина музејских стручњака и аутора радова о ношњи 
пренебрегава ово питање и не помиње начин фиксирања опанка за ногу.6 
Дакле, у радовима посвећеним народној ношњи и одевању, односно – обући 

2  Погледати веб-презентацију сталне изложбене поставке Етнографског музеја у Београ-
ду, на адреси http://etnografskimuzej.rs/rs/izlozbe/stalna-izlozba/ . 

3  Музејски предмет, инв. бр. 19443, копче за токе из Врлике, Далматинска Загора, Хрват-
ска, из Збирке накита. 

4  Музејски предмет инв. бр. 19448, копче, Суботица, Бачка, Војводина, Србија, из Збирке накита. 
5  Изузетак су опанци и каиши за опанке, инв. бр. 6214, односно каиши инв. бр. 6215, 

обрађени као две засебне целине.
6  Видосава Николић, народна ношња у Шумадијској колубари, Гласник Етнографског 

института САН II – III (1953−1954), Научно дело, Издавачка установа САН, Београд 1957, 
465−510.
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и обувању, подједнако као и у стручној музеолошкој обради опанака, нема 
довољно података о материјалу, начину израде и другом. Обим и врста по-
датака који се најчешће налазе у етнолошкој литератури садржани су у 
цитату:опанци су имали каише „обуваче“, који су били краћи и тањи, а на 
њих су се настављали каиши „омотачи“, дужи и дебљи. каиши су се омо-
тавали све до испод колена, са осам до десет реди, а закачињали су се ме-
талном куком за чарапу (Николић 1957: 472). Такође, ни обимне етнолошке 
студије о обући, попут каталога изложби посвећених датој теми, не баве се 
овим детаљем.7 Значајан када су у питању опанци, те незаобилазан за ову 
тему, јесте рад Јерине Шобић – опанци и опанчарски занат у Србији с ос-
вртом на музејске збирке (Шобић 1955: 43–47).

*

У традиционалној одевној култури Срба, опанци су обућа која је била 
карактеристична за одевање сеоске популације. Опанци су на простору Ре-
публике Србије присутни у континуитету од најранијих времена до данас 
(Шобић 1955, 43−47). Данас су опанци заступљени у знатно мањој мери и са 
измењеном функцијом. Из тог се разлога може казати да су кожни, занатски 
израђени опанци изобичајени из свакодневног одевања сеоског становништва 
Србије. Понеко их још носи као саставни део свечане ношње, приликом сео-
ских вашара или других фолклорних манифестација. Опанци су у савременој 
култури одевања најприсутнији као саставни део фолклорног костима.

*

Расположиви подаци о копчама на опанцима које нуди музејска грађа 
систематизовани су и презентовани у три одељка. Први се односи се на ло-
калне називе, типове, материјал и начин постављања копчи. У другом 
је дат преглед развојних фаза копчи за опанке. У трећем одељку разматра 
се функција копчи.

Локални називи, типови, материјал и начин постављања копчи

Локални називи за копче на опанцима били су ковче8 и пијавице9, од-
носно – пређице10. Када је реч о основним облицима / типовима копчи за 

7  Каталог изложбе Етнографског музеја у Загребу које добре шузе!: шетња кроз повјест 
обуће из 2006. године, аутора Аиде Бренко и Весне Зорић. 

8  Опанци, инв. бр. 23392, из околине Ужица, и каиши за опанке, инв. бр. 30267.
9  Опанци, инв. бр. 37423, из околине Ваљева, и инв. бр. 37427, из околине Крагујевца. 
10  Опанци, инв. бр. 31031, и опанци инв. бр. 26360, из околине Београда.
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опанке, запажају се старији, једноделни једноставни облици, са једном или 
две кукице за качење, и вишеделни прости механизами за закопчавање – 
пређице, као новији.

Иако музејска грађа, као ни релевантни писани извори, не даје од-
говор на питање које су их занатлије, на који начин и од ког материјала 
израђивале, посматрањем предмета који се налазе у Збирци Етнографског 
музеја у Београду може се закључити да су копче за опанке израђиване су од 
кованог гвожђа, месинга, дебљег лима и плеха. Најједноставније једноделне 
копче бивају у облику круга, ромба и палмете, има их неправилних, стили-
зованих геометријских облика. Пређице, вишеделни прости механизами за 
закопчавање (правоугаони и овални), израђени су од плеха и лима.

Код најједноставнијих копчи од кованог гвожђа, где су кукице форми-
ране искуцавањем, фиксирање за каиш обављано је тако да се једна кукица 
провуче кроз мали разрез на крају каиша, док се друга слободна кукица, на-
кон обавијања каиша око ноге, закачи за чарапу. Каиш је, у зависности од на-
чина израде опанака, на различите начине био причвршћиван за руб опанка. 
Могао је бити уплетен, једноставно завезан, или причвршћен помоћу нитне 
(металне спојнице).

Вишеделне металне копче фабричке производње, са локалним називом 
пређице, састоје се од металног рама који може бити правоугаони, овал-
ни или округли, и од покретног дела, облика краће дебље игле, попречно 
причвршћеног на средини рама. Чврста веза између делова који се спајају 
обезбеђује се закопчавањем –прометањем покретног дела копче кроз ру-
пице на другом крају каиша. Иако је још античка цивилизација познавала 
исти облик копчи, њихова масовнија примена на обући сеоске популације у 
Србији у вези је са савременом занатском и фабричком производњом.

Развојне фазе и типови копчи за опанке

Израда кожних опанака, почевши од првих занатских радионица сре-
дином 19. века, била је искључиво мануфактурна, док је израда копчи – у 
складу са технолошким развојем српског друштва – прешла пут од ручне / 
занатске израде до фабричке производње. Иако о томе нема података, може 
се претпоставити да су копче израђиване у локалним ковачким и занатским 
радионицама, које су се бавиле израдом металних предмета.

У другој половини 19. века, копче на опанцима биле су од кованог 
гвожђа, једноделне, са кукицама једноставног облика. Централни део копче 
кружно је обликован, има кукицу исковану од истог комада метала. Овакве 
копче коришћене су уз најстарији облик занатски израђиваних опанака, у 
северозападним и централним крајевима Србије.
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У првој половини 20. века, осим већ описаних, било је једноделних 
копчи које су израђиване од дебљег плеха или лима, такође једноставног 
ромбоидног, лепезастог, округлог или четвртастог облика. Са кукицама исе-
ченим од истог комада метала, оне су биле занатски производ. Уобичајене 
су на опанцима намењеним свакодневним приликама, у областима централ-
не Србије.

У периоду између два рата, млађи мушкарци из добростојећих поро-
дица носили су у свечаним приликама опанке са каишима који су више пута 
обавијали ногу, са копчама финије израде и украшеним. У Збирци се налазе 
занимљиве, масивније, месингане ливене копче, израђиване у неколико об-
лика. На једним опанцима налази се пар копчи које су направљене од ме-
талних новчића (на лицу / аверсу новчића налази се грб Краљевине Срба, 
Хрвата и Словенаца),11 што говори о примени металних новчаница не само 
на оглављима, појасевима, нагрудњацима у женској ношњи (Зега 1925).

У случају копчи које су израђене ливењем, кукице су накнадно 
налемљене на копчу, што је случај и са копчама израђеним од металних 
новчића. Ливене копче су декорисане ситним концентричним кружним ор-
наментима, распоређеним у складну композицију.12

У посматраном временском периоду, саставни део кожних, занатски 
израђених опанака били су поменути дугачки, уско изрезани кожни каиши, 
са локалним називом обувачи. Касних тридесетих година, у одевању муш-
караца било је у моди ношење ових каишева. У ту сврху, опанчари су их 
израђивали од боље коже и продавали их посебно.13

У новијем историјском периоду највише су коришћене вишеделне ме-
талне копче фабричке израде, типа пређице. Ова врста копчи показала се 
као сигурнији и практичнији начин спајања кожних каишева на опанцима, 
што је унеколико утицало на нестанак каиша обувача и на промену изгледа 
опанка14 (Шобић 1955: 43−47). Пређица је уједно и последња фаза у развоју 
копчи за опанке.

Функција копчи за опанке

Када је реч о функцији копчи, њихова примарна функција, као што је 
већ речено, била је практична. Причвршћене за крај каиша, без обзира на 
његову дужину (колико пута је обавијан око ноге), копче са кукицом закаче-

11  Опанци, инв. бр. 25895, из околина Ваљева.
12  Копче на опанцима, инв. бр. 23392, из околине Ужица, биле су инспирација савременом 

дизајнеру накита да изради колекцију накита. 
13  Предмети инв. бр. 25854 и 30267.
14  Опанци, инв.бр. 6718, из околине Пожаревца.
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ном за вунену чарапу, или закопчане када се користи пређица, фиксирале су 
опанке за ногу и омогућавале несметано кретање.

Осим о практичној функцији копчи, расположива музејска грађа до-
пушта да се говори и о украсној и симболичкој функцији копчи за опанке.

Декоративна функција. Могло би се рећи да се украсна функција копчи 
реализује двојако: украшавањем саме копче, када је украшавање примењено 
на самом предмету – копчи, и коришћењем копче као декоративног елемен-
та. Први пример су ливене месингане копче, које су декорисане различитим 
геометријским орнаментима, изведеним у процесу занатске израде, и опанци са 
копчама –„пијавицама“, украшеним стаклом у боји у металном раму.15 Други 
пример су копче на опанцима из источне и централне Србије, из двадесетих и 
тридесетих година 20. века, где су металне вишеделне копче, осим за подешавање 
дужине каиша и њихово обликовање према нози, коришћене и као украс.16

Копче и каиши као статусни симбол. Пратећи основну функцију целине 
свечане одеће, копче – иако наизглед неприметне – показују својство каракте-
ристично за предмете традиционалног одевања: оне су уједно и предмет и знак. 
На документарним фотографијама из илустративног фонда Документације Ет-
нографског музеја,17 на којима су имућни мушкарци, добростојећи домаћини 
и момци из бољих кућа у свечаном оделу, запажају се опанци и копче. Це-
лина њихове одеће, као и њени појединачни делови, укључујући и опанке 
са каишима и копчама, у складу су са њиховим економским и друштвеним 
положајем. На фотографији снимљеној у фото-студију почетком 20. века, на 
којој су отац и син, судећи по одећи, ради се о добростојећем домаћину који 
се фотографисао у својој најбољој, репрезентативној локалној варијанти све-
чане шумадијске ношње. Он носи опанке са дугачким каишевима, више пута 
обавијеним око глежња, са металном копчом која их фиксира. 18

Закључак

У Републици Србији су од друге половине 19. до седамдесетих година 
20. века коришћене металне копче којима су опанци – лака кожна, занатски 
израђена обућа – причвршћивани за ногу. Судећи према музејској грађи која се 
чува у Етнографском музеју у Београду и релевантној етнолошкој литератури, 
копче за опанке чиниле су јединствену целину са каишима и имале су основ-
ну улогу да омогуће лакше и несметано кретање. Копче су израђиване сходно 
друштвено- историјским околностима и технолошком развоју српског друшт-
ва. У ранијем периоду биле су то металне кукице и копче од кованог гвожђа, 

15  Опанци из Србије, инв. бр. 39313.
16  Мушки опанци, инв. бр. 48732, женски опанци из Бољеваца, инв. бр. 30895, и опанци, 

инв.бр. 21771, из околина Врњачке Бање. 
17  Фотографије, инв. бр. 7197 ЕМ, инв. бр. 11615 ЕМ, инв. бр. 09316 ЕМ.
18  Фотографија, инв. бр. 9943 ЕМ.
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месинга и лима, занатске израде, а у новијем периоду су чешће коришћене фа-
брички израђене, вишеделне копче – пређице. Качењем каиша са кукицом за 
чарапу, или пак закопчавањем каиша помоћу копче – пређице, омогућавано 
је комфорније ношење опанака, а тиме и лакше, несметано кретање.

Пратећи основну функцију целине одеће, копче – иако наизглед непри-
метне – често показују својство карактеристично за предмете традиционал-
ног одевања: оне бивају уједно и предмет и знак, те се може говорити о 
украсној и симболичкој функцији копчи за опанке.
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Vera Šarac Momčilović

FROM HOOK TO BOLCE BUCKLE 
(buckles on opanci footwear from the Collection of folk costumes  

from the Ethnographic museum in Belgrade)

Summary

The topic of the paper are metal buckles on crafted “opanci” footwear, which was worn in 
what is today the Republic of Serbia from the last decades of the 19th century until the 1970s. The 
role of the buckles was to fasten light leather footwear – opanci – to the foot and enable easier and 
unobstructed movement. Buckles are an integral part of the opanci, andthe aper is based on the 
museum material from the Ethnographic museum in Belgrade (opanci with buckles, data on them 
and documentary photographs) as well as the relevant ethnological literature. Systematized avail-
able data is presented in these sections: local names, types, material and positioning of the buckles, 
phases in the development of buckles and the function of buckles.
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Слика 1. опанци, инв. бр. 37427, околина крагујевца

Слика 2. опанци, инв. бр. 37423, околина ваљева
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Слика 3. копча на опанцима, инв.бр. 37423

Слика 4. опанци, инв. бр. 23392, околина ужица
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Слика 5. опанци, инв. бр. 25895, из околине ваљева

Слика 6. опанци, инв. бр. 25895
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Слика 7. опанци, инв. бр. 21771, околина врњачке бање

Слика 8. околина београда, око 1850. године, ил. инв. бр. 7197, ЕМ
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Слика 9. Шумадијска ношња, околина краљева, око 1900. године, ил. инв. бр. 9943, ЕМ


