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Технике ВеЗа наЈчеШЋе ЗаСТуПЉене на 
ПРедМеТиМа иЗ СРБиЈе у ЗБиРЦи ВеЗ и чиПка

Пошто у етнолошкој литератури Србије нема много радова о везу, 
нарочито о техникама веза, намера ми је да у овом раду представим нај-
заступљеније технике веза у Збирци вез и чипка Етнографског музеја 
у Београду. Потреба за оваквим радом јавила се услед терминолошких 
несугласица које постоје у музејској документацији, као и због потребе 
да се направи разлика између старијих техника и начина рада, и новијих, 
условљених европским утицајима.

кључне речи: вез, технике веза, вез по броју, Србија, терминологија

Вез је, у нашој традиционалној култури, врло важан начин украшавања 
текстилних предмета, а његов значајан елеменат и карактеристику предста-
вљају технике израде. Врсте техника и начин рада, као и други елементи 
који чине вез, а и материјалну култура уопште, повезани су с друштвено-
историјским околностима и нивоом развоја друштва. На основу предмета у 
Збирци вез и чипка, можемо да говоримо о техникама израде везова у другој 
половини XIX века и у XX веку. То је и време када у друштву и традицији 
Србије долази до трансформација изазваних индустријализацијом. Главне 
промене у начину рада, али и у односу према везу и његовом месту у живо-
ту, одсликава подела свих везилачких техника на вез бројем и вез по писму.

Вез бројем и његове подврсте највећим делом у вези су с прединдустриј-
ским раздобљем и традиционалном ношњом. Према мишљењу Јелице Бер-
надзиковске, доброг познаваоца и истраживача веза, те врсте веза старије су 
од везова по писму, будући да су сродније ткању од кога су и постале. Вез 
бројем или вез по жици обухвата оне технике гдје везиља „мора да рачуна с 
текстуром ткива, на коме везе, наиме мора да броји нитке везући.”1 Већина 
одевних предмета који чине традиционалну ношњу извезени су техникама 

1 Ј. Беловић-Бернадзиковска, Српски народни вез и текстилна орнаментика, Нови Сад 
1907, стр. 72
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бројем. При томе мислимо првенствено на вез на платненим одевним пред-
метима, кошуљама и деловима оглавља.

Вез по писму подразумева оне технике које се изводе по преднацрту, 
а највећим делом су резултат утицаја европске уметности који се постепе-
но прихватају током XIX и почетком XX века, прво у Војводини а затим у 
Србији. Стилске карактеристике уметности Европе тог времена, са код нас 
најчешће прихваћеним мотивима цвећа, примењиване су на текстилном по-
кућству, деловима ношње али и предметима од дрвета и ускршњим јајима.

У везове из Србије, заступљене у Збирци вез и чипка, првенствено се 
убрајају везови на платну – делови женских и мушких кошуља, женских 
оглавља као делова традиционалне ношње, претежно пореклом из Косова и 
Метохије. На основу тих везова на платну представићемо углавном старије 
технике – везове бројем. Везова из Војводине има мање, они се разликују по 
времену у коме су настали и по предметима са којих су, па самим тим и по 
намени коју су имали; због тога је потребно да се посебно обраде.

Пошто о техникама веза у Србији, нажалост, нема много података, а ве-
ћина предмета из Збирке вез и чипка набављана је без основних информаци-
ја о предмету, у документацији о њима постоји терминолошко нејединство. 
Због тога смо принуђени на врсту реконструкције назива техника према 
подацима из литературе.

Да би се схватила карактеристика традицијом преношеног и устаљеног 
начина рада, његове терминологије и разлике у односу на називе који су за-
једно с новим мотивима и новим приступима изради прихваћени и постоје 
и данас, даћемо њихове најважније карактеристике. Захваљујуци Јелици 
Бернадзиковској сазнајемо многе појединости везане за сам начин израде, 
приступ послу и описе техника и њихових варијаната. Основна јединица 
веза бод, превод немачког термина Stich, је прихваћена у терминологији веза-
ној за вез највероватније заједно с осталим европским утицајима.2 У нашем 
језику не постоји одговарајућа реч, а разлог је вероватно у начину рада. При-
ликом везења везиља никад није бројала појединачне нити тканине, већ је 
површину на којој се везло разбројавала на јединице од по неколико нити.3 
Те јединице називане су чисанице и састојале су се, зависно од технике веза, 
од три, десет или двадесет нити.4 У нашој традицији реч задјељај5 је најбли-
жа речи бод, а њено значење нас такође упућује на начин рада и груписање 
нити у материјалу. Везиља је, када је реч о везу на косовским кошуљама, 
али претпостављамо и у другим крајевима, почињала рад тако што је везла 
прво обрисе мотива а затим их испуњавала.6 О томе сведоче предмети из 

2 Ј. Беловић-Бернадзиковска, Српски народни вез и текстилна орнаментика, стр. 99; Ј. Бело-
вић-Бернадзиковска, Грађа за технолошки рјечник женског ручног рада, Сарајево, 1898, стр. 404.

3Ј. Беловић-Бернадзиковска, Српски народни вез и текстилна орнаментика, стр. 76.
4 Исто, стр. 73,76.
5 Исто, стр. 99.
6 М. Лапчевић, Косовски сеоски вез, Гласник професорског друштва, књ. V, св. IV, Ско-

пље 1925, стр. 211.
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збирке са започетим везом и извезеним главним контурама орнамената, као 
нпр. вез с рукава женске кошуље са Косова, инв.бр. 24232. На том примерку 
веза изведене су све ивице шара и започето је испуњавање већих површина 
вуненим концима у више боја (сл.1).

Сл. 1. Вез с рукава женске кошуље, Косово, инв. бр. 24232

Међу предметима из Србије, који се налазе у Збирци вез и чипка, нај-
карактеристичнији и најмногобројнији су везови са женских кошуља из 
Косова и Метохије и околине Ниша, делови оглавља из Ресаве и Тимока, и 
појединачни примерци делова женских и мушких кошуља из осталих краје-
ва Србије. Најчешће су рађени танко упреденом вуном на домаћем платну 
и та врста материјала домаће израде углавном је везана за технике веза по 
броју. Осим вуне коришћен је памук, метална нит, жута или бела срма и 
шљокице.

Најчешћа техника која преовлађује на старијим предметима у Збирци 
– кошуљама из Метохије, деловима оглавља из Ресаве и из Тимока. Њом се 
углавном испуњава већа површина. На лицу се простире косо, на наличју 
право као на рукаву са женске кошуље из Метохије инв.бр. 25323 (сл. 2 а, б) 
па се због тога често грешком назива гоблен бодом или прутцем у описима 
предмета у музејској документацији. Назив те технике налазимо у описима 
веза на косовским кошуљама где се помиње под називом пуњачки са подат-
ком да се везе с наличја.7 Та техника се у нашој документацији помиње под 
називом на путац и карактеристична је за вез с руба кошуље из Трговишта 

7 Исто.
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заведеним под инвентарним бројем 23287.8 (сл.3) Највише сличности та тех-
ника има с пунежом, техником којом се у Македонији везу женске кошуље. 
Кад је реч о везовима с кошуља у динарским крајевима најсличнија јој је 
техника подвлакно. Јелица Бернадзиковска подвлакно описује као врсту веза 
на скутима кошуља које носе сељанке у околини Бања Луке.9

     
Сл. 2 а Вез с рукава женске кошуље – лице, 

Метохија, инв. бр. 25323

У технике којима се пуни већа површина убраја се и начин рада сличан 
ткању, а међу предметима из Србије, у Збирци вез и чипка, тај рад се најче-
шће јавља у Метохији на женским кошуљама. У документацији се та техни-
ка назива различито, а термин који се најчешће користи је утканица. Јелица 
Бернадзиковска ту технику назива провлака или пирлит (Gobelinwirkerei, 
altslawisch), а помиње и термине: провлакница, иверанац, клијече. Влакно 
којим се везе провлачи се пратећи нит основе или потке, а као пример наво-
димо попрсницу женске кошуље из Метохије са инв.бр.25226. (сл.4) Тој тех-
ници је најсличнија утканица (Webestickerei, gleichseitig) коју тако називају 
у Славонији, али се изводи само водоравно, смером основе.10

Сл. 2 б Вез с рукава женске кошуље – налич-
је, Метохија, инв. бр. 25323

8 У питању је предмет под инвентарним бројем 23287 с податком да је израђен почетком 
XX века.

9 Ј. Беловић-Бернадзиковска, Грађа за технолошки рјечник женског ручног рада, стр. 248.
10 Ј. Беловић-Бернадзиковска, Српски народни вез и текстилна орнаментика, стр. 103.

Сл. 3. Вез с руба женске кошуље, Трговиште, 
инв. бр. 23287
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Сл. 4. Вез с груди женске кошуље, Метохи-

ја, инв. бр. 25226
Сл. 5. Вез с груди женске кошуље, Матеје-

вац, инв. бр. 22388

Крстачка техника је најчешћа на деловима кошуља из околине Ниша и 
деловима оглавља из Тимочког краја. Та техника има много варијаната, а из-
гледу те технике на нашим предметима (сл.5), као нпр. везу са груди женске 
кошуље из Матејевца са инв.бр.22388, одговара назив обична покрстица 
(Einfacher kreuzstich, point à croix simple), како га назива Бернадзиковска. 
Осим тог назива постоји велики број локалних варијаната које она помиње: 
накрсно везење, накрстице, крстаљке, крстаци, крсташци, крстуљци, укр-
стице, крижеви, крижићи, крижечки вез, накрснице, шавак у крстацима, 
кришке итд.11 Највероватније као локални назив моземо навести и крстић 
који се помиње у опису предмета у документацији12. Док је изглед покрсти-
це на лицу предмета из збирке увек исти, на налицју се разликује од краја 
до краја.

Сл. 6. Вез, Валакоње, инв. бр. 22318

Исписара је техника врло честа на везовима, и без обзира на крај она 
је најчешће служила да се оивичи шара која се везла. На примерку веза из 

11 Исто, стр. 99.
12 У питању је предмет под инвентарним бројем 23287 с податком да је израђен почет-

ком XX века.
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Валакоња (општина Бољевац), са инв. бр. 22318, виде се фазе у раду и како 
оивичени, непопуњени вез изгледа (сл. 6). На Косову се помиње локални 
назив лоза, и том техником је везиља „у почетку рада прво обележавала 
контуре доминантних мотива.”13 За овај бод Ј. Бернадзиковска наводи назив 
отворени крстац. 14 Као и реч исписара тако и други облици те речи испис, 
исписати, исписани везују се како за сликање, цртање, тако и за вез, и као 
врста народног веза обухватају технике: лозавац и исписару.15

Још једна техника, која се најчешће јавља на деловима косовских и ме-
тохијских кошуља, изазива недоумице због термина рибља кост којим се 
означава у музејској документацији. Тај назив је, највероватније, дословни 
превод страног термина, као што је случај са речју бод. Старе називе који 
би били најадекватнији налазимо код Јелице Бернадзиковске, а односе се 
на различите крајеве. Плетени славонски вез описује као сложен од полу-
крстуљаца који стоје сучељени два по два.16 Други назив који користи за ту 
технику је синџирац с немачким термином kettenstich, а у навођењу имена 
техника карактеристичних за Босну ту технику, поједностављено приказа-
ну цртежом, назива плетеница, а описује је као вез сложен од два гајтана 
(уске прутице) којима су жице поређане обратним смером.17 Једини податак 
о називу те технике на косовским кошуљама даје Милена Лапчевић без илу-
страције и описа.18 С обзиром на то да говори о везу срмом и наводи називе 
ланчање и пуњење, поређењем са музејским предметима, нпр. везом са рука-
ва женске кошуље са Косова са инв. бр. 23266 (сл.7), јасно је да је ланчање 
термин који одговара том начину рада.

13 М. Лапчевић, Косовски сеоски вез, стр. 211
14 Ј. Беловић-Бернадзиковска, Везилачка умјетност у Хрвата и Срба, Зборник за народ-

ни живот и обичаје Јужних Славена ЈАЗУ, књига XI, свезак 1, Загреб 1906, стр. 8.
15 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, Београд 1973, књ.VIII, стр. 228.
16 Ј. Беловић-Бернадзиковска, Везилачка умјетност у Хрвата и Срба, стр. 6.
17 Ј. Беловић-Бернадзиковска, Грађа за технолошки рјечник женског ручног рада, стр. 

295, 296, 405.
18 М. Лапчевић, Косовски сеоски вез, стр. 211.

Сл. 7. Вез с рукава женске кошуље, Косово, 
инв. бр. 23266
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За све називе наведених техника претпостављамо да су постојале број-
не локалне варијанте које су, нажалост, остале незабележене. Оно што је 
најважније јесте да старије технике веза буду бар заједничким терминима 
тачно означене и да се вез исправно смести у време у коме је настао с на-
чинима рада, значајем и местом које му је у одређеном периоду историје 
припадало.

Summary

Irena Fileki

Most Frequent eMbroidery techniques represented in iteMs 
FroM serbia in collection eMbroidery and lace

Embroidery is a very important way of decorating textile items in our traditional culture, 
with techniques of make being its significant element and characteristic. Types of techniques and 
methods of work, as well as other elements constituting embroidery, as well as material culture in 
general, are related to socio-historical circumstances and a level of society development. Based on 
items in the collection Embroidery and lace, we can discuss techniques of embroidering in the 
latter part of the nineteenth and the twentieth century. This is also the time when transformation 
caused by industrialization occurred in the society and tradition of Serbia. The classification of all 
embroidery techniques into embroidery by number and embroidery by letter depicts the principal 
changes in the method of work, as well as regard for embroidery and its position in life.

Considering the fact that embroidery in Serbia in the Collection Embroidery and Lace encom-
passes primarily embroidered canvas, parts of women’s and men’s shirts and women’s kerchief, 
parts of traditional costume, mainly from kosovo and Metohija, older techniques, embroidery by 
number, are represented. Since, unfortunately, there are very few data about embroidery techniques 
in Serbia, and most items in the collection Embroidery and lace have been acquired without basic 
information on items, terminological inconsistence is noted in documentation on items. Therefore, 
certain kind of reconstruction of names pertaining to techniques has been made according to data 
offered in literature.

It is our assumption that numerous local variants existed for all names of the mentioned 
techniques, which, unfortunately, were not recorded. The most important is that older embroidery 
techniques are at least correctly named by joint terms and that embroidery is accurately placed in 
time when it was produced along with methods of work, importance and position it held in the 
certain historical period.


