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120 ГОДИНАЗБИРКЕ НАКИТА У ЕТНОГРАФСКОМ 
МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ

Ове године Етнографски музеј у Београду обележава 120 година 
самосталног постојања. То је био повод да се определим за рад у којем 
ћу, као руковалац, приказати развој збирке Накит у наведеном периоду. 
Формирање Збирке започето је у Етнографском одељењу Народног му-
зеја, а након његовог одвајања настављено је у оквиру новоформираног 
Етнографског музеја. У раду су презентовани најзначајнији периоди у 
развоју Збирке, њени руковаоци и резултати истраживања на тему накита 
и украшавања. У том смислу указаћу и на пропусте у истраживању и по-
пуњавању фонда, а биће представљена и визија у којем смеру треба ићи 
даљи развој Збирке.

Кључне речи: збирка Накит, истраживања, попуњавање збирке, из-
ложбе, радови, каталози, руковаоци збирке.

Од свог оснивања Етнографски музеј у Београду прикупља, истражује 
и чува од заборава накит – веома важан сегмент културне баштине. Могло 
би се рећи да је формирање Збирке почело још у оквиру Народног музеја 
који је чувао разне етнографске предмете, а уз њих и накит. Идеја о одвајању 
Етнографског одељења и формирању Етнографског музеја реализована је 
1901. године. С обзиром на то да свесно украшавање и израда украсних 
предмета представљају једну од карактеристика свих друштвених заједни-
ца, не чуди да је фокус истраживања народне културе на прелазу XIX у XX 
век био усмерен ка прикупљању података о материјалним доказима њихо-
вих изражаја, а потом ка музеализацији и презентацији различитих делова 
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накита и украсних комплета који су ношени у свакодневним приликама и на 
свечаним друштвеним догађајима. 

При формирању збирки Етнографског музеја издваја се неколико моме-
ната. Пре свега, учествовање на Светској изложби у Паризу 1900. године. 
Да је за изложбу прикупљан и на њој био презентован и накит види се из 
извештаја Тихомира Ђорђевића у којем се истиче да „наш павиљон потпуно 
оличава насˮ, а предмети који највише одражавају нашу индивидуалност 
пре свега су пиротски ћилими, али и „народни накит – тепелуци, прстење, 
брошеви, игле итд.ˮ (Ђорђевић, „Са париске изложбеˮ, Караџић бр. 10, год. 
II, Алексинац 1900, стр. 191; Душковић 1995, 21).

 Након изложбе Министарство привредних дела Краљевине Србије део 
предмета доделило је на поклон Етнографском одељењу Народног музеја, а 
након тога предмети су као државна својина предати Етнографском музеју 
22. маја 1901. године (Душковић 1995, 36). Ти предмети су чинили основу 
од 1000 музеалија с којима је Етнографски музеј 1901. године започео са-
мостално деловање. Трећину поклоњених предмета чинили су производи 
тринаесторице кујунџија и златара чији су производи били презентовани на 
париској изложби. Те кујунџије били су: Стеван Јевтовић, Радован Пашко-
вић и Никола Стоисављевић из Београда; Дика – Костадин Јовановић из Ле-
сковца; Дина Јовановић и Стаменко Јоцић из Ниша; Димитрије Јовановић, 
Димитрије Петровић и Стојан Петровић из Пирота; Недељко Вујадиновић, 
Андра Пајић, Сретен Петровић и Лука Тодоровић из Ужица. Како су се ти 
предмети за време Првог светског рата вероватно налазили у групи предме-
та који су били транспортовани за Ниш и на тај начин сачувани од крађе и 
пропадања, скоро сви су сачувани до данас и налазе се у музејским збирка-
ма (н. д. 38, 40). Међу сачуваним предметима налазе се и вредни примерци 
накита, међу којима су, на пример: појас, еждер, инв. бр. 20428, Стаменка 
Јоцића; копче, пафте, инв. бр. 9568, 9569, Димитрија Јовановића; тепелу-
ци, инв. бр. 10817 (сл. 1), 10818, 10819, 10820, Дике-Костадина Јовановића; 
гривна, инв. бр. 16476 Стојана Петровића, итд.

За Светску изложбу у Паризу предмете је правила и једна од београд-
ских кујунџијско-златарских радионица с најдужом традицијом, чији су се 
чланови генерацијама бавили тим послом. То је радионица Пашковић која 
је основана у другој половини XIX века и у којој се до затварања чувала 
диплома из 1907. године, којом се Димитрије Пашковић за своје златарске 
израђевине одликује златном медаљом на Изложби балканских земаља у 
Лондону. У београдском адресару из 1912. године помиње се тринаесторо 
златара, међу којима и Јован Пашковић.

Kao златари помињу се и браћа Крста и Радован Пашковић, који је уче-
ствовао и на Светској изложби у Паризу 1900. године. Након изложбе део 
предмета Радована Пашковића поклоњен је и данас се чува у Етнографском 
музеју у Београду. Међу осталим предметима лепотом се истичу филигран-
ске наруквице, инв. бр. 16487 (сл. 2) и 16480.
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Крста Пашковић био је један од најопремљенијих златара, поседовао 
је прву ливницу за злато и сребро у Србији, а имао је и три радње. Радњу у 
Врњачкој Бањи водио је Крстин син Александар. Радња у Београду најпре 
је била отворена у Поинкаревој улици (данас Македонска), а од 1970. године 
налазила се у улици 29. новембра, где је и затворена. Од 1949. године радњу 
преузима Крстин други син Рафаило, а од 1990. године у њој ради и води је 
Крстин унук Александар, с којим се радња и затвара.

Следећи значајан моменат за формирање и развој је прва изложба на 
којој се самостално представљао млади Етнографски музеј. То је била Прва 
међународна изложба костима у Петрограду 1902. године. Тема излож-
бе била је историја одевања, како у прошлости, тако и у савременом добу. 
Стога су предмети концепцијски били распоређени у две целине: Одељење 
историјско и Одељење садашње. Одељење садашње било је конципирано у 
шест група, а шесту групу, названу Адиђари, чинило је око стотину разли-
читих делова накита: „тепелуци, перишани, емсије, обоци – минђуше, пр-
стење, гривне, ниске, пафте, верижници – ланчићиˮ (Бижић-Омчику 2002, 
19, 20; Архив Етнографског музеја, инв. бр. 809).

Набавка предмета за збирке Музеја, па тако и за збирку накита, на-
стављенa је 1904. године за потребе изложбе организоване поводом про-
славе стогодишњице Карађорђевог устанка. Према извештају Боривоја 
Дробњаковића Сима Тројановић је из Срема, Славоније, Хрватске, Далма-
ције, Босне и Херцеговине, дела Старе Србије и Македоније донео 1041 
предмет, а Никола Зега из западне Србије, Баната, Бачке и дела Старе Србије 
930 предмета (Дробњаковић 1926, 16).

Изложбе су се ређале, предмети набављали, али су у почетку били реги-
стровани само по списковима, да би тек од 1905. године Никола Зега уредио 
инвентарску књигу за музејске објекте (н. д. 16). Према изводу који је Ни-
кола Зега израдио 1913. године, колекција накита бројала је 678 предмета.

Први светски рат обуставио је многе планове и одразио се на стање 
Музеја и уништавање музејских тековина. Описујући какво је стање затекао 
у Музеју 1918. године, Никола Зега између осталог помиње: „Са свих фи-
гурина је било скинуто одело и у великим орманима наслагано на кантове, 
а фигурине су лежале у магацину. Накита са фигурина нигде није билоˮ (н. 
д. 21). Стога смо данас у ситуацији да у првобитној књизи инвентара про-
нађемо податке о предметима који су до тог времена набављени, али их у 
даљим, новијим књигама инвентара нема. Тако је, на пример, у најстаријем 
инвентару заведен прстен (инв. бр 1302) који је набавио Сима Тројановић 
у Голубовцу 1904. године за изложбу поводом прославе стогодишњице Ка-
рађорђевог устанка, као и за отварање Етнографског музеја, али у даљој 
евиденцији прстена нема. 

Затечено стање захтевало је детаљно сређивање и поновно инвентари-
сање предмета, али са знатно већим потешкоћама, будући да су с многих 
предмета скинуте ознаке и није било никаквих података. У новом Главном 
инвентару заведени су сви предмети који су нађени у Музеју, а урађена је и 
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Књига колекција. Сви музејски предмети груписани су у 33 колекције, међу 
којима је и колекција накита (н. д. 24).

Из свега изложеног може се закључити да је од самог почетка накит 
заузимао значајно место у Музеју и постојао као засебна колекција. Ипак, у 
музеологији тадашњег времена превасходно је посвећивана пажња ношњи 
као одразу националног идентитета, док је накит посматран само као њен 
пратећи део. Кроз персонални архив Музеја до седамдесетих година XX 
века не може се наћи ни податак ко је био задужен за накит, будући да није 
била заступљена строга специјалност кустоса по збиркама, већ по ширим 
областима, тј. одељењима (нпр. Одељење привреде, Одељење народне но-
шње и тканина и сл.). Могло би се рећи да су по потреби сви радили све.

За 120 година мали је број стручњака у Музеју који су имали интересо-
вања за проучавање накита као засебне теме. 

Као први рад посвећен накиту може се издвојити рад др Симе Троја-
новића посвећен чувеним јањевским прстенџијама (Тројановић, 1906). У 
раду су изнети веома значајни подаци, почев од тога како сами себе и свој 
занат називају („прстенџије”, „прстенџилукˮ), преко материјала од којег су 
израђивали своје производе („пиринџаˮ – смеса од 1 килограма бакра и 400 
грама цинка), па до тржишта и техника израде. Како је истакао, „нема за-
наџија на целом Балканском полуострву који би даље од њих путовали ради 
продаје својега еспапа (н. д. 6, 7). Они иду по Старој Србији до Призрена, по 
целој Македонији до Мецова, на југ до Солуна, по Епиру, Румунији, целој 
Босни и Херцеговини, Црној Гори, Бугарској, Тракији, Грчкој. Без обзира 
на то што нису били посебно вешти уметници у раду, своје производе су 
израђивали у великој количини, а као добри познаваоци путева, земаља и 
зналци језика, обилазили су највише вашаре на којима је посебно сиротиња 
једва чекала и куповала ствари за целу годину. Тако, ма колико њихова из-
рада била примитивна и једноставна, производи су били доступни највећем 
делу становништва и у великом су броју сачувани до данашњих дана.

Др Сима Тројановић помиње и бронзани ђердан који је 1903. године 
купио у Црној Гори, у зетском селу Голубовци. Тај ђердан је, како каже, 
био „изложен у трећој витрини прве собе нашег Етнографског музејаˮ (н. 
д. 7). Нажалост, инвентарски број нити опис предмета нису наведени, тако 
да нисмо у могућности да утврдимо да ли је предмет до данас сачуван у 
Музеју.

Загорка Марковић, која је била запослена у Одељењу за документацију, 
била је следећа која је једним својим радом дала значајан допринос истра-
живању накита. Наиме, она је у више наврата 1953. и 1956. године проуча-
вала кујунџијски занат у Призрену, а уз то обилазила и кујунџијске радње 
у Приштини, Пећи, Ђаковици и Косовској Митровици. Обављена истражи-
вања резултирала су студијским радом посвећеним историјату кујунџијског 
заната у Призрену (Marković 1964, 383–415). У свом раду приказала је по-
рекло и развој кујунџијског заната у Призрену, кујунџијске еснафе и изуча-
вање заната у Призрену, кујунџијске дућане и основне алате које су користи-
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ли приликом израде накита, материјале и технике које су се примењивале у 
кујунџијском занату, као и производ, начине трговине и, на крају, обичаје и 
веровања који су везани за овај занат.

Први који се значајније посветио изучавању накита и коме је поверена 
збирка био је Ђорђе Тешић. Иако и у његовом персоналном досијеу пише 
да је од 15. фебруара 1954. на радном месту кустоса, руковаоца збирки у 
Одељењу привреде, на истом је документу и назнака да је „завршио систе-
матско сређивање збирке накитаˮ, као и да се „од новембра 1961. године 
налази на специјализацији народне материјалне културе – поглавито накита 
и обраде метала у Софијиˮ.1

Као руковалац збирке Накит у Гласнику Етнографског музеја дао је 
први приказ целокупне Збирке на основу класификације по месту ношења – 
накит за главу, накит за груди, накит за струк и накит за руке. У оквиру сваке 
групе приказао је основне типове, њихове карактеристике, као и временску 
и територијалну распрострањеност (Тешић 1963, 239–280).

Истраживања накита усмерио је на поједине колекције. Посебну пажњу 
посветио је истраживању челенки, предмета који се врло често помињу и у 
народним песмама под називом челенка, оковано перје или позлаћено перје. 
Терминолошки их доводи у везу с турском речју челенк, која на турском 
означава перјаницу украшену драгим камењем и раније је у турској војсци 
давана као сада медаље и ордење. У свом раду то потврђује и кроз народне 
песме у којима се челенка помиње као посебна врста мушког накита који не 
носи свако, већ само онај који се истакао неким посебним јунаштвом за које 
је челенку добио или ју је пораженом одузео. Како челенка није била део 
народног накита, разумљиво је што их је јако мали број сачуван и као такве 
представљају музејску вредност. У свом раду обрадио је шест челенки које 
се чувају у Етнографском музеју у Београду. Извршио је њихову класифи-
кацију, дао примере како су ношене и на којим капама, те их упоредио са 
шлемним накитом у виду фигура са значењем грба, које Стојан Новаковић 
такође назива челенка (Тешић 1958, 131−153).

Осећај за вредне и ретке предмете Тешић је показао и обрађујући две 
дијадеме из Етнографског музеја у Београду. У раду посвећеном овим дија-
демама указује на њихов развој од византије и византијског двора до на-
родних маса, наводећи паралеле с предметима у музејима других околних 
земаља, као и ауторе који су се бавили проучавањем кружила, круне. Такође, 
наводи да је дијадема уопште констатована на великом пространству као 
симбол власти, девичанства, као и свечана ношња девојака у време када 
стасају за удају, па до удаје, али и обавезан део ношње невесте (Тешић, 1961, 
101−105).

Такође, јавности је презентовао и колекцију банатских тока, тзв. „тока 
са ружамаˮ. У Раду војвођанских музеја обрадио је шест банатских тока из 
збирке Музеја. Једну је набавио Никола Зега у Кикинди 1904. године, док 

1 Персонални досије Ђорђа Тешића, архив Музеја.
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је преосталих 5 набавио Сима Тројановић 1921. у Зрењанину, Меленцима 
и Бечеју. Већи део израђен је у радионици Simony T. Becse у Бечеју (Тешић 
1958, 190–192).

У сарадњи с Народним музејом у Крушевцу и Народним музејом у 
Чачку 1958. године приредио је Изложбу народног накита, која је заправо 
имала две презентације и два пратећа каталога. Наиме, од 307 изложених 
предмета, 270 је било из Етнографског музеја у Београду, у Крушевцу је до-
дато 30 предмета из Крушевачког музеја, а у Чачку 31 предмет из Народног 
музеја у Чачку (Тешић 1958).

Следећи кустос, руковалац збирке, био је Никола Пантелић. У персо-
налном досијеу водио се као кустос Одељења народне ношње и тканина. 
Своје истраживање Пантелић је посебно посветио истраживању једног од 
лепших, а уједно и најстаријег примерка печатног прстења у Музеју, инв. 
бр. 5624. Основни подаци о историјату прстена били су да је ископан у селу 
Медвеђе код Лесковца и да се према основним карактеристикама може свр-
стати у печатно прстење с почетка XV века, с мотивом животиње. На даље 
истраживање Пантелића је подстакао натпис на прстену:

На ободу главе је натпис:

на предњој страни карике:

а на задњој:

Према консултацијама с проф. С. Ћирковићем натпис би значио „прстен 
Марин, Николине жене... и помози Богˮ (Пантелић 1968, 78). Повезујући 
место налаза и време порекла, Пантелић је првобитно пошао од потраге за 
Маром, али ниједна припадница високог племства, тог имена, према ње-
говим истраживањима, није била удата за неког Николу. Име Никола га је, 
пак, довело до претпоставке да се прстен може довести у везу с Николом 
Скобаљићем, јунаком из времена деспота Ђурђа Бранковића, а коме су у 
то време припадали делови Дубочице, којој је припадало и место Медвеђе. 
Чињеница да је био војсковођа указује на то да је био зрео човек и као такав, 
вероватно ожењен. Међутим, у историографији за сада нема много података 
о животу Николе Скобаљића, па ни о томе да ли је био ожењен (Трајковић 
1964, 91), али нема ни потврда да није. Недостатак доказа да је био ожењен 
баца сенку на претпоставку да је прстен припадао његовој жени. За сада 
претпоставку поткрепљује место налажења, време настанка и име Никола 
на натпису прстена (Пантелић 1968, 77−79).
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Истраживању и презентовању Збирке Пантелић је допринео и првом 
великом студијском изложбом Накит и кићење, која је рађена у сарадњи 
с колегама из Љубљане, Загреба, Сплита, Скопља, Новог Сада, Сарајева, 
Приштине и Сомбора (Пантелић 1971).

Након Николе Пантелића, према персоналном досијеу, збирку Накит 
1992. године преузима Гордана Љубоја. Резултате истраживања накита обја-
вила је и презентовала у каталогу и на изложби Мистерија накита 1996. 
године (Љубоја 1996). На изложби су били презентовани предмети изабрани 
тако да илуструју одлике без којих се накит не може замислити: материјал, 
занатску израду и метафоричност. Ауторка се определила да мноштво раз-
личитих симболичних значења везаних за накит прикаже у неколико ширих 
тематских целина: накит и новац, накит као ознака достојанства, јуначки 
накит, венчани накит, меморијални и сентиментални накит, накит и амулет, 
накит и имитација (н. д. 5).

Након Гордане Љубоје, од 2001. године, руковалац збирке Накит је Је-
лена Тешић (Вулетић)2. За разлику од претходних приступа који су прикази-
вали збирку у ширем смислу и обрађивали накит сагледаван из ширег кон-
текста, Јелена Тешић определила се да накит прикаже кроз један друштвени 
статус, односно кроз сложену структуру церемоније склапања брака која 
обухвата три фазе и три статуса: удаваче (почетно стање), невесте (несва-
кидашње маргинално стање) и удате жене (завршно стање). Текст каталога, 
који прати и концепцију изложбе, показује да накит прати и симболички 
означава сва три статуса, с тим што је акценат стављен на статус невесте 
који у животу сваке жене представља кратак период њеног највећег сјаја. 
Све то приказано је у четири одељка у складу с категоризацијом накита пре-
ма деловима тела на којима се носи: накит за главу, накит за груди, накит 
за струк и накит за руке. Посебан одељак посвећен је грађанском начину 
украшавања. Како су према народном веровању младенци у том прелазном 
периоду највише изложени злим силама и уроцима, у сваком одељку указа-
но је и на накитне врсте које су имале заштитну улогу и приказано је како се 
она огледала (Тешић 2003).

Наведена изложба била је инспирација Удружењу златара Београда. У 
сарадњи с Удружењем Тешићева је приредила и изложбу Златна нит Бе-
ограда – златари Београда шест векова своме граду. На изложби и у пра-
тећем каталогу био је приказан кратак историјат београдског златарства, као 
и историјат радионица петнаесторице београдских златара који су на излож-
би представили своје производе (Тешић 2004).

Као резултат сарадње сa златаром Предрагом Томашевићем, једним од 
учесника поменуте изложбе, и његове инспирације старим српским накитом 
из збирке Музеја, приредила је и изложбу Патина и сјај – накит инспирисан 

2 Због уједначеног приступа теми и усаглашеног представљања доприноса свих рукова-
лаца збирке Накит, који су унапредили рад Музеја у оквирима народне културе украшавања, 
у целокупном тексту своје име помињем искључиво у трећем лицу. 
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традицијом. На изложби су презентовани производи златара Toмашевића и 
музејски предмети који су послужили као инспирација, који су обрађени у 
пратећем каталогу (Тешић 2006).

Као коаутор, с колегиницом Марином Цветковић, урадила је изложбу и 
каталог Текстил и украшавање у култури Срба XIX и прве половине XX века. 
Изложба је 2017. године гостовала у Националном музеју Индије, а 2018. 
године у Земаљском музеју у Сарајеву (Цветковић и Тешић Вулетић 2018).

У складу с праксом Музеја да се објављују каталози збирки и колекција, 
Јелена Тешић Вулетић определила се да серију каталога започне с накитом 
за руке и колекцијом прстења. Као резултат тога реализована је изложба Без 
почетка и краја – прстење из збирке Накит Етнографског музеја у Београ-
ду. Изложба и каталог су били концепцијски усклађени. Ауторка се опре-
делила да колекцију прикаже пре свега хронолошки, па су основне целине 
излагања: прстење раног средњег века; прстење касног средњег века; пр-
стење XIX и прве половине XX века. У оквиру наведених целина, прстење 
је обрађено и приказано типолошки. Посебан одељак посвећен је прстењу у 
веровањима и обичајима, а значајан део каталога чини и каталошка обрада 
комплетне колекције прстења (Тешић Вулетић 2016).

Као наставак каталога колекције накита за руке, Јелена Тешић-Вуле-
тић припремила је Каталог колекције наруквица Биле руке танке белензуке 
– наруквице из збирке Накит Етнографског музеја у Београду (предато у 
штампу).

Да је збирка Накит Етнографског музеја у Београду по броју, лепоти и 
разноврсности предмета, по временском и просторном распону који покри-
ва, веома значајна и јединствена музејска колекција, потврђује и чињеница 
да је послужила у истраживањима и бројним стручњацима ван Музеја. Мада 
у Музеју није била руковалац збирке Накит, Братислава Владић Крстић је 
у својој докторској дисертацији, Сеоски накит у Босни и Херцеговини у XIX 
и првој половини XX века (Владић Крстић 1995), своја дугогодишња истра-
живања поткрепила и додатним истраживањем збирке Накит Етнографског 
музеја. Примерци накита из Музеја су и објављени у наведеној дисерта-
цији. Један од најбољих познавалаца историје накита др Бојана Радојковић 
у својој књизи Накит код Срба од XII века до краја XVIII века позива се и 
на неке примерке накита из Збирке Етнографског музеја (Радојковић 1969).

Изложби и каталога свакако не би било да није константног попуња-
вања збирке. Накит је највећим делом набављан, инвентарисан и презенто-
ван уз народну ношњу. Чак је постојала тенденција појединих кустоса да и 
накит буде саставни део збирки народних ношњи, што је додатно отежавало 
руковођење збирком, увид у комплетан материјал који Музеј поседује, као и 
његово изучавање и презентовање. 

Колико је такав приступ ограничио истраживање и презентовање наки-
та и уопште културе украшавања показују и бројни радови након екипних 
истраживања по Србији. Ни на једном истраживању накит и украшавање 
нису проучавани као засебна тема, већ искључиво у оквиру народних но-
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шњи, и то веома оскудно. Тако, на пример, након екипног истраживања Заје-
чара и околине, чији су резултати објављени у Гласнику Етнографског му-
зеја 42, накит се помиње у само пар реченица у оквиру рада Народна ношња 
у околини Зајечара. Из целог истраживања можемо сазнати само да су узане 
тканице ношене с месинганим копчама – пафтама називали литар. Пафте 
(чепрази) биле су мале, кружног облика или „са рокчићиˮ. Куповали су их на 
Вашарима у Зајечару и Књажевцу. „Литар се нарочито носио преко сукнене 
хаљине која је била део зимске ношње половином XIX векаˮ (Аранђеловић 
Лазић 1978). Након истраживања Јадра, не улазећи у прецизније описе, у 
раду посвећеном народној ношњи, ауторке наводе да девојке нису носиле 
прстење пре удаје, да су у ушима носиле обичне вашарске минђуше, ретко 
златне, око врата најчешће две-три струке талира или цванцика, а имућније 
и по неколико наниза дуката, наруквице од месинга или стаклених перли. 
Имућније девојке уз грађанску ношњу су поред дуката носиле сат и ланац 
или ланчић с крстом, бисерни тепелук и дијамантску грану. Око струка уз 
сеоско одело носиле су „каницеˮ (копче) од сребра и седефа или од месинга 
(Јовановић и Бјеладиновић 1964, 310, 311).

 У кратком, али ипак посебном поглављу, накит је обрађен у раду о на-
родној ношњи након истраживања титовоужичког, пожешког и косјерићког 
краја. Осим украса и делова накита који се јављају на оглављу невесте, у 
кратким цртама описане су игле „челенкеˮ, појас кованик, извезен појас с 
пафтама, огрлице и ђердан, наруквице „белензукеˮ и прстење (Бјеладино-
вић 1984, 149, 162, 163).

Почетком 21. века тадашњи руковаоци збирки народних ношњи и збир-
ке Накит су се усагласили да се сав накит из збирки народних ношњи из-
двоји и обједини у збирку Накит. То је умногоме допринело пре свега ре-
довном праћењу стања предмета и благовременој конзервацији, као и бољи 
увид у фонд Музеја и одређивање правца даљег попуњавања збирке.

Збирка накита подељена је у неколико већих целина: накит за главу, 
накит за груди, накит за руку и накит за струк. Ранија систематизација збир-
ке у оквиру целина пратила је систематизацију збирки народних ношњи и 
заснивала се искључиво на територијалној подели. Ради квалитетнијег и 
комплекснијег проучавања накита и начина украшавања, који свакако нису 
у подређеном положају у односу на начин одевања, нити су само њихов 
пратећи елемент, као руковалац збирке урадила сам нову систематизацију у 
оквиру целина, која се заснива на историјској, типолошкој, а у оквиру тога 
и на регионалној подели.

Будући да су примарне делатности Музеја очување, проучавање и пре-
зентовање народне културе, живота и обичаја XIX и прве половине XX века, 
на просторима бивше Југославије, при формирању и даљем попуњавању 
збирке накита акценат је стављен на накитне врсте и начине украшавања 
који су пратили начине одевања карактеристичне за наведене периоде и те-
риторију. 
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За мањи број предмета може се претпоставити да води порекло од 
средњовековног накита, па и нешто старијег, ношеног у широким народним 
слојевима или у кругу владајуће класе. Већи део предмета израђених из-
међу XV и XVIII века имао је велику зону распрострањења и као породична 
драгоценост преношен је с колена на колено, па је тако ношен током целог 
XIX века, а делом и у првим деценијама XX века.

Збирка је највећим делом попуњавана откупом на бројним теренским 
истраживањима, али углавном као део народне ношње, ређе у виду поје-
диначних предмета. То је свакако допринело квантитету збирке, али недо-
статак систематског, тематског откупа накита, донекле је утицао на слабију 
заступљеност и разноврсност неких накитних врста с територија које нису 
биле обухваћене теренским истраживањима. Осим тога, накит је као изу-
зетна вредност углавном био део мираза који је отац спремао за ћерку, или 
веренички, свадбени поклон, који је девојка добијала од младожењине по-
родице. У том смислу представљао је не само материјалну вредност, већ 
и емотивну, и као такав чуван је и преношен кроз генерације. То је такође 
отежавало набавку накита приликом теренских истраживања, будући да су 
се из сентименталних разлога људи теже одвајали од таквих предмета.

Временом су одређене празнине попуњене како откупом у Музеју, тако 
и захваљујући бројним дародавцима, међу којима свакако треба извојити 
Јелену Беговић-Нанић, која је Музеју поклонила своју богату колекцију на-
кита, која броји више од 300 предмета.

Осим предмета који су чинили основу од које је збирка почела да се 
развија, а који су набављани за наведене изложбе, може се издвојити још 
неколико група или појединачних предмета који се истичу по неким својим 
карактеристикама. 

Наиме, у свадбеном ритуалу, дан после венчања девер је убрађивао мла-
ду и стављао јој конђу и убрадач – као ознаку удате жене. Конђа је била за-
ступљена на широком подручју у Србији, али се по лепоти истицала мачван-
ска. Томе је доприносио управо накит којим је украшавана. Комплет накита 
се састојао од посебних игала, тзв. укова и кука. Уков је чинило три или пет 
уковица, округлих филигранских плочица спојених ланчићима у виду гир-
ланди. Кука се састојала од три непокретно спојене плочице на чијим краје-
вима су алке кроз које се провлаче игле. Тај тип накита карактеристичан је 
само за ово подручје, док у другим крајевима није познат. У Збирци се чува 
неколико примерака кука и укова од којих се посебно истиче комплет који 
чине кука и уков с пет уковица (инв. бр. 19467, 19464) набављен у Шапцу, 
из прве половина 20. века. Такође, ту је и уков с три уковице (инв. бр. 1833, 
сл. 3), који је припадао Матић Рајни из Варне, а купио јој га је свекар код 
кујунџије у Шапцу 1936. године. Исти накит носила је и њена мајка, али 
није био позлаћен као овај.3 Значај ових примерака је у томе што је мала 

3 Подаци с картона из Централне документације.
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вероватноћа да се још могу набавити, а осим тога су и репрезентативнији 
примерци од оних који се чувају у Народном музеју града Шапца.

Такође, раритет представља део архаичног примерка невестинског 
оглавља оврљина, ујачина која је ношена у источној Херцеговини. Како је 
описује Сима Тројановић, „она се састоји понајприје од уске, повисоке, од 
ланених струкова састављене капице овите пешкиром који се низ рамена 
спушта у лепим наборимаˮ (1928, 147). Основни украс тог оглавља је импо-
зантна круна коју чини низ крупних, позлаћених игала, шпиода, повезаних 
ланчићима. До тридесет тих игала било је пободено укруг по рубу јастучића 
који се издиже на врху капице прекривене пешкиром, превезом. За оврљину 
је карактеристична и почелица с централном розетом која дочарава вечно 
кретање и куком у виду дрвета живота с двема птицама (Владић, Крстић 
1995, 238, 248). Уз то оглавље невесте су украшавале и плетенице преко 
којих су стављале нискоснице, траке од чоје искићене сребрним новцима. 
Нискоснице су се завршавале наушницама или укошњацима, како их назива 
Трухелка, или брњице, како их у свом Речнику назива Вук Караџић (Владић, 
Крстић 1995, 289). У стручној литератури усвојен је назив обоци, који се 
помиње у средњовековним изворима у депозитима српске и босанске вла-
стеле, где се помињу као наушнице (обоци) заједно с тракама, ланчићима 
и верижицама које су уз њих ишле (Радојковић 1969, 41). Према речима К. 
Јиречека, „они беху од обична или позлаћена сребра, златни, а катшто укра-
шени бисером и другим камењем. Како беху тешки, чешће пута нису висили 
о ушима, него на капи или повезачиˮ (Јиречек, Радонић 1981, 246). У збирци 
Накит чува се део оглавља оврљине, невесте из Поповог поља. То су игле 
(инв. бр. 19791), почелица (инв. бр. 33001, сл. 4) и наушнице, обоци (инв. 
бр. 17985). С обзиром на то да се једини комплетан примерак оврљине с 
накитом чува у Земаљском музеју у Сарајеву, наведени делови оглавља који 
се чувају у Етнографском музеју представљају раритет и свакако предмете 
од великог значаја. 

Неки примерци се везују за поједине знамените личности као што група 
предмета који су део заоставштине Надежде Петровић. У збирци Накит 
чува се 57 предмета које чине прстење, наруквице, игле, наушнице, почели-
це, перишан и ланац на којем је носила сат. Двадесет предмета представља 
део поставке Златном руком и сребрним српом – етнографски предмети 
Париског атељеа Надежде Петровић која је реализована у Уметничкој га-
лерији Надежда Петровић у Чачку.4

Значајне примерке чине и предмети који показују разноврсност мате-
ријала од којих је накит израђиван. Таква је нпр. наруквица инв. бр. 16995. 
Исплетена је од косе Јулке Полит-Десанчић (1809–1869), мајке Михаила 

4 Аутор изложбе је Радивоје Бојовић, музејски саветник, историчар Народног музеја у 
Чачку, коаутори су Мирјана Рацковић, музејски саветник, историчар уметности из Уметничке 
галерије „Надежда Петровићˮ, Чачак и Јелена Савић, музејски саветник Етнографског музеја 
у Београду. Каталог изложбе није изашао из штампе до предавања овог рада.
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Полит-Десанчића (1833–1920), политичара, новинара и борца за национал-
на права Срба у Војводини. Наруквицу су исплели заточеници у Петрова-
радину шездесетих година XIX века, док је копча занатски производ, поз-
лаћена четворострана розета с опалом у средини. Осим од људске косе, у 
Војводини се накит израђивао и од коњске длаке.

Анализа збирке указује на то да је територијално Збирка релативно до-
бро попуњена. Пре свега, треба истаћи да је за Збирку набављен релативно 
довољан број предмета који приказују српско културно наслеђе с простора 
бивше Југославије, будући да је такве предмете сада готово немогуће наба-
вити. С подручја Србије релативно је равномерна заступљеност, али можда 
не у свим накитним врстама. На пример, из области Мачве и Поцерине Му-
зеј поседује најлепше примерке наведеног накита за главу, али је зато мање 
накита за струк и груди.

Такође, поједине накитне врсте заступљене су у мањој мери, а поједине 
уопште нису заступљене. За разлику од мушких сатова на ланцу, ћустеку, 
којих има довољно, женски сатови на ланцу заступљени су у мањој мери 
(свега три примерка). Иста је ситуација и с ручним сатовима, пре свега жен-
ским, јер их има само два. Оно чега уопште нема јесу мушка дугмад за ко-
шуљу.

Како би се пратили развој и трендови украшавања, неопходно је, та-
кође, проширити временски период како у истраживању, тако и у набавци 
предмета и обратити пажњу на трендове друге половине XX века.

На крају би се могло закључити да су циљеви и резултати етнолошких 
истраживања усмерених на накит до нас стигли у, рекло би се, неколико 
таласа. Сваки од тих таласа коинцидира с личним, научним и стручним за-
лагањем појединих кустоса који су у одређеним периодима били задужени 
за збирку Накит. Истовремено, протоком времена прилагођавано је и про-
ширивано истраживачко поље у коjeм је накит третиран као етнолошка тема 
интегрисана у народну културу одевања, те je на тај начин сукцесивно уна-
пређиван његов статус од „народног накитаˮ до савременог музеолошко-ан-
трополошког контекста израженог и тумаченог у ширим оквирима народне 
културе украшавања. 

ЛИТЕРАТУРА

Аранђеловић Лазић, Јелена. 1978. Народна ношња у околини Зајечара. Глас-
ник Етнографског музеја 42, 237–260.

Архив Етнографског музеја инв. бр. 809.
Бижић-Омчикус, Весна. 2002. На почетку. Београд: Етнографски музеј у 

Београду.



25120 ГОДИНА ЗБИРКЕ НАКИТА У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ

Бјеладиновић, Јасна. 1984. Народна ношња у титовоужичком, пожешком и 
косјерићком крају. Гласник Етнографског музеја 48, 143–192. 

Владић-Крстић, Братислава, 1995. Сеоски накит у Босни и Херцеговини у 
XIX и првој половини XX века. Београд: Етнографски музеј у Београду.

Дробњаковић, Др Боривоје. 1926. Етнографски музеј у Београду. Гласник 
Етнографског музеја 1, 11–25. 

Душковић, Весна. 1995. Србија на сетској изложби у Паризу 1900. Београд: 
Етнографски музеј у Београду.

Ђорђевић, Тихомир. 1900. Са париске изложбе. Караџић 10, год. II. 
Јиречек, К, и J. Радонић. 1981. Историја Срба, Београд ИЗДАВАЧ
Јовановић, Милка и Јасна Бјеладиновић. 1964. Народна ношња. Јадар – Ву-

ков завичај. Гласник Етнографског музеја 27, 303–344.
Љубоја, Гордана. 1996. Мистерија накита. Београд: Етнографски музеј у 

Београду.
Marković, Zagorka. 1964. Kujundžijski zanat u Prizrenu. Glasnik muzeja Kosova 

i Metohije VII–VIII, 383–415.
Пантелић, Никола. 1968. Један прстен из XV века. Зборник музеја примење-

них уметности 12, стр.
Пантелић, Никола. 1971. Накит и кићење. Београд ИЗДАВАЧ
Радојковић, Бојана. 1969. Накит код Срба у од XII века до краја XVIII века. 

Београд ИЗДАВАЧ 
Тешић, Ђорђе. 1961. Две дијадеме у Етнографском музеју у Београду. Глас-

ник Етнографског музеја 24, 101–105.
Тешић, Ђорђе. 1958. Изложба народног накита. Крушевац. ИЗДАВАЧ
Тешић, Ђорђе. 1958. Изложба народног накита. Чачак. ИЗДАВАЧ
Тешић Ђорђе, 1958. Колекција банатских тока у Етнографском музеју у Бе-

ограду. Рад војвођанских музеја 7, стр. 
Тешић, Ђорђе. 1963. Народни накит XIX века према збирци Етнографског 

музеја у Београду. Гласник Етнографског музеја 26, 239–279.
Тешић, Ђорђе. 1958. Челенка – „оковано перје. Гласник Етнографског му-

зеја 21, 131–153.
Тешић-Вулетић, Јелена. 2016. Без почетка и краја – прстење из збирке На-

кита Етнографског музеја у Београду. Београд: Етнографски музеј у 
Београду.

Тешић, Јелена. 2004. Златна нит Београда. Београд: Етнографски музеј у 
Београду.

Тешић, Јелена, 2003. Невестински накит код Срба у XIX веку и првој поло-
вини XX века. Београд: Етнографски музеј у Београду.

Тешић, Јелена. 2006. Патина и сјај – накит инспирисан традицијом. Бео-
град: Етнографски музеј у Београду.

Трајковић, Д. 1964. Никола Скобаљић. Лесковачки зборник IV, стр. 
Тројановић Др Сима. 1906. Јањево и његове прстенџије, сепарат из Српског 

књижевног гласника XVII, стр.



26 ЈЕЛЕНА ТЕШИЋ ВУЛЕТИЋ

Тројановић, Сима. 1928. Народна ношња. Народна енциклопедија СТ. Ста-
нојевића III, Загреб, стр. 

Цветковић, Марина и Јелена Тешић Вулетић. 2018. Текстил и украшавање у 
култури Срба XIX и прве половина XX века. Београд: Етнографски музеј 
у Београду.

Jelena Tešić Vuletić

120 YEARS OF JEWELRY COLLECTION IN THE ETHNOGRAPHIC 
MUSEUM IN BELGRADE

Summary

This year, the Ethnographic Museum in Belgrade marks 120 years of independent existence. 
Therefore in this paper I chose to present the development of the Jewelry Collection in this long pe-
riod, from the perspective of the caretaker of this collection. The Collection was originally formed 
in the Ethnographic Department of the National Museum and later transferred to the newly-formed 
Ethnographic Museum. This paper presents the most important periods in the development of the 
Collection, its caretakers and handlers, as well as the results of research on the topic of jewelry 
and decoration. The recognized shortcomings in the research and replenishment of the fund will be 
addressed, and a vision of the direction the further development of the Collection should go will 
be presented.



27120 ГОДИНА ЗБИРКЕ НАКИТА У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ

Слика 1. Тепелук, Лесковац, Србија, 1900. година, инв. бр. 10817

Слика 2. Наруквица, Београд, Србија, 1900, инв. бр. 16487

Слика 3. Куке и укови, Шабац, почетак 20. века, 1833, 19464, 19467



28 ЈЕЛЕНА ТЕШИЋ ВУЛЕТИЋ

Слика 4. Почелица, Херцеговина, Босна и Херцеговина, крај 19, почетак 20. века, 
инв. бр. 33001

Слика 5. Наруквица, Нови Сад, половина 20. века, инв. бр. 16995


