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Гор да на Ми ле тић

Прегаче из смедеревског краја
Из збирке Етнографског музеја у Београду
и Музеја у Смедереву

A с рак : У раду је обрађено седамнаест прегача које по-
тичу из седам сеоских насеља смедеревске и суседних оп-
штина, а које су део музејског фонда Етнографског музеја 
у Београду и Музеја у Смедереву. Мали број предмета, ко-
ји потичу са само неколико локација и оскудност по да та-
ка музејске документације или њихово одсуство, не дају 
могућност за праћење свих стилских карактеристика и 
трансформација овог хаљетка, као ни значења која је он 
имао у припадајућој култури; стога су у раду оне пред-
ста вље не кроз каталошку обраду и музеолошку анализу 
с ак цен том на проблемима који проистичу из података 
са др жа них у музејској документацији или њиховом одсу-
ству. Такође, указано је на функцију прегаче као носиоца 
по ру ка у невербалној комуникацији између појединца и 
заједнице и на најкарактеристичније мотиве који су има-
ли функцију знака и симбола.

Кључне речи: прегаче, смедеревски крај, Смедеревско 
По ду на вље и Ја се ни ца, стил ске карактеристике, мо ти ви, 
функ ци ја, не вер бал на ко му ни ка ци ја.

Прегача припада типу појасне некројене одеће и током 19. века била је 
обавезни хаљетак у одевању жена и девојака на скоро целом просто-

ру данашње Србије. Израђивана је првенствено од вуне техником ткања 
у две или четири нити са утканим или везеним орнаментима.
На основу података из постојеће стручне литературе о народној но-

шњи која је заснована на етнографској грађи и рецентном музејском 
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материјалу извесно је да су се у већeм делу Србије носиле по две прегаче 
– предња и задња.1 Прегаче су ношене као горњи хаљетак преко кошуље 
или сукње. Са кошуљом су ношене предња и задња, а са сукњом само 
предња прегача. Девојке и девојчице носиле су само предњу прегачу. 
Предње су биле светлијих боја и више орнаментисане, а задње углавном 
загаситијих тонова и са мањом орнаментисаном површином. Код Вла-
хи ња у североисточном делу Србије, делу српског становништва у исто-
чним областима, као и у западним деловима Србије код досељеног ста-
но вни штва из Босне и Херцеговине, ношене су прегаче са ресама.2

Сама реч ре ача потиче из прасловенске основе ре , што је био тер-
мин за стављање волова у јарам.3 Из ове основе изведени су и термини 
спре га, опрега, запрега, опрег.4 Поред наведеног термина ре ача, у упо-
тре би је било још назива исте основе – запрега, запрегљача, опрег, пре жи-
на, прегљина.5 У употреби су били и термини ску ача и ошча. Назив ке-
це ља је, у односу на остале, најновијег порекла. У употребу је ушао преко 
ма ђар ског језика6 и према мишљењу Петра Ж. Петровића7, првобитно је 
означавао кецељу коју су приликом рада користиле занатлије и продавци. 
Није утврђено када је овај назив прихваћен у Србији, али је извесно да је 
временом скоро потпуно потиснуо старије називе, као што су и хаљеци 
шивени од индустријских тканина и стилски обликовани под утицајем 
градске одеће временом потиснули претходне.
Када је реч о самом пореклу овог одевног предмета, у етнолошкој ли те-

ра ту ри прихваћени су постулати да су прегаче ношене још у праисторији, 
да су је Словени познавали у својој постојбини и да су је становнице 
Балканског полуострва носиле и пре доласка Словена.8 То су до сада 
најпознатији подаци који се користе у литератури о прегачама у Србији 
и на простору бивших југословенских република. О употреби прегача у 

1 Милка Јовановић, Наро не ношње у Ср ији у 19. веку, Београд 1979; Мирослав 
Драшкић, О и оло ији наро них ношњи, Гласник Етнографског Музеја 26, 
Београд 1963, 93–108.

2 М. Јовановић, Исто, 226.
3 Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika , , Zagreb 1971.
4 Исто
5 М. Јовановић, Исто, 74.
6 Rјečnik  , Zagreb 1892–1897.
7 Петар Ж. Петровић, Музејска з ирка кецеља из Шума ије, Гласник Етнографског 
Музеја 4, Београд 1929, 55.

8 Miroslav Draškić, Narodne nošnje severozapadne Bosne,  i , Zenica 1972, 61–70; 
М. Јовановић, Исто, 226–227; Јелена Аранђеловић-Лазић, Тра ови и знакови 
исконских уховних вре нос и на наро ној ношњи Ср ије, Зборник Етнографског 
Музеја у Београду 1901–2001, Београд 2001, 306–309.
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средњовековној Србији, нажалост, нема података, тако да за сада остаје 
отворено питање не само изгледа већ и употребе овог одевног предмета.
С обзиром на морфологију и првобитно порекло, у етнолошкој ли те-

ра ту ри прихваћена је подела прегача на пресловенске карпатско-бал кан-
ске прегаче са ресама, које се пак деле на карпатско-панонске и динарске, 
чија је заједничка карактеристика поновљени геометријски мотив ромба 
и ресе, и словенске прегаче са утканим хоризонталним пругама и без 
реса.9 Међусобни утицаји ова два типа довели су до појаве нових типова 
који у себи садрже особине ова два првобитна.
Предмет овог рада су прегаче које потичу из сеоских насеља сме де-

рев ске и суседних општина које улазе у састав Подунавског округа, а које 
су део збирки Етнографског музеја у Београду и етнолошког одељења 
Музеја у Смедереву. Укупно их има седамнаест, од тога је тринаест из 
фонда Етнографског музеја, а четири су из Музеја у Смедереву. Шест 
прегача које се чувају у Етнографском музеју у Београду откупљене су 
током 1902. године приликом прикупљања материјала за учешће Ср би је 
на светској изложби савременог и историјског костима у Петрограду. Том 
при ли ком бирани су углавном репрезентативни хаљеци који се издвајају 
сво јом техником израде, орнаментиком и колоритом. Од шест тада от-
ку пље них прегача, пет су из Друговца, а једна је из Бадљевице. У време 
када су ове прегаче откупљене 1902. године, сукња као део женске одеће 
је скоро у потпуности прихваћена и већ су ношене прегаче другачијих 
стил ских карактеристика, што је, поред економског момента, вероватно 
ути ца ло да их њихове власнице продају. Пре Другог светског рата, 1924. 
го ди не, набављена је још једна прегача из Радинца, а у периоду 1946-1953 
на ба вље не су две прегаче из Лугавчине, три из Лозовика и једна из Лан-
до ла. У етнолошку збирку Музеја у Смедереву две прегаче су ушле 1966, а 
две 1970. године – две су из Марковца, једна из Осипаонице, док за једну 
нема података.
Како ова, условно речено, колекција има релативно мали број пред ме-

та који потичу са само седам локација и није резултат континуираног си-
сте мат ског откупа, а такође и оскудност података садржаних у музејској 
документацији не даје могућност за праћење свих стилских особености 
и транс фор ма ци ја овог хаљетка, као ни значења која је он имао у при па-
да ју ћој култури, радом ће бити учињен покушај да се њиховом ка та ло-

9 M. Draškić, Isto, Zenica 1972, 61–67; Катарина Новаковић, Анализа з ирке ре ача и 
кецеља у Музеју Војво ине, Рад Музеја Војводине 39, Нови Сад 1997, 265–266;
М. Јовановић, Исто, 226–227.
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шком обрадом и музеолошком анализом допринесе проучавању и упо-
зна ва њу овог хаљетка као дела традиционалне одеће смедеревског краја 
која до сада није била предмет проучавања, и истовремено као прилог 
проучавању прегача на територији Србије. У раду ће бити указано и 
на неке проблеме који се тичу периодизације прегача, а произилазе из 
података садржаних у музејској документацији или пак из њиховог од-
су ства.
На основу типологије народних ношњи према етничкој структури 

становништва коју је дала Милка Јовановић10, насеља смедеревске оп-
шти не, односно Смедеревско Подунавље и Јасеница, заједно са са око-
ли ном Београда и Београдским Подунављем, као и Лепеница, спадају у 
прелазну зону мешовитих досељеника, јер су у овој области за сту пље-
не го то во све метанастазичке струје са доминацијом појединих струја у 
одре ђе ним областима и селима. Као резултат оваквог разноврсног са-
ста ва становништва, на овом подручју се срећу елементи панонског, ди-
нар ског, централнобалканског типа ношњи.
Према М. Ђ. Милићевићу11, одело у смедеревској нахији је слично оде-

лу у бео град ској и крагујевачкој. Од хаљетака женског одела он наводи 
дугу сукнену хаљину са рукавима, зубун, дорамак без рукава, јелек, сукњу 
и предњу и стражњу кецељу, коју у Морави зову вутара.12 Исти назив за 
задњу прегачу забележио је и Јован Ердељановић13 у околини Велике 
Плане неколико деценија касније. Према Ердељановићу, девојке су, као 
и у другим деловима Шумадије, носиле само предњу прегачу, а када су 
желеле да се удају, почеле би да носе и задњу.14

Петар Ж. Петровић је у свом раду Музејска з ирка кецеља из Шума ије 
у ову групу кецеља уврстио и седам из смедеревског краја.15 По њему, 
посебна одлика шумадијских кецеља је у томе што немају ресе и што 
имају шаре урађене у хоризонталном положају, као и порубни пошарак 
са истим положајем шара.16

На основу података из музејске документације, међу проучаваним 
прегачама као најстарије издвајају се прегаче инв. бр. 1748, која је ношена 

10 М. Јовановић, Исто, 107–121.
11 Милан Ђ. Милићевић, Кнежевина Ср ија књ. , Београд 1876, 170.
12 Исто, 170.
13 Јован Ердељановић, Е нолошка рађа о Шума инцима, б,   одељење, књ. 2, 
Београд 1951, 128–134

14 Исто, 132–134.
15 П. Ж. Петровић, Исто,  4, Београд 1929, 55–62.
16 П. Ж. Петровић, н.д., 56.
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као задња прегача око 1860. године и инв. бр. 1750, која је ношена као 
предња прегача око 1865. године. За прегачу инв. бр. 1751 забележено је да 
је ношена око 1880. године. Остале четири прегаче – инв. бр. 1754, 17533, 
17534 и 4070, ношене су и рађене у другој половини или крајем 19. века. 
Према техници украшавања и мотивима, издваја се пет прегача чије су 
шаре рађене техником клечања и које су орнаментисане геометријским 
мотивима ромба, шестоугаоника, косим, изломљеним линијама. Међу 
њима издваја се задња прегача инв. бр. 1748, која је тамнијег колорита 
и код које су орнаменти дати у доњем ивичном делу и у узаном појасу 
бочних ивица. У колориту остале четири прегаче преовлађују светли то-
но ви црвене боје у комбинацији са белом, црном, светлоплавом, жутом, 
розе, зеленом бојом и жутом и сребрном срменом жицом. Заједничко 
овим прегачама је и бескрајна шара коју чине поновљени геометријски 
мотиви. Остале две прегаче разликују се од претходних и једна од друге 
по техници украшавања и мотивима. Прегача инв. бр. 1750 рађена је 
техником преткивања и њен орнамент чине разнобојне попречне пруге, 
док је прегача инв. бр. 4070 орнаментисана техником веза са крупнијим 
цветним мотивима датим у вертикалном положају један изнад другог. 
Преосталих пет временски датованих прегача рађене су почетком и 

у првим деценијама 20. века. Међусобно се разликују у орнаментици и 
техникама орнаментисања. Заједничка карактеристика за три прегаче 
из ове групе јесте да све имају црно поље. Својим колоритом издваја 
се прегача инв. бр. 1752, која има црвено поље и стилизовани цветни 
орнамент рађен техником преткивања на дашчицу. Иначе, ова прегача 
је откупљена 1924. године и као време израде узет је почетак 20. века. 
Прегача инв. бр. 4822 рађена је 1918. године и једина је у овој групи пре-
га ча украшена геометријским мотивима и са примењеном техником кле-
ча ња. Овом техником изведена су два мотива карактеристична за ор на-
мен ти са ње ћилима, а то су – развучени зупчасти ромб и крстасти мотив 
под именом чурлињак. Дуж ивичних страна она је поткићена крат ким 
разнобојним кићанкама, што је издваја од осталих прегача из ове ко-
лек ци је. Прегача инв. бр. 4829, рађена 1925. године, украшена је само у 
доњем делу мотивима попречних белих тканих пруга и рељефном шаром 
стилизованог цветног мотива рађеног техником карактеристичном за 
таписерије. На спољашњим ивицама у висини шаре она је поткићена 
кратким двобојним кићанкама. Комбинацијом различитих техника и 
мо ти ва на црном пољу рађена је и прегача инв. бр. 22141, чије се вре мен-
ско одре ђе ње израде везује за прву половину 20. века. Цветни орнамент 
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ра ђен је техником веза, док је друга врста орнамента рађена од вуне тка-
ла чком техником извлачења петљи и исте је боје као и поље. Прегача 
инв.бр. 4830 орнаментисана је мотивом разнобојних попречних пруга 
са до ми на ци јом црвених и црних пруга, а време њене израде стављено 
је у оквире прве половине 20. века.
За пет прегача не постоји временска одредница израде и употребе. То 

су прегача инв. бр. 198, која је орнаментисана геометријским и сти ли зо-
ва ним биљним мотивима рађеним техником клечања, светлог колорита 
са утканом срменом жицом. Прегача инв. бр. 2071 на црном пољу има 
извезен мотив цветног венца са ружама унутар кога је букет са цветом 
каранфила. Код прегача инв. бр. 178 и инв. бр. 956 такође је присутан 
цветни мотив, али изведен ткалачком техником преткивања на дашчицу. 
Прегача инв. бр. 179 целом површином украшена је мотивом разнобојних 
попречних пруга светлог колорита које су рађене техником преткивања. 
Време израде и ношења ових прегача може само условно да се одреди, 
и то на основу аналогија са осталим прегачама из ове колекције и по да-
ци ма из ли те ра ту ре. На основу стилских карактеристика, прегача инв. 
бр. 198 може да се уврсти у групу временски старијих прегача и смести у 
оквире друге половине 19. века. За прегачу инв. бр. 956, која има црвено 
поље и стилизовани цветни орнамент рађен техником преткивања на 
дашчицу и дат у три хоризонтално постављена поља, као време израде 
може се узети крај, односно последње деценије 19. и прва деценија 20. 
века. За остале три прегаче време њихове израде ставићу у оквире прве 
три деценије 20 века.
Проблем тачног временског одређења израде и ношења прегача који 

прои зи ла зи из музејске документације ставља нас пред проблем пе-
рио ди за ци је и контекстуализације предмета у конкретне друштвене, 
со ци јал не, економске и политичке оквире, важеће норме и вредносне 
системе времена у коме је настао и у коме је кориштен. За три прегаче 
откупљене 1902. године у Друговцу имамо податке ко их је носио и у 
ком периоду. Додатне информације о њиховим власницама добијене из 
података о генеалогији њихових породица17 не дају нам одговоре када 
су тачно рађене и ношене, али истовремено постављају питање колико 
су тачни подаци добијени на терену приликом њиховог откупа. Прегачу 
инв. р. 1748 носила је Стана Стевана Миливојевића око 1860. године. 
Стана се 1860. године удала за Стевана након смрти његове прве жене 

17 Податке сам добила од директора основне школе у Друговцу, господина Милосава 
Илића, који се бави проучавањем порекла породицâ и историјатом села.
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и јуна 1861. родила прво дете. Ови подаци наводе на закључак да је она 
ову задњу прегачу носила непосредно пре и након удаје. Орнамент ко-
јим је украшен доњи део прегаче рађен је црвеном, зеленом, плавом, 
љубичастом бојом и срменом жицом, што указује да је прегача рађена за 
млађу жену или девојку зрелу за ступање у брак, а која вероватно потиче 
из имућније породице јер је за украшавање ове прегаче кориштено много 
срмене жице која се куповала у трговинама.
Прегачу инв. р. 1750, изаткану од танке вунене нити црвене боје и 

орнаментисану скуповима ужих и ширих пруга, носила је Ранђија Ђор-
ђе вић око 1865. године као предњу прегачу. Ранђија је рођена 1817, а умрла 
је 1877. године, што би значило да је имала око 48 година када је носила 
ову прегачу; то је само неколико година пре женидбе сина Ђорђа 1867. 
године.
Прегачу инв. р. 1751, са поновљеним крупнијим мотивима ромба и 

шестоугла на црвеном пољу и утканом срменом жицом, носила је њена 
снаја Живана око 1880 године. Она је била удата за Ранђијиног сина 
Ђор ђа, који је умро 1874. године након само седам година брака, те је 
она остала у домаћинству са свекрвом и четворо деце. Ранђија свакако 
није живела у благостању ни док је њен муж био жив, јер је био болестан, 
а након његове смрти још мање, што ме наводи на питање да ли је она 
имала времена да себи изатка прегачу каква је ова, поготову јер три го-
ди не након мужевљеве смрти умире и свекрва, која је живела са њом у 
домаћинству. Из претходне ситуације и података из етнолошке ли те ра-
ту ре на основу којих се може закључити да су шарене прегаче светлијег 
ко ло ри та носиле првенствено девојке и млађе жене, намеће ми се још 
једно питање – да ли је за жену са статусом удовице и мајке било при-
клад но да носи овако орнаментисану прегачу? Поставља се питање ко је 
продао њихове прегаче и да ли је дао тачне податке о периоду када су их 
оне носиле, посебно када је реч о Ранђији, јер излази да је она ову црвену 
прегачу носила са 45–48 година.
На предметима из ове колекције видне су стилске промене које се 

јављају крајем 19. века, а огледају се у избору мотива и техникâ ор на-
мен ти са ња. Ткани геометријски мотиви временом бивају замењени 
цвет ним мотивима који су ткани, а затим везени. Такође, код прегача 
са цветним мотивом које су рађене почетком 20. века преовлађује црно 
поље. Изузетак у овој колекцији, међу прегачама рађеним почетком 20. 
века, представља прегача инв. бр. 4822, која је рађена 1918. године и чији 
орнамент чине геометријски мотиви рађени техником клечања.
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Према стилским карактеристикама и техникама орнаментисања, пре-
га че из ове колекције део су естетских схватања и друштвених, еко ном-
ских и привредних услова једне географски много веће области од оне 
у којој су настале. Исте, 1902. године, када је откупљено шест прегача 
из смедеревског краја, откупљене су прегаче из Тополе и других делова 
Шумадије, београдског Подунавља и Посавине, међу којима има веома 
сличних прегачама из смедеревског краја, не само по врсти ор на ме на та 
већ и по њиховом распореду и колориту као и техници израде. Та слич-
ност нај очи глед ни ја је код прегача инв. бр. 1751 из Друговца и инв. бр. 
17534 из Бадљевице и прегаче инв. бр. 1910, изложеној на сталној по став ци 
у Етно граф ском музеју, за коју је наведено да је из Шумадије; то су крупне 
гео ме триј ске шаре са поновљеним мотивом ромба и шестоугаоника на 
це лој површини рађене техником клечања са порубним пошарком у до-
њем ивичном делу, чији је украс рађен другачијом техником од поља 
пре гаче.
Прегача инв. бр. 198, коју је Музеј у Смедереву добио 1966. го ди не, 

слична је по мотивима и њиховом распореду прегачи стубари из Ку-
мо дра жа, коју је описао Митар Влаховић18 и која је откупљена за Ет но-
граф ски музеј у Београду 1902. године. Код обе прегаче централно поље 
за у зи ма мотив животног стабла, а на бочним странама је мотив кубе дат 
ис под стилизованог мотива птице код смедеревске и прстастог мотива 
код прегаче из Кумодража, која у подножју има стилизован мотив јелена. 
То су мотиви карактеристични за шаре пиротског ћилимарства, одакле 
су преузимани и уткивани и на ћилимима других делова Србије. Према 
Митру Влаховићу, прегача из Кумодража рађена је најкасније око 1870. 
године.19 За прегачу из Музеја у Смедереву нема података о томе када 
је рађена или када је ношена, а на основу постојећих могу се дати само 
претпоставке или је можемо условно ставити у временски оквир дат за 
прегачу из Кумодража.
Музеју у Смедереву прегачу је поклонила Милојка Митрашиновић 

из Осипаонице. Према подацима које је дао њен праунук, Милојка је 
рођена у Осипаоници у фамилији Савића који су почетком 20. века има-
ли парни млин један од највећих у околини. Њен праунук није знао када 
је Милојка рођена, а дао је податак да је умрла отприлике 1967–68. го-
ди не. Због непотпуних података не знамо колико је година имала када 

18 Митар Влаховић, Женска ношња у ео раској Посавини, Гласник Етнографског 
Музеја V, Београд 1930, 52.

19 М. Влаховић, н.д.,  , Београд 1930, 52.



231

П    

је умрла, што би помогло у датовању прегаче и времена када је ношена. 
Једна од претпоставки је да је Милојка рођена најраније почетком девете 
деценије 19. века и да је ову прегачу носила када је стасала за удају или 
непосредно после удаје, што би оквирно било крај 19. и сам почетак 20. 
века. Друга претпоставка је да је прегача припадала њеној мајци и да је 
изаткана пре наведеног времена, а да ју је носила и Милојка. Имајући у 
виду да је рођена и одрастала у имућној породици, ово свакако није била 
једина прегача коју је она носила, али с обзиром да је прегачу поклонила 
након више од пола века чувања, то сведочи да је она за њу имала посебну 
вредност. Извесно је, такође, да је схватала да она за остале чланове по-
ро ди це нема вредност коју је имала за њу и да ће њена вредност бити 
пре по зна та у Музеју и тако сачувана од пропадања и заборава.
На прегачи инв. бр. 4829 из Лозовика, рађеној 1925. године, примењена 

је иста везилачка техника украшавања као код прегаче инв. бр. 325 из Во-
ди ца, која се чува у Народном музеју у Крагујевцу, а која је рађена око 
1890. године. Тај распон од 30 година још једна је потврда да једном усво-
је на техника у једном културном појасу постоји паралелно са осталим 
прихваћеним техникама кроз дужи временски период.
Такође, имамо и потврду да прегача инв. бр. 22141 из Ландола није 

једини случајни примерак прегаче из овог краја. У школи у Лугавчини 
изложена је прегача на којој је примењена иста техника орнаментисања 
и исти колорит. Прегачу је поклонила Станка Дабић из Лугавчине. Пре-
га ча је припадала њеној свекрви, рођеној 1930. године у Лугавчини; она је 
прегачу добила од своје бабе, која је живела у истом селу и која је изаткала 
и извезла прегачу. Према подацима добијеним од С. Дабић, њена свекрва 
није носила ову прегачу, већ ју је чувала као драгу успомену и знак се-
ћа ња на своју бабу. Иницијатива да се прегача поклони за школску из-
ло жбу потекла је од С. Д., али је поклон учињен тек уз сагласност ње не 
свекрве. Овде уочавамо два различита приступа – односа према пред-
ме ту, јер две жене различите старосне доби деле исти животни и кул-
тур ни простор, али су њихови културни модели и односи који из тога 
проистичу различито удаљени од оног коме предмет припада. За старију 
жену предмет је временски ближи и кореспондира са њеним културним 
моделом и њој блиским особама и за њу има пре свега емо ти вну вредност. 
За њену снају, пак, тај културни модел у оквиру кога је настао предмет 
временски је удаљен и не кореспондира са њеним, као ни особе које 
су биле његови актери, тако да је њен однос условљен и временском и 
емотивном дистанцом. За њу прегача представља део народне ношње 
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који због своје старости и естетских квалитета треба да буде изложен на 
увид широј јавности заједнице и свим заинтересованим посетиоцима 
школске изложбе.
Међу сачуваним прегачама из смедеревског краја само три имају хо-

ри зон тал не пруге као једини орнамент. Једна је ношена половином 19, 
а друге две почетком 20. века. Подаци које је дао Митар Влаховић о пре-
га ча ма из београдске Посавине и околине Београда20, као и подаци са 
терена21, говоре у прилог томе да су оне најчешће ношене, али да су их 
потискивале и стављале у други план другачије стилски обликоване пре-

20 М. Влаховић, н.д.,  , Београд 1930, 41–81; Исти, Женска ношња у околини 
Бео ра а о  сре ине 19. века о анас, Гласник Етнографског Музеја , Београд 
1953, 48–80.

21  Приликом теренског истраживања у оквиру пројекта Е нолошка ис раживања 
у селима сме еревске о ш ине прикупљани су подаци из различитих извора. 
Један од извора за проучавање народне ношње су, поред породичних фотографија 
и сачуваних делова народне ношње, и фотографије са надгробних споменика 
на сеоским гробљима. На двема фотографијама са надгробних споменика у 
Лугавчини и Осипаоници налазе се две жене са прегачама орнаментисаним 
светлијим попречним пругама. На ђачкој фотографији из Лугавчине снимљеној 
двадесетих или тридесетих година 20. века, једна од ученица има прегачу са 
разнобојним попречним пругама. На фотографијама бр. 1 и бр. 10 у књизи Јове 
Стојковића Даривање у околини Сме ерева, приказани су сватови у Осипаоници 
1939. и сватови у Лугавчини 1947; на обе ове фотографије жене у првом реду, 
вероватно свекрве, имају прегаче са попречним пругама. У домаћинству Перића у 
Удовицама фотографисана је прегача са утканим разнобојним пругама.

Сл. 1 – Са изложбе у основној 
школи у Лугавчини

Сл. 2 – Удовице – приватно 
власништво
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га че, те да су оне тада прелазиле у свакодневну и радну одећу. Стиче 
се утисак да су их због њихове стилске једноставности највише носиле 
старије жене.
Да сачувани музејски примерци представљају само део различито стил-

ски обликованих прегача које су ношене у овом крају током 19. и по чет-
ком 20 века, донекле поткрепљују и подаци са терена.22 Наиме, при ли-
ком теренског истраживања у селима смедеревске општине ура ђе ни су и 
сним ци гробља. На неким од снимљених споменика су фо то гра фи је по-
кој ни ца на којима је представљена цела фигура, што у недостатку дру гих 
докумената пружа делимичан увид у начин одевања одређеног раз до бља.
На фотографијама на којима су приказане две млађе жене уочене су 

прегаче са стилским карактеристикама које нису заступљене на пред ме-
ти ма у музејској колекцији. На тамној позадини уткане су појединачне 
уза не попречне пруге светле боје, а у делу око колена на ширем белом 
пољу дат је ситнији флорални орнамент, такође хоризонтално постављен. 
Пре га ча у доњем делу има шири поруб опшивен светлим и тамнијим 
вуненим концем. Према подацима датим на споменику, прегаче су но-
ше не крајем прве и почетком друге деценије 20. века.

22  Исто, фотографије са надгробних споменика у Михајловцу и Друговцу.

Сл. 3 – Споменик на гробљу у 
Сеонама

Сл. 4 – Фотографија 
покојнице на гробљу 
у Лугавчини

Сл. 5 – Фотографија на 
надгробном споменику 
– гробље у Михајловцу
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Према музејској документацији, у време откупа седам прегача су озна-
че не као изобичајене (1751, 17533, 17534, 1754, 1748, 1752, 4070). За прегачу 
инв. бр. 4830 назначено је само да је део женске ношње. Уз прегачу инв. 
бр. 4822, рађену 1918. године, забележено је да се носила преко сукње 
у свечаним приликама, за прегачу инв. бр. 4829, рађену 1925. године, 
да је део свечане ношње, док је прегача инв. бр. 4071 означена као део 
девојачке свечане ношње.
Прегледом описа прегача и података из музејске документације, ве-

ћи ну прегача из ове колекције можемо сврстати у празничне и свечане, 
а према орнаментици и колориту у коме преовлађује црвено поље или 
орна мен ти светлијих боја, претпоставка је да су ове прегаче носиле де-
вој ке и млађе жене.
Када говоримо о свакодневним, празничним, свечаним или де во ја чким 

пре га ча ма, до ти че мо се питања њихове функције и улоге у не вер бал ној ко-
му ни ка ци ји ус по ста вља ној између женске особе која носи прегачу и уже и 
ши ре дру штве не заједнице са којом комуницира. Својом орнаментиком, 
те хни ком изра де и одабиром боја прегача је имала функцију да привуче 
па жњу чла но ва заједнице и упути их у друштвени статус власнице, али, 
исто вре ме но, ови знаци изражени кроз орнаменте и колорит имали су 
и улогу симбола који својим власницама треба да обезбеде магијску за-
шти ту од негативних и неповољних утицаја појединаца из заједнице и да 
им омогуће безбедан пут кроз значајне периоде живота. Ово се, по мом 
ми шље њу, односи првенствено на прегаче рађене током 19. века, где су 
при сут ни геометријски и стилизовани животињски и биљни мотиви, јер 
цвет ни орнамент који преовлађује на прегачама каснијег периода има 
све ден систем знакова и кореспондира са новим културним моделима 
који своје узоре имају у Средњој и Западној Европи. О геометријским 
мо ти ви ма тканим и везеним на различитим хаљецима народне ношње и 
њи хо вој симболици већ је писано у нашој етнолошкој литератури.23 Из-
дво ји ћу само неколико мотива којима су најчешће украшаване прегаче 
којима се бавим у овом раду, а који се срећу и на прегачама других обла-
сти Србије и простора некадашње Југославије, а спадају у општа ду хо вна 
добра човечанства.24 Један од најчешће кориштених мотива за укра ша-

23 Јелена Аранђеловић-Лазић, Исто, 299–309.
24 Видети у: Аница Петрушева, Пре аче из Ско ске Бла ије, Гласник Етнографског 
Музеја 22–23, Београд 1960, 21–31; Катарина Новаковић, З ирке ре ача и кецеља 
у Музеју Војво ине, Рад Музеја Војводине 39, Нови Сад 1997, 265–289; Данијела 
Василић, Пре аче из з ирке екс ила Е нолошко  о јељења Музеја Ре у лике 
Ср ске, Бања Лука 2007.
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вa ње прегача је ромб и од њега настао шестоугаоник, који се јављају 
самостално или у комбинацији са другим мотивима. У науци, ромб се 
тумачи као женски симбол који означава жену, односно њену полност 
и плодност.25 Преко овог симбола прегача се директно доводи у везу са 
репродуктивним органима жене и култом плодности. Њиме се указује на 
плодност женске особе и призивају позитивни утицаји за обезбеђивање 
плодности, а истовремено се њиме штити од негативних утицаја. У на-
ро ду овај мотив се најчешће назива коло, колца, колутићи, што може да 
се доведе у везу са колом, народном игром и веровањем у магијску моћ 
круга.26 Мотив ромба се, такође, доводи у везу са симболиком ока,27 што 
је према запажању других истраживача, а и мом личном, изражено код 
прегача. Владимир Дворниковић је забележио свој сусрет код манастира 
Нерези изнад Скопља са женама које су на кецељама имале уткане велике 
ромбове који су из далека привлачили пажњу посматрача.28 „У неких су“ 

– бележи Дворниковић – „цигла два ромба прекривала читаву површину 
прегаче, у неких један једини огромни ромб, са оштро истакнутим оком 
у средини.“29 Код прегача из смедеревског краја са овим оком се сре ће мо 
код прегача инв. бр. 17533, 17534, 1751, 1754. Заступљеност ромба као мо ти-
ва на прегачама свакако није била случајна, али су му кроз дуги период 
постојања појединци – ткаље и колектив давали нова, сопствена значења. 
Поред наведеног геометријског мотива, на прегачама се срећу и мотиви 
преузети са пиротских ћилимова. У раду су већ поменуте пре га че из 
Осипаонице и Кумодража са мотивима животног стабла с плодовима, 
пти це, јелена и прстастог мотива.30 Сматрам да избор ових мотива за 
прегачу није случајан, већ да су изабрани јер својом симболиком изра-
жа ва ју жеље својих власница за напретком и срећом, за љубављу, као и 
настојање да се помоћу њиховог магијског деловања заштите од не вид-
љи вих сила и злог и урокљивог ока.

25 J. Chevalier, A. Gheerbrant, Rječnik simbola, Zagreb 1983, 565–566.; Ј. Аранђеловић 
Лазић, н.д., З орник Е но рафско  Музеја 1901–2001, Београд 2001, 303–306. 

26 Ј. Аранђеловић-Лазић, Исто, 306.
27 Исто, 304; Владимир Дворниковић, Карактерологија Југословена, Београд 1939, 

486.
28 В. Дворниковић, Исто, 486.
29 Исто, 486.
30 О симболици наведених мотива видети у: J. Chevalier, A. Gheerbrant, Rječnik 

simbola, Zagreb 1983, 226, 626–636.; Милена Витковић-Жикић, Пиро ски ћилими, 
, Београд 2001, 76–79.
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У раду је обрађено седамнаест прегача које потичу из седам сеоских на-
се ља смедеревске и суседних општина, а које су део музејског фонда Ет-
нографског музеја у Београду и Музеја у Смедереву. На основу података 
из музејске документације и етнолошке литературе, као и ониx до којих 
се дошло приликом истраживања на терену смедеревске општине, дата 
је периодизација прегача и указано на неке од проблема који происти-
чу из музејске документације, а који утичу на тачност периодизације и 
њихово сагледавање кроз друштвене, социјалне, привредне, економске 
односе у припадајућој култури. Такође, у раду је указано на функцију 
прегаче у невербалној комуникацији између појединца и заједнице и 
најкарактеристичније мотиве који су имали функцију знака и симбола.

К  

Прегаче из Етнографског музеја у Београду

1. Прегача

Место и година: Друговац, 
средина 19. века
Материјал: вуна
Техника: преткивање 
Димензије: 77 × 48 цм

Носила је Ранђија Ђорђевић
(1817–1877) око 1865. о ине.

Инв. бр. 1750
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2. Прегача

Место и година: Друговац, осам-
десетих година 19. века
Материјал: вуна
Техника: клечање
Димензије: 83 × 49 цм

Носила је око 1880. о ине Живана 
Ђорђевић, ро ом из Селевца, у а-
а у Дру овцу 1867. о ине.

Инв. бр. 1751

3. Прегача – задња

Место и година: Радинац, почетак 
20. века
Материјал: вуна, вуница
Техника: ткање преткивањем и на 
дашчицу
Димензије: 64 × 49 цм

Инв. бр. 1752
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4. Прегача

Место и година: Друговац, 
последње деценије 19. века
Материјал: вуна, вуница
Техника: ткање преткивањем
Димензије: 93 × 45 цм

Инв. бр. 1754

5. Прегача

Место и година: Друговац, друга 
половина 19. века
Материјал: вуна
Техника: ткање преткивањем и 
клечањем
Димензије: 83 × 44 цм

Пре ача је изла ана на Првој 
међунаро ној излож и о ела у 
Пе ро ра у 1902. о ине.

Инв. бр. 17533
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6. Прегача

Место и година: Бадљевица, друга 
половина 19. века
Материјал: вуна 
Техника: ткање преткивањем и 
клечањем, вез
Димензије: 92 × 56 цм

Инв. бр. 17534

7. Прегача – задња

Место и година: Друговац, среди-
на 19. века
Материјал: вуна, памук, срмена 
жица
Техника: ткање преткивањем, 
клечањем, вез
Димензије: 96 × 50 цм

Носила је око 1860. о ине С ана 
С евана Миливојевића, која се 
1859–1860 у ала за С евана након 
смр и ње ове рве жене.

Инв. бр. 1748 
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8. Прегача

Место и година: Лугавчина, друга 
половина 19. века
Материјал: вуна, памук
Техника: ткање преткивањем, вез
Димензије: 82 × 48 цм

У време о ку а 1947. служила је 
као украс на зи у.

Инв. бр. 4070

9. Прегача

Место и година: Лугавчина, непо-
знато
Материјал: вуна, памучни конац
Техника: ткање преткивањем, вез 
покрстица
Димензије: 66 × 52 цм

Инв. бр. 4071
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10. Прегача

Место и година: Лозовик, прва 
половина 20. века
Материјал: вуна
Техника: ткање преткивањем и 
пребирањем
Димензије: 66 × 52 цм 

Инв. бр. 4830 

11. Прегача

Место и година: Лозовик, рађена 
1918. године
Материјал: вуна
Техника: ткање преткивањем и 
клечањем
Димензије: 63 × 46 цм

Инв. бр. 4822
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12. Прегача

Место и година: Лозовик, рађена 
1925. године
Материјал: вуна, вуница
Техника: ткање преткивањем, вез, 
плетење
Димензије: 63 × 46 цм

Инв. бр. 4829 

13. Прегача

Место и година: Ландол, прва по-
ловина 20. века
Материјал: вуна, памучни конац
Техника: ткање преткивањем, 
чворовање, вез
Димензије: 70 × 52 цм

Инв. бр. 22141
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Прегаче из етнолошке збирке Музеја у Смедереву

1. Прегача

Место и година: без података
Материјал: вуна, индустријска 
вуница
Техника: ткање преткивањем и на 
дашчицу
Димензије: 78 × 48 цм

Инв.бр. 956

2. Прегача

Место и година: Марковац, без 
података
Материјал: вуна, вуница
Техника: ткање преткивањем и на 
дашчицу
Димензије: 83 × 49 цм

Инв. бр. 178 

3. Прегача

Место и година: Марковац, без 
података
Материјал: вуна
Техника: ткање преткивањем
Димензије: 68 × 42 цм

Инв. бр. 179
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4. Прегача

Место и година: Осипаоница, без 
података
Материјал: вуна, памук, срмена 
жица
Техника: ткање преткивањем и 
клечањем
Димензије: 99 × 46 цм

Инв. бр. 198

Белешка о aутору:
Гордана Милетић, етнолог, Музеј у Смедереву,
gordanam@muzejsd.org.
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Sum mary

Gor da na Mi le tić

Aprons from the Smederevo region from the collection
of Ethnographic museum in Belgrade and Museum
in Smederevo

The apron is the type of waist, non-tailored garment and in the 19th century 
it was required article of clothing for women and girls within almost entire 
territory of present-day Serbia. It was mostly made of wool using the technique 
of weaving of two or four threads with interwoven or embroidered ornaments.

We are presenting in this work seventeen aprons coming from seven village 
settlements in Smederevo and neighboring municipalities that are housed in 
the Ethnographic Museum in Belgrade and the Museum in Smederevo. On 
the basis of the data from museum documentation and ethnological litera-
ture and information obtained during fi eld investigations in the Smederevo 
municipality we proposed the periodization of aprons and pointed to the 
problems resulting from museum documentation that have an impact on 
the accuracy of periodization and their comprehension within social and 
economic relations in the given culture. Also, we pointed out in this work the 
function of apron in non-verbal communication between the individual and 
the community, and identifi ed the most characteristic motifs, which had the 
function of sign and symbol. This function is mostly ascribed to the aprons 
produced during 19th century where geometric and stylized animal and vege-
table ornaments are represented, while fl oral ornament prevailing on aprons 
from the later date has reduced system of signs and corresponds with new 
cultural patterns, which have models in Central and Western Europe.

Thus, the aprons were studied in this work as objects of material culture 
and as segment of non-material cultural heritage.

About the Author:
Gordana Miletić, ethnologist, Museum in Smederevo,
gordanam@muzejsd.org.
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