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Спуштајући се са севера и нагињући на запад, Мориш се
хвата у коштац са ланцем Западних Карпата, копајући себи
корито и долину на рачун Зарандских планина и Липовске
висоравни. Ту се наизменично ређају котлине и кланци – плод
дивовског надметања тврдог стења и незадрживе водене
стихије. Проваљујући и последњи кланац између Шојмоша и
Липове, надмена бујица се најзад неометано разлива у широк
равничарски ток.

Речно корито је кривудаво, са много ада (особито при
ниском водостају) и рукаваца.

Запљускујући западно од Арада двадесетак сеоских атара
и образујући мрежу приобалских језера, Мориш прелази границу
Румуније код Надлака и улива се у Тису на територији Мађарске.

Као нанос давнашње континенталне делте старога
Мориша, десно од речног корита прострла се Арадска равница,
а лево – Равница Винге.

Ширем Поморишју (обе стране Мориша) припадају и
насеља где још живе и Срби: Арад, Арад-Гај, Торња, Печка,
Надлак, Фенлак, Моноштор, Кетфељ, Варјаш, Наћфала, Мунара,
Саравола, Велики Семпетар, Велики Семиклуш, Чанад.

Истраживачи и присталице образованог туризма застају
и диве се чувеним остацима камених тврђава у Ширији,
Шојмошу и Липови, средњовековним дворцима у Савршину,
Ширији, Моноштору, Араду, Куртићу, историјским црквама у
Липови и Араду, Фрањевачком манастиру у Радни, те надалеко
чувеним православним манастирима: Арад-Гај, Ходош-Бодрог
и Бездин.

(Кад Мориш потече кроз перо – Стеван Бугарски,
Љубомир Степанов)
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“СПОМЕН НА СТАРУ ПАОРСКУ КУЋУ НАМА ЈЕ
ИСТО ШТО И СПОМЕН НА СВОЈЕ ПРЕТКЕ И НА
ЊИХОВУ ДУШУ” (Раша Попов).

Дозиднице, “куварице”, салвети, миљеи, чешљаре,
четкаре, траке за полице (“штрафтићи”), подметачи,
столњаци, јастуци и јастучићи, јоргански чаршави, марамице,
украсни пешкири...
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ЗБОГ ЧЕГА ПИШЕМ ОВУ КЊИГУ?

Покушаћу да одговорим речима Јелице Беловић, која је
почетком прошлог века овако писала:

Садржај наших везова није обичан.
Гледајмо са пијететом у наше народне текстилне

орнаменте! Не само због увелог мириса, који издишу, не само
због речи пуних чари које крију него и због тога јер су они
важан део српског народног живота.

Живимо ли ми само у садашњости?
Зар ми не носимо тајно у души и сву прошлост рода

свог, све мисли и све осећаје одавно покопаних векова
његових?

Колики је свеобухватни појам СЕЋАЊА?!...
А нама су овде остала само сећања, трагови у виду

избледелих успомена.
Па да се заједно присетимо, јер и незаборавом,

поготово сећањем можемо да продужимо век нашег опстанка
баш овде, са једне и друге стране Мориша.
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Везак везла лепота девојка
У руци јој игла од биљура...

Код Срба, народни вез је најзначајнији и најраспростра-
њенији вид уметничког изражавања у текстилу.

Вез је у нашем народу веома цењена вештина, која се
вековима преносила као и песма народна.

Најчешће је жена била носилац ове врсте народне
уметности чији је обим уметничког израза изузетно велики
с обзиром на бројност предмета и вредност израде.

А баш српска сељанка бијаше чуварица везилачке и
ткачке традиције! Баш из њезине руке излазили су радови
вјечите љепоте, исторички документи неоспориве истине.
(Јелица Беловић Бернадзиковска).

Код Срба је народна уметност увек била израз душе
народне.

Исто Ј. Беловић је записала још давне 1907. године да
је наш српски орнаментални вез-голема сликовница душе
народне, а та је душа: душа благога, доброга, јуначког и
честитог, бистрог и племенитог народа, то је душа посве
индивидуална, уметничка и богата.

Када је реч о везу и славним српским везиљама треба
да се подсетимо монахиње Јефимије (пре монашења звала се
Јелена и била је жена Угљеше Мрњавчевића, великог војводе
затим деспота), која је још 1402. године извезла у стиховима
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Похвалу кнезу Лазару. Везла је златном жицом на црвеној
свили, а уоквирила је орнаментом.

Нема важније згоде или незгоде у нашем народу, а да
је народни везови не прате и не увеличавају.

Од повоја и крзнице па до покрова, везови су
прастари, али и традиционални симболи љубави, блискости
и пријатељства.

Креативност појединих везиља види се на оним плат-
нима на којима су оне саме цртале мотиве (понекад, истина,
сасвим наивне).

Због тога можемо закључити да је лепота тих везова
права поезија, нека слатка романтика и неки сјај, и свеж и
питом, а само нама својствен.

Сличне песнику, поједине даровите жене јесу (тачније,
биле су) “ствараоци” новог модела, оне поседују неку
посебну интуицију за ново, за посебно и јединствено, оне
имају смисла за симетрију, за склад боја. Оне стварају моделе
(орнаменте), измишљају, добро цртају, имају смисла за лепо,
корисно, чисто и уредно. У њихову “златну руку” уздају се
све везиље дотичног места. И у сваком је месту било таквих
“мустрарки”, а и таквих везиља. Најчувенија у Кетфељу, али
и околини још првих деценија прошлог века била је “мама –
Ката” (Ката Ћирић), док је у Чанаду врсна везиља била Зорка
Мендебаба, у Фенлаку Ђулијана Никић, у Мунари Сеја
Митров...

Крај XIX и рани почетак XX века и овде у Банату осим
промена у друштвено-економским односима доноси и велико
социјално раслојавање становништва. Грађани теже модер-
нијем начину живота, мењају не само спољашњи, него и
унутрашњи изглед својих кућа. У том смислу купује се нов
намештај како у собама тако и у кухињи. Појављују се:
умиваоник, штедњак (шпорет), полице у остави (шпајзу),
рамови за украсне пешкире, тацне стаклене и металне,
бокали и чаше у сервизу…
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Ни сеоско становништво не заостаје за градским. И
кухиње (“кујне”) из села се модернизују: купује се или зида
шпорет са рерном, набављају се нови судови за храну и пиће,
пегла на жеравицу замењује пракљачу (која није служила
само за прање кудељног платна, него се на њој и “рољало”
то осушено платно, веш обично), док се лавор сада поставља
на умиваоник изнад којег стоји на зиду окачено огледало, а
до њега чешљара и четкара... Треба назначити да се и хиги-
јена у целој кући, а особито у кухињи боље одржавала. Тај
“нови” стамбени простор тражио је и неко украшавање,
нешто што да истакне и чистоћу, блиставост куће, а,
истовремено, да служи и за одржавање те толико потребне
хигијене.

Домаћица као и све остале женске особе из куће сада
ступају на ту сцену умећа и доказивања. Оне саме везу ручне
радове у облику: “куварица”, дозидница, застирача, “штраф-
тића”, чешљара, четкара, салвета, јастука и јастучића,
столњака... У породицама, где је упоредо живело неколико
генерација (а често су под истим кровом живела два или три
брата са породицама), жене су своје знање и искуство
преносиле једна на другу, с колена на колено, у дуготрајним
стваралачким процесима. У дугим зимским вечерима жене и
девојке везле су уз песму и шалу. На тим прелима
(“диванима”) девојке су “припочињале” вез од старијих,
црпле су искуство других и већ тада су схватиле да њихова
околина цени оригиналност и слагање боја. Свака ће
настојати да промени макар делић мотива, да измени
редослед, да поремети равнотежу симетрије колорита, а то
све само да не буде исто као код друге везиље, да свака
докаже своју оригиналност.

На тај се начин и из тих тежњи издвајао квалитет као
одраз суштине виталне духовне снаге и сталне тежње везиље
да се усавршава у орнаменталном стваралаштву. Тако су се
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временом стварале одређене особености у појединим
крајевима (као пример, с ердељске стране Мориша често се
користила зелена боја, а то је због мађарског утицаја).

Ми ћемо овде покушати да изнесемо особености веза у
десетак села из Поморишја, где је некад већинско станов-
ништво било српско. Вез је у XIX веку и у нашим банатским
(и поморишким) школама постао део наставе. Деца су,
најпре, везла “почетно парче” (мало парче белог беза), на
коме су били извезени бодови као и разноврсни мотиви.
Учитељица је обично била и упућивач али и оцењивач не
само дечијих радова, него и радова одраслих везиља.
Варјашани се и по томе још радо сећају “госпоје Лине” –
учитељице Ангелине Росић, која је прелепо везла и стварала
нове моделе.

Како изузетак само потврђује правило, везу јесу
“прилазили” и учитељи. У нас има један случај другачијег
приступа овој врсти народне радиности. Гојко Вукмировић,
варјашки учитељ (1937 – 1948), написао је књигу Motivi
(1939. године). Приступ књизи је ауторов Предговор на три
језика: на српском (ћирилицом), на румунском и на немачком.
“Ручни радови [...] одувек су заузимали видно место у једној
важној грани наше, а и стране продуктивности”. Главнину
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рада чини 15 литографисаних шема са четрдесетак декора-
тивних мотива. Према томе, ова књига се условно могла
користити и као школски уџбеник на часовима ручног рада
и цртања, али јој је намена била шира, као што је то аутор
више пута с правом истицао.

Није на одмет да додамо да је између 1903. и 1906.
године у Вршцу излазио часопис Српска везиља, где су били
заступљени текстови не само техничког већ и васпитног
карактера. Истовремено те свеске нам доносе и моделе
(мустре), дописе пренумераната, а такође и наставни програм
ручног рада. Сваки број часописа отвара се чланком под
називом “Драгоценост наших народних везова”. Сазнајемо
чак да се у седишту уредништва могу купити, по одеђеној
цени, модели (цртежи), конац за вез, али и већ израђени
предмети као: чојани застирач, спремица за чешљеве, спре-
мица за сат, дечје јорганче – покривач итд. Часопис је
издавао Милан Петко Павловић (1856-1933), некрунисани
“краљ српског веза”. Августовски број наведеног часописа
говори о изложби ручног рада Српске раденичке школе у
Великој Кикинди. (Школу је ову основала Велико –
Кикиндска добротворна задруга Српкиња. Ово је прва
Српска раденичка школа у Угарској). Везло се током целе
школске године, док су о летњем распусту биле организоване
изложбе ручних радова у свакој школи.

Да се вратимо нашој старој паорској кући, те да се
присетимо тих скромних везова, који су до скоро красили
собе нашег детињства. Сва су та платна имала двојаку
функцију: да красе просторије, а и да чувају зидове (и остало)
од прљања. Назваћемо их “дозиднице” по конвенционалном
називу Етнолошког одељења Музеја Војводине (1974. год.).

То су правоугаона (најчешће), а могу бити и округла
индустријска памучна платна, али и домаћа, на којима је
везиља радила памучним концем, обично плавим или
црвеним, али шило се доста и шареним. У Варјашу сам



ЈАВОРКА МАРКОВ ЈОРГОВАН14

пронашла дозидницу лепо израђену у техници покрстица и
прутачкој, оивичену пуњеним цакнама (цокнама), али извезен
црним концем. Образложење које се у породици памти јесте
да је везла мати у жалости (Вукоса Ристин) када је у Првом
светском рату изгубила сина. Трукерке су израђивале моделе
(мустре) по чистом платну, али само по избору и укусу
везиље која би наручила вез. Често су везиље налазиле
трукована платна на вашарима где су трукерке излагале више
десетина модела, те су везиље могле да бирају по свом укусу
и потреби. На тим платнима често је био исписан и
пригодан текст, којег је, исто, наручила или изабрала везиља.
Платно је спремно, изабере се конац и пригодна игла и сада
везиља почиње рад. Као начин рада користио се вез по
писму, а много ређе вез по броју.

Пошто су те дозиднице, салвете, траке, четкаре,
подметачи били у свакодневној употреби, често су се прале
и штиркале (укрућивале), пеглале су се влажне, те чврсте и
као папир светле стављале на намењено место. Дозиднице
(“куварице”, платна изнад умиваоника или астала за руча-
вање, четкаре и чешљаре) причвршћивале су се на зидове
просторија. А то се вршило на најједноставнији и најскром-
нији начин јер су зидови били углавном од набоја или од
земљаних цигала. На сва четири угла везеног платна правиле
су се кончане петљице кроз које се укуцавао ексер. Али
причвршћиване су и директно ексерима или “пионезама”
(тастерима) кроз платно. Ти производи домаће текстилне
радиности с почетка XX века били су не само украсни већ и
практични и јефтини. Скоро свако везено платно носило је
и поруку, па су та платна имала и васпитну улогу у
породици. Седамдесетих година прошлог века ти везови
губе свој значај и употребну улогу и наше дозиднице се
полако одлажу у ормане и кутије, да би их најмлађа
генерација сасвим одстранила из кућа као непотребне. А ти
предмети су само пре пола века пленили наше детиње очи.
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ВРЕМЕНА СЕ МЕЊАЈУ...

Ако се мало позабавимо пореклом тих везених платна
навешћемо рад Кристине Седелмајер Ференцине – Холандска
тема на кухињском текстилу (1994, Будимпешта), која тврди
да су сцене (нацрте) креирали и преносили на папирне
шаблоне мајстори из Немачке, Аустрије и Холандије. Ако
знамо да су се те креације појавиле крајем XIX и почетком
XX века, јасно је да су се између старих граница купци и
трукери овог подручја кретали све до Сегедина, Пеште,
Сомбора и Суботице, Арада, Темишвара, Кикинде, Великог
Бечкерека и Вршца, те су тако до њих стизала и платна баш
од мајстора из Аустрије, Холандије, Немачке, који су први
излагали на тезгама такву робу. Тема тих сцена је углавном
идиличан живот у окружењу породице било то у дворишту,
у врту или кухињи. Наишла сам и на неколико “куварица”
(Варјаш, Саравола, Кетфељ, Арад-Гај) са “холандским” еле-
ментима: оглавље домаћице, обућа (“кломпе”), одело дома-
ћице, ветрењаче, ...

Радивој Ачански у деветом Зборнику радова ПЧЕСЕ,
1993. године бележи да су “куварице” андалузијске успомене
на боравак Шпанаца у Војводини у XVIII и XIX веку.

Све “куварице” носе мотиве из кухињског амбијента:
шпорет (штедњак), на штедњаку посуђе, мачка испод стола,
деца и домаћица – куварица, чиста, орна за шалу, муж коме
се обраћа... Често се примећују лоша пропорција и симетрија
цртежа, али и словне грешке или погрешни израз у натпису.
А то су грешке трукерке, која не познаје све језике тог
мултиетничког Баната.

Сигурно је да су се ти мотиви почетком XX века
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налазили на вашарским тезгама аустријског и мађарског
тржишта.

Али и после две-три деценије, та “трукована” платна
као и шарени конци су се продавали од Дунава до Мориша
и од Арада до Оравице или доносили чак и прекогранично.
Чак су постајали и албуми за ручни рад путем којих су се
популарисале дозиднице, давали упути за рад, препоручи-
вале су се чак и “трукерске” радионице. Назив тих радионица
(трукерске радње) долази од немачке речи “vordrucken” =
правити отисак, узорак. У тим су се радионицама као и на
вашарима, набављали папирни шаблони или већ одштампани
мотиви на платну.

У Европи се још од средњег века цртају књиге узорака,
албума званих још и Musterbucher (књига са мустрама) или
Muster Album (албум са мустрама). Код Миланке Ончин (рођ.
1916. године) у Кетфељу видела сам још 1960. године читаве
ролне танког папира са разним мустрама за украсне
јастучиће, креветнину, женске крагне и рукаве. Она је лепо
“штикала” на шиваћој машини, а мустре је наследила од
старије рођаке из Чанада. Све до последњих година XX века
овакве су радионице радиле не само у Араду и Темишвару,
него и у већим насељима дуж овог подручја (Перјамош,
Ловрин, Семиклуш – где су се одржавали и вашари).

Познато је да је у сваком нашем селу постојала бар једна
жена која се бавила труковањем, односно преношењем шеме
на платно. У Кетфељу је то аматерски, почетком прошлог
века радила Ката Ћирић, док је касније трукерка била Жофа
Оргишан. У Семпетру је била позната Милица Радивој, у
Араду Катарина Жикић. То се радило врло једноставно. У
везу по писму најпре се зашарају (нацртају) контури будуће
фигуре тако што се држи хартија са цртежом на прозору
спрам светлости, а преко хартије се стави танко платно тако
да се “крозвиде” линије, и оловком се бележи по платну.
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Права је уметност састављати ове цртеже на папиру, а
девојке су се увек такмичиле која ће лепше и боље то
урадити. Везе се затим малом иглом држећи се означених
контура, а везиље су стално усклађивале њихове унутрашње
побуде са резултатом свога рада имајући увек у виду коме је
намењен дотичан вез и какву поруку треба да пренесе.

Труковање платна вршило се и овако: на бело памучно
платно (правоугаоног облика) рашири се и учврсти папирни
шаблон са рупицама, по шаблону се посипа плави прах, који
пролази кроз рупице и тако оставља отисак. Отисак се прска
шпиритусом, да се не би избрисао. То иструковано платно се
затим суши и спремно је за рад, само још да се изабере конац
и везилачка техника.

А био је познат још један начин да се платно трукује.
Платно се добро развуче и учврсти на дрвеном столу (дасци),
изнад се стави шема и добро причврсти, те се та шема
наноси на платно помоћу пасте за труковање. Чвршћа крпица
се умочи у петролеј, превуче се преко пасте и њоме се, у
облику кружића прелази преко шеме и платна. На крају, шема
се обрише сувом меком крпом.

Али најстарији начин преношења модела (орнамената)
на платно је преко дрвених калупа у које су укуцани листови
танког лима у виду мотива. Ја сам имала срећу да пре две
деценије видим у трукерском ормару једне бивше трукерке из
Кокоте (Орцишоара), Лени Шер, десетине таквих дрвених
калупа, које је тако себично чувао њен рођак. Касније сам у
Семиклушу видела неколико трукерских калупа у дому Славо-
љуба Аднађа, које је наследио од своје баке. Г-ђа Јадранка
Николић Шулц уступила ми је један дрвени калуп, који је
користила Милица Радивој (р. 1923. год.) из Семпетра. Овај
се калуп користио као ивица – “цакне” са трешњама (за вез
по писму).
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Дрвени калуп
(цокне са трешњама)

Труковало се обично на белом, ређе на обојеним
платнима од којих су везом настајале наше чувене дозиднице
и пешкири “за рам”, салвети, подметачи за тацне, за бокал и
чаше, марамице, столњаци, траке за полице,...

Радње трукерске су сада нестале, али има још ретких
приватника где можеш наћи оне огромне каталоге са
“мустрама”, где мирише на шпиритус или петролеј и где се
за тренутак враћаш у бабину “кујну”, где се труковало и везло
и маштало...

Ретко се ко још присећа оних трукерки и оних везиља,
а још ређе покушава да разуме шта се у модерној свако-
дневици губи.
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ИЗВЕЗЕНЕ ПОРУКЕ

Вратимо се нашој старој “кујни”, где ћемо на зиду поред
“шпорета” одабрати “куварицу” са пригодним текстом.

(...а текст је имао и васпитни смисао...)
Да се заједно подсетимо неких:

1. Ја сам куварица млада
  Не знам шта ћу куват сада.

2. Куварице, злато моје,
  Тебе јело хвали твоје.

3. Куварица добро кува
  Али опет новац чува.

4. Куварице немој тако воду трошити
  Јел је тешко воду носити.

5. Куварице мање збори
  Да ти ручак не загори.

6. Куварица пиле пече
  Из пилета вода тече.

7. Куварице више штеди
  Па да видиш како вреди.

8. Куварице, штеди, чак и кад не вреди.
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9. Домаћице наша мила
  Јеси‘л ручак зготовила?

10. Буди чиста куварица
    Да ти се дичи газдарица.

11. Домаћице буди чиста
    Кујна треба да се блиста.

12. Домаћице точи вина
    Није шала, имаш сина.

13. Кувала је снаша сласног паприкаша.

14. Добар ручак и румено винце
    Златне руке наше домаћице.

15. Куварице дрва штеди
    Да ти ручак више вреди.

16. Куварица свака треба да је чиста
    кујна и посуђе увек да се блиста.

17. Кад се јело добро приправља,
    на бриге се заборавља.

18. Мани се шале, човече,
    изгоре ми ручак,
    шалићу се довече.

19. Која жена мужа чува,
    добар ручак њему кува.
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20. Кад ручак скувам боље,
    муж ми је добре воље.

21. Кад је жена од реда
    и јело јој је као од меда.

22. Мене мој муж не треба да моли,
    сама му ја скувам оно што он воли.

23. Кад у кујну влада ред,
    жена слатка као мед.

24. Ручак скуван све у шали
    ал ће мужић да га хвали!

25. Добар ручак мужу дај,
    Па ће бити кућни рај.

26. Да су момци поред ватре лонци,
    Све би цуре куварице биле.

27. Чекам данас драгог госта,
    Треба јела спремит доста.

28. Која жена свога мужа чува,
    Она њему добар ручак скува.

29. Где се мила срца сложе
    Ту се лако кувати може.

30. На шпорету купус крчка
    А у рерно се пече гуска.
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31. У рерни се пиле пече,
    на уста ми вода тече.

32. Лакше је говорити него приставити
    Теже је кувати него јести.

33. Мој муж не треба да моли
    Ја му скувам све што он воли.

34. Вредног мужа ручак чека
    А у соби постеља мека.

35. Није Србин за бирташа
    Нити Шваба за гајдаша.

36. Којој жени муж не да новац
    Тој остане празан лонац.

37. Јело треба тако створит
    да не може нико приговорит.

38. Радо улажем труд и знање
    када не изостане признање.

39. Ћути Миле и Микице, мама пече кобасице.

40. Дечица су гладна и јести би тела,
    почела би већ одавно само да су смела.

41. Мамице када будеш кући дошла
    код куће те добар ручак чека.



ВЕЗАК ВЕЗЛА... 23

42. Домаћине донеси вина,
    Домаћица да ти роди сина.

43. Добро дошли мили гости,
    овде код нас се не пости.

44. Понудиш га као госта
    а он не зна шта је доста.

45. Добро нам дошли мили гости
    Код нас никад се не пости.

46. Пријатан ручак!

47. Хвала ти се Боже, ручати се може.

48. Најмилијег госта три дана доста.

49. Жељни гости, добро сте дошли.

50. Мила госта за три дана доста.

51. Пријатно!

52. Воће кад је зрело – најбоље за јело.

53. Понуди сваког госта и лепо и доста.

54. Чути Миле и Милице, пече мати кобасице.

55. Нека знаде моја мила Анка
    Да све плаћа то народна банка.
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56. Ватра гори, купус крчка,
    У рерни се пече гуска.

57. Мудра жена мора знат
    Мужа волет и куват.

58. Објед већ готов чека,
    Мужићу зашто те нема.

59. Љубав и добар ручак – упамти савет тај
    Они ће створити теби и твоме мужу рај.

60. Ала ће да прија ово печење.

61. Куварице злато моје
    радо једем јело твоје.

62. Зашто гледаш сад у лонац,
    кад ми ниси дао новац.

63. Драги мужу у подне немој одлазити
    јер ја ћу себи другог потражити.

64. Ред је пола рада.

65. Куварица што је млађа,
    Вечера је одма слађа.

66. Нека буде доста пара,
    За кување имам дара.

67. У кујни мужу места нема,
    Где му жена ручак спрема.
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68. Жена која куват зна
    Мушка срца осваја.

Чувени књижевник и новинар, Раша Попов, родом из
Мокрина (а то је место удаљено тек 4 – 5 км од румунске
границе северног Баната) бележи у “Политици”, 16 авг. 2011.
године:

Над шпоретима су некад висиле “куварице”.Уз везени
цртеж биле су изреке свакодневне мудрости у домаћинству.

Најславнија је она: “Куварице мање збори, да ти ручак
не загори!”Али, најоригиналнију је на смедеревској пијаци
раних 60 – тих прошлог века, открио документариста
Петар Ђурић.

На тезги “трукованих” матрица за вез нашао је овај
бисер: “Домаћице, не зајми зачин, јер није начин!”

Капиталан налаз: он доказује да у нашој народној
традицији постоји нарочито осећање префињености,
животност стила.

Често је бивало да са сличним мотивима, али са другом
везеном поруком израде “у гарнитури” платна (80/60 цм) која
су се стављала на зид поред астала.

Ево неколико таквих порука:

1 – Добро воће и леп цвет
Улепшава овај свет.

2 – Добро здравље домаћине
ево чаше, сестре наше.

3 – Овце чува Јован и Јованка;
Јован овце, Јованка – јагањце.
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4 – Слатке речи што ми драги пише,
да ме љуби и никога више.

5 – Оџачар вам срећу носи
Да вам просац ћерку проси.

6 – Птицу волим што ми књигу носи.

7 – Ја те љубим, ја те волим
Буди моја, ја те молим.

8 – Били смо у башћу, брали смо цвеће
Ја сам њу пољубио, она мене неће.

9 – Лепа мома у гитару свира
Све цурице у срцу и дира.

10 – За увек моја будеш ти
Па нек у селу виде сви.

11 – Не дајем ти цветак, цвет сам и ја сама
Већ ти желим срећу до последњег дана

12 – Месец бледи, звездин сјај
У љубави чине рај.

13 – У свакој невољи уздај се у Бога.

14 – По ливади роса пала
Ја сам драгом руку дала.

15 – Боже чувај овај дом!
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16 – Како голуб голубици гуче,
тако и ја љубим моје луче.

17 – Ружа, лала и каранфил:
ово цвеће зна кога волим ја.

18 – Све за образ, а образ ни за шта.

19 – Ја и она сами у тами.

20 – Не дајем вам букет–цвеће
Већ вам делим среће!

21 – Цвати, цвати јорговане,
Усрећи нам младе дане.

22 – Катице, Катице ти срећо моја
Дај да ти љубим медна уста твоја.

23 – Како голуб голубици гуче
Тако и ја љубим моје мило луче.

24 – Србин има четир слова стара
Само слога Србина спасава.

25 – Увела је трава, увело је цвеће,
али наша љубав увенути неће.

26 – Процвала перуника и јоргован цвеће,
кажу да се драги мој к’ мени опет креће.

27 – Још једном љубит дај
Док цвета цвеће у мај.
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28 – Та срца два, увек су весела.

29 – Прошла су лета два како те љубим ја.

30 – Свирајте ми до белога данка, ево вам цела
стотинарка.
Нека знаде моја мила Анка да то плаћа све
народна банка.

31 – Ди вера – ту љубав
Ди љубав – ту мир;
Ди мир – ту благослов
Ди благослов – ту Бог
Ди Бога има – ту нужди нема.

32 – Мање ћеш пити
Па нећеш се опити.

33 – Птице поје у шуму на бресту
Чедо моје на којем си месту?

34 – Птичице мале вишњице брале,
Младенцима дале, живели!

35 – Своја кућица, своја слободичица
Нек’ је срећна у њој породица.

36 – Лепа мома у тамбуру свира
Две цурице у срцу и дира.

37 – Заувек моја буди ти
па нек у селу виде сви.
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38 – Не дајем вам букет цвеће
већ вам желим среће.

39 – Крај бреста зелена
знаш неверо како си се клео.

40 – Тећ ће вода куд је текла
Ти си цуро мени рекла
Да ћеш само моја бити
Само мене пољубити.

41 – Оџачар нам срећу носи
особито кад девојку запроси.

42 – Боже дај моме дому
пуно сваке среће
сваки дан све веће
несрећа нек бежи
љубав се освежи.

43 – Добрим Богу ја се молим
да ми даде мужа кога волим.

44 – Добро дошли!

45 – Девојко моја напој ми коња
немогу сама пала је тама!

46 – Ко воли цвеће
Никад умрети неће.

47 – Мирис ове руже јасно ће ти рећи,
Да једино желим твоју љубав стећи.
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48 – Играју се маце мале
и збијају разне шале.

49 – Где влада мир и слога
Ту је благослов од Бога.

50 – Весела је Србадија
Кад јој гајдаш коло свира.

51 – По ливади роса пала
Ја сам другим руку дала.

52 – Каранфил и ружа то су цвета два
Веруј мени драга, да те љубим ја!

Изнад умиваоника, који се понекад налазио и у ходнику
(“гонку”) стављао се вез са мотивом умивања: бокал, лавор,
ведро, грана, цвеће са везеном поруком или без ње.

 Ево неколико таквих порука:

1 – Добро јутро!

2 – Устај лоло – свануло!

3 – Чистоћа је полуздравље.

4 – Умиј ми се драги мој и обриши образ свој.

5 – Уми се и очешљај се глатко,
да те љубим слатко и жарко.

6 – Ко рано рани, срећу уграби.
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7 – Умиј лице, чешљај главу, то је ред.

8 – Ко се умије, динар да,
Само свекар бадава;
Он се много истрошијо,
Док је снају испросијо.

9 – Свежа вода добро прија
Уми се ти, па ћу и ја.

10 – Рука руку мије, образ обадвије.

11 – Ладна вода сваком прија
Умите се, па ћу и ја.

12 – Свака вода добро прија
Уми се ти, па ћу и ја.

13 – Уми се драги мој
И убриши образ твој.

14 – Уми лице, чешљај главу
То је прави ред
Тако чини дете моје
И кад будеш сед.

15 – Свежа вода је здравље.

16 – Свежа вода беле боје
Да смо здрави обадвоје.

17 – Свака је вода беле боје
Да смо здрави обадвоје.
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18 – Помози Бог.

19 – Ред кућу држи.

20 – Сапун и вода – најбоља мода.

21 – Славуј виче, устај Милче!

22 – Добро јутро ране зоре.

23 – Свака вода је здравље.

24 – Хладна вода сваком прија
Уми се ти – па ћу и ја.
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ГДЕ СУ НАМ БИЛЕ
“УМОТВОРИНЕ И РУКОТВОРИНЕ”

Столњаци за кухињске астале могли су бити не само
бели већ и плави, зелени, ружичасти или крем (такве је боје
обично била и кецеља домаћице – куварице). На тим
столњацима труковалo се изнад ивице (поруба): неко воће у
пару: по две јабуке, крушке, трешње, јагоде (обавезно са
петељкама и листом), печурке, чаше и шољице, кашике и
виљушке.

Ако би се тај столњак спремао за собни астал, тада би
се труковале руже у сваком ћошку, а између, гранчице и
пупољци. Тај столњак је био обавезно беле боје. Преко тог
столњака, на средини стављао се миље, да боље изгледа
(исто шарени вез).

У соби, обично у “великој соби” (“чистој” или “од
сокака”), одмах поред улазних врата или између два прозора
(пенџера) био је дрвени рам којег је “тракслер” урадио. На
том је раму висио украсни пешкир “за рам”.То је било бело,
обично ланено платно ткано у кући, величине 1,20 – 1,50/60
цм и тај је пешкир служио искључиво као украс собе.

Од техника веза преовлађује “лозица”, “прутак”, али и
облик ланчаног веза, покрстица (“крстаци”) или пуњени
пљоснати вез. “Прутак” се изводи по цртежу трукерском или
сопственом. Пуњени вез ради се по цртежу или бројањем.

Покрстица се ради обично бројањем, али се радила
(ређе) и по нацртаној основи. Осим лозице радила се и
развијенија шара са: пауном, корпама цвећа, рајском птицом
са круном, Шарцeм... Посебан украс представља начин
обраде крајева пешкира.



ЈАВОРКА МАРКОВ ЈОРГОВАН34

Две краће стране пешкира су богато украшене белим
везом, шлинговане истим или различитим мотивима.

Унутар те две стране пешкира мотиви су везени
шареним концем.

Мотиви су били разнолики: узети из религије (анђео,
вера – нада – љубав), затим мотиви великих цветова (ружа,
лала, ђурђевак, јоргован), венаца од цвећа, преломљене гране,
али и мотиви птица: петла, голуба и врло често пауна.

Изнад тих мотива могао је бити и пригодни текст:

Добро јутро!

Устај лоло – свануло! (уз петла)

Птицу волим што ми књигу носи (уз голуба)

Ружа, лала и каранфил: ово цвеће зна кога волим ја

Ситно цвеће цветало, Срби браћо весело!
(уз цветни мотив)

У свакој невољи уздај се у Бога

Боже чувај овај дом (уз анђела)

А често уз преломљену грану текст је био:

Одби се бисер грана.

У више наших села (Кетфељ, Чанад, Семпетар, Наћфала,
Арад Гај) наишла сам на више украсних пешкира са мотивом
“Девојка на студенцу” по слици Уроша Предића, са текстом:
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Још и сада леже црепи
Али где (ди) је онај лепи
Кад би сада опет дошо
Ма и овај други прошо.

Било је и оваквих натписа:

Само слога Србина спашава.

Хитро, хитро, игло моја
Док ми драги дођ’ из боја
Нек’ му буде готова
Суђеница његова.

На таквом једном пешкиру “за рам”, рађеном још 1910.
године (везиља Ангелина Стојин, Кетфељ) наишла сам на
мотив Марка Краљевића, који јаше Шарца, а натпис је следећи:

Устај царе, народ чека.

Било је доста пешкира са следећим текстом: “Савила се
грана од јоргована”, “Одби се бисер грана од јоргована” или
ако је на сади платну извезен петао и букет ђурђевка често
је текст био следећи:

Добро јутро свекре
Устани, уми се
Ево пешкир, убриши се
Ко се убрише круну да
Само свекар бадава.

Најстарији пешкир за рам на који сам наишла изaткан
је предивно од домаћег лана још крајем XIX века у Кнезу, а



ЈАВОРКА МАРКОВ ЈОРГОВАН36

на њему су извезена два натписа, по један на сваком крају и
мотив гуслара (овде, реткост).

На једном крају стоји текст:

Хај што Србин јошт се држи, крај свих зала,
Песма га је одржала – њојзи хвала!

Ту је вез црвеним концем у техници равног пуњеног
бода, док је плавим концем извезен други крај са натписом:

Не силази никад са правога пута
Да ти душа млада како не залута.

Везле су ћерке Милеве Степанов, Милка и Катица из
Кетфеља 1930. године. Пешкир је оивичен ажуром, а оба
краја завршавају се лепом хекланом белом чипком (лозица од
ружа и листова). Овакви пешкири завршавају се и чипкама
које се разликују по врсти конца којим су кукичане, нецане
(прекрасан рад нашла сам у Наћфали израђен 1935 – 1940.
године) или плетене. Треба да назначимо да је мноштво
узорака рађено техником “толедо”, “ришеље” или читмарење
(рупице). Исто, ројте (ресе) које чине често ивицу тог
украсног пешкира привезивале су се на различите начине
(најлепше сам видела у штафиру Катице Петров, рођ. 1919,
Кетфељ). Сви ти украси ивица пешкира за рам чине једно
велико богатство узорака техника рада и орнаментике
изведене од умешне руке наше Српкиње. Украсној функцији
пешкира доприноси обично и беспрекорна белина уштир-
каног и изузетно вешто испегланог платна.

Између два прозора собе, на зиду, било је окачено веће
огледало. Испод огледала била су постављена лепо везена
платна са џеповима за чешљеве (то су чешљаре) и четке (то
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су четкаре) на којима је такође била нека корисна поука или
порука, као:

Четке, Чешљара

Гости моји, овде четка стоји!

Уми лице, чешљај косу!

Уми лице, чешљај косу, то је ред

Уми лице, чешљај косу, то је код нас ред

Четкај одело!

Ове “торбице” нису се морале правити само од белог
беза него су се правиле и од чоје, плиша или неког јачег
шареног платна. Сигурно да је свака српска кућа имала
чешљару и четкару.

У тој соби гостинској (“од сокака”) дивио си се и
покривачима за ормарић. То се кројило исто од танког
ланеног платна, који ће служити и као заштита за намештај
(јер ће изнад бити свећњак од месинга и стаклена ваза са
пауновим пером, а можда и нека породична слика,...), и као
украс те “чисте собе”. Ивице трију страна које се виде биле
су везене украсним мотивом (белим или шареним концем).
На те три стране додавао се обично карнир (волан) унутар
те украсне ивице и имао је ширину 5–15 цм. Након прања,
штиркања и пеглања, овај се карнир руком намештао да стоји
усправно поред украсне ивице.

Најчешће је на две бочне ивице рађена једноставнија
декорација, док је видљива предња страна посебно обогаћена
везом.
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На столу, како у кухињи тако и у соби, стајала је тацна
(лимена, стаклена, дрвена или порцеланска) на којој је
обично био бокал са водом и чаша.

Тацна је имала подметач за бокал и чашу извезен белим
или шареним концем.

И бокал је имао прекривач у виду округле таблетице,
уштиркане и блиставо чисте.

Ивице тих таблетица обично су сачињавале испуњене
“цокне”, а неке су носиле и извезени текст као:

1 – Мање ћеш пити
Па нећеш се опити.

2 – Тече река куд је текла
Српкиња сам од порекла.

3 – Не би звјезде биле споре
Играт по висине
Кад би било тамо горе
Ракије и вина.

4 – Много тео, много започео
Час умрли њега је (п)омео.

5 – Је ли деда знао зашто сам ја
Те гусле целиво?

Више подметача сам видела са извезеним стиховима и
ликом Бранка Радичевића.

Прекривачи за бокал, те мале таблетице биле су обично
извезене белим концем, а као украс имале су цакне и
монограм дотичне везиље или домаћице.

Чак су и навлаке за дечје јорганче биле украшене везом
и везеним текстом, као на пример:
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Буји, баји моја мила снаго
Чува мајка своје чедо драго.

По орманима у “великој соби”, свака полица, а посебно
горња ивица била је украшена везеним, шлингованим подме-
тачима у облику траке. Негде се те траке називају и
штрафтићи. Те су се траке израђивале од белог (инду-
стријског) платна са ивицом (5–10 цм) извезеном. Ако су
траке постављане у ормарима, вез се радио белим концем,
док су “штрафтићи” за оставе (“шпајзове”) обично везени
шареним концем, а мотиви су у облику: цвећа, воћа, посуђа.

За ормане користио се монограм или име (на пр. Сми-
ља, Милева, Катица), који су се увек везли концем у боји
(обично црвеним), а као облик рада користио се бод покрстица.

За посебне прилике, из тих ормана, домаћице су
износиле салвете за покривање корпе од прућа са којом се
излазило на гробље, у које се увијао колач за кума, за скоро
удату ћерку или слатка погача за цркву (кад су се деца
причешћивала)... Ти су се салвети израђивали од белог
платна и били су украшени једноставније. Ивице су обично
везене концем у боји и то најчешће “омчаним бодом.” На
површини је украсни детаљ богатији (цветни, шарени
мотиви израђени често ланчаним и пуним бодом). За такве
салвете користио се било плав, било црвен али и бели
конац. “Најобичнија констелација везилачких боја у свих
Словена је црвена и плава, то су “народне боје” уз бијелу у
Србији. Црвена је боја у јужних Словена боја највеће славе,
са том се бојом красило и сјајно парадно одело (Ј.Б. Бернад-
зиковска – Српски народни вез, стр.178).

Касније су се ивице салвета украшавале белим везом у
ширини од 5 до 6 цм, а мотиви унутарњег украса су везени
концем у боји следећим техникама: бод ланчића, пуни бод и
бод покрстица. Мустре (модели) су се одабирале са папирне
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шеме и преносиле на платно, осим бода покрстица, где су
везиље “од ока” правиле бодове без бројања нити, али на
најситнији и најфинији могући начин. Најлепши су бели
салвети са белим везом или са ажуром на ивици, док је
четврти ћошак био урађен у “толедо” техници а таквих је и
највише било овде у Поморишју.

Све те везове везле су девојке себи за спрему (штафир),
али и младе, тек удате жене, које су тек сада биле у прилици
да по свом укусу уреде кухињу, и не само, у кући где су се
удале. У Арад-Гају, Даринка Пајин, рођена Средин (1935.
год. у Наћфали) рекла ми је: “Ја сам се удала, а штафир још
нисам сручила, па сам везла и шила и код мужа у кући”.
Израда тих платнених комплета (гарнитура) била је директно
повезана са материјалним стањем породице и маштом
везиља. Дешавало се да се поједини комади израђују по
поруџбини код вештих везиља које су од тога и живеле. Ако
је породица била имућнија и штафир (мираз) је био богатији
(десетине пешкира, столњака, салвета, дозидница).

На почетку су се израђивале дозиднице заједно или у
пару са чешљаром и четкаром. Касније се комплет допуњује
подметачима, салветама, тракама за полице, прекривачима за
бокал и чаше. Будућа везиља је бирала модел и натпис према
потреби, јер је она и одређивала где ће то везено платно
бити окачено или постављено. За израду тих везова
користило се бело памучно и ланено платно (не увек
индустријско већ и домаће). Ретко, врло ретко се користило
кудељно платно, обично за “свакидашњи пешкир”, где су
израђиване пуним везом цокне или за торбе у којима се
носило јело у поље и које су при горњем отвореном делу
имале исто цокне извезене обично црвеним концем.

Видели смо да натписи на дозидницама носе поруке о
хигијени (у првом реду), љубави, храни, породици, браку,
вери, понашању, чистоћи...
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По правилу су ти натписи били труковани и везени
ћириличним словима јер се на овом простору користила
искључиво ћирилица. Наилазимо и на доста грешака, али су
то грешке аутора шеме (пр. “Хвала ти се Боже, ручати се
може” или “Није Србин за бердаша, Нити Шваба за гајдаша”,
“Ди Бога има – ту нужди нема.” Дозидницама се није
доказивала етничка припадност. Везиље су бирале натписе
на: српском, румунском, мађарском, немачком и словачком
језику, то јест у духу језика којим су говориле. Мотиви на
дозидницама обично комбинују фигуре људи са орнаментима
из биљног и животињског света. Најчешће наилазимо на
куварицу чисто обучену, очешљану, с кецељом о струку, која
стоји поред уредно опремљеног штедњака или астала и
спрема храну.

Чест орнамент на дозидници изнад умиваоника јесте
баш бокал с лавором у центру, док се около нижу гране или
натписи.
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ИВИЦЕ ДОЗИДНИЦА

Сваки вез је имао и
украшену ивицу.

а) Већи радови (дозид-
нице) често су били оивичени
пришивањем платнене траке
(2–3 цм ширине). То је било и
практично и популарно.

Трака је обично била
плаве или црвене боје (у боји конца која преовлађује у везу).

б) По учесталости начина израде ивица дозидница
следе (“цакне”) цокне мање или веће, или измешане.

Цакне могу бити полукружне, шпицасте или комби-
новане.
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Цакне се израђују методом “пуњења”, а да би цакна
била пунија, на платну се прошије једна (или две) жице,
преко које се пуни (ради се обамет), густо слажући бод до
бода.

в) Хеклане крести-
це – то је кукичана
чипка, обично од шаре-
ног памука

г) Ређе се користила и индустријска чипка.

д) Правилно слово П (обамет)

ђ) Неправилно слово П (кулаче)

е) Саће – прутачком техником

ж) Узани поруб са већим крстацима или са развученим
крстацима

Тако оивичена дозидница се прала, штиркала и пеглала
(мало влажна) те бивала спремна да се постави на одређено
место или пак да се остави у орману као парче девојачког
штафира.
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ВЕЗИЛАЧКА ТЕХНИКА

Још и сада се класификовање везилачких техника врши
према подели Јелице Беловић Бернадзиковске с почетка XX
века:

1). ВЕЗОВИ БРОЈЕМ (“по жици”)
Зове се вез “по жици” зато што везиља мора да броји

нити како би орнамент извезла.
Ради се на ређе тканом платну, код којег је могуће

бројати нити основе и потке.
Ова техника изискује велику стрпљивост, прецизност и

сигурну и “лаку” руку везиље.
Овом техником везу се углавном геометријски модели

(због лакшег уклапања и разбрајања нити).
Технике бројених везова “по жици” старије су од везова

“по писму”, јер су сличне ткачким радовима, по којима су и
настале.

Ова техника показује једно лице с обе стране, а наличја
ти радови немају.

Наши везови бројем одликују се великом прецизношћу
и чистотом у изради.

“Нигдје у тим везовима нема досаде, шаблона: ту влада
потпуна слобода у смишљенкама, да јој се доста надивити
не можеш.” (Ј. Беловић Бернадзиковска).

За вез по жици користе се дрвени рам или ђерђеф,
“тупа” игла (са тупим врхом), маказице, лењир, оловке (у
боји) и конац за вез.

а) у ову групу се убраја и техника покрстица (на крстаке
или “крстићи” – како се у овом подручју називала), иако се
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овом техником може радити и нацртан “по писму” модел
(орнамент).

Изводи се косим бодовима са десне на леву страну, који
се затим покривају косим бодовима у супротном смеру.

Покрстица је кориштена веома често јер се ради лако и
брзо, а и добро изгледа. Везе се шареним памуком по белом.

“Крстаци” могу бити усправни, укосо или развучени
(растегљени):

Обично се ова техника користила и као ивица (поруб)
на дозидницама, столњацима, јастучићима.

б). прошивни вез – ради се када се, на пример прошије
поруб на столњаку, па кад се уради украсни бод, тада се
извлачи тај конац.

Изводи се иглом и у облику ткања, уткивања и
пошивања за бордуре (ивице).

в). расплитање – то је стварање шупљика (јамица, буша)
извлачењем нити из ланеног платна.

Расплит је тежак вез. Ако је платно тање тај вез је још
мучнији јер је за то потребан добар вид да се врло тачно
изброје жице да би се могле расплитати концем (памуком).
У нашим везовима наилазимо на уже, али и на широке
расплите.

Лукреција (Крецика) Степанов из Кетфеља (рођена
1925. године, Кнез) казује да је много платна радила везом
толедо:
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За тај вез нaјбоље је било тусор платно (то је било
индустриjско купљено, мало ређе и свиленкасто које се није
могло крутити (штиркати). Тај се вез радио и на ланеном
платну, али које се лако крутило.

Жице се броје и секу (на пример 4 дуж и 6 преко, у
зависности од основе, колико је дебела, а и у зависности од
модела, онда се опшивају обаметом.

“Исецкано”, сличан је вез расплиту. И тај вез се ради
белим по белом.

Овако се радило миље, украс на доњој женској кошуљи,
на јастуку и јастучету, на јорганским чаршавима, на
салвету...

Иста ми је саговорница рекла да се и ажур често радио
на пешкирима за рам, на салветама, џепницама и столњацима.

То се овако радило: вадиле су се по две – три жице и
везивале жицом коју с иглом вадиш преко (иде се и на лице
и наопако, да би се извађене жице увезале. Везе се белим по
белом, скоро увек.

Шиваћом машином, али и руком штикало се (то је као
пуњени вез али рађен паралелно са расплитањем).

Штикало се на салветима, миљеима, јастуцима, јорга-
нима, столњацима.

Истој категорији веза припада и пуњење нецованих и
хекланих делова, који су обично красили пешкире.

г) Обамет – овде се овај вез зове “шлинга” или “шлин-
герај”. Ради се често бело, али ређе наилазимо и на шарени
вез. Овим се везом опшивају “зупчићи”.

Брзо је руку везиље заменила шиваћа машина којом се
брже “шлингало”, а таквих радова налазимо још и сада у
Поморишју.

д) Исписара – и то је вез бројем јер се броје жице. Везе
се на домаћем, али и на куповном платну. То је леп, уочљив
вез јер се ради шареним концем по белом платну.
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То је врло једноставан бод, али једнак је и на лицу и
на наличју. Боде се пред иглу и за иглу, тако да би изашла
права црта.

Често се овим везом раде геометријски орнаменти. Ја
сам наишла на мали број оваквог веза (Печка – пешкир,
Фенлак – крзница).

2. ВЕЗОВИ по ПИСМУ
Ти везови не спутавају машту везиље као везови бројем.
Вез “по писму” значи цртеж којег је трукерка израдила

оловком, калемом, прашком, мастилом, модрим папиром..., а
по којем ће вести везиља. Не заборавимо да смо такве везове
и саме “преписивале” држећи папир на прозору спрам
светла, а по њему танко платно. За вез по писму користи се
игла оштрог врха, док се дебљина конца прилагођава
величини мотива и врсти тканине. Обично се везе преко
прста, али може се користити рам
(ђерђеф).

Најједноставнији вез по писму
јесте брзи вез, који се често користио
за израду орнамента дозидница. Овај
вез звао се још и прутачки, али се у на-
шем крају често називао и тамбурашки.

Тај се вез радио на ланеном
платну званом “вапер”. То се платно
лако крутило и пеглало, тако да је
салвет (на пример) добијао чврстину и сјај папира (“као
’артија”).

По писму се радило и
техником бод у бод (“пиринач”).

Тај је бод сличан машинском
боду, јер се бодови слажу један до
другог, на истом растојању.
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Гранчице и монограми везли
су се и бодом пилећи прсти, а то су
три бода исте дужине, од којих
средњи бод се шије по цртежу а два
(са једне и друге стране) се шију косо
у односу на средњи.

Обамет или велико слово
П или венац користио се за
опшивање ивица дозидница,
салвета, за рупице код јастука,
јоргана...

Ради се с леве на десну
страну, а конац је увек испод
игле.

Ланчани бод – ра-
ди се као “пиринач” (бод
у бод) али конац се
провлачи испод игле с
леве на десну страну
(пре него што се игла
извуче из платна) праве-
ћи се тако “ланчане зале”.

Ово је веома леп вез, сличан ланчићу, којим се често
везу само контури. Овим се бодом везу обично округле црте
(линије).

Чворчићи – тим су се бодом
испуњавале средине цветова. На
игли се два – три пута омота
конац и врати кроз исти бод на
полеђину.
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Врста ланчаног бода
јесте и такозвани маргарета
бод, којим су се везли цве-
тићи и мали листови.

Везле су девојке и косов-
ским везом, којим су се попу-
њавале мање површине.

Овако ми је мајка Крецика
објашњавала: “Пошиваш преко –
да не сапну вране ноге, а шавови
се виде само на полеђини.”

Претенциознији радови имали
су и вез у облику пуњења равним
бодом. За израду оваквог веза
потребно је велико стрпљење јер се
конац слаже паралелно један до
другог.

(Ради се и по броју, али и по
цртежу).

Тај се вез ради скроз те изгледа исто, како са лица тако
и са наличја.

Да би вез изгледао уредније, око већ урађеног модела
може да се једноставним бодом изради оквир тамнијим или
светлијим концем.

Звездасто пуњење (прутићи)
Ту се свака жица навија док се траке не попуне.
Игла се провуче кроз навијутке који се придржавају

палцем леве руке, а онда се провуче и кроз подлогу.

   лице        наличје
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Ради се само на лице
и то дебљом и дужом
иглом. Прутићи створени и
тако причвршћени се могу
склопити равним пуњењем
(лакше се ради не врхом
игле, него ушицом). Ова се техника користила за израду
чешљара, столњака, миљеја.

Пуњење као рибља кост –
На врху орнамента (по

средини) направи се један мали
бод, а затим се пуни косим
бодом, наизменично на једну и
другу страну. Ако се ради (а
може се) са две игле и две врсте
конца, онда се вез ради у две
боје (или чак и више). Две нијансе исте основне боје
приближавале су везени предмет природном јер се
приказивало у деградеу.

Ако се попуњавала
већа површина (на стол-
њаку, пешкиру, дозидници)
употребљавао се бод пу-
њења следећом техником:
конац се поставља на лице
платна и пружи се по
ширини цртежа. Сада се игла окрене према почетном боду
и уради један кратак бод. Конац се поново пружи и уради
још један кратак бод. И тако се бодови нижу један уз други.

Пажња – треба их равномерно затезати да би вез био
уреднији, педантнији.
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Ако се користи шатирани конац, ефекат је посебан. Тај
се конац користио (клупчад или штренглице) за израду
латица цветова или листова.

За израду салвета и миљеа
користила се и шлинга.

(Врло лепе шлинге видела сам на
радовима Бранке Живић Ненадов (р.
1925) из Сараволе и Невенке Гујдан
Бабић (р. 1919) из Кетфеља).

Шлинга се овако израђивала:
Обично је на платну био цртеж на
средини којег се просече дужом и
попреко (као крст), затим се опшије
прошивањем. Створена рупица (шупљика) се опшије кратким
и честим бодовима. Кад се ишлинга шупљика, остатак
пресеченог материјала (из центра рупице) одсече се
маказицама.

Гајтан вез у нас није био посебно коришћен. Ипак у
кући Даринке Максин из Кетфеља видела сам (и сликала)
чешљару (!) израђену таквим везом.

 Пошто су се пришивали ситни жути гајтанићи везиља
је затезала танким концем тако да је само с лица вез, а на
наличју се виде само бодови конца.

Било је десетине и десетине бодова, које су везиље
преносиле учећи једна од друге или које су, гледајући,
разоткривале па и оне које су понеке саме измишљале,
комбиновале и тако израђивале праве уметничке радове.

Годинама, та везилачка вештина полако се гасила, а док
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још постоје ручни радови наших везиља, сматрамо да та
уметност тиња, а то значи да се било кад може...
распламсати.

О тој уметности мало се писало, а већа је штета што се
исто тако мало сачувало... А није се сачувало пошто
савремени свет у свом убрзаном проласку кроз живот често
не сагледава оно што нам је од вредности остало од предака
па био то: леп говор, васпитање, народна уметност,...

А зашто не и златне руке и бисерни вез ума и душе
наше Српкиње из Баната и Поморишја?! Јер живот се
обично сведе на успомене, поготово кад прођеш поред старе
куће и сетиш се кујне, гонка, велике собе, комаре и оних
којих више нема...
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 ПОДЕЛА ДОЗИДНИЦА (ПО ТЕМАТИЦИ)

Године 1922. у Земаљском музеју у Ајзенштату прире-
ђена је изложба “Везене поруке на куварицама и пешкирима
из Градишћа”. Тада је установљена позната класификација
натписа: “опште, религија, кућа и домовина, љубав, брак и
заједништво, подела брачних улога, кување, вођење
домаћинства и хигијена, животне поуке, родитељска љубав.”

Године 2009, Љиљана Трифуновић (Музеј Војводине из
Новог Сада) врши поделу дозидница (са натписом и без
натписа) на 10 група. Служећи се овом поделом и односећи
се на то што сам ја прикупила, видела и фотографисала са
овог географског простора навешћу следеће групе:

1 – Породичне су, на овом простору, куварице у
кухињи, поред шпорета на којем су судови са храном коју
спрема за породицу. На сред кухиње се налази сто на којем
куварица развија обгу или испред којег стоји са тепсијом у
рукама и гледа где ће је ставити. Испод шпорета су сложена
исцепана дрва. Куварица је уредна и претенциозна. Често су
поред домаћице и деца или мачке.

Натписи су извезени у једном или у два низа,
праволинијски, полулучно, а наишла сам и на вертикално
постављен натпис. Извезени су уз горњу или доњу ивицу
предмета. Такве дозиднице су висиле изнад штедњака или
изнад астала у кухињи. Њихова намена је била да заштите зид
од прљања, а и да украсе просторију.

Куварице мање збори
Да ти ручак не загори.
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или
Куварица добро кува
Али опет новац чува.

или
Куварица свака треба да је чиста
Кујна и посуђе увек да се блиста.

или
Ћути Миле и Милице
Мама пече кобасице.

2 – Љубавне
Пошто су их, поглавито, везле девојке, оне су често

бирале платно са љубавном темом: љубавни пар загрљен на
клупи, момак даје цвет вољеној или свира гитару, сама
девојка чека драгог.

Љубавни натписи налазе се не само на дозидницама,
него и на подметачу за тацну или на пешкиру за рам:

 – Слатке речи што ми драги пише,
 Да ме љуби и никога више.

 – Ја те љубим, ја те волим
 Буди моја, ја те молим.

 – Још и сада леже црепи,
 Али ди је онај лепи?
 Кад би данас опет дошо,
 Ма и овај исто прошо.

 – Наша љубав
 Увенути неће.
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3 – Хигијенске
То су дозиднице (изнад умиваоника, стола у кухињи,

“куварице” код шпорета, али и четкаре и чешљаре) на којима
је извезен мотив кућног реда и чистоће. Ту су извезени лавор
и бокал, вазе са цвећем, уредна домаћица. Натписи (ако их
је и било) везени су у једном или у два низа, а из њих су се
укућани учили личној и кућној хигијени:

– Чистоћа је полуздравље.

– Уми лице, чешљај главу, то је ред.

– Сапун и вода – најбоља мода.

– Четкај одело!

– Мање ћеш пити па нећеш се опити.

– Кад је жена од реда
и јело јој је од меда.

– Куварица свака треба да је чиста,
Кујна и посуђе увек да се блиста.

4 – Патриотске
На овом се подручју сачувао мали број дозидница са

патриотским натписима, иако их је, можда, било више,
али...већ вековима ми стојимо на истој груди, овде у
Поморишју, “само су се више пута око нас државе
измењивале”. Ми живимо ипак на “мртвој стражи Српства”.

 Тако је у више наврата нестајало много тога: календара,
натписа, докумената, имена и презимена... Ипак наишла сам
на следеће натписе:
– Србин има четир слова стара - на дозидници изнад стола

Само слога Србина спасава.

– Тече река куд је текла - на подметачу
Српкиња сам од порекла.
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– Ситно цвеће цветало - на пешкиру за рам
Срби браћо весело!

– Дична сам само ја - на пешкиру за рам
Што сам млада Српкиња!

5 – Религиозне
На дозидницама и пешкирима за рам често наилазимо

на извезене анђеле, Тајну вечеру, док су натписи религиозног
садржаја као:

– Хвала ти се Боже, ручати се може
или

– Ди вера – ту љубав, ди љубав – ту мир;
Ди мир – ту благослов, ди благослов – ту Бог
Ди Бога има – ту нужди нема.

или
– Боже дај моме дому

Пуно сваке среће.
или

– Добрим Богу ја се молим
Да ми даде мужа кога волим.

или
– Помози Бог

или
– Где влада мир и слога

Ту је благослов од Бога.
или

– У свакој невољи уздај се у Бога.

6 – Дечје
То су обично биле дозиднице испред стола за руча-

вање, а њихова намена је била да се деца загледају у ту слику,
да им буде за пример. Према томе на тим радовима је био



ВЕЗАК ВЕЗЛА... 57

извезен мотив из дечијег света (деца у кухињи и ван ње, нека
домаћа животиња: мачке, пси, јагањци или живина).

Ево примера неколико порука:

– Ћути Миле и Милице
Мама пече кобасице!

– Мамице када будеш кући дошла
Код куће те добар ручак чека

– Овце чува Јован и Јованка;
Јован – овце, Јованка – јагањце.

– Играју се маце мале
И збијају разне шале.

– Ко воли цвеће – никад умрети неће.

А стајале су и испред умиваоника где су деца била та
које је требало учити да поштују кућни ред и личну хигијену.
Овде наилазимо на овакве натписе:

– Уми лице, чешљај главу – то је прави ред
Тако чини дете моје и кад будеш сед.

– Сапун и вода – најбоља мода.

7 – Холандски мотиви
У почетку овог рада објаснили смо како се стигло овде

до холандских мотива.
Али овакви необични мотиви радо су се овде везли:

ветрењаче, женске капе, кломпе. Наишла сам на холандске
мотиве извезене на тракама за полице (“штрафтиће”). А то је
можда због необичности мотива који су везиљу некако
водили у бајку, у други свет...
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8 – Социјални мотиви
То су дозиднице где се не појављује ни куварица, ни

кухињски предмети, где не налазимо неку поруку о хигијени
или домаћинском реду, него су то мотиви узети из
покрајинског живота:

– Није Србин за бирташа
Нити Шваба за гајдаша.

– Нека знаде моја мила Анка
Да све плаћа то народна банка.

– Оџачар вам срећу носи
Да вам просац ћерку проси.

– Све за образ, а образ ни за шта.

– Свирајте ми до белога данка
Ево вама цела стотинарка.

– Своја кућица, своја слободичица
Нек’ је срећна у њој породица.
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УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

“Враћање драгоцености наше српске духовне баштине
не значи обавезно и њихов физички повратак у средину из
које су некад ишчупане. Оно подразумева њихову духовну
припадност и незаборав, који ће те старине легитимно
прикључити фонду српске културне баштине. Те драго-
цености треба најпре евидентирати а затим научно описати
и тако поново унети у нашу свест. То је једини начин да се
оконча њихова раскућеност као и кобне последице њиховог
заборава”, пише Дејан Медаковић..*

 А то је и ова књижица покушала...

* Дејан Медаковић, „Враћање“ раскућене српске духовне
баштине (Даница – Вукова задужбина, Београд, 2004, стр. 75
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МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ

астал – сто
велика соба – чиста соба, соба од сокака
гарнитура – комплет
гонк (конк) – ходник
ђерђеф (ђерђев) – дрвени рам на које се затеже платно за вез
крзница – бела кошуљица (или прво несашивено платно од

1 – 1,5 м дужине) у које се дете обуче или завије на
крштењу

жица – нит
карнер, карњир – волан
миље – мање, украсно платно
мустра – модел, орнамент
орман, ормар – креденац
пионеза – рајснедла (нем.)
покров – платнени прекривач за самртника
пракљача – дрвена изрецкана лопата уз помоћ које се пере

дебље платно; некад је служила и као пегла, на њој “се
рољалo” осушено платно

ројта – реса, чукур
сади без – (мисирски без, платно) најтањи ткани без домаће

израде (за пешкире за рам, за мушке венчане кошуље, за
удаваче)

свакидашњи – за свакодневну употребу
сервис – комплет чаша, посуђа
сручити – завршити посао
торбе за јело – торбе за ношење хране
тракслер – стругар у дрвету
трукерка – импримерка модела на платну
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хеклица – кукица
цокне (цакне) – врста полукружног или троугластог веза

пуњеног бода
шатирано – ишарано (конац) у деградеу
шлингерај – врста веза, обамет
шљокице – ситна украсна зрна, пришивена за тканину или

низана на врпцу
шпајз (шпајс) – остава, комора
шпорет – штедњак
штафир – мираз, девојачка спрема
штикање – вез пуњеним бодом изведен на шиваћој машини
штирак – скроб, апрет, крутиш
штрафта – пруга
штренгла – моткица конца
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КАЗИВАЧИ И ДАРОДАВЦИ

Свима из душе захваљујем, јер су сви они још чувари
тог нашег националног бића које се полако претапа у веће
воде, које бледи и, бојим се, полако ишчезава. Свака наша
реч, обичај, песма, рукотворина траје онолико колико ми
можемо и желимо да то гајимо и поштујемо.

...И знам и осећам да можемо, само нам је некако свест
отупела, стала негде у времену. Жељу нашу српску можемо
покренути и доказати да смо били и остали, они исти,
одувек... Напоменућу да сам фотографијом отргла од заборава
стотинак примерака народног текстила, да у својој збирци
чувам још стотинак предмета, а све то захваљујући вама.

Хвала вам!

1 – Милка (р. 1908, Кетфељ) и Катица (р. 1910, Кетфељ)
Степанов од Милеве Степанов (р. 1888, Кнез): јастуче,
џепнице, подметачи, таблетице, пешкир за рам;

2 – Златoбoрка Степанов Марин (р.1979, Кетфељ) од
Катице Петров (р. 1920, Кетфељ): пешкир за рам, украсни
пешкири за коње и каруце, “куварице”, миљеји, подметачи,
четкара, торбе за јело, столњак;

3 – Катица Ћирић Ротару (р. 1948, Кетфељ) од Марике
Лаудис Ћирић (р. 1926, Надлак): јастуче, пешкир за рам;

4 – Лукреција Опреа Степанов (р. 1925, Кнез – Кет-
фељ): пешкир за рам, чешљара, миље, дозидница, женска ко-
шуљица;

5 – Смиљана Чоков Жикић (р. 1931, Саравола): дозид-
ница, подметачи, салвети, миље, пешкир за рам;
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6 – Стефанија Босак Огинчук (р. 1929, Кетфељ) од
Милке Босак (р.1904): јастук, “куварица”;

7 – Будинка Пајин Јакшић (р.1953, Арад Гај) од Даринке
Средин Пајин (р.1935, Наћфала) и од Ђулинке Петков Средин
(р.1918, Наћфала) као и од Милке Пајин Сечански (р.1907,
Арад Гај); Будинка је чувар српског везеног блага. Она чува
у “великој соби” пун орман тканих радова и везених још с
почетка прошлог века. Те су предмете израђивале обе њене
бабе, мати и она. Када ми је показала ту њену ризницу рекла
је некако сама за себе:

– „Док мене буде ја ћу то чувати, а после...”
И после, то се мора чувати и преносити – то је била

прва моја мисао, које се ни до данас нисам ослободила.
8 – Лепоса Ненадов Петровић (р. 1951, Кетфељ) од

Бранке Живић Ненадов (р.1923, Чанад) и од Марине Суботић
(р. 1900, салаш Саравола – Семпетар) -столњак, пешкир за
рам, дозиднице, миље, салвети, “штрафтићи” за полице
ормана;

9 – Јадранка Николић Шулц (р. 1956, Семпетар) од
Милице Радивој (р. 1923, Семпетар) - печат за трукерај;

10 – Марија Шајтован Марков (р. 1930, Кнез) од Вукосе
Ристин (р. 1874, Варјаш) - дозидница, таблета;

11 – Лепоса Ненадов Петровић (р. 1951 Кетфељ) од Мела-
није и Милине Ненадов (р. 1918, Кетфељ): пешкир за рам;

12 – Соса Аднађ Савић (р. 1949, Наћфала) од Добринке
Савић (р. 1915, Кетфељ): дозидница, “куварица”, пешкир за
рам и од Будинке Трлајин Аднађ (р. 1925, Наћфала): столњак
(израђен 1902 год., наслеђен), пешкир за рам;

13 – Јелена Бабић Бецин (р.1945, Кетфељ) - пешкир за
рам;

14 – Михајловић Љубомир (р. 1956, Фенлак) од матере,
Михајловић Јелене (р. 1936, Фенлак) - крзница, пешкир за
рам, јастук, чаршав за јорган, џепнице, столњак
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15 – Славољуб Аднађ (р. 1966, Велики Семиклуш) од
мајке Велинке Филипов - печат за трукерај;

16 – Пава Петров Јоргован (р. 1929, Кетфељ) – миље,
јастуче, дозидница, штрафтић за полице из “шпајза”, салвет;

17 – Биљана Стојин (р. 1954, Ченеј) од Ангелине Белк
Стојин (р. 1922, Кетфељ) и од Ангелине ст. Стојин (р. 1896,
Кетфељ) – пешкир за рам;

18 – Невенка Гујдан Бабић (р. 1919, Кетфељ) и Ката
Гујдан (р. 1895, Кетфељ) - без сади, пешкир за рам, женска
кошуљица, јастук, штикана хаљиница за девојчицу (9 – 10
година);

19 – Марина Цмор (р. 1910, Кетфељ) – дозиднице (сет);
20 – Иванка Стојин Максин (р. 1946 Кетфељ) од Анге-

лине Белк (р.1922, Кетфељ) и од Ангелине Стојин (р.1896
Кетфељ) – пешкири за рам, јастуче, миљеи, дозиднице,
штрафтићи за кухињске полице, столњак (зелен) са дозид-
ницама и кецељом у сету и од Даринке Јоргован Максин
(р.1909 Кетфељ – Фенлак): јастуче, миљеи, женски доњи веш
за нова младу (интересантан и веома очуван иако је израђен
пре једног века);

21 – Дорин Зорић (Печка) и Милован Крачун (Печка) –
столњак и пешкир за рам;

22 – Иван Бајић (Торња) – куварица, пешкир за рам;
23 – Спасојка Ротару Јоргован (р. 1940, Кетфељ) од

матере Кате Остојин (рођ. 1912, Кетфељ) - дозиднице у
плаво, бели миље за прекривање ормарића, пешкир за рам,
пешкир за прекривање тек испеченог хлеба;

24 – Меланија Лепојев (р. 1916, Варјаш) – куварица;
25 – Цветинка Петров Лацић (р. 1949, Семпетар) од

мајке Анице Лацић (р.1929, Семпетар) - куварице и дозиднице.
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дозидница – димензије 0,50 x 0,70 цм; мотив – анђели;
монограм СВ; плави конац; вез прутачки; Печка, почетак XX
века

миље за сто или ормарић; димензије 0,30 x 0,23 цм; бели вез
(шлингерај); рад – Даринка Милин, почетак XX века, Батања
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траке за оставу (шпајз), “штрафтићи”; димензије: 1,20 x 0,17
м; бело индустријско платно; мотив: посуђе (бокалићи, чаше,
шољице); конац плави; вез прутачки; ивица – полукружне
попуњене цакне; рад: Будинка Јакшић (р.1953), Арад Гај

дозидница; димензије 0,62 x 0,48 цм; мотив – корпа са воћем
(црни конац); вез – крстаци; ивице – цакне попуњавањем; рад:
Вукосава Ристин (р.1874), Варјаш
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прекривачи за бокал, чаше; бело индустр. платно; шлингерај;
ивица: цакне попуњене белим концем; рад: Крецика Степанов
(р.1927), Кетфељ

пешкир за украшавање коња (о свадбама); димензије: 2,5 x
0,50 цм; шлинга на бело индустр. платно; рад: Катица Петров
(р.1920), Кетфељ
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трака за полице ормана собе; димензије: 1,20 x 0,20 м;
шлингерај на бело индустр. платно; рад: Даринкa Пајин (р.1925),
Арад Гај

салвет (миље) за орман; димензије: 1,10 x 0,52 цм; бело
индустр. платно; вез – шлингерај ручни; рад: Ката Остојин
(р.1918), Кетфељ
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пешкир за рам; димензије: 1,80 x 0,60 цм; бели домаћи без; на
обадва краја – шлингерај и вез попуњавања белим концем; рад:
Ката Остојин Јоргован (р. 1918), Кетфељ

салвет за корпу; димензије: 0,40 x 0,50 цм; шлингерај (вез ручни)
бели; рад: Ангелина Стојин (р.1896), Кетфељ
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столњак; димензије: 1,50 x 1,60 цм; инд. платно бело; ивица –
шлингерај; рад: Даница Максин (р.1929), Кетфељ

столњак – (најстарији у колекцији); димензије: 2 x 1,5 м; натпис:
ВС (монограм), 1902; ивице – испуњене цакне (црвене);
(непозната везиља), Наћфала
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украсни пешкир (поклон
за цркву); димензије 1,60
x 0,50 цм; натпис – 1950
даровала Петров
Марија; шарени конац;
Торња

украсни пешкир за рам; димензије 1,68 x 0,48 цм; натпис –
Добро јутро!; црвени и бели конац; вез прутачки и попуњавања;
рад Ђулинке Петков Средин (р. 1918), Наћфала
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украсни пешкир за рам; димензије 1,72 x 0,56 цм; бели домаћи
без; натпис: монограм; мотив – воће; на оба краја извезена
шареним концем лозица (црвене трешње и зелено лишће); ивица:
прелепа чипка од неца; рад: Даринка Средин Пајин (р. 1935),
Наћфала

дозидница; димензије 0,61 x 0,50 цм; мотив – дечји; црвени
конац; вез прутачки; ивица – пришивена црвена трака; рад:
Милина Анушка (р.1948), Арад
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дозидница; димензије 0,61 x 0,40 цм; натпис – Пријатан ручак;
мотив – винова лоза (плаво грожђе и зелено лишће); вез –
прутачки и попуњавања; рад: Будинка Пајин Јакшић (р. 1953),
Арад Гај

украсни пешкир за рам; димензије 1,71 x 0,54 цм; домаћи без
са украсним пругама; натпис – монограм ДП; мотив – воће у
лозици (плаво, жуто, црвено) и лишће зелено; ивице: ројте увезане
(плаве и црвене); рад: Даринка Пајин (р. 1935), Арад Гај
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подметачи (прекривачи) за чаше и бокале; мотив – цветни и
воће; ивица – цакне (пуњени вез и рупице); рад: Мара Данилов
Ћирин (р.1949), Чанад

куварица; димензије: 0,60 x 0,51 цм; мотив: мачке у кухињи;
црвени конац, вез прутачки; ивица – пришивена црвена трака; рад:
Аница Лацић (р.1929), Велики Семпетар
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четкара; димензије: 0,22 x 0,18 цм; натпис: Четке; пуњени вез
жутим памуком; ивице: мале пуњене полукружне цакне; рад:
Даринка Пајин (р.1935), Арад Гај

четкара;
димензије: 0,26
x 0,20 цм;
натпис:
ПЕРЕЈЧАРА;
мотив – цвеће
(руже); ивице:
мале и средње
полукружне
цакне; рад:
Даринка Пајин
(р.1939), Арад
Гај
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чешљара; димензије: 0,22 x 0,18 цм; мотив – цвеће (пуњени вез);
ивице – мале цакне (пуњени вез); рад: Будинка Пајин (р. 1953),
Арад Гај

миље за орман; димензије: 1 x 0,28 м; бело “тусор” платно; мотив
– цвеће; вез – прутићи везени ушицом игле; ивица – вез “толедо”
(по броју); рад: Даринка Средин Пајин (р.1935), Арад Гај
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миље за ормарић; димензије: 0,90 x 0,30 цм; вез – прутићи
(ушицом игле рађени); ажур белим концем; рад: Лукреција
(Крецика) Степанов (р.1927), Кетфељ

чешљара; димензије: 0,22 x 0,18 цм; мотив – цвеће (радни вез);
ивице – мале цакне (пуњени вез); рад: Јадранка Николић (р.
1956), Велики Семпетар
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мали столњак (део сета) за кухињу; димензије: 1 x 1 м; мотив:
печурке у трави; платно индустр. зелене боје; ивица – вез у облику
правилног слова П; рад: Будинка Јакшић (р.1953), Арад Гај

украсни јастук; димензије: 0,85 x 0,70 цм; у горњим угловима –
ручни “шлингерај” бели; бело индустр. платно испод којег се
постави плава (црвена) хартија; рад: Даринка Пајин (р.1935),
Наћфала
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украсни пешкир за рам; димензије: 1,80 x 0,55 м; домаћи
“мисирски” без; монограм SI; вез – најситнији крстаци са
црвеним, плавим и крем концем; ивице: ситне цакне попуњене;
рад: (из куће) Михајловић, Фенлак

куварица; димензије: 0,56 x 0,48 цм; мотив – мачке у кухињи;
црвени памук; вез прутачки; ивица – пришивена црвена трака; рад:
Даринка Средин (р.1935), Наћфала
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дозидница; димензије: 0,56 x 0,50 цм; натпис – Не дајем ти
цвет, цвет сам и сама, већ ти желим срећу до последњег
дана; мотив – цветни (плаве руже и зелено лишће); ивице – цакне
(беле и плаве) пуњени вез; рад: Пава Јоргован (р.1929), Кетфељ

дозидница; димензије: 0,60 x 0,50 цм; мотив: лавор и бокал
(црвени конац – вез прутачки); натпис: Ладна вода сваком прија
Умите се па ћу и ја; рад: Пава Јоргован (р.1929), Кетфељ
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дозидница; димензије: 0,63 x 0,55 цм; натпис – Ко воли цвеће,
Никад умрети неће; вез – прутачки; ивице – нема; рад: Велинка
(Добринка) Савић (р.1915), Кетфељ

куварица; димензије: 0,65 x 0,51 цм; натпис – Вредног мужа
ручак чека а у соби постеља мека; ивица: пришивена црвена
трака; рад: Катица Петров (р.1920), Кетфељ
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куварица; димензије 0,66 x 0,52 цм; натпис: Мене мој муж не
треба да моли сама ја скувам шта он воли; вез – прутачки,
плавим концем; ивица: концем мрке боје извезено правилно слово
П; рад: Катица Петров (р.1920), Кетфељ

куварица; димензије: 0,68 x 0,56 цм; натпис: Лакше је говорити
Којој жени него приставити Муж не да новац теже је
кувати Тој остане него јести Празан лонац; ивице – цакне
рађене пуним везом; рад: Катица Петров (р.1920), Кетфељ
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дозидница; димензије: 0,65 x 0,56 цм; натпис – Ја и ти сами у
тами; мотив – холандски; конац – шарени; ивице – цaкне (две
полукружне, једна зашиљена); рад: Невенка Бабић (р. 1919),
Кетфељ

дозидница; димензије: 0,60 x 0,52 цм; натпис – Понуди сваког
госта И лепо и доста.; црвени конац, вез прутачки; ивица –
развучени крстаци; рад: Марија Марков (р.1930), Кетфељ
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подметачи за тацне и бокале – различите димензије, облик и
вез; (непознате везиље), Моноштор

украсне џепнице; димензије: 0,17 x 0,17 цм и 0,20 x 0,20 цм; у
угловима ажур или везено цвеће најситнијим крстацима; рад:
Катице Степанов (р.1910) и Милке Степанов (р. 1908) Кетфељ
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сет за кухињу (три предмета различите величине); плав конац
(две нијансе); модел је урађен звездастим пуњењем (“прутићи”)
ушицом игле и крстацима; ивице – неправилно слово П (“кулаче”);
рад: Марине Цмор (р. 1910), Кетфељ

подметачи за тацне – мотив – Бранко Радичевић; натпис –
Много хтео, много започео; шарени конац (прутачки вез); ивице
– цакне попуњене; рад: Катица (р. 1910) и Милка Степанов
(р.1908), Кетфељ
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украсно јастуче – димензије: 0,41 x 0,34 цм; индустр. платно,
беж боје; модел – арабеске; конац шатирани, вез – пуњени; рад:
Милка и Катица Степанов, Кетфељ

украсни пешкир за рам; димензије: 1,76 x 0,56 м; домаћи
“мисирски” без; мотив – цвеће (на обадва краја); ивице – везане
ројте (црвене, плаве, беле); рад: Катица Петров (р.1920), Кетфељ
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украсни пешкир за рам (најстарији којег имам); димензије: 1,75
x 0,58 цм; домаће ткано платно; вез (прутачки и попуњавања) са
плавм и црвеним концем; ивице – чипка кукичана; рад: Милева
Степанов (р. 1888), Кнез

украсни пешкир за рам; димензије: 1,72 x 0,52 цм: натпис –
Добро јутро! и – Устај лоло, свануло!; ивица – ажур и везане
беле ројте; рад: Смиљана Жикић (р.1929), Саравола
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украсни пешкир за рам; димензије: 1,70 x 0,53 цм; домаће
“мисирско” платно; натпис – Добро јутро (пуњено жутим
светлим концем); уметнута кукичана чипка; рад: Катица Петров
(р.1930), Кетфељ

украсни пешкир за рам; димензије: 1,70 x 0,52 цм; мотив –
девојка на студенцу; натпис – Добро јутро; ивица – бела
кукичана чипка; рад: Јелена Бецин (р.1945), Кетфељ



ВЕЗАК ВЕЗЛА... 91

украсни пешкир за рам; димензије: 1,76 x 0,58 цм; натпис –
Свежа вода сваком прија, Уми се ти па ћу и ја, Па уми се
драги мој, И убриши образ твој.; а на другом крају – Добро
јутро!; црвени и бели конац; вез попуњавања и прутачки; рад
Катице Петров (р.1920), Кетфељ

украсни пешкир за рам; димензије: 1,75 x 0,54 цм; мотив –
цвеће (црвено, плаво, бело); ивице – цакне (пуњени вез); рад:
Марика Лаудис Ћирић (р. 1925), Надлак
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украсни пешкир за рам; димензије: 1,74 x 0,60 цм; мотив –
воће; вез – попуњавања; ивица – зелене ројте (предивно увезане);
рад: Катица Петров (р. 1920), Кетфељ

украсни пешкир за рам (један од најлепших); димензије: 1,75 x
0,60 цм; мотив – цвеће; пуњени вез шатираним концем; ивица –
вез “толедо”, затим кукичана чипка о коју су нанизане беле
једнаке ројте; рад: Катица Петров (р. 1920), Кетфељ
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кудељни пешкир (за брисање); димензије: 1,20 x 0,45 цм; мотив
– холандски; ивице – цакне (шатирани конац); рад: Сеја Митров
(р. 1922), Мунара

украсни пешкир за рам; димензије: 1,70 x 0,59 м; мотив –
цвеће; шарени конац; ивице – чипка од шареног конца; рад:
Будинка Трлајин Аднађ (р.1925), Наћфала
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четкара; димензије: 0,20 x 0,18 м; пуњени вез шареним
шатираним памуком; цакне – плави конац; вез – попуњавање;
рад: Ђурђевка Радован (р.1932), Семиклуш

пешкир за рам – бело домаће платно; димензије: 1,67 x 0,61 цм;
мотив – цвеће; пуњени вез и крстаци, ажур (белом жицом); ивица:
чипка кукичана; рад: Ђурђевка Радован (р.1932), Семиклуш
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пешкир за рам –
димензије: 1,70 x 0,54
цм; мотив – цвеће (вез
попуњавања); ивице –
цакне (вез - косовски
попуњавања); рад:
Ђурђевка Радован (р.
1932), Семиклуш

пешкир за рам – бело домаће платно; димензије: 1,71 x 0,56 цм;
мотив – цвеће и пиле; вез – крстаци; ивице – цакне – вез
попуњавања; рад: Ђурђевка Радован (1932), Семиклуш
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дозидница; димензије: 0,30 x 0,52 цм; плави конац и вез прутачки,
крстаци и попуњавање; ивице – цакне; рад: Спасојка Јоргован
Ротару (р. 1940), Кетфељ

дозидница; димензије: 0,60 x 0,52 цм; плави конац; вез прутачки,
крстаци; ивица – плаве цакне (вез попуњавања); рад: Спасојка
Јоргован Ротару (р. 1940), Кетфељ
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дозидница; димензије: 0,60 x 0,52 цм; натпис: Увенуће ово моје
цвеће; Али љубав увенути неће; црвени конац; вез прутачки и
пуњени; ивице: цакне попуњене; рад: Ђурђевка Радован (р. 1932),
Семиклуш

украсни пешкир за рам; димензије: 1,76 x 0,60 цм; мотив –
цвеће у вази и лозица (грожђе); ивица – ажур белим концем;
ивица – чипка (пуњени нец у боји); мотив (воће); рад: Ђулинка
Никић (р. 1940), Фенлак
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крзница – златовез (на домаћем тканом безу) и чипка индустр.;
мотив – гранчица са лишћем; рад: Јелена Михајловић (р. 1936),
Фенлак

куварица; димензије: 0,60 x 0,52 цм; мотив – холандски; плави
конац, вез прутачки; ивице – цакне (вез попуњавања); рад –
Бранка Живић Ненадов (р. 1923), Чанад
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сет (миље и подметачи) за орман; димензије: 1,03 x 0,30 цм;
вез – прутачки, крстаци и две нијансе плавог; ивица – ројте (беле
и плаве); рад: Бранка Живић Ненадов (р.1923), Чанад

столњак; димензије: 1,60 x 1,30 цм; вез – цакне са лишћем (као
мотив); домаће платно (памук са кудељом); рад: Меланија
Ненадов Беленцан (р.1918), Велики Семиклуш
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украсни пешкир за рам;
димензије: 1,62 x 0,51 цм;
мотив – кошуте и лозица –
лишће; вез – ситни крстаци
шатираним памуком; ивица
– ажур белим концем;
чипка кукичана (бело са
жутим); рад: Даринка
Максин (р. 1929), Кетфељ

украсни пешкир за рам; димензије: 1,80 x 0,61 цм; мотив –
цвеће и лишће; вез – попуњавања; ивица – шлингерај ручни; рад:
Бранка Живић Ненадов (р.1923), Чанад
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украсни пешкир за рам;
димензије: 1,78 x 0,60 цм;
мотив – вазе са цвећем; вез
косовски; ивица – бели (на
једној страни) и плави (на
другој страни) ажур; рад:
Марина Суботић (р. 1900),
Саравола

украсни пешкир за рам;
димензије: 1,80 x 0,58 цм;
мотив – паун на грани; две
лозице; пуњени вез; ивица –
ажур и чипка кукичана; рад:
Даринка Максин (р. 1920),
Кетфељ
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украсни пешкир за рам;
димензије: 1,81 x 0,56 цм;
мотив – петао и грана
ђурђевка;
натпис –
Добро јутро свекре
Устани уми се
Ево пешкир убриши се
Ко се убрише круну да
Свекар бадава.
ивице: бели ажур; чипка
бела кукичана и ројте; рад:
Даница Максин (р. 1929),
Кетфељ

куварица; димензије: 0,51 x 0,40 цм; плав конац (вез прутачки);
ивица – пришивена плава трака; рад: Иванка Стојин Максин
(р.1946), Кетфељ
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дозидница; димензије: 0,51 x 0,41 цм; натпис: У свакој невољи;
Уздај се у Бога; вез попуњавања; ивица – плава трака
пришивена; рад: Иванка Стојин Максин (р.1946), Кетфељ

миље за орман; димензије: 1 x 0,30 м; мотив – корпа са цвећем;
ивице – цакне попуњене; рад: Бранка Ненадов (р.1923), Чанад
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јастуче украсно – овално (50 / 30 цм); вез – крстаци (шареном
вуницом); мотив – цвеће; рад: Даница Максин (р.1929), Кетфељ

украсни пешкир за рам;
димензије: 1,80 x 0,65 м;

мотив – паун (пуњени шарени
вез); монограм; ивица: ажур и

бела нецана чипка; рад:
(из куће) Никић, Фенлак


