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Pxizadevanje po o'kraševanj)l telesa in obleke z najr~ličnejšim na
kitQm opazujemo pri vseh ljudstvih in v vseh časih. Tudi na Qzemlju 
današnje Slovenije je nakit izpri(lan že Qd prazg@covine sem. V ze,lo 
velikem številu ga -najdemo v pr@islo:vansldh in star:6slovansk'ib gF0-
b(wih. -

'P-1'eeej skromnejše je kasneJše gradiNo. šele v d0bi baroka nam .je 
na voljo veliko število upodQ1>itev,_ Ei Pa turn še v 19. stoletju, za Rate
rega predstavljajo prav takQ pomembno dokumentarno gradivo, iwri
čujejo veqno le :nakit nekmečkega stanu. 

SlovenSKo kmečko "nOŠQ 19. stoletja so_ razni pisei -pogostokrat opi
so:v-ali v kr-ajšilJ. ali daljših sestav,ltih. Vendar prav naRit navadno 
splQh .o,e c;>menjajo ali pa le mimQgrede. 

Kmečki nakit na Slovenskem je še povsem neraziskan. PredIiletno 
gradivo, ki ga ocanijo naše mmejske zbirke in posamezniki na terenu 
ter izpfičujejo še nekateri drugi mi, nam pove, da je nVcit tudi še v 
19. in ~O. &.toletju p>omembno in pOg0StO dQPQJ.m:lo kmečKi naši na sto
venskem ozemJiju. Bre2l upošte~anja nakita kot sesta:vnega dela kmečke 
noše 'ne dobimo popolne podobe (o J;jI.jej. _ -

_ Na slo:vensk@ ozemlje je prihajal nakit pretežno iZ i'tJil.lij~nskih_ in 
avstrijskih dežel, zato ima nadrQhnejŠ'e raziskovanje izvora nakita in 
njegQvih delavnic le bolj postra:nski pomen za slovensko etnogFafijo. 

"Rqžstava prikazuje kmečki nilit ha SlQvenskem v 19. in 20. stoletJu. 
PdIs:azuje le 'kmečki nakit v o.žjem pomenu besede, to so Uhani, ogrlice, 
zaponk;' prstani, kovinski pasovi, ve:tiZice za tIra in zapesooGe. Ne upo
števa p.a nakita, kot ga pojmujemo v širšem pomentl, to so nekatera 
žemska pokrivala, deli oblačil itd. 

R:;:u;sla;va. želi predo~ij:i tipol~jo in funkcijo nalP.ta t€):' 0QnQS s10-
vepskega kmeta do:njega. 
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1'ipologija kmečkega nakita kpričQ.je najrazličnejše vrste okrasa v 
ožjem pomenu, to je, tiliane, ogrlice, prstane, zapolike, kovfu.ske pasove
~klepance, verižice -za uro in zapestElice. 

Nedvomng je najpoglavitneiša funk~ija- tudi kmečkega nflkita v 
tem, da krasi osebo, ki ga ngsi. Hkrati s krasilnost jo pa jzpričuje nakit 
tudi denarno moč posameznika, p'jegovo bogastvo, ki se kaže v žlahtnem 
materialu - v zlatu in d:ragocenlhkamnih. (Jb tem je treba upoštevati 
v~akdanji in pražnji nakit. Krasilni in reprezentančni funkciji se v pre
Gej enaki meri pridružuje pri nekaterih vrstah nakita še praktična ft,irik
ci}a. Tako so na primer verižice za uro okras in prikaz gDllltne veljav
nosti ter obenem praktični nakit, na katerega§e pripne ura. Nakit na
dalje loči neporočene od poročenih; posebna wsta prstanov je veljala 
le zaročencema. Upoštevati je treba še varovalni namen določenega na
kita, n"a grimer uh~ov, ki pa morajo bit! !z zlat~. N~t se nada!je 
lahko nOSI kot sporom na drago osebo, saJ Je koncno bIstvena znacII
nOst nakita v tem, d.a se varuje in da si ga le redkokdaj kupujejo no
sj lci sami. V glavnem g<\ kupujejo starši otrokom, moški ~enskam in za
puščajo starši ali sorodniki mlajšim ita. 

Ce pretehtavamo jJomembElost te ali one funkcije okFasa, spoma
mo, da S0 vse funkeije bolj ali mafiJ enakovredne, večinoma _se med se
boj _prepletajo. -Predvsem pa je tr:eba Doadariti, da se izraža reprezeD
tanGDi pomen Elakita le ob prazni€nih -dneh, zlasti op večjih praznikih 
in svečanih priložnost.ih( svatbah, procesijab, in podqbnQ). V tem je_ p.e
dvomuo ena izmed razlik glede nošenja nakita Pri kfo:etu iIi bogatem 
meš_čanu. . 

J(meokj nakit_ Je -bil zvečine uvožen. po sl<ivenskem ozemlju so ~ 
razpečavati prevozniki, potujoči kTamarji in sejmarji, ~ar velj~ za ves 
ceneni nakit. Nakit iz boljšega materiala ~upujejo proti::tconcu pr~jšnj~ 
ga stoletja tudi knietj.e °Rri zlatal'jih v mestu, ali pa prihaja k nam' iz 
že omenjenih sosednjih dežel, nadalje- iz Amerike in Egipta, kamor so 
hodili naši ljudje na delo. TJldi iz teh vzroKOV se enaJce oblike kme;čke. 
ga nakita pojavljajo v 19. stoLetju pe ~sern slovenskem ozemlj~, nekate
re oblike, ' določneje posamezne_ primerke, pa ,ugotavljamo v r~2i.ličnih_ 
krajih. Niti venem niti, v drUgem primeru he kaže torej opredeljevati 
to ali ono vrsto nakIta kot značilnost 1!lekega 0bmočja. - , 

Nošo slovenskega kqleJ;a lahko vsaj v ~asu od leta 1800--1870 lo
čimo po kroju posame:mih mošlW1 in že:qskih oblačil v p:ošQ alp~k-ega, 
panonskega 'in mediteranskega tipa. Naki~, ki ga je dQdajal -s10venski 
kmečki člQv.ek svojim oblačilom, p.1,l je večinoma znan v v.s~litreh ohia
čilirih Qbmočjih~ Na -splo~no t9rej lahko gQvarimo več ali manj o enotIii 
uporaQi nakita, ki se nosi kjerkQli na slovensk-em ozemlju. Izjeme po
men ijo le n~ alpskem ozemlju r~širjeni k0vins~ ,ženski pasavi, 9g1'lice 
iZ" Bele kl'ajine in takoimepovaru nakit, 'ki so ga izdelovali le za »narod
no<s našo«. 

PFav to spo:manje, ki nam ga posreduje gradivo o kmečkem nakitu, 
J1onovno izpnčuje tUdi pri okra_su Im1etove 'tradicjonalno in skupnostno 
lismerjenost. Neka,tere oblike nakita.;, ki !ie Dojavl:iajo do- danes, nosijo 
ženske ali moški vse vaške slrn:pnosti. Tako se tudi. z okr-asjem kmetje 
ne skušajo ločevati med seboj. Zato se p0ja:vljajo na vsem slovenskem 
ozemljq iste, v glavnem le nekoliko variirane oblike nakita, Ki so p0V
sem očitne pri tihanilt, prstaD.ih, zaponkah, ogr1icali: in vel'ilicah. -

Pii, D:e~ečkem. §tanu je. odnos 9-0 nalcita oisty,e.no ct:rugače~~ Pl1ed
vsem se 1Zra7]a v pnzadevanJu, da bl se posam.ezniki tudi v nakitu raz
likovali ed svojih vrstIFikov. Zato predsta.vljaia uhani pJem1dnje-ali OG. 



gate meščanke skorajda enkratni izdelek Qomačega ali tujega zlatarja, 
nikoli pa ne izdel€k serijske proizvodnje. 

Po drugi strani predstavlja v tem času slovenski kmet nedvomno 
najštevilnejš€ga,pa čeprav nezahtevn€ga naročnika. Proizvajalci serij. 
skega cenenega nakita so nedvomno vplivali na kmecki okus z asorti· 
mentom svojih izdelkov, kmet pa je vplival na proizvodnjo predvsem s 
svojim izborom, ki se mu prilagajaM' proiZvajalee in prodajalee. Ne. 
dvomno so oblike tovarniškega asortimenta prevzete in poenostavljene 
iz oblik nakita VIšjih slojev, Priljubljene ol;>1ike kovinskega okrasa se 
zato izdelujejo v velikih količinah in se pri iSkanju novih oblik prilaga· 
jajo splošnemu okusu slovenskega kupca. 

Razločke med kmečkim okrasom in nakitom višjih slojev razvidimo 
nadalje v materialu in tehniki izdelave. Večina kmečkega nakita je, kot 
omenjeno, iz cenenega materiala, zlat nakit nosijo le pr~in:ožne kmeti~e. 
Pri bogatem in srednjem kmetu je priljubljen posrebren ali pozlačen: 
okras. Vsekakor pa tudi premožna kmetka !le nosi dragocenega nakita 
vsak dan, -ampak le ob doloG€nih praznikih in svečan1h priložnostih. 
Vsakdanji nakit je tudi pri nj€j iz slabšega materiala, ali pa ga sploh 
ne nosi. 

Po tehniki je, kot omenjeno, kmečki nakit serijsko izdel;:lll (vlit ali 
prešan), nakit nekmečkega stanu je ročno izdelan. Prav zato ima precej 
enako hotenje enih in drugih bistveno drugačno posledico, ki izraža pri 
kmetu na splošno uniformnost serijskih izdelkov, pri meščanu pa indi
vidualizacijo nakita po nam.čilu. 



UHANI 

. Uhani so še dane§ z~lo priljuhlj'en in splošo0 razširjen kmečki na
kit; v 19. in še v začetku 20. stoletja; pa so bili povsem obvezen d9datek 
km«čki 1l0Ši.. rako se pri 9pisu ženskih noš s Primor-skega, v arhivskem 
gradivu iz p:fVe polorioe 19. stol~tja, vedno omenjaJo tudi »dolgi. zlati 
uhani«. Zlasti pa niso smeli manjkati uhani pri mladih dekletih iz oko
liGe Ljubljane ob nedeljah, kot to sporočajo Novice v sredini preteklega 
stoletja . . 

Dek,lici S!i> prve ub.ane zelo p0goSto darovale lastne ali PirmaI'lske 
botre. V po-:zneJših letih daruje uhane zamčenec ali ženin. števi1na.-pa so 
pričevanja, ki veljaj0 tudi za današnji eas, da darujejo uhane ženam 
možje oh življenjskih in zakons1rih obJetniGah. Pt>leg tega pa se prav 
uhani še velill'lo pogost(j) dedujejo od staršev in starili staršev. 

Navada je bila, da S.o precej splosno še do druge svetovne vojne da
jali uhane iT ušesa že €tveletnim. ottokom. Danes jih dobijo precej ka
šneje, v &olski dobi, pa še to le nekateri. 

Za iili.ati.e je znacmo, da jih: no-sije poleg žensk mdi moški. Medtem 
ko imajQ žellske v vs~em ušesu p0 enega, pa moški nosijo uhati. llavad" 
no le v desnem UŠf;SU. Nošenje uhanov pri moških je danes skorajda že 
povsem izginilo. Nosijo jih le še posam~zni starejši ljudje. 

Uhani pomenijo pri: ženskah zvečine darilo z izrazito okrasnQ funk
cijo~ Pri meških je naIIlen nošenja uhan0v bistveno drugačen. Moš~ so 
nosili uhane kot v.arovalno sr.edstvQ, če jih je pogostokrat b@lela glava, 
nadalje proti hudemu pogledu in podobno. Uhani pa so morali biti v 
tem primeru zlati, ker po ljudskem verovanju, le zlato bolezen »ven 
vleče«. 

O kakšm tipičniinlla neko geografsko območje opredeljeni ebliki 
uhanov ne moremo go\,oriti. Med številnimi oblikami lahko spoznamo 
takšne, ki so bile PQ~eb..ej priljubljene in najbolj pogostne na. sloven
skem ozemlju in ki jih v nadaljnjem predstavljamo. 

Tako imenovani kreoli (lunetni tJhani) so bodisi enodelni, narejeni 
iz enega .obročka, ali pa dVQdeini in trodeini. Enodeini uh·ani so v neka
terih primerih na spodnjem delu odebeljeni ali pa plqstično profili~ani 
in ornamentirani. Ljudje jih imenujejo tudi »rinke« ali »cigančki« . 

Kreole še danes kupujejo !qpečki ljudje pri sej marj ih in. so naj
večkrat namenjeni -otrokom. Veliko odjemalcev. tega nakita ima v zad
njih letih Zlatarna Celje, ki ga prav iz tega tazloga še vedllo izdeluje. 

Murčki, to so uhani, katerih glava je izdelana v emajlu črne 10 bele 
barve, in sicer v obliki zamorčeve glave; odtod imaj.otudi svoje line. 
NedvoIDl'lo predstavljajo murčki v razdobju 1870-1930 zelo priljubljeno 
obliko uhanov, tako pri ženskah kot tudi pri moških. 

Poleg tnurčk0v nosijo moški tudi tako imenovane »zvezdice« in »rin
ke«. V prvem primeru te glava uhana nar~jena v obliki :z,vezdiG.e, v dru
gem primeru je to lunetni uhal'l, ki je med zl;:ttaJ;ji ;z;nan kot Uhan za 
prediranJe uhljev. Izmed vseh oblik je bilo nošenje :kreola med moški
mi poleg murčkov najbolj priljubljeno, v manjši meri pa nošenje uha-
nov z zvezdico. . 







Viseči uhani, tudi uhani z obeski, ki· jih ljudje različno imenujejo, 
navadno po obliki obeska, na primer : koški, solzice, grozdki in podob-
110, so bili v omenjenem obdobju prav tako v navadi. V prvi polovici_in 
v sredi prejšnjega st0letja so priljubljeni pri bogatih kmeticah uhani -z 
velikimi obeski. Nosile so jih tudi neveste na, dan poroke. V drugi polo
vici 19. stoletja postajajo 015eski manjši in imajo po navadi obliko-sol
zic, zvezdic ali kroglic. Prav teh uhanov se je razmeroma malo ohranil0, 
ker so jib ženskam potrgali pri pestovanju, 0troci, ali p.a so se porazgu- -
bili ob vsakdanjem delu. _ 

Enostranski uhani z vdelanimi kamni in cvetlicami so priljubl1en 
dodatek pražnji _noši - navadno v kombinaciji z enakQ zaponko - ~Q
nec 19. in v .začetku 20. stoletja na Primorskem, na Gorenjskem in -=y 
osrednjem delu Dolenjske. c - -

V vsem tem času se nosijo tudi uhani z vijaki čeprav manj _splošno 
in pogosto kot prej navedene oblike. Izdelujej0 se v zlatu ali pa Wdi 
cenenih materialih. Zlasti v našem stoletju so bili priljubljeni zato, 
ker so se kar pr~vili vJ1ho in ni bilo treba~z njimi predirati uhljev. _ 

OGRLICE IN VERIŽICe Z OBESKI 

Hacquet sp0roča, da Kra; jica in DOlenjka redkokdaj k.aj nosita 
okrog vratu za okras. Pri opisu ženske ziljske noše pa omenja, aa nosi 
Ziljanka okrog vratu barvane steklene korrude. Iz slike-je razvidno,- aa 
so koraide rdeče barve. 

Na kasnejših upodobitvah in v drugih virih zasle<;limo ogrlice le tu 
in tam. Nek~j več imamo pričevaI)j iz -drug? polovice 19. stoletja za 
žensko ~ošo iz Bele krajine, kjer SQ ogrlice razvidne iz tedanjih upodo
bitev. Iz tega časa se je ohranilo tudi nekaj predmetov. Pogostokrat- se 
omenjajo ogrlice v ljudski pesmi in nekaterih mlajših virih. -
~ DžlindZ (iz madžarščine gyongy-biser) aU rogašec, kot ga imenujejo 
v _Beli krajini, je -temnordeč in re po barvi in obliki enak rdečim koral-_ 

- dam. Nosili $0 ga_ še v dvaj setIh -letih našega stoletja" v Prekmurju_ v 
Beli krajini pa nekoliko dlje. Pri pražnji noši se je na primer v prelčiški 
noši ohranil prav do zadnjega časa. _ _ 

Izrazito okrasnega pomena so ogrliee-Jz lahkega stekla, ko~ so -,jih 
nosile na Rrehedu v naše stoletje ženske-v"Beli krajini ob večjih prazni" 
kih, zlasti pa neveste. Te ogrlice so sestavljene iz več nizov rumenih, be-
lih, _rdečih in modrih korald. -_ _ . -

Pri~erek ogrlice iz okroglo struženega lesa v rdeči, zeleni in rumeni 
barvi sodi j{ pražnji noši iz zadtijeg~ časa v- Starem trgu v Beli"'krajini. 

_ Konec -prejšnjega stoletja in v začetku20. stoletja so bogatejše kme
tice nosile ob neaeljah k pražnjim -oblekam najrazličnejše ogrlice, ki -§o 
bile zelo priljubljene v crni barvi, poleg tega tudi ogrlice z bidermajer-

- skimi vz0rci in podobno. - - - ~ : 
Mimo- tega ugotavljamo v-tem-času, t&ko kot -še daJies~ tudi na de

želi vrsto eenenih ogrlic iz različnega barvastega stekla, ki jih -nosijo 
dekleta in otroci predvsem ob nedeljah. "" ~_ 

KoC medna pesebnost se- tudi med kmečkimi otroci uveljavlja -v 
zadnjem časti ogrlica, narejena iz barvastih razglednic. 
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Posebna vrsta ogrlic so tiste, ki jih izdelujejo v Prekmurju v zad
njili desetletjih našega stoletja in jih nosijo udeleženci pustnega običa
ja. Qorovega gosti.ivanja. Izdelane so iz-bučhih pečk, fižola in koruznih 
stebel. 

Ogrlice, ·ki se prav tako nosijo k ob določenih priložnostih, so izde
lu:vali medičarji, in sicer iz enakega tes-ta, kot je izdelan leC!, v 
obliki drobnih rdečih, belih ali rumenih kroglic. Ogrlice so potem pro
dajali na sejmih (v zadnjih letih je ta prodaja že skoraj prenehala)' in 
žegnanjih, zlasti pa ob birmah, ko so jih kupovali otrokom botri ·ali 
starši.- Te ogrlice, ki so bile znane po vsej Sloveniji, so nosili otroci le 
na dan naKupa, nato pa so jih pojedli. 

Verižice z obeski in medalj om se pojavljajo v kmečki noši manj 
pogosto. V v~čji meri so izpričane na alpskem ozemlju med leti 1880 do "-
1920. V tem času so bili najbolj priljubljeni okrogli obeski in medaljoni 
s podobami sorodnikov. -

Po letU 1920 se uveljavijo tanJ~e ver-ižice, izmed obeskov pa križ, 
detelj ica, skupina treh obeskov s simboli upanja, vere in ljube:z;ru itd. 
Za te verižice je značilno, da jih tudi kmetice po navadi nosijo vsak 
dan , največkrat pod obleko. 

Ker so bile verižice spominsko darilo, so .po navadi izdelane iz zlata 
in sFebra. 

,-

Z-APONKE - ~-

. _ Pri današn.jem načinu oblačen.ja zaponke niso zelo pogostne. V 19. 
in v začetku -20. stoletja pa jih še .čestokrat srečujemo v kmečkem 
nakitu. . 

Leta 1801 sporoča Hacquet, da imata Kranjica in Dolenjka rokavce 
spete z zaponko, »klepernza« imenovano. Nadrobnejšega opisa iz. tega 
časa- nimamo. Po sporočilu iz sredine 19. stoletja, objavljenem v Novi
cah, so imele--Gorenjke ošpetlje spete z »okmčanimi bucikami«. V arhiv: 
skem gradivu iz 1838. leta zasleuimo takšen način spenjanja tudi pri 
:moških srajcah. »Kupenca« je po tem opisu iz medeninaste žice, -ki je 
okrašena s steklenimi biseri. Isto obliko zaponke opisuje v Novicah 
Kordeš; pravi, da je srajca običajno pod vratom zapeta z zapQii.ko, 

. »igla« imenovano, ki rabi obenem za okras. Se nadrobnejše poročilo 
'- velja za žensko nošo iz Osilnice, pri kateri »drži velika igla: iz razno

barvnih steklenih biserov na vratu srajto skupaj in rabi kot _dkras«. 
: Za ostala območja imamo na voljo starejša in mlajša poročila, iz 
katerih povzemamo, da si ženske spenjajo z naprsnimi iglami razen ro
kavcev tudi naprsne rute. V arhivskem gradivu iz prve polovice prej
šnjega: stoletia je ohranjeno poročilo, da si zapenjajo ženske-v šmohor
skem okraju qa Koroškem naprsno srajco z iglo bleščico, »jeglo«, in si 
pritrdijo 0vratno ruto na ptsih ali pod vratom z iglo, ki ima vdelane 
steklene barvaste kamenčke. V Ziljski delini pa si v tistem času pritrju
jejo ženske naprsne rute pod vratom z iglo, ki ima vdelane steklene ka
men.č'ke. Zanjo poznamo ime iz kasnejšega ljudskega izročila kot »me
danca« in »žvingla«l 







Iz vseh teh poročil spoznamo, da se bile v-19. stoletju v navadi za
ponke, ki s.Q rabile bodisi zapenjanju ženskih Tokavcev ali pa za pripe
I1janj.e naprsnih ru:!:. 

Največ zaponk se nam je ohranilo v muzeskih zbirkah iz Bele kra
jine, ker so bile tam še konec 19. stoletja v rabi; Kažejo se nam vedno v 
obliki medeninaste zaponker ki ima na, spodnji žid pritrjtme steklene 
kora1de, posamezne ali pa v večih nizih. Najbolj splošne so bile tiste z 
rdečimi koraldami, znantl pa so tudi z modrimi, belimi in rumenimi 
koraldami~ Te zaponke so spenjale rokavce in so imele preqvsem prak
tično funkcijo. 

Zaponke iz tanke pločevine in srebra z_ vdelanimi ahati, največkrat 
posrebrene in pozlačene, so ženske rabile za -spenjanje naprsnih rut. 
Nosile- so jih v -vsem 19. stoletju. Kop.ec 19. stoletja so se posebej- pri
ljubile predvsem na alpskem ozemlju večje zaponke z vloženim belim 
emajlom v obliki planike, včasih s tanko pozlato, z vdelanimi kamni in 
obeski ter zaponke prirejene iz srebnili tolarjev. Medtem ko se nosijo 
zaponke za spenjanje ošpetljev za vsak 'dan, pa si ženske z omenjenimi 
zaponkami spenjajo rute le ob pražnji4 dneh . 

.-ob koncu prejšnjega stoletja, pa tudi kasneje in še danes, kupujejo 
kmetje raznovrstne cenene in tudi dragocene zaponke, ki- imajo poleg 
praktičnega predvsem okrasni pomen. Zenske si jih nameščajo pod bra

. do In jih posijo le ob prazničnih aneh, ob vsakdanjih pa zapopk ne no
.sijo več. · -

PRSTANI 

-V starejšilLporočilih- o kmečki noši "se prstani redKokdaj omenjajo. 
Tudi -na upodobitvah so redkokdaj izPričani in določneje ugotovljivi. 
Precej pa se je ohranilo primerkov, ki nam hKrati z ljudskim izročilom 
izoblikujejo podobo o prstanih, kakor so bili v navad-i med ~lovenskim -
kmečkim prebivalstvom. Poudariti pa je treba, da šo prstane v' primer
javi z os! aIim -naldtom _razmeroma malo nosili. Prec~j splošno se po
ja~ljajo prstani v kmečki noši sredi prejšnjega stoletja, kot prj,zadeto 

- ugotavljajo -Novice: "Hčere nekdaj vaFčnih Slovenk prodajajo ma!erine 
žule za zlate in srebrne prstane.« 
:-Poročni prstan predstavlja tbldiodanessimbol zakonske zveze in -je 

zato še najpogostejša oblika tega nakita. Toda glede na način -kmetove 
zaposlitve so zlasti moški po poroki odložili prstane, ker bi jih '-sicer 
ovirali pri njihovem delu. šele -v 4adnjih -letih ugotavljamo, -da tudi 
kmečki moški pogosteje nosijo prstane. _. 

Iz konc;:r prejšnjega stoletja še je ohrani~e nekaj zaročnih prst~nev, 
ki -so jih kupov:aILfantj.e dekletom za zaroko. Zaročni prstani imajo kot 
glavo po dve skupaj_sprijeti roki, srce in .pod6bno~ 
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· Poleg okroglih poročnih in značilno oblikovanih zaročnih prstanov 
iIl1amo še nekatere druge oblike prstanov. Rabili so kot poročni prstani 
ali pa kot prstani, ki se nosijo samo kot okras ob določenih dnevih. 
To so: 

- prstani .v obliki ozkih ali širokih obročkov, ki imajo po vsej vid· 
ni površini vgravirane rastlinske ornamente, izdelani so vedno iz srebra; 
, - prstani v katerih glavo. je vložen kamen; poročna prstaria sta 
vedno enako izdelana, razen širine obročka, ki se je ravnala po debelini 
nosilčevega prsta; 

_ - pečatni prstani z vrezanimi inicijalkami, so manj pogosti in izvi· 
!'ajo iz konca prejšnjega stoletja in so vsaj večji primerki rabili pri pre· 
tepu za obrambo ali za napad. 

SKLEPANCI 

To so kovinski pasovi, ki si jih ženske nameščajo tako, da visijo od 
pasu navzdoL Sklepance omenja že Valvasor konec 17. stoletja. Nato se 
še večkrat omen.jajo v raznih zapuščinskih arhivih. Vendar so vedno iz
pričani le za Gorenjsko, Dolenjsko, in zahodno štajersko. 

Ker so se sklepanci nosili glede na njihovo funkcijo bodisi vsak dan 
ali pa le ob praznikih je s tem tudi že izpričana njihova dvojna, to je 
praktična in okrasna fimkcija. Glede na to, da je. sklepanec z:'eho stra
njo prosto visel ob telesu, ni -nikdar rabil kot pas v pravem pomenu. 
Rabil pa je vsaj do sedemdesetih let prejšnjega stoletja za pripravo na 
:tI:atero so ženske obešale ključ ali nož in je torej imel bolj praktičen 
ppmen. To praktičnost potrjuje tudi oblika starejših. sklepancev, ' ki so 
preprosto izdelani iz enoj nih, dvojnih ali večvrstnih verižic z obešalom 
za ključ ali :ri.oz in s pasnima sponkama. Y • • • 

Hkrati s prizadevanjem po ohranitvi kInečke noše so uvedli tudi po
seben tip okrasnega sklep anca, na katerega obešalo se privezujejo pent
lje. Te sklepance so izoelovali v pasarskih delavnicah v Ljubljani, Kam
niku in Mariboru in kažejo številne variante neke določene oblike skle
panca. 

Tako se starejšiIp. verižičastim sklepaneem pridružujejo sklepanci 
sestavljeni iz verižic in iz enakomerno ponavljajočih se pravokotnih ter 
.rozetnih gibljivih členov. Zadnja sklepa, namenjena zapenjanju in obe
šalo, sta večinoma izdelana v obliki angelskih glavic; te se tu<j.i sicer 
pogosto pojavljajo na ploščiGah, ki sestavljajo sklepanec. 

. Ker so-bili sklepanci, če primerjamo njihove kupne cene, razmero
ma dragi, jih najdemo izključno le pri premožnejših gospodinjah, ki so 
ob praznikih s temi pasovi izpričevale svojo višjo življenjsko raven. 

V začetku tega stoletja sklepanci skoraj povsem izginejo iz naše 
kmečke noše. Le tu ih tam si jih še opasujejo v- tem času neveste ol;> 
svatbi. _ 
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V zadnjih dven des.etletjih prejšnjega stoletja, predvsem pa po prvi _-
svetovni vojni, so lfulečki moški in žens;k:e nosili, tako kot v mestu, po =- _ _ 
tedanji meščanski :lnodi" verižice z uro. - - _ _ _ ..., ~ 
'-. - Moške verižice »ketne«, sokr~jše, sestavljene so k dVQjne- ali - v.eč· 
vrstne verižice in se zapenjajo .,z enim delom z gumbnico telovnika, z 

~ drugim pa s-e nameščajo obenem z uro v žep. -_ '" 
ZensKe verižice (na _Primorskem jir:g pravijo 2>kordQn«) so daljše, 

segajo od vratu do sredine pasu __ in se spravljajQ l;lkrati z uro, ki -.je 
_ pripela na visečem - koncu, v žep krila ali zatikajo za Ras. -
- Hkrati. s kovinskimi verižic~i se pojavljajo v Sloveniji tudi ver i· -
~ice, izdelane iz konjske žime. Izdelujejo jih fantje na paši zase in za 
dekleta, in sicer iz bele Jn temne J-:onjske žime. -Pletenje takšnil! verižic 
je bilo zlasti na _ StajeI'skem (okolIca - Brežic) priljubljeno opravilo 
otrok. 

Danes so kovinske verižice že skor.afdaizginile iz vsakdanje upar.a· -
'" be, nosijo jih le še posamezni starejši kmečki možaki.- Zenske so- jih 

opustile že okoli leta 19.30. -

ZAPESTNICE. 

Zapestnic naša kmečka _noša :-skorajda ne pozna, čeprav -se je siQer 
- -ohranilo nekaj primerov, o katerih imamo zagotovilo, da so jih nosile 

kmeGke ženske. Najpogosteje se omenjajo zapestnice pletene iz konjske 
žime ali iz človeških las. Razen tega pa so nosile ob večjih praznildh 
tudi kQvinske, zlate, pozlačene ali srebrne zapestnice. 

Nošenje zapestnic je bilo najbolj ~ navadi na prehodu y 20. ~toletje. 



Razstavo je pripravila 
Marija Makarovič 

Aranžma Gorazd Makarovič , 

Založil slovenski etnografski muzej 
Za založbo Boris Kuhar 

Tisk: Tiskarsko založniškega podjetja PTT, 
obrat Ljubljana . 
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