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народна ноШња у високу и Горњем пониШављу 
у зБирЦи музеЈа пониШавља у пироту

апстракт: Рад приказује народну ношњу једног дела Шопске об-
ласти – Висока и Горњег Понишавља, чији је гравитациони центар Пи-
рот. Тема је обрађена на основу анализе Збирке ношње и обуће и Збирке 
фотографија Музеја Понишавља, доступне стручне литературе и соп-
ственог теренског истраживања, које је обављено у периоду од 1998. до 
2004. године. Народна ношња у Високу и Горњем Понишављу је иста или 
слична у скоро свим селима у околини Пирота. Изузетак чине периферни 
делови у којим се становништво више мешало са становништвом из Бу-
гарске. И поред тога, народна ношња, како мушка тако и женска, садржа-
ла је основна шопска обележја. Ношња у Високу и Горњем Понишављу 
имала је фазе развоја као и одећа у целом Шоплуку, али су промене текле 
спорије. Од половине XIX века до Првог светског рата ношња је била 
углавном непромењена или се мењао само понеки хаљетак. Одећа је 
израђивана од природних материјала – вуне, конопље и коже. Период по-
сле Другог светског рата одликује постепено изобичавање традиционал-
ног начина одевања у корист савременог.

кључне речи: Висок, Горње Понишавље, Шоплук, мушка ношња, 
женска ношња, накит, вуна, конопља, кожа

увод

Народња ношња у селима у околини Пирота, па самим тим и Шоплука 
била је предмет проучавања многих истраживача, који су оставили значајне 
податке о начину одевања становништва овог подручја. Истраживањима 
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Јерине Шобић1 обухваћено је цело шопско подручје у југоисточној Србији 
што је случај и са студијом о ношњи шопског становништва у делу Милке 
Јовановић „Народна ношња у Србији у XIX веку“2. Јерина Шобић је 1956. и 
1957. године истраживала мушку и женску народну ношњу у селима Крупцу, 
Извору, Бериловцу, Нишору, Гњилану, Малом и Великом Јовановцу и Суко-
ву, а 1958. године делимично је обрадила и села у Горњем Високу: Велику 
Лукању, Дојкинцe и Височку Ржану. За разлику од студија наведених аутора 
– етнолога чија се разматрања односе на шире подручје Шоплука, у перио-
ду ХIХ и првих деценија ХХ века, истраживања, која сам обавила од 1998. 
до 2004. године, била су усмерена на проучавање сеоске ношње планинског 
и низијског дела околине Пирота, односно Висока и Горњег Понишавља. 
Истраживања сам обавила у селима Горњег Висока која гравитирају пре-
ма Димитровграду, али и према Пироту: Каменици, Сенокосу, Изатовцима 
и Бољевдолу, затим Дојкинцима, Брлогу, Височкој Ржани и Рсовцима, у 
селима Средњег Висока, Гостуши, Паклештици и Покревенику и у селима 
Пиротског поља, Сукову, Срећковцу, Великом Јовановцу, Трњани, Великом 
и Малом Суводолу, Блату, Сопоту и Темској. За проучавање делова одеће 
користила сам и збирку ношње и обуће Музеја Понишавља, која је разврста-
на према колекцијама и броји преко 850 примерака, као и фототеку Музеја 
и фотографије евидентиране на терену. У проучавању појединих делова 
одеће који су веома рано изобичајени на овом терену, а музејска збирка их не 
поседује, помогла ми је стручна литература наведених етнолога и литература 
аутора који су се бавили истраживањем појединих делова одеће и обуће3.

Под именом Висок подразумева се предео који лежи између главног гре-
бена Старе планине и Видлича, тј. слив реке Височице од њеног изворишног 
дела до Мртвачког моста, а његове природне границе захватају и део бугарске 
територије. У Шоплуку на област Висока се надовезује Горње Понишавље, 
односно простор у горњем току реке Нишаве. Са североисточне, источне и 
југоисточне стране ограничен је српскобугарском границом, а са североза-
падне, западне и југозападне стране Тимочким басеном (Буџак и Заглавак), 
средњим Понишављем (Белопаланачки крај) и Лужницом и Власином.

Пирот је гравитациони центар наведених регија. Још од краја ХII века 
Пирот се спомиње у Немањиној држави, где је играо важну улогу на ис-
точном крају српске државе. Године 1445. Пирот је коначно изгубио своју 
слободу и био под Турцима све до 28. децембра 1877. године. Повољан гео-
графски положај је допринео да Пирот представља спону између Истока и 
Запада, што је утицало на развој и усавршавање заната и прожимање разли-
читих утицаја. „Пирот је жива варош, а Пироћанци су вредни људи. Ткачка 
радња је у великом јеку, а пиротски ћилими су чувени у Турској. У новије 

1 Јерина Шобић, Разматрањa о шопској ношњи, ГЕМ 24, Београд 1961. год.
2 Милка Јовановић, Народна ношња у Србији у 19. веку, Београд 1979. год.
3 Вилма Нишкановић, Забратка – женска марама југоисточне Србије, ГЕМ 5859, Београд 

1995. год. Вилма Нишкановић, Кожуси у Србији, Етнографски музеј, Београд, 1998. год.
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време у Пироту се ради леп шајак налик на енглеске материјале за мушко 
одело“.4 Ово је један од описа Пирота с краја ХIХ века. Из архивске грађе 
сазнајемо да су у првој половини ХХ века у Пироту и појединим селима у 
околини, отваране приватне, полудржавне и државне школе за школовање и 
за изучавање заната женске омладине, а да је неке течајеве организовало и 
Коло српских сестара. У овим школама је изучавано кројење и шивење жен-
ског одела, хаљина, веша и сваке врста одела, изучаван је ручни и машински 
вез и стручно цртање, плетење и кукичање.

Природне особине Висока односно Горњег Понишавља представљају 
основни животни и привредни потенцијал овог краја. У вишим планинским 
пределима у којим су услови били погодни само за сточарство развило се 
печалбарство као допунски начин привређивања.

Област Горњег Понишавља и Висока настањена је становништвом које 
се по особинама издваја као посебна етничка група5. Анализом историје Ви-
сока и Горњег Понишавља долази се до закључка да су ове области одувек 
биле спорне области између Бугара и Срба. Због тога су често биле поприште 
бројних српскобугарских ратова и прелазиле из руке једних у руке других. 
Приликом сваке промене државне припадности становништво је морало да 
мења не само говор, већ чак и своје обичаје, тј. после сваке промене држав-
ности становништво је морало да се у јавном животу исказује као бугарски 
или српски живаљ, зависно од тога којој се држави, по неком од бројних 
мировних уговора припаја. На тај начин је у Високу, дошло до стварања по-
себног варијетета словенских народа на Балкану тј. до стварања Торлака6.

У највећем броју овде се задржало стариначко становништво које је 
према досадашњим етнолошким проучавањима, сачувало много архаично-
сти у материјалној и духовној култури.

Народна ношња је иста или слична у скоро свим селима у околини Пи-
рота. Изузетак чине периферни делови у којим се становништво више ме-
шало тј. у којим је било у додиру са становништвом из Бугарске. И поред 
ових мешања и минималних утицаја суседних ношњи, народна, како мушка 
тако и женска ношња, садржала је основна шопска обележја.

Ношња у Високу и Горњем Понишављу имала је развојне фазе као и 
одећа у целом Шоплуку. Међутим, запажа се да су промене текле спорије него 
у суседним географским областима. Од половине ХIХ века до Првог свет-
ског рата ношња је била углавном непромењена, или се мењао само понеки 
хаљетак, а од тада настају извесне промене које су најпре унели печалбари 

4 Илија Николић, Пирот и срез нишавски IIII, грађа, Пирот, 1981. год.
5 Становништво села на подручју управе пиротске чинили су Торлачани и Шопови, чије 

су етнопсихичке карактеристике и традиционална култура показивали сродност са суседним 
српским и бугарским становништвом. Јован Цвијић, Балканско полуострво и јужнословенске 
земље, књига II, Београд 1931. год., стр. 150–151; Вита Живковић, Торлак, Пирот, 1994. год., 
стр. 20.

6 Гаврило ВидановићСазда, Висок, Српска академија наука, Географски институт, Бео-
град, 1955. год., стр. 42.
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и војници. Период после Другог светског рата су захватиле промене које су 
постепено довеле до изобичавања традиционалног начина одевања у корист 
савремених одевних садржаја. Зато ћемо материјал о ношњи разматрати у три 
већа карактеристична поглавља у развоју ношњи овог краја и то:

1. Народна ношња у другој половини ХIХ века до Првог светског рата
2. Народна ношња између два светска рата
3. Народна ношња после Другог светског рата до данас

Треба нагласити да границе између ова три периода нису строго повуче-
не, посебно између првог и другог, јер су нови хаљеци постепено усвајани, 
а стари нису одмах били изобичајени.

народна ноШња у друГоЈ половини ХIХ века  
до првоГ светскоГ рата

Једно од значајнијих обележја народне ношње у овом периоду јесте да 
је претежно била производ домаће радиности – израде. Главне сировине за 
израду текстилних производа биле су вуна и конопља, као и кожа за изра-
ду делова одеће и обуће. Употреба вуне произилази због сточарског начина 
привређивања које има веома дугу традицију на овим просторима.

Рад око припремања вуне и конопље као и само ткање било је искључиво 
женски посао. Све до Првог светског рата производња конопљаног платна је 
задовољавала све потребе једног домаћинства, а чисто памучно или свилено 
платно се куповало веома ретко. Сукнарство као посебна грана има примат 
у кућној ткачкој радиности. Сукно је ткано од домаће рунске вуне и служило 
је за израду мушке и женске горње одеће. Када су у Пироту отворене радио-
нице за прераду коже – зване табхане, сукно је рађено од шиговскетабачке 
вуне, која је ситнија и лошијег квалитета, али зато много јефтинија.

Као и у осталим областима Србије и овде је готово свако село имало 
свога терзију, абаџију који је кројио и шио мушке јелеке, чакшире, женско 
сукно, модро, и то обично с јесени, пред веће празнике или када се овчари 
спусте с планина7. За рад су награђивани у стоци или новцу8. У сличној 
ситуацији су били и сеоски кожари.

На селу се накит куповао углавном невестама и најчешће је коришћен 
за оглавље. Набављао се код занатлијакујунџија у Пироту или на надалеко 
чувеном пиротском панађуру, који се сваке године одржавао од 15. до 30. 
августа.

7 Терзије су радиле у неким селима од божићног поста па све до пролећа.
8 Милка Јовановић, нав. дело, стр. 192.
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Због оштре планинске климе и сточарског начина привређивања у овом 
делу Шоплука вунене тканине су биле веома заступљене, што је било од-
лика одевања становништва планинских области. И М. Ђ. Милићевић каже 
да ова ношња „ако није за око најлепша, извесно је једно од најпотпунијих 
сељачких одела за здравље“9.

Одећа се чувала у дрвеним сандуцима. Ретки су били људи који су има-
ли по два или више одела. Посебно се спремало и чувало одело за укоп.

У излагању ношње неће се посебно говорити о ношњи према узрасту јер 
су деца већ с поласком у школу носила извесне хаљетке који су били каракте-
ристични за одевање одраслих мушкараца и жена. (На фотографији број 8, ИБ
2280 приказана је девојчица из Височке Ржане са деловима одеће – кошуља, 
сукнени литак, прегача, марама, опанци који су карактеристични за одевање 
жена). Неће посебно бити издвојено ни девојачко одело од ношње удате 
жене, као ни момачка одећа од одела ожењеног мушкарца, јер су девојачкој и 
младиној ношњи као и младожењином оделу додавани само понеки детаљи, 
а сви остали делови ношње били су исти као код већине (фотографија број 
6, ИБ2379). Такође, извесне одлике празничне одеће помињаће се у оквиру 
основних особина женске и мушке ношње ношене током целе године. Важ-
но је истаћи да због планинских и оштрих климатских услова готово и није 
било разлике између летње и зимске ношње. Зими се додавао понеки горњи 
хаљетак који се облачио преко основних делова ношње.

Становници ове области целокупно своје одело називају „дреје“. То је 
општи назив за мушку и женску ношњу. Осим тога мушко одело због бе-
лине сукна од којег је израђивано називано је „белетина“10. Женска ношња 
као и у другим областима очувала се знатно дуже од мушке ношње што је и 
разумљиво, с обзиром да су жене чувале традиционалну одећу као и друге 
елементе традиционалне културе.

основни делови Женске народне ноШње

Шопска женска ношња је посебна ношња у Србији која је дуго времена 
задржала старе архаичне одевне елементе. Одаје утисак једноставне и не 
много украшене ношње, са мало веза и украса. Основне одевне елементе 
сачињавају кошуља типа тунике, сукно, модро, колија, кожух, тканица, пре-
гаче као и обућа од пресне коже. За покривање главе карактеристична је 
капа каица, бела марама забратка и шамија зејтинлија.

9 Милан Ђ. Милићевић, Краљевина Србија, Београд, 1884. год., стр. 247–248.
10 У западном делу Бугарске, који припада Шоплуку, назив за људе који носе одећу од 

белог сукна је „белодрешковци“. Костовъ, Белодрешковци въ Северозападна България, Из-
вестия, София 1932. год., стр. 73.
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Девојке су према подацима до 80их година ХIХ века косу чешљале на 
увојке. По средини главе коса се делила на раздељак који је ишао по среди-
ни главе од увета до увета. Предњи део косе делио се на увојке и спајао са 
задњим делом косе у плетеницу која је ношена низ леђа „прцаг“.

Почетком ХХ века уместо увојака плету се ситне плетенице „леске“ које 
се спајају са задњим делом косе у једну плетеницу ношену низ леђа. Овакав 
начин чешљања запазио је још Ханс Дерншвам у ХVI веку11. Уплитање косе 
у ситне плетенице, а затим у једну велику задржао се до Првог светског 
рата. У плетеницу се уплитао „кацак“, „од козине сплетен дугачак перчин 
који преплићу у своју косу“12. Дерншвам наводи легенду како и зашто се 
почео носити „кацак“13. Плетенице и кацак су се китили уплитањем сит-
них металних парица и металних трака. Са њима се коса подебљавала и 
истовремено украшавала. Овакво уплитање металног новца и трака у косу, 
осим улоге украса, вероватно је имало за сврху и истицање имовног стања 
власнице која их је носила.

Разлика између повезивања главе код девојака и удатих жена позната 
је од давнина. По правилу девојке су ишле гологлаве – непокривене главе. 
Овај обичај био је познат још код старих Словена. Међутим, има примера да 
су девојке у неким селима носиле мараме што показују фотографије с краја 
ХIХ и с почетка ХХ века (фотографије 1, 2 и 3). Старије жене су најпре главу 
повезивале троугластим белим марамама „врзоглавкама“ (Е1532, Е1533), 
па су преко везивале шамије14. И Јерина Шобић помиње да су жене и девојке 
повезивале главу марамама беле боје „забраткама“15. Беле забратке су мо-
гле да имају две супротне ивице оплетене свиленим концем (слика број 1, 
Е942) или у шпиц наплетену чипку. Истражујући мараме, забратке, у се-
лима у околини Пирота 1995. године, Вилма Нишкановић је забележила да 
се марама већих димензија – забратка носила веома давно, везивала се на 
потиљку тако да је перо слободно падало низ леђа или се укрштала под бра-
дом и онда везивала на потиљку. Жене из низијских села су сматрале да је 
сврха овога да се женама са Старе планине оваквим начином забрађивања 
открије лице16. У етнолошким белешкама из прошлости Пирота наводе се 
сећања Косте Ропотског17 који памти да су у другој половини ХIХ века жене 
у Пироту носиле само беле мараме „шећерлишамије“, док су зелене носиле 
само турске жене. У височким селима у околини Пирота термин забратка 

11 Ханс Дерншвам, Из путописа (Пирот и околина у списима савременика од 15. до по-
четка 20. века, приредила др Борислава Лилић), Пирот, 1994. год., стр. 12.

12 Милан Ђ. Милићевић, нав. дело, стр. 247–248.
13 Милан Ђ. Милићевић, нав. дело, стр. 247–248.
14 Троугласте беле мараме „врзоглавке“ су више карактеристичне за Лужницу.
15 Сима Тројановић претпоставља да је забратка остатак неког сложенијег женског 

оглавља.
16 Вилма Нишкановић, Забратка – марама..., нав. дело, стр. 81.
17 Владимир Николић, Стари Пирот, Етнолошке белешке из прошлости града, Пирот, 

1974. год., стр. 36.
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пренет је на шамију. За тамошње жене забратка је шамија, односно жене су 
се „забрађивале“ шамијама18. Почетком ХХ века старије жене повезују главу 
зеленим или смеђим шамијама „зејтинлије“ (слика број 2, Е2636 из Ко-
стура, Е2648 из Извора) и „каџавке“ (Е1142), а девојке па чак и девојчице 
белим марамама које су називале „опалке“ (Е2639 из Костура). Из овога 
се види да су се забрађивале и девојке и удате жене. Ј. Шобић наводи да су 
жене из околине Пирота своје беле мараме стављале у плавило и звале их 
„модрилке“19.

Интересантан је начин повезивања мараме. Пресавијену према дија
гонали, девојчице и девојке су мараме укрштале под брадом и везивале на 
потиљку, а удате и старије жене су укрштене крајеве мараме испод браде 
везивале у чвор на темену. У току лета због врућине, мараме су прекривале 
само теме с тим што су крајеви укрштани за вратом везивани испод потиљка 
тако да је средње перо мараме слободно падало низ леђа.

За време празника и вашара забратке и шамије су украшаване великом 
украсном иглом – „конђуша“, „чулумка“ или кераческа. То су веома дугач-
ке игле, често дугачке и до 40 цм, масивне биконичне главе, густо посуте 
ситним гранулама, а по средини, у доњем делу главе и у подножју пуце-
та, венчићем од крупних гранула. Врх се купасто завршава филигранским 
жичаним навојем у који се стављао памук натопљен мирисом (слика број 
3, Е1923, околина Пирота ХVIII–ХIХ век). Неке игле су уместо великих 
гранула имале увијену стаклену пасту црвене, зелене или плаве боје или су 
пак биле украшене кратким ланчићима са привесцима (Е1922 из околине 
Пирота ХVIII–ХIХ век). Изобичајене су почетком ХХ века.

У етнолошким белешкама Владимир Николић каже да девојке из околи-
не Пирота пре удаје нису носиле шамију већ лакатник20. Лакатник се прави 
од ситних сребрних пара које се пришију на платно тако да се то платно не 
види испод њих. Затим се направе тзв. „тестета“, такође, од ситних пара на 
два парчета од платна па се „једно метне са стране до на једно уво, а друго 
на другу страну до друго уво и пришије уз лакатник“21.

Када се девојка уда, она одмах добија каицу и забрађује се марамом. 
Милка Јовановић наводи да је после венчања кум (кумица) млади стављао 
каицу на главу коју би она носила до краја живота22. Каица се правила од пра-
воугаоног кудељног платна (слика број 4), густо извезеног црвеним вуненим 
гајтаном или концем тако да се није видела белина платна (платно Е1443 
је израђено почетком ХХ века, а платно са инвентарним бројем Е1079 је 

18 Шамија (šamija) персијска реч; повезача, марама од танке тканине, ишарана гранама 
којом се жене повезују по глави. Абдулах Шкаљић, Турцизми у српскохрватском језику, 
Сарајево 1985. год.

19 Јерина Шобић, нав. дело, стр. 36.
20 Владимир Николић, нав. дело, стр. 36.
21 Владимир Николић, нав. дело, стр. 36.
22 Каица се стављала после завршене церемоније клањања и скидања четвртастог превеза 

с очију, на дрвенику или пре одласка на спавање са младожењом.
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израђено у селу Завоју уочи Другог светског рата). Овако извезен правоугао-
ни комад платна набирао се у полулопту. Врх капе је био „заплетен“ и из-
везен вуном разних боја (слика број 5, каица Е1442 је израђена почетком 
ХХ века, каица Е1078 из села Завоја је израђена уочи Другог светског рата, 
а каица Е1041 је израђена 1952. год. у Паклештици). Оваква плитка црвена 
капица се носила у околини Софије и на Родопима23. Код описа черкеског 
одела Тихомир Ђорђевић наводи да су жене на глави носиле плетену или ве-
зену полулоптасту црвену капицу са разнобојним заплетеним врхом од вуне 
разних боја24. Није познато када су се каице појавиле у овом делу шопског 
подручја и да ли имају неке везе са черкеском капицом, али се зна да су из 
употребе изобичајене 60их година ХХ века. Преко каице се стављала бела 
марама. Додавало се и „прочеље“ – наниз ситних пара који је украсно уокви-
ривао чело. Невесте и млађе жене су на каицу испод темена за косу забадале 
украсну иглу да би држала капу да не спада. То је „седмоперка“, игла са 
седам пера, зракасто разуђеног обода, са три лоптасте грануле и уфасованим 
каменом плаве или црвене боје у средини (слика број 6, Е1929, Добри До, 
ХVIIХIХ век). Треба напоменути да се игле конђуше и седмоперке појављују 
искључиво у околини Пирота, те се због тога сматрају аутохтоним накитом.

Као накит за главу коришћене су и „дзвезде“, састављене од две ажури-
ране розете, спојене ланчићима, и „вен’ц“ од ниске ситних металних пло-
чица са висуљцима у виду парица. Укошњаци су били из једног или три 
дела, састављени од плочица различитог облика с ланчићима и привесцима. 
Изнад десног увета, у шамију или косу су стављани укошњаци „гронће“ и 
троугласте наушнице „мамлије“, а троделни спојени ланцима „скопчалци-
ма“ носили су се на потиљку, али су често красили и груди.

У низијским селима у околини Пирота неке жене су носиле фес, по угледу 
на градске фесове, који није био прихваћен у планинским селима. У Музеју 
Понишавља се чува примерак црвеног феса Е2823, са нанизом ситних пари-
ца „прочељем“ и тепелуком, из села Сукова с краја ХIХ и с почетка ХХ века.

кошуља припада типу равно кројене тунике са широким неукројеним 
и право углављеним рукавима. Састојала се од предњег и задњег дела 
(„предње и задње платнô“) и уметнутих клинова са стране („бочници“), за-
тим рукава, мале јачице и обруба око врата („огрљак“). На грудима је разрез 
„ошвице“ – платно ширине 2–3 цм. Кошуља је дугачка до изнад чланака и 
при ношењу се доњи део видео испод горњих хаљетака (кошуља Е1112 је 
из Височке Ржане).

Кошуља је називана према врсти материјала од којег је била израђена 
или према украсима тј. везовима који су скромнијег ликовног израза. Сре-
дином ХIХ века носила се кошуља „аленица“25 која је добила назив пре-

23 Милка Јовановић, нав. дело, стр. 200.
24 Тихомир Ђорђевић, Наш народни живот, Черкези у нашој земљи, Београд 1984. год., 

стр. 151–165.
25 Милка Јовановић, нав. дело, стр. 200.
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ма црвеној „алевој“ боји веза. Такву врсту кошуља спомиње и Владимир 
Николић у етнолошким белешкама о старом Пироту од пре 140–150 годи-
на26. Он наводи да су ивице кошуља биле нашивене цветовима од памука 
или свиле разних боја: зелене, алеве, црвене. На предњим полама кошуље 
су били извезени цветови од свиле разних боја али углавном црвене, тзв. 
„бојеви“. Преко кошуље „аленице“ носила се „саја“, хаљина дугачка до 
колена, напред расечена. Саја је израђивана од белог конопљаног платна 
и опшивена црвеним гајтаном. Било је мало боље израђених саја, које су 
на полама шаране басмом или црвеним гајтаном. Ова шара је имала ду-
жину од једног педља27 и звана је „барјак“28, због чега су овакве саје нази-
ване „барјаклије“29. Збирка ношње Музеја Понишавља поседује једну сају 
Е1113, израђену од конопљаног платна, спреда отворену целом дужином, 
опшивену по ивицама љубичастим вуненим гајтаном, са кратким рукавима 
право укројеним. На грудима је нашивена црна трака опшивена црним цик
цак везом (слика број 7).

Најчешће су кошуљу шили од платна изатканог од конопље – „грсни-
це“, због чега се кошуља називала „грсничарка“. Пошто је конопљано плат-
но грубље израде на појединим кошуљама су јаку шили од памучног платна, 
којим је облаган и изрез на грудима. Кошуље у Високу и Горњем Понишављу 
су без украса, али има и појединачних примерака са дискретним везом, где 
је бодом покрстица направљена цикцак линија дуж изреза на грудима и 
на обрубу око врата. На кошуљи с инвентарним бројем Е1130 на јачици 
овалног изреза је вез покрстица од црног памучног конца. У току летњег 
периода ношене су кошуље без рукава (слика број 8) као што су кошуље с 
инвентарним бројем Е1133, Е1197 и Е1206.

сукно је хаљина без рукава, које у пиротском крају први пут помиње 
Милан Ђ. Милићевић у свом делу „Краљевина Србија“ из 1884. године30, 
и представља карактеристичан хаљетак по којем се шопска женска ношња 
издваја у односу на друге ношње у другим областима Србије.

Сукно је хаљина израђена од црног домаћег ваљаног сукна, спреда 
непросечена, без рукава, и дуга до испод колена. Састоји се из два права 
парчета (предње и задње сукнó) која се спајају на раменима услед чега су 
отвори за руке могли да се обликују у округлине. На саставу предњег и 
задњег сукна уметнути су клинови „бочници“. Број клинова се разликовао 
у зависности од тога колика је ширина хаљине била у доњем делу, тако да 
је могло да се укроји по један већи и по један мањи уметак или само по 
један већи уметак. Украјањем клинова се постизало наглашавање струка. 
На десној бочној страни је косо прорезан џеп опшивен вуненим или свиле-

26 Владимир Николић, нав. дело, стр. 36.
27 Владимир Николић, нав. дело, стр. 36.
28 Владимир Николић, нав. дело, стр. 36.
29 Владимир Николић, нав. дело, стр. 36.
30 Милан Ђ. Милићевић, нав. дело, стр. 247–248.
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ним гајтаном црвене или наранџасте боје. Ивице сукна и изрези за руке су 
такође опшивени једноредним или дворедним гајтаном, најчешће црвене 
и наранџасте, а ређе љубичасте и жуте боје. Око врата је овалан изрез који 
се на грудима проширује у „пазуку“. Овај изрез на грудима може да буде 
правоугаоног и срцоликог облика, често са украсима од гајтана и везеним 
украсом. Код сукна са правоугаоним изрезом на грудима украшавање је 
једноставније (слика број 9). Оно је израђивано гајтанима жуте, љубичасте 
и наранџасте боје, траком фабричке израде и везом у техници правог бода. 
Понекад су терзије код украшавања сукна са правоугаоним изрезом кори-
стиле срмени гајтан и конац („срмено сукнó“). Ширина апликације која је 
пратила изрез на грудима кретала се од 3 до 5,5 цм, а код срмене траке и до 
8 цм (Е528, Е1229, Е529, Е820).

Срцолики изрез на грудима се почео употребљавати почетком ХХ века. 
Код украшавања срцоликог изреза гајтан жуте или наранџасте боје аплици-
рао се у три или четири реда. Његово копчање с три копче је било скривено 
испод украшених ивица. Поред гајтана додаван је и вез од танког гајтана или 
жутог свиленог конца, а шаре су „колчасте шевуљке“ (кружићи) и „крстасте 
шевуљке“ (крстасте шаре). Ширина апликације која је пратила изрез на гру-
дима била је већа и кретала се преко 6,5 цм (Е2616, Е822).

Сукно се носило преко кошуље без обзира на узраст. У ХIХ и почетком 
ХХ века сукно је представљало основни део празничне и свакодневне одеће, 
а после Првог светског рата, прихватањем нових делова ношње постало је 
углавном део свакодневне радне одеће. За време празника већина је кори-
стила боље украшено сукно, углавном са срцоликим изрезом као и „срмено 
сукно“ (Е1232, фотографије 2 и 3).

У селима Горњег Висока која гравитирају према Димитровграду, под 
утицајем Бугара31 носио се литак (слика број 11). Такође се облачио преко 
кошуље и без опасивања прегаче, али се преко њега у струку опасивао ужи 
појас. Прави се од танке тканине ткане у четири нити, не ваља се и обично 
је обојен у црно. Литак је по кроју једноставнији од сукна. Састоји се од 
једног равног комада тканине коме је у средини просечен разрез за главу и 
два или четири клина од којих су по један или два намештена на обе стране 
од пазуха надоле. Овакве стране су допринеле да отвори за руке остану чет-
вртасти, неправилни и необликовани. Украшаван је гајтанима разних боја 
на грудима, око изреза за руке и по целом дну. Поред домаћег гајтана главни 
су украси металне траке, затим у редовима, један изнад другог, куповни ужи 
и шири ширити. Између њих се прошивају шљокице и „ласке“ – мали ме-
тални кружни украси (Е490, а литак Е915 је израђен око 1915. год. и ношен 
је у РакитиСукову).

Користила се једна варијанта сукна која је заправо прелаз између сукна и 
литака, а који се носио у селима око Пирота. То је сукнени литак (слика број 

31 За црни литак Риста Николић каже да је пренет из Бугарске када је досељавање с те 
стране било појачано. Јерина Шобић, нав. дело, стр. 52.
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12). Материјал је исти као код сукна, а украс је као код литака распоређен на 
грудима и по дну хаљине. Спреда на грудима је дубоки правоугаони изрез 
који је опшивен срменом траком око које су распоређене шљокице у виду 
полукругова или вијуга, крстића или су завоји испуњени шљокицама. Доњи 
руб је такође опшивен срменом траком изнад које је орнамент двоструко 
или троструко постављених шљокица попут вијуга. Ова варијанта сукна 
представља млађу фазу развоја с обзиром на врсту и начин украшавања. 
Сукнени литак је изразито празнични хаљетак (Е498, Е501).

Назив „сукно“ вероватно је старословенског порекла. Л. Нидерле наво-
ди да су Словени носили преко рубине сукно или сукман с рукавима, дуга-
чак до испод колена. Г. Маслова налази касније у ХIХ веку, тип овог хаљетка 
у московској области. Према свему судећи, сукно је један од најстаријих 
хаљетака код нас, наслеђен још из старе словенске баштине.

По хладнијем времену и зими испод сукна облачио се „елек“ израђен 
од белог сукна, кројен без рукава и са отвореним предњицама, дужине до 
испод појаса. По ивицама најчешће је опшиван гајтаном плаве боје домаће 
израде. Изобичајен је почетком ХХ века. Збирка ношње Музеја не поседује 
сукнени јелек, па је опис дат из литературе.

У дане када се носило сукно, празником су жене преко кошуље носи-
ле јелек од тамније вунене тканине, без рукава, са срцоликим отвором на 
грудима са гајтанском оптоком и зејтиницама у угловима. Отвор се закоп-
чавао са четири пуцета. Овај јелек је био дужине до скута и понекада је био 
постављен памуком32. Овакав јелек, испод сукна носи Параскева Давидова 
(фотографија број 3, ИБ1408) из 1905. године.

Крајем ХIХ века, под утицајем градске средине, најпре у низијским, а 
онда и у планинским селима почињу да се носе зубуни („з’б’н“, „заб’н“) од 
пругастог платна алаџе33 (слика број 14) или турске свиле, која се увозила са 
Истока. Радиле су га искључиво терзије у Пироту. Зубун припада хаљетку 
отвореног типа, без рукава је, испуњен памуком и прошиван. Постава је од 
белог памучног платна. Ношен је преко дуге кошуље са прегачом. Најпре 
је набављан за девојке пред удају и за венчање, а после су га носиле како 
млађе тако и старије жене. Крој: леђа и предње поле су од равног комада, а 
бочне стране су косо укројене тако да дају већу ширину у доњем делу. На 
бочним странама су косо укројени џепови опшивени гајтаном. Изрез око 
врата је овалан. Копча се само у грудном делу. Зубун је дуж ивица опшивен 
гајтаном. Ношен је углавном о празницима.

Најстарији примерак зубуна који поседује Музеј Понишавља је зубун 
„шанкутлија“, (слика број 14) са инв. бројем Е973, израђен од „турске сви-
ле“, с овалним изрезом око врата са уздигнутом јачицом и срцоликим отво-
ром на грудима. Овај зубун је Музеју продао Милан Митић из околине Беле 

32 Милка Јовановић, нав. дело, стр. 203.
33 Алаџа (alàdza) – турскоперсијска реч; врста старе шарене басме са уздужним пругама. 

Абдулах Шкаљић, нав. дело, стр. 81.
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Паланке 1955. год. за један пар мушких плитких ципела. Зубун је био купљен 
1892. год. у Пироту за његову невесту, која га је носила до 1920. год.

Музеј такође поседује и један својеврстан примерак тзв. „зимског“ зу-
буна Е2612, са дугим рукавима с почетка ХХ века од памучног платна пла-
ве боје са пругама. Рукави су право укројени и завршавају се разрезом са 
унутрашње стране. Овални изрез на грудима, рукавима и ивице су опши-
вене црним свиленим гајтаном. Овај зубун је ношен у хладнијим данима. 
Његово порекло није познато. Осамдесетих година ХХ века доспео је у КУД 
„Први мај“ који га је 2004. године поклонио Музеју (слика број 15).

колију су облачили преко сукна по хладнијем времену и зими. Израђена 
је од необојеног сукна, најчешће суре или „сигаве“ – природне боје овчије 
вуне. Раније је колија била бела и врло широка у доњем делу34. Прављена је 
од сукна, тканог од простије и оштрије вуне, од истог сукна од којег су се 
шиле мушке кабанице у овом крају. Према М. Ђ. Милићевићу, колија35 је од 
танког црног сукна као шајак. Резана је као и кошуља без рукава до испод 
колена. На недрима је прорезана и опточена црвеним ширитом и гајтаном, а 
по дну црвеним гајтаном. Крој: леђа и две предње поле су три равна комада. 
На бочним странама су уметнути клинови од пазуха надоле тако да хаљини 
дају велику ширину у доњем делу па има скоро кружни облик. На бочним 
странама су косо прорезани џепови, опшивени белим гајтаном. Рукави су 
дуги и неукројени. Око врата је „дубећи огрљак“ – уздигнута јачица ширине 
2 цм. У горњем делу колија је тесно припијена уз тело тако да је струк на-
глашен. Са унутрашње стране хаљина се у струку везује са два гајтана. Сву-
да по ивицама опшивена је гајтаном беле боје. Колију су нарочито носиле 
чобанице у планинским пределима.

У музејској збирци ношње се налази само једна колија израђена од 
црног сукна Е1718.

модро је слично колији, израђивано је од модрог или црног сукна. Када 
је постављено крзном назива се „шуба“. И модро и шуба осим од сукна ши-
вени су и од чоје. Крој је скоро исти као код колије, припада типу хаљетака 
са суженим леђима, неукројеним дугим рукавима и тесно припијеним уз 
тело. Струк је наглашен услед додавања клинова на бочним странама који 
хаљини дају већу ширину при дну.

Шуба је постављена лисичјим крзном или другом скупоценом кожом 
и набављана само за имућније особе. Најчешће је шуба била постављена 
јагњећом кожом, а ивице су опшивене лисичјим крзном. Према Јерини 
Шобић у неким селима Горњег Понишавља само крзно је називано шуба 
или „џубé“. За разлику од колије и модрог које се дуже време задржало у 
употреби, шуба је по наводима Ј. Шобић изобичајена 1912. године када се 
носила само приликом свадбеног церемонијала. На фотографијама број 6 и 
7 приказане су жене које на себи имају шубе одрубљене дуж ивица крзном. 

34 Јерина Шобић, нав. дело, стр. 55.
35 Милан Ђ. Милићевић, нав. дело, стр. 247–248.
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Фотографија 6, ИБ2379, је снимљена у селу Горњег Висока око 1915. годи-
не, а фотографија 7, ИБ2381 око 1920. године.

Осим у Шоплуку, хаљеци типа шубе познати су код Влаха у 
североисточној Србији, али без поставе од крзна, а извесни подаци гово-
ре да их је било у средњем веку36. Као што је већ речено колија, модро и 
шуба припадају типу хаљетака са суженим леђима. Ову карактеристику је 
уочио К. Мошински на одећи Пољака, на руским и украјинским хаљецима. 
На широј територији Балканског полуострва чести су хаљеци са суженим 
леђима код Албанаца, Бугара, Румуна и Влаха, као и изван те територије37. 
Због тога Јерина Шобић претпоставља да би се порекло овом хаљетку тре-
бало тражити на нашем подручју38.

Збирка ношње не поседује модро и шубу, па је опис дат према фото
графијама и из литературе.

„кожув“ је зимски део одеће. Носиле су га само удате жене које су га 
добијале на дан венчања од свекрве. Свекрва је том приликом носила нови 
кожух од овчије коже „јушлук“39. Женски кожуси су били увек без рука-
ва. Дужина им је била до половине бедара. Овај тип кожуха је био познат 
под називом „ичлук“40. Састављени су из равног комада коже за леђа и две 
предње поле – крила које су у доњем делу биле проширене тако да су се 
уз помоћ кожних гајтана везивале на леђима. Тако заврнути углови пешева 
имали су крзно окренуто споља. Украшавани су тако што су се на постави од 
беле јагњеће коже уметале пруге од црне јагњеће коже на предњим крилима. 
Кожухе су израђивале пиротске ћурчије за потребе сеоског становништва 
Висока и Горњег Понишавља. Ова врста кожуха је била у употреби у ХIХ 
веку, а према Јерини Шобић изобичајена је око 1912. године. Међутим на 
фотографији број 5, снимљеној око 1930. године жена из Височке Ржане 
преко сукнене хаљине носи кожух са заврнутим пешевима. Музеј је сачу-
вао само један примерак женског кожуха, веома оштећеног са инвентарним 
бројем Е1724. Идентичан примерак налази се у Етнографском музеју у 
Београду, чија је фотографија (слика број 16) преузета из каталога „Кожуси 
у Србији“ (В. Нишкановић), на којој је приказан Женски грудњак ’ичлук’ из 
Пирота (инв. бр. 37716).

Лети преко кошуља, а зими преко сукнене хаљине спреда је опасивана 
прегача, „опрешка“ или „престилка“. Према Ј. Шобић прегаче су у шопској 
ношњи новијег датума и носе се од друге половине ХIХ века41 (фотографија 
број 2, ИБ1932). Ткане су од вуне у два нита (слика број 17). Уткане шаре су 
геометријске у виду квадрата, ромбова, пруга (Е1657, Височка Ржана, крај ХIХ 
века, Е1660) и др. Ткане су и од танке лито тканине црне боје (Е955). Прегаче 

36 Милка Јовановић, нав. дело, стр. 203.
37 Милка Јовановић, нав. дело, стр. 203.
38 Јерина Шобић, нав. дело, стр. 59.
39 Вилма Нишкановић, Кожуси у Србији, Етнографски музеј, Београд 1998. год., стр. 36.
40 Вилма Нишкановић, Кожуси..., нав. дело, стр. 36.
41 Јерина Шобић, нав. дело, стр. 60.
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су правоугаоног облика, ткане из једног дела или састављане из две поле и у 
појасу редовно завршене уским нашивеним појасом чији су крајеви служили 
за везивање. Понеке прегаче украшаване су и везом у виду геометријских, ве-
гетабилних и зооморфних мотива (Е1583, Рсовци 1880. год.) који су најчешће 
били распоређени у доњем делу. Прегаче су израђиване и техником клечања у 
црвеној боји са вертикалним пругама (слика 18, Е1656). Овакву прегачу носе 
жене из Блата на фотографији број 1, снимљеној 1917. год.

Прегача је осим украсне имала првенствено заштитну улогу, јер је шти-
тила женске скуте од хладноће и прљавштине.

Преко сукна или, пак, зубуна, опасиван је више пута уски танки појас 
„тканица“ (слика број 19). Ткана је од вуне претежно црвене боје са утка-
ним уским пругама. Димензије тканице су 3 до 5 цм ширине и око 4 м ду-
жине, док неки примерци достижу и до 12 м (Е773, Е1035). Почетком ХХ 
века ткани појас замењен је кожним каишем.

Мирко Живановић у својој монографији о Нишављу наводи да су неке 
жене преко појасатканице везивале велику увијену мараму која је звана 
„кушак“, а с обе стране би заденуле „канарче“ или „канарије“, свилене или 
памучне мале мараме или марамице разних боја.

Преко сукна и зубуна празником су девојке и жене опасивале украс-
ни колан од сребра или од коже. Најлепши је био „леден колан“42 од коже, 
постављен модром или црном чојом, украшен златном жицом, златастим 
шљокицама, белим перлама и ђинђувама (слика број 20). Закопчавао се коп-
чама – пафтама. Куповао га је свекар за снаху. Међу овим коланима, у збир-
ци се истичу два: један је кожни појас Е1855, украшен жутим шљокицама 
и спиралним жутим увојцима са једанаест крстића од белих перли и плавом 
перлицом у средини, а други је кожни појас Е1852 из села Сопота, са на-
шивена три хоризонтална реда турских парица.

пафте, „павте“ или „чипрази“ у Високу, којима је закопчаван ткани 
уски појас, тканица, или леден колан, у ХIХ веку су веома крупан накит 
(слика број 21). Израђиване су од сребра, алпака, ређе месинга и седефа у 
техници искуцавања, ливења, филиграна. Јављају се у неколико облика од 
којих су „стреласте“ пафте најчешће распрострањене, затим „бадемасте“, 
округле, седефлије, певац пафте (фотографија број 3, ИБ1408). Израђивале 
су их занатлије кујунџије у Пироту. Састављене су од две крилне и једне 
средње плоче – цвета, која је овална, вертикално постављена и залемљена за 
једну од крилних плоча преко куке (Е2009 из Пирота са укуцаном годином 
1880). Понекад су се у унутрашњости централног дела налазили иницијали 
мајстора кујунџије, који их је израдио, година израде, а често и место из-
раде Пирот, на пример: Тодор Н. Костић, ДК 1892, ТГ 1896, ВП 1901, ПК 
1893, АЦ 1910. Орнаментика на њима је флорална, са представма дивљих 
ружа, наутове вреже. Честа је представа птице (голуб и паун) уоквирена у 
медаљон симетрично постављен у средину оба крила као и на средишту 

42 Милка Јовановић, нав. дело, стр. 204.
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спојнице „цвета“ пафте. Има их и са представом светаца Св. Ђорђа и Св. 
Димитрија, као и ликова цара Лазара и царице Милице. Пиротске пафте се 
по величини разликују од оних из радионица других градова, па се могу 
сматрати аутентичним43.

До краја ХIХ века девојке и жене су плеле и носиле чарапе од беле 
небојене вунене пређе. Те су чарапе биле са кратким грлом, тако да су по-
кривале ногу нешто изнад чланака (слика број 30). Женске чарапе су шаране 
уплитањем вунене пређе разних боја у виду разноврсног цвећа и то на пети 
и прстима и за разлику од мушких су мање украшаване (Е1249 из Пирота 
и Е1358).

Почетком ХХ века вунена пређа се боји и чарапе се плету од црне вуне-
не пређе (Е1262 из Пирота) и дужине су до колена. Чарапе једноставније 
израде и од грубље испреденог предива су коришћене за свакодневну упо-
требу тј. за ношење по кући.

У зимском периоду жене су своје ноге штитиле омотавањем правоугао-
ног парчета сукна, „навоштима“, које се за ногу причвршћивало узицама од 
кучине.

Уз чарапе сваким даном и празником носили су се опанци израђени од 
непрерађене свињске (Е1833) или говеђе коже (Е1843). Опанци су везива-
ни врпцама усуканим од конопља.

основни делови муШке народне ноШње

У ХIХ и почетком ХХ века мушку ношњу су сачињавали: шубара, 
кошуља, чакшире „бревенеци“, дуги јелек без рукава, хаљина „дреја“, „крат-
ко“, опанџак са гуглом, гуња, старији хаљетак „кебе“, кожух, појас и обућа 
од вуне и пресне коже. Карактеристично за мушку ношњу овог периода је 
да су сви хаљеци били израђени од дебелог белог сукна, опточени црним 
вуненим гајтаном домаће израде, па су их становници овог дела Шоплука 
називали „белетине“. Мушка ношња је једноставна и с мало украса.

Начин покривања главе у уској је вези са стилом и начином одевања у 
целини. По облику и бојама, чини јединство са ношњом одређеног краја. То 
је део одеће који можда највећим делом садржи у себи прастаре елементе 
прошлих епоха прилагођене новијим облицима и укусу.

Према подацима из литературе до 70их година ХIХ века мушкарци су 
носили дугу косу сплетену у перчин44, а пола главе су бријали45. Перчин 

43 Ива Трајковић, Златарство, кујунџилук и накит Горњег Понишавља кроз векове, ката-
лог изложбе, НишПирот, 2003. год., стр. 21.

44 Милка Јовановић, нав. дело, стр. 193.
45 Владимир Николић, нав. дело, стр. 34.
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се замотавао на врх главе кривим чешљем. Понеки су перчине носили и 
касније, па су их подсецали тек при одласку у печалбу крајем ХIХ века. 
Постојао је обичај да старији људи у овом крају после своје седамдесете 
године пуштају браду46.

У планинским крајевима ношене су велике шубаре „барле“ или „баре-
тине“ од јагњеће коже са дугом нешишаном длаком. Испод шубаре стављала 
се бела плетена памучна или вунена капа „ћирлак“47, коју су у летњим ме-
сецима понеки носили као једино покривало за главу. У низијским селима 
коришћени су фес и шубара све до ослобођења од Турака. После тог време-
на носе се шубаре са зарубљеним врхом „тупаче“ од јагњеће коже са кратко 
ошишаном длаком, најчешће смеђе боје (слика број 22, Е1862), а барле ко-
ристе само пастири на планинама.

кошуља је кројена од домаћег платна изатканог од конопље. Делови су: 
предње и задње „платнô“ (предњи и задњи део кошуље), умеци платна са стране 
кошуље („бочници“), око вратног изреза „јака“ и рукави. На грудима, до појаса, 
је дубок разрез „пазука“. Под вратом је кошуља везивана на узице. Кошуља је 
равно кројена, широких рукава без таслица и дуга скоро до колена.

Венчана кошуља Е1098 из Моклишта, села код Беле Паланке, је израђена 
око 1910. године и разликује се од свих осталих кошуља израђиваних у овом 
периоду по томе што рукави имају велике таслице, дужине 14 цм (слика 
број 23). И кошуља Е1102, израђена почетком ХХ века, разликује се пре-
ма кроју од осталих кошуља у збирци. Наиме, предњи и леђни део је један 
велики правоугаони комад свиленог ћенарног платна на којем је у средини 
направљен отвор за главу, а бочне стране су с рукавима право кројене и из 
једног дела.

У збирци Музеја Понишавља сачувани су примерци кошуља (Е1109) чији 
отвор око врата и изрез на грудима није отворен – исечен. Постоји и следеће 
објашњење. Када се продају или носе кошуље на поклон било мушке или жен-
ске, оне се дају недовршене тј. непрорезане. Онај ко је купи или добије на по-
клон сам прави отвор око врата и изрез на грудима према својој мери.

Гаће „гаче“ или „гачке“ у околини Пирота се јављају тек пред ослобођење 
од Турака. Биле су широке и везиване су на „учкур“. По селима мушкарци 
нису носили гаће, изузетно лети са кошуљом без чакшира.

Чакшире „бревенеци“ или „беневреци“ су шивене од белог сукна. 
Састоје се из предњег дела – „предњака“, задњег дела „седла“ или „подупи-
не“ и ногавица. На предњем делу уместо џепова су два вертикална отвора 
„расцепке“ у дужини од око 10 цм, кроз које се видела кошуља. И ногавице 
у доњем делу са стране имају разрезе ради лакшег облачења. Разрези се 
затварају копчама „скопчетија“. У горњем делу чакшира у појасу, широко је 
подвијен руб да би се могао провући гајтан „учкур“, усукан од дебеле вуне-
не пређе (слика број 24). Ове чакшире имају плитак тур и допиру до испод 

46 Милка Јовановић, нав. дело, стр. 193.
47 Владимир Николић, нав. дело, стр. 34.
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појаса. Бревенеци са инвентарним бројем Е1219 су из Височке Ржане, а 
бревенеци Е1210 су израђени крајем ХIХ века и пореклом су из Присјана.

Историјски подаци о старијој словенској ношњи су веома оскудни. 
Прокопије, када говори о Склавинима и Антима, каже да имају само гаће, 
које навуку испод препона48. По Л. Нидерлеу уске чакшире са плитким ту-
ром су други развојни облик ногавица, насталих из две уске ногавице, које 
су штитиле бутине. У том степену развоја додат је уметак који везује две 
ногавице и гради плитак тур. По њему нема основа да се мисли да су уске 
чакшире примљене од неког или предате некоме, него је њихов крој настао 
из две праве ногавице спојене уметком49.

Карактеристичан је начин украшавања чакшира, као и осталих сукнених 
хаљетака, црним вуненим гајтаном домаће израде. Углавном се опшивају 
рубови и саставци односно шавови на одећи и оба вертикална отвора на 
предњем делу. Чакшире се свуда украшаване на исти начин. Раније је гајтан 
био плаве или тамноплаве боје али је, по народном предању, после пораза 
на Косову постао црн у знак жалости. Неки истраживачи претпостављају да 
је овакав начин украшавања хаљетака са гајтанима уведен под утицајем из 
средње Азије50, где је био изграђен овај начин украшавања, што не значи да 
је са Турцима дошло на Балкан. Има претпоставки да је овај начин старији 
од турског и да је можда тракоилирски, а можда и праисторијски51.

Преко кошуље облачио се горњи хаљетак „кратко“ који је до 80их го-
дина ХIХ века био од сукна беле боје. Једноставног је кроја и по дужини је 
досезао до половине бедара. Састојало се из предњих „крила“ која се само 
додирују а не закопчавају, право пуштених широких леђа, дугих рукава 
и кратке јачице „огрљака“. Пред крај ХIХ века кратко се шије од тамног 
сукна, а почетком ХХ века у низијским селима замењено је „памуклијом“. 
памуклија је по кроју слична кратком, само је краћа. Израђена од куповног 
материјала, била је испуњена памуком и прошивана (фотографија број 1, 
ИБ1374). Постоје памуклије без рукава. Памуклија са инв. бројем Е1668 је 
из Пирота и израђена је крајем ХIХ и почетком ХХ века. Ношена је најпре 
као грудњак, без рукава, али су јој касније додати рукави. Памуклија Е2615 
је са дугим рукавима (слика број 25), а без рукава је памуклија Е1680.

„Џамадан“ – „антерија“ је типичан горњи хаљетак становништва у 
височким селима у околини Пирота. Ношен је упоредо са хаљетком „крат-
ко“. Шивен је од белог ваљаног сукна. По кроју је другачији од кратког и 
првобитно је био одећа углавном млађих људи. Састоји се из једног равно 
кројеног комада за леђа и предњих делова – крила која се закопчавају на 
преклоп – на „три зупца“ у виду цикцак линије. Са стране су клинасти уме-
ци – бочници. Рукави су неукројени, дуги и при дну шаке са разрезом опто-

48 Јерина Шобић, нав. дело, стр. 63.
49 Јерина Шобић, нав. дело, стр. 63.
50 Јерина Шобић, нав. дело, стр. 63.
51 Јерина Шобић, нав. дело, стр. 63.
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чени црним гајтаном. Има ниску јачицу ширине око 2 цм. Јачица и зупчасти 
преклоп су опточени црним гајтаном.

дуги бели јелек „елек“ без рукава облачен је преко џамадана (слика 
број 26). Шивен је од белог домаћег сукна дужине до изнад чланака. Крој: 
леђа и предње поле „крила“ су два равна комада, а на бочним странама су 
укројени клинови „бочници“ и то по један с обе стране да би дали већу ши-
рину јелеку у доњем делу. При ношењу предње поле „крила“ нису закопча-
ване само су се додиривале. Има ниску јачицу. Свуда по ивицама опшивен 
је домаћим вуненим црним гајтаном (раније је био плаве боје). С леве и с 
десне стране, на грудима, веома су често изведени украси од црног гајтана 
„зејтинице“ у дужини од око 20 цм. У доњем делу зејтиница се завршава 
елипсастим нашивком од црвене, плаве или црне чоје. На бочним странама 
или на неким јелецима само с десне стране, су усечени џепови, такође оп-
шивени црним гајтаном (фотографије 1, 5, 6, 7 и 8). Дуги јелек Е1221 је из 
Присјана, а јелек Е1220 је из Височке Ржане и израђени су крајем ХIХ века, 
док је дуги јелек Е2611 израђен почетком ХХ века и пореклом из Пирота.

Хаљетак типа зубуна био је доста распрострањен на Балкану. Нопча 
сматра да је овај хаљетак остатак (ревери) униформе граничара52. Дуги бели 
јелек без рукава среће се у ношњи Пољака, у Галицији, код карпатских на-
рода, а део је и горње одеће Украјинаца и Белоруса под именом кафтан.

Мирко Живановић наводи да се у овим крајевима дуги јелек називао 
„душанка“. Такође доноси и занимљиво предање о настанку овог назива, 
па каже да је то дугачка бела хаљина коју је цар Душан поклонио некоме 
Нишављанину, коју су касније прихватили сви из овог краја53.

„Дреја“ је општи назив за одећу на целом шопском подручју, али се ис-
тим називом означава хаљетак у облику дугачке хаљине.

дуга хаљина „дреја“ израђена од белог сукна била је истог кроја као 
„дуги елек“, али је имала дугачке рукаве. Леђа и предње поле су кројене у 
виду три равна комада са умецима – бочницима са стране и дугим рукавима, 
који су при дну шаке са разрезом и опточени црним гајтаном. Око вратног 
изреза је ниска јачица опшивена црним гајтаном. Свуда по рубовима дреја 
је опшивена црним вуненим гајтаном. С леве и с десне стране су понекад 
изведени украси од црног гајтана „зејтинице“ у дужини од око 20 цм слично 
као код јелека без рукава. У доњем делу се зејтинице завршавају елипсастим 
нашивком од плаве или црне чоје опточене црним гајтаном. С унутрашње 
стране у горњем делу налази се мали џеп „пазуварка“, а у доњем делу на 
бочним странама, најчешће само на десној страни усечен је џеп који је оп-
шивен црним вуненим гајтаном. У топлијим данима када се не носи кратко, 
памуклија или џамадан, дреја се облачила испод јелека. На фотографији број 
4, ИБ1887 старац из Паклештице, Коста Тошић носи дреју, преко кошуље, 
опасану великим црвеним појасом.

52 Јерина Шобић, нав. дело, стр. 66.
53 Мирко Живановић, Нишавље, Пирот, 1933. год., стр. 75.
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„кебе“ је зимски хаљетак израђен од мрког сукна. Истог је кроја као и 
„кратко“. Има дуге рукаве, са спољне стране расечене и постављене црве-
ном чојом. Дужине је до колена. Јака – „огрљаче“ је од црвене чоје и опточе-
на црним гајтаном. На прсима предњи делови „крила“ закопчавају се на две 
замке „петље“ од гајтана и два дугмета сашивена од сукна. Свуда по ивица-
ма кебе је опшивено гајтанима црне боје. Оно што је било изван уобичајеног 
украшавања је извођење спиралних и крупних шара на грудима и леђима 
овог хаљетка црним гајтаном. Кебе је ношено у низијским селима све до око 
1890. године54. Носили су га имућнији момци и ожењени људи. Планинци 
су га ређе користили. Кебе се носило и у бугарском Шоплуку под истим 
именом55.

У зимске дане и по хладнијем времену сељаци су носили „кожуве“ од 
штављене овчије коже беле или црне боје. Изгледа да су ношене две врсте 
кожуха – према В. Карићу дужи до колена56, а према М. Ђ. Милићевићу 
– краћи до појаса57. Ј. Шобић даје потпуније податке о кожуху у својим 
разматрањима о шопској ношњи58. Носили су их само старији мушкарци. 
Кожух је састављен из три коже – крила су од црне, а леђа од беле јагњеће 
коже. По тамном руну је кожух добио име „црнополац“. Кројен је равно, до 
бедара, а копча се напред уз помоћ петље и дугмета од коже. Изрез око врата 
је овалан и уздигнуто постављен уз врат. Кожуси су се носили испод јелека 
или „дреје“, а понекад и преко јелека. Било је кожуха с дугим рукавима, али 
и краћих у односу на „црнополце“. У збирци Етнографског музеја у Београ-
ду кожух „црнополац“ (слика број 27) је најстарији тип мушког грудњака 
(фотографија кожуха са инвентарним бројем 37711 је преузета из каталога 
„Кожуси у Србији“ Вилме Нишкановић). На фотографији број 7, ИБ2381, 
снимљеној око 1920. године старији човек преко сукненог одела носи кожух 
„црнополац“ са посувраћеним крилима од црне овчије коже.

Од горњих хаљетака збирка ношње Музеја Понишавља поседује само 
дуге јелеке без рукава, памуклије и опанџаке са гуглом, док је за остале опи-
се горњих хаљетака коришћена литература.

Преко дреја опасиван је вунени појас. Ткан је од тамноцрвене вуне 
(фотографија број 4, ИБ1887). Знатно је шири у односу на женски појас. 
Широк је 1015 цм, неки примерци и до 30 цм, а дугачак 3 до 6 м. Одело је 
морало да буде добро опасано. Стога је појас првенствено служио да сукне-
ни хаљеци ношени у више слојева буду добро приљубљени уз тело, а затим 
је и употпуњавао својом црвеном бојом једноставност општег изгледа белог 
одела са црним гајтанима (слика број 28, Е1429 и Е1410).

54 Јерина Шобић, нав. дело, стр. 67.
55 Јерина Шобић, нав. дело, стр. 67.
56 Владимир Карић, Србија, Београд, 1887. год.
57 Милан Ђ. Милићевић, нав. дело, стр. 247–248.
58 Јерина Шобић, нав. дело, стр. 67–68.
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Преко вуненог појаса опасивао се „ремик“, узани кожни каиш који је 
служио за притезање и прикупљање грубе одеће, а истовремено чувао да се 
доњи широки појас не олабави. С једне стране ремик би могао бити остатак 
„силава“, широког кожног појаса са преградама, који је служио за остављање 
оружја, дуванкесе и другог59. С друге стране може се претпоставити да је 
преузет из одеће турских војника, као што је случај у мариовској ношњи у 
Македонији која се на исти начин опасује широким вуненим појасом и ре-
миком преко њега60. За ремиком је увек висио нож ручне израде, а о појасу 
су сељаци стављали дуван и лулу, па им је служио као џеп.

кабаница „опанџак“ са капуљачом „гуглом“ карактеристичан је 
горњи хаљетак који се огртао преко целокупног одела. Израђивана је од 
пунијег добро ваљаног сукна. Без рукава је. Кројен је тако да су између 
предњег и задњег дела, на раменима уметнути клинови који се шире према 
доњем делу у кружни облик. Спреда, под вратом, закопчава се на „запонак“ 
или „пекљу“ – замку и дугме од сукна. На задњем делу је додатак капуљача 
– „гугла“. Раније је у ХIХ веку опанџак по ивицама био опточен белим или 
мрким вуненим гајтаном, што код каснијих примерака из прве половине ХХ 
века није случај.

До 70их година ХIХ века кабаница – опанџак је била од белог сукна 
као и остали хаљеци. Од тада је тамније боје тј. од природне боје вуне, 
што је било и практичније, јер се ово сукно мање прљало (Е905, Е1750) 
или се израђивало у комбинацији белог и мрког сукна у виду мањих или 
већих квадрата (слика број 29, Е910). Приликом израде сукна пазило се 
да оно буде оштро како би боље штитило од кише. Опанџак је дужи од 
свих горњих хаљетака. Носили су га млађи и старији људи. То је изразито 
хаљетак сточара који је ношен током целе године у великом делу Балкан-
ског полуострва.

„Гуња“ или „клашаник“ (дреха)61 је такође типичан старински 
хаљетак. Најпре је шивена од белог, а касније од мрког сукна. Гуња је краћа 
од опанџака, има дугачке рукаве и капуљачу „гуглу“ на задњем делу. По 
кроју се разликује од опанџака. Уметнути клинови са стране не иду од раме-
на него се умећу испод пазуха (руке) тако да се наниже гуња ширила. Ужа је 
и има са стране косо усечене џепове.

Од обуће ношене су беле вунене чарапе које су биле прилично крат-
ке. „Грлиште“ – горњи део чарапа није смео бити дужи од стопала. Око 
ногу чарапе су се везивале врпцом од црне кучине – „к’лчина“. У планин-
ским крајевима су преко чарапа ношени дуги „тозлуци“ од белог тањег 
„подваљаног“ сукна са укројеним стопалом (Е1723). Били су дуги до коле-
на и штитили су ноге у слабој обући од пресне коже. Уједно су чували нога-
вице бревенека да се не поквасе у снегу. Упоредо са тозлуцима, у низијским 

59 Јерина Шобић, нав. дело, стр. 68.
60 Јерина Шобић, нав. дело, стр. 69.
61 Милан Ђ. Милићевић, нав. дело, стр. 247–248.
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и неким планинским селима ношена су „навошта“ од тањег сукна. То је 
врста увијача до колена, који су се уз ноге причвршћивали црним врпцама 
од кучине, а касније уским каишима. У Високу су преко чарапа омотава-
ли „калцуњé“ – правоугаони комад од белог сукна које се раније везивало 
врпцама од кучине или уским каишем, а касније су калцуни израђивани од 
мрког сукна и с краће стране имали кукице за закопчавање „скопчетија“. На 
ноге су се стављалиомотавали „скорње“ од овчије или козје коже, најчешће 
нештављене. Скорње су тако скројене да су могле да покрију предње дело-
ве ногу од глежњева до бедара. Скорње су причвршћиване за ноге метал-
ним кукицама или обавијањем канапа. Длака на кожама је остајала споља и 
њихова основна намена је била да штите ноге од хладноће и бревенеке од 
цепања.

До 1900. год. плетене су само беле чарапе, а онда се вунена пређа боји 
и од тада почињу да се плету црне чарапе са дужим грлиштем, украшаване 
уплитањем вунене пређе разних боја у виду цветних орнамената на предњој 
страни стопала, пети и предњој страни грлишта62 (слика број 30). Обувале 
су се само за време празника, па су називане „празничне“ (Е1385, чарапе 
Е1283 су из Пирота, Е1258 из Камика, Е1261 из села Куманова).

За младожењу су плетене само црне чарапе тзв. „велике чарапе“, дужи-
не до бедара. Преко њих на дан венчања обуване су чизме.

За израду дечијих чарапа, осим беле и црне вунене пређе, коришћена 
је вунена пређа љубичасте, браон, модре или црвене боје. Дечије чарапе су 
најшареније и најбогатије украшене уплетеним или навезеним орнаменти-
ма, на предњој страни стопала, пети, предњем и задњем делу грлишта (сли-
ка број 30, Е1372). Неретко су дечије чарапе имале годину израде или име 
детета које их је носило.

опанке су сељаци сами правили од нештављене коже и то бивоље, 
телеће или свињске, са врпцама од козине или кучине (слика број 31).

Опанак од пресне коже се израђује тако што се пажљиво скинута 
кожа од бивола, телета или свиње разапиње и суши. Са коже се често није 
одстрањивало крзно. Када кожа буде исушена, свакоме од укућана се узима 
мера од стопала за израду опанка. На дужем делу се остави мали правоугао-
ник који чини врх тј. кљун опанка. По дужим ивицама правоугаоника се 
прошива канап кроз рупице избушене шилом. Рађена су два реда прореза 
један уздуж и један попреко и то на предњем делу да би се кожа више на-
брала и како би се стиснула уз стопало. Зато се каже „двоје брчканице“63. 
Наоколо су ушиване гајке – „жапће“64 од кожица кроз које се провлачила 
дебља узица направљена од кучине. Помоћу те уврнуте кожице опанак је 
причвршћиван уз ногу (Е1085).

62  Сашка Велкова, Чарапе Пирота и околине, Музеј Понишавља Пирот, Пирот, 2004. год.
63 Снежана Бранковић, Сопот, Београд, 1997. год., стр. 272.
64 Снежана Бранковић, нав. дело, стр. 272.
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народна ноШња измеЂу  
два светска рата

У народној ношњи се после Првог светског рата почињу да уочавају про-
мене које су се спорије одвијале него у осталим крајевима Србије. Проме-
не су настале под непосредним утицајем града, војничког начина облачења 
и печалбара, који су створили новији тип одела, много једноставније и 
практичније.

Највећа промена се десила у боји сукна, које је и даље израђивано у 
домаћој радиности, али од природно мрке или црне боје.

Осим конопљаног платна, жене су почеле да ткају и памучна платна 
која су звана „памучни ћенар“ или „бела елалија“, а мешале су и конопљано 
са памучним па се овакво платно називало „мелезно“. Око 1930. године 
почиње да се гаји свилена буба у низијским селима, па се свила ткала и ком-
биновала са памучним платном дајући тзв. „ћенарно“ платно које је имало 
природну беложућкасту боју. Међутим, израда платна у домаћој радиности 
није задовољавала потребе за израдом одеће, па се чешће употребљавало 
платно и материјали готове фабричке израде, куповани у граду.

Мушко одело се мењало брже и раније је изобичајено него женска 
ношња. Мушкарци су лакше и брже примали новине у свему па и у одећи, 
што је сасвим разумљиво, с обзиром да су се више одвајали од куће и села, 
чешће путовали у друге средине, одлазили послом у град, па чак и у удаљене 
крајеве. Осим тога, мушку одећу су већим делом израђивале занатлије, па 
су и под њиховим утицајем поједини делови одеће мењали крој и изглед, а 
усвајани су хаљеци који су израђивани за градско становништво.

Доњи веш више није био непознаница, већ је представљао основни 
део одеће, који се заједно с кошуљом носио одмах до тела код жена и код 
мушкараца.

Осим у промени материјала, новине су настајале и у кројевима појединих 
делова одеће. Мушка кошуља је скраћена по дужини и досезала је до беда-
ра. Уместо широких и неукројених рукава, шију се таслицеманжете које 
набирају рукав кошуље у доњем делу. Под утицајем војничког кроја, шију 
се „брич“ панталоне, јелеци, сакои, капути од мрког сукна. Шубаре тупа-
че замењују „шиљавке“. Све чешће је у употреби војничка шајкача, а под 
утицајем печалбара употребљавају се качкети и сламнати шешири, као на 
фотографији број 11, ИБ2378. Од старијих хаљетака мушко одело је сачу-
вало кабаницу и гуњу као део некадашњег начина облачења сточара.

Женска ношња као и у другим областима очувана је знатно дуже од 
мушке ношње, што је разумљиво, с обзиром да су жене чувале традицио-
налну одећу као и друге елементе традиционалне културе. Сукно се и даље 
употребљавало, с тим што су зубуни од памучног пругастог дезена и пли-
ша постали један од основних делова женске народне ношње између два 
светска рата. Промене настају и у чешљању косе. Према истраживањима 
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каица се користила само као део свадбеног ритуала, која се стављала на дан 
венчања и није се више носила у току живота. Женско оглавље има мирнији 
тон, из употребе се губе украсне игле – „конђуше“, наушнице и прочеља, а у 
појединачној употреби остају игле „седмоперке“.

Поред опанака од непрерађене сирове коже, употребљавају се опанци 
„црвењуше“ од штављене коже занатске израде. С развојем индустрије про-
извода од гуме у Пироту од 1935. године у употреби су гумени опанци.

основни делови Женске народне ноШње

Основни делови женске народне ношње у овом периоду су кошуља, сук-
но, зубун, сукња „вутарка“ и прегача, а од горњих хаљетака су заступљени 
јелеци који су пратили сукњу, кожух и шал.

У периоду између два светска рата сложенији начин чешљања косе у 
више увојака или плетеница које су се спајале са задњим делом косе у једну 
плетеницу пуштену низ леђа, се губи и потпуно нестаје. Коса се у овом пе-
риоду делила по дужини главе „на делку“ и плела у две плетенице које су 
девојке носиле пуштене низ леђа (фотографија број 9, ИБ1978), а старије 
жене су их обавијале око главе. Коса се прала умом65 или домаћим сапуном 
и кишницом.

У летњим месецима девојке су ишле гологлаве – непокривене главе, а у 
хладнијим месецима су се и оне забрађивале и то марамама светлијих боја 
(беле, жуте), док су старије жене стално ишле забрађене марамама тамнијих 
боја (зеленазејтинлија, браонкаџавка) (фотографије 5, 6, 7 и 8, ИБ1891, 
2379, 2381 и 2280). Начин повезивања мараме је исти као у претходном пе-
риоду. Пресавијена према дијагонали, марама је везивана на потиљку, тако 
да је перо слободно падало низ леђа као на фотографији 11 (ИБ2378) или 
је укрштана испод браде и везивана на потиљку (фотографија 10, ИБ2230) 
односно темену главе. У граду су куповане мараме фабричке израде са 
штампаним цветним фризом по ободу. Штампани цветни фриз се видео на 
средњем перу које је падало низ леђа. Коришћене су и беле или жућкасте 
маркизетне мараме које су на две ивице имале пришивену чипку домаће или 
фабричке израде или пришивене металне шљокице „ласке“, које су се виде-
ле када би марама била савијена према дијагонали и везана у оглавље.

Традиционални накит који је пратио кићење главе полако нестаје по-
четком ХХ века, а дефинитивно замире између два светска рата. Коришћен је 
јефтини фабрички и јањевски накит у виду прстена, наруквице, а око врата и 
на грудима је низан златни новац „ж’лтице“, често и по двадесет и више ко-

65 Ума је глина пепељасте боје којом су жене прале косу. Коса је била бујна и здрава.
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мада у један или више редова (фотографије 9 ИБ1978 и 10 Иб2230). Од ста-
клених перлица „маниста“ различитих боја су низани ђердани и наруквице.

После 1912. године почињу да користе памук у изради платна. Ако је 
памук мешан са конопљом, кошуље израђене од таквог платна су називане 
„мелезанке“ (кошуље Е1647, кошуља Е1120 из Крупца, кошуља Е1787 из 
Велике Лукање), а ако су биле шивене од чистог памучног платна са утка-
ним дебљим пругама дезеном називане су кошуље од памучног „ћенара“. 
Крој је и даље исти и припада типу тунике са неукројеним рукавима, с тим 
што се на доњи руб кошуље нашива „карнер“ од памучног платна набраног 
у горњем делу, којим је облаган и изрез на грудима, а који је вирио испод 
горњих хаљетака. Кошуље старинског кроја и израде су се више задржале у 
планинском делу, за разлику од низијских села где су утицаји из града били 
више присутни (слика број 32, кошуља Е1125 из Завоја израђена око 1940. 
год.). У украшавању памучних кошуља доста се користила чипка домаће 
израде, а после Првог светског рата и куповна чипка фабричке производње 
(слика број 33, кошуља Е2607 из Пирота). Кошуља је састављена од два 
равна комада ћенарног памучног платна за леђни и предњи део, а бокови су 
у виду клинова, рукави широки и право укројени. Око врата је овалан изрез 
са копчањем, украшен дискретним везом и плетењем или нашивањем чип-
ке (кошуље Е1119 и Е1205). Ивица рукава је опточена танком чипком од 
памучног белог конца или конца у боји, у виду мањих шпицева – доњи руб 
скута кошуље украшен памучном чипком великих шпицева (кошуља Е2651 
из Извора). Девојке и младе жене су носиле кошуље од ћенара са свиленим 
рукавима и украшене чипком (слика број 34), преко којих се носило сукно 
или зубун (кошуља Е918 из Пирота).

Кошуља је истовремено представљала основни доњи и горњи хаљетак 
код којег се доњи руб са чипком увек видео испод других хаљетака ношених 
преко кошуља. У разним крајевима Висока и Горњег Понишавља различита 
је била дужина руба кошуље који се видео испод горњег хаљетка. Креће се 
између 25 до 35 цм.

Хаљина без рукава, спреда непросечена, правоугаоног или срцоликог из-
реза на грудима, са оптокама и украсима од гајтана, сукно је постало углав-
ном део свакодневне радне одеће (сукно Е2601 је из Барје Чифлика, сукне-
ни литак Е502 и Е503, литак са инв. бројем Е488 је из села Драговите).

У селима Горњег Висока појављује се тип хаљине без рукава, кроја као 
сукно од танке црне лито тканине са кружним, овалним или четвртастим 
изрезом око врата и на грудима (фотографија број 11, ИБ2378). Осим наши-
вене црне траке око изреза на грудима и понекад са дискретним украсом од 
металних шљокица на доњем рубу хаљине, других украса нема (слика број 
35). Навлачила се преко главе и део је одеће девојака пред удају.

Од 30их година ХХ века за израду зубуна употребљава се сомот у раз-
ним бојама: црвена, бордо, плава, тамноплава, зелена, браон и црна. Пошто 
се сомот прелива и светлуца, жене су овакве зубуне називале „заб’ни од мо-
кро кадиве“ (слика број 36). Овакав зубун је био скупљи у односу на зубуне 
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израђене од атласа или памучног материјала, а употребљавани су у истом 
периоду. Изрези на грудима су овални и срцолики опшивени свиленим или 
срменим гајтанима. Све већом применом у свакодневној употреби, од ти-
пично невестинског хаљетка, зубун је полако истиснуо сукнену хаљину из 
свакодневне употребе и свео је на употребу у зимском периоду. Млађе жене 
су носиле зубуне светлијих и јарких тонова у односу на старије жене које 
су носиле зубуне мирнијих боја (зубун Е2671 је из Црвенчева, Е2667 из 
Завоја и Е2602 из Барје Чифлика).

Као и у претходном периоду, памуклија је зимски хаљетак, дужине 
до кукова, са или без рукава, израђена од памучног материјала украшеног 
пругама, пуњена памуком и прошивана. На пешевима је као украс приши-
ван правоугаони сомотски део различитих боја (слика број 37). Употреба 
памуклије је потпуно потиснула сукнене јелеке (Е2613, Е2614).

Дуги појас „тканица“ се и даље обавијао преко сукна или зубуна, са 
или без пафти које су дефинитивно нестале у овом периоду као накит за 
украшавање појаса.

прегача „престилка“ или „опрешка“ се тка на исти начин као и раније 
с тим што је раније састављана из две поле, а у овом периоду се прегача 
тка из једног дела. У горњем делу је пришивен појас, тако да је прегача у 
том појасном делу незнатно набрана (фотографије 7 ИБ2381 и 8 ИБ2280). 
Израђиване су и од танке лито тканине са или без украшавања у доњем делу 
скута (Е1604, Е1655), као и од куповног материјала са тракастим и карнер-
ским украсима (фотографије 9 ИБ1978 и 10 ИБ2230).

Пред Други светски рат жене почињу да носе сукње „вутарке“ преко 
кошуља. Ткане су од материјала као прегаче, велике дужине и састављене 
по ширини правећи прстен. Набирале су се у струку нашивањем појаса 
(Е2776 из Велике Лукање). Постоји још један врста сукње „вутарке“ која 
је плетена од вунене пређе. Оваква врста сукње је састављена од неколико 
трапезастих плетених делова или је плетена изједна од струка надоле. Већу 
употребу ова врста сукње ће имати после Другог светског рата (Е1156 из 
Покровеника).

Што се тиче горњих хаљетака, под утицајем градске средине и војничког 
кроја губе се шуба и нешто касније колија. Уместо њих жене носе капуте и 
сакое од мрког или црног сукна, са закопчавањем испод врата или са реве-
рима (фотографија број 8 ИБ2280).

кожух и даље има примену у хладнијим данима. Користе се кожуси са 
дугим рукавима или без рукава, са ушивеним џеповима, с тим што је дужи-
на скраћена и сеже до бедара66.

Уместо кожуха или преко њега старије жене су користиле велике вунене 
квадратне шалове са ресама тамнијих боја (црна или браон) којима се огрћу 
тако да су крајеве укрштале на грудима и везивале у задњем делу у пределу 
струка.

66  Вилма Нишкановић, Кожуси..., нав. дело, стр. 37.
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Са вутарком су се носили јелеци, ткани или плетени, у зависности од 
врсте сукње која се носила. Плетени јелеци су код старијих особа тамнијих 
боја и састоје се од леђног и два крилна дела која су се преклапала и закоп-
чавала уз помоћ петљи и дугмади. У изради ових јелека, као и џемпера, који 
је такође израђиван и ношен у овом периоду, долази до изражаја женина 
умешност и машта у стварању и креирању радова „плетки“.

У годинама пред Други светски рат у селима почињу да се организују 
течајеви за подучавање женске деце разним вештинама у трајању од неколи-
ко месеци. На пример, у селу Каменици (Горњи Висок) је 1938. године ор-
ганизован овакав течај који је био једини за сва горњевисочка села и трајао 
је девет месеци. Похађала су га женска деца са одличним успехом у школи, 
од 16 до 20 година старости. Такође у овом периоду и у Паклештици (Доњи 
Висок) је организован исти течај. На овим течајевима се учио вез, плетење, 
шивење, ткање, обрађивале теме о хигијени и здрављу и друго.

У овом периоду се плету и носе чарапе од црне вунене пређе. Дуге су до 
колена и везиване су вуненим узицама. Женске чарапе су шаране „плеткама“, 
тј. комбиновањем разних радова и то само на грлишту67. Овакве чарапе су 
могле да се користе и за свакодневну употребу. Празничне чарапе су шаране 
везом покрстице од вунених и памучних нити разних боја у виду цветова.

Осим пресних опанака од нештављене свињске или говеђе коже почињу 
да се користе и опанци готове израде, купљени у Пироту од штављене коже 
са преплетајима и врхом на предњем делу опанка. С појавом индустрије 
производа од гуме и жене носе гумене опанке. За венчање су невестама ку-
поване ципеле.

основни делови муШке народне ноШње

После Првог светског рата одело се мења под утицајем града и војничког 
начина одевања. Основне делове сачињавају „брич“ панталоне, грудњак, 
сако, шињел, плетени џемпери, гумена обућа.

Крајем Првог светског рата појављују се промене у изгледу шубаре. 
Оне су сада шиљасте „шиљавке“, мање по обиму и већином су црне боје 
(шубара Е1155 је израђена двадесетих година ХХ века и пореклом је из 
Покровеника). Најпре су почели млади мушкарци да их носе, а касније и 
старији. Печалбари су у села донели шешире и качкете које су најпре при-
хватили млађи, а старији су сламнате шешире носили само лети.

Између два светска рата под утицајем војничког начиња одевања, ноше-
на је капа „шајкача“ израђена од штофа или сукна маслинастозелене боје.

67 Сашка Велкова, нав. дело.
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Коса је шишана кратко. Младићи су ишли гологлави док су старији 
своју главу покривали. До 1918. год. у Буџаку су мушкарци обавезно носи-
ли бркове68.

Као што је већ раније истакнуто, мушка кошуља је доживела промену 
у кроју и материјалу у овом периоду. Као и код женских кошуља и мушке 
су за свакодневну употребу биле израђиване од конопљаног платна са па-
мучним обрубом на грудима или мешањем конопљаног и памучног плат-
на се добијала мелезанка (Е1201). Увођењем памучног ћенара у употребу, 
кошуље су меканије и пријатније за ношење. Њихова дужина се скраћује до 
бедара. Рукави се украјају и сакупљају у доњем делу нашивањем таслица 
мањих или већих ширина. Око врата је мала уздигнута јачица на коју се 
нашива крагна. Изрез око врата је дубок и с обе стране украшен ушивањем 
фалти. Изрез на грудима се закопчава на једно или три дугмета и петље.

Једина промена код белих бревенека је нашивање „капака“, односно 
два комада сукна преко отвора „расцепке“ да се не би видела кошуља и бе-
дро. То је уследило после 1912. године. Такође уместо вуненог учкура за 
везивање чакшира почео се користити уски кожни каиш.

Крајем ХIХ века у источним деловима Србије почело се са бојењем сук-
на у црно или тамнобраон69. Међутим због географског положаја и изоловане 
комуникације, у планинским селима је ова промена нешто каснијег датума. 
У почетку је крој био исти, али је боја сукна од којег су се шиле старинске 
чакшире тамнобраон или црна. У годинама између Првог и Другог светског 
рата под утицајем војничког начина одевања, сеоски кројачи почињу са из-
радом сукнених „брич“ чакшира, чије су ногавице широке до колена, а 
онда стешњаване, са разрезом при дну ради лакшег облачења, који су се за-
тварали уз помоћ копчи „скопчетија“ или дугмадима. На фотографији број 
13 ИБ1892, љубомир Лилић и његов син Момчило носе брич чакшире у 
комбинацији са осталим сукненим горњим хаљецима. Ове чакшире нису 
кројене са плитким туром већ су допирале све до струка (Е1845, а чакшире 
Е2777 су из Нишора и израђене су тридесетих година ХХ века).

Све до 1912. год. џамадан, јелек без рукава и дреја били су и даље 
основни делови ношње (фотографије 5, 6, 7 и 8). Једина измена је била у 
боји сукна и то не код свих. Међутим, утицај из града као и војнички начин 
одевања допринели су да се поједини делови ношње губе, а јављају нови. 
Већ је напоменуто да су под утицајем војничког кроја шивене брич чак-
шире од тамнобраон или црног сукна. Тако и горњи хаљеци под утицајем 
војничке и градске одеће мењају свој изглед. Јављају се прслуци „јелечета“ 
(„прослук“, „пруслук“), затим сакои и капути. Постоје две врсте прслука, са 
или без уметака са стране. Јелек или прслук (слика број 38) се носио пре-

68 Никола Пантелић, Етнолошка грађа из Буџака, ГЕМ 37, Београд 1974. год., стр. 201.
69 М. Јовановић, Ј. Бјеладиновић, Основне одлике и промене народне ношње у Ђердапском 

подунављу од последњих деценија 19. века до савременог доба, ГЕМ 57, Београд 1993. год., 
стр. 169.
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ко кошуље, и по дужини досезао је до струка. Крој: леђа представља равни 
комад сукна које је дубље исечено у горњем делу с обе стране да би се об-
ликовао изрез за руке. При дну на средини је изрез који је допринео да јелек 
у струку не буде тесан. Предња крила су се преклапала и правила изрез на 
грудима у облику латиничног слова V. С обе стране као и на левој горњој 
страни су просечени џепови и скривени иза нашивених капака („патна“). У 
доњем делу крила се не додирују. Код другог примера, крој прслука је исти 
као претходни само су са стране убачени клинови (Е1719).

сако са војничким кројем има лепо укројена леђа са по једним уметком 
с обе стране. Предњи делови „крила“ се преклапају и закопчавају. Постоји 
и „крагна“ која прави овалан изрез око врата и на грудима изрез латиничног 
слова V. Рукави су укројени и састоје се од већег равног комада и умет-
ка (слика број 39). Сако је ношен преко јелека (сакои Е1721 и Е1716 су 
израђени двадесетих година ХХ века).

кожуси нису изашли из употребе. И даље се носе у хладним данима са 
или без рукава, са закопчавањем, као и грудњаци, кожуси који се закопчавају 
на једном рамену или испод једне мишице. На слици број 40, преузетој из 
каталога „Кожуси у Србији“ приказан је мушки кожух са дугим рукавима из 
Пирота, из збирке Етнографског музеја у Београду, са инвентарним бројем 
37710, који се носио све до шездесетих година ХХ века. Састоји се од леђног 
и два предња дела са једним украсом у виду издуженог листоликог орнамен-
та на грудима и срцолике апликације на лактовима.

Од 1912. год. у мушку ношњу под утицајем већ поменутог војничког 
начина одевања улази у употребу шињел. То је врста капута од модрог или 
мрког сукна са дугим рукавима, постављеног крзном. Према кроју подсећа 
на униформу железничара и на војнички шињел70. Израђивале су га абаџије 
(Е1722).

Осим шињела носио се и „микадо“ који се закопчавао под вратом, са 
дугим рукавима. Састојао се из леђних делова и два предња крила која су се 
преклапала и копчала. Микадо може бити са (фотографија 13 ИБ1892) или 
без крагне од крзна (фотографија 5 ИБ1891).

Као обавезан део одеће у зимском периоду су џемпери који су се но-
сили испод сакоа, микада или шињела. Плеле су их жене од вунене пређе 
тамнијих боја. Џемпери су имали округли или V изрез око врата, са или без 
закопчавања. Жене су их украшавале разним радовима.

Од хаљетака из претходног периода једино су се у овом периоду зад-
ржале кабаница „опанџак“ и гуња чија се боја прилагођавала боји сукна 
које је у овом периоду коришћено.

Што се тиче појаса, он је и даље коришћен у овом периоду, само је 
краћи и ткан је у комбинацији памучних нити као основа и нити вунене 
пређе разних боја као потка. Овакав појас су користили старији мушкарци, 
док су млађи своје чакшире опасивали танким кожним каишевима.

70 Милан Ђ. Милићевић, нав. дело, стр. 247–248.
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Чобани али и други мушкарци су сами плели рукавице с једном дрвеном 
иглом од вунене пређе. Ове рукавице су биле са једним прстомпалцем.

У овом периоду ношене су чарапе од црне вунене пређе дуге до по-
ловине листова или до колена. За свакодневну употребу биле су без украса, 
док су празничне и младожењине украшаване уплитањем или везом вуне-
них нити разних боја. У планинским селима су сточари користили наво-
шта и скорње које су омотавали око ногу да би се заштитили од хладноће и 
прљавштине.

За свакодневну употребу су коришћени пресни опанци од свињске или 
говеђе коже, а у граду су куповани код опанчара штављени плетени опанци 
који су још називани и „шумадијски опанци“ (Е1845). Гумени опанци улазе 
у употребу након отварања фабрике за гумене производе. Млађи људи и 
младожење уместо опанака све чешће купују ципеле и чизме.

народна ноШња после друГоГ светскоГ рата  
до данас

Већина хаљетака старијих традиционалних одлика пред Други светски 
рат већ је углавном изобичајена, а и оно што је остало у употреби или се од 
раније сачувало у кућама је за време рата дотрајало.

У периоду после Другог светског рата владала је неуједначеност у 
очувању традиционалног начина одевања. Мушка ношња је била под 
утицајем војничког начина одевања, а женска је под знатним утицајем 
одевања у граду.

Жене су у употреби задржале кошуље од памучног ћенара са наплете-
ним или нашивеним фабричким чипкама око вратног изреза и рубова ру-
кава и скута (кошуље Е1788, Е1790 и Е1792 из Велике Лукање, Е2622 
из Пирота, Е1752, невестинска кошуља Е1169 из Рудиња, слика број 41). 
У летњем периоду ношене су кошуље без рукава као што је кошуља из 
Рсоваца са инв. бројем Е1160 израђена 1955. год. Преко ноћи су жене но-
силе спаваћице израђене од истог материјала само су уместо рукава имале 
прерамице, као спаваћица из Велике Лукање Е1789 израђена половином 
ХХ века. Преко кошуље су облачени зубуни од различитих материјала, 
али најчешће плишани са срменом оптоком од гајтана на грудима (зубун 
Е1794 из Велике Лукање, Е1162 из Рсоваца). Зубуне су пратиле кецеље у 
истој боји од фабричких материјала. Док је прегача изаткана од домаће вуне 
представљала истовремено практичан и украсни део одеће, дотле је кецеља 
од куповног фабричког материјала и без украса представљала углавном 
само заштитни део одеће при раду у кући и око ње (Е2655 из Крупца). 
Коса је чешљана као и у ранијем периоду, док су девојке почеле да шишају 
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своје плетенице „кике“ и имају кратке косе. Старије жене главу покривају 
зејтинлијама са штампаним цветним фризом уз обод (марама Е2646 из 
Извора, Е2758 из Гостуше, Е2660 из Барје Чифлика) или марамама од 
маркизета (марама Е1785 из Велике Лукање) украшеним наплитањем раз-
личитих чипки (слика број 43, Е2624). На ногама су ношене плетене црне 
чарапе, дужине изнад колена, гумени опанци, а ређе пресни. Сукња вутарка 
је чешће у употреби и полако ће истиснути зубуне. У комплету се израђују 
од истог материјала са јелеком имитирајући шумадијску ношњу (плишани 
јелек Е1053 из Велике Лукање, а плави плишани јелек Е1171 чини ком-
плет са сукњом од истог материјала Е1170 из Рудиња). Од горњих делова 
одеће кожух је задржан и до данашњих дана, заједно с великим црним пле-
теним шалом. Плетени џемпери и прслуцијелеци су део свакодневне одеће 
у хладним данима. Што се тиче невестинског оглавља, као део свадбеног 
обичаја, када су је кум или свекрва стављали на главу, каица се задржала 
до пред крај 50их година ХХ века, када ју је дефинитивно потиснуо све 
популарнији и модернији венчић са велом. У овим годинама је и даље све-
кар за своју снају, за дан венчања куповао зубун и ципеле са ниском потпе-
тицом и каишићем за закопчање. У послератним годинама је владала права 
несташица текстилних производа, ап је било веома тешко доћи до мараме 
зејтинлије или чарапа и ципела.

Већ од 60их година па наовамо код млађих је готово потпуно преовла-
дала градска одећа, делимично шивена код куће, према градским кројевима, 
од индустријских тканина, а делом је купована конфекцијска роба. То је 
разумљиво због тога што су се многе девојке са села запошљавале у граду, 
а неке су се и школовале у градским школама. Под утицајем града сеоске 
девојке прихватају комбинезоне, брусхалтере, модернији памучни доњи 
веш, свилене чарапе, модерне ципеле. Да би се и оне девојке које су остале 
на селу образовале у периоду од 1950. до 1970. су организовани течајеви са 
темама које су пратиле савремена дешавања.

За разлику од млађих, старије жене како у свакодневној тако и у време 
празника или свечаним приликама су сачувале и носиле поједине делове 
ношње, што се код понеких старијих жена из планинских села одржало све 
до данас. То су пре свега плетене сукње, јелеци, џемпери, шалови, чарапе. 
Ови делови одеће у комбинацији са данашњим конфекцијским производима 
имају одлике градске одеће савремених модних карактеристика, која у на-
чину ношења и општег изгледа носи печат укуса сеоске средине.

У послератним годинама у мушкој ношњи сукно мрке и црне боје је 
било основни материјал за израду чакширапанталона и горњих хаљетака. 
Шивене су „клин“ панталоне, код којих су се ногавице постепено сужавале 
идући према стопалу, а ради лакшег облачења са спољашње стране су били 
разрези који су се закопчавали помоћу 3 до 4 дугмета (Е1795 и Е1798 из 
Нишора). Ове панталоне су ношене упоредо са брич панталонама. Од истог 
материјаласукна су кројени и шивени прслуци (Е1719), сакои (Е2779 из 
Велике Лукање) и капути, као топлији и трајнији хаљеци. На глави су но-
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шене шубаре, качкети и шешири. Кошуље су израђиване од ћенарног плат-
на са таслицама на рукавима и крагном на овалном отвору. Дубоки изрези 
на грудима су украшавани ушивањем фалти, најчешће по две с обе стране 
(кошуља Е1054 из Велике Лукање и кошуља Е2662 из Барје Чифлика).

Почетком 60их година ХХ века знатан број људи се почео запошљавати 
изван села, у Пироту или неком другом граду, што је довело до промене 
дотадашњег начина одевања. С развојем индустрије, најпре млађи мушкар-
ци, а полако средовечни и старији почињу са употребом штофаних панта-
лона градског кроја, које су у почетку ношене за време празника, а затим и 
у свим приликама.

Одлазак људи на привремени рад у иностранство 70их година ХХ века 
такође је утицао на изобичавање неких сукнених делова одеће. Радници на 
село доносе радничке блузе, панталоне и мантиле од плавог кепера, памучне 
дугачке гаће и поткошуље за хладније време, штофана одела, конфекцијске 
кошуље, блузе, капуте и јакне. За покривање главе користи се у зимском 
периоду шубара, док све већу примену имају качкети, мање шајкаче, и ше-
шири у летњем периоду. Како у женском тако и у мушком одевању знатну 
примену имају кожуси које израђују ћурчије, чије је лице браон боје, а крзно 
је окренуто споља у горњем делу пешева. Плетени џемпери с дугим рука-
вима и јелеципрслуци са или без копчања су обавезан део мушке одеће 
заједно са кошуљом. У масовној употреби су остали гумени опанци и све 
популарније гумене чизме.

С обзиром на стариначка домаћинства по планинским селима, климу и 
данас се могу видети старији мушкарци са клин панталонама, прслуцима 
и сакоима од мрког сукна, пре свега због њихове трајности и заштите од 
хладноће, као и са шубарама, односно качкетима на глави. Гумени опанци 
ни до данас нису изгубили на значају. Ципеле се носе само за време празни-
ка и одласка у град.

Настајањем бувљих пијаца, а касније и отварањем кинеских продав-
ница, људи, како у граду тако и на селу, прихватају делове одеће који су 
карактеристични за зимски односно летњи период других народа и да га 
тако назовемо савремени начин облачења, као што су разне „шушкаве“ 
јакне и прслуци, летње кошуље и блузе, ципеле, чизмице. Осим куповином 
одеће на већ поменутим местима, старији људи у селима до одеће долазе 
и „преношењем“ изношених делова одеће од својих млађих укућана. Ова 
синтетичка роба је униформисана, једнолична, неукусна и простије израде, 
а што је најважније и много јефтинија од ручно израђених и плетених дело-
ва одеће.

Опште шаренило одевања од народне ношње до градског одела задржа-
ло се све до данашњих дана, изгубивши при том некадашњу униформност, 
али задржавајући неке црте препознатљивости сељака Висока и Горњег 
Понишавља.

Данас, поједине делове мушке или женске народне ношње можемо ви-
дети на дечијим прославама у вртићима или школама, на представама фол-
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клорних група и на разним сеоским манифестацијама (фотографија број 14 
ИБ1553/1), што је једна од малобројних појава обнављања ношње, која сва-
како има одређену улогу у савременом животу.

закљуЧак

Анализирајући основне делове женске и мушке ношње унутар и изван 
области можемо закључити да ношња у Високу, по типским одликама при-
пада шопској ношњи.

Очуваност ове народне ношње до средине ХХ века резултат је изо-
лованости од комуникацијских токова, као и одсуство већих миграционих 
кретања становништва.

Климатске прилике и сточарење на планинама захтевало је готово ис-
товетно одевање у току целе године. Мушка ношња изразито сточарска, 
израђена је од белог сукна са гајтанима на рубовима и саставима. Кошуља 
од конопљаног платна носи се уз „бревенеке“. Преко кошуље долази бела 
сукнена хаљина са рукавима, затим дуги бели јелек без рукава и најзад ши-
роки вунени црвени појас са кожним „ремиком“ преко њега. Јагњећа шуба-
ра, барла, вунене плетене чарапе, пресни опанци саставни су део ове ношње 
која се код већине становника задржала у употреби све до Првог светског 
рата. Основне одевне предмете женске народне ношње чине дугачка равно 
кројена кошуља типа тунике, са рукавима, израђена од конопље, касније од 
памука, преко које се носи карактеристичан горњи хаљетак „сукно“ – дуга 
хаљина без рукава напред непросечена која целој ношњи даје специфичан 
изглед. Ту су још појас – тканица, прегача, сукнени хаљеци са рукавима, 
дугачак кожух без рукава. За покривање главе карактеристична је плитка 
црвена капа – каица, бела марама „забратка“ и касније шамија „зејтинлија“. 
Поред тога што су празнични хаљеци били боље израде и са више украса, 
допуњавани су накитом који се у овим крајевима мање користио. Накит се 
највише набављао за невесте и то од стране младожењине породице, а купо-
вао се на вашарима или је доношен са разних путовања. Познате су пирот-
ске пафте, трочлане плоче за појас, рађене техником искуцавања, украшене 
углавном вегетабилним украсима. Поред накита новац заузима значајно ме-
сто у украшавању било као део украса, ниска на челу или врату или уплетен 
у косу.

Анализа наведених хаљетака мушке и женске ношње упућује на њихово 
давнашње порекло – старобалканско и старословенско. У науци се сматра 
да су у мушкој ношњи више сачувани елементи ношње балканских сточара 
(плитке чакшире – бревенеци, гуња, опанџак), а у женској старословенски 
елементи, посебно у кроју хаљине сукно, шубе и колије.
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После Првог светског рата по селима се увелико шири ношња која се 
може назвати полуварошка или полувојничка. Хаљеци су кројени од вунене 
тканине само уместо беле боје све већу примену има бојено сукно. Осим 
промене у боји домаћих тканина, првенствено сукна, знатне су новине у 
кроју појединих хаљетака. Уместо чакшира „бревенека“ носе се панта-
лоне без украса са гајтанима. Првобитно су кројене „брич“ панталоне са 
испустима – разрезима са стране, а после „клин“панталоне, чије се нога-
вице сужавају наниже. На горњем делу тела носи се кошуља са рукавима 
сакупљеним на наруквице – таслице, прслук, јелек и „капут“ затваран до 
под грло као и плетени џемпери.

После Другог светског рата са побољшањем прилика, све разноврснијом 
производњом индустријских тканина, могућношћу за боље снабдевање у 
граду и понеким селима, одласком на рад у друге крајеве наше земље и у ино-
странство, с приливом текстилне робе из Кине, Бугарске и Турске, доприне-
ли су да се у одевању становника височких села у околини Пирота све више 
користе индустријске тканине као и готова обућа фабричке производње. Те 
промене су настале најпре код млађих, а затим и код старијих житеља. Ни 
стариначко становништво није одолело униформисаности јефтинијим де-
ловима одеће са бувљих пијаца или из кинеских радњи. У одећи све мању 
примену имају сукно и друге тканине домаће израде, а изглед целокупног 
одела добија одлике градске одеће. Поједини сукнени хаљеци као што су 
панталоне, прслуци, капути – задржали су се до данас у одевању само код 
појединих старијих мушкараца и жена.
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Женска ноШња

1. ПЛАТНО ЗА ИЗРАДУ КАИЦЕ
Бело правоугаоно кудељно платно извезено 
покрстицом бордо вуненим нитима у виду 
ребра, од којих ће ушивањем настати полу-
лопта тј. невестинска капакаица. Вез покр-
стица није довршен на целом платну.
Непознато место, почетак ХХ века, инв. број 
Е1443
Димензије: ширина 15,5 цм, дужина 78,5 цм

2. ПЛАТНО ЗА ИЗРАДУ КАИЦЕ
Бело правоугаоно кудељно платно извезе-
но покрстицом од црвене вунене пређе у 
виду ребра, од којих ће ушивањем настати 
полулоптакаица.
Село Завој, уочи Другог светског рата, инв. 
број Е1079
Димензије: ширина 15 цм, дужина 86 цм

3. КАИЦА
Невестинска капакаица се правила од пра-
воугаоног белог кудељног платна, густо из-
везеног црвеном вуном, покрстицом у виду 
ребра тако да се није видела белина платна. 
Овако извезен правоугаони комад платна на-
бирао се у полулопту. Врх капе је „заплетен“ 
вуненом пређом разних боја (црвена, жута, 
плава, сива и црна).
Непознато место, почетак ХХ века, инв. број 
Е1442
Димензије: пречник отвора за главу 20 цм, 
висина 12 цм

4. КАИЦА
Невестинска капакаица је прављена од пра-
воугаоног белог кудељног платна, густо из-
везеног црвеном вуном, покрстицом у виду 
ребра тако да се није видела белина платна. 
Овако извезен правоугаони комад платна 
набиран је у полулопту. Врх капе је „за-
плетен“ вуненом пређом разних боја (розе, 
љубичаста, окер).
Село Завој, уочи Другог светског рата, инв. 
број Е1078
Димензије: пречник отвора за главу 20 цм, 
висина 13 цм

5. КАИЦА
Невестинска капакаица је прављена од пра-
воугаоног белог кудељног платна, густо из-
везеног црвеном вуном, покрстицом у виду 
ребра тако да се није видела белина платна. 
Овако извезен правоугаони комад платна на-
биран је у полулопту. Врх капе је „заплетен“ 

вуненом пређом разних боја (бордо, плава, 
маслинастозелена, сива).
Село Паклештица, 1952. год., инв. број 
Е1041
Димензије: пречник отвора за главу 18 цм, 
висина 11,5 цм

6. ФЕС СА ТЕПЕЛУКОМ
Оглавље чини комплет који се састоји од 
црвеног феса, тепелука, привеска за оглавље 
и прочељананиза од шљокица и турских 
парица са једном сребрном. Фес је израђен 
од памучног црвеног платна састављеног у 
облику прстена, попуњеног некаквим кру-
тим материјалом. На отворени део феса се 
надовезује тепелук у облику двоструке ка-
лоте. Искуцавањем је у средишњем делу 
направљен цвет око којег је распоређено у 
шест мањих полукружница по један мали 
цветић. Овај мањи испупчени део зракасто 
уоквирује пет кракова, а између њих је по 
један мотив крина. Уз руб тепелука су рупице 
које су служиле за причвршћивање тепелука 
за фес. На предњој страни феса је прикачен 
привезак за оглавље, троугластог облика од 
зрна за украшавање – перлица беле, жуте, 
црвене, зелене и плаве боје правећи ромбове. 
На доњем рубу троугла су привесци од пер-
лица са по једном већом црвеном на средини. 
На руб феса у предњем делу је причвршћено 
прочеље – наниз од металних шљокица и 
цевастих перли, док је у другом реду наниз 
од жутих турских парица са једном већом 
сребрном у средини из 1840. године.
Село Суково, ХIХ век, инв. број Е2823
Димензије: пречник тепелука 14,5 цм, виси-
на тепелука око 5 цм, пречник феса око 17 
цм, висина привеска од перли 7,5 цм, дужина 
прочеља од шљокица 27 цм, дужина прочеља 
од турских парица 19 цм

7. МАРАМА „ВРЗОГЛАВКА“
Бела троугласта марама фабричке израде од 
памучног платна. Машински порубљене две 
стране.
Непознато место, прва половина ХХ века, 
инв. број Е1533
Димензије: 85 х 82 х 126 цм

8. МАРАМА „ВРЗОГЛАВКА“
Бела троугласта ланена марама фабричке 
производње. Шарана је у самом ткању
груписана четири квадратића и пуне дебље 
линије. Пера су порубљена и на ивице им је 
пришивена трака.

каталоШка оБрада
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Непознато место, прва половина ХХ века, 
инв. број Е1532
Димензије: 54 х 57 х 100 цм

9. МАРАМА „ШАМИЈА“
Четвртаста бела марама, фабричке израде од 
памучног материјала, машински порубљена 
свиленим белим нитима.
Село Костур, прва половина ХХ века, инв. 
број Е2639
Димензије: 102 х 104 цм

10.  МАРАМА „ШАМИЈАЗЕЈТИНЛИЈА“
Четвртаста марама фабричке израде зеле-
номаслинасте боје са штампаном цветном 
бордуром дуж ивица и по једним штампаним 
букетићем у сваком углу. Марама је од па-
мучног материјала и није порубљена.
Село Костур, половина ХХ века, инв. број 
Е2636
Димензије: 100 х 99,7 цм

11. МАРАМА „ШАМИЈАЗЕЈТИНЛИЈА“
Четвртаста марама фабричке израде жуто-
маслинасте боје са штампаном цветном бор-
дуром дуж ивица и по једним штампаним 
букетићем у сваком углу. Марама је од па-
мучног материјала и није порубљена.
Село Извор, половина ХХ века, инв. број 
Е2648
Димензије: 95 х 95 цм

12.  МАРАМА „ШАМИЈАЗЕЈТИНЛИЈА“
Четвртаста марама зеленомаслинасте боје, 
фабричке израде од памучног материјала. 
Машински је порубљена и украшена 
нашивањем траке фабричке израде дуж две 
ивице, тако да се чипка видела када је марама 
била преса вијена у троугао.
Село Барје Чифлик, половина ХХ века, инв. 
број Е2660
Димензије: 104 х 108,5 цм, ширина чипке 1,5 
цм

13. МАРАМА „ЗЕЈТИНЛИЈА“
Четвртаста маслинастозелена марама фа-
бричке израде од памучног материјала. Оп-
шивена је свиленим концем исте боје. Мара-
ма је купљена за удају.
Село Гостуша, 1946. год., инв. број Е2758
Димензије: 104 х 107 цм

14. МАРАМА „ШАМИЈАКАЏАВКА“
Четвртаста марама фабричке израде там-
нобраон боје од памучног материјала. Дуж 
ивица је штампана цветна бордура у белим и 
црвеним тоновима. Машински је порубљена.
Непознато место, прва половина ХХ века, 
инв. број Е1142
Димензије: 105 х 105 цм

15. МАРАМА „ШАМИЈА“
Бела памучна четвртаста марама, порубљена 
машински свиленим белим концем. Украше-
на је хеклањем чипке дуж две ивице, тако да 
се чипка видела када је марама пресавијена 
у троугао.
Село Извор, половина ХХ века, инв. број 
Е2646
Димензије: 104 х 106 цм, ширина чипке 4,5 
цм

16. МАРАМА „ЗАБРАТКА МАРКИЗЕТНА“
Четвртаста марама од зеленог маркизета фа-
бричке израде. Дуж две ивице је нашивена 
плетена чипка са металним шљокицама, тако 
да се чипка видела када је марама пресавијена 
у троугао.
Село Велика Лукања, половина ХХ века, 
инв. број Е1785
Димензије: 96 х 102 цм, ширина чипке 1,5 
цм

17. КОШУљА „ГРСНИЧАРКА“
Женска кошуља са дугим рукавима израђена 
од конопљаног платна „грснице“. Крој: 
предњи и леђни део су два равна комада 
конопљаног платна, на бочним странама су 
укројени кли новиумеци (на десној бочној 
страни су два уметка, а на левој један уме-
так) који кошуљи дају већу ширину у доњем 
делу. Рукави су равни, широки и неукројени 
израђени од тањег конопљаног платна. Око 
врата је овалан изрез са малом јачицом од 1,5 
цм на којој је цикцак вез од црног памучног 
конца. На грудима је дубок разрез у облику 
латиничног слова V од 33 цм који је опши-
вен тањим конопљаним платном ширине 7 
цм. Копчање је помоћу једног дугмета. На 
доњи руб кошуље је нашивено парче тањег 
конопљаног платна ширине 12,5 цм.
Село Височка Ржана, почетак ХХ века, инв. 
број Е1112
Димензије: дужина 118 цм, ширина 152, дуж. 
рукава 46 цм, шир. рукава 27 цм

18. КОШУљА „ГРСНИЧАРКА“
Женска кошуља са дугим рукавима израђена 
од конопљаног платна „грснице“. Крој: предњи 
и леђни део су два равна комада конопљаног 
платна, на бочним странама су укројени 
клиновиумеци (на десној бочној страни су два 
уметка, а на левој један уметак) који кошуљи 
дају већу ширину у доњем делу. Рукави су рав-
ни, широки и неукројени израђени од тањег 
конопљаног платна. Око врата је овалан изрез 
са малом јачицом од 1,5 цм на којој је вез покр-
стица од црног памучног конца, а порубљен је 
жутим памучним концем. На грудима је дубок 
разрез у облику латиничног слова V од 30 цм 
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који је опшивен тањим конопљаним платном 
ширине 7,5 цм. Копчање је помоћу једног дуг-
мета. На доњи руб кошуље је нашивен комад 
тањег конопљаног платна ширине 12 цм.
Непознато место, прва половина ХХ века, 
инв. број Е1130
Димензије: дужина 115 цм, ширина 162, дуж. 
рукава 44 цм, шир. рукава 26,5 цм

19.  КОШУљА „ДАРОВНА“
Женска кошуља са дугим рукавима израђена 
од конопљаног платна „грснице“. Крој: 
предњи и леђни део су два равна комада 
конопљаног платна, на бочним странама су 
укројени клино виумеци (на десној бочној 
страин су два уметка, а на левој један уме-
так) који кошуљи дају већу ширину у доњем 
делу. Рукави су равни, широки и неукројени 
израђени од тањег финог конопљаног платна 
са по једним равним уметком на предњој стра-
ни рукава. Око врата је овалан изрез са обру-
бом од тањег финог конопљаног платна, који 
на грудима прелази у дубоки изрез у облику 
латиничног слова V од 25 цм.
Село Завој, око 1940. год., инв. број Е1125
Димензије: дужина 105 цм, ширина 160 цм, 
дуж. рукава 50 цм, шир. рукава 24 цм

20. КОШУљА
Женска кошуља без рукава од конопљаног 
платна. Крој: предњи и леђни део је једaн ве-
лики правоугаони комад платна на којем је 
у средини прорезан отвор за главу. На боч-
ним странама су укројени клиновиумеци 
који кошуљи дају већу ширину у доњем делу. 
Око врата је овалан изрез са малом јачицом 
од 1 цм. На грудима је дубоки изрез обрађен 
подвијањем ивица. Носила се лети.
Непознато место, прва половина ХХ века, 
инв. број Е1133
Димензије: дужина 120 цм, ширина 154 цм, 
дуж. изреза на грудима 25 цм

21. КОШУљА
Женска недовршена кошуља без рукава и 
обра ђе них ивица. Израђена је од конопљаног 
платна. Предњи и леђни део је један велики 
правоугаони комад платна на којем је на сре-
дини направљен отвор за главу. На бочним 
странама су умеци који кошуљи дају већу 
ширину.
Непознато место, половина ХХ века, инв. 
број Е1197
Димензије: дужина 95 цм, ширина 162 цм

22. КОШУљА
Женска недовршена кошуља без рукава и 
обрађених ивица. Израђена је од конопљаног 
платна. Предњи и леђни део је један велики 
правоугаони комад платна. На бочним стра-

нама су умеци који кошуљи дају већу шири-
ну. Отвор за главу није прорезан.
Непознато место, половина ХХ века, инв. 
број Е1206
Димензије: дужина 123 цм, ширина 156 цм

23. КОШУљА „ДАРОВНА“
Женска кошуља од конопљаног платна са 
дугим рукавима од белог шифона. Крој: 
предњи и леђни део је један велики право-
угаони комад платна на којем је у средини 
прорезан отвор за главу. На бочним страна-
ма су укројени клиновиумеци који кошуљи 
дају већу ширину у доњем делу. Рукави су 
равни, широки и неукројени састављени из 
већег и мањег платна. Око врата је овалан 
изрез порубљен белим шифоном, машински. 
Изрез на грудима је прав 21 цм, порубљен 
машински. На доњи руб кошуље је нашивен 
карнер од белог шифона 7,5 цм. Кошуља 
је рађена у два наврата. На старију ручно 
сашивену конопљану кошуљу су касније 
додати рукави и карнер од белог шифона, 
машински.
Непознато место, инв. број Е1773
Димензије: дужина 100 цм, дуж. рукава 44 
цм, шир. рукава 27,5 цм

24. КОШУљА
Женска кошуља са дугим рукавима од лане-
ног платна. Крој: предњи и леђни део је један 
велики правоугаони комад платна на којем је 
у средини прорезан отвор за главу. На боч-
ним странама су укројени клиновиумеци 
који кошуљи дају већу ширину у доњем делу. 
Рукави су равни, широки и неукројени и 
завршавају се хекланом чипком ширине 3 цм. 
Око врата је овалан изрез са малом јачицом 
1,5 цм. На грудима је дубоки изрез, са на-
глашеном десном страном, која је уједно и 
оплетена плавим памучним концем. Кошуља 
је машински шивена и порубљена.
Непознато место, прва половина ХХ века, 
инв. број Е1647
Димензије: дужина 127 цм, ширина 130 цм, 
дуж. рукава 41 цм, шир. рукава 41 цм

25. КОШУљА
Женска кошуља са дугим рукавима од па-
мучног платна. Крој: предњи и леђни део су 
два равна комада платна, а на бочним стра-
нама су укројени умеци који кошуљи дају 
већу ширину у доњем делу. Рукави су равни, 
широки и неукројени. У дну скута и рукава 
су машинским путем направљене три фалте. 
Изрез око врата је овалан и обрађен платном 
тамнобраон боје. На грудима је дубоки раз-
рез од 35 цм, машински обрађен. Копчање 
је помоћу једног дугмета. Доњи део скута 
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кошуље са фалтама се видео испод горњих 
хаљетака.
Село Крупац, 30их година ХХ века, инв. 
број Е1120
Димензије: дужина 120 цм, ширина 172 цм, 
дуж. рукава 48 цм, шир. рукава 31 цм

26. КОШУљА
Женска кошуља са дугим рукавима од белог 
танког ланеног платна. Крој: предњи и леђни 
део је један велики равни комад платна на 
којем је на средини направљен отвор за главу, 
а на бочним странама су ушивени клинови 
који кошуљи дају већу ширину у доњем делу. 
Рукави су равни, широки и неукројени. Из-
рез око врата је округао, са малом јачицом, 
а на грудима је разрез ручно порубљен. Де-
лови кошуље су састављани и порубљивани 
ручно.
Село Велика Лукања, 20их година ХХ века, 
инв. број Е1787
Димензије: дужина 116 цм, ширина 176 цм, 
дуж. рукава 49 цм, шир. рукава 29 цм

27. КОШУљА
Женска кошуља од ланеног платна са дугим 
рукавима. Кројена је из једног равног комада 
платна на којем је на средини просечен отвор 
за главу, а на бочним странама су укројени 
умеци (на десној два, на левој један уметак). 
Рукави су равни, широки и неукројени. На 
доњу ивицу кошуље је нашивен карнер 11 
цм од истог материјала. Изрез око врата је 
овалан и на грудима прелази у дубоки разрез 
који је украшен оплитањем десне ивице пла-
вом и белом бојом. Ивице рукава су оплетене 
маслинасто зеленим концем.
Непознато место, 40их год. ХХ века, инв. 
број Е1119
Димензије: дужина 110 цм, ширина 166 цм, 
дуж. рукава 51 цм, шир. рукава 24,5 цм

28. КОШУљА
Женска кошуља са дугим рукавима од лане-
ног платна. Крој: предњи и леђни део је један 
велики равни комад платна на којем је на 
средини направљен отвор за главу, а на боч-
ним странама су ушивена по два клина који 
кошуљи дају већу ширину у доњем делу. Ру-
кави су равни, широки и неукројени од лане-
ног платна са утканим свиленим нитима, чије 
су ивице оплетене памучном чипком ширине 
3 цм. Изрез око врата је овалан, оплетен па-
мучним концем. На грудима је разрез 22,5 
цм, чија је десна страна оплетена.
Непознато место, прва половина ХХ века, 
инв. број Е1205
Димензије: дужина 114 цм, ширина 168 цм, 
дуж. рукава 40 цм, шир. рукава 18 цм

29. КОШУљА
Женска кошуља без рукава израђена од белог 
ланеног платна. Кројена је из једног правоу-
гаоног комада платна на којем је на средини 
направљен отвор за главу, а на бочним стра-
нама су ушивени умеци, који кошуљи дају 
већу ширину. На руб кошуље је нашивен 
бели карнер од маркизета. Изрез око врата је 
овалан с нашивеном малом чипком, а разрез 
са закопчавањем је на левој страни од раме-
на до груди. Изрези за руке нису порубљени. 
Могуће је да су били оштећени па су одши-
вени. Кошуљу је носила жена док је дојила, 
па је и разрез зато са стране.
Село Велика Лукања, половина ХХ века, 
инв. број Е1788
Димензије: дужина 94 цм, ширина 70 цм, 
шир. карнера 12 цм

30. КОШУљА
Женска кошуља са дугим рукавима. Предњи 
и леђни део је један правоугаони комад 
памучног ћенара на којем је на средини 
направљен отвор за главу, а на бочним стра-
нама су ушивени клинови који кошуљи дају 
већу ширину у доњем делу. Рукави су равни, 
широки и неукројени израђени од свиленог 
ћенара. На ивице рукава је нашивена свилена 
чипка фабричке израде 4 цм. Изрез око врата 
је овалан а на грудима прелази у дубоки от-
вор. Ивице изреза су оплетене чипком шири-
не 5 цм на чијим крајевима се налазе зелене 
перлице. Копчање је помоћу једног дугмета. 
На доњи руб кошуље је нашивена ручно 
рађена памучна чипка ширине 7 цм.
Пирот, 20их год. ХХ века, инв. број Е918
Димензије: дужина 122 цм, ширина 140 цм, 
дуж. рукава 50 цм, шир. рукава 22 цм

31. КОШУљА
Женска кошуља са дугим рукавима израђена 
од белог памучног ћенарног платна. Предњи 
и леђни део је један равни комад платна на 
којем је на средини направљен отвор за 
главу, а на бочним странама су укројени по 
један већи и један мањи уметак. Око врата 
је овалан изрез, непорубљен, а на грудима је 
дубоки разрез машински обрађен. Рукави су 
равни, широки и неукројени.
Село Велика Лукања, 20их год. ХХ века, 
инв. број Е1786
Димензије: дужина 122 цм, ширина 180 цм, 
дуж. рукава 52 цм, шир. рукава 22 цм

32. КОШУљА
Женска кошуља са дугим рукавима израђена 
од белог памучног ћенарног платна. Предњи 
и леђни део је један равни комад платна на 
којем је на средини направљен отвор за гла-
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ву, а на бочним странама су укројени умеци. 
Рукави су равни, широки и неукројени. Око 
врата је овалан изрез и на грудима прелази 
у дубоки разрез. На доњи руб кошуље је на-
плетена чипка од белог свиленог конца шир. 
4,5 цм.
Село Извор, прва половина ХХ века, инв. 
број Е2651
Димензије: дужина 115 цм, ширина 144 цм, 
дуж. рукава 45,5 цм, шир. рукава 24 цм

33. КОШУљА
Женска кошуља са дугим рукавима израђена 
од белог памучног ћенарног платна. Предњи 
и леђни део је један равни комад платна 
на којем је на средини направљен округ-
ли отвор за главу, а на бочним странама су 
укројени умеци. Рукави су равни, широки и 
неукројени. На рубове рукава и саме кошуље 
су нашивене чипке фабричке израде (4 и 
9,5 цм). Округли изрез око врата је опле-
тен љубичастим свиленим концем. Разре-
за на грудима нема, већ је тај део украшен 
ушивањем две фалте, од којих је једна опле-
тена љубичастим концем.
Пирот, прва половина ХХ века, инв. број 
Е2607
Димензије: дужина 103 цм, ширина 130 цм, 
дуж. рукава 38 цм, шир. рукава 22 цм

34. КОШУљА
Женска кошуља са дугим рукавима израђена 
од белог памучног ћенарног платна. Предњи 
и леђни део је један равни комад платна 
на којем је на средини направљен округ-
ли отвор за главу, а на бочним странама су 
укројени умеци. Рукави су равни, широки и 
неукројени. Украшени су извлачењем неких 
жица у току самог ткања платна. У преде-
лу рамена рукави су за остали део кошуље 
састављени хекланом траком На руб рукава 
је наплетена чипка од памучног белог конца 
шир. 4,5 цм. Изрез око врата је четвртаст, 
оплетен љубичастим памучним концем. На 
доњи руб кошуље је наплетена чипка, шпи-
цастих крајева, ширине 16,5 цм. Делови 
кошуље састављени су машинским путем.
Пирот, половина ХХ века, инв. број Е2622
Димензије: дужина 112 цм, ширина 134 цм, 
дуж. рукава 47 цм, шир. рукава 22 цм

35. КОШУљА
Женска кошуља са дугим рукавима израђена 
од белог памучног ћенарног платна. Предњи 
и леђни део су два равна комада платна, а на 
бочним странама су укројени умеци. Рукави 
су равни, широки и неукројени. Код рамена 
су украшени ушивањем чипке, а на доњи руб 
је нашивен карнер од беле чипке фабричке 

израде. Изнад поруба рукава су пуним везом 
извезена три правоугаоника. Изрез на груди-
ма је четвртаст и украшен је нашивањем беле 
чипке само на грудима. На леђима је разрез 
ради лакшег облачења.
Непознато место, половина ХХ века, инв. 
број Е1752
Димензије: дужина 98 цм, дуж. рукава 45 цм, 
шир. рукава 18 цм

36. КОШУљА
Женска кошуља са дугим рукавима израђена 
од белог памучног ћенарног платна. Предњи 
и леђни део је један равни комад платна на 
којем је на средини направљен округли отвор 
за главу, а на бочним странама су укројени 
умеци. Рукави су равни, широки и неукројени, 
завршени хекланом чипком од памучног кон-
ца. Изрез око врата је овалан са нашивеном 
фабричком чипком. Разрез са закопчавањем 
је на левој страни од рамена до груди, ради 
лакшег отварања кошуље приликом дојења.
Село Велика Лукања, половина ХХ века, 
инв. број Е1792
Димензије: дужина 112 цм, ширина 146 цм, 
дуж. рукава 44,5 цм, шир. рукава 20 цм

37. КОШУљА
Женска кошуља са дугим рукавима. Предњи 
и леђни део је један равни комад памуч-
ног ћенарног платна на којем је на средини 
направљен округли отвор за главу, а на боч-
ним странама су укројени умеци. Рукави су 
равни, широки и неукројени од белог сви-
ленкастог материјала са карнером и два реда 
шупљикавог веза. На средини кошуље је 
уметнуто парче ћенарног платна другачијег 
ткања (или је кошуља била оштећена у 
том делу или је на тај начин извршено 
продужавање). Изрез око врата је овалан, 
украшен ушивањем трачице од чипке. Раз-
рез је на левој страни од рамена до груди. На 
доњи руб кошуље је нашивен карнер од бе-
лог свиленкастог материјала шир. 9 цм.
Село Велика Лукања, половина ХХ века, 
инв. број Е1790
Димензије: дужина 102 цм, ширина 146 цм, 
дуж. рукава 45 цм, шир. рукава 20 цм

38. КОШУљАСПАВАЋИЦА
Женска кошуљаспаваћица са прерамицама 
од памучног ћенарног платна. Састављена је 
из више различито тканих делова, тако да су 
на боковима уметнути клинови и две попреч-
не чипке. На доњи руб кошуље је нецована 
чипка шир. 9,5 цм.
Село Велика Лукања, половина ХХ века, 
инв. број Е1789
Димензије: дужина 79 цм
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39. КОШУљА „НЕВЕСТИНСКА“
Женска кошуља са дугим рукавима. Предњи 
и леђни део је један равни комад шифонског 
платна на којем је на средини направљен 
округли отвор за главу, а на бочним странама 
су укројени умеци. Рукави су равни и широки 
од белог жоржета и за шифонски део кошуље 
су састављени чипком. На ивицу рукава је 
нашивен жоржетни карнер шир. 5 цм. Изнад 
карнера се налази везени венчић. Изрез око 
врата је овалан, украшен нашивањем розе тра-
чице и везеним кратким венчићем. На доњи 
руб кошуље је нашивен карнер шир. 12 цм.
Село Рудиње, 1956. год., инв. број Е1169
Димензије: дужина 117 цм, ширина 150 цм, 
дуж. рукава 40 цм, шир. рукава 20 цм

40. КОШУљА
Женска кошуља без рукава од белог шифона. 
Предњи и леђни део је један правоугаони ко-
мад платна на којем је на средини направљен 
отвор за главу, а на бочним странама су 
укројени клинови који кошуљи дају већу 
ширину у доњем делу. На доњи руб кошуље 
је нашивена фабричка чипка 7 цм. Кошуља 
нема рукава. Изрез око врата и на грудима је 
овалан, машински порубљен. Кошуља је но-
шена у летњем периоду.
Село Рсовци, 1955. год., инв. број Е1160
Димензије: дужина 110 цм, ширина 148 цм

41. САЈА
Женски хаљетак од конопљаног платна са 
кратким, правим и неукројеним рукавима, 
спреда отворена целом дужином. Кројена је 
из леђног равног дела и два предња са бочним 
умецима који саји дају већу ширину у доњем 
делу. Изрез око врата је овалан. На ивице 
хаљетка је нашивен љубичасти вунени гајтан. 
На пешевима у висини груди су нашивене 
црне траке дужине 30 цм опшивене цикцак 
црним везом. Делови саје састављани ручно.
Непознато место, ХIХ век, инв. број Е1113
Димензије: дужина 104 цм, ширина 153 цм

42. СРМЕНО СУКНО
Женска хаљина без рукава од црног домаћег 
ваљаног сукна, спреда непросечена. Крој: 
предњи и леђни део су два равна комада 
сукна која се спајају на раменима тако да су 
отвори за руке могли да се обликују у окру-
глине, а на бочним странама су уметнути 
клинови „бочници“ који помало наглашавају 
струк и хаљини у доњем делу дају већу ши-
рину. На десној бочној страни је косо проре-
зан џеп, постављен плавим плишем и опши-
вен дворедним црвеним свиленим гајтаном. 
Овални изрез око врата, опшивен са два реда 
љубичастог гајтана, спреда на грудима прела-

зи у дубоки правоугаони изрез. Ивица груд-
ног изреза је опшивена љубичастим гајтаном 
и украшена пришивеном љубичастом свиле-
ном плетеницом. Овај украс од гајтана прате 
два реда бордо свиленог и два реда срменог 
танког гајтана, црвенобеложута трака фа-
бричке израде и три реда равног веза лан-
чаним бодом од жутог и црвеног свиленог 
конца. Ивице хаљине и изреза за руке су 
опшивене дворедним црвеним свиленим 
гајтаном.
Непознато место, почетак ХХ века, инв. број 
Е1232
Димензије: дужина 95 цм, ширина 230 цм

43. СРМЕНО СУКНО
Женска хаљина без рукава од црног домаћег 
ваљаног сукна, спреда непросечена. Крој: 
предњи и леђни део су два равна комада сук-
на која се спајају на раменима тако да су от-
вори за руке могли да се обликују у округли-
не, а на бочним странама су уметнути клино-
ви „бочници“ који помало наглашавају струк 
и хаљини у доњем делу дају већу ширину. На 
десној бочној страни је косо прорезан џеп оп-
шивен дворедним црвеним вуненим гајтаном. 
Овални изрез око врата, опшивен са два реда 
вуненог жутог гајтана, који на грудима пре-
лази у дубоки правоугаони изрез, украшен 
следећом композицијом украса: на ивице из-
реза је нашивена срмена златаста плетеница, 
затим два реда срменог гајтана између којих 
је љубичасти свилени гајтан, затим је трака 
фабричке израде и на крају је прави ланчани 
вез од наранџастог и црвеног конца. Изрези 
за руке и ивице хаљине су опшивени дворед-
ним црвеним вуненим гајтаном.
Село Барје Чифлик, половина ХХ века, инв. 
број Е2601
Димензије: дужина 104 цм, ширина 220 цм

44. СУКНО
Женска хаљина без рукава од црног домаћег 
ваљаног сукна, спреда непросечена. Крој: 
предњи и леђни део су два равна комада сук-
на која се спајају на раменима тако да су от-
вори за руке могли да се обликују у округли-
не, а на бочним странама су уметнути клино-
ви „бочници“ који помало наглашавају струк 
и хаљини у доњем делу дају већу ширину. 
На десној бочној страни је косо прорезан 
џеп опшивен дворедним црвеним вуненим 
гајтаном. Изрез око врата је овалан опши-
вен са два реда међусобно одвојена црвена 
гајтана и на грудима прелази у дубоки право-
угаони изрез украшен свиленом наранџастом 
плетеницом, пет редова наранџастог свиле-
ног гајтана, траком фабричке израде и везом 
од црвеног и жутог свиленог конца „колча-
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сте“ и „крстасте шевуљке“. Уз ивицу хаљине 
и изреза за руке је нашивен дворедни црвени 
вунени гајтан.
Непознато место, прва половина ХХ века, 
инв. број Е528 цм
Димензије: дужина 103 цм, ширина 208 цм

45. СУКНО
Женска хаљина без рукава од црног домаћег 
ваљаног сукна, спреда непросечена. Крој: 
предњи и леђни део су два равна комада сук-
на која се спајају на раменима тако да су от-
вори за руке могли да се обликују у округли-
не, а на бочним странама су уметнути клино-
ви „бочници“ који помало наглашавају струк 
и хаљини у доњем делу дају већу ширину. На 
десној бочној страни је косо прорезан џеп 
опшивен свиленим црвеним гајтаном. Из-
рез око врата је овалан опшивен са два реда 
међусобно одвојена љубичаста гајтана и на 
грудима прелази у дубоки правоугаони из-
рез украшен свиленом жутом плетеницом, 
четири крупнија и четири тања жута свилена 
гајтана, траком фабричке израде и везом од 
црвеног и жутог конца „крстасте шевуљке“. 
Уз ивицу хаљине и изреза за руке је нашивен 
дворедни црвени свилени гајтан.
Непознато место, прва половина ХХ века, 
инв. број Е1229
Димензије: дужина 104 цм, ширина 218 цм

46. СУКНО
Женска хаљина без рукава од црног домаћег 
ваљаног сукна, спреда непросечена. Крој: 
предњи и леђни део су два равна комада сук-
на која се спајају на раменима тако да су от-
вори за руке могли да се обликују у округли-
не, а на бочним странама су уметнути клино-
ви „бочници“ који помало наглашавају струк 
и хаљини у доњем делу дају већу ширину. 
На десној бочној страни је косо прорезан 
џеп опшивен дворедним црвеним вуненим 
гајтаном. Изрез око врата је овалан опши-
вен са два реда међусобно одвојена гајтана, 
жутим и наранџастим и на грудима прелази 
у дубоки правоугаони изрез украшен свиле-
ном наранџастом плетеницом, шест редова 
наранџастог свиленог гајтана, траком фа-
бричке израде и везом од црвеног и жутог 
конца „колчасте“ и „крстасте шевуљке“. Уз 
ивицу хаљине и изреза за руке је нашивен 
дворедни црвени вунени гајтан.
Непознато место, прва половина ХХ века, 
инв. број Е529
Димензије: дужина 110 цм, ширина 240 цм

47. СУКНО
Женска хаљина без рукава од црног домаћег 
ваљаног сукна, спреда непросечена. Крој: 

предњи и леђни део су два равна комада сук-
на која се спајају на раменима тако да су от-
вори за руке могли да се обликују у округли-
не, а на бочним странама су уметнути клино-
ви, по један већи и један мањи, који помало 
наглашавају струк и хаљини у доњем делу 
дају већу ширину. На десној бочној страни је 
косо прорезан џеп, постављен истим сукном 
и опшивен са два реда танког жутог вуненог 
гајтана у чијој средини се налази срмена 
сребрнаста плетеница. Овални изрез око вра-
та је опшивен са два реда црвеног вуненог 
гајтана који на грудима прелази у дубоки 
правоугаони изрез украшен срменом цикцак 
трачицом, четири реда срмене плетенице, 
жутоцрном траком фабричке израде и на-
шивене сребрнасте и златасте срмене трачи-
це у виду вијуга. Уз ивицу хаљине и изреза за 
руке је нашивен дворедни танки вунени жути 
гајтан у чијој средини је срмена плетеница.
Непознато место, прва половина ХХ века, 
инв. број Е820
Димензије: дужина 101 цм, ширина 216 цм

48. СУКНО „НЕДОВРШЕНО“
Женска хаљина без рукава од црног домаћег 
ваљаног сукна, спреда непросечена. Крој: 
предњи и леђни део су два равна комада сук-
на која се на раменима састављају тако да су 
изрези за руке могли да се обликују у окру-
глине. На бочним странама су умеци који по-
мало наглашавају струк и хаљини у доњем 
делу дају већу ширину. Око врата је овалан 
изрез који на грудима прелази у дубоки отвор 
у облику латиничног слова V. Хаљина је без 
гајтанских оптока и украшавања.
Село Барје Чифлик, половина ХХ века, инв. 
број Е2597
Димензије: дужина 100 цм, ширина 114 цм

49. СУКНО
Женска хаљина без рукава од црног домаћег 
ваљаног сукна, спреда непросечена. Крој: 
предњи и леђни део су два равна комада сук-
на која се спајају на раменима тако да су от-
вори за руке могли да се обликују у округли-
не, а на бочним странама су уметнути кли-
нови, један већи и један мањи, који помало 
наглашавају струк и хаљини у доњем делу 
дају већу ширину. На десној бочној страни 
је косо прорезан џеп опшивен са два реда 
црвеног вуненог гајтана. Изрез око врата је 
овалан, опшивен са два међусобно одвојена 
наранџаста вунена гајтана, који на грудима 
прелази у срцолики изрез украшен следећом 
композицијом: ивица изреза је опшивена 
жутим танким гајтаном, а сам изрез прате 
жути свилени гајтани у четири реда, трака 
фабричке израде и вез од црвеног и жутог 



58 САШКА ВЕЛКОВА

конца „колчасте“ и „крстасте шевуљке“. Из-
рези за руке и ивице хаљине су опшивене са 
два реда црвеног вуненог гајтана. Копчање је 
скривено испод украшених ивица уз помоћ 
четири копче.
Пирот, прва половина ХХ века, инв. број 
Е2616
Димензије: дужина 105 цм, ширина 184 цм, 
дуж. изреза 16/27 цм

50. СУКНО
Женска хаљина без рукава од црног домаћег 
ваљаног сукна, спреда непросечена. Крој: 
предњи и леђни део су два равна комада 
сукна која се спајају на раменима тако да су 
отвори за руке могли да се обликују у окру-
глине, а на бочним странама су уметнути 
клинови, један већи и један мањи, који по-
мало наглашавају струк и хаљини у доњем 
делу дају већу ширину. На десној бочној 
страни је косо прорезан џеп, постављен бе-
лим материјалом и опшивен са два реда там-
ноцрвеног вуненог гајтана. Изрез око врата је 
овалан, опшивен са два међусобно одвојена 
тамноцрвена вунена гајтана, који на грудима 
прелази у срцолики изрез украшен следећом 
композицијом: ивица изреза је опшивена жу-
тим танким гајтаном и плетеницом, а сам из-
рез прате жути свилени гајтани у три реда, 
трака фабричке израде и вез од црвеног и 
жутог конца „колчасте шевуљке“. Изрези 
за руке и ивице хаљине су опшивени са два 
реда тамноцрвеног вуненог гајтана. Копчање 
је скривено испод украшених ивица уз помоћ 
три копче.
Непознато место, прва половина ХХ века, 
инв. број Е822
Димензије: дужина 112 цм, ширина 220 цм, 
дуж. изреза 17/32 цм

51. СУКНЕНИ ЛИТАК
Женска хаљина без рукава од црног домаћег 
ваљаног сукна, спреда непросечена. Крој: 
предњи и леђни део су два равна комада 
сукна која се спајају на раменима тако да су 
отвори за руке могли да се обликују у окру-
глине, а на бочним странама су уметнути 
клинови који помало наглашавају струк и 
хаљини у доњем делу дају већу ширину. На 
десној бочној страни је косо прорезан џеп 
опшивен жутим памучним гајтаном. Око 
врата је овалан изрез опшивен са два реда 
жутог и срменог гајтана, који на грудима 
прелази у дубоки правоугаони изрез укра-
шен следећом композицијом: ивица изреза 
је опшивена срменом цикцак траком, а сам 
изрез прате срмени гајтан, широка срмена 
трака и срмена цикцак трака нашивена у 
облику вијуга. Око вијугаве траке нашивене 

су металне шљокице са перлицом у средини. 
Орнамент ове траке и шљокица нашивених у 
облику крста и широке траке се налази у дну 
скута хаљине у висини од 15 цм. Око изреза 
за руке је нашивена широка трака и памуч-
ни жути гајтан. Уз ивицу хаљине је нашивен 
жути памучни гајтан.
Непознато место, 40их год. ХХ века, инв. 
број Е501
Димензије: дужина 94 цм, ширина 200 цм

52. СУКНЕНИ ЛИТАК
Женска хаљина без рукава од црног домаћег 
ваљаног сукна, спреда непросечена. Крој: 
предњи и леђни део су два равна комада 
сукна која се спајају на раменима тако да су 
отвори за руке могли да се обликују у окру-
глине, а на бочним странама су уметнути 
клинови који помало наглашавају струк и 
хаљини у доњем делу дају већу ширину. На 
десној бочној страни је косо прорезан џеп 
опшивен срменом плетеницом. Око врата 
је овалан изрез опшивен са два реда жутог 
свиленог гајтана, који на грудима прелази у 
дубоки правоугаони изрез опшивен дворед-
ним жутим свиленим гајтаном на којем је 
распоређено шест украса од истог гајтана. 
Сам изрез прате срмена трака, срмена плете-
ница и срмена цикцак трака нашивена у об-
лику вијуга попуњена металним шљокицама 
и ситним перлицама. Исти орнамент се на-
лази по рубу скута хаљине, с тим што није 
попуњен. Око изреза за руке је нашивена ши-
рока трака и свилени жути гајтан, уз ивицу 
хаљине је дворедни гајтан.
Непознато место, 40их год. ХХ века, инв. 
број Е501
Димензије: дужина 100 цм, ширина 236 цм

53. СУКНЕНИ ЛИТАК
Женска хаљина без рукава од црног домаћег 
ваљаног сукна, спреда непросечена. Крој: 
предњи и леђни део су два равна комада 
сукна која се спајају на раменима тако да су 
отвори за руке могли да се обликују у окру-
глине, а на бочним странама су уметнути 
клинови који помало наглашавају струк и 
хаљини у доњем делу дају већу ширину. На 
десној бочној страни је косо прорезан џеп 
опшивен срменим златастим гајтаном. Изрез 
око врата је овалан и на грудима прелази у 
дубоки правоугаони изрез опшивен срменим 
гајтаном, широком траком и цикцак траком 
у облику вијуга. У спољашњим вијугама је 
од нашивених металних шљокица направљен 
крст. Исти орнамент се налази по рубу скута 
хаљине у висини од 6,5 цм. Око изреза за 
руке је нашивена цикцак трака и срмени 
гајтан.
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Непознато место, половина ХХ века, инв. 
број Е503
Димензије: дужина 90 цм, ширина 240 цм

54. СУКНЕНИ ЛИТАК
Женска хаљина без рукава од црног домаћег 
ваљаног сукна, спреда непросечена. Крој: 
предњи и леђни део су два равна комада која 
се спајају на раменима тако да су отвори за 
руке могли да се обликују у округлине и два 
уметка са стране која помало наглашавају 
струк и хаљини дају већу ширину у доњем 
делу. На бочним странама нема џепова. 
Око врата и на грудима је четвртаст изрез 
украшен траком фабричке израде, срменом 
цикцак траком око које су нашивене ме-
талне шљокице са перлицом у средини и 
наранџастим вуненим гајтаном. Исти орна-
мент се налази по рубу скута хаљине. Око 
изреза за руке по доњем рубу хаљине је на-
шивен вунени наранџасти гајтан и трака фа-
бричке израде.
Непознато место, почетак ХХ века, инв. број 
Е498
Димензије: дужина 103 цм, ширина 164 цм

55. ЛИТАК
Женска хаљина без рукава од танке лито 
тканине ткане у четири нита. Састоји се од 
једног равног комада тканине на којем је у 
средини просечен разрез и четири клина
уметка од којих су по два намештена на обе 
стране од пазуха на доле. Предњи равни део 
је са умецима спојен и истовремено украшен 
металним тракама. Овакве стране су допри-
неле да отвори за руке остану четвртасти, не-
правилни и необликовани. Украшавање је на 
грудима, на леђном делу око изреза за врат и 
по рубу скута хаљине, гајтанима разних боја, 
металним тракама, срменим гајтанима, срме-
ном цикцак траком у облику вијуга, затим у 
редовима један изнад другог куповни ужи и 
шири ширити. Око вијугавог срменог гајтана 
су распоређене металне шљокице „ласке“.
Село СуковоРакита, око 1915. год., инв. број 
Е915
Димензије: дужина 113 цм

56. ЛИТАК
Женска хаљина без рукава од танке лито 
тканине ткане у четири нита. Састоји се од 
једног равног комада тканине на којем је у 
средини просечен разрез, два правоугаона 
комада од пазуха надоле и по два коса уметка 
са стране од струка надоле. Предњи равни 
део је са умецима спојен и истовремено укра-
шен металним тракама. Овакве стране су до-
принеле да отвори за руке остану четвртасти, 
неправилни и необликовани. Украшавање 

је на грудима, око изреза за врат и по рубу 
скута хаљине металним тракама, срменим 
гајтанима, широком траком фабричке из-
раде, металним шљокицама „ласкама“ са 
перлицом у средини У доњем делу хаљине 
осим већ поменутих украса има још вунених 
и свилених гајтана разних боја.
Село уз бугарску границу, почетак ХХ века, 
инв. број Е490
Димензије: дужина 107 цм

57. ЛИТАК
Женска хаљина без рукава од танке лито 
тканине ткане у четири нита. Састоји се од 
једног равног комада тканине на којем је у 
средини просечен разрез и четири клина
уметка од којих су по два намештена на обе 
стране од пазуха надоле. Предњи равни део 
је са умецима спојен и истовремено украшен 
металним тракама. Овакве стране су допри-
неле да отвори за руке остану четвртасти, не-
правилни и необликовани. Украшавање је на 
грудима, на леђном делу око изреза за врат и 
по рубу скута хаљине, гајтанима разних боја, 
металним тракама, срменим гајтанима, срме-
ном цикцак траком у облику вијуга, затим у 
редовима један изнад другог куповни ужи и 
шири ширити. Око вијугавог срменог гајтана 
са унутрашње стране су распоређене метал-
не шљокице „ласке“ са перлицом у средини.
Село Драговита (Димитровград), око 1930. 
год., инв. број Е488
Димензије: дужина 105 цм

58. ХАљИНА БЕЗ РУКАВА
Хаљина без рукава израђена од црно обојеног 
конопљаног платна. Крој: предњи и леђни 
део су два равна комада тканине састављена 
на раменима, а на бочним странама су 
укројени умеци који хаљини дају већу шири-
ну у доњем делу. На грудима је дубљи овалан 
изрез чије су ивице опшивене црном плиша-
ном траком. По рубу хаљине су од цевастих 
перли нашивени дискретни цветни орнамен-
ти. Уз руб хаљине и изреза за руке је нашиве-
на црна плишана трака.
Непознато место, половина ХХ века, инв. 
број Е1195
Димензије: дужина 99 цм, ширина 150 цм

59. ХАљИНА БЕЗ РУКАВА
Хаљина без рукава израђена од црне танке 
лито тканине. Крој: предњи и леђни део су 
два равна комада тканине састављена на ра-
менима, а на бочним странама су укројени 
умеци који хаљини дају већу ширину у 
доњем делу. На грудима је четвртаст изрез 
који на грудима прелази у отвор у облику ла-
тиничног слова V. Ивице су опшивене црном 
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ребрастом траком. Уз руб хаљине и изреза за 
руке је нашивена црна ребраста трака.
Непознато место, половина ХХ века, инв. 
број Е1194
Димензије: дужина 93 цм, ширина 114 цм

60. ХАљИНА БЕЗ РУКАВА
Хаљина без рукава израђена од црне танке 
лито тканине. Крој: предњи и леђни део су 
два равна комада тканине састављена на ра-
менима, а на бочним странама су укројени 
умеци који хаљини дају већу ширину у доњем 
делу. На десној бочној страни је усечен џеп 
постављен истом тканином. На грудима је 
четвртасти изрез који на грудима прелази 
у отвор. На леђном делу вратног изреза је 
мањи изрез у облику латиничног слова V. По 
дну хаљине је од белих шљокица нашивено 
шест цветних орнамената. Уз ивицу хаљине 
је нашивена црна плишана трака.
Непознато место, половина ХХ века, инв. 
број Е1193
Димензије: дужина 94 цм, ширина 146 цм

61. ХАљИНА БЕЗ РУКАВА
Хаљина без рукава израђена од црно обојеног 
конопљаног платна. Крој: предњи и леђни 
део су два равна комада тканине састављена 
на раменима, а на бочним странама су 
укројени умеци који хаљини дају већу ши-
рину у доњем делу. На грудима је четвртаст 
изрез опшивен црном плишаном траком и 
украшен металном вијугавом траком. Овај 
изрез на грудима продужава у отвор опле-
тен памучним концем боје индига. По рубу 
хаљине је нашивена метална цикцак трака 
у облику вијуга и по један ред шљокица са 
перлицом у средини са обе стране металне 
траке. Уз руб хаљине и изреза за руке је на-
шивена црна плишана трака.
Непознато место, половина ХХ века, инв. 
број Е494
Димензије: дужина 94 цм, ширина 150 цм

62. КОЛИЈА
Женски горњи хаљетак од црног сукна, ду-
жине до изнад колена. Састављена је из 
леђног дела, два предња крила и уметака 
са стране који хаљетку у доњем делу дају 
кружни облик. Напред је отворена целом ду-
жином. Рукави су неукројени, дуги и равно 
кројени. Око врата је овалан изрез са уздиг-
нутом јачицом од 1,5 цм. Са унутрашње 
стране колија се у струку везује са два црна 
гајтана. Свуда по ивицама је нашивен црни 
вунени гајтан. Нема прорезе за џепове. При-
пада типу хаљетака са суженим леђима.
Непознато место, крај ХIХ века, инв. број 
Е1718

Димензије: дужина 88 цм, дуж. рукава 47 цм, 
шир. рукава 19 цм

63. КОЖУХ „КОЖУВ“
Зимски део одеће само удатих жена, без рука-
ва. Дужине је до половине бедара. Састављен 
је од леђног равног комада јагњеће коже и 
две предње полекрила која су у доњем делу 
проширена тако да се уз помоћ кожне тра-
ке везивао на леђима. Тако заврнути угло-
ви пешева имали су крзно окренуто споља. 
Украшавање је изведено уметањем црних 
пруга на предњим пешевима.
Непознато место, крај ХIХ и почетак ХХ 
века, инв. број Е1724
Димензије: дужина 84 цм

64. ЗУБУН „ЗАБ’Н, З’Б’Н“
Женски хаљетак отвореног типа, без ру-
кава од жуте „турске свиле“ са црним и 
белоцрвеним пругама. Пуњен је памуком 
и прошиван ручно. Постављен је обичним 
белим платном. Крој: леђа и предње поле 
су од равног комада, а бочне стране су косо 
кројене и хаљетку дају већу ширину у доњем 
делу. На бочним странама су усечени џепови 
опшивени жутим свиленим гајтаном. Око 
врата је овалан изрез са усправном малом 
јачицом од 3,5 цм. На грудима је срцолики 
отвор украшен са две веће и три мање срме-
не плетенице, везом „колчасте шевуљке“ и 
срменим зејтиницама на јачици и на груди-
ма. Копча се уз помоћ пет срмених пуцета 
са црвеним коралом у средини. Постоји и 
скривено закопчавање на три копче. Срмени 
украси на грудима су нашивени на памучни 
жути гајтан.
Околина Беле Паланке, 1892. год., инв. број 
Е973
Димензије: дужина 125 цм, ширина 290 цм

65. ЗУБУН „ЗАБ’Н, З’Б’Н“
Женски хаљетак отвореног типа, без рука-
ва, израђен од плавог рипсаног материјала, 
пуњен је памуком и прошиван. Постављен 
је плавим памучним платном. Крој: леђа и 
предње поле су од равног комада, а на бочним 
странама су уметнути клинови, који хаљетку 
у доњем делу дају већу ширину. На бочним 
странама су косо прорезани џепови опшиве-
ни црним вуненим гајтаном. Изрез око врата 
је овалан и на грудима прелази у срцолики, 
украшен нашивањем три реда свиленог црног 
гајтана, плетенице, веза „колчасте шевуљке“ 
и зејтиницама у угловима. Копчање је скри-
вено испод наглашене десне горње ивице на 
две копче. Изрези за руке и ивице зубуна су 
опшивени вуненим гајтаном.



61НАРОДНА НОШЊА У ВИСОКУ И ГОРЊЕМ ПОНИШАВљУ...

Село Крупац, 40их год. ХХ века, инв. број 
Е2658
Димензије: дужина 83 цм, ширина 170 цм

66. ЗУБУН „ЗАБ’Н, З’Б’Н“
Женски хаљетак отвореног типа, без рука-
ва, израђен од црног свиленкастог рипсаног 
материјала са утканим свиленим листовима, 
пуњен је памуком и прошиван. Постављен 
је белим памучним платном. Крој: леђа и 
предње поле су од равног комада, а на боч-
ним странама су уметнути клинови, који 
хаљетку у доњем делу дају већу ширину. На 
бочним странама су косо прорезани џепови 
опшивени црним свиленим гајтаном. Изрез 
око врата је овалан и на грудима прелази у 
срцолики, украшен нашивањем љубичастог 
ланчића од свиле, четири реда гајтана, везом 
„колчасте шевуљке“ са зејтиницама у угло-
вима. Копчање је скривено испод наглаше-
не десне горње ивице на две копче. Изрези 
за руке су опшивени црним, а ивице зубуна 
љубичастим свиленим гајтаном.
Село Барје Чифлик, половина ХХ века, инв. 
број Е2606
Димензије: дужина 97 цм, ширина 206 цм

67. ЗУБУН „ЗАБ’Н, З’Б’Н“
Женски хаљетак отвореног типа, без рука-
ва, израђен од тегет крепсатена, пуњен је 
памуком и прошиван. Постављен је белим 
памучним платном. Крој: леђа и предње поле 
су од равног комада, а на бочним странама 
су уметнути клинови, који хаљетку у доњем 
делу дају већу ширину. На бочним стра-
нама су косо прорезани џепови опшивени 
црним свиленим гајтаном. Изрез око врата 
је овалан и на грудима прелази у срцоли-
ки, украшен нашивањем три реда сребрног 
срменог гајтана, срмене плетенице, везом и 
зејтиницама у угловима. Копчање је скриве-
но испод наглашене десне горње ивице на 
три копче. Изрези за руке и ивице зубуна су 
опшивене црним свиленим гајтаном.
Непознато место, прва половина ХХ века, 
инв. број Е983
Димензије: дужина 98 цм, ширина 200 цм

68. ЗУБУН „ЗАБ’Н, З’Б’Н“
Женски хаљетак отвореног типа, без рукава, 
израђен од црног рипса са утканим жутим и 
црвеним пругама, пуњен је памуком и про-
шиван. Постављен је белим памучним плат-
ном. Крој: леђа и предње поле су од равног 
комада, а на бочним странама су уметнути 
клинови, који хаљетку у доњем делу дају 
већу ширину. На бочним странама су косо 
прорезани џепови опшивени црним вуне-
ним гајтаном. Изрез око врата и на груди-

ма је овалан, машински прошиван жутим 
концем. На грудима је горња десна ивица 
наглашена прошивањем жутог конца у цик
цак. Копчање је скривено. Изрези за руке су 
опшивени црним вуненим, а ивице зубуна 
вуненим гајтаном бордо боје.
Непознато место, прва половина ХХ века, 
инв. број Е485
Димензије: дужина 96 цм, ширина 216 цм

69.  ЗУБУН „ЗАБ’Н, З’Б’Н“
Женски хаљетак отвореног типа, без рука-
ва, израђен од браон рипсаног материјала са 
утканим жутим пругама, пуњен је памуком 
и прошиван. Постављен је белим памучним 
платном. Крој: леђа и предње поле су од рав-
ног комада, а на бочним странама су уметну-
ти клинови, који хаљетку у доњем делу дају 
већу ширину. На бочним странама су косо 
прорезани џепови опшивени црним вуне-
ним гајтаном. Изрез око врата и на грудима 
је овалан, украшен машинским штеповањем 
жутим концем у цикцак. Копчање је скри-
вено испод наглашене десне горње ивице. 
Изрези за руке и ивице зубуна су опшивене 
вуненим гајтаном црне боје.
Село Завој, половина ХХ века, инв. број 
Е2665
Димензије: дужина 92 цм, ширина 196 цм

70. ЗУБУН „ЗАБ’Н, З’Б’Н“
Женски хаљетак отвореног типа, без ру-
кава, израђен од тамноплавог памучног 
материјала са светлобраон и белим пругама, 
пуњен је памуком и прошиван. Постављен 
је белим памучним платном. Крој: леђа и 
предње поле су од равног комада, а на боч-
ним странама су уметнути клинови, који 
хаљетку у доњем делу дају већу ширину. На 
бочним странама су косо прорезани џепови 
опшивени свиленим љубичастим гајтаном. 
Око врата је овалан изрез који на грудима 
прелази у срцолики, украшен са четири реда 
свиленог црног гајтана, нашивеном плетени-
цом од гајтана, везом и зејтиницама од ис-
тог гајтана. Копчање је скривено испод на-
глашене горње десне ивице. Изрези за руке 
су опшивени љубичастим вуненим, а ивице 
зубуна вуненим гајтаном црне боје.
Село Велика Лукања, 1948. год., инв. број 
Е1186
Димензије: дужина 96 цм, ширина 216 цм

71. ЗУБУН „ЗАБ’Н, З’Б’Н“
Женски хаљетак отвореног типа, без рукава, 
израђен од памучног плавог материјала са 
утканим браон и белим пругама, пуњен је 
памуком и прошиван. Постављен је белим 
памучним платном. Крој: леђа и предње поле 
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су од равног комада, а на бочним странама су 
уметнути клинови, који хаљетку у доњем делу 
дају већу ширину. На бочним странама су 
косо прорезани џепови опшивени црним ву-
неним гајтаном. Изрез око врата и на грудима 
је овалан, украшен машинским штеповањем 
жутим концем у цикцак. Копчање је скри-
вено испод наглашене десне горње ивице. 
Изрези за руке и ивице зубуна су опшивене 
вуненим гајтаном црне боје.
Село Извор, половина ХХ века, инв. број 
Е2650
Димензије: дужина 90 цм, ширина 208 цм

72. ЗУБУН „МОКРО КАДИВЕ“
Женски хаљетак отвореног типа, без рукава, 
израђен од светлобраон плишаног сомота 
„мокро кадиве“, пуњен је памуком и проши-
ван. Постављен је белим памучним платном. 
Крој: леђа и предње поле су од равног кома-
да, а на бочним странама су уметнути кли-
нови, који хаљетку у доњем делу дају већу 
ширину. На бочним странама су косо проре-
зани џепови опшивени вуненим љубичастим 
гајтаном. Око врата је овалан изрез који 
на грудима прелази у срцолики, украшен 
нашивањем љубичастог свиленог гајтана у 
три реда, нашивеном плетеницом од гајтана, 
везом „колчасте шевуљке“ и зејтиницама у 
угловима од истог гајтана. Копчање је скри-
вено испод наглашене горње десне ивице. 
Изрези за руке и ивице зубуна су опшивене 
вуненим гајтаном љубичасте боје.
Село Црвенче, 40их год. ХХ века, инв. број 
Е2671
Димензије: дужина 91 цм, ширина 200 цм

73. ЗУБУН „МОКРО КАДИВЕ“
Женски хаљетак отвореног типа, без рука-
ва, израђен од љубичастог плишаног сомота 
„мокро кадиве“, пуњен је памуком и проши-
ван. Постављен је белим памучним платном. 
Крој: леђа и предње поле су од равног кома-
да, а на бочним странама су уметнути клино-
ви, који хаљетку у доњем делу дају већу ши-
рину. На бочним странама су косо прорезани 
џепови опшивени вуненим љубичастобордо 
гајтаном. Око врата је овалан изрез који 
на грудима прелази у срцолики, украшен 
нашивањем црног свиленог гајтана у три 
реда, нашивеном плетеницом од гајтана, 
везом „колчасте шевуљке“ и зејтиницама у 
угловима од истог гајтана. Копчање је скри-
вено испод наглашене горње десне ивице. 
Изрези за руке и ивице зубуна су опшивене 
вуненим гајтаном љубичасте боје.
Село Завој, половина ХХ века, инв. број 
Е2667
Димензије: дужина 90 цм, ширина 190 цм

74. ЗУБУН „МОКРО КАДИВЕ“
Женски хаљетак отвореног типа, без рука-
ва, израђен од тегет плишаног сомота „мо-
кро кадиве“, пуњен је памуком и прошиван. 
Постављен је белим памучним платном. 
Крој: леђа и предње поле су од равног ко-
мада, а на бочним странама су уметнути 
клинови, који хаљетку у доњем делу дају 
већу ширину. На бочним странама су косо 
прорезани џепови опшивени црним вуне-
ним гајтаном. Изрез око врата и на грудима 
је овалан украшен машинским штеповањем 
жутим концем у цикцак. Копчање је скри-
вено испод наглашене горње десне ивице. 
Изрези за руке су опшивени црним вуне-
ним, а ивице зубуна вуненим гајтаном бор-
до боје.
Село Завој, половина ХХ века, инв. број 
Е2667
Димензије: дужина 95 цм, ширина 234 цм

75.  ЗУБУН „МОКРО КАДИВЕ“
Женски хаљетак отвореног типа, без рука-
ва, израђен од љубичастог плишаног сомота 
„мокро кадиве“, пуњен је памуком и проши-
ван. Постављен је белим памучним платном. 
Крој: леђа и предње поле су од равног кома-
да, а на бочним странама су уметнути клино-
ви, који хаљетку у доњем делу дају већу ши-
рину. На бочним странама су косо прорезани 
џепови опшивени црним вуненим гајтаном. 
Око врата је овалан изрез који на грудима 
прелази у срцолики, украшен нашивањем 
сребрним срменим гајтаном у виду ланчића, 
везом „колчасте шевуљке“ и зејтиницама у 
угловима од истог гајтана. Копчање је скри-
вено испод наглашене горње десне ивице. 
Изрези за руке и ивице зубуна су опшивене 
вуненим гајтаном црне боје.
Село Барје Чифлик, половина ХХ века, инв. 
број Е2602
Димензије: дужина 96 цм, ширина 210 цм

76. ЗУБУН „МОКРО КАДИВЕ“
Женски хаљетак отвореног типа, без рукава, 
израђен од црног плишаног сомота биљног 
дезена „мокро кадиве“ (белим тачкицама су 
нацртани листови), пуњен је памуком и про-
шиван. Постављен је белим памучним плат-
ном. Крој: леђа и предње поле су од равног 
комада, а на бочним странама су уметнути 
клинови, који хаљетку у доњем делу дају 
већу ширину. На бочним странама су косо 
прорезани џепови опшивени црним свиле-
ним гајтаном. Око врата је овалан изрез који 
на грудима прелази у срцолики, украшен 
нашивањем свиленог црног ланчића и чети-
ри реда љубичастог гајтана, везом „колчасте 
шевуљке“ и зејтиницама у угловима од истог 
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гајтана. Копчање је скривено испод наглаше-
не горње десне ивице. Изрези за руке су оп-
шивени црним, а ивице зубуна љубичастим 
свиленим гајтаном.
Село Велика Лукања, 1950. год., инв. број 
Е1794
Димензије: дужина 93 цм, ширина 200 цм

77. ЗУБУН „ПРЕЛИВЕНО КАДИВЕ“
Женски хаљетак отвореног типа, без рукава, 
израђен од зеленог плишаног сомота „прели-
вено кадиве“, пуњен је памуком и прошиван. 
Постављен је белим памучним платном. Крој: 
леђа и предње поле су од равног комада, а на 
бочним странама су уметнути клинови, који 
хаљетку у доњем делу дају већу ширину. На 
бочним странама су косо прорезани џепови 
опшивени наранџастим вуненим гајтаном. 
Око врата је овалан изрез који на грудима 
прелази у срцолики, украшен нашивањем 
три реда срмених плетеница и једним срме-
ним ланцем са зејтиницама у угловима од 
истог гајтана. Копчање је скривено испод на-
глашене горње десне ивице. Изрези за руке 
и ивице зубуна су опшивени наранџастим 
вуненим гајтаном.
Село Рсовци, половина ХХ века, инв. број 
Е1162
Димензије: дужина 88 цм, ширина 200 цм

78.  ЗУБУН „ЗИМСКИ“
Женски хаљетак са дугим рукавима, отворе-
ног типа, израђен од плавог памучног платна 
са утканим жутим танким линијама, пуњен 
је памуком и прошиван. Постављен је белим 
памучним платном. Крој: леђа и предњи де-
лови су од равног комада, а бочним страна-
ма су косо укројене и хаљетку у доњем делу 
дају већу ширину. Рукави су равно укројени 
и завршавају се разрезом са унутрашње стра-
не, који је опшивен црним вуненим гајтаном, 
а закопчава се са три дугмета и гајтанске ом-
чице. Изрез око врата и на грудима је овалан, 
украшен нашивањем свиленог црног гајтана 
и везом „колчасте шевуљке“. У горњем делу 
копчање је скривено испод наглашене ивице, 
а у доњем делу се зубун закопчава дугмадима 
и гајтанским омчицама.
Непознато место, крај ХIХ и почетак ХХ 
века, инв. број Е2612
Димензије: дужина 107 цм, ширина 236 цм, 
дуж. рукава 52 цм, шир. рукава 19 цм

79. ПАМУКЛИЈА
Женски горњи хаљетак израђен од плавог 
памучног платна дезенираног уздужним тан-
ким белим линијама и мало крупнијим белим 
тачкицама, без рукава. Пуњена је памуком и 
прошивана. Постављена је белим платном. 

Састоји се из предњих деловакрила која се 
копчају уз помоћ једне кукице која недостаје 
и равно пуштених леђа. Дуга до испод 
појаса. На грудима је украшена нашивањем 
бордо плишаног сомота. Десна горња ивица 
је наглашена као код зубуна и украшена ма-
шинских штеповањем жутим концем. Изрез 
око врата и на грудима је овалан, украшен 
штеповањем цикцак жутим концем.
Непознато место, половина ХХ века, инв. 
број Е2614
Димензије: дужина 56 цм, ширина 46 цм

80. ЈЕЛЕК
Женски горњи хаљетак отвореног типа, без 
рукава, од браон дезенираног плиша, кратак 
– дуг до струка. Постављен је белим платном. 
Крој: леђа и предње поле су од равног кома-
да, а бочне стране су два мала комада плиша 
која наглашавају струк. Изрез око врата је 
овалан и на грудима прелази у срцолики, оп-
шивен са три реда црног вуненог гајтана, ве-
зом и зејтиницама од истог гајтана. Копчање 
је скривено испод гајтанског веза на грудима 
на три копче.
Село Велика Лукања, половина ХХ века, 
инв. број Е1053
Димензије: дужина 50 цм, ширина 46 цм

81. ЈЕЛЕК
Женски горњи хаљетак отвореног типа, без 
рукава, од тамноплавог плиша са мат цветним 
дезеном, кратак – дуг до струка. Постављен је 
белим платном. Крој: леђа и предње поле су 
од равног комада, а бочне стране су два мала 
комада плиша која наглашавају струк. Изрез 
око врата је овалан и на грудима прелази у 
срцолики, опшивен са три реда браон свиле-
ног гајтана и ланчића, везом и зејтиницама 
од истог гајтана. Копчање је скривено ис-
под гајтанског веза на грудима на две копче. 
Јелек чини целину са сукњом Е1170.
Село Рудиње, 1950. год, инв. број Е1171
Димензије: дужина 45 цм, ширина 44 цм

82. ПОЈАС „ТКАНИЦА“
Женски појас – тканица опасиван је преко 
сукна или зубуна. Ткан је од разних боја са 
уским пругама. Основа за ткање појаса је од 
црвене вунене пређе, а пруге су црвене, жуте, 
розе, беле и црне.
Непознато место, почетак ХХ века, инв. број 
Е1408
Димензије: дужина 733 цм, ширина 4,5 цм

83. ПОЈАС „ТКАНИЦА“
Женски појас – тканица опасиван је преко 
сукна или зубуна. Ткан је од вунене пређе 
разних боја, претежно црвене, са уским пру-
гама жуте, зелене, црнобеле и розе вуне.
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Пирот, почетак ХХ века, инв. број Е913
Димензије: дужина 214 цм, ширина 4,5 цм

84. ПОЈАС „ТКАНИЦА“
Женски појас – тканица опасиван је преко 
сукна или зубуна. Ткан је од вуне разних боја 
са уским пругама. Основа за ткање појаса је 
црна вунена пређе, а пруге су црвене, жуте, 
розе, беле, зелене и црне.
Село Велика Лукања, 40их год. ХХ века, 
инв. број Е1035
Димензије: дужина 506 цм, ширина 4 цм

85. ПОЈАС „ТКАНИЦА“
Женски појас – тканица опасиван је преко 
сукна или зубуна. Ткан је од вунене пређе 
разних боја, претежно црвене, са уским пру-
гама жуте, зелене и црне боје.
Непознато место, прва половина ХХ века, 
инв. број Е773
Димензије: дужина 185 цм, ширина 3,5 цм

86. ПОЈАС „КОЛАН“
Женски појас – колан је израђен од црног 
плиша и постављен белом кожом. Кожни 
крајеви су завршени у шпиц. Појас је на пли-
шаном лицу украшен нашивањем срменог 
танког гајтана уз ивице и по средини правећи 
геометријске орнаменте „колчасте шевуљке“.
Село Држина, крај ХIХ века, инв. број 
Е1828
Димензије: дужина 75 цм, ширина 3,8 цм

87. ПОЈАС „ЛЕДЕН КОЛАН“
Женски појас „леден колан“ је израђен од 
тканице – вунене пређе разних боја на коју 
је нашивено три хоризонтална реда турских 
ситних парица, тако да се не види позадина. 
Копчање је помоћу две металне кукице и 
шнале која недостаје.
Село Сопот, крај ХIХ века, инв. број Е1852
Димензије: дужина 70 цм, ширина 4 цм

88. ПОЈАС „ЛЕДЕН КОЛАН“
Женски појас „леден колан“ је израђен од 
црног плиша и постављен браон кожом. 
Ивице појаса су опшивене зеленом кожом. 
Појас је завршен крајевима у шпиц који су 
током времена били оштећени и опшиве-
ни памучним дезенираним платном. Ко-
лан је украшен полагањем срмених нити 
на картон, нашивањем металних шљокица 
причвршћених тордираном жицом и везом 
белих стаклених перлица на картон у облику 
цвета с пет латица. Таквих цветова има де-
вет, распоређени су између десет ромбова од 
срмених нити.
Непознато место, крај ХIХ века, инв. број 
Е1855
Димензије: дужина 94 цм, ширина 4,5 цм

89. ПРЕГАЧА „ПРЕСТИЛКА“
Прегача правоугаоног облика ткана од беле 
основе и зелене потке. У горње пресавијене 
углове су ушивени вунени гајтани који су 
опасивани око појаса. Ивице прегаче су оп-
шивене црним плишом ширине 4 цм, затим 
је према унутрашњости нашивена златаста 
трака шир. 2,5 цм и црна памучна чипка шир. 
2,5 цм. У пољу прегаче је везом „на пребир 
жица“ дебљим вуненим нитима извезена 
једна изнад друге слика „птице на грани са 
цвећем“. Боје које су коришћене за вез су 
следеће: розе, јаркоцрвена, бордо, вино боја, 
црна, плава, жута, зелена и сива. У деловима 
веза где је коришћена сива боја уметнуте су 
срмене жице.
Село Рсовци, око 1880. год., инв. број Е1583
Димензије: 40 х 72,5 цм

90. ПРЕГАЧА „ПРЕСТИЛКА“
Прегача је правоугаоног облика, састављена 
од две поле ручно, иглом и концем. Ткана је 
на домаћем разбоју „на пребир“. Основа је 
црна, а потка је од памучних нити светложу-
те, окер, зелене и љубичасте боје у виду вер-
тикалних пруга на прегачи. У појасу је пре-
гача завршена уском траком чији су крајеви 
везивани око појаса. Десна трака појаса је 
краћа, а лева дужа се опасивала. Прегача је 
порубљена.
Село Височка Ржана, крај ХIХ века, инв. број 
Е1657
Димензије: 45 х 64 цм

91. ПРЕГАЧА „ПРЕСТИЛКА“
Прегача правоугаоног облика израђена од 
црне лито тканине. Три стране су оплетене 
памучним светлобраон концем. Украшена је 
везом покрстица у доњем делу краће стра-
не биљним орнаментом, испод ког је права 
линија од покрстица са крстићем у средини. 
Боје су: жута, црвена, бордо, браон, зелена, 
ружичаста, плава и сива. Горња ивица прега-
че је пресавијена и кроз њу је уметнут појас, 
чији се леви крак опасивао око струка и за-
копчавао дугметом на десној страни.
Непознато место, почетак ХХ века, инв. број 
Е1604
Димензије: 50 х 68 цм

92. ПРЕГАЧА „ПРЕСТИЛКА“
Прегача правоугаоног облика израђена од 
танке црне лито тканине. Ручно је порубљена. 
У горњем делу је на десној страни пришиве-
но дугме, а на левој је зашивен ткани појас 
који је опасиван око струка. Без украса је.
Непознато место, прва половина ХХ века, 
инв. број Е1655
Димензије: 39,5 х 61 цм
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93. ПРЕГАЧА „ПРЕСТИЛКА“
Прегача правоугаоног облика израђена 
од танке црне лито тканине. Краће стра-
не су порубљене машински. Украшена је 
нашивањем плетеног ланчића у виду цик
цак линије која на врховима има пет крако-
ва. Ланчићи су плетени од жутог и плавог 
памучног конца. У горњем делу прегаче је 
с леве стране ушивен појас који је опасиван 
око струка а закопчаван на десну страну дуг-
метом и петељком.
Непознато место, почетак ХХ века, инв. број 
Е955
Димензије: 41,5 х 73 цм

94. ПРЕГАЧА „ПРЕСТИЛКА“
Прегача је правоугаоног облика, састављена 
од две „поле“ машински. Ткана је „сас пре-
бир“ од црне основе и потке у црвеној, 
зеленој, розе, сивој и плавој боји. Шаре су 
постављене вертикално у виду пруга. У 
горњем делу је завршена појасом чији су 
крајеви служили за везивање.
Села ОрљаЦероваШугрин, прва половина 
ХХ века, инв. број Е619
Димензије: 64 х 66 цм

95. ПРЕГАЧА „КЕЦЕљА“
Кецеља је састављена машински од три 
комада синтетичког материјала црне боје. 
Порубљена је машински. На горњу ивицу су 
нашивене траке које су везиване око појаса, 
позади. У горњем десном углу на кецељи је 
нашивен џеп.
Село Крупац, половина ХХ века, инв. број 
Е2655
Димензије: 60 х 100 цм

96. СУКЊА „ВУТАРКА“
Сукња је израђена од једног комада танке 
бордо лито тканине кроз коју је проткана 
браон вунена пређа. Сукња је састављена у 
облику прстена и набрана у струку у виду 
фалти. Уз доњи руб је нашивена цикцак 
украсна сребрнаста трака. Закопчавана је ме-
талном траком.
Село Велика Лукања, половина ХХ века, 
инв. број Е2776
Димензије: дужина 60 цм, ширина 220 цм

97. СУКЊА „ВУТАРКА“
Сукња плетена на две игле од вуне браон боје 
(„фарбано орејаво“) од четири полецвикле, 
дужине испод колена. Поле су заплетене од 
доње ивице према струку и уз смањивање 
бодова. У струку је уплетен вунени гајтан од 
исте вуне којим се сукња везивала.
Село Покровеник, 1955. год., инв. број 
Е1156
Димензије: дужина 66 цм, ширина 93 цм

98. СУКЊА
Женски хаљетак, дужине испод колена, 
израђена од тамноплавог плиша мат биљног 
дезена. Кројена је од три правоугаона кома-
да, састављена по дужини у облику прстена и 
набрана у струку, где је ушивен појас шир. 2 
цм од истог материјала. Копчање је уз помоћ 
друкера, а сукња је у задњем делу отворена 
целом дужином. Ношена је у комбинацији са 
јелеком од истог материјала Е1171.
Село Рудиње, 1950. год., инв. број Е1170
Димензије: дужина 56 цм, ширина 190 цм

99. ЧАРАПЕ
Плетене на пет игала од небојене беле вуне-
не пређе, кратке. Плетене су правим или клот 
бодом, а започете су од стопала црвеном ву-
неном пређом. Шаране су уплитањем вунене 
пређе разних боја на пети и предњој страни 
стопала при врховима прстију, а орнамент су 
цветни венчићи.
Пирот, крај ХIХ и почетак ХХ века, инв. број 
Е1249
Димензије: дуж. грла 17,5 цм, обим грла 22 
цм, дуж. стопала 23 цм

100. ЧАРАПЕ
Плетене на пет игала од небојене беле вуне-
не пређе, дужине до половине листова. Пле-
тене су правим или клот бодом, а заплетене 
од стопала црвеном вуненом пређом, као и 
пета. Шаране су везом покрстица од памуч-
них нити. На предњој страни стопала при 
врховима прстију је низ од два груписана 
цветића. Везиване су вуненим гајтаном да не 
би спадале.
Непознато место, почетак ХХ века, инв. број 
Е1358
Димензије: дуж. грла 21,5 цм, обим грла 21 
цм, дуж. стопала 22 цм

101. ЧАРАПЕ
Плетене на пет игала од домаће црне вунене 
пређе, дужине до листова. Заплетене су од 
стопала и плетене правим или клот бодом. 
Шаране су уплитањем вунене пређе разних 
боја. На предњој страни стопала при врхови-
ма прстију је букет од три цветића „јагличће“, 
док су на пети два цвета. Грло је завршено 
преплитајем бодова.
Пирот, крај ХIХ века, инв. број Е1262
Димензије: дуж. грла 19 цм, обим грла 25 цм, 
дуж. стопала 24 цм

102. ЧАРАПЕ
Плетене на пет игала од домаће црне вуне-
не пређе, дужине до листова. Заплетене су 
од грла и плетене правим или клот бодом. 
Шаране су уплитањем вунене пређе разних 
боја. Врхови прстију су од осталог дела сто-
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пала одвојени венчићем од четири цветића. 
На горњој страни стопала су „ђулови“ са 
пупољцима и листовима, а на пети је „ја
гличка“. Чарапе су везиване вуненим гајта
ном да не би спадале.
Село Блато, 20их год. ХХ века, инв. број 
Е1375
Димензије: дуж. грла 20 цм, обим грла 25 цм, 
дуж. стопала 23 цм

103. ЧАРАПЕ
Плетене на пет игала од домаће црне вунене 
пређе, дужине до колена. Заплетене су од сто-
пала и плетене правим или клот бодом. Шаране 
су везом покрстица од памучних нити разних 
боја ка предњој страни стопала, два цвета са 
листовима. Везиване су се вуненим гајтаном.
Непознато место, 40их год. ХХ века, инв. 
број Е1301
Димензије: дуж. грла 33 цм, обим грла 25 цм, 
дуж. стопала 24,5 цм

104. ЧАРАПЕ
Плетене на пет игала од домаће црне вуне-
не пређе, дужине до колена. Заплетене су од 
стопала и плетене правим или клот бодом, 
а грлиште је плетено бодом „на мали сме-
тови“. Уплитањем четири различите вунене 
пређе на пети и горњем делу стопала је изве-
дена стилизација лептирића у низовима, а у 
доњем делу стопала су квадратићи у цикцак 
линији. Чарапе су везиване вуненим гајтаном 
да не би спадале.
Непознато место, половина ХХ века, инв. 
број Е1352
Димензије: дуж. грла 28 цм, обим грла 23 цм, 
дуж. стопала 25 цм

105. НАГЛАВЦИ
Женски наглавци представљају недовршену 
чарапу, код које је исплетено само стопало 
на пет игала од беле небојене вунене пређе, 
правим или клот бодом. Шаране су везом 
покрстица на предњој страни стопала, при 
врховима прстију и на пети, правећи цветни 
мотив. На месту одакле би требало да се на-
стави плетење грла је уплетен бели конац.
Село Велика Лукања, 30их год. ХХ века, 
инв. број Е1027
Димензије: дужина стопала 23 цм

106. ОПАНЦИ
Пресни опанци од нештављене свињске 
коже. С коже није одстрањено крзнодлака, 
већ је окренуто споља. На претходно ису-
шеном и добро одмереном комаду коже је 
остављан мали правоугаоник који је чинио 
врх опанка. По дужим ивицама правоугаони-
ка је прошивен канап од кучине кроз рупице 
избушене шилом. Уз помоћ тог канапа опанак 

је причвршћиван за ногу. Да се не би кожа са-
сушила и збрчкала у опанак је стављано не-
колико очишћених клипова кукуруза.
Непознато место, крај ХIХ века, инв. број 
Е1833
Димензије: дужина око 23 цм

107. ОПАНЦИ
Пресни опанци од нештављене свињске 
коже. С коже је ошишана длака и тај део је 
окренут споља. На претходно исушеном и 
добро одмереном комаду коже је остављан 
мали правоугаоник који је чинио врх опанка. 
По дужим ивицама правоугаоника је про-
шивен канап од кучине кроз рупице избу-
шене шилом. Уз помоћ тог канапа опанак је 
причвшћиван за ногу. Опанци су направљени 
за потребе КУДа „Први мај“.
Село Пољска Ржана, 80их год. ХХ века, инв. 
број Е2608
Димензије: дужина око 24 цм

108. ОПАНАК
Женски опанак од штављене говеђе коже 
тзв. „црвени опанак“ или „црвењаш“. На ис
кројеној кожи, углавном већој од стопала, на 
калупу, шилом се праве рупе да би се лакше 
провлачила кожна опута. На прсте се ставља 
„премет“ који везује стране опанка и покрива 
само прсте. Кроз средину опанка, изнад и ис-
под премета се провлачи преплет у два реда. 
Кроз опуту је на неколико места провучена 
кожна трака (укрштена на стопалу) која је 
служила да причврсти опанак за ногу. Опан-
ци се раде на калупу који је исти за обе ноге. 
Сачуван је само један опанак.
Непознато место, почетак ХХ века, инв. број 
Е1843
Димензије: дужина око 24 цм

109. ОПАНЦИ
Женски ђоновски опанак од штављене говеђе 
коже црне боје. Када се ђон искроји према ша-
блону, формира се на калупу док је још влажан. 
Шије се опутом од исте коже која се провлачи 
кроз рупице направљене шилом. На предњи 
део опанка се ставља „премет“, тј. црни и 
црвени танки каишчићи који су међусобно 
преплетени тако да везују обе стране опанка. 
Кроз средину се провлачи „преплет“ у обли-
ку плетенице, тзв. „проста лозица“, на коју се 
надовезује омчаплетеница од танких кожица. 
У задњем делу опанка је у неколико редова 
урађен преплет који се завршава „лесицом“, 
тј. каишом којим се опанак копча око чланака, 
са стране на металну копчу.
Непознато место, 20их год. ХХ века, инв. 
број Е1844
Димензије: дужина око 26 цм
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110. ИГЛА „КОНЂУША“
Накит за главу, масивне биконичне главе, гу-
сто посута ситним гранулама, са филигран-
ским обручем по средини и у доњем делу 
главе, а у подножју пуцета венчић од крупних 
гранула. Средишње велике грануле су уокви-
рене филигранским обручем. Врх се купасто 
завршава навојима филигранске жице.
Сребро, ливење, гранулација, филигран.
Околина Пирота, ХVIIIХIХ век, инв. број 
Е1923
Димензије: дужина 31 цм

111. ИГЛА „КОНЂУША“
Накит за главу, масивне биконичне главе, гу-
сто посута ситним гранулама, са филигран-
ским обручем по средини и у доњем делу 
главе, а у подножју пуцета венчић од круп-
них гранула. Велике грануле су испуњене 
стакленом пастом црвене и зелене боје. Врх 
се купасто завршава навојима филигранске 
жице.
Сребро, ливење, гранулација, филигран.
Околина Пирота, ХVIIIХIХ век, инв. број 
Е1922
Димензије: дужина 25 цм

112. ИГЛА „СЕДМОПЕРКА“
Накит за главу, са седам пера, зракасто разу
ђеног обода, са три лоптасте грануле и ста-
кленом пастом плаве боје у средини. Украси 
на перима су филигрански цветићи и дво-
струки обручи испод великих гранула.
Сребро, стаклена паста, ливење, гранулација, 
филигран
Добри Дол, ХVIIIХIХ век, инв. број Е1929
Димензије: дужина 20 цм

113. ПАФТЕ
Стреласта, гломазна копча правоугаоних 
крила завршених крајева у шпиц цветне 
орнаментике са испупченим медаљоном у 
средини сваког крила. Средина – цвет пафте 
овалног облика украшена истим орнаментом 
и медаљоном. На левом крилу укуцана годи-
на 1880. Копчање уз помоћ куке.
Сребро, ливење, искуцавање.
Пирот, 1880. год., инв. број Е2009
Димензије: дужина 40,5 цм, ширина 15,7 цм

муШка ноШња

114. ШУБАРА „ТУПАЧА“
Мушка капа за покривање главе, благо 
шиљастог врха, израђена од кратко подши-
шаног јагњећег крзна црне боје. Врх капе 
је увучен унутра тако да је капа „тупа“. 
Унутрашњост капе је постављена крзном 
природно жућкасте боје.

Село Покровеник, 20е. године ХХ века, инв. 
број Е1155
Димензије: пречник 29 цм, висина 13 цм

115. ШУБАРА „ТУПАЧА“
Мушка капа за покривање главе, благо шиља
стог врха, израђена од кратко подшишаног 
јагњећег крзна, обојеног у тегет плаву боју. 
Врх капе је увучен унутра тако да је капа 
„тупа“. Унутрашњост капе је постављена 
де зе нираним платном, а обод је тегет тексас 
платно. Новије израде по угледу на старе 
шубаре.
Село Топли До, 80е. године ХХ века, инв. 
број Е2785
Димензије: пречник 25 цм, висина 13 цм

116. ШУБАРА „ТУПАЧА“
Мушка капа за покривање главе, благо 
шиљастог врха, израђена од кратко под-
шишаног јагњећег крзна, браон боје. Врх 
капе је увучен унутра тако да је капа „тупа“. 
Унутрашњост капе је постављена крзном 
природно жућкасте боје. Унутрашњи обод 
капе је браон трака од скаја. Новије израде 
по угледу на старе шубаре.
Село Гостуша, 90е. године ХХ века, инв. 
број Е2785
Димензије: пречник 25 цм, висина 13 цм

117. КОШУљА „ВЕНЧАНА“
Мушка кошуља са дугим рукавима од 
конопљаног платна (грснице). Крој: предњи 
и леђни део је један правоугаони комад плат-
на на којем је у средини направљен отвор за 
главу и груди, а на бочним странама су умет-
нути клинови који кошуљи дају већу шири-
ну. Рукави су широки, прави и завршавају се 
великим таслицама 14 х 35 цм. Копчају се уз 
помоћ једног дугмета. Изрез око врата је ова-
лан и на грудима прелази у отвор дужине 27 
цм у облику слова латиничног V. Овај изрез 
се копча на једно дугме.
Село Моклиште (Бела Паланка), око 1910. 
год., инв. број Е1098
Димензије: дужина 77 цм, ширина 152 цм, 
дуж. рукава 60 цм

118. КОШУљА „ДАРОВНА“
Мушка кошуља, недовршена израђена од 
конопљаног платна. Крој: предњи и леђни 
део су два равна комада, а на бочним стра-
нама су укројени клинови који кошуљи дају 
већу ширину. Нема изреза за врат и нема 
рукава.
Непознато место, 30их год. ХХ века, инв. 
број Е1109
Димензије: дужина 100 цм, ширина 174 цм
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119. КОШУљА
Мушка кошуља са дугим рукавима од лане-
ног платна. Крој: предњи и леђни део је један 
правоугаони комад платна на којем је у сре-
дини направљен отвор за главу и груди, а на 
бочним странама су ушивени клинови који 
кошуљи дају већу ширину. Око врата је ова-
лан изрез са уздигнутом јачицом од 3,5 цм. 
На грудима је дубоки разрез од 40 цм који је 
украшен нашивеним фалтама (по пет с обе 
стране изреза). Копчање је помоћу три дуг-
мета. Рукави су равни и широки и при дну 
набрани помоћу таслице, које се копчају на 
једно дугме.
Непознато место, 40их год. ХХ века, инв. 
број Е1201
Димензије: дужина 100 цм, ширина 160 цм, 
дуж. рукава 56 цм, шир. рукава 25 цм

120. КОШУљА
Мушка кошуља са дугим рукавима израђена 
од памучног ћенарног платна кроз које се 
провлаче свилене нити. Крој: предњи и леђни 
део је један велики правоугаони комад плат-
на на којем је у средини направљен отвор за 
главу, а бочне стране су са рукавима равно 
кројене и иду из једног дела. Изрез око врата 
је овалан, обрађен црном сатенском траком и 
оплетен концем. На грудима је дубок разрез 
оплетен свиленим танким концем, као и иви-
це рукава. Необичан крој кошуље.
Непознато место, почетак ХХ века, инв. број 
Е1102
Димензије: дужина 104 цм, ширина 200 цм, 
дуж. рукава 50 цм, шир. рукава 24 цм

121. КОШУљА
Мушка кошуља са дугим рукавима израђена 
од белог памучног ћенарног платна. Састав
љена је из леђног мањег и предњег већег 
правоугаоног платна који се спајају на раме-
нима преко двоструког комада ћенара. Рука-
ви су равни, не толико широки и неукројени, 
а завршавају се мањим таслицама. Изрез 
око врата је овалан, са мањом уздигнутом 
јачицом. На грудима је дубоки изрез обрађен 
са по две машински обрађене фалте, које 
сужавају предњи део у пределу струка.
Село Велика Лукања, половина ХХ века, 
инв. број Е1054
Димензије: дужина 75 цм, ширина 116 цм, 
дуж. рукава 51 цм, шир. рукава 21 цм

122. КОШУљА
Мушка кошуља са дугим рукавима израђена 
од белог памучног ћенарног платна. Састав
љена је из леђног мањег и предњег већег пра-
воугаоног платна који се спајају на рамени-
ма преко двоструког комада ћенара. Рукави 

су равни, не толико широки и неукројени, а 
завршавају се таслицама. Око врата је овалан 
изрез са јачицом на коју се наставља крагна. 
На грудима је дубоки изрез обрађен са две 
машински обрађене фалте, које сужавају 
предњи део у пределу струка.
Село Барје Чифлик, половина ХХ века, инв. 
број Е2662
Димензије: дужина 74,5 цм, ширина 126 цм, 
дуж. рукава 48 цм, шир. рукава 21 цм

123. ЧАКШИРЕ „БРЕВЕНЕЦИ“
Бревенеци су израђени од белог сукна. 
Састоје се из предњег дела „предњака“, 
задњег дела „седла“ или „подупине“ и нога-
вица. На предњем делу уместо џепова су два 
вертикална отвора „расцепке“ у дужини од 
18 цм, кроз које се видела кошуља. Ногавице 
у доњем делу са стране имају разрезе 20 цм, 
ради лакшег облачења. Разрези се затварају 
копчама. У горњем делу бревенека широко је 
подвијен руб кроз који се провлачио гајтан. 
Ови бревенеци имају плитак тур и допиру 
до испод појаса. Украшене су опшивањем 
црним вуненим гајтаном.
Село Височка Ржана, крај ХIХ века, инв. број 
Е1219
Димензије: дужина 98 цм

124. ЧАКШИРЕ „БРЕВЕНЕЦИ“
Бревенеци су израђени од белог сукна. 
Састоје се из предњег дела „предњака“, 
задњег дела „седла“ или „подупине“ и нога-
вица. На предњем делу уместо џепова су два 
вертикална отвора „расцепке“ у дужини од 
17 цм, кроз које се видела кошуља. Ногавице 
у доњем делу са стране имају разрезе 30 цм, 
ради лакшег облачења. Разрези се затварају 
копчама. У горњем делу бревенека широко је 
подвијен руб кроз који се провлачио гајтан. 
Ови бревенеци имају плитак тур и допиру 
до испод појаса. Украшене су опшивањем 
црним вуненим гајтаном.
Село Присјан, крај ХIХ века, инв. број 
Е1210
Димензије: дужина 105 цм

125. ДУГИ ЈЕЛЕК
Дуги јелек израђен од домаћег белог ваљаног 
сукна дужине до изнад чланака. Крој: леђа и 
две предње поле су три равна комада, док је 
на бочним странама укројен по један уметак 
„бочници“ који хаљетку дају већу ширину у 
доњем делу. Приликом ношења предње поле 
се нису закопчавале, већ су се само додири-
вале. На десној бочној страни је усечен џеп 
опшивен црним вуненим гајтаном. Хаљетак 
има округли изрез око врата и ниску јачицу. 
Свуда по ивицама је опшивен црним вуненим 
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гајтаном. С леве и, десне стране на грудима 
је изведен украс од истог гајтана „зејтинице“ 
у дужини од 21 цм, које су попуњене црном 
чојом.
Село Присјан, крај ХIХ, инв. број Е1221
Димензије: дужина 105 цм, ширина 250 цм

126. ДУГИ ЈЕЛЕК
Дуги јелек израђен од домаћег белог ваљаног 
сукна дужине до изнад чланака. Крој: леђа и 
две предње поле су три равна комада, док је 
на бочним странама укројен по један уметак 
„бочници“ који хаљетку дају већу ширину у 
доњем делу. Приликом ношења предње поле 
се нису закопчавале, већ су се само додири-
вале. На десној бочној страни је усечен џеп 
опшивен црним вуненим гајтаном. Хаљетак 
има округли изрез око врата и ниску јачицу. 
Свуда по ивицама је опшивен црним вуненим 
гајтаном. С леве и с десне стране на грудима 
је изведен украс од истог гајтана „зејтинице“ 
у дужини од 25 цм, које су попуњене црном 
чојом.
Село Височка Ржана, крај ХIХ, инв. број 
Е1220
Димензије: дужина 108 цм, ширина 290 цм

127. ДУГИ ЈЕЛЕК
Дуги јелек израђен од домаћег белог ваљаног 
сукна дужине до изнад чланака. Крој: леђа и 
две предње поле су три равна комада, док је 
на бочним странама укројен по један уметак 
„бочници“ који хаљетку дају већу ширину 
у доњем делу. При ношењу предње поле се 
нису закопчавале, већ су се само додирива-
ле. На десној бочној страни је косо усечен 
џеп опшивен дворедним црним вуненим 
гајтаном. Хаљетак има округли изрез око 
врата и ниску јачицу, украшену нашивањем 
пет редова црног гајтана, који се спушта 
на грудима. Свуда по ивицама је опшивен 
црним вуненим гајтаном. С леве и с десне 
стране на грудима је изведен украс од истог 
гајтана „зејтинице“ у дужини од 25 цм, које 
су попуњене црном чојом и плетеницом од 
истог гајтана. На десној поли у пределу стру-
ка је са спољашње стране нашивен мали џеп 
од истог сукна.
Пирот, почетак ХХ, инв. број Е2611
Димензије: дужина 100 цм, ширина 236 цм

128. КАБАНИЦА С КАПУљАЧОМ „ОПАНЏАК 
СА ГУГЛОМ“
Опанџак са гуглом је изразито сточар-
ски горњи и најдужи хаљетак, израђен од 
пунијег добро ваљаног мрког сукна. Без ру-
кава је. Кројена је из шест цвикли, тако да су 
између предњег и задњег дела, на раменима, 
уметнути клинови који се шире према доњем 

делу у кружни облик. Са унутрашње стране у 
пределу појаса се налазе џепови. Спреда под 
вратом се закопчава уз помоћ металне куки-
це. На задњем делу је у пределу врата додата 
капуљача – гугла. Цели опанџак је по ивица-
ма опточен белим вуненим гајтаном.
Непознато место, почетак ХХ века, инв. број 
Е905
Димензије: дужина 116 цм, ширина 306 цм, 
вис. капуљаче 47 цм

129. КАБАНИЦА С КАПУљАЧОМ „ОПАНЏАК 
СА ГУГЛОМ“
Опанџак са гуглом је изразито сточар-
ски горњи и најдужи хаљетак, израђен од 
пунијег добро ваљаног мрког сукна. Без ру-
кава је. Кројена је из шест цвикли, тако да су 
између предњег и задњег дела, на раменима, 
уметнути клинови који се шире према доњем 
делу у кружни облик. Са унутрашње стране у 
пределу појаса се налазе џепови. Спреда под 
вратом закопчава се на замку „пекљу“ и дуг-
ме „запонак“. На задњем делу је у пределу 
врата додата капуљача – гугла. Цели опанџак 
је по ивицама опточен белим и браон вуне-
ним гајтаном.
Непознато место, почетак ХХ века, инв. број 
Е905
Димензије: дужина 120 цм, ширина 273 цм, 
вис. капуљаче 49 цм

130. КАБАНИЦА С КАПУљАЧОМ „ОПАНЏАК 
СА ГУГЛОМ“
Опанџак са гуглом је изразито сточарски 
горњи и најдужи хаљетак, израђен од пунијег 
добро ваљаног белог и мрког сукна у виду 
квадрата. Без рукава је. Кројена је од шест 
цвикли, тако да су између предњег и задњег 
дела, на раменима, уметнути клинови који 
се шире према доњем делу у кружни облик. 
Спреда под вратом закопчава се на замку 
„пекљу“ и дугме „запонак“. На задњем делу 
је у пределу врата додата капуљача – гугла.
Непознато место, почетак ХХ века, инв. број 
Е910
Димензије: дужина 130 цм, ширина 268 цм, 
вис. капуљаче 52 цм

131. КАБАНИЦА С КАПУљАЧОМ „ОПАНЏАК 
СА ГУГЛОМ“
Опанџак са гуглом је изразито сточарски горњи 
и најдужи хаљетак, израђен од пунијег добро 
ваљаног мрког сукна. Без рукава је. Кројена је 
од шест цвикли, тако да су између предњег и 
задњег дела, на раменима, уметнути клинови 
који се шире према доњем делу у кружни об-
лик. Спреда под вратом закопчава се на зам-
ку „пекљу“ и дугме „запонак“. Уз доњи руб 
опанџака је нашивен вунени гајтан мрке боје.
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Непознато место, почетак ХХ века, инв. број 
Е1750
Димензије: дужина 120 цм, ширина 280 цм, 
вис. капуљаче 50 цм

132. ПАМУКЛИЈА
Мушки горњи хаљетак са дугим рукавима 
израђен је од плавог памучног материјала 
са пругама. Пуњен је памуком и проши-
ван ручно. Постављен је белим обичним 
платном. Предњи делови „крила“ и леђа су 
кројени из једног комада платна, а на боч-
ним странама су ушивени клинови сви равно 
кројени. У доњем делу су разрези. Рукави су 
равно укројени и завршавају се разрезом са 
унутрашње стране, опшивеним црним ву-
неним гајтаном. Копчају се са два дугмета и 
петљама од гајтана. Пешеви памуклије се на 
грудима равно преклапају налево или на дес-
но, јер на оба крила постоје по четири дугме-
та, а уз ивице су омчице од гајтана. Изрез око 
врата је овалан. Ивице хаљетка су опшивене 
црним вуненим гајтаном.
Пирот, прва половина ХХ века, инв. број 
Е2615
Димензије: дужина 65 цм, ширина 48 цм, 
дуж. рукава 52 цм, шир. рукава 16 цм

133. ПАМУКЛИЈА „ГРУДЊАК“
Мушка памуклија без рукава је израђена од 
црног памучног материјала са црвеним пру-
гама. Пуњена је памуком и ручно прошиве-
на. Постављена је белим обичним платном. 
Састоји се од леђног дужег дела и два нешто 
краћа крила. Памуклија се копча преклапањем 
крила, лево на десно, уз помоћ петљи од гајтана 
и дугмади, од врата надоле. Изрез око врата је 
овалан са малом јачицом од 1 цм. Изрези су оп-
шивени црним вуненим гајтаном.
Непознато место, прва половина ХХ века, 
инв. број Е1680
Димензије: дужина леђа 71 цм, дуж. пред. 
дела 69 цм, ширина 45 цм

134. ПАМУКЛИЈА
Мушка памуклија са дугим рукавима, шиве-
на од плавог памучног платна са пругастим 
жутим линијама. Пуњена је памуком и про-
шивана. Постављена је белим обичним плат-
ном. Предњи, краћи делови „крила“ и дужа 
леђа су кројени из једног комада платна, а на 
бочним странама су равно ушивени умеци. 
Рукави су равно укројени и завршавају се 
разрезом са унутрашње стране, опшивени 
црним вуненим гајтаном. Од истог гајтана 
су направљене петље за закопчавање рукава. 
Око врата је овалан изрез који на грудима 
прелази у V изрез када се преклопе крила, 
десно на лево, а закопчавају се омчицама од 

гајтана и три дугмета у пределу врата. На 
изрез је пришивена јачица 1 цм. УЗ ивице 
је нашивен црни вунени гајтан. Предњи и 
леђни део памуклије је избледео, док су уме-
ци на бочним странама и рукави од новијег 
материјала, што наводи на закључак да је 
овај хаљетак најпре био ношен као грудњак, 
који се копчао са стране испод пазуха, па су 
касније додати умеци и рукави.
Пирот, крај ХIХ и почетак ХХ века, инв. број 
Е1668
Димензије: дуж. леђа 71 цм, дуж. предњих 
делова 61 цм, дуж. рукава 40 цм, шир. рукава 
15 цм

135. ПОЈАС „ТКАНИЦА“
Појас – тканица је израђена од црвене вунене 
пређе која је коришћена и као основа и као 
потка.
Село Присјан, крај ХIХ и почетак ХХ века, 
инв. број Е1439
Димензије: дужина 202 цм, ширина 14 цм

136. ПОЈАС „ТКАНИЦА“
Појас – тканица је израђена од вунене пређе 
разних боја у виду уских пруга љубичасте, 
зелене, беле, жуте и црвене боје, док је осно-
ва за ткање црна.
Непознато место, почетак ХХ века, инв. број 
Е1439
Димензије: дужина 428 цм, ширина 5 цм

137. ПОЈАС „ТКАНИЦА“
Појас – тканица је израђена од вунене пређе 
разних боја у виду уских пруга зелене и црвене 
боје, док је основа за ткање браон вунена пређа. 
На једном крају појас је завршен ресама.
Непознато место, почетак ХХ века, инв. број 
Е1410
Димензије: дужина 262 цм, ширина 15 цм

138. ПОЈАС „ТКАНИЦА“
Појас – тканица је израђена од вунене пређе 
разних боја у виду уских пруга розе и црве-
не боје, док је основа за ткање бела вунена 
пређа.
Непознато место, почетак ХХ века, инв. број 
Е1409
Димензије: дужина 550 цм, ширина 10 цм

139. ПОЈАС
Мушки војнички појас је израђен од природ-
ног мрког сукна, тако да су ивице опшиве-
не браон памучним платном. Десна страна 
појаса се завршава на два пера, а на левој 
су пришивене две металне копче у које се 
уплићу пера.
Непознато место, 20е год. ХХ века, инв. број 
Е1764
Димензије: дужина 104 цм, ширина 12,5 цм
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140. ТОЗЛУЦИ
Мушки тозлуци са укројеним стопалом од 
мрког сукна. Ношени су преко чарапа и брич 
чакшира, да би штитили ноге. Дужине су до 
колена. Састављени су из једног равног ко-
мада сукна на које су умецима направљена 
и ушивена стопала. Са унутрашње стране 
су отворени до стопала, опшивени црним 
гајтаном, а копчали су се кукицама.
Непознато место, 20е год. ХХ века, инв. број 
Е1723
Димензије: дужина стопала 27 цм, висина 41 
цм

141. ЧАРАПЕ
Плетене на пет игала од црне домаће вуне-
не пређе, дужине до листова. Заплетене су 
од грла и плетене правим бодом. Шаране 
су уплитањем вунене пређе разних боја, 
на предњој страни стопала „милованће“ са 
листовима.
Непознато место, крај ХIХ и поч. ХХ века, 
инв. број Е1385
Димензије: дуж. грла 21 цм, обим грла 26 цм, 
дуж. стопала 26 цм

142. ЧАРАПЕ
Плетене на пет игала од црне домаће вуне-
не пређе, дужине до листова. Заплетене су 
од стопала правим бодом, док је горњи део 
грла плетен бодом „два право, два наопако“. 
Шаране су уплитањем вунене пређе разних 
боја на предњој страни стопала две руже са 
листовима. Чарапе су се везивале вуненим 
гајтаном да не би спадале.
Пирот, крај ХIХ и поч. ХХ века, инв. број 
Е1283
Димензије: дуж. грла 21 цм, обим грла 21 цм, 
дуж. стопала 27 цм

143. ЧАРАПЕ
Плетене на пет игала од црне домаће вуне-
не пређе, дужине до колена. Заплетене су 
од стопала и плетене правим бодом. Ша-
ране су уплитањем вунене пређе разних 
боја, на предњој страни стопала два ђула са 
пупољцима и листовима, а у горњем делу 
грла је цветни фриз. Везивале су се вуненим 
гајтаном да не би спадале.
Село Камик, крај ХIХ и поч. ХХ века, инв. 
број Е1258
Димензије: дуж. грла 25 цм, обим грла 31 цм, 
дуж. стопала 24 цм

144. ЧАРАПЕ
Плетене на пет игала од црне домаће вуне-
не пређе, кратке. Заплетене су од стопала 
и плетене правим бодом. Шаране су везом 
покрстица од вунене пређе разних боја, на 
предњој страни стопала два каранфила са 

ситним цвећем и листовима. Везивале су се 
вуненим гајтаном да не би спадале.
Село Куманово, поч. ХХ века, инв. број 
Е1261
Димензије: дуж. грла 18,5 цм, обим грла 28 
цм, дуж. стопала 27 цм

145. ЧАРАПЕ
Плетене на пет игала од црне домаће вуне-
не пређе, дужине до листова. Заплетене су 
од стопала и плетене правим бодом. Шара-
не су уплитањем вунене пређе разних боја, 
на предњој страни стопала, на шест места је 
букетић од три цветића. Везивале су се вуне-
ним гајтаном да не би спадале.
Непознато место, поч. ХХ века, инв. број 
Е1300
Димензије: дуж. грла 21 цм, обим грла 27 цм, 
дуж. стопала 27,5 цм

146. ЧАРАПЕ
Плетене на пет игала од црне домаће вуне-
не пређе, дужине до колена. Заплетене су од 
стопала и плетене правим бодом. У горњем 
делу грлишта су преплетајима бодова наста-
ли ромбови у два реда између којих је везом 
покрстица од разнобојне вунене пређе настао 
цветни фриз. На предњој страни стопала су 
уплитањем црвене и зелене вунене пређе на-
стали су геометријски стилизовани цветови. 
Ивица грла је оплетена зеленим памучним 
концем. Везивале су се вуненим гајтаном да 
не би спадале.
Село Завој, 20их год. ХХ века, инв. број 
Е1379
Димензије: дуж. грла 36 цм, обим грла 35 цм, 
дуж. стопала 29 цм

147. ЧАРАПЕ
Плетене на пет игала од црне домаће вуне-
не пређе, дужине изнад колена. Горњи део 
грла је платен бодом „ромбови с преграде“, 
а остали део чарапе је плетен правим бодом. 
Украшене су везом покрстица од памучних 
нити у виду цветног венчића у горњем делу 
грла.
Непознато место, 20е год. ХХ века, инв. број 
Е1318
Димензије: дуж. грла 40 цм, обим грла 29 цм, 
дуж. стопала 27 цм

148. ЧАРАПЕ
Плетене на пет игала од црне домаће вуне-
не пређе, дужине до колена. Заплетене су од 
стопала и плетене правим бодом, а горњи 
део грла је плетен бодом „један право, један 
наопако“. Украшавање је изведено везом 
покрстица од памучних нити разних боја у 
горњем делу грла у виду цветног венчића.
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Непознато место, 30их год. ХХ века, инв. 
број Е1319
Димензије: дуж. грла 40 цм, обим грла 28 цм, 
дуж. стопала 28 цм

149. ЧАРАПЕ
Плетене на пет игала од црне домаће вунене 
пређе, дужине до листова. Заплетене су од 
стопала правим бодом, а грлиште је плетено 
„један право, један наопако“. Шаране су на 
предњој и задњој страни стопала уплитањем 
зелене и црвене вунене пређе у виду стилизо-
ваних геометријских шарица.
Непознато место, 40их год. ХХ века, инв. 
број Е1362
Димензије: дуж. грла 23 цм, обим грла 21 цм, 
дуж. стопала 32,5 цм

150. ОПАНЦИ
Пресни мушки опанци од нештављене 
свињске коже. С коже није одстрањено 
крзнодлака, већ је окренуто споља. На до-
бро осушеном и измереном комаду коже се 
кроз рупице направљене шилом, провлачио 
канап од кучине, који је уједно служио и да 
причврсти опанак за ногу. Да се кожа опанка 
не би осушила и збрчкала, у унутрашњост 
опанка су се стављали осушени и очишћени 
клипови кукуруза.
Непознато место, крај ХIХ века, инв. број 
Е1085
Димензије: дужина око 27 цм

151. ОПАНАК
Мушки опанак од говеђе штављене коже, 
ткзв. црвени опанак или „црвењаш“. На 
искројеној кожи, већој од стопала, шилом се 
праве рупе да би се опута лакше провлачила. 
Опанак се опшива кожном опутом и ставља 
на калуп. На прсте се ставља „премет“ који 
везује стране опанка и покрива само прсте. 
Кроз средину опанка, изнад и испод премета 
се провлачи преплет у два реда. Кроз опуту је 
на неколико места провучен дебљи канап који 
је причвршћивао опанак за ногу. Сачуван је 
само један опанак.
Непознато место, крај ХIХ и поч. ХХ века, 
инв. број Е1842
Димензије: дужина око 27 цм

152. ОПАНЦИ
Мушки ђоновски опанци од штављене коже 
црвене боје. Када се ђон исече према шабло-
ну, формира се на калупу док је још влажан. 
Исечени комад коже је дужи и сужавао се 
према прстима, према облику стопала, што 
је чинило врх опанка. Шивен је опутом од 
исте коже која се провлачила кроз рупице 
направљене шилом. На цели опанак, изнад 
опуте је преплетен заплет. На предњи део 

опанка је стављен „премет“, танки каишчићи 
међусобно преплетени у „рибљу кост“ и 
„чвориће“. Преплет је преко целог преме-
та и опанак је „покривен“, лепше израде и 
најчешће је рађен по наруџбини. Опанак 
се везивао за ногу танким каишевима, про-
вученим кроз кукице од коже – на обе стра-
не опанка по две. На ђон опанка су додата 
појачања и то на пети у четири слоја и на 
предњем делу у једном слоју, причвршћени 
металним исечцима и ексерима. Бочне стра-
не опанка су оштрим предметом, вероватно 
шилом, украшене засицањем – вертикално и 
хоризонтално плитко усецање.
Непознато место, друга деценија ХХ века, 
инв. број Е1845
Димензије: дужина око 27 цм

153. ЧАКШИРЕ „БРИЧ ПАНТАЛОНЕ“
Брич панталоне су израђене од мрког сук-
на. Ногавице ових панталона су широке до 
колена, а онда се нагло сужавају од колена 
надоле, тако да праве „уши“. Са спољашње 
стране су разрези ради лакшег облачења, 
који се затварају помоћу три дугмета. Панта-
лоне нису са плитким туром, већ су допирале 
до струка, где је нашивен појас са „гајкама“. 
Спреда по средини је отвор који се закопчава 
на три дугмета и једном металном копчом. 
На бочним странама су просечени отвори, за 
унутрашње џепове, као и на задњем делу на 
десној страни. На ногавице је нашивена по 
једна трака да се не би повлачиле нагоре.
Село Нишор, 30их год. ХХ века, инв. број 
Е2777
Димензије: дужина 94 цм

154. ЧАКШИРЕ „БРИЧ ПАНТАЛОНЕ“
Брич панталоне су израђене од мрког сук-
на. Ногавице ових панталона су широке до 
колена, а онда се нагло сужавају од колена 
надоле, тако да праве „уши“. Са спољашње 
стране су разрези ради лакшег облачења, 
који се затварају помоћу три дугмета. Панта-
лоне нису са плитким туром, већ су допирале 
до струка, где је нашивен појас са „гајкама“. 
Спреда по средини је отвор који се затвара 
на три дугмета и једном металном копчом. 
На бочним странама су просечени отвори, за 
унутрашње џепове, као и на задњем делу на 
десној страни. На ногавице је нашивена по 
једна трака да се не би повлачиле нагоре.
Село Велика Лукања, 50их год. ХХ века, 
инв. број Е2777
Димензије: дужина 98 цм

155. ЧАКШИРЕ „БРИЧ ПАНТАЛОНЕ“
Брич панталоне су израђене од мрког сук-
на. Ногавице ових панталона су широке до 
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колена, а онда се нагло сужавају од колена 
надоле, тако да праве „уши“. Са спољашње 
стране су разрези ради лакшег облачења, 
који се затварају помоћу три дугмета. Панта-
лоне нису са плитким туром, већ су допирале 
до струка, где је нашивен појас са „гајкама“. 
Спреда по средини је отвор који се затвара 
на два дугмета и једном металном копчом. 
На бочним странама су просечени отвори, за 
унутрашње џепове, као и на задњем делу на 
десној страни. На ногавице је нашивена по 
једна трака да се не би повлачиле на горе.
Село Велика Лукања, 50их год. ХХ века, 
инв. број Е2778
Димензије: дужина 96 цм

156. ЧАКШИРЕ „БРИЧ ПАНТАЛОНЕ“
Чакширеклин панталоне су израђене од 
мрког сукна. Ногавице ових панталона су 
равне и према стопалу се постепено сужавају. 
Ради лакшег облачења са спољашње стране 
су мали разрези који се затварају помоћу два 
дугмета. Панталоне нису са плитким туром, 
већ су допирале до струка. Спреда су отво-
рене по средини и копчају се на три дугмета 
и металну копчу, а позади су уметнути кли-
нови. У струку је нашивен појас са „гајкама“. 
На бочним странама су просечени џепови, 
постављени платном, као и на задњем делу 
на десној страни. Доњи рубови ногавица су 
опшивени браон памучном тканином.
Село Нишор, 30их год. ХХ века, инв. број 
Е1796
Димензије: дужина 91 цм

157. ЧАКШИРЕ „БРИЧ ПАНТАЛОНЕ“
Чакшире – клин панталоне су израђене од 
мрког сукна. Ногавице ових панталона су 
равне и према стопалу се постепено сужавају. 
Ради лакшег облачења са спољашње стране 
су мали разрези који се затварају помоћу два 
дугмета. Панталоне нису са плитким туром, 
већ су допирале до струка. Спреда су отворе-
не по средини и копчају се на четири дугме-
та и металном копчом. У струку је нашивен 
појас са „гајкама“. На бочним странама су 
просечени џепови, постављени платном. Ру-
бови ногавица су опшивени браон памучном 
тканином. Да се ногавице не би подизале, на 
доњи део ногавица су пришивене сукнене 
траке.
Село Нишор, 30их год. ХХ века, инв. број 
Е1798
Димензије: дужина 97 цм

158. ЈЕЛЕК „ПРОСЛУК, ПРУСЛУК“
Јелек или прслук је ношен преко кошуље и 
израђен је од мрког сукна, дужине до стру-
ка. Леђа представља један комад сукна које 

је дубље исечено у горњем делу с обе стране 
да би се обликовао изрез за руке. При дну, 
на средини је изрез који је доприносио да 
прслук буде тесан у струку. Предња крила 
су се преклапала и правила изрез на груди-
ма у облику слова V. На бочним странама су 
равни умеци који прслуку дају већу ширину. 
Џепови, скривени испод нашивених капака, 
су просечени на оба крила у доњем делу и на 
левом крилу у пределу груди. У доњем делу 
крила се не додирују.
Непознато место, половина ХХ века, инв. 
број Е1719
Димензије: дужина 72 цм, ширина 69 цм

159. САКО
Сако је горњи мушки хаљетак израђен од 
браон сукна, дужине до бедара. Састоји се 
од једног равног комада за леђа и предњих 
делова „крила“ која се копчају на преклоп – 
„на један зубац“ који је испод врата, целом 
дужином. Рукави су укројени, дуги, уски и 
припијени уз тело. Око врата је овалан из-
рез са уздигнутом јаком 3,5 цм. У доњем 
делу крила су равно просечени џепови са 
клапнама. Делови сакоа су састављани 
машински.
Село Присјан, 20е год. ХХ века, инв. број 
Е1716
Димензије: дужина 72 цм, ширина 58 цм, 
дуж. рукава 56 цм

160. САКО
Сако је горњи мушки хаљетак израђен од 
мрког сукна, дужине до бедара. Састоји се од 
једног равног комада за леђа и предњих де-
лова „крила“ која се копчају на преклоп – „на 
један зубац“ који је испод врата, целом дужи-
ном на четири дугмета. Рукави су укројени, 
дуги и прави. Око врата је овалан изрез са 
уздигнутом јаком 2 цм. У доњем делу кри-
ла су равно просечени џепови сакривени иза 
нашивених капака (клапни). Делови сакоа су 
састављени машински.
Непознато место, 20е год. ХХ века, инв. број 
Е1721
Димензије: дужина 72 цм, ширина 52 цм, 
дуж. рукава 58 цм

161. САКО
Сако је горњи мушки хаљетак израђен од 
мрког сукна, дужине до бедара. Састоји се из 
једног равног комада за леђа и предњих де-
лова „крила“ која се копчају на преклоп„на 
један зубац“ који је испод врата, целом дужи-
ном на четири дугмета. Рукави су укројени, 
дуги и равни. Око врата је овалан изрез са 
уздигнутом јаком 1,5 цм. У доњем делу дес-
ног крила је просечен џеп, сакривен иза на-
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шивених капака (клапни). Делови сакоа су 
састављени машински.
Непознато место, 20е год. ХХ века, инв. број 
Е1720
Димензије: дужина 71 цм, ширина 52 цм, 
дуж. рукава 58 цм

162. САКО
Горњи мушки хаљетак, типа кратког капута, 
дужине до бедара, израђен је од мрког сукна. 
Састоји се од леђног дела и два предња кри-
ла која се копчају на преклоп. Леђни део се 
састоји од две „цвикле“, на чијој средини је 
каиш, бочно је уметнут по један клинуметак, 
док је у горњем делу леђа рамени појас са 
полукружношпицастим украсима. Рукави 
су дуги, равни и укројени, у доњем делу не-
знатно сужени. Изрез око врата је овалан, на 
грудима је отвор у облику латиничног слова 
V, са великом ревер крагном. Џепови су у 
доњем делу оба крила с унутрашње стране, 
а прорез је сакривен капцима.
Село Велика Лукања, половина ХХ века, 
инв. број Е2779
Димензије: дужина 77 цм, ширина 59 цм

163. КАПУТ „ШИЊЕЛ“
Мушки капут од мрког сукна, са дугим рукави-
ма, дужине до испод колена. Леђа су скројена 
из два равна комада платна, која у доњем делу 
нису састављена, тако да праве дубок разрез. 
На предњем делу су два равна крила која се 
преклапају и закопчавају на три дугмета. На 
бочним странама су равни умеци који хаљетку 
дају већу ширину. Рукави су дуги, равни и 
укројени и састоје се од већег равног комада и 
уметка. Постоји и крагна која око врата прави 
овалан изрез а на грудима изрез у облику слова 
латиничног V. Крагна је појачана нашивањем 
конопљаног платна на које је вероватно било 
пришивено крзно. На пешевима је споља на-
шивен по један четвртасти џеп од истог сукна.
Непознато место, прва половина ХХ века, 
инв. број Е1722
Димензије: дужина 127 цм

деЧиЈа ноШња

164. КОШУљА
Дечија мушка кошуља са дугим рукавима од 
памучног ћенарног платна. Крој: предњи и 
леђни део су два правоугаона комада платна 
која су састављена на раменом делу преко 
два мала комада платна (рамењаче). Рукави 
су неукројени, равни и широки и набрани у 
таслице. Изрез око врата је овалан са малом 
јачицом од 1,5 цм, а на грудима прелази у ду-
боки разрез од 20 цм. На обе стране разреза 
на грудима је нашивен комад платна од 3 цм, 
тако да се они приликом копчања преклапају. 

Испод разреза се налази мали правоугаони 
комад платна који сужава кошуљу у пределу 
струка.
Пирот, 30их год. ХХ века, инв. број Е1203
Димензије: дужина 58 цм, ширина 102 цм, 
дуж. рукава 32 цм, шир. рукава 32 цм

165. КОШУљА
Дечија мушка кошуља са дугим рукавима од 
конопљаног платна. Предњи и леђни део је 
један правоугаони комад платна на којем је 
у средини направљен отвор за главу и груди, 
а на бочним странама су уметнути клинови 
који кошуљи дају већу ширину. Изрез око 
врата је овалан са малом јаком од 2 цм. Изрез 
на грудима је дубок 28 цм и копча се на једно 
дугме. Рукави су прави и широки и при дну 
набрани у таслице.
Непознато место, 40их год. ХХ века, инв. 
број Е1200
Димензије: дужина 88 цм, ширина 116 цм, 
дуж. рукава 50 цм, шир. рукава 25 цм

166. ХАљИНА „СУКНО“
Дечија хаљина типа зубуна, спреда отворена, 
од црног, домаћег ваљаног сукна, без рукава. 
Крој: леђа и предње поле су три равна комада 
са умецима на бочним странама који помало 
наглашавају струк и хаљини у доњем делу 
дају већу ширину. Изрези за руке и ивице 
хаљине су опшивене танком црвеном чојом, 
зеленим, бордо и наранџастим гајтаном, 
везом „колчасте шевуљке“ од наранџастог 
вуненог танког гајтана. На грудима је широ-
ка трака фабричке израде. Испод пазуха до 
струка је вез од наранџастог танког гајтана, 
а онда се рачва вез од срменог гајтана „на 
виљушке“ који уједно спајају уметке и равне 
делове. На десној предњој поли су у пределу 
струка нашивена два срца, бело и црвено, из-
везена пуним везом од памучног конца.
Непознато место, између два светска рата, 
инв. број Е491
Димензије: дужина 65 цм, ширина 56 цм

167. СУКНО
Женска хаљина без рукава од црног домаћег 
ваљаног сукна, спреда непросечена. Крој: 
предњи и леђни део су два равна комада сукна 
која се спајају на раменима тако да су отвори 
за руке могли да се обликују у округлине, а на 
бочним странама су уметнути клинови „бочни-
ци“ који помало наглашавају струк и хаљини 
у доњем делу дају већу ширину. На десној 
бочној страни је косо прорезан џеп опшивен 
наранџастим вуненим гајтаном. Изрез око 
врата је овалан, опшивен љубичастим и браон 
вуненим гајтаном, спреда на грудима прелази 
у дубоки правоугаони изрез. Ивица грудног 
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изреза је опшивена танким срменим гајтаном, 
срменом цикцак траком, срменим и свиленим 
љубичастим гајтаном, траком фабричке израде 
и правим везом од жутог и црвеног конца. Иви-
це хаљине и изреза за руке су опшивене дво-
редним наранџастим вуненим гајтаном.
Непознато место, прва половина ХХ века, 
инв. број Е2627
Димензије: дужина 88 цм, ширина 202 цм

167. ПРЕГАЧА
Дечија прегача од белог памучног материјала. 
У ствари ова прегача је део пешкира који је 
ручно, иглом и концем обликован у прегачу. 
У доњем делу су две попречне црвене и беж 
пруге. У доњем делу се завршава хекланом 
чипком, а у горњем делу танким појасом.

Непознато место, прва половина ХХ века, 
инв. број Е1600
Димензије: 38 х 39 цм

168. ОПАНЦИ
Дечији пресни опанци од нештављене 
свињске коже. С коже није одстрањена длака, 
већ је окренута споља. На добро осушеном 
и измереном комаду коже остављен је мали 
правоугаони комад коже које је чинило врх 
опанка. По дужим странама је кроз рупице, 
направљене шилом, провучен канап који је 
уједно служио да причврсти опанак за ногу.
Непознато место, почетак ХХ века, инв. број 
Е1838
Димензије: дужина око 15 цм

Saška Velkova

FOLK COSTUMES IN VISOK AND THE UPPER NIŠAVA REGION IN THE 
MUSEUM OF THE NIŠAVA REGION IN PIROT

Summary

The traditional costume of Visok and the Upper Nišava region is specific by its appearance 
and a large number of articles of clothing. In addition to the population mixing and minimal influ-
ence of costumes from neighboring areas, both men’s and women’s costumes contained basic Šop 
features. Residents of the area called their entire outfit „dreje”. One of most important character-
istics of folk costumes from the mid19th century until the First World War is that they were pre-
dominantly domestic products. The main raw materials for textile products were wool and hemp, 
and leather for footwear, and in the recent times – purchased cotton. For a long time, women’s folk 
costume maintained the old, archaic caraco jackets and lasted much longer than the men’s costume. 
It gives the impression of a simple, not too decorated costume, with some embroidery and few dec-
orations. The basic elements include a shirt, cloth, „modro”, „kolija”, sheepskin coat, subsequently 
vest, woven belt, aprons, socks, and shoes of raw and tanned skin. Headgear included „kaica” cap, 
white scarf „zabratka” and kerchief „zejtinlija”. They wore white and, later, black wool socks, often 
embroidered on the heel and toes. Men’s costume changed faster and stopped being used earlier 
than the women’s one. It was simple and with little ornamentation. It consisted of a fur cap, shirt, 
Jodhpur type trousers „breveneci”, long white sleeveless waistcoat, dress „dreja”, „kratko”, cloak 
„opandžak” with „gugla”, overcoat, old tunic „kebe”, sheepskin coat, belt and footwear of wool 
and raw skin. After World War One, men’s clothing was made of the brown cloth under the influ-
ence of military style, and „zubun”, a vest of striped velvet corduroy became an obligatory part 
of women’s folk costumes. Footwear included „opanaks” made of rubber. After World War Two, 
folk customs gradually went out of use, and the use of industrial fabrics and readymade footwear 
became inevitable.
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Слика бр. 6. Игла седмоперка, ИБ-Е-1929

  
 Слика бр. 7. Кошуља саја, ИБ-Е-1113 Слика бр. 8. Женска кошуља, ИБ-Е-1133
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 Слика бр. 9. Сукно, ИБ-Е-1232 Слика бр. 10. Сукно, ИБ-Е-2616

 
 Слика бр. 11. Литак, ИБ-Е-915 Слика бр. 12. Сукнени литак, ИБ-Е-501
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 Слика бр. 13. Зубун, ИБ-Е-485 Слика бр. 14. Зубун „шанкутлија“, ИБ-Е-973

  
Слика бр. 15. Зимски зубун, ИБ-Е-2612 Слика бр. 16. Женски грудњак „ичлук“  
  из Пирота, Етнографски музеј Београд,  
  инв бр. 37716
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Слика бр. 17. Прегаче, ИБ-Е-1660, 1657 Слика бр. 18. Прегача, ИБ-Е-1656

Слика бр. 19. Појас „тканица“, ИБ-Е-773, 1035

Слика бр. 20. Леден колан, ИБ-Е-1855
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 Слика бр. 23. Мушка кошуља, ИБ-Е-1098 Слика бр. 24. Чакшире „бревенеци“,  
  ИБ-Е-1219

  
 Слика бр. 25. Мушка памуклија, ИБ-Е- 2615 Слика бр. 26. Дуги јелек, ИБ-Е-1220
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 Слика бр. 27. Мушки грудњак „црнополац“  Слика бр. 28. Мушки појас, ИБ-Е-1429, 1410 
 из околине Пирота,  
 Етнографски музеј, инв. бр. 37711

 
 Слика бр. 29. Кабаница „опанџак  Слика бр. 30. Дечије, мушке и женске 
 са гуглом“, ИБ-Е-910 чарапе, ИБ-Е-1372, 1323, 1358
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 Слика бр. 31. Мушки опанци од пресне  Фотографија бр. 5. Ђура Јотић са женом 
 коже, ИБ-Е-1085 у Височкој Ржани, 1930. год.,  
  Музеј Понишавља, ИБ-1891

 
 Фотографија бр. 6. Свадбено весеље  Фотографија бр. 7. Породична 
 у Горњем Високу око 1915. год.,  фотографија око 1920. год., 
 Музеј Понишавља, ИБ-2379 Музеј Понишавља, ИБ-2381
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 Фотографија бр. 8. Илија Ранчић  Фотографија бр. 9. Девојке у 
 са породицом у Росомачу, 1928. год.,  народној ношњи, 
 Музеј Понишавља, ИБ-2280 Музеј Понишавља, ИБ-1978

  
 Слика бр. 32. Кошуља „мелезанка“,  Фотографија бр. 10. Петрија са рођаком, 
 ИБ-Е-1125 око 1925. год., Музеј Понишавља, ИБ-2230
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 Слика бр. 33. Ћенарна кошуља, ИБ-Е-2607 Слика бр. 34. Девојачка ћенарна кошуља,  
  ИБ-Е-918

 
Слика бр. 35. Хаљина без рукава, ИБ-Е-1193 Слика бр. 36. Зубун „мокро кадиве“,  
  ИБ-Е-2649
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Слика бр. 37. Женска памуклија, ИБ-Е-2613 Фотографија бр. 11. Група младих људи  
  између два светска рата,  
  Музеј Понишавља, ИБ-2378

 
 Фотографија бр. 12. Група девојака између  Фотографија бр. 13. Љубомир Лилић 
 два светска рата, Музеј Понишавља,  са сином Момчилом и снахом Диком, 
 ИБ-2380 снимљени у Височкој Ржани, 1929. год.,  
  Музеј Понишавља, ИБ-1892



90 САШКА ВЕЛКОВА

 
 Слика бр. 38. Мушки јелек, ИБ-Е- 1719 Слика бр. 39. Сако са војничким кројем,  
  ИБ-Е-1721

 
 Слика бр. 40. Мушки кожух из Пирота,  Слика бр. 41. Невестинска кошуља, 
 Етнографски музеј, инб. бр. 37710 ИБ-Е-1169



91НАРОДНА НОШЊА У ВИСОКУ И ГОРЊЕМ ПОНИШАВљУ...

 
 Слика бр. 42. Спаваћица, ИБ-Е-1789 Слика бр. 43. Марама, ИБ-Е-2646

Фотографија бр. 14. Манифестација на Старој планини,  
Музеј Понишавља, ИБ-1553/1


