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Апстракт: У раду се указује на специфичност и промене текстил-
не радиности заступљене у насељима у културно-географској области 
у околини Пирота у периоду од друге половине XIX века и у XX веку. 
Тема се анализира кроз технологију текстилних сировина са акцен-
том на преради конопље и вуне, карактеристичним ткачким техникама 
са временским прецизирањем увођења иновација и кроз разноврсност 
текстилних предмета. Промена културе становања, као последица ши-
рих друштвено-историјских, економских и др. фактора, одразила су се 
и на промену функција, техничких и ликовних карактеристика текстил-
ног ентеријерског инвентара. Забележени су и локални називи везани за 
различите фазе прераде текстилних сировина у нит, справа и помагала 
за прераду текстила и самих текстилних предмета. У раду се указује на 
значај архаичних предмета – делова меког постељног инвентара (црга), 
старијег типа паличастих преслица – тојашка и др. који, на основу пи-
саних извора, материјализују континуитет културних појава од средњег 
века до данас. У раду се указује на трансформацију текстилне радиности 
као и постепено нестајање појединих фаза али и комплетних процеса пре-
раде текстилних сировина и производње предмета текстилног покућства 
(ткање). На то су утицали почеци индустријализације и трговина вуном 
и сукном крајем деветнаестог века а пресудан значај имале су крупне 
друштвено-историјске промене (демографске, економске, привредне и 
др.) настале у периоду социјализма, посебно у периоду након Другог 
светског рата до осамдесетих година двадесетог века. 

Кључне речи: технологија текстилних сировина, ткачка ради-
ност, текстилни ентеријерски предмети, индустријализација, трговина, 
социјализам
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О домаћој текстилној радиности околине Пирота у прошлости мало 
је писано. Подаци који се односе на поједине сегменте текстилног ствара-
лаштва – на процес прераде текстилних влакана или нпр. на предмете сео-
ског текстилног инвентара су фрагментарни. Акценат у историјским писа-
ним изворима, првенствено путописима, био је на пиротском ћилимарству 
које је постало синоним за текстилно стваралаштво овог краја. Међутим, 
текстилна радиност у сеоским домаћинствима се значајно разликовала од 
производње ћилима у граду Пироту. Стога је циљ овог рада да покуша да да 
синтезу о домаћој текстилној радиности села с територије општине Пирот.

У овом раду се у складу с досадашњим монографским истраживањима 
Етнографског музеја у Београду обрађују теме: 1) прерада текстилних си-
ровина (биљних и животињских), 2) ткачка радиност и 3) производи тек-
стилног покућства. Теме су ограничене на другу половину XIX и на XX 
век. Забележили смо и трансформацију текстилне радиности условљену 
индустријализацијом као и постепено нестајање појединих фаза као и цело-
купних процеса прераде текстилних сировина и производње предмета тек-
стилног покућства. 

У раду су коришћени резултати монографских истраживања суседних, 
културних регија, релевантни стручни чланци, и монографије пиротских 
села. Поред писаних извора, основни извори у истраживању су усмени – 
интервјуи са становницима пиротских села, и материјални – предмети из 
овог краја који се чувају у Етнографском музеју у Београду у збиркама 
Справе и помагала за прераду текстила и Текстилно покућство као и срод-
ни предмети које смо приликом теренских истраживања затекли у сеоским 
домаћинствима. 

Текстилна радиност у околини Пирота са својим локалним специфич-
ностима уклапа се у мозаик досадашњих сазнања о овом предмету везаним 
за ширу област Источне Србије. За израду тканина употребљава се првен-
ствено домаћа сировина, највише овчја вуна и конопља, лан, ређе свила, 
козја длака – кострет и куповни памук. Предмети текстилног покућства су 
разноврсни у функционалном, техничком и ликовном смислу. Анализом 
предмета у истраживаном временском интервалу – другој половини XIX и 
у XX веку може се пратити развој од строго функционалних, грубих вуне-
них и пртених предмета, једноставних у ликовном и техничком смислу до 
комплексних, декоративних тканина. На специфичност овог развоја утицао 
је сплет природно географских, историјских, друштвених, економских и 
других фактора. Развој текстилног покућства је у директној вези с развојем 
куће и кућног мобилијара и у раду се посматра кроз културу спавања, јела, 
хигијену, обичајну праксу.
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Услови за развој домаће текстилне радиности, трговина  
и почеци индустријализације текстилне производње 

Текстилно стваралаштво села у околини Пирота први пут излази из 
анонимности, односно из сенке пиротског ћилимарства, 1889. године на из-
ложби у Паризу1 када је представљено европској јавности. Том приликом 
Округ пиротски добио је похвалницу у класи вуна, лан, конопља док је плат-
нарски еснаф добио похвалницу за пређе и тканине. На поменутој изложби 
ћилимарско друштво из Пирота је награђено златном медаљом.2 

Текстилно стваралаштво се развијало кроз различите историјске епо-
хе. Поједине текстилије, справе за прераду текстила и сам процес прераде 
текстилних сировина сачували су елементе различитих културних слојева: 
старобалканског, словенског, оријенталног и средњоевропског. Поред ових 
културних утицаја значајан утицај на развој текстилне радиности имали су 
природни услови: геолошки, хидролошки, биљни свет.... 

Рељеф и текуће воде на територији општине Пирот (карта), обликова-
ле су четири регије у којима домаћа текстилна радиност, поред значајних 
сличности испољава и незнатне разлике које се уочавају у терминологији, 
начину прераде текстилних сировина и техника ткања. 

Око реке Нишаве простире се плодно Пиротско поље с развијеном 
пољопривредом и сточарством. Равничарска села, Блато, Барје Чифлик, 
Пољска Ржана, Крупац, Велико Село, Велики и Мали Јовановац и друга 
имала су у ближој и даљој прошлости развијену комуникацију с градом Пи-
ротом а поједина села била су позната и по развијеном виноградарству (нпр. 
Блато, Крупац)3. Ово се одразило на ткачку радиност која је више него у дру-
гим крајевима била подложна утицајима града. За израду текстилних произ-
вода више су се користила куповна предива и готови материјали. Северно од 
Пирота су обронци Старе планине, висораван Висок и ниже планине Басара 
и Видлич. Квалитетни пашњаци, погодна микроклима погодовали су узгоју 
оваца од којих се добијала позната квалитетна вуна. Села Топли До, Рсов-
ци, Височка Ржана су у недавној прошлости била позната по развијеном 
овчарству и домаћинствима која су узгајала стада која су бројила више од 
стотину оваца. Вуне је било у изобиљу а то је било основно мерило богат-
ства. Северно од Пирота, у селима Засковци, Шугрин и Церова евидентна је 
јака културна веза са становницима из области јужно од Књажевца – Буџак. 

1 Ова значајна међународна изложба отворена је поводом стогодишњице француске 
револуције. Изложбу је посетило 5.000.000 посетилаца из унутрашњости и 1.500.000 туриста 
из иностранства. 

2 Душан ћирић, Белешке о Пироту, рукопис 327, МПП, преузето од Бориславе Лилић, 
Историја Пирота и околине, I део, Пирот у периоду турске власти 1804–1878. године, Пи-
рот 1994, 144.

3 Винограде су у околини Пирота имали и Јевреји и Турци. Са Софијом је вино и комов 
ракија мењана за жито. 
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Јужно и југозападно од Пирота, на обронцима Влашке планине налазе се се-
оска насеља са сачуваним архаичним облицима текстилне радиности: Сиња 
Глава, Пасјач, Камик. Становници ових села били су у сталној културној 
комуникацији са суседима из области Лужница. 

Географска карта територије општине Пирот

Незаобилазан фактор који је утицао на развој текстилне радиности, на-
рочито на пиротско ћилимарство је географски положај самог града Пиро-
та. Кроз централни део територије данашње општине Пирот протиче река 
Нишава чијом долином је пролазио Цариградски друм који од давнина спаја 
Запад са Истоком4. Сам град Пирот, саграђен на овом путу, у привредном 
и комуникационом погледу представљао је у XIX веку средиште промета 
и живота – средиште развијеног, међународног промета с богатом економ-
ском и социјално-занатском традицијом5. Он је био и значајан трговачки 
центар. У Пироту се, између осталог, трговало и текстилним сировинама 
и материјалима који су, претпостављамо, ушли и у текстилни инвентар 
српских грађанских и богатијих сеоских породица. Развијена трговина пи-
ротским ћилимима и сукном су утицали да се поједине фазе у преради вуне 
механизују раније него у другим крајевима. 

Трговина текстилом у XIX веку

Вуна, и сукно су значајни текстилни артикли којима се трговало у Пи-
роту и околини у XIX веку6. У рачунима малог Ристе7, познатог српског 
трговца из Пирота, из 1843, 1844. и 1846. године постоје подаци о предмети-
ма које је он продавао. Између осталог помињу се и „серески пешкири, ......
свила стамболска“.8 У рачунима из 1850. године наведено је „Неки болтаџија 
из Пирота купује у Узунџеви на вашару најразноврсније робе: ...ибришиме, 

4 В. Карић, Србија Опис земље, народа и државе, Београд 1887, 772, 773.
5 Б. Лилић, н. д., 131.
6 Поред вуне и сукна најзначајнија трговина у пиротском крају у XIX в. била је: стоком, 

вином, качкаваљем, житом, брашном и дрвима. М. Живановић, Нишавље, Пирот 1933, 100.
7 Музеј Понишавља смештен је у кући трговца Малог Ристе.
8 Подаци из породичне архиве Малог Ристе Хаџи Јовановића, МПП, преузето од Б. Лилић, 

н. д., 137 и 139.
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...пешкире, конце, ...кондуре једренске, басме, свиле...“9 На основу овога 
може се претпоставити да су путем трговине наведени текстилни производи 
ушли у инвентар богатијих српских, грађанских домаћинстава. 

Чувени пиротски вашар – панаир (панађур) је био значајна јавна 
манифестација и место на којем се окупљао велики број трговаца. Вашар 
се одржавао током месеца августа10. Шездесетих година деветнаестог века, 
када су изграђени путеви од Ниша до Врања, Пирота, Софије, Пазарџика 
и када се отворио један нови пут преко непроходног кланца Св. Николе 
на Старој планини, пиротски вашар је још више добио на значају. Ту се 
окупљало преко 60 000 трговаца који су продали робе близу 5 120 000 гро-
ша11. Продавана је разнородна роба а највише места у писаним изворима 
свакако је посвећено продаји пиротских ћилимова. Феликс Каниц, дајући 
детаљан опис вашара који је обишао приликом своје треће посете Пироту – 
1871. године, помиње да се тамо продавала и текстилна роба, делови одеће, 
шарене памучне тканине, мараме12, као и скупи одевни предмети „јакне, 
прслуке и чакшире, израђени од зелене, црвене или смеђе чохе и опшивени 
црним гајтаном или сребрним и златним тракама“.13 

Почеци индустријализације у производњи текстила у XIX веку

Крајеви богати текућим водама, развијено овчарство и квалитетна вуна, 
развијена аутаркична производња текстила утицали су да Пирот и околина 
постану познати по производњи сукна или пртеница, тј. вуненог материјала 
изатканог у четири ните на хоризонталном разбоју а материјал се накнадно, 
под притиском воде ваљао у ваљавицама. Од овог материјала абаџије су 
шиле одела, а терзије женске хаљетке. Прва ваљавица у околини Пирота 
основана је половином XX века у Брлогу у Високу, селу које је двадесетак 
километара удаљено од Пирота14. Према једној забелешци, угледни сељак из 
Брлога, Пеја, један од пребега у буни 1841. године, после неколико година 
проведених у Србији, вратио се у своје село и по одобрењу Турака саградио 

9 Коста Костић, Историја Пирота, Пирот, 1973, 32.
10 В. М. Николић, Стари Пирот – етнолошке белешке из прошлости града, Пирот 1974, 

44.
11 И. Николић, Пирот и срез Нишавски, књ. 1, Пирот 1981, 173.
12 Ф. Каниц, Србија, земља и становништво од римског доба до краја XIX века, Друга 

књига, Београд 1985, 212.
13 Већину абаџија чинили су Арнаути који су долазили из Приштине, Прилепа, Скопља 

...исто, 138.
14 Св. Пејић, Сећање на мог претка, рукопис, чува се у Huntington Beath, California, пре-

узето од Б. Лилић, н. д., 132. 
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ваљавицу на реци Височици15. „Нови изум“ се очигледно допао Турцима, 
те су Пеји поклонили земљиште на којем и данас постоје остаци Пејине 
ваљавице, прве у околини Пирота16. Према речима потомка Пеје, Јордана 
Петровића (1921–2004) из Брлога, ова ваљавица је с краћим прекидима ра-
дила до 1957. године. Након ове, отворене су и друге ваљавице. 

Пирот и околна села су по ослобођењу од Турака17, посећивали трговци18, 
на коњима, у пратњи слуга, највише Београђани, који су на путу остајали по 
два до три месеца. Они су откупљивали вуну од сељака а затим је давали 
женама да преду и ткају. Јордан Петровић, наводи да су жене израђивале 
беле, суре (драп), браон и црне пртенице које су трговци плаћали по дужини 
– по мерној јединици аршину (око 75 цм).19 Он још наводи да су пре Другог 
светског рата, у њихову ваљавицу долазили трговци Зога Орла, Милутин 
ђурица из Пирота и Јова ђоргов из Ржане. Сукном су трговали и Сарака-
чани, старобалкански, сезонски номади које је локално становништво нази-
вало Црновунци20. Лети су боравили у Високу у Понору, Копрену, Товешкој 
Пољани, Поврт (у Дојкинцима) где су остајали до касних јесењих дана када 
су одлазили у Македонију: у Струмицу, Овче Поље, Штип, Царево Село, Св. 
Никола, Кочане21. У Високу су имали своју ваљавицу „Грчка ваљавица“ али 
су користили услуге других ваљавица. Јордан наводи да је пре Другог свет-
ског рата код њих ваљао Црновунац (А)Постол чија је заједница чувала пре-
ко хиљаду оваца и 30 коња. Они су ткали само црне пртенице јер су гајили 
сорту овце црног руна. Најбоље тржиште за сукно било је у Грчкој.

Због повећане потражње пиротских ћилима у годинама пре ослобођења 
започела је мануфактурна прерада текстилних сировина. У Пироту је 1872. 
године отворена прва фабрика за влачење и предење и бојење вуне22. Окруж-
ни начелник пиротског округа (1884–1886), Тодор Поповић, забележио је да 
је акцију за изградњу фабрике у Пироту покренуо начелник Пирота Халил-
бег, који је сличан објекат видео у Самокову. Погон је имао предионицу за 
прављење гајтана, четири разбоја за ткање ћилимова у којој је радило 8 жена 

15 Овај објекат је поред ваљавице имао и посебне јединице за млевење жита.
16 С. Пејић, н. д.
17 Пирот је постао део Србије одлуком Берлинског конгреса 1878. године.
18 Они су поред сукна куповали и ћилимове, дебело платно, чарапе и подвезице (подвр-

ске), терзијски еспап. К. Н. Костић, н. д., 32.
19 Израду једног аршина трговци су плаћали један грош.
20 „Црновунци – станују у височким пределима Нишавља, а који су махом боравили на Ра-

кожу, од како је постао српски, од када је 14 црновунских породица, за 150 дуката и годишње 
закупљивало 9 пашњаке четири околних села, где напасају својих 3000 оваца и 180 коња“ 
– Ф. Каниц, н. д., 221.

21 Младић из Дојкинаца наводи још да су Црновунци одређивали време по звездама „пра-
тил по звезде. Када виде да се Црновунци селе кажу „иде зима“. 

22 Фабрика је имала радионицу у којој се помоћу специјалних влачуга вуна влачила по 
0,30 динара за једну оку. М. М. Савић, Наша индустрија, занати, трговина и пољопривреда– 
њине основице, стање, односи, важност, путеви, прошлост и будућност, II део, 1922, 
Сарајево, 128.
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а главни мајстор ове фабрике био је из Самокова23. Машине су набављене 
у Енглеској, а покретала их је снага воде Градачничке реке. Фабрика је 
опљачкана за време ослобођења 1877. године24.

За текстилни инвентар сеоског становништва околине Пирота значајно 
је и оснивање мануфактурних ткачница средином двадесетог века у Дими-
тровграду, Великом Селу и у бугарским, пограничним местима. Производи 
ових ткачница откани на жакар разбоју, који је представљао значајну тех-
нолошку новину, не само да су ушли у сеоски, текстилни инвентар, већ су 
биле узор у ткању. 

ПРЕРАДА ТЕКСТИЛНИХ СИРОВИНА 

За израду тканина употребљавала се првенствено домаћа сировина 
животињског или биљног порекла. У околини Пирота највише се користила 
овчја вуна и конопља, лан, ређе свила. У домаћој радиности кориштени су и 
занатски производи израђени од козје длаке – кострети и куповни памучни 
конац. Припрема и прерада текстилних влакана обавља се од средине авгу-
ста до краја септембра, у време предаха од главних пољских послова25.

Сировине животињског порекла

Вуна Географски и климатски услови околине Пирота били су повољни 
за развој овчарства. Вуна из овог краја (Сл. 1), као што је већ наглашено, 
била је изузетног квалитета. Вуна је, поред конопље, кориштена првен-
ствено као основна текстилна сировина у домаћој радиности, али је због 
великих количина, своје место нашла и на тржишту. Вунена сировина се 
добијала и прерађивала у текстилну нит на сличан начин као и у осталим 
нашим крајевима. 

Домаћинства су овце истеривала на пашњаке око ђурђевдана. Шишање 
„стрижање“ оваца је зависило од географског положаја села. Овце су ши-
шали у селима у којим је клима била блажа, због топлоте, почетком јуна а 
нешто касније, у другој половини јуна у вишим селима с хладнијом климом. 

23 Тодор Поповић, Бледе успомене мог живота, рукопис средио С. ћирић 1973. године, 
АЦП, 97 преузето од Б. Лилић, н. д., 137.

24 Из другог записа о овој фабрици, може се закључити да је поред пиротског начелни-
ка Халил-бега иницијатор за подизање ове фабрике био и нишки обласни начелник Абдул 
Рахман-паша „коме пиротски начелник Халил-бег дугује посебну захвалност за услуге које 
је учинио граду“ И. Николић, н. д., 93.

25 После жетве и копања кукуруза, а пре брања кукуруза, пасуљ...
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Јагњад је најчешће стризана око св. Илије. Овце су шишали углавном муш-
карци ковачким маказама. Шишање је често било и колективно, организо-
вано према принципу реципроцитета: више људи се удруживало и шишало 
овце, једног дана код једног домаћина, другог дана код другог, док се сви не 
изређају26. Овце су шишали од главе према репу и задњим ногама. Руно је 
било беле, суре или сигаве боје. Тежило је у просеку 1–3 кг. 

Да би се острижена вуна очистила од нечистоће руно се прало у млакој 
води. Жене су стављале руно у велики суд и посипали с цеђи – пепелом 
и врућом водом. Суд се затим покривао старим, дебелим покривачем и 
остављао неко време да се вуна потпари. На тај начин се од руна одвајала 
нечистоћа и масноћа – сера27. 

Исцеђена вуна се испирала у хладној, текућој води, на реци, потоку, 
врелу, а затим се оцеђена вуна сушила тако што се простирала на траву, 
ограду, плотове (Сл. 2).

Потом су се најдужа и најмекша вунена влакна (с леђа) раздвајала од 
краћих и кртијих28, растресала и чешљала рукама на ручним гребенцима. 
Најфинија вуна најдужих нити, раздвојена и исправљена чешљањем об-
ликована је у вад а две до три десетине вадова чинило је својак који се 
користио искључиво за основу у ткању. Преостала вуна се дорађивала на 
ножном гребенцу. Од вуне лошијег квалитета, краће и кртије нити, влачио 
се штим који је обликован у кудељће (мање кануре). Штим се користио 
за потку. У богатијим кућама су се крајем јесени позивале жене из других 
домаћинстава – влачуље на испомоћ у влачењу вуне: „наднице су биле сим-
боличне. Добијале су ручак и на крају свака по својак вуне“.29 

У пиротском крају су се као што је већ наведено, основале вуновлачаре 
раније него у другим крајевима. На терену смо забележили да у старачким 
домаћинствима, нарочито у удаљеним селима где је комуникација са градом 
отежана, жене и данас користе ручна гребена за влачење мањих количина 
вуне30. 

Прелаз са ручне обраде вуне на машинску обраду пратио је изобичајавање 
највећег броја традиционалних тканина и појаву нових, прилагођених сав-
ременим потребама31. Машинским чешљањем вуне губи се могућност 
селекције нити – на дуже, квалитетније и краће. Већина вуновлачара су да-
нас престале да раде. Опстала је једино вуновлачара у оквиру фабрике „1. 
мај” у Пироту. Данас се вуновлачаре најчешће користе за секундарну обраду 

26 Домаћица је та која том приликом угошћује помагаче, прави им пите у црепуљи. 
27 Сера се касније користила за прање пртених тканина.
28 Најдужа влакна касније прерађивана су само за основу док се остала вуна употребљавала 

за потку и плетење.
29 Снежана Бранковић, Сопот, 1997, Београд, 267.
30 Влачену вуну касније преду и користе првенствено за плетење чарапа, џемпера, прслу-

ка.
31 Братислава Владић-Крстић, Текстилна радиност у Књажевцу и околини у прошлости и 

данас, Гласник Етнографског музеја у Београду, 61, Београд 1997, 263. 
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вуне, односно за влачење, тзв. парцање старих вунених предмета. Ови пред-
мети се у вуновлачари чешљају, влаче механичким путем и тако се добија 
крта вуна лошег квалитета која се преде и користи за израду грубљих тка-
нина – поњава и грубих покривача. Ово је било веома значајно у економији 
домаћинстава, јер се на тај начин вуна максимално користила. 

Свила Свила се у мањој мери користила у првим деценијама двадесе-
тог века и представљала је привилегију богатијих сеоских домаћинстава. 
Највише се користила за украшавање текстила: као потка у украсним ткач-
ким техникама и као конац за вез. У текстилном покућству највећу примену 
је имала у украшавању пешкира и чаршава. Свила се ретко користила за из-
раду целих предмета – цењених свадбених дарова у виду свилених кошуља, 
пешкира, чаршава32. 

Свила се набављала путем куповине а делимично се производила и у 
домаћој радиности. Утврђено је да се у краћем интервалу око 1930. годи-
не, производила у појединим богатијим селима, а у краћем периоду после 
Другог светског рата свилена буба се организовано гајила у већини села у 
околини Пирота. 

Процес израде свилене нити започињао је у пролеће када олиста дуд. 
Гусенице свилене бубе су се стављале на столове изложене топлоти. Сва-
кодневно су храњене младим дудовим лишћем. Када гусенице достигну 
жељену дужину од 1 дециметра постављају им се прутови око којих почињу 
да праве чахуру од свилене нити. Кад заврше процес, чахуре се стављају у 
врелу воду. Почетак нити се трном одвоји од чахуре, постави се на мотовило 
и мотањем на мотовилу се упреда нит33. Природна боја је жута или бела. 

Козја длака И у овим крајевима, мушкарци су од козје длаке на вител 
прели узице за опанке – врвце. Том приликом су козину држали у кожној 
кеси завезану око струка34. Зависно од боје козе разликовала се сива – сура, 
риђа и бела козина. Кострет се највише користила за израду занатских, 
мутавџијских производа. Мутавџије су долазили у село да покупе козину. Од 
ње су израђивали вреће, торбе– бисадзе, торбице за овчара, струњене црге 
за покривање гувна на коме се врше жито35, покровце – покриваче за кишу за 
краве и коње (када су упрегнути приликом транспорта, орања). Мутавџије 
су имале „вител“ за предење козине, и комплетну радионицу за израду 
мутавџијских предмета. Саме или уз помоћ помоћника мутавџије су снова-
ле, уводиле и ткале на мутавџијском разбоју. Предмети су били једнобојни 
или једноставно шарани у ткању, на шире и дебље пруге добијене променом 
боје предива. Закон о забрани држања коза донет 1947. године умногоме је 
изменио традицију израде и коришћења мутавџијских предмета. 

32 М. Т. Минчић Каламбођија, Пољска Ржана, Пирот, 2002, 91. 
33 С. Бранковић, н. д. 272.
34 Сличан поступак забележен је и у области Тимок, у околини Књажевца, види Б. Владић-

Крстић, н. д., 269.
35 Овај материјал је погодан за ову намену због постојаности и отпорности на влагу.
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Биљне сировине

Конопља – кләчиште или грсница, је поред вуне била основна текстил-
на сировина која се користила у домаћој радиности у селима у околини Пи-
рота. Гајена је скоро у свим домаћинствима а изобичајена је шездесетих 
година двадесетог века. Земља на којој је узгајана конопља називала се ко-
нопниште. Сматра се да је погодно земљиште за конопљу наносна земља 
и то песковита иловача36. Величина конопљишта је зависила од потреба 
домаћинства, од броја чланова, старосне и полне структуре породице37 а 
највише од економског стања домаћинства. У јесен се конопљиште поора-
вало и ако је испошћено, добро се ћубрило стајским ђубривом. И у пролеће 
се земља преоравала, ситнила и тако се припремала за сејање. Конопља се 
сејала пре Ускрса, у интервалу од 15. марта до 1. маја. „Ладне земље сеју 
се доцније, а лаке раније...“38 За ницање семена било је потребно 6–7 дана. 
Зрела конопља је достизала просечну висину до 2,5 м а понекад и до 4 м.39 
Конопља се брала – чупала крајем јула и то прво виша, мушка биљка – бел-
ка (бељће) а после Илиндана и женска биљка црнка (црнће) – која се гајила 
првенствено због семена40. Приликом брања са стабљике конопље се најпре 
скидало лишће. Један рукохват стабљика се називао грсница (Висок) а у 
неким крајевима и ручица што је уједно представљало и најмању јединицу 
мере. Грснице су се конопљаним прутићем везивале у снопове који су 
ређани у облику купа. Расподела конопље за даљу обраду зависила је од 
родне структуре породице и броја чланова домаћинства а највише од броја 
жена које треба даље да обрађује конопљу до финалног производа. 

Да би стабло конопље омекшало и да би из њега могла да се издвоје 
текстилна влакна приступало се топљењу конопље. Овај процес се изводио 
од Св. Илије до септембра, и трајао је најчешће две до три недеље што је 
зависило од топлоте воде.41 Конопља се у те сврхе стављала у топила. То су 
најчешће биле јаме у близини или у плитким деловима реке пречника 2 м 
и дубине 50 цм.42 На дно јаме су се слагали снопови конопље. Да се не би 
биљке подигле, и да их не би вода однела преко снопова се стављао терет, 
најчешће камење. Сложене грснице су се преливале водом и киселиле 2 до 3 
недеље. У неким селима за ову сврху се користила и барска вода а у другим 
вода из река Нишаве, Темштице. 

Процес топљења се завршавао када је лика, тј. трска, могла лако да се 
одвоји од преосталог дела стабла. Конопља се тада вадила из јаме и носила 
у реку или поток да се испира. Жене би загазиле у воду, хватале грсницу 

36 М. Савић, н. д., 168.
37 Битан фактор је колико има радно способних жена.
38 М. Савић, н. д.
39 Конопљи шкоди град и јака суша, иначе се добро развија.
40 Влакна од црнке су јача и дебља те је њена кудеља јефтинија.
41 У планинским крајевима белке се топе дуже а у пољским селима краће.
42 С. Бранковић, н. д., 264.
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за врх, високо замахивале рукама и ударале по води све док се не одстрани 
прљавштина, блато, труње, алге. Овај веома напоран посао обављан је у 
тешким условима, у води, био је обавезан за све жене, без изузетка. Прили-
ком прања конопље, по казивању Зорице из Сукова, неретко су се дешавали 
побачаји код трудница.

Након прања снопови су се слагали да се процеде а затим су се преноси-
ли до куће где су прострирани по плотовима, камењу, ливадама да се суше. 
„Цело село се забелеса од грсница“.43

Сасушена конопља се затим трљала, односно чукала а тим поступком 
се одвајало влакно од дрвенастог дела стабљике и отпадака зв. прздер. Овај 
посао се обављао од подне до 3–4 часа, када се стабљике на сунцу разгреју, 
одрвене, па крти, дрвенасти део, прздер може лако да отпадне44. Конопља се 
најпре ломила ногама, а затим се пребацивала преко трлице где се лупала 
ножем. Трлица се у височким селима назива и мељица. 

При даљој обради ослобођена влакна се чешљају односно гребу на 
гребено или влаче на гребенац, када се влакни донекле ослобађају поздера. 
Тада се класификују две врсте влакна. Дужа, лепша, чиста влакна се везују 
у повесмо које се користи за основу а влакна лошијег квалитета која остају 
у зупцима гребена се називају мање. Опредено мање се користи за израду 
грубљих делова текстилног покућства и одевних предмета. Да би влакна по-
стала још мекша чешљана су на четки од свињске длаке – буателник. 

Лан је биљка која се обрађује слично као и конопља. Сам процес пре-
раде сировине у влакно, односно текстилну нит је скоро идентичан. Раз-
лика је у самој сировини. Дужина стабла лана у коме се налазе влакна која 
се касније прерађују су краћа од стабљике конопље. Зато се од ове биљке 
добија количински мање текстилних влакана од конопље. Предиво лана је 
мекше и лепше за рад и употребу. Лан се у мањој мери користио за израду 
платна од којег су прављени чаршави, месаљи а највише се користио као 
предиво за хеклање и плетење завеса, украсних покривача, миљеа. 

Памук Према сећањима казивача памук су користиле жене из имућнијих 
сеоских домаћинстава још почетком двадесетог века. Набављале су га у гра-
ду или у сеоским, колонијалним радњама. Од памука су израђиване кошуље, 
пешкири, ретко постељина а понегде и завесе. У економски сиромашном пе-
риоду који је наступио након Другог светског рата памучни конац се веома 
ценио. Постепеним јачањем текстилне индустрије и куповне моћи грађана 
памучно предиво, памучни материјали а касније и готови, куповни предме-
ти од памука све више улазе у у домаћинства. 

За израду платна купован је првенствено памучни конац енглеске 
производње од најдебљег No 6 до најтањег No 24 а понегде се помиње и No 
30. Памук је кориштен за основу а за потку је често кориштен и памук без 

43 Исто.
44 З. Марковић, Женска домаћа радиност – Гласник Етнографског музеја у Београду, 38, 

Београд 1975, 109.
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ознаке – витиљаш. Према теренским подацима утврђено је да су средином 
двадесетог века у пољским селима Војнеговац, Крупац и другим жене кори-
стиле отпатке од влакана из фабрика за прераду памука које су саме преле 
и користиле за израду памучних делова текстилног покућства и одевних 
предмета. 

Предење

Када се наведеним начинима добије текстилно влакно, очешља и 
класификује према квалитету жене приступају предењу, тј. преради тек-
стилног влакна у нит. Предење је једноличан, захтеван посао који изискује 
много времена. Жене су зато користиле сваки тренутак за предење, преле 
су док су чувале стоку, на путу до куће, њиве, појате. Чобанице су преле 
током целе године, док су остале жене прекидале предење само за време 
главних пољских радова45. Колективно се прело и у касну јесен, ноћу, када 
су се жене окупљале у центру села или на раскрсницама а најчешће зими 
на седенће. Том приликом жене су поред предења чешљале, влачиле и на-
мотавале текстилна влакна. 

Да би научиле ову вештину, девојчице су рано почињале да уче да преду. 
Очеви или деде су дељали и обликовали даске и тако израђивали девојчицама 
прве, једноставне преслице. Најчешће су баке подучавале унуке овој вешти-
ни, училе су их како да извлаче нит и окрећу вретена – врткају. 

У овом крају као и у другим крајевима Србије начини предења су раз-
новрсни. За предење се користе делови тела (прсти, пазух) и помагала – вре-
тена и преслице. Док преду, жене пљувачком овлажују влакна тако да им се 
често око уста појављује инфекција.

Предење без преслице се у овом крају упражњавало за израду дебелих 
покривача. Том приликом су се поред делова тела користила и велика врете-
на – мааљка и вретено са куком. 

Израда предива за дебеле покриваче тзв. овиване црге захтевала је специ-
фичан начин предења који је подразумевао кориштење две пређе, вунену и 
језгро од конопље. Око пртеног предива добијеног предењем на вретену 
обмотавана је груба вуна – штим. Жене су прстима једне руке извлачилe ву-
нену нит, прстима друге руке су обликовале влакна у нит а затим обмотавале 
око пртеног језгра. Предиво је на први поглед изгледало као да је од вуне, 
међутим, уколико се боље загледа текстура ових прекривача уочавају се и 
ситнији делови поздера (дрвенасте стабљике конопље). На овај неуобичајен, 
веома економичан начин добијала се дебела нит од које је ткана дебела црга 
која је била добра заштита од хладноће у планинским крајевима. На тај на-

45 Исто.
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чин се и штедела вуна које није било у свим домаћинствима и која је била 
мерило богатства. 

За дебеле, вунене, тешке покриваче – маане црге кориштено је вретено 
тзв. мааљка, дужи штап који се на једној страни завршава куком. Ови наведе-
ни начини предења на различита велика вретена углавном су изобичајени. 

Предење уз преслицу

Поред наведених, ређе упражњаваних и данас изобичајених начи-
на предења у околини Пирота текстилно предиво се најчешће добијало 
предењем помоћу преслице – кудеље и вретена (Сл. 4). И у овом крају, као 
и у већини других области, заступљени су различити типови преслица. 
Израђивали су их специјализовани мајстори, домаћини а најчешће чобани. 
За израду су се користили: буково, липово, чамово, јаворово, трешњево или 
неко друго дрво из окружења.

У планинским селима северозападно од Пирота наишли смо на један 
архаичан тип преслице који је у другим областима изобичајен. Реч је о пре-
слици паличастог типа која има различите називе: тојашка, преслица на 
процеп или процепка (Сл. 5). Ове преслице су добијене једноставном из-
радом – обрадом дужег, дебљег штапа на чијем врху је прорез за држање 
кудељке. Њу су женама најчешће израђивали мужеви а девојчицама оче-
ви. У селима Засковци, Рудиње, Топли До девојчице су почињале да уче да 
преду управо на овом типу преслице. Ова преслица се и данас користи. 

У једноставан тип крошњасте преслице спада и тзв. ороаљћа добијена 
од врха гране од бора који се завршава ракљасто, с више кракова. У Високу 
ова преслица се зове ороаљћа а у пољским селима и урка. Врхови гран-
чица између којих се поставља кудеља су повезани канапом. У Музеју се 
чувају два предмета овог типа: преслица под н. инв. бр. 14303 израђена од 
природног, самораслог трешњевог дрвета и преслица под н. инв. бр. 44122, 
набављена на терену 2001. године (Сл. 6) 

За предење вуне и конопље најчешће се користила преслица лопата-
стог типа. Ове преслице могу бити једноставне, без украса или украшене 
у плитком дуборезу а неретко и с перфорацијом у облику стубића, крстова. 
Преслица која се чува под н. инв. бр. 16089 (Сл. 7) у Етнографском музеју 
у Београду је украшена у плитком рељефу и накнадно бојена. Површина 
јој је подељена на 4 поља по вертикали. У три поља је у плитком рељефу 
израђен мотив саксије са црвеним плодовима, трешњама. У једном од поља 
је огледало а изнад њега је изрезана петокрака звезда, политички симбол 
времена у којем је настала. Предмет је израдио Светомир Спасић из Сиње 
Главе 1946. године и поклонио га својој жени. 
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Неретко на терену се може наћи и тип копљасто-лопатасте преслице 
који по облику и украсу имитира кануре вуне и директно асоцира на змију 
н. инв. бр. 45651 (Сл. 8). 

Кружнолопатасте преслице су заступљене у великом броју. Већина њих 
су подељене на више поља која су украшена у рељефу и перфорацијом у 
облику стубића. 

У другој половини двадесетог века у богатија домаћинства ушла је у 
употребу преслица с колом на ножни погон прељка или прељћа (Сл. 9). Ова 
преслица је убрзала процес предења и најпре је била привилегија богатијих 
домаћинстава. Прељку су већином израђивале професионалне занатлије.

Препредање и мотање 

Опредена вуна и кудељни конац намотавају се на мотовило да би се ко-
нац исправио и да би се формирале „кануре” вунене пређе или кудељног кон-
ца. Такође, вуна се спреза, односно удвостручује, покаткад и утростручује 
што је одређено наменом предива. У ту сврху се користе помагала слична 
помагалима која се користе и у другим крајевима. 

За намотавање пређе се користи мотовило – матовилче (рашак) који је 
израђен од правог, обично лесковог штапа који се рачва на једном крају. На 
супротном завршетку је под правим углом постављена краћа дашчица. На 
основу дужине мотовила и броја намотаја пређе утврђује се дужина пређе 
што је нарочито важно у одмеравању дужине основе.

За намотавање пређе (памук, вуна, клчина) у кануре, врткање, односно 
за удвостручавање предива користио се и чекрк вито, врћеница. Овај дрвени 
предмет се јављао у два облика. Једноставнији тип је у виду две укрште-
не дашчице које се постављају на вертикалну осовину учвршћену у дрвену 
основу. Сложенија справа за намотавање текстилних нити састоји се од 2 
вертикална трапеза или правоугаоника, која су кроз кружни отвор наметну-
та на осовину углављену у постамент који је најчешће направљен од пања. 

Сукало, цевљаник (сукала) служи за намотавање пређе на цев која 
се умеће у совељћу – чунак. Састоји се од точка чија се осовина ослања 
крајевима на две даске (сохе). Точак се покреће ручно.

Финална припрема пређе 

На терену смо забележили два начина омекшавање пређе од вуне, 
конопље или лана. У те сврхе наизменично су ређане кануре предива и 
пепела које су поливане врелом водом. За то се користио кош од врбовог 
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прућа или дрвено буре с чепом окренутим надоле46. У првом случају буре 
се постављало на трње или шибље које задржава топлоту. У буре се ставља 
предиво, посипало се пепелом и врелом водом из бакрача са огњишта. Вода 
се сипа док предиво не почне да плива а затим се одвртањем чепа на доњој 
страни постепено испушта вода. Поступак се понављао три пута у току дана 
а затим се смеса остављала да одстоји 3 дана. 

У другом случају, када се поступак изводио у кошу, предиво се више 
пута у току неколико дана преливало врелом водом. Да би се потпарило и 
још више омекшало кош се покривао дебелом цргом. Када се процени да 
је довољно омекшало, предиво се прало у текућој води – у реци или по-
току. Често се полусуво предиво намењено за основу стављало у скробил-
ку добијену кувањем ланеног семена. На овај начин се спречавало увртање 
основе. 

Бељење постава Изаткан материјал од конопље, ткан у два нита – по-
став од којег се израђују одевни предмети и делови текстилног покућства 
– кошуље и гаће и чаршави, се пре шивења бели. „Платно се пусти низ реку 
и удара пракљачом а затим суши на сунцу. Ово се понови до 15–16 пута све 
док се не избели“.47 

Боје и бојење И у околини Пирота као и у околини Књажевца за бојење 
се користи старословенски глагол чинити а боје су називане чинилке48. Пре 
појаве анилинских боја предиво је бојено природним бојама. Поступци око 
бојења произишли су из дугогодишњих, народних знања и искустава. Сео-
ске жене су за бојење користиле плодове, лишће (шума), стабла или корење 
биљака из окружења. Овим сировинама додавали су се допунски састојци 
– потребне количине киселина (сок од киселог купуса) или соли (сулфати 
гвожђа и бакра од којих се најчешће користи галица односно модри камен 
CuSO4). Природним путем добијани су лепи тонови боја којим су бојена 
вунена и конопљана предива. Природне боје су временом замењене анилин-
ским а у кућној радиности често је комбинован стари и нови начин бојења. 
Тако нпр. природно бојеном предиву додаване су одређене количине ани-
линских боја чиме се добијао жељени тон боје. 

Пре ослобођења од Турака у оквиру већ поменуте текстилне фабрике 
функционисала је и бојадисаница а у деветнаестом и почетком двадесетог 
века у Пироту је био развијен и веома цењен бојадисарски занат. 

На терену смо забележили да се и данас користе неки од традиционал-
них начина бојења вуне. Тако нпр. приликом истраживања на терену, јула 
2000. године у селима Висока затекли смо жене како припремају црну боју 
од јасеновог лишћа. Користиле су је за бојење ручно опредене вуне коју су 
користиле за плетење чарапа, прслука и џемпера. Претпостављамо да се 

46 Казивач је Звездана Костић (1935) из Дојкинаца.
47 По казивању Звездане сам поступак израде пртеног платна је веома сложен и захтеван: 

„има 32 работе док се стигне до кошуље“.
48 Б. Владић-Крстић. н. д., 288.
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овакво бојење вуне и данас одржало зато што су сировине за добијање ове 
боје лако доступне и има их у изобиљу. 

Црна боја се добија од коре младих ораха или лишћа, односно коре 
црног јасена. Предиво или тканина (најчешће шајак) се фарбају у врелој 
води у којој су претходно прокуване наведене сировине49. Овај поступак се 
изводио у посебном копу (ископаној рупи) или у посудама намењеним за ту 
сврху. Овој смеси се додавао и калат – отпаци од метала настали прили-
ком оштрења секире50. Нијанса црне односно тамнобраон боје се добијала 
додавањем одређених количина галице. 

Жуто црвенкаста боја се користила за бојење пртеног предива које се 
стављало у кош са овсеном сламом, посипало пепелом и поливало кључалом 
водом. Након што одстоји два-три дана испирало се51.

Црвена боја или алева се добијала од биљке броћ, која је расла само на 
одређеним местима. Међутим, за добијање црвене боје најчешће се кори-
стила куповна, анилинска боја. 

Зелена боја се добијала од листа од паприке пипериње или гранчица од 
патлиџана, односно парадајза. 

Маслинастозелена боја се добијала од праскову шуму, односно од лишћа 
од брескве коме се додавала и одређена количина плавог камена.

Жута боја предива се добијала потапањем дудовог лишћа у кључалу 
воду. У појединим селима се за добијање ове боје користио и кукурек. 

Цигла боја – срђава боја се добијала од шуму од руј. Руј се брао у јесен 
када лишће почне да жути, црвени. У селу Сукову се нпр. брао искључиво 
на једном месту, у долини реке Јерме, према селу Власима. Жене су брале 
пуне џакове, односно цедила. Лишће су стављали у воду да проври („кип-
нем га, па га чиним“), додавали галицу или плави камен и тако бојили вуне-
не црге, поњаве. 

Смеђа или сугава боја се најчешће добијала од комине. Када се оточи 
вино, узме се комина, стави се „да закипи“ односно да проври и у ту смесу 
се ставља предиво од конопље коме се додаје пепео. Ова смеса се оставља 
да одстоји 24 сата52. Нијансе смеђе боје су се добијале и коришћењем грож-
дине – смеса која остане након кувања ракије. 

Драп боја се добијала искувавањем коре црног лука. 
Грао боја се добијала од цера.
Плава боја – мастиљава или казназија – у светлијим и тамнијим тоновима 

добија се коришћењем куповног чивита (Isatis tinctoria). Предиво су у плаву 
боју најчешће бојили бојаџије а после Другог светског рата жене су предиво 
бојиле искључиво анилинским, куповним бојама у кућној радиности.

49 Други поступак је подразумевао наливање кључалом водом наизменично поређаног 
предива или тканине и наведених плодова.

50 Казивач Сретен Лилић из Рагодеша.
51 Казивач Огда Стојановић (1925), Јеловица, Висок.
52 Казивач Божић Радмила из Рагодеша.
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О ТКАЧКОЈ РАДИНОСТИ

Већина предмета текстилног покућства и одевних предмета израђених 
у домаћој радиности у околини Пирота настала је ткањем на хоризонталном 
разбоју. Врста и изглед тканине зависили су од техника ткања. Ткањем у 
два нита добијала се двонитна, лита тканина. Од двонитне вунене тканине 
израђиване су разне врсте покривача, ликовно једноставне или украшене у 
ткању. Шаре су се добијале или једноставном променом совељке са преди-
вима у различитим бојама, клечањем, преткивањем прстима или на даску, 
вађењем петљи, и комплексним техникама на врвце и на препис. Од двонит-
ног пртеног платна постав израђивани су чаршави, пешкири, мушке и жен-
ске кошуље, кецеље, пелене. Четворонитна вунена тканина се највише кори-
стила за израду дебелих, грубих покривача али и сукна (уколико је ваљана), 
од кога су израђивани горњи, одевни предмети. Четворонитна, пртена тка-
нина се користила за израду сламарица, наличја јастука. 

Ткање без разбоја

Рогоже су простирке на којима се спавало пре него што су кревети ушли 
у сеоско покућство53. Ове простирке су биле и важан реквизит у свадбеним 
обичајима54. Рогоже су у селу продавале занатлије рогожари55 а најчешће 
су израђиване у домаћој радиности и то ткањем без разбоја. Основа је од 
дебело испредене конопље а потка су стабљике од барске трске или осуше-
ног класја од ражи. Основа се обавијала око кочића постављених у два реда 
постављена у размаку жељене ширине рогоже. Рогожа се ткала тако што се 
кроз нити основе руком уткива барска трска или класје од ражи. 

Хоризонтални разбој је данас изобичајен и тешко, скоро немогуће 
га је наћи да је комплетно сачуван. Текстилни предмети за покућство и 
одевање су у истраживаним крајевима рађени искључиво на хоризонтал-
ним разбојима. Разбој – рзбој или сане се јавља у неколико варијанти, али 
је најчешће заступљен разбој чије су странице (лева и десна) у облику чет-
вороугаоника (Сл. 10). Доњи део страница продужен је на једном крају да 
би могла да се постави даска за седење. На вертикалним странама оквира 
постављени су предње и задње вратило кросно а на горњим две летве за 
фиксирање брдила – набрдиљће са брдом и нитама – нитке или ништаљке 
са точкићима. Нита су канапом везана за стопе подношке које су помоћу 
дебљег облог штапа фиксиране за задњи део странице. Вратила се покрећу 
помоћу тањих штапова – запињача. За зев основе се користе штапови. 

53 Понегде и после Другог светског рата.
54 Обичај је био да младенци преспавају прву брачну ноћ на рогожи коју је млада донела.
55 С. Бранковић, н. д., 245. 
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Потка се уткива чунком (совељћа) или се прстима клеча. За клечање се 
користе гужвице вуне разних боја – гуженке „па са руку провираш“. Зев се 
у основи мења подношкама које су везане за ните. За двонитно ткање разбој 
има две а за четворонитно четири подношке. Брда су се разликовала по ши-
рини и густини зубаца кроз које се постављала основа. Тако, нпр. за ткање 
памучних предмета користило се најгушће брдо за постав (пртено платно) 
мало ређе, за пртенице, за црге... и остале грубље материјале брдо с ређе 
постављеним зупцима.

Вертикални разбој – Вертикални разбој се традиционално користио 
за прављење ћилимарки а у двадесетом веку, у знатно мањој мери, под 
утицајем Пирота и за ткање пиротских ћилима. На податке о традиционал-
ном кориштењу вертикалног разбоја наишли смо у литератури а трагове 
његовог коришћења забележили смо и на терену. Коста Н. Костић у делу 
који се односи на порекло пиротских ћилима наводи: „Ја сам се изненадио 
када сам у Високу и Нишави видео како сељанке тку од груба конопљина 
предива губере („црге“) на истим разбојима на којима се тку ћилимови, и 
промичу прсте као и ћилимарке“.56 Братислава Владић-Крстић наводи да 
су Саракачани у Епиру користили вертикални разбој за ткање грубих тка-
нина57. У селу Чиниглавци смо забележили да су жене од дебело опреденог 
предива од конопље, на вертикалном разбоју ткале ћилимарке простирке за 
спавање. Казивач Вера Стаменовић (1923) наводи да су их некада жене тка-
ле за спрему, а касније, у периоду када је она била млада, било је неколи-
ко жена које су се специјализовале у изради ових предмета. ћилимарке су 
жене доносиле у мираз. Обичај је био да на њима младенци преспавaју прву 
брачну ноћ. Ова забележена појава употребе вертикалног разбоја у селима у 
области где се традиционално користио хоризонтални разбој је сама по себи 
значајна и захтева даље истраживање њеног порекла, распрострањености 
као и утврђивање евентуалне повезаности са истраживаним средњовековним 
покривачима. 

Независно од наведене употребе вертикалног разбоја за ткање ћили-
марки, на терену смо забележили ретке случајеве коришћења вертикал-
ног разбоја за израду пиротских ћилима. У двадесетом веку, у незнатном 
броју, вертикални разбој је под утицајем града ушао и у поједина сеоска 
домаћинства. Први забележен случај је у приградском селу Темска58 где су 
почетком двадесетог века вертикални разбој користиле варошанка Даринка 
Милошевић, рођена око 1880. године у Белој Паланци, и њена сестра Зорка. 
Оне су радиле првенствено за потребе свог домаћинства и ближе родбине. 
Ткање им је било више хоби и неки облик женске еманципације. Даринка 
је завршила ћилимарску школу (основану 1907. године у Пироту) а стечена 

56 К. Н. Костић, Стара српска трговина и индустрија, Београд 1904, 108.
57 Б. Владић-Крстић, Појаве и ширење вертикалног ћилимарског стана, Гласник Етно-

графског музеја 44, Београд 1980, 120. 
58 Насеље типа варошица.
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знања је пренела сестрама Бранки, Мићки, Слоботки, Мирки и Каји. Тако 
је Темска добила више ткаља. Оне су пак ткале ћилимове по наруџбини и 
ткање им је постао занат.

Након рата, у селу Држини радиле су ткаље Милена и Снежана на вер-
тикалном разбоју. Оне су такође ткале по поруџбини. Жене су им доносиле 
бојену вуну, бирале су величину и мустру ћилима по којој су ткаље радиле 
(Сл. 11). 

Овако израђени ћилимови су најчешће поклањани као свадбени дар а 
неретко су их мајке остављале деци зa успомену. 

Вертикални разбој се најчешће израђивао од дрвета букве. У обли-
ку је четвороугаоника састављеног од леве и десне вертикалне греде сое, и 
горњег и доњег вратила кросна. Око вратила навија се основа, с „нитама“ 
око дугог ваљкастог штапа – обнетилника. Потка се сабија помоћу тупице.

Има забележених случајева да су неке жене знале да ткају и на вертикал-
ном и на хоризонталном разбоју. Тако нпр. Радмила Пејчић из села Гостуша 
је прешла око 1960. године с мужем у Пирот. Она је још у младости, у свом 
родном месту научила да тка на хоризонталном разбоју а по преласку у Пи-
рот научила је да тка и на вертикалном разбоју. Ту је израђивала предмете за 
потребе свог домаћинства и за тржиште. Понекад зими, истовремено ради 
два предмета, један на хоризонталном а други на вертикалном разбоју. 

ПРЕДМЕТИ ТЕКСТИЛНОГ ПОКУћСТВА

У овом делу рада представићемо појединачне предмете текстилног 
покућства сеоских домаћинстава који су се користили од почетка XX века 
па до данас. 

Предмети текстилног покућства служили су за заштиту од хладноће 
(приликом спавања, на зиду, на поду), од прашине и прљавштине као и за 
свакодневно и свечано украшавање ентеријера. Поделили смо их на: пред-
мете постељног покућства, предмете за покривање зидова, столова, прозора, 
пода, за брисање делова тела (руку, лица), за покривање посуђа и кухињских 
предмета. Украсни предмети служе за украшавање ентеријера у свечаним 
приликама, за покривање кревета, столова, као украс око иконе, огледала. 

Са становишта начина израде предмети се могу поделити на оне 
израђене у домаћој радиности, куповне и комбиноване (материјал купљен а 
украшен у домаћој радиности). Акценат у раду је свакако на ручно тканим 
предметима израђеним у двема основним техникама – у два и четири нита, 
техникама украшавања ткања или везења. 

Класификација предмета се може сачинити и са становишта врсте 
материјала, односно предива које се користило за њихову израду. Као што 
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је већ наведено, већина текстилија насталих у домаћој радиности израђене 
су од вуне, конопље, делом и од лана, од куповног памука (било у обли-
ку влакна или у облику готовог материјала) и свиленог предива. Често су 
комбинацијом разнородног предива израђивана и мешовита платна – мелез-
на. У даљем раду сваки појединачан предмет ће бити анализиран с аспекта 
функције, материјала, техника израде и украшавања. 

Постељно покућство

Постељно покућство је у уској вези с развојем покућства, односно кул-
туром спавања. У истраживаном крају кревет почиње да се користи у првој 
половини двадесетог века. На терену смо често наилазили на испитанике 
који су још до педесетих година двадесетог века спавали на дебелим про-
стиркама на поду. 

РОГОЖА

Рогожа је била важан реквизит за спавање у периоду када није било 
кревета. Она је стављана као изолација директно на под а затим су преко 
ње постављане дебеле прекривке. Рогожа је настала преплитањем барске 
трске или осушеног класја од ражи раженице око основе од дебелог ка-
напа. Од шевара су рогоже биле лепше, глаткије и дуже су трајале него 
рогоже израђене од ражане сламе59. Обично су трајале 3–4 године када се 
замењују новим. Када је заживело индивидуално спавање на креветима 
рогожа се понекад користила испод сламарице а најчешће као помоћни 
лежај када дођу гости (приликом разних светковина, слава). Лоза Вучић 
1923. године из Орље наводи да је спавала на рогожи као дете и да је за 
све укућане имала један дугачак јастук ткан од вуне. Прешла на лесје са 
8–9 година. 

Рогожа је била обавезан реквизит и у свадбеним обичајима. Обичај 
је био да младенци преспавају прву брачну ноћ на рогожи коју је млада 
донела. 

Архаично, меко постељно покућство

Черга – У околини Пирота као и у другим крајевима источне Србије 
елементарни текстилни предмет је прекривач – черга из кога су се разви-
ли прекривачи разноврсни у функционалном, техничком и ликовном смис-

59 Исто.
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лу. На основу истраживања средњовековних, архивских извора ђурђица 
Петровић је дошла до сазнања да је черга старобалканско културно добро 
које се у континуитету, уз одређене трансформације, одржало до данашњих 
дана. Иста ауторка сматра да реч черга потиче од латинске речи серица60, 
за коју претпоставља да су је предсловенски становници Балкана, преузе-
ли од Римљана и прилагодили га свом изговору. Сам предмет су прилаго-
дили својим производним могућностима. Ове текстилије су израђивали од 
домаћих сировина – вуне, конопље, кострети. Под утицајем новогрчког с 
је претворено у ц – церга, а под турским утицајем ц у ч.61 У истраживаним 
крајевима черга се назива црга. ђурђица Петровић сматра да се на осно-
ву турских пописа и законских прописа из XV века и чињенице да је чер-
га била обавезaн фискални део давања Влаха њиховим господарима, може 
претпоставити да је черга била и производ влашке катунске организације62. 
Мишљења је да се у прошлости за израду черги највише користила ко-
стрет63. Черге од кострети су се користиле у суседним културним областима 
у Бугарској до првих деценија двадесетог века64. У Музеју у Софији чувају 
се черге израђене од козине65. 

На основу ретких писаних и усмених извора претпостављамо да се чер-
га од кострети користила и у истраживаном крају. Владимир Николић на-
води да су мутавџије некада израђивале од кострети и црге66. На терену смо 
наишли на трагове сећања да су некад за спавање кориштене и простирке 
од козине покровци. Бројни називи дебелих прекривки као и мутавџијски 
начин израде већине ових предмета иду у прилог тези да се црга од козине 
користила у истраживаном крају. Претпоставка је да је временом кострет 
заменило дебело, пртено, односно вунено предиво. 

У селу Гостуши архаична прекривка за спавање на поду назива се 
козињавка. Израдиле су је мутавџије од дебелог предива од конопље. У се-
лима југозападно од Пирота: Војнеговац, Срећкова, Чиниглавци и у селу 
Сопот, овај предмет се назива ћилимарка (Сл. 12). У селима која се налазе 
северозападно од Пирота за исти предмет користи се и назив мутавка што 
директно асоцира да је предмет можда некада био од козине. 

У селу Камик који се налази јужно од Пирота, на обронцима Влашких 
планина мутавџије су ткале и „црге влненице“ које су имале основу од вуне 

60 Овај појам се односио на свилену одећу или тканину (то је означавало Кину где је било 
свиле).

61 ђ. Петровић, Черга, Од пуста до златовеза – Ткања и вез – изабране студије, Београд 
2003, 116, рад објављен под насловом Записи о черги у Зборник за народни живот и обичаје 
Јужних Славена, Загреб, 1983, 483–504.

62 ђ. Петровић, Средњовековни вунени покривачи, Симпозиј „Сеоски дани Сретена 
Вукосављевића“, Пријепоље 1976, 362–363.

63 ђ. Петровић, Од пуста...129.
64 Д. Станков, Черги и килими, София, 1975, 16, 17.
65.Д.  Станков, н. д., кат. јединице 89–107 на ст. 170–185.
66 В. Николић, Из Лужнице и Нишаве, Српски етнографски зборник, СКА књ.16, Етно-

лошка грађа и расправе, Београд, 1910, 32. 
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а потку од дебело предене вуне. Користиле су се за покривање и биле су 
тешке и до 15 кг. Могле су бити састављене и од 4 поле. 

Горе описани предмети вероватно припадају групи предмета „дугог 
културног трајања“67 а да бисмо то заиста доказали неопходно је наставити 
и продубити истраживање ових предмета материјалне културе. 

Вишефункционални предмет черга је временом раздвојен на прекри-
ваче за спавање и за покривање и везује се за културу спавања на поду, на 
рогожи. 

Покривка или црђе просторће се сматра једним од најстаријих де-
лова постељног покућства. Простирала се преко рогоже а када су креве-
ти ушли у употребу преко сламарице. Њу касније замењује чаршав. У ис-
траживаним крајевима веома је живо сећање на њу а често се и користи у 
првобитној функције – за покривање кревета уместо чаршава. Најдуже се 
задржала у првобитној функцији у колибама, на појатама, односно у сто-
чарским становима. Ови предмети се ретко и данас могу видети у старачким 
домаћинствима у слојевитим наслагама меканог постељног покућства.

Простирка црђе просторће на којој се спавало је била обично састављена 
од 2 или 3 струћке, односно поле. Ткана је на хоризонталном разбоју 
најчешће у 4 нита. Основа је била од једно или двонитног конопљаног пре-
дива, од повесма, а потка од дебеле, грубо опредене нити конопље – мање. 
Простирке су биле ликовно гледано једноставне: једнобојне или с пругама 
шаркама распоређеним при ужим завршецима. Предиво је било природне 
боје конопље а неретко је и чињено природним бојама68 које су постепе-
но замењене анилинским. Поред пртених покривки у селима чувеним по 
развијеном овчарству (Топли До) користиле су се и вунене – влњене про-
сторке састављене од 3 струћке (Сл. 13). 

Прекривка за покривање називала се дебела, топла црга, повијеница, 
овивана црга. Ове прекривке ткане су у 4 нита а састављене из 3 поле. Осно-
ва је пртена а потка опредена од штим, односно грубих вунених нити. Биле 
су једноставног изгледа, од природне боје вуне, понекад с пругама на ужим 
завршецима. Због дебљине нити у ткању се уместо чунка користио већи 
штап око којег се обавијала пређа.

Овивана, или повивана црга – повијенеица (Пасјач, Сиња Глава) се 
издваја по начину добијања пређе. Основа овог предмета је била од конопље 
а пређа од специфичне комбинације вуне и конопље (Сл. 14). Добијала се 
тако што се око језгра од слабо опредене нити конопље обмотавала вуна. 
Тежиле су и преко 10 килограма а специфична структура ткања дуже је зад-
ржавала топао ваздух. 

67 ђ. Петровић, Од пуста...127.
68 Божић Радмила из Рагодеша је описала да је опредену конопљу бојила чинила у браон-

касту боју. У кипућу воду је стављала комину и пепео. Пређа је у тој смеси одстојала 24 часа, 
након чега су је испирали у хладној води.
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За покривање су се користили и дебели одевни сточарски хаљеци – 
опанџаци и гуње. Они су најчешће били израђени од вуненог материјала 
тканог у четири нита који је након ткања ваљан у ваљавицама. Старији 
опанџаци били су беле боје, и наслеђују их опанџаци од црне, природне или 
бојене вуне. Заступљени су и двобојни опанџаци с крупним каро дезеном. 
Најчешћа је комбинација драп-смеђих, односно црно-смеђих квадрата. У 
планинским селима јужно од Пирота – Сиња Глава и Пасјач црге за повијање, 
односно покривање, израђиване су од истог материјала од којег су кројени 
опанџаци и гуње (Сл. 15 и 15а). Ове прекривке су по њима и названи гуње (на 
коцке)69. Састављени су из три или четири поле и најчешће су израђени од 
крупног драп-смеђег и црно-смеђег ваљаног, вуненог материјала – сукна.

ћебе – Ови предмети су израђивани у изразито сточарским селима у 
којима је било доста вунене сировине а у чијој се непосредној близини на-
лазила ваљавица. Ткани су од вуне у 4 нита, састављани из две или три поле. 
Најчешће су једнобојни, без украса. Након израде ваљани су у ваљавицама. 

Кревети Појавом и развојем кревета елементарно, меко постељно 
покућство – покривке и прекривке постепено истискује креветска постељина. 
Кревети су најпре ушли у употребу у домаћинства а касније и у сточарске 
станове. Први кревети су били привилегија имућних домаћинстава. Били су 
тесарске израде и називани су таблени кревети (Сл. 16) или одар (Орља). 
Основу за спавање чиниле су соје, даске, тесане од дрвета. Након дрвених 
у употребу улазе и гвоздени кревети, односно кревети са страницама од 
гвожђе и плеха. Поједина имућнија домаћинства су имала кревете са стра-
ницама од кованог гвожђа. Манић Верка (1938) из Сиње Главе и данас чува 
стране кревета од кованог гвожђа купљене у Пироту, које је добила као дар 
на свадби. Сиромашнија домаћинства су правила кревете у домаћој ради-
ности. Најчешће су израђивани од букве. Ноге су биле од трупаца стабла, 
висине 20–30 цм. На тај начин су људи били издигнути од земље што је 
представљало и помак у смислу хигијене. У селима Орља, Сиња Глава... 
забележили смо да су се користили кревети с лесом 70 (односно преплетено 
пруће) димензија потребних за једну особу фиксираном за ногаре. Преко ње 
се стављала рогожа од раженица преко које се простирало одело – „врљне 
се дреја“ и на крају просторка (Орља, Лазаревић Светислав 1930). Ипак 
најчешће се преко сламе простирала пртена црга на којој се спавало. По-
кривало се завивком. Сламу је временом заменила сламарица преко које су 
стављане црге које су временом заменили чаршави. Понекад, није стављана 
сламарица па је спавање било веома неудобно. Бранислав Вучић (1926) из 
Базовика памти да је спавао на леси на појати све до 1960. године. 

69 Исти назив се користи за покриваче у Херцеговини, види рад B. Vladić-Krstić, 
Hercegovački prekrivači „gunji“, Glasnik Zemaljskog muzeja, Etnologija, N.S. ХХII, Sarajevo 
1967, 52.

70 Лесе су иначе кориштене као плот за омеђивање. Духовит је био коментар једног кази-
вача, да су лесе биле претече данашњег латофлекса.
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Сламарице – сламњача је један од првих делова постеље који је везан 
за појаву кревета. Забележили смо да су сламарице у селу Јеловица (Ви-
сок) почеле да се користе средином двадесетог века. Биле су у употреби до 
1963–1964. године. Оне се и данас могу видети у слојевитим покривачима 
на креветима. Према казивању Руске Стаменовић из Јеловице сламарице су 
се користиле у дрвеним креветима до педесетих година, а затим до 1955. и у 
гвозденим креветима. Основна функција им је да омогуће удобније спавање. 
Од 1955. године богатија домаћинства уводе кревете с душецима и софе – 
тапациране кревете те ови удобни кревети истискују сламарице. 

Сламарице су рађене од клчину – од конопље. Ткане су у четири нита 
на хоризонталном разбоју71 ширине 8 пасама. Најчешће су биле састављене 
од четири поле. У средишњем делу на једном од спојева остављен је от-
вор ширине око 40 цм за пуњење. Пуниле су се сламом или „шушкама“ 
– комушином од кукуруза. Најчешће су биле једноставне, у природној боји 
конопље или с једноставним, дебелим пругама добијеним уткивањем смеђе 
конопље, природно бојене у комини (Сл. 17). У брдским селима јужно од 
Пирота (Пасјач, Сиња Глава) има случајева да су се сламарице правиле и 
спајањем конопљаних чаршава. Тако импровизоване сламарице биле су на 
горњем делу украшене „на коцке“ или „прушке“ (прућке) а доњи део је био 
једнобојан, израђен у природној или тамносмеђој боји72. Предиво је бојено 
природним и анилинским бојама. 

У већини домаћинстава слама се мењала на Чисти понедељак чисти по-
неделник, по веровању да нема бува. Истог дана су се сламарице прале. 

Чаршави – Претеча чаршава у данашњем смислу речи представља 
предмет који смо претходно описали – просторка. Овај елемент постељног 
покућства добио је назив од словенске речи просторка73. То је прекривка 
на којој се спавало у периоду када није било кревета. Основа и потка су 
од конопље. Ткана је у два или чешће у 4 нита а састављена је од две или 
три поле што је зависило од ширине брда – „три струћке ако је тесно брдо“ 
(Орља). 

Чаршави цршави у данашњем значењу речи везују се за почетке 
коришћења кревета. Први чаршави за кревет били су једноставни, без укра-
са, у природној боји конопље (Сл. 18). Основа је била од повесма (дуге, 
фине нити конопље) а преткава је од мање – предива опреденог од грубљих 
нити конопље или ређе лана. 

На терену смо наилазили на чаршаве направљене састављањем од две 
или три поле, односно дужине постава74. Увођењем бојеног предива и но-
вих техника чаршави добијају на кићености (Сл. 19). У колориту првих 

71 Ширине 8 пасама.
72 У Осмакову су нам рекли да су сламарице бојили у кори од ораха. процес бојења је 

краће трајао јер нису желели да буду сувише тамне.
73 Б. Владић-Крстић. н. д., 309.
74 Постав је изаткан материјал од конопље, ткан у два нита.
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бојених пртених чаршава најчешће се користила смеђа боја у комбинацији с 
природном (Сл. 20) или чивитном. Смеђа боја се добијала бојењем пртеног 
предива у комину75 а чивит се користио за добијање плаве боје. 

Шаре су биле на пруге – на прућке (Сл. 21) и кариране – на коцке добијене 
уснивањем и преткивањем различито бојене нити које се мењају у слич-
ном или истом ритму. Колорит вештачко бојених чаршава често имитира 
боје добијене природним путем. У колориту чаршава бојених анилинским 
бојама среће се и комбинација црвено-драп и црно црвених квадрата (Шу-
грин, Пасјач, Сиња Глава). Каро шара постаје још комплекснија увођењем 
већег броја боја. 

После Другог светског рата примењују се компликованије технике 
ткања у 4 нита – „по писму“. Чаршави су израђивани по писаним нуме-
ричким шемама којим је дефинисан редослед увода основе у окца од нита 
и редослед газа подношки. На тај начин су добијане жељене шаре у ткању. 
Све наведене одлике чаршава важе и за ланене чаршаве само што су они 
били у знатно мањој употреби. Ланени чаршави су због својих квалитета 
били више цењени. 

Луксузнији чаршави од памука су се израђивали у имућнијим дома-
ћинствима у богатим пољским селима (Крупац, Блато, Суково) и планин-
ским селима с развијеним овчарством (Топли До, Рсовци) у периоду између 
два рата. Памучно предиво је било куповно. Украшавани су „на узвод“ 
(српско платно) или преткивањем свиленог предива на дашчицу. Ови чар-
шави су били технички комплексни а ликовно гледано веома лепи (Сл. 22). 

Чаршави су израђивани и од мелезног материјала с најчешћом комби-
нацијом основе од памука и потком од конопље.

У сиромашним временима, у периоду непосредно после Другог свет-
ског рата жене су преле у својим домаћинствима отпатке неупреденог паму-
ка витиљаша из фабрике (Војнеговац). Тако добијен дебљи, памучни конац 
су користиле за израду чаршава. Педесетих и шездесетих година XX века 
у моди су били чаршави од мелираног плавог и белог куповног конца (Сл. 
23). Ткани су у два нита, састављени од три поле. Украшавани су при ужим 
завршецима ужим и ширим пругама. 

Временом, једна шира ивица чаршава, окренута према поду, она која 
се види испод украсних покривача, бива украшена чипком. За чипку је ко-
риштена бојена конопља, памук, свила или танко опредена вуна (од дугих 
власи). Чипка је равна или обликована у виду полукруга, шпицева. Рађена је 
иглом, кукицом или плетењем на две игле. Мотиви на чипки су геометријски 
и цветни. 

Под утицајем женских, домаћичких школа чаршави су украшавани 
цветним мотивима изведеним једноставним техникама веза. 

После Другог светског рата, индустријски материјал постепено 
истискује чаршаве израђене у домаћој радиности. Доња, видљива ивица 

75„Чорба од комина“ – преостала смеса у процесу прављења вина.
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чаршава се и даље украшава кукичаним или плетеним чипкама и везеним 
мотивима. Тако нпр. Петровић Кристина (1924. удала се 1940. г.) из села 
Рудиња, својој кћерки за усељење даривала је чаршаве које је сашила од 
куповног карираног платна а ивице украсила везом (Сл. 24).

Јастучнице – Јастук је предмет који је касно ушао у састав постељног 
покућства. Старији људи добро памте да су уместо јастука под главу 
стављали трупце (делове стабла од дрвета) или старе дреје (текстилне пред-
мете). Први јастуци су се користили у периоду док се спавало на поду, од-
носно на рогожи и црги. Јастуци су најпре ушли у богатија домаћинства76 
а временом, у другој половини двадесетог века постали су обавезан део 
постељног покућства. Најстарији јастуци су били дугачки 1 до 1,3 м а ис-
товремено су их користиле више особа (3–4 деце). Основа и потка су били 
од једне нити конопље, ткани глатком техником у два нита. Доњи и горњи 
део јастучнице се разликовао. Доњи део је једноставан, најчешће без украса 
а горњи је минимално украшаван. Јастучнице су пуњене сламом, комуши-
ном или поцепаном старом одећом а понекад и вуном. „Временом како су 
се усавршавали технички и ликовно остали делови постеље, и јастучница 
се све више усавршава“.77 Доња страна јастука је најчешће израђивана од 
пртене основе и потке, у два нита са шаром у коцке (Сл. 25). 

Најчешће се јавља комбинација рђаве и модре боје. Предњи део 
јастучнице – лице је рађено од пртене, вунене или памучне основе и најчешће 
од вунене потке. Ткани су у два нита и украшени у ткању – украсним техни-
кама „на прсти“, „на нитке“, „на улевље“. Коса Спасић, рођена 1921. године 
донела је као део спреме јастучницу „на улевље“ коју јој је њена мајка ткала 
(Сл. 26).

Основа јастучнице је памучна а потка је од црног памука и вуне разних 
боја. Уткивањем вуне различитих боја на одређеним размацима добија се 
рељефна, мрежаста, разнобојна структура. 

Између педесетих и шездесетих година двадесетог века у моду су ушли 
„прекривачи на препис“. Материјал за израду ових прекривки је кориштен 
и за лице јастучнице. Основа је била памучна а потка од памука и вуне раз-
личитих боја. Ткане су у више нити, по задатој шеми („на препис“) (Сл. 27). 
Ови јастуци су се пунили вуном. После Другог светског рата израђивале су 
се и јастучнице које су имале првенствено функцију украса. Ове украсне 
јастучнице су најчешће израђиване од вуне а украшаване су у ткању или 
везом. 

Под утицајем женских школа и градске културе техника украшавања 
везом и чипком је била заступљена и на украшавању постељине и украсних 
јастучића (Сл. 28). Јастучићи су ткани од памучног предива и украшавани 
хекланом чипком или чипком плетеном на иглу. За ове прилике најцењенији 
је био конац добијен прерадом лана у кућној радиности. 

76 Коса Спасић (1921) Топли До.
77 Б. Владић-Крстић, н. д., 314.
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Разни прекривачи чине посебну групу текстилних производа 
намењених за опремање постеља – за покривање приликом спавања као и 
за покривање кревета (Сл. 29). Израђивани су ручно и машински, од веома 
разноврсних предива, у техникама ткања и чипке применом разних техника 
украшавања, и украсних детаља78.

Карактеристично је да се у овом крају све прекривке називају црге а 
одређују се пратећим описним придевом или именицом који упућују на ка-
рактеристику материјала, технике или изгледа. Широка лепеза назива, као 
нпр. црга гњетавка, црга збијача, јединичава, на шарке, тробојка, на прућке, 
на пребир, на препис, вадене црге, на врвце, резане црге упућује на богатство 
и разноврсност ових предмета. Неопходно је овде истаћи да се назив ћилим 
у овим селима односи искључиво на пиротски ћилим, односно прекривку 
рађену у Пироту на вертикалном разбоју. 

Прекривке су се нарочито развиле у послератном периоду када су пред-
мети за одевање и текстилно покућство били доступни на тржишту. Ослобо-
дивши се обавезе да ове предмете ручно израђује, односно тка, сеоска жена 
је добила више времена које је могла да посвети усвајању техника ткања и 
ликовних иновација. 

Најстарије прекриваче чине црге гњетавке (Сл. 30) или јединичаве 
црге. Пртену основу на овим предметима постепено замењује памук. Пре-
ткава је од дебље вунене нити. Ткана је у два нита а украшена једноставном 
променом боје на цевчици совељке, и испрекиданим пругицама добијеним 
пребирањем, односно одизањем жељених нити основе. Гњетавка је до-
била назив по начину ткања: при ткању, по провлачењу чунка кроз зев 
ткаље су двапут ударале брдом и на тај начин сабијале – гњечиле текстуру. 
Тако се добијало густо ткање чиме се обезбеђивала топлота. Најчешћа је 
комбинација црне основне боје и црвених пруга. Црна боја се добијала при-
родним бојењем у „лесје“ а за црвену боју се користила синтетичка боја. 
Јединичава црга је по ликовним карактеристикама слична гњетавки. Основа 
јој је била најчешће од једне нити конопље а преткива се након провлачења 
кроз зев – уобичајено се сабијала само једним ударом брдила чиме се 
добијала ваздушастија текстура. 

Шаренице су се називале црге на шарке, на тарабке а назив су могле 
добити и по томе колико су имале боја, као нпр. тробојка (Сл. 31). Основа 
је била врткана од два, три, односно двонитна или тронитна а потка је од 
вуне. Ткана је у два нита. Шаре су биле у виду појасева разних боја симе-
трично распоређених целом површином. 

Прекривке са сложенијом шаром – клечане прекривке су у мањој мери 
израђиване у периоду између два светска рата. И данас се, ретко, могу наћи у 
домаћинствима као украс на креветима. Основа је била пртена или памучна, 
потка вунена. Састављане су из две поле. Израђиване су ткањем у два нита а 
шаре су добијане променом боје у зеву. Назив су добијале по доминирајућој 

78 Б. Владић-Крстић. н. д., 329.
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шари на јероплани, на милованће (дан и ноћ), на лептири (Сл. 32), на цвето-
ви, српска круна, у машнице, у цветове, на колетије (Сл. 33). 

Црге на вр(в)це (на нитиће) – ткане су од пртене или памучне основе и 
потке добијене најчешће комбинацијом конопље и вуне или памука и вуне. 
Ове, технички гледано, компликоване покриваче радиле су две жене. Једна 
жена је стајала са задње стране разбоја, гледала у шару и на одређеним ме-
стима пребирањем прстима подизала нити основе и постављала врце. Друга 
жена, која је седела на супротној страни разбоја, је промицала совељку с 
предивом кроз зев где су одигнуте одговарајуће нити основе. На овај начин 
добија се текстура у виду пруга, налик на федере на предњој страни (Сл. 34) 
док је полеђина у виду негатива (Сл. 34а). 

Црге на препис или на увод су почеле да се израђују средином двадесетог 
века (Сл. 35). Биле су веома популарне и израђиване су све до гашења ткачке 
радиности. Миланка Цветковић (1925) из Црноклишта наводи да је прве црге 
на препис откала 1955. а да је последње откала 1970. године када „је манула 
ткање“ односно, престала да тка. Основа ових црга је најчешће од памука а 
потка од памука и вуне. Боја памука је најчешће бела, ређе црна а боја вуне 
на цргама је била у црвеној, али и зеленој, плавој, жутој, наранџастој (Сл. 
36) и у другим бојама. Ткало се у 4 нита а кориштено је много више нити 
(нићанки). Овим ткањем је имитирано ткање на жакар разбоју. Прекривке 
су се израђивале по нумеричким мустрама – препису (Сл. 37) што је под-
разумевало елементарну писменост жена која је била скоро обавезујућа у 
послератном периоду. Жене су имале свеске с преписима различитих шара. 
Нумеричке мустре су дефинисале начин увођења основе у ните – нићанке, 
односно окца, и редослед газа педала. Комбинацијом одређеног начина уво-
да у окца ните и одређеног газа добијала се жељена шара. Шара је рељефна 
и покрива целу површину прекривке. Ово су биле веома цењене прекривке 
које се и данас поклањају на свадбама – Сиња Глава. Називи шара су раз-
новрсни: на бубице, на мали или велики на цветови, на цветови у шпиц, на 
колетија, на коцке, на коцке у шећер, у шак.

Вадене црге или ваденице су ткане у 4 нита. Основа може бити конопља 
или памук а потка је од вуне (Сл. 38). Украшене су техником „на петљу“ 
што значи да је у току преткивања уметнута потка са жељеном шаром по-
дизана дрвеном иглом чиме се добио ефекат петљи. Асоцијацијом на начин 
украшавања – вађење петљи прекривка је добила назив вадена црга или 
ваденица. 

Пиротски ћилими са закашњењем улазе у сеоско текстилно покућство. 
Овај предмет на селу добија специфична социјална и вредносна значења. 
Он је на почетку XX века био привилегија имућнијих домаћинстава. Углав-
ном се поручивао и израђивао у Пироту а у наведеним, ретким случајевима 
израђиван је и у селима. Најстарије пиротске ћилиме израђене првих деценија 
двадесетог века нашли смо на терену у селима у непосредној близини Пи-
рота. У домаћинству потомака Најдена (1880) и већ помињане Даринке 
Милошевић, прве темачке ћилимарке, у Темској, нашли смо ћилиме које је 
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она израдила и који се и данас користе као део текстилног покућства. Зид из-
над кревета у спаваћој соби украшава ћилим са шаром „Љубав, вера, нада“, 
под једног дела собе покрива ћилим са тзв „босанском шаром“, а други део 
пода покрива ћилим са шаром „послужавници“ (Сл. 39). На прозорима су дра-
пери. Ови ћилими, изузетног квалитета и постојаних боја, израђени од ручно 
опредене вуне фарбане у бојаџијској радионици у Пироту и данас изгледају 
веома очувано и декоративно. У Темској смо ћилиме у употреби нашли и у 
домаћинству некада имућне, поткивачке породице Панчић. Добринка Панчић 
(1920) је ћилим „на жељке“ који краси зид дневне собе наследила од свекрве. 
У другој половини XX века пиротски ћилими све више продиру и у сеоска 
домаћинства. Најчешће их поклањају блиски сродници у специјалним при-
ликама – као свадбени дар или за успомену. Ови предмети, као и „црге на 
препис“ се не користе свакодневно, већ се чувају у ормарима, шкрињама. На 
терену смо приметили да казивачи имају особито поштовање према овим 
предметима који се данас поручују и израђују у Пироту. Веома популаран у 
сеоској средини је био ћилим са шаром „венац на кубета“ (Сл. 40).

Пешкир је текстилни предмет који се и у селима у околини Пирота, као 
и у осталим крајевима у Србији, често користио у свакодневном, празнич-
ном и обичајном животу. У истраживаном крају најчешће се користи назив 
пешкир79 реч персијског порекла који је посредством Турака продро у наше 
крајеве. На основу већ помињаних података о предметима за продају у ра-
чунима малог Ристе80 може се закључити да су се у граду Пироту продавали 
пешкири још средином деветнаестог века.

Пешкири су се користили за брисање тела, првенствено руку и лица, 
али и у пословима око припремања хране, мешења хлеба (покривања те-
ста које треба да ускисне) и за покривање судова и хране која је ношена у 
поље или појате. Кориштен је и као украс око огледала и као оквир за икону. 
Поклањани су и цркви као заветни дар.

Пешкири су правоугаоног облика израђени из једне уже поле и ткани су 
најчешће у два нита. Основа је од памука или кудеље а потка од кудеље (сва-
кодневни), ређе лана, памука и свиле која се користила за украшавање. Могу 
бити једноставног изгледа, без шара или украшени различитим техникама 
ткања (преткивањем, на дашчицу или у зев ) или техникама веза. 

Шаре су у виду пругица или цветних мотива распоређених уз једну, 
или симетрично, уз две уже ивице. Пешкири поклањани цркви били су лепо 
украшени и често су имали писани садржај о намени, аутору.

Памук у другој половини двадесетог века постепено истискује и 
замењује конопљу у изради пешкира. У украшавању је долазила до изражаја 
и умешност и инвентивност ткаље тако да смо у пољским селима запази-
ли ликовно гледано веома лепе и технички сложене пешкире (Сл. 41). Под 
утицајем града уже ивице пешкира се украшавају везеним цветним орна-

79 Реч убрус словенског порекла није се користила у свакодневном говору. 
80 Види напомену бр. 8.
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ментима. Ивице се завршавају краћим ресама пуштеним од основе, или на-
шивеном кукичаном или плетеном чипком. Ручно рађене чипке временом 
потискују куповне, индустријске и чипкане трачице.

„Пешкир је био неизоставни пратилац многих обичаја, првенствено 
оних везаних за животни циклус“.81 Био је обавезан реквизит у обичајима 
везаним за рођење, крштење, венчање и смрт. У свадбеним обичајима 
издвајамо, пешкир за клањање (Сл. 42) који млада користи приликом сусрета 
са свекрвом када улази у нови дом. По својим димензијама и одговарајућој 
писаној поруци истиче се деверски пешкир (Сл. 43).

Покривке за под су ушле касно у кућно покућство. Земљани подови 
дуго нису били застирани. Употребом нових сировина у прављењу подова, 
бетона, дрвета, почињу да се користе и текстилни застирачи за подове. Срећу 
се под називом поњавице, црге од парцање, крпаре (Сл. 44). Ткане су од гру-
бе, неквалитетне вуне у два и четири нита. Црге од парцање израђиване су 
предењем влакана добијених секундарном обрадом вуне82. На тај начин је 
добијена вунена нит слабијег квалитета. Крпаре су израђиване од делова 
старих памучних предмета. Поњаве у новије грађеним кућама, под утицајем 
града, неретко замењују куповни, индустријски теписи.

Зидњаци су ткане простирке који су се користили на зиду као заштита 
од хладноће и у декоративне сврхе. Обично су стављани на зид уз кревете 
или поред клупа за седење у кухињском делу. У Високу се зидњаци под 
утицајем бугарског језика називају и кавијор. Најчешће су ткани од вуне у 
два или четири нита. Понекад су импровизовани од једноставних каро пре-
кривки. Било је и зидњака с развијеном композицијом добијеном ткањем на 
даску (Сл. 45). Шездесетих година двадесетог века почињу да се користе 
зидњаци које су донели радници на привременом раду у Аустрији, Немачкој. 
То су индустријски зидњаци с натуралистички решеним композицијама – 
лова, сцена из природе. На њима су најчешће заступљене зооморфне пред-
ставе јелена, паунова (Сл. 46). 

Завесе су под утицајем града ушле у сеоско покућство. Често су их 
називали виронђе што је искривљен назив речи немачког порекла фиранга. 
Покривале су већу површину прозора. Прве завесе су нецоване (Сл. 47), 
кукичане (Сл. 48) или плетене од ланеног или кудељног, ручно преденог 
предива. Шаре су се добијале са других завеса. Најчешће су украшаване 
цветним или геометријским украсима. Завесе које су покривале доњи део 
или половину прозора називане су ветражице83.

У употреби су биле и завесе израђене од „српског платна“ које су по-
кривале целу површину прозора. Податке о употреби ових завеса на почет-

81 Ирена Филеки, Здраво сванули, каталог изложбе Етнографског музеја у Београду, Бео-
град, 2001, 22.

82 Стари вунени предмети су поново прерађивани у вуновлачари – чешљани, (односно 
чупани). 

83 Назив је француског порекла а користио се за 1) стаклени прозор на ормару и 2) слика 
од обојеног комада стакла. 
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ку XX века забележила сам у богатијем домаћинству у селу Топли До84 као 
и у неким пољским селима: Блато, Крупац. У појединим домаћинствима у 
наведеним селима су и данас у употреби. 

Занимљиве податке о томе како су донете завесе као иновација у тек-
стилном покућству дала нам је Зорица Спасић рођена 1934. године у Сукову. 
Она је завесе донела као део спреме када се удала у село Срећкову 1956. 
године – „Цело село је дошло да их види. Биле су од кучина, бељене у цеђ – 
нецуване: рађене у раму са ексерчићима закуцаним на једнаким размацима. 
Око њих се снове, прави мрежа а квадрати се попуњавају концем уденутим 
у велику, шиваћу иглу“.

У новоизграђеним кућама у другој половини двадесетог века почеле су да 
се користе куповне завесе шивене од синтетичког или памучног материјала. 

Столњаци су касно ушли у употребу. По наводу Снежане Бранковић у 
Сопоту је столњак први пут ушао у употребу 1932. године када је организо-
ван домаћички течај. Тада су полазнице течаја „научиле да сервирају сто на 
белим столњацима, што је за оно време било нешто невиђено“.85 Столови су 
ипак ретко застирани. За покривање су се користили материјал од конопље 
постав или материјали од којих су израђивани чаршави. У селу Велики 
Јовановац на столу смо затекли столњак изаткан од мелираног памука на 
начин на који су најчешће израђивани чаршави за спавање (Сл. 49). Седам-
десетих година ушли су у моду кукичани миљеи. Користили су се за украс-
но покривање столова и комадног намештаја. За кукичање је најподесније 
ланено предиво. Према речима Бранке Спасић из Крупца „Лан се танко 
опреде, блиста, клизи кад се хекла“. Данас се за покривање столова из прак-
тичних разлога најчешће користи индустријска мушема. 

Пелене, месаљи. (Сл. 50). Прекривке за колевку (за преко љуљћу), ша-
ренче (Топли До)), су биле правоугаоног облика, из једне ширине. Ткане су 
у два нита од памука. Украшене су при крајевима или целом површином 
плавим, црвеним или црним пругицама. 

Месаљи су се користили за покривање и за преграђивање теста за хлеб 
које треба да нарасте на дасци. Најчешће су једнобојни, са пругицама или 
карирани, израђени у два нита од конопље или лана. Најцењенији су месаљи 
израђени од лана. Дужине су до 3 м а ширине око 40 цм. 

Куварице, шибицаре. четкаре, држачи за крпе, везени мањи или 
већи комади платна с одговарајућим представама и писаним порукама су 
под утицајем града, односно женских школа и домаћичких курсева касно 
ушли у употребу и то најпре у равничарским а касније, ретко, и у планин-
ским селима (Сл. 51). 86 

84 Ово село је у предратном периоду било богато и имало је највећи број оваца.
85 Сопот, 194. 
86 Више о томе С. Велкова, Куварице пиротског краја, Гласник Етнографског музеја, 70, 

2006, 71–98.
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Завршна разматрања

Текстилна радиност села на територији општине Пирот са својим локал-
ним специфичностима уклапа се у мозаик досадашњих сазнања о текстилној 
радиности шире области Источне Србије. Она се знатно разликује од занат-
ске, ткачке делатности која се под снажним оријенталним утицајем развија 
у граду Пироту.

1) У сеоском текстилном покућству сачувани су елементи различитих 
културних слојева: старобалканског, словенског, оријенталног и западноев-
ропског. Елементарни покривач черга, која се у овим крајевима назива црга, 
је старобалканско добро које се у континуитету, уз одређене трансформације, 
одржало до данашњих дана. ђурђица Петровић је на основу турских пописа 
и законских прописа из XV века и чињенице да је черга била обавезaн фи-
скални део давања Влаха њиховим господарима претпоставила да је черга 
била производ влашке катунске организације. Хоризонтални разбој – стан, 
основна ткачка справа која се користи у сеоским домаћинствима у околини 
Пирота је словенска тековина. Донели су је Словени приликом насељавања 
Балкана. Оријентални и средњовековни утицаји најпре су ушли у градске 
средине а посредством града и у сеоске. Оријентални утицаји се осећају у 
називима појединих предмета – просторка, ћилим, чаршаф. 

Средњоевропски културни утицаји су се преко града ширили најпре у 
ближа, равничарска, приградска а потом и у удаљена, планинска села. Ови 
утицаји су се манифестовали кроз коришћење куповних предива и материјала 
а појавом женских часописа и ширењем моде и у изради појединих елеме-
ната домаће текстилне радиности. Други облик европских утицаја манифе-
стовао се кроз утицај школства. Похађањем домаћичких курсева жене су 
училе нове вештине, првенствено вез, хеклање, и поједине технике плетења 
а, такође су стицале нова знања о текстилним предметима који су се кори-
стили у граду. Примењујући новостечена знања жене почињу с везом и чип-
ком да украшавају текстилне предмете – чаршаве, прекриваче, јастучнице... 
и да уводе нове текстилије у кућно покућство: столњаке, завесе, куварице.

2) Ткачка радиност је до педесетих година XX века била главни посао 
сваке жене. Путем ткања производио се материјал за израду основних одев-
них предмета и предмети текстилног покућства. Домаћа текстилна радиност 
у истраживаним крајевима задржала се доста дуго. За израду текстилија 
највише су се користиле вуна и конопља. У другој половини XX века посте-
пено нестају поједине фазе а затим и целокупни процеси у преради текстил-
них влакана и изради финалних производа. Најпре из употребе, шездесетих 
година, нестаје целокупан процес прераде конопље. Домаће ткано платно за 
кошуље и постељину постепено замењује платно индустријске производње, 
а одевне предмете, постепено замењују куповни предмети. Ослобађањем 
од обавезе да производи одевне предмете жена добија слободно време које 
посвећује усвајању иновација у техникама ткања. Тада почиње да произ-
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води разноврсне декоративне тканине које, у већини случајева немају упо-
требну вредност у домаћинству, већ налазе примену у обичајима – дарују се 
на свадби и поклањају за успомену. Ови предмети се и данас као вредност 
чувају у орманима и шкрињама. 

Прерада вунене сировине није радикално прекинута као што је прерада 
конопље. На то је вероватно утицало и то што се и данас у полуопустелим 
селима још увек, у мањем обиму, гаје овце те има довољно вунене сировине. 
Од целокупног ручног процеса прераде вуне остале су поједине рудимен-
тарне фазе: шишање оваца, чешљање вуне ручним путем и у вуновлачарама, 
предење вуне ручно и у предионицама. Ручно опредена вуна намотава се на 
сукало а потом се користи за плетење чарапа, прслука, џемпера, прекривача. 
Вуна се још користи и за израду декоративних тканина у ткачким радио-
ницама у Димитровграду, Великом Селу или за ткање пиротских ћилима у 
Пироту. Ткање као основни вид израде елемената текстилног покућства се 
спорадично задржало до осамдесетих година двадесетог века. 
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Marina Cvetkovic

HOME TEXTILE INDUSTRY IN SURROUDNINGS OF PIROT  
IN THE LATTER PART OF THE 19TH AND THE 20TH CENTURIES

Summary

The textile industry in the surroundings of Pirot with its local specifics fits in the mosaic of 
earlier knowledge on this subject related to a wider territory of Eastern Serbia. The paper follows 
the processing of textile raw (plant and animal) materials, weaving and home textiles from the latter 
part of the 19th century till the end of the 20th century. Domestic raw materials, mostly sheep wool 
and hemp, linen were used for production of fabrics, while silk, goat’s hair and purchased cotton 
were rarely used. Home textiles were diverse from functional, technical and artistic points of view. 
The analysis of items in the set time frame shows the development from strictly functional, coarse 
wool and carry-on items, simple in artistic and technical sense, to complex, decorative fabrics. 
These changes are closely related to development of houses and movables, and they are analyzed 
from the point of culture of sleeping, eating, hygiene, and customary practice.

The paper points to transformation of the textile industry and gradual disappearance of certain 
stages as well as entire processes of the textile raw materials processing and production of home 
textiles (weaving). It was noted that these changes were influenced by the commencement of indus-
trialization and trade in wool and woolen fabric at the end of the 19th century. The crucial influence 
was exerted by major socio-historical (demographic, economic, etc.) changes occurred in the time 
of socialism. The most intensive changes were recorded in the period from the end of World War 
Two until the 1980s.

The paper in particular points to analogy of the urban weaving – the Pirot kilims in this case 
– and rural weaving where essential differences pertain to preparation of yarns, dying process, use 
of various types of looms, weaving techniques, and functional and artistic qualities of the woven 
items.
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 Сл. 1. Вунена сировина Сл.2. Сушење вуне

  
 Сл. 3. Ручна прерада вуне 2004, Топли До Сл. 4. Ручно предење помоћу преслице  
  и вретена  
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Сл. 5. Преслица на процеп Сл. 6. Преслица  ороаљћа 

  
 Сл. 7. Детаљ са преслице инв. бр. 16089 Сл. 8. Кружнолопатаста преслица  
  с представом кануре која асоцира на змију
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 Сл. 9. Предење на преслици на ножни погон Сл. 10. Растављен хоризонтални разбој 
 – прељћа 

  
 Сл. 11. Пиротски ћилим, Држина Сл. 12. Ћилимарка, Сопот 
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 Сл. 13. Вунена прекривка, Сиња Глава  Сл. 14. Текстура овиване црге  

  
Сл. 15 Прекривка гуња, Сиња Глава Сл. 15а, Гуња, детаљ

  
 Сл. 16. Таблени кревет, Засковци  Сл. 17. Сламарица, детаљ 
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 Сл. 18. Пртени чаршав природне боје Сл. 19. Бојени, пртени чаршав

  
 Сл. 20. Пртени смеђе-драп чаршав Сл. 21.Памучни чаршав на пруге

  
Сл. 22, Памучни чаршав украшен свилом, Блато Сл. 23. Чаршав, детаљ
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 Сл. 24. Чаршав од куповног материјала,  Сл. 25. Доња страна јастучнице 
 украшен везом

Сл. 26. Лице јастучнице ткане„на улев“

  
Сл. 27. Јастучнице ткане „на препис“
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Сл. 28. Памучне, украсне јастучнице

  
 Сл. 29. Украсна прекривка Сл. 30. Црга гњетавка

  
 Сл. 31. Црга тробојка Сл. 32. Црга „на лептири“
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Сл. 33. Црга на „колетије“ – софре. Сл. 35. Црга „на препис“ у функцији  
  украсних прекривки

  
Сл. 34. Црга на врвце, детаљ с лица Сл. 34а. Црга на врвце, детаљ с наличја

  
Сл. 36. Детаљи црге на препис (комбинација потке: зелено-црна и  црвено-бела)
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 Сл. 37. Нумеричка шема за увод и ткање  Сл. 38. „Вадена црга“ 
 црге на препис („на цветови”)

  
 Сл. 39. Пиротски ћилим „на послужавници“ Сл. 40. Пиротски ћилим са шаром  
  „венац на кубета“
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 Сл. 41. Пешкир ткан техником „у зев“,  Сл. 42. Пешкир за клањање, Гостуша 
 украшен свилом, Суково

  
 Сл. 43. Деверски пешкир, Гостуша Сл. 44. Поњава за под
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 Сл. 45. Зидњак, Топли До Сл. 47. Пртене, нецоване завесе

  
Сл. 46. Индустријски зидњаци са зооморфним мотивима 

  
 Сл. 48. Кукичане, пртене завесе Сл. 49. Столњак, Велики Јовановац
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Сл. 50. Месаљ (лево) и пелена (десно)

  
Сл. 51. Држач за крпе (лево) и куварица (десно)


