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вез и Чипка у пироту и околини

апстракт: Везу и чипки у Пироту и околини приступљено је као 
посебном одељку текстилне радиности везаној за украшавање и израду 
текстилних предмета са специфичностима ових делатности, друштве-
ним околностима које их прате и карактеристикама које постоје у пи-
ротском крају водећи рачуна и о периоду у којем је домаћа производња 
текстилних предмета превладавала и о каснијем времену обележеном 
индустријализацијом.

Вез и чипка се посматрају као карактеристике одевних предмета и 
текстилног покућства с главним техникама, начинима израде, орнамен-
тиком, материјалима, помагалима, терминологијом с намером да се при-
кажу њихове главне карактеристике.

кључне речи: вез, чипка, ношња, текстилно покућство, девојачка 
спрема, Пирот, пиротски крај

Ова тема, односно појединости везане за вез и чипку, досад су најчешће 
проучаване и објављиване у оквиру радова о текстилној радиности и ношњи, 
монографија области и других тема па су многе особености која се тичу веза 
и чипке – њихове израде, техника, мотива, боја, термина који их прате и 
осталих појединости остале незабележене и неистражене. Сви ови подаци 
важни су као документи о овој области креативности али и као додатни до-
кументи о култури одређене области, одређеног времена и о појединцима 
који се баве овим активностима. 

Истраживању ове теме приступљено је као посебном одељку текстилне 
радиности везаној за украшавање и израду текстилних предмета са спец-
ифичностима ових делатности, друштвеним чињеницама које их прате и 
карактеристикама које постоје у Пироту и околини водећи рачуна колико 
сећање сеже и о периоду у којем је домаћа производња текстилних произво-
да превладавала и о каснијем времену обележеном индустријализацијом.
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О везу и чипки у прошлости овог краја наилази се на појединачне пода-
тке у литератури. Говорећи о карактеристикама становништва ових области 
и њиховој култури Јован Цвијић истиче да је у овој области утицај старе 
византијске цивилизације био најслабији а да се патријархална култура очу-
вала. Међу бројним особеностима становника ове области он примећује да 
код њих нема „онако лепих везова и складних шара“ као што је то случај код 
осталих варијетета централног типа1. Сагласно овој тврдњи је констатовање 
Владимира Николића да је везење новија женска активност. Он је уочава на 
опрегљачама (прегачама) и то највише по селима у близини Пирота, одакле 
је тај рад пренесен, а извођен је у виду „доста лепих шара“ вуницом купо-
ваном у варошима. Чак запажа разлику у сложености шара а и употребу по-
четних слова – писмена или целог имена извезених на прегачама2. 

Вез као украс на одевним предметима помиње се само кад је градска 
одећа у питању и то највише на женској кошуљи. Женска кошуља која је по-
четком 19. века била простије израде касније је дужином целе доње ивице 
бивала „нашивена“ – навезена цветовима од памука или свиле разних боја: 
зелене, алеве, црвене3. На предњим полама кошуље били су извезени тзв. 
бојови – цветови и уз антерију која се носила преко кошуље повремено су се 
видели приликом хода. И ову врсту веза на кошуљи као и чохане нарукви-
це опшивене гајтаном на којима су били извезени цветићи, а ношене су на 
рукавима од кошуље, Владимир Николић сврстава у касније украсе рађене, 
највероватније, средином 19. века4.

Говорећи о шопској ношњи и, између осталих, о ношњама Понишавља 
и горњег и доњег Висока Јерина Шобић од украса на ношњи помиње само 
чипку на женској кошуљи новијег типа која почиње да се носи од друге 
деценије 20. века. На таквој кошуљи доњи руб кошуље и рукави изнад шаке 
украшавани су домаћом чипком. Кошуља је увек била дужа од горње одеће 
тако да се чипка видела испод горњег хаљетка5. 

Вез и чипка се помињу само као карактеристике одевних предмета док 
је текстилно покућство с ове две врсте ручних радова каснија појава, опште 
прихваћена тек у 20. веку, кад је пиротски крај у питању6. У сваком случају, 
без обзира да ли је реч о одећи или текстилном покућству, израђивање чип-
ки и везова уз ткање били су врло важни женски домаћи послови у које је 

1 Ј. Цвијић, Балканско полуострво, књ. II, Београд 1931, 151.
2 В. Николић, Из Лужнице и Нишаве, Српски етнографски зборник, књ. XVI, друго 

одељење књ. 9, Београд 1910, 46.
3 В. М. Николић, Стари Пирот – Етнолошке белешке из прошлости града, Пирот 1974, 

36.
4 Исто, 36, 38.
5 Ј. Шобић, Разматрања о шопској ношњи, Гласник ЕМ 24, Београд 1961, 50, 51.
6 О текстилном покућству у овој области, првенствено куварици, као врло честом текстил-

ном везеном предмету у домаћинствима, детаљно говори Сашка Велкова у раду Куварице 
пиротског краја, Гласник ЕМ 70, Београд 2006. У одељку о женском ручном раду изложен 
је преглед обучавања девојака у изради ручних радова, првенствено везу, а самим тим и о 
устаљивању веза као важне женске делатности у Пироту а делимично и у селима.
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требало упутити младе девојке. Њихово успешно обављање било је значајно 
у погледу показивања личних способности девојке, али и обезбеђивања тек-
стилних предмета за будући живот у браку. То су питања с којима се крену-
ло у ово истраживање уз вођење рачуна о локалним особеностима и према 
којима су сврстани подаци до којих се дошло. Непосредним разговором са 
саговорницама приликом три боравка у овом крају у периоду од 2000. до 
2005. године и увидом у њихове ручне радове покушали смо да сагледамо 
најважније карактеристике ове две врсте текстилних активности. 

девојачка спрема и њено припремање – прилика за учење  
израде и украшавања текстилних производа

Девојачки дарови су најчешћи назив за девојачку спрему односно по-
кретну имовину коју она доноси у кућу мужа у пиротском крају. Ту се 
убрајају највећим делом одевни предмети и предмети текстилног покућства 
потребни у новом домаћинству али такође и текстилни производи које ће 
девојка даровати гостима и члановима породице за време свадбе. Најчешће 
саговорници од девојачких дарова помињу: завесе, столњаке, чаршаве, црге, 
кошуље, чарапе и указују на важност њиховог изгледа. О пажњи која се при-
давала даровима и њиховом изгледу говори податак да су уштиркани и ис-
пеглани изношени на центар села, а људи који нису позвани на веридбу до-
лазили су да виде дарове изнесене на послужавнику. Највећи део тих дарова 
поклањан је на свадби родитељима младожење, куму, старом свату, девери-
ма и осталим гостима тако да су сви сватови били даривани. Већина предме-
та који су чинили девојачке дарове, углавном до Другог светског рата, била 
је ручно израђена и украшена, а између два рата и нарочито после Другог 
светског рата, користе се све више индустријске тканине, индустријске чип-
ке и траке веза као и остали помоћни материјал фабричке производње. 

У пословима око израде спреме, осим саме девојке, учествују и старије 
жене у кући и то мајка и бака најчешће. Израда текстилних предмета који 
чине девојачке дарове је и прилика да девојчица (испитаници помињу узраст 
од 7–12 година у којем се учи израда текстилних ручних радова али наравно 
и касније) научи најважније технике израде и украшавања текстилних про-
извода. Углавном све испитанице помињу плетење као прву врсту ручног 
рада које су савладале а затим ткање. „Прво се плету вунене чарапе а после 
учимо да ткамо. Мајка учи ћерке и прво се тка поњава а после црге на пре-
бир и прекривачи“ према речима Јелице Костић (1922) из Великог Суводо-
ла. Лични разлози за избор одређене врсте рада су такође били важни тако 
да Павлина Ћирић (1942) из Станичења каже да је њу прво интересовало 
плетење јер „нисам имала какво да обујем, нисам имала чарапе а није имало 
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да се купи“. Почела је да плете са петнаест година и плела је прво чарапе 
па јелече. Осим чарапа које су се најчешће плеле као један од првих радова 
једна од испитаница Браниславка Ракић (1933.) из Крупца помиње рукави-
це. „Са дрвену иглу смо плели, еклали, рукавицу за мужје да иду код овце... 
рукавицу за руке са један прст са једну дрвену иглу, кукицу исхекламо. Кад 
моја мајка изаткаје сто лакти пртенице, шајак и кад јој остане од наткаву, 
штим га зовемо. Е после се то спрегне, па превртка па ћерка исплете пет 
шест пари рукавице“. Вез, плетење и кукичање чипки учи се упоредо са 
плетењем чарапа или касније али се чини да редослед више зависи од афи-
нитета, интересовања и потреба девојака појединачно.

У учењу техника веза, кукичања, плетења чипки девојкама су помагале 
мајке, рођаке а често се учење одвијало у друштву вршњакиња. Мирјана 
Мијалковић (1942) из Пирота објашњава како су учили да раде ручне ра-
дове: „Наше мајке нису радиле педесетих година и онда спреме ручак и на 
улицу изађу, било је дрвећа па под неко дрво у хлад сви седнемо. Онда нам 
одмере конац за вез, ако хекламо конац за хеклање да се тркамо, да видимо 
ко ће више да исплете. То нас је терало, мотивисало да имамо такмичарски 
дух. Ако се направи грешка (ако се погреши боја или наличје не буде у реду 
па има много чворова; нисмо везивали чворове, само провлачимо) мора да 
се пара. Кад сам пошла у школу ја сам већ знала и да плетем и са иглама и 
са хеклицом и да везем“.

У периоду после Другог светског рата у основном и средњем школском 
образовању било је прилика за учење везења, изради чипки и других ручних 
радова. Мирјана Мијалковић је имала у учитељској школи часове домаће 
радиности. „Прво смо имали почетнице и ту смо учили и ажуре како да 
радимо и бели вез и пуни вез и све на тој почетници. Затим смо учили да 
кројимо, да штрикамо патикице, чарапице“. У основној школи у предмету 
који се звао домаћинство се такође нешто од израде ручних радова савлада-
вало и пружало основна знања из ових вештина према мишљењу испитани-
ца из Пирота.

друштвене околности и лични ставови у вези са израдом и 
украшавањем текстилних производа

Везење и израда чипки помињу се и као делатности везане за заједницу 
и с тим у вези размену знања и искустава. У том контексту је незаобилазно 
навести седењке или прела које су представљале начин дружења уз обављање 
одређених активности. У току зиме, по речима наших саговорница, седењке 
су осим дружења биле прилике да жене раде различите врсте ручних радо-
ва, размене узорке за рад, разговарају, певају и свако вече одлазило се код 
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друге жене. „Сви радимо и сви певамо, свако вече“, објашњава Браниславка 
Ракић (1933) из Крупца. Често су се жене између себе такмичиле која ће 
више да уради а овакве врсте окупљања су пружале прилику за показивање 
личних способности.

У социјалистичком периоду се настављају такве врсте дружења али 
се организују и нови облици активности које спроводи држава а тичу се 
образовања жена – домаћица и њиховог усавршавања у пословима и 
знањима њима најближим и најпотребнијим. Једна од саговорница, Павли-
на Ћирић (1942) из Станичења је била полазница курса организованог у 
оквиру активности Савеза социјалистичке омладине општине Пирот, осам-
десетих година XX века, у оквиру којег су заинтересоване жене подучаване 
у везу, плетењу и кувању. Курс је трајао десетак дана а учеснице су добиле 
дипломе с текстом: „Успешно завршен курс сеоске савремене домаћице“. 

Услови живота, привређивања али и саме прилике у породици вели-
ким делом су утицали на поделу послова и однос појединаца према ручним 
радовима. Како испитаница из Раснице каже: „Кад сам била млада нисам 
могла ја тада да везем, копала сам, све сам радила. Ми смо имали имање 
много, па смо гледали да радимо, на копање идемо, на жетву и све радимо 
ручно. Гајио се лан и конопља. Ткала сам платно“. С друге стране бављење 
израдом везова и чипки је зависило и од афинитета жена. Као разлоге за 
бављење овим послом испитанице помињу, углавном, задовољство а врсте 
радова, начин и квалитет израде је ствар природе појединца и потиче „од 
срце“. Јаворка Цветковић (1941) из Церове која је плела после операције 
кука у болници и то јој је помогло да преброди тешке тренутке, своју веза-
ност за ручне радове је преточила у жељу коју је саопштила кћерки да буде 
сахрањена са иглама.

Периода када је домаћа производња била најважнија и њом се подми-
ривале основне потребе становништва, између осталих и одећа и текстилни 
предмети потребни у домаћинству, посредно се сећају и млађе испитанице. 
Мирјана Мијалковић (1942) из Пирота дочарава време своје баке: „Бака која 
је из села Извор а удала се у Великом Суводолу је углавном ткала. Жито и 
кукуруз су мењали за памук за ткање. Сејале су конопље, топиле у реку, 
млатиле нечим. Пртено платно које избеле после, то је било белија. Од тог 
платна више су шиле кошуље ручно. Кад је мајка била девојка спремали су 
дарове за њу мајка, бака и она. Плели су доста чарапе да имају за сваког уз 
кошуље као поклон...све је ручно рађено а пешкире су везли“. Тај период, 
углавном, пре Другог светског рата у поређењу с послератним временом 
када занатлијски и индустријски предмети потискују домаће производе 
неки од испитаника врло јасно осликавају својим изјавама. Једна од испита-
ница објашњавајући врсте ручних радова везаних за израду и украшавање 
текстилних предмета које је мајка радила каже: „Моја мајка и жене раније 
само су ткале за мужи платно кучињаво и црге. То је био народ прост. Купе-
но је у моду сад, полепо“. 
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Текстилне сировине и материјали као карактеристика одређеног вре-
мена и простора и њихово обезбеђивање били су у одређеним раздобљима 
праћени проблемима. Тако се у годинама после Другог светског рата многи 
сећају да није било конца за вез. Захваљујући сналажљивости жена увек су 
налажени начини чиме да се замене производи који недостају па се уме-
сто конца за вез користио фитиљ за лампе односно памучна влакна која 
су га чинила. Неке од испитаница се сећају да је конац за вез набављан у 
Македонији.

вез на ношњи и текстилном покућству

Вез и вести јесу најчешћи називи који се употребљавају кад се гово-
ри о овој врсти рада али се користе и глаголи нашити и прошити с истим 
значењем. Глагол вести и именица вез и везење, како се чини, јесу више 
заступљени и преовладавају.

Традиционални сеоски одевни предмети с највише веза биле су чарапе 
и прегача – престилка док је женска кошуља, као основни део оваквог начи-
на одевања, имала мало веза или је била без веза. Чарапе и мушке и женске 
плетене од вуне црне боје нашиване су или везене. Имале су вез на прстима 
(в’р) и на пети најчешће и тај везени део називају нашивка. (сл.1) Жене су 
везене чарапе носиле уз папуче тако да се видео вез. На мушким чарапама 
вез је био често при врху чарапе уз њену горњу ивицу. Везло се вуницом у 
више боја (најчешће се помињу зелена, црвена и плава) која се куповала у 
Пироту; Јована Влатковић (1941) из Јеловице се сећа да су све боје вунице 
које је било могуће купити коришћене за вез и трудило се да се боја шаре, 
како она изгледа у природи, таква пренесе на чарапе. Шара је на мушким 
чарапама била ужа, на женским шира. Од мотива на чарапама најчешћи 
су били: цветићи (руже, љубичице), колцетића – кружићи и крстовчићи – 
крстићи. Од техника веза помиње се: пуни вез у литератури познат као раван 
бод7 и у крстићи, односно, покрстица8. Везло се с лица и броје се нити. 

На прегачама вез се изводио у зависности од укуса и жеља жене која ју 
је носила, с већом могућношћу за креативност и комбинацију мотива. Од 
шара на прегачама помињу се цветови као најчешћи украс.

Женска кошуља је ређе везена, а да ли ће на тај начин бити украшена 
то је била ствар личног избора. Тако једна од саговорница Танка Ђорђевић 
(1918) из Понора објашњава да није волела шаревину; волела је да јој је 
чисто тако да није везла кошуље. Кошуља од домаћег памучног лалија плат-
на, тканог од куповног памука, углавном, у раздобљу између два светска 

7 Народни вез Југославије, Београд 1988, 28.
8 Исто, 44.
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рата, је била врста кошуље која се везла, према речима саговорница. Ве-
зена кошуља је ношена за празнике, свадбе и остала славља. Пример веза 
на кошуљи успели смо да фотографишемо и забележимо у Дојкинцима код 
Боринке Костић (1933). У питању је кошуља која је припадала њеној баки, 
рађена тридесетих година двадесетог века, с везеним украсом састављеним 
од цветова уз отвор на грудима (сл. 2, 3). Везано за овај тип веза помиње 
се труковање као начин преношења мотива на платно иначе много чешћи 
на текстилном покућству. Трукована кошуља се везла највише памучним 
концем плаве и црвене боје с обе стране изреза на грудима. Труковани и 
затим везени мотиви на кошуљама били су најчешћи тек после Другог свет-
ског рата. Од извезених мотива на женским кошуљама највише се помињу: 
цветићи, колетићи – кружићи и пупице – тачкице. Углавном су саговорници 
свесни разлика у старости мотива уопште па се цветићи сматрају новијим, 
модернијим како кажу, а колетићи су старији. Цветићи су били различитог 
изгледа и различито укомпоновани па се везу пупољци, венчићи, цветови у 
букету. Од техника веза које се најчешће јављају на кошуљама саговорнице 
помињу пуни вез и пруждинку односно пружанку9.

Разноврсно текстилно покућство и вез на овој врсти предмета у Пи-
роту се јавља углавном у периоду после ослобођења од Турака 1878. годи-
не, али појединачно и пре, о чему сведоче предмети у власништву Музеја 
Понишавља Пирот. Предмет, вероватно један од најстаријих такве врсте у 
Музеју с извезеном годином настанка, је почетница из 1865. године без бли-
жих података о пореклу (у документацији Музеја Понишавља заведена под 
бројем Е1909) (сл. 4, 5) Много више везеног текстилног покућства је с краја 
19. и с почетка 20. века када ова врста предмета постаје више заступљена 
у Пироту10. Као најчешћи помињу се: зидњаци, јастучнице, миљеа, шусти-
кле, пешкири а као материјали од којих су израђени: јута, панама, различи-
те врсте платна, плиш и сатен док је вез извођен најчешће вуницом али и 
памучним, свиленим концем, металном нити и шљокицама11. Од техника 
најчешће су биле покрстица, тзв. гоблен бод, затим раван бод и пуни вез. 
Углавном је то био вез по броју који је извођен бројањем нити подлоге12.

У селима пиротског краја велики број различитих текстилних пред-
мета коришћених у домаћинству представљају новију појаву. „После рата 
столњаци и миљеа су почели на село; пре рата то је у вароши било“ су речи 
Радмиле Златковић (1921) из Обреновца. Везени предмети затечени на те-
рену и најсвежији у сећању испитаника који су се користили у домаћинству 
углавном технички припадају везу по писму. Везови по писму подразумевају 
шару по којој се везе а она је преношена поступком труковања на плат-

9 Исто.
10 О овоме сведочи изложба о везу у Пироту, Вез у Пироту у 19. и првој половини 20. века, 

(каталог изложбе), Музеј Понишавља Пирот, Пирот 2001, 1–8.
11 Исто.
12 Ј. БеловићБернадзиковска, Везилачка умјетност у Хрвата и Срба, Зборник за народни 

живот и обичаје Јужних Славена XI, Загреб 1906, 1–51.
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но. Као најважнији предмети извезени захваљујући трукованим нацртима 
или копирањима већ навезених шара су чешљаре, куварице, шибицаре, 
столњаци, миљетија – миљеа, шлајфери – мала миљеа, пешкири, јастучнице 
и чаршави за кревет. 

Као професионални трукер у овом крају помиње се Христина Мартић, 
свима знана као Тинка трукерка која је имала радњу у Пироту13. Друга тру-
керска радња, такође значајна за овај крај, налазила се у Димитровграду, а 
у њој су жељене мотиве за вез набављале многе девојке и жене из јужних 
крајева ове области. 

Мирјана Мијалковић (1942) из Пирота се сећа да је Тинка своју радњу 
снабдевала мустрама из Мађарске и сећа се процеса рада помоћу специјалног 
избушеног папира по линијама шара. Тај папир је постављан преко плат-
на, посипан вешплавом а јастучетом којим се трљало преко рупица се оцр-
тавала шара која се затим прскала шпиритусом. Тај трукерски поступак 
поједностављиван је тако што су мустре прецртаване на паус па са њега на 
папир и са папира индигом на платно. Како Мирјана Мијалковић каже таква 
врста копирања мотива омогућавала је да се на паусу сачувају шаре које би 
касније опет могле бити коришћене. Други начин прецртавања мотива који 
најчешће помињу испитанице у селима био је непосредан; на везени пред-
мет постављало се чисто платно и трљањем кашиком на коју се намаже маст 
„као кад намажеш хлеб“ пресликавао се мотив. Кашику су такође трљали 
о косу и о чело и затим на исти начин превлачењем преко платна добијале 
жељену шару. И један и други поступак прецртавања мотива био је често на-
чин да се процес добијања жељеног мотива за вез појевтини, поједностави 
и учини доступнијим. 

Шеме за везове су куповане и на вашарима или су доношене из других 
крајева. Ружица Панић (1948) из Понора се сећа да је приликом боравка код 
ујне у Београду кад је имала 17 година добила од ње на поклон труковано 
платно купљено на Каленићевој пијаци које је у Београду извезла и које је 
било део њене спреме за удају. (сл. 6). Павлина Ћирић је код ујне и ујке у 
Црепаји као девојчица видела пешкир с текстом „Пробуди се голубице“ и 
тај је текст извезла на пешкиру. (сл. 7)

Предмети украшени везом, такође, као скорашња, послератна појава 
су традиционални ручно ткани вунени прекривачи црге накнадно везени.  
(сл. 8) Сам поступак везења обављан је тако што се црга стављала на рам а 
кредом с унутрашње стране се цртале шаре. И онда се вез изводио по црте-
жу иглом за б’цкање (тзв. иглом за таписерију) која је била шупља и на врху 
имала рупу кроз коју је провлачен конац. Провлачењем такве врсте игле 
кроз материјал добијао се тзв. омчасти бод с дужим нитима у облику омчи 
на лицу. На овај начин везена црга била је позната под називом црга б’цкана. 
Овај начин веза на цргама највише је рађен шездесетих година 20. века.

13 О раду Христине Мартић говори и С. Велкова, нав. дело, 76.
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Још један интересантан пример веза рађен је на сукну, у ствари, 
комадићима сукна добијеним исецањем женског одевног предмета званог 
литак. Од литка су сечени комади које су жене порубљивале и на њима су 
везени различити мотиви: цветићи, маце, куце. Ови делови литка били су 
величине јастучића и стављали су се на зид као украс а рађени су већ педе-
сетих година 20. века и убрзо су нестали из употребе, односно, престали да 
се израђују већ у следећој деценији.

Гоблени се најчешће помињу као везени предмети који украшавају зи-
дове станова у граду. Мирјана Мијалковић (1942) из Пирота сматра да је 
много жена радило гоблене, а она сама почела је да их везе 1962. године. 
Гоблени су рађени и између два рата у Пироту али су највећу популарност 
достигли после Другог светског рата. Светски познати Вилерови гоблени 
набављани су и израђивани и у Пироту а само разарање фабрике крајем 
Другог светског рата осетило се и у Пироту. Шеме и материјал за гоблене 
нису могли да се набаве и није их било на тржишту. У том периоду Мирјана 
Мијалковић се сећа начина на који се та несташица превладавала и тога да 
су куповале бели конац на штрингле, фарбале га код куће и то заједно са 
другарицама јер се тако више исплатило. „Шеме смо прецртавале на каро 
папир са старих сачуваних немачких шема које су припадале жени пред-
седника суда у Пироту. Заједно са мужем смо те шеме док је било теже да 
се из Немачке набаве прерадили на паус да би их умножавали и продавали“. 
Мирјана је радила и готове гоблене које су такође продавали. Тај новац им 
је био додатни приход.

Технике веза које се најчешће помињу су: пуни вез14 и брзи вез или само 
вез тј. бод за иглу15 на везеним чаршавима за кревет. Покрстицу називају и 
крстатим или крстастим бодом и крстићем. Објашњавајући које се све 
технике веза раде Мирјана Мијалковић (1942) каже да се радио и брзи вез и 
пуни вез и косовски, мађарски и ланчани бод. Да означе технике саговорни-
це користе и вез и бод као термине али и рад па Радмила Златковић (1921) 
из Пирота пуни вез назива пуњеним радом. 

Чипка на ношњи и текстилном покућству

Чипка под тим називом рађена и примењивана на текстилним произво-
дима има још један назив, највише познат у селима Висока, а то је – танте-
ла и односи се на све врсте чипке. Саговорници су овај назив означавали као 
бугарски, затим шопски и као старији док је чипка према њиховом схватању 
новији термин. 

14 Народни вез Југославије, Београд 1988, 28.
15 Исто, 19.
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Од неколико типова чипки познатих у овој области скоро све се користе 
и на ношњи и у домаћинству и као део, додатак предмету, и као цео пред-
мет кад је текстилно покућство у питању. Употреба чипке у овом крају у 
селима везана је најпре за украшавање одеће, а као део унутрашњости куће 
је новија појава.

Као део традиционалне сеоске ношње чипка је била чешћи украс него 
вез. Како већина жена сматра кукичана чипка је најстарија а као термини 
којима се означава израда користе се: оплитање, плетење али и хеклање. 
Како се једна саговорница сећа њена баба и мајка кад су хтеле да украсе жен-
ску кошуљу оне су је оплитале. Ти оплити су могли да буду једноставнији и 
сложенији с наставцима. Мањи наставци на чипки познати су под називом 
кукаљци или кукалци и мемице. Кукаљци су старији назив, како неки ис-
питаници сматрају, а мемице новији, а по облику се не разликују. Већи на-
ставци називани су мустрице. Чипка је рађена на ивицама отвора за главу, 
ивицама рукава и дну женске кошуље. Кукичала се најчешће од памучног 
конца набављаног у Пироту. Основни део рада кукичане чипке чини оплит 
или ланчић а изводи се иглом с кукицом на врху која се означава различитим 
називима и то као: игла чипкарка односно игленка или тантелска игла.

Пре рата се уз кукичану чипку користила и индустријска чипка коју 
су куповали у Пироту. Како једна од испитаница сматра више се ценила 
него хеклана. Испитанице из Раснице – Вукосава Панчић (1913) и Вукосава 
Ристић (1926) кажу да кошуље нису биле везене: „Ко може да ради, ради 
чипке а ко не, тај купује у Пирот“.

Други тип чипке познат и пре Другог светског рата је плетена чипка 
која је почела да се израђује крајем тридесетих година. Чипке за кошуље 
плеле су се често од танког макаре конца на пет игала које су биле од метала 
или од дрвета. Многе саговорнице издвајају дрвене игле за плетење чипки 
јер се с њима боље плете а бод је мек и лабавији. Овакве игле прављене су 
најчешће од буковог дрвета а и данас се користе и праве. 

На женској кошуљи врста и ширина чипке су биле углавном одређене, 
па су чипкани украси на изрезу око врата и на прсима, односно, на ивици 
рукава били ужи и ту су најчешће стављане куповне и кукичане чипке. Пле-
тене чипке на пет игала и нецоване, као трећи тип чипке који се користи на 
ношњи, су најчешће пришиване на доњу ивицу кошуље и оне су биле шире. 
Додатни део кошуље у виду пластрона који је такође био украшаван чипком 
је јакалак. Он је према речима саговорница служио да прикрије велики из-
рез на кошуљама; био је украшен порупчићима и чипком и стављао се за 
празник.

Од осталих делова женске ношње који су украшавани чипком помињу 
се сукње, литци и прегаче. Уска кукичана чипка – оплита од црног конца 
рађена је на доњим ивицама ових одевних предмета.

Чипка, не тако често рађена, коју саговорнице такође помињу, је чип-
ка на шип или чипка на савијену иглу која представља варијанту кукичане 
чипке. Рађена је на основи коју су чиниле савијена жица или савијена игла 
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на којима се „плете“ чипка тако што се око крајева жице обмотава конац и 
сваки следећи намотај се спаја хеклицом по ширим странама. Овом техни-
ком су прављене чипке за шамије, кошуље али и цели предмети као што су 
шалови. 

Чипке као украс на текстилном покућству, односно, целовити предмети 
израђени техникама израде чипке били су прихваћени најпре у Пироту, док 
су новија појава у сеоским домаћинствима. „Ми кад смо стигле“, како Рад-
мила Златковић из села Обреновац каже и при том мисли на доба сазревања 
и припремања за удају „ми смо хеклале највеће чипке за кошуље и за чар-
шави 1935. и 1936. године. Чаршави што сам имала ниједни нису били без 
чипку. Све ручни рад и то ткајемо чаршави“. Цели предмети или фрагменти 
текстилних предмета коришћених у домаћинствима израђени чипкарским 
техникама углавном се не разликују у граду и на селу и све технике су 
заступљене како у Пироту, тако и у селима у овој области.

Први предмети у сеоским домаћинствима украшени чипком били су 
чаршави за постељу ткани од кудеље с чипком израђеном од кудеље. То је 
најстарији тип чаршава у овом крају с чипком израђеном кукицом по доњој 
ивици. Овакве чаршаве су заменили памучни чаршави ручно ткани с чип-
ком од памучног конца. Орнаменти су могли да буду троугласти – ушићи или 
кружни – колетија. У кући Јаворке Митић из села Брлог чаршав од кудеље с 
кудељном чипком (сл. 9) који је Јаворка радила у време Другог светског рата 
и који данас држе у шупи заменио је памучни чаршав с памучном чипком на 
колетија. Такав памучни чаршав који је радила после Другог светског рата 
и данас се користи. Ткани прекривачи црге такође су могле да имају кукича-
ну чипку и она је била обично исте боје као и црга. 

Кукичана чипка као најстарији тип чипке у овом крају се, у ствари, 
најдуже задржала и данас је најчешћа техника. Овом техником се израђују 
мањи украсни предмети: миљета – миљеа, столњаци, вазице (облици 
добијени штиркањем), завесе за врата а од већих прекривачи за кревет, 
прекривачи за фотеље, полке причвршћиване изнад кревета и завесе као 
најважнији предмети (сл. 10, 11, 12). 

Новије начине израде чипки представља нецање и тај тип чипке је 
коришћен приликом израде већих предмета као што су покривачи за кре-
вет, завесе али и миљеа. Нецане завесе се јављају као једне од првих за-
веса на селу. Прва завеса у кући породице Петровић из села Дојкинци је 
нецана завеса – нецувана виронга рађена између 1956. и 1960. године која 
је откупљена за музеј (инв. бр. 43988) (сл. 13). Рађена од кудељног конца 
– клчишта преденог од две нити украшена је памуком извезеном шаром у 
облику гране с цветовима. Нецање се обавља помоћу дрвене игле на коју је 
намотан конац а квадрати (омчасти бодови) се формирају преко оловке или 
прутића да би били једнаке величине. Оно што је специфичност нецаних 
завеса је украс изведен везом. Да би биле извезене односно „прошиване“ за-
весе су причвршћиване на четвороугаони рам од дрвета а везене су дебљим 



104 ИРЕНА ФИЛЕКИ

концем од памука. Орнаменти су цветни и геометријски бар кад су питању 
предмети које смо затекли на терену у овом крају.

Слична нецаној чипки по изгледу, али донекле различита кад је посту-
пак израде у питању, је снована чипка. Израђивана је на дрвеном раму са 
ексерима на којем се иглом за шивење с уденутим концем пролазило уздуж-
но и поречно па су се везивали чворићи на месту сусретања хоризонтал-
них и вертикалних нити. После сновања, односно израде чипке, радио се 
вез на исти начин као и кад је нецана чипка у питању. Један такав предмет 
фотографисан на терену малото нецувано миље припада Јелисавети Ветки 
Поповић (1920) из Дојкинаца (сл. 14).

Плетена чипка као део текстилног покућства рађена је на пет игала 
металних или дрвених. Као најчешће израђивани овом техником помињу 
се миљетија – миљеа, столњаци и прекривачи за кревет. Велики предме-
ти као што су прекривачи за кревет састојали су се из делова који су пле-
тени посебно, а затим састављани, и онда се најчешће на ивицама плела 
чипка на две игле а крај се оплитао кукицом. Два предмета набављена за 
музеј израђена овом техником су прекривач за кревет и миље. Прекривач за 
кревет из Дојкинаца (инв. бр. 43987) који је израдила Пловдинка Петровић 
(1936) између 1956. и 1960. године у облику правоугаоника од кудељног 
конца – клчишта ружичасте индустријске боје састављен је из двадесет ко-
мада – колетија. На једну од ширих ивица зашивена је плетена чипка од ис-
тог конца. Овакав прекривач се најчешће стављао преко тканог прекривача 
црге. Такође плетен на пет игала миље од кудељног конца (инв. бр. 44109) 
жуте боје округлог облика радила је Загорка Станковић (1914) из Блата пе-
десетих година 20. века. Боја је природна добијена кувањем у проклијалим 
изданцима пшенице.

Узорке за рад, односно, мустре, како их најчешће називају, жене су на-
лазиле у међусобним контактима и дружењима. Идеје и конкретни узорци 
су често проналажени и у женским часописима па се помињу Практична 
жена, Нада, Бурда. Србијанка Цветковић (1935) из Пирота помиње женске 
часописе које је посредно добијала из Швајцарске и у којима је налазила 
узорке. Осим доследног копирања све испитанице истичу да су и саме уно-
силе измене у узорак, додавале своје замисли, комбиновале мотиве и многе 
сматрају то као главни приступ изради чипканих радова.

И вез и чипка у овом крају највећим делом су производ градских, одно-
сно, европских утицаја који су најпре били прихватани и примењивани у 
Пироту одакле су ширени даље по овом крају. Неке од испитаница помињу 
и утицаје из Бугарске преко села Славиња и Височка Ржана. Углавном су 
главне технике и начини израде с орнаментиком, материјалима, помагали-
ма, терминологијом и друштвеним околностима које их прате прикупљени 
с намером да се прикажу главне карактеристике ова два начина израде и 
украшавања текстилних производа. Тешко је рећи да у овом крају постоје 
специфичности што се израде везова и чипки тиче али оно што је важно је 
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да су ове технике имале значајно место у украшавању текстилних производа 
и да бар донекле опстају и данас. 

Irena Fileki

EMBROIDERY AND LACE IN THE PIROT REGION

Summary

The research of this topic was approached as a special part of textile industry associated with 
decoration and production of textile items with specifics of this activity, accompanying social facts 
and characteristics existing in the Pirot region bearing in mind the duration of memory and the period 
when home textile industry prevailed as well as the subsequent one marked by industrialization.

Embroidery and lace are mentioned as characteristics of clothes and home textiles. In any 
event, regardless of whether at issue is clothes or home textiles, production of lace and embroidery, 
along with the weaving, were very important women’s domestic activities. The successful perfor-
mance was significant in terms of presenting personal abilities of a girl, but also ensuring enough 
textile items for the future married life. These were the issues that accompanied the beginning of 
the research with attention to local specifics, and this was how the results were categorized. In talks 
with collocutors during the three visits paid from 2000 to 2005, and by reviewing their handiworks, 
we tried to understand the most important characteristics of these two textile activities.

Both embroidery and lace in this region are mostly the result of urban or European influences 
that were first adopted and applied in Pirot to be subsequently spread through the region. Some of 
examinees also mentioned the influences that came from Bulgaria through the villages of Slavinja 
and Visočka Ržana. Major techniques and production ways with accompanying ornaments, materi-
als, tools, terminology and social conditions were collected in order to present principal characteris-
tics of these two ways to make and decorate textile products. It is difficult to say that there are some 
specifics in this region when it comes to embroidery and lace making. However, it is important to 
say that these techniques had an important place in decoration of textile products and that they still 
exist even today, at least to some extent.



106 ИРЕНА ФИЛЕКИ

1. Женске чарапе, Понор, Пирот, ЕМ, снимила Ирена Филеки 2001, ил. н. 40929/7

2. Женска кошуља, Дојкинци, Пирот, ЕМ, снимила Ирена Филеки 2000, ил. н. 40927/5


















