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жЕНсКА сУКњА ЏУБЛЕТА/ЏУПЕЛЕТА 
ПРИлоГ ПРоУЧАвАњУ оДЕвНИх ПРЕДмЕтА  
Из збИРКЕ НАРоДНИх НошњИ ЦРНЕ ГоРЕ 

У ЕтНоГРАфсКом мУзЕЈУ У бЕоГРАДУ

Аутор разматра доминантан одевни предмет женског албанског като-
личког становништва из околине Подгорице из збирке Народних ношњи 
Црне Горе похрањених у Етнографском музеју у Београду. То је џублета/
џупелета, тешка орнаментална хаљина/сукња израђена од црног сукна 
која се од струка надоле шири у виду клепетуше – звона. У збирци Етног-
рафског музеја у Београду чувају се четири џублете/ џупелете. Како је 
овај тип женске одеће до краја осамдесетих година XX века у релевантној 
етнолошкој литератури подробно истражен и описан, намера аутора је да 
публикује четири хаљине/сукње из збирке Етнографског музеја у Београ-
ду с постојећом пратећом документацијом и да укаже на сличности, али 
и специфичности у односу на публиковани материјал с бившег југосло-
венског простора. Такође, намера је да се укратко укаже и на запажања 
неких од аутора који су се бавили овим одевним предметом. На тај начин, 
уз предмете из збирки Земаљског музеја у Сарајеву (два предмета) и Ет-
нографског музеја у Загребу (осам предмета) стручној јавности постају 
доступне информације о свим музејски чуваним и обрађеним хаљина-
ма/сукњама овог интересантног начина одевања с балканског простора. 
Кратким представљањем и додатног прибора из збирке Етнографског 
музеја у Београду који броји укупно 13 предмета, слика о овом одевном 
предмету биће употпуњена.

Кључне речи: женска хаљина/сукња џублета/џупелета, албанско 
католичко становништво, музејске збирке

Неке неиспитане вредности које се тичу појава дугог трајања тек су у 
скорије време добиле адекватно тумачење. Једна од таквих појава је и жен-
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ска одећа код брдског становништва које у билингвалном језичком саста-
ву настањује крајеве на данашњим границама између Србије, Црне Горе и 
Албаније. Прецизније, женска ношња малисорских племена релативно ско-
ро добила је адекватно тумачење својих облика, порекла и функције. Као 
канон те посебне одевне целине, али и женске ношње, као њен најзначајнији 
предмет појављује се звонолика сукња џублета/џупелета, кружна сукња у 
ношњи малисорских жена, албанског католичког становништва1. 

Џублета је до краја осамдесетих година XX века још била у употреби 
у планинској области Малесије, завичајном подручју малисорских племена 
хоти, Груда, Шаља, Шкрељи, Кастрати и Клименти. На албанском тлу јавља 
се у области Дукађин, а са црногорске стране границе џублета се јавља на 
простору од Бојане до побрђа изнад Пећи, односно до Плава и Гусиња. Пос-
тојање џублете у Малесији може се условно посматрати у пределу од Скад-
ра до Метохије, док су је у Црној Гори носиле још само Малисорке на грани-
ци изнад Скадарског језера. Од црногорских племена џублета је сачувана у 
оном делу племена Куча који је и након присаједињења Куча кнежевини Цр-

1 Свакако посебан допринос у бележењу свих битних елемената везаних за израду и 
настанак овог одевног предмета дао је брачни пар Гушић, др Бранимир и Маријана, што 
је детаљно и представљено у раду: Marijana gušić, Zvonolika suknja džubleta u ženskoj nošnji 
Malisora, godišnjak Centra za balkanološka istraživanja ANu Bih, knj. XXIV/22, Sarajevo 1986, 
109-181. Маријана Гушић је имала једну од ретких и изванредних прилика које се пружају 
етнолозима у току истраживања: још од тридесетих година XX века у селу Мужечка у 
Затријепчу па до објављивања најобимнијег текста који је о овом одевном предмету написан, 
имала је могућност да посматра женске послове око вуне и ткања, израду и производњу 
сукна и гајтана званог спик (spik), као и само шивење џублете. Уочавајући да нико није 
направио анализу „костимне слике“ у конструктивном и ерголошком смислу, Маријана Гушић 
се одлучила да да управо такав пресек, сматрајући да ће се на тај начин моћи „упознати 
законитост постанка и дугог постојања овог материјалног феномена“. 

О џублети су писали и албански, али и други страни научници: F. Nopsca, Albanien (Ba-
uten trachten und Beräte), leipzig 1925, 113–132, 174–177, 215–217; K. Tkalac, Narodne noš-
nje u Sremskih Klimenata u Hrtkovcima i Nikincima, Rad vojvođanskih muzeja (Novi Sad 1954) 
119; Monique de Fontanes, Një rast unik? Kostumi i grave të Malësisë së Madhe në Shqipërinë e 
Veriut, Kultura popullore 1 (Tirana 1982) 175–177 (објављено и у Vêtement et société 1 (Paris 
1981) 207–210); Rr. Zojzi, Mbi veshjet tradicionale të popullit tonë, Studime historike 4 (Tira-
na 1965) 143–158; A. gjergji, Klasifikimi i veshjeve popullore shqiptare, Kultura popullore 1 
(Tirana 1978) 65–80. Албански аутори су у току последње три деценије дали низ радова 
који се баве класификацијом народних ношњи и анализом различитих аспеката настанка 
и значаја џублете и у естетском смислу. Андромаћа ђерђи 1978. године у својој опсежној 
класификацији народних ношњи Албаније на прво место ставља ношњу типа џублета, како 
је она назива. Означава је као врло архаичан елемент материјалне културе. Уједно означава 
варијанте према боји, односно према друштвеној и старосној припадности, беле, црвене и 
црне џублете, као девојачке, невестинске и уопште као женску одећу. Типолошки одређује 
уједно и додатни прибор: кошуљу/блузу, џамадан и, посебно, прегаче разних врста. Говори и 
о материјалу од којег је сачињена џублета па, осим гајтана званог спик, говори и о сукну, али 
само под називом шајак. Према облику разликује две врсте џублете. Код прве врсте, џублета 
се шири на дну у круг, а у облику је трапеза, а код друге је ужа, конусног облика. Констатује 
да је крајем седамдесетих година XX века џублета врло ретка, углавном се користи на 
свечаностима када и друге жене, осим невесте, облаче своје џублете. 
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ној Гори и даље задржао албански језик и припадност католичкој цркви, и 
то континуирано у Затријепчу и спорадично у Фундини и Орахову2. У брзим 
променама начина живота у граду Подгорици данас џублета брзо нестаје, 
па се ту ретко може видети у свом последњем постојању. То није више ни 
одећа старијих жена. Резервисана је само као обавезан саставни део одевног 
асортимана културно-уметничких друштава и као свадбена одећа, али не и 
обавезно. На црногорском тлу џублета је до краја осамдесетих година XX 
века у пуном животном веку постојала само још у области Затријепча. Од 
осталих Куча ово становништво разликује се према вери и према ношњи, 
али и по томе што мушки житељи говоре два језика, албански и српски, док 
жене готово и не знају српски језик. 

Сажето представљање овог интересантног одевног предмета из корпуса 
женске одеће Малисорки дајемо на основу неколико извора: материјала који 
се налази у фундусима Етнографског музеја у Београду (17 одевних предме-
та) – директно и индиректно из Земаљског музеја у Сарајеву (2 комплета жен-
ске одеће који потичу с краја XIX века) и из Етнографског музеја у Загребу 
(8 примерака) које су исцрпно описали хрватски истраживачи. Предмети из 
београдског, али и загребачког Етнографског музеја набављени су у периоду 
од 1947. до 1967. године на организованим истраживањима и приликом от-
купа на теренима. Као извор за писање овог рада су послужиле и приватне 
и музејске фотодокументације, истраживања и релевантна објављена грађа 
коју смо цитирали, али и документарни филм РТ Црне Горе израђен у ав-
густу месецу 2006. године у којем је представљена фолклорна група „Беса“ 
из Затријепча, области Малисора у околини Подгорице, Црна Гора, области 
у чијим насељима су и направљена и најпотпунија истраживања џублете у 
XX веку. Имајући у виду основни циљ овог рада, а то је да се публикују и 
четири хаљине из Етнографског музеја у Београду, наша намера није да се 
улази у ширу дебату с до сада објављеним подацима о овом хаљетку. Треба 
истаћи да постоје коментари и закључци у до сада објављеним радовима који 
захтевају и другачија размишљања. Такав осврт смо направили у делу у којем 
указујемо на одређене специфичности материјала из Етнографског музеја у 
Београду. То што смо пошли од релевантне музејске чињенице да се ради о 
предметима који су у моменту набавке могли бити везани само за албанско 
католичко становништво, никако не умањује значај неких раније проведених 
истраживања које су обавили српски стручњаци3. Напротив, развијање диску-
сије у погледу, рецимо, ношње Српкиња из племена Куча, или веза Малисора 
са Србима, упутили би нас у правцу изношења запажања која нисмо зацртали 

2 Marijana gušić, Zvonolika suknja džubleta u ženskoj nošnji Malisora, godišnjak Centra za 
balkanološka istraživanja ANu Bih, knj. XXIV/22, Sarajevo 1986, 109-181.

3 Андрија Јовићевић, Малесија, Српска Краљевска Академија, Српски етнографски збор-
ник, књига XXVII, Насеља и порекло становништва, књига 15, уредио Јован Цвијић, Београд 
1923, 73-79; Стеван Дучић, Живот и обичаји племена Куча, Српски етнографски зборник, 
књига XlVIII, Живот и обичаји народни, књига 20, уредио Д-р Јован Ердељановић, Београд 
1931, 89-100.
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као примарна за овај текст. Такође, циљ наших коментара о овом одевном 
предмету није предочавање неспорних чињеница већ, напротив, кратко са-
жимање досадашњег рада и држање отвореним свих оних питања о генези и 
структурирању џупелете која немају коначне одговоре. 

* * *

У Етнографском музеју у Београду чува се укупно седамнаест предмета 
везаних за културу одевања женског албанског католичког становништва. 
тринаест одевних предмета ове специфичне женске ношње за Етнограф-
ски музеј у Београду набављена су откупом на терену у 1957. години, а че-
тири одевна предмета набављени су откупом у Музеју у 1967. години од 
Роберта Либлсона из Бостона, Америка (хаљина, појас, прегача и чарапе). 
На терену је откупљен комплет женске ношње Малисорки (хаљина, два 
подгушњака/попрснице, прегача, појас, узице, пар чарапа, пар наглавака и 
капица), као и група појединачних предмета (још две хаљине, сукнени појас 
постав и кожни појас бренза). Сви предмети су набављени у Тузима у око-
лини Подгорице и сви су, осим два предмета (појас постав и појас бренза) 
откупљени од истог власника, вуксана Лекића. 

хаљину с инвентарним бројем 43433 прате остали одевни предмети 
који чине саставни део целине, комплета млађе удате и старије жене. То су: 
два пара подгушњака/попрсница, грикце (инвентарни број 44532/1-2); један 
комад је израђен од црног куповног материјала, а други од шарене памучне, 
такође, куповне тканине; подгушњаци се постављају након што се навуче 
хаљина џупелета; некада су израђивани у домаћој радиности, од сукна, а у 
време набавке, крајем 50-их година XX века, израђивале су их кројачице од 
куповног материјала; прегача (инвентарни број 46017), израђена од домаћег 
сукна, оивичена у више редова гајтанима од црне домаће вуне и украшена 
утканим ситним геометријским орнаментом од беле и зелене вуне и жуте 
металне нити; носиле су је жене; појас, постав (инвентарни број 42628), 
израђен од црних ужих и ширих комада дебелог сукна званог тирк; кома-
ди су пресвучени сомотом и гајтанима званим спик; сомотски део украшен 
је шаром у виду геометријских мотива од танке упредене црне вуне; појас 
су носиле удате жене; девојачки појасеви уместо сомота имају бело сукно 
по којем су урађене шаре од танко упреденог црног вуненог конца; узица 
(инвентарни број 46019) од црне вунене пређе која се користила за чвршће 
опасивање џупелете; чарапе (инвентарни број 46020/1-2) израђене од црне 
вунене пређе, на пет игала; наглавци (инвентарни број 46021/1-2) израђе-
ни од црне домаће вуне, плетени на пет игала, украшени комадима сомота 
и црним вуненим гајтанима; капица (инвентарни број 44160), кружног об-
лика, пресвучена црним сомотом, с полукружним и звездастим металним 
украсима; на задњем делу причвршћене су три мараме, на перо, и још две 
дезениране, једна интензивно жуте боје; накит за капицу је некада купован 
у Скадру, а потом набављан код златара у ђаковици. 
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Поред четири хаљине џупелете које ће на крају текста бити представље-
не у каталошкој обради и с ликовним прилозима и чињенице да је једна хаљи-
на саставни део комплета, Етнографски музеј у Београду у збирци Народних 
ношњи Црне Горе чува још пет предмета карактеристичне женске малисорске 
ношње: два појаса, постава (инвентарни број 46018 и 8423), један појас среб-
рни, бренза (инвентарни број 42629), једну прегачу (инвентарни број 8425) и 
један пар чарапа (инвентарни број 8424/1-2). Од наведених предмета, да бис-
мо схватили израду и структуру сукње џублете/џупелете важни су, пре свега, 
секундарно изведени одевни предмети као што су подгушњаци/попрснице, 
грицке и прегаче и елементи који су битни за надоградњу сукње/хаљине, а то 
су појасеви, постави и брензе. Попрснице, појас, прегаче и чарапе су акцесор-
ни предмети који с џупелетом припадају истој типолошкој целини.

У погледу основних специфичности предмети из Етнографског му-
зеја у Београду се не издвајају од осталих музејски сачуваних и обрађених 
предмета који су обухваћени у радовима наведених аутора. Подсећамо да 
се ради о два предмета из Земаљског музеја у Сарајеву и осам предмета из 
Етнографског музеја у Загребу које су представили хрватски истраживачи. 
Међутим, одређене коментаре о предметима и информацијама о њима, ипак 
је могуће направити: 

1. Четири хаљине/сукње које се чувају у Етнографском музеју у Београ-
ду, као што смо напоменули, забележене су као женске хаљине, џупелете 
и све су са дограђеним елементима: равним леђним деловима изнад стру-
ка (хаљине II-IV) и једна с дограђеним равним леђним делом изнад струка 
и рукавима (хаљина I). Српски истраживачи уочавају да се ради о надо-
грађеним сукњама и то и бележе. На тај начин, ови предмети су описани на 
идентичан начин као и два предмета из Земаљског музеја у Сарајеву који су 
уједно и најстарији набављени (датирају из 1894. године). И они су уведени 
само као гуња и женска хаљина. Осам предмета хаљине/сукње џублете из 
Етнографског музеја у Загребу који су набављени у периоду од 1947. до 
1962. године класификовани су на јасан и идентичан начин и типолошки 
разврстани у складу са семантичким значењем речи џублета, назив који је 
доследно примењен на све предмете, тачније џублета, xhublete. Тешко је 
отети се утиску да је ова колекција, можда, доживела накнадно „усаглаша-
вање са мишљењем важећих албанских аутора“ о овом одевном предмету, 
па макар и у погледу „терминолошког гланцања“. 

2. Предмети из Етнографског музеја у Београду немају толику коли-
чину информација коју су, реално је претпоставити, добили истраживачи 
за предмете из Земаљског музеја у Сарајеву и за предмете из Етнографског 
музеја у Загребу приликом истраживања етнолога. Тако се о примарно са-
купљеним информацијама о овим предметима и не може дискутовати. 

3. Предмети из Етнографског музеја у Београду зато су и представљени 
са свим подацима прикупљеним приликом екипних теренских истраживања 
и истраживања у Музеју и упоређени су са обрађеним подацима хрватских 
истраживача. На формално-ликовном нивоу те информације свакако нису 
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тако детаљне и свеобухватне, али ниједна битна информација, имајући у 
виду и осталих тринаест предмета женске малисорске ношње који се чувају 
у Етнографском музеју у Београду, није занемарена. вуна која се користи 
за израду хаљине/сукње џупелете је домаће производње и двојаке намене: 
за израду четворно тканог сукна званог жгун и гајтана исплетених од вуне 
који се назива спик(е). Исткани жгун се носи у воденице на ваљање које се 
обавља у ступама. Тако уступана вунена тканина се назива тирк и српски 
истраживачи су забележили и те термине. Спик (гајтан исплетен од вунених 
нити у ужим или ширим тракама) спаја пруге тирка тако да се добива зво-
нолик облик џупелете. 

4. Предмети који се чувају у Етнографском музеју у Београду од секун-
дарно уведених одевних предмета чувају подгушњаке/попрснице, грицке и 
прегаче. Кошуље нису сачуване у музејској збирци. Џупелета је изведена 
шивењем и једини нешивени елемент су вунене ресе, које се јављају на јед-
ном примерку (хаљина I). Ресе се јављају на рукавима леђног дела џупелете 
у функцији на хаљини. Могу се јавити и на неким другим додатним предме-
тима уз џупелету, али Етнографски музеј у Београду не поседује предмете 
који би то потврдили (јелеци, појасеви). Само један примерак џупелете има 
пун трапезни облик који се тумачи и као најстарији (хаљина I), а три при-
мерка има џупелету само у свом задњем делу (хаљине II-IV). Предња страна 
је једноставна и састављена од равних комада тирка. И та промена, изве-
дена у циљу рационализације и модернизације џупелете, је раније изведена 
као и увођење прегача које су такође ручно шивене. Џупелете у Етнограф-
ском музеју имају и скривене џепиће у предњем делу, испод прегаче. Све 
хаљине/сукње су сачуване само са једном прегачом и нема података о томе 
да су ношене у пару по две, предња и задња. 

5. У погледу информација о друштвеној функцији џупелете пример-
ци у Етнографском музеју у Београду пружају интересантне податке. О уз-
расту и статусу, па тако знамо да постоје џупелете за девојке, невесте 
и удате и старије жене. Девојачке хаљине, тако, често имају предњи део 
оплетен од беле вуне, а ивицом дна вунену чипку исте боје. Не украшавају 
се сомотом и жутом металном жицом, као што то чине удате жене. У погле-
ду облика констатујемо и трапезни, пуни, старији и сведени, конусни (раван 
у предњем делу и џупелету у задњем делу сукње). У погледу боје знамо да 
прате узраст и статус и да могу бити беле, црвене и црне. А у погледу функ-
ције да су део и свечане и свакодневне одеће која од шездесетих година XX 
века убрзано нестаје из употребе. 

* * *

У сажетом представљању феномена из корпуса традиционалне одеће 
каква је џублета/џупелета важно је скренути пажњу на два детаља којима 
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су истраживачи поклањали посебну пажњу: појављивање термина џублета/
џупелета за одевне предмете женске ношње у племену васојевићи4 и мо-
гуће време настанка овог одевног предмета5. У контексту првог питања, зна-
чајно је напоменути да се џублета, какву познају Малисори, не појављује 
у васојевићима. Али, само код васојевића, сачувао се онај словенски назив 
женске одеће који се може односити једино на ношњу посебног кружног 
облика какав има џублета, а то је назив облаја. Напомињемо да је један од 
последњих примерака овог одевног предмета из Лијеве Ријеке за Етнограф-
ски музеј у Београду набављен 1904. године. Иако се назив облаја среће у 
васојевићима, а назив џупелета у Лијевој Ријеци, у Етнографском музеју 
се овај предмет води као облаја. Детаљан опис овог јединственог предмета 
дао је Митар влаховић у наведом раду. Говорећи уопште о хаљини облаји, 
аутор истиче: 

„Једна од главних и најлепших женских хаљина је била облаја. Она се 
у Наији зове облаја, а у Лијевој Ријеци џупелета, а ретко облаја. Реч облаја 
је старија, а џупелета новија. Назив џупелета је примљен преко Турака у 
исто време кад и називи: џамадан, чакшире итд. Облаја је ткана од беле вуне 
у два нита, па се таква тканина звала двојанац, а и узина, зато што је танка 
и неваљана. Облаја је била у облику дугачке кошуље и покривала је тело 
од врата до чланака. Рукави су били дугачки до шаке и резрезани од шаке 
ка лакту око 10 cm. Рукави су били често од узине или од ваљаног сукна, 
па обојени црвено у броћ. Они су били на раменима и око шаке украшени 
црвеном чохом, а по чохи извезени разнобојном свилом и памуком. Облаја 
је била састављена од две поле: „прве“ која је покривала предњи део тела 
и „задње“, која је покривала леђа и ноге....Облаја је била у пасу и око груди 
припојена уз тело, а од паса доле све шира. Дном целе облаје је широк комад 
црног сукна, а преко њега са лица црвена чоха, извезена разнобојном сви-
лом. Око врата је била отворена и разрезана низ прса. Око врата није било 
колира, него само извезен поруб. Понеке жене су облају, пре него је извезу, 
„мастиле“ црвено у броћ или црно у „карабоју“. Она је била врло богато из-
везена разнобојном вуном: око врата, око рамена, по целим грудима и целим 
дном, од колена доле. На њој су шаре биле врло разноврсне, а истицали су 
се „котурићи“...Облаја је ношена до тела без кошуље“6.

Дакле, може се претпоставити да се ради о вуненој женској хаљини која 
се као једина одећа носила до тела и чији горњи део, делимично расечен 
и богато украшен, гради „типичну динарску кошуљу типа тунике“. Али, у 
скутима, ова се хаљина завршава с неколико хоризонтално надодатих круж-
них пруга које су састављене шивењем и богато извезене, тако да доњи руб 

4 Митар влаховић, Женска ношња у Васојевићима, Гласник Етнографског музеја у Београ-
ду IX, Београд 1934, 70-89; Митар влаховић, Неки слични делови женске ношње у западним 
и источним крајевима Југославије, Гласник Етнографског музеја у Београду XIV, Београд 
1939, 82-89.

5 Marijana gušić, н.д., 109-181.
6 Митар влаховић, н.д., 71-72.
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ове хаљине/кошуље остаје укрућен у свом затвореном кружном облику. По 
овом својству, ова је одећа добила назив облаја, јер је донекле округла, обла, 
у супротности са осталом одећом која се полагала у шкрињу равно сложена. 
Неки од наведених аутора сматрају да се назив облаја раније морао кори-
стити за одећу кружног облика са звоноликом сукњом. У прилог томе је и 
синоним џублета, џупелета за васојевићку облају. Могуће је да се овај одев-
ни предмет сачуван у васојевићима може посматрати и као прелазни облик 
између равне кошуље и одеће звоноликог облика. Округла, обла, облаја је 
женска хаљина која се не може сложити равно, дводимензионално, а таква 
је једино малисорска џублета. У албанском језику звонолика женска сукња 
се назива xhubletе, док се, како су истраживачи забележили, у Затријепчу и 
Бојани користи и израз џупелета баш како се и три, од четири примерка у Ет-
нографском музеју у Београду и називају. Уз назив џублета, као устаљен за 
овај одевни предмет, користи се како смо и у наслову рада истакли и термин 
џупелета. У Затријепчу је забележен и назив жгун за звонолику сукњу. То 
је назив који смо и ми констатовали прегледом материјала у фундусу Музеја 
Призренске лиге у Призрену у току истраживања у периоду од 1993. до 
1997. године. Утврђено је да се у збиркама налазе два мушка кратка одевна 
предмета дугих рукава (инв. бројеви 1086 и 1099), што очито потврђује, као 
и код звонолике сукње, да се ради о замени између назива за тканину од које 
је предмет израђен и самог предмета. Албанско становништво у Црној Гори 
често изговара и џубљет. Што се тиче назива џублета/ џупелета подсећамо 
да је још Митар влаховић утврдио да су ови називи млађи од назива облаја 
и да су преко турског језика прихваћени у време када и неки други називи, 
а да се у тим називима препознаје арапско-турска основа речи џубе, џуба. 
Оно што је посебно важно када је назив овог одевног предмета у питању, 
јесте различит семантички садржај речи које се користе и који се јавља у 
три смисла. Тако се назив џублета/џупелета користи да означи целу хаљину 
која често има и горњи леђни део, па и рукаве. Али, тако се назива и сама 
звонолика сукња, па и само њен задњи део, таласасто испресавијан је 
џублета у ужем смислу речи. Сва четири примерка звонолике сукње који се 
чувају у Етнографском музеју у Београду означени су као женска хаљина 
(три предмета се називају и џупелета) и сви предмети имају горњи леђни 
део (хаљине са инвентарним бројем 8422, 43316 и 42258), а један одевни 
предмет има и рукаве (хаљина са инвентарским бројем 43433).

У погледу старости џублете сви познати истраживачи преиспитали су 
сазнања од „Кличевачког идола, неолитског доба неких шпанских пећина, 
гема из Микене и Крита до италских статуета гвозденог доба“7. Како ово 
гранично подручје архео-етнологије не сматрамо нашим пољем рада, при-

7 М. валтровић, Земљани преисторијски кип из Кличевца, СТАРИНАР VIII, Београд 1890, 
110-114; Др. Фрањо барун Нопча, (Nopcsa), Приноси старијој повијести сјеверне Албаније, 
Гласник Земаљског музеја у Босни и херцеговини, XXII. 1910, Сарајево 1911, 307-357; Mari-Mari-
jana gušić, н.д., 109-181.
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клонили смо се оним рационалним размишљањима која џублету посматрају 
у контексту специфичне традиције куће и друштвених прилика, а које смо 
даље у раду и представили. И овде је нужно направити дистинкцију према 
закључцима која џупелету фокусирају само као одевни предмет албанског 
католичког становништва и то у уским областима Малесије. Јер, српски ис-
траживач на чије смо закључке већ указали утврдио је и неке сличности 
између делова женске ношње у западним и источним крајевима Балканског 
полуострва и некадашњег заједничког југословенског простора8. О облаји-
сукњењачи, али и о њеном новијем називу џупелета, аутор каже: 

„Скоро у целој пређашњој Краљевини Црној Гори и једном делу херце-
говине носиле су жене белу, модру, или црну хаљину облика кошуље, која 
је ткана од вуне, украшавана црвеном чохом (свитом) и везена разнобојном 
вуном, свилом и памуком. вук у Ријечнику објашњава: да је у Црмници 
сукњењача (џупа, џупелета) женска вунена кошуља, а џупа у херцеговини 
и у Црној Гори вунена женска кошуља. Иста таква хаљина звала се у Брато-
ножићима урупњача. То је један комад сукна за сукњу и гуњу (груди и леђа). 
Доњи део, од паса па ниже, био је сав украшен гајтанима, концем и свитом. 
Горњи део личио је на мушку душанку, јер су се рукави могли обући и но-
сити спуштени. Такав хаљетак звао се џупелета и у Кучима, и у делу ва-
сојевића, Ровцима, Морачи и у суседним крајевима, док се у Полимљу, око 
Андријевице и Берана, и све до Рожаја зове облаја. У Кучима је џупелета 
(урупача) била од белог сукна и лепо украшена по прсима и по крајевима ру-
кава комадићима црвене свите који су везени свилом; носила се до тела...“9 

Уочавајући групу сличних женских одевних предмета на једном ширем 
простору дуж јадранског залеђа, аутор констатује да имена за ове предмете 
нису иста. 

„Али између имена сукно, сукман, сукњењача, модрина, бјељача и мрчи-
на нема стварне разлике, јер се зову по тканини или боји. И облаја је стари 
назив по томе што се њоме облачи, облаже тело. Називи саја, џупелета и 
царза су унесени и потисли старе словенске, као што је место имена облаја, 
сукњењача и других дошло новије и туђе џупелета“10.

Ова и слична етнолошка запажања отворила су и питање ближе срод-
ности становништва удаљених крајева које је раздвојено становништвом 
које насељава средишње делове некадашњег југословенског простора. 

ЏУБЛЕТА/ЏУПЕЛЕТА се пре свега, тумачи као културни феномен јер 
се према визуелним карактеристикама разликује од остале одеће. Тако 
се и поређење са историјском грађом, прецизније, одређеним археолошким 
налазима и представама, темељи на визуелној сличности спољног облико-
вања предмета (кличевачки идол, геме из Микене, фигуре са Крита). Ана-

8 Митар влаховић, Неки слични делови женске ношње у западним и источним крајевима 
Југославије, ГЕМ XIV, Београд 1939, 82-89.

9 Митар влаховић, н.д., 82.
10 Митар влаховић, н.д., 89.
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лизе спроведене на конструктивном и ерголошком плану пружају одговоре 
о постанку и дугом постојању овог феномена материјалне културе и тако 
добијеним тумачењима и сами смо се приклонили у сажимању основних 
карактеристика овог одевног предмета. Главна и основна карактеристика 
џублете/џупелете је њен сасвим особит облик, различит од свих одевних 
предмета у историји одевања уопште. Она се разликује по својој основној 
грађи, посебном конструкцијом. Наиме, целокупна позната одећа изведе-
на је по висини усправљеног људског тела, дакле, решавана је вертикално. 
висећи на раменима, одећа облачи тело од рамена наниже, или је везана у 
струку и покрива доњи део тела, али увек паралелна с висином тела. У томе 
је џублета/џупелета потпуно другачија. то је једина позната одећа која 
је грађена хоризонтално, под правим углом на висину људског тела. То 
је основна карактеристика џублете/џупелете, а сва остала својства произи-
лазе из ове специфичне конструкције. Не постоји никакав крој по којем би 
џублета/џупелета била унапред зацртана. Шивење започиње од струка и 
редови сукна и гајтана се настављају наниже. Жена обликује џублету/џупе-
лету искључиво у току свог радног поступка, а као алат користи иглу и нит. 
Најнижа пруга по правилу је бела и на наличју нашивена на своју масивну 
црну подлогу тако да је доњи руб обликован у масивну, али и веома савитљи-
ву цев. На тај начин се и добија наглашено таласасто гибање целе сукње. 
Леђни набор условљен је сам од себе и у стојећем ставу, а посебно у ходу, 
изазива звонолико њихање џублете/џупелете остављајући ноге слободним 
за корачање. Џублета/џупелета варира и по дужини сукње, што зависи од 
употребе такве хаљине. За свакодневну употребу је краћа, а за свечане при-
лике досеже и до тла. Одговор на овако изведену конструкцију може да да 
анализа радног процеса који је уложен у израду једног оваквог предмета, а 
који је сам по себи резултат одређених производних односа. Израда једног 
оваквог одевног предмета очигледно захтева огроман утрошак времена 
који онима који су израђивали предмет, очигледно није недостајао. 

боје у којима се џублета/џупелета јавља су: црвена за невесте, беле су 
девојачке, црне и црно-беле за млађе удате жене и црне за старије жене. По 
систему Basic Color terms који је примењен у студији М. Салинс (Marchall 
Sahlins) од седам фаза које се појављују у народној уметности Балкана, 
џублета/џупелета подразумева само прве три (бело-црно-црвено-зелено, 
жуто)11.

терминологија ове одеће је веома сложена и као што се често дешава 
у архаичној фолклорној материји, локални називи су нестални и од места 
до места мењају коришћење и значење. Међутим, семантички садржај речи 
џублета/џупелета је, као што смо већ навели, различит и јавља се у три 
смисла. Тако се назива (1) цела хаљина која има горњи леђни дело, па и рука-

11  M. Marinescu, L’évolution du chromatisme dans l’art populaire balkanique, Македонски 
фолклор, бр. 23 (Скопље 1979) 145-151.
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ве. Али, жене тако зову и (2) саму звонолику сукњу, па и само (3) њен задњи 
део који је џублета/џупелета у ужем смислу речи. 

У изради џублете/џупелете основна сировина је само вуна од домаће 
овце коју су жене изаткале. Основна грађа за израду хаљине/сукње је иза-
ткано сукно и гајтан исплетен од вуне који се полажу хоризонтално и на-
изменично. Гајтан (spik) има одлучујућу улогу у обликовању џублете/
џупелете. На старијим примерцима хаљина, осим што је гајтан састављан 
у водоравне траке, на много начина исплетен је у савршеним витицама, пу-
жићима, спиралама и ситним меандрима, а и равне траке гајтана завршавају 
порубом у финим плетеницама са ситним орнаменталним мотивима. 

Џублета у облику хаљине, горњи део покрива само леђа. Порамени-
це леђног дела се копчају или пришивају на појасни део сукње, тако да обе 
дојке остају откривене. И то је једна од основних карактеристика по који-
ма се џублета/џупелета сврстава у хаљине отворених женских груди. И 
умеци за покривање груди и кошуље су секундарно ушли у структуру џуб-
лете/џупелете која је примарно, хаљина голих груди. Уз џублету/џупелету 
су и прилози појас од сукна, или ковани, прегаче трапезног облика, чарапе, 
назувци, оглавље (најчешће мараме ) и накит.

На леђној страни џублета/џупелета често носи вез, али само као тер-
зијски рад, рад обучених мајстора. Најчешће се у грађи орнамента користи 
златна и сребрна нит. 

Звонолика џублета/џупелета као архаично добро располаже до крај-
њих граница властитим градивом и неизмерним утрошком женске радне 
снаге у енергији и времену.

Поред одреднице да је главна конструктивна карактеристика џублете/
џупелете њена хоризонтална грађа, следећа битна одредница је функцио-
нална. Наиме џублета/џупелета као хаљина прекрива доњи део тела, при 
чему груди остају откривене. Да је то својство битно и у данашњој џублети 
види се по томе што су сви предмети одређени за одевање грудног коша, тек 
секундарно урасли у целу структуру. Умеци који су вероватно претходили 
кошуљи остају неуграђени, они су тек надодани у целину хаљине. И сомот 
који се обилато користи данас је секундарно придодат и има украсну функ-
цију. Чињеница да је џублета/џупелета сва израђена шивењем још је једна 
од основних карактеристика ове одеће Малисорки. то је примарно шивена 
одећа. Једини нешивени елемент на тој одећи су вунене ресе које се јављају 
на додатним деловима џублете/џупелете у функцији хаљине (рукави). У 
контаминацији са двојном прегачом, звонолика сукња је у свом горњем делу 
изгубила првобитну кружну грађу која се задржала само у доњем делу као 
права звонолика сукња. 

осавремењивање, модернизација доњег дела одевног предмета је вр-
шено тако што је предњи део сукње поједностављен и заклањан великим 
шивеним прегачама које су у многим фолклорним баштинама постале носи-
оци ликовних вредности. У последњој фази велика прегача је замењена ин-
дустријском тканином која се назива траверса (како је и чланови фолклорне 
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групе „Беса“ називају данас). Етнографски музеј у Београду не по седује ову 
врсту прегача.

важно је напоменути и какав начин чешљања косе иде уз овај одевни 
предмет. Коса је превасходно слободна, пуштена равно. Рецентни фолклор-
ни материјал задржава и ту изворну варијанту, али уводи и начин чешљања 
косе који се може тумачити као утицај градске средине, или чак као помо-
дарство.

Уочавамо да је малисорска звонолика сукња једнолична у начину изра-
де и у детаљима. Уместо индивидуалне разноликости и живе полихромије, 
џублета/џупелета је очигледно подређена друштвеном императиву у чему 
се доследно поштује обредна формула према устаљеном закону који пос-
тоји у планинским пределима. И поред свих иновација џублета/џупелета 
чува одређену архаичност у чему се препознају основни закони фолклорног 
живота уопште. Унутар анонимног друштва једном усвојен принцип тешко 
се мења. Јер, то друштво упорно остаје код свог начина живота. Живот се 
изграђивао постепено и у њему су се поједине вредности чврсто саживеле 
целокупном животном сликом. Управо у тој повезаности са животом почива 
и отпорност, постојаност и дуговечност једном усвојеног културног добра. 
Малисорска џублета/џупелета остала је сачувана управо зато јер ју је упор-
но задржавала она економска и друштвена средина из које је та одећа некад 
израсла као нужни производ те саме средине. 

Данас, малисорска џублета/џупелета је референтна тачка, елемент тра-
ди ције оживотворен потребом својих савремених корисника да га и даље 
упорно користе у сврху, пре свега, истицања/одржавања властитог култур-
ног идентитета. 

Каталошка обрада четири женске сукње џупелете  
из Етнографског музеја у београду

Како су предмет нашег посебног интересовања четири хаљине/сукње 
познате као џублета/џупелета из збирке Етнографског музеја у Београду 
дајемо их и у каталошкој обради која следи и с расположивим музејским 
подацима.12

I – женска хаљина с дугим рукавима, џупелета 
Инвентарни број: 43433
Место порекла: околина Подгорице
време: прва половина XX века

12* Помоћ у раду с предметима пружила нам је стручна служба Одељења за конзервацију 
текстила Етнографског музеја у Београду. Све предмете снимила је Данијелка Радовановић, 
виши конзерватор за текстил. Најлепше се захваљујемо на оствареној сарадњи.
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Опис предмета: Од црног сукна, с дугим, делимично раскројеним рука-
вима (под пазухом и изнад ивице шаке), богато украшена гајтанима у више 
редова и црним сомотом са шарама од фино упреденог вуненог конца. На 
горњем делу рукава пришивене су дуге црне вунене ресе, дужине 21 cm. По-
зади је сукња украшена с три попречно ушивена појасића (два од сомота 
један од сукна) по којима су изведене шаре у облику спирала и листића од 
танке црне вуне, техником косог веза. Овакве су хаљине изобичајене. Део 
је комплета.

величина: дужина леђа, до појаса, 31 cm; дужина предњег дела сукње 
79 cm; дужина задњег дела 90 cm; ширина ивице дна 371 cm.

Претходни власник: вуксан Лекић
Податак о откупу: на терену, околина Подгорице, 1957.
Илустрација: сл. 1, 2, 3 

II – женска хаљина 
Инвентарни број: 8422
Место порекла: Тузи, околина Подгорице
време: прва половина XX века 
Опис предмета: Израђена од домаће црне вуне. састављена је од два 

основна дела: звонолике сукње и горњег дела у облику прслука без ру-
кава. Украшена пругама од црног сомота и срменим концем. Дуж целе доње 
ивице сукње пришивено је бело сукно као украс. Носиле су је жене. Цела 
сукња је састављена од пруга од домаћег гајтана и сукна постављеног у 
хоризонталном положају, што сукњи даје звонолик облик. Сукно је ткано 
на разбоју, а гајтани су рађени руком. Овакве сукње су до 60-их година XX 
века изобичајене.

величина: дужина сукње: 76 cm.
Претходни власник: Роберт Либлсон из Бостона.
Податак о откупу: и Музеју, 1967. године
Илустрације: сл. 4, 5, 6, 7, 8

III – женска хаљина, девојачка џупелета 
Инвентарни број: 43316
Место порекла: Тузи, околина Подгорице
време: прва половина XX века 
Опис предмета: без рукава, дуга до испод колена, састављена од ширих 

и ужих комада сукна црне и беле боје. Леђа су косо укројена, од комада 
белог сукна чије су дуже стране украшене појасићима од црног сукна укра-
шеним гајтанима постављеним у више редова. Домаће израде. На грудима, 
пришивена за горњу ивицу предњег дела сукње, два узана бела комада сук-
на, величине 35 x 3 cm. Сукња је на саставу делова уздужно украшена поја-
сом од црних вунених гајтана. Спреда је краћа и састављена од 4 попречна 
комада белог сукна (од којих су два већа), позади од полукружно црних и 
белих попречно пришивених гајтана у више редова. По дну је бели опток 
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од сукна. На овом делу се истиче бели сукнени појасић са шарама од танко 
упреденог конца и црних перлица. везује се у појасу помоћу белих вунених 
врпци. Данашње девојачке хаљине често имају предњи део оплетен од 
беле вуне, а ивицом дна вунену чипку исте боје. Не украшавају је сомо-
том и жутом металном жицом, као што чине удате жене. Носе их девојке 
Малисорке католичке вере.

величина: дужина предњег дела сукње: 78 cm; дужина задњег дела 
сукње: 90 cm; обим ивице дна предњег дела: 94 cm; обим ивице задњег дела: 
206 cm.

Претходни власник: вуксан Лекић
Податак о откупу: на терену, Црна Гора, 1957. године
Илустрације: сл. 9, 10, 11, 12, 13

IV – женска хаљина, џупелета
Инвентарни број: 42258
Место порекла: Тузи, околина Подгорице
време: прва половина XX века 
Опис предмета: израђена од црног дебелог сукна, дуже ивице задњег 

дела леђа украшене зеленом чојицом и црним гајтанима у више редова. По-
зади, на сукњи, су три попречна појасића од црног сомота. На средишњем, 
најширем, урађене су стилизоване цветне шаре од црних перлица, шљокица 
и жуте металне жице. По дну предњег дела сукње је црна вунена чипка ши-
рине 16 cm. везује се у појасу црним вуненим врпцама. Носе је само удате 
жене.

величина: дужина предњег дела сукње, без чипке: 69 cm; дужина за-
дњег дела: 94 cm; ширина ивице дна сукње: 97 cm; ширина дна задњег дела 
сукње: 256 cm.

Претходни власник: вуксан Лекић
Податак о откупу: на терену, Црна Гора, 1957. године
Илустрације: сл.14, 15, 16, 17 
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Mirjana Menkovic

WOMEN’S SKIRT “DZUBLETA” / „DŽUPLETA“ 
Contribution to studying clothing items contained in the collection of the 

Montenegrin national costumes of the Museum of Ethnography in Belgrade

Summary

The author studies several interesting women’s clothing items worn by the ethnic Albanian 
Catholic inhabitants of the area of Podgorica that are a part of the collection of Montenegrin na-
tional costumes owned by the Museum of Ethnography in Belgrade. The predominant clothing item 
of this population group is the so-called “dzubleta” or “dzupeleta”, a heavy, ornamental dress/skirt 
made up black coarse fabric and which takes the form of a bell starting from the waist downwards. 
Since this type of female clothing has already been researched and described in detail in the rel-
evant ethnological literature by the end of the 1980s, the author aims to give a concise review of 
the conclusions and comments of some of the authors, the most important bibliography on this item 
of clothing and, especially to publish a group of 17 pieces of this clothing item which are owned 
by the Ethnography Museum in Belgrade. Thus, coupled with the items owned by the Museum of 
Ethnography in Zagreb and the National Museum in Sarajevo, experts will have at their disposal 
information about all the museum pieces of this interesting manner of dress of the Balkans.
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469/38 – Дописна карта, ношња 
Малисорке, прва половина XX века, 

Рукописна грађа Христифора Црниловића 
(1918-1941), Етнографски музеј у 

Београду, књига 38

499/38 – Дописна карта, ношња Малисорке, 
прва половина XX века, Рукописна грађа 
Христифора Црниловића (1918-1941), 

Етнографски музеј у Београду, књига 38
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Малисорка, Подгорица, 1937. (Албанка 
католкиња, млада девојка, у хаљини званој 

„џублета“ са појасом и накитом),  
Давор Ранчић, Београд

Малисори на пазару у Подгорици, 1937. 
(Mлада девојка са два мушкарца),  

Давор Ранчић, Београд
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I – хаљина са дугим рукавима, 
џупелета, инвентарни број 43433 
(слике 1, 2, 3 )

Слика 1 – Снимак предње стра-
не трапезне сукње џупелете с 
надограђеним леђним делом и рука-
вима с ресама
Слика 2 – Снимак с леђа трапез-
не сукње џупелете с надограђеним 
леђним делом и рукавима с ресама 
Слика 3 – Детаљ, рукав с ресама, де-
лимично разрезан и с металним дуг-
мадима за копчање

Слика 2Слика 1

Слика 3
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II – хаљина женска, инвентарни број 8422 (слике 4, 5, 6, 7, 8)

Слика 4 – Снимак предње стране са подгушњаком/попрсницом, грицком и 
сукненим појасом, поставом 
Слика 5 – Снимак с леђа, богато везен надограђени леђни део
Слика 6 – Детаљ, леђни део звонолике сукње џупелете
Слика 7 – Детаљ, надограђени леђни део
Слика 8 – Детаљ, предњи раван део сукње џупелете с џепом

Слика 4

Слика 7

Слика 5 Слика 6

Слика 8
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III – хаљина женска, девојачка 
џупелета, инвентарни број 43316 
(слике 9, 10, 11, 12, 13)

Слика 9 – Снимак предње стра-
не девојачке џупелете, с равним 
предњим делом од белог тирка
Слика 10 – Снимак с леђа звоно-
лике сукње девојачка џупелета с 
надограђеним леђним делом
Слика 11 – Детаљ, леђни део звоно-
лике сукње девојачка џупелета
Слика 12 – Полеђина звонолике 
сукње девојачка џупелета, слагање 
тирк-а и спик-а 
Слика 13 – Детаљ, полеђина зво-
нолике сукње девојачка џупелета, 
слагање тирк-а и спик-а 

Слика 9

Слика 11

Слика 10
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Слика 12

Слика 13
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IV – хаљина женска, џупелета, инвентарни број 42258 (слике 14, 15, 16 и 17)

Слика 14 – Снимак равног предњег дела с вуненом чипком сукње џупелете
Слика 15 – Снимак с леђа звонолике сукње џупелете с надограђеним леђним 
делом 
Слика 16 – Детаљ, леђни део звонолике сукње џупелете
Слика 17 – Детаљ, предњи раван део сукње џупелете с вуненом чипком

Слика 14

Слика 16 Слика 17

Слика 15


