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О БЕЛОПАЛАНАЧКОЈ НАРОДНОЈ НОШЊИ

Апстракт: Ради допуњавања етнолошке слике Понишавља, Етног-
рафски музеј у Београду 2008. године започео је теренска истраживања 
у околини Беле Паланке. Основни задатак био је провјера постојећих и 
прикупљање нових података o предметима који се чувају у Музеју, као и 
набавка дијелова народне ношње који недостају у систематски формира-
ним збиркама. Прикупљени подаци и анализа музејских колекција омо-
гућили су да се народна ношња свог локалитета представи у свом аутен-
тичном друштвено-историјском културном контексту. 

Кључне ријечи: југоисточна Србија, Понишавље, Бела Паланка, на-
родна ношња, музејска збирка, теренско истраживање 

Увод

област, становништво и привредне карактеристике

Белопаланачко подручје се налази у југоисточној Србији, у области 
средњег Понишавља. Према природно-географским особинама чине га Сува 
планина, Сврљишке планине и планина Белава и равнице – Белопаланачка 
котлина, Коритница, Буџак и део Ђурђевог поља. Ове области су време-
ном стекле одређене особености које су зависиле од степена укључености, 
односно издвојености од комуникација, као и од миграција становништва. 
Белопаланачко подручје је смештено на важнијим балканским путним прав-
цима (Виа Милитарис, Цариградски друм и попречно путу између Косова 
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и јужног Поморавља према Дунаву), и између два велика развијена градска 
центра – Ниша и Пирота. Административно и привредно средиште је Бела 
Паланка.

Географску и историјску специфичност овог подручја одређује и његов 
гранични положај још од времена Римског царства све до 19. века, када је 
на територији белопаланачког Буџака постављен гранични прелаз – ђумрук 
између Србије и Турске. После ослобођења од Турака 1877. године ово под-
ручје је ушло у састав Србије и престало да буде гранично. 

Друштвено-географска истраживања др Михаила Костића о белопала-
начким насељима биљеже перманентна помјерања становништва унутар са-
мог подручја, као и досељавање становништва у њега. Највећа су помјерања 
становништва била унутар саме белопаланачке општине – 189 родова, од 
чега је досељено 107 родова, у Бабушничку котлину 41 род.1 Из наведеног 
броја досељених родова може се закључити да је њихов утицај на структуру 
старосједилачког становништва и њихову културу био незнатан. У нацио-
налном смислу на истраживачком подручју становништво је било раније а и 
сада јединствено, српско православно.

Становништво планинских села претежно се бавило сточарством, за-
снованим на напасању оваца и коза на заједничким суватима. Стоку, кожу, 
млијеко и сир продавали су белопаланачким и пиротским трговцима. У трго-
вини и саобраћају караванима који се интензивно одвијао великим путеви-
ма преко њиховог територија, између ближих и удаљених градова и области 
(Београда, Ниша, Видина, Влашке, Солуна, Цариграда, Дубровника), домаће 
становништво је веома мало учествовало. Они су се углавном налазили по 
страни од важнијих комуникација, са врло малим радијусом кретања. Своје 
основне потребе задовољавали су унутар свога или оближњих села, у Белој 
Паланци или у Пироту код занатлија и трговаца. 

Привредни и друштвени живот сеоског становништва почео је да на-
предује након ослобођења ових крајева од турске владавине и припајањем 
Србији, нарочито откако је Бела Паланка постала срез. Већ 1885. године 
проглашена је за варошицу са одређеним пијачним даном и панађуром. 
Међутим, велики број радно способног становништва морао је одлазити на 
печалбу и тако привређивати за основне потребе. Стабилнији и дуготрај-
нији економски развој прекидан је честим ратовима и у цијелом 20. вијеку: 
Балканским ратовима, Првим и Другим свјетским ратом. Тако је цијела об-
ласт била економски неразвијена, а већина становништва остала сиромаш-
на, изузев мањег броја породица по занатско-трговинским средиштима које 
су формирале слаб грађански слој.

1 Михаило Костић, Белопаланачка котлина, Друштвено-географска проучавања, Гео-
графски институт „Јован Цвијић“, Посебна издања, књига 23, Београд 1970, 61; Михаило 
Костић, Коритница, Српски етнографски зборник, књига 67, Београд, 1954, 65.



89О БЕЛОПАЛАНАЧКОЈ НАРОДНОЈ НОШЊИ

Карактеристике народне ношње становника  
Беле Паланке

Најстарији подаци о одијевању домаћег српског становништва заби-
љежени су у забиљешкама путописаца из 16. и 17. вијека.2 Међу њима се 
налази и риједак приказ мушке и женске народне ношње у селу Клисура са 
детаљним описом њених дијелова који представља драгоцјен извор за про-
учавање одијевања ширег географског и културног простора.3 Међутим, без 
континуираних извора, историјат и поријекло народне ношње становника 
Беле Паланке још увијек се не могу у потпуности расвијетлити. Тако се про-
учавање овог као и других елемената традиционалне културе у 19. вијеку 
темељи углавном на истоветним заједничким облицима какве налазимо у 
оквирима већег простора Пиротског округа. 

На основу класификације сеоске ношње у Србији, према принципу кул-
турно-географских региона и поријекла становништва, народна ношња ста-
новника Беле Паланке посједује обиљежја шопског типа ношње.4 Особине 
овога типа народне ношње налазимо у широј околини Пирота, Понишављу, 
Лужници и дјелимично Власини.5 Границу распрострањености овог типа 
ношње према западу чине понишавска села: Црнче, Ланиште и Равни До, 
гдје је заступљена тзв. нишкобањска ношња6, на сјеверу је уобичајена но-
шња сврљишког краја, док је преко Суве планине област Заплања са спе-
цифичном ношњом.7 Mеђусобна прожимања или утјецаји других типова 
одијевања на белопаланачку народну ношњу готово су непримјетни и пред-
стављају тек спорадичне случајеве у граничним белопаланачким селима. 
Такође, веома мали су били и утјецаји градске културе, одијевања и моде на 
ову народну ношњу, све до периода између Првог и Другог свјетског рата.

Већина радова и студија истичу ову затвореност шопске ношње и конста-
тују да се „није много и брзо мењала“.8 Анализа музејске колекције утврђује 

2 Михаило Костић М. Белопаланачка котлина, антропогеографска проучавања, докторска 
дисертација, умножено за одбрану на ПМФ-у, Београд, 1957, 76.

3 Павле Васић, Југословенске ношње у XVI веку, Зборник Етнографског музеја у Београду 
1901–1951, 129.

4 Милка Јовановић, Народна ношња у Србији у XIX веку, Београд, 1979; Јасна Бјеладино-
вић, Сеоске ношње и њихова класификација, Гласник Етнографског музеја у Београду, књ. 
44, Београд, 1980.

5 Јерина Шобић, Разматрања о шопској ношњи, Гласник Етнографског музеја у Београ-
ду, 24, Београд 1961; Риста Т. Николић, Крајиште и Власина, Ношња. Српски етнографски 
зборник, књига 18, Београд, 1912 , 272. 

6 Надежда Пешић-Максимовић, Матејевачка или зврчинска и Нишкобањска ношња, 
Зборник Народни музеј Ниш, Број 9, Ниш, 2000, 71.

7 Petrović K. Vladimir, Zaplanje ili Leskovačko, Zbornik za narodni život i običaje Južnih 
slavena, svezak V, 1. polovina, Zagreb, 1900, 84–119. 

8 Јерина Шобић, н. д., 49; Никола Пантелић, Етнолошка грађа из Буџака, Гласник Етно-
графског музеја 37, Београд, 1974; Јасна Бјеладиновић-Јергић, Народна ношња у Буџаку, 
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да се то односи углавном на одијевање жена. Истраживање поријекла овог 
типа ношње, поред типичних одлика обухватају и њене „архаичне“ особине 
у погледу специфичних материјала, техника израде или појединих облика, 
формиране у ранијим историјским периодима.9 

Најстарији сачувани предмети у збиркама Музеја из средине 19. вијека, 
указују на припадност утврђеној одјевној цјелини са свим карактеристикама 
народне ношње овога типа. На формирање и развој те цјелине у великој мјери 
су утјецали и друштвени процеси, између осталих и распад породичних за-
друга на инокосне породице. Због одсуствовања или недостатка мушкараца 
у кући услијед печалби и ратова, велики дио свакодневног привређивања па 
и тешке пољопривредне послове преузеле су жене. Носиоци производње тек-
стила – жене – нису више имале довољно времена за израду и украшавање 
ношње. У дуготрајној и сложеној технологији обраде текстилних ткања 
најприје су редуковане поједине фазе у којима је учествовало више људи. 
Процес изобичајавања дотадашњих сировина, започет крајем 19. и првим 
деценијама 20. вијека, креће од постепеног смањивања засијаних површина 
конопљом и ланом, затим њиховим рјеђим кориштењем при изради ткања, 
до све веће заступљености куповног платна. Процес изобичавања народне 
ношње домаће израде одвијао се и услијед близине града Пирота, према 
коме су у одређеној мјери били оријентисани и становници овог подручја. 
У том трговачком центру на Цариградском друму још од турских времена 
постојала је велика понуда производа најразличитијих текстилних заната и 
услуга. Привремени застој у овим дјелатностима појавио се кратко након 
ослобођења, услијед исељавања Турака из градова и варошица, док те по-
слове нису преузели Срби. У ове крајеве су дошле до 1914. године и школо-
ване занатлије из старих крајева Краљевине Србије.

О занатлијама као значајном и организираном друштвеном слоју са-
знајемо и из редовних државних извјештаја све до 1930. године. Констант-
но су биљежени њихови напори за опстанак у односу на царинске про-
писе, порезе, повећавање броја трговаца, индустрију али и на нелојалну 
конкуренцију.10 Осим организоване и развијене мреже заната у коју су биле 
укључене и радионице из Беле Паланке и готово сваког већег села у околи-
ни са великим бројем обучених занатлија, било их је и приучених. Њихова 
бројност, могућност рада по кућама и повољнији услови плаћања, омогућили 
су да текстилни производи и услуге буду доступни и сиромашнијем станов-
ништву белопаланачког краја. 

Гласник Етнографског музеја, 61, Београд, 1997; Сашка Велкова, Народна ношња у Високу 
и Горњем Понишављу у збирци Музеја Понишавља у Пироту, Гласник Етнографског музеја 
у Београду 74, Београд 2010, 17.

9 Јерина Шобић, н. д., 49; Вилма Нишкановић, Кожуси у Србији, каталог изложбе, Бео-
град, 1998; Иста, забратка – женска марама југоисточне Србије, Гласник Етнографског 
музеја 58–59, Београд 1995.

10 Миливоје М. Сaвић, Наша индустрија и занати, њине основице, стање, односи, важ-
ност, путеви, прошлост и будућност, VI део, Сарајево 1928, 201, 341.
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Тако су у ношњи веома рано унесени и они дијелови израђивани од до-
маћег материјала, али занатске израде. Кројеви, технологија и украшавање у 
готово непромјењеном облику понављају се и на занатски израђеним хаље-
цима на ширем подручју. Промјене облика мушке ношње наступиле су више 
под утјецајем војничког а мање грађанског одијела. Поједине дијелове такве 
ношње сеоско становништва овога краја носило је у свакодневним прилика-
ма до савременог доба: до шездесетих и седамдесетих година 20. вијека. 

Основна сировина за израду народне ношње у белопаланачком крају 
била је вуна, које је чак и у инокосним породицама било довољно. Иако су 
се поједине фазе процеса израде вунених ткања обављале у мануфактурним 
радионицама, највећи дио се одвијао у кућним условима а израђивале су их 
жене. Сировина се припремала у току године а израда ткања, за властите 
потребе а и за продају, у зимским мјесецима.11 Најважније вунено ткање које 
су жене ткале на хоризонталном ткалачком стану био је сукно, клашња. Оно 
је након тога ваљано у воденим тупавицама у селима Балта, Бериловац, 
Студена, Мокра, Коритница и у Белој Паланци. Кројење и шивење женских 
и мушких хаљетака најчешће су повјеравани домаћим абаџијама, терзија-
ма и кројачима. Сашивене дијелове ношње жене су код куће бојиле а понеке 
враћале занатлијама да их украсе. Овако израђени вунени хаљеци уједначе-
них облика постепено су замијенили дијелове старије, архаичне ношње која 
се дуже сачувала у сусједним крајевима источне Србије, а која је израђена  
од бијелог сукна. 

Иако су у великом броју гајили овце, козе и свиње, коришћење коже 
и крзна у народној ношњи Беле Паланке било је ограничено. Највише је 
кориштена пресна неучињена кожа за израду обуће и опреме сточара: опа-
нака, кожуха, шубара и заштитних ногавица, скорњи. Постојали су бројни 
разлози мале заступљености ових материјала у одијевању: од законских за-
брана, донесених крајем 19. вијека,12 преко економске добити до смањених 
потреба за топлим хаљецима. У читавом 20. вијеку, кожа и длака домаћих 
животиња, нарочито коза, биле су значајни артикли за продају. 

Ове сировине су куповали или мењали за готове производе занатлије: 
кожухари ћурчије и длакари мутавџије. Утврђени принципи трампе си-
ровина за готов производ имали су велики значај. Ћурчије су биле међу 
најбројнијим занатлијама, између Првог и Другог свјетског рата. У Пироту 
их је било 32, а у Белој Паланци 6. Још 1965. године било их је 7, док је 
данас преостао само један.13 Као и код других занатлија који су се бавили 
текстилом, било је много путујућих обучених или самоуких ћурчија, који 
су представљали конкуренцију организованим еснафским удружењима. 

11 Државни извјештај 1930. године биљежи у белопаланачком срезу продају 1000 аршина 
сукна. В. Миливоје М. Савић, Наша индустрија, занати и трговина,VIII део, Сарајево, 1924, 
90. 

12 Милка Јовановић, н. д., 173.
13 Михаило М. Костић, Коритница, 111; Миливоје Савић, н. д., 86, 94, Ћурчија Славољуб 

Славко Стаменковић.
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Удружења су настојала да сачувају само за себе знања о детаљима финије об-
раде коже и руна, као и о изради хаљетака. Такође, ријетко смо забиљежили 
употребу козије длаке, кострети, козине, као сировине за израду дијелова 
ношње. Кострет је углавном била сировина за занатску израду покривала 
за стоку, торби, бисага и других помагала за пренос и транспорт робе,14 а за 
њом је смањена потреба кад су изграђени бољи путеви и жељезница.

Знања памуклијашког заната, након њиховог одумирања у источној Ср-
бији, дјелимично су искористили јорганџије. О раду ових занатлија у Белој 
Паланци, мало је званичних потврда, док су у Пироту била двојица.15 Тамо 
су, према казивањима, одлазили Белопаланчани у набавку појединих дије-
лова мушке и женске ношње, тзв. памуклија: хаљина з’бан, дужих и краћих 
јелека и прслука. Израђивали су их јорганџије, терзије или абаџије од ин-
дустријских материјала и пунили дебљим слојем памука. Понеки од ових 
дијелова дали су основни карактер изгледу женске народне ношње у Белој 
Паланци тридесетих година 20. вијека, а ношени су и касније све до ус-
вајања готових индустријских производа и изобичајавања народне ношње. 

Након Другог свјетског рата, народна ношња у овом подручју претрпи-
ла је велике промјене које су довеле и до њеног коначног изобичајавања. На 
то су, поред великих друштвених промјена које је на традиционални живот 
становништва оставила индустријализација, утјецале и одређене законс-
ке одредбе. Реквизиција је представљала обавезу становништва да вишак 
својих производа, између осталог и вуну предају држави. Тиме је основна 
сировина за израду народне ношње веома умањена тако да су људи били 
принуђени да купују индустријске производе. Преостала количина вуне ко-
ришћена је за ткање текстилног покућства и сукна за мушке хаљетке, или за 
израду џемпера, јелека и чарапа. 

Друге текстилне сировине, као што су конопља и, рјеђе, лан у околини 
Беле Паланке, узгајане су првенствено ради сировина за израду текстил-
ног покућства (сламарица, постељине, чаршава, завјеса), пешкира и основ-
них дијелова ношње (кошуља, гаћа, сукњи). То домаће пртено платно већ 
крајем 19. вијека понекад је мијешано са памуком, постепено је уступило 
мјесто куповном платну, различите врсте и финоће. Велика количина плат-
на израђивана је и у ткачницама за израду платна у Белој Паланци које су 
радиле све до појаве индустријских производа.16 Између Првог и Другог 
свјетског рата употреба куповног платна била је интензивирана утјецајем 
Женске раденичке школе, када се усвајају и нове технике израде и украша-
вања текстилних предмета и народне ношње. То су елементи засновани на 

14 Јованка Николић, Мутавџије Ниша и околине, Гласник Етнографског музеја у Београду, 
књига XVIII, Београд 1955, 137–156.

15 Миливоје М. Савић, н. д., Привредно стање Пирота и околине, 89.
16 Године 1908. у Белој Паланци пописано их је 8, в. Михаило М. Костић, Коритница, 

111; а 1930. године, радиле су 2 радионице за израду платна. В. Миливоје М. Савић, Наша 
индустрија, занати и трговина, VIII део, Привредно стање Беле Паланке, Сарајево, 1930, 
94.
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стиловима западноевропске грађанске моде који нису битније утјецали на 
укупан изглед и карактер народне ношње.

О гајењу свилене бубе и употреби свиле забиљежили смо делимичне 
податке из периода након Другог свјетског рата. Од мање количине свилене 
нити дјевојке су плеле блузице и завјесе фиронге. 

Анализа збирке народне ношње из Србије  
у Етнографском музеју у Београду

У колекцији појединачних предмета Збирке народне ношње из Србије 
налази се 67 предмета са територије општине Бела Паланка. За Етнографски 
музеј су набављени у периоду од 1908. до 2011. године планираним откупом 
на теренским истраживањима или индивидуалним поклонима Музеју. Дије-
лови народне ношње у збирци су систематизовани у колекције предмета 
према функцији или према материјалу од којег су формиране одјевне цјели-
не мањег обима из одређеног периода или с једног локалитета. Стога су нам 
у овој анализи били драгоцјени комплети мушке и женске ношње из шире 
околине Пирота који спадају у најстарије комплете изузетне вриједности 
у збиркама Етнографског музеја. Такође смо користили доступну грађу и 
других музеја.17 

Досадашња истраживања шопске народне ношње прецизирају сљедеће 
развојне фазе овога типа ношње: 1. Старија или народна ношња у другој по-
ловини 19. и почетком 20. вијека, 2. Народна ношња послије Првог свијет-
ског рата до шездесетих година 20. вијека, и најновија 3. Народна ношња 
послије Другог свјетског рата до данас.18 

Изузимајући мањи број старијих примерака ношње (женска капа, муш-
ки појасеви) с краја 19. вијека, народну ношњу из Беле Паланке у Етнограф-
ском музеју у Београду чине предмети из 20. вијека: с почетка и из првих 
деценија, затим из периода између Првог и Другог свјетског рата, као и из 
шездесетих и седамдесетих година 20. вијека. 

При том, у збирци су заступљене мање колекције појединачних пред-
мета насталих у цијелом проучаваном периоду, што омогућава сагледавање 
континуитета основних облика народне ношње. Стога ће се на тај начин 
и разматрати у овом раду неовисно од уобичајене подјеле по историјским 
периодима. 

У разговору са казивачима од којих су најстарији рођени крајем триде-
сетих година 20. вијека, веома ријетко смо добили податке о старијој ношњи 
док је, напротив, присутно веома живо сјећање на израду и употребу народ-

17 Народни музеј Ниш, Музеј Понишавља у Пироту и Завичајни музеј у Белој Паланци.
18 М. Јовановић, н. д., 193; Ј. Бјеладиновић, н. д., 423; С. Велкова, н. д., 45.
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не ношње у 20. вијеку. Неријетко се поједини примјерци ношње чувају у 
дрвеним шкрињама, а понеки облаче и данас. Поред усвојених елемената 
грађанске моде у одијевању старијег становништва још увијек су присутни 
и дијелови домаће израде, који цјелини дају карактер народне ношње. То су, 
прије свега, горњи хаљеци, јелек и џемпер, као и чарапе плетене од вуне. 
Општи назив за народну ношњу и за појединачне дијелове савремене одјеће 
је дреја.

Дијелови женске народне ношње

Једна од особина женске народне ношње из Беле Паланке јесте ујед-
наченост облика неовисно о годинама и социјалном статусу особе. Комп-
лет женске ношње сачињен је од неколико дијелова: кошуља, хаљина, јелек, 
појас, прегача или кецеља, гуњ, оглавље, чарапе и обућа. Фотографије које 
приказују историјат школства у Белој Паланци показују такву уједначеност 
чак и код најмлађих дјевојчица.19 

Међу дјевојкама се може препознати испрошена дјевојка по новијим 
хаљецима и понеким детаљем накита. За време свадбеног обреда обављено 
је ритуално скидање младиног оглавља: вијенца китке и стављање мале 
црвене капице кајице. Та је капица представљала једини знак статуса удате 
жене, који је она истицала још неко вријеме у свечаним приликама. 

Оглавље. Иако је у литератури на овом подручју забиљежено низ ста-
ријих различитих типова оглавља, почевши од обликовања фризуре и пок-
ривања главе (плетенице перчин, трвељи, леске, увијача, марама забратка), 
приликом теренских истраживања почетком 21. вијека то није било могуће 
потврдити. Међу веома оскудним информацијама потврђено је неприкос-
новено правило о обавезном уплитању косе и покривању главе, неовисно о 
статусу, како за удате жене тако и за дјевојке. 

О типу старијег оглавља свједоче два предмета из музејске збирке: капа 
каица (н. инв. бр. 18446), из села Шљивовик, припадала је породици Драге 
Ћирић, која ју је крајем 19. вијека носила као млада за време свадбе. То 
је мала црвена капица облика купе. На примјерцима незавршених капа, из 
Музеја Понишавља у Пироту, уочава се начин израде и обликовања овог ог-
лавља.20 Настала је од уске траке бијелог кудјељног платна (86 x 15 cm) која 
је најприје извезена црвеном вуном у облику низа уздужних ребара, а затим 
по њима чврсто набрана прошивањем и на врху учвршћена кружним везом 
од вуне разних боја. Приликом набавке забиљежен је и податак да „овакву 
капу нема свака кућа, већ су је узимали на послугу“. Један од разлога ријет-

19 Слике старе Беле Паланке, албум фотографија, Фототека Народног музеја у Белој Па-
ланци.

20 Инв. бр. Е-1443 и Е-1079.
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ке заступљености овакве капе лежи и у сложености начина њене израде. 
Намећу се, такође и питања о распрострањености технике која, упркос ефи-
касним рјешењима у обликовању, није примијењена код других елемената 
народне ношње.21 

Осим капе каице, изобичајен је и украсни елемент старијег типа свеча-
ног женског оглавља: украсна игла. Игла керачаска из Беле Паланке (н. инв. 
бр. 8891) направљена је од сребра, са великом трбушастом главом богато 
украшеном гранулираним зрнима и с кратком иглом. Коришћена је да се за 
каицу или плетенице на посебан начин учврсти марама. Иако ју је власница 
40-тих година 20. вијека донијела као дио накита у свом миразу, изван њене 
основне функције, она потврђује постојање старијег типа оглавља. 

Највише података о женском оглављу односи се на мараме. На терену 
се јавља и термин шамија, понекад као синоним или чешће у супротности с 
обзиром на поријекло, боју, функцију, димензије или начин везивања. Мара-
ме су велике, најчешће бијеле боје, сложене по дијагонали, укрштене испод 
браде и везују се на потиљку. Дио су дјевојачког оглавља. 

шамије, куповне, фабрички израђене мараме од памучног платна, би-
јеле, жуте, зелене, свијетлосмеђе или других боја, такође су укрштене ис-
под браде али се везују високо на тјемену. Иако се сматрају оглављем уда-
тих жена, неријетко су их носиле и дјевојке, нарочито прије и након Другог 
свјетског рата.22 За свечане прилике млађе жене и дјевојке радо су носиле 
шамије опалке бијеле боје, украшене по рубовима чипком или шљокицама, 
са ласкавке и задјенутим цвијетом изнад уха.23 шамија из села Дивљана, из 
збирке Етнографског музеја у Београду (н. инв. бр. 8827) велика је марама 
од танког жутог платна фабричке израде, украшена уском чипком дуж двије 
ивице и дискретним везом у облику цвијета у углу, који пада низ леђа. Ве-
зивана је на потиљку. 

Друга марама, маркизет марама, набављена је у селу Шљивовик, 
израђена од куповног платна зелене, зејтинли боје, без икаквог украшавања. 
Према опису датом приликом набавке, везивана је на тјемену, преко мање 
бијеле мараме врзоглавке која је везивана испод браде. Примарна функција 
врзоглавке била је учвршћивање косе испод шамије и чинила је карактери-
стику оглавља старијих жена. Уз мараме из колекције Музеја забиљежено 
је да су изобичајене око 1945. године. Замијениле су их мараме мањих 
димензија које су везиване испод браде. У опреми младе био је уобичајен 
куповни вео, вал, мрежа, који је такође посуђиван. 

Кошуља. Основни дио женске ношње, који је ношен до тијела, била је 
кошуља. За свакодневне прилике израђиван је од домаћег конопљаног или 

21 У збирци Етнографског музеја у Београду налазе се два мања, слична предмета, од 
којих је један капа из околине Трна у Бугарској (н. инв. бр. 37575), а други је назувица, без 
података о поријеклу (н. инв. бр. 37703). 

22 Шамија се по бојама усклађивала са з’баном. 
23 Дјевојке се ките цвијећем с лијеве стране, а удате жене с десне.
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ланеног платна, званог пртено платно, а за свечаније прилике је комбино-
вана са памуком приликом ткања или шивења. Кошуља је дугачка до испод 
кољена, са дугим рукавима, кројена равно од једне поле платна и отворе-
на до груди. На основни стан додавани су бочни клинови бочници, широки 
и равно кројени рукави и ниски овратник. Дијелови кошуље који су били 
видљиви испод горњег хаљетка: рукави, доњи руб и отвор дуж груди обич-
но су кројени од мекшег материјала. Осам кошуља које се налазе у Етно-
графском музеју најчешће су од американ платна, мијешаног мелезно, али 
и од финијег ћенар или бран-ћенар памучног платна. Украшавање кошуља 
било је веома дискретно, најчешће уском чипком оје око рукава и око отвора 
дуж груди, а украшавањем је сматрано и додавање набраног карнера поле на 
дну скута, што је продужавало кошуљу и означавало елемент дјевојачке и 
невјестинске свечане ношње.24 

Кошуља је дио народне ношње који је коришћен у различитим дијеловима 
свадбених обичаја, од којих су неки сачувани до савременог доба.25 Процес 
увођења нових хаљетака у женску народну ношњу и све већи утјецај град-
ске културе донио је дјелимичне новине у изради кошуља, како у погледу 
материјала, тако и украшавања. Најзначајније је било увођење техника веза, 
које су раширене посредством стручног знања.26 

Кошуља из Горње Коритнице, сашивена око 1930. године, у цјелости је 
израђена од узводног памучног бран-ћенар платна (н. инв. бр. 18436) и укра-
шена на дну порупчићима и чипком. Године 1967. овакву дугачку кошуљу 
још увијек су носиле старије жене. 

Дјевојке су носиле краће кошуље или блузице. У деценијама након Дру-
гог свјетског рата, израђиване су и блузице од домаће свиле које су ноше-
не у свечаним приликама, најчешће за игранке, и биле су кратких рукава. 
У свакодневним приликама, нарочито пред старијим члановима породице, 
дјевојке су избјегавале да открију руке. Ове норме поштовале су и невјесте 
и старије жене, које су испод кошуље облачиле и поткошуљу дугих рука-
ва. Под називима шловијанка, фланел, комбинезон, куповна памучна потко-
шуља роза боје видјела се испод широких рукава кошуље и око отвора дуж 
груди. 

Хаљина. Женска хаљина затвореног типа, сукно, без рукава, дужине 
до испод кољена, израђена је од црног домаћег сукна, клашње. Хаљина има 
благо наглашен струк, састављена је од: предње и задње полке и широких 
бочних клинова, бочника. На једном клину обично се налази уздужно уре-

24 Владимир М. Николић, Из Лужнице и Нишаве, СЕЗб, 16, Београд 1910, 43.
25 То је, на пример, обавеза младе невесте да прву брачну ноћ спава у свекрвиној кошуљи, 

забиљежено у селу Дражеву. 
26 Према казивању гђе. Драгиње Деспотовић, полазнице Женске занатске школе у Белој 

Паланци 1931–1935. године, у трећем разреду изучавао се вез. Локалне продавнице биле су 
добро снабдјевене различитим материјалима, највише продавница Ранка Станојевића, док су 
финије и скупоцјеније материјале наручивали преко каталога, базара, из Осијека.
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зан отвор за џеп. Дуж предњице до струка, разрезан је велики отвор кроз 
који се хаљина навлачи преко главе, што сукно сврстава у специфичан тип 
хаљине затвореног типа, заступљен на ширем простору југоисточне Србије. 
У збирци Етнографског музеја у Београду налазе се три примјерка сукна 
из околине Беле Паланке. Све су их скројили и сашили сеоске терзије и 
касније украсили, израдили око изреза апликацијама од вуненог гајтана, оп-
токе, срме и трака разних боја, арача. Елементи, распоред и колорит укра-
шавања на овим хаљинама готово су идентични са примјерцима на терену, 
што свједочи о великој заступљености једног типа. 

То се нарочито односи на период прве половине 20. вијека, када су жене 
преко кошуље цијеле године неизоставно носиле хаљину сукно и опасивале 
је тканом прегачом прегљачом. Послије Другог свјетског рата носиле су је 
старије жене, најдуже је ношено у планинским селима. 

Ова хаљина једноставног облика, била је прије свега практичан и ко-
мотан хаљетак, без сувишних кројних или украсних детаља који би жену 
ометали приликом свакодневних послова. За хладније вријеме, испод сукна 
жене су облачиле јелек. Ипак, основни разлог заступљености овог хаљетка 
представља материјал од којег је шивано сукно. То је сукно, клашња, чврст 
и топао материјал домаће израде од овчије вуне. У условима смањене коли-
чине ове основне сировине која је била расположива, дошло је до изобичаја-
вања неких хаљетака који су, такође, израђивани од сукна. О другим обли-
цима сукнене женске ношње сазнајемо из литературе,27 сјећања најстаријих 
казивача и на основу сачуваних предмета у музејским збиркама. 

Колија. То је горњи хаљетак од сукна, отворен, са дугим рукавима, с на-
глашеним струком и веома широким скутима. Етнографски музеј у Београ-
ду посједује три примјерка колије из пиротске области. Сва три су израђена 
од сукна црне боје, за разлику од примјерака сачуваних у Музеју Пони-
шавља у Пироту, који су од небојене, суре вуне.28 Колију су жене облачиле 
по хладнијем времену преко хаљине. Примјерак из села Шљивовик (н. инв. 
бр. 18462) заведен је под називом колија дреја. Припада периоду прве поло-
вине 20. вијека, када су користиле кабанице за заштиту од кише.29 У истом 
селу забиљежен је и податак о хаљетку сличних облика, који је постављен 
јагњећим крзном, јагњећином, под називом модро, бунда. 

Хаљина памуклија з’бан. Изобичајавањем хаљине типа сукно у жен-
ској народној ношњи Беле Паланке све већу примјену добија з’бан, з’б’н. 
То је такође хаљина без рукава, дугачка до кољена, с наглашеним струком 
и широким скутима, отворена сприједа цијелом дужином. Облачен је пре-
ко кошуље и опасиван тканицом и прегачом. Једини украсни детаљ пред-

27 Јерина Шобић, н. д., 55–58.
28 Сашка Велкова, н. д., 28.
29 Термин колија јавља се и уз тип кратког гуњића дугих и широких рукава, израђен од 

небојеног мрког сукна. Односи се на три примјерка из Врањског Поморавља. 



98 ВЈЕРА МЕДИЋ

стављао је срцолико обликовани изрез на грудима, наглашен дискретним 
апликацијама гајтана и срме или машинским штепом. 

Овај хаљетак специфичног облика и материјала заступљен је и у 
женској народној ношњи јужног Поморавља, шопских и македонских об-
ласти (Скопско-кумановској и Горњовардарској котлини) али у функцији 
зубуна.30 На најстаријим примјерцима памуклија из 19. вијека сачуваним у 
музејским збиркама, међу којима је з’бан из Беле Паланке из 1892. године 
уочавају се утјецаји одјевних дијелова из градских средина.31 То су дужи 
хаљеци јарких боја, с наглашеним струком и скутима. На три примјерка 
зубуна који се чувају у Етнографском музеју у Београду, који су израђени 
и ношени педесет, односно седамдесет година касније (четрдесетих го-
дина 20. вијека), примјећујемо готово истоветне облике у редукованом 
облику.

з’бан намијењен за ношење свечаним приликама, првенствено за 
свадбу израђиван је од финијих материјала: једнобојног или дезенира-
ног сомота, кадифе, кадиве, свиленкастог сатена али и од памучног пру-
гастог платна, басме. На основу материјала, боје или орнамента (браон, 
вишњева, црвена зелена) ове хаљине су и добијале називе модро, кади-
ве, алево, гуштерљиви з’бан, зејтинљиви, на колетија. Поред наглашеног 
облика звона, основни карактер изгледу ове хаљине давала је и дебља 
рељефна површина испуњена памучном ватом и прошивена низом гу-
стих штепова по дужини. Овај сложени поступак израде памуклије био 
је дјело занатлија јорганџија, забанџија али и терзија и абаџија. Мада је, 
према казивањима, младин з’бан најчешће купован у Пироту, примјерци 
набављени у селима Мокра (н. инв, бр. 18428) и Горња Коритница (н. инв. 
бр. 18435), купљени су у Белој Паланци. Сашио их је Душан Петровић, 
абаџија из Беле Паланке, 1930. и 1938. године. У то вријеме хаљине 
памуклије су биле уобичајене и у одијевању других жена, заједно са па-
мучном кошуљом ћенарком и тканицом од памука разних боја. Ношене су 
и након Другог свјетског рата, а набављане су као дио дара свекра будућој 
млади, упркос процесу избичајавања народне ношње.

Јелек памуклија, јелек, био је производ истих занатлија. То је краћи 
хаљетак без рукава израђен као и хаљина: од сомота, кадиве, испуњен паму-
ком и прошивен. Јелек, међутим, није имао већу заступљеност; носиле су га 
у свечаним приликама само дјевојке и млађе жене по топлијем времену са 
кошуљом и сукњом. Кадивен јелек из села Шљивовик (н. инв. бр. 18473) из-
радио је Душан Мокрањац, терзија у Белој Паланци, прије Другог светског 
рата. Већ након рата најчешће је у свакодневној употреби старијих жена које 
су јелек кад је хладније вријеме облачиле испод вунене хаљине сукна или 

30 Мирјана Менковић, зубун, Колекција Етнографског музеја у Београду из 19. и прве по-
ловине 20. века, Београд, 2009, 31.

31 Мирјана Менковић, н. д., кат. бр. 83, 133, С. Велкова, н. д., 27.
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у новије вријеме у комбинацији са вуненом сукњом. Такође, заступљени су 
и дужи облици јелека памуклија или грудњака од различитих домаћих или 
индустријских тканина, а које су израђивали кројачи, са једва примјетним 
траговима некадашњег стила. Дужи и шири јелек домаће израде, исплетен 
од вуне разних боја до савременог доба је остао неизоставан елемент сва-
кодневне ношње старијих жена. 

Прегача. Саставни дио женске народне ношње у белопаланачкој око-
лини била је вунена прегача, односно кецеља од тањег куповног материјала. 
О функцији и изгледу овога дијела ношње сачувано је обиље различитих 
података у литератури и на терену. Преко хаљине сукна жене су опасивале 
прегачу исткану од вуне, коју су звали прљача, прегљача или опрегљача. Дје-
војке и млађе жене су у тој функцији неријетко опасивале кецељу, сашивену 
од куповног платна, коју називају прегљача или рјеђе престилка. 

Сачуване прегаче из збирке ношње Етнографског музеја у Београду 
потврђују забиљежену слику о разноликости овог дијела народне ношње. 
Израђене су углавном ткањем, различитим техникама преткивања чунком. 
Најстарија је опрегљача из Доње Коритнице, израђена око 1925. године тех-
ником ткања у четири нити од црне вуне. Облик равне правоугаоне површи-
не и техника израде указују на трагове старијих облика прегача од ваљаног 
сукна, забиљеженог у стручној литератури.32 Међутим, украсни цвјетни 
мотив у доњем дијелу прегаче, изведен везом вуницом разних боја, у то 
вријеме представљао је новину. Израдила ју је и извезла Вида Станковић 
као дјевојка. 

Правоугаоног облика је и прегача из Горње Гламе (н. инв. бр. 9796), 
израђена око 1940. године за свакодневне потребе старијих жена. Прегача 
је исткана преткивањем двобојне потке (црне и вишњеве вуне) са ријетким 
попречним пругама свјетлијих боја. Техника ткања, тзв. на даску, примјењи-
вана је на овом простору и код израде дијелова текстилног покућства, нпр. 
јастука, прекривки и слично.33 

Двије опрегљаче из Шљивовика и Клисуре представљају други облик 
прегача с овог подручја: дугачке и широке, набране око струка и састављене 
по дужини од двије попречне поле. Ове прегаче ткане су од памука разних 
боја на уздужне пруге, са ситним орнаментима насталим преткивањем сло-
женијим преплетајима. Носиле су их најчешће дјевојке и младе жене у све-
чаним приликама опасане преко з’бана до пред Други свјетски рат. 

Тада су и изобичајене јер су их замијениле кецеље, сашивене од ку-
повних једнобојних или дезенираних тканина, свилених или плишаних. 

32 Владимир М. Никовлић, Из Лужнице и Нишаве, 120, Јасна Бјеладиновић Јергић, На-
родна ношња у Буџаку, 433. 

33 Међу приказима текстила из Књажевачког и Пиротског округа у Културно-историјско- 
етнографском Атласу Краљевине Србије, дјело Феликса Лаја, налази се и фрагмент тканине 
из околине Беле Паланке: Rudiment eines alten teppiches, Fundort: Bela Palanka, табла 3, Ил. 
инв. бр. 15345, Београд, 1885. 



100 ВЈЕРА МЕДИЋ

Неријетко су украшаване набраним карнером по дну или везом вуницом 
разних боја.34 Шивење и украшавање кецеља временом је издвојено као по-
лузанатска дјелатност: штампање, моловање, цвјетних мотива на платну 
радили су и продавали на пијаци молери, док су крупне цвјетне мотиве по 
наруџбини изводиле вјештије жене у селу техником веза помоћу посебне 
машинице. На тај начин су уведени нови украсни елементи уобичајени у 
централној Србији, као и композиције од крупних цвјетних мотива, специ-
фичних за украшавање тканих прегача у нишкобањској народној ношњи. 

Сукња. Дио женске народне ношње била је и сукња затвореног типа. 
Кад је топлије вријеме, дјевојчице и дјевојке су преко кошуље облачиле 
пртену сукњу сашивену од тежине – кудјељног или ланеног платна, по-
некад и од памучног ћенар платна. Боје овакве сукње биле су свјетлије, до-
бијене избјељивањем или бојењем платна природним састојцима (у луко-
вини) углавном свијетлих тонова. Кад је хладније зимско вријеме жене су 
облачиле дебљу вунену сукњу тамнијих боја, дужине до кољена. Ове сукње 
су биле широке, набране у предјелу струка, са уским појасом и дугметом 
за копчање. По ширини су састављене од више пола истканог вуненог ма-
теријала у две или четири нитке. Различити преплетаји приликом ткања, 
као што је мотив „рибље кости“, назван на ребарца, представљају једини 
украсни елемент овог дијела белопаланачке народне ношње. Вунену сукњу 
из Космовца, поклонила је Младенка Дамјановић Етнографском музеју, а 
израдила ју је средином 20. вијека и носила као млада жена са јелечетом и 
дугачким чарапама. Увођењем техника плетења биљежимо и њихову при-
мјену и код израде сукњи. Техником кружног плетења вуне помоћу једне 
игле обликује се сукња са проширеним доњим дијелом у облику звона. У 
периоду урбанизације око 1950. године, као дио младине опреме у белопа-
ланачким селима, уобичајене су и уске сукње „грађанскога кроја“, шивене 
од куповних вунених материјала.

Поред назива сукња за све варијанте овог дијела народне ношње, на 
овом подручју ријетко су забиљежени и термини вута, вутарка. Они су 
преузети из понишавских села гдје је распрострањен тип нишкобањске на-
родне ношње са сукњом отвореног типа. 

Плетени јелек и џемпер. Најчешће заступљени елементи ношње 
домаће израде су јелече и џемпер џемпир, затворени или отворени горњи 
хаљеци без рукава или са дугим рукавима, с копчањем с предње стране и 
са џеповима. Плетени су од домаће вуне која је бојена природним састојци-
ма, најчешће биљног поријекла: лишће паприке, парадајза, брескве, као и 
лишће и кора од ораха. На тај начин добијао се широки спектар постојаних 
боја: од жуте, маслинастозелене до тамносмеђе и црне боје. Широј примје-
ни плетења допринијело је увођење предмета Ручни рад у школе. Уведен је 

34 Кецеља од црвеног свиленкастог броката, дио комплета женске ношње из Балта Бери-
ловца, општина Књажевац, Буџак, н. инв. бр. 40565.
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и цијели низ различитих техника плетења помоћу једне, двије и пет игала, 
које су на овом подручју представљале техничке, кројне и украсне новине. 
Уз то је прихваћена и специфична терминологија, па је штрикање различи-
тим уплетеним мустрама постало неизоставан елемент украшавања муш-
ких и женских јелека, џемпера, сукњи, чарапа. 

Појас. Преко кошуље или хаљине жене су опасивале уску и дугачку 
тканицу, тканицу, каницу, откану у два нита од танко испредене вуне или 
од памука разних боја. Тканица се више пута обмотавала око струка, испод 
прегаче или кецеље. 

Опасивали су је и мушкарци, и неријетко казивачи тврде да између њих 
не постоје разлике. Другачију слику пружају нам сачувани примјерци у му-
зејској колекцији у којој су женске тканице уочљиво уже од мушких. Широ-
ке су 4,5 цм а дугачке 229–450 цм. На осам сачуваних примјерака, од којих 
су најстарије израђене двадесетих година 20. вијека уочава се правилност 
симетричног распореда три, четири различите боје, које су у новије вријеме 
у јарким контрасним нијансама и односима. Крајеви тканица нису посебно 
обрађивани, него су од напуштених нити основе обликоване кратке ресе. 

Тканица је имала и своју улогу у свадбеним обичајима. Према кази-
вањима, још 1973. године млада је припремала око четрдесет тканица и то-
лико пари чарапа с којима је на свадби даривала старије жене. Неријетко 
их жене и данас носе као потпашај или мјесто на којем чувају новац. На 
појасевима из околине Зајечара, за ту сврху су на унутрашњој страни пра-
вили скривени џеп.35 Због чврстине, тканица је имала и друге секундарне 
сврхе. Жене су је користиле умјесто ужета приликом ношења већег терета 
на леђима, а неоштећени дијелови старих тканица коришћени су као каиш 
на дрвеним нанулама.

У колекцији Етнографског музеја налази се и један женски појас од 
коже. То је колан (н. инв. бр. 18475), кожни каиш са металном копчом који је 
с предње стране прекривен „позлаћеним“ гајтаном и металним шљокицама, 
манистама, ласкавчета. Носила га је Вида Јовановић из села Шљивовик, 
рођена 1893. године као испрошена дјевојка, као невјеста и неколико го-
дина послије удаје. Купљен је у некој од пиротских занатских радионица 
као и примјерци леден колана који се данас чувају у Музеју Понишавља у 
Пироту.36 

Накит. Најчешће се под појмом кићења у белопаланачком крају смат-
рало кићење цвијећем, затим начин на који су дјевојке и удате жене укра-
шавале своје оглавље. Од накита у ужем смислу заступљени су украсни де-
таљи од племенитих метала, типа плоча за појас пафти и игала за оглавље, 

35 Дејан Крстић, Вечити круг, Појасеви Етнолошке збирке Народног музеја у зајечару, 
Народни музеј Зајечар, 2011, 15, 19. 

36 С. Велкова, н. д., 64.
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као и огрлица маниста од стаклених перлица, а понекад и са златницима 
ж’лтице, који су карактеристични за опрему дјевојака за удају. 

Кожух. Производи занатлија кожухара били су кожух, кожув са рукави-
ма и кожухче без рукава од јагњећег крзна окренутог на унутрашњу страну 
кожуха. Кратко кожувче је један од дијелова женске ношње за зиму који је 
имао улогу у свадбеним обичајима и у означавању њеног брачног статуса. 

Носиле су га имућније удате жене, а дјевојке нису.37 Такође, цјелокупан из-
глед овог хаљетка био је специфичан за шире подручје пиротске области.38 
Према казивању белопаланачког ћурчије Славољуба Славка Стаменковића 
који и данас израђује кожухе, различити кројеви, дужина и украшавање били 
су специфични за ношње у одређеним дијеловима овога краја. Типични бе-
лопаланачки кожуси били су равно кројени, дугачки до кукова и украшени 
дуж предњица дискретним апликацијама од тамније коже по дужини. Жен-
ски кожуси које је израђивао за становнике села око Сићева, били су ужи, 
кратки до струка и украшени дуж предњица кожним апликацијама разних 
боја у облику развијених стилизованих биљних мотива. 

Чарапе. Старији облици сукнених чарапа из 19. вијека који су у Етног-
рафском музеју заступљени у колекцији мушке ношње, били су несумњиво 
и дио женског одијевања. Процес њиховог изобичајавања везан је за пре-
станак ношења дугачких горњих хаљетака од сукна. У новијој ношњи уоби-
чајени су облици чарапа који у потпуности прекривају стопала и ноге до 
дужине коју одређује дужина горњих хаљина. На те промјене утјецала је и 
једноставнија техника израде и веће могућности обликовања чарапа: пле-
тење помоћу пет игала. Стопало је плетено чврстим и често вуненим плети-
вом од две нити, на које је настављано еластично ребрасто плетиво горњег 
дијела гредице. Око ноге су учвршћиване помоћу узице повезалке. 

На чарапама израђеним у првој половини 20. вијека уочава се примјена 
предмета Ручни рад, предаваног у школама, у оквиру којег је посебно изуча-
вана израда чарапа и рукавица. Тада су уведена нова рјешења код израде, 
обликовања руба ранфле и украшавања чарапа: женске чарапе дугачке пре-
ко кољена и кратке мушке до испод кољена од црне вуне. 

Чарапе за свечане прилике украшаване су везом вунице разних боја у 
облику цвјетних мотива: на женским чарапама на стопалу, а на мушким око 
грлишта. На чарапама из Доње Коритнице (н. инв. бр. 18451) из 1930. го-
дине, од вунице разних боја изведен је цвјетни мотив вилџан, назван према 
шољи са које је везиља узела за узор мотив. Посебна пажња приликом из-
раде и украшавања посвећивана је чарапама за свадбене дарове. Због краћег 
времена за израду већег броја чарапа у деценијама након Другог свјетског 

37 Жене су га добијале на дар од свекрве на дан венчања, В. Јерина Шобић, Разматрања 
о шопској ношњи, 59, Владимир М. Николић, н. д., 117.

38 Горицу Вучковић из Крупца, обучену у кожувче 1953. године, препознали су у Београ-
ду на железничкој станици: Пироћанче, где идеш? 



103О БЕЛОПАЛАНАЧКОЈ НАРОДНОЈ НОШЊИ

рата, дијелови чарапа израђивани су машински. То је тзв. полузанатска из-
рада, а изводиле су је вјештије жене, штрикерке на машини за плетење. На 
машини се штрикало само грлиште, гредице чарапа у облику равне повр-
шине која се касније обликује и ушива помоћу машине за шивење уздуж-
ним шавом са задње стране. Стопало чарапа жене и даље саме ручно плету 
помоћу пет металних игала и накнадно спајају са грлиштем. 

Опанци. За разлику од чарапа, забиљежени подаци о обући на крају 19. 
вијека на овом подручју у потпуности су потврђени у сјећању данашњих 
становника белопаланачке околине.39 Постоје и подаци да су људи велики 
дио године ишли боси, односно нису носили чарапе ни опанке. Основна вр-
ста обуће били су опанци домаће израде, израђени од свињске неуштављене 
коже. Израђивали су их домаћини или жене за све своје укућане по јединс-
твеном кроју. Дјелимично су се разликовали дјевојачки опанци у предјелу 
прстију гдје се танким узицама, врце кожа стезала и обликовала мали врх. 
Помоћу узица опанци су везивани уз ногу.40 Међутим, због лоше обраде 
коже опанци су се веома брзо хабали.41 

За свечане прилике, овисно о економским могућностима опанци 
су куповани код опанчара. Развоју опанчарског заната у Белој Паланци, 
још од последњих деценија 19. вијека, знатно су доприњели занатлије 
шумадинци.42 Опанци од говеђе коже говеђаци, какви се чувају у Етнограф-
ском музеју у Београду из села Горњи Рињ (н. инв. бр. 48689), састављени 
су од више дијелова: ђона, лица испреплетеног кожним каишићима и ду-
гачког каиша с металном копчом на крају, чиме су опанци учвршћивани 
око ногу. Најчвршћи су били ковањаци, коване сандале сас ексери – опанци 
са ђоном од аутомобилских гума ојачаног ексерчићима, омиљена обућа за 
дјецу и овчаре на планини. Послије 1941. године, у свечаној ношњи младе 
уобичајени су опанци од гуме гувењаци, гумењаци, Пироћанци, а рјеђе и 
ципеле. 

За вријеме рата и немаштине носили су и дрвене опанке, налане, налуне. 
Иако је израђивана од мекшег дрвета (најчешће букве, тополе, врбе), ова 
врста отворене обуће није била удобна за ношење. Од дрвета је прављен 
само ђон, понекад сечен због савитљивости, док се горњи дио правио од 
укрштених каишића од коже или од остатака старе тканице. 

39 В. М. Николић, н. д., 98.
40 Етнографски музеј посједује два пара опанака из села Шљивовик, н. инв. бр. 18476 и 

18474. 
41 Према казивањима, трајали су највише мјесец дана.
42 Године 1930. било је шест опанчарских и шест обућарских радњи. В. Миливоје Савић, 

Наша индустрија, занати и трговина, VIII део, Сарајево, 1930, 94.
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Дијелови мушке народне ношње

За потребе Прве међународне изложбе костима у Петрограду 1902. го-
дине, Етнографски музеј у Београду набавио је комплет мушке ношње у 
селу Крупац у пиротском округу.43 Према елементима и очуваности овај 
комплет представља важан извор за проучавање народне ношње и других 
елемената традиционалне културе становништва у ширим областима источ-
не и југоисточне Србије у 19. вијеку, али и у ужем белопаланачком. Основни 
карактер овом типу ношње дају хаљеци израђени од вуненог сукна бијеле 
боје, тзв. белетине: гуњ, хаљина, дуги јелек, чакшире, кабаница и чарапе. 
Поједине дијелове ове цјелине који се чувају у збиркама музеја и подаци 
о њиховој свакодневној употреби у белопаланачкој околини показују да су 
били у употреби и у првим деценијама 20. вијека.44 Забиљежени су на фото-
графијама појединих имућнијих породица које су се бавиле уносним посло-
вима са стоком, које су чиниле ојачани економски и друштвени слој. Из тих 
породица потичу и прве генерације школованих људи који су формирали 
нови грађански слој белопаланачког друштва. Они су само повремено об-
лачили народне хаљетке, што представља почетак потпуног изобичајавања 
типа бијеле сукнене мушке ношње. Иако су неки дијелови, нарочито они из 
свакодневног сточарског инвентара (шубара, кабаница, кожуси и увијачи за 
ноге) ношени и даље, уклопљени у цјелину новије народне ношње, не могу 
се сматрати наставком нити развојном фазом типа бијеле сукнене ношње. У 
20. вијеку уобичајена је новија мушка народна белопаланачка ношња која је 
временом претрпила и одређене промјене видљиве и на сачуваним предме-
тима у колекцији Музеја. Највећи дио израђен је и ношен у периоду између 
Првог и Другог свјетског рата. Тај комплет мушке народне ношње чине: 
оглавље, кошуља, панталоне, прслук, гуњ, појас, чарапе и опанци. 

Оглавље. Основни начин покривања главе била је шубара. Израђивали 
су је мајстори ћурчије од најфинијих дијелова црне или смеђе јагњеће коже. 
Велика шубара барла, барлетина са увученим равним дном била је омиље-
на код старијих људи, док су ужу шиљу са извученим врхом на средини 
носили млађи људи. За хладније вријеме и за посебне потребе (за кириџије, 
зидање куће, извлачење дрвене грађе са планине) у употреби су биле пле-
тене и куповне капе различитих облика. Капа фабричке израде ћулавка из 
Доње Коритнице (инв. бр. 18452) је куповно оглавље од сукна жуте боје, 
капуљача са двије дугачке траке за везивање испод браде. Ношена је прије 
Другог свјетског рата. 

43 Одреднице о локалитету у вријеме набавке, другачије од савремених – везаних уз опш-
тинску подјелу, уносе и недоумицу везану уз један од дијелова комплета уз који је забиљеже-
но: „Крупац, Срез белопаланачки!“

44 Збирка ношње Музеја у Белој Паланци, ЕМ Београд – дуги јелек Горњи Рињ, н. инв. бр. 
48690: „дреја сва бела и поглавито ... код старијих људи и млађих, који не иду у печалбу“, в. 
Т. Николић, н. д., 278. 
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Од 1912. године уобичајена је капа шајкача, српска капа као оглавље 
млађих људи, а касније и осталих. Шајкача је била највише заступљено 
мушко оглавље45 а упркос забрани за вријеме бугарске окупације и уоби-
чајавању елемената грађанског оглавља остала је у употреби до данас.

Кошуља. О изради и употреби мушких кошуља на терену је сачува-
но живо сјећање којима смо потврдили досадашња сазнања о овом неизос-
тавном дијелу мушке народне ношње. У збирци Музеја налази се четири 
примјерка. 

Најстарији примјерци у потпуности су домаће израде, од пртеног плат-
на (од грснице или рјеђе од лана), а новији су од комбинације са памучним 
или куповним платном. Основни крој мушке кошуље се, осим по дужини, 
није разликовао од женске: кројена од једне равне поле пресавијене на ра-
менима, од раменог шава проширена је бочним клиновима са додатим ду-
гим рукавима. Кошуља је разрезана до груди, навлачи се преко главе. Око 
вратног отвора нашивена је уска усправна јака, а рукави су широки или са-
купљени у таслице. 

Од уобичајеног једноставног кроја без украшавања разликовале су се 
само понекад кошуље за младожењу. Риједак примјер представља кошуља 
из Бежишта коју је сашила, украсила и поклонила младожењи Ружа Пав-
ловић рођена 1887. године (н. инв. бр. 18489). Дуж отвора на грудима и 
по високој јаки кошуљу је извезла жутим и бијелим концем у облику низа 
квадратних орнамената, на колетије. 

Посебан дио свечане ношње биле су наруквице, таслице, тасличке. 
То су кратке украсне траке, које су закопчаване преко манжетни кошуља. 
Таслице (н. инв. бр. 18471) су занатске израде, израдио их је терзија из Беле 
Паланке од црвеног сомота, кадиве и украсио стилизованим везом од срме. 
Носио их је младић Милета Ракић, стар 18 година из Шљивовика пред Дру-
ги свјетски рат.

Дужина мушких кошуља до кољена, које су на основу казивања, у 
љетњем периоду или приликом пољских радова, неријетко ношене опаса-
не појасом и без доњих дијелова, видно је краћа на кошуљама новије из-
раде, што је било непосредно везано уз ношење осталих дијелова ношње. 
Осим спорадично сакупљених података о пртеним гаћама, мушкарци су 
најчешће уз кошуљу, неовисно од годишњег доба носили сукнене клашњене 
панталоне.

Сукнено одијело. Горњи хаљеци мушке народне ношње израђивани су 
од вуненог сукна. Од дванаест предмета који чине комплет старије мушке 
ношње из Крупца чак седам одјевних дијелова је израђено од небојеног, бије-
лог сукна – клашње. Кратки гуњ са дугачким рукавима (н. инв. бр. 17906) 

45 Куповали су је код мајстора који су је шивали или у војним складиштима. Цијена нове 
капе била је 15 динара, а половне 9, в. Миливоје М. Савић, н. д., VIII део, Сарајево, 1930, 
387.
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облачен је преко кошуље, и имао је широке предњице које се преклапају. 
Назив џамадан и функција овог комада одјеће нису заступљени у новијој 
белопаланачкој ношњи. Чакшире уског тура и сужених ногавица под нази-
вом бревенеци, беневреци (н. инв. бр. 17905) са два прореза ркмаче с предње 
стране, ношене су на куковима и учвршћиване помоћу провучене узице за 
везивање. Дугачак јелек џубе од бијелог сукна, (н. инв. бр. 17908) широ-
ко отворених предњица, без икаквог украшавања облачен је преко гуња. У 
белопаланачком крају га називају дорамче. Комплет из Крупца садржи и 
дугачку хаљину са дугим рукавима, звану дреја (н. инв. бр. 17907). Поред 
основног кроја, овај хаљетак садржи и специфичан украсни елемент који 
је стављан на предњице дугачког јелека: то су двије апликације од вуненог 
гајтана црне боје испод овратника у облику дугачких језичака.46 Овако ук-
рашен дугачки јелек дорамче и бијели беневреци представљају редуковану 
старију мушку белопаланачку ношњу, белетину. Дорамче се у тој цјелини 
појављује као горњи хаљетак и тиме потпуно истискује употребу мушке 
хаљине дреје. Истовремено, сачуван је сам термин у вишеструком значењу: 
за ношњу и одијевање уопште, за горње хаљетке од сукна или за савремене 
дијелове – плетене вунене џемпере.

Умјесто бијелог сукна, за израду горњих хаљетака у 20. вијеку све више 
се користи клашња смеђе, каџаве боје, која је добијена бојењем природним 
састојцима у коре. Од ње су на машини за шивење мајстори (терзије, шнај-
дери) израђивали хаљетке војничких и градских кројева. 

Панталоне. Два облика клашњених панталона: клинерице и бокс пан-
талоне, са варијантама у облику ногавица, састављена су из више укројених 
дијелова који су омогућавали већу удобност приликом кретања и ношене су 
високо подигнуте до струка. Уз то, дјелимично су допуњаване елементима 
као што су џепови и гајке за каиш. 

Прслук, прослук, џока по материјалу и стилу дио цјелине са пантало-
нама, са видљивим елементима краја преузетим од хаљетака грађанског 
кроја. Ношен је испочетка у свечаним приликама а касније и у свакодневној 
употреби. За хладније вријеме допуњаван је дужим сукненим капутићем са 
крагном или кожухом. Готово неизоставан дио те цјелине био је и плетени 
џемпер, џемпир дугих рукава, назван и дреја. 

Облик гуња какав је забиљежен на терену, заступљен је и у колекцији 
Музеја. Гуњ из села Бежиште (н. инв. бр. 18495) израдио је од домаћег сукна 
смеђе боје 1930. године шнајдер Данило Вељковић. То је дио свечане ношње 
коју су мушкарци носили за вријеме празника, слава и свадби, заједно 
са чакширама војничког кроја, шајкачом и кошуљом од памучног платна 
ћенарног. Основни елементи кроја са предњицама које се преклапају, као и 

46 У развојном смислу то је могућност преузимања и функције горњег одјевног елемента. 
У прилог томе иде и чињеница да на јелеку из Крупца нема никаквог украшавања. Иденти-
чан украсни елемент и на дорамку из Власотинца, н. инв. бр. 5559. 
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начин украшавања црним гајтаном по рубовима и шавовима, показују ди-
ректан утјецај занатски израђених хаљетака из средишњих дијелова Србије. 
Назив овог хаљетка дреја шумадинка и истакнути мотив грба на предњици 
свједоче о присутној националној свијести у овом крају која је његована, на-
рочито у оквирима организације „Соко“ све до Другог свјетског рата.

Појас. Дугачки уски појас који је неколико пута обмотаван око струка 
била је тканица. Она је имала важну функцију потпасивања приликом те-
жих радова и према казивањима није се разликовала од женске: исткана од 
пређе разних боја у облику уздужних пруга. Од три сачувана примјерка у 
колекцији Етнографског музеја, само једна тканица из Доње Коритнице (н. 
инв. бр. 18341) широка 10 цм одговара прикупљеним подацима. 

Друга два примјерка, израђена крајем 19. вијека (н. инв. бр. 18494 и 
40701) појасеви су дужине 3 м и ширине око 20 цм, од танко предене там-
ноцрвене вуне, израђени техником ткања у 4 нита. Њихов основни украс 
представља истакнута структура ткања, низ уздужних пруга од вуне разних 
боја на једном крају и са кратким ресама на крајевима. Ови појасеви припа-
дају типу широких појасева, какав је и појас из Крупца (н. инв. бр. 17910), 
израђен средином 19. вијека. Он је широк 30 цм а дугачак 6 м, и служио је за 
вишеструко опасивање горњих дугачких хаљетака. Преко широких појасева 
опасиван је кожни каиш. Тиме ови дијелови старије ношње представљају 
њену непосредну потврду и у белопаланачким селима Бежиште и Ореовац. 

Чарапе. Дијелове комплета из околине Пирота чине и елементи обуће који 
су израђени од сукна. Обојци навошти (н. инв. бр. 5314) су доколенице равног 
изгледа које су уз ногу увијане и учвршћиване на посебан начин. У посебној 
примјени опреме за овчаре ови дијелови архаичне ношње заступљени су и у 
новијој народној ношњи белопаланачког подручја. Тозлуци – обућа специфич-
ног облика чарапа које прекривају стопала и ноге до листова, израђени су од 
једног комада сукна (н. инв. бр. 17909). Дуж унутрашње стране ове чарапе су 
разрезане и имају низ металних кукица за копчање. Украшавање црним вуне-
ним гајтаном по ивицама овог предмета, чини га саставним дијелом бијеле 
сукнене ношње, чије се изобичајавање на овом подручју завршило почетком 
20. вијека. На чарапама из првих деценија 20. вијека не налазимо никакве 
трагове старијег типа; углавном су израђене плетењем. Специфичном техни-
ком плетења од двије врсте влакана (нити), дупли бод, од двије различите ву-
нене нити оплетена су стопала мушких чарапа из Горње Коритнице (н. инв. 
бр.18433), као и из Ореовца (н. инв. бр. 40702). 

Истовремено, уобичајена је и техника плетења од једне врсте нити ча-
рапа од црне вуне, дугачких до листова или кољена. Горњи дијелови чарапа 
гредица покривали су сужене ногавице сукнених панталона војничког кроја. 
За свечане прилике, нарочито као поклон за свадбу, чарапе су по горњем 
дијелу украшене различитим плетеним чипкастим бодовима или везом пре-
ко плетива вуницом разних боја, са цвјетним мотивима. Овако украшене 
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чарапе, младожења је носио задјенуте за појас а сватови на рамену. Мушке 
чарапе из Ореовца (н. инв. бр. 44159), које је оплела и поклонила Србијанка 
Јоцић, рођена 1907. године имале су исту функцију.47

Новију појаву и код мушких чарапа представља машинско плетење 
горњишта какво и данас налазимо у употреби код старијих становника бе-
лопаланачког краја. 

Опанци. Како у женској тако и у мушкој народној ношњи, највише 
заступљена обућа су били опанци домаће израде од свињске или рјеђе од 
говеђе коже. Ношени су цијеле године и прилагођавани временским при-
ликама. Неријетко су у опанке подметали улошке од сукна или овчије 
коже. Такви комади од изношених дијелова ношње клашњено навошто, 
обљало, или залагачи из комплета Крупац (н. инв. бр. 36840), према неким 
истраживањима имали су извјесну улогу и у обичајима.48 Боље материјалне 
прилике очитују се у употреби куповних опанака полузанатске или занатске 
израде: говеђака, ковањака и гумењака. 

опрема сточара

За вријеме боравка у појатама на планини са стоком, овчари и козари, 
а дјелимично и становништво у селима, користили су дијелове ношње који 
су одговарали овим условима. То су топли и непромочиви дијелови одјеће 
које су сточари од доступног материјала израђивали посебним техникама. 
Веома широку примјену имали су дијелови од овчијег крзна: веће шубаре 
барле, а од козије коже са нешишаном длаком дугачки хаљеци до кољена 
кожув и кожушче и заштитни увијачи за ноге скорње. Скорње су по киши 
и снијегу штитиле ноге цијелом дужином од струка до глежња. Коришћене 
су и приликом муже оваца као и приликом везивања снопова. У збирци Му-
зеја налазе се два пара скорњи из непосредне околине ове области (н. инв. 
бр. 37470 и 39081).49 Већу примјену у сличној функцији имали су завијачи, 
навоште, поткољенке од равних комада сукна којима су обмотавали ноге од 
чланака до кољена и везивали са врце козињавке. 

Неизоставан дио сточарске опреме била је кабаница гуња: велика, ши-
рока и тешка кабаница са капуљачом која је огртана преко свег одијела и 
оглавља. Израђена је од ваљаног сукна тканог од небојене, мрке или црне 
вуне, карираног узорка или веома ријетко од козине. Гуња козињавка је 

47 О плетењу чарапа помоћу пет игала обиље драгоцјених података забиљежили смо од 
деда Србислава Николића из села Вета. Рођен је 1912. године и као многоструко талентован 
занатлија, деценијама је плео и украшавао чарапе, што повремено ради и данас.

48 Никола Пантелић, Буџак, село Јања, стр. 206: „одмах по рођењу ставе детету на чело 
залогу – објало (сукнени или пустени уложак из опанка, обојак) ’да не лови од очи’ – због 
урока.“

49 Из околине Пирота и из села Студена, општина Бабушница.
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израђивана од помијешане овчије вуне и козије кострети, и одликовала се 
изузетном непропусношћу воде. Ова особина је долазила до изражаја и код 
других функција које је овај дио народне ношње имао: као дио текстилног 
покућства – простирка или покривач за лежај у кући, појати или на отворе-
ном. Вишеструка функција и материјал од којег је израђивана, сврставају 
овај предмет међу архаичне облике прасловенских текстилаца.50 Одређени 
примјерци кабаница од кострети израђени почетком 20. вијека на ширем 
балканском подручју које чувају наше музејске установе51 и данас побуђују 
пажњу многих истраживача. 

Рукавице. Најновија теренска истраживања потврдила су и функцију 
рукавица са два прста као дијела сточарске опреме на планини и у селима 
белопаланачког подручја. Рукавице специфичног облика два прста од де-
беле бијеле вуне из села Шљивовик и Козја (н. инв. бр. 18354 и 48481) у 
колекцији Етнографског музеја израдили су сами овчари. Оплели су их од 
дебеле неупредене вуне помоћу једне дрвене овчарске игле, техником која је 
и данас позната на овом подручју.52 Карактеристика технике је комбинација 
три врсте бода која плетиву онемогућава да се расплете. На исти начин пле-
ли су и назувице за кућу ступалке, капе и шубаре. Увидом у збирке ношње 
Етнографског музеја запазили смо примјену ове технике мушког плетења 
код сточара на ширем подручју.53 Поред рукавица израђиван је и низ других 
употребних предмета. Између осталих израђивана је и паламидарка, пала-
марка навлака за руку, помагало и заштиту од бодљикавог корова и српа 
приликом жетве.54 Овај предмет се издваја и својим специфичним обликом: 
то је дрвени тоболац са врло израженим повијеним врхом, понекад украшен 
резбаријом. У збирци помагала за обраду земље у Етнографском музеју на-
лази се десет примјерака тоболаца из југоисточне Србије, међу којима су 
три из околине Беле Паланке. 

Закључак

Податке о народној ношњи становништва подручја општине Бела Па-
ланка, добијене приликом теренског истраживања и увидом у збирке Музеја 

50 Ђурђица Петровић, од пуста до златовеза, Ткања и вез – изабране студије, Етнолошка 
библиотека, Књига 9, Београд, 2003, 25.

51 Гуња из белопаланачког села Космовац у Музеју у Белој Паланци, Гуње из Ресаве и 
Овче Поља у Етнографском музеју у Београду.

52 Плетење рукавица у селу Козја показао нам је 2010. године деда Ацко Нешић, рођен 
1937. године. 

53 Вјера Медић, У рукавицама, каталог изложбе Етнографског музеја у Београду, 2007.
54 У селу Топоница забиљежена је и заштита од змија. 
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представили смо у контексту народне ношње шире области југоисточне 
Србије. Према досадашњој класификацији сеоске ношње у Србији, према 
принципу културно-географских региона и заједничких карактеристика, 
народна ношња Беле Паланке разматрана је у оквирима ширег Пиротског 
региона и шопског типа ношње. Истраживање појединих особина, као што 
је једноставност облика и недостатак украса посебно у новијој ношњи, до-
вело је до закључка да је овај елемент народне културе само дјелимично 
настао у кућној радиности. У највећој мјери само је ткање израђивано од 
домаћих сировина док су народну ношњу израђивале занатлије. Друштвени 
процеси започети средином 19. вијека у овим крајевима су више утицали на 
жене као носиоце производње текстила. Заузете другим свакодневним по-
словима жене нису имале времена за израду и украшавање ношње. Већину 
традиционалног знања о текстилној радиности наслеђеног од мајки и баба, 
жене белопаланачког краја примјењивале су приликом израде предмета за 
текстилно покућство: разних прекривки, дијелова постељног инвентара, 
носиљки и другог. 

С друге стране, биле су доступне услуге различитих занатлија који су по 
повољним ценама израђивали ношњу и за најсиромашније сеоско станов-
ништво. Таква „продукција“ полузанатски израђене народне ношње довела 
је и до уједначавања облика неовисно о животном добу и социјалном ста-
тусу, једне од битних карактеристика народне ношње у другим областима. 
Највећу промјену претрпила је на овом подручју мушка ношња крајем 19. и 
почетком 20. вијека, потпуним изобичајавањем старије ношње састављене 
од вишеслојних хаљетака од бијелог сукна. Анализа ове појаве и упоређи-
вање са ношњом из 19. вијека из пиротског села Крупац, отворило је и пи-
тања додатног истраживања етничке структуре и поријекла становништва 
у овом крају. Такође, дио анализе односи се на истраживање појединих ар-
хаичних елемената који су готово до савременог доба заступљени у ивен-
тару сточара. Мушка ношња уобичајена у 20. вијеку имала је и измијењен 
садржај и другачије утјецаје, нпр. поједини елементи шумадијске ношње 
који су прихваћени као симбол у оквирима свечане ношње. С друге стране 
утјецаји војничке униформе, а дјелимично и грађанског одијевања највише 
се огледају у обликовању свакодневног народног одијела. Занимљиво је да 
су управо то елементи који у савременом одијелу сеоског становништва чу-
вају традиционалан карактер. 

Женска народна ношња имала је мирнији ток развоја, сталне облике 
у дужем временском периоду и касније изобичајавање. Поједини дијело-
ви женске ношње израђивани су и ношени неизмијењени деценијама након 
Другог свјетског рата. На то је највише утјецала функција ношње у тради-
ционалним обичајима, највише у свадби. 

Индустријализација и прихватање елемената грађанског одијевања за 
становништво белопаланачког краја није значило и одбацивање народне но-
шње. Она се са особитим осјећањима и данас чува. У готово свакој кући у 
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околини Беле Паланке налазимо женске хаљине сукно и з’бан као и дијелове 
мушке сукнене дреје похрањене у велике дрвене ковчеге. 
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Vjera Medić

TRADITIONAL COSTUME IN BELA PALANKA

Summary

The facts about the national costume of the population of the municipality of Bela Palanka, 
gathered during the field study, are presented in the context of earlier research and the Ethnographic 
Museum’s collection with preserved objects from the wider area of south-eastern Serbia. The study 
includes an analysis of common and individual characteristics of this type of costume in order to 
elucidate the Serbian folk culture in an authentic socio-historical context. The simple form and 
scarce decoration of traditional costumes are explained by the fact that at issue is a partly home-
made product, where fabric was made from homemade raw materials, while the final product was 
made by professionals. The reasons are in the domain of social processes intensified in the mid 19th 
century that directly affected women as pillars of the textile industry. On the other hand, favorable 
conditions in the area of craft activities allowed production of costumes even for the poorest rural 
population. Such “production” of semi-professional made costumes led to equalization of forms 
regardless of age or social status, essential features of traditional costumes in other regions.

In the late 19th and early 20th century the older male folk costume consisting of multilayer 
articles of clothing made of white linen was no longer standard practice. Comparative analysis of 
the phenomenon included a set of the old, 19th century costume from village of Krupac, Pirot, which 
opened the possibility of other research in the field of ethnic structure and origin of the population. 
The recent men’s costume of the 20th century, of altered content and impact, contains elements of 
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Šumadija costumes, with expressed national meaning, and components of civil and military cloth-
ing that preserved the traditional character in modern clothes of rural population.

This paper also analyzes the archaic elements of the cattle breeding inventory, represented 
even to modern times. Women’s costume had a steadier development, continuity and remained 
standard practice for a longer period of time. The reasons are found in traditional ways in which 
individual components had a very defined and important role. Industrialization and civil dress in 
decades after World War II did not mean rejection of traditional costumes for the population in the 
region of Bela Palanka. It has been devotedly preserved even today in almost every house in the 
vicinity of Bela Palanka.
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3. Пријатељице, Бела Паланка, 1935. г., Народна библиотека Србије, F 1868–39
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