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УВОД

Збирка обуће Музеја Војводине представља сведочанство чијим тумачењем мо-
жемо сазнати много о свакодневном животу у прошлости и културним значењи-
ма материјалног света којим се окружујемо. Посматрање одређене групе предмета 
у одређеном временском периоду у прошлости, на релативно ограниченој тери-
торији, омогућило нам је да откријемо приче о културном наслеђу, разноликости 
и динамици, где су предмети материјалне културе, израђени ради обављања неке 
функције, истовремено били и симболи припадања одређеној заједници или групи 
(етничкој, професионалној, старосној итд.), као и тежње да се то припадање визуел-
но представи. Такође, културни контакти су доводили до промена и усвајања нових 
трендова, опет у оквирима јасно одређених – занатских правила, чије је прихватање 
по правилу било праћено формирањем друштвених реакција на новине и тумаче-
њима кроз призму постојећих вредности.

 На овој изложби представљамо колекцију обуће, која се налази у Етнолошкој 
збирци Музеја Војводине и приказујемо основне врсте обуће које су ношене у Вој-
водини, првенствено на селу. Предмети из ове збирке потичу углавном са краја 19. 
и из 20. века. Међу њима има примерака архаичних форми обуће, које припадају 
европском и азијском културном наслеђу, али и оних који упућују на то да су страни 
утицаји константно пристизали са Истока и Запада и огледали се у усвајању нових 
врста обуће и начина њихове израде и украшавања. Обућа је посматрана кроз исто-
ријски развој појединих њених врста, њихову израду и употребу, као и комуника-
цијску улогу у култури.

Највећи део колекције представљају различити производи домаће радиности и 
локалних занатских радионица. Сматрали смо да специфичности ове колекције мо-
жемо најбоље представити уколико се усмеримо на обућу која није индустријски 
произведена. Овакав приступ није изабран само због интересовања за далеку про-
шлост сачувану у музејским фондовима – већина представљених предмета настала 
је у периоду када је индустријски произведена обућа већ била увелико доступна. 
Ручно и занатски израђена обућа и данас, као и у ближој прошлости, има посебна 
значења за оне који је носе.

Као карактеристични делови ношње, представљене су чарапе и обојци као и на-
чини њиховог ношења у прошлости. Будући да врста и облик обуће зависе од свој-
става терена и природних и климатских услова, представљени су специјални типо-
ви обуће посебне намене – за кретање по леду и за заштиту ногу приликом сечења 
трске. Изложени су и предмети који су били повезани са употребом појединих вр-
ста обуће, као што су помагала за изување чизама – слушкиње. Посебан део изло-
жбе посвећен је обућарским занатима и изради различитих врста обуће.

Татјана Бугарски
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ОБУЋА КАО ДЕО КУЛТУРЕ

Обућа пружа заштиту за ноге и стопала, али је истовремено и важан симбол 
идентитета ‒ говори о полу, узрасту, статусу, етничкој припадности, занимању оно-
га ко је носи.1 Значења која се придају појединим врстама обуће су културно специ-
фична, односно мењају се током времена.

У старом веку, обућа је била симбол виших друштвених слојева, док су робови и 
обични људи ишли боси. Владари и богати људи су и у каснијим периодима носили 
обућу од скупоцених материјала или специфичног облика. Некада су ове специфич-
ности толико наглашаване да су морале да буду и законом уређиване, попут огра-
ничавања дужине шиљастог врха обуће у неким европским државама у средњем 
веку.2

У зависности од времена када су ношене, разликује се зимска и летња одећа и 
обућа, а према ритму свакодневице и празника – свакодневна и свечана. У тради-
ционалној култури Војводине, свечаној обући се посвећивала знатно већа пажња 
него свакидашњој, радној. Изглед обуће зависио је и од узраста. Најукрашенију и 
најскупљу обућу носили су млади људи, а добијали су је пред свадбу.

Записе о обући као ознакама занимања налазимо у опису ношњи у јужном Срему 
средином 20. века: „Ношња може понегде да буде знак и извесног занимања. Зана-
тлије махом имају лакша одела. Све занатлије носе лети на босе ноге кожне папуче, 
а зими радничке ципеле. Земљорадници носе одела од ‚цајга’ и сомота, а лети врло 
често само плаве панталоне и кошуљу сиве боје. На ногама имају опанке или иду 
сасвим боси. Сточари на глави имају капе од јагњеће коже и носе велике беле каба-
нице које их штите од зиме и кише, а на ногама имају опанке или ципеле.”3

Осим што је нераскидиво везана за особу која је носи, тако да практично постаје 
симбол њеног идентитета, обућа стоји у посебној вези и са тлом, земљом по којој се 
у тој обући хода. Оваква двојна веза поставља обућу у групу лиминалних објеката, 
предмета који се налазе у граничном подручју које је увек праћено разним верова-
њима. Будући да је обућа симбол путника, преласка са једног места на друго, са њом 
се посебно поступа у обичајима који означавају прелаз из једног статуса у други.

1 Текст о обући представља делимично измењену и прилагођену верзију објављеног рада: Татјана Бугарски, „Обућа 
у Етнолошкој збирци Музеја Војводине“, Рад Mузеја Војводине, бр. 51, 191-208.

2 У старом Риму патрицији су носили црвену обућу, а цареви пурпурну. Крајем 14. века у Европи знак престижа је 
била обућа са кљунастим продужетком; дужина овог врха била је прописана и зависила је од статуса и положаја 
онога који га носи. Zlatko Mileusnić, „O tragovima”, у: Koje dobre šuze! Šetnja kroz povijest obuće, Zagreb 2006, 8-19.

3 Рада Јованчић, „Српска народна ношња у јужном Срему”, у: Српске народне ношње у Војводини, Нови Сад 1953, 
19.
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У многим религијским традицијама, обичај је да се при уласку на света места 
обућа скида у знак поштовања (зороастризам, будизам, ислам), чиме се наглашава 
одвојеност виших сфера од свакодневног и обичног, дисконтинуитет световног и 
религијског. Оваква веровања су у корену архаичних обичаја да се госту прво изује 
обућа и ритуално оперу ноге.4 Слично томе, у бајкама се помоћу специјалне обуће 
улази у други свет.

Обућа се појављује као ри-
туални артефакт у свадбеним 
обичајима, којима се обележа-
ва најважнија промена стату-
са особе у традицијском дру-
штву. Раширен је обичај да 
младожења или неко из његове 
породице дарује невести одећу 
и обућу у којој ће се венчати, 
при чему се у неким крајеви-
ма обућа (ципеле или папуче) 
дарује приликом веридбе, а 
у другим на сам дан венчања. 
Ношењем ове обуће потврђу-
је се невестин нови положај, 
припадност новој породици. Према обичајима који су забележени у Бачкој, девер 
је млади обувао ципеле за венчање, а у неким селима јој је у десну ципелу стављао 
метални новац који је симбол богатства, али, према народним веровањима, има и 
заштитну моћ.5 Тихомир Ђорђевић је сматрао да је улога нове обуће управо да за-
штити невесту спречавајући додир са тлом.6 Слична веровања се огледају и у оби-
чају да „кртани“ чисте метлама пут непосредно испред младенаца, да би почистили 
чини с пута.7 У вези са овим обичајима стоји и начин на који је у неким деловима 
Војводине млада улазила у кућу младожење након свадбе: свекрва је простирала 
бело платно од кола до кућног прага по ком је ходала невеста у овом симболичном 
чину уласка у нову породицу.8

4 Шпиро Кулишић, Петар Ж. Петровић, Никола Пантелић, Српски митолошки речник, Београд 1970, код речи 
ГОСТ.

5 Мила Босић, „Женидбени обичаји Срба у Бачкој“, Рад војвођанских музеја бр. 34, Нови Сад 1992, 147.
6 исто
7 Мила Босић, „Женидбени обичаји код Срба у Срему“, Рад војвођанских музеја бр. 32, Нови Сад 1992, 268.
8 исто

• „Кртани“ чисте испред младе. Сусек, Срем, 1989.
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Као део свадбених обичаја, била је распрострањена игра са ципелом: за време 
вечере, неко је крао невести ципелу, а кум или девер су морали да је врате тако што 
су исплаћивали одређену суму новца за њу. У Бачу и Вајској су се овој игри при-

кључивали и „шустери“ који 
су збијали шале доносећи и ис-
пробавајући разну стару обућу 
на младиној нози.9

Обућа, дакле, није означа-
вала само лични идентитет, 
него и колективни – задружни; 
била је симбол примања у кућ-
ну заједницу. Маријан Стојко-
вић је у везу са овим довео и 
обичај по којем господари слу-
гама обезбеђују храну, одећу и 
обућу. Он је обичаје са обућом 
тумачио као „правне обичаје 
примања или прелаза у другу 

племенску задругу”.10 Изување обуће пре уласка у храм, као и у туђу кућу тумачио је 
као обредни поступак чији је корен у веровању да је обућа странаца (особа које не 
припадају кућној заједници):

Nečista, ‘profana’; izuva se gostima strancima, kada stupaju u tuđu kuću, i domaćima, 
kada dolaze izvani, iz stranoga svijeta, i mladoj nevjesti, kada stupa u kuću mladoženjinu, 
osobito u ložnicu, a to sve radi toga, jer su sve te osobe i obuća im po starinskoj vjerskoj 
predodžbi profani, tuđi, ‘nečisti’, tabu, perhorescirani, jer su bili u dodiru s prahom tuđe i zato 
drugima hude zemlje; osobito im je naprašena obuća ‘nečista’, tuđa, obredno nedopuštena, te 
je treba izuti, a tuđom prašinom naprašene noge umiti, jer i inače vrijedilo je obredno načelo: 
ili bosonog ili obredno obuven, u hramovskim postolima – to je stari kultički zahtjev.11

Обућа је ритуални артефакт и у другим обичајима, такође у посебним прилика-
ма, односно прелазним периодима. Осим у свадбеном ритуалу, обућа се појављује 
као дар у обичајима размене поклона и у циклусу божићних празника. Чарапе су че-
сто дароване положајнику – дечаку или одраслом мушкарцу који први дође у кућу 

9 Mila Bosić, Ženidbeni običaji Šokaca Hrvata u Bačkoj, Novi Sad 1992, 77.
10 Marijan Stojković, „Obuća”, у:  Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena, knjiga XXX, svezak 2, 17-26.
11 исто, 19.

• Свекрва шири платно по коме ступају младенци. Бегеч, Бачка, 1956. 
Фото: Мила Босић.
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на божићно јутро (у неким крајевима и на Нову годину или Светог Игњата), желећи 
укућанима срећу и напредак у наступајућој години.

У народном веровању божићни празници представљају симбол почетка новог 
годишњег циклуса, те су обележени бројним обичајима којима се исказује жеља да 
почетак новог циклуса и читава година буду срећни и успешни. Један од таквих 
обичаја код Срба подразумевао је да чобани за Бадње вече пред спавање завезују 
своју обућу, да им преко лета стока буде на окупу.12 У Војводини се, прво код католи-
ка, а касније и код осталих, раширио обичај који се још увек негује: деца остављају 
ципеле или чизмице у прозор уочи Светог Николе, да би им он оставио поклоне.13

ВРСТЕ ОБУЋЕ

Обућа је саставни део ношње, чија је улога да заштити стопало. Облик појединих 
врста обуће, материјал од ког је она израђивана, као и начин ношења тесно су по-
везани са карактеристикама природног окружења. У зависности од начина на који 
су спојени делови и од тога да ли покрива само стопало или и горњи део стопала 
и прсте, да ли допире до чланка или покрива и листове, разликује се пет основних 
облика у које може да се сврста обућа која је ношена широм света током историје.14 
Сандале имају чврст ђон који је причвршћен каишићима за ногу. Настале су у обла-
стима топле и суве климе. Прављене су од разних материјала: коже, плетене траве, 
дрвета, па чак и метала. Сачувани су подаци о оваквој обући из старих цивилиза-
ција. Опанци и мокасине се састоје од једног комада коже, који је одоле обавијао 
стопало и који је прикупљен и причвршћен на његовом горњем делу. Оваква обућа 
је ношена на просторима северне Европе и северне Америке, а сачувала се у народ-
ној ношњи европских народа од Балкана до Балтичког мора. Ципеле представљају 
синтезу претходна два облика, јер се састоје од чврстог ђона и дела који покрива 
горњи део стопала. Чизме су у основи сличне ципелама, али су дубље, покривајући 
и део ноге изнад чланка. Сматра се да воде порекло из Азије, где су настале због 

12 Шпиро Кулишић, Петар Ж. Петровић, Никола Пантелић, Српски митолошки речник, Београд 1970, код речи ВЕ-
ЗИВАЊЕ магично.

13 У руским веровањима, обичајима и народној књижевности, култ Светог Николе је веома јак, па се овај светитељ, 
између осталог, појављује као заштитник путника, брака, пољопривредних радова и летине. Слично томе, код су-
седног народа Сето, православног становништва угро-финског порекла који живи на граници Русије и Естоније, 
до 40-их година 20. века је сачуван обичај да се икони Светог Николе, у цркви посвећеној овом свецу, приносе чи-
зме да би их он ноћу препознао приликом обиласка атара, јавио се власнику и благословио његово имање (https://
ethnomuseum.ru/vystavki-i-sobytiya/kalendar-tradicionnyh-prazdnikov/may/egorev-den-yurev-den-egorij-veshnij1/, 
приступљено: 22. 05. 2020).

14 Подела преузета из: Valerie Steele (ed.) Encyclopedia of Clothing and Fashion, s.v. Shoes 



• Српска ношња с почетка 19. века. Јован Пачић, Ношње из 
Бачке: двадесет седам акварела с почетка XIX века, 
Матица српска : Нови Сад, 1990, акварел број 7.
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хладне климе и у ситуацијама када је била потребна додатна заштита за ногу. Наро-
чито су их користили номадски народи, јер су штитиле ногу при јахању. Кломпе су 
посебна врста обуће, прављена од дрвета. Познато је да су ношене у Старом Риму, 
а сматра се да су преузете од Гала, који су носили обућу са дрвеним ђоновима. Биле 
су нарочито распрострањене на северу Европе. Ношене су и као горња обућа, која је 
штитила финију обућу од блата и влаге.

Описи обуће и начина обувања у Војводини у 19. и почетком 20. века могу се 
наћи у описима ношњи. Људи су тада често ишли боси, или су носили једноставну 
обућу од доступних и јефтиних материјала: нештављене коже, вуне, дрвета. Обућа 
је традиционално прављена у оквиру домаће радиности, за потребе чланова поро-
дице. Послови у вези са обућом били су подељени у складу са постојећом структу-
ром породице. На пример, мушкарци су правили опанке за чланове породице, док 
су жене и девојке водиле рачуна о одржавању опанака. Свако вече су скидале блато 
са њих, мазале их сланином и брисале старим обојцима.15

Економске, друштвене и друге промене које су се дешавале на овим просторима 
у 18. и 19. веку остављале су велики траг на материјалну културу Војводине, тако и 
на обућу. Развојем заната и трговине, људима у градовима, а потом и на селу, поста-
јала је све доступнија занатски произведена роба, што је утицало на брзе промене 
у народној ношњи, па и на обући. Занатски произведена обућа, будући да је купље-
на за новац, постајала је симбол економске моћи и статуса, а ношена је у посебним 
приликама, као свечана обућа. Ношња се није мењала равномерно: неки елементи 
усвајани су раније, а неки касније. Промене су увек изазивале различите друштвене 
реакције.

Културни утицаји су, захваљујући развоју заната и трговине, пристизали из ра-
зличитих праваца. До средине 18. века најзначајнији су били турски утицаји. Они 
су опстали и у време Хабзбуршке монархије, захваљујући развијеној трговини. Тур-
ски утицаји су се очували не само у виду назива и врсте обуће него и у оквиру одре-
ђених обућарских заната. О пореклу тих заната сведоче многи називи за алате и 
поступке у изради обуће (мушта, дикеш, ћириш, ђон).

У 18. веку, кожа и предмети направљени од коже су спадали у „турску“ робу коју 
су на просторе данашње Војводине, тадашње Угарске, односно Хабзбуршке монар-
хије, увозили балкански трговци, турски поданици.16 То су углавном били Цинца-
ри, Грци, муслимани, Срби, Јермени и Јевреји. У оквирима Хабзбуршке монархије 
том робом су даље трговали претежно Срби и Цинцари.

15 Рада Јованчић, нав. дело, 22.
16 Славко Гавриловић, Грађа о балканским трговцима у Угарској XVIII века. Књ. 2, Царинарнице, Београд 1996, 1.
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Историјски извори сведоче о увозу појединих врста обуће са територије Осман-
ског царства. Према записима са царинарнице Радојевац, у јулу 1724. у Угарску су 
увожени опанци (Opanken), чизме (Zischme), папуче (Paputschen), као и роба која је 
забележена као Bundtschuch, за коју претпостављамо да представља врсту опанака 
(Bundschuh).17

Са друге стране, на ове просторе су стизали европски, пре свега немачки утица-
ји, такође трговином, а касније и преко обућарско–шустерског заната. Увоз луксу-
знијих ципела са Запада није погодовао локалним мајсторима који су производили 
обућу. С обзиром на то да су их продавали трговци, ципелари су се бунили: „Године 
1770. дозволила је државна власт трговцима да продају ципеле за одличније жен-
ске; обућари су се међутим, тужили да трговци испод руке продају и сасвим обичне 
ципеле, какве и они шију, па је 1774. дошло до нових погодаба.”18 Одговор трговаца 
био је да, „кад они не би из горњих крајева Угарске или Аустрије доносили свилене 
ципелице или кожне á la mode, овдашњи ципелари не би имали ни појма о модер-
ним ципелама, па их не би могли ни израђивати.”19 Ови утицаји се на војвођанском 
селу нису јављали у значајнијој мери до краја 19. века, али су тада нагло превагнули, 
првенствено у свечаној ношњи.

Занатлије које су израђивале обућу у 20. веку добиле су велику конкуренцију у 
индустријској производњи, првенствено у фабрици Бата из Борова. Поред модне 
обуће, ова фабрика је производила и обућу за становништво навикнуто на тради-
цијске облике, као што су гумени опанци и црне вунене зепе. Обућа израђена код 
локалних обућара, „по мери“, током друге половине 20. века полако је изобичајена.

КОЛЕКЦИЈА ОБУЋЕ У ЕТНОЛОШКОЈ ЗБИРЦИ 
МУЗЕЈA ВОЈВОДИНЕ

Колекција обуће у Музеју Војводине припада Етнолошкој збирци народних но-
шњи. Чине је првенствено предмети који потичу са територије Војводине, али и 
из других крајева, углавном места порекла досељеника на ове просторе. Највише 
предмета који припадају овој колекцији је израђено у периоду од краја 19. до сре-
дине 20. века. 

Свакодневна одећа и обућа је често мање заступљена у музејским збиркама од 
свечане. С обзиром на то да је свакодневна обућа ношена док се не похаба, људи је 

17 исто, 469, 495.
18 исто, 319.
19 исто, 320.
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нису сматрали репрезентативним комадима, те је нису чували. Због тога су при-
мерци свакодневне, радне обуће у Етнолошкој збирци углавном млађи од свечане.

У колекцији је заступљена обућа коју су носили припадници различитих етнич-
ких група у Војводини. На неким врстама обуће биле су видљиве ознаке етничке 
припадности (нпр. на зепама). Поједини народи нису у исто време прихватали нове 
врсте и облике и напуштали старе, те су и у томе постојале разлике.

Неколико пари опанака и зепа прављено је као део националног костима, за по-
требе удружења која се баве неговањем фолклорног наслеђа, што представља јед-
ну варијанту употребе обуће у овом контексту. Према другој варијанти, уз комаде 
одеће који су осмишљени као делови националног костима носили су се савремени 
модни додаци – фризура, обућа, накит20.

Опанци
Опанци од сирове коже сматрају се најстаријом обућом већине европских и азиј-

ских народа. Нидерле их помиње као најстарију обућу Словена.21 Они су се у свом 
архаичном облику – као парче сирове, непрерађене коже причвршћене за стопало 
– задржали до краја 19. века. Овакви опанци су у Србији били обућа већине станов-
ника села до средине 19. века, а у неким планинским селима су ношени и после Дру-
гог светског рата. Са развојем вештине прераде коже и развојем опанчарског заната 
појављивали су се и други типови ове обуће.

Иако су опанци архаична врста обуће, опанчарски занат је релативно млад. Дуго 
су их правили мушкарци за чланове своје породице, тј. били су производи домаће 
радиности. Опанчари су временом усавршавали начин обраде коже, а временом су 
почели и да купују штављену кожу за израду својих производа.

Уколико применимо поделу Ј. Шобић, која је урадила типологију опанака у Срби-
ји, основни типови опанака који су ношени у Војводини су:

1. Прешњаци, од сирове коже, домаћи и полузанатски. Постоје два основна типа пресних 
опанака, а оба су ношена у Војводини:
а) Први тип пресних опанака представљају једноставни прешњаци. Они се састоје од 

парчета коже са савијеним и уздигнутим ивицама и опуте којом је спојен врх опанка 
(део код прстију) – ако га има, и којом је опанак опшивен по ивицама. Овакви опанци 
су ношени у панонско-карпатском подручју и источном делу Балканског полуострва, 

20 Бојана Поповић, „Одевање и мода у Србији у првој половини 20. века”, у: Приватни живот код Срба у двадесетом 
веку, Београд 2007, 326

21 Јерина Шобић, „Опанци и опанчарски занат у Србији с освртом на музејске збирке”, у: Гласник Етнографског му-
зеја у Београду књ. 18, Београд 1955, 21.
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односно у Војводини, Румунији, Словачкој, источној Србији, Македонији, код Арба-
наса и Бугара. Пресни опанци овог типа – познати као „паорски”22 (у околини Вршца), 
„сабранци”23, „opinc’i cu cur’el’e”24 (румунски, „опанци са каишевима”), израђивани су 
од нештављене коже, свињске или говеђе. Кожа се прала, посипала пепелом и разапи-
њала и сушила; често је на спољашњем делу остајала длака, која се није скидала. Ко-
мади овако осушене коже секли су се према потреби и „шили” опутом од танке коже, 
памучног или кудељног конца. Подаци о ношењу оваквих опанака у Војводини потичу 
из Баната25, као и опанци у овој збирци. Сељаци у Банату (првенствено Румуни) изра-
ђивали су овакве опанке и од коже коју су сами штавили, или је куповали од опанчара, 
припремљену и већ скројену26. Они имају прорезане отворе са стране кроз које су се 
провлачили кожни каишеви дуги око 2 метра којима су се причвршћивали за ногу.

Овакви опанци нису били трајни и могли су да се носе највише неколико месеци.27 
Старији људи су такве опанке носили и до средине 20. века. У Банату су такве опанке, 
под називом „откривени”, носили чобани, а када је време било влажно, преко обојака 
су навлачили и „биркавце”, кожну обућу у облику чизме без ђона или чарапе.28

У колекцији Музеја Војводине постоји два пара једноставних „прешњака” (кат. бр. 
1 и 2), а сабранци од штављене коже заступљени су са 5 пари. Опанци кат. бр. 4 су рад 
опанчара и одговарају опису банатских „откривених” опанака29. Поред њих, постоје 
и опанци рађени по угледу на старе пресне опанке, а направљени су као део нацио-
налног костима. Опанци кат. бр. 7, 8 и 9 део су дечјег српског националног костима, 
а припадају типу „врнцани”.30 Опанци кат. бр. 6 израђени су 1930. у Војводинцима за 
потребе фолклорног друштва, такође као део националног костима и нису типични за 
румунску ношњу тог краја .

б) Врнчани опанци су карактеристични за западни део Балкана – динарске пределе, а но-
шени су и у Срему.31 Прављени су од сирове, непрерађене говеђе коже. Њихов предњи 
горњи део је исплетен. Лице се састоји од „премета“ и „преплета“, које чине „врнчани-

22 Вера Милутиновић, „Српска народна ношња у околини Вршца“, у: Српске народне ношње у Војводини, Нови Сад 
1953, 113.

23 према податку из Главног картона опанака инв. бр. 360
24 Mirjana Maluckov, Narodna nošnja Rumuna u jugoslovenskom Banatu, Novi Sad 1973, 112.
25 Миленко С. Филиповић (ур.), Српске народне ношње у Војводини, Нови Сад 1953.
26 Mirjana Maluckov, нав. дело, 113.
27 Овако израђени опанци били су нехигијенски и нездрави, па су у Србији још 80-их година 19. века увођене забра-

не ношења ове обуће. Према: Ј. Шобић, нав. дело, 33.
28 Александар Стефановић, „Српска народна ношња у Диштрикту у другој половини XIX века”, у: Српске народне 

ношње у Војводини, Нови Сад 1953, 100.
29 Александар Стефановић, нав. дело, 100.
30 Према Ј. Шобић, опанчари из околине Пожаревца су овај тип опанака почели израђивати од штављене коже, и то 

за потребе зидара из околине Ниша и Пирота, који су тај тип опанака донели из свог краја. Ношени су дуго, јер 
су били практични – назувају се и немају каишеве. Ј. Шобић, нав. дело, 31.

31 Miroslav Draškić, Narodne nošnje u severozapadnoj Bosni II, Zenica 1972, 153-155.
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це” од опуте (кожних каишића од тање овчије или козије коже) или памучних „шпага”. 
„Премет” је постављен хоризонтално. Он везује леву и десну страну опанка. Преко 
њега се, кроз средину, провлачи „преплет”. На врху опанака је мањи или већи шиљак.32 
Као што је поменуто, врнчани опанци су карактеристични за западни део Балкана. 
Према бакрорезима Мартина Енгелбрехта, овакви опанци били су најраспрострање-
нији међу Граничарима средином 18. века.33 

Пишући о српској народној ношњи у околи-
ни Сремске Митровице, Ј. Ђекић наводи: „Сре-
дином 19. века носили су опанке „шиљкаше” од 
говеђе коже који су имали на врху по шиљак, а 
около ноге каишима „врнчано”. Ове опанке су 
носили граничари, па и планинци. Овакве исте 
опанке носе и данас у Босни.”34 Опанке „шиљка-
не” („на нос”) носили су пастири у јужном Сре-
му, и то преко „местви“ од мекане коже, шиве-
них у облику чизама.35

У колекцији нема врнчаних опанака са тери-
торије Војводине, јер су изобичајени у 19. веку, 
али их има у оквиру ношње колониста. То су 
„опутњаци” из Купреса (кат. бр. 10). 

2. Црвени опанци су врста полузанатске обуће од по-
луштављене коже (штављене у јововој и брезовој 
кори). Сматра се да је овај начин израде црвених 
опанака донет из Босне36 и највероватније су имали 
плетени горњи део. Свештеник Руњанин је у опису 
мушке одеће и обуће у Кузмину у Срему у 18. веку 
забележио да су ношени прешњаци, а да су као 
најбоља обућа ношени црвени опанци: „Опанке просте од пресне коже говеђе, конске, 
свињске, сами правили су, виђе крат са длаком рутаве, како је кожа са марвинчета скину-
та. За женихе било је особито одело, от свију отлично… плаве или друге фарбе чакшире, 
кратак гуњац и црвени опанки, јер редко је на коме цервене опанке видети се могло.”37 
Средином 18. века, Доситеј Обрадовић је, полазећи на пут из Срема за Хрватску, послао 

32 исто
33 Десанка Николић, Одевање граничара Војне крајине у XVIII и XIX столећу, Београд 1978, 72.
34 Јелена Ђекић, „Српска народна ношња у околини Сремске Митровице“, у: Српске народне ношње у Војводини, 

Нови Сад 1953, 7.
35 Рада Јованчић, нав. дело, 27.
36 Јерина Шобић, нав. дело, 34.
37 наведено према: Душан Ј. Поповић, Срби у Војводини II, Нови Сад 1990, 252.

• Клименти у свечаној зимској ношњи. 
Хртковци, Срем, 1910.  
Фото: Радивој Симоновић.
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сапутника да му у Иригу купи „доламу плаветну и чакшире и црвене ајдучке опанке“.38 
Oпанчари су касније усавршили штављење коже и израђивали опанке искључиво од ње. 

3. Опанци од штављене коже са плетеним горњим делом (тј. са преметом и преплетом), које 
Ј. Шобић назива ђонаши прављени су у Војводини до краја 19. века и нису заступљени у 
збирци. На територији уже Србије су и касније били веома распрострањени и предста-
вљају основни облик занатски израђених опанака какви се и данас израђују.

4. Опанчари у Војводини су крајем 19. и почетком 20. века прешли на израду опанака са 
затвореним горњим делом (лицем, образом, образином). Називи за ове опанке су: ка-
пичари, хајдучки, банатски, лубаши, заклопљени, швапски, пречански (Србија), брњи-
чари.39 Паралелно са старом техником израде – шивењем опутом „шивачем”, као новина 
у њиховој изради појавио се начин спајања горњих делова са ђоном – ковање дрвеним 
ексерчићима (кат. бр. 12), техника преузета од обућара.
а) Старији капичари су били без луба (дела за петом) – имали су само предњи део лица, 

попут папуче. Називали су се каишари, по дугим каишевима који су се обмотавали 
око ноге и обојака; имали су и ђон и лице које се продужавало у језик (зализак, калан-
ћов, фуцак). Постојали су и каишари без језика. Језик је могао бити шиљаст или зао-
бљен, украшен зумбаним рупицама, са равним ивицама или у облику цакни. Овакви 
опанци ношени су у јужном Срему до почетка 20. века, када су се појавили капичари 
са лубовима и каишићем са пређицом.40 Каишари су ношени и 30-их година 20. века, 
као обућа за рад (кат. бр. 12).

б) Капичари који имају луб, а затварају се металном копчом у Војводини се израђују од 
краја 19. века, а после Првог светског рата (оквирно) улазе у ширу употребу. М. С. Фи-
липовић бележи да су у Банату ношени „опанци с ремењем” и „ајдучки опанци”, као 
и да су „ајдучке опанке” у Дупљаји до почетка 20. века носили само слепци и просја-
ци. Због тога су такви опанци у почетку називани „слепачки опанци”. Међутим, они 
су убрзо постали веома распрострањени.41 Као и код каишара, женски капичари су 
углавном били без језика, док су мушки могли имати шиљаст, тј. троугласт, заобљен 
или трапезаст језик, који слободно пада преко образа или је причвршћен за њега каи-
шем. Капичари су могли имати и нашивену „капну”, али таквих нема у овој колекцији.

5. Од 20-их, а нарочито од 30-их година 20. века, израђивали су се гумени опанци облика 
капичара – домаће, занатске или фабричке израде (фабрика Бата Борово). Ова обућа је 
као обућа за рад била веома распрострањена на селу. У збирци нема гумених опанака.

Опанци су ношени уз обојке, којима су обавијане ноге, а преко њих су се везивали ка-
ишеви опанка. У женској и дечјој ношњи већег дела Војводине обојци су напуштени још 

38 Доситеј Обрадовић, Дела Доситеја Обрадовића, Београд 1911, 58.
39 исто, 52.
40 Рада Јованчић, нав. дело, 22.
41 Milenko S. Filipović, Različita etnološka građa iz Vojvodine, Prilozi i građa 1, Novi Sad 1962, 63.
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у 19. веку, док су их мушкарци у неким крајевима носили као свакодневну, радну обућу 
још средином 20. века.42 Опанци капичари и гумени опанци ношени су уз чарапе.

Опанчари су до 50-их година 20. века израђивали и обућу која је на селу ношена у све-
чаним приликама. То су били „опанчићи”43 или „цифрани опанци” – украшени разнобој-
ном кожом и огледалом на средини.44 Због свог облика и широког ђона, опанци су веома 
погодна обућа за ходање по блату, те су одговарали ходу по војвођанском терену. Зато су 
најдуже опстали као радна (нарочито за рад на њиви) и као пастирска обућа.

Зепе
Као посебну врсту обуће, која 

је у Војводини била веома распро-
страњена, можемо издвојити зепе. 
Углавном су плитке, отвор за ногу 
им досеже до чланка и по облику 
бисмо могли да их сврстамо у ци-
пеле. Израђиване су од различитих 
материјала и различитим техника-
ма. Најчешће су плетене од вуне или 
памучног конца, или су шивене од 
неког чвршћег текстила. Могле су 
да имају додатни, чвршћи ђон од 
коже или неког другог материјала. 
Прављене су у домаћој радиности, у 
појединим занатским радионицама 
или као комбинација домаћег и занатског рада.

Постоје бројни називи за ову врсту обуће. На основу података из литературе и 
из инвентарних картона, Срби их најчешће називају „зепе” или „натикаче”, „пати-
ке” (подручје Великокикиндског диштрикта) и „пачне” (Диштрикт и Фрушка гора). 
Шокци/Хрвати користе називе „шуле” (Бачки Моноштор), „пепуле” (Бач), „љопе” 
(Гибарац) и „чарапке” (Шокци/Хрвати и Буњевци у Барањи и околини Сомбора). 
Бугари у Иванову их називају „натикаче” или „тикаче”, а Румуни „papuşi”, „naticăci”. 
Код Словака такође постоји неколико назива: у Бачкој и Срему „pant’uške”; у Кисачу, 

42 Mirjana Maluckov, „Narodna nošnja Rumuna u jugoslovenskom Banatu”, Novi Sad 1973, 111-112.
43 Податак са терена у Гибарцу 2008. године.
44 Јелена Ђекић, нав. дело, 9.

• Деца у свечаној словачкој ношњи, обучена за извођење 
обичаја „пањичке“. Стара Пазова, Срем, 2018.  
Фото: Мирослава Лакатош.
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Лалићу, Селенчи и Бингули „zepy”; у Пивницама и Љуби „kalafice”; у Бајши „botoške”; 
у Банату „čarapy”. Назив „вунене ципеле” забележен је код Хрвата у Старчеву.

Зепе су најчешће биле домаће израде. Жене су их плеле од вуне, на пет игала као 
чарапе или су их израђивале кукичањем. Постоје подаци и да су их плеле од кудеље. 
Плетене зепе од разнобојне вуне украшаване су различитим орнаментима у више 
боја, у облику цветова, звездица, латиничног слова „С” или линија. Отвор за ногу 
код зепа плетених на пет игала могао је да буде оивичен кукичањем, вуном у више 
боја. Такође, могле су да имају и нашивену траку, која је везивана у машну на пред-
њем делу, као код женских словачких зепа из Старе Пазове. На неколико пари ове 
обуће примењен је поплет – техника плетења помоћу једне игле, којом се добијало 
чвршће плетиво и која је коришћена и за плетење чарапа.45

Зепе су могле бити и шивене од разних тканина. 
Шивењем зепа бавиле су се и занатлије – кројачи (код 
Словака, на пример). Лице шивених зепа украшавано 
је разнобојном вуном, везом и нашивеним тракама и 
гајтанима. Румуни у Глогоњу и Овчи су 50-их година 
20. века носили зепе „păpuc’i de toţchi”, прављене од 
ређег платна које је по целој површини покривено ве-
зом, и то техником гоблена или крстићима.46

Да би биле погодне за ношење ван куће, зепе су под-
шиване филцом од старих шешира или другом ткани-
ном; често су ношене обућарима да их подшију кожом 
(касније и гумом).

Обућа из ове групе која је била распрострањена на 
селу током 20. века код становништва различитог по-
рекла имала је лице од црног ваљаног сукна, које су 
производили вуновлачари. Папуџије или обућари су 

потом на њих стављали ђон од коже или гуме. Овакве зепе такође имају бројне на-
зиве: „почне“, „пошне“, „куте“, „приглавци“, „натикаче“, „шарке“, „топлице“, „јопе“; 
у Дорослову их Мађари зову „melegcipő”, у Бездану „botos”, у Богојеву „pancus”. Оне 
су искључиво црне, носиле су их жене и мушкарци, али су их од средине 20. века 
најчешће носиле старије жене.47

45 Више о овој техници видети у одељку Чарапе у овом каталогу. 
46 Mirjana Maluckov, нав. дело, 112.
47 Rozália Raj-Diósi, „Vunovlačarski zanat (moj otac vunovlačar iz Doroslova) – Proces prerade vune od sirove (presne) 

šišane vune, do gotovog proizvoda – zepa (melegcipö)”, у: Stari zanati u Vojvodini, PČESA : Novi Sad ; Kulpin 1992, 
175-182.

• Породица у свечаној румунској 
ношњи. Владимировац, Банат, 1954.
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Зепе су ношене по кући (тада нису морале имати пришивен ђон) и ван куће, као 
свакодневна или свечана обућа. Често су биле једина дечја обућа (у Диштрикту до 
10. или 12. године, када су деца први пут добијала опанке48). Биле су и обућа за рад, 
а ношене су и у кломпама. Свечане зепе које су носили млађи људи биле су више 
украшене од оних које су носили старији (кат. бр. 36).

Код свих народа у Војводини биле су у свакодневној употреби, док су их као део 
свечане ношње највише носили Словаци, Румуни и Шокци/Хрвати. У колекцији 
постоје 3 пара словачких свечаних зепа из Кисача (средина 20. века): за удате жене 
(кат. бр. 42), верене девојке (кат. бр. 43) и девојке (кат. бр. 44). Сва три пара су веома 
сличне израде, од велура, са машински извезеним — штикованим орнаментима.

Као део свечане и полусвечане 
мушке ношње, зепе су се најдуже 
одржале код Румуна – до средине 20. 
века (на пример, у Овчи и Глогоњу; 
кат. бр. 45). У Гребенцу су кукичане 
зепе („papuşi”) још увек део свечане 
ношње младих мушкараца, одно-
сно националног костима. Већином 
су у плавој или зеленој боји, док су 
на врху лица, код прстију, на неким 
примерцима и око отвора за ногу, 
разнобојни орнаменти у виду ружа. 
Код Румуна су их носиле и млађе 
жене и девојке недељом за време по-
ста, када се није облачила најсвечанија ношња и нису одржавале игранке у селу, 
него су млади одлазили ван села да се забављају („на игру”); М. Малуцков бележи 
да су имућније девојке доносиле у мираз и по 12 пари зепа, за сваку недељу поста 
по један пар.49

Папуче
Папуче су се у Војводини појавиле као резултат мешања турских и европских 

утицаја, а на правце одакле су ти утицаји долазили донекле указују њихови називи: 
турске, сегединске, лајпцишке, хрватске, сентандрејске, бечкеречке. У српском је-
зику је за ову врсту обуће коришћен и назив „пантофлије” (нем. Pantoffel). Сматра 

48 Александар Стефановић, нав. дело, 92.
49 Mirjana Maluckov, нав. дело, 112.

• „Калушари“ у румунском националном костиму. Гребенац, 
Банат, 2020. Фото: Татјана Бугарски



• Девојка из Срема, почетак 19. века. Извор: “Joseph 
Heinbucher Edlen v. Bikkessy „Pannoniens Bewohner in 
ihren volksthümlichen Trachten“, Wien 1820.
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се да је ношење папуча у европску моду доспело као 
културни утицај са Истока. Реч „папуча” је турцизам 
персијског порекла. Њом се у турском језику и у не-
ким областима под турским утицајем означава обу-
ћа разних облика и кројева. Као врста оријенталне 
обуће, папуче су пренете на Запад, где су у 16. веку 
постале модна, а касније и кућна обућа.

Постоје подаци да су сељаци сами правили па-
пуче за снег и блато, које су звали “дрваница”. Оне 
су имале дрвени ђон и кожно лице.50 Ипак, израдом 
папуча су се углавном бавиле занатлије – папуџије, 
папучари, али и чизмари и опанчари, као и обућари 
који су их израђивали истом техником као и ципе-
ле (ковањем дрвеним ексерчићима). Техника израде 
папуча која је дошла као културни утицај са Истока 
подразумевала је шивење саставних делова – лица и 
ђона. Код старијег начина израде лева и десна папуча 
имале су исти облик. Ђон је прављен од коже, а лице 
од коже, сомота или плиша. Оне са сомотским лицем 
обично су са стране биле појачане кожом – коловима. 
Танком кожом се опшивала, порубљивала („ајнфасо-
вала”) ивица лица. Од исте коже израђивана је и пре-
свлака за пету (ако је постојала).

У 19. веку и до Првог светског рата, шивене мушке 
папуче биле су тешке и круте, ојачане слојем глине са 
сеном („ума – блато”), који је уметан између табана и 
ђона. На тај начин су се касније користили „швабови” 
од липовог дрвета. Они су папучи давали чврстину и 
спречавали њено „ломљење” при ходу.

Лице женских папуча често је било украшено везом 
или нашивеним тракама, шљокицама, перлама. Папу-
че са златовезом су у Банату ношене до Првог светског 
рата. М. С. Филиповић помиње чувене везиље „зла-
тарке” у Меленцима и Зрењанину, које су украшавале 

50 исто, 124.

• Словакиња са дететом. Бачки 
Петровац, Бачка, 1917.

• Словакиње у свечаној летњој ношњи. 
Селенча, Бачка, 1905.  
Фото: Радивој Симоновић.
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женске капе, формете, али и лица папуча.51 У Јасенову су девојке „на излазу” у време 
ускршњег поста носиле папуче од жуте коже, са лицем украшеним карнером у три 
реда.52

Према М. Милошеву, постојало је више врста жен-
ских шивених папуча. „Турске папуче” имале су висо-
ку дрвену потпетицу и веома украшена лица (гајта-
нима, срмом...), која су папуџије куповале од гомбара. 
Од 80-их година 19. века израђивале су се „лајпцишке 
папуче” са меком петом, пуњеном свињском длаком. 
Најскупље су биле „сегединске папуче”, које су између 
табана и ђона имале дрвену потпетицу (3–4 цм), пре-
свучену кожом; она се сужавала при дну. Лице им је 
било од обојене коже или сомота са кожним коловима, 
украшено везом и нашивеним украсима. „Бечкеречке 
папуче“ или „папуче на шапслу” имале су кожну пот-
петицу приковану за ђон. Папуџије су правиле и деч-
је папуче.53 Од женских шивених папуча у колекцији 
су, поред сегединских, заступљене папуче које најви-
ше одговарају типу оних „на меке пете” – са потпети-
цом од слојева коже или пуњеном потпетицом, која је 

уметнута између табана и ђона. У збирци постоје и коване мушке и женске папуче.
 Док су у градовима папуче ношене као кућна обућа, женама на селу су биле део 

најсвечаније ношње. Тек од краја 19. века су ушле у општу употребу: ношене су као 
радна обућа за сваки дан, као полусвечана и свечана, нарочито лети, тј. кад је време 
суво. Оне су ношене и у време ускршњег поста. Момци у Диштрикту носили су ко-
жне папуче радним даном, а папуче са лицем од сомота празником.54 У Диштрикту 
је забележено и то да су оне биле део мушке свечане ношње крајем 19. века, те да 
су се спремале и за покојника. Последњих година 19. века могле су се купити па-
пуче прављене за погреб – листуше.55 Папуче су, такође, биле део поклона којима 
је младожењина родбина даровала снашу уочи свадбе. Код Мађара у Руменци (од 
1900) младић је приликом веридбе девојци предавао сандуче са марамом и новцем 

51 Milenko S. Filipović, нав. дело, 75.
52 Вера Милутиновић, „Српска народна ношња у околини Вршца“, у: Српске народне ношње у Војводини, Нови Сад 

1953, 121.
53 Подела преузета из рада Милана Милошева Вршачке папуџије, 123-124.
54 Александар Стефановић, нав. дело, 97.
55 исто, 99.

• Михајло и Катица Љикар у свечаној 
ношњи. Руски Крстур, Бачка, 1907.
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(откупнина пољупца), а потом и пар црвених папучица, чарапа и тканину од које се 
шије одећа коју млада носи после поноћи, када јој везују џегу.56 У колекцији се на-
лази један пар женских свечаних папуча које је њихова бивша власница добила на 
дан свадбе од свекрве (кат. бр. 49). Ова врста обуће временом је ишчезавала као део 
свечане ношње, осим код неких старијих људи на селу.

Чизме
Ношење чизама је на нашим просторима распрострањено захваљујући како ути-

цајима са Истока, тако и утицајима који су долазили са Запада. Ова врста дубоке 
обуће од коже потиче из култура степских номадских народа, у којима су их носили 
првенствено мушкарци. Чизме су биле погодна обућа при јахању, јер су пружале 
заштиту потколеницама. Употреба чизама као обуће јахача утицала је и на њихов 
облик, односно распрострањеност више потпети-
це, чиме се добијала додатна сигурност. Реч „чизма” 
је турског порекла. Преко Балкана се проширила 
на север, а крајем 15. века је ушла и у мађарски је-
зик. На Балкану је источњачки тип чизама ушао у 
ширу употребу доласком Турака, а на запад и север 
су преношене трговином и сеобама. Израђивале су 
их занатлије – чизмеџије, од меке жуте коже (сах-
тијана) или црвене (кајзара) или кордована. Саре 
чизама које су пристигле са Истока биле су спојене 
шавовима са страна, а ђон је, такође, пришивен.

У европској моди, као и на нашим просторима, 
чизме су прелазиле из војне униформе у обућу гра-
ђана. Граничари су носили чизме сличне обући тур-
ске војске – меке, ниске, са издуженим врхом пови-
јеним нагоре. Славонски пандури носили су жуте, 
а припадници славонске милиције црне чизме. На 
бакрорезима из 18. века може се видети да су Сла-
вонци граничари носили и друге делове ношње ори-

56 Катинка Евингер Ковачевић, „Вереничка марама код Мађара у Војводини”, Рад војвођанских музеја бр. 6, Нови 
Сад 1957, 256.

• Стеван Свирчевић са вереницом. Нови 
Сад, Бачка, 1878.



• Мађарска девојачка ношња с почетка 19. века. Јован Пачић, 
Ношње из Бачке: двадесет седам акварела с почетка XIX 
века, Матица српска : Нови Сад, 1990, акварел број 20.
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јенталног карактера.57 Жуте и црвене чизме оријенталног типа носили су и грађани 
Војводине у 18. веку.58 

Акварели и малобројни музејски примерци црвених чизама показују да је ова 
врста обуће ношена као део свечане женске ношње на селу до краја 19. и почетком 
20. века. Девојке и млађе жене носиле су црвене или жуте чизме, а старије црне. Ове 
чизме су подсећале на оријенталне; карактерише их шиљаст врх, саре спојене са 
стране, набори изнад риса (тзв. „хармоника”), украсни штепови и више потпетице. 
У колекцији се налазе два пара оваквих чизама. Чизме које потичу из Бачког Брега 
и које су биле део ношње младе Шокице крајем 
19. века су шивене (старији начин израде, кат. бр. 
57). Друге потичу из истог периода и ношене су 
као део румунске ношње у Ечкој (према подаци-
ма из инвентарног картона, такве чизме су ноше-
не до краја прве деценије 20. века, али су коване 
– са потпетицом, која је израђена као потпетица 
код „сегединских” папуча (кат. бр. 58).

Црне чизме са крутим сарама и шавом поза-
ди дошле су као западњачки утицај, посредством 
граничарских хусара, првенствено Мађара, па је 
у народу и остао назив „мађарске чизме”. За ра-
злику од чизама које су пореклом са Истока, ове 
чизме нису имале пришивен ђон, него је он био 
спојен дрвеним ексерчићима. То су два основна 
типа чизама, на основу којих су настале све ва-
ријанте ове обуће ношене у Војводини и ширем 
подручју од 18. до средине 20. века, што се огледа 
и у примерцима из збирке Музеја Војводине.

Као што је поменуто, најпре су их носили варошани, а биле су и обавезна обу-
ћа православних свештеника. Током 19. века су постале типична обућа мађарских 
сељака.59 У традиционалној култури војвођанског села чизме су заузимале посебно 
место, без обзира на етничку припадност, као свечана обућа младих мушкараца: 
чизме су на селу носили млади, док се сматрало да старијима то не приличи. У по-
дручју Диштрикта, „њих момак није добивао одмах чим се почео момчити већ тек 

57 Десанка Николић, нав. дело, 72.
58 Душан Ј. Поповић, нав. дело, 444.
59 Mária Kresz, Ungarische Bauerntrachten (1820‒1867), Budapest 1957, 46. 

• Изувач за чизме, Музеј Војводине, инв. бр. 
EO 7554. Бачко Градиште, 1920.
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када је постао прави момак, односно пред саму женидбу. Но дешавало се да момак 
добије чизме тек пред венчање, а и то да их никако ни нема, већ се венча у позајмље-
ним или заједничким”60.

Према подацима из инвентарних картона чизама које се налазе у Збирци, њи-
хови власници су их набављали када су имали око 16 година и носили су их док су 
били млади. Ношене су уз одећу која је била карактеристична за тај крај и етничку 
групу. Занимљив је и податак који је о употреби чизама које су набављене 1973. го-
дине у Скореновцу (кат. бр. ЕО 70) – забележено је да их је носио Амбруш Гашпар 
као момак 1918. године, уз назнаку да су те чизме биле „најлепше у целом селу“. У 
Збирци постоји и један пар дечијих чизама из Ковачице, из 1930. године.

На селу су преовладавале мушке чизме од 
црне коже (бокса), високе до колена, са кру-
тим сарама, што се види и на примерцима из 
ове колекције. Саре су, осим код старијих при-
мерака, спојене шавом позади. Ђон је причвр-
шћен ковањем дрвеним ексерчићима (такве 
чизме су трајније и издржљивије од шивених, 
јер техника њихове израде дозвољава и више 
слојева ђона). Потпетица се састоји од слага-
них слојева коже (ђона); равна је и ниска (око 
2 цм), или мало извијена, па се сужава према 
доле (2,5–4 цм). Осим тврдих сара, чизме су 
појачане и полукружном поставом на лубо-
вима (око пете) и прстима (врху). 

Постоје и чизме са угласто усеченом гор-
њом ивицом сара, која је опшивена кожним 
каишићем, а у дну усека се налази кожно дуг-
ме. На пету, изнад потпетице, приковано је 
троугласто парче коже, које служи за лакше 
изување. Неке су украшене штеповима на 

предњем делу и дуж сара. Са унутрашње стране чизме су нашивене траке од тек-
стила, помоћу којих се оне могу лакше обути или окачити о клин. Чизме са равном 
горњом ивицом немају ове додатке и украсе.

Ношене су и лаковане чизме, као и чизме са меким сарама („на боре” или „сабра-
нице”), али су оне са крутим сарама биле најраспрострањеније. У збирци је сачуван 

60 Александар Стефановић, нав. дело, 92.

• Живица Јовановић у савременој момачкој 
празничној ношњи. Крушчица, Банат, 1950.



29

ОБУЋА ИЗ ЕТНОЛОШКЕ ЗБИРКЕ МУ ЗЕЈА В ОЈВ ОДИНЕ

један пар лакованих (крјаних) мушких чизама „на боре“ из 1955. године, из Ковиља, 
са видљивим белим штепом на предњем горњем делу ђона. Израдио их је обућар 
Илија Живанов из Ковиља 1955. године. Овакве чизме су тада ношене са „бричес“ 
панталонама, које су обично шивене од сивозеленог „камгарн“ штофа. Мирјана Ма-
луцков је приликом инвентарисања ових чизама забележила да су у то време такве 
чизме биле обавезaн и веома цењен део српске момачке ношње у Ковиљу, као и у 
већини српских села у Војводини. У Вршцу и околини је ношено неколико врста 
чизама; најбољи играчи носили су чизме са извезеним лалама.61 

Ципеле
Ципеле представљају врсту обуће која 

је била заступљена у различитим култура-
ма, у којима су развијани разни облици и 
технике њихове израде. Израђивале су их 
занатлије – обућари, поштујући традици-
је и правила свог заната, али са тежњама 
да се усвајају нови трендови и прилагођа-
ва укусима локалних муштерија. У обла-
стима под турским утицајем, занатлије 
– „кондурџије” израђивале су их шиве-
њем. Ципеларски или шустерски занат у 
Војводину су донели Немци, који су при-
мењивали европски начин спајања делова 
кожне обуће – ковање дрвеним ексерчи-
ћима. Већину ципела из наше збирке изра-
дили су локални обућари по поруџбини.

Дубоке ципеле су носили Граничари пе-
шаци још средином 18. века као део уни-
форме, када су почели да их носе уместо 
опанака. Током 18. и 19. века, ципеле су постепено улазиле у широку употребу као 
део мушке грађанске ношње, а све чешће су их носиле и жене. Поред тога што су их 
правили локални мајстори, ципеле су и увожене, против чега су се обућари бунили. 
Из докумената везаних за ове спорове сазнајемо и то да су ципеле које су трговци 
продавали биле „од зелене и жуте коже украшене ружицама од свиле и разновр-
сним тракама”, да су новосадски ципелари производили Glatte Shuh – „ординарне 

61 Вера Милутиновић, нав. дело, 114.

• Младенци. Бачки Петровац, Бачка, 1908.
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ципеле од глат-коже”, као и да муштерије „наруче код ципелара и месецима морају 
да чекају.”62 Током 19. века популарност чизама као свечане мушке обуће полако је 
уступала предност ципелама, што се може закључити и по све већем броју обућара 
у градовима.

На селу су се ципеле спорадично носиле од краја 
19. века, и то уз свечану ношњу, потискујући свеча-
не папуче, зепе и чизме. Израђиване су по поруџ-
бини, или су пак куповане на вашарима. Ципелари 
су удовољавали укусу муштерија, али су пратили и 
европску моду. Стога су облици, кројеви и техника 
израде били врло слични онима који су карактери-
сали ту врсту обуће у Европи тог или нешто ранијег 
периода.

Прве ципеле које су ношене на селу биле су тзв. 
штивлетне (нем. Stiefel, Stiefeletten – чизмице, дубо-
ке ципеле). То су дубоке или полудубоке ципеле, које 
су се везивале пертлама или су имале гумене умет-
ке при врху да би се лакше обувале (тзв. ципеле „на 
цуг”). Израђиване су од коже или од плиша. 

У збирци се налази неколико пари женских ципе-
ла какве су ношене у Војводини у другој половини 
19. и почетком 20. века. Оне су најчешће израђиване 
од коже, али им је горњи део могао бити и од сомо-
та, плиша, сукна, „бронера” (црне, глатке тканине). 

Ђон је био од коже, причвршћен дрвеним ексерчићима. Потпетица се састојала од 
слаганих слојева коже – ђона; била је равна, са благим сужењем према доле или 
извијена (полусрцолика у профилу). Код старијих примерака су и лева и десна ци-
пела биле исте тј. ђон је био симетричан. Имале су нашивена кожна појачања са 
стране (колове) и на врху (капну). Женске ципеле су углавном биле украшене везом 
у разним бојама по црном плишу и нашивеним гајтанима и разнобојним машница-
ма (то су тзв. „бронелке”).

Пример прилагођавања израде ципела укусу, који је владао у окружењу предста-
вља пар женских дубоких ципела које се закопчавају са стране, низом од девет дуг-
мета. Ципеле овог типа биле су веома распрострањене у Европи од 80-их година 19. 
века до 20-их година 20. века. Поменуте ципеле (кат. бр. 81) израдио је обућар Јон 

62 исто, 320.

• Свечана мађарска женска ношња. 
Купусина, Бачка, 1951.
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Ончу из Уздина, који је био познат по њиховој изради. За разлику од сличних ци-
пела које су ношене у граду, ове ципеле имају више украса — шивених апликација у 
боји, шавова и украсних изреза.

Женске ципеле са рисним каишем („на шпанглу”), ношене у Европи 20-их годи-
на 20. века, биле су популарне и у Војводини. Оне су израђиване од црне коже или 
плиша (кат. бр 85); имале су ниску потпетицу и заобљен врх. Углавном су биле без 
украса. Рисни каиш јавља се и на другим врстама ципела – са вишом потпетицом и 
са више украса (кат. бр. 83 и 84). Ове једноставне ципеле ношене су током прве по-
ловине 20. века уз ношњу различитих етничких група. 

Плитке ципеле су прављене у различитим облицима, а током прве половине 20. 
века све више су ношене занатски израђене деколтиране женске ципеле (салонке), 
по узору на европску моду.

Ципеле – зепе су биле веома распрострањена вр-
ста обуће, нарочито на селу, до краја 20. века. Њих 
су, такође, правили сеоски обућари, и то као мушку и 
женску обућу. Најдуже су се задржале као обућа ста-
ријих људи. Биле су црне боје, лице су им правили 
вуновлачари од сукна, а ђон су стављали обућари.

Ципеле за децу су биле једноставније израде, са 
мање украса. Према подацима из литературе, вршач-
ке папуџије су правиле меке кожне ципелице на ве-
зивање за децу, зване „ципеле на уши”.63 Као дечија 
обућа, током прве и друге половине 20. века биле су 
ношене отворене ципеле – сандале. Лице ових сан-
дала (кат. бр. 98) прављено је од коже, обично там-
ноцрвене боје, а спајано је са ђоном тако што је при-
шивано спољашњим штепом белим концем. Ова 
техника ушла је у обућарску производњу крајем 19. 
века и може да се види на неколико примерака обуће 
из колекције.

Ципеле су могле, на основу извесних детаља у изради и украшавању, да буду но-
сиоци етничког идентитета. Словакиње су носиле ципеле са потпетицом у коју је 
било уграђено „врзгало”; оно је звечало, шкрипутало приликом ношења64 (такве 
ципеле носиле су и Русинке у Бачинцима, а израђивао их је обућар у Шиду, Словак).

63 Милан Милошев, нав. дело 124.
64 Mila Bosić, Narodna nošnja Slovaka u Vojvodini, Novi Sad 1987, 122.

• Девојка у свечаној русинској ношњи. 
Бачинци, Срем, 1948.
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На селу су ципеле ношене искључиво као део најсвечаније ношње. Обуване су уз 
чарапе, често контрастних боја. Уз тамније ципеле носиле су се чарапе пастелних 
боја. Девојке су их добијале пред удају, а у неким крајевима су биле и део поклона 
које млада добија пред свадбу. Ципеле занатске израде, рађене по мери, задржале су 
се и после појаве фабричких ципела.

Камашне
Приликом ношења плитке одеће, некада је била потребна додатна заштита за 

потколеницу. Као заштитна радна обућа у прошлости су ношене сукнене кама-
шне (тозлуци), као заштита за ноге приликом жетве, али у збирци не постоје такви 
примерци.

Мушкарци су уз свечану 
ношњу понекад носили и ка-
машне – доколенице од сукна 
или коже (фр. gamache) које 
су покривале лист, попут сара 
чизама. Оне су ношене уз ци-
пеле. Камашне су прихваћене 
по узору на војну обућу; носи-
ли су их Граничари – пешаци, 
такође уз дубоке ципеле „цо-
куле”. У свечаним приликама 
су мушкарци чешће носили 
чизме (које искључују ноше-
ње камашни), па самим тим 
камашне нису биле толико 
распрострањене.

Кломпе
Кломпе су прављене од меког дрвета (липе, врбе, тополе), које је издубљено за 

стопало. Имале су облик папуче, са затвореним делом код прстију, који је висок и 
зашиљен. Називали су их и cokule (Словаци, Хрвати), klomfy, boty (Словаци), klumpa 
(Мађари). На панонско подручје су их донели Немци, који су били најпознатији у 
изради кломпи. Осим занатлија кломпара, правиле су их и друге занатлије које су 
се бавиле израдом предмета од дрвета, као и сељаци за своје потребе. Најпознатији 
центар израде кломпи је био Апатин.

• Српски сватови у Сомбору. Бачка, 1917. Фото: Радивој Симоновић.
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Облик кломпи је био погодан за ходање по блату и сне-
гу, те су ношене ван куће, као горња обућа. Обувале су се 
на плетене зепе, или се у њих као подлога стављала слама. 
Коришћене су као радна обућа. У кући је могло бити неко-
лико пари, па их је назувао онај ко је излазио напоље. После 
употребе су се сушиле поред ватре, те је дрво временом до-
бијало тамнију боју.

Кломпе су биле веома једноставне израде и нису украша-
ване. Понекад су биле обележене иницијалима или неким 
другим ознакама, којима су родитељи означавали кломпе 
своје деце, да би их она могла препознати у школи.

У Збирци постоји осам пари кломпи и за све је забеле-
жено да су занатски производи: шест пари из Бачке и два 
пара из Баната. Настале су у првој половини 20. века, осим 
једних које потичу из 1972. године. Израда кломпи у Војво-
дини је полако замрла током друге половине 20. века.

Посебне врсте обуће
У одређеним приликама су уз уобичајене врсте обуће ко-

ришћени предмети који су нози пружали посебну зашти-
ту. У Збирци постоје предмети који су били неопходни при 
обављању неких послова, као на пример металне чизме за 
сечу трске. Остали предмети су служили за лакше кретање 
у отежаним условима – по леду: ходалице за лед и клизаљ-
ке. У Збирци постоји и један пар чизама од рогоза, какве су 
рибари такође користили за ходање по леду. Израђене су 
спиралним ушивањем плетеница од рогоза, које су везане 
кудељним канапом. Немамо податке о пореклу овог пара 
обуће који је пронађен у Шиду, па можемо претпоставити 
да је реч о увозу из неких других крајева. Међутим, због 
аналогије са предметима који се чувају у другим музејским 
збиркама (Градски музеј Сента), знамо да је слична обућа 
од рогоза, сламе и листова кукуруза ношена у одређеним 
крајевима у Војводини.

• Сечење конопље (Немци). 
Каравуково, Бачка, 1937. 
Фото: Музејска јединица 
Оџаци.

• Домић Антун (рођен 1909), 
завршио је опанчарски и 
кломпарски занат у Апатину. 
Сонта, Бачка, 1972. Фото: 
Мирјана Малуцков.
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• Детаљ са изложбе Ја носим вас, ви носите мене, 
Музеј Војводине, Нови Сад 2020 - 2021.
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3. Опанци (рум. opinc’i), мушки, Ечка, 
Банат, Румуни, 1925.
Материјал: говеђа кожа.
Техника: домаћи рад. Израђени су од 
штављене коже. Ивице су просечене, 
али недостаје опута. На задњем делу су 
причвршћени каишеви.
Димензије: 31 x 16 x 8 цм.
Инв. бр. ЕО 1135

2. Опанци (сабранци), мушки, 
Војводина, крај 19. века.

Материјал: нештављена телећа кожа, канап.
Техника: домаћи рад. Израђени су савијањем 

телеће коже исечене у правоугаоник; длака 
са спољашње стране није скинута. Ивице су 

опшивене канапом.
Димензије: 31 x 10 x 6 цм.

Музеј Војводине, Нови Сад, бб

1. Опанци (сабранци), мушки, Бочар, 
Банат, Срби, крај 19. века.
Материјал: нештављена телећа кожа, канап.
Техника: домаћи рад. Израђени су савијањем 
телеће коже исечене у правоугаоник; длака 
са спољашње стране није скинута. Ивице су 
опшивене канапом.
Димензије: 30 x 9 x 6 цм.
Инв. бр. ЕО 360

КАТАЛОГ ОБУЋЕ
ОПАНЦИ

1. Паорски опанци
1.1. Прешњаци

1.2. Сабранци 
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6. Опанци (рум. opinc’i), Војводинци, 
Банат, Румуни, 1930.
Материјал: кожа.
Техника: домаћи рад. Израђени су за 
фолклорну групу и нису типични за тај крај. 
Уз ивицу су рупице са металним алкама. 
Опанци су обојени златном бојом.
Димензије: 25 x 10 x 6 цм.
Инв. бр. ЕО 8462

5. Опанци (рум. opinc’i cu cur’el’e), 
мушки, Локве, Банат, Румуни, 1964.

Материјал: говеђа кожа, гума, тканина.
Техника: домаћи рад. Израдио их је и носио 

Петру Царуга. Накнадно су подшивани 
гумом, а изнутра је стављена тканина.

Димензије: 33 x 14 x 7 цм.
Инв. бр. ЕО 4352

4. Опанци (сабранци), мушки, 
Зрењанин, Банат, Срби, средина 20. века.
Материјал: говеђа кожа.
Техника: занатски рад. Израдио их је 
опанчар Славко Маринков, од штављене 
коже обликоване помоћу калупа. Ивице су 
прошивене опутом.
Димензије: 30 x 10 x 7 цм.
Инв. бр. ЕО 1266
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9. Опанци (врнцани), дечији, Панчево, 
Банат, друга половина ХХ века.
Материјал: кожа, текстил, метал.
Техника: занатски рад. Рађени су за 
фолклорну групу и нису типични за тај крај. 
Израђени су од коже савијене према облику 
стопала. Са стране су металне алкице кроз 
које је провучена црвена трака којом се 
опанак причврсти за ногу.
Димензије: 22,5 x 7,5 x 5 цм.
Инв. бр. ЕО 10779

8. Опанци (врнцани), дечији, Панчево, 
Банат, друга половина ХХ века.

Материјал: кожа, вуна, метал.
Техника: занатски рад. Рађени су за 

фолклорну групу и нису типични за тај крај. 
Израђени су од коже савијене према облику 

стопала. На врху имају црвену гомбицу. 
Прикуцана је потпетица од коже, висине 0,5 

цм.
Димензије: 20 x 6,5 x 5 цм.

Инв. бр. ЕО 10778

7. Опанци (врнцани), дечији, Панчево, 
Банат, друга половина ХХ века.
Материјал: кожа, вуна, метал.
Техника: занатски рад. Рађени су за 
фолклорну групу и нису типични за тај крај. 
Израђени су од коже савијене према облику 
стопала. На врху имају црвену гомбицу. 
Прикуцана је потпетица од коже, висине 0,5 
цм.
Димензије: 18 x 5,5 x 5 цм.
Инв. бр. ЕО 10777
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12. Опанци, мушки, Бођани, Бачка, 
Шокци/Хрвати, 1930.
Материјал: говеђа кожа.
Техника: занатски рад. Израђени су од 
црне коже, ковањем дрвеним ексерчићима. 
Предњи део се продужава у шиљаст језик, 
који је пресавијен.
Димензије: 30 x 14 x 7,5 цм.
Инв. бр. ЕО 5509

11. Опанци, мушки, Стапар, Бачка, Срби, 
1949.

Материјал: говеђа кожа.
Техника: занатски рад. Израђени у 

Опанчарској задрузи, према узорцима 
из периода пре Првог светског рата. 

Направљени су од говеђе коже, светлобраон 
боје. Горњи део (образ) се продужава у 

шиљасти језик.
Димензије: 37 x 13 цм.

Инв. бр. ЕО 552

10. Опанци (опутњаци), женски, 
Купрес, Срби, прва половина 20. века.
Материјал: говеђа кожа, овчија опута, метал.
Техника: домаћи рад. Ђон је од говеђе коже, 
са малим кљуном на врху. Горњи део и 
ивице исплетени су овчијом опутом. Око 
чланка је кожни каиш који се спаја металном 
копчом („гвоздац”). Део су женске зимске 
невестинске ношње.
Димензије: 24 x 10 цм.
Инв. бр. ЕО 11068

2. Врнчани опанци

3. Капичари
3.1. Каишари
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15. Опанци (ајдучки), мушки, Бела 
Црква, Банат, Срби, 1953.
Материјал: говеђа кожа, метал.
Техника: занатски рад. Израђени су од 
светлобраон коже. Закопчавају се металном 
копчом.
Димензије: 32 x 13 цм.
Инв. бр. ЕО 1321

14. Опанци, мушки, Стапар, Бачка, Срби, 
1949.

Материјал: говеђа кожа.
Техника: занатски рад, производ Опанчарске 

задруге. Језик је шиљаст („шпиц”).
Димензије: 27 x 10,5 x 12 цм.

Инв. бр. ЕО 551

13. Опанци, мушки, Дубошевица, Барања, 
Шокци/Хрвати, око 1900.
Материјал: говеђа кожа.
Техника: занатски рад. Израђени су од црне 
коже. Језик је пребачен преко предњег дела 
(образа), заобљен, украшен зумбањем, са 
ивицом у виду цакни.
Димензије: 31 x 9,5 x 9 цм.
Инв. бр. ЕО 1029

3.2. Хајдучки опанци
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18. Зепе (шуле), женске, Бачки 
Моноштор, Бачка, Шокци/Хрвати, 1949.
Материјал: вуна.
Техника: домаћи рад. Плетене су помоћу 
пет игала, од жуте, ружичасте, беле, зелене, 
смеђе, црне и бордо вуне. Исплела их је 
Марија Колар. Орнаменти су „звиздице” и 
„есови”. Ивица је у виду цакни, израђена 
кукицом, зеленом вуном.
Димензије: 25 x 8,5 х 10 цм.
Инв. бр. ЕО 355

17. Опанци (банатски), дечији, 
Зрењанин, Банат, Срби, 1983.

Материјал: говеђа кожа, метал.
Техника: занатски рад. Израдио их је Лазар 

Вујчин, опанчар, по угледу на старије опанке, 
за потребе фолклорне групе.

Димензије: 24 x 9 x 9 цм.
Инв. бр. ЕО 9732

16. Опанци (хајдучки), мушки, 
Зрењанин, Банат, Срби, 1983.
Материјал: говеђа кожа.
Техника: занатски рад. Израдио их је 
опанчар Славко Маринков, од црне и 
светлобраон коже. Преко предњег дела 
је пребачен и причвршћен каишем језик 
украшен зумбањем, у облику трапеза.
Димензије: 33 x 15 цм.
Инв. бр. ЕО 1265

ЗЕПЕ
1. Плетене и кукичане зепе
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21. Зепе (шуле), женске, Бачки 
Моноштор, Бачка, Шокци/Хрвати, 1972.
Материјал: вуна.
Техника: домаћи рад. Исплела их је Марија 
Вакош, помоћу пет игала, од зелене вуне. 
Орнаменти се називају „коке“: прстенастог 
су облика црвене, бордо и жуте боје, 
у попречним пругама. Оивичене су 
кукичањем, црвеном вуном.
Димензије: 23 х 9 цм.
Инв. бр. ЕО 7529

20. Зепе (pant'uške), женске, Стара 
Пазова, Срем, Словаци, 1940.

Материјал: вуна.
Техника: домаћи рад. Исплела их је Мара 
Фабијан, помоћу пет игала, од црне вуне. 
Оивичене су кукичањем плавом, зеленом 
и љубичастом вуном. На предњем делу је 

везана зелена машна од вунене куповне 
траке коју називају „срсћено”.

Димензије: 24 х 11 цм.
Инв. бр. ЕО 6349

19. Зепе, женске, Темерин, Бачка, Мађари, 
1955.
Материјал: вуна.
Техника: домаћи рад. Плетене су помоћу пет 
игала, од црне вуне, а украшене су везом, 
разнобојном вуном (ланчани бод и пуњење). 
Ивица око отвора је опшивена црвеном 
памучном траком.
Димензије: 22 x 8 цм.
Инв. бр. ЕО 1777
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24. Зепе (шуле), женске, Бачки 
Моноштор, Бачка, Шокци/Хрвати, 1972.
Материјал: вуна.
Техника: домаћи рад. Исплела их је Марија 
Вакош, помоћу пет игала. Црне су боје, са 
црвеним цветићима са зеленим лишћем – 
орнамент има назив „бубуљице“. Оивичене 
су кукичањем, црном вуном.
Димензије: 23 х 9 цм.
Инв. бр. ЕО 7530

23. Зепе (шуле), женске, Бачки 
Моноштор, Бачка, Шокци/Хрвати, 1972.

Материјал: вуна.
Техника: домаћи рад. Исплела их је Марија 

Вакош, помоћу пет игала. Разнобојни 
орнаменти су сложени у попречне пруге. 

Наизменично су постављене пруге са 
четворолисним орнаментом и оним у облику 

обрнутог латиничног слова S. Оивичене су 
кукичањем, плавом вуном.

Димензије: 24 х 9 цм.
Инв. бр. ЕО 7533

22. Зепе (шуле), женске, Бачки 
Моноштор, Бачка, Шокци/Хрвати, 1972.
Материјал: вуна.
Техника: домаћи рад. Исплела их је Марија 
Вакош, помоћу пет игала. Разнобојни 
орнаменти су сложени у попречне 
пруге. Неизменично се смењују пруге са 
четворолисним орнаментом и оним у облику 
обрнутог латиничног слова S. Оивичене су 
кукичањем, зеленом вуном.
Димензије: 24 х 9 цм.
Инв. бр. ЕО 7531
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27. Зепе (шуле), женске, Бачки 
Моноштор, Бачка, Шокци/Хрвати, 1972.
Материјал: вуна.
Техника: домаћи рад. Исплела их је Марија 
Вакош, помоћу пет игала. Плаве су боје, са 
цветићима црвене и жуте боје, сложеним 
у попречне редове. Пета је зелене боје. 
Оивичене су кукичањем, плавом вуном.
Димензије: 24 х 9 цм.
Инв. бр. ЕО 7595

26. Зепе (шуле), женске, Бачки 
Моноштор, Бачка, Шокци/Хрвати, 1972.

Материјал: вуна.
Техника: домаћи рад. Исплела их је Марија 

Вакош, помоћу пет игала. Љубичасте су 
боје, са ружицама у црвеној и жутој боји, 

сложеним у попречне редове. Пета је зелене 
боје. Оивичене су кукичањем, љубичастом 

вуном.
Димензије: 23 х 9 цм.

Инв. бр. ЕО 7594

25. Зепе (шуле), женске, Бачки 
Моноштор, Бачка, Шокци/Хрвати, 1972.
Материјал: вуна.
Техника: домаћи рад. Исплела их је Марија 
Вакош, помоћу пет игала. Зелене су боје, са 
ружицама црвене и жуте боје, сложеним у 
попречне редове. Оивичене су кукичањем, 
зеленом вуном.
Димензије: 25 х 10 цм.
Инв. бр. ЕО 7532
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30. Зепе (панћушке), женске, Стара 
Пазова, Срем, Словаци, крај 20. века.
Материјал: вуна, кожа.
Техника: домаћи рад. Исплетене су помоћу 
пет игала, од црне вуне. Оивичене су 
кукичањем, вуном у више боја. На предњем 
делу је везана машна од тамноплаве вунене 
траке. Ђон је кожни.
Димензије: 25 х 9 цм.
Инв. бр. ЕО 12000

29. Зепе (панћушке), женске, Стара 
Пазова, Срем, Словаци, 1960.

Материјал: вуна, кожа.
Техника: домаћи и занатски рад. Исплела их 

је Мара Фабијан од плаве вуне, помоћу пет 
игала. Оивичене су кукичањем, црвеном, 

белом, ружичастом, жутом, зеленом и 
љубичастом вуном. На предњем делу је 

везана машна од ружичасте вунене траке. 
Ђон је кожни.

Димензије: 25 х 9 цм.
Инв. бр. ЕО 6432

28. Зепе (чарапке), женске, Дубошевица, 
Бачка, Шокци/Хрвати, средина 20. века
Материјал: вуна, кожа.
Техника: домаћи и занатски рад. Исплела 
их је Јања Курјачић, помоћу пет игала, 
од љубичасте вуне. Украшене су везом 
(покрстицом), биљним орнаментима беле, 
ружичасте, црвене, бордо, зелене, драп и 
беле боје. Оивичене су кукичањем, црвеном 
вуном. Ђон је кожни.
Димензије: 25 х 11 х 7 цм.
Инв. бр. ЕО 1022
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33. Зепе (калафице), женске, Пивнице, 
Бачка, Словаци, 1959.
Материјал: вуна.
Техника: домаћи рад. Израдила их је 
кукичањем Ката Тот, од вуне ружичасте, 
плаве, црвене, жуте, зелене, беле, љубичасте, 
наранџасте и бордо боје, са орнаментима 
ужих и ширих пруга. Ивица је у виду цакни.
Димензије: 23 х 10 цм.
Инв. бр. ЕО 2902

32. Зепе (пепуле), дечије, Бач, Бачка, 
Шокци/Хрвати, 1991.

Материјал: вуна.
Техника: домаћи рад. Израђене су 

кукичањем, од вуне бордо, ружичасте, 
беле, плаве, зелене, жуте и плаве боје са 

геометријским орнаментима. Пета је бордо 
боје.

Димензије: 18 х 7 цм.
Инв. бр. ЕО 12002

31. Зепе (пепуле), женске, Бач, Бачка, 
Шокци/Хрвати, прва половина 20. века.
Материјал: вуна.
Техника: домаћи рад. Израђене су 
кукичањем, од вуне бордо, ружичасте, 
беле, плаве, зелене, жуте и плаве боје са 
геометријским орнаментима. Пета је смеђе 
боје.
Димензије: 21,5 х 10 х 5 цм.
Инв. бр. ЕО 472
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36. Зепе, женске, Владимировац, Банат, 
Румуни, 1956.
Материјал: вештачка свила, кожа.
Техника: домаћи и занатски рад. Кукичала 
их је Савета Миошку црним концем – 
вештачком свилом. Подшивене су кожним 
ђоном, са капном на предњем делу, код 
прстију.
Димензије: 27 х 11 цм.
Инв. бр. ЕО 3574

35. Зепе, женске, Ечка, Банат, Румуни, прва 
половина 20. века.

Материјал: вуна, гума.
Техника: домаћи рад. Израђене су 

кукичањем и поплетом, од жуте вуне. На 
предњем делу су украшене са 9 кругова, 

израђеним у две боје. Комбинације боја су: 
плава и љубичаста, црвена и ружичаста, 

жута и плава, црвена и бордо, жута и зелена. 
Ђон је од гуме.

Димензије: 26 х 10 цм.
Инв. бр. ЕО 689

34. Зепе (љопе), женске, Гибарац, Срем, 
Шокци/Хрвати, 1957.
Материјал: вуна, кожа.
Техника: домаћи рад. Израђене су 
кукичањем, од вуне љубичасте, плаве, 
ружичасте и црвене боје. Орнаменти су 
четвртасти, распоређени у виду попречних 
пруга.
Димензије: 25 х 9 цм.
Инв. бр. ЕО 2512
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39. Зепе, женске, Николинци, Банат, 
Румуни, 1969.
Материјал: вуна, кожа.
Техника: домаћи и занатски рад. Израдила 
их је кукичањем и поплетом Савета 
Миошку. Украси су на предњем делу: три 
руже у црвеној, ружичастој и бордо боји 
на тиркизној основи. Ђон је кожни, са 
уздигнутим ивицама, пришивен кудељним 
концем.
Димензије: 25 х 8 цм.
Инв. бр. ЕО 6934

38. Зепе (papuşi cu trandafiri), женске, 
Владимировац, Банат, Румуни, 1940.

Материјал: вуна, кожа.
Техника: домаћи и занатски рад. Израдила 

их је кукичањем и поплетом Елена Секешан. 
Основа је тиркизна, а везени орнаменти су 

у облику ружа и зумбула. Боје су: црвена, 
наранџаста и љубичаста. Ђон је кожни.

Димензије: 24 х 10 цм.
Инв. бр. ЕО 6239

37. Зепе, женске, Владимировац, Банат, 
Румуни, 1958.
Материјал: вуна, кожа.
Техника: домаћи рад. Кукичала их је Ана 
Турика, а кожом подшио њен муж. Од вуне 
су, основа је зелене боје. Украшене су везом 
и поплетом: на предњем делу и дуж ивице 
су беле пруге са цветовима у више боја. Ђон 
је кожни, као и капна на предњем делу, код 
прстију.
Димензије: 27 х 10 цм.
Инв. бр. ЕО 3747
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42. Зепе, женске, Кисач, Бачка, Словаци, 
прва половина 20. века.
Материјал: памучно платно, велур, свилени 
конац.
Техника: домаћи рад. Израдила их је Зузана 
Возар Хлавач. Шивене су од бордо велура. 
Машином су извезени, „штиковани”, 
свиленим концем, биљни орнаменти у више 
боја.
Димензије: 25 х 10 цм.
Инв. бр. ЕО 337

41. Зепе (пепуле), женске, Бач, Бачка, 
Шокци/Хрвати, 1991.

Материјал: вуна, гума.
Техника: домаћи рад. Израдила их је 

кукичањем Марија Огњанов, од разнобојне 
вуне. Део код прстију израђен је од црвене 

вуне. Пришивен је ђон од гуме.
Димензије: 25 х 10 цм.

Инв. бр. ЕО 11843

40. Зепе (вунене ципеле), женске, 
Старчево, Банат, Хрвати, средина 20. века.
Материјал: вуна, гума.
Техника: домаћи рад. Израдила их је мајка 
Марице Перак, кукичањем. Од црне су вуне 
са ситним шарама које чине пруге црвене, 
жуте и плаве боје. Ђон је од гуме.
Димензије: 24 х 9 цм.
Инв. бр. ЕО 8971

2. Зепе од тканина – шивене и везене
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45. Зепе, мушке, Глогоњ, Банат, Румуни, 
1959.
Материјал: платно, вуна, кожа.
Техника: домаћи и занатски рад. Везла 
их је мајка Јонела Воштинара, а кожни 
ђон је ставио обућар у Банатском Новом 
Селу. Везене техником гоблена, бројањем, 
на ређем жутом платну. Основа је црна, 
орнаменти су у облику ружа у ружичастим 
тоновима са листовима у две нијансе зелене.
Димензије: 29 х 10 цм.
Инв. бр. ЕО 3178

44. Зепе, женске, Кисач, Бачка, Словаци, 
прва половина 20. века.

Материјал: памучно платно, велур, свилени 
конац.

Техника: домаћи рад. Израдила их је Зузана 
Возар Хлавач. Шивене су од бордо велура. 

Машином су извезени, „штиковани”, 
свиленим концем, биљни орнаменти у плавој 

и белој боји.
Димензије: 26 х 10 цм.

Инв. бр. ЕО 339

43. Зепе, женске, Кисач, Бачка, Словаци, 
прва половина 20. века.
Материјал: памучно платно, велур, свилени 
конац.
Техника: домаћи рад. Израдила их је Зузана 
Возар Хлавач. Шивене су од бордо велура. 
Машином су извезени, „штиковани”, 
свиленим концем, биљни орнаменти у више 
нијанси ружичасте боје.
Димензије: 26 х 10 цм.
Инв. бр. ЕО 338
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48. Папуче, женске, Сента, Бачка, Мађари, 
1955.
Материјал: кожа, плиш.
Техника: занатски рад. Лице је од 
тамнољубичастог сомота са везом (цветови 
у црвеној, жутој и зеленој боји). Ајнфас и 
колови су од црвене коже.
Димензије: 25 х 8 цм.
Инв. бр. ЕО 1999

47. Папуче, женске, Зрењанин, Банат, 
Срби, 1948.

Материјал: кожа, плиш, златни конац.
Техника: занатски рад. Израђене су у 

Опанчарској задрузи „Пролетер“, према 
моделима ношеним у Средњем Банату пре 

Првог светског рата. Лице је од бордо сомота 
са златовезом (биљни орнаменти). Ајнфас и 

колови су од бордо коже.
Димензије: 28,5 x 10,5 цм.

Инв. бр. ЕО 301

46. Зепе, женске, Купусина, Бачка, Мађари, 
друга половина 20. века.
Материјал: сомот, кожа, платно, вуна.
Техника: домаћи и занатски рад. Лице је 
од црног сомота. Украшене су цветовима 
извезеним вуном зелене, плаве, бордо, 
беле и жуте боје, равним бодом. Ивица је 
опшивена црвеном платненом траком. Ђон 
је кожни, потпетица је ниска, причвршћена 
ексерчићима.
Димензије: 25 х 8,5 х 7 цм.
Инв. бр. ЕО 11566

ПАПУЧЕ
1. Шивене папуче
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51. Папуче, женске, Сента, Бачка, Мађари, 
1955.
Материјал: кожа, плиш.
Техника: занатски рад. Лице је од бордо 
сомота са везеним биљним орнаментима 
црвене, плаве, жуте и зелене боје. Колови, 
ајнфас и потпетице су израђене од црвене 
коже.
Димензије: 23 х 8 х 6 цм.
Инв. бр. ЕО 2000

50. Папуче, женске, Темерин, Бачка, 
Мађари, 1955.

Материјал: кожа, конац, свила, шљокице.
Техника: занатски рад. Лице је од беле коже 

са везеним биљним орнаментима црвене, 
плаве, жуте и зелене боје. При горњој ивици 

је,  у два реда, пришивена набрана црвена 
свилена трака са белим шљокицама.

Димензије: 23 х 8 цм.
Инв. бр. ЕО 1916

49. Папуче, женске, Купусина, Бачка, 
Мађари, 1958.
Материјал: кожа.
Техника: занатски рад. Лице је од црне 
коже, а ајнфас од црвене коже. Уз ивицу су 
украшене штеповима. Ивица је у облику 
крила.
Димензије: 24 х 8,5 цм.
Инв. бр. ЕО 6493

1.1. Сегединске папуче
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54. Папуче, женске, Стара Пазова, Срем, 
Словаци, 1930.
Материјал: кожа, плиш.
Техника: занатски рад. Лице је од црног 
сомота, са ивицом у облику крила. Колови су 
израђени од црне коже. Потпетица је кожна, 
слагана (2,5 цм).
Димензије: 25 х 10 х 6,5 цм.
Инв. бр. ЕО 6347

53. Папуче, мушке, Иланџа, Банат, Срби, 
1967.

Материјал: кожа.
Техника: занатски рад. Израдио их је 

обућар Благоје Жебељан. „Образ” (лице) је 
од црне коже. Уз ивицу отвора папуче, на 

лицу је нашивена „шпангла”   кожни каиш 
изрецкан по унутрашњој ивици и украшен 
рупицама. Нашивена је капна са ивицом у 
облику крила, такође украшена рупицама. 

Потпетица је кожна, слагана (2 цм), ојачана 
блокејима. Посебно су израђене папуче за 

десну и леву ногу.
Димензије: 29,5 х 10,5 х 7,5 цм.

Инв. бр. ЕО 4341

52. Папуче, мушке, Сента, Бачка, Мађари, 
1955.
Материјал: кожа.
Техника: занатски рад. Лице је израђено од 
црне коже. Потпетица је кожна, слагана (2,5 
цм).
Димензије: 29 х 10 х 9 цм.
Инв. бр. ЕО 2001

2. Коване папуче
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57. Чизме, женске, Бачки Брег, Бачка, 
Шокци/Хрвати, 1893.
Материјал: кожа.
Техника: занатски рад. Израђене су од 
црвене коже. Предња сара је виша, а 
код чланка има пет бора. Украшене су 
штеповима израђеним линијама и лалама. 
Шивене су, ђон је кожни, истог облика за 
леву и десну ногу. Потпетица је од слаганих 
слојева коже, обложена жутом кожом (3,5 
цм).
Димензије: 26 x 11 х 37 цм.
Инв. бр. ЕО 1802

56. Папуче, женске, Мол, Банат, Срби, 
прва половина 20. века.
Материјал: кожа, плиш.

Техника: занатски рад. Лице је израђено од 
црног плиша, са коловима од црне коже.

Димензије: 26 цм.
Инв. бр. ЕО 11574

55. Папуче, мушке, Стара Пазова, Срем, 
Словаци, 1930.
Материјал: кожа, плиш.
Техника: занатски рад. Лице је од црног 
плиша, са коловима од црне коже. 
Потпетица је кожна, слагана (2,5 цм).
Димензије: 28 х 11 х 7,5 цм.
Инв. бр. ЕО 6424

 ЧИЗМЕ
1. Чизме са меким сарама
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60. Чизме, дечије мушке, Ковачица, Банат, 
Словаци, 1930.
Материјал: кожа.
Техника: занатски рад. На сарама, са стране, 
штепом је израђен украс у виду слова X.
Димензије: 15 х 10 х 8 цм.
Инв. бр. ЕО 3267

59. Чизме (лаковане, крјане), мушке, 
Ковиљ, Бачка, Срби, 1955.

Материјал: кожа.
Техника: занатски рад. Израдио их је обућар 

Илија Живанов. Израђене су од црне, 
лаковане коже, са белим штепом на предњем 

делу. Шав је позади. Потпетица је равна, 
слагана (3 цм).

Димензије: 29 x 10 х 42 цм.
Инв. бр. ЕО 8803

58. Чизме, женске, Ечка, Банат, Румуни, 
1890.
Материјал: кожа.
Техника: занатски рад. Израђене су од 
црвене коже. Предњи део сара је виши од 
задњег   спојене су шавовима са страна, 
са убаченом уском пругом жуте коже. 
На предњем делу код чланка имају седам 
једнаких бора. Коване су, ђон је кожни, 
истог облика за обе ноге. Потпетица (3 цм) 
је пресвучена црвеном кожом и опшивена 
белим концем (као код сегединских папуча).
Димензије: 25 x 9 х 40 цм.
Инв. бр. ЕО 3603

2. Чизме са крутим сарама
2.1. Чизме са равном горњом ивицом
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63. Чизме, мушке, Бач, Бачка, Шокци/
Хрвати, 1908.
Материјал: кожа.
Техника: занатски рад. Израђене су од црне 
коже (бокса). Горња ивица је обрубљена 
уплетеним кожним каишићем који је у дну 
усека уплетен да чини дугме. На предњем, 
горњем делу украшене су штеповима. Ђон је 
истог облика за обе ноге; потпетица висока 
3,5 цм.
Димензије: 28 х 10 x 40 цм.
Инв. бр. ЕО 1715

62. Чизме, мушке, Бачки Петровац, Бачка, 
Словаци, почетак 20. века

Материјал: кожа.
Техника: занатски рад. Израђене су од црне 

коже (бокса). Горња ивица је обрубљена 
уплетеним кожним каишићем који је у дну 

усека уплетен да чини дугме. На сарама 
са обе стране је штепом изведен украс – 

два троугла спојена елипсастом линијом. 
Потпетица је висока 3,5 цм.

Димензије: 29 х 13 х 36 цм.
Инв. бр. ЕО 898

61. Чизме, мушке, Српски Крстур, Банат, 
Срби, крај 19 – поч. 20. в.
Материјал: кожа.
Техника: занатски рад. Горња ивица је 
равна, напред мало виша. Шав је позади. 
Потпетица је равна (3 цм).
Димензије: 29,5 х 10 х 42 цм.
Инв. бр. ЕО 8571

2.2. Чизме са угласто усеченом ивицом
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66. Чизме, мушке, Дорослово, Бачка, 
Мађари, 1930.
Материјал: кожа.
Техника: занатски рад. Израђене су од црне 
коже (бокса). Горња ивица је обрубљена 
уплетеним кожним каишићем који је у дну 
усека уплетен да чини дугме. Потпетица је 
висока 2,5 цм. На ђону је прикован слој гуме.
Димензије: 28 х 10 х 42 цм.
Инв. бр. ЕО 6095

65. Чизме, мушке, Пивнице, Бачка, 
Словаци, 1920.

Материјал: кожа.
Техника: занатски рад. Израдио их је 

локални обућар Паљко Лепорис, од црне 
коже (бокса). Горња ивица је обрубљена 

уплетеним кожним каишићем који је у дну 
усека уплетен да чини дугме. На предњем, 

горњем делу украшене су штеповима. Ђон је 
истог облика за обе ноге; потпетица висока 

2,5 цм.
Димензије: 28 х 11,5 x 40 цм.

Инв. бр. ЕО 2891

64. Чизме, мушке, Гложан, Бачка, Словаци, 
1904.
Материјал: кожа.
Техника: занатски рад. Израђене су од црне 
коже (бокса). Горња ивица је обрубљена 
уплетеним кожним каишићем који је у дну 
усека уплетен да чини дугме. На предњем, 
горњем делу украшене су штеповима. Ђон је 
истог облика за обе ноге; потпетица висока 
3,5 цм.
Димензије: 28,5 х 11 х 44 цм.
Инв. бр. ЕО 2873
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69. Чизме, мушке, Михајлово, Банат, 
Мађари, 1910.
Материјал: кожа.
Техника: занатски рад. Израђене су од црне 
коже (бокса). Горња ивица је обрубљена 
уплетеним кожним каишићем који је у дну 
усека уплетен да чини дугме. На сарама је 
штепом изведен украс у виду два троугла 
спојена елипсастом линијом. Штеповима су 
украшене и на доњем делу.
Димензије: 26 х 9,5 х 40 цм.
Инв. бр. ЕО 6987

68. Чизме, мушке, Ковачица, Банат, 
Словаци, 1912.

Материјал: кожа.
Техника: занатски рад. Израђене су од црне 

коже (бокса). Горња ивица је обрубљена 
уплетеним кожним каишићем који је у дну 
усека уплетен да чини дугме. Потпетица је 

висока 2,5 цм.
Димензије: 29 х 12 х 34 цм.

Инв. бр. ЕО 6866

67. Чизме, мушке, Дорослово, Бачка, 
Мађари, 1910.
Материјал: кожа.
Техника: занатски рад. Израђене су од црне 
коже (бокса). Горња ивица је обрубљена 
уплетеним кожним каишићем који је у дну 
усека уплетен да чини дугме. Потпетица је 
висока око 2,5 цм. На ђону је прикован слој 
гуме.
Димензије: 26 х 10 х 41 цм.
Инв. бр. ЕО 6120
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73. Ципеле, женске, Селенча, Бачка, 
Словаци, око 1910.
Материјал: кожа, плиш, метал, текстил.
Техника: занатски рад. Лице је израђено од 
црног плиша, док су од црне коже капна, 
колови и део изнад пете. Извезене су 
ружицама у црвеној, жутој и зеленој боји. 
Нашивена су три реда срменог гајтана, као и 
розета од жуте, плаве, црвене и окер свилене 
траке. Ивице ципеле су опшивене црвеном 
траком. Коване су, ђон је кожни, истог 
облика на левој и десној ципели. Потпетица 
је кожна, слагана, висока 3,2 цм.
Димензије: 25 x 9,5 х 10 цм.
Инв. бр. ЕО 4106

72. Ципеле, женске, Бачки Брег, Бачка, 
Шокци/Хрвати, око 1893.

Материјал: кожа, плиш, метал, текстил.
Техника: занатски рад. Од црног су плиша, 

а од црне коже су капна и дуги колови са 
страна. На плишу су извезени цветићи 
плаве, љубичасте, црвене и зелене боје. 

Напред је пришивен цвет од разнобојних 
машница са ружичастим дугметом на 

средини. Коване су, ђон је кожни, истог 
облика на левој и десној ципели. Потпетица 

је кожна, слагана.
Димензије: 25 x 8,5 х 10 цм.

Инв. бр. ЕО 1803

70. Чизме, мушке, Скореновац, Банат, 
Мађари, 1918.
Материјал: кожа.
Техника: занатски рад. Израђене су од црне 
коже (бокса). Горња ивица је обрубљена 
уплетеним кожним каишићем који је у дну 
усека уплетен да чини дугме. На сарама 
са обе стране је штепом изведен украс – 
два троугла спојена елипсастом линијом. 
Потпетица је висока 3,5 цм
Димензије: 26 х 10 х 44 цм.
Инв. бр. ЕО 7758

ЦИПЕЛЕ
1. Ципеле на везивање
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76. Ципеле, женске, Војводинци, Банат, 
Румуни, око 1930.
Материјал: кожа, гума, метал, текстил.
Техника: занатски рад. Лице је израђено од 
црног платна и црне коже. Ђон и потпетица 
(4,2 цм) су од црне тврде гуме. Дуж предње 
ивице ђона (до пете) је украсни штеп белим 
концем.
Димензије: 24 x 9 х 11 цм.
Инв. бр. ЕО 7823

75. Ципеле, женске, Стара Пазова, Срем, 
Словаци, око 1916.

Материјал: кожа, плиш, метал.
Техника: занатски рад. Лице је од црног 

плиша, а од црне коже су капна, мали колови 
са стране и део изнад потпетице. Кожни 

делови су украшени рупицама и штеповима. 
Коване су, ђон је кожни, истог облика на 

левој и десној ципели. Потпетица је кожна, 
слагана (2,5 цм) са металном потковицом.

Димензије: 26 x 9 х 9,5 цм.
Инв. бр. ЕО 6386

74. Ципеле, женске, Стара Пазова, Срем, 
Словаци, око 1910.
Материјал: кожа, плиш, метал.
Техника: занатски рад. Лице је израђено 
од црног плиша, а од црне коже су капна и 
мали колови са стране. Потпетица је кожна, 
слагана (4,2 цм).
Димензије: 26 x 8,5 х 11 цм.
Инв. бр. ЕО 6321



61

ОБУЋА ИЗ ЕТНОЛОШКЕ ЗБИРКЕ МУ ЗЕЈА В ОЈВ ОДИНЕ

79. Ципеле, мушке, Нови Кнежевац, Банат, 
Мађари, средина 20. века.
Материјал: кожа, метал, текстил.
Техника: занатски рад. Израђене су од црног 
антилопа. Коване су, са кожним ђоном. 
Потпетица је слагана (2,8 цм).
Димензије: 30,5 x 10,5 x 11 цм.
Инв. бр. ЕО 11043

78. Ципеле, мушке, Војводинци, Банат, 
Румуни, 1938.

Материјал: кожа, метал, текстил.
Техника: занатски рад. Дубоке ципеле 

од браон коже, украшене су зумбањем – 
рупицама. Коване су, са кожним ђоном, 

украшеним на предњем делу прошивањем 
белим концем. Потпетица је кожна, слагана 

(2,5 цм).
Димензије: 28,5 x 10 х 15 цм.

Инв. бр. ЕО 8301

77. Ципеле, женске дечије, Војводинци, 
Банат, Румуни, око 1900.
Материјал: кожа, метал, текстил.
Техника: занатски рад. Израђене су од браон 
коже, украшене штеповима и зумбањем – 
рупицама. Коване су, ђон је кожни, истог 
облика на левој и десној ципели. Потпетица 
од слаганих слојева коже (1,5 цм).
Димензије: 18 x 6 х 6,5 цм.
Инв. бр. ЕО 7824
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82. Ципеле, женске, Бегејци, Банат, Румуни, 1900.
Материјал: кожа, свила.
Техника: занатски рад. Израђене су од црне коже 
и црног лака. Рисни каиш је издељен на три ужа, 
спојена, а закопчава се са три округла црна дугмета. 
Украшене су венцем од 7 црних свилених розета 
на предњем делу. Коване су, ђон је кожни (истог 
облика за леву и десну ногу), потпетица је кожна, 
слагана (3 цм).
Димензије: 24 х 9 х 9 цм.
Инв. бр. ЕО 5919

81. Ципеле, женске, Уздин, Банат, Румуни, 1935.
Материјал: кожа.

Техника: занатски рад. Израдио их је обућар Јон 
Ончу. Кожне дубоке ципеле. Капна и део код пете 
су од браон лака, а сарице од беле коже украшене 
су браон лаком по ивици и средини сарица, као и 

цветом са спољне стране, код чланка. Са стране 
се закопчавају са 9 дугмади (једно недостаје). 

Потпетица је висока 3,5 цм.
Димензије: 25 х 9 х 18 цм.

Инв. бр. ЕО 6163

80. Ципеле, женске, Нови Кнежевац, 
Банат, Мађари, прва половина 20. века.
Материјал: кожа, метал, текстил, скај, гума.
Техника: занатски рад. Лице је израђено од 
браон антилопа и имитације змијске коже. 
Коване су, са кожним ђоном. Потпетица је 
висока 4,5 цм. Натпетица и полуђон су од 
гуме.
Димензије: 24 x 8 x 10,5 цм.
Инв. бр. ЕО 11551

2. Дубоке ципеле са низом дугмади

3. Ципеле са рисним каишем
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85. Ципеле, женске, Стара Пазова, Срем, 
Словаци, 1930.
Материјал: плиш, кожа.
Техника: занатски рад. Лице је од црног 
плиша. Рисни каиш се закопчава црним 
дугметом. Коване су, потпетица је ниска, 
слагана од слојева коже.
Димензије: 28 х 8,5 х 11 цм.
Инв. бр. ЕО 6346

84. Ципеле, женске, Уздин, Банат, Румуни, 
1935.

Материјал: кожа, метал.
Техника: занатски рад. Лице је израђено од 

црне и беле коже. Рисни каиш је са металном 
пређицом, закопчава се металним дрикером. 

Коване су, потпетица је висока 5 цм, 
пресвучена кожом.

Димензије: 25 х 9,5 х 11 цм.
Инв. бр. ЕО 6164

83. Ципеле, женске, Уздин, Банат, Румуни, 
1935.
Материјал: кожа, метал, текстилни гајтан.
Техника: занатски рад. Израдио их је обућар 
из Идвора. Тамнобраон кожне ципеле, 
са уметнутом белом кожом, попрсканом 
плавом бојом, на предњем делу и са стране. 
Рисни каиш је широк 2 цм, има украсну 
металну пређицу, а закопчава се металним 
дрикером. На предњем делу је пришивено 
сребрнасто дугме са каменчићима и 
ружичастом машницом. Коване су, 
потпетица је висока 5 цм, пресвучена браон 
кожом.
Димензије: 24 х 9 х 12 цм.
Инв. бр. ЕО 3822



JA НО СИМ ВАС,  ВИ НО СИТЕ МЕНЕ

64

88. Ципеле, женске, Богојево, Бачка, 
Мађари, 1960.
Материјал: кожа.
Техника: занатски рад. Израђене су од 
црне коже. Украшене су штеповима. Рисни 
каиш се закопчава дугметом. Потпетица је 
слагана, 3, 5 цм.
Димензије: 26 х 9,5 х 9,5 цм.
Инв. бр. ЕО 8386

87. Ципеле, женске, Дорослово, Бачка, 
Мађари, 1930.

Материјал: кожа, метал.
Техника: занатски рад. Израђене су од црне 

коже. Украшене су штеповима и малом 
машном на предњем делу. Рисни каиш се 

закопчава дугметом. Потпетица је слагана, 
3,5 цм.

Димензије: 26 х 9 х 10 цм.
Инв. бр. ЕО 7255

86. Ципеле, женске, Купусина, Бачка, 
Мађари, 1930.
Материјал: кожа.
Техника: занатски рад. Лице је израђено од 
црне коже. Рисни каиш је подељен на два 
ужа, спојена, који се копчају са два црна 
дугмета. Коване су, потпетица је дрвена (2,5 
цм) и обојена у црно. Натпетица је кожна.
Димензије: 25 х 9,5 х 8,5 цм.
Инв. бр. ЕО 6492
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91. Ципела, женска, Земун, Срем, око 
1935.
Материјал: кожа.
Техника: занатски рад. Израђене су од 
тамноплаве коже, а језик и каишеви са 
стране од гуштерове коже драп боје. 
Потпетица типа „louis” (6,2 цм), пресвучена 
је гуштеровом кожом.
Димензије: 23 x 7,5 x 12 цм.
Инв. бр. ЕО 2823

90. Ципеле, женске, Бач, Бачка, Шокци/
Хрвати крај 19 – поч. 20. в.

Материјал: кожа, плиш, свила, текстил.
Техника: занатски рад. Лице је израђено 

од црног плиша, а отвор је опшивен 
црном траком. Уз ивицу на предњем делу 

пришивена је „пуфна” од црне свиле. 
Потпетица је кожна, слагана.

Димензије: 25 х 9 цм.
Инв. бр. ЕО 465

89. Ципеле, женске, Бач, Бачка, Шокци/
Хрвати, крај 19 – поч. 20. в.
Материјал: кожа, плиш, свила, вуна.
Техника: занатски рад. Израђене су од коже 
и црног плиша, извезене свилом (цветови 
зелене, жуте, црвене и плаве боје). Отвор 
је опшивен црвеном вуненом траком – 
паризер пертлом. Уз ивице на предњем делу 
је пришивена плава кокарда. Потпетица је 
слагана.
Димензије: 25,5 х 8,5 х 10 цм.
Инв. бр. ЕО 460

4. Плитке ципеле
4.1. Деколтиране
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94. Ципеле, женске, Нови Кнежевац, 
Банат, Мађари, средина 20. века.
Материјал: кожа, антилоп.
Техника: занатски рад. Израђене су од црног 
антилопа, украшене штеповима око ивице 
и зракасто према врху. Имају платформу 
(антилоп, 8 мм). Потпетица је „америкен” 
типа (6,6 цм) пресвучена антилопом. Имају 
металне блокеје.
Димензије: 23 x 8,5 x 13 цм.
Инв. бр. ЕО 11044

93. Ципеле, женске, Бегејци, Банат, 
Румуни, 1953.

Материјал: кожа, антилоп.
Техника: занатски рад; израдио их је обућар 

у Житишту. Лице је израђено од црног 
антилопа са црним лаком на предњем делу 

до прстију, око ивица и на задњем делу. 
Ивица је у виду седам цакни са рупицама у 

средини. Ђон је кожни са платформом од 
антилопа. Потпетица је типа „америкен” (5,5 

цм), пресвучена антилопом.
Димензије: 23 х 8,5 х 12 цм.

Инв. бр. ЕО 6297

92. Ципеле, женске, Рума, Срем, око 1935.
Материјал: кожа.
Техника: занатски рад. Израђене су за 
занатску изложбу у Бечу, од гуштерове коже 
драп боје. Са страна су дубоко изрезане. 
Потпетица је типа „louis”, пресвучена (6 цм).
Димензије: 23 x 8 x 12 цм.
Инв. бр. ЕО 2824
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97. Ципеле (сукнанице), мушке, Врачев 
Гај, Банат, Срби, 1976.
Материјал: сукно, скај, гума.
Техника: занатски рад. Лице је израђено од 
црног сукна. Украшене су имитацијом црне 
коже. Ђон је од гуме, пришивен; потпетица 
је од једног слоја гуме.
Димензије: 27,5 х 10 цм.
Инв. бр. ЕО 8542

96. Ципеле (сукнанице), женске, Врачев 
Гај, Банат, Срби, 1976.

Материјал: сукно, скај, гума.
Техника: занатски рад. Лице је израђено од 

црног сукна. Украшене су имитацијом црне 
коже. Ђон је од гуме, пришивен; потпетица 

је од једног слоја гуме.
Димензије: 25,5 х 9,5 х 7,5 цм.

Инв. бр. ЕО 8541

95. Ципеле (pant'uške), женске, Бачки 
Петровац, Бачка, Словаци, 1975.
Материјал: сукно, кожа.
Техника: занатски рад. Лице је израђено од 
црног сукна, а ђон је од коже.
Димензије: 26 х 9,5 цм.
Инв. бр. ЕО 8483

4.2. Ципеле – зепе
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100. Кломпе, Вајска, Бачка, Шокци/
Хрвати, око 1920.
Материјал: дрво.
Занатски рад.
Димензије: 36 x 14,5 x 12 цм.
Инв. бр. ЕО 1859

99. Камашне (camaşle), мушке, 
Војводинци, Банат, Румуни, 1920.

Материјал: кожа, метал.
Техника: занатски рад. Израђене су од црне 

коже, отворене са стране целом дужином. 
У кожном порубу је метална шипка која 

им даје чврстину. Закопчавају се металном 
пређицом.

Димензије: 12 х 26 цм.

Инв. бр. ЕО 8463

98. Сандале, дечије, Пивнице, Бачка, 
Словаци, 1940.
Материјал: кожа, метал.
Техника: занатски рад. Лице је израђено 
од бордо коже украшене зумбањем. Са 
стране су отворене. Предњи део је украшен 
прорезима, а задњи део (код пете) је 
затворен. Имају рисни „Т” каиш који се 
закопчава металном пређицом. Ђон је 
кожни, пришивен спољашњим штепом 
белим концем. Потпетица је кожна, ниска, 
слагана.
Димензије: 13,5 х 6 х 5,5 цм.
Инв. бр. ЕО 4486

5. Сандале

КАМАШНЕ

КЛОМПЕ
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103. Кломпе, Дорослово, Бачка, Мађари, 
око 1940.
Материјал: дрво.
Занатски рад.
Димензије: 33,5 x 13 x 12 цм.
Инв. бр. ЕО 7184

102. Кломпе, Меленци, Банат, Срби, око 
1950.

Материјал: дрво.
Занатски рад.

Димензије: 30 x 12 x 12 цм.
Инв. бр. ЕО 5446

101. Кломпе, Хајдучица, Банат, Срби, око 
1940.
Материјал: дрво.
Занатски рад.
Димензије: 29 x 12 x 11 цм.
Инв. бр. ЕО 5445



JA НО СИМ ВАС,  ВИ НО СИТЕ МЕНЕ

70

106. Кломпе (цокуле), Сонта, Бачка, 
Хрвати, 1925.
Материјал: дрво.
Занатски рад.
Димензије: 35 x 16,5 x 15 цм.
Инв. бр. ЕО 7546

105. Кломпе, Нови Сад, Бачка, Срби, 1925.
Материјал: дрво.

Занатски рад.
Димензије: 33 x 13 x 12 цм.

Инв. бр. ЕО 7543

104. Кломпе, Дорослово, Бачка, Мађари, 
око 1930.
Материјал: дрво.
Занатски рад.
Димензије: 31 x 13,5 x 7 цм.
Инв. бр. ЕО 7185
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109. Ходалица за лед, Сакуле, Банат, 
прва половина 20. века.
Материјал: метал.
Техника: занатски рад.
Димензије: 18 x 13 цм.
Инв. бр. ЕО 10783

108. Чизме за сечу трске, Богојево, 
Бачка, прва половина 20. века.

Материјал: метал, дрво.
Техника: занатски рад. Горњи део је израђен 

од лима, а ђонови су дрвени, приковани 
ексерима за горњи део.

Димензије: 30 x 13 x 43 цм.
Инв. бр. ЕО 9910

107. Кломпе, дечије, Ченејски салаши, 
Бачка, Срби, око 1940.
Материјал: дрво.
Занатски рад.
Димензије: 28 x 12 x 10 цм.
Инв. бр. ЕО 9607

ПОСЕБНЕ ВРСТЕ ОБУЋЕ
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112. Клизаљке, Нови Сад, Бачка, прва 
половина 20. века. 
Материјал: метал.
Техника: занатски рад.
Димензије: 34 x 9 x 7 цм
Инв. бр. ЕО 13478

111. Ходалица за лед (рибарске 
мамузе), Сента, 1910. 

Материјал: метал.
Техника: занатски рад.
Димензије: 15 x 12 цм.
Инв. бр. ЕО 750 и 751

113. Чизме за снег, Шид (?), Срем, прва 
половина XX века

Материјал: рогоз, кудеља.
Техника: занатски рад.

Димензије: 28 x 14 x 33 цм.
Инв. бр. 12871

110. Ходалица за лед (рибарске 
мамузе), Сента, 1910. 
Материјал: метал.
Техника: занатски рад.
Димензије: 15 x 10 цм.
Инв. бр. ЕО 748 и 749
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Производња обуће је временом организована у форми заната, који су се разви-
јали тако да задовоље практичне потребе, али и улогу обуће у истицању одређеног 
друштвено-културног идентитета становништва. Занати за израду обуће су се ди-
ференцирали на основу врсте обуће коју су занатлије производиле. На простору 
данашње Војводине, од 18. века занатлије су биле организоване у руфете, односно 
еснафе и цехове. Руфет је означавао ужу заједницу занатлија исте струке, док се цех 
или еснаф могао састојати из једног или више руфета и представљао је ширу ор-

• Чланови темишварског српског чизмарског еснафа са барјаком, Темишвар, 1901.
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ганизацију најчешће сродних, а понекад и потпуно различитих заната.1 На основу 
писаних и материјалних трагова који сведоче о постојању ових удружења могу се 
пратити делатности и живот чизмарског, папучарског, опанчарског и ципеларског 
(обућарског) заната.

Израда обуће подразумевала је рад у радионицама, у којима се налазио алат на-
мењен обућарској производњи. Инвентаре обућарских радионица су, поред алата, 
чинили намештај, калупи, готови производи спремни за продају, рекламни матери-
јал (табле са натписом фирми), и др. Ти предмети су материјална сведочанства жи-
вота и рада занатлија, који су у прошлости својим умећем „обували“ становништво 
Војводине, различитог пола и старосне доби и различите професионалне, етнич-
ке, социјалне и конфесионалне припадности. Занати обућарског типа у Војводини 
нису се развијали равномерно и истовремено, већ су неки раније доживели свој вр-
хунац, а неки опстали до данашњих дана.

Обућарски занати у Војводини обухватају неколико сродних професија – опан-
чар, папучар, чизмар, ципелар и кломпар. Основну разлику међу њима одређује тип 
обуће чијом се производњом баве. Ови занати су се веома мало разликовали када је 
у питању начин производње обуће. Разлог томе је употреба истог материјала – коже, 
која се користила у свим обућарским радионицама. Једини изузетак од овог прави-
ла је кломпарски занат. Основни материјал који се користио за израду кломпи је 
дрво, што ову делатност удаљава од породице обућарских заната. По алату и начину 
производње кломпи, ово занимање било је ближе тесарском занату.

Сировина од које се различита обућа производи утиче на то да и алат и начин 
израде буду веома слични. Ипак, порекло, друштвени положај, организација, као и, 
најважније, сам производ постављају довољно јасне границе међу овим занимањи-
ма, тако да их можемо сврстати у заједничку породицу обућарских заната, али не и 
у једну недељиву целину.

Припрема коже делимично спада у делатност обућара. Штављење коже најдуже се 
задржало у опанчарском занату. Занатлије су, такође, набављале кожу у кожарама и од 
ћурчија, који су се бавили обрадом коже. Обрада коже најдуже се задржала у делатно-
сти опанчарског заната. Опанчарски занат је био највише везан за руралну средину, 
па су радионице у селима имале боље услове за прераду коже него оне у градовима.

Разлику у производњи врста обуће ствара и одабир коже. Опанчари су употре-
бљавали грубу, а у даљој прошлости и пресну кожу, док су папучари користили нај-
финије и најмекше материјале. У ципеларском занату биле су у употреби све врсте 

1 Павле Зубковић, „Кратак историјат занатске радиности занатских организација”, Архивска грађа Архивске држав-
не архиве у Зрењанину, год. 2, св. 9-10, Зрењанин 1955, 41.
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обућарске коже због широког асортимана производа ципеларских радионица. За-
једничко различитим производима је што су се ђонови производили углавном од 
крупона – чврсте коже са говеђих леђа.

На основу порекла обућарски занати се деле на средњоевропске и оријенталне. 
Чизмарски занат је на ове просторе дошао колонизацијом немачког становништва 
из централне и средње Европе. Папучарски занат је формиран под утицајем турске 
културе и привреде, а прве папуџије на простору Војводине дошле су из крајева под 
османлијском влашћу. Из чизмарског заната се развила производња ципела. Разли-
ке у пореклу су веома брзо нестајале, што потврђује чињеница да је још крајем 18. 
века у Новом Саду постојао чизмарски православни цех. Етимологија назива алата 
коришћених у различитим занатима остала је као сведок њиховог различитог поре-

кла. Занати су се у појединим периодима у прошлости разликовали по социјалном 
статусу занатлија и муштерија. Везани првенствено за градско подручје, чизмарски 
и папучарски занат сматрани су „финим“ занатима, јер су и муштерије ових радио-
ница биле углавном градско богатије становништво. Папуче су у градовима ношене 

• Опанчарска радионица у Српском Итебеју почетком 20. века
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као кућна обућа, док су на селу биле део најсвечаније ношње.2 Опанчарски занат 
углавном је везан за сеоско подручје, а тржиште опанака за рурално становништво. 
За разлику од наведених, ципеларски занат се не може сврстати ни у једну категори-
ју, јер су ципеле произвођене за различите слојеве становништва и социјалне групе.

Оваква подела обућарских заната важи за период пре 20. века, јер већ у првој по-
ловини 20. века долази до појаве индустријске обуће. Пред експанзијом индустриј-
ске робе занатска производња постаје неисплатива. Поред индустријализације, на 
постепено гашење заната утиче и укидање цехова, али и све скупља набавна цена 
материјала. У 20. веку долази и до употребе нових материјала, као што су гума и ра-
зличите врсте пластике.

ОПАНЧАРСКИ ЗАНАТ

Према П. Станојевићу, опанчарски занат спада у тзв. балканске занате, које су у 
угарске крајеве донели Срби, досељавани са простора под османском влашћу. Опан-
чари се на простору Војводине помињу још у 16. веку, као веома тражене занатлије 
за потребе велике османлијске војске подигнуте због похода на Угарску.3 Као и ве-
ћина занатлија у 18. веку, опанчари су били организовани у цехове. У Војној грани-
ци је постојао опанчарски руфет 1768. године.4 Опанчари су у Новом Саду добили 
свој цех и привилегију 1780. године.5 Због малог броја занатлија, у мањим местима 
је више различитих заната било организовано у један цех. Опанчари су у Сремским 
Карловцима 1835. године били уједињени у заједнички цех са чизмарима.6

Опанчарски занат сматрао се тешким и био је карактеристичан за руралну сре-
дину. Због много издатака, није сматран уносним занатом.7 Како је градско и сео-
ско становништво имало своје специфичне потребе, у градовима су се формира-
ле две групе произвођача. Једни су радили претежно за становнике града, док су 
други више били оријентисани ка потребама села. Градски опанчари су већином 
робу продавали на вашарима, а њихове муштерије су долазиле из сеоских среди-

2  Татјана Бугарски, „Обућа у Етнолошкој збирци Музеја Војводине“, Рад Музеја Војводине бр. 51, Нови Сад 2009, 
197.

3 Павле Станојевић (ур.), Занатске исправе 18. и 19. века у Војводини (каталог изложбе), Архив Војводине : Нови 
Сад 1993.

4 „Грађанско друштво и сељаци“, Војводина од Велике сеобе (1690) до сабора у Крушедолу (1708), Историско дру-
штво Новог Сада : Нови Сад, 1941, 199. 

5 Блажа Раденковић, Алат старих новосадских заната, Музеј града Новог Сада : Нови Сад 1979, 8.
6 Васа Стајић, нав. дело, 202.
7 Јерина Шобић, „Опанци и опанчарски занат у Србији са освртом на музејске збирке“, Гласник Етнографског музе-

ја у Београду, бр. 18, Београд 1955, 60.
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на.8 Највеће тешкоће са којима се сусретао опанчарски занат биле су везане за ме-
шања ситних трговаца у њихов посао, који су у својим радњама, поред друге робе, 
продавали и опанке стране или домаће израде. На тај начин трговци су угрожавали 
пословање опанчара и бавили се делатношћу на коју нису имали права. Борба опан-

чара против ситних трговаца била је дуго-
трајна и завршила се безуспешно. Ситним 
трговцима ипак није забрањена продаја 
опанака.9 Такође, велики трошкови због 
потрошње огревног дрвета приликом 
штављења коже представљали су један од 
проблема опанчара.10

На основу извесних статистика о опан-
чарском занату и бројности занатлија, сти-
че се утисак да је број опанчара био мали, 
јер се зна да се целокупно сеоско станов-
ништво и добар део градског обувао опан-
ком. Али, ако се узме у обзир да је велики 
број становника сам производио опанке, 
број опанчара био је прилично велики.11 У 
Војводини је 1929. године било 470 опан-
чарских радњи. Положај војвођанских 
опанчара je у том периоду постајао из го-
дине у годину све тежи, а узрок томе је биo 
продирање ципела и фабричке обуће на 
село.12

Данас у Војводини опанчарски занат постоји у измењеном облику. Радионице у 
којима се данас производе опанци немају континуитет са традиционалним опан-
чарским занатом. У њима се производи обућа за потребе сценског извођења фол-
клорних група при културно-уметничким друштвима.    

8 Vesna Zorić, „Obućarski obrt i rukotvorstvo”, у: Koje dobre šuze − šetnja kroz povijest obuće, Etnografski muzej : Zagreb 
2006, 58.

9 Шобић, нав. дело, 58.
10 Исто.
11 Исто.
12 Teodor Avramović, Privreda Vojvodine od 1918. do 1929/30. godine s obzirom na stanje pre Prvog Svetskog rata, Matica 

srpska : Novi Sad 1965, 269-270.

• Продаја опанака на вашару у Пивницама 1959. 
године
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Савремене опанчарске радионице разликују се од традиционалних по начину 
производње и алату. У њима се користе електричне машине и готова кожа. Асорти-
ман њихових производа не подразумева само опанке, већ и другу врсту обуће.

Опанчарске радионице у Музеју Војводине
Предмети из опанчарских радионица су пристизали у Музеј Војводине из разних 

војвођанских места. Највећи број долази из опанчарске радионице Мише Драгојло-
ва из Сакула. Овај занатлија је 1953. године положио мајсторски испит, на основу 
чега се може закључити да је радионица била у функцији средином и у другој поло-
вини 20. века. Његова занатска диплома налази се у Музеју Војводине (кат. бр. 11). 
Миленко Станков наследио је кућу Мише Драгојлова, у склопу које је била и радио-
ница. Музеју Војводине је поклонио пет предмета из њеног инвентара.

О опанчару из Пивница Штефану Шустеру (1907–1994) постоје подаци да је за-
нат учио од своје тринаесте године у Оџацима и у Кули. У својој радионици је ра-
дио од 1927. до 1980. године. Сировину (кожу) набављао је од сеоског месара и сам 
је обрађивао. Занату је научио осморицу мајстора из Пивница и околине. У Музеју 
Војводине се чува огласна табла – цимер  радионице Штефана Шустера на којој је 
плавом бојом исписано име и презиме опанчара на словачком, српском и мађар-
ском језику. Испод натписа на дрвеној дасци је браон бојом исписано Опанчар, а по-
ред је окер и црном бојом нацртан опанак. На дну је на словачком језику исписано 
Baškaraš − опанчар (кат. бр. 10).

Процес израде опанака
Опанчарски занат спадао је у теже занате зато што је израда опанака подразу-

мевала и припрему коже – физички најтежи део посла. Током 20. века опанчари 
су почели да набављају већ обрађену кожу. Опанчарска радионица се најчешће са-
стојала из два дела. У једном се припремала и прерађивала кожа, а у другом су се 
израђивали и продавали опанци.13 Простор за штављење коже обично се налазио 
у дворишту, или у шупи, па се и алат који се тамо користио називао шупским ала-
том.14 У овај алат спадао је сав инвентар радионице, који се на неки начин користио 
у припреми коже. Алат за припрему и прераду коже садржао је узидани бакарни 
казан који је служио за грејање воде, два велика бурета у којима се држала вода, два 
мала бурета у којима се правила штава, калупи за лешење15 коже, клешта за намака-

13 Шобић, 57.
14 Исто.
15 Термин лешење означава чишћење коже од меса.
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ње коже, чакље од дрвета за извлачење кожа из бурета и мотке на којима се сушила 
кожа.16 У Етнолошкој збирци Музеја Војводине чувају се масивна, гвоздена клешта 
за намакање коже у штаву (кат. бр. 1).

Сама израда опанка обухватала је две фазе. Прва фаза производње се односила 
на кројење лица, опуте и ђона. Кројење се обављало опанчарским ножем. Поред 
сечења коже, овај део поступка израде опанака подразмевао је и зумбање – бушење 

рупа за провлачење опуте, као и рупа на каишу – саставном делу лица. Кожа од које 
се правио ђон била је најдебља, око 4 мм, док се дебљина коже коришћене за израду 
лица опанка кретала од 2 до 3 мм. Према речима Петра Мартинова, активног опан-
чара из Кикинде, највише времена потребно је да се изради кожни ђон – за један 
пар ђонова потребан је отприлике један дан рада. Кожа се мора натопити водом, 
а затим, прикована на калупу природно сушити, јер са сувом кожом није могуће 
постићи жељени облик. Од алата коришћеног у овом делу процеса производње, Ко-
лекција садржи два опанчарска ножа (кат. бр. 2-3), који су употребљавани за кро-
јење лица и ђона опанка. Нож се састоји од кратког металног сечива које је дубоко 
уденуто у дрвену дршку и приковано гвозденим ексерима.

16 Шобић, 57.

• Реконструкција опанчарске радионице, изложба „Ја носим вас, ви носите мене“, Музеј Војводине.
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Након кројења свих саставних делова опанка, уследило би њихово састављање, 
шивењем или ковањем. Ова фаза израде се своди на постављање искројених делова 
опанка на дрвени калуп. Калупи за опанке разликовали су се од намене. Дрвени ка-
лупи су употребљавани када се горњи и доњи део опанка спајају шивењем, а прили-
ком ковања коришћени су дрвени калупи оковани металом. Метални оков на ова-
квим калупима спречавао је да клинови не пробију у калуп. Шивење се обављало 
помоћу шила за провлачење опуте кроз претходно избушене отворе на лицу и ђону, 
док су код ковања, за спајање лица и ђона коришћени дрвени ексери и опанчарски 
чекић. Код ковања гумених опанака користе се ексери са већом главицом који не 
могу да прођу кроз гуму. Дуж ивица лица и ђона уметало се уско сечено парче гуме – 
подлога – које је омогућавало да ексери не испадају. За ову врсту опанака, опанчари 
су набављали спољашње аутомобилске гуме које су се продавале као старе.17

По завршетку спајања делова опанка обављан је поступак полирања. Алатка ко-
јом се полирање обавља назива се муштва18 или глачало. Звонастог је облика са 
лоптастом дршком. Може бити од метала или од дрвета. У инвентару Етнолошког 
одељења Музеја Војводине налазе се два пара калупа за опанке. Један пар калупа је 
служио за израду мушких (кат. бр. 4), а други за израду дечијих опанака (кат. бр. 5). 
Калупи су начињени од два дрвена дела, риса и доњег дела стопала, како би скидање 
опанка са калупа било олакшано.

У збирци се налази један опанчарски чекић, којим су се укуцавали ексери при 
ковању обуће у опанчарској радионици (кат. бр. 6). Састоји се од гвозденог чекића 
набијеног на дрвену дршку. Поред чекића, од алата коришћених у процесу израде 
опанака, Етнолошка збирка Музеја Војводине садржи још и муштву (кат. бр. 7) и 
глачало (кат. бр. 8). Предмети су сличног облика. Разлика међу њима је што је му-
штва месингана, а глачало је од дрвета. Етнолошко одељење поседује и опанчарски 
сто (кат. бр. 9).  на којем је обућа кројена и дрвену столицу – троножац (кат. бр. 10). 
Сто има изглед широке клупе, са једне стране има две ноге, а са друге су велики др-
вени шрафови.

ПАПУЧАРСКИ ЗАНАТ

Израдом папуча бавиле су се занатлије – папучари или папуџије, али и чизмари 
и опанчари. Произвођачи ципела израђивали су и папуче, истом техником као и 

17 Шобић, 56.
18 У неким изворима се користи термнин мушта. 
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ципеле (ковањем дрвеним ексерчићима).19 Када је у питању простор Војводине, нај-
старији помен папучарског заната је из 1719. године у Сремској Митровици.20 Па-
пучари су најчешће били Срби, организовани у православне цехове. Први мајстори 
овог заната на простору данашње Војводине насељавају се из крајева под осман-

лијском влашћу. У 19. веку спо-
мињу се занатлије досељене са 
југа. Први забележени папучар 
у Панчеву био је Станко Крстић 
из Власотинаца, који се овде на-
станио 1816. године, а у Вршцу, 
Петар Стојановић из Ђаковице21, 
досељен је 1834. године.22 О по-
стојању папучарског заната код 
Срба под османлијском влашћу, 
на просторима Старе Србије све-
дочи податак да је у 16. веку у 
Пећи постојала „махала Ђуре па-
пуџије са седам кућа.“23

Митровачке занатлије су у пр-
вој половини 18. века биле укљу-
чене у цеховску организацију, по-
дељену на цеховске ладе24 сродне 

по струкама. У Сремској Митровици папучари су били укључени у прву, опанчарску 
ладу, која се састојала из 13 сличних заната.25 У Вршцу се папучарски занат издвојио 
из чизмарског.26 Број папучарских радионица се повећавао током 19. века, али је тај 
раст ишао споро, јер су чизмари, поред чизама, производили и папуче и на тај на-
чин стварали папучарима проблеме у пласирању производа на тржиште. У почетку 
је папучарски занат био нестабилан и ризичан. Такво стање се постепено мењало у 

19 Бугарски, нав. дело, 196.
20 Љиљана Радуловачки, „Папучарски занат у Сремској Митровици”, Рад Музеја Војводине бр. 36, Нови Сад 1994, 

129.
21 Павле Ђукић, Панчевачке папуџије 1800−1941, Народни Музеј Панчево : Панчево, 2011, 16.
22 Милош Милошев, „Вршачке папуџије“, Рад Војвођанских Музеја бр. 6, Нови Сад 1957, 121.
23 Tatomir Vukanović, Srbi na Kosovu: etnička prošlost i etnografsko-demografsko stanje Srba u pokrajini Kosovo od IV do XX 

veka, Knj. 1, Vranje 1986, 24
24 Термин лада односи се на групу занатлија који располажу капиталом из заједничке касе. Означава и дрвени сан-

дук у коме се чувао цеховски новац и документација. 
25 Радуловачки, нав. дело, 129.
26 Милошев, нав. дело, 121.

• Симбол папуџијског и чизмарског заната на барјаку Задруге Срба 
занатлија Новосађана, Музеј Војводине
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корист папучара, али су чизмари задржали право израде папуча.27 На основу при-
тужбе вршачких папуџија темишварској Трговинско-занатској комори из 1897. го-
дине сазнајемо да папучари у Вршцу нису могли спречити чизмаре у конкуренцији 
производње папуча, али је исто тако и њима било дозвољено да могу да производе 
и чизме.28 Љ. Радуловачки помиње да су у Сремској Митровици папучари произво-
дили и чизме и опанке. Они су својим производима подмиривали највише сеоско 
становништво, које је робу куповало у папучарским радњама у граду, на градској 
пијаци и сеоским вашарима.29 Исти случај је био и у другим градовима Војводине. 
Занатлије су своје производе продавали на мало – на пар, или навелико, на ангро, на 
више десетина туцади или по више стотина пари.30 Становници периферије града 
радо су носили папуче ван куће у свакодневним приликама. Припадници градског 
становништва носили су папуче највише као кућну обућу.31

Папучари су обележавали своју еснафску славу – Светог Спиридона, осим у Но-
вом Саду, где је заштитник папучарског заната био Свети Сава.32 Сваки еснаф је 
славу прослављао засебно, а прослављање је вршено на посебан начин. У Вршцу су 
на дан славе мајстори са калфама и шегртима одлазили на литургију, где су реза-
ли колач и обављали помен умрлима. Након тога је служено кољиво, ракија, ликер 
и др.33 У Митровици су папучари на дан славе прекривали кожом радни пањ и на 
њему палили свећу.34 У Војводини је 1927. године постојала 191 папучарска радња. 
У том периоду је положај папучара, попут положаја опанчара и чизмара, постајао 
тежи, због продора фабричке обуће и на село.35

Папучарске радионице у Музеју Војводине
Четрнаест папучарских предмета потиче из радионице Слободана Увалића из 

Сремске Митровице, рођеног 1944. године. Радионица се налазила у Кујунџијској 
улици у Сремској Митровици. Један део предмета из ове радионице Слободан Ува-
лић је поклонио Музеју Војводине средином децембра 2009. године. Отац Слобо-
дана Увалића, Драгомир (1913−2008) такође је био папуџија. Слободан је у очевој 

27 Исто.
28 Исто.
29 Радуловачки, нав. дело, 130.
30 Исто.
31 Радуловачки, нав. дело, 130. 
32 Статут цеховског удружења новосадских мајстора папучара, 1780. година, Архив Града Новог Сада, Фонд 1, бр. П. 

фасцикла 9. 
33 Милошев, нав. дело, 134.
34 Радуловачки, нав. дело, 130.
35 Avramović, нав. дело, 270.
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радњи радио све до 1990. године. Он је занат учио од свог стрица Павла (очевог 
старијег брата), као и од свог оца. Слободанови стричеви Никола и Стеван су се, 
такође, бавили овим занатом. Инвентар ове радионице и процес производње у њој 
описала је Љиљана Радуловачки.36

Мањи део колекције потиче из радионице Тари Иштвана из Сенте. Два глачала 
из ове радионице датирана су у 1875. годину, а муштва у 1913. годину. Подаци о пе-
риоду коришћења предмета из ове радионице смештају их међу најстарије предмете 
обућарског заната у збирци Музеја Војводине. Предмети су поклоњени Музеју Вој-
водине 10. децембра 1955. године.

У оквиру Етнолошког одељења Музеја Војводине, Катинка Е. Ковачевић и Катона 
Пал су 1955. године започели етнолошко истраживање мађарске етничке групе на 
простору Војводине. Резултати тих истраживања омогућују нам приступ подацима 
о занатлијама, између осталих и о радионици Тари Иштвана:

Тари Иштван, мајстор папучар, Сента, самосталан је мајстор од 1912. године. 
Његов деда, Матијаш, био је већ 1830. самосталан чизмар, а његов поочим, Јанош, 
такође је био чизмар у Сенти, 1875. године.

Његова радионица је необична, светла, са два прозора која гледају на улицу. 
Испод прозора је смештен као неки подијум, велик 4 са 1,5 м, направљен од простих 
дебелих дасака, постављених на дрвене ногаре. На овај подијум је смештен троножни 
орахов пањ 25 цм дебео, са промером од 60 цм. Око тог пања смештене су са леве и 
десне стране две округле, троножне, ниске, шустерске столице. Намештај ове 
радионице надопуњује разноврстан алат и калупи, као и неизоставни чизиз37, лепак 
који мајстор сам прави од брашна и туткала дугим кувањем. Ту су још и разне коже, 
сомот, свила и разнобојни конци за шав.

Стари Тари Иштван је образовао четири момка, калфе. Сада је 73 године и још 
увек ради и обилази околне пијаце. У своме дугом животу посећивао је вашаре и пијаце 
у овим већим и мањим местима: Суботица, Топола, Кањижа, Србобран, Темерин, 
Стари Бечеј, Врбас, Кула. На путу га је опратила његова верна сарадница и жена, 
Етелка, која се одликовала трговачким духом.

Мајстор Тари је имао широк круг муштерија међу Мађарима, Србима, 
Словацима, Русинима, Румунима и увек се трудио да их све у пуној мери задовољи, 
подешавајући израду својих папуча њиховом укусу.38

36 Љиљана Радуловачки, „Папучарски занат у Сремској Митровици“, Рад Музеја Војводине бр. 36, Нови Сад 1994, 
129-137.

37 У даљем тексту је коришћен чешће употребљаван израз ћириш.
38 Катинка Ерингер Ковачевић, Етнолошки архив Музеја Војводине, 282 (кожа и текстил), Мађари, 09. 12. 1955 (на 

шта се односи овај датум) Сента, Бачка, Војводина.
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У овој збирци предмета налазе се и једна клешта купљена 1960. године од Живе 
Николића из Вршца. Већи део инвентара папучарских радионица чини алат кори-
шћен за израду и поправку папуча, али и неких других производа папучарског за-
ната. Поред алата, ту су и делови ентеријера радионице – папуџијски пањ и тро-
ножац (кат. бр. 44-45) као и цимер – табла са називом папучарске фирме. Табла је 

служила као реклама за радионицу. Са једне стране табле је плавим, црним и цр-
веним ћириличним словима исписано Папучар Драгомир Увалић, а са друге стране 
исто то латиницом. На обе стране табле су исцртане по три женске папуче. Пре 
Другог светског рата, табла је била окачена о металну шипку, тако да су обе стране 
биле видљиве. У периоду окупације била је закуцана за зид, тако да се могла видети 
само она страна са латиничним натписом. Разлог томе је забрана коришћења ћири-
личног писма од стране окупационе власти Независне Државе Хрватске. Колекција 
садржи и готове производе, као и полупроизводе израђене од коже, гуме и ваљаног 
сукна. Предмети из папучарске радионице из Сремске Митровице су најбројнији и 
најочуванији у Етнолошкој збирци Музеја Војводине.

• Папучарска радионица Увалић у Сремској Митровици
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Процес израде папуча
Постоје три основна типа израде папуча – шивење, ковање и лепљење. Ковањем 

су најчешће израђиване мушке, а шивењем женске папуче. Производња папуча ле-
пљењем карактеристична је за 20. век.

Целокупан рад мајстора се делио на две фазе: израда делова обуће и њихово спа-
јање у финални производ. „Да би се завршила израда папуча, потребно је да про-
изод прође кроз мајсторске руке око тридесет пута.“39 Под припремним радњама 
подразумева се израда основних делова папуче – ђона и лица. Материјал коришћен 
за израду делова папуче најчешће је била кожа, а половином 20. века у употребу је 
ушла и гума. Према речима Шандора Дерковића, папучара из Бачке Тополе, у па-
пучарској радионици коришћена је биљно штављена кожа, коју су мајстори наба-
вљали од ћурчија. У другој половини 20. века, кожа за израду папуча купована је 
у кожарама. Занатлије са простора Војводине су до сировине најчешће долазили у 
фабрици коже у Руми.

Ђон за папуче израђиван је од око 5 мм дебелог крупона – коже са говеђих леђа. 
Ова кожа се квасила водом, а потом би се изломила помоћу муштве. Након тога, 
уследило би извлачење – истезање коже на пању. Тако спремљена кожа за ђон се об-
рађивала на мустру – ножем се кројио жељени облик. Након кројења, ђон се рајзо-
вао – усецала су се два каналића уз саму ивицу ђона. Тај усечени пут служио је као 
ограда за бодење шилом, уз руб једног и другог каналића. Осушен и поравнан ђон се 
финирао – обрезивао помоћу дикиша – посебне врсте ножа без дршке. Глачање ђона 
се обављало шокаљицом – дрвеним предметом цилиндричног облика, а ивица ђона 
се глачала дергером – дрвеним глачалом.40

За лице папуче се такође користила говеђа, а код женских, финих папуча и ја-
рећа кожа. Ове коже су биле дебљине од 1 мм до 2 мм. У 20. веку се за израду лица 
папуче све чешће користила танка кожа, али се у том случају са унутрашње стране 
нашивала или лепила постава од танке свињске коже. Лице папуче се кројило пре-
ма одређеној шеми. На скројено лице се пришивала или лепила постава. Након тога 
би, код неких модела, уследило анфасовање – ушивање узаног каиша од тање коже 
који чини поруб на лицу папуче. Та кожа којом се порубљује папуча је танка и на-
зива се кајлук.41

У збирци Етнолошког одељења Музеја Војводине налази се неколико алатки ко-
ришћених при изради делова папуче. У ову категорију спадају три дикиша, употре-

39 Милошев, нав. дело, 126.
40 Радуловачки, нав. дело, 133.
41 Исто.
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бљавани за обрезивање ђонова и лица (кат. бр. 13-15). На један је навучено парче 
коже које је служило као рукохват. Као алат за кројење кожних делова коришћена 
је једна бичкија – папучарски нож (кат. бр. 16), а за извлачење ђона две металне му-
штве (кат. бр. 17-18). У колекцији се такође налазе и алатке за глачање ђона (кат. 
бр. 19-20), један дрвени дергер (кат. бр. 21), и дрвена шокаљица (кат. бр. 22), У ову 
групу предмета спада и мали 
помоћни дрвени предмет – 
кармент, употребљаван као 
подметач за сечиво ножа 
(кат. бр. 23).

Шивење представља један 
од начина састављања лица 
и ђона папуче. Код шивених 
папуча први поступак у из-
ради била је припрема кон-
ца за шивење – крајчовање.42 
Овај поступак се односи на 
наношење воска – фонала на 
конац због одржавања вла-
жности, јер би се сув конац 
раније оштетио и покидао. 
Турпија – холцрашпла, је 
између осталог употребља-
вана у припреми конца за 
шивење, тј. за распоређива-
ње због лакшег воскирања. 
Процес шивења почињао је 
тако што су се оштрим ши-
лом бушиле рупе за иглу и 
конац. Кроз рупе се провла-
чио конац једном, или двема иглама. Уколико се користе две игле, кроз исту рупу се 
провлачи дупли конац.

По завршетку шивења папуча још увек нема правилан облик. Зато се у папучу 
набијао дрвени калуп, како би лице примило његов облик. Лице би се претходно 
навлажило да би се кожа раширила и била довољно еластична. Кожа се муштом 

42 Исто, 128

• Реконструкција папучарске радионице, изложба „Ја носим вас, ви носите 
мене“, Музеј Војводине.
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приљубљивала уз калуп и на тај начин се формирао коначни облик папуче. Када се 
лице скроз осуши, папуча се скидала са калупа.

Приликом ковања папучâ коришћени су дрвени ексери, који су мањи и тањи 
него они употребљавани у ципеларској радионици. На кожни ђон се често накива-
ла гумена подлога са доње стране, у време када је гума већ ушла у употребу. Ковање 
оваквих подлога обављано је металним ексерима, чији су се танки врхови кривили 
приликом пробијања кроз ђон и ударца у металну подлогу. Гумени ђонови су наки-
вани и на шивене папуче како конац не би штрчао са доње стране и тако се трошио.

Око 1970. године, папучари су почели да производе лепљену обућу.43 Процес 
производње лепљених папуча почињао је тако што се кожна табаница, искројена 
посебно за ову врсту обуће, мазала лепком – ћиришем и постављала на доњу страну 
дрвеног калупа. Лице се са друге стране клештима навлачило, лепило за табаницу 
и привремено закивало за калуп. Ова радња се назива цвиковање, а алатка којом се 
цвиковало су посебна клешта. Када се лепак осуши, привремени клинови се ваде из 
калупа и на лепком намазану табаницу поставља се ђон. Када папуча довољно дуго 
одстоји на калупу, лепак се скроз осуши, а лице прими облик калупа, са њега се ски-
да готов производ.

Један део предмета из Етнолошке збирке одељења Музеја Војводине употребља-
ван је у процесу спајања делова папучарских производа. То су два метална шила, 
четвороугаоних игли и дрвених држаља (кат. бр. 24-25), двоје клешта за затезање 
лица и ђона папуче (кат. бр. 26-27) и једна за фалцовање – савијање вишка коже са 
ђона (кат. бр. 26). У овој групи алатки налази се једна турпија – холцрашпла (кат. бр. 
29). Поред алата, место у овој збирци нашло је и 6 пари дрвених калупа на којима 
су спајани делови папучарских производа, међу којима и један пар калупа за прои-
зводњу дечије обуће (кат. бр. 30-36). 

По скидању са калупа, у шивену или ковану папучу би се улагао табан, који се 
ћиришом прилепљивао за ђон.44 Код коване обуће, дрвени клинови су се обрађива-
ли турпијама. Следећи поступак у изради папуче је халцовање или уметање халцне 
– дела картона између лица и калупа ради постизања потребног проширења за ногу.

Неке папуче су имале скроз раван ђон, а на неке је нашивана кожна, или накива-
на дрвена потпетица. Додавање пете спада у завршне радње. Код украшаване обуће, 
декорација је, такође, обављана након скидања са калупа. Зумбама су се на кожном 
лицу формирале различите шаре. Овакве декорације најчешће су наношене на жен-
ске папуче.

43 Радуловачки, нав. дело, 134.
44 Милошев, нав. дело, 128.
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Алатке употребљаване у завршном делу израде папучарског производа су извла-
кач – кожни предмет коришћен приликом скидања папуче са калупа (кат. бр. 37) и 
турпија за обраду дрвених клинова (кат. бр. 38). Етнолошка збирка Музеја Војво-
дине поседује један број готових и полуготових нових производа папучарске ра-
дионице: пар мушких кованих папуча (кат. бр. 39), пар мушких папуча са гуменим 
ђоном (кат. бр. 40), и три пара зепа, од којих су једне навучене на дрвене калупе (кат. 
бр. 41-43). 

ЧИЗМАРСКИ ЗАНАТ

У прошлости су чизмарски и ципеларски занат били посебни занати, организо-
вани у засебне цехове у Војводини. Процес производње ципела и чизама је веома 
сличан, а ципеларски занат се временом издвојио из чизмарског. Један од најстари-
јих спомена чизмара на простору Војводине налази се у Катастигу пећком – попи-
су „онога ко је нешто дао по обавези, дужности и доброј вољи Пећкој патријарши-
ји“.45 У наведеном документу насталом у периоду 
између 1660–1666. године стоји да су међу прило-
жницима из Бечкерека, били и четворица чизма-
џија (Миха, Живко, Цвеја и Пеја).46

На нашим просторима чизме улазе у ширу 
употребу доласком Турака, али се чизмарски за-
нат развија под утицајем средњоевропске култу-
ре. Чизмари су били значајни произвођачи обуће, 
с обзиром на то да су у прошлости војска и сви 
имућнији грађани носили чизме. Произвођачи чи-
зама су у 18. веку били међу најбројнијим занатли-
јама у Новом Саду и другим градовима, а неки од 
њих су били имућни и прилично утицајни чланови 
друштва.47

Чизмари су најчешће били организовани у своје 
посебне цехове. Године 1720. у Новом Саду било је 

45 Рајка Грубић, Занати и занатлије у прошлости Зрењанина (XVI век − прва половина XX века), Народни Музеј 
Зрењанин : Зрењанин 2002, 14.

46 Светозар Матић, „Катастиг пећки из 1660−1666“, Гласник историјског друштва у Новом Саду, бр. 4, Сремски 
Карловци 1931, 211-213; Рајка Грубић, Занати и занатлије у прошлости Зрењанина (XVI век − прва половина XX 
века), Народни Музеј Зрењанин : Зрењанин, 2002, 14.

47 Бугарски, нав. дело, 197.

• Фотографија барјака чизмарског 
цеха из Земуна.
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петорица  чизмара, а у Футогу деветорица.48 У Земуну се 1758. године спомиње бар-
јак чизмарско–табачког цеха.49 У Војној граници је до 1768. године постојао руфет 
чизмежијски.50 Подаци из 1770. године говоре о српском чизмарском цеху у Новом 
Саду, који је тада бројао 33 мајстора и 23 калфе.51 О постојању немачког ципелар-
ско–чизмарског цеха у Апатину, сведоче два сачувана месингана печатњака (кат. бр. 
93-94). На једном од њих угравирана је 1773. година. У Вршцу се налази икона руфе-
та чизмашког из 1776. године.52 Цеховски барјаци чизмарских еснафа спомињу се у 
Темишвару, у 18. веку, а у Сомбору и Кикинди у 19. веку.53 

Заштитник чизмара у православној традицији био је Св. Спиридон. Ова тра-
диција била је присутна у више градова Карловачке митрополије – Земуну, Теми-
швару, Чакову, Великом Семиклушу, Вршцу, Великом Бечкереку и Панчеву.54 И 
католички цехови имали су своје свеце – заштитнике. Према сачуваном усменом 
предању, заштитник немачког католичког чизмарског цеха у Апатину био је Свети 

48 Васа Стајић, Војводина 2, 1936, 196.
49 Александар Петијевић, Заборављени чудотворац: култ светог Спиридона код Срба, Музеј Војводине : Нови Сад 

2018, 213.
50 Стајић, нав. дело. 199.
51 Раденковић, нав. дело, 8.
52 Петијевић, нав. дело, 208.
53 Исто, 214-215.
54 Исто, 220-227.

• Заглавље барјака српског чизмарског цеха из Беле Цркве, Музеј Бела Црква.
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Криспин.55 Међутим, на чизмарским печатњацима из Апатина представљен је све-
титељ са митром у бискупском орнату што указује на то да се ради о неком другом 
свецу заштитнику.

Чизмари су израђивали и папуче, а од средине 19. века, када су у градовима све 
више ношене мушке ципеле, почели су и њих да израђују.56 Број чизмарских радњи 
у Војводини 1927. године био је 82, а 1929. године је спао на 76. Као што је случај и са 
другим обућарским занатима, положај чизмара у овом периоду, из године у годину 
постаје тежи.57

На основу података о обућарским предметима, можемо закључити да су се чи-
зме производиле и у ципеларским радионицама. Иако је ципеларски занат млађи и 
издвојио се из чизмарског, чизме су биле производ ципеларских радионица и на-
кон нестајања чизмарског заната. О томе сведочи сачувана дрвена табла – цимер 
чизмарске и ципеларске радионице Влајка Дворнића из Белог Манастира (кат. бр. 
80). На њој се поред натписа на српском – ДВОРНИЋ ВЛАЈКО, и на мађарском – 
DVARNICS VAZUL CSIZMADIA, ES CZIPÉSZ M., налазе и представе производа – ци-
пела и два типа чизама. Један део чизмарских предмета (кат. бр. 81-84) из једне но-
восадске радионице позајмљен је за потребе изложбе из Музеја града Новог Сада. 

ЦИПЕЛАРСКИ – ОБУЋАРСКИ ЗАНАТ

Када се каже обућарски занат – обућар, прва асоцијација је производња ципела. 
С обзиром на то да се и остали занати описани у раду односе на производњу обу-
ће, у даљем тексту је употребљаван термин ципеларски занат – ципелар, иако је у 
литератури најчешће у употреби први поменути назив. Често је коришћен и назив 
шустерски занат и шустер – реч која је у српском преузета из немачког језика. 
Иако се под тим називом везује за немачко становништво колонизовано у 18. веку 
на просторе данашње Војводине, сличан назив – шуштер присутан је код Срба још 
од средњег века. У Закону о рудницима Деспота Стефана из 1412. године, у члану 
XIV О шуштерех наведене су цене шуштерских производа и њихова обавеза – „шу-
штери да давају о Божићу по цревје.“58 Шустерски занат се под овим називом среће 
и у време турске владавине. У Вучитрну се 1569. године спомиње шустерска махала 
са 6 кућа, а исте године у Горњој Трепчи (стари Трг) махала Иваниша шустера са 8 

55 Ранохришћански мученици, браћа Криспин и Крипинијан сматрају се свецима заштитницима обућара у запад-
нохришћанској традицији. Agnes Allen, The Story of Clothes, Faber and Faber, London, 1955. 

56 Бугарски, нав. дело, 197.
57 Avramović, нав. дело (име аутора је на писму како је објављено, а додатно објашњење је на писму текста), 270.
58 Никола Радојчић, Закон о рудницима Деспота Стефана Лазаревића, Научно дело : Београд 1962, 54.
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кућа.59 У попису руфета који су постојали у Војној граници до 1768. године помиње 
се руфет шуштерски.60

Немци су у Војводину донели средњеевропски начин израде ципела – ковање др-
веним ексерчићима.61 Производња ципела почиње да се развија захваљујући моди 
која потискује чизме. Према подацима из 1770. године, у Новом Саду је било свега 
8, а 1844. године преко 40 ципелара и њихов број је стално растао.62 Подаци из 1835. 
сведоче о постојању ципеларског цеха у Сремским Карловцима.63

Да чизмарски занат уступа примат обућарском, сведочи велики број молби упу-
ћених магистрату којима нови мајстори траже дозволу да се могу бавити производ-
њом ципела.64 Ципеларски производи су и увожени. С обзиром на то да су их про-
давали трговци, ципелари су се бунили:

Године 1770. дозволила је државна власт трговцима да продају ципеле за 
одличније женске; обућари су се, међутим, тужили да трговци испод руке продају 
сасвим обичне ципеле, какве и они шију, па је 1774. дошло до нових погодби. Одговор 
трговаца био је да, кад они не би из горњих крајева Угарске или Аустрије доносили 
свилене ципелице, или кожне а la mode, овдашњи ципелари не би имали ни појма о 
модерним ципелама, па их не би могли ни израђивати.65

Ципеле су израђиване по поруџбини, или су куповане на вашарима. Ципелари 
су удовољавали укусу муштерија, али су пратили и европску моду. Стога су облици, 
кројеви и техника израде били врло слични онима који су карактерисали ту врсту 
обуће у Европи, на прелазу из 18. у 19. век.66 

У првој половини 20. века ципелари су тешко одолевали навали Батиних ци-
пела, који је 1932. у Борову изградио велику фабрику за читав Балкан и Блиски 
исток и тако избацио на улицу велики број занатлија обућарске струке.67 Опстанак 
ципеларског заната био је под знаком питања и због страних фабрика које су имале 
своја складишта и продавнице у главним трговачким центрима. Производећи раз-
не типове робе за светско тржиште, фабрике су биле у стању да обарају цену обуће 

59 Вукановић, нав. дело, 23.
60 Стајић, нав. дело. 199. 
61 Бугарски, нав. дело, 198.
62 Васа Стајић, Привреда Новога Сада : 1748–1880: из архива новосадског магистрата, Град Нови Сад : Нови Сад, 

1941, 319.
63 Васа Стајић, „Грађанско друштво и сељаци“, Војводина од Велике сеобе (1690) до сабора у Крушедолу (1708), Исто-

риско друштво Новог Сада : Нови Сад, 194, 196.
64 Раденковић, нав. дело, 8.
65 Стајић, нав. дело, 319- 320.
66 Бугарски, нав. дело, 198.
67 Zorić, нав. дело, 57.
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испод оне висине до које је могао ићи занатлија који је радио по поруџбини.68 У Но-
вом Саду је 23. маја 1926. године одржана конференција делегата обућара из целе 
Војводине. Та конференција донела је резолуцију у којој је, између осталог, тражена 
заштита домаћих обућара од страних фабрика обуће, нарочито чехословачких, по-
већање царине на увоз готове обуће и снижење царине на увоз штављене коже. Био 
је то тек почетак узалудне борбе против индустријализације, која ће касније добити 
све оштрије облике.69

У 1927. години стање ципелара се погоршало због изненадног раста цена коже, 
опадања куповне снаге потрошача, а највише због немилосрдне конкуренције вели-
ких иностраних фабрика, које су у целој земљи пласирале робу испод цене по којој 
се продавала у земљи порекла (дампинг). Оне су ишле тако далеко у конкуренцији 
према домаћим занатлијама да су при својим великим продавницама оснивале, чак 
и нелегално, радионице за поправку ципела. „Напори да се унапреде обућари путем 
стручних обућарских курсева и курсева из калкулације јадна су нада у тешкој пер-
спективи овог заната.“70

Током 1928. и 1929. године долази до изражаја апсолутна надмоћ фабричке обу-
ће, тако да ципелари постају само репаратори фабричке обуће. Овај процес ће све 
више угрожавати егзистенцију занатлија, док сасвим не потисне производњу ципе-
ла као основну делатност ципеларског заната. Ципеларских радњи у Војводини је 
1929. године било 1.598, а у наредним годинама тај број почиње да опада.71

Ипак, ципеларски занат је једини обућарски занат који се у већој мери одржао 
до данас, мада се ретко може срести радионица у којој се производе нови артикли. 
Занат је углавном сведен на репарацију половне робе, произведене у фабрикама. 
Неисплативост израде нових ципела је главни разлог зашто се посао данашњих за-
натлија базира на делатности поправке обуће.

Ципеларске радионице у Музеју Војводине
Највише предмета ципеларског заната (19) из Етнолошке збирке Музеја Војводи-

не припадало је обућарској радионици Ивана Дрењине (1909−1989), из Черевића. 
Овај занатлија је занат учио код обућара Ланга, у истом месту. Калфовао је на раз-
ним местима до 1939. године. Након његове смрти, алат и већи део инвентара ње-
гове радионице Музеју Војводине је поклонила његова ћерка, Ела Грујић. Један број 

68 Avramović, нав. дело, 269.
69 Исто. 
70 Исто.
71 Avramović, нав. дело, 269.
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предмета (11) је из радионице обућара Блажића из Петроварадина. Овај занатлија 
је рођен 1900. године, а са радом у ципеларској радионици престао око 1963. године. 
Музеј је предмете из ове радионице откупио 1973. године од Анте Иванчића.

Шест предмета у збирци долази из ципеларске радионице Вељка Мујића из Фу-
тога. Мајстор Вељко Мујић је рођен 1906. године, а од њега је занат наследио син 
Рајко, који је касније био запослен у фабрици обуће Дунав у Новом Саду. Рајко је 
део инвентара очеве ципеларске радионице продао Музеју Војводине 1987. године.

Процес израде ципела
Кожа је била основна сировина за израду ципела. Процес припреме сирове коже 

за израду подразумева неколико различитих радњи које је мајстор морао обавити 
како би материјал био спреман за кројење. Иако штављење коже не спада у делат-
ност ципеларске радионице, у стручној литератури овај процес је описан као део за-
ната72. Кожа коришћена у ципеларском занату се може разврстати на основу намене 
и начина израде. Њене особине одређују се према специфичној тежини, могућности 
упијања и пропуштања воде и ваздуха, чврстоћи и отпорности на кидање и расте-
гљивост, као и према гипкости и отпорности на хабање. Пошто код куповине није 
било могуће да се испитају појединачно поменуте особине, занатлије су квалитет 
готове коже одређивали према спољним знацима, на основу изгледа и додира. По-
стоје следеће категорије коже коришћене у ципеларству:73

1. ђон;
2. ваш кожа – за израду табаница;
3. кравина – за израду горњих делова тешке обуће;
4. јухт – за израду горњих делова специјалне обуће;
5. калф бокс;
6. шевро – за израду горњих делова лаке обуће;
7. шеврет – за израду горњих делова лаке обуће али мањег квалитета од шевроа;
8. антилоп − финим штављењем и скидањем мешине добијено лице које подсе-

ћа на плиш;
9. нубок – белеа телећа кожа које се лако обрађују;
10. кожа за поставу – биљно уштављена овчија кожа;
11. свињска кожа;
12. коже гмизаваца − за израду луксузне обуће.

72 Нусковић Радомир, Обућар − стручни приручник за раднике из обућарског заната, Просвета : Београд 1957.
73 Нусковић Радомир, Обућар − стручни приручник за раднике из обућарског заната, Просвета : Београд 1957, 197.
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Све до половине 20. века животињска кожа била је једина сировина које су кори-
стили обућари. У том периоду за производњу ципела је почела да се користи гума 
и разне врсте пластичне масе.74 Ипак, до данас није пронађена адекватна замена за 
природну кожу у про-
изводњи ципела. Пре-
ма речима новосадског 
обућара, Бранислава 
Суботина, у прошлости 
на нашим просторима 
се кожа за ципеле наба-
вљала у фабрици коже 
у Руми, али су занатли-
је данас приморане да је 
набављају у иностран-
ству, углавном из Тур-
ске. У његовој радиони-
ци се највише користи 
говеђа кожа. Занатлије 
из Сремске Митровице 
су сировину набављале 
и у Шапцу, где је тако-
ђе постојала фабрика за 
обраду коже.

Поступак производ-
ње ципела и чизама, 
као што је случај и са 
другом врстом обуће 
подразумева припрем-
ни део – спремање ма-
теријала за обраду и 
део који је директно ве-
зан за израду произво-
да. Припрема сировине 
подразумевала је цртање мустре. Занатлија је морао да влада основним правилима 
геометријског цртања како би био способан да изради мустру за израду ципеле. За 

74 Исто, 181.

• Реконструкција чизмарско-ципеларске радионице, изложба „Ја носим вас, ви 
носите мене“, Музеј Војводине. 
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добар нацрт, потребно је и одређено познавање анатомије стопала због израчунава-
ња мера. Прво се прави мустра за доњи, а потом за горњи део стопала.

Неки ципелари су сами кројили лице, а неки су делове лица исечене по мустри 
носили код херихтера, који су услужно шиваћим машинама састављали делове 
обуће. Процес кројења започињао је тако што би се хартија исечена на основу на-
цртане мустре полагала на кожу, која се затим ножем секла према узорку мустре. 
Поред кожних делова лица, кројење подразумева израду бранзола – поставе, луба – 
задњег ојачања, капне – предњег ојачања, ђона и пете.

Бранзол је основа за коју се лице касније лепи на калупу и која долази са његове 
доње стране. Прави се од посебне врсте картона. Припремљено лице и постава се 
ушију једно за друго, а након тога се између њих убацује луб и капна, израђени од 
тање, чврсте коже. По ободима лица и поставе се убацују кожне траке – иберштајн, 
које служе за ојачање лица не месту где се оно спаја са ђоном.

Ђон се кроји од крупона – чврсте коже са говеђих леђа чија дебљина износи 4−6 
мм. Како би оваква кожа била спремна за обраду, неопходно је да стоји у води нај-
мање 24 часа. Иста кожа, дебљине 5 мм, се често користи за израду пета. Таква врста 
пете се назива зидана пета, јер се форма добија слагањем више слојева коже. Поред 
овог модела, пета може бити од гуме, од дрвета или неког другог материјала.

Обућари су често сами правили конац за шивење ципела. Израда овог конца 
сводила се на премазивање воском фонала – посебне врсте канапа. Пре воскирања 
фонала, мајстор је пресавијањем добијао жељену дебљину конца. Восак концу даје 
чврстину, еластичност и заштиту од пропадања.

Пре спајања делова обуће, у зависности од модела, лице се декорисало бушењем 
рупа различитих облика са разним мотивима. Украшавање лица се обављало зум-
бом – посебном алатком која може бити разних облика. Након тога су се шилом 
отварале рупе за провлачење конца или укуцавање ексера, на ђоновима и лицу.

У Етнолошкој збирци Музеја Војводине налазе се три шила за бушење рупа за 
провлачење конца (кат. бр. 47-49), шило за бушење рупа за ексере (кат. бр. 50), једна 
клешта – зумба за бушење рупа за украшавање или провлачење пертли (кат. бр. 52) 
и машина за шивење, коришћена за кројење лица (кат. бр. 53).

По завршетку припремних радњи започињало би се са поступком израде ци-
пела. Прво би се на табан калупа фиксирао бранзол, а потом се кожа искројеног 
лица изнутра мазала лепком, како би задржала жељени облик. Тако припремљено 
лице се причвршћивало за бранзол на калупу. Да се при навлачењу не би искриви-
ло, лице се једним ексером фиксирало за калуп. Потом би се предњи део клештима 
навлачио и лепио за бранзол на калупу. Нанешено лице морало је стајати бар 5 дана 
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на калупу како би у потпуности примило његов облик. Код дебље коже био је по-
требан дужи период.

Након постављања на калуп, на доњу ивицу лица се пришивала кожна трака – 
кедер, која је визуелно ограничавала доњи крај лица и спајала га са ђоном. На сре-
дину доњег дела калупа постављало би се челично ојачање – гленк (гленак). После 
постављања лица, на калуп се наносио припремљени ђон, који се причвршћивао 
гвозденим ексерима. Потом би уследило обрезивање ђона обућарским ножем. Код 
шивене обуће, стаклом се обележавала равна линија око ђона, по којој се зарезивао 
ђон у дубини која отприлике одговара „половини његове дебљине.“75 На зарезаном 
делу би се ископао жљеб који је омогућавао да конац буде заштићен од спољних 
утицаја и тако потраје дуже.

Код коване обуће, дрвени ексери се укуцавају кроз рупе које су избушене шилом. 
За ковање цокула и теже зимске обуће користили су се и гвоздени ексери. По завр-
шетку постављања ђона, на ципелу се фиксирала пета, или потпетица. Горњи део 
потпетице се причвршћивао гвозденим ексерима. Дрвени ексери су обично били 
од меког дрвета. Њихова величина зависила је од дебљине ђона. Према речима за-
натлије из Сремске Митровице, данас није једноставно доћи до квалитетних ексера. 
Он је принуђен да их увози из Словеније.

У Етнолошкој збирци Музеја Војводине највећи број алатки употребљаваних у 
овом делу поступка израде чине ножеви за обрезивање ђонова (кат. бр. 54-58), од 
којих два имају дрвену дршку, два кожну навлаку за држање, а један је без дршке. 
Они са равним оштрицама служили су за грубо сечење, а ножеви са закривљеним 
сечивом коришћени су при финијој обради ивица ђона. Шило (кат. бр. 59) се разли-
кује од претходних, јер има искривљену иглу и служило је за увлачење лица испод 
ђона. Поред шила и ножева у ову групу алатки могу се сместити и два обућарска 
чекића (кат. бр. 60-61). Чекићи су гвоздени, са једним пљоснатим и једним окру-
глим крајем, а дршке су од дрвета. Служили су за укуцавање металних или дрвених 
клинова при ковању ципеле, као и за причвршћивање лица и потпетице за калуп. 
Збирка садржи и гвоздену кутију са осамдесет и шест металних ексера за ковање 
цокула или друге теже обуће (кат. бр. 62), и једну кост – помоћницу (кат. бр. 63). Овај 
предмет је служио као алатка за причвршћивање лица приликом увлачења у ђон.

По завршетку спајања делова обуће, производ би се скидао са калупа и обрађи-
вао до коначне форме. Овај последњи део процеса израде подразумевао је обраду 
ђона и потпетице турпијом и чишћење стаклом. Обрезачем се одстрањивао вишак 
на ивици ђона и на потпетици. Након тога ђон би се са спољашње стране очистио 

75 Нусковић, нав. дело, 177.
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стаклом и остругао глас папиром. Тако обрађени ђон и потпетица би се фарбали у 
одређену боју. Ђон би се глачао пеглом – гвозденом алатком, претходно загрејаном 
на шпирит-лампи. Готова ципела би се са унутрашње стране истругала турпијом. 
Мајстори су у израђену ципелу убацивали табаницу.

У Етнолошкој збирци Музеја Војводине налази се велики број предмета који 
спадају у алат коришћен при завршним радовима и коначној обради ципеларских 
производа. Алатка за скидање обуће са калупа је кука од гвожђа (кат. бр. 64). Упо-
требљавана је тако што се њоме калуп извлачио из готовог обућарског производа. 
Највише предмета су део алата за равнање и глачање површине производа. У ову 
групу спада пет справа за глачање ивице ђона и штикле, од гвожђа и дрвета, и гла-
далица – једини предмет из ове колекције израђен од камена (кат. бр. 65-70).

Алатке коришћене у завршној обради ципеларских производа су справе за стру-
гање и грубо равнање. У ову категорију спада четири турпија (рашпи) за скидање др-
вених ексера, са унутрашње и са спољне стране обуће (кат. бр. 71-74). Предмети су 
од гвожђа, а две турпије имају дрвене дршке. Поред наведених, у збирци се налази 
и алатка за излачење ђона на ципели (кат. бр. 75), као и гвоздени наковањ – тро-
ножац, чија је површина служила као подметач за ципелу приликом њене финалне 
обраде (кат. бр. 76). Збирка такође садржи и једну шпирит-лампу – лампу на шпи-
ритус, која се користила за загревање гвоздених пегли (кат. бр 77). 

ИЗРАДА КЛОМПИ

Поред предмета из наведених заната и радионица, у збирци Етнолошког одељења 
Музеја Војводине налази се и један број предмета коришћених за израду кломпи. Не 
постоје подаци о постојању кломпарског заната као организованог удружења, као 
што је случај код осталих обућарских заната. Кломпе су израђивали мајстори који 
су се бавили обрадом дрвета, али и појединци за личне потребе.76 Традиција израде 
кломпи везује се за Немце, који су ову делатност донели на просторе данашње Вој-
водине, иако су се овим послом често бавили припадници ромске заједнице.

Један од последњих кломпара у Војводини је Ивица Ковач из Бачког Моноштора. 
Према његовим речима, некада је у селу радило много произвођача кломпи. То је 
био уносан сезонски посао који је доносио добру додатну зараду.

За израду кломпи се користило мекше дрво – врба или топола које није смело 
бити у потпуности суво, да не би пуцало приликом обраде. За обликовање кломпи 
користили су се шаблони. У почетној фази дрво се дељало и грубо обликовало у 

76 Бугарски, нав. дело, 195.
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форму кломпе помоћу великог, оштрог сечива сабљастог облика (равњач). На јед-
ном крају сечива се налази кука којом се сечиво причвршћује за радну површину, а 
на другом крају се налази дрвени рукохват. Овом алатком се под одређеним углом 
постиже равно сечење комада дрвета.

Након грубог обликовања, 
кломпе су се бушиле помо-
ћу бургије. Бургијом се буши-
ла рупа дубине од приближно 
10 цм. После бушења присту-
пало се дубљењу кломпе уз по-
моћ такозване кашике – врстом 
конкавног длета, којим се ваде 
већи комади дрвета. Након тога 
се исцртавао отвор за пету која 
се такође дубила кашиком. Уну-
трашњост полуготове кломпе се 
глачала брком – посебном алат-
ком коришћеном за скидање 
преосталог иверја. 

По завршетку грубих радова 
приступало се фином брушењу 
спољашњости и унутрашњости 
кломпе. Мера за кломпе узима-
ла се са унутрашње стране по-
моћу штапа на коме су уцрта-
не мере. Кломпе су по правилу 
биле за број веће, јер су се као 
радна обућа назувале на већ 
обувену ногу.

Етнолошка збирка Музеја Војводине поседује један део алата коришћен у про-
изводњи кломпи: три длета – кашике (кат. бр. 85-87), један полукружни стругач − 
брку (кат. бр. 88), два равњача за дрво (кат. бр. 89-90) и једно коларско сврдло упо-
требљавано за обраду кломпи (кат. бр. 91). Алат је тридесетих година двадесетог 
века био власништво кломпара из породице Петровић у ромском насељу у Бачком 
Моноштору. Након његове смрти син је чувао алат на тавану, да би затим дошао у 
посед Марка Паулића из Kолута, који га је продао Музеју Војводине 2015. године. 

• Процес израде кломпи у радионици Ивице Ковача, Бачки 
Моноштор, 2017
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ОБУЋАРСКИ ЗАНАТИ У ВОЈВОДИНИ ДАНАС

Опанчарски, чизмарски и папучарски занат и производња кломпи готово да 
потпуно изумиру на овим просторима, док ципеларски занат опстаје. Томе допри-
носи промена основне делатности ципелара, који са производње ципела прелазе на 
поправку индустријске обуће. Захваљујући томе, ова делатност није изумрла, иако 
је производња нових ципела готово потпуно нестала из ципеларских радионица. 
Према речима данашњих обућара, производња нове робе је неисплатива, јер је цена 
индустријске обуће неупоредиво нижа, па не постоји клијентела која би била заин-
тересована за куповину занатског производа.

Ипак, живот традиционалних форми, пренесен на сцену кроз рад културно-
-уметничких друштава, ствара потребу за обућом каква је некада коришћена на 
овим просторима. То се, пре свега, односи на опанке, који се више готово не користе 
у свакодневном животу, али се ипак производе за потребе сцене. Опанчарске радње 
које се данас баве производњом опанака немају континуитет са опанчарским ра-
дионицама чија је делатност била израда обуће за свакодневну употребу. Занатлије 
које данас производе опанке нису посао училе од старих мајстора, јер у периоду 
настанка савремених радионица, опанчарски занат скоро више не постоји у свом 
традиционалном облику. Ипак, део методологије, алата и процеса производње исти 
је као и онај у старим радњама, јер је циљ данашњих мајстора производња опанака 
што сличнијих обући каква је некада била у широкој употреби.

Папучарске радионице се у временском смислу не додирују са традиционалним 
обликом овог заната, иако занатска производња папуча у Војводини постоји у ма-
лом броју. Разлог за опстанак папучарског заната можемо потражити у чињеници 
да је папуча производ који је и данас у широкој употреби. Ипак, она је трансформи-
сана у много различитих форми, а занатлије се веома тешко боре са великом инду-
стријском конкуренцијом.

Да је чизмарски занат и данас присутан у Војводини, не можемо да тврдимо. У 
Бачком Моноштору ради једна кломпарска радионица. Они занати који су опстали 
до данас морали су бити прилагођени тржишту или трансформисани на неки други 
начин. Тако је ципеларски занат опстао захваљујући промени основне делатности, 
опанчарски, јер су опанци нашли другу намену, а папучарски у ретким случајевима 
опстаје, јер своје производе прилагођава моди и потребама муштерија.
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2. Опанчарски нож, Опово, средина 20. 
века.

Материјал: метал, дрво.
Димензије: 16 x 2,5 x 1,5.

Инв. бр: 9594.

3. Нож за кожу, Богојево, 19. век. 
Материјал: гвожђе. 
Димензије: 18 x 10 цм
Инв. бр. 9931.

КАТАЛОГ
ОПАНЧАРСКА РАДИОНИЦА

1. Клешта за намакање коже, 
Пивнице, средина 20 века.
Материјал: метал.
Димензије: 113 цм.
Инв. бр: 13009.
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6. Опанчарски чекић, Опово, средина 
20. века.
Материјал: метал, дрво.
Димензије: 20 x 12,5 x 3 цм.
Инв. бр: 9595.

5. Калуп за опанке, Опово, средина 20. 
века.

Материјал: дрво.
Димензије: 18,5 x 6,5 x 8,5 цм.

Инв. бр: 9592.

4. Калуп за опанке, Опово, средина 20. 
века.
Материјал: дрво.
Димензије: 27 x 9 x 10 цм.
Инв. бр: 9591.
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9. Опанчарско-папучарски сто, Хртковци, 
прва половина 20. века.
Материјал: метал – дрво.
Димензије: 91 x 54 цм.
Инв. бр: 1249.

8. Глачало, Опово, средина 20. века.  
Материјал: дрво. 

Димензије: 14 x 7,5 цм .
Инв. бр: 9593.

7. Глачало – муштва, Хртковци, 1906. 
година.
Материјал: месинг.
Димензије: 8 x 11 цм .
Инв. бр: 9596.
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12. Диплома о положеном 
мајсторском испиту за 
опанчара, Ковачица, 13. 05. 1953. 
године.
Материјал: хартија.
Димензије: 24,5 x 34,5 цм.
Инв. бр: 35, етнолошки архив.

11. Табла са 
називом опанчарске 

радионице – цимер, 
Пивнице, средина 20. века. 

Материјал: дрво.
Димензије: 65 x 31 цм.                                                                       

Fot. br 464
Инв. бр: 11840.

10. Троножац, Хртковци, прва половина 
20. века. 
Материјал: дрво.
Димензије: 33 x 34,5цм. 
Инв. бр: 1250.
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15. Папуџијски нож - дикиш, Сремска 
Митровица, средина 20. века.
Материјал: метал.
Димензије: 12 x 2,9 цм.
Инв. бр. 12820.

14. Папуџијски нож - дикиш, Сремска 
Митровица, средина 20. века.

Материјал: метал.
Димензије: 13 x 2,7 цм.

Инв. бр. 12819.

ПАПУЧАРСКА РАДИОНИЦА

16. Папуџијски нож - бичкија, 
Сремска Митровица, средина 20. века.   

Материјал: дрво, метал.
Димензије: 18 x 5,5 x 9 цм.

Инв. бр. 12533.

13. Папуџијски нож – дикиш,  
Сремска Митровица, средина 20. века.  
Материјал: метал.
Димензије: 65 x 31 цм.
Инв. бр: 12840.
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17. Глачало – муштва, Сента, 1913.
Мaтeријал: месинг.
Димензије: 10 x 7,2 цм.
Инв. бр. 1995.

18. Глачало – муштва, Сремска 
Митровица, средина 20. века. 

фот. бр 12534
Материјал: месинг.

Димензије: 10 x 7,2 цм.
Инв. бр. 12534.

19. Глачало, Сента, 1875.
Матeријал: дрво.
Димензије: 10 x 2,5 x 1,2 цм.
Инв. бр.  1996.
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20. Глачало, Сента, 1875.                                   
Fot. br 1997
Матeријал: дрво.
Димензије: 10 x 2,5 x 1,2 цм.
Инв. бр. 1997.

21. Глачало – дергер, Сремска 
Митровица, средина 20. века.

Матeријал: дрво.
Димензије: 12,5 x 2,5 x 1,7 цм.

Инв. бр. 12540.

22. Глачало – шокаљица, Сремска 
Митровица, средина 20. века.
Материјал: дрво.
Димензије: 17 x 3 цм.
Инв. бр. 12538.
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25. Шило, Сремска Митровица, средина 
20. века.
Материјал: дрво, метал.
Димензије: 15 x 8 цм.
Инв. бр. 12817.

24. Шило, Сремска Митровица, средина 
20. века.

Материјал: дрво, метал.
Димензије: 14 x 8,5 цм.

Инв. бр. 12816.

23. Помоћна алатка – кармент, 
Сремска Митровица, средина 20. века.  
Материјал: дрво.
Димензије: 13,2 x 2 x 1 цм.
Инв. бр. 12539.
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29. Турпија – холцрашпла , Сремска 
Митровица, средина 20. века.    
Материјал: метал.
Димензије: 23 x 2,2 цм.
Инв. бр. 12524.

27. Клешта – пајцангле, Сремска 
Митровица, средина 20. века.
Материјал: ливено гвожђе.
Димензије: 21 цм.
Инв. бр. 12535.

26. Клешта, Вршац, прва половина 20. 
века.

Материјал: метал.
Димензије: 18 цм.

Инв. бр. 5787.

28. Клешта – фалцангле, Сремска 
Митровица, средина 20. века.

Материјал: ковано гвожђе.
Димензије: 17,5 цм.

Инв. бр. 12536.
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30. Калуп за папуче, Сремска 
Митровица, средина 20. века.
Материјал: дрво, кожа.
Димензије: 25,5 x 9 x 9 цм.
Инв. бр. 12808.

32. Калуп за папуче, Сремска 
Митровица, средина 20. века.
Материјал: дрво.
Димензије: 24 x 7,5 x 8 цм.
Инв. бр. 12810.

31. Калуп за папуче, Сремска 
Митровица, средина 20. века.

Материјал: дрво.
Димензије: 25,5 x 9 x 9 цм.

Инв. бр. 12809.
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33. Калуп за дечје папуче, Сремска 
Митровица, средина 20. века.
Материјал: дрво.
Димензије: 12 x 4,4 x 4,3 цм.
Инв. бр. 12811.

34. Калуп за папуче, Сремска 
Митровица, средина 20. века.

Материјал: дрво.
Димензије: 25 x 7 x 7,5 цм.

Инв. бр. 12812.

35. Калуп за папуче, Сремска 
Митровица, средина 20. века. 
Материјал: дрво.
Димензије: 26,5 x 9 x 9 цм.
Инв. бр. 12813.

36. Калуп за дечје папуче, Сремска 
Митровица, средина 20. века.

Материјал: дрво.
Димензије: 15,5 x 5 x 4 цм.

Инв. бр. 12811а.
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39. Папуче (коване), Сремска 
Митровица, око 2000. године.
Материјал: кожа.
Димензије: 30 x 12 цм.
Инв. бр. 12393.

38. Турпија, Сремска Митровица, средина 
20. века.

Материјал: метал.
Димензије: 23 x 2,2 цм.

Инв. бр. 12818.

37. Помоћна алатка – извлакач, 
Сремска Митровица, средина 20. века.
Материјал: кожа.
Димензије: 17 x 3 цм.
Инв. бр. 12537.

40. Папуче, Сремска Митровица, око 2000. 
године.

Материјал: кожа, гума, сунђер.
Димензије: 31 x 11 x 11 цм.

Инв. бр. 12815.
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41. Зепе – почне, Сремска Митровица, 
око 2000. године.
Материјал: сукно.
Димензије: 28 x 12 цм.
Инв. бр. 12394.

43. Зепе - почне, Сремска Митровица, 
око 2000. године.
Материјал: сукно, кожа.
Димензије: 25 x 9 цм.
Инв. бр. 12395.

42. Зепе навучене на калуп, Сремска 
Митровица, око 2000. године.

Материјал: сукно, дрво.
Димензије: 27 x 9,5 x 8 цм.

Инв. бр. 12814.
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45. Папуџијскa столица – троножац, 
Сремска Митровица, прва половина  20. 

века.
Материјал: дрво.

Димензије: 30 x 31 x 97 цм.
Инв. бр. 12392.

44. Папуџијски 
пањ, Сремска 
Митровица, прва 
половина 20. века.
Материјал: дрво.
Димензије: 39 x 46 x 
141 цм.
Инв. бр. 12391.
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46. Табла са називом папучарске 
радње – цимер, Сремска Митровица, 
прва половина  20. века.
Материјал: лим, ковано гвожђе.
Димензије: 23 x 2,2 цм.
Инв. бр. 12807.
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49. Шило, Черевић, средина 20. века.
Материјал: челик, гвожђе, дрво.
Димензије: 9,7 x 2,8 цм.
Инв. бр. 10391.

48. Шило, Черевић, средина 20. века.
Материјал: челик.  

Димензије: 11 x 3,2 цм.
Инв. бр. 10390.

47. Шило – ушивач, Футог, прва 
половина 20. века.
Материјал: метал, дрво.
Димензије: 13 цм.
Инв. бр. 10213.

ЧИЗМАРСКА И ЦИПЕЛАРСКА РАДИОНИЦА 
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52. Клешта – зумба, Черевић, средина 
20. века.
Материјал: гвожђе.
Димензије: 18,5 x 4,5 цм.
Инв. бр. 10397.

51. Чизмарско шило, Бели Манастир, 
прва половина 20. века.

Материјал: гвожђе, дрво.
Димензије: 18 цм

Приватна својина

50. Шило, Петроварадин, 1910.
Материјал: метал, дрво.
Димензије: 10,5 цм.
Инв. бр.  7709.
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53. Машина за шивење, Футог, крај 19. века.                          
Материјал: гвожђе.
Димензије: 100 x 50 x 110 цм.
Инв. бр. 10207.
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54. Обућарски нож, Петроварадин, 1910.
Материјал: метал, дрво.
Димензије: 15,5 цм.
Инв. бр. 7710.

56. Нож, Черевић, средина 20. века.
Материјал: челик.
Димензије: 15 x 2 цм и 12 x 2 цм.
Инв. бр. 10387.

55. Обућарски нож, Черевић, средина 
20. века.

Материјал: челик, кожа.
Димензије: 21,5 x 2 цм.

Инв. бр. 10386.
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57. Нож, Черевић, средина 20. века.
Материјал: челик.
Димензије: 20 x 1,8 цм и 18,5 x 2 цм.
Инв. бр. 10387а.

59. Шило, Черевић, средина 20. века.
Материјал: челик, гвожђе, дрво.  
Димензије: 13,5 x 2,8 цм.
Инв. бр.  10392.

58. Нож за обрезивање ђона, Черевић, 
средина 20. века.

Материјал: челик, дрво, кожа.
Димензије: 15,5 x 2 цм.

Инв. бр. 10388.

60. Обућарски чекић, Петроварадин, 
1910.

Материјал: метал, дрво.
Димензије: 21 x 16 цм.

Инв. бр. .
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63. Кост – помоћница, Черевић, 
средина 20. века.
Материјал: кост.
Димензије: 15 x 2,5 цм.
Инв. бр. 10393.

62. Кутија са гвозденим ексерима, 
Черевић, средина 20. века.

Материјал: гвожђе.
Димензије: 1,4–1,7 цм.

Инв. бр. 10403.

61. Чекић, Черевић, средина 20. века.
Материјал: гвожђе, дрво.
Димензије: 29,5 x 14 цм.
Инв. бр. 10399.
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66. Обућарска алатка за глачање 
ивице ђона, Петроварадин, 1910.
Материјал: метал, дрво.
Димензије: 15,5 цм.
Инв. бр. 7708.

65. Обућарска алатка за глачање 
ђона, Петроварадин,  1920.

Мaтeријал: метал, дрво.
Димензије: 15 цм.

Инв. бр. 7704.

64. Кука, Черевић, средина 20. века. 
Материјал: гвожђе.
Димензије: 17 x 8,5 цм.
Инв. бр. 10398.
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69. Гладалица за равнање обуће, 
Футог, прва половина 20. века.
Материјал: камен.  
Димензије: 11 x 4 x 2,5 цм.
Инв. бр. 10212.

68. Чекић – глачало, Черевић, 
средина 20. века.

Материјал: гвожђе, дрво.
Димензије: 14,5 x 5 цм.

Инв. бр. 10395.

67. Обућарска алатка за глачање 
ђона, Петроварадин, 1910.
Материјал: метал, дрво.
Димензије: 13,5 x 2 цм.
Инв. бр. 7711.
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72. Турпија, Петроварадин. 1910. 
Материјал: метал, дрво.
Димензије: 39,5 цм.
Инв. бр. 7721.

71. Турпија за стругање дрвених 
ексера – пила, Петроварадин, 1910. 

Материјал: метал.
Димензије: 22,5 x 2,3 цм.

Инв. бр. 7706.

70. Глачало - устирач, Черевић, средина 
20. века.
Материјал: дрво.
Димензије: 12 x 2,5 x 2,3 цм.
Инв. бр. 10394.
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75. Обућарски алат за извлачење 
ивице ђона, Петроварадин, 1910. 
Материјал: метал, дрво.
Димензије: 17 цм.
Инв. бр. 7712.

74. Турпија – рашпа, Футог, прва 
половина 20. века.
Материјал: метал.
Димензије: 23 цм.

Инв. бр. 10211.

73. Турпија за скидање дрвених 
ексера – хаузрашпа, Футог, прва 
половина 20. века.    
Материјал: метал, дрво, кожа. 
Димензије: 33 цм.
Инв. бр. 10210.
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78. Калуп за чизму, Футог, прва 
половина 20. века.
Материјал: дрво, јасен.
Димензије: 23 x 10 x 40 цм.
Инв. бр. 10208.

77. Лампа на шпиритус, Черевић, 
средина 20. века. 

Материјал: гвоздени лим.
Димензије: 14,8 x 5,4 x 3,5 цм.

Инв. бр. 10401.

76. Наковањ – троножац, Черевић, 
средина 20. века.
Материјал: гвожђе.
Димензије: 24,5 x 17,8 x 16,5 цм.
Инв. бр., 10400.
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81. Валк – даска за растезање коже, 
Нови Сад, почетак 20. века.

Материјал: дрво.
Димензије: 62 x 40 цм

Инв. бр. 483, Музеј града Новог Сада. 

80. Табла – цимер чизмарске 
радионице - цимер, Бели 
Манастир, прва половина 20. века. 
Материјал: дрво.
Димензије:48,7 x 71,5 x 2 цм
Приватна својина. 

79. Клешта за вађење ексера, Черевић, 
средина  20. века.    

Материјал: гвожђе.
Димензије: 21 x 4,5 цм.

Инв. бр. 10389.
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83. Калуп за чизме, Нови Сад, почетак 
20. века.

Материјал: дрво.  
Димензије: 60 x 10 цм

Инв. бр. 485, Музеј града Новог Сада. 

84. Нож за исецање ђона, Нови Сад, 
почетак 20. века.                         
Материјал: метал.   
Димензије: 26 x 7 цм
Инв. бр. 485, Музеј града Новог Сада. 

82. Валк –преса  за растезање коже, 
Нови Сад, почетак 20. века.
Материјал: дрво, метал. 
Димензије: 70 x 110 цм
Инв. бр. 481, Музеј града Новог Сада. 
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87. Длето – кашика, Бачки Моноштор, 
прва половина 20. века. 
Материјал: гвожђе, дрво.
Димензије:64 x 42 цм.
Инв. бр. 12948

86. Длето – кашика, Бачки Моноштор, 
прва половина 20. века.

Материјал: гвожђе, дрво.
Димензије:63 x 44 цм.

Инв. бр. 12947.

85. Длето – кашика, Бачки Моноштор, 
прва половина 20. века.
Материјал: гвожђе, дрво.
Димензије:64 x 65 цм.
Инв. бр. 12946.

КЛОМПАРСКА РАДИОНИЦА 
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88. Полукружни стругач – брка, 
Бачки Моноштор, прва половина 20. века. 
Материјал: гвожђе, дрво.
Димензије: 10 x 47.
Инв. бр. 12949.

91. Коларско сврдло, Бачки Моноштор, 
прва половина 20. века.

Материјал: гвожђе. 
Димензије: 83 x 3.

Инв. бр. 12952.

89. Равњач за дрво, Бачки Моноштор, 
прва половина 20. века. 

Материјал: гвожђе, дрво. 
Димензије: 90 x 5.

Инв. бр. 12950.

90. Равњач за дрво, Бачки Моноштор, 
прва половина 20. века. 
Материјал: гвожђе, дрво.  
Димензије: 83 x 3.
Инв. бр. 12951.
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ЕСНАФСКИ ПРЕДМЕТИ

92. Еснафска каса – лада, Апатин, 
18. век.
Материјал: дрво
Димензије: 47 x 49 x 63,5 цм. 
Приватна својина. 
Лада је припадала католичком 
чизмарском цеху из Апатина. 
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94. Печатњак, Апатин, 1773. 
Материјал: месинг.

Димензије: 13,2 x 3,8 цм.
Приватна својина. 

93. Печатњак, Апатин, друга половина 18. 
века.
Материјал: месинг.
Димензије: 10,2 x 3,1 цм.
Приватна својина. 

95. Вандровка, Нови Сад, 1836. 
година.
Материјал: хартија. 
Димензије: 10,3 x 16,9 цм.
Инв. бр. 8953.
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96. 
Занатлијска 
сведоџба о 
изученом 
папучарском 
занату, Нови 
Сад, 1882. година.
Материјал: 
хартија. 
Димензије: 
44 x 56 цм. 
Инв. бр. 1054.

97. 
Еснафско 

писмо 
чизмарског 

еснафа, Нови 
Сад, 1832. 

година. 
Материјал: 

хартија. 
Димензије: 

56 x 38,5 цм. 
Инв. бр. 363.
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Чарапе и обојци, као интегративни елемент народног одевања, готово да нису 
били предмет посебних истраживања наших етнолога.1 Ипак, већина стручних тек-
стова који описују народне ношње садрже и краћи одељак о овом аксесоару.

КОМ’ ОБОЈЦИ, КОМ’ ОПАНЦИ 

“Kом обојци, ком опанци. Kад се казује да ће се ко с ким 
побити или свадити, па ко буде јачи, или ко шта докопа. Ваља 
да су се негда двојица отимали око обуће, па је један уграбио 
обојке а други опанке.”

Вук Kараџић, Српскe народнe пословицe

Обојак је правоугаони комад тканог материјала који 
се обавијао око ногу. С обзиром на специфичан начин 
ношења, обојци су, у нашим крајевима, ношени уз тип 
опанака са дугим каишевима (сабранци и каишари). 
Улога дугих каишева на опанцима је била да учврсте 
обојак за ногу. Обојцима се: „Увија (...) цело стопало и 
нога до листова. Преко обојака на стопалу су се пре-
плитале „муке“, с једне ивице опанка на другу. Изнад 
стопала су се „муке“ обавијале око ноге све докле су до-
стизали обојци. „Муке“ су се завршавале кукицама и 
њима су се причвршћивали за обојке. Опанци са обој-
цима су се више носили зими. “2 

Историја обавијања ногу комадом тканине сеже у 
далеку прошлост и због једноставности своје форме 
предходи чарапама. Ова врста заштите за ноге, која 

1  Неколико текстова се бави чарапама, обућом или плетењем: Милица Миронова, „Народно плетиво“, Гласник Ет-
нографског музеја у Београду, књ. 3, Београд 1928; Милан Ж. Павловић, „Наша народна обућа“, Гласник Етнограф-
ског музеја у Београду, књ. 2, Београд 1926; Bratislava Vlaić-Krstić, „Ukrasne tehnike na vunenim predmetima u Istočnoj 
Hercegovini”, Glasnik Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu, Etnologija, ns. sv. XXII, 1967; Видосава и Светозар Поповић, 
„Орнаменти на двопређним чарапама у тимочкој крајини“, Развитак, март-април бр. 5, Зајечар 1975; Видосава и 
Светозар Поповић, „Техника плетења и орнаменти на климентским двопређним чарапама“, Рад XX конгреса са-
веза удружења фолклориста Југославије, Нови Сад 1973; Снежана Шапоњић-Ашанин, Чарапе и назувице (каталог 
изложбе), Народни музеј Чачак : Чачак 1996; Сашка Велкова, Чарапе Пирота и околине (каталог изложбе), Музеј 
Понишавља : Пирот 2004; Вјера Медић, У рукавицама (каталог изложбе), Етнографски музеј : Београд 2007.

2 Радулка Марковић, „Стара српска народна ношња у Северном Банату“, Гласник етнографског института САНУ 
I, 1-3 Београд 1952, 464.

• Момци у свечаној зимској ношњи, 
Брањин Врх, Барања, Хрватска, 
1905. Фото: Радивој Симоновић
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је у Војводини и блиским гео-
графским крајевима позната 
под називом обојак3 (румунско 
становништво га назива obeie), 
егзистирала је као део тради-
ционалне одеће до прве поло-
вине 20. века међу становни-
штвом карпатско-балканског 
порекла – Србима, Румунима 
Банаћанима, Шокцима-Хрва-
тима. Извори, везани за оде-
вање граничара Војне границе, 
говоре нам о томе да су обојци 
били део униформе оних Гра-
ничара, чије одевање Десанка 
Николић сврстава у тип панон-
ско-земљорадничке ношње, а 
која се носила на просторима 
који су обухватали Славонију, 
Срем и Банат.4 Такође, Вук Ка-
раџић у свом Рјечнику, напо-
миње, да се за разлику од Босне 
и Херцеговине и Србије „по 
Сријему, по Бачкој, по Банату 
и по Мачви завијају шареним 
обојцима (мјесто чарапа)“5 Је-
дан путник који је 1756. године 
боравио у Суботици, запажа да 
се становништво већ носи „по 
мађарски“, „... само уместо чи-
зама носе и зими и лети опанке испод којих, а изнад чакшира, обавијају сукно све 
до колена, које држе за највећи украс што су више шарени“6. Начин ношења опанака 

3 Милан Ж. Павловић, „Наша народна обућа“, Гласник Етнографског музеја у Београду бр. 2, Београд 1926, 67.
4 Десанка Николић, Одевање граничара Војне крајине у XVII и XIX столећу, Српска академија наука и уметности : 

Београд 1978, 164.
5 Вук Стефановић Караџић, Српски ријечник, Београд 1898, 446.
6 Душан Ј. Поповић, Срби у Војводини, Књ. 2, Матица српска : Нови Сад 1990, 252.

• Рајко Радојев демонстрира начин обавијања обојака, Крушчица, 
Банат, 1950. Фото: Рајко Николић

• „Граничарски обојци“, Орловат, Банат, Срби, почетак 20. века. 
Кат бр. 1
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са обојцима у Банату и Бачкој је присутан у ликовним изворима с почетка 19. века, 
као на пример на акварелима Јована Пачића и Франца Јашкеа.7 

У контексту значења обојака у идентитету заједнице, занимљиво је запажање 
М.С. Филиповића, који наводи да су обојци које су носили Граничари у Банату, 
„милитарски обојци“ били црвени, док су обојци изван Војне границе били бели.8 

Ову тврдњу, за сада не можемо ни да оповргнемо 
ни да потврдимо, осим што је евидентно да су у 
колекцији обојака у Музеју Војводине од 16 обо-
јака, њих 15 црвене боје. Такође, већина потиче 
из села која су припадала Војној граници, чак су 
обојци (кат. бр. 1) названи „граничарским обој-
цима“. Можда у прилог овој подели иде и податак 
да су у региону тзв. Великокикиндског диштрик-
та, који није био део Војне границе, ношени бели 
обојци.9

Знамо да су у Војводини обојке носили Срби, 
Румуни и шокачко становништво. Код Срба и 
Румуна мушкарци су носили обојке са опанци-
ма скоро до половине 20. века, док су их жене 
престале носити знатно раније. Др М. Малуцков 
напомиње да су Румунке замениле обојке чара-
пама још средином 19. века.10 Уз овај податак мо-
жемо додати и податак из инвентарног картона 
обојака из Сурдука у Срему, где је наведено да су 
обојци били део мушке ношње до 1925. године.11 

7 Јован Пачић, Ношње из Бачке: двадесет седам акварела с почетка XIX века (акварели бр. 6-10), Матица српска 
: Нови Сад, 1990; National-Kleidertrachen und Ansichten von Ungarn, Kroatien, Slawonien, dem Banat, Siebenburgen 
und der Bukowina. Nach der Natur Gezeichnet und Gestovhen von Franz Jasche (Tafel 61: Männer aus der Grenze im 
Banat), Wien 1821, http://www.kulturpool.at/plugins/kulturpool/showitem.action?itemId=124554832986&kupoContext
=default (приступљено: 13.07.2020)

8 Миленко С. Филиповић, „Различита етнолошка грађа из Јарковца (у Банату)“, Зборник Матице српске за дру-
штвене науке, Нови Сад 1955, 95.

9 Александар Стефановић, „Српска народна ношња у Диштрикту у другој половини 19. века“, Српске народне но-
шње у Војводини, ур. Миленко С. Филиповић, Матица српска : Нови Сад 1953, 76, 96, 97; Радулка Марковић, „Ста-
ра српска ношња у северном Банату“, Гласник етнографског института САНУ I, 1-2, Београд 1952, 464. Велико-
кикиндски диштрикт није био део Војне границе од 1774. године.

10 Mirjana Maluckov, Narodna nošnja Rumuna u jugoslovenskom Banatu, Vojvođanski muzej : Novi Sad 1973, 110.
11 Инвентарни картон 2153, (кат. бр. 6).

• Царуга Петру (рођ.1895) у свечаном оделу са 
опанцима и обојцима, Локве, Банат, 1967. 
Фото: Мирјана Малуцков



• Ношња сељака, вероватно српска. Јован Пачић, Ношње из 
Бачке: двадесет седам акварела с почетка XIX века, 
Матица српска : Нови Сад, 1990, акварел број 10.
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Сличан податак говори и о ношењу обојака код банатских Румуна до 1920-тих 
година.12

„Док су ношени обојци, нису ношене чарапе. Последњи који је у Јарковцу (Банат) 
носио обојке, још у годинама након Другог светског рата био је “чобанин деда Ика 
(Миливој) Дабић“.13 Обојке је (кат. бр. 1) носио Влајко Васиљев из Орловата (Банат) 
све до своје смрти 1944. године. На теренским фотографијама, насталим у другој 
половини двадестог века, код Срба и Румуна забележена је традиција ношења обо-
јака са опанцима као део зимске свечане ношње старијих људи.

Техника израде
Обојке су израђивале жене у домаћој радиности. У српским селима Јужног Сре-

ма, до Првог светског  рата, девојке су носиле „у дар“ приликом свадбе, најмање 6 
пари обојака14 који су били намењени мушким члановима нове породице. 

Обојци су ткани „у четири нити“, тзв. кепер ткањем, 15 на уском хоризонталном 
разбоју са четири нићанице. Кепер спада у древне технике, помоћу које се доби-
ја отпорна тканина са карактеристичним дијагоналним узорком.16 Такође, кепер је 
тканина која има лице и наличје, за разлику од тзв. обичног платна.17 Вуна је била и 
у основи и у потки обојка. Користила се тзв. „препредена“ вуна, која је била доста 
танка и чврста. Жене су и преле и ткале обојке, а у старија времена, до краја 19. века 
су и бојиле вуну природним бојама, која се тада називала „стрека“.18

Обојци су ткани као једно дугачко парче тканине, које се касније, када би дошло 
време за употребу, пресецало на пола, по краћој страни. Већина обојака у Збирци је 
широка између 50 и 60 цм. Ова мера се у ткалачком речнику ових простора назива-
ла „риф“, и она је означавала дужину основе код вунених тканина.19 Дужина обојка 
је била око 2 м, пре него што би био пресечен. 

12 Инвентарни картон 2933,обојци из Бегејаца(кат. бр. 14) и 4672 из Војводинаца (кат. бр. 13).
13 Миленко С. Филиповић, „Различита етнолошка грађа из Јарковца (у Банату)“, Зборник за друштвене науке бр. 11, 

Нови Сад 1955, 95.
14 Рада Јовичић, „Српска народна ношња у Јужном Срему”, Српске народне ношње у Војводини, ур. Миленко С. Фи-

липовић. Матица српска : Нови Сад 1953, 21.
15 Братислава Идвореан-Стефановић, Ткане структуре − преплетаји ткања: на основу текстилних збирки музеја 

у Војводини, Музеј Војводине : Нови Сад 2013, 82. 
16 „Weave, Twill“, у: Encyclopedia of Clothing and Fashion, vol. 3; ed. Valerie Steel, 419.
17 Исто. 
18 Рајко Николић, „Шајкашка народна ношња“, Српске народне ношње у Војводини, ур. Миленко С. Филиповић, Ма-

тица српска : Нови Сад 1953, 58.
19 Рада Јовичић, „Српска народна ношња у Јужном Срему”, Српске народне ношње у Војводини, ур. Миленко С. Фи-

липовић, Матица српска : Нови Сад 1953, 21. 
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У изложеној колекцији се чува 15 обојака, углавном у пару, али има и четири не-
пресечена. Два непресечена обојка (кат. бр. 4, 6) имају на средини, дуж уже стране, 
урађена по два реда покрстице. То нам указује на начин обележавања места на коме 
ће обојак бити пресечен, пре ношења. На неким примерцима обојака постављањем 
нити друге боје само на једну страну основе, ткањем је добијана пруга уз једну од 
дужих ивица обојка (кат. бр. 1, 2, 3, 7, 8, 9). Ова линија је означавала ону страну 
обојка која се увијала око самог стопала.20 Када се поцепају обојци се нису крпили 
већ парали, па се иста пређа користила за ткање новог пара обојака. Податак из селâ 
Јужног Срема говори да су летњи обојци ткани од кудеље, али у Збирци народних 
ношњи Музеја Војводине се не налазе овакви примерци.21

Међу изложеним примерцима, 
али и у самој колекцији, преовла-
ђују обојци који су припадали ру-
мунском становништву. Има их 
укупно десет. Три пара потичу из 
српских кућа у Банату и један обо-
јак уцело је из Сурдука у Срему. 
Једини пар обојака од беле вуне је 
из Зрењанина. Један непресечени 
обојак је набављен из барањског 
села Дубошевица које је насељено 
шокачким становништвом.22 По-
делу обојака смо извршили према 
техници израде, која истовремено 
одражава и начин њиховог укра-
шавања. Наиме, основни украс на обојку је линија у другој боји вуне. Као што је 
већ речено, код свих обојака у Збирци основна боја је црвена, док су линије пости-
зане на различите начине. Навећи број примерака има линије добијене уткивањем 
у потку, те смо то одредили као први тип. Остала два типа су мало компликованије 
варијације кепер ткања. Наиме, обојци са каро узорком имају “више сложених боја, 
како у основи, тако и у потки“23. Равномерним преплитањем нити основе и потке 

20 Бора Лунгин-Максимовић, „Народна ношња банатских Хера“, Банатске Хере, ур. Миленко С. Филиповић, Војво-
ђански музеј : Нови Сад 1958, 199.

21 Исто, 21
22 У инвентарном картону 1028 из Дубошевице у Барањи наилазимо на податак да су се обојци у боји звали увек 

шаренци, док су обични обојци од небојене вуне називани обојци (кат. бр. 4).
23 Б. Идвореан-Стефановић, нав. дело, 86.

• Обојци - obelie, мушки, 2 ком., Владимировац, Банат, Румуни, 
1900. Кат. бр. 7.
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добијамо овај познати узорак. Типично румунски је трећи тип обојака, где се ефе-
кат пруга добија разнобојним нитима основе, док је потка, која је овде увек црвена, 
готово невидљива. На овај начин су ткане и румунске прегаче у двопрегачном типу 
банатске ношње.24

Знамо да су обојци у сремским граничарским селима били од црвене вуне са пру-
гама различитих боја.25 Румунски обојци, као и обојци банатских Срба, такође су 
имали као доминантну боју црвену, у комбинацији са пругама у више различитих 
боја.26 У Збирци се налазе три пара обојака из граничарских места Јужног Баната у 
коме живи српско становништво. Сва три пара су црвене боје, са уским црним пру-
гама.27 Једини српски обојци из Срема, из граничарског села Сурдук су, пак, ткани у 
црвено-белој комбинацији. Код обојака румунског становништва смењују се, углав-
ном, исте комбинације боја. Осим доминантне црвене, остале боје су зелена, жута, 
црна или плава. У суштини, једино румунски обојци, којих је далеко више, показују 
разноликост у бојама и начину изведбе кепера. М. Малуцков сматра да је оваква 
разноликост последица, не толико регионалног утицаја, колико особина досељених 
група Румуна, јер обојци спадају у старију одевну традицију коју су временом поти-
снуле чарапе.28

Обојци каталошки бр. 9, које је ткаља Стана Цвејић из Зрењанина, ткала за по-
требе Војвођанског музеја 1953. године, једини су бели обојци у целој Збирци. Ови 
обојци ткани у техници кепера поткиног лица израђени су по наруџби тадашњег 
директора Војвођанског музеја, етнолога Рајка Николића.29 Николић је, истражу-
јући ношње Срба у шајкашкој области у Бачкој, забележио да су бели обојци били 
уобичајени у овом крају, уз напомену да су „понеки људи у Ковиљу и Каћу носили и 
шарене обојке „као Србијанци“.30 С обзиром да немамо податке о српским обојцима 
у околини Зрењанина, али знaмо за Николићеву везу са Шајкашком, можемо прет-
поставити да је овом поруџбином покушао да систематски попуни доста оскудну 
колекцију.

24 Катарина Новаковић, „Кецеља (прегача) – развој, значење функција“, Рад Музеја Војводине бр. 39: Нови Сад, 268.
25 Рада Јовичић, нав. дело, 21.
26 Mirjana Maluckov, Narodna nošnja Rumuna u jugoslovenskom Banatu, Vojvođanski muzej : Novi Sad 1973, 113; Вера 

Милутиновић, „Српска народна ношња у околини Вршца“, Српске народне ношње у Војводини, ур. Миленко С. 
Филиповић, Матица српска : Нови Сад 1953, 113.

27 Кат. бр. 1 и 2.
28 Mirjana Maluckov, нав. дело, 113.
29 Инв. картон 1267; Братислава Идвореан-Стефановић, нав. дело, 84.
30 Рајко Николић, „Шајкашка народна ношња“, у: Српске народне ношње у Војводини, ур. Миленко С. Филиповић, 

Матица српска : Нови Сад 1953, 67-68.
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1. „Граничарски обојци“, мушки, 2 
ком., Орловат, Срби, почетак 20. века
Материјал: вуна црвене и црне боје, пређа је 
бојена у Перлезу код фарбара.
Техника: кепер поткиног  лица.
Основа: две нијансе црвене вуне.
Потка: неизменично по два реда црвене, 
црне и наранџасте (жуте) вуне.
Ткаља: Васиљев Зорка, рођ. Сремац
Димензије: 115 х 60 цм / 113 х 62 цм.
Инв. бр. ЕО 73

2. Обојци, мушки, 2 ком., Избиште, Банат, 
Срби, 1918.

Материјал: вуна црвене, црне и тамно браон 
боје.

Техника: кепер основиног лица.
Основа: од црвене вуне, а на једном крају 

основе неизменично су усниване по две 
нити тамно браон и црвене вуне.

Потка: неизменично четири црвене и две 
црне нити.

Ткаља: Даница Бранков
Димензије: 111,5 х 54,5 цм. / 102 х 55,5 цм.

Инв. бр. ЕО 401

3. Обојци, мушки, 2 ком., Крушчица, 
Банат, Срби, почетак 20. века.
Материјал: вуна црвене и црне боје.
Техника: кепер поткиног лица. 
Основа: црвена вуна, на једном крају 
усноване три црне пруге. 
Потка: неизменично по 4 реда црвене и 2 
реда црне вуне.
Димензије: 123 х 59 цм / 120 х 59 цм.
Инв. бр. ЕО 662

КАТАЛОГ 
ОБОЈЦИ СА ЛИНИЈАМА У ПОТКИ
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6. Обојци, мушки, непресечени, Сурдук, 
Срем, Срби, 1900.
Материјал: црвена вуна и кудеља.
Техника: кепер ткање поткиног лица.
Основа: црвена вуна.
Потка: тринаест редова црвене вуне се 
смењује са два реда кудељне нити.
Ткаља: Деса Војводић
Димензије: 239 х 55 цм.
Инв. бр. ЕО 2153

5. Обојци (obelie), мушки, 2 ком, Ечка, 
Банат, Румуни, око 1940.

Материјал: вуна црвене, црне, плаве, жуте и 
зелене боје.

Техника: кепер  поткиног лица.
Основа: црвена вуна.

Потка: неизменично 6 редова црвене са по 
два реда осталих боја.

Ткаља: Ана Станчу
Димензије: 120 х 57 цм / 115 х 58 цм.

Инв. бр. ЕО 2021

4. Обојци „шаренци“, мушки, 
непресечени, Дубошевица, Барања, Шокци/
Хрвати, 1905.
Материјал: вуна црвене, зелене, беле, 
љубичастe и жуте боје.
Техника: кепер поткиног лица. 
Основа: црвена танко упредена вуна.
Потка: смењују по четири црвене пруге са по 
две пруге у осталим бојма.
Ткаља: Катица Керварић
Димензије: 187 х 53 цм.
Инв. бр. ЕО 1028
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9. Обојци (obelie), мушки - дечији, 2 ком., Локве, Банат, 
Румуни, 1930.
Материјал: танко упредена вуна црвене, црне, жуте, плаве, 
зелене боје и срмена нит.
Техника: равномерни кепер са једнако видљивим нитима 
потке и основе.
Основа: црвена вуна, уз једну ивицу је основа од срмене нити.
Потка: смењују се по четири нити црвене вуне са по две нити 
од осталих боја.
Ткаља: Наталија Тапалага 
Димензије: 101 х 42 цм/ 99 х 41 цм. 
Инв. бр. ЕО 4346

8. Обојци (obelie), мушки, 2 ком, Локве, Банат, Румуни, 1930.
Материјал: танко упредена вуна црвене, беле,  црне, жуте, плаве, зелене боје.

Техника: равномерни кепер са једнако видљивим нитима потке и основе.
Основа: црвена вуна, уз једну ивицу је основа од беле вуне.

Потка: смењују се по четири нити црвене вуне са по две нити од осталих боја.
Ткаља: Наталија Тапалага 

Димензије: 134 х 59 цм/ 134 х 59 цм. 
Инв. бр. ЕО 4345

7. Обојци (obelie), мушки, 2 ком., Владимировац, 
Банат, Румуни, 1900.
Материјал: танко упредена вуна тамно црвене, црвене, 
беле, зелене, плаве и црне боје. Индустријска вуница 
наранџасте, зелене, плаве, жуте, љубичасте и беж боје.
Техника: кепер ткање поткиног лица, вез уз једну ивицу.
Основа: тамно црвена вуна, уз једну ивицу бела вуна.
Потка: смењују се шире пруге тамно црвене и црвене 
боје са уским пругама осталих боја. 
Димензије: 97 х 60 цм. 
Инв. бр. ЕО 3750

10. Обојци, мушки, 2 ком., Зрењанин, Банат, Срби, 1953.
Материјал: бељена вуна.

Техника: кепер ткање поткиног лица.  
Ткаља: Стана Цвејић радила за Војвођански музеј.

Димензије: 105 х 52  цм/ 102 х 56 цм.
Инв. бр. ЕО 1267
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13. Обојци (obelie), мушки, нерасечени, 
Бегејци (Велики Торак), Банат, Румуни, 1910.
Материјал: танко упредена вуна црвене, црне, 
зелене и природна боја вуне.
Техника: равномерни кепер са једнако 
видљивим нитима потке и основе чиме је 
добијен каро узорак.
Основа: црна и бела вуна.
Потка: неизменичне линије од по четири нити 
црвене, црне и зелене вуне. Бела вуна са по две 
нити служи као 
Димензије: 281,5 х 57 цм. 
Инв. бр. ЕО 4672

12. Обојци (obelie), мушки, 2 ком., Ечка, 
Банат, Румуни, 1910.

Материјал: танко упредена вуна црвене, 
зелене, црне и беле боје.

Техника: равномерни кепер са једнако 
видљивим нитима потке и основе чиме је 

добијен каро узорак.
Основа: смењују се шире пруге црвене 

боје са зеленим и црним пругама које су 
оивичене белом бојом.

Потка: црвена боја преовлађује, али су 
равномерно распоређене црне и беле линије.

Димензије: 127,5 х 63 цм / 128 х 63 цм. 
Инв. бр. ЕО 4138

11. Обојци (obelie), мушки, 2. Ком., Ечка, 
Банат, Румуни, 1873.
Материјал: вуна црвене, мрке и зелене боје и 
памук.
Техника: равномерни кепер са једнако 
видљивим нитима потке и основе чиме је 
добијен каро узорак.
Основа: преовлађује црвена боја, неизменично 
линије црне и зелене оивичене белом.
Потка: шире пруге црвене се смењују са по две 
неизменично проткане црне и беле пруге.
Димензије: 127 х 60,5 цм / 122,5 х 61 цм.
Инв. бр. ЕО 1134

ОБОЈЦИ СА КАРО УЗОРКОМ
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15. Обојци (obelie), мушки, непресечени, 
Уздин, Банат, Румуни, 1915.

Материјал: танко упредена вуна природне 
боје, црвене, зелене и црне боје.

Техника: кепер основиног лица. Добијен је 
ефекат вертикалних пруга.

Основа: бела вуна, црвена, црна и тамно 
зелена вуна.

Потка:  бела, црвена, црна и тамно зелена.
Ткаља: Дамјанка Крецу
Димензије: 220 х 58 цм. 

Инв. бр. ЕО 4147

14. Обојци (obelie), мушки, 2 ком., 
Војводинци, Банат, Румуни, 1890.
Материјал: танко упредена вуна црвене, 
тамно плаве, зелене и беле боје.
Техника: кепер основиног лица. 
Основа: једну половину обојка чине црно-
беле пруге, у другој се смењују шире црвене 
пруге са зеленим и црно-белим пругама.
Потка: црвена вуна.
Димензије: 103 х 48 цм / 101 х 48. 
Инв. бр. ЕО 2933

ОБОЈЦИ СА ПРУГАМА У ОСНОВИ

16. Обојци (obelie), мушки, 1 ком., 
Војводинци, Банат, Румуни, око 1900.
Техника ткања, боје основе и потке су исти 
као код каталошког броја 14
Материјал: танко упредена вуна црвене, 
тамно плаве, зелене и беле боје.
Техника: кепер основиног лица. 
Основа: једну половину обојка чине црно-
беле пруге, а сама ивица има зелене нити. На 
другом делу основе се смењују шире црвене 
пруге са зеленим и црно-белим пругама.
Потка: црвена вуна.
Димензије: 149 х 47 цм. 
Инв. бр. ЕО 8447
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ЧАРАПЕ

„Залуду прелиставате збирке народних песама, нећете наћи спомена о чарапи. 
Песници, који су тако одушевљено певали о богатству народне ношње и описивали 
поједине делове њезине, нису запазили чарапу“31

За разлику од обојака, чарапе су и данас при-
сутан аксесоар у нашем свакодневном одева-
њу. Практичност чарапе се огледа у томе што се 
лако навлачи на ногу и својим обликом је прати. 
Можемо разликовати три основна дела чарапе: 
грло, стопало и пету.32 Иако се плете из једног 
комада сваки од делова има своје особености у 
изради. 

Настанак чарапе као одевног предмета, али 
и настанак саме технике израде остаје у магли 
прошлости, јер нема много сачуваних матери-
јалних остатака. Најстарије познате чарапе су 
датоване у период између 4. и 5. века н. е. Оне 
су пронађене у грчком монашком центру у цен-
трaлном Египту.33 Ове чарапе су плетене помоћу 
једне игле, древном техником о којој ће касније 
бити речи. Ипак, сматра се да је плетење чарапа 

познатом методом помоћу две до пет игала дошло до Европе са Маварским осваја-
њем Шпаније у 7. веку,34 да би постало распрострањен занат у Европи у 13. веку.35 

Основни материјал за израду чарапа одувек је била вуна. Свилене чарапе носили 
су припадници европског племства током средњег века и ренесансе. Производња 
је била ручна. Занимљиво је да се није плело иглама, већ на некој врсти рама, те да 
је прво било развијено плетење у круг.36 Револуцију у плетење уноси изум Енглеза 
Вилијама Лија, који је  1589. године изумео машину за штрикање, односно рам за 
штрикање на коме се плело само равно, те су чарапе накнадно спајане.37 Ипак, овај 

31 Милица Миронова, „Народно плетиво“, Гласник Етнографског музеја у Београду, књ.3, Београд 1928. 20.
32 Снежана Ашанин разликује грло чарапе – доњи, средњи и горњи део и приглавак који дели на прсте, стопало и 

пету. Снежана Шапоњић-Ашанин, Чарапе и назувице,.Народни музеј Чачак, 1996, каталог изложбе, 8.
33 Apryl Zarfos Anderson, History of Knitting: The Paradox in a Pair of Socks, 1. https://www.academia.edu/11185176/

History_of_Knitting_The_Paradox_in_a_Pair_of_Socks, (преузето 20.7.2020).
34 „Stockings, women’s“, у: Encyclopedia of Clothing and Fashion, vol. 3; ed. Valerie Steel, 223.
35 Isto, 223.
36 Judy Brittain, Enciklopedija ručnih radova, Mladost : Zagreb 1980, 13.
37 „Stockings, women’s“, у: Encyclopedia of Clothing and Fashion, vol. 3; ed. Valerie Steel, 223.

• Жена плете чарапу, Стара Пазова, Срем, 1961. 
Фото: Мила Босић.
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изум је омогућио да се сви плетени одевни предмети производе брже и у већим 
количинама.

Плетење чарапа у Војводини је делимично спадало у занатску радиност штри-
кера, али и у домаћу радиност жена. На пример, сазнајемо да Српкиње у околини 
Сремске Митровице: “… саме нису дуго знале да плету“,38 те су у овом крају чарапе 
куповане од штрикера. Рада Јовичић наводи да су се опанци каишари са обојцима 
носили у Јужном Срему до 1900. године, када се појављују капичари и чарапе.39Са 
друге стране, забележено је да су половином 20. века жене у селима банатских Хера 
(јужни Банат) веома много плеле, и то чарапе „плетенке“ и патике „натикаче“. Ча-
рапе су плеле са пет игала, а натикаче кукицом.40 Слично је било и у селима у око-
лини Сомбора, где су жене познавале различите мустре за украшавање грла чарапе, 
а плеле су и мушке и женске чарапе.41Словакиње у Бачкој су куповале чарапе код 
штрикера, док су у појединим местима Баната и Срема развиле властити стил у 
штрикању женских чарапа.42 Штрикањем43 су се углавном бавили мушкарци, који 
су се у Западној Европи удруживали у цехове заједно са ткачима.44 Ово је значајно и 
за Војводину зато што су и овде занатлије – штрикери, махом мушкарци, по наруџ-
бини израђивали чарапе, и друге одевне предмете на раму за штрикање, тј. штри-
керској машини. Дакле, у Војводини је био доста распрострањен штрикерски занат, 
којег тек треба проучити. Овај занат, чије име потиче из немачке речи Stricken (пле-
тење, срп.), вероватно је распрострањен са досељавањем становништва из средње 
Европе током 18. века. Занимљив је опис једног типа штрикерских чарапа које су 
жене носиле у околини Сомбора: „Зими су носили ваљане чарапе од вуне: биле су 
ваљане да би биле јаче. Такве чарапе су израђивали „штрикери“, плели су их маши-
ном, па су после ваљане, тако да су биле дебеле и нису се могле парати. Такве чарапе 
почеле су се носити почетком 20. века.“45Када се говори о купљеним штриканим 
чарапама обично се наводе као занатлије Немци – Швабе.46 

38 Јелена Ђекић, „Српска народна ношња у околини Сремске Митровице“, у:  Српске народне ношње у Војводини, ур. 
Миленко С. Филиповић. Матица Српска : Нови Сад 1953, 14.

39 Јовичић, 22
40 Загорка Марковић, „Предење и ткање“, у: Банатске Хере, Војвођански музеј : Нови Сад 1958, 142.
41 Софија Димитријевић, „Српска народна ношња у Сомбору и околини“, у: Српске народне ношње у Војводини, ур. 

Миленко С. Филиповић. Матица Српска : Нови Сад 1953, 51, 55.
42 Mila Bosić, Narodna nošnja Slovaka u Vojvodini, Vojvođanski muzej : Novi Sad 1987, 120-121.
43 У тексту се равноправно користе словенски израз плетење и немачки штрикање, јер су оба распрострањена у 

Војводини. Ипак, трудили смо се да термин штрикање користимо за технолошки напреднији начин плетења у 
оквиру заната.

44 Judy Brittain, нав. дело, 12.
45 Софија Ч. Димитријевић, нав. дело, 51
46 Јелена Ђекић наводи: „Носиле су обојке или дебеле вунене чарапе купљене код ’штрикера’ који је био ’Шваба’, јер 

саме нису знале дуго да плету”(овај податак се односи на српска села у околини Сремске Митровице), нав. дело, 
14.



• Ношња Немаца и Француза. Јован Пачић, Ношње из 
Бачке: двадесет седам акварела с почетка XIX века, 
Матица српска : Нови Сад, 1990, акварел број 25.
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У народној традицији, као уосталом и у свакодневном одевању, можемо јасно ра-
зликовати женске од мушких чарапа. Наиме, женске чарапе су на ободу грла имале 
или уплетену узицу којом су се причвршћивале око ноге или само гајку, кроз коју 
је могуће провући узицу или канап. Мушке чарапе су нешто краће од женских и у 
Војводини су их често носили тако што су увлачили сукнене чакшире у њих. На тај 
начин био је видљив украс са грла чарапе.

Такође, разликујемо свакодневне од свечаних чарапа које су, наравно, више 
украшене.

Нешто о развоју плетачког алата и техникама израде 
чарапа
Сматра се да се прво плело прстима. Дуго времена се за плетење у Европи ко-

ристио тзв. оквир за плетење са клиновима на које су се наметале петље. Њега су 
употребљавали професионални плетачи чак до 19. века. Оквири за плетење су били 
различитог облика, а за скидање петљи се користила игла са кукицом. 47

Наравно, данас су основни алат за плетење игле са зашиљеним врхом и ваљка-
стим телом. Плетење чарапа помоћу пет игала изводи се „… тако да се на четири 
игле намичу очице а петом се иглом плете. Како се која игла попуни долази до сме-
њивања сваке наредне игле што омогућава кружно обликовање одјевног предме- 
та.“48 Вјера Медић плетење чарапа помоћу пет игала сврстава у женске послове, за 
разлику од плетења једном иглом или куком, које је спадало у мушки посао.49

Старији начин плетења, који се развио у Скандинавији под називом nalbinding, 
али су материјални остаци нађени и у северној Африци, подразумева употребу јед-
не игле са ушицом и кратким комадом нити која се стално надовезује.50 Такође је 
забележен и код многих народа у Русији.51 Техника се може препознати по хоризон-
талним редовима плетива.

Плетење помоћу једне игле, забележено је код нас на просторима јужно од Саве 
и Дунава, а техника је позната под називом „поплет“ или „на поплет“.52 Чарапе и 

47 Judy Brittain, нав. дело, 13.
48 Вјера Медић, У рукавицама (каталог изложбе), Етнографски музеј : Београд 2007, 19.
49 Исто, 19.
50 „Knitting“, у: Encyclopedia of Clothing and Fashion, vol. 2, ed. Valerie Steel, 308; Judy Brittain, Enciklopedija ručnih radova, 

Mladost : Zagreb 1980.
51 Г. С. Mаслова, „Народная одежда русских, украинцев и белорусов“, Восточнославянский этнографический сбор-

ник, н.с., том XXXI, Академии наук СССР : Москва 1956, 716.
52 Bratislava Vlaić-Krstić, „Ukrasne tehnike na vunenim predmetima u Istočnoj Hercegovini”, Glasnik Zemaljskog muzeja 

Bosne i Hercegovine, Nova serija, Etnologija, sveska 22, Sarajevo 1967, 62-65; Снежана Шапоњић-Ашанин, неведено 
дело, 9.
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рукавице плетењем помоћу једне игле су израђивали пастири.53 Они су плели по-
моћу једне дрвене игле направљене од дрена. Игла је имала рупу на средњем делу 
кроз коју се провлачила вуна, касније ову иглу замењује кукица.54 Трагове оваквог 

начина плетења нашли смо на детаљима чарaпа из Ет-
нолошке збирке које су припадале климентском ста-
новништву у Срему. Наиме, ове чарапе носе изразиту 
особеност у укрaшавању, о чему ће бити речи касније. 
На свечаним примерцима мушких клименташких ча-
рапа наилазимо на неколико редова израђених техни-
ком поплета при врху грла чарапе, за које брачни пар 
Поповић употребљава назив двопређно рубено.55 На-
водно, архаични орнаменти који су овако добијани су 
се називали „бопчице“ и „потричарци“ (кат. бр. 4 - 6).56 
Шири украс, у виду стилизованих разнобојних ружа, 
рађен поплетом, налази се и на једном пару мушких 
румунских чарапа из Владимировца (кат бр. 12). 

У Војводини се плетење помоћу једне игле са куки-
цом јавља у изради шарених назувица и зепа код ве-

ћине етничких група.57 Кукица је напреднији алат од пљоснате игле са рупом, али је 
сама техника, судећи по литератури, архаичнија од плетења на пет игала. Чини се 
да је ова техника погодна за плетење у више боја, као и за извођење пете и прстију.

Техника плетења бесконачне нити помоћу 2 до 5 игала дошла је до Европе, нај-
вероватније са арапским освајањем Шпаније и до средњег века се, као што смо већ 
рекли, раширила по читавој западној Европи.58 Руси су чарапе плетене на пет игала 
називали немачке чарапе,59 што нам говори о продирању ове технике из Западне 
Европе. 

Најједноставнија дефиниција плетења помоћу више игала би била да је то изра-
да одевних и других текстилних предмета низањем петљи од једне дугачке нити, 
употребом две или више игала без ушице, које су зашиљене на оба краја.60 Плетиво 

53 Вјера Медић, нав. дело, 15-16.
54 Исто, 15.
55 Видосава и Светозар Поповић, „Техника плетења и орнаменти на климентским двопређним чарапама“, Рад XX 

конгреса савеза удружења фолклориста Југославије, Нови Сад 1973, 219.
56 Исто, 219.
57 Видети одељак Зепе у овом каталогу. 
58 “Stockings, women’s”, у: Encyclopedia of Clothing and Fashion, vol. 3, 223.
59 Г. С. Маслова, нав. дело, 716.
60 Judy Brittain, нав. дело, 12.

• Чарапе, мушке - свечане, пар, 
Хртковци, Срем, Клименти/Хрвати, 
почетак 20. века
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чине петље нанизане у хоризонталне редове који су спојени са онима испод себе и 
онима изнад чинећи тако издржљиву, али и флексибилну тканину.61 

Помоћу 5 игала чарапу је могуће исплести на два начина: од грла, што је чешће 
и од врхова прстију ка грлу, што је ређи и старији начин.62 У колекцији преовлађују 
чарапе плетене од грла, од врхова прстију плетене су само климентске чарапе. Уоби-
чајено је да се стопало чарапе плете тзв. глатким плетењем које подразумева израду 
само правих петљи, јер чарапа плетена у круг не захтева израду кривих петљи. Ова-
кво плетење назива се још и жерсеј бод.63 Пета се најчешће израђује истим, глатким, 
бодом, али је присутно и учвршћивање пете помоћу дуплог глатког бода, али и тзв. 
коптском методом64 која подсећа на бод пиринча. У колекцији се налази два пара 
типичних женских свечаних чарапа из Старе Пазове које су ушле у моду половином 
20. века. Пете на овим чарапама су израђене коптском методом, коју Словакиње на-
зивaју „ресељов“.65

Грло чарапе је највише украшено. Такође, на старијим примерцима чарапа отвор 
грла је био равно плетен, док је касније почела да се израђује ранфла комбинова-
њем правих и кривих петљи. Чарапе у колекцији смо поделили  с обзиром на начин 
плетења грла, јер се овде највише показује умеће плетиље. При овој подели смо се 
водили већ постојећим називима из домаће литературе,66 али и из литературе која 
се бави техникама плетења67. На овај начин смо желели да истакнемо значај технике 
израде у односу на опис украса који је често главни параметар у тумачењу текстила 
у етнологији. Чарапе смо поделили у следеће категорије:

• Двопређне – вишебојне чарапе; 
• Једнобојне са грлом плетеним свежњастим бодом68;
• Чарапе плетене у ранфли у једној или више боја;
• Штрикерске и глатко плетене чарапе;
• Памучне чарапе украшене чипкастим плетивом.

61 „Knitting“, у: Encyclopedia of Clothing and Fashion, vol. 2; ed. Valerie Steel, 308.
62 Сашка Велкова, Чарапе Пирота и околине (каталог изложбе) Музеј Понишавља : Пирот,2004, 1.
63 Judy Brittain, нав. дело, 18.
64 Термин који у Енциклопедији ручног рада користи Џуди Бритен, наглашавајући да је у питању метода која је пре-

узета са археолошких налаза коптских чарапа из 6. века н.е., 89.
65 Инвентарни картон 6360 ЕО ( кат. бр. 14). 
66 Видосава и Светозар Поповић, „Орнаменти на двопређним чарапама у тимочкој карајини“, Развитак, бр. 5, март-

-април, Зајечар 1975; Видосава и Светозар Поповић, „Техника плетења и орнаменти на климентским двопређним 
чарапама“, Рад XX конгреса савеза удружења фолклориста Југославије, Нови Сад 1973; Вјера Медић, У рукавицама 
(каталог изложбе), Етнографски музеј :  Београд 2007

67 Judy Brittain, нав. дело, 12 – 107.
68 Judy Brittain, нав. дело, 43.
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О Колекцији чарапа у Збирци народних ношњи Музеја 
Војводине69

Колекција чарапа у Збирци народних ношњи Музеја Војводине броји 47 чарапа 
(у пару и три појединачне) које припадају сеоском одевном инвентару. Ту је и шест 
пари белих памучних чарапа које припадају грађанском модном аксесоару с краја 
19. века. Колекција није сакупљана систематски, мада су неки њени делови настали 
као последица истраживања традиционалног одевања одређених етничких зајед-
ница, као нпр. Румуна, Словака и Климената. Ипак, могуће је и код овако оскудног 

материјала понегде пратити промене, развој и утицаје. 
Све нам оне говоре о одређеној епохи и техници укра-
шавања. Наравно, чарапе је могуће поделити с обзи-
ром на различите врсте маркера идентитета које у себи 
носе, на већ поменуте мушке и женске чарапе, те на 
свакодневне и свечане. Међутим, оно што се издваја у 
колекцији, ма колико оскудна била, јесте етнички и ло-
кални идентитет који посебно долазе до изражаја по-
ловином 20. века. Такође је могуће пратити и промене 
нестале с обзиром на место и време настанка чарапа.

Чарапе плетене од природне овчије вуне не носе са 
собом посебне идентитетске одлике. То можемо наслу-
тити на основу пет пари мушких чарапа које смо свр-
стали у групу једнобојних чарапа са грлом плетеним 
свежњастим бодом. Ту спада пар румунских чарапа из 
Банатског Новог Села и већа група чарапа из српских 
села Кусић и Крушчица, која спадају у тзв. херска села у 
јужном Банату (кат. бр. 20-23). Овде налазимо потврду 

о умећу плетења херских жена, коју смо већ поменули. Овај тип вунених чарапа је 
ношен тако што су чакшире увлачене у њих. Биле су део зимске гардеробе и носиле 
су се са више врста обуће: опанцима, папучама и дубоким ципелама.

У групу чарапа са препознатљивим етничким одликама можемо сврстати вели-
ку групу, архаичних, црно-белих вунених чарапа које су припадале етничкој групи 

69 У даљем тексту колекција.

• Радован Пејин (рођен 1879.) у 
свечаној зимској одећи, Сивац, 
Бачка, око 1900.
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Клименти у Срему (кат. бр. 3-11).70 Ове необичне чарапе су својевремено привукле 
пажњу етнолога и љубитеља чарапа.71 Оне су плетене од грубе вуне само у црној и 
„белој“ боји чиме је створен ефекат позитив/негатив. Чарапе за сваки дан су биле 
од природне беле вуне са црним орнаментом уплетеним уз отвор чарапе. Свечане 
чарапе млађих мушкараца и жена су израђене од црне вуне са веома необичним ор-
наментима распоређеним по целом видљивом делу чарапе, дакле рису и грлу. При-
метили смо да су бели орнаменти на овим чарапама рађени небељеним памуком, 
а не вуном. Њихова архаичност огледа се 
у начину плетења, које почиње од прсти-
ју. Такође, оне имају и ужу траку поплета 
близу отвора чарапе, који се ради старом 
техником помоћу једне игле. Орнаментика 
на чарапама Климената је веома необич-
на. Ткалац и Поповићи наводе различи-
те називе за ове орнаменте, али их нисмо 
успели повезати са самим орнаментима.72 
Ткалац, такође, наводи да је орнаментика 
на чарапама у вези са орнаментиком жен-
ских вунених кецеља, тзв. футгуњâ, које су 
се обавијале око доњег дела тела.73

Захваљујући истраживању словачке на-
родне ношње у Војводини које је вршила 
М. Босић, у колекцији има више пари сло-
вачких чарапа.74 Развој и промене можемо 
пратити на женским чарапама из Старе 
Пазове. Наиме, три пара ручно плетених 
чарапа с почетка 20. века израђене су од 
домаће овчије вуне (кат. бр 17-19). Плетене 

70 Крунослав Ткалац, „Народна ношња сремских Климената у Хртковцима и Никинцима“, Рад војвођанских музеја 
бр. 4, Нови Сад 1955, 115-139. Ради се о малој етничкој заједници, која се сада изјашњава као Хрвати. Њихово по-
рекло је из Малесије у Албанији. То су католички Албанци насељени у сремска села Никинци и Хртковци у време 
Велике сеобе Срба 1689. Као и Срби и они су постали граничари. Изгледа да су очували неке елементе ношње из 
своје постојбине до почетка 20. века.

71 Крунослав Ткалац, нав. дело, 126-127; Светозар и Видосава Поповић, „Техника плетења и орнаменти на чарапама 
у Срему“, Рад XX конгреса Савеза удружења фолклориста Југославије, Нови Сад 1973, 217-223.

72 Крунослав Ткалац, нав. дело, 127; Светозар и Видосава Поповић, нав. дело, 218.
73 Крунослав Ткалац, нав. дело, 127.
74 Mila Bosić, Narodna nošnja Slovaka u Vojvodini, Vojvođanski muzej : Novi Sad 1987.

• Млади климентски пар из Хртковаца, Срем, 1910. 
Фото Радивој Симоновић.
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су глатко, док се украс налази на задњем делу грла, вертикално, а у питању су разли-
чити типови плетеница. Ивица грла је посебно интересантна јер је плетена у виду 
чипкасте бордуре. Ове бордуре су имале различите, описне називе: pávin chvost – 
паунов реп, cibula – лук, lojtričkavo – мердевине итд.75 Овако украшене женске и 
мушке чарапе су ношене до половине 20. века, када словачка женска ношња до-

бија свој препознатљиви, локални – старопазовачки 
облик. Скраћивање широке сукње до изнад колена 
доводи до развоја новог типа чарапа (кат. бр. 13, 14)  
и обуће – „Nakon Drugog svetskog rata suknja je postala 
kraća, a čarape su postale vidljivije i izrađivale su se sa 
većom pažnjom. Obično su plave sa kapcama pri vrhu, 
koje se štrikaju od raznobojne vune i koje su dekorisane 
bogatom ornamentikom“76 , а носе се искључиво са 
плитким плетеним зепама, тзв. панћушки са вели-
ким машнама које подсећају на балетанке. Најзна-
чајнији украс на новим чарапама, које су увек там-
не боје – црне или тегет, јесте ранфла коју називају 
pártica и орнамент у облику ружиног венца. Парти-
ца се ради комбинованом техником смене две боје и 
комбиновањем правих и кривих петљи. Понекад су 
партицу радиле жене вичне плетењу, а власница би 
затим сама завршила чарапу равним бодом. М. Бо-
сић напомиње да су овај тип чарапа Словакиње при-
миле под утицајем ношњи из околине Београда, где 
су често ишле да раде по кућама.77 Могуће је да цвет-
ни украс има визуелне сличности са новијим типом 

чарапа из Шумадије и околине Београда.78 
Још један локални тип чарапе су опет словачке женске чарапе, овог пута, из Па-

дине у Банату (кат. бр. 27 – 29). Све су настале половином 20. века. За разлику од 
свих осталих чарапа у колекцији грло падинских чарапа је плетено на две игле, а 
затим сашивено и доплетено уз стопало. Карактерише их измена боја вуне у хори-

75 Исто, 120.
76 https://www.virtuelnimuzejpazova.rs/etnografski-predmeti/odevanje/slovacka-narodna-nosnja, 

(приступљено: 29. марта 2020).
77 Mila Bosić, нав. дело, 121.
78 Снежана Шапоњић-Ашанин, нав. дело, 8.; Љиљана Гавриловић, Биљана Миленковић-Вуковић, Снови о прошло-

сти и традицији: Олга Бенсон (каталог збирке), Етнографски институт САНУ : Београд 2019. 

• Девојка из Старе Пазове у савременом 
костиму. Захваљујемо Миливоју 
Ковачевићу на уступљеној 
фотографији.
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зонталним линијама и плетењем „у ранфли“79 тј. смењивањем правих и кривих пе-
тљи. У овом случају добијен је вертикални таласасти узорак тако што се две криве 
петље замењују једном правом у сваком другом реду. М. Босић наводи да су пруга-
сте чарапе ношене сваки дан, за разлику од белих или црних које су биле свечане. 
Такође, било је могуће разликовати из ког банатског места је жена на основу пруга 
на чарапама.80Пар белих кончаних чарапа из суседне Ковачице плетене су на потпу-
но исти начин на штрикерској машини (кат бр. 40) . Ово нас наводи на закључак да 
су можда и падинске чарапе рађене од стране штрикера, али немамо податке о томе.

Занимљивa је појава ношења тзв. камашни – доколеница без стопала уз једну вр-
сту дубоких мушких ципела – цокула (кат. бр. 
45 – 48). Камашне у колекцији су плетене од 
вештачке свиле на кружној штрикерској ма-
шини. Техника израде је тзв. жакар плетиво. 
Ова врста плетива је настала као имитација 
жакар ткања чиме се добијао ефекат дамаст-
ног узорка. Ове камашне су 40-тих година 20. 
века носили Румуни Банаћани тако што су у 
њих упасивали широке беле гаће81, а на нога-
ма имали цокуле.

Последњу групу у колекцији чине женске 
чарапе из грађанског одевног репертоара с 
краја 19. века (кат. бр. 49 – 54). Доста су дугач-
ке, те прекривају колена, а плетене су од бе-
љене памучне нити. Посебан украс на њима је 
предњи део и отвор који су рађени техникама 
штрикане чипке. Компликоване плетачке технике којима се израђује чипка разви-
ле су се у 19. веку међу припадницама виших друштвених слојева, који су на овај 
начин употпуњавале своје слободно време. Штампање књижица са упутствима за 
плетење раширила је ову радиност по свету,82 те је она стигла и до дама у војвођан-
ским градовима с краја 19. века.

79 Снежана Шапоњић-Ашанин, нав. дело, 7.
80 Mila Bosić, нав. дело, 121.
81 Mirjana Maluckov, нав. дело, 66.
82 Judy Brittain, нав. дело, 13.

• Девојке из Ковачице у свечаној ношњи. 
Фолклорни фестивал у Ковачици 1976. године. 
Фото. М. Босић.
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1. Чарапа, женска, 1. ком., Мартинци, Срем, Срби, крај 19. века.
Материјал: вуна црне боје, орнамент роза, зелена.
Техника: глатко плетење на 5 игала са уплетеним разнобојним 
ружама. Хеклан отвор.
Димензије: дуж. грла: 21 цм; штрина грла: 15 цм; дуж. стопала: 23 
цм.
Инв. бр. ЕО 88

КАТАЛОГ 

ДВОПРЕЂНЕ ЧАРАПЕ

Плетење двопређних чарапа било је веома распрострањено на Балканском полу-
острву. Није у питању посебна техника плетења, већ употреба две или више разно-
бојних вунених нити чијом се изменом добија орнамент по целој површини чарапе. 
Осим лепоте, уплитањем више нити чарапе постају трајније.1 У литературу су на-
зив двопређне чарапе увели Видосава и Светозар Поповић, који су сакупљали овај 
тип чарапа у источној Србији, а прихвата га и Вјера Медић.2 Други назив за чарапе 
израђене овом техником су чарапе плетиваре у Западној Србији или стокончанице 
у Васојевићима. 3 Ова техника изискује концентрацију плетиље у бројању петљи и 
смени боја нити. У нашој колекцији, поред  девет климентских чарапа са архаичним 
геометријским орнаментима, налази се још неколико чарапа на којима је највише 
заступљен мотив руже.

1 Вјера Медић, нав, дело, 20
2 Видосава и Светозар Поповић, „Орнаменти на двопређним чарапама у Тимочкој крајини“, Развитак, бр. 5, март-

-април, Зајечар 1975, 80-89.
3 Снежана Шапоњић-Ашанин, нав. дело, 7.
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4. Чарапе, женске – свечане, пар, Хртковци, 
Срем, Клименти/Хрвати, почетак 20. века.
Материјал: домаћа вуна црне и беле боје.
Техника: глатко плетење на 5 игала са уплетеним 
белим геометријским орнаментима по предњем 
делу стопала и доњем делу грла. Уплетени канапи 
од вуне, за везивање око ноге (102 цм).
Димензије: дуж. грла: 28 цм; штрина грла: 14 цм; 
дуж. стопала: 22 цм 
Инв. бр. ЕО 1120

3. Чарапе, мушке – свакодневне, пар, Хртковци, Срем, 
Клименти/Хрвати, почетак 20. века.

Материјал: домаћа вуна беле и црне боје.
Техника: глатко плетење на 5 игала са уплетеним црним 

орнаментом дуж горње ивице.
Димензије: дуж. грла: 21 цм ; штрина грла: 14 цм; дуж. 

стопала: 23 цм
 Инв. бр. ЕО 1119

2. Чарапе, женске, пар, Бачки Моноштор, 
Бачка, Шокци/Хрвати, крај 19. века.
Материјал: отворено плава и тамнозелена вуна, 
орнамент од розе, црне и жуте вуне. 
Техника: глатко плетење на пет игала са утканим 
неизменичним редовима црних и жутих ружа 
између којих је жута цика-цак линија.
Димензије: дуж. грла: 28,5 цм; штрина грла: 15 
цм; дуж. стопала: 20 цм.
Инв. бр. ЕО 390
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7. Чарапе, женске – свечане, пар, Хртковци, 
Срем, Клименти/Хрвати, почетак 20. века.
Материјал: домаћа вуна црне и беле боје, бели 
памук.
Техника: глатко плетење на 5 игала са уплетеним 
белим геометријским орнаментима по предњем 
делу стопала и доњем делу грла.
Димензије: дуж. грла: 28 цм; штрина грла: 17 цм; 
дуж. стопала: 23 цм.
Инв. бр. ЕО 1245

6. Чарапе, мушке – свечане, пар, Хртковци, Срем, 
Клименти/Хрвати, почетак 20. века.

Материјал: домаћа вуна црне и беле боје, бели памук. 
Техника: глатко плетење на 5 игала са уплетеним 
белим геометријским орнаментима по предњем 

делу стопала и целој доколеници.  Две уске линије 
поплета при крају грла чарапа.

Димензије: дуж. грла: 17 цм штрина грла: 12 цм; дуж. 
стопала: 21 цм.

Инв. бр. ЕО 1125

5. Чарапе, мушке – свечане, пар, Хртковци, 
Срем, Клименти/Хрвати, почетак 20. века.
Материјал: домаћа вуна црне и беле боје.
Техника: глатко плетење на 5 игала са уплетеним 
белим геометријским орнаментима по предњем 
делу стопала и целој доколеници. Две ускае 
линије поплета при крају грла чарапа.
Димензије: дуж. грла: 20 цм; штрина грла: 14 цм; 
дуж. стопала: 25 цм. 
Инв. бр. ЕО 1121
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10. Чарапе, дечије,  пар, Хртковци, Срем, 
Клименти/Хрвати, почетак 20. века.
Материјал: домаћа вуна беле и црне боје.
Техника: глатко плетење на 5 игала са уплетеним 
црним орнаментом дуж горње ивице. Пета 
рађена дупло, глатким бодом.
Димензије: дуж. грла: 15 цм; штрина грла: 11 цм; 
дуж. стопала: 18 цм.
Инв. бр. ЕО 1271

9. Чарапа, дечија, Хртковци, Срем, Клименти/
Хрвати, почетак 20. века.

Материјал: домаћа вуна црне и беле боје.
Техника: глатко плетење на 5 игала са уплетеним 

црним орнаментом дуж горње ивице.
Димензије: дуж. грла: 12 цм; штрина грла: 11 цм; дуж. 

стопала: 21 цм.
Инв. бр. ЕО 1247

8. Чарапа, дечија, Хртковци, Срем, Клименти/
Хрвати, почетак 20. века.
Материјал: домаћа беле боје и вуна црне.
Техника: глатко плетење на 5 игала са уплетеним 
црним орнаментом дуж горње ивице.
Димензије: дуж. грла: 14 цм; штрина грла: 11 цм;  
дуж. стопала: 19 цм.
Инв. бр. ЕО 1246
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13. Чарапе - kapce, женске, пар, Стара 
Пазова, Срем, Словаци, 1960.
Материјал: црна вуна, остале боје: зелена, тамно 
и светло плава, бела и ружичаста.
Техника: плетење на 5 игала, стопало и 
доколеница глатким бодом, пета дуплим глатким 
бодом – reseljov, горња ивица –partica плетена 
изменом две боје и преплитањем правих и 
кривих петљи. 
Димензије: дуж. грла: 35 цм; штрина грла: 15 цм; 
дуж. стопала: 23 цм.
Инв. бр. ЕО. 6345

12. Чарапе, мушке, пар, Владимировац, Бант, Румуни, 
1935.

Материјал: вуна љубичасте боје.
Техника: Комбиноване технике. Стопало и већи део грла 

плетео на 5 игала глатким бодом, уплетене разнобојне 
руже бројањем петљи. Горњи део рађен једном иглом са 

кукицом, отвор машински штрикане цакне.
Димензије: дуж. грла: 30 цм;  штрина грла: 17 цм; дуж. 

стопала: 25 цм.
Инв. бр. ЕО. 3461

11. Чарапе, дечије, пар, Хртковци, Срем, 
Клименти/Хрвати, почетак 20. века.
Материјал: домаћа вуна беле и црне боје.
Техника: глатко плетење на 5 игала са уплетеним 
црним орнаментом дуж горње ивице.
Димензије: дуж. грла: 16 цм; штрина грла: 12 цм; 
дуж. стопала: 21 цм.
 Инв. бр. ЕО 1272
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ЈЕДНОБОЈНЕ ЧАРАПЕ СА ГРЛОМ 
ПЛЕТЕНИМ СВЕЖЊАСТИМ БОДОМ

Израда плетива свежњастим бодовима подразу-
мева формирање малих отвора на плетиву који се 
добијају додавањем или одузимањем петљи. Отво-

ри су распоређени тако да на одређеним местима формирају „свежњеве“ – групе пе-
тљи које дају шупљикави узорак. Ова врста плетења се развила у 16. веку у Европи 
да би имитирала шупљикави вез који је био скуп.4 Чини се да је ова техника прихва-
ћена у традицијској култури тек почетком 20. века, на шта нам указује Б. Владић-
-Крстић, констатацијом да су тада у областима Херцеговине жене почеле да плету 
ову врсту чарапа, превасходно за мушкарце. 5 Веома је вероватно да је ова техника 

прихваћена под утицајем градске културе одевања, 
где је крајем 19. века било веома распрострањено 
плетење чарапа од белог памука различитим укра-
сним – свежњастим бодовима и плетеницама.

4 Judy Brittain, нав. дело, 43.
5 Bratislava Vlaić-Krstić,

14. Чарапе, женске, пар, Стара Пазова, Срем, Словаци, 1965.
Материјал: тамно плава вуна, остале боје: зелена, ружичаста, 
бела и плава. 
Техника: плетење на 5 игала, стопало и доколеница глатким 
бодом, пета дуплим глатким бодом – reseljov, горња ивица 
–partica плетена изменом две боје и преплитањем правих и 
кривих петљи. 
Димензије: дуж. грла: 35 цм; ширина грла: 17 цм; дуж. стопала: 
26 цм.
Инв. бр. ЕО. 6360

15. Чарапе, чобанске, пар, Зрењанин, Банат, /, /.
Материјал: природна бела вуна.
Техника: плетење изменом петљи. Орнамент ромба „ на 
змије“ је изведен на грлу чарапе. 
Димензије: дуж. грла: 31 цм; штрина грла: 12 цм; дуж. 
стопала: 26 цм.
Инв. бр. ЕО 1270
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18. Чарапе, пар, Стара Пазова, Срем, Словаци, 
1918.
Материјал: домаћа бела вуна.
Техника: плетење на 5 игала, стопало глатким 
бодом , грло глатким плетивом, на задњем делу 
урађена вертикална цик-цак линија, отвор 
украшен чипкастим плетивом, пета плетена 
дуплим глатким плетивом.
Димензије: дуж. грла: 33 цм; штрина грла: 15 цм; 
дуж. стопала: 22,5 цм.
Инв. бр. ЕО. 6391

17. Чарапе, пар, Стара Пазова, Срем, Словаци, 1918.
Материјал: домаћа бела вуна.

Техника: плетење на 5 игала, стопало глатким бодом, грло 
глатким плетивом, на задњем делу урађена једна вишеструка 

плетеница, отвор украшен чипкастим плетивом.
Димензије: дуж. грла: 37 цм; штрина грла: 11,5 цм; дуж. стопала: 

20 цм.
Инв. бр. ЕО. 6390

16. Чарапе, женске – свечане, пар, Стара 
Пазова, Срем, Словаци, 1918.
Материјал: домаћа бела вуна.
Техника: плетење на 5 игала, стопало глатким 
бодом, грло глатким плетивом, на задњем делу 
урађена једна вишеструка плетеница, отвор 
украшен чипкастим плетивом, пета плетена 
дуплим глатким плетивом.
Димензије: дуж. грла: 33 цм; штрина грла: 11 цм; 
дуж. стопала: 20 цм.
Инв. бр. ЕО. 6389
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21. Чарапe, мушке - зимске, пар, Кусић. Банат, 
Срби, 1988.
Материјал: бела домаћа вуна.
Техника: на пет игала изведена шара „рузмарин“ 
добијена преплитањем правих и кривих петљи на 
грлу. Стопало је плетено глатко.
Димензије: дуж. грла: 21 цм; штрина грла: 13 цм; 
дуж. стопала: 24 цм.
Инв. бр. ЕО. 10361

20. Узорак мушке чарапе - грло, Крушчица, 
Банат, Срби, око 1980.

Материјал: домаћа црно бојена вуна, препредена.
Техника: на пет игала изведена шара „на кришке“ 

добијена преплитањем правих и кривих петљи .
Димензије: дуж. : 12 цм; ширина: 13 цм.

Инв. бр. ЕО. 10291

19. Чарапe, мушке, пар, Крушчица, Банат, 
Срби, око 1980.
Материјал: домаћа црно бојена вуна, препредена.
Техника: плетење на 5 игала. Стопало глатким 
бодом. На грлу изведена шара „рузмарин“ 
добијена преплитањем правих и кривих петљи.
Димензије: дуж. грла: 23 цм; штрина грла: 14 цм; 
дуж. стопала: 26 цм.
Инв. бр. ЕО. 10290
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23. Чарапе, женске, пар, Ечка, Банат, 
Румуни, /.
Материјал: жута вуна.
Техника: плетење на 5 игала, стопало 
глатким бодом, грло и горњи део стопала 
изведен преплитањем правих и кривих 
петљи.
Димензије: дуж. грла: 34 цм; штрина грла: 11 
цм; дуж. стопала: 22 цм.
Инв. бр. ЕО 688

22. Чарапe, мушке - зимске, пар, Кусић. 
Банат, Срби, 1988.
Материјал: домаћа дебља црна вуна.
Техника: на пет игала изведена шара „на 
кришке“ добијена преплитањем правих и 
кривих петљи на грлу. Стопало је плетено 
глатко.
Димензије: дуж. грла: 29 цм; штрина грла: 12 
цм; дуж. стопала: 24 цм.
Инв. бр. ЕО. 10362 а, б.

ЧАРАПЕ ПЛЕТЕНЕ У РАНФЛИ У ЈЕДНОЈ ИЛИ ВИШЕ БОЈА.

Термин плетења у ранфли6 подразумева смену кривих и правих петљи на грлу 
чарапе. Најједноставнија варијанта овог плетива је смена истог броја правих и кри-
вих петљи. Међутим, овде спада и израда различитих узорака који се добијају пре-
мештањем одређеног броја петљи с једног места на друго у истом реду.7 Тако се 
добијају различите врсте плетеница или других вертикалних узорака. Увођењем 
разнобојних нити чарапа добија на естетици.

6 Овај појам је увела Снежана Шапоњић-Ашанин. Видети: Чарапе и назувице, 7.
7 Judy Brittain, нав. дело, 22, 28.
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26. Чарапе, дечије, пар, Падина, Банат, 
Словаци, 1960.
Материјал: основни материјал је светло плави 
памук, линије црвене, беж, беле и роза боје.
Техника: грло је плетено на две игле изменом 
правих и кривих петљи, састављено шивењем. 
Стопало глатко плетено.
Димензије: дуж. грла: 19 цм; штрина грла: 9 цм; 
дуж. стопала: 23 цм.
Инв. бр. ЕО. 3341

25. Чарапе - ciorapi, женске, пар, Ечка, Банат, Румуни, 1952.
Материјал: вуна бордо, сиве, плаве, беле ружичасте, љубичасте, 

плаве, жуте и зелене боје.
Техника: плетење на 5 игала, стопало глатким бодом, пета 

дуплим глатким бодом, грло једна право две криво, ранфла 2:2.
Димензије: дуж. грла: 36 цм; штрина грла: 12 цм;  дуж. стопала: 

23 цм.
Инв. бр. ЕО. 1749

24. Чарапе, женске, пар, Дубошевица, Барања 
(Хрватска), Шокци/Хрвати, 1938.
Материјал: вуна црвене, роза, беле, љубичасте и 
зелене боје.
Техника: плетење на 5 игала, вез. Стопало 
плетено глатким бодом, доколеница неизменично 
крива и права петља. Везени низови цветова дуж 
грла техником пуњења.
Димензије: дуж. грла: 33 цм ; штрина грла: 14 цм; 
дуж. стопала: 23 цм
Инв. бр. ЕО. 1021
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29. Чарапе - ştrimfi, женске – свечане, пар, 
Владимировац, Банат, Румуни, 1956.
Материјал: црна вештачка свилена нит, 
љубичаста вуна.
Техника: плетење на пет игала. Прсти плетени 
глатко мешавином љубичасте и црне. Пета 
и отвор чарапе плетени у ранфли – 2 право, 
2 криво. Рис и грло чарапе плетени у врсти 
дијагоналног узорка изменом правих и кривих 
петљи.
Димензије: дуж. грла:  40/39 цм; штрина грла: 14 
цм; дуж. стопала: 23 цм.
Инв. бр. ЕО. 3575

28. Чарапе, женске - зимске, пар, Падина, Банат, Словаци, 
1960.

Материјал: вуна љубичасте боје.
Техника: грло је плетено на две игле изменом правих и 

кривих петљи, састављено шивењем. Стопало глатко 
плетено.

Димензије: дуж. грла: 29,5 цм; штрина грла: 14 цм; дуж. 
стопала: 22 цм.

Инв. бр. ЕО. 3343

27. Чарапе, женске - зимске, пар, Падина, 
Банат, Словаци, 1960.
 Материјал: основна боја вуне окер, линије плава, 
жута, роза, бела бордо вуна. 
Техника: грло је плетено на две игле изменом 
правих и кривих петљи, састављено шивењем. 
Стопало глатко плетено.
Димензије: дуж. грла: 29 цм; штрина грла: 13 цм; 
дуж. стопала: 23 цм.
Инв. бр. ЕО. 3342
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32. Чарапе - štrimfle, женске, пар, Ковачица, 
Банат, Словаци, 1915.
Материјал: кестењаста вуна, остале боје: црна и 
јарко зелена.
Техника: плетење на 5 игала, стопало глатким 
бодом, грло плетено у две боје, изведен низ 
вертикалних плетеница јарко зелене боје.
Димензије: дуж. грла: 33 цм; штрина грла: 15 цм; 
дуж. стопала: 25. 
Инв. бр. ЕО. 6850

31. Чарапе – ştrimfi, женске - свечане, пар, 
Владимировац, Банат, Румуни, 1935.

Материјал: црвена вуна, роза, бела и природна сива вуна. 
Техника: плетење на 5 игала, стопало глатким бодом, горњи 

део стопала и грло преплитањем правих и кривих петљи.
Димензије: дуж. грла: 35/33 цм; штрина грла: 14 цм; дуж. 

стопала: 20 цм
Инв. бр. ЕО. 6233

30. Чарапе– ştrimfi, женске-свечане, пар, 
Бегејци, Банат, Румуни, 1935.
Материјал: тегет домаћа вуна.
Техника: плетење на 5 игала, стопало глатким 
бодом, доколеница три петље право, једна криво.
Димензије: дуж. грла: 30; штрина грла: 12 цм ; 
дуж. стопала: 22 цм.
Инв. бр. ЕО. 6166
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35. Чарапе, женске – свечане, пар, Дорослово, Бачка, Мађари, 
половина 20. века.
Материјал: бели памучни конац.
Техника: глатко плетене на штрикерској машини.
Димензије: дуж. грла: 49 цм; штрина грла: 12 цм; дуж. стопала: 20,5 цм.
Инв. бр. ЕО. 1081

34. Чарапе, женске, пар, Дубошевица, 
Барања (Хрватска), Шокци/Хрвати, прва 

половина 20. века.
Материјал: роза и плави памук.

Техника: глатко плетене на штрикерској 
машини. 

Димензије: дуж. грла: 41 цм; штрина 
грла: 16 цм;  дуж. стопала: 23 цм.

Инв. бр. ЕО 904

33. Чарапе, мушке – свечане, пар, Плавна, 
Бачка, Шокци, половина 20. века.
Материјал: Бели памучни конац.
Техника: плетење на 5 игала. Прсти глатким 
бодом, табан обрнутим, а пета у ранфли 3 глатко 
1 криво. Горњи део стопала и грло плетени су 
стожастим бодом, рељефног узорка који се добија 
додавањем петљи које формирају зрнасти узорак. 
Отвор чарапе урађен је бодом чипке.
Димензије: дуж. грла: 41 цм; штрина грла: 14 цм; 
дуж. стопала: 23 цм.
Инв. бр. ЕО. 9480 а,б

ШТРИКЕРСКЕ И ГЛАТКО ПЛЕТЕНЕ ЧАРАПЕ

Најрaспрострањенија техника плетења чарапе је глатким бодом без украса. На 
тај начин је плетена већина штрикерских чарапа у овој групи, али и једне израђене 
у домаћој радиности.
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38. Чарапе - harisnya, женске – свечане, пар, 
Купусина, Бачка, Мађари, 1950 .
Материјал: бели памучни конац.
Техника: Индустријски производ. Стопало 
плетено глатким бодом, грло бодом ранфле 1:1.
Димензије: дуж. грла: 61 цм; штрина грла: 15 цм; 
дуж. стопала: 22 цм.
Инв. бр. ЕО. 6476

37. Чарапе - harisnya, женске – свечане, пар, Темерин, Бачка, 
Мађари, 1880.

Материјал: бели памучни конац.
Техника: глатко плетене на штрикерској машини. Грло са ранфлом.

Димензије: дуж. грла: 46 цм; штрина грла: 10 цм; дуж. стопала: 22 цм.
Инв. бр. ЕО. 3993

36. Чарапе, женске – свечане, пар, Темерин, 
Бачка, Мађари, 1954.
Материјал: роза памучни конац.
Техника: глатко плетене на штрикерској машини.
Димензије: дуж. грла: 38/36,5 цм; штрина грла: 
14/13 цм; дуж. стопала: 22,5/21,5 цм.
Инв. бр. ЕО. 1778
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41. Чарапе, женске – свечане, пар, Бачки 
Моноштор, Бачка, Шокци, 
Материјал: жути синтетички материјал.
Техника: индустријски производ.
Димензије: дуж. грла: 30 цм;  штрина грла: 8 цм; 
дуж. стопала: 19 цм.
Инв. бр. ЕО. 8504

40. Чарапe, женске, пар, Бачки Петровац, Бачка, 
Словаци, 1975.

Материјал: црна вуна.
Техника: глатко плетене на штрикерској машини.

Димензије: дуж. грла: 38/ 40 цм; штрина грла: 15 цм; дуж. 
стопала: 25 цм.

Инв. бр. ЕО. 8497

39. Чарапе - štrimfle, женске – свечане, пар, 
Ковачица, Банат, Словаци, 1940.
Материјал: бели памучни конац.
Техника: плетене на штрикерској машини.  Грло 
је плетено изменом правих и кривих петљи, 
састављено шивењем. Стопало глатко плетено.
Димензије: дуж. грла: 40 цм; штрина грла: 13 цм; 
дуж. стопала: 22 цм.
Инв. бр. ЕО. 6843
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44. Камашне - ştrimfi , мушке – свечане, пар, 
Војводинци, Банат, Румуни, 1940.
Материјал: Свилена нит окер боје, бела памучна 
трака.
Техника: вероватно плетено машински. Цветни 
узорак у истој боји постављен вертикално.
Димензије: дуж. грла: 29 цм; штрина грла: 15 цм.
Инв. бр. ЕО. 8266

43. Камашне - ştrimfi, мушке – свечане, пар, 
Војводинци, Банат, Румуни, 1940.

Материјал: свилени конац светло зелене боје, плава 
свилена нит, бела памучна трака.

Техника: вероватно плетено машински. Цветни 
узорак у истој боји постављен вертикално.

Димензије: дуж. грла: 32 цм; штрина грла: 16 цм.
Инв. бр. ЕО. 8265

42. Чарапe, женске, пар, Силбаш, Бачка, Срби, 
око 1950.
Материјал: црна вуна.
Техника: плетене на пет игала. стопало и грло 
глатким бодом, пета једна право, једна криво, 
ранфла 2 право 2 криво.
Димензије: дуж. грла: 53 цм; штрина грла: 12 цм; 
дуж. стопала: 20 и 21, 5 цм.
Инв. бр. ЕО. 11500
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47. Камашне - ştrimfi, ciorapi, мушке – 
свечане, пар, Јабланка, Банат, Румуни, око 1940.
Материјал: прљаво роза свилени конац за 
плетење, беж и плава вуница, тегет памук, роза 
вуница за пређице.
Техника: Вероватно плетено машински. Цветни 
узорак у истој боји постављен вертикално у 
смени са низовима ромбова.
Димензије: дуж. грла: 34/31 цм; штрина грла: 15 
цм.
Инв. бр. ЕО. 9442

46. Камашне – ştrimfi, ciorapi, мушке – свечане, 
пар, Јабланка, Банат, Румуни, око 1940.

Материјал: смеђи и беж свилени конац за плетење, 
бели и тегет памук за пређице.

Техника: вероватно плетено машински. Узорак чине 
правоугаоници неизменично плетени правим и 

кривим петљама. Уз горњу ивицу урађена три реда 
цик-цак мустре у беж боји. 

Димензије: дуж. грла: 34/31 цм; штрина грла: 15 цм.
Инв. бр. ЕО. 9441

45. Камашне – ştrimfi, ciorapi, мушке – 
свечане, пар, Јабланка, Банат, Румуни, око 1940.
Материјал: свилени конац тамно плаве, жуте и 
смеђе боје, бордо вуница, тегет памук за пређице.
Техника: вероватно плетено машински. Цветни 
узорак у истој боји постављен вертикално. Око 
горњег дела плетена цветна лозица жуте боје. Уз 
доњу ивицу су доштрикане пређице за качење на 
стопало.
Димензије: дуж. грла: 32/29,5 цм; штрина грла: 15 
цм.
Инв. бр. ЕО. 9440
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49. Чарапе, женске – свечане, пар, Нови Сад, 
Бачка, Срби, крај 19. века.
Материјал: бели памучни конац, жуте перлице.
Техника: плетење на пет игала глатким бодом 
и уплитањем жутих перлица на горњем делу 
стопала и око чланка. Изведени су стилизовани 
цветићи. Отвор чарапе украшен је чипкастом 
ивицом.
Димензије: дуж. грла: 39 цм; штрина грла: 14/13 
цм; дуж. стопала: 21 цм.
Инв. бр. ЕО. 2117

48. Чарапе, женске – свечане, пар, Кула, Бачка, 
Срби, 1890.

Материјал: бели памучни конац.
Техника: плетење на пет игала глатким бодом, 

на задњем делу грла исплетен је вертикални низ 
троуглова дуплим рижиним бодом . Отвор чарапе 

украшен је чипкастом ивицом.
Димензије: дуж. грла: 39 цм; штрина грла: 17 цм; 

дуж. стопала: 22 цм.
Инв. бр. ЕО. 2026

ПАМУЧНЕ ЧАРАПЕ УКРАШЕНE ЧИПКАСТИМ ПЛЕТИВОМ

Ове чарапе нам сведоче о модним утицајима и начину трошења слободног вре-
мена грађанске класе у Војводини. Оне су биле део грађанског одевног репертоара 
с краја 19. века, Чарапе су неоспорно рађене према упутствима из модних журнала 
и пратиле тадашње трендове у ручном раду. Глатко плетење основних делова чара-
пе и извођење префињене чипке на предњем делу и на отвору чарапе говоре нам о 
стрпљењу и перфекционизму градских госпођица и дама.
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51. Чарапе, женске – свечане, пар, Нови 
Сад, Бачка, Срби, 1900.

Материјал: Бели памучни конац, црвени 
памучни конац.

Техника: плетење на пет игала глатким 
бодом и вез. Доњи део стопала и пета су 
плетени глатким бодом. Рис и цело грло 

плетени су неизменично, у хоризонталним 
редовима, глатким и стожастим бодом – по 

два реда ромбоида. На глатким површинама 
су везени црвеним концем бодом покрстице 

низови крстића. Отвор чарапе је сав у 
ромбоидима. Везено слово К покрстицом на 

задњем делу чарапе.
Димензије: дуж. грла: 37/34,5 цм; штрина 

грла: 17/16 цм; дуж. стопала: 25 цм.
Инв. бр. ЕО. 3306

50. Чарапе, женске – свечане, пар, Нови 
Сад, Бачка, Срби, крај 19. века.
Материјал: Бели памучни конац.
Техника: плетење на пет игала глатким 
бодом. Предња страна стопала, цеванице и 
отвор грла плетени су стожастим бодом
Димензије: дуж. грла: 52 цм; штрина грла: 17/ 
16 цм; дуж. стопала: 24 цм.
Инв. бр. ЕО. 2643
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52. Чарапе, девојачке – свечане, пар, 
Сента, Банат, Срби, 1900.
Материјал: бели памучни конац, црвени 
памучни конац.
Техника: плетење на пет игала глатким 
бодом. Горња ивица је исплетена у форми 
чипке. На предњем делу чарапе, од риса 
до ранфле црвеним концем, техником 
покрстице је везена лозица. На задњем делу 
грла, при врху везени иницијали ЈК.
Димензије: дуж. грла: 41/36,5 цм; штрина 
грла: 15/18 цм; дуж. стопала: 24/23 цм.
Инв. бр. ЕО. 3859

53. Чарапе, женске – свечане, пар, Вршац, 
Банат, Срби, 1870.

Материјал: бели памучни конац.
Техника: плетење на пет игала глатким 

бодом. Горња ивица је исплетена у форми 
чипке – бодом жалосна врба .

Димензије: дуж. грла: 46 цм; ширина грла: 13 
цм; дуж. стопала: 23,5 цм.

Инв. бр. ЕО. 4085
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РЕЗИМЕ

Обућа коју „носимо, а она носи нас“ одувек је била саставни део ношње; њена 
основна улога је да заштити стопало. Врсте обуће и њихов облик, материјал од ког 
је израђивана, као и начин ношења тесно су повезани са карактеристикама природ-
ног окружења – својствима терена и климатских услова, као и начином живота и 
привређивања.

Спорадични материјални трагови прошлости на нашим просторима индирект-
но указују на постојање различитих врста обуће и начина обувања још од праисто-
рије. Посматрајући њихов историјски развој, израду и употребу, откривамо и кому-
никацијску улогу обуће у култури.

Описи обуће и начина обувања у Војводини налазе се у описима ношњи од 18. 
века, док нам о врстама обуће и њиховом изгледу сведоче ликовни извори 19. и 20. 
столећа. Људи су у прошлости често ишли боси, или су носили једноставну обу-
ћу израђену од доступних и јефтиних материјала: нештављене коже, вуне, дрвета. 
Оваква обућа је традиционално прављена у оквиру домаће радиности за потребе 
чланова породице.

Политичке, економске и друштвене промене које су се дешавале током 18. и 19. 
века остављале су велики траг на материјалној култури. Развојем заната и трговине, 
становницима града, а потом и људима на селу, постајала је све доступнија занатски 
произведена роба. То је утицало на брже промене у народној ношњи, а тиме и на 
обући. Занатски произведена обућа, купљена за новац, постајала је симбол економ-
ске моћи и престижа, а ношена је у посебним приликама, као свечана обућа.

Културни утицаји су, захваљујући трговини и развоју заната, пристизали из ра-
зличитих праваца. До средине 18. века најзначајнији су били турски утицаји који су 
захваљујући развијеној трговини опстали и у време Хабзбуршке монархије. Они су 
се очували не само у називима и врстама обуће него и у оквиру одређених обућар-
ских заната. Са друге стране, на ове просторе су стизали средњоевропски – пре све-
га немачки утицаји, такође трговином и преко обућарског − шустерског заната. Ови 
утицаји се на војвођанском селу нису јављали у значајнијој мери до краја 19. века, 
али су тада нагло превагнули, постајући доминантни, поготово у свечаној ношњи.

На изложби је представљена колекција обуће која се налази у етнолошкој збир-
ци народних ношњи Музеја Војводине и приказује основне традиционалне врсте 
обуће које су првенствено ношене на селу. Изложени предмети потичу углавном 
са краја 19. и из 20. века. Највећи део колекције представљају различити произво-
ди домаће радиности и локалних занатских радионица. Међу њима има примерака 
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архаичних форми, које припадају ширем европском и азијском културном наслеђу, 
али и оних који упућују на то да су утицаји константно пристизали са Истока и За-
пада и огледали се у усвајању нових врста обуће и начина њихове израде и украша-
вања. Посебан део изложбе посвећен је обућарским занатима и изради различитих 
врста обуће.

Обућарски занати
Обућарски занати представљени су кроз реконструкције радионица у којима су 

изложени: алат, радне површине, готови и незавршени производи и табле са нат-
писима фирми – цимери. Ти предмети су материјална сведочанства живота и рада 
занатлија, који су у прошлости својим умећем „обували“ становништво Војводине, 
различитог пола и старосне доби и различите професионалне, етничке, социјалне 
или конфесионалне припадности. Занати обућарског типа у Војводини нису се ра-
звијали равномерно и истовремено, већ су неки раније доживели свој врхунац, а 
неки опстали до данашњих дана. Обућарски занати у Војводини обухватају неко-
лико сродних професија – опанчар, папучар, чизмар, ципелар и кломпар. Основну 
разлику међу њима одређује тип обуће чијом се производњом баве. Ови занати су 
се веома мало разликовали када је у питању начин производње обуће. Разлог томе 
је употреба истог материјала – коже, која се користила у свим обућарским радио-
ницама. Једини изузетак од овог правила је кломпарски занат. Основни материјал 
који се користио за израду кломпи је дрво, што ову делатност удаљава од породице 
обућарских заната. По алату и начину производње кломпи, ово занимање било је 
ближе тесарском занату.

Поред предмета који чине инвентар радионица, представљен је и материјал који 
описује организацију занатлија, који су од 18. века били организовани у руфете, од-
носно еснафе и цехове. Руфет је означавао ужу заједницу занатлија исте струке, док 
се цех или еснаф могао састојати из једног или више руфета и представљао је ширу 
организацију најчешће сродних, а понекад и потпуно различитих заната. На основу 
писаних и материјалних трагова (еснафске ладе, печатњаци, цеховска писма, ван-
дровке) који сведоче о постојању ових удружења, од 18. века могу се пратити живот 
и делатност чизмарског, опанчарског и папучарског, а касније и ципеларског (обу-
ћарског) заната.

Аксесоари уз обућу
У традицијској култури људи су веома често били боси, поготово у летње време 

или при раду. Ипак, хладноћа и неудобност обуће довела су до настанка различите 
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врсте заштите за ноге, које временом добијају и украсну улогу. У војвођанским тра-
диционалним заједницама налазимо два типа заштите за ногу. То су били обојци 
и чарапе. Обојци су били једноставнији и примитивнији тип заштите ноге. То је 
правоугаони комад тканог материјала који се обавијао око ногу од прстију до пот-
коленице. Обојци су ношени уз тип опанака са дугим каишевима (сабранци и ка-
ишари). Историја обавијања ногу комадом тканине сеже у далеку прошлост и због 
једноставности своје форме предходи чарапама. Ова врста заштите за ноге је у Вој-
водини и блиским географским крајевима егзистирала као део традиционалне оде-
ће до прве половине 20. века међу становништвом карпатско-балканског порекла 
– Србима, Румунима Банаћанима, Шокцима-Хрватима. Обојке су израђивале жене 
у домаћој радиности, а ткани су кепер ткањем, на уском хоризонталном разбоју са 
четири нићанице. Кепер спада у древне технике, помоћу које се добија отпорна тка-
нина са карактеристичним дијагоналним узорком. Вуна је била и у основи и у потки 
обојка.  Основни украс на обојку је линија у другој боји вуне. Већина обојака у Ко-
лекцији Музеја Војводине је црвене боје, док су линије добијене уткивањем у потку. 

Чарaпе плетене ручно или машински у употреби су до данашњих дана у свакод-
невном одевању свих људи.  Њихова практичност и дуга употреба се огледа у томе 
што се лако навлаче на ногу и својим обликом је прате. Можемо разликовати три 
основна дела чарапе: грло, стопало и пету. Основни материјал за израду чарапа на 
селу је дуго била вуна. Плетење чарапа у Војводини је спадало у домаћу радиност 
жена, али је једним делом било и у домену занатске производње штрикера – зана-
тлија који су се бавили машинском израдом плетених одевних предмета. У сеоској 
ношњи мушке и женске чарапе су се разликовале по количини украса. Женске ча-
рапе су више украшене на делу изнад стопала, јер је остатак прекривала сукња. Му-
шкарци су чешће упасивали ногавице у чарапе, те је било потребно украсити целу 
чарапу. 

Основна технолошка одлика израде чарапа је плетење у круг. За то је било по-
требно 5 плетаћих игала. Поделу чарапа из Колекције чарапа извршили смо на 
основу технике израде у пет подтипова: Двопређне – чарапе плетене од разнобојне 
вуне; Једнобојне са грлом плетеним свежњастим бодом; Чарапе плетене у ранфли у 
једној или више боја; Штрикерске и глатко плетене чарапе; Памучне чарапе укра-
шене чипкастим плетивом.
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RESUMЕ

The footwear that we "wear, and which wears us" has always been an integral part of 
the costume; its basic role is to protect the foot. The types of footwear and its shape, the 
material from which it used to be made of, as well as the way of wearing it are closely 
related to the characteristics of the natural environment - the characteristics of the terrain 
and climatic conditions, as well as the way of life and people’s earnings.

Sporadic material traces of the past in our area indirectly indicate the existence of 
different types of footwear and ways of putting it on since prehistoric times. Observing 
their historical development, making and use, we also discover the communicative role of 
footwear in culture.

Descriptions of footwear and the way of putting it on in Vojvodina can be found in the 
descriptions of costumes from the 18th century, while art sources from the 19th and 20th 
centuries testify to the types of footwear and their appearance. In the past, people often 
used to walk barefoot or wore simple footwear made of available and cheap materials: 
untanned leather, wool and wood. Such footwear was traditionally home made for the 
needs of the family members.

The political, economic and social changes that took place during the 18th and 19th 
centuries left a big mark on the material culture. With the development of crafts and trade, 
for the inhabitants of the city, and then for the people in the countryside, artisanal goods 
became more and more available. This influenced faster changes in folk costumes, and 
thus in the footwear. Craft-produced footwear, bought for money, became a symbol of the 
economic power and prestige and was worn on special occasions, as ceremonial footwear.

Thanks to trade and the development of crafts, cultural influences came from different 
directions. Until the middle of the 18th century, the most significant were the Turkish 
influences, which survived thanks to the developed trade even during the Habsburg 
monarchy. They have been preserved not only in the names and types of footwear but also 
within certain footwear making crafts. On the other hand, Central European influences 
came to this area - primarily German influences, also through trade and footwear making. 
These influences did not appear in the villages of Vojvodina to a significant extent until the 
end of the 19th century, but then they suddenly prevailed, becoming dominant, especially 
in the ceremonial costume.

The exhibition presents a collection of footwear that is in the ethnological collection 
of folk costumes of the Museum of Vojvodina and shows the basic traditional types of 
footwear that were primarily worn in the rural area. The exhibits date mainly from the end 
of the 19th and the 20th century. The largest part of the collection is represented by various 
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home-made products and local craft workshops. Among them are examples of archaic 
forms, which belong to the wider European and Asian cultural heritage, but also those that 
indicate that influences constantly came from the East and the West and were reflected 
in the acceptance of new types of footwear and ways of making and decorating them. A 
special part of the exhibition is dedicated to footwear making and making different types 
of footwear.

Footwear making crafts
Footwear making crafts were presented through the reconstructions of the workshops 

in which there were exhibited: tools, work surfaces, finished and unfinished products and 
boards with the inscriptions of the firms-advertising signs. These objects are material 
testimonies of the life and work of the craftsmen, who in the past "made the footwear" for 
the population of Vojvodina, of different sex and age, and different professional, ethnic, 
social or confessional affiliation using their skills. Footwear crafts in Vojvodina did not 
develop evenly and at the same time, but some of them reached their peak earlier, and 
some have survived to this day. Footwear making crafts in Vojvodina include several 
related professions – opanak*-maker, slipper-maker, bootmaker, shoemaker and clog-
-maker. The main difference between them was determined by the type of footwear they 
produced. These crafts differed very little when it came to the way the footwear was made. 
The reason for that is the use of the same material - leather, which was used in all footwear 
workshops. The only exception to this rule is the clog-making craft. The basic material 
used for making clogs was wood, which differentiates this activity from the family of 
footwear-makers. In terms of tools and the way clogs were produced, this occupation was 
closer to the carpentry. 

In addition to the items that make up the inventory of the workshops, there is also 
material that describes the organization of craftsmen, who have been organized into 
rufets, i.e. guilds since the 18th century. Rufet meant a narrower community of craftsmen 
of the same profession, while a guild could consist of one or more rufets and represented 
a broader organization of most often related and sometimes completely different crafts. 
On the basis of written and material traces (guild lads, seals, guild letters, wonderings) 
which testify to the existence of these associations, from the 18th century one can follow 
the life and the activity of boot-making, opanak-making and slipper-making, and later 
shoemaking  (cobbler) craft.
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Footwear accessories
In traditional culture, people were very often barefoot, especially in summer or at 

work. However, the cold weather and uncomfortable footwear have led to the appearance 
of different types of foot protection, which over time gain a decorative function. In 
Vojvodina's traditional communities, we find two types of foot protection. They were 
footwraps and socks. Footwraps were simpler and more primitive type of foot protection. 
It is a rectangular piece of woven material that was wrapped around the legs from the 
toes to the shank. Both were worn with a type of opanak with long belts (sabranci and 
kaišari **). The history of wrapping the feet with a piece of fabric dates back to the distant 
past and, due to the simplicity of its shape, precedes socks. This type of foot protection 
existed in Vojvodina and nearby geographical areas as a part of traditional clothing until 
the first half of the 20th century among the population of Carpathian-Balkan origin - 
Serbs, Romanians, Banatians, Shokci-Croats. The footwraps were home-made by women, 
and they were woven with twill weaving, on a narrow horizontal loom with four four shaft 
loom. Twill belongs to the ancient techniques, which were used to obtain a resistant fabric 
with a characteristic diagonal pattern. The wool was both used in the warp and in the weft 
of the footwrap. The basic decoration on the footwrap is a line in a different colour of wool. 
Most of the footwraps in the Collection of the Museum of Vojvodina is red, while the lines 
are obtained by weaving in a weft.

Socks knitted by hand or machine is in use to this day in the everyday clothes of all 
people. Their practicality and long use are reflected in the fact that they are easy to put on 
the foot and follow its shape. We can distinguish three basic parts of a sock: leg, foot and 
heel. The basic material for making socks in the rural areas has long been wool. Knitting 
socks in Vojvodina was part of the domestic handicraft of women but partly was also in 
the domain of handicraft production of the knitters - craftsmen who were engaged in the 
machine production of knitted garments. In the rural costume, men's and women's socks 
differed in the amount of decoration. Women's socks are more decorated in the part above 
the feet because the rest was covered by a skirt. Men more often fitted their trouser-legs 
into the socks, so it was necessary to decorate the whole sock.

The basic technological characteristic of making socks is knitting in a circle. It 
took 5 knitting needles. We divided the socks from the Socks Collection on the basis 
of the production technique into five subtypes: Double-stranded - socks knitted from 
multicoloured wool; One-coloured with a leg part knitted with a lace stitch; Socks knitted 
in a rib stitch in one or more colours; Knitwear and smoothly knitted socks; Cotton socks 
decorated with lace stitch.

Translator's Notes :
*opanak -  a traditional Serbian footwear and its national symbol, opanci pl, opančarski adj.
**different kinds of opanci




