СУСРЕТ ИСТОКА И ЗАПАДА
МОДА У ПОЖАРЕВЦУ 1880-1929.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
ПОЖАРЕВАЦ

МОДА У ПОЖАРЕВЦУ
1880-1929.

СУСРЕТ ИСТОКА
И ЗАПАДА
Др Драгана Милорадовић
Пожаревац, 2019.

ИСТОРИЈСКИ
АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

МОДА У ПОЖАРЕВЦУ 1880-1929.
– СУСРЕТ ИСТОКА И ЗАПАДА Издавач:
Историјски архив Пожаревац
www.arhivpozarevac.org.rs
info@arhivpozarevac.org.rs
Едиција „Изложбени каталози“
Каталог 27
За издавача:
Др Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник:
Др Јасмина Николић
Аутор каталога:
Др Драгана Милорадовић
Аутор изложбе:
Др Драгана Милорадовић
Сарадник на изложби:
Драгана Јовановић
Рецензент:
Проф. др Сенка Ковач,
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Превод:
Јелена Чкоњевић, проф.
Организација и визуелизација изложбе:
Историјски архив Пожаревац
Припрема и штампа изложбених паноа:
Компромис дизајн, Пожаревац
Припрема и штампа каталога:
BIRO GRAF, Београд
Тираж: 300
ISBN: 978-86-84969-94-3
2019.© Историјски архив Пожаревац
Није дозвољено дељење, умножавање и дистрибуција садржаја у комерцијалне сврхе без изричитог пристанка Историјског
архива Пожаревац. Доступне садржаје корисници могу користити искључиво уз поштовање ауторских права и навођење
извора података.

Штампање каталога изложбе и поставку омогућио је Град Пожаревац.

ИСТОРИЈСКИ
АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
ИЗЛОЖБЕНИ КАТАЛОЗИ
КАТАЛОГ 27

Др ДРАГАНА МИЛОРАДОВИЋ

МОДА У ПОЖАРЕВЦУ
1880-1929.
- СУСРЕТ ИСТОКА И ЗАПАДА –

Пожаревац,
2019.

Др Јасмина Николић
Историјски архив Пожаревац

„МОДА У ПОЖАРЕВЦУ 1880-1929 – СУСРЕТ ИСТОКА И ЗАПАДА“
- изложба на отвореном и каталогДеветнаести век је био век успона за српски народ и век
успостављања европске вертикале српске историје. Српско
друштво је, посебно у другој половини 19. века, било захваћено
вишеструким процесима модернизације. Из европских престоница (Беча, Будимпеште, Париза) пристизале су новине које су
доприносиле богатијем свакодневном животу. Сагледавањем
сложених политичких, друштвених, демографских, економских
и образовних промена, ауторка даје јасан оквир друштвеног
живота града пре и после Првог светског рата, фокусирањем на
промене у костиму и акцентовањем репрезентативних узорака
архивских фотографија које доноси каталог и изложба на отвореном „Мода у Пожаревцу 1880-1929 – сусрет Истока и Запада“.
Већ са првим ступањем на историјску сцену фотографија
је понудила прецизну и тачну слику стварности ухваћену кроз
објектив. Фотографија је брзо постала важан медиј којим се
представљао појединац – грађанин, предмет који се чува и поклања, а временом постаје огледало изгубљене прошлости. Спој
документарне и уметничке вредности фотографије, део приватности која се излаже јавности, даје посебну важност у конструисању приватног, али и ширег идентитета једне заједнице. Фотографија је дуго била привилегија града и грађанина, можемо је
доживети као један од највернијих одраза некадашњег друштва
који је доспео до нас. Неодвојиве од амбијента, личности и догађаја који је снимљен, фотографије представљају својеврстан
визуелни ход кроз време. Кроз залеђене тренутке некадашње
стварности овековечене су најразличитије животне ситуације.
Фотографије на изложби и у каталогу настале су крајем
19. и у првим деценијама 20. века, представљене су кроз двадесет изложбених тематских целина и прате цивилизацијски
ход Пожаревца који путем модернизације од вароши постепено постаје град. Избором 118 фотографијa из збирки Историјског архива Пожаревац, ауторка изложбе и каталога приказала је визуелну историју Пожаревца на прелазу два века,
посматрајући фотографију као документ прошлости, један од
највернијих одраза минулих епоха. Из визуре промена у одећи,
презентују се промене које су се дешавале у друштву у времену
најзначајнијих догађаја на прелазу 19. у 20. век. Фотографије
деце, жена и мушкараца прате костим од народног, грађанског
до модног костима у годинама после Великог рата.
Применом структурално-функционалне анализе социокултурних промена, кроз историјски и дескриптивни приступ,
уочене су промене у костиму досељавањем становништва из

средње Европе и повратком учених људи из иностранства, као
и променом у статусу жене која је проистекла из прихватања
европског модног костима. Изложба и каталог осликавају
историјске, политичке, економске и друштвене прилике, процесе модернизације и европеизације Србије. Костим репрезентује естетске вредности, али `тихо` говори и о социјалној,
економској и културној позицији особе која га носи.
Циљ изложбе и каталога није само представљање једне локалне средине и грађанског идентитета, већ и представљање
пута државе од Истока ка Западу – стварање независне Кнежевине и Краљевине Србије, али и представљање фотографије
као историјског извора и излагање јавности дела богате збирке
фотографија Историјског архива Пожаревац.
Овај каталог и изложба на отвореном „Мода у Пожаревцу
1880-1929 – сусрет Истока и Запада“ је наставак наше мисије
да прошлост Града приближимо нама самима, са једне, а са
друге стране, доказује да сегмент културе какав је мода јесте и
једна од могућности изучавања друштвене и културне историје српског народа.
***
Каталог је заснован на магистарској тези „Костим као
сегмент социокултурних промена у Пожаревцу крајем 19. и
почетком 20. века“ ауторке Драгане Милорадовић, која је одбрањена на Филозофском факултету Универзитета у Београду,
30. септембра 2014. године, пред Комисијом у саставу: проф.
др Љубодраг Димић, проф. др Сенка Ковач, проф. др Илдико
Ердеи и доц. др Данијела Велимировић.
Срдачну захвалност исказујемо рецензенту проф.др Сенки
Ковач са Филозофског факултета Универзитета у Београду, на
несебичној подршци и помоћи при реализацији ове изложбе и
каталога. Својом интелектуалном и професионалном радозналошћу, продршком и добронамерним сугестијама, допринела
је коначном обликовању ове публикације.
Историјски архив Пожаревац посебно захваљује Граду Пожаревцу који је омогућио реализацију изложбе на отвореном
као дела туристичке понуде Града,* као и публиковање рекламно-пропагандног материјала (флајера, лепеза, билборда)
и штампаног каталога „Мода у Пожаревцу 1880-1929 – сусрет
Истока и Запада“.
У Пожаревцу, август 2019. годинe
* Мода у Пожаревцу 1880-1929 – сусрет Истока и Запада, Изложба на
отвореном 2019-2021, Депо Историјског архива Пожаревац „Стара касарна –
павиљон 4“, Моше Пијаде бб, Пожаревац.
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МОДА У ПОЖАРЕВЦУ
1880-1929.
- СУСРЕТ ИСТОКА И ЗАПАДА –

Др Драгана Милорадовић
Историјски архив Пожаревац

УВОД
Сазревањем националног покрета и ослобођења Србије, формирањем институција нове
државе Кнежевине Србије у XIX веку, буди се
нови чинилац велике европске породице после
вишевековне подређености Порти и Истоку.
Оснивање нововековне српске државе донело
је многе промене традицијској Србији.
Као град престоница у Кнежевини, а нешто
касније и један од пет већих градова Краљевине,
Пожаревац је брзим корацима сустизао Београд,
помно пратио како се живи у Новом Саду, Пешти,
Темишвару, Бечу, Прагу, Паризу... Очију упртих у
европске центре, сем трговине, одласка на школовање и доласка учених странаца, уз културне, политичке и многе друге идеје и новотарије, дошла
је и мода која је из корена изменила изглед и положај жене.
Костим који је вековима био обележје националне припадности, дефинисао статус и репрезентовао имовински моменат породице и појединца, одједном је почео да трпи јаке ударе по
оклопу своје непроменљивости. У основне елементе традицијског костима где су сасвим полако
улазили оријентални елементи формирајући слику српског грађанског костима, доласком новог,
ХХ века, врло брзо продиру елементи западног
начина одевања.
Нова мода рефлектује се на све сегменте живота, а фокус у који стављамо изглед Пожаревљанки
из овог периода су фотографије из збирке Историјског архива Пожаревац које ће на специфичан
начин једног од извора за реконструкцију историје сведочити о величини и квалитету промена.

Процеси миграције становништва из суседних
области Кнежевине односно Краљевине Србије,
али и досељавања „од преко“, са простора Аустроугарске, у Пожаревац, била су иницирана стасавањем јаке трговачке и занатлијске урбане средине која је, као погранично место, имала јаке и
фреквентне везе за истоком, ка Румунији и даље
ка Русији, са југом, преко Бугарске до Турске, са
севером, преко Угарске до Чешке, Пољске и Немачке, и на западу, преко Београда, Земуна, до
Беча, па даље у срце Европе. Тако су се на простору града Пожаревца, до Првог светског рата преплитали културни утицаји досељених Цинцара,
Грка, Јермена, Јевреја, Руса, Чеха, Словака, Немаца, Мађара, Румуна, Бугара, Срба из Војводине...
Фреквентне трговачке, а касније и политичке везе
и контакти, неумитно су подстакли демографско
преплитање, али и контакте култура.
Контакти култура иницирани су пре свега разменом добара, трговином, а потом образовањем,
насељавањем словенског и несловенског живља
у српском и словенском окружењу – тражењем
новог дома... Вредна пажње је и чињеница да је
Србија, по стицању независности, постала циљна тачка миграције страних држављана, пре свега Словена, који вођени идејом панславизма и
опијени чињеницом постигнуте независности једне словенске земље, долазе руковођени и својим
професијама: лекари, музичари, просветни радници, инжењери грађевине, машинства, или занатлије – шлосери, фотографи, кинооператери,
стаклари, шнајдери, модискиње... Пожаревац, као
трговачки центар у успону, такође једно време и
административни центар државе, са Кнежевом
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другом престоницом и развијеним државним институцијама, као и са обећавајућим финансијским
потенцијалом, постао је једна од најчешћих дестинација миграционих токова.
Управо моменат сусрета и преплитања култура, и изграђивање једне космополитске средине је
део човековог бивствовања који припада изучавању етнологије и антропологије света. Стога смо
изабрали управо ову тему која кроз феномен костима – само једног сегмента материјалне културе
– осветљава бројне процесе социјалне и духовне
културе, али и историјске климе и процесе модернизације и стасавања урбане средине.
Период који се на преласку векова посебно истиче и чију доњу и горњу границу чине два изузетно
значајна историјска догађаја, Берлински конгрес
(1878) и аустроугарско-немачка окупација Београда
(1915), несумњиво представља засебну целину коју
је имало смисла истраживати управо тако омеђену.
Берлински конгрес, 1878. године, и признавање
независности Србије, представља признање Европе да је стасала нова чланица за улазак у круг
европских држава, и представља предуслов за постање Краљевине Србије (1882. године). Процеси
модернизације, стасали у последњим деценијама
ХIХ века, почетком новог века добијају пун замах,
али не задуго. Прво „царински рат“, а после Балкански и Први светски рат знатно су успорили,
али не и зауставили пут Србије ка модернизацији.
С обзиром да је Пожаревац 1915. године био
један од градова у тадашњој Краљевини Србији
који је изузетно страдао и био највише бомбардован, чак и исељаван при Макензеновој офанзиви,
било је интересантно погледати како је наставио
да живи под окупацијом и како се обновио.
Крај епохе Краљевине Србије и почетак живота у новој Краљевини СХС а потом и Југославији,
омогућио је даљи напредак и просперитет државе, друштва, науке, стандарда и културе живота.
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Краљевина СХС отворила је широке хоризонте
свакодневних миграционих токова који су од севера Србије, од Војводине, скелом код Дубравице
или Рама, некадашњих царинарница на Дунаву,
као некад кад је то представљало и границу државе, текли преко Пожаревца на исток или даље ка
југу. Пратећи историјски ток, 1929. године стигли
смо до нове административно-територијалне поделе државе Краљевине Југославије на бановине.
1929. године Пожаревац се „нашао“ у Дунавској
бановини са седиштем у Новом Саду.
То је период који је непосредно претходио
светској рецесији, а она ће оставити своје ране и
на градском језгру трговачког Пожаревца.1 То је и
време када се новом административном поделом
проширују границе кретања трговаца, занатлија,
оних који траже посао или места живљења. Виша
фреквенција кретања у свим правцима, виша
фреквенција струјања свих оновремених медија
доноси нову експанзију Запада. Али улога коју је
костим имао и својом променом извршио и промену у друштву, овде се за нас зауставља.
Политичка историја унеколико се поклапа и са
временском границом збирке фотографија која је
иницирала наше истраживање. Како је основно
полазиште истраживања медиј фотографија, то
ће граничне године збирке бити одредница истраживања. Најстарија фотографија потиче из раних
1880. и сеже до тридесетих година ХХ века. Тако ће
временски оквир бити у периоду непосредно пре
но што српски грађански костим у свим својим
елементима буде замењен модним костимом.
Ту се наше истраживачке аспирације завршавају, а ту је и крај последње забележене фотографије збирке Историјског архива Пожаревац коју
желимо приказати као огледало омеђеног времена.
1 О утицају рецесије у Србији више: Мари-Жанин Чалић, Социјална историја Србије 1815-1941, Клио, Београд, 2004, стр. 332-380.
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КРОЗ АЛБУМ ФОТОГРАФИЈА
- КОСТИМ ИЗМЕЂУ ИСТОКА И ЗАПАДА -

Погранично место током дугог низа година
свог постојања, Пожаревац је примао стране утицаје, примао досељенике, њихове навике, начин
живота, уклапао их у свој градски миље који се у
посматраном периоду формирао. Град се формирао и према њиховом укусу и месту настањивања.
Истовремено, махале или `мале` су биле познате
и по професионалним оријентацијама својих житеља. Каснији досељеници су већ имали жељени
циљ – доћи до некретнине у мали коју насељавају
раније досељени сународници. Данас о шароликости Пожаревца 80-тих можемо само да наслутимо на основу записа странаца који су посетили
варош Пожаревац – Вилијам Дентон, 60-тих, и Каниц пред крај ХIХ века.
„Ношња жена у овој з емљи спада међу најупечатљивије и најграциозније од свих ношњи Европе. Ако је Мађарска земља у којој изгледа да је
кројачка вештина достигла највеће савршенство,
и ако је ношња мађарске господе сам узор господствене гиздавости, Србија је земља у којој би
трговци помодном робом и кројачи из других
земаља могли да похађају лекције грације, и науче вештину како да додају оно живописно одевним предметима које праве за своје муштерије...
Преко кошуљице од танког платна, муслина или
неког веома финог материјала, уобичајена одећа
је горња хаљина или сукња од неке скупоцене
свиле – тамна пурпурна је веома омиљена боја,
мада се повремено користи и бели муслин; она
је пребачена преко наобручене сукње тако великих размера какве се могу срести у Бечу или Паризу. Та хаљина је око чланака на рукама украшени високим везеним рубом, који је обично од
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сребра. Преко тога се носи јакна, углавном од
најфиније кадифе; а омиљена боја јакне је зелена.
Јакна је, такође обрубљена широким везом око
врата; при крају и око руке он је везен златом.
Уколико је вез на хаљини златан, јакна ће бити
извезена сребром. Око струка се носи велика
трака чији крајеви висе с предње стране. Често
до самог доњег руба хаљине. Украс на глави је
мала капа, углавном од црвене тканине, која је
тесно припијена уз главу. Понекад се, међутим,
та капа прави од коже, посребрене, или позлаћене тако да представља златне дукате. Око те капе
је коса, права или лажна, оплетена у широки
венац тако да прекрива скоро читаву капу, сем
рам равног округлог поклопца са кога виси мали
златни новчић, или зрно бисера. Скоро све жене
носе тешке златне наушнице. Оваква ношња је
веома скупа, али дуго траје. Таква јакна са чипком често ће коштати десет до дванаест фунти
стерлинга. Наравно, као и у свим другим земљама, они који не могу да приуште себи тако скупу
одећу задовољиће се јефтинијим материјалом и
утешити се подражавањем такве моде, изабравши скромније материјале. У Београду, нажалост, почиње да се прати далеко грациозна мода
која стиже из Париза - свилени огртачи који
као да су начињени по угледу на стражарске кабанице војника зуавских пукова, а коса се носи
по угледу на царицу Евгенију. Српска ношња је,
међутим, толико пристала, и тако далеко лепша
него париска, да би мени било жао да чујем да се
више не носи.“2
2 В.Дентон, Србија и Срби, Службени гласник, Београд, 2013,
113-114.
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Дентон је оком Европљанина запазио сваки детаљ и на мушком костиму – не само поредећи га
са модом својих сународника, већ је вреднујући
и у оквиру људи које среће:
„На глави је носио малу округлу капу од црвене тканине, о чији врх је окачена црна свилена
кићанка. Бордо-бела кравата, преко које пада
оковратник кошуље, била је лабаво везана око
врата. Над горњом хаљином видело се довољно кошуље са предње стране да би се показало
са колико је укуса извезена. Горња хаљина, на
којој су били широки рукави, сашивена је од материје тамноплаве боје умекшане белим тракама. Преко ње је обучена јакна од фине пурпурне
тканине опшивена крзном (иако је била врућина). Широки свилени појасни опасач, украшен
златним нитима, носи се око правог опасача направљеног од неколико пута пресавијене црвене
коже. У њему, са леве стране, носио је напуњен
пиштољ богато украшене дршке, а посебно набијач за чишћење цеви која се завршавала главом од црног рога окованог комадима месинга.
У свом појасу, на десној страни, носио је златни
сат са масивним ланцем од истог материјала украшен уобичајеним мањим комадима накита; везена фишеклија; кожна дуванкеса; а испод свега
тога мали бодеж или нож. Његове панталоне, у
облику кратких широких чакшира, у различитој
нијанси пурпурне боје у односу на јакну, причвршћене су око колена црвеним подвезицама, а
завршавају се тешким широким комадом оперваженим везом од црног гајтана, који пада преко чланака и, захваљујући својој тежини, спушта
крајеве панталона ближе његовим чизмама... ње-

гова одећа је, међутим, прилично просечан узорак ношње неког дућанџије или трговца у посети пријатељима... удешена тако да остави утисак,
али тако да се не разликује од оне коју обично
носе особе његовог положаја...“3
Пар дана касније, при поновном сусрету у Ћуприји са истом особом, Дентон је записао да га је
сретао између гостионице и окружног суда, где је
ишчекивао „спори напредак неке парнице, и био је
одевен са мање укуса у нимало живописном западноевропском оделу – у врскапуту и прслуку који би
прошли проверу у Паризу или у Лондону.“4
На основу расположиве грађе о костиму, а
имајући у виду значај и положај града у ослобођеној земљи и збивања у друштвеном и економском
животу, у развоју грађанског костима Пожаревца
у ХIХ веку јасно се издвајају периоди:
1. костим до 30-тих година ХIХ века, у периоду
раног стицања аутономије Кнежевине,
2.од 30-тих до 80-тих година ХIХ века, када
Кнежевина Србија већ стиче независност, а
Пожаревац израста у центар Пожаревачког
округа и богати се извозом пољопривредних
производа, и
3.од 80-тих година ХIХ века до првих деценија
ХХ века, када Краљевина Србија прелази пут
од узлазног – растом трговине, занатства, индустрије, успоном културног нивоа и културом живљења – до периода трагедије државе
и народа, обезљуђења и погрома и до стазе опоравка по стеченој слободи и стварања
Краљевине СХС.
3 В.Дентон, нав. дело, стр. 162-163.
4 В.Дентон, нав. дело, стр. 163.
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Говорећи о политичким и историјским моментима у бивствовању Кнежевине/Краљевине Србије - говоримо и о периодизацији костима.
Према општим карактеристика костима које се
јављају у одређеним периодима током ХIХ века у
оквиру грађанског слоја, „женска ношња сврстава се у категорију „фиксираног костима“.5 Његова значајна особина је да се „његова вредност
заснива на трајности... (јер) показује тенденције
задржавања истоветних форми.“6 Према М.Прошић-Дворнић узлазна линија женског костима
креће од раскошног левантинског који постаје
доминантни „фиксирани“ костим првих деценија
ХIХ века, а потом добија своју „модну“ фазу око
1860, и „трансформисани фиксирани костим“ око
1890. Његова трансформација од „фиксираног“
ка „модном“ управо транспонује његову основну
вредност – трајност – која се у фази стабилности
споро мења, постаје фиксирана, а минуциозне
промене догађају се у складу са нивоом друштвеног положаја особа из одређене заједнице који
носе костим. Модне фазе наглашавају његову променљивост, уплив нових или изостанак важних
елемената костима. Протоком времена „модни“
костими постају „фиксирани“, конзервативни, а
њихово преклапања током паралелног постојања
неумитно доводи до рађања нечег новог.7

Строге границе између ових периода, када нам
је у жижи посматрања костим, нису постојале
- завршетак једног периода не означава потпуно
нестајање дотадашњег костима, већ почетак употребе нових одевних предмета и прихватање другачијих естетских схватања. Развој и трансформација костима одвијала се постепено - делови одеће
су упоредо постојали и полако се смењивали.
Одећа Пожаревљана у прве три деценије ХIХ
века била је готово једнака са костимом становништва у Београду и другим градовима ондашње
Србије. Женску ношњу сачињавају платнена кошуља извезена памучним или златним нитима,
шалваре, антерија, ћурче, либаде, џубе, као и свилени појас са сребрним копчама. На глави фес
са кићанком око кога су обмотаване плетенице
и увијена танка марама, бареш. Као накит употребљавани су низови дуката и бисера. На ногама
чарапе и папуче разних боја.8
Док се мушка ношња састојала од феса или
чојане капе „дињарлије“, „дињаре“, дуге кошуље
везене златом, шарене антерије до чланака која
се облачила преко кошуље и опасивала свиленим
појасом. Преко свега облачило се кратко ћурче
или широки гуњ, дужине до испод колена, ши-

5 М.Прошић-Дворнић, Одевање у Београду у ХIХ и почетком ХХ
века, Стубови културе, Београд, 2006. стр. 258, позива се на: Flűgel,
J.C. The Psyhology of Clothes, The International Psyho-Analitical Library
N° 18, Edinburg; R.&R.Clark Ltd.
6 Исто, стр. 258.
7 Према: М.Прошић-Дворнић, Одевање у Београду.., стр. 230,
позива се на: Flűgel, J.C. The Psyhology of Clothes, The International
Psyho-Analitical Library N° 18, Edinburg; R.&R.Clark Ltd. Захваљујући
особини „дугог трајања“ фиксирани костим постаје препознатљива и
стална ношња одређене друштвене групе или етничке заједнице. На
основу расположиве грађе о костиму, пре свега фотографија из збирки Историјског архива Пожаревац а имајући у виду значај и положај
града у ослобођеној земљи и збивања у друштвеном и економском

животу, развоју грађанског костима Пожаревца у 19. веку јасно се
издвајају периоди. Према: Д. Милорадовић, Кроз албум фотографија
– архивска грађа и фотографија у етнолошким и антрополошким истраживањима костима, у «Записи - Годишњак Историјског архива
Пожаревац», год. V, бр. 5, Пожаревац, 2016, стр. 31-41.
8 Више у: М.Прошић-Дворић, Одевање у Београду.., стр.227 и
даље; Тих.Р.Ђорђевић, Из Србије кнеза Милоша, Београд, 1983, стр. 52,
53, 54; Тих.Р.Ђорђевић, Србија пре сто година, Етхос, Београд, 2008,
стр. 183; Тих.Р.Ђорђевић, Наша народна ношња, у: Наш народни живот, I књ.1, Београд, 1984, стр. 58-64; П.Васић, Ношња народа Југославије, Београд, 1968, стр. 97; Милка Јовановић, Ношња у Београду у ХIХ
веку, Историја Београда, Београд 1974, стр.559; М.Прошић-Дворнић,
Женски грађански костим у Србији ХIХ века, Зборник Музеја примењене уметности 24-25, Београд, 1980-1981, стр.11.
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роких рукава.9 На улици жене су скривале лице
једном врстом велике мараме под називом „тулбент“10 или „тулбента“, којом је завијано читаво
лице сем очију, а преко одеће је ношена фереџа.11
За израду одеће, у прве три деценије ХIХ века
коришћени су материјали одвајкада увожени са
Истока и земаља Средоземља, често веома скупоцени. Чарапе и платно за рубље били су производи домаће радиности. Најширу употребу имају
чоја, кадифа, атлас, кумаш, шамалаџа, ћитабија
и друго, уз богату примену веза од гајтана, златних и сребрних нити, као и доминантну употребу
црвене, зелене, плаве и вишњеве боје.12
Скупоцени одевни предмети не само што су се
преносили у оквиру породице као највећа вредност и баштинили тестаментом и миразом, већ
су, по обичају наслеђеном од Турака, поједини
одевни предмети, накит и оружје били поклањани у знак велике пажње, наклоности, захвалности, или као одликовање.13 На самом двору Књаза живели су веома скромно. Из плаћених рачуна
9 Љ. Гавриловић, Одевање између јавног и приватног, у: Приватни
живот код Срба у деветнаестом веку, Клио, Београд, 2006, стр. 403-425;
Љ. Крстић-Поповац, Београђанка ХIХ века, Из збирке Музеја града Београда, каталог изложбе, Београд, 2001, стр. 9-11; Д. Влајковић, Ношња
у Крагујевцу ХIХ века, каталог изложбе, Народни музеј Краујевац, 1987;
В.Душковић, Градска култура у Србији 1804-1914, каталог изложбе, Етнографски музеј, Београд, 1991; В.Шарац-Момчиловић, Обућа у Србији,
каталог изложбе, Етнограски музеј, Београд, 1996; В.Бижић-Омчикус,
На почетку, каталог изложбе, Етнографски музеј, Београд, 2002; Д.
Ђокић, Женска оглавља у Браничеву, каталог изложбе, Народни музеј
Пожаревац, 2006.
10 М.Прошић-Дворнић, Одевање у Београду..., стр. 236.
11 Т.Ђорђевић, Положај жене, у: Наш народни живот, II, књига 4,
Просвета, Београд, 1984, стр. 28-29.
12 Тих. Ђорђевић, Архивска грађа за занате и еснафе у Србији,
Београд 1925, стр. 12, 13, 38, 39, 104; М.Прошић-Дворнић, Женски
грађански костим у Србији ХIХ века, МПУ, 24-25, Београд 19801981, 11
13 Више: Двор и породица Књаза Милоша у Пожаревцу 1825-1839,
Зборник докумената 1, Историјски архив Пожаревац, 2011, стр. 169

Либаде са наглашеним терзијским везом златном нити
(ИАП, Збирка фотографија 28)

видимо да је кнегиња Љубица направила „ситне
трошкове“: за оправку беговских хаљина 18 гроша, за крпљење Милан-бегових хаљина 7,30 гроша, Мијаилу бегу на трошак 5 гроша, Мурату што
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Имућне Пожаревљанке зими су носиле бунде
(Марија Момировићка, ИАП, Слога, 53/94)

је дјеци зубе вадио 23,10 гроша, госпођа кнегиња
исплатила ткаљи 12,25 гроша. Послала госпођа у
Чачак Цмиљани за ткање 150 гроша, једне шифле
и 4 кравате свилени за Милана бега, по писму
Цветка Рајовића 120 гроша, једно тесте артије за
пенџере собе катанске 2 гроша и 12 тестета артије
за пенџере на касарни 24 гроша.“14
14 М. Манојловић, Кнежев конак (двор) и породица у Пожаревцу,
у: Двор и породица Књаза Милоша у Пожаревцу, стр. 172 наводи: М.
Петровић, Финансије и установе обновљене Србије, I, 406.

16

Оријентални костим овог периода пратили су
одговарајући оријентални занати, као што су терзијски, ћурчијски, папуџијски...
Костим из периода од 30-тих до 80-тих година
ХIХ века има тенденцију употребе краћих одевних предмета и практичнијих за ношење, са израженим оријенталним одликама, наглашених
избором тканина, одређеним кројем, називима и
избором декоративних елемената.
Женски костим у дужем периоду је био украшен дугим свиленим појасом, „бајадером“ са утканим цветним мотивима и дугачким свиленим ресама на ужим странама, везује се овлаш и спушта
се ниже струка. Светлији бајадери, бели и ружичасти, припадали су гардероби девојака, док су
тамнији примерци саставни део гардеробе удатих
жена.15 Као детаљ европског модног стила, бајадер
је увожен из западноевропских земаља.16 Либаде17
је ношено преко фистана као кратка горња одећа
у устаљеном основном облику, у Пожаревцу се
континуирано јавља у раздобљу дужем од једног
века као симбол женског костима и њен најживописнији део. Основну форму представља дужина
до струка, карактеристични, косо укројени шавови око којих се развија најлепши украс на леђима,
као и равно кројени скутови, заобљени у доњем
делу који се не преклапају и не закопчавају.18
15 П. Васић, Ношња народа Југославије, стр.108.
16 Д. Стојановић, Градска ношња у Србији током ХIХ и почетком ХХ века, МПУ, Београд, 1980, стр. 26; М. Јовановић, Народна
ношња у Србији у ХIХ веку, Београд, 1979, стр. 30
17 Назив либаде је индоевропског порекла и значи одело: Либас(либос 1), одело: сари – и – либас= комплет одела (хинду: либас);
И. М. Оранскиј, навод из: Д.Влајковић, Народна ношња у Крагујевцу,
стр. 14. у напомени 51.
18 Више: М.Прошић-Дворнић, Одевање у Београду.., стр. 248.
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Либаде карактерише скупоценост материјала.
За израду се бирају црни, сиви, плави, љубичасти
или црвени атлас и кадифа. Вез терзијске израде
од златних и сребрних нити тече дуж ивица уз
гајтан и нашивене ширите. Разноврсност и оригиналност веза, чини сваки примерак уникатним.
Орнаментални украс је по правилу богат често изведен пластично уз широку примену стилизованих цветних мотива.
Постава се редовно изводи у комбинацији две до
три врсте материјала и игра значајну улогу у његовом естетском обликовању. За мање видљиве делове, полеђину и унутрашњост рукава, користи се једнобојна или штампана памучна тканина. За скутове
и за горње делове рукава употребљавају се свилене
тканине као што су атлас, сатен или рипс, ружичасте, жуте, љубичасте или црвене боје. Либаде постављено крзном или украшено широком, нашивеном крагном од самура, спуштеном до средине
скутова, носиле су у хладније дане Пожаревљанке
из кућа јачег имовног стања. Бело атласно либаде
представља скупоцен и веома цењен хаљетак невестинске опреме који касније као детаљ носи млада
жена. Црно атласно либаде сасвим мало украшено
црним гајтаном представља део одеће жене у жалости. Такође, скроман и једноставан украс који се
састоји од мало веза или само нашивених ширита
и мемица, сведених украса, заступљен је као део
костима удовице, или је део костима сиромашнијег слоја грађанки. Овакав начин декорације
либадета јавља се у Србији од 60-тих година ХIХ
века.19 Само изузетно богата жена могла је у својој
гардероби да има више од два либадета. Жене

Обућа провирује испод руба хаљине
(ИАП, Збирка фотографија 113)

19 ИАП, Слога, 53/113, 116, 172, 182..; Д.Стојановић, нав дело, 24.
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У хаљини из два дела, деведесете године ХIХ века
(ИАП, Збирка фотографија 12)

сиромашнијих занатлија имају само једно либаде
„и за венчање и за сарану“.
Престижни део одеће који се носио зими била
је бунда20 преузета из европског начина одевања
још 40-тих година ХIХ века.21 Кројена је из делова, дугачка до испод кукова, а од струка наниже
је веома набрана и прати ширину сукње. Рукави
дуги и, као код либадета, у доњем делу проширени и постављени свиленом тканином. Закопчава
се омчама и дугмадима, често урађеним од свиленог конца.
20 Више: М.Прошић-Дворнић, Одевање у Београду.., стр. 250.
21 Исто, стр. 25.
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Најчешћи материјали за израду бунде су црни
свилени атлас или трула вишња и плави сомот.
Постављена је финим јагњећим крзном или је делом ватирана и проштепана. Око врата и предњих
ивица скутова као обавезан детаљ је обруб од самуровог или лисичјег крзна.
Бунду поседују само богате Пожаревљанке, док
остале носе „кашмир“ шалове или њихове копије
изаткане од танко опредених вунених нити често
увожене из Енглеске. Њихова употреба у Србији
датира од 40-тих година ХIХ века.22
Нануле и папуче су у најширој употреби, а богато украшени комушлуци поред чарапа представљају најчешћи детаљ у бошчалуку свекрве,
заове и других жена из најближе младожењине
родбине без којих девојка није могла да се уда.
То је обућа намењена кретању по кући, „авлији“
и башти јер су жене ређе излазиле на улицу. За
улицу се најпре користе јеменије, шивена оријентална обућа, касније дубоке ципеле на шнирање
- „штивлетне“, занатске израде које су се увозиле
из Аустрије23 или су је израђивале занатлије у Пожаревцу у једноставнијем облику.24
Оглавља су најскупоценији део женског костима. По општим карактеристикама, садржи много
оријенталних одлика, са наглашеном тенденцијом
задржавања основне форме, и током трајања, дужем од стотину година, доживљава незнатне транс22 Историјски архив Пожаревац (даље: ИАП), Збирка фотографија 200, 212; ИАП, Удружење занаталнија и раденика „Слога“ Пожаревац, 1892-1950“ (даље: Слога) 53/94, 102, 108..; Д. Стојановић, нав.
дело, стр. 28.
23 М.Јовановић, Народна ношња у Србији у ХIХ веку, Београд,
1979, стр.30.
24 На фотографијама истраживане збирке ципеле једва провирују испод хаљина, ИАП, Збирка фотографија 29, 113, 114, 268...
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Марама са ресама, деведесете године ХIХ века)
(ИАП, Збирка фотографија 212)

Либаде са дискретним везом
(ИАП, Збирка фоторафија 217)
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формације. Уз карактеристично чешљање косе у
две плетенице омотане око главе, најважнији делови оглавља су фес и бареш. Кад се девојка први пут
„очешља у фес“, знак је да је стасала за удају.
Фес је плитка капа од црвене чоје, облика калоте, са црном свиленом кићанком која се распростире по целој површини, док је бареш трака
између феса и плетеница.25 Бареш је причвршћиван иглама са украсним главама и дијамантским
гранама. Обавезно је украшаван и великим прстеном. Бареш је најчешће од фине, танке једнобојне или дезениране мараме, од свилене или сомотске траке, некад украшен везом од златних и
сребрних нити.26
Најскупоценији део оглавља представља тепелук - мала капа од црвене чоје, украшена нанизаним дукатима или бисером извезеним у облику купа од којих највећа заузима централни
положај.27 Појава бисерног тепелука везана је
за средину ХIХ века, али његова присутност на
фотографијама из далеко каснијег периода говори о његовој омиљености и својеврсном статусном симболу сходно његовој цени. Богате Пожаревљанке су се радо фотографисале са тепелуком
репрезентујући своју породицу. Наишли смо на
два различита мишљења о коренима тепелука и
бареша. По једном сматра се да тепелук нема паралела у костимима других балканских народа,28 док
по другом мишљењу сматра се да бареш и тепелук

Мајке и ћерке – мода генерација на крају ХIХ века
(ИАП, Збирка Караџић)
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25 Према: М.Прошић-Дворнић, Одевање у Београду.., стр. 249.
26 Више: М.Прошић-Дворнић, Одевање у Београду.., стр. 250.
27 Више: М.Прошић-Дворнић, Одевање у Београду.., стр. 249, 253.
28 ...за разлику од многих других одевних предмета. Према: М.
Прошић-Дворнић, Женски грађански костим у Србији ХIХ века, МПУ
24-25, стр.16.
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Матине осамдесетих
година ХIХ века
(ИАП, Збирка фотографија 29)

Матине, шешир,
рукавице и сунцобран
(ИАП, Збирка фотографија 324)
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У првој деценији ХХ века венчаница је са дугим велом.
(ИАП, Збирка фотографија 131, 275)

представљају накит чисто оријенталног карактера, чији корени сежу у византијску уметност.29
Накит који Пожаревљанке носе у периоду пред
крај ХIХ века у потпуности одговара одевном концепту грађанки Србије, док у овом периоду одевање
представља симбиозу оријенталних и европских
делова костима чији се бројни облици јављају у ду29 Бојана Радојковић, Накит код Срба ХII до ХVIII века, МПУ,
Београд, 1969, стр. 252.
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гом трајању. Облици накита30 – `дијамантске гране`, прстење, наушнице - наручују се и увозе врло
рано са Запада,31 и од средине ХIХ века прате историјске стилове који у то време владају Европом.32
30 Више: М. Прошић-Дворнић, Одевање у Београду.., стр. 250.
31 Љиљана Прелевић-Мишковић, Накит кнеза Милоша у Историјском музеју Србије, Зб ИМС, 13-14, Београд 1977, стр. 338-342; Б.
Радојковић, Накит код Срба.., 252;
32 М. Прошић-Дворнић, Женски грађански костим.., стр. 18;
С.Бојковић, Карађорђевићи и Обреновићи, у збиркама Историјског
музеја Србије, каталог изложбе, Београд, 2013, стр. 18 и даље
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Економска моћ обогаћених Пожаревљана, у
првом реду трговаца и занатлија, одлучујући је
фактор у избору скупоценог, иако не увек и уметнички квалитетног накита. Невестински накит
се издваја лепотом и поштовао се обичај да га на
веридби дарује вереникова родбина. Делови комплета су прстен, наушнице и брош, „грана“, накит
типично западњачког обележја33 који је у Пожаревац стизао са запада – из Беча и Будимпеште, али
су га израђивали и златари у Великом Градишту.34
Истакнуто место у женском накиту припада
иглама за косу, лепо обликованим и фине израде.
Због практичне намене, да причврсте целокупно
оглавље, посебно обмотане плетенице, заступљене
су игле са украсним главама од ћилибара, јајастог
или округлог облика. Огрлице од нанизаних бисера у више редова присутне су на највећем броју
фотографија, док се ниске златног новца више
везују за рурални костим или костим грађанства
које се бави пољопривредом.
Општи економски просперитет града, као и
прилив још већег броја досељеника из европских
земаља и Срба „пречана“, узроковали су у последње две деценије ХIХ века велике промене у
костиму Пожаревљана. Ове промене, у складу са
демографским, економским и културним моментима, можемо идентификовати са ослобађањем
од оријенталних компоненти и наступањем коначне европеизације.35

Продор европских модних стилова, очигледно доста присутних већ почетком осме деценије
одвија се убрзаним темпом, што у потпуности одговара целокупном начину живота и привређивања Пожаревца и Пожаревљана. Сведочанство
о сусрету Истока и Запада, традиционалног и
савременог, морао је да се заврши коначном европеизацијом.
Економско јачање и опште стремљење ка Европи присутно је и у костиму житеља која све очигледније подлеже диктатима моде из европских
центара као што су Беч, Пешта, Париз, Лондон.
Најзначајнији протагонисти модних схватања и
западне културе уопште, су бројни интелектуалци и странци са породицама, који су у значајном
броју присутни у граду и чији су утицаји у новој
средини неоспорни.36 Осамдесете и деведесете
године ХIХ века означавају време смењивања
утицаја у костиму грађана Пожаревца и коначне
преваге европског схватања одевања. Мушкарци
као комуникативнији, и чија је професија, пословно или едукативно, често тесно повезана са
контактима са иностранством, масовно и у потпуности прихватају европску одећу, испред које
се традиционални костим повлачи у руралну средину где наставља да живи до краја века или до
првих деценија ХХ века.37
Европски начин одевања прихваћен је и раније
од млађих жена и девојака из најимућнијих град-

33 Р. Крушковић, Накит из етнографске збирке Музеја у Нишу,
каталог, Ниш, 1972, стр.23.
34 АС, Министарство финансија Краљевине Србије, Административно одељење (МФА), 1883 – XXXV RN 115.
35 Последњи турски занатлија морао је да напусти варош 1869.
године на тражење Пожаревљана, ИАП, СОП, 1869.

36 Љ. Гавриловић, Одевање између јавног и приватног, у: Приватни живот код Срба у деветнаестом веку, приредили А.Столић и Н.Макуљевић, Клио, 2006, стр. 410.
37 Фотографија: Пијачни дан у Пожаревцу за време бугарске
окупације у Првом светском рату. Фотографија је снимљена у Синђелићевој улици, на углу код Мале или рибарске пијаце, где је некада
била турска џамија. ИАП, Дигитална збирка фотографија Д.Шалер.
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ских кућа, нарочито од жена чиновника и интелектуалаца. Али, већина жена из трговачких и
занатлијских породица дуго остаје верна традиционалном „српском костиму“ и носи га са поносом
и достојанством. На породичним фотографијама
из тог доба мушкарци и деца су увек у европској
одећи, а жене у „српској“ ношњи. Разлози за овакво опредељење жена су свакако конзервативизам „српске жене“ још увек су везане за кућу уз посебна ограничења средине. С друге стране, мушком
традиционалном костиму недостаје она скупоценост и сложеност израде као код појединих делова
женског костима који је репрезентовао економску
моћ и родослов и чувење породице. Прихватање
новина од особа у зрелом животном добу у патријархалној пожаревачкој средини сматрано је
недопустивим.
И док се традиционални мушки костим веома
рано одбацује, без процеса трансформације унутар костима, последње две деценије ХIХ века за
женски костим представљају период последње велике мене и уобличавања.
Фистан38 са танком марамом за груди која се
постепено губи још крајем 70-тих година, у овом
периоду потпуно изостаје из женске гардеробе.
Уместо фистана у употребу улази хаљина са полукринолином „турнир“.39 Израђена од скупоцених
свилених материјала као што је тафт, моаре или
„морандик“, карактерише је дуга и широка сукња
са сконцентрисаним и нешто дужим наборима на
38 Више: М.Прошић-Дворнић, Одевање у Београду.., стр. 248. и
даље.
39 Према: М.Прошић-Дворнић, Одевање у Београду у ХIХ и почетком ХХ века, стр. 258 и даље, стр. 310-314; ИАП, Збирка фотографија,
282, 273...
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задњем делу хаљине. Горњи део је кројен уз тело,
узаних рукава, носи се у комплету са либадетом и
тепелуком, а једно кратко време прати је и појас
„бајадер“. Већ деведесетих година ХIХ века у моду
улази хаљина кројена из два дела, са блузом која
прелази преко сукње. Задњи део сукње је набран,
доста дужи и вуче се при ходу.40
Последњих година ХIХ века јавља се звонаста
сукња кројена из делова, која задржава већу дужину и набораност на задњем делу, често са украсима од волана и трака. Носи се у комбинацији са
блузом од танких памучних и свилених тканина
са округлим изрезом за врат и са блузом високог
оковратника, маштовито обликованих рукава, уз
доста украса од чипке, машинске или ручне израде.41 Марама је у овом периоду поново у употреби,
али са изменама у начину ношења и избору материјала - носи се преко блузе, прекрштена преко груди, причвршћена брошем.42 Најчешће је од
пуније свиле, брокатног ткања, оивичена ресама
или чипком, машински плетеном. Оглавље и либаде доживљавају незнатне промене, али су даље
основни делови женског костима: бареш је сада
обична узана, сомотска, прошивена трака украшена само прстеном и граном, док либаде губи богати терзијски вез, украс је нежан, сведен на најмању
меру. Рукави су изразито широки, на којима се већ
осамдесетих година као модни детаљ јавља разрез,
40 Према: Д.Стојановић, нав. дело, стр. 27; Више: М.Прошић-Дворнић, нав. дело, стр. 325 и даље; ИАП, Збирка фотографија 12, 225, 270, 271,
283...
41 Више: М.Прошић-Дворнић, Одевање у Београду,,. , стр.259 и
даље; ИАП, Збирка фотографија 221, 233, 235, 224...
42 ИАП, Збирка фотографија 4, 17, 22, 200, 212..; ИАП, Слога
53/82, 83, 91, 97...
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дужине безмало до лакта, спојен шнирањем.43
У Пожаревцу већ почетком осамдесетих на фотографијама се виђа једноставнији европски ансамбл. То је свакодневна одећа, лагоднија и јефтинија чији се крој назива „матине“. Састављен
је од дуге сукње са нешто дужим и јаче набраним
задњим делом често са украсима од нашивених атласних трака и волана и ивицама са „четкицама“,
као заштитом од крзања, блузом кројеном уз врат,
спреда на закопчавање до струка, а позади набрана
на ластиш одакле се наниже шири волан до преко
кукова. Дуги рукави у доњем делу су скупљени под
широку манжетну која досеже безмало до лакта, а
у горњем делу проширени и код рамена завршени
„на пуф“. За израду матинеа највише су коришћени материјали као што је лагани штоф, дифтин,
молдон, кашмир и сл.44
У сталним контактима село - град, временом
делови грађанског костима улазе у костим на селу,
али у одређеној намени: преузимањем феса, либадета и сукње уз кошуљу односно блузу, формира
се венчано одело које тек пред Балканске ратове
добија венчић и прозирни вео „до земље“.45
Српски грађански костим, схваћен као релативно фиксиран скуп одевних предмета, постао
је социјална одлика и естетски ознака настајуће
српске грађанске класе, 46 и у потоњем периоду задржао је свечани карактер. Пожаревљанка која се
43 ИАП, Збирка фотографија 44, 104, 133...
44 Више: М.Прошић-Дворнић, нав. дело, стр. 327 и даље; ИАП,
Збирка фотографија, 113, 134, 1,3, 9,12, 15, 16, 29...
45 Венчане фотографије из околине Пожаревца, ИАП, Збирка
фотографија; кратки вео, дувак, добија волумен и досеже `до земље`.
120, 121, 122, 123, 124, 125, 129...
46 Према: Илдико Ердеи, Дуго путовање у Јевропу, приказ књиге
„Одевање у Београду..., М.Прошић-Дворнић, у: Гласник Етнографског
института САНУ LVI, Београд, 279-282.

определила за српски грађански костим никада се
није појављивала ван куће без потпуне и комплетне одеће и накита, посебно у свечаним приликама
и значајним догађајима у оквиру куће - за славу,
свадбу, дочек уваженог госта, национални празник или фотографисање. Специфична елеганција
женског грађанског костима полако нестаје са
улица и значајних места Пожаревца са генерацијом правих грађанки, и повлачи се у шкриње
и ормане, посебно упакована у ланене ручно ткане пешкире богато украшених ивица, да очувана
буде предата у аманет по женској линији.47 И данас сведочи о умећу занатлија ХIХ века, осећају за
лепо и елеганцији генерација жена које су носиле
грађански женски костим.

47 Један примерак је у породичном власништву аутора.
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Контакти са Европом
и утицај на костим

Шубара замењена шеширом
(ИАП, Слога, 76)

Иако примат престонице припада Крагујевцу, Пожаревљани су врло рано имали прилику да
у својој средини упознају европску одећу. То је, у
првом реду, ношња путника и дипломатских представника из разних европских земаља који током
двадесетих и тридесетих година ХIХ века посећују
двор кнеза Милоша, затим Срба, учених људи из
Војводине, који су похрлили да своје знање и умеће,
као лекари, публицисти, писци, ставе у службу ослобођене Србије и тек основаних државних инсти26

Питомице Женске занатске школе у Пожаревцу
(ИАП, Женска занатска школа у Пожаревцу)

туција у Пожаревцу. Међутим, то није и одлучујући
моменат за продор европског начина одевања у
Пожаревац. У првом моменту, „европска“ или
„швапска“ одећа је изазивала чуђење и подсмех,
али само током прве владе кнеза Милоша.48

Насупрот раније прихваћеном мишљењу да
је српска грађанска ношња оформљена средином ХIХ века, истраживања проф. др М.Прошић-Дворнић доказују да је она у употреби већ од
тридесетих година ХIХ века.49

48 Европски костим продире најпре на двор и даље се шири преко
Кнеза, старешина, чиновника и војника. Већ 1816. Кнез поклања старешинама капуте који представљају део европске одеће (М. Петровић,
Финансије и установе обновљене Србије до 1842, I, Београд 1897, 509).
У време проглашења Хатишерифа, 1830. године, Милош Обреновић, за себе и своју свиту, даје да се уради црвена атила са широким и
златним ширитима и крупним гомбама, (Павле Васић, Страни утицаји у српској ношњи, Зборник МПУ, Београд 1958, 28.) која је представљала врсту униформе и која је, по мишљењу појединих савременика,

најсличнија мађарској ношњи. (П. Васић, Ношња народа Југославије,
Београд 1968, 10.). За Кнеза и његове старешине то означава почетак
употребе одеће према европским узорима. Увођење униформе за регуларну војску 1826, а нешто касније 1837. године и за војне и цивилне
чиновнике, најочигледнији је пример западњачког утицаја. (П. Васић,
Одело и оружје, Београд, 1964, 143).
49 М.Прошић-Дворнић, нав. дело, стр. 244.
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Одлучујући моменат за продор европског начина одевања у Пожаревац представља управо напредак заната – младе калфе су одлазиле најчешће у
Беч, Пешту, или Темишвар по стицање мајсторског
испита.50 Такође, имућне занатлије и трговци слали
су своје синове у европске метрополе на факултете,
а њихов повратак са дипломом означио је и промену културе одевања. Почев од половине ХIХ века
европска одећа сигурним корацима улази у Пожаревац као обележје одређеног друштвеног слоја.
Све фреквентнија сарадња Пожаревца са европским фирмама – било пословна преписка или
лични контакти, означавали су и нови корак у европеизацији костима. Мушкарци су с тога много
раније од жена усвојили европски начин одевања.
Међутим, посматране фотографије показују велику разноликост у одевању Пожаревљана и поступност и у формирању мушког костима – на
фотографијама из најранијег периода51 долази се
до сазнања о спорости прилива европских модних
детаља: поједини Пожаревљани, уз српску традиционалну одећу носе европску кравату, кошуљу,
ципеле или шешир...52 Њиховим посматрањем долази се до сазнања да процес европеизације тече
поступно, најпре преко појединаца, млађих особа
из најимућнијих пожаревачких породица.
Паралелно, контакте овог пограничног дела
Србије са западним светом прати и динамика развоја града, привреде и комуникација – саобраћај,
телеграф, телефон.
50 ИАП, Varia, Мајсторска писма; Пешта, на мађарском, 295 и
мајсторско писмо на немачком, 292.
51 Баубинове фотографије из 60-тих година 19. века из Пожаревца, из приватне колекције.
52 ИАП, Слога, 53/ 2, 3, 4, 22, 27, 55, 56, 75, 140, 153...
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Контакти се одражавају и реверзибилно – страни радници, занатлије, учени Војвођани и Европљани - носиоци европског начина одевања више
нису једини посредници преноса новог начина
облачења, већ то чине српска интелигенција, трговци и занатлије који фреквентно прелазе границу
Србије и Европе.
Најзад, ту су и трговци који своје радње у центру опремају деликатесним производима увоженим из Европе, техничком робом, и, наравно, посебном понудом – модним детаљима – оделима,
краватама, ципелама и елегантним асесоаром за
господу. Трговачке везе досезале су прво до Будимпеште и Темишвара, Беча и ближих градова
Немачке, а потом и до центра моде, до Париза.
Елегантна роба за мушкарце и жене, могла је да
се набави код Павловића и Мирковића, код Коена, Бенароја и других у центру града, а о свом
широком асортиману обавештавали су виспрени
трговци јавност преко огласа у „Грађанину“ – „Ко
оглашује тај напредује“.53 У понуди су били: „штофови за женске хаљине од дин: 1, 1,50, 2, 2,50, па до
5 дин. метар као и сав прибор за исте... фланера и
плиш порхета... фула француског... Јегерове вуне...
везова... за балске хаљине“ али и „мушких кошуља,
крагнова манжетна и краватна, ...шлофјанка, унтерцигера мушких и женских...“,54 док „Павловић и
Мирковић“ нуде „велики избор жакета, крагнова и
шешира женских“ за „наступајућу зимску сезону“,
као и „обуће мушке, женске и дечије из најбољих
фабрика“, али и „праве петроградске каљаче“ за
пословично пожаревачко блато. Такође, у понуди
53 ИАП, Грађанин, 1926/53.
54 Оглас М.Л.Бенароја, Грађанин, 1927/10.
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Књига кројева
(ИАП, Женска занатска школа у Пожаревцу)

су: мушки шешири „најмодернијих фасона“, „свиле у свим бојама и квалитетима најмодернијих десена за женска одела, али и „највећи избор атлаза
црног за бунде и либадета“. Павловић и Мирковић
у својој специјализованој радњи у строгом делу
трговачке чаршије нуде и „спреме за удаваче“ и
то „велики и леп избор свадбених накита... сатова
женских са модерним ланцима, прстења у сребру и
злату, дијамантских и брилијантских, гране у сре-

бру и злату, кољеа, бурме златне и сребрне и брошева сваковрсних“. Уз то ту су и „најлепше спреме
за девере, кумове и старе свате.“55
1. јула 1900. „Цадик Коен и Фрајденфелд“ објављује да је за своје „поштоване муштерије из града Пожаревца и околине“ радњу „сортирао лепим
избором летњег одела у модерним фазонима и
укусним кројем... од 15 дин. па на више... врскапу55 Оглас, Грађанин, 1926/53.
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та (иберцигера) од 10 дин. ... јер је то коначна распродаја у радњи готовог одела.56 Количина одевних
предмета је нагло порасла и требало га је негде адекватно сместити, па су они са `плићим` џепом могли
да употпуне свој мобилијар половним намештајем:
„Продају се добро очувана два кревета (дрвена)
и два шифоњера, један за веш а други за хаљине.
Упитати Косару Ђорђевићку у дућану Каранфиловоме, горња мала“.57
Уз гардеробу настала је већа потражња за накитом и асесоаром, мушким и женским, па су пожаревачке радње нудиле, утркујући се, квалитетну
робу по „гарантованим ценама“: „Часовничарска и
јувелирска радња Милана Т.Стефановића, Добила
је велику количину дуката велики и мали жигосани од 1912.год. за исте има и рамове од право дубле
тако да дукат не губи вредност пошто се не буши.“58
„Часовничарска јувил. златарска и оптичка
радња Милана Т. Стефановића у Пожаревцу,
основана 1893. год. јавља поштованим Г.Г. града Пожаревца и околине да је добила ... златних
сатова и ланчева мушких и женских у најмодернијим дезенима минђуша златних и сребрних
са диомантским каменима и другим разним каменима. .. Велики избор руске платине ствари:
кутија за цигарете, грифова за штапове...“59
Посебна пажња посвећивала се ципелама. И
док су код „Бате“ оне коштале до 150 дин, код малих обућара могле су да се набаве по знатно нижим ценама:
„Јављам поштованом грађанству како овди тако
и на страни да сам снабдео радњу од све врсте
обуће, мушке, женске и дечије у разним боја56
57
58
59
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Браничево, 1. јула 1900, прив. колекција.
Грађанин, 1919/51.
Грађанин, 1913/2.
Грађанин, 1919/51.

ма и најмодернијим фазонима. Имам и разних
калупа, како за одрасле, тако и дечијих, имам
и шивених папуча женских и дечијих, добре и
јаке. Примам поруџбину обућа све врсте, тако
и изванредних чизама по захтеву муштерија и
то под гаранцијом. Цене солидне и без конкуренције. С поштовањем, Огњан Миловановић,
обућар, код „Војника“. Табачка чаршија до Милије Стефановића терзије.“60
Наравно, за оне са мало плићим џепом, и на почетку процеса пристизања модног европског асортимана, развило се одређено занатство – полако су
папуџије уступале своје место обућарима или шустерима, нестајали ћурчије, терзије, абаџије, било
све мање кројача, а ницале занатске радње крзнара и шнајдера, амрелџија, шеширџија, модискиња,
везиња, трикотажера, произвођача пантљика, педикира. У складу са насталом ситуацијом формирају се јаки еснафи – кројачки еснаф формиран је
1895. Потражња за луксузом за вишу класу није
била проблем - могло се до Београда или у иностранство,61 а нижа грађанска класа снабдевала се
и производима Женске школе где су ученице израђивале доње рубље, училе кројење хаљина, израђивале трикотажу, шешире и вештачко цвеће,
али и рукавице, вез, плисе...62
Можемо да закључимо да је пред почетак Првог
светског рата у граду постојала велика потражња
али и велика и разнолика понуда одеће, обуће, асесоара, накита, рубља – и по квалитету и по цени.
60 Грађанин, 1913/2.
61 Дајемо пример Карамарковића, власника млина, који је имао
стан у Бечу, у Alber Gasse 21, у VIII бецирку, за своје потребе.
62 ИАП, архивски фонд Женска занатска школа, Књига кројева; Ј. Живковић, Занатска школа пожаревачког женског друштва, у:
Зборник научних радова „Браничево кроз војну и културну историју
Србије“, том II, свеска 4, Историјски архив Пожаревац, 2007, стр. 153,
155, 157, 160 и даље.
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Утицај промена у демографској
структури на прихватање
европског модног костима

На промену костима у Пожаревцу свакако да
је политичка и економска ситуација имала битан
утицај, али морамо скренути пажњу на демографску структуру града где је сваки досељени припадник, тим пре ако је био угледан и прихваћен
грађанин, оставио свој печат у општем културном
миљеу. Уз одговарајући начин становања, свакодневне навике, начин уређења куће, кулинарске
особености, досељеници су донели и свој костим,
национални или потпуно европски, и тиме учествовали у начину и динамици прихватања модернизацијских токова.
Значајну улогу у друштвеном животу Пожаревца крајем ХIХ века имале су богате и утицајне
грчке и цинцарске породице. Забележене су 23
утицајне породице у Пожаревцу. Најјачи Грци из
Епира, у првом реду из Арцисте... Грци су углавном били трговци и угоститељи, међу којима су
биле познате породице: Лазаридес односно Јовановић (из које је вајар Ђорђе Јовановић), Харизовић, Економидес, Дарда, Сакаларидес, Мантић, Бенџо, Колоњас, и др. Најчешће су држали
кафане,63 касније хотеле познате по квалитету и
на висини својих услуга, мање су се бавили трговином и држали бакалнице.64 Поменућемо једног
потомка цинцарско-грчко-српске породице који
63 „Њихове каване биле су најбоље и најугледније. И Пирху су у
Пожаревцу препоручили, вероватно као најбољу, кавану Димитрија
Грка.“ Др Д. Ј. Поповић, О Цинцарима, прилози питању постанка нашег грађанског друштва, Београд, 1998, треће издање, стр, 53.
64 М.Манојловић, Пожаревац у доба подизања Окружног
здања, у: Окружно здање 1889–1989, Скупштина општине Пожаревац, Пожаревац, 1989, стр.7; М.Манојловић, Срби и Грци са посебним освртом на Грке у Пожаревцу, у: Viminatium 10, Народни
музеј Пожаревац,1995-1996,175-209; Д.Ј.Поповић, О Цинцарима:„У
Пожаревцу је било 23 породице“, стр. 53; „И у Пожаревцу се налази
грчка мала“, стр. 111.
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у својој аутобиографији каже: „Ја сам јамачно
Србин, јер је моја родбина из Пожаревца на ову
страну прешла“ (у Вршац). Својим делима Стерија слика живот грађанска Србије и Војводине, дотиче процесе депопулације и асимилације,
али се „са почитанијем“ односи према српству и
жели да истакне српски идентитет критикујући
говор грађанских слојева: „Србин нек` пева – не
турски, ни влашки, ни грчки...“65
По способности у трговини разликовали су се
Грци и погрчени Цинцари од чистих Цинцара.
Грци су трговали на главним воденим путевима:
на Дунаву, Сави, Тиси, Моришу, Царском друму и
градовима, а Цинцари у селима и областима даље
од главних среских друмова.66
Формирали су своју `грчку малу` делећи је са
Цинцарима са којима су, због језика и културе
били неодвојиви - гледано кроз призму домицилног српског становништва.
И сами Цинцари стајали су увек уз Грке поштујући хеленску културну баштину и делећи грчки језик. Али постоје записи да су се обе несловенске етничке групе сматрале супериорнијим у
привредном, друштвеном и културном смислу у
односу на домицилне Србе и остале „негрчке“ варошане.67
65 Феномен етноса у делима српских писаца – кроз научни опус
етнолога др Видосаве Стојанчевић, приредиле: Ј.Николић и Д.Милорадовић, Историјски архив Пожаревац, Посебна издања књ. 3, Пожаревац, 2008, стр. 14.
66 Једино су се, напомиње Поповић, „по способности у трговини
разликовали су се Грци и погрчени Цинцари од чистих Цинцара“.
Д.Ј.Поповић, О Цинцарима.., стр.111.
67 В.Стојанчевић, Градови, вароши, паланке и тржишта пред
први српски устанак 1804. године. Културно-историјска проблематика, у: Градска култура на Балкану (ХV- ХIХ век), Зборник радова,
Балканолошки институт, Посебна изд. књ.20, Београд, 1984, стр.146.
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Грчка мала у Пожаревцу до скоро је била настањена грчким и цинцарским породицама на
чијим се кућама видео комфор и особени стил,
али није било претераног истицања богатства које
се крило у скоро свакој. У свакодневном животу
виделе су се разлике – у уређењу куће, у друштвеном и пословном опхођењу, начину исхране, и, у
посматраном периоду, у одевању.
Извесно је прилагођавање досељених српским
навикама и обичајима – раније славећи имендан
добили су `славу` угледајући се на поштовање
српских патрона, а делећи православље са њима.
У првом таласу досељавања углавном путујући трговци, касније механџије и занатлије, насељени у
Пожаревцу, делили су судбину Срба.68 Захваљујући
брзом стицању богатства и држећи се међусобне помоћи, Грци и Цинцари остајали су углавном
део турске пословне четврти – Табачке чаршије у
Пожаревцу, држали најбоље хотеле и кафане, полагали много на школовање, били дарежљиви кад
треба, и само ретко се женили Српкињама.69
Услед расејања, првобитни костим Цинцара се
доста разудио, и није сачуван у потпуности. Сем
тога, њихов долазак у Пожаревац текао је са различитих страна, (из Епира, Угарске, Ердеља...) самим
тим и костим је био разнолик, допуњен деловима
костима других народа и етничких група. Постоји
68 За разлику од Грка, велики број Цинцара прикључио се Србима у оба Устанка, постајући људи од поверења, а притом и образовани,
допринели на војном, политичком и дипломатском пољу и заузимали
више позиције у друштву. Према: Д.Ј.Поповић, нав. дело, стр. 247 и
даље.
69 Према: В. Стојанчевић, Градови, вароши, паланке и тржишта
пред први српски устанак 1804. године. Културно-историјска проблематика, у: Градска култура на Балкану (ХV- ХIХ век), Зборник радова, Балканолошки институт, Пос.изд. књ.20, САНУ, Београд, 1984,
стр.147.
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Породица Кукулидес - старији женски представници у традиционалном костиму,
млађе носе модерне хаљине `по европски`, а сви мушкарци у европским оделима. Најстарији, `глава породице` Кукулидес носи шубару као сирвивал ранијег костима.
(ИАП, Слога 53/130.)
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запис Сопрона да „људи нису, као жене, лако напуштали своју ношњу; жене су доста радо своју
ношњу удешавале према западно-европској“.70
До 70-тих могао се видети Цинцарин у карактеристичном костиму: „Цинцари у дугачким антеријама са уздужним пругама, тесном ћурчету,
фесом с кратком, ћубастом кићанком, дугачким
чарапама испод антерије, бројаницама или струком босиљка у руци, бурмутицом за појасом и шареном марамом, која вири из антерије“71 али тада
прихватају нове токове трговине, њихово стечено
богатство им је то омогућило, и наравно, у складу
са пословном политиком и етикецијом, Цинцарин
прво носи мешовито турско-европско одело, а убрзо у потпуности носи западноевропско одело.72
Цигана је било највише у „Циганској мали“, а у
Пожаревцу их је било још од ХVIII века. Они су се
углавном бавили служењем код газда, као кочијаши, рабаџије, служитељи, пандури, нешто мало су
се бавили земљорадњом, занатима (лимари, корпари, ковачи, и друго), а чешће свирањем на свадбама и по кафанама.
70 Д.Ј.Поповић, О Цинцарима, стр.60.
71 Д.Ј.Поповић, О Цинцарима, стр 62-64.
72 „Један значајан дан, пише ми један интелектуалац, који одваја
период „цинцарске“ културе од периода западне културе, јесте долазак кнез Михајлов из Цариграда после пријема градова. На савском
пристаништу дочекала га је маса света у европском оделу. Тај дан био
је крај „антеријама“ и „јапунџетима“. Отуд ја не памтим мог покојног
оца друкче него у капуту и панталонама. Једини комад одела „турског“
било је једно скупоцено џубе, које је покојник облачио о годовима,
али преко „немецког“ одела (дугачак „герок“ и панталоне, црне „салонске“, остатак бољих дана када је изигравао бољег каваљера као ђак
„танцшула“). Исто тако у савској чаршији губиле су се фирме „цинцарске“. Житарски „мали пијац“ прекрилили су већ били Босанци и
Херцеговци, а и Сава је прелазила у српске руке. „Ђумрук“ је привукао
био неколико Јевреја, међу којима памтим Левензона, једног отменог
човека“. (Д.Ј.Поповић, О Цинцарима, прилози питању постанка нашег грађанског друштва, у напомени 17 на стр. 64.)
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Врло рано и брзо су се посрбили, примили православље, прихватили многе обичаје српског и
влашког становништва и углавном су говорили
српски, а веома ретко, и то мало њих, сачувало је
знање ромског језика. Из статистика везаних за
школовање у Пожаревцу, приметили смо да су
се школовали, а ако су и прихватили школовање
онда су то били дечаци док су девојчице обавезно
остајале код куће.73 Боравећи у Пожаревцу Феликс
Каниц посетио је Казнено-поправни завод у Пожаревцу, једини за жене у Краљевини Србији.
„Године 1874. саграђена је посебна зграда за
тешке преступнице; то је заправо посебна установа коју од оснивања ... води Ана Шрепловић
(Schrepel) из Хрудима. Од 115 жена 16 је Влахиња,
пуно Циганки... жене су, као и мушкарци носиле
сопствену одећу; упадљиво шарено одевене Циганке показивале су често зазорну голотињу, али
им се то овде на Балкану не узима за зло, нити се
на то обраћа пажња.“74 За њихов начин живота и
костим можемо рећи да је остао традиционалан за
наведени период.
У првој половини ХIХ века кнез Александар
Карађорђевић забрањивао је насељавање Јевреја
у Пожаревцу, и из престонице су стизале ургенције начелнику Округа да спречи формирање
јеврејске симбиозе. Два дописа сведоче о ставу
тадашње државе према Јеврејима: први je извештај Начелства Среза звишког Начелству Округа
пожаревачког, у ком je скренута пажња општи73 Према: М.Манојловић, Пожаревац окружна варош 1858-1918,
Посебна издања, књ. 5, Историјски архив Пожаревац, 2011, стр.182
и даље.
74 Ф.Каниц, Србија – земља и становништво, II, Београд 1986,
стр. 173.
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нама, а нарочито граничарима да пазе да 30 породица Јевреја не пpeђe у Србију, и да сваког без
пасоша врате натраг. Ту je и налог Попечитељства унутрашњих дела да се Јеврејима трговцима који долазе из Београда забрани насељавање
у округу пожаревачком.75 Повратком кнеза Милоша, Народна скупштина добила је задатак да
изради нацрт закона о правној једнакости свих
српских поданика, без обзира на расу и религију.
Иначе, боравивши у иностранству кнез Милош
је увидео моћ јеврејског капитала и учинак који
има у трансформисању укупног просперитета
западних градова, а на Јевреје је иначе благонаклоно гледао јер су помагали устанике.76 Тако су
се „Народи Еврејски и поданици Србски“ ипак
населили у Пожаревцу, основали своју синагогу
(у близини турске махале и џамије) и малу четврт
око ње.77 Листајући записе Жени Лебл, наилазимо
и на податак: „Године 1868. водио је преговоре са
јеврејском заједницом у Пожаревцу за место рабина, јер се тамо тражило смењивање дотадашњег
рабина Давида бен-Сасона (сина преминулог београдског рабина Рафаела Јосафа бен-Сасона).
Међутим, фракција бен-Сасона је претегнула...“78
Већ смо напоменули да у годинама за које није
постојала синагога вршени су уписи за новорођену децу у црквеним православним књигама рођених са напоменом `жидов` не мењајући ниједан
податак новорођенчета и родитеља.
75 ИАП, НСЗ 1844 – 50 и 412.
76 Више: Н. Мишковић, Базари и булевари, свет живота у Београду 19. века, Музеј града Београда, Београд, 2010, стр. 173-187.
77 Б. Перуничић, Град Пожаревац и његово управно подручје,
(списак јеврејских породица у Пожаревцу), стр. 1466.
78 Жени Лебл, Јеврејске књиге штампане у Београду 1837-1905,
Дечје новине, Г.Милановац, 1990, с. 40.

„Дошавши у Пожаревац Јевреји су се уклопили
у пожаревачку средину и створили своју заједницу. Јеврејска заједница формирана, углавном, од
београдских Јевреја, везујући се трајно за Пожаревац, основали су своју школу и синагогу. У трајању
од скоро једног века јеврејска заједница у Пожаревцу имала је око 20-ак кућа са око 50 житеља.
Имали су школу, сазидану 1912. године и синагогу
у Немањиној улици.
Храм ”Кал” (синагога) у Пожаревцу у Немањиној улици био је лепа и велика зграда са галеријом
за жене (езрат-нешим) и огромним двориштем. У
дворишту је била школа (мелдар) и стан за хахама
(рабина). Аврам Букус син Рафаела Амара, рођен
1866, у Пожаревцу остао је у памћењу старих Пожаревљана по лепом певачком гласу и маркантном изгледу коме је посебно обележје давала дуга
бела брада и дубоки црни шешир на глави.79
Јеврејска општина у Пожаревцу изградњом
српско-јеврејске школе, синагоге и гробља јасно је
исказала намеру да трајно остане у овом граду где
је велики број њихових сународника имао разгранате трговачко-занатске и друге послове и где су
се њихове породице осећале безбедно и у пријатељским односима са већинским српским живљем.
Многи истакнути Јевреји Пожаревца били су на
важним местима у локалној власти, хуманитарним, спортским и друштвеним организацијама
града, почевши од председника Јеврејске општине
Давида Анафа, Лазара М. Албахарија, Аврама Р.
Амара, Исака Карија, Цадика Коена, Менахема М.

79 М.Манојловић, Јевреји у Пожаревцу, рукопис.
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Уз ћемане
(ИАП, Збирка фотографија, 146)

Бенароја и других.80 У чаршији су држали мењачнице, трговине оделима, биоскоп, учествовали у
раду Пожаревачке трговачке омладине, бележимо
учешће Јевреја у операцији спасавања града 1915.
од бомбардовања, у свим хуманитарним акцијама
у граду, били професори Пожаревачке гимназије
и Трговачке школе...
Влашка мала била је насељена дошљацима из
Хомоља, али и из Ердеља. По огромној шубари,
кожном грудњаку и белим ланеним панталонама подвезаним испод колена `Влах се може препознати већ из велике даљине`. Код Влахиња је
љубав према што шаренијем везу много већа него
код Српкиња. Бљештаво бела широка кошуља сва
је покривена украсима, а кецеље, које су и спреда и
позади причвршћене појасом, такође су извезене
живим бојама као ћилими. За украс на глави обично се утроши сва породична готовина. Коса удавача се једва види од нанизаних новчића, а ако ових
нема довољно, у помоћ долази цвеће. „Црте лица
су у Влахиња мекше и облије него у Српкиње, очи
ватреније, а телесним кретњама је својствена посебна грациозност чиме подсећа на Италијанку.“81
Бугари су у своју махалу донели и трагове свог
националног костима који се брзо претопио и зачинио грађанским. По свом изгледу, професијама,
начину живота нису се разликовали од српског
дела града.
Села која су уз Мораву, а најближа градском насељу – мали Бурјан, су Драговац и Живица. Прет80 Више: М.Манојловић, Јевреји у Пожаревцу, рукопис; Више: М. Манојловић, Пожаревац од турске касабе до српске вароши.., стр. 159-160.
81 Ф.Каниц, нав. дело, 264.
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поставка мештана је да су досељени бугарском
метанастазичком струјом.82 При посети Пожаревцу Каниц је забележио да Драговац има чак
190 кућа и да су домаћинства овог села изузетно богата. „Имућност његових 1115 становника
огледала се већ и у самом начину одевања мушкараца, који су мало рано (30.октобра) готово сви имали на себи беле грудњаке, украшене
разнобојним чоханим цветићима и сребрним
шљокицама, и преко тога још и кратак крзнени огртач; смеђе сукнене чакшире, дебеле вунене чарапе са шарама у боји, опанци, шубаре
или фесови употпуњавали су ову присталу јесењу одећу већином снажних мушких фигура
са изражајним главама.“83 Својим свакодневним
пословним контактима (доласком у „варош“ на
пијацу – Житну, Велику, Малу, Рибљу, Пилићарску, Сточну, на вашар, и куповином у варошким
трговинама) вршен је узајамни утицај вароши и
села уз град – варошани су тако имали „умирену савест“ да неко и даље држи српске обичаје
и ношњу, а Драговчани „узимали“ од варошана
нове навике, нека нова знања, обичаје, понашање и делове одела.
У градском пожаревачком миљеу помињали
смо и већу популацију Немаца и Чеха. Они су
свакако у српску пограничну варош унели дах
европског начина живота доносећи јој своја
знања, вештине, остварајући контакте са својима који су остали преко Дунава, унапређујући
82 М.Манојловић, Пожаревац од турске касабе до српске вароши.., стр. 157-158.
83 Ф.Каниц, нав. дело, 217.

индустрију, школство, опхођење у друштву и у
породици, културу живота уопште, и наравно,
начин одевања.84
Руси су и у ранијем периоду пристизали у Србију путем појединачних досељавања, али после
Октобарске револуције, тачније од 1919. године
досељавање Руса избеглица у Краљевину СХС тече
у таласима. 86 Један део руских породица нашао је
трајни дом и запослење у Пожаревцу, а о њиховим
пребивалиштима у граду налазимо у документу –
списку Руса који поседују совјетски пасош.87 Већи
број њих по професији су били просветни радници који су одмах нашли своје место у школама у
граду (највише у Пожаревачкој гимназији), док су
на другом месту били лекари, па онда инжењери и
техничари разних струка. Њихов допринос је свакако био на пољу просперитета града, али су собом
донели и другачију културу свакодневног живота.88
Костим је већ био формиран. Рускиње су учиниле
један ранији концепт моде који су девојке студенти
из иностранства донеле у Србију, а то је `револуци84 Преузето из: М.Манојловић, Пожаревац окружна варош..., стр. 327.
85 Преузето из: Д. Фелдић, Стари пожаревачки добротвори, Пожаревац, 2014, стр. 155.
86 Мирослав Јовановић, Досељавање руских избеглица у Краљевину СХС 1919-1924, Стубови културе, Београд, 1996, стр. 117-118: када
је Државна комисија обавестила начелника Округа пожаревачког о
прихвату избеглица, начелник је одговорио молбом да није у стању
да их прими јер не само што је недостатак стамбеног простора већ да
им „недостаје и постељине“. Насупрот одговору власти, избеглице су
биле примате и биле топло дочекане, био им је обезбеђиван смештај
и прва помоћ за почетак живота у новој средини. Исто, стр. 229-230.
Трећи имиграциони талас 1920. распоређен је у источном делу Краљевине СХС. Исто, стр. 203.
87 ИАП, ГПП, Попис руских породица са и без совјетског пасоша,
насељених у Пожаревцу, ХХVI-696.
88 Више: Љ.Димић, Културна политика Краљевине Југославије
1918-1941, II, Београд, 1997, стр. 135-138, и даље.
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Вацлав Ведрал, професор музике у Гимназији и диригент хора `Слоге`,
живео је са ћерком Либушом у Пожаревцу.84
Насловница `Српских народних песама` В.Ведрала, у издању Ј.Фрајта,
која се чува у нототеци Музичке школе у Пожаревцу85

онарни начин` облачења који „демонстрира политичко-идеолошки став: став жена које нису хтеле да
буду само жене, домаћице и кокете, већ друштвена
бића, која траже своје место и свој део одговорности у друштву.“89 Свој став руске револуционарке
из седамдесетих и осамдесетих година ХIХ века наглашавале су подсецањем косе ,,ношењем наочара и
ципела са `енглеском` малом потпетицом.“90
89 Мирослав Тимотијевић, Приватни живот појединца.., стр. 225.
90 Мирослав Тимотијевић, Приватни живот појединца, у: Историја приватног живота у Срба, Клио, Београд, 2011, стр.225.
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У Црквеној чаршији на гласу је била продавница турске кафе „Арарат“ коју су дуги низ година држали досељени Језинг Мовсесијан и његова
породица, Јермени. Касније су Мовсесијани били
лекари, фармацеути и виолончелисти. Продајом
кафе бавио се, још од краја осамдесетих година
ХIХ века, и Артим Ђутић, такође Јерменин, који је
1903. примио православље.91

91 М.Манојловић, Пожаревац окружна варош.., стр.267.
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„Барили у Пожаревцу, у Србији, са породицом своје жене, у време Балканског рата“
(исечак из иалијанских новина92)
На слици су Bruno Barilli, мајка-Боса Павловић, Даница Павловић-Barilli, Драга Павловић,
фотограф, (Даничин ујак) и најстарији Босин син.

Морамо да споменемо и породичне везе породице Павловић и Barilli. Не само што су Миленина
дела дала печат општој култури града, као и сви
чланови породице њене мајке Данице, већ су честе
посете чланова породице њеног оца Бруна Барилија, пружала нове узоре грађанству Пожаревца.

Поменули смо само мали део породица или
представника досељених грађана Пожаревца, али
њихов утицај на формирање грађанске културе,
система вредности, схватања естетског и на укупан социјални живот је огроман и непроценљив.

92 Преузето из: М.Манојловић, Пожаревац окружна варош...,
стр. 340
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Поглед у збирку фотографија

Убрзо по свом открићу фотографија је стигла
до Пожаревца. Нова тековина савремене технике
и цивилизације као педантни хроничар забележила је припаднике имућног градског слоја. Не
рачунајући путујуће фотографе и фотографисање
Пожаревљана у атељеима Београда, у времену од
1860. до 1900. у граду је било бар два стална фотографа. У Књигама занатлија Пожаревца93 налазимо записано њихово постојање и делање у вароши, али немамо и тачна њихова имена. Судећи по
сачуваним фотографијама из породичних албума
– који су брижљиво паковани и датовани, можемо да закључимо и о раду повремених, путујућих
фотографа.
У лепо уређеном амбијенту атељеа опремљеног
столицама или фотељама, ћилимима или тепихом,
наслоном од наслаганих облица сировог дрвета
– да би се дочарао рурални моменат, или бидермајер-сточићима, касније арт деко деловима мобилијара, фотографисали су се Пожаревљани у свечаној одећи.
При дескрипцији идентификованих фотографија имали смо отежавајућу околност јер се ради
о фотографијама великог викторија или принцес
формата које су углавном приказивала само попрсје особе, ретко када пар – брачни пар, са децом и
слично, и те фотографије припадају великој збирци унутар фонда Удружење `Слога`. Већина од око
220 фотографија збирке `Слога` је идентификована. Друга збирка, радно названа „Пожаревљани“, која доноси преко 350 фотографија углавном
визит-формата или формата анзис-карте, доноси
фотографије целих фигура особа у комплетном ко93 ИАП, Удружење занатлија среза пожаревачког, Књиге еснафа

Фотографије девојака настале у атељеу Димитријевић
(ИАП, Збирка фотографија 114 и 116)

стиму, чак група људи, али, сем податка о оријентационом времену настанка фотографије по чињеници постојања атељеа у граду, нема идентификацију
особе коју представља.
Ипак, величина збирки и њихова комплементарност, као и разноликост портрета који доносе
омогућују нам да донесемо одређене закључке. Уз

то, користили смо и фотографије из приватних
збирки које су нам својом идентификацијом и особа и времена настанка помогле у раду.
Доступност свим слојевима друштва фотографију је учинило изузетно популарном. Постала је
визит-карта за пословне људе, меморабилија која
се са посветом поклањала најмилијима, сведочан-
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ство угледа и друштвеног престижа у тренуцима
важних породичних свечаности – веридби, венчања, матура, дипломирања, рођења детета... За
фотографисање се облачила најлепша хаљина, она
која је свакако госпођи добро стајала, али најпре
она која је тек донета из Пеште или Беча, или сашивена на основу кроја код модискиње у граду.
Ту су и неопходни реквизити: рукавице, ташнице,
лепезе, амрели,94 шешири, накит – од традиционалне „гране“ до дугих ниски „бисера“; посебно се
придавао значај фризури – била је „наколмована“
у тајности собе. Можемо закључити да фотографија даје један пресек стања, жељено виђење особе
која се жели представити и овековечити фотографијом. Али и таква фотографија, уз један критички моменат - „презентованог“ жељеног изгледа,
ипак даје увид у систем лепоте, систем вредности,
статус, културни и економски ниво представљене
особе. Како смо за медијум враћања у прошлост
узели фотографију из Збирке Историјског архива
Пожаревац, представићемо неколико изабраних
које, по нашем мишљењу, репрезентују трансформацију српског грађанског костима у модни костим у Пожаревцу на међи векова.
У прву групу фотографија ставили смо портрете госпођица које су одевене у ношње које више
одговарају сеоском него градском облачењу. Изненађује њихова разноврсност која као да одсликава етносе који су насељавали Пожаревац.
Изабрали смо три фотографије на којима су госпођице у народним ношњама, и то у костиму који
није карактеристичан за Пожаревац. Прва фотоДевојка са марамом (ИАП, Збирка фотографија 117)
94 ИАП, Збирка фотографија: 225, 115, 268, 233, 234, 235, 236,
221...
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графија приказује девојку95 обучену у дугу белу
сукњу од српског платна са карнерима при дну,
блуза је такође од истог платна са великим ришем
око врата и чипком.
Украшена је огрлицом, која се назире, и наруквицом која је вероватно од корала. Особеност њеног костима чини ткана прегача, која такође није
особеност пожаревачког костима. Уз флоралне
орнаменте извежена су и слова „Ж РА“. Девојка
носи прслучић и ципеле.
Фотографија је настала у Пожаревцу, у атељеу
Димитријевић, вероватно око 1880, када почиње
рад овог фотографа у вароши. Друга фотографија
девојке у народном костиму96 такође припада “белим“ ношњама – носи белу хаљину веженог поруба
и ивица око широких набраних рукава, такође обрубљену чипком, кројену високо уз врат, украшена је перлама, обавијеним нискама, носи украсно
оглавље у коси са (вероватно вештачким) цвећем
и прегача је ткана са богатим флоралним мотивима. На доручјима обе руке има украс - наруквице
од перли и носи букет цвећа. Трећа госпођица97
има белу кошуљу широких рукава преко које је јелечић и пребачена шарена марама, сукња је тамна
са највероватније разнобојним гајтанима при дну,
док је прегача ткана, обрубљена чипком, али ткана
са симетричним флоралним мотивима. На ногама носи ципеле, док јој је коса уплетена – спојене
плетенице на темену на „девојачки начин“. Све
три фотографије потичу из атељеа Димитријевић,
и на њима је присутан украс од сирових дрвених
95 ИАП, Збирка фотографија ж 114.
96 ИАП, Збирка фотографија 116.
97 ИАП, Збирка фотографија, 117.

Формиран грађански костим – либаде обрубљено самуровином
(Ана Николићка (ИАП, Слога 53/175)

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
МОДА У ПОЖАРЕВЦУ 1880-1929. - СУСРЕТ ИСТОКА И ЗАПАДА –

43

Либаде обрубљено сведеним златовезом и
бисер на барешу је једини украс старије госпође
(Савка Стевана Лазаревића (ИАП, Слога 53/ 174)

трупаца који имитира рурални амбијент ограде
у атељеу украшеном ћилимима, сточићима, саксијским цвећем и риквандом.У другу групу портрета одабрали смо госпође које су у различитим
верзијама традиционалног грађанског костима.
Фотографије потичу из атељеа Душана Живојиновића Шапчанина, који је започео свој уметнички рад у Пожаревцу касних осамдесетих, и бео-
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градског салона М.Јовановића.98 Фотографију коју
бисмо издвојили је фотографија малог визит-формата налепљена на знатно већи али оштећени паспарту на коме је записано: Ана Ђ. Николићка.99
Фотографија је такође из атељеа М. Димитријевића, а луксузни фотокартон не одговара паспартуу што наводи да је фотографија знатно касније
каширана, када је госпођа Ана постала добротворка „Слоге“. Старија госпођа на фотографији носи
вештачку тамну плетеницу са барешом преко зачешљане седе косе, прекрштену светлу мараму
украшену брошем-иглом, и горњи хаљетак, коме
не можемо тачно видети рукаве због величине фотографије, али са ивицом украшеном богатим крзном. Друга фотографија представља Савку Стевана
Лазаревића из Пожаревца100 („рођена 1844 године
умрла 18. јула 1924. год“). Не знамо тачан моменат
настанка фотографије. Госпођа Савка на седој зачешљаној коси, уз плетенице носи украс - бисер на
плишаној траци, у црнини је јер има тамну мараму и либаде само обрубљено златовезом. Претпостављамо да се ради о мајци обућара Лазаревића.
Трећа фотографија госпође у грађанском костиму је Јелисавета – Сајка Банићка,101 рођена БабаМиљић, из виђене пожаревачке породице. Рођена
30. дец. 1862, а умрла 15. марта 1904. године. Фотографија је начињена у Београду, или у Пожаревцу, а развијена у београдском атељеу М.Јовановића
„Photographe de la Cour Royale“.
98 Милан Јовановић брат је Паје Јовановића, па се осећај за лепо
очитује и на фотографијама. Познаваоци историје фотографије претпостављају да је М.Јовановић имао `експозитуру` у Пожаревцу или да је
упућивао своје ученике да за његов атеље донесу и снимке из Пожаревца.
99 ИАП, Слога 53/175.
100 ИАП, Слога, 53/174.
101 ИАП, Слога, 53/178.
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Скупоцени делови српког грађанског костима: либаде, тепелук, `грана`...
(Јелисавета Сајка Банићка, ИАП, Слога 53/ 178)
(Цвета Ј.С. Јовановић, ИАП, Слога 53/ 170)
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Зимска одећа имућних Пожаревљанки
Савка Миленковићка – Хомољца
Добротворка Слоге
(ИАП, Слога 53/176)
(ИАП, Слога, 53/108)
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Колико можемо видети са фотографије попрсја, гђа Сајка је уплетену косу украсила гранама
и тепелуком, носи импозантне минђуше, атласна
или свилена марама је укрштена на грудима и преко ње атласно либаде са златовезом.
Њену појаву употпуњује изузетан накит – ланац
са брилијантском розетом, који се једним делом
спушта до средине груди и копчом закачен за атласну мараму, а ту је и порцелански брош у раму
на коме је вероватно лик супруга, али га добро не
разазнајемо. Гђа Банићка је била активисткиња
Кола српских сестара у оснивању и добротворка
Удружења „Слога“. Њена појава доказује да долази
из највише грађанске класе. И гђа Цвета Ј.С. Јовановић102 („рођена 18. умрла 1902. год“) на портрету који је оставила Удружењу „Слога“ приказује
ситуирану госпођу високе ако не и највише класе
у вароши, госпођу брижљиво обучену: са неколико
импозантних „грана“ у коси, минђушама са дијамантима и бисером, граном-брошем и ланцем на
укрштеној марами и изузетно богато урађеним златовезом на либадету. Једна од „утемељачица Слоге“
била је и гђа Савка Миленковићка-Хомољца 103 која
је зачешљане косе и повезане само марамом, шарена марама је укрштена преко груди, али без накита,
и преко горњег хаљетка – коме због руба фотографије не видимо рукаве, носи богато крзно.
Прегледом збирке пронашли смо и фотографију непознате добротворке Слоге која носи бунду племенитог крзна, али широку траку преко
косе. Фотографија је накнадно бојена.104
102 ИАП, Слога 53/170.
103 ИАП, Слога 53/176.
104 ИАП, Слога 53/108.

Досељени Грци прихватили су елементе
српског грађанског костима
(претпоставка: госпођа Ристе Колоњаса,
ИАП, Слога, 53/111)

Од фотографија које су нам привукле пажњу
костимом је и фотографија за коју смо пажљивим
посматрањем открили да припада Гркињи, из породице Ристе Колоњаса, власника хотела „Српска
круна“. Госпођа носи блузу испод тамног златовезом украшеног либадета, а на глави шарену повезачу преко чела испод тамне забрађене мараме.105
105 ИАП, Слога, 53/111.
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Елегантни костим који је био популаран у првој деценији ХХ века
Лепосава М. Павловић (ИАП, Слога, 53/99)

Трећој групи припадају фотографије на којима је модни
костим у потпуности заменио
српски грађански костим. Ту
су фотографије Лепосаве М.
Павловић, дугогодишње чланице Кола српских сестара, Милеве З. Првуловићке, Милеве
Златићанин и Зорице Милосављевић, и девојке Милеве Р.
Фотографије
Огњановића.106
припадају мало познијем периоду – настале су уочи Првог
светског рата, али приказују
госпође обучене у потпуни европски костим без иједног дела
српског грађанског костима.
Већ Милева Р. Огњановићева,
као представница млађе генерације, носи `европску` хаљину.107
Посматрајући
заокружену целину збирке – „Слога“ и
„Пожаревљани“ – можемо пратећи посредством података о
времену активности одређеног
атељеа, видети све нијансе у
промени костима од традиционалног до модног, европског.
Али можемо пратити још нешто – како смо за анализу узели
идентификоване фотографије,
колико одећа осликава свог
106 ИАП, Слога, 53/ 99, 93, 169, 165, 166,
107 ИАП, Слога, 53/166.
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Потпуни модни европски костим у годинама око Великог рата
(Милева Златићанин, ИАП, Слога 53/ 169)
(Милева Р. Огњановићева, ИАП, Слога 53/166)

власника – ту су припаднице класе занатлија и
ситних трговаца – и то махом досељених из оближњих села, преко представница занатлијских и
виших трговачких породица, до породица чиновника, супруге инжењера, судија, народних посланика, професора, лекара... Фотографије до Првог
светског рата пружају нам портрете „супруга тог
и тог“, и још увек не видимо образовану жену која
носи своје сопствено име и своју професију. Ко-

лико је супруга статусни симбол ожењеног мушкарца, чини се да је фигура супруга као статусног
симбола удате жене валиднија и пресудна за њен
друштвени положај.
На основу проверених идентификација можемо закључити следеће: госпође које носе српски
грађански костим нису искључиво везане за период далеко пре краја ХIХ века. Напротив, српски
грађански костим са својим основним деловима

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
МОДА У ПОЖАРЕВЦУ 1880-1929. - СУСРЕТ ИСТОКА И ЗАПАДА –

49

24. јун 1894. Кнезу Милошу у част
(ИАП, Дигитална збирка Танасија Бате Димитријевића)
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– либаде, бареш, сукња, ланац или брош
са ликом супруга, тепелук или једноставно уплетена коса, прстен, наушнице, одржао се као идеал стамености грађанске
породице, оличење успеха кроз дуги низ
година или генерација, па и на фотографији означава моменат не статичности
у којој се нису дозволили европски супститути, већ осликава припадање класи
друштва која је рано достигла одређени
економски и културни ниво, заузела своју
позицију у граду и постојано је држи. И
у каснијим периодима, фотографије сведоче о присутности фиксираног српског
грађанског костима скоро као обавезног,
нешто што се само по себи подразумева,
када су у питању важни датуми из националног календара или свечаности везане
за величање историје.
С друге стране, фотографија снимљена 24. јуна 1894. у част постављања споменика Књазу Милошу у центру парка
испред Зграде начелства, осликава једну
другу европску варош – даме у потпуно
европском модном костиму, уз ташнице,
лепезе, велике украшене шешире и амреле, и господа у најбољем западњачком
оделу, позирају у тренутку фотографисања. Као да је Пожаревац желео у моменту посвећеном успомени на Књаза који је
од Пожаревца установио град, да покаже
напредак, ново лице европеизованог града после осамдесет година од Устанка и
Милошеве победе код Пожаревца.
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Девојчице или дечаци – иста одећа за најмлађе
(ИАП, Збирка фотографија, 31 и 283)

Дечја одећа претрпела је велике промене у
погледу једноставности и лежерности на самој
размеђи векова. Анализиране фотографије из
збирки Историјског архива Пожаревац и приватних колекција обилују фотографијама деце у
најмлађем узрасту која су фотографисана како
седе на фотељи, са изразом чуђења или уплашена, углавном босонога и обучена у `хаљиницу`.
Из потписа великог броја фотографија тумачи се
да су на сликама девојчице.
Овде морамо да приметимо да се одећа девојчица и дечака овог најранијег узраста, када

они тек што не представљају бебе, не разликује.
Та једноставна хаљиница, вероватно пастелних
боја, украшена је пантљикама, тракама и чипкама, и оличава не само једноставност облачења
деце, већ и можда представља и магијску заштиту - скривање пола детета.
Сматра се да је свечана дечја одећа представљала копију одеће одраслих са истим називима одевних предмета, као и материјалом од
кога је израђивана али скромније украшавана, и
тај начин облачења деце задржан је дуго у руралној средини. У градски дечији костим врло
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Матроска одела
(ИАП, Збирка фотографија 240)
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(Војислав Драгића Маринковић, око 1925.
ИАП, Слога 53/39)
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рано, осамдесетих улази скоро обавезано матроско одело108. Енглеске naval
uniforms ушле су у широку сферу обичног света како на западу, у Русији и код
нас управо преко промоције владарских кућа, њиховим обавезним школовањем и протоколарног дрес-кода.
Како су мали принчеви обавезно били
обучени у морнарска, матроска или
навал-одела, тако су и деца у Србији од
краја ХIХ века носила исте такве мале
униформе109 с мушком и женском варијантом. Оно је у првој половини ХХ
века, због конфекцијске производње
било доступно широким слојевима.110
Одећа намењена боравку у кући и
игри од почетка века је постала једноставнија и угоднија за ношење. Време
проведено у школи захтевало је униформу са шеширићем, а касније капама.
Одећа деце пратила је углавном
одећу њихових родитеља. Једино су
неке назнаке говориле о њиховом узрасту. Например, дужина панталона
(`панталомна`) код дечака продужавала се тако да би симболично означила
улазак дечака у свет одраслих.111
108 Више: М.Прошић-Дворнић, Одевање у Београду.., стр. 370.
109 A History of Fashion and Costume, vol 8, Clare
and Adam Hilbbert, The Twentieth Century, Bailey Publishing Associated Ltd, 2005.р.9.
110 ИАП, Слога, 53/39; Збирка фотографија: 38,
243, 240, 281.
111 Б.Поповић, Одевање и мода у Србији у првој половини 20.века, у: Приватни живот код Срба у двадсетом
веку, Клио, Београд, 2007, стр.323.

Детињство обележено кратким панталонама.
(Војислав Славе Костића, око 1927. ИАП, Слога, 53/38)
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Дуге панталоне симболизују улазак дечака у свет одраслих
(ИАП, Збирка фотографија 233)
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Без бркова али са шеширом и штапом
(ИАП, Збирка фотографија, 195 и190)

Са петнаест година дечаци би носили „дуге“ панталоне, а са положеном матуром од породице би
добијали штап и шешир – без којих се одрастао мушкарац није могао појавити у јавности.112 Такође,
били су обавезни бркови и/или брада. „До Првог светског рата било је уобичајено да старији мушкарци негују браду, а млади бркове, „осим ћосав, глумац или швапски поп“.113
112 Трансформацију дечака у младиће можемо пратити кроз Збирку фотографија: од дечака до првих бркова, штапа и шешира: 233, 251,
246, 281, 255, 25, 166, 167, 190, 195, 287.
113 Б. Поповић, нав. дело, стр. 322.
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Девојчицама је исто тако са одрастањем продужавана сукња, а своју
прву балску хаљину девојчица би
добијала после матуре – када се
„задевојчи“.

Девојчица из породице Душманић
у хаљиници са карнерима и чизмицама
(ИАП, Збирка Караџић)
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Презентација укуса и статуса

Многи делови женске и мушке ношње, који се
налазе у музејским фондовима, чувани су у појединим породицама са изузетном пажњом као успомена на претке. Неки од њих имају велику номиналну вредност и често су представљали породичну
материјалну резерву у случају немаштине и ратних вихора. То се првенствено односи на златан и
сребрни накит, либаде богато извезено срмом или
златом, и тепелук од нанизаних бисера или дуката.
Такве предмете је ћерка добијала у наследство од
мајке, унука од баке и касније их носила у свечаним приликама и уз европску одећу ... Захваљујући
томе они су допрли до нас преко музејских збирки
и оживљавајући прошлост и људе, преносе њихов
начин живота, материјално стање и лични укус.
Обавезни украсни детаљ женске грађанске ношње је накит који је експлицитно репрезентовао
имовно стање власнице, односно породице из које
потиче. Накит је најчешће на мети лопова, па у
предметима Пожаревачког примирителног суда, а
и касније у Суду општине пожаревачке, налазимо
предмете у којима се помиње пљачка накита и мираза.114 Исто тако због кривичног дела крађе комада штофа, рипса, у вредности од 62 дин из дућана
Ј.Ђ. оптуженица је осуђена на годину дана затвора
и губитак грађанске части.115
Најчешћи детаљи на женском костиму су брош,
медаљон који се састоји из једног или два дела са
сликом мужа, брата или неког блиског рођака, златан сат на дугом ланцу, наушнице и прстен. Овако
114 Ст.Максимовића, Збирка начелних одлука Одељења и општих
седница Касационог суда, прво издање Пожаревац 1899, Историјски
архив Пожаревац 2011: пресуда Првостепеног суда бр. 22.402 од 18.11.
1882, у вези права наслеђивања накита из мираза покојне, стр. 81.
115 С. Максимовић, Збирка начелних одлука Одељења и општих
седница Касационог суда, прво издање Пожаревац 1899, Историјски
архив Пожаревац 2011: пресуда Првостепеног суда бр. 4494 од 9.априла 1898, стр 25.
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Госпођа Даница Петра Мартића, воскара и председника Слоге, носи његов лик у медаљону.
(ИАП, Слога, 53/ 41 и 53/ 91)
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скупоцен накит као речито сведочанство економске и друштвене моћи представља део костима
најбогатијег градског слоја. Дух и израз дају му европске метрополе – Беч, Пешта, Париз и Лондон,
док српски златари и јувелири само репродукују
већ индустријализовану производњу.
Широки градски слојеви, са слабијом куповном моћи, задовољавају своје потребе јефтиним
наруџбинама накита, једноставније израде и слабијег квалитета. Накит је обавезно присутан у гардероби и најсиромашније грађанке, а његова форма – грана, брош или нанизани дукати – одвајају
грађанку од сељанке. Изостанак накита је сигуран
знак да је жена у жалости.
Један број европских модних детаља врло рано
допире до Пожаревца и Пожаревљанке их радо
прихватају као допуну одећи за свечаности и изласке. То су предмети различите намене – сунцобрани, амрели, лепезе, торбице, шешири, па и
кринолине.116
Као посебан детаљ при свадбеном ритуалу већ
60-тих година ХIХ века појављује се венац са белим
прозрачним велом, као детаљ невестинске опреме.
Њега налазимо на фотографијама из породичних
албума врло рано јер је симболизовао престиж породице која је удавала кћер – био је „веза“ невесте са економским напретком и сведочанство да је
њена породица и породица у коју улази имућна и
да није конзервативна. Морамо, када је реч о свадбеној фотографији, скренути пажњу и на још један
битан моменат. Албуми породичних фотографија
116 ИАП, Збирка фотографија: шешири: 225; амрели: 115, 233,
268; `Слога` 53/188; лепезе: 220, 224, 234, 235, 236, 270, 282, 285; торбице: 221 276; кринолине: 275.

Са амрелом
(ИАП, Збирка фотографија 115)

били су сведочанство престижа117 и увек били у
грађанским породицама доступни у салонима, да
радозналом посетиоцу презентују величину и моћ
домаћина. Уз то, свадбена фотографија118 има још
117 Више: М.Тодић, Утопија приватности. Породични албум
пролазности, у: Приватни живот код Срба у двадесетом веку, Клио,
Београд, 2007, стр. 29-58; М.Тодић, Конструкција идентитета у породичном фото- албуму, у: Приватни живот код Срба у деветнаестом
веку, Клио, Београд, 2006,стр. 526-565; М.Ристовић, Забележити пролазност, у: Историја приватног живота у Срба, Клио, Београд, 2011,
стр. 564-567.
118 Више: М.Тодић, В.Душковић, На лудом камену. Венчана фоографија у Србији 1850-1998, каталог, Етнографски музеј, Београд, 2002.
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већи значај када су на њој кумови или значајни сватови који су својим присуством у сваком
случају „увеличали тренутак“ и дали друштвено
признање статусу породица младенаца и самим
тим, „обећали“ заштиту будућој новоствореној
породици. У збиркама Историјског архива Пожаревац налазе се бројне фотографије са младенцима, али издвојићемо фотографију на којој
је Ђорђе Вајферт у улози кума Велизару Цветковићу, трговцу и Вајфертовом сараднику – заступнику пиваре у Пожаревцу.119
Стилски веома различити, европски модни
детаљи заузимају значајно место у костиму Пожаревљанки као спољашње обележје њиховог
учешћа у модним и друштвеним збивањима
тога времена.

Госпођице са шеширима
(ИАП, Збирка фотографија 225)

119 ИАП, Збирка дигиталних фотографија и докумената Јанковић.

60

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
МОДА У ПОЖАРЕВЦУ 1880-1929. - СУСРЕТ ИСТОКА И ЗАПАДА –

Ђ.Вајферт кум на свадби В.Цветковића, после Великог рата
(ИАП, Дигитална збирка Јанковић)
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Одећа у време Првог светског рата

Октобра 12. 1915. Макензеновом офанзивом окупиран је Пожаревац. Град је претрпео бомбардовање и са тла и из ваздуха и био руиниран, а већу
катастрофу спречио је грађевинац Филип Пфаф, по
народности Немац, који је већ 30 година живео у
српском граду. Немачки командант Франц Хајдл је с
чуђењем дочекао Пфафа немогући да поверује да је
он могао да живи „међу дивљацима“. Пфаф је једва
успео да убеди пуковника да не бомбардује варош
уверавајући га да је једва остало око 260 грађана од
14500 становника који су избегли из Пожаревца.120
Крајем те године у град су ушли Бугари и завели своју
страховладу: убијање, интернирање, пљачкање, мучење – то су синоними бугарског управљања у Војно-инспекцијској области Велика Морава.121
Ратна немаштина видела се на свачијој одећи.
Недостајало је материјала, па није могло да се
шије, ни тка, ни плете. Приликом преметачина,
Бугари су вредне ствари, па и комаде одеће, односили, или, једноставно, уништавали. Увек чуван комад одеће – „кад се изађе“ – више није постојао; и он је постао закрпа до закрпе. У српском
народу постоји дубоко веровање да не треба носити ствари „наопачке“, да се тиме призива зло
– сада, у условима дубоке сиротиње, и женски и
мушки одевни предмети носили су се наопако,
односно оном страном која је мање оштећена,
кудикамо сачувана.
Ратни услови диктирали су брисање разлике у
одевању између богатих и сиромашних. Предратни модни диктат свео се на могућности пристојног
120 С. Максимовић, Успомене из окупације - Немачке, Аустријске
и Бугарске 1914-1918, Издавачка књижара Геце Кона, Београд 1919,
стр. 22-23; Д. Милорадовић, Три тешке ратне пожаревачке године, у:
Група аутора, Србија и Браничево у Великом рату 1914-1918, Посебна
издања, књига 11, Историјски архив Пожаревац и Војни архив Министарства одбране РС, Пожаревац, 2014, стр. 229-256.
121 Према: С.К. Павловић, Србија, историја иза имена, Клио, Београд, 2004, 128.

Чланице Кола српских сестара
са чланицама страних медицинских мисија
(ИАП, Збирка Караџић)
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облачења, модни трендови у Србији остали су заборављени. Велики број имућнијих жена су своју елегантну гардеробу мењале за основне животне намирнице или лекове, за дечију одећу и обућу. Одећа
се свела на основно или пристојно - да заштити од
хладноће. Највише се штедела обућа.122
Храном богата Србија, иако је било и тешких
претходних година, током Балканских ратова,
није оскудевала. У ратном дневнику Живка Мирковића налазимо белешку из 1914: „Цене у србији
биле су цене после турско бугарског рата кукуруз
10 до 15 дин житу 15 до 20 динара и у осталим сточним и акономским артиклама билоје добро.“123 У
архивском фонду Начелство среза Звишког наишли смо на документ из 1915: квиту о плаћању
дела плате служитељу среског расадника у Кучеву
чија дневница износи 1 динар и 33 гроша што нам
даје увид у месечна примања запосленог на државном послу: нешто мање од 35 динара је месечна зарада, што је, у односу на трошкове за основне
животне потребе, изузетно мало...124
Одмах по предаји Пожаревца и завођењу
аустроугарске власти, намирнице су поскупепе.
Како су се колоне избеглице кретале према још
слободној Ћуприји, и тамо је новембра месеца
све било скупље: килограм пшеничног брашна
коштао је 1 динар, меса 2 динара.125 Црвени крст
био је једина веза са интерниранима, са одведенима у логор, са онима на опоравку или школовању у иностранству. Такође, дописивало се и

посредством новина.126 Сабирно место комуникације преко Црвеног крста била је Женева. Нажалост, велики број писама и дописница никада
није доспео у руке коме су адресирана – Бугари су
писма углавном спаљивали.127
Уз дописнице, најчешће обележене црвеним
печатом цензуре,128 према логорима журила су
писма са фотографијама најмилијих. У то време
бројне фотографије на којима су жене са децом
хитале су на груди очева и супруга заточених у
логорима или у интернацији. На већем броју ових
фотографија запажа се да су жене обучене у српски грађански костим129 – као да ће тај симбол српства помоћи вери и нади заточених и одведених
далеко од куће. Стизале су у Србију и фотографије
заробљеника из логора, где они, позирајући у униформи, покушавају да убеде своје најближе да не
оскудевају и да нису злостављани.130
Први светски рат, обрушивши се на жене које
су остале да штите и бране децу и најстарије, да се
носе са општом бедом која је захватила све слојеве становништва.
Оставши саме, жене посташе одговорне и
за децу, и за старе, за кућу и њиву, за себе саме.
Представљале су породицу пред властима. Жена
је морала да привређује да би прехранила своје,
у недостатку лекара била је видарка, у недостатку учитеља била је учитељица, у недостатку оца
била је и отац и мајка, и апсолутни ауторитет и
осећајна и брижна. Одједном су јој додељене и

122 Божица Младеновић, Рат и приватност: Први светски рат,
у: Приватни живот код Срба у двадесетом веку, Клио, Београд, 2007,
стр.792-793.
123 ИАП, диг зб. Живка Мирковића из Дубравице, ратни дневник, рукопис.
124 ИАП, НСЗ, 122 I 1915
125 С. Максимовић, нав. дело, стр. 35-36.

126 Велика Србија и Напред – En Avant, ИАП, Збирка периодике.
127 Према: Д. Петровић, Извештај Арчибалда Рајса о страдању
пожаревачког краја од Бугара 1916-1918, у: Браничево кроз војну и
културну историју Србије, II/4, ИАП, Пожаревац, 2007, 269.
128 ИАП, Varia, 195.
129 ИАП, Збирка фотографија 232, 233.
130 ИАП, Varia, Збирка фотографија, 408.
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Пијачни дан у Пожаревцу за време окупације.
(ИАП, Дигитална збирка Д.Шалер)
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мушке и женске улоге у тешким временима. У
граду је прихватала да води радњу131 или кафану, а
на селу уз кућне обављала и пољске послове.
„У сеоским породицама је много жена остало без
мужева. Неке, претежно младе удовице, најчешће
без потомства, враћале су се у родитељску кућу,
удовице у инокосним породицама су биле принуђене на сталан рад да би прехраниле своју децу.
Савременик је после рата записао: „Шта су све издржале јадне сељанке радећи тешке послове, чак и
послове које су до тада само људи радили. Орале су,
копале, сејале, жњеле, пластиле, радиле од јутра до
мрака, често гоњене бајонетом и кундаком, само да
би непријатељ што бољу жетву имао. Гајиле су стоку, криле и мучиле се, па често и главом плаћале,
ако су хтеле сакупити и заштитити своју имовину.
На кулук су ишле, камење вукле, џакове товариле и
најтеже послове радиле, без икаквог признања од
обесног непријатеља, а уз то су још и порез плаћале,
ратне зајмове давале и храниле ону солдатеску по
селима.“132 У стању опште беде немоћ је неке савладала и натерала их да просе, а негде је победила
женска и комшијска солидарност и омогућила да се
терет немаштине лакше носи.133
Оставши без великог броја радно способних
мушкараца који су били или у униформи, у логорима, болницама, на опоравку, или сахрањени,
читава Србија постала је насељена већином женском популацијом, децом за коју се требало борити да преживе, или старијом издржаваном по131 ИАП, Збирка Јована Милачића, преписка Драгутина Костића
и супруге из Жагубице.
132 Б. Младеновић, нав. дело, стр. 785: фус нота 27 наводи: „Правда“, 11. октобар 1919, 1.
133 „Први светски рат је у целој Европи, па и у Србији, уништио
стари свет.“ Предраг Марковић, Сексуалност између приватног и
јавног у 20.веку, у: Приватни живот код Срба у ХХ веку, стр.101.
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пулацијом. Та тешка улога није свима подједнако
падала. Жене су се нашле пред многим путевима
и формама живота: неке су само преживљавале,
полупасивно учествујући у одржавању живота
и непотпуне породице; неке су узимале активно
учешће у покрету отпора, док су друге кренуле
моралном странпутицом. „Многе девојке и младе
жене су у одсуству мобилисаних вереника и мужева постале слободније, па су се чешће упуштале
у љубавне авантуре. Последице су биле учестале
ванбрачне везе и деца из таквих веза. И после ослобођења многе жене и девојке нису напуштале
овакве навике стечене за време окупације.“134
Некада неприхватљиво за понашање жена, у
доба окупације постало је врло често: пиће, псовке
и цигарете.135
Ратне прилике довеле су до ширења проституције. Истраживање које се наводи у студији „Историја приватног живота у Срба“,136 даје податке
прикупљене одмах по окончању Великог рата,
да су предратне `пријатељице ноћи` махом биле
странкиње, досељенице из Аустроугарске или
других суседних земаља, док су то за време рата
чиниле или грађанке које су биле толико опхрване
бедом и немаштином, жене које су можда и у претходном периоду промискуитетом надокнађивале
потребан новац за лагоднији живот, или жене из
непосредне околине градова, сељанке из околине,
које су можда тако преживљавале. Истраживање
је дало и статистику: 60% сељанки из села у околини, 30% неписмених, 60%-80% слушкиња, 10%134 Б. Младеновић, нав. дело, стр. 784.
135 Б. Младеновић, нав. дело, стр. 784.
136 М. Ристовић, Од традиције до модерности 1878-1990. Дете
између породице, нације, државе и партије, у: Историја приватног живота у Срба, Клио, 2011, стр. 460.
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20% радница, 10%-20% намештеница, касирки,
конобарица. У Београду је 1916. војна власт забележила 300 проститутки у пет јавних кућа.137
„Раних бракова“, између старијих девојака и
знатно млађих дечака, биле је углавном на селу,
где је била неопходна радна снага и – макар привид континуитета нормалног домаћинства у условима када су отсутни старији, мобилисани, интернирани или погинули мушкарци. Постојали су и
на селу, али у граду су били чешћи „дивљи“ невенчани бракови – из потребе за заштитом, помоћи,
опстанком... Да љубав не бира време и место и да
се често јавља тамо где је најмање очекујете – сведочи велики број прича из окупације о љубави између младих девојака и заробљеника – сународника, али и официра и војника – углавном Срба, али
под униформом окупатора.138
По једном документу, број рођене деце у Београду био је 1916: 516 беба од чега у браку 480; пре
рата ванбрачна деца чинила су 1% од укупно рођене деце, а у време окупације чак 4%.139
У Европи је са Првим светским ратом све било
окренуто војној индустрији. Униформисање је постало карактеристично у облачењу, не само војних
већ и цивилних лица. Запослене жене и у фабрикама и на њиви носиле су широке сукње које су дозвољавале несметане покрете, а онда су „усвојиле“
панталоне прво у виду сукња-панталона.140 Током
137 Према: Б. Младеновић, нав. дело, стр. 772.
138 М. Ристовић, Разорени оквири приватности: рат и приватност, у: Историја приватног живота у Срба, стр. 579.
139 Б. Младеновић нав. дело, стр.774, у напомени 8 наводи: АС,
ВГГ, XIV/60; Морамо да напоменемо да је предратна стопа наталитета
била је 1,56%, са 4.5 милиона становника. В.Стојанчевић, Србија 19141918, Сећање на време бола и поноса, Београд, 2006, стр. 90-91.
140 A History of Fashion and Costume, vol 8, Clare and Adam Hilbbert, The Twentieth Century, Bailey Publishing Associated Ltd, 2005.р.11-13.

Првог светског рата најважнија одлика женског
одевања постала је практичност. Неформална
предратна одећа наметнула је својим поједностављеним кројем и лишеношћу сувишних детаља;
линија струка је враћена на своје природно место,
а сукња је скраћена и проширена. Хаљине-кошуље,
настале по угледу на униформу билничарки и радну одећу нижих слојева, комотне тунике, широке
сукње дугачке до половине листова, иронично назване „ратним кринолинама“, тамне боје, детаљи из
мушке моде и обавезни шешири, умањених димензија у односу на предратне године, постали су свакодневна одећа.141 Србија је практичност „ратног
костима“ упознала преко великог броја припадница страних међународних болничких и хуманитарних мисија током рата, али у Србију ће та мода
стићи далеко после завршетка рата.
Србија је из Првог светског рата изашла као
осиромашена, обезљуђена, привредно експлоатисана земља. Сматра се да је из Пожаревачког округа страдало преко 20.000 војника, док о цивилним
жртвама за сада не постоје прецизни подаци.142 Некада друга варош у Кнежевини, пета у Краљевини
Србији, Пожаревац је до Првог светског рата имао
све одлике културног и економског центра Округа
који је привлачио како становнике из државе да се
насељавају у његову плодну равницу и отпочињу
посао, тако и странце који су ту нашли свој нови
дом. Слика коју је Велики рат оставио чини се да је
трајно избраздала ранама плодну стишку равницу
и зауставила процесе модернизације.
141 Б.Поповић, Одевање и мода у Србији у првој половини 20.века,
у: Приватни живот код Срба у двадесетом веку, Београд, 2007, стр.318.
142 Д. Милорадовић, Три тешке ратне пожаревачке године, стр.
254-255.
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Србија и Пожаревац после Великог рата
– прихватање модних правила

Дара Крчмаревић
у модном костиму за време Балканских ратова.
(ИАП, Збирка Крчмаревић)

др Добривоје Митровић са пријатељима, око 1912/13.
(ИАП, Збирка Милачић)

„Београд није прелазник само у архитектури, у
привредној структури споља, него и духовно, менталитетски и социјално. Једно велико историјско
биће на својој највећој историјско-народној прекретници, биће које се колеба да ли да остане при
старом животу или да пригрли нови. И шта да остави од старог, а у чему да се сагласи са новим.“143
Цела Србија нашла се у истој ситуацији – у улози
„прелазника“.
После година ратних разарања наступиле су
мирне године запамћене по сиромаштву, беспос143 Предраг Марковић, Друштво међуратног Београда – „град
прелазник“, у: Аутомобил у Београду 1918-1941, Историјски архив Београда, 2002, стр.17: цитиран Владимир Велмар Јанковић, Поглед са
Калемегдана – есеј о београдском човеку, Београд, 1938.

лици, инфлацији, харању „шпанске грознице“,
шпекулацијама, корупцији, штрајковима, спорим
обнављањем привреде... Краљевина СХС је чинила много да нађе заједнички корак са европским државама, а у томе, као и током рата, много
је помогла Француска.“Култура и дух те државе
савезнице у рату и моћне заштитнице у миру постали су узор у свим областима стваралаштва и
друштвеног живота“.144
Иако су слике ратних ужаса и попришта разарања још биле присутне, живот је кренуо новим
током. Почеле су игранке, ницале дансинг сале,
144 Бојана Поповић, Мода у Београду 1918-1941, Музеј примењене уметности, Београд, 2000, стр.11; Љ.Димић, Културна политика
Краљевине Југославије 1918-1941, III, Београд 1997, 186-204.
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Породица Душманић
у модном костиму почетком ХХ века.
(ИАП, Збирка Караџић)
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Цигане свираче заменише салонски оркестри, сви
су желели нешто да прославе и учили нове играчке кораке. Двадесете су, у читавом свету, добиле
епитет „луде године“.
Привреда Краљевине СХС је од 1924. показивала узлазно кретање.145 Београд је тада почео да
добија изглед светске метрополе, са архитектуром
која је на свој начин тумачила савремене идеје
академизма, националног стила, ар декоа и модернизма. Урош Предић ради иконостас Тодићеве
цркве у Костолцу, Милена ствара своје фантазије,
Кланко почиње своју колекцију, руски емигранти
долазе у Пожаревац... Жанка Стокић стаје на `даске које живот значе`, уз њу је и Миливоје Живановић, Добрица Милутиновић...
Очима искусног, светског човека посматрао
је моду Бранислав Нушић. Сматрао је, с правом,
да се „мода јавља као револуционар који обара
предрасуде, као анархиста који руши традиције,
али истовремено и као деспот који немилостиво
потчињава масе и насилнички им намеће своју
власт.“146 По његовом мишљењу мода настаје из
„два рудиментарна инстинкта – подражавања и
себичности – а главни регулатори „су климатске,
економске и социјалне прилике, државна власт,
друштвени мотиви (спорт, туризам, ауто), лични разлози, естетика. Нушић запажа да мода није
само ствар одевања већ да она, схваћена као владајући облик понашања и мишљења, делује на породичне односе, политику, уметност, морал, љубав, уопште на све манифестације људског духа.

Костим после Великог рата
(Милица Матић, око 1921. ИАП, Слога 53/88)

145 Н.Вучо, Привреда Београда од 1919-1941, Историја Београда,
Београд 1995, стр.350-360.
146 Б.Нушић, Мода, Сабрана дела књ.20, Београд 1966, стр.224.
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Он уочава и битне особине моде двадесетих година:“подмлађивање, истицање дражи и маскулизирање – помушкарчивање“.147 Нушић не жали за
прошлошћу, већ сматра да млада генерација има
право да живи у складу са духом свога времена
– али критикује новотарије и глупости које су направљене „да их нико не разуме“.148
Токови модернизације нису сваки град дотакли истим ефектом. Пожаревац је тек 1926. добио
струју, откривен је споменик „Војнику“ у Косовској улици, Коло српских сестара отворило је Дом
за сирочад, све у граду је још лизало ране од бомбардовања и великог губитка својих становника.
Модернизација заправо обухвата више процеса:
урбанизацију, индустријализацију, друштвену специјализацију, демократизацију... а то је у Пожаревцу ишло спорим ходом, не тако жустро као раније.
Београд је био престоница, граница се преместила,
у Дубравици је била скела „за преко“- преко Дунава у Војводину, као и у Костолцу и Раму; остала је
само Великоградиштанска царина као тачка комуникације са иностранством. Више није било велике
трговине свињама и новац се стицао полако.
Почетком ХХ века српско грађанско друштво
је тек почело да се потпуно угледа и да ослушкује
културу и трендове одевања са Запада.149 Као и
одевање претходног периода, српског грађанског
костима ХIХ века, и прихватање европског начина

Пожаревљанка у модном костиму 1922.
(претпоставка: др Софија Љешевић,
ИАП, Слога, 53/110)
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147 Б.Нушић, нав. дело, стр. 240.
148 Б.Нушић, Алфа и Омега, Сабрана дела, књ.20, Београд, 1966,
стр. 245-266.
149 Европска мода од четрдесетих година 19.века продире у Србију, да би од седамдесетих постала преовлађујући начин одевања
градског становништва. Према: М.Прошић-Дворнић, Женски грађански костим у Србији ХIХ века, Зборник Музеја примењене уметности
24/25 (1980/1981), стр.12.
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одевања значило је прихватање модних правила
која су била условљена полом, годинама, брачним
стањем, статусним положајем, професијом, модним бонтоном (као што је боравак у приватном
или јавном простору, формалне или неформалне
ситуације, доба дана и сл.). Велика потражња за
модним костимом, и велика доступност различитих делова одеће – масовном потрошњом, довело
је Србију до постанка дела општег модног система
и усвајања навика које су својствене стилу живота
европског културног модела.150
Модна линија почетком ХХ века убрзала је темпо метаморфозе женске моде: одећа је припијена
уз горњи део тела, укројена у струку и проширена
у доњем делу, али је још дуга до врхова обуће. Носе
се корсети који дају посебну „Ѕ“ линију фигури наглашавала се сензуалност женског тела, бујна
биста, узак струк, неговали и наглашавали идеалну лепоту зреле жене, али и умногоме спутавали.
Лице без шминке, коса скупљена на темену, ненаметљив накит, али и обнаженост деколтеа, рамена
и горњег дела руку у дугим рукавицама – били су
дозвољени у свечаним приликама. Зато је доминирала чипка, карнери, машне, дугмад, позамантерија, детаљи од крзна и перја и то на хаљинама,
али и рубљу, ципелама, ташнама, сунцобранима,
пренаглашеним шеширима...151 Одевни костим
сведених линија, скромних детаља и дужине до
чланака ноге био је намењен неформалној одећи
за одмор, шетњу...152
150 Према: Б. Поповић, Одевање и мода у Србији у првој половини
20.века, у: Приватни живот код Срба у двадесетом веку, Београд, 2007,
стр.318.
151 ИАП, Збирка дигиталних фотографија Крчмаревић
152 ИАП, Збирка дигиталних фотографија Милачић.

Три сестре из Брдње мале у лежерним хаљинама, око1923.
(фотографија из приватне колекције)
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Као да је Европа што пре желела да
заборави све што је везивало за рат, па
је већ 1923. настао нови модни тренд
који је радикално изменио изглед и
идеал женске лепоте – промовише
се витка жена дечачке фигуре, кратко подшишане косе,153 нашминкана,
одевена у хаљине спуштеног струка и
навученог „клош“ шешира до танких
обрва, са ципелицама са „шпанглом“ и
малим штиклицама, и обавезном „писмо“ ташном; док у вечерњим сатима
она је обнаженог деколтеа, руку, леђа,
утегнута у корзете, у хаљини обавезно
извезеној шљокицама или перлицама
истог кроја као и дневна, али дугој до
чланака. 1928. године мода носи нови
„луди“ тренд: дневна одећа - сукња - је
краћа: само прекрива колена.
Мушкарац је у ХХ век закорачио у
одећи јасно дефинисаних облика, боја
и намена – панталоне, прслук и сако
(зимска и летња варијанта) у уобичајеној дневној варијанти, жакет за
свечане дневне прилике, фрак и смокинг за формалне вечерње изласке.
Старији мушкарци носили су и реденгот, омиљен у ХIХ веку, као и другу одећу црне боје, чак и лети, када су
млађи одевали беле панталоне и пругасти сако.154
Породица генерала А. Пекића, после Великог рата.
Даме су у лежерним хаљинама.
(ИАП, Збирка генерала Антонија Пекића)
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153 „Луде двадесете“ више је обележила нова
жена него нове грађанке, а мода је тумачена „шаблонима паралелограма“, више: Гизела Бок, Жена у историји Европе, Клио, Београд, 2005, стр. 277. и даље
154 Б.Поповић, Одевање и мода у Србији.., стр. 321
Наводи: М.Милошевић, Дечаштво у Молеровој улици,
у; Београд у сећањима 1900-1918, Београд, 1977, 177.

Позивница за бал у двору у Београду, 15. децембра 1900.
На позивници је назначен `дрес код` (ИАП, Varia)

После Првог светског рата одећа је поједностављена, а „у духу полне мимикрије бркови и брада су нестали с мушког лица“.155
До средине двадесетих година царовале су гамашне, кошуље без манжетни и крагни које су се
накнадно куповале (и то у две варијанте: од каучука који је могао да се пере код куће, и од платна
уштирканог и опраног у специјализованој радњи
„пуцерају“, који би одавао статус свог власника),
марамицу у џепу сакоа и иглу на кравати. Комплетан изглед господина био је допуњен обавезним штапом и шеширом.156 Крајем двадесетих
појављују се савремене кошуље са нашивеним
крагнама и манжетнама, као и кошуље кратких
рукава коју су млади одмах прихватили јер је лети
могла да се носи без прслука и сакоа. Спортски из155 Б. Поповић, Одевање и мода у Србији у првој половини
20.века, у: Приватни живот код Срба у двадесетом веку, Београд, 2007,
стр. 323.
156 Штап и шешир остали су синоними Миливоја Живановића у
Пожаревцу те се и позоришне свечаности њему у част тако зову.

глед и лежерност постали су одлика свакодневне
мушке одеће. Фрак, смокинг и жакет, чији се
кројеви и детаљи готово нису променили од почетка века, били су најсвечанија одећа, чије је ношење јасно прописано.
Правила „пристојности“ прописивала су
одређено одевање и начин понашања у јавном
простору. Годишње доба диктирало је квалитет
материјала, модни тренд облик и декорацију, али
правило је налагало да се из куће не излази без
шешира. Деца су такође морала да поштују правила. Удате даме и удовице могле су да носе шешире са шлајером (велом који им покрива лице),
али такав шешир био је забрањен неудатој госпођици. Чак би особа која не поштује правило
обавезног ношења шешира сматрана и звана лудом.157 Рукавице су такође биле битан део модног
157 Б. Поповић, Одевање и мода у Србији у првој половини 20.века,
у: Приватни живот код Срба у двадесетом веку, Београд, 2007, стр. 323.
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Мантил као посебан одевни предмет са Запада.
(ИАП, Збирка фотографија 118 и 75)

асесоара и за даме158 и за господу. Ношене су свакодневно, али и у свечаним приликама и уз адекватну одећу. Женски пратилац на улици углавном је био сунцобран, амрел,159 док је мушкарац
158 ИАП, Збирка фотографија ж, 221; м 286;
159 ИАП, Збирка фотографија 115, 233, 234, 235, 236, 268; Слога,
53/188.
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носио штап или кишобран. 160 Временом, после
Првог светског рата, амрели и штапови полако
су напустили улице, док их није износила старија
генерација. Мантил је постао нови модни детаљ
мушког костима и знак идентификације са модернизацијским токовима.
160 ИАП, Збирка фотографија 183, 184, 188
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Брак, породица, положај жене

Иако је време о коме говоримо симбол наглог
просперитета државе, модернизације на свим
пољима, бар нам се тако чини, у Краљевини Србији па до времена Краљевине Југославије, на
снази је Српски грађански законик из 1844. године.161 Стари Законик штитио је стара правила: „Супруга пак дужна је мужа свога слушати,
наредбе његове надбљудавати, за њим ићи где
он за добро нађе, с њиме онде живети; њему по
силама својим у отправљању домаћих послова, у
прибављању, а нарочито чувању имања припомагати, и кућевни ред и чистоту надбљудавати, и
нарочито децу намиривати, у чистоти и благонарављу садржавати и чувати.“
Жена је у потпуности подређена мушкарцу,162 а
закључењем брака она губи општу пословну способност и изједначавана је са малолетником; штавише, у истој је категорији у којој су били и „ума
лишени, распикуће судом проглашене, пропалице и презадуженици којих је имање под стециште
потпало.“163
Ако би се и указала могућност запослења, жени
је за пуноважност правних послова било неопходно мужевљево одобрење.
Доминантан положај мушкарца био је загарантован и у родитељском праву. Тако су, на пример,
у случају развода или одвојеног живота, мушка
деца изнад четврте, а женска изнад седме године
живота увек припадала оцу, чиме је жена лишавана своје мајчинске улоге. У случају ванбрачне деце,
161 ИАП, Збирка старе и ретке књиге. Српски грађански законик
важио је у периоду од 1844. до 1945. године.
162 О браку више у: Мари-Жанин Чалић, Социјална историја
Србије 1815-1941, Клио, Београд, 2004, стр. 50. и даље.
163 Р. Вучетић, Жена у граду. Између резервата приватног и освајања места у јавном животу (1918-1941), у: Приватни живот код
Срба у двадесетом веку, стр. 133.
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Коло српских девојака, двадесетих година ХХ века
(ИАП, Varia, Збирка фотографија)

ситуација је била обрнута – родитељску власт над
ванбрачним дететом имала је само мајка, што је додатно отежавало економски положај жена које су
се, из било ког разлога, одлучивале, или биле принуђене да рађају ван брака. Додатно отежавајућа и
дискриминишућа била је одредба Српског грађан-

ског законика, која је забрањивала утврђивање
очинства, осим у случају силовања. Најпотпунија
дискриминација жене спроведена је у наследном
праву, према коме су законски наследници умрлог
могли да буду само његови мушки потомци.164
164 Р.Вучетић, нав. дело, стр.133.
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И на пољу међусобних односа у браку, Први
светски рат донео је велике промене. „И брак је
постао кратак, као сукње и фризуре“, каже Нушић
у једној од својих хуморески приказујући сукоб
старог и новог менталитета.165
„Моја бивша жена Софија Динић, сестра Живка Петковића, чин. В. Београдске трошарине, која
ме је напустила... ових је дана дошла из Београда ради неке трговине и није нашла за сходно да
дође својој кући већ је одсела у „Гранд Хотелу“ са
својим љубавником Жиком Селинкићем. Ја... одем
у вече са једним писаром и два присутна грађанина и тако затекнем моју бившу жену у недозвољеним односима... После овога чина оглашавам је
као блудницу... а свакоме наговештавам да јој на
мој рачун ништа не даје. Живојин Динић“166 – оглас који није реткост за овај период.
У граду је предбрачна и ванбрачна сексуалност
делимично испољавана и кроз проституцију. „Рат
је бацио невероватан број жена у проституцију“,
пишу Радничке новине 1918. (8. децембра).167
„Проблем“ је могао да се реши у дискретном
санаторијуму – где је побачај, иако оштро кажњаван, коштао 2.000 дин (што је три до четири плате
неквалификоване раднице) – објавила је Политика 6. јануара 1929,168 па је сиротиња која није имала
пара да плати квалитет и дискрецију, прибегавала
интервенцијама код врачара и „искусних“ жена...
165 Нушићева улога у еманципацији жена је контрадикторна. С
једне стране, он је један од иницијатора основања женског удружења
„Цвијета Зузорић“, а с друге: писао је мизогине текстове, осим поменутих (Београд некад и сад...) ту је и Ујеж, карикатура женског удружења; П. Марковић, Сексуалност између приватног и јавног у 20. веку
у; Приватни живот код Срба у двадесетом веку, Клио, Београд, 2007,
стр.111.
166 Грађанин, 1919/51.
167 П. Марковић, нав. дело, стр.113.
168 П. Марковић, нав. дело, стр.115.

Ново време и „луде“ године донеле су нове
трендове – после година ужаса као да је цео свет
хтео да брзо мења навике, обичаје, законе понашања и норме. У моди ово је време наглог откривања тела. У Србију стиже из Париза кратка сукња.169 У првом моменту она је 25 цм од земље,
а после и много краћа. Уз кратку сукњу дошле
су високе потпетице и најлон чарапе. Шокантне
промене тресле су конзервативну Србију. Са плажа мода се преселила и на још шокантнији ниво
– појавили су се избори за мис. „Још карактеристичнија новина везана за култ тела били су избори
за мис. По мишљењу саме штампе, избор за мис
Југославије 1926. године, привукао је ... пажњу…
саме жене, поготово оне организоване око Женског покрета, нису биле тако одушевљене овом
појавом. Сматрало се да она доприноси моралној
деградацији младих девојака и да је симптоматично то што од уједињења друштво не може да уведе
у целу земљу обавезно школовање за женску децу,
али зато свака паланка има изборе за „мис“.170
Еманципација жена више се није могла зауставити. Све више је узимала учешће у разним облицима и манифестацијама јавног живота, активно учествујући и обликујући и приватну сферу, у
којој је до скоро била „закључана“, и јавну сферу
коју је освајала.
Жене не само што су почеле да раде – биле су
једним делом и принуђене да раде, да стичу да би
могле да опскрбе породицу, већ се друштвено ангажују. Послератни период обилује женским уд169 П. Марковић, нав. дело, стр.117.
170 П. Марковић, нав. дело, стр.120 наводи: Женски покрет, 7-8
(1932-1933).
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ружењима. Поучене својом битном улогом током
рата – као болничарке, хуманитарци, па и ратнице
– жене су освојиле могућност да се искажу и у борби за женска и људска права. У Пожаревцу су већ
од раније постојале Коло српских сестара, Коло
српских девојака,171 Друштво кнегиње Љубице,
Пожаревачко женско друштво172... која су окупљала велики број жена.
Из доступних спискова активних чланица видимо не само супруге имућних и ситуираних грађана Пожаревца, већ и домаћице из скромнијих занатлијских, па и земљорадничких породица које
су своје скромније материјалне могућности надоместиле својим личним ангажманом у друштвеној
акцији. Свакако да можемо да закључимо да је
њихова стална присутност у јавном животу града,
континуитет организовања хуманитарних акција
за помоћ пострадалима у рату, инвалидима рата,
рад на збрињавању деце без родитеља или деце из
сиромашних породица, њиховом школовању, па
и спремању мираза, одиграо велику улогу у формирању новог лика послератног Пожаревца.173
Ово је период када у Пожаревцу пише Милица
Јанковић, Милена Павловић Барили излаже своја
прва платна, прва жена лекар у Пожаревцу, Софија Љешевић, добија посао у Градској болници...
171 ИАП, Збирка фотографија, Коло српских девојака, фотографија из двадесетих година.
172 ИАП, Збирка фотографија, Управа Пожаревачког женског
друштва из 1921.
173 Поменимо да су диљем Србије у то време, поред побројаних
женских друштава постојали и Материнско удружење, Српска мајка,
Удружење домаћица и матера, Алијанса феминистичких друштава
у држави СХС, Удружење студенткиња Београдског универзитета,
Женска Мала Антанта, Лига жена за мир и слободу, Женска странка,
Удружење универзитетски образованих жена... Р.Вучетић, нав. дело,
стр. 139; Н.Божиновић, Женско питање у Србији у ХIХ и ХХ веку,
Београд 1994, 113-116.
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то је време када и Нушић пише своје комаде некад
у мизогином тону – попут Ујежа, Некад и сад, или
попут размишљања о моди.174
Тако ригидан и неприкосновен став о подељеним мушким и женским сферама, родним улогама, различитим психолошким и интелектуалним
могућностима, па и посебности физиологија, преузето из европске литературе било је таман одговарајуће за патријархалну матрицу која је опстала
до краја ХIХ века. Наглашавало се да „женскиње“
имају потребу за старањем, док је „човек“ више
светски него ли породични“, а спој два принципа „представља основу за срећу у браку“ – била су
главна упутства у књизи „Правила за удаваче“ из
1890.175 Патријархална Србија прихватала је европске мисли о „мушкој култури која непрекидно иде напред“, а за њом „неизоставно и култура
женскиња; но ова последња треба да је за неколико
степени нижа од наше културе (...) не што бисмо се
бојали да оштетимо наше првенство него зато што
је напрезање мозга и теже и опасније код жене, јер
су код ње и природне силе испод наших.“176 Бројни
наслови учене литературе са овом проблематиком
управо су говорили да је ригидни мушки став поколебан и да је жена показала своје способности.

174 Б.Нушић, Мода, Сабрана дела, књ. 20, Београд, 1966, стр. 223245.
175 М.Ристовић, Од традиције ка модерности 1878-1990, у: Историја приватног живота у Срба, Клио, Београд, 2011, стр. 422.
176 М. Ристовић, нав. дело, стр.422.
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УЛОГА КОСТИМА
КОСТИМ КАО СЕГМЕНТ ПРОМЕНА
НА ПРЕЛАЗУ ДВА ВЕКА

По самој дефиницији град је „место организованог живота у коме се испитује појединац, опробавају индивидуалне способности, проланалазе и
стичу узори. Град је лице једне државе. (Он) немерљиво утиче на појединца и друштво у целини,
обликује грађанина, спаја сеоску културу и стране
утицаје, ствара интелигенцију и привреднике,...
формира вредности…“177
„Најспорије се мењају географске и биолошке
структуре, а људске индивидуалности, односно
културе личности, не може бити пре успостављања
економске, то јест чисто економске структуре“178 –
на шта смо желели да укажемо стављајући костим,
као сегмент културног живота, у позицију призме
посматрања промена у граду.
Сматра се да је у Европи `демократизација
моде` била последица развоја капитализма,
текстилне индустрије и организоване продаје, те
стога већ у ХVIII веку у контексту европског говоримо и о модном костиму.179 Мода је један од
путева за ослобођење жена строгих патријархалних правила која су је у пуној мери подређивала
мушкарцу. Борба за моду била је у основи борба за
афирмацију женског принципа.180
Међутим, фокусирајући се на костим као сегмент
културе и његову промену у Србији, односно уже
узев у Пожаревцу, морамо пратити као последицу
политичких, економских, образовних, војно-историјских и других узрока. Стога смо покушали да,
177 М. Перишић, Ваљево град у Србији крајем 19.века, Ваљево,
1997, стр.12.
178 Трајан Стојановић, Балканска цивилизација, Центар за геопоетику, Београд, 1995, стр.15.
179 Александар Фотић, Ограничена приватност у раном модерном добу, у: Приватни живот у српским земљама у освит модерног
доба, Клио, Београд, 2005, стр. 7; Мирослав Тимотијевић, Рађање модерне приватности, Клио, Београд, 2006, стр. 612 и даље.
180 Мирослав Тимотијевић, Рађање модерне приватности, стр.
199.
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преко доступног аутентичног извора, фотографија
из истраживаног периода, реконструишемо социокултурне промене декодирајући поруке које нам
презентује костим у својој трансформацији од традиционалног, грађанског, фиксираног, до модног.
У раду су социокултурне појаве и трансформација костима у одређеним аспектима обрађени методом и историјских и друштвених наука
(етнологије, социологије, семиологије) односно
у питању је интердисциплинарни приступ. Свака
културна односно социјална појава посматра се
као компексан феномен који је повезан са свим
релевантним елементима друштва који заједно не
само да дозвољавају низ функција већ енкодирају
различита значења. Лингвистичке дефиниције
културе, уместо ограничавајуће поделе културе
на облике (материјална, духовна, социјална) уводе дистринкцију на идеацијски и појавни ред.181
Идеацијски ред представља систем идеја, веровања и вредности карактеристичних за одређену
заједницу коју њени чланови користе да објасне
себе, свет у коме живе и да артикулишу своја понашања и деловања на разумљив и прихатљив начин. Појавни ред се остварује као материјализација идеацијског кроз серију догађаја, артефаката,
понашања. Предност овакве дефиниције је у томе
што изједначава све појавне манифестације културе по значају и што истовремено успоставља
дијалектички однос међузависности. Сваки ред
одређује онај други, али је и његов производ. То
значи да упознавањем појавног реда, на пример, начина становања, појавних видова култу181 Мирјана Прошић-Дворнић, Одевање у Београду у ХIХ и почетком ХХ века, Београд, 2006, поглавље Увод-дефиниција теме и
теоријско-методолошке основе, 15-48; такође, више о интердисциплинарном приступу у: Драган Петровић, Јасмина Николић, Српски
народ и велике силе – културно-историјски процеси, Прометеј-Институт за политичке студије, Нови Сад-Београд, 2008, поглавље: Увод.
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ре, истраживач стиче сазнања и о организацијским принципима, вредностима и идеологији тог
друшптва. Он тако иде обрнутим путем од носиоца и творца културе: декодирањем порука садржаних у појединим формама постепено открива
концептуални ниво, кодове или правила по којима се дата култура реализује.182
Истражујући податке везане за демографска кретања као и статистику броја досељених становника,
њихову етничку, конфесионалну припадност, али
и професионално опредељење, желили смо да нагласимо космополитска средину Пожаревца. Контакти култура Срба насељених у граду Пожаревцу,
у Кнежевини Србији, са Србима који живе преко
Дунава, у Јужној Угарској, или припадницима других народа из ближег окружења или даљих путева,
иницирано је пре свега разменом добара, трговином, а потом образовањем. Вредна пажње је и
чињеница да је Србија, по стицању независности,
постала циљна тачка миграције страних држављана, пре свега Словена, који вођени идејом панславизма и опијени чињеницом постигнуте независности једне словенске земље, долазе руковођени и
својим професијама: лекари, музичари, просветни
радници, инжењери грађевине, машинства, или
занатлије – шлосери, фотографи, кинооператери,
стаклари, шнајдери, модискиње... Пожаревац, као
трговачки центар у успону, такође једно време и
административни центар државе, са атрибутом
кнежеве друге престонице, место развитка државних институција, и са обећавајућим финансијским
потенцијалом, постао је једна од најчешћих дестинација миграционих токова.
Сагледавањем културног контекста у тако оживљеном граду створили смо, према Е. Личу, неопходну инсценацију за декодирање поруке коју пре182 М. Прошић-Дворнић, исто.

носи костим.183 Да бисмо разумели значај његове
трансформације, глорификовање и напуштање,
било је неопходно разумети откуцаје градског
бића које се хомогенизује, обогаћује, нараста или
даје велике жртве током рата. Сматрали смо неопходним приказ историјске позорнице на којој је
стасавала и погранична варош, прихватала досељенике, прихватала делове њихове донете културе
али им давала и свој печат. Говорећи о социјалној
и културној антропологији К.Леви-Строс је рекао:
„социјална антропологија настала је из открића да
сви видови друштвеног живота – економски, технички, политички, правни, естетски, религиозни,
- сачињавају једну значењску целину, и да је немогуће схватити било који од ових видова не доводећи га у везу с осталима“184 - што је била и наша
водиља. Током ХIХ века кроз архивска документа
можемо пратити формирање државности независне Кнежевине Србије и просперитет младе словенске независне државе која ће 1882. године постати Краљевина Србија. Период доказивања међу
суседима, али и период доказивања према великим
силама и државама Европе, текао је на свим пољима – државотворним (успостављањем установа државе: судства, војске, парламента), привредним (не
само развитком пољопривреде већ успостављањем
индустрије, јачањем саобраћаја и отварањем банкарства), и бригом за сопствени народ (здравство,
просвета, култура). Цео овај процес био је у сфери јавног живота доступног мушкарцима. Жена је
била изузета од јавних токова живота и спутана у
стеге сфере приватног живота. Штавише, у документима ХIХ њено име се изоставља и замењује
мужевљевим. Она је репрезентативни статусни
симбол свог супруга – огледало његовог имућног и
183 Е. Лич, Култура и комуникација, ХХ век, Београд 1983, стр. 144.
184 К.Леви-Строс, Структурална антропологија, Загреб, 1958, стр. 365.
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друштвеног угледа, чини се да је фигура супруга као
статусног симбола удате жене валиднија и пресудна за њен друштвени положај.
Циљ нашег истраживања био је да се сагледају
токови промена у културном и породичном животу у специфичној градској средини у полету с
краја XIX века, а посматрањем промена у начину одевања и прихватању модног детаља у оквиру традиционалног костима, мењања костима
приливом досељеног становништва, пре свега
из средње Европе, као и повратком учених људи
из иностранства, формирање нове физиономије
грађанског друштва у оквиру градске средине узроковане повећањем броја трговаца и занатлија у
односу на пољопривредно становништво, потом
увидом у процват и стасавање свих грана привреде и њеног повратног утицаја на друштвени живот и, најважније, промене у статусу жене које су
проистекле из њеног прихватања европског одевања али и начина живота.
Управо због улоге у јавном животу државе у
формирању и успону, у сталним контактима са
иностранством, и угледањем на највише представнике власти, мушкарци су, преко процеса
освајања оријенталног костима који је био део
психолошке карактеристике ината – до тада `неосвојива тврђава` поделе на муслимане и иноверне која се огледала у одређеним материјалима, бојама, кројевима, украсима (уз то и усвајање
архитектуре, начина живота, становања, начина
исхране, спорадично и породичних односа), успостављали и друге нивое интегративних контаката са светом. Идентификација са турским патернима више није била пожељна, угледање на
западну културу тражило је и праћење европског
и на личном, индивидуалном нивоу. Анализирајући доступне фотографије, портрете, доступ-
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ни архивски материјал, можемо закључити да су
политика и школовање у иностранству учинили
кључни корак у модернизацији не само државе
већ и друштва. Путујући на запад – у дипломатску мисију или ради стицања образовања, Пожаревљани попут др Николе Хаџи-Николића,185
Александра Николајевића,186 Живка Милосављевића187 или Миодрага Марковића Кланка,188 и
многи други, доприносили су посредно напретку свог родног града и доносили новине у њега,
па и делове европске одеће. Мушкарци су врло
брзо прихватили западњачки начин облачења, а
после 1912. године веома брзо и лако долази до
уједначавања мушког костима на готово читавој
територији тадашње Србије, то је, заправо, одраз политичког става и деловања. Заузевши нови
`западњачки изглед`, могли су да потврђивањем
прихватања нових узора на личном нивоу докажу
да могу прихватити и нове узоре, уз помоћ и потпору од европских земаља и у борби за коначно
формирање државе по европском обрасцу.
Окована патријархалним нормама, жена је
остала у кући, водила бригу о домаћинству, васпитавала децу, чувала своје достојанство смерне
супруге – била и даље нормирана свим вишевековним правима и обавезама жене у патријархалном друштву. Штавише, и у новој држави Грађански законик из 1844. године, који је важио читав
век, није оставио нимало простора слободном
даху `женскиња`. О ограничењима овог стого185 Докторирао на Медицинском факултету у Берлину, лични
лекар Драге Машин. М.Манојловић, Значајни Пожаревљани, Пожаревац, 2009, стр. 229.
186 Либерал, посланик, пет пута председник Пожаревачке
општине; Исто, стр. 226-227.
187 Професор Римског права на Великој школи у Београду и преводилац многих дела из области права; Исто, стр. 205.
188 Солунац, студент Правног факултета у Ремсу, дипломата;
Исто, стр. 180-181.
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дишњег Закона већ смо напоменули у претходном поглављу. Жени је предстојала у новој држави много већа борба – освајање јавног живота.
У друштву које је по облику фризуре, односно
начину чешљања и оглавља, по украсима и дужини
одевних предмета, симболичким језиком вршило
идентификацију са етничким, родним, добним и
статусним идентитетом, за жену је остављало простора да управо и једино може да кореспондира у
тим категоријама – да ли је Српкиња или припада
неком другом народу, досељена или домицилна, да
ли је девојчица, девојка, удата жена или удовица, и
да ли је удајом, или рођењем, припадница трговачког, занатлијског или мање имућног сталежа.
Њена професија, сем домаћичке, није постојала, њено ангажовање сем породице и ширег породичног круга или комшилука, није постојало, скоро да је било забрањено.
Отуда женски костим кроз дуги период ХIХ
века и првих деценија ХХ века, окошталим нормама одолева променама. Свака промена тумачена је
негирањем вредности традиције и морала.
Костим овог периода управо кореспондира
симболичким језиком и дистинкцијама манифестног и латентног. Својим манифестним облицима костим управо преноси поруку о основним
карактеристикама и одредницама људског бића.
Пре свега, да ли је индивидуа мушког или женског пола – у зависности од прихваћених норми
облачења. Потом, да ли је особа домицилна или
досељена – да ли у елементима свог костима има
доминантних делова домицилног становништва
или страних елемената или само примеса из костима других нација – што би говорило о стању
пријемчивости досељеног или прихватању од
стране домицилног становништва, односно степену акултурације. У поступку посматрања и ана-

лизирања фотографија наше збирке и фотографија доступних из приватних фондова и личних
архива, можемо закључити да је доминирао `српски грађански костим`, а да се међу досељеним
становништвом осећао степен прихватања,189 а да
је процес промене костима и промене начина живота у свему био усаглашен и једнак.
Раније мишљење да жена која има укуса за своју
спрему и костим који носи, уме да боље руководи
породичним иметком, васпитањем деце, уређењем
куће и квалитетнијим начином живота и становања, управо је добило значај у овом периоду.
Све до Првог светског рата испитивао се `добар
укус` домаћица – да ли је виспрена у вођењу домаћинства, васпитању деце, смерна у браку и према мужу, уколико је обучена по нормама друштва
значило је да је потекла из добре породице и понела васпитање своје мајке.
Развитак трговине, банкарства, занатства и индустрије унеколико је допринео промени женског
костима. Фактор који је знатно утицао на промену
идентитета и самосвести жена било је школство,
културни живот града и ангажовање жена у разним грађанским организацијама превасходно хуманитарног карактера. Тим чином сфера јавног
била је одшкринута и за женски свет.190
189 Фотографија породице Ристе Колоњаса, хотелијера, где се уочавају различити степени прихватања костима нове, српске, средине
– један број жена носи либаде проширених рукава, блузе су тамних
боја иако нису све у жалости већ је то део грчког националног костима, али су забрађене двоструким марамама, док други део жена и
мушкарци носе европску одећу. Фотографија из приватне колекције.
Фотографија из збирке `Слога` 53/130 такође је снимак грчке породице где су старији женски представници у традиционалном костиму,
док млађе носе модерне хаљине `по европски`, док су сви мушкарци
у европским оделима. Најстарији, `глава породице` Кукулидес (претпоставка) носи шубару као сирвивал ранијег костима.
190 Интересантно је напоменути да је гђица Софија Љешевић,
прва жена дипломирани лекар (студије медицине завршила је у
иностранству), била кћер свештеника, док је гђа Љешевић била веома
ангажована у Колу српских сестара.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
МОДА У ПОЖАРЕВЦУ 1880-1929. - СУСРЕТ ИСТОКА И ЗАПАДА –

85

Међуратни период у Краљевини СХС обележила је, уз остале промене подстакнуте европским
утицајима, и борба за афирмацију жене у јавним
пословима и за њену свеукупну еманципацију. У
новој земљи и у промењеним друштвеним приликама и жене су тражиле нову улогу, захтевајући
политичка, грађанска и социјална права.
Подстицај у женском јавном ангажману имале
су прилике у Првом светском рату, када су многе
жене биле принуђене да преузму улогу мушкарца,
да привређују, пре свега у привреди и индустрији,
да буду главе куће, али и да се нађу на фронту, најчешће као болничарке. После Првог светског рата, у
Србији се жене све више школују на универзитетима
и запошљавају ван куће, што је за последицу имало
другачије поимање интимне сфере живота. „... економске прилике после Великог рата диктирале су и
неопходно радно ангажовање жена. За одржавање
животног минимума у том периоду било је потребно
око 1500 дин“191 због чега је већина жена морала да
ради. И поред одређене дискриминације при запошљавању, број студенткиња је непрестано растао.192
У новој земљи и жене су тражиле нову улогу.
У септембру 1919. основан је Народни женски савет СХС, а његови основни задаци били су опште
просвећивање народа и, пре свега, изједначење
жена и мушкараца. У изједначење жена и мушкараца спадају право гласа, грађанска једнакост и
једнако право наслеђа.193 Управо на пољу освајања
191 Податак из 1930. године, П. Марковић, Сексуалност између
приватног и јавног у 20. веку, у: Приватни живот код Срба у двадесетом веку, стр. 108.
192 „Од 1929. године број студенткиња се у следећој деценији скоро удвостручио (са 13на 22%). По броју студенткиња Београдски универзитет се приближио француским, где их је било 25% од укупног
броја студената. Што се тиче броја жена, универзитетских радника,
он је премашио одговарајући број у Француској, где је 1930, било свега
шест жена професора Универзитета. У Југославији их је било 12...“,
П.Марковић, Сексуалност између приватног и јавног.., стр. 107.
193 П.Марковић, нав. дело, стр. 103.
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права гласа вођена је главна борба. Оно је у начелу било признато чланом 70. Видовданског устава, тако да ни већина странака није била против
тога.194 У Политици се 1927. појавио чланак који
је `саветовао` да „жене не треба да се мешају у политику“, али изашао је и одговор Катарине Богдановић која је писца тих редова оспорила195 „ако
се мушкарци плаше да ће се жене покварити политиком, онда признају колико је прљава њихова
политика, те да је боље да се труде да је учине мање
рђавом и чистијом од корупције.“196
„Модерно и традиционално (патријархално)
нашли су се у Србији један насупрот другом, често
и у сукобу у коме је изгледало да један искључује
другог. Жестина политичке реторике која је владала политичким животом стварала је утисак да
су се пред Србијом налазила два сасвим одвојена
пута. Један је водио у болне процесе модернизације који увек носе високу цену коју традиционално друштво треба да плати да би се трансформисало. Други је значио конзервацију традиционалног, отпор променама и стално трагање за „сопственим путем“. Представници интелектуалне и
политичке елите сврставали су се на једну или на
другу страну политичког спектра, у зависности од
својих темељних политичких уверења или конкретне политичке ситуације.“197
Али најзначајније промене које је донео и оставио за собом Први светски рат нису само политичке (добијање права гласа) већ и промене у друштве194 П.Марковић, нав. дело, стр. 104.
195 Чланкописац Петар М.Лазаревић
196 П.Марковић, нав. дело, стр.104 наводи: Време, 8.мај, 1927; Политика, 3.новембар 1927; Женски покрет, 3.
197 Дубравка Стојановић, Рецепција идеала слободе, једнакости,
братства и јединства код српске елите почетком 20. века, у: Србија
у модернизацијским процесима 19. и 20. века, уредник Латинка Перовић, издање аутора, свеска 3 – Улога Елита, Београд, 2003, стр.74.
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ном и економском статусу жена. Промене у односу
између полова биле су, у ствари, највеће и потпуно
су измениле стари предратни свет и Европе и Србије.198 „И брак је постао кратак, као сукње и фризуре,“ каже Нушић у једној од својих хуморески осликавајући сукоб старог и новог менталитета.199
Еманципација жена управо је у сфери интимног, породичног живота, унела многе промене.
Последично, повећао се број развода, и смањила
се величина породице. Забележено је да је 1922.
и 1923. године број развода био изузетно велики,
и тај талас се смањио, али никада до предратног
нивоа. Забележен је број развода 1925. године: у
Београду 671, у Пожаревцу 437, Нишу 323, Шапцу
223...200 Стара патријархална породица се распадала, раширила се контрола рађања.201
Промене у одевању и понашању после Првог
светског рата биле су најочигледније и најшокантније. Дуги низ векова женске сукње и хаљине
биле су дуге готово до земље недозвољавајући да
се укаже ни чланак на нози. После Првог светског
рата, стечени осећај да се трагедија може догодити
сваког тренутка, ефемерност живота, доживљени
страх и шок, резултирали су, попут сегрегације у
обреду прелаза, настајањем новог момента – новог доба кратке сукње, кратке косе, самосвесне
жене, којој је пружено универзитетско образовање, посао и каријера, слободан одабир брачног
партнера и контрола рађања. Сви вековни женски
атрибути – од изгледа до норми понашања, били
су, у најмању руку, преображени. „Пре рата све је
било некако дугачко; дуга сукња, дуга коса и дугачак брак; сад, после рата, све је кратко: кратка
198 П. Марковић, нав. дело, стр. 101.
199 П Марковић, нав. дело, стр.111.
200 П. Марковић, нав. дело, на стр.109, наводи: Политика,
14.март 1926.
201 П. Марковић, нав. дело, стр.131.

сукња, кратка коса и кратак брак.. пре рата жене
су се деколтовале одозго, а сад, после рата, одоздо.
Пре рата муж се мешао у политику а жена је оговарала, сад, после рата, мужеви оговарају а жене
воде политику. Пре рата жена је рађала једном годишње; сад, после рата, рађа и по трипут, али без
последица на прираштај становништва. Пре рата,
ако се за женом и вукао какав реп, шапутало се то
и она га је, грешница, скривала и заташкавала на
све могуће начине; сад, после рата, реп је постао
саставни део тоалете. ...Пре рата зазорно је било
за неку жену рећи да је распуштеница; сад, после
рата, то је чак и квалификација...“202
Нашим дистинкцијама можемо додати и упоређивање пре рата – после рата у духу: дуга сукња
– кратка сукња, дуга коса – кратка коса, без права
гласа – са правом гласа, потчињена – самосвесна...
Модне промене пратило је и шминкање и додатно дотеривање. На крају ХIХ и почетком ХХ
века, нашминкана жена је давала сигнал да је „сексуално доступна“, што се сматрало крајње неморалним,203 а завршетак рата довео је и заоштрио и
став заједнице према нашминканој жени.
Прво је шминка била употребљавана само у
посебним приликама, уз свечану тоалету, а потом
је постала свакодневна потреба дотеране и неговане жене која ће уз шминку додати и црвени
лак на ноктима. Шокирана јавност реаговала је
бурно, али провокативни моменти који учествују
у феномену костим брзо су од „жене достојне
жаљења“ и синонима лаког морала, постали атрибут лепе, дотеране, неговане и самосвесне урбане жене. Као релативно урбана средина Пожаревац је толерисао нашминкане госпође – попут
202 Р. Вучетић, нав. дело, стр.148-149, наводи: Политика, 6.јануар
1924.
203 Е. Морен, Дух времена, књ.1, стр. 143 и даље.
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позоришних глумица, али дуго се зазирало од дотераних – помодарки и жена сумњивог морала.204
Судећи по сачуваним фотографијама, скромност
и смерност чешће су презентовани као доминантна особина Пожаревљанки.205
Српска православна црква била је најдиректнији противник новог поретка, негирања патријархалног и промене у потчињености жене
према мушкарцу.
Жени је, према мишљењу већине православних
теолога, било место у породици, дому, поред мужа
који је заузет многим „спољним дужностима и
бригама“, док жена мора бити посвећена вођењу
домаћинства и подизању деце.206 Чак је предлаган
закон и став који треба да заузме држава: „да женске сукње, код жена и одраслих девојака, не смеју
бити краће бар од 25 сантиметара изнад земље; да
се женскиње од 15 година на даље не сме шишати;
да се женскиње не сме скитати нити јавно пушити;
да беспослено и проблематично женскиње не сме
седети по јавним локалима ради „кибицовања“ и у
неморалној намери...“207 “Та страст и тај култ (моде
и тела..) врло често су извор моралне и економске
пропасти породице и народа.“208
Услови живота, социјална стратификација,
опет је решила проблем на сложен начин. Свакодневица жена запослених у фабрикама, са малим примањима, односно нижих социјалних
204 Фотографија из приватне колекције, пожаревачка глумица у
посебној пози, ране двадесете ХХ века.
205 ИАП, Збирка фотографија и збирка фотографија `Слога`.
Смерност се очитује из става, склопљених руку, озбиљности на лицу,
дотераности и пристојности. Модерност се очитује код раних фотографија, у асесоару - лепезе, шешири, амрели, торбице, рукавице. Ципеле
провирују на врло малом броју фотографија (Збирка фот, 268, 29, 113,
114).
206 А. Вулетић, Власт мушкараца, покорност жена – између идеологије и праксе, у: Приватни живот код Срба у деветнаестом веку,
Клио, Београд, 2006, стр. 117.
207 Р. Вучетић, нав. дело, стр. 150 наводи: „Наши свештеници
против данашње моде“, Политика, 14.новембар 1926.
208 Р. Вучетић, нав. дело, стр. 150.
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слојева, и жена из виших друштвених класа, неоптерећених (толико) условима живота, суштински
се разликовала – и док је прва после радног дана
настављала да обавља кућне послове око огњишта,
кухиње, деце, друга је могла да се посвети образовању, неговању, планирању, уживању... „На један
начин дан је проводила сиромашна домаћица и
мајка ако је живела у кварту у коме су постојали
водовод и канализација, а на други начин ако је
живела можда само стотинак корака даље, у делу
града без комуналне инфраструктуре.“209 Услови
живота, на које нису могле утицати, оставиле су
печат и на њихову одећу и на њихову самосвест.
Патријархално друштво у процесу модернизације, како ипак можемо именовати свеукупни
грађански патерн Пожаревца двадесетих година
ХХ века, прихватило је и себи прилагодило опште
модне вредности, увек са свешћу да је одевање
знак припадности и пристојности, што је ограничавало индивидуалнији избор у одевању, али и
породични моменат и сферу интимног.210
Суштинска карактеристика модернизацијских
процеса у сфери друштвености подразумевала је повећање адаптивне и интегративне моћи друштва,
односно стварање нових интегративних структура, механизама и система вредности који појединце или групе промовишу као равноправне чланове заједнице. Женско питање могло је да буде
тумачено само у том контексту и само на начин да
се интеграција свих сегмената друштвеног живота
оствари у својој потпуности.211

209 Р. Вучетић, нав. дело, стр. 152.
210 Б. Поповић, нав. дело, стр. 341.
211 Према: Б. Прпа, Неуспешни реформисти – Српски интелектуалци у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (1918-1929), у: Србија
у модернизацијским процесима 19. и 20. века, књ. 3, Улога елита, приред. Латинка Перовић, Београд, 2003, стр. 122.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
МОДА У ПОЖАРЕВЦУ 1880-1929. - СУСРЕТ ИСТОКА И ЗАПАДА –

На формирање културног миљеа Пожаревца, самим тим и на костим, утицали су упливи
делови различитих културних патерна (европски,
средњеевропски, оријентални) чији су ехо преносили током низа година трговци, професионални
мигранти, студенти, и на крају посматраног периода, модни часописи радио, позориште, биоскоп... Културни модели се формирају на основу
актуелних идејних, верских, државних, образовних, друштвених и привредно-економских кретања и традицијске праксе, док на предиспозиције
развоја културе утичу и географско-климатска
обележја и државни оквири. Односно, културне
моделе уобличавају идеатори друштва из верске,
филозофске, културне или политичке сфере, али
њихова реализација зависи од односа државе, која
допушта или ограничава различите видове понашања. Културне идеале, па и идеале приватности,
у највећој мери реализује културна, политичка
и економска елита док остали слојеви друштва
њима теже.

Непозната пожаревачка глумица, ране двадесете ХХ века
(Фотографија из приватне колекције)
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Каузалитет костима и друштва

Током нашег истраживања кренули смо од поступка анализа информације које смо добили из
посматране збирке фотографија Историјског архива Пожаревац, као и низом прегледаних фотографија из приватних колекција, и закључили да
посматране фотографије потичу из периода који
је одабран за истраживање костима као сегмента
културе, односно од 1880. године до краја треће
деценије ХХ века.
Потом смо предузели даља истраживање битних података о фотографијама, јер да бисмо дошли до валидних закључака у вези истраживане
теме, било је неопходно имати не само идентификацију времена у коме су настале, већ и особа које
представљају. Стога смо предузели и истраживање
података о особама које су на фотографијама, а на
основу архивске грађе или на основу публикованих радова насталих на основу архивске грађе.
Тако предузето комплексно и мултидисциплинарно истраживање – методама архивистике а потом и историје - дало нам је могућност да дођемо
до одређених закључака.
1. на основу упоређивања података забележених на предметним фотографијама и података из других извора потврђена је валидност
информације које конкретне фотографије
садрже, на основу чега се може говорити о
валидности читаве збирке и одабраних фотографија репера.
2. поред тога, било је могуће проширити досадашња знања о појединим костимима или
елементима костима, што је такође, веома
значајно како за оцењивање збирке као извора за испитивање костима, тако и за наша
укупна знања о култури с краја ХIХ и почетка
ХХ века, а на подручју Пожаревца.

3. интензивним коришћењем збирки фотографија које су сачуване у овом обиму, као што је
то случај у Историјском архиву Пожаревац,
могу се утврдити и процеси прожимања разноврсних утицаја односно одредити токови
промене костима, али и токови културно-историјских процеса у целини у посматраном
времену и на посматраном подручју.
4. закључили смо да: српски грађански костим
током ХIХ века има пре свега, интегративну
функцију. Домицилно становништво, као
и миграторно становништво из европских
(ближих и даљих земаља, са истока и запада), прихватило је српски грађански костим,
или бар главне елементе грађанског костима,
тиме стварајући јединствени културни образац градске средине Пожаревца. Тако костим
постаје обележје грађанског друштва.
5. Костим носи и обележје националног идентитета, и врши истицање вредности традиције,
јер бројне етнички различите породице прихватајући српски грађански костим у њега
уграђују елементе свог етничког идентитета
(на посебан начин везана марама, одређене
боје, украси, мотиви), те стога костим има и
репрезентативну функцију;212
6. Својим квалитетом (тканине од кога је сашивен, богатством утканих или извежених
мотива у срми или златовезу), као и обиљем
у количини разних одевних предмета који се
поклањају или чине невестину спрему, костим
репрезентује економско стање породице, из
212 Више о кодовима индивидуалног – ознаке, униформе, протоколи, у: П.Гиро, Семиологија, ХХ век, Београд, 1983, стр. 24-25. и
даље; О интегрисању домицилне одеће и европског костима на примеру веома различитих култура у: Сенка Ковач, Жива традиција у
Афричкој урбаној средини, на примеру Дакара, Етнолошке свеске IХ,
Београд 1988, стр. 175-180.

које долази као невеста или у којој живи као
супруга. Такође, и број одевних предмета које
жена поседује (а то се сводило на два до три
либада) означава економско стање породице.
7. Различити елементи костима носе обележје
животног доба и брачног стања – симболи
попут различитих оглавља, начина очешљане
косе, украса на глави или количини накита,
као и боја које су заступљене у костиму (на
пример: дуга сукња код девојака означава да
се `задевојчила` - изашла из детињства, или:
плетенице носе девојке,213 док комплекснију
фризуру са оглављем – барешом, фесом или
тепелуком носе удате жене;214 светли бајадер
носе девојке, тамни удате жене).215
8. Костим има естетску али и еротску функцију;
9. Такође, носи и ритуалну функцију (венчаница и невестин вео или костим у жалости) када
својим бојама, кројевима и украсима или изостанком украса и накита означава невесту
која прелази у нови статус удате жене, или
жену која прелази у статус удовице, особе
у жалости, те стога костим „комуницира“ и
има „значењску“ функцију.216
10. Овде треба напоменути магијску функцију
одеће – као што је то случај са облачењем
деце оба пола у хаљинице ради прикривања
213 ИАП, Збирка фотографија, 114, 116, 117...;
214 ИАП, Збирка фотографија, бареш: 219, 232; тепелук: 212, 234,
236; бареш: Слога 53/ 82, 95, 98, 100, 104, 105, 106...; тепелук: 53/83, 91,
97, 101, 103,116...;
215 О „говору“ женских капа: К.Леви-Строс, Дивља мисао, Београд, 1978, стр. 136; П. Гиро, Семиологија, ХХ век, Београд, 1983, стр.
94, 101.
216 Према: М. Прошић-Дворнић, Одевање у Београду.., стр. 265;
М.Прошић-Дворнић, Женски грађански костим у Србији у ХIХ веку,
стр. 24-25. Анализиране фотографије: ИАП, Збирка фотографија 218
(невеста у белом атласном либаду); ИАП, Слога, 53/172, Стана Васићка,
53/174, Савка Стевана Лазревића, 53/76 Анђа Антићка, жене у црнини.
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пола детета;217 као и забрану окретања одећа
наопако – што је у времену пре Првог светског рата тумачено `призивањем несреће`.218
У овом периоду жена је искључена из јавне сфере, њено место везано је за кућу, марљивост, педантност, штедљивост и познавање елементарних домаћичких знања, рађање деце, њихово васпитање,
понизност према мужу, скромност и смерност у
свему. Контакти са спољним светом ограничени су
на родбину, комшилук (чак без изласка на улицу –
у јавни простор – већ кретање унутар баштенских
капија), окупљања при светковинама (слава или
ритуали из живота појединца) или једноставним
поселима опет у ограниченом кругу жена.
Тек при крају ХIХ века можемо говорити о почецима учешћа жена у јавном животу, и то пре
свега у културном и просветном животу града –
ангажовању учитељица у женским школама, посећивање хуманитарних вечери са игранкама у
елитним градским хотелима и кафанама, посећивање првих позоришних представа у истом амбијенту, прослављање славе или других празника
које организује еснафско удружење или учлањење
у читаоницу или мешовити хор. Почетком ХХ
века можемо говорити о посетама биоскопу, вечерама уз музику, журевима, удруживању у женска
друштва – Коло српских сестара, Удружење кнегиње Љубице, Коло српских девојака и слично.
Политички преображаји, ратно стање и излазак из стадијума рата, снажно утичу на формирање нових образаца одевања. Формирани током `обреда прелаза` – прелаза из мирнодопског

стања у ратни период Великог рата, потом поново
мирнодопско стање, искристалисали су потпуно
нове вредности у друштву. Србија је из Великог
рата изашла не само окренута уједињењу на простору Југославије, већ окренута ка западу, ка Европи. Већ раније је `окусила` културне контакте
са Француском, а после рата здружена посебним
поверењем и пријатељством са државом која је
највише учинила за ослобођење Србије 1918, културни контакти били су посебно надграђени, а са
њима свакако и костим. Од овог периода можемо
говорити о моди у Србији.
Моду ћемо схватити као „универзални принцип који учествује у обликовању цивилизације,
може да утиче на трансформацију не само људског
тела већ свих начина изражавања...мода може, у
свом вихору, да изазове далекосежне и бројне последице... приморава не само да се напусти традиционална форма већ да се њени облици што
пре усвоје.“ 219 „Моде су начини постојања“, каже
П.Гиро,220 она проистиче из „двоструког кретања:
центрипеталног и центрифугалног. Жеље за идентификовањем са групом која има престиж повлачи за собом усвајање знакова који ову карактеришу... Мода, као и разонода, надокнађују фрустрације и испуњавају жеље за престижом.“221
О одевању после рата можемо говорити на
мало другачији начин.
1. Одећа и даље има интегративну функцију,
али проширену – означава стремљење ако
не и припадност модерном европском свету.
Док је у раније посматраном периоду давала

217 Према анализираним фотографијама збирки ИАП и приватних колекција. ИАП, Збирка фотографија 31,32, 33, 34, 35, 238, 239,
240, 242.
218 Према: Б.Младеновић, Рат и приватност: Први светски рат,
у: Приватни живот Срба у двадесетом веку, Клио, Београд, 2007, стр.
792.

219 М.Прошић-Дворинић, Одевање у Београду..., 26, 27; Видети и:
Милина Ивановић-Баришић. Одевање и мода, Гласник Етнографског
института САНУ, књ. LIV, Београд, стр. 245-257.
220 П.Гиро, Семиологија, ХХ век, Београд, 1983, стр. 103.
221 П.Гиро, Семиологија, стр.104.
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појединцу `осећај сигурности` због `припадања групи` - сада даје `осећај сигурности`
јер индивидуу идентификује као припадника
новог времена, модернизацијског процеса,
неког ко је `европски култивисан`222
2. Модни костим негира национална обележја,
али особу која га носи сврстава у култивисану, образовану, еманциповану космополитску групу грађана/ грађанки која се одрекла
традиционалних вредности, свела национално на индивидуално, те стога задржала репрезентативну функцију.
3. Својим квалитетом - тканине од кога је сашивен, бројем одевних предмета, сталним новинама у облачењу `праћење моде` - елементи
су костима који репрезентују економски статус породице. Невестина спрема и даље задржава свој квалитет репрезента економске
моћи.
4. Матроско одело за девојчице и дечаке, дужина сукњице код девојчица или ногавица
на панталонама код дечака остају репрезенти њиховог животног доба. Али девојка не
добија `дужу сукњу` у предратном смислу, и
њена коса више није уплетена, већ одсечена у
„бубикопф“, носи свилене чарапе и ципеле са
штиклицом. Елементи одеће више не показују
јасну дистинкцију девојка – зрела жена, или
девојка – удата жена. Односно, могли бисмо
рећи да одећа игра битну улогу у сфери обреда из животног циклуса појединца – промена
одеће означава визуелну и симболичку промену у сегментима обреда прелаза.

Невеста у белом либадету
(ИАП, Збирка фотографија 218)

222 Више: Д.Рихтман-Аугуштин, Етнологија наше свакодневице,
Загреб, 1988, стр. 107-115.
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Анка Ж.Антићка у жалости, око 1911.
(ИАП, Слога 53/86)
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5. Одећа има естетску функцију, али еротска
функција је наглашенија.`Прописана` дужина сукње од 25 цм од земље средином двадесетих година ХХ века постаје још лабилнија,
тело је откривеније – деколте, изложене руке,
па и гола леђа. Плаже постају актуелна летња
места окупљања која намећу посебну врсту
одеће – купаћи костим. Разна спортска удружења и активности – као што је клуб хазена
у Пожаревцу (`претеча` рукомета) окупља
гимназијалке које су одевене у спортску одећу
састављену од мајице и шортса.223 Мореновским речником речено долази до „осмозе
женствености и феминизма“224 – од освајања
естетског у начину облачења - што не припада фиксном грађанском костиму, `пењањем`
степеницама еротичности до освајања количине слобода и приступа јавном животу.
6. Одећа и даље носи и ритуалну функцију (венчаница и невестин вео или костим у жалости)
када својим бојама означава невесту која прелази у нови статус удате жене, или жену која
прелази у статус удовице, особе у жалости.
7. магијска функција одеће постаје сирвивал
који се ретко среће,
8. модни костим постаје средство миметичке
идентификације.225
223 Фотографија женског тима хазене у Пожаревцу 1929. године
објављена у часопису Браничево, нов-дец.1961, стр.89. ИАП, Збирка
периодике.
224 Е. Морен, Дух времена II, ХХ век, Београд, 1979, стр. 203. Говорећи о фазама од „ероса имагинарног (романтика, слике) епидермски
(парфеми, шминка, кремови) и конвенционалан (праћење моде), продубљује и доноси проблеме: површински ерос носи набој негативног и
задире у дубину, истовремено брак, прво светиња, сад бива и заштићен
(спасите свој дом, будите стрпљиви, будите психолог, будите вешти), али
и оптеречен проблемима: може ли пар да постигне једнакост у заједничком животу? ... И јавља се и крајње питање: треба ли ступати у брак?“
стр. 204.
225 Више: Е.Морен, Дух времена, I, стр. 173.

9. За разлику од српског грађанског костима,
„фиксираног костима“, модна одећа преноси
поруку пролазности, скоро неоптерећености
трајањем – „Пролазност и променљивост, а
не стабилност и трајност као у 19.веку“.226
У овом моменту подсетићемо се да „људи комуницирају помоћу симбола и знакова; за антропологију која је конверзација човјека с човјеком, све је
симбол и знак ако делује као посредник међу два
субјекта.“227 Управо наведене одлике костима на
крају ХIХ и почетком ХХ века, односно после Великог рата, у најбољој мери кореспондирају са Леви-Стросовим ставом, и преносе следећу поруку:
Жена је стекла образовање, у Београду или у
иностранству, ангажована је у друштву, пробила
је баријеру јавног живота. Више није ограничена само на женска удружења, стиче право гласа
и бори се за једнакост полова. Огњиште није једино и пресудно место њеног ангажовања – запослена је, као лекар, стоматолог, професор, архитекта, сликарка, писац, стиче `свој новац`, има
самосталност и независност. И даље је посвећена
деци, али одлучује се или за контролу рађања или
за гувернанте и разне друге помоћи у кући. Али
брак више није `светиња` у предратном смислу и
резултат одлуке родитеља, већ ствар избора. Број
развода се драстично увећава, али и број браколомстава, проститутки, побачаја... Жена се и даље
појављује на баловима, али и на маскенбаловима,
журевима, плажама, спортским теренима, и даље
посећује позоришта, биоскопе, али и модискиње,
226 М.Тодић пролазношћу карактерише фотографију и албум породичних фотографија, али њену сентенцу примењујемо и на модни
костим. М.Тодић, Утопија приватности. Породични албумпролазности, у: Приватни живот код Срба у двадесетом веку, Клио, Београд,
2007, стр. 30.
227 К.Леви-Строс, Дивља мисао, Београд, 1978, стр. 115.
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педикир и маникир-салоне, вози аутомобил,228 испољава своју вољу и даје слободу свом бићу.
Можемо да закључимо да је одређена културна
појава, у нашем случају посматран костим, била
принуђена и изазвана на промену низом фактора:
- политичким променама
- настављеним миграцијама становништва и
унутар Краљевине Србије и досељавањем у
Пожаревац из других земаља – Срба и припадника других народа и нација;
- низом позитивних помака у привредној, економској и другим основним сферама друштва,
модернизацијом државе;
- доступним школовањем
- радним ангажовањем жена, стицањем права
гласа
- изласком жена из стега сфере приватног у ширину јавног живота.
Промена костима, трансформација српског
грађанског костима у модну одећу ХХ века донела је веће слободе женама, слободну вољу у одлукама о сопственом животу, потврду способности
и интелигенције женског бића, односно до промена у друштву.229
Тако је костим `прошао` дуг пут од истицања
вредности традиције, преко конструисања грађанске репрезентативности до трансформације јавних, културних и породичних клишеа.
Као што би К.Леви-Строс преко дефиниције
културе закључио да је чине три комуникацијска
процеса – размена жена, размена добара и размена информација – која одређују друштвену пове228 Више у: Аутомобил у Београду 1918-1941, каталог изложбе,
Архив града Београда, 2002.
229 Подсетимо: насупрот томе и даље ће, све до краја Другог
светског рата, на снази бити Грађански законик из 1844. који је формално-правно враћао позицију жене на почетке српског законодавства ХIХ века.
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заност и структуру друштвене моћи, управо смо
видели на феномену костима делотворност размена у формирању новог квалитета друштва.230
„Мода, могло би се вјеровати, најпроизвољнији
и најслучајнији аспект друштвених понашања,
подложна је, дакле, знанственом проучавању.“231
„Значења институција могу се открити једино
сагледавањем изнутра, јер у њиховој основи леже
људске идеје, а њихов пуни смисао може се показати
применом структуралне или контекстуалне методе,
сагледавањем тих институција у оквиру друштвених контекста у којима се јављају, што ће омогућити
откривање кохерентног логичког система.“232
„Човјек се своди на тип структуре у којој живи,
а сама структура јест скуп чињеница какве оне јесу
у тренутку испитивања“ односно „Структура је
скривени ред људског понашања“.233
Костим као сегмент друштва носи у себи нелингвистичку комуникацију која својим семантичким
значењем мора да се тумачи и условљена је двема
димензијама – простором и временом.234 Промена
костима може се тумачити и семантички – он скрива свог носиоца, даје му жељени идентитет, трансформише га у ново пожељно биће. Костим преноси информације невербалним средствима или комбинацијом вербалних и невербалних порука. Циљ
сваког нивоа преноса информација је декодирање
етничког, родног, економског, образовног, културног, статусног нивоа пошиљаоца информације.235
230 К.Леви-Строс, Структурална антропологија, Загреб, 1958,
стр. 308.
231 К.Леви-Строс, нав. дело, стр. 69.
232 М.Прошић-Дворнић, Социјална антропологија Еванс-Причарда, предговор у: Е.Е.Еванс-Причард, Социјална антропологија, ХХ
век, Београд, 1983, стр. 29.
233 И. Кувачић, Поговор у делу „Структурална антропологија“
К.Леви-Строса, стр. 393,394.
234 Сенка Ковач, Маска као знак. Тајни језик западноафричке
маске, Филозофски факултет, Београд, 1996, стр. 9.
235 С. Ковач, Маска као знак.., стр. 196.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
МОДА У ПОЖАРЕВЦУ 1880-1929. - СУСРЕТ ИСТОКА И ЗАПАДА –

Управо настојећи да се приближимо проблему промене костима кроз визуру промена у граду,
приступили смо посматрању свеобухватних промена – политичких, друштвених, демографских,
економских, образовних, не бисмо ли их довели
у структуру стварног друштвеног живота града у
процесу модернизације и утврдили њихову кохерентност у утицају који имају на трансформацију
посматраног феномена костима. Исто тако, употпунили смо нашу визуру компарацијом - која би
по Еванс-Причарду чинила завршну фазу антрополошког проучавања,236 али поредећи друштвену
структуру и њену комплексност пре и после Првог
светског рата.
Први светски рат и последице које су проистекле
прво непосредно за време и у неколико година по
завршетку рата, и у периоду до проглашења Краљевине Југославије, послужиле су нам за сагледавање
промена на нивоу обреда прелаза када је популација града стављена у измењене околности, претрпела шок и на демографском и економском нивоу,
а успостављањем мира попримила нови квалитет
социјалних веза. Нажалост, пожаревачка средина
никад није успоставила економски ниво као пре
рата, док су се на социјалном плану десиле велике
промене, као и на посматраном сегменту културе – на костиму. „Културне вредности и веровања,
друштвене институције и облици, улоге и личности, историја и екологија неке друштвене заједнице
морају се испитивати с обзиром на њихов положај
у комуникативним догађајима и обрасцима (управо као што било који аспект друштвеног живота
може бити изабран за проучавање сродства, полова, опречности улога)“.237

Пожаревачка национално разнородна средина
која се формирала кроз дуги ток времена дала је
један цивилизацијски виши ниво толеранције. Ту
не можемо говорити о акултурацији већ о првобитним сусретима и „неспоразумима“ култура – домицилне и донешене где „... интеркултурни неспоразуми не представљају само један сусрет без разумевања, него они истовремено дају и битно јемство
за виталност историје. Виталност историје није,
дакле, производ аутоматских, односно механичких ланаца догађаја, јер они који су захваћени историјским процесима те процесе дубоко доживљавају, интерпретирају и преносе. Историја се отуда
увек лоцира у колективном памћењу и социјалној
свести... интеркултурни неспоразуми, као фактори
дисконтинуитета, за уобличење социјалне динамике значајнији [су] од појава континуитета.“ 238
Тако је у пожаревачкој средини формирана јединствена трговачка четврт са радњама које су држали припадници великог броја народа и нација,
имали су своја гробља и храмове у деловима града
који нису били строго затворене четврти, међусобно су ступали у родбинске релације брачним везама, заједно учествовали у свим јавним културним,
спортским манифестацијама у граду, у страначким
акцијама и изборима, заједно учествовали у Првом светском рату подносећи сву тежину недаћа
и страхота, и у мирном добу наставили изградњу
разрушеног града. Њихов заједнички градски живот представљен на манифестном нивоу имао је и
додатних елемената –уређење самог града, уређење
кућа, начина живота односно попримање елемената из живота других – пијење кафе и беле кафе,
али и испијање ракије, промене у ентеријеру кућа,

236 М.Прошић-Дворић, нав. дело, стр. 31.
237 Дел Хајмз, Етнографија комуникације, ХХ век, Београд, 1980,
стр. 16-17.

238 К.Ђордано, Огледи о интеркултурној комуникацији, ХХ век,
Београд, 2001, стр.41.
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васпитању деце, музичком образовању које је постало обавезно у грађанској средини, и (током ХIХ
века) усвајањем детаља у костиму као `обавезног`
естетског елемента (лепезе, чипкане мараме, ципеле, начин чешљања, шешира...) стигли до заједничке велике промене и скоро унификације модног костима ХХ века. „Сукоби и супротне вредноте означују и нашу традицију. Штавише, не идила
већ су они ти који културу и фолклор обогаћују
специфичном бојом и тоном.“239
И док „једна култура представља комплексно
тело норми, симбола, мотива и слика који прожимају јединку, уобличавају инстинкте, усмеравају емоције [које се остварују] путем менталних
размена и пројекција и идентификација... Култура
практичном животу пружа имагинарна упоришта,
а имагинарном животу практична“240 посредством
комуникација и масовне културе који узимају залет на самом почетку ХХ века, у посматраној
заједници грађана Пожаревца до краја двадесетих
година можемо говорити о настанку поликултурних момената.241
Уверили смо се да у свим друштвено-културним системима постоји тесна веза између облика
друштвеног, социјалног, и културног живота од
економског и демографског. Наиме, „у формализованим интеракцијама комуникација између
учесника одвија се на строго утврђен начин, кроз
њихове друштвене, економске и културне положаје и улоге, тако да и облик културног живота у
таквим околностима, путем препознатљивих сим239 Д.Рихтман-Аугуштин, Етнологија наше свакодневице, Загреб, 1988, стр. 26.
240 Е. Морен, нав. дело, стр.13.
241 Е. Морен, нав. дело, стр.14.
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бола, има функцију обележавања социјалних карактеристика његових носилаца.“242
Пожаревац представља пример како економски
степен развоја града диктира начин живљења и стварања културних потреба људи, и формира прихватљив начин одевања као сегмента културног
идентитета. Ситуиран материјални положај једног
дела грађанске заједнице утицао је на подизање нивоа културне свести, на развој потребе за духовним
искуствима, на интелектуалну структуру града, односно профил града извајала је друштвена, економска, психолошка и образовна структура његових становника. Трговачко-занатлијска средина трудила се
да оплемени начин свог живљења и у томе је показивала изузетну упорност. У том послу помагали су
и давали полета млади образовани људи који су се
враћали у свој град, који је покушавао у међуратном
периоду да се изграђује у културном смислу.
Они су уједињени чинили осовину процеса европеизације и модернизације града. Што је делање
покретачког слоја било успешније, то је критика
других, конзервативнијих била ригорознија. Тако
се током посматраног периода град поделио на
образоване, имућне, напредне, носиоце новог времена и старије и конзервативније који су жалили
због нестанка патријархалне смирености и скромности, а српски грађански костим давао им је визуру могућности петрификације њихове позиције
у друштву. Поларизација је обухватала и жене и
мушкарце, заступљена по политичким опцијама,
професионализацији и месту становања односно
припадности градској мрежи – центар града - `варош`- ишла је напред, док су ситне занатлије и ста242 У. Еко, Култура информација комуникација, Београд, 1973,
стр.223-224.
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новништво које се махом бавило пољопривредом
и становало у малама на периферији, кочили неминовни процес европеизације и модернизације.
Костим је у овој поларизованој борби `напредњака` и `конзервативаца` имао манифестну улогу
припадности: одражавао је сва њихова стремљења
и схватања, као и услове живота којима су били
условљени и проблемима породице односно положаја жене у њој.
Сам град, односно његови делови, слали су поруку о својим житељима: Бурјанци, Бугар-малци и
Горњомалци и даље се баве пољопривредом, облаче се код абаџија и чурчија, носе опанке,243 славе заветине, седају у чело стола док жена стоји и служи.
Дуж Табачке чаршије пробијају се модерни
дућани, трговине деликатесима између старих занатлијских радионица и бакалница, док шпедитери и фијакеристи не посустају пред ситроенима и
фордовима. У другом свету `ничу` модерне куће
по европским узорима, са намештајем који стиже
преко Дунава или из Београда, улепшавају се салони, стижу клавири, породични албуми фотографија обавезни су детаљ у салонима у којима се такмиче чији ће жур бити бољи. Уче се страни језици,
стичу дипломе, звања, шију се одела код кројача
или модискиња - према узору из Беча или Париза,
иде се у позориште или на бал, често се абортира
и разводи, седа се за сто док кућна послуга послужује. Напуштањем српског грађанског костима који у новом времену постаје конзервативан,
скинуте су стеге старог, окошталог, скоро табуисаног у друштву, а друштвени и социјални моменти
243 Према фотографији из приватног албума: абаџија из Брдње
мале који је искључиво носио `сељачко` одело, а припадао је ситуираној грађанској породици.

пуштени низ токове модернизације, уз економски
напредак донеле су промене на модном костиму
али и у социјалним односима унутар градске средине Пожаревца, и у односима унутар породице.
Такође, политику244 можемо сматрати једним од
кључних фактора који су утицали на формирање
костима – од грађанског до модног. Прво политику државе према Порти и Европи (од стицања
независности, постанка Кнежевине и Краљевине),
политику странака од 1881. године и окретања
државног `кормила` у сталном кретању између
модернизације – напред и конзервативизма – назад. Моменат утицаја политике на костим видимо управо на обавезности облачења при великим
државним свечаностима. После периода негације
свега модног у тренуцима угроженог постојања
државе и живота њених становника, политика се
окреће утицајима који струје из Француске, па и
модни костим следи француске утицаје.
Јединство и равнотежа свих релевантних
фактора који опредељују човеково битисање на
одређеном микро простору, у одређеном историјском тренутку, сагледани и приказани на основу сачуваних писаних трагова, представљају
квалификовану основу проучавања развојних
кретања Пожаревљана, али и шире, српског народа, у његовом настојању да у оквиру сопствене
државотворне заједнице, покрене и одржи стабилну културу, социјалне и економске односе.
У модерним системима какав се изграђивао
крајем ХIХ и владао почетком ХХ века у Србији,
друштвени и културни живот обухватао је широк
спектар манифестација, од крајње свечаних, јавних
и формалних пригода до интимних и приватних
244 Према: Љ.Димић, Културна политика Краљевине Југославије.., I, стр. 76.
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Божидар Маринковић, абаџија из старе грађанске брдњемалске породице,
у костиму уз опанке, шешир и машну, 1926.
(Фотографија из приватне колекције)
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скупова различитог степена формализованости, о
којима можемо говорити као симболичним облицима понашања и посебном нивоу експресивности
друштвене структуре, односно испољавању постојећих социокултурних односа.
Као последица континуираног економског
развоја од 80-тих година ХIХ века до прве деценије ХХ века, процеси везани за демографска
кретања, процеси везани за подизања образовног
нивоа становништва односно израженог културног развоја у Пожаревцу, неминовно доводе до
убрзанијег процеса индустријализације, вишег
степена урбанизације и модернизације. Пожаревац представља очигледан пример како економски степен развоја диктира начин живљења, стварања културних потреба људи и како утиче на
комплетну физиономију урбаног, при томе битно утичући и на трансформацију сфере одевања.
Пратећи процесе трансформације сфере одевања могли смо да предочимо промене које су
извршене у реверзибилном смеру :
- у мушкој сфери модни костим је преносио
поруку о степену образованости, професионализма, имућности, модерности;
- у женској сфери модни костим означио је у првом моменту имућност, а потом: образованост, освајање нових грађанских и родних права и слобода, самоувереност, професионализам, модерност.
Можемо сматрати да је мода један од најбољих
показатеља модернизацијских промена. Кроз њу
се огледа преображај појединца, али и његова
подложност утицајима колективних образаца
који убрзо постају општеприхваћени. У првом
моменту мода је зависна од економског, социјалног и културног момента појединца и друштва, а
онда „представља специфичну социјалну форму

необично отпорну на све привредне и друштвене
промене, феномен који опстаје чак и у најдубљим
кризама, ломовима и оскудици.“245 Штавише,
модни трендови постају `кривци` за либерализацију форми женског понашања.246
Посматрајући створену космополитску демографску структуру Пожаревца, али и политичке
утицајне сфере, стављајући у фокус промене које је
претрпео костим и одевање у граду током посматраног периода, можемо да закључимо да је извршена
егзогена модернизација која подразумева прихватање културног модела са стране, односно западноевропског обрасца. Главни ток процеса модернизације има и паралелну струју – конзервативну, која се
не мири са доласком новог времена, и која се свог
начина облачења (поједностављеног грађанског
костима, или бар елемената који одражавају немирење са новим – повезивање мараме, бриџ панталоне, ферман, шајкачу или шубару) није одрицала
до краја живота; и ону донету из руралних средина
свакодневним усељавањима придошлица у град, још
неинтегрисаних у градске токове којима је остављен
избор – да задрже старо или прихвате ново.
На омеђеном простору и времену града можемо рећи да су се различити сусрети култура и
подкултура истог друштва манифестовали кроз
процесе енкултурације – учења правила различите културе, асимилације – доминације једног
културног обрасца над другима, и акултурација –
позајмљивање и преплитање различитих култура
и подкултура.247
245 М.Прошић-Дворнић, Одевање у Београду..., стр. 309; Моду
као „карактеристичан пример проширених хоризоната“ види П. Марковић, Београд и Европа 1918-1941, Београд, 1992, стр.66.
246 Р.Вучетић, Жена у граду, између приватног и освајања места у јавном животу, у: Приватни живот код Срба у двадесетом веку, стр. 132-164.
247 О процесима егзогене модернизације више: М.Прошић,
Дворнић, Одевање у Београду.., стр. 493.
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Тиме сматрамо да смо испунили основни циљ
нашег рада: кроз антрополошку и мултидисциплинарну призму сагледали смо како је, са једне
стране, начин живота пожаревачког становништва у периоду на размеђи векова одражавао
друштвено-културну реалност града, а са друге,
како су сами модернизацијски процеси друштва
и културе учествовали у формирању физиономије
градског живота и која је била њихова улога у тада
изразитим процесима сусретања и спајања различитих културних образаца и стварања јединственог пожаревачког културног модела, а све то фокусирано на примеру сегмента културе – костима
који од традицијског постаје модни.
Тиме долазимо до краја тридесетих година
ХХ века, до времена када је Пожаревац тек добио струју248 – кашњење које је једна од кључних
чињеница стагнације његовог развитка. А одмах потом стижу велики вртлози: Велика светска криза, која ће посредно оставити последице
преко страних инвестиција и у Србији, наравно
и у Пожаревцу; проглашења бановина, када ће
се Пожаревац наћи у Дунавској бановини са седиштем у Новом Саду, и до проглашења Краљевине Југославије, када се већ може констатовати
да некада погранична варош (до 1914.) више није
имала устаљене токове стицања капитала пограничном разменом. Нестанком великих царстава,
њиховим сломом током Великог рата, на простору источне Србије, у Пожаревачком округу, можемо констатовати победу новог времена и победу царства демократизоване моде.
И данас кад погледам имагинарну живу карту
града од Сопота до Крушке, од Бурјана до Антиће-

вих винограда, видим исте улице, називе мала, доцније квартова, иста презимена у попису становника, скоро исте навике, баштенске капије које
воде комшилук право у дворишта, на кафу; деца
из улице увек имају заједничко пољанче или део
паркинга за игру, обилазе се комшијске сазреле
трешње. Све је скоро потпуно исто и после више
од једног века.

248 1926. године, захваљујући холандским улагањима.
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КОСТИМ КАО СЕГМЕНТ
СОЦИОКУЛТУРНИХ
ПРОМЕНА У ПОЖАРЕВЦУ
КРАЈЕМ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА

Кроз антрополошку и мултидисциплинарну
призму настојали смо да сагледамо како је, са једне стране, начин живота пожаревачког становништва у периоду на размеђи векова одражавао
друштвено-културну реалност града, а са друге,
како су сами модернизацијски процеси друштва
и културе учествовали у формирању физиономије
градског живота и која је била њихова улога у тада
изразитим процесима сусретања и спајања различитих културних образаца и стварања јединственог пожаревачког културног модела, а све то фокусирано на примеру сегмента културе – костима
који од традицијског постаје модни.
Сагледавањем културног контекста, односно
реконструкцијом града у периоду с краја XIX и
почетком ХХ века, од стварања Краљевине Србије
до стварања Краљевине Југославије – створили
смо неопходно инсценацију за декодирање поруке
коју костим преноси.
Посматрајући створену космополитску демографску структуру Пожаревца, али и политичке утицајне сфере, стављајући у фокус промене
које је претрпео костим и одевање у граду током
посматраног периода, можемо да закључимо да је
извршена егзогена модернизација која подразумева прихватање културног модела са стране, односно западноевропског обрасца.
Костим као сегмент друштва носи у себи нелингвистичку комуникацију која својим семантичким значењем мора да се тумачи и условљена
је двема димензијама – простором и временом.249
Промена костима може се тумачити и семантички
– он скрива свог носиоца, даје му жељени идентитет, трансформише га у ново пожељно биће. Кос249 Према: С. Ковач, Маска као знак, тајни језик западноафричке
маске, Филозофски факултет, Београд, 1996, стр. 9.
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тим преноси информације невербалним средствима или комбинацијом вербалних и невербалних
порука. Циљ сваког нивоа преноса информација
је декодирање етничког, родног, економског, политичког, образовног, културног, статусног нивоа
пошиљаоца информације.250
У мушкој сфери модни костим преносио је
поруку о степену образованости, професионализма, имућности, модерности; док је у женској
сфери модни костим означио, у првом моменту
имућност, а потом: образованост, освајање нових
грађанских и родних права и слобода, професионализам, модерност. Промена костима, трансформација српског грађанског костима у модну одећу
ХХ века донела је веће слободе женама, слободну
вољу у одлукама о сопственом животу, потврду
способности и интелигенције женског бића, односно довела до промена у друштву.251
Можемо сматрати да је мода један од најбољих
показатеља модернизацијских промена. Кроз њу
се огледа преображај појединца, али и његова подложност утицајима колективних образаца који
убрзо постају општеприхваћени.
Напуштањем конзервативног српског грађанског костима скинуте су стеге старог, окошталог,
скоро табуисаног у друштву и друштвени и социјални моменти пуштени низ токове модернизације, уз економски напредак донеле су промене
не само на модном костиму већ и у социјалним
односима унутар градске средине Пожаревца, и
односа унутар породице.

Први светски рат и последице које су проистекле непосредно за време и у неколико година
по завршетку рата, и у периоду до проглашења
Краљевине Југославије, послужиле су нам за сагледавање промена на нивоу `обреда прелаза` када је
популација града стављена у измењене околности,
претрпела шок и на демографском и економском
нивоу, а успостављањем мира попримила нови
квалитет социјалних веза. Нажалост, пожаревачка
средина никад није успоставила економски ниво
као пре рата, док су се на социјалном плану десиле
велике промене, као и на посматраном сегменту
културе – на костиму.
За разлику од српског грађанског костима, традиционалне одеће, модна одећа преноси поруку
пролазности, скоро неоптерећености трајањем.

250 Према: С. Ковач, Маска као знак,.., стр. 196.
251 Подсетимо: све до краја Другог светског рата, на снази ће
бити Грађански законик из 1844. који је формално-правно враћао позицију жене на почетке српског законодавства ХIХ века.
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THE COSTUME AS A SEGMENT
OF SOCIOCULTURAL
CHANGES IN POZAREVAC
AT THE TURN OF XIX AND XX CENTURY

We have tried to perceive how Pozarevac
population way of life, through the antrophological
and multidisciplinary prism, reflected Pozarevac’s
social and cultural reality at the turn of the century.
On the other hand, we have observed the process of
social and cultural modernization which participated
in forming the physiognomy of the urban life, as well
as its role in this process in meeting and blending
different cultural patterns. All of these topics are
focusing on a specific segment of culture - a costume,
which was once part of the tradition and has become
a fashionable item onward.
Reviewing the cultural context, regarding the town
reconstruction at the end of XIX and the beginning of
XX century, from the creation of Kingdom of Serbia
till the creation of the Kingdom of Yugoslavia - we
have prepared the inscenation for the decoding of the
message which the costume has brought with itself.
By observing the cosmopolitan demographic
stucture of Pozarevac and the political influencial
sphere, in addition to putting the changes which
struck the town costume (and dressing) in this
particular period, we can conclude that the
exogenous modernization happened which included
the accepting of the cultural model from another
source, in this case - western pattern.
The costume as a segment of social life brings
the non-linguistic communication which has to
be interpreted and is determined, according to its
semantic meaning, with two dimensions - space and
time.252 The change of costume can be interpreted
semantically - it hides its wearer, gives him the wanted
252 S. Kovac, Маska kao znak, tajni jezik zapadnoafricke maske,
Faculty of Philosophy, Belgrade, 1996, р. 196.
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identity, transforms him into a desirable being. The
costume sends information by non-verbal means or
combination of verbal and non-verbal messages. The
aim of every level of information flow is decoding the
ethnical, gender, economical, political, educational,
cultural, status level of the person who is sending the
information.253
When men are concerned, fashion costume
was sending the message on level of education,
professionalism, wealth and stylishness: and as for
the women, it represented wealth in the first place and
then education, embracing new urban and gender
rights and freedoms, professionalism, stylishness…
The change of costume, transformation of the urban
Serbian costume into modern XX century clothes
brought more freedom to women, free will in deciding
upon their own life, the confirmation of their ability
and inteligence, which lead to social changes.254
We can consider fashion as one of the best
indicators of modernization changes. Fashion reflects
the change of the individual and his susceptibility
to collective patterns which soon become generally
accepted. With leaving the conservative Sеrbian
urban costume the the constraints of the old, stiff,
almost tabooed social situation disappeared. Many
public and socail moments stopped to exist with the
modernization, while with the economic prosperity
many changes happened not only in the fashionable
costume but also in the social relation within the
urban Pozarevac and its families.
The World War I and its effects immediately after
the war and in the period of the declaration of the

Kingdom of Yugoslavia, helped us to perceive the
changes of “rittes de passage” when the population in
towns was put in altered circumstances and under great
demographic and economic shock. The peace brought
new quality of social connections. Unfortunately,
social situation in Pozarevac never managed to regain
the economic level it had before the war. However,
the social surrounding had changed greatly - as well
as the observed cultural segment - the costume.
Unlike the Serbian urban costume, traditional
clothes, modern clothes bring the message of
transcience, almost unburdened with the lasting
moment.

253 S. Kovac, Маskа kао znak..., p. 9.
254 Reminder: till ther end of World War II, Gradjanski zakonik from
1844 brought women formally and legally to the very beginning of Serbian
legislation of XIX century.
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ПАНО 1.
Уводни
ПАНО 2.
РАЗНОЛИКОСТ НАРОДНИХ НОШЊИ
У ПОЖАРЕВЦУ ДО ПОЛОВИНЕ 19. ВЕКА
Рурални костим као одраз малих занатлија или
пољопривредног становништва - господа која тешко мењају своје навике
1-7. Историјски архив Пожаревац (даље: ИАП),
Збирка фотографија 72, 73, 145, 144, 183, 184, 264
8. ИАП, Збирка Караџић

КАТАЛОГ ИЗЛОЖБЕ
АРХИВСКИХ
ФОТОГРАФИЈА

ПАНО 3.
ТОКОМ 19.ВЕКА ПОЛИТИКА УТИЧЕ И НА
ЖЕНСКИ НАРОДНИ КОСТИМ – ИЗГРАДЊУ
МОДЕРНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ ПРАТИ СВЕ
ВЕЋА ДЕКОРАТИВНОСТ ЖЕНСКОГ НАРОДНОГ КОСТИМА
1-6. ИАП, Збирка фотографија 114, 116, 117, 8,
326, 327.
ПАНО 4.
ЗИМСКИ ОДЕВНИ ПРЕДМЕТ ИМУЋНИХ
ГОСПОЂА БИЛА ЈЕ БУНДА ИЛИ ЛИБАДЕ
СА КРЗНОМ.
УДОВИЦЕ И СТАРИЈЕ ЖЕНЕ НОСИЛЕ СУ
СКРОМНО ЦРНО АТЛАСНО ЛИБАДЕ БЕЗ
ИМАЛО УКРАСА ИЛИ СА БРОШЕМ И ГРАНОМ.
1-7. ИАП, Слога 53/ 94 (Марија Момировићка),
108, 171 (Милева Трифуновићка), 174 (Савка
Стевана Лазаревића), 175 (Ана Николићка), 176
(Савка Миленковићка – Хомољца), 86 (Анка
Ж.Антићка у жалости, око 1911.).
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ПАНО 5.
ТОКОМ ПЕРИОДА СТИЦАЊА НЕЗАВИСНОСТИ СРПСКИ ГРАЂАНСКИ КОСТИМ ВРЕМЕНОМ ПОСТАЈЕ СВЕ БОГАТИЈИ.
Особина „дугог трајања“ фиксираном костиму
даје препознатљивост и он постаје стална ношња
одређене друштвене групе. Изабрани детаљи –
вез златном или сребрном нити, накит, тепелук,
квалитетни материјали дају грађанском костиму
изузетну софистицираност и вредност.
1-2. ИАП, Збирка Караџић
3-4. ИАП, Слога 53/ 103, 184.
5-6. ИАП, Збирка фотографија 217; Бело атласно
либаде представља скупоцен и веома цењен хаљетак невестинске опреме који касније као детаљ
носи млада жена, 218.
ПАНО 6.
У МУШКОМ КОСТИМУ ВЕЋ ОД 40-ТИХ
ГОДИНА 19. ВЕКА, ЗБОГ ПОСЛА
И ПУТОВАЊА, ПОЈАВЉУЈЕ СЕ ЕВРОПСКИ
НАЧИН ОДЕВАЊА. ТОМЕ СУ НАЈПРЕ
ДОПРИНЕЛИ ЗАНАТЛИЈЕ И ТРГОВЦИ.
Фотографије бележе и постанак нових занимања и
класа – према одећи може се закључити да уз нижи
градски сталеж стасава и радничка популација.
1-8. ИАП, Збирка фотографија 76, 187, 188, 71, 74,
195, 81, 186.
ПАНО 7.
САВРЕМЕНО ЕВРОПСКО ОДЕЛО ЈЕ ОДРАЗ
ПОСЛОВНОГ МУШКАРЦА
И У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА
1-3. ИАП, Збирка фотографија: 75, 118 - Мантил
као посебан одевни предмет са Запада, 189;
4-7, ИАП, Слога 53/ 23( Милан Мића Мићовић,
трговац и хотелијер), 47 (Сава Мирковић), 49
(Михајло Павловић), 140 (Живко Миленковић,
трговац).
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ПАНО 8.
УВЕК СУ МАЈКЕ И БАКЕ ИЗРАЂИВАЛЕ
И УКРАШАВАЛЕ ОДЕЋУ ЗА ДЕЦУ.
ОДЕЋУ ЗА СВЕЧАНЕ ПРИЛИКЕ ИЗРАЂИВАЛЕ СУ ЗАНАТЛИЈЕ.
Најмлађи носе исту одећу.
1-4. ИАП, Збирка фотографија 238, 31, 32, 251.
5. ИАП, Дигитална збирка Јанковић
6-7. ИАП, Збирка Караџић.
ПАНО 9.
У ТРАДИЦИЈСКОМ ДРУШТВУ УЗРАСТ
ДЕТЕТА И ПРОМЕНА СТАТУСА ОБЕЛЕЖАВА
СЕ И ПРОМЕНОМ У НАЧИНУ ОДЕВАЊА.
Детињство је обележено кратким панталонама дуге панталоне симболизују улазак дечака у свет
одраслих.
1-2. ИАП, Збирка фотографија 246, 257.
3-4. ИАП, Слога 53/ 38, 39.
5-6. ИАП, Збирка Караџић
7. ИАП, Дигитална збирка Јанковић.
ПАНО 10.
ОДЕЋА ДЕВОЈЧИЦА УВЕК ЈЕ ОПОНАШАЛА
ОДЕЋУ МАЈКИ, УКРАШЕНА КАРНЕРИМА,
ЧИПКАМА, МАШНАМА, БОРТНАМА...
1-3. ИАП, Збирка фотографија 28, 232, 254.
4. ИАП, Слога 53/128.
5-6. ИАП, Збирка Караџић.
ПАНО 11.
ОДЕЋА ДЕВОЈЧИЦА У ШКОЛАМА – ОКО
1880, ОКО 1910. И НАРОДНИ КОСТИМ
ЗА ФОТОГРАФИСАЊЕ ШТИЋЕНИЦА
ЖЕНСКЕ ЗАНАТСКЕ ШКОЛЕ ИЗ ПЕРИОДА
ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА.
1. ИАП, Збирка Караџић: Девојчице са учитељицом у пожаревачкој основној школи, око 1880.
(Атеље Влаовић)
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2. ИАП, Збирка фотографија 9
3-4. ИАП, Женска занатска школа у Пожаревцу:
Питомице Женске занатске школе у Пожаревцу
и Књига кројева
ПАНО 12.
СЕДАМДЕСЕТИХ И ОСАМДЕСЕТИХ ГОДИНА
19. ВЕКА У МОДУ УЛАЗИ `ТУРНИР` ХАЉИНА
СА ПОЛУКРИНОЛИНОМ И `РЕКЛО`
- ХАЉИНА ИЗ ДВА ДЕЛА
1-3. Збирка фотографија 9, 16, 12
4-7. ИАП, Збирка Караџић.
ПАНО 13.
ОСАМДЕСЕТИХ У МОДИ ЈЕ `МАТИНЕ` ДУГА СУКЊА НАБРАНОГ ЗАДЊЕГ ДЕЛА,
УЗ БЛУЗУ ДУГИХ ШИРОКИХ РУКАВА `НА
ПУФ` СКУПЉЕНИХ У ШИРОКУ МАНЖЕТНУ
1-2. ИАП, Збирка Караџић
3-6. ИАП, Збирка фотографија 29, 322, 324, 325.
7. ИАП, Слога 53/92.
ПАНО 14.
АСЕСОАР СУ БИЛЕ МОДЕРНЕ ЦИПЕЛЕ,
АМРЕЛИ И ЛЕПЕЗЕ, ШЕШИРИ...
ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА СТРУК НАГЛАШАВАЈУ
КОРСЕТИ, А ШЕШИРИ ПОСТАЈУ ИЗУЗЕТНО
ВЕЛИКИ И УКРАШЕНИ КРЗНОМ, ПЕРЈЕМ,
ЦВЕЋЕМ...
1-2. ИАП, Збирка фотографија 115, 113 - амрел и
`штивлетне` које провирују испод хаљине
3. ИАП, Дигитална збирка Крстић – Надежда
Крстић носи украшен шешир
4. ИАП, Збирка Караџић – Породица Душманић
5. ИАП, Дигитална збирка Милачић – др Добривоје Митровић са пријатељима, непосредно пред
Први Балкански рат
6. ИАП, Слога 53/99 - Лепосава М. Павловић у
елегантном костиму с почетка ХХ века.

ПАНО 15.
`ДУВАК` - ВЕО – ПРЕКРИВАО БИ САМО
ЛИЦЕ, А ТЕК ПРЕД БАЛКАНСКЕ РАТОВЕ
ПОСТАЈЕ ДУГ И ФОРМИРА СЕ КОСТИМ ЗА
ВЕНЧАЊЕ
1. ИАП, Збирка Караџић
2-5. ИАП, Збирка фотографија 128, 129, 131, 230.
6. ИАП, Дигитална збирка Јанковић – Велизар и
Нина Цветковић, 1884. године
ПАНО 16.
РАСКОШНЕ ВЕНЧАНИЦЕ ИЗ ПЕРИОДА
ПРЕ БАЛКАНСКИХ И ПРВОГ СВЕТСКОГ
РАТА У МЕЂУРАТНОМ ПЕРИОДУ ПОСТАЈУ
КРАЋЕ И ЛЕЖЕРНИЈЕ.
1. ИАП, Збирка фотографија 275.
2. ИАП, Дигитална збирка Милачић – Свадба
1912.
3. Приватна збирка Милорадовић – Младенци у
Пожаревцу 1925.
4. ИАП, Дигитална збирка Стојимировић –
Свадба у Пољани 1922.
5. ИАП, Дигитална збирка фотографија, Пајевић,
Свадба 1927.
ПАНО 17.
ПОРОДИЧНЕ ФОТОГРАФИЈЕ ИЗ 19. И 20.
ВЕКА РЕПРЕЗЕНТУЈУ И ДРУШТВЕНИ СТАТУС
И ПРОМЕНУ МОДНОГ КОСТИМА
ОД 1880. ДО 1929. ГОДИНЕ
1. ИАП, Збирка фотографија 236.
2. ИАП, Varia. Породица судије Меда Ђаје
3. ИАП, Слога 53/130. Породица Кукулидес - старији женски представници у традиционалном
костиму, млађе носе модерне хаљине `по европски`, а сви мушкарци у европским оделима. Најстарији, `глава породице` Кукулидес носи шубару као сирвивал ранијег костима.
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4. ИАП, Varia 1791 - /, 387 - група докумената
генерала Антонија Пекића
5. ИАП, Збирка фотографија ХХ век – породична
фотографија из касних двадесетих година ХХ века.
ПАНО 18.
ТОКОМ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА КОСТИМ ЈЕ
СЛИКА НЕМАШТИНЕ АЛИ СТРОГОСТИ
НАЛИК УНИФОРМИ И ПРАКТИЧНОСТИ.
1. ИАП, Varia, фотографија: Ускрс код госпође
Лазаревићке, 24. април 1918.
2-4. ИАП, Збирка Караџић: Чланице Кола српских
сестара са чланицама страних медицинских
мисија;
-Фотографија са датумом 19. март 1917;
-Фотографија са датумом јули 1918.

ПАНО 20.
У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
ПОСЕБНО СУ БИЛИ ПОПУЛАРНИ БАЛОВИ
ПОД МАСКАМА И ТО У НАЦИОНАЛНИМ
КОСТИМИМА КРАЉЕВИНЕ СХС.
1. ИАП, Varia
2,4. ИАП, Дигитална збирка Јанковић
3. ИАП, Збирка Караџић
У ИСТОМ ПЕРИОДУ И СТРОГОСТ НОРМИ
ОБЛАЧЕЊА ПОЛАКО ЈЕ ПОПУШТАЛА
ПОСЕБНО НА ПЛАЖИ У ЉУБИЧЕВУ.
5. ИАП, Збирка Антић
6. ИАП, Дигитална збирка Крстић.

ПАНО 19.
ЛЕЖЕРНИ КРОЈЕВИ, СВЕДЕНОСТ ДЕТАЉА,
ДУЖИНА ДО ИСПОД КОЛЕНА – ОДЛИКА СУ
МОДЕ ДВАДЕСЕТИХ ГОДИНА 20. ВЕКА
1. ИАП, Дигитална збирка Крстић: фотографија
чланице Кола српских сестара, окупљене око
др Софије Љешевић, предале су вежену заставу
ослободиоцима 16. октобра 1918. године
2. ИАП, Varia. Коло српских девојака
3. ИАП, СЛОГА 53/110: (претпоставка) др Софија
Љешевић, прва жена лекар у Пожаревцу
4-6. Фотографије из приватне збирке Милорадовић:
- Непозната пожаревачка глумица, ране двадесете ХХ века;
- Три сестре из Брдње мале у лежерним хаљинама,
око1923;
- Госпођа носи капут са набраном `шал` крагном,
око 1929.
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1. Историјски архив Пожаревац (ИАП)

ИЗВОРИ
Необјављени извори – архивска грађа

- Великоградиштанска царинарница, Велико Градиште (1906-1945) 1906-1933 ВГЦ
- Градско поглаварство, Пожаревац (1918-1945)
1922-1946 ГПП
- Добротвори и задужбинари Браничевског округа, 1923-1951 ДЗБО
- Женска занатска школа Пожаревац (1878-1947)
1919-1947
- Лични фонд Божидара Антића, Пожаревац
(1905-1989)
- Начелство среза звишког, (1839-1945) НСЗ
- Начелство среза пожаревачког, (1918-1945)
[1907-1941] 1941-1945 НСП
- Пожаревачка Гимназија, (1862- ) 1919- Пожаревачка трговачка омладина (1903-1947)
ПТО
- Протопрезвитеријат пожаревачки (1835-1936)
1836-1888
- Суд округа пожаревачког, (1839-1918) 18611894 СОП
- Трговачка мануфактурно-галантеријска радња
Павловић и Мирковић, Пожаревац
(1909-1948) 1909-1948 ТРПМ
- Удружење занатлија среза пожаревачког (18471950) 1882-1949
- Удружење Слога пожаревачких раденика и занатлија, Пожаревац (1893-1950) 1893-1950
- Збирка периодике:
- Вардар – календар, годишњак Кола српских
сестара, Београд, 1906-1930
- Грађанин, локални лист, (1887-1941)
коришћена годишта 1909 –1930
- Збирка плаката 1895- Збирка разгледница
- Збирка фотографија 1880111

- Збирка М. Караџића
- Збирка црквених матичних књига храма
Св.Архистратигова у Пожаревцу (1839- )
- Varia 1791- /

Дигиталне збирке:
-

Збирка Драгана Шалера
Збирка Јована Милачића
Збирка Крчмаревић
Збирка Танасија Бате Димитријевића
Збирка М.Јанковића
Збирка Мирослава Стојимировића
Збирка Живка Мирковића из Дубравице, ратни дневник, рукопис.

Објављени извори
- Попис становништва и домаће стоке у Краљевини Србији 1895. године, Београд, 1896.
- Двор и породица Књаза Милоша у Пожаревцу
1825-1839, Зборник докумената 1, (избор из
арх. фонда Књажеска канцеларија Архива Србије), Историјски архив Пожаревац, 2011.
- Нахијски суд Пожаревац 1821 – 1839, Зборник
докумената 2, (избор из арх. фонда Књажеска
канцеларија Архива Србије), Историјски архив Пожаревац, 2013.
- Збирка Varia 1791- /, Научноинформативна
средства о архивској грађи, Аналитички инвентар – свеска 5, Историјски архив Пожаревац, 2013.
- Начелство Округа пожаревачког 1839-1922,
Научноинформативна средства о архивској
грађи, Аналитички инвентар – свеска 2, Историјски архив Пожаревац, 2010.
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- Пожаревачка Трговачка Омладина 1903 – 1942,
Научноинформативна средства о архивској
грађи, Аналитички инвентар – свеска 4, Историјски архив Пожаревац, 2012.
- Градско Поглаварство Пожаревац (1918-1945)
1922-1946, Научноинформативна средства о
архивској грађи, Аналитички инвентар – свеска 3, Историјски архив Пожаревац, 2011.
- Удружење пожаревачких занатлија и раденика
„Слога“ 1893-1950, Научноинформативна средства о архивској грађи, Аналитички инвентар
– свеска 1, Историјски архив Пожаревац, 2009.

2. Архив Србије (АС)
- Кнежева канцеларија 1815-1861 (КК)
- Збирка Мите Петровића 1711-1899 (ЗМП)
- Министарство унутрашњих дела 1837-1918
(МУД)
- Министарство финансија Краљевине Србије,
Административно одељење 1839-1918 (МФА)
- Министарство грађевина 1842-1919
- Министарство просвете 1839-1915 (МПс)
- Пописи становништва Кнежевине Србије,
1863.

3. Народна библиотека „Илија М.Петровић“ Пожаревац (НБП)
- Грађанин (1922-1941)
- Браничево (1898-1900)
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