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Светлана Симоновић-Мандић

Одевање у грађанским 
породицама Смедерева у другој 
половини X IX  и првој половини 
X X  века

A с рак : Примери одевања грађанских породица у Ср-
бији у другој половини  и првој половини  века по-
сведочени су предметима који се чувају у Етнографском 
музеју у Београду, Музеју примењене уметности и у низу 
завичајних музеја широм Србије. Историјски токови на 
овим просторима нису ишли на руку стварању приватних 
колекција одевних предмета, накита и покућства, које у 
проучавањима културе представљају значајан допринос. 
Утолико су значајнији извор сачуване породичне фотогра-
фије из тог времена. Овај рад је заснован на фотографи-
јама потомака породица Константиновић, Симић, Дими-
тријевић и Живановић у Смедереву и Београду, као и на 
сећањима Спасеније Живановић, рођене Димитријевић, 
забележеним до 1981. године, умноженим и дариваним по-
родицама потомака.

Кључне речи: одевање, Смедерево,  и  век, породица 
Константиновић, породица Симић, породица Димитри-
јевић, породица Живановић.

Породичне фотографије су вредан извор у етнолошким и етнограф-
ским истраживањима, ма колико биле снимане под утицајем у сво-

је време актуелних манира и укуса, јер представљају материјал који на 
више начина осветљава дух свог времена. У породицама потомака Јана-
ћија и Јелене Константиновић и Димитрија и Катарине Димитријевић 
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су сачуване бројне фотографије њихове деце и унука, углавном из пери-
ода 1910–1940. године и касније, које у овом раду илуструју одевање гра-
ђанских породица Смедерева тог времена. Осим тога, кћи Димитрија и 
Катарине Димитријевић, Спасенија Живановић (1. 10. 1901–31. 12. 1989) у 
касним седамдесетим годинама свог живота бележила је сећања на де-
тињство и младост, као и предање о пореклу породице Димитријевић, 
које је као усмено казивање слушала од своје мајке и баке. Њен мотив је 
био да сачува за потомство то породично предање, за које више није било 
прилике да се преноси традиционалним, усменим путем. После њене 
смрти њена унука Мирјана, ћерка Александра и Анђелије Живановић, 
прихватила се да рукопис прекуца писаћом машином, а фотокопиране 
примерке је породица Живановић из Бора послала рођацима, између 
којих и Милораду и Биљани Живановић и Оливери Вукашиновић из 
Смедерева. Захваљујући свему томе, примерак рукописа је доспео до ау-
тора овог рада, био дигитализован и, у електронском облику, предат 
Музеју у Смедереву. У овом раду је коришћена и грађа о породицама 
Константиновић и Симић коју је сакупила у периоду 2000–2002. године 
Злата Топаловић (1933–) из Београда, потомак Јанаћија Константинови-
ћа. Она је у том периоду саставила и умножила у електронском облику 
породично стабло, којим је обухватила претке своје ћерке, Иване Диер-
дорф. Примерци се налазе у поседу породица Диердорф, Симић, Симо-
новић и Мандић.
Родоначелник породице Константиновић, Јанаћије, рођен 1821. године 

у Крушеву, у породици цинцарских избеглица из Москопоља, око 1840. 
године је са братом Ставром прешао српско-турску границу код Ристов-
ца, у близини Врања, и потом се населио у Смедереву. После петнаестак 
година бављења трговином се оженио, у својим касним 30-им годинама, 
уз богат мираз, знатно млађом Јеленом Рашић (1841–1907) из Хасанпа-
шине (данас Смедеревске) Паланке. Деца су им рођена између 1860. го-
дине и 1878. године (Спасенија, 1860–1958, Стевана, 1863–1955 и Милица, 
1878–1881). До почетка 80-их година  века био је толико имућан да 
је у улици др Јована Цвијића отворио први парни млин у Смедереву 
1880. године и откупио од породице Љотић имање на којем се налази 
Карађорђев дуд.1 Осим тога, био је члан градског већа и градоначелник 
Смедерева управо у време када је интензивно грађена железничка мрежа 
у Србији. Био је члан делегације Србије на свечаном отварању линије 

1 Из грађе Злате Топаловић из Београда, коришћене за састављање породичног 
стабла.

Z04-071-090 - Simonovic-Mandic.indd   72Z04-071-090 - Simonovic-Mandic.indd   72 26.3.2013   03:51:0326.3.2013   03:51:03



73

О     С …

Оријент Експреса септембра 1884. године.2 Међу 
поклонима које је донео породици са тог путова-
ња налазила се и свилена кошуља, коју је покло-
нио ћерки Стевани (илустр. 1). Стевана је кошуљу 
носила у појединим свечаним приликама до из-
бијања Првог светског рата, а потом ју је чувала и 
оставила потомству. У свакодневним приликама, 
пак, Стевана се облачила као већина девојака из 
имућних породица тога времена. На фотографи-
ји снимљеној у Београду приликом посете при-
јатељима око 1880. године (илустр. 2) она носи 
дводелни комплет по тадашњој европској моди. 
Обе девојке носе корсете, који нису били уобича-
јени у нижим друштвеним слојевима. У то време 
је већ била верена за Филипа Симића (1854–1924), 
трговца из Смедерева, али брак није склопљен до 1891. године. Веридба је 
била дуга због Филиповог учешћа у ратовима 1876–1878. године, односно 
због привредног назадовања услед рата, које је онемогућило Филипа да 
обезбеди довољан иметак. Када је брак склопљен, Филип је већ прешао 
тридесетпету годину живота, био је успешан трговац и власник вино-

2 Јелена Каваја, Возни ред без „Рица“ на точковима, Политика, 30. 8. 2009, 5.

1. Кошуља, ж. Истамбул, око 1895. године, свила, вез, 
уска чипка рађена иглом, шљокице. Припадала Стевани 
Константиновић, удатој Симић. Поклон Светлане 
Симоновић-Мандић

2. Стевана 
Константиновић (лево) 
у посети рођацима. 
Београд, око 1880. год.

3. Стевана Симић, 
рођена Константиновић 
и Филип Симић. 
Београд, око 1891. год.
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града, један од оснивача прве Виноградарске задруге у Смедереву. Фото-
графија снимљена непосредно по њиховом венчању (илустр. 3) сведочи 
о начину одевања најбогатијих слојева смедеревског грађанства. Будући 
девојка из имућне трговачке породице, удата за добростојећег трговца, 
Стевана није шила одећу за себе и укућане, већ је давала да се изради 
све што је требало. Од ручних радова је хеклала и везла, а те вештине је 
пренела и на своје ћерке.
Одевање у Смедереву је после Другог српског устанка попримило ка-

рактеристике које ће имати све до Другог светског рата. С једне стране, 
градско становништво се увећавало и богатило, а с друге стране су ус-
постављене међународно признате границе, што је учинило контакте са 
Србима из Војводине интензивнијим. Упркос трагедијама које је донео 
Први светски рат, нормализација привреде и културних веза је уследила 
готово преко ноћи. На преношење вештина везаних за одевање пресудно 
су утицале девојке које су удајом долазиле из Војводине у Смедерево и 
миграције у  веку, односно привремени боравак породица из Србије 
у Војводини за време Устанка. Међу таквим мигрантима је била Милица, 
удата Крстић, родом из околине Алексинца. Миличини отац, маћеха и 
тетка по оцу задржали су се неколико година у Ковину у породици Ја-
годић.3 У војвођанским варошима је већ било уобичајено да жене, које 
се баве шивењем и ручним радовима, обучавају у тим вештинама и де-
војке стасале за удају, као и да им саветима помажу у изради девојачке 
спреме. „Дали су је одмах да учи ручне радове као вез, хеклање, шивење 
белог веша и др.“4 По завршетку Устанка, Миличин отац се са породицом 
вратио у Алексинац, а његова сестра, која је остала удовица у Устанку, 
решила је да остане у Смедереву и да задржи Милицу код себе, „јер код 
маћехе није могла да спрема дарове“.5 Милица се удала око 1835. године 
за знатно старијег Крсту Крстића, богатог земљорадника и винограџију 
из околине Смедерева. Имали су четворо деце (Цану, Јовану, Живану и 
Животу). „Једног дана, када јој је дојадило да слуша како је он направио 
газдарицом, одговорила му је да јој његово газдинство не треба, да ће она 
сама да зарађује за себе. Узела је неколико девојчица из добрих кућа да 
их учи везу, хеклању и шивењу белог веша. Почела је да шије и везе да-
рове за удаваче богатима и тако зарађивала новац. Тај новац је наменила 
својим кћерима као мираз, сматрајући да девојка треба да бира момка, а 

3 Из сећања Спасеније Живановић (1. 10. 1901–31. 12. 1989.), ћерке Димитрија и 
Катарине Димитријевић.

4 Исто.
5 Исто.
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не као она, да погне главу…“6 Наравно, све своје три ћерке је припремила 
за удају научивши их ручним радовима којима је владала.
Иако су девојке у Смедереву половином  века могле бити на тај 

начин обучене за израду текстилног покућства, а мањим делом одеће, 
пре свега доњег веша и кошуља, те вештине су примењивале и у изради 
свакодневне одеће за децу. Такође, чарапе и другу плетенину за поро-
дицу радиле су саме, што је био део старије, сеоске традиције, очуван у 
грађанским породицама.
Миличин и Крстин син, Живота Крстић, завршио је основну школу 

и гимназију у Београду. То га је квалификовало за државну службу, али 
„…као писар чиновник би примао нешто гроша плате. Њему се то није 
свидело и научи терзиски занат. Био је терзија, шио је либадиће, бунде, 
хаљине за српску ношњу“.7 Овим занатом се Живота бавио током друге 
половине  века, докле је постојало интересовање за такве одевне 
предмете. За зараду од тог заната се у зрелим годинама није бринуо, јер 
је приходовао од наслеђеног винограда и воћа. У старости је позвао на 
имање сестричину Љубицу и њеног мужа Тому. Љубица је припадала 
следећој генерацији жена из грађанских породица и по завршеној основ-
ној школи „учила је ручне радове, а доцније је ткала на разбоју и била је 
велики мајстор у том послу. Поред платна, чаршава и пешкира ткала је 
и летње јоргане који су тада били у моди.“8

У Смедереву је у последњим деценијама  века било више жена 
које су се услужно бавиле шивењем. О томе нема документарне грађе, 
јер су оне по правилу биле приучене од старијих и искуснијих жена и 
радиле су у својим кућама, а препоручивао их је сопствени рад. Својевр-
стан изузетак међу њима је била Даница Ђорић, удата Бојовић, цењена 
кројачица, која је кројачки занат изучила у Бечу. Она не само да је шила 
репрезентативну одећу Смедеревки, већ је и подучавала девојке за удају 
кројењу и шивењу, што је битно утицало на начин одевања у Смедереву 
у потоњим деценијама. Једна од њених ученица је била и Катарина Кон-
стантиновић, рођена 28. марта 1878. године у Смедереву, од оца Дими-
трија К. Константиновића, кафеџије, и мајке Јелене, рођене Стојановић. 
Током раних 1890-их Катарина је, по завршетку четири разреда основне 
школе и петог, припремног за будуће царске руске питомице9, долазила 

6 Исто.
7 Исто.
8 Исто.
9 Царица Марија Феодоровна, супруга Александра III, рођена као принцеза 
Дагмар од Шлезвик-Холштајн-Сондербург-Гликсбурга, познатија као Дагмар 
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код Данице Ђорић на подуку, по чему су је запазили Стојан, калајџија, 
и његова жена, те препоручили као добру девојку за удају Ристи, њеном 
будућем свекру и његовом сину Димитрију Димитријевићу. Венчање је 
организовано у Гроцкој октобра 1892. године. „Младу је лепо припре-
мила ујна Милева (друга жена Симе Стојановића, брата Ристине жене 
и Димитријеве мајке Марије), која је дошла из Прека и била шнајдерка. 
Њеном заслугом је цела свадба имала врло свечан изглед. Њена идеја 
је била да деца носе младин вео. Тај је обичај донет из Прека. Дуго се 
причало и препричавало о млади и дивној венчаници са дугим шлепом 
и још дужим велом кога су носила два детета, о лепом белом сунцобрану 
од чипке и лепези која је била од исте чипке као и сунцобран, украшени 
сребрним шљокицама“.10

Гроцка је у то време гравитирала Смедереву, јер су обе вароши имале 
сличну привреду и једнако блиске везе са местима у Војводини, тако да су 
трговци пословали у оба места и често се пресељавали из једног у друго. 
Тако је и породица Димитријевић већ следеће, 1893. године прешла из 
Гроцке у Смедерево (илустр. 4). „По венчању, пошто је Катарина умела 
да шије, свекар Риста јој је купио платна, порхета и другог материјала, а 
она је села за машину и шила за све укућане. Он је све бележио колико је 
раније давао за шивење и једног дана у разговору каже својој снаји, како 
данас имају мање издатака у кући и ако имају једног члана више захва-
љујући томе, што снаја зна да шије“.11 Катарина је у наредних четрнаест 
година родила седморо деце (Младена, Ристу, Даницу, Босиљку, Спасе-
нију, Загорку и Десанку) и њихов живот је текао уобичајено за грађанске 
породице у Смедереву (илустр. 5).
Последње деценије  и прва деценија  века су биле веома проспе-

ритетне у Србији, тако да су услужне делатности, међу њима и угости-
тељство, биле у процвату. Радно време је, као и свуда у то доба, било дуго. 

од Данске била је, између осталог, покровитељ школе за сиротице и девојке 
из многодетних породица из Србије. Ова школа је те девојке, царске руске 
питомице, препоручивала за удају у најбоље грађанске породице, и то не само 
у Србији. Катица Ђорић, сестра Данице Ђорић, била је руска царска питомица, 
после чега је у Русији наставила школовање и по завршетку студија индустријске 
хемије добила посао у Хамбургу. Тако се и удала за власника те фабрике, потом 
и омогућила свом брату да дође у Немачку и да се тамо запосли, а до почетка 
Првог светског рата помагала своју породицу у Смедереву. (Подаци о животу 
Катице Ђорић преузети такође из забележених сећања Спасеније Живановић – 
прим. аут.)

10 Из сећања Спасеније Живановић (1. 10. 1901–31. 12. 1989.), ћерке Димитрија и 
Катарине Димитријевић.

11 Исто.
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„У грађанској трговачко-занатлијској породици су први устајали шегрти 
и калфе, лети обично око четири, а зими око пет сати… Дан се лети завр-
шавао у девет, а зими у осам сати увече… Лети се одлазило на спавање око 
десет сати увече, а зими сат раније. Сматрало се, чак и у већим градовима 
да је то време када већ сви спавају“.12 Радно време кафеџија није било пре-
кидано породичним ручавањем, а ни увече се није могло скратити. Уто-
лико већи значај је придаван празницима када је породица могла бити 
на окупу и представити се чаршији у најбољем светлу, а понекад би неки 
од таквих тренутака и овековечили фотографијом (илустр. 5). Врбица, 
Божић и Ускрс су били празници када се принављала одећа, нарочито за 
децу. „Пред празник, када треба да се сви поновимо, наша мајка је паза-
рила код првог трговца у Смедереву, Раденка Павловића, који је фину и 
квалитетну робу доносио из Беча. Накуповала би за мушку децу готова 

12 Александар Фотић, Приватни живот у српским земљама у освит модерног доба, 
Clio, Београд 2005, 770–771.

4. Риста Димитријевић (Ди ла Леско, 
1840–1915) и Марија, рођена Ди ла Маса 
(1845–1912), непознато, око 1900. год.

5. Ламбра Димитријевић са супругом 
Христином и децом Радомиром (стоји) и 
Голубом (седи). Непознато, око 1896. год.
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одела, а себи и за нас де-
војчице, узимала је скупо-
цене материјале, пошто је 
све сама шила. До дубоко у 
ноћ је седела за шиваћом 
машином и шила за нас 
петоро деце веша, хаљи-
не и друго. Пред празнике 
као Врбица, Ускрс, Божић, 
сећам се како сам се ноћу 
будила и увек видела нашу 
драгу мајку, како шије или 
плете чарапе и то све дуге, 
високе преко колена, или 

пегла веш, па мушке кошуље, које су имале чврсте крагне и груди, било је 
право мучење испеглати их педантно као из радње. О празницима, када 
пођемо са нашом мајком у шетњу, она је тип-топ обучена од главе до пете, 
ушнирана у мидеру, хаљина сашивена по последњој моди из бечких жур-
нала које је доносио трговац Раденко Павловић из Беча. (Доцније када 
је Раденко Павловић отишао из Смедерева, куповала је све у Београду.) 
Ми, деца, као лутке из базара и на нама хаљинице са карнерима или 
чипкама, што је у моди, са шеширима на глави, са дугим тракама позади 
(купљеним код модискиње Милићке у Београду), како то моја мајка каже 
свако се за нама окренуо, жене, да би још једном виделе лепу и укусно 
сашивену хаљину, а људи да виде једну даму дивно дотерану.“13 На жалост, 
фотографије Катарине са мужем и децом из овог периода нису сачуване, 
али их је свакако било, о чему сведочи сачувана фотографија њене снаје 
Христине, супруге Ламбре Димитријевића (илустр. 6).

13 Из сећања Спасеније Живановић (1. 10. 1901–31. 12. 1989), ћерке Димитрија и 
Катарине Димитријевић.

6. Христина М. Ђорђевић, удата 
за Ламбру Димитријевића, 
вршњакиња и снаха Катарине 
К. Константиновић, удате за 
Димитрија Димитријевића. 
Смедерево, око 1897. год.
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До почетка  века ручни радови – плетење, кукичање, вез и шиве-
ње били су обавезна вештина којом су девојке из грађанских породица 
морале да овладају. Ручни рад је био обавезан предмет у женској за-
натској школи, каква је постојала и у Смедереву. Виша занатска школа 
је, између осталог, квалификовала девојке за наставнице у средњим за-
натским школама. Више занатске школе није било у Смедереву, већ су 
неке Смедеревке похађале Вишу занатску школу у Крагујевцу, као што 
је био случај са Даницом, ћерком Димитрија и Јелене Константиновић. 
С друге стране, терзијски занат, заснован на ручном шивењу и украшава-
њу одевних предмета, у то време је замењен шнајдерским занатом, који 
се ослањао на умеће коришћења шиваћих машина. Оне су у Смедерево 
стизале углавном из војвођанских градова, појединачном куповином 
или набавком за познатог купца, а до Првог светског рата је постојао и 
овлашћени заступник Сингера.
У Смедереву је стасавала нова генерација, која се школовала у Београ-

ду, Бечу и другим градовима Србије. Одећа за ђаке, нарочито за дечаке, 
будуће газде, била је у потпуности налик на одећу пре свега у Београду, 
где је махом и израђивана, али и на Бечку и Пештанску, одакле су стизали 
модни узори. То се види и на фотографијама (илустр. 7 и 8) Димитрија и 
млађег Ристе Димитријевића и Ламбре са сином Радомиром Димитри-
јевићем, снимљеним на њиховом средњем школовању у Београду и Бечу.
Било је и све више женске деце која су по завршеној основној школи 

настављале образовање, било у виду обуке за вођење домаћинства у уста-
новљеним институцијама, било у гимназији, која је до Првог светског 
рата била у Смедереву шесторазредна и мешовита. Осим тога, и смеде-
ревско соколско друштво „Соко“ је учлањивало и девојчице школског 
узраста, које су учествовале на јавним часовима и соколским слетовима. 

„За наступ смо имали свечану униформу, која је морала бити апсолут-
но иста: тамноплаве боје сукња у фалте са три реда белог шујташа, 
горњи део преко сукње био је комотан, да би покрети били слобод-
нији при вежбању, крагна на блузи била је четвртаста (матроска) са 
три реда белог шујташа који су такође украшавали и маншетне на ру-
кавима. Материјал је био лаган. Обавезне су биле такозване шалваре 
од црног сатина које су у струку и мало изнад колена имале ластиш… 
Иста таква униформа била је и за вежбање на часовима гимнастике, 
она је била од јефтинијег материјала и обе униформе смо правили 
од свог новца.“14

14 Исто.
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Ипак, школовање деце је било у великој мери условљено материјал-
ним средствима којима је породица располагала. На основу фотографија 
људи из богатијих слојева не можемо доносити закључке о одевању уоп-
ште. Илустративније су у том смислу фотографије читавих генерација 
ученика, на којима су остале забележене и личности из сиромашнијих 
слојева, или деце са села која су се школовала у граду (илустр. 9). Исте 
године снимљена је и фотографија на којој се виде деца Филипа и Сте-
ване која су 1911–1912. године били ђаци смедеревске гимназије (илустр. 
10). Ова породица се тих година чешће фотографисала, јер је било више 
пријатних догађаја које су желели да забележе: деца су се успешно шко-
ловала, посао је цветао, а Филип је био члан градског већа и, од 1912. го-
дине, и председник општине. На фотографији из 1913. године су Стевана 
и најмлађи син Аца као гимназијалац, а на фотографији из исте године 
су и Филип са пријатељем (илустр. 11 и 12). Фотографија снимљена у ви-

7. Димитрије Димитријевић са сином 
Ристом. Београд, атеље Кениг, око 1910. 
год.

8. Ламбра Димитријевић са сином 
Радомиром. Беч, атеље A. Schalita, око 
1910. год.
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9. Генерација свршених основаца 1911. год. (Александар Симић у четвртом реду,
пети слева), Смедерево, 1911. год.

10. Деца Филипа и Стеване 
Симића: Радмила (горе), 
Радомир, Александар
и Јездимир (слева на 
десно), 1911. год.

11. Филип Симић 
(десно) са пријатељем. 
Смедерево, око 1911. год.

12. Стевана са сином 
Александром Симићем. 
Смедерево, око 1912. год.
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нограду Филипа Симића, пред крај или непосредно по завршетку Првог 
светског рата може да илуструје једну димензију ратних разарања. Одећа 
на Александру, по стилу потпуно „предратна“ је преузета или препра-
вљена од старије браће и оца Филипа. Стевана је такође обучена у одећу 
типичну за крај  и почетак  века (илустр. 13).
Мушка одећа, за дечаке и одрасле, набављана је у Београду, јер до 1930. 

године у Смедереву није било кројачке радње за израду мушке одеће. 
Мушка одећа Смедереваца после Првог светског рата је најчешће изра-
ђивана код браће Максић, Шапчана који су држали радњу на Теразијама. 
Један брат је држао трговину штофовима, а други, Божидар Максић, био 
је кројач мушких одела. На наговор сталних муштерија из Смедерева, 
Божидар Максић се 1930. године са породицом преселио у Смедерево и 
отворио радњу.15

15 По сведочењу Оливере Вукашиновић из Смедерева.

13. Стевана са сином 
Александром Симићем. 
Смедерево, око 1918. год.
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Од почетка  века је уобичајено у смедеревским грађанским породи-
цама да се девојке по завршеном основном школовању шаљу у „клостер“, 
католички женски манастир Notre dame у Темишвару. Овај манастир је 
примао девојке старије од 15 година, које су се обучавале у изради руч-
них радова и у сликању, тако да су се враћале оспособљене да обогате 
ентеријер својих будућих домова сликама рађеним уљем на платну или 
картону, комбинованом техником сликања воденим бојама и пуним ве-
зом, гобленима и различитим облицима примењене уметности – техни-
кама таписерије и пирографије. На фотографији видимо ученице овог 
темишварског манастира вероватно из 1924. године и на њој Смедеревке 
Десанку и Јелену Димитријевић (сестре од стричева) и Раду Ђорђевић, 
њихову рођаку из Гроцке (илустр. 14). Униформе питомица, иако сведе-
них линија и без украса, биле су осмишљене у духу тадашње моде. Мо-
жемо их упоредити са одећом израђеном у Смедереву, коју исте девојке 
носе на фотографији снимљеној нешто касније (илустр. 15). Питомице 
манастира манастир Notre dame у Темишвару су се касније често анга-
жовале у подучавању девојака ручним радовима, у то време другачијим 

14. Ученице манастира Notre dame у Темишвару. Темишвар, око 1924. год.
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и разноврснијим него у доба њихових бака. На фотографији из 1930. го-
дине су девојке полазнице курса организованог од Кола српских сеста-
ра у Смедереву са чланицама, међу којима је и Десанка Симић, рођена 
Димитријевић (илустр. 16).
Шивење између два светска рата је било претежно машинско, а мало 

која кућа није имала шиваћу машину. Осим курсева, које је организовао 
Сингер у склопу свог агресивног и до краја  века ефикасног маркетин-
га, умеће коришћења шиваће машине, кројења и шивења се преносило 
међу Смедеревкама као део усвојеног обичаја. Вештина тако подучених 
жена је зависила од праксе и личног талента, а коришћена је у разно-
врсне сврхе. На слици из 1930. године су синови Спасеније Живановић, 
рођене Димитријевић, у свакодневној одећи коју је она за њих сашила 
(илустр. 17), а на својој вереничкој фотографији са Радомиром Симићем 
из 1928. године, Десанка Димитријевић носи хаљину коју је сама осми-
слила и сашила по узорима из модних журнала тог времена (илустр 18).
Између два светска рата обликовао се и посебан манир уважавања 

традиције, који је долазио до изражаја на костим баловима, фотографи-

15. Рада Ђорђевић (прва слева), Десанка Димитијевић (у средини) и Марија 
Димитријевић (до ње десно), по повратку из манастира Notre dame у Темишвару. 
Смедерево, око 1925. год.
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16. Чланице Кола српских сестара са полазницама курса домаћинства. Десанка 
Димитријевић (стоји у првом реду, трећа здесна). Смедерево, око 1928. год.

17. Никола, Димитрије и Александар Живановићи (слева 
на десно), синови Милорада и Спасеније Живановић, 
рођ. Димитријевић, Смедерево, око 1932. год.

18. Радомир Ф. Симић и 
Десанка Димитријевић, 
вереничка фотографија. 
Смедерево, 1928. год.
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сању и у свадбеним обичајима. На фотографији снимљеној на костим 
балу 1941. године, вероватно за Божић, видимо Катарину Димитрије-
вић у српској грађанској ношњи са либадетом (илустр. 19). Ношња није 
аутентична, примерци из  века су до тада већ били дотрајали, као 
ни „призренска ношња“ на Десанки Симић, рођеној Димитријевић, фо-
тографисана око 1930. године (илустр. 20). Но, у обичајима везаним за 
веридбу, одржала се традиција даривања. „Били су спремни бошчалуци 
у белим марамама од свиленог батиста, завијени су поклони за свекрву 
и тетка Драгу – комбинезон (кошуље), чарапе, марама и друге ситни-
це. Милораду кошуља, кравата, марамица, гаће и чарапе, као и његовој 
браћи Бранку, Љуби и Тићи, такође тетки и течи, дакле све у свему осам 
бошчалука. Сваком сам предала поклон, а они мени новац да купим себи 

19. Катарина Димитријевић, рођ. 
Ћирић на костим балу. Смедерево, 
почетак 1941. год.

20. Десанка Симић, рођ. Димитријевић „у 
призренском оделу“. Смедерево, око 1929. 
год.
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шта желим.“16 Одећа младенаца је, пак, била сасвим савремена: „Мило-
рад као младожења био је у црном свечаном оделу са белом кошуљом 
и лептир машном. Била сам као свака млада у белој свиленој хаљини 
украшеној чипком, због хладноће имала сам од беле вунице дуги кеп 
као хаљина, бели вео и венац на глави, све по тадашњој моди купљено 
у Београду (то купује младожења).“ Фотографија са венчања 28. јануара 
1923. године, које описује тадашња млада, Спасенија Живановић, није 
сачувана, али одговарајућу илустрацију представља и фотографија њи-
хових рођака, Раде Штерић и Бошка Трифуновића, снимљена 1928. го-
дине (илустр. 21).
Породичне фотографије, породична стабла и забележена сећања и 

породична предања, иако настају ради приказивања предака потомцима, 
и као таква имају за чланове породица емотивну вредност, представљају 
и значајан извор за етнолошка и етнографска истраживања. Према тим 
изворима се могу идентификовати учесници догађаја и реконструиса-
ти друштвене конвенције, обичаји и начин живота прошлих времена. 

16 Из сећања Спасеније Живановић (1. 10. 1901–31. 12. 1989), ћерке Димитрија и 
Катарине Димитријевић.

21. Венчање Бошка Трифуновића и Раде Штерић. Смедерево, 1928. год.
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У том смислу су највреднија лична сећања која садрже описе обичаја и 
догађаја из свакодневног живота и на тај начин бележе нематеријалну 
културну баштину, која иначе нестаје без трага. Одевање у грађанским 
породицама у Смедереву у другој половини  и првој половини  
века је у овом раду илустровано до сада необјављеним фотографијама, а 
забележена сећања и породично предање потврђују да су главни утица-
ји долазили од средине  века из Војводине, а потом, нарочито после 
Првог светског рата, претежно из Београда. Овај материјал потврђује 
и да су вештине везане за израду одевних предмета, као и текстилног 
покућства, биле широко распрострањене у грађанским породицама, 
као и да су сматране предношћу, било као уштеда породичног буџета 
или извор додатног прихода. Могућност финансијског осамостаљивања 
жена бављењем овом друштвено прихваћеном делатношћу представља 
и део узрока промене њиховог друштвеног статуса, јачања њихове само-
свести и постепеног еманциповања.
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Sum mary

Svetlana Simonović-Mandić

Clothing in urban families in Smederevo in the second half 
of the 19th and first half of the 20th century

Family photographs no matter how much they were taken under the in-
fl uence of the given time and actual mode and taste are valuable source in 
ethnological and ethnographical investigations because they represent the 
material, which in many ways illustrates the spirit of time. Besides photo-
graphs obtained from families Vukašinović, Mandić and Živanović we used 
in this work also data  from recorded memories of Spasenija Živanović and 
the material about families Konstantinović and Simić that Zlata Topalović 
gathered  between the years 2000 and 2002.

Clothing in Smederevo after Second Serbian Uprising acquired charac-
teristics, which it was to maintain until the Second World War. The urban 
population increased and became wealthier and establishing of internation-
ally recognized borders made contacts with the Serbs in Vojvodina more 
intensive. The transfer of skills related to clothing was decisively infl uenced 
by girls from Vojvodina who married in Smederevo and also the 19th century 
migrations, i.e. temporary stay of families from Serbia in Vojvodina during 
the Uprising.

Women mostly born in Vojvodina who were skilled in sewing and handi-
crafts had taught the girls in Smederevo how to make home textiles, un-
derwear and shirts. These skills were indispensible also in making everyday 
cloths for children, while knitting of socks and other articles of clothing was 
element of rural tradition regularly applied in town families.  First profession-
al dressmakers arrived in Smederevo during fi nal decades of the 19th century 
and they trained girls coming of age for marriage how to cut out garments and 
how to use sewing machines. This prompted acquisition of the sewing ma-
chines, while traditional tailor’s craft based on hand sewing and decorating of 
items of clothing did not prevail any more in manufacture of female clothing.

Closing decades of the 19th century and fi rst decades of the 20th century 
were very prosperous in Serbia. Christmas, Easter and Palm Sunday were 
church festivals when new clothes were obtained particularly for children. 
Handcrafts were obligatory skills for the girls in urban families until the be-
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ginning of the 20th century and handiwork was compulsory subjects in the 
curriculum of female artisan schools.

Despite the tragedies in the First World War, normalization of economy 
and cultural contacts ensued almost overnight. Fashion of cherishing tradi-
tion that was recorded at costume balls, photographs and in wedding customs 
was introduced between two world wars. The sewing to satisfy family needs 
was at that time mostly carried out using sewing machines. Male clothing 
was until 1930 produced in Belgrade either made to measure or as ready-
made clothing sold together with materials. Materials for making female 
clothing were obtained in Smederevo or in Belgrade and accessories mostly 
in Belgrade.

Material presented in this work  confi rm that skills related to production 
of items of clothing and textile household items were widely spread in the 
urban families and they were also considered an asset either as saving of 
family budget or as source of additional income. Possibility for fi nancial in-
dependence of women engaged in this socially acceptable activity was also 
partially the reason for changing of their social status, strengthening of their 
self-consciousness and gradual emancipation.

About the Author:
Svetlana Simonović-Mandić, senior bibliographer,
Serbian Academy of Sciences and Arts Belgrade,
svetlana.mandic@bib.sanu.ac.rs
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