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Развој занатства и утицај
кројачког заната на промене у
одевању сеоског становништва у
општини Смедерево у XX веку
Апстракт: Рад је резултат теренских истраживања обављених током 2008–2010. године у оквиру пројекта Етнолошко проучавање насеља смедеревске општине, који
су организовали Етнографски музеј у Београду и Музеј у Смедереву. Теренско истраживање је обухватило
70 испитаника из 15 од 27 села у општини Смедерево.
Примењене технике рада су биле интервју, опсервација,
аудио-записи и фотографија. Интервјуи су обављени са
представницима оба пола, старим између 23 и 90 година, углавном из староседелачких породица, као и са неколико представника досељеника из Пирота, Лесковца
и са Косова и Метохије. Особености културе одевања
у насељима смедеревске општине у XX веку су снажно
развијени занати у вези са израдом одеће и обуће, неодвојиво повезани са дубоко укорењеном традицијом
израде тканина и одевних предмета у домаћој радиности, утицаји оближњих градова (Смедерево, Пожаревац,
Београд), као и Баната, у којем је развијана другачија
култура. Истраживање је омогућило, осим прикупљања
обимне документарне грађе, и уочавање односа између
кројачке традиције и развоја конфекцијске производње
одеће у другој половини XX века. Осим два светска рата,
седамдесете године представљају прекретницу у начину
одевања у целом смедеревском крају, а и шире. Када је у
питању одевање жена, традицијом више везано за домаћу радиност, утицај града је доприносио разноврсности
одевних предмета. Што се тиче одевања мушког дела
становништва, утицај градског одевања, посебно војне
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униформе, учинио је да оно буде у великој мери уједначено и доживљено као естетски високо вредно и аутентично. Одевни предмет који представља ту особеност су
бриџ панталоне.
Кључне речи: Општина Смедерево, народна ношња, бриџ
панталоне, одевање, занатство, XX век.
У
Рад је настао као плод теренских истраживања обављених током
2008–2010. године у оквиру пројекта Етнолошко проучавање насеља
смедеревске општине, финансираног од Министарства културе Републике Србије. Теренско истраживање је обухватило 70 испитаника из
151 од 27 села у општини Смедерево, које се према пореклу становништва могу разврстати у три групе: југозападни или шумадијски део
општине, већином насељен динарском струјом досељеника у току XIX
вeка и са занемарљивим досељавањем у току XX века, затим моравски део општине са Подунављем, у којем су заступљене скоро све метанастазичке струје, међу којима преовлађује косовско-метохијска, а
динарска струја је на другом месту, такође без значајног досељавања
у току XX века, и група насеља у непосредној близини града, коју карактерише велики прилив становништва из других општина у Србији,
с подручја Косова и Метохије, као и из других република некадашње
СРЈ.2 Примењене технике рада су биле интервју, опсервација, аудиозаписи и фотографија (амбијенталне целине, сами казивачи, одевни
предмети и накит у њиховом власништву, кројачке радње и прибор у
њима, као и прилози из породичних албума казивача). Интервјуи су
обављени са представницима оба пола, старим између 23 и 90 година,
углавном из староседелачких породица, као и са неколико представника досељеника из Пирота, Лесковца и са Косова и Метохије (претежно са простора Косовског Поморавља). У прикупљеној грађи су слабо
заступљени предмети из прве половине XX века. Од фотографија из
тог периода највише је сачувано портрета предака, који се могу наћи
1 Ландол, Друговац, Бадљевица, Врбовац, Осипаоница, Сараорци, Мала Крсна, Липе,
Вучак, Радинац, Враново, Водањ, Михајловац, Удовице и Колари.
2 Г. Милетић, „Резултати рекогносцирања сеоских насеља смедеревске општине –
обичаји животног циклуса”, Гласник Етнографског музеја у Београду 71, Београд
2007, 89–112.
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у већини кућа у овом крају, и то у облику урамљених слика у дневним и спаваћим собама, или репродукција на керамици уграђеној у
надгробне споменике. Уз сећања казивача, која обухватају и називе
појединих одевних предмета, али у већини случајева не сежу даље
од касних тридесетих година XX века, ови извори допуштају да се
реконструише општа слика промена народне ношње и њеног изобичавања у селима у околини Смедерева.
О
Повлачење Турака у XIX веку је учинило да обновљена српска држава
постане привлачна дестинација за насељавање становништва претежно
из Старе Србије, али и других српских земаља, тада још увек под турском
влашћу. На територији данашње општине Смедерево то становништво
се насељавало како у сам град, тако и у околна села. Осим тога, војне
операције у току оба устанка покретале су становништво у „мирне крајеве“, какав је био смедеревски. Знатан део становништва Липа је влашког
порекла; у Вучаку су се насељавале породице из околине Смедеревске
Паланке и Наталинаца, у Вранову има Цигана насељених крајем XIX
века, у Осипаоници досељеника из околине Пирота и Лесковца, као и
са Косова, у Малој Крсни такође са Косова и из Метохије, спорадично из
источне Србије, околине Кучева, а забележени су и Цинцари из околине
Ларисе и Срби из Херцеговине, као и занатлије из Велике Плане, Деспотовца и Раче Крагујевачке. Истовремено досељавање у села и у градове
учинило је да су рођачке, кумовске и еснафске везе додатно подстицале
свуда присутне утицаје градског начина одевања на сеоско, као и изузетно жив развој занатства у селима све до половине XX века.
Структура пољопривредне производње у селима смедеревске општине је подржавала производњу тканина у домаћинствима. У широкој
лепези пољопривредних култура, које су гајене до Другог светског рата,
своје место су имали лан и конопља, а гајена је и свилена буба (Ландол, Дражањ, Бадљевица, Мала Крсна, Сараорци). Гајење оваца је било
посебно развијено, тако да је укрштањем добијена липска овца, која је
давала двоструко више вуне и била отпорна на патогене у окружењу.3
Чињеница да је памук набављан у облику пређе у продавницама разлог
је због којег срећемо мешавину вуне и свиле у изради креветских чар3 Глас Подунавља, 1 (1–15), 1928; 2 (16–40), 1929; 3 (19–35), 1930; 4 (27–35), 1931; 5 (7–22),
1932; 6 (21–39), 1933; 7 (156–173), 1934.
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шава (Ландол), а мешавина памука
и свиле се не среће.
Пољопривреда је била једина делатност у малобројним
домаћинствима која су располагала довољном површином
земље. Разноврсност пољопривредне производње, добре саобраћајне везе и умерена миграторна кретања становништва,4
Сл. 1 Домаћини са шампионском
стоком, Михајловац, 1920–1940.
близина занатских школа и
индустријализација оближњег
Смедерева допринели су да занати у овом крају буду први избор за
остваривање додатног прихода у породицама у којима је број чланова надилазио капацитете земљишног поседа.
У периоду до Другог светског рата у Липама су сукнари били чланови породице Павковић, досељени из Ћуприје, радила су и два опанчара, као и ћурчија, кожувар, иначе досељеник из околине Деспотовца,
који је донео и прву фудбалску лопту. У Вранову су радила два фотографа, Милан Цветковић и Живорад Жика Митровић (активан до
средине педесетих година прошлог века), који су снимали породице,
свадбе и весеља. Многе занатлије из Михајловца су обучаване у Смедереву и Пожаревцу захваљујући државним стипендијама за сирочад
додељиваним од 1912. до 1915. године. Тако је село, осим опанчара и
обућара (Милосав Јовановић, Војислав Поповић, Милорад Мика Пејић
и Љубомир Рајковић, који су у пожаревачком крају савладали и затим
развили рад 101 бод), добило и сопствене столаре (Милосав Крстић,
Драгутин Стојићевић, Станисав Крстић, Драгутин Гајић, Велимир
и Ђорђе Нешовић) и друге занатлије (Милан Рајковић је завршио у
Смедереву занатску школу Ђорђа Ничоте, а Милија Јеремић и Драгољуб Ђулејић у Младеновцу). Према казивачу Стевану Милосављевићу, Сараорци су били занатски центар, иако су скоро сва околна села
многољуднија. У сеоском млину је постојала ваљаоница за сукно, више
продавница мануфактурне робе је између два светска рата нудило тканине од вуне, памука и свиле, као и готову одећу и обућу, а постојала
је и специјализована продавница за текстил. Посебни мајстори су израђивали шајкаче, качкете и шешире, а шубаре су правили крзнари из
4 Бурсаћ, М. (ур.), Општина Смедерево, Београд, 1992, 104–112.
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Крњева. У Малој Крсни је радио ћурчија Мика Лазић. У Лозовику је
постојала ваљаоница и више ћурчија и опанчара, а сукно ткано у Друговцу је ношено у Селевац, у ваљаоницу код млинара Влајића, родом
из Друговца. Ваљано сукно би се од прања у врућој води скупило, па се
сушило тако што су га деца у игри истезала. У Водњу и Ландолу је било
опанчара, али је близина Смедерева омогућавала и коришћење услуга тамошњих занатлија. Понуда мануфактурне и колонијалне робе је
и у другим селима пласирана у продавницама које су најчешће биле
типа бакалнице (Липе, Мала Крсна, Враново, Радинац). У Водњу је постојала и специјализована продавница предузећа Бата, која је нудила
обућу и аксесоар. Жив друмски, железнички, па и речни саобраћај,
омогућавао је набавку специфичних материјала и производа куповином у Београду, Смедереву, Пожаревцу и Младеновцу. С друге стране, домаћа радиност, која је традиционално обезбеђивала тканине за
покућство и одећу (ћилими, платно и сукно, плетенина од вуне или
памука), утицала је да занатство у тој области буде мање заступљено, а
куповина мануфактурних или индустријских израђевина алтернатива.
Реквизиција прехрамбених производа у периоду окупације за време Другог светског рата и обавезни откуп који је уследио непосредно
затим, знатно су осиромашили пољопривредна домаћинства, у већини случајева на средњим и малим поседима, па је и количина и разноврсност пољопривредних производа била смањена. Гајење говеда је делимично замењено гајењем свиња, а од половине XX века се постепено
одустало и од гајења оваца. Откуп вуне није био организован, док је увоз
готовог предива од вуне и синтетичких материјала био све већи, а понуда разноврснија. Од шездесетих година XX века преовладало је воћарство, чему је нарочито допринела организација откупа воћа за извоз.
Када је укинуто рационисано снабдевање, око 1954. године,5 пољопривредне задруге су почеле да отварају задружне продавнице, у којима се могла наћи колонијална и занатска роба (Радинац, Враново),
као и метража (циц, штоф, џеповина, постава). Од средине шездесетих
година је у Друговцу постојала добро снабдевена робна кућа, а снабдевеност продавница у оближњим градовима је такође била све боља. У
то време се тржиште окренуло ка Пожаревцу, које је имало богатију
понуду материјала за израду одеће и готових одевних предмета.
Промена структуре пољопривреде, интензивна индустријализација
5 N. Dilber (ur.) Propisi o dodacima na decu, novčanoj nadoknadi i o stipendijama, Beograd,
1951, 92–107; Đ. Vojinović. „Tačkice i drugi bonovi od 1944. godine“, Dinar 26, 2006, 53–54.
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и урбанизација, територијално ширење Смедерева и Београда6 после
Другог светског рата утицали су на модернизацију једних заната и нестајање других. Четрдесетих и педесетих година XX века у Осипаоници су радиле четири ћурчије: Раде, његов синовац Драгутин, Бора Пауља и Рада Мишић. Занатлије су опстајале и захваљујући побољшању и
модернизацији саобраћаја, и то у местима у којима су били груписани,
као у Сараорцима, где је било столара, колара, ковача, поткивача и
грнчара досељених их Пирота, као и сарача и опанчара (Љуба Лазаревић, Гаја Обрадовић), углавном досељених из околине Лесковца и
Раље. Ипак, потражња занатских израђевина је постепено опадала,
тако да генерација занатлија обучена пре Другог светског рата није
имала много ученика и низ заната се са том генерацијом угасио.
Изградња Металуршког комбината Смедерево (1963–1971) довела је
до запошљавања више хиљада људи, већином из околних села, али и
досељеника, а томе треба додати и низ других фабрика („Милан Благојевић“, „Фаграм“, „Херој Срба“, данас „Желвоз“), које су у том периоду
биле у успону. Са повећањем понуде робе широке потрошње, занатлије
су постепено одустајале од производње и преоријентисале се на одржавање и оправке. Развијеност заната, међу њима и оних везаних за
израду одеће и обуће, неки тумаче близином трасе старог Цариградског друма,7 уочавајући да је оно било најразвијеније управо у тој зони.
Са отварањем нове трасе аутопута Београд–Ниш, тачније завршетком
деонице Београд–Осипаоница 1963. године, поједина села су почела да
одумиру, а привредне активности се пренеле на друга. Занатима се најмање бавило становништво селâ у близини Смедерева, које је богату
занатску услугу могло да добије у самом граду. До краја седамдесетих
година у Смедереву су радила два дрндара, код којих се прерађивала
велика количина вуне, како за предење, тако и за израду јоргана.
Р
Половином XIX века је терзијски занат, заступљен у градовима Србије,
па тако и у Смедереву и Гроцкој, био знатно лукративнији од чиновничке, државне службе, што је определило Животу Крстића да после завр6 У другој половини педесетих година 20. века више сеоских општина је прикључено
варошици Гроцкој, која је ушла у састав Београда. (Гроцка, Београд, © 2013 Србија
у срцу, 28. 12. 2014, http://www.srbijanac.rs/gradovi/grocka.html)
7 В. Војчић (ур.), Мала историја: Сто педесет година основне школе „Херој Света
Младеновић“, Сараорци, Сараорци, 1986, 21–22.
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шене гимназије ради као један од терзија у Смедереву.8 У току последњих
деценија XIX века градско становништво је усвојило начин одевања западноевропских грађанских породица, тако да су терзије углавном израђивале луксузне одевне предмете грађанског костима – јелеке, либада и
бунде за жене, антерије и фермене за мушкарце, за становништво околних села. Ову промену начина одевања градског становништва је подржавало и досељавање из Војводине, и то девојака удајом, нарочито у варошице и градове. Забележена су имена Милеве Стојановић, шнајдерке
из Гроцке, као и Данице Ђорић, кројачице из Смедерева, која је кројачки
занат учила у Бечу. Шиваће машине 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. Осим тога, трговац Раденко Павловић је доносио у Смедерево
журнале из Беча.9 Терзијски занат се пак пренео у села и одржао у њима
све до Другог светског рата, па и касније. Према казивачима из Осипаонице, између два светска рата је терзија Милић, родом из Деспотовца,
као и друге терзије, углавном из Раче Крагујевачке, долазио у куће, по
позиву, и шио антерије, фермене и јелеке од чохе са гајтанским везом
по мери, али и продавао готове на сеоској пијаци. У Друговцу је сеоски
терзија био Богољуб Јовановић звани
Лиско. Упоредо са терзијама су радиле и бројне абаџије, које су претходно
прихватиле низ елемената српског грађанског костима, а потом лако усвајале
нове материјале (сукно – шајак – штоф),
различите технике израде и кројне моделе. У Сараорцима су абаџије Милан
Јанковић и Миша Матић израђивали
одећу за мушкарце, по поруџбини и без
гајтанског веза, за који су ангажовали
терзије. У Михајловцу су у периоду између два светска рата радиле абаџије
Мандић и Тихомир Нине Бошковић,
Сл. 2 Шиваћа машина марке
обучени у Пожаревцу, и Јеремија КуSinger Косаре Јеремић, Ландол,
змановић, обучен у Азањи. Казивачи су
5. 11. 2008. године

8 Светлана Симоновић-Мандић, „Одевање у грађанским породицама Смедерева у другој
половини XIX и првој половини XX века”, Смедеревски зборник 4, Смедерево 2013, 75.
9 Исто, стр. 79.
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потврдили да је абаџија било и у Липама и Радинцу (Арсеније Јанковић), као и у Осипаоници.
Од двадесетих година XX века машинско шивење постаје све више
распрострањено: у Липама је десетак жена имало шиваће машине,
више њих и у Водњу, а није било села без иједне шиваће машине. Многе жене су умеле и да кроје, па су осим веша од куповног платна, за укућане и пријатеље, углавном шиле за жене и децу. Оне су то сматрале
продужетком традиционалне израде одеће у домаћој радиности, али
је на тај начин дошло до својеврсне расподеле и специјализације: занатлије, мушкарци, израђивали су одећу за мушкарце од вунених тканина и одевне предмете за зиму, а жене, углавном самоуке или приучене,
доњи веш и одећу од платна и од тањих, куповних материјала.
Године 1930. Божидар Максић, родом из Шапца, отворио је прву
кројачку радњу за израду одеће за мушкарце у Смедереву, преселивши се са породицом из Београда. До тада је са братом држао радњу на
Теразијама, у којој су продавани штофови и шивена одела по меру.10
До краја тридесетих година абаџије у селима су усвојиле низ вештина
и особености кројачког заната и прилагодиле опрему и технику рада
текстилу доступном на тржишту. До Другог светског рата је у селима,
осим обучаваних абаџија и кројача, радило и мноштво самоуких кројача и кројачица, неформално обучених код занатлија или других самоуких кројача са дужим искуством. У Врбовцу су као кројачи од тридесетих до средине шездесетих година радили Драгољуб Бата Радојковић
и Коча Радивојевић. У Михајловцу су
радили кројачи Мрата Милетић и Миладин Ристић, школовани у Београду,
који су касније имали сопствене ученике, од којих су Драгољуб Крстић и
Мића Штокарић били активни и у време истраживања, 2008–2010. године.
Четрдесетих и педесетих година XX
века у Осипаоници је радило неколико абаџија, који су шили сукнена одела
и гуњеве од чохе на посебним, индустријским машинама, а кројачи су били
Сл. 3 Радња Владимира
Мића Радовановић, Влада Марковић,
Милосављевића, Сараорци,
између два светска рата
Влада Банковић и Живорад Адамовић,
10 Исто, стр. 82.
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који је био активан и 2008. године, као и више кројачица, које су шиле
само хаљине за жене.
У Сараорцима је после Другог светског рата основана кројачка задруга,
у Ул. Мајке Јевросиме, која је организовала набавку материјала, за разлику
од личне набавке код велетрговаца у Београду, коју су разрадили међуратни кројачи. У Липама је радило више кројача, међу којима и Цветко Миловановић. У Радинцу су радили кројачи Александар Санда Милошевић и
Стамен Станојевић, активан и у време истраживања, 2008. године.
Раст текстилне индустрије педесетих и шездесетих година XX века
није био равномеран у свим областима. Индустријска производња
метраже је била знатна, а увоз још већи, док су капацитети конфекције
били већим делом окренути ка извозу, па је занатско, кројачко шивење
било веома распрострањено. Упркос томе, абаџијски занат је и даље опстајао, па је Владимир Милосављевић из Сараораца обучен за абаџију
у Пожаревцу, а затим је, осим свог сина, обучио и више момака из Лозовика, Глободера и других села у околини. У исто време у Сараорцима су радили и кројачи Слободан Јевтић, рођен 1933. године, и Милан
Милосављевић (1938–), којег је наследио син Пека око 2000. године.
У Ландолу је радио кројач Живадин Јеремић, рођен 1934. године,
супруг казивача Душице, рођене Николић, који је учио занат од 1946.
године. У Врбовцу је радио кројач Мирољуб Павловић, рођен 1939. године. Занат је учио од 1957. до 1961. године код Драгољуба Бате Радојковића. У време када је Мирољуб био шегрт, било је осим њега још пет
ученика, који нису наставили да се баве тим занатом, а осим њега је у
селу шио само Жива Ђорђевић.
У Друговцу су радили кројачи Радиша Ивановић и Добрица Петровић. После Другог светског рата радио је и кројач Бога Радојковић, а
село је имало и свог крзнара.
Жене чији се рад истицао добром техником бивале су ангажоване
и од пријатеља и суседа. У Бадљевици је радила као кројачица казивач
Радмила Ранковић (Дражањ, 1934. г.), која је научила да шије после
Другог светског рата у Гроцкој. Од своје дванаесте године је одлазила
код кројачице Раде и у току тог „шегртовања“ прво учила да пегла,
затим да пришива дугмад, обрађује рупице, а тек на крају да кроји и
шије. Када је напунила 16 година, отац је купио шиваћу машину, на којој је шила за себе и своје укућане. Од удаје за Радишу Ранковића 1954.
године, шила је у Бадљевици, и то углавном одећу за жене: хаљине,
сукње и кошуље, а од одеће за мушкарце је шила прслуке и панталоне, уз то и завесе, постељину и доњи веш, а радила је и преправке и
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поправке. Како је била тек елементарно писмена, школована са прекидима до трећег разреда основне школе,
никада није научила називе тканина,
а препознавала је шифон, фланел и
штоф. Шила је од донетог материјала,
који би– сељани набављали у Младеновцу и Смедереву, као и за целу породицу. Кројила је као моделар, према
одећи коју на некоме види, или коју јој
неко опише. Радмилине муштерије су
код ње поручивале одећу и после удаСл. 4 Радмила Ранковић
за својом машином,
је у околна села или по пресељењу у
Бадљевица, 5. 11. 2008.
Смедерево, тако да је шила и за жене
из Ландола, Водња, Колара и Смедерева. Њено казивање је парадигма
за многе самоуке кројачице из села у околини Смедерева, иако је она
изузетан спој добре занатске обуке и великог личног талента. Изузетак друге врсте је Владимир Пантић, деда казивача Живорада Пантића, бившег шефа месне канцеларије у Вранову (1937– ), који је шио за
бројну породицу, фактички породичну задругу, углавном све одевне
предмете за мушкарце и сукње за жене. Како је био и глава породице,
лично је надгледао пољопривредне радове, па је носио шиваћу машину чак и на њиву, поготову кад се копа виноград. Он је једини посведочени случај да се мушкарац бавио шивењем као додатном делатношћу.

П

За детаљнију илустрацију промена које су се одиграле у народној
ношњи жена до Другог светског рата није сачуван довољан број примерака одеће из тог периода. Од почетка немачке окупације до половине педесетих година одећа је ретко принављана, па су поједини
предмети, нарочито сукње, преправљани ради коришћења у друге сврхе, најчешће за одећу за децу.
Упркос томе што сви казивачи описују женску ношњу као комбинацију беле кошуље украшене везом, јелека, сукње ткане од вуне и ситно
убране у фалте, са украсом при дну, кецеље украшене везом, вунених
чарапа и опанака, постоје бројне варијанте које казивачи нису могли
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хронолошки да одреде. Кошуље имају
карактеристичне рукаве равно кројене и украшене чипком по ивици, који
се везују украсном црвеном врпцом изнад лакта, како је потврђено у Липама,
Водњу, Бадљевици, Вранову, Врбовцу и
Друговцу. Изрез око врата различито
је обликован: у Малој Крсни је украшен плетеном чипком, а у Сараорцима
нашивеном крагном облика правоугаоника. Бело платно од памука за израду
кошуља за жене је названо бељаник у
Вранову, беленик у Осипаоници, а бељано платно у Бадљевици; у Липама се користило ланено платно домаће израде.
Сукње убране у фалте, јастучаре (Липе)
ситаре (Враново) или клечаре (СараорСл. 5 Косара Јеремић и њен
девер
Млађа Јеремић, Ландол,
ци) ткане су у облику посебних комада,
1943. Фотограф Гачић „Село“,
и то од вуне или од мешавине вуне и паЛандол, срез подунавски
мука (Осипаоница), у две нити (Липе)
и украшаване пругама у ткању, плетеном чипком или кадифом (Липе),
а касније нашивеном траком од плиша са везеним цветним мотивима
(Врбовац), или куповном чипком (Сараорци, Мала Крсна). Украс у ткању дуж ивице је могао бити обогаћен везом и шљокицама (Сараорци),
а у Друговцу, где се сустичу шумадијска и моравска ношња, Шумадинке
су нашивале плиш украшен везом, а Моравке кукичану чипку. Кецеље
су, као и сукње, ткане као посебан комад, а затим везене концем од памука, са цветним мотивима који су били или традиционални или, од
тридесетих година XX века, све чешће рађени према узорцима који су се
могли набавити у Смедереву, Михајловцу или сеоским продавницама.
Забележено је да су тканице ношене само у Врбовцу и у Друговцу, али
то није поуздан податак. Вероватно је да су тканице ношене и у другим
селима, али да нису биле посебно значајан део одеће жена.
Од почетка двадесетих година XX века се у Осипаоници, упоредо са
народном ношњом, носио и грађански костим – либаде, и то за излазак са хаљином, а у кући са сукњом кројеном кружно, на глокн, блузом
и прслуком. У Друговцу су јелек, либаде и капа од плиша занатске израде ношени са кошуљама, тканим сукњама, кецељама и другим елементима народне ношње. У Водњу су у свечаним приликама ношене
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бунде од атласа постављене крзном,
које су набављане у Смедереву. У Малој Крсни су ношени јелеци терзијске
израде и бунде или капути, а у сиромашнијим породицама плетени шалови
од вуне.
Већ од тридесетих година XX века
усвајани су, осим одевних предмета
српског грађанског костима, савремени
модни одевни предмети, о чему сведочи фотографија из Удовица. У Радинцу
је забележено да су у имућнијим породицама ношене хаљине од куповних
Сл. 6 Породица
материјала, комбинезони и ципеле наТоме Живојиновића,
бављани у Смедереву, као и да су жене
Осипаоница, 1920–1930.
у сиромашнијим породицама прижељкивале мантил уместо бунде, мараму
или шешир уместо феса, тада распрострањеног оглавља (Водањ, Бадљевица,
Сараорци, Мала Крсна). У Бадљевици су
старије жене носиле испод одеће својеврсне комбинезоне од фланела, бенке,
дуге кошуље убране ластишем у струку,
са дугим рукавима, које су се користиле и као спаваћице. У Водњу су сукње за
лето ткане од памука и украшаване чипком, а у Липама су се између два светска
рата носили плетени џемпери украшени везом.
Од почетка XX века одећа невесте,
као део девојачке спреме, није била наглашена, а обавезан је био намештај и
текстилно покућство: шкриња, касније
Сл. 7 Живота и Зора Стокић са
сином Предрагом,
комода са фиокама, фијока, или орман
Удовице, 1936.
за одећу, кревет, јастуци, пешкири, чаршави, јоргани и ћилими. Одећу младе на венчању је набављала породица младожење и она је представљала мешавину градске и сеоске одеће и
аксесоара. Од последњих деценија XIX века до Првог светског рата уобичајени су били одевни предмети из асортимана градске одеће: вистан,
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Сл. 9 Чедомир и
Милица Станојевић,
Липе, 1920–1925.

Сл. 10 Фотографија
невесте у хаљини
за венчање, на надгробном споменику,
1920–1940.
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сукња беле или крем
боје од атласа и шифона (Водањ), либаде од сомота тамно
плаве боје украшено везом, куповни
фес бордо боје, око
којег је обавијана
кика сопствене или
Сл. 8 Живота и Зора Стокић,
уметнуте природвенчана фотографија,
не косе, са златном
Удовице, 1934. Зора има
фес и бареш са граном.
или сребрном граном или иглама,
минђушама и прстеном, који се стави на бареш
(Липе). Бунде од атласа, израђиване често управо за ту прилику, задржале су се као део младине
одеће. Двадесетих и тридесетих година XX века
вистан, либаде и фес са барешом замениле су
беле хаљине, вео фал или вал и венац на глави,
а у Липама се задржао обичај да се другог дана
свадбе или по свечаности млада преобуче у овај,
у основи, српски грађански костим. Одговарајући накит није свако био у прилици да набави, али
су се често носиле традиционалне ниске дуката
око врата. Венчање је била прилика да се истакне
етничка припадност, тако да су у Липама, на пример, младе влашког порекла вео окићен ружама и
пољским цвећем обликовале као карактеристичну капицу. У Михајловцу је пак било уобичајено
да девојке из сиромашнијих кућа позајме или добију на поклон делове одеће и аксесоара који су
им недостајали.
Старији делови ношње, као што је конђа, оглавље сачињено од котура од тврдог дрвета, мараме са уском чипком чипчицом и већом марамом
која се везује тако да крајеви падају низ леђа, као
и карактеристични делови српског грађанског
костима, либаде и бунда од атласа, изобичајени су одмах по завршетку Другог светског рата.
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Рационисана потрошња, којом је додељивано тек по два метра тканине
за члана домаћинства, успоравала је промене у одевању. Развијена занатска и домаћа радиност су пак учинили да се приновљена одећа обликује
према моделима виђеним у штампи или на некоме из окружења, и то од
материјала који су били на располагању.
У Малој Крсни је већ од четрдесетих година ношња коришћена само
на прославама и игранкама, а за свакодневну употребу су шивене хаљине и костими. У Липама су од сукна тканог у четири нити шивене
сукње на цвикле. Мода се преносила, излазила преко Заге, професионалне кројачице из Смедерева, која је „умела да изводи моду“ (креира),
па је била скупа, као и преко самоуких шнајдерки, које су копирале
кројеве позајмљених или виђених хаљина. Шездесетих година XX века
у моду су ушле беле патике, које су се посебно чувале, прале и белиле
кредом када се запрљају. У Радинцу су се већ од 1950. године у кућама
машински шиле кошуље од платна и сукње од сукна равног кроја, према
кројевима, носиле су се и блузе и сукње од ручно рађене трикотаже, а
слично је било и у Удовицама. У Ландолу се у то време носила мешавина градских и сеоских одевних предмета: хаљине од најлона са жипоном, плетеном чипком по ободу, гумени опанци или чизме, сукње од
штофа са кецељом и вуненим чарапама. У Бадљевици око 1960. године
преовлађује савремена, али скромна одећа: уске сукње, плетени прслуци
и мараме за главу, што се облачило и за одлазак на вашар. У Сараорцима је пак народно одело ношено у свечаним приликама, на литијама,
игранкама и на вашарима, а у свакодневним приликама су жене носиле
кошуљу, ткану сукњу са везеном прегачом од сомота и плетене чарапе.
У Друговцу народну ношњу је заменила комбинација одевних предмета
од индустријског и материјала домаће израде: кошуље без веза, куповне
или шивене од куповног платна, штофане сукње равног кроја или плисиране, плетени џемпери и прслуци од вунене пређе коју су жене саме
израђивале или куповале, плетене или куповне чарапе и куповна обућа.

Сл. 11
Породица
Јевтић,
Липе, 1945.
Сл. 12 Драгина
Стокић (десно),
Удовице, 1955.
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За литургију и друга окупљања у црквеној порти облачила се народна
ношња, али су одевни предмети били старије, предратне израде. У готово свим местима се од краја шездесетих година срећу крзнени капути и
бунде конфекцијске израде.
Седамдесете године XX века представљају прекретницу, јер се после
таласа индустријализације сви одевни предмети народне ношње изобичавају, а њихова израда ограничава на потребе културно-уметничких
друштава, какво је удружење „Срма“ из Друговца, које и данас израђује
рукотворине на традиционални начин. Из одеће младе на венчању такође су нестали одевни предмети „наслеђени“ од претходних генерација
и накит карактеристичан за сеоску ношњу, као што је ниска дуката, али
се до данас одржао обичај венчавања у белом и коришћење породичног
накита када не постоји могућност да се за младу набави накит посебно за ту прилику. Мноштво породичних фотографија сведочи о начину одевања у свечаним приликама, као и у свакодневном животу. Ручна
израда одеће код самоуких или професионалних кројача је до почетка
осамдесетих година посведочена на многим фотографијама, као и изјавама казивача, али је видно смањивана, како је време више одмицало ка
деведесетим, током којих је коначно замрла.

П
Традиционална народна ношња мушкараца је у смедеревском крају, судећи по сачуваним породичним фотографијама и понеком сведочанству казивача, у XX веку такође била под јаким утицајем градског
начина одевања. У првој половини XX века ношена је одећа од сукна
домаће израде, од којег су бројне абаџије и терзије шиле гуњеве, као и
јелеке, антерије (прслук без рукава или са њима, Врбовац; са рукавима,
Осипаоница) и фермене, испод којих су биле ношене кошуље од ланеног или памучног платна домаће израде, такође машински шивене.
Горњи одевни предмети су израђивани и од куповне чохе, за познате купце, по претходно узетој мери, или за продају на пијацама и вашарима. У Осипаоници, у којој је занатство било изузетно развијено,
абаџије су биле специјализоване за израду одеће од сукна, а терзије за
украшавање гајтаном, док се у другим селима та разлика изгубила, на
пример у Вранову. Оваква одећа за мушкарце се набављала за свечане
прилике, свако је имао по једно, ретко два одела (Водањ). Према казивачу Јовану Јовановићу из Михајловца, до Првог светског рата су се
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носиле чакшире са туром, које су после тога замениле бриџ панталоне.
Наиме, од српско-турских ратова (1886–1887 и 1887–1888), за које је из
смедеревског округа мобилисано преко 20.000 војно способних људи,11
највише из селâ, створени су услови да преовлада утицај војничке униформе. Четврт века касније, велики број становника овог краја је мобилисан за балканске ратове, а непосредно затим и за борбу у Првом
светском рату. Забележен је податак да је из Удовица у рат кренуло 300
од 605 мушкараца, колико их је забележено према претходном попису
становништва.12 Постојећи култ предака, одржан до времена овог теренског истраживања, допринео је да се изгради изразито позитиван
став према том ратничком и војничком наслеђу. Поштовање ратних
ветерана у Краљевини је оснажило престиж војне униформе и учинило
да ти одевни предмети буду копирани за цивилну одећу. У Михајловцу
је забележено да је Милутин Ракић, ветеран балканских ратова, добио на дар од краља Александра Карађорђевића13 одећу која је касније
била модерна у селу: гуњ од сукна са разрезаним ревером, кошуљу без
колира и шињел, а из одеће градског репертоара и шешир. Најшире
распрострањен одевни предмет преузет из војничке униформе биле
су бриџ панталоне, за које је сваки мајстор имао свој модел ногавице:
више уз ногу, тзв. раван бриџис, носили су у Великој Крсни, Селевцу и
Азањи; затим, постојао је крој са линијом која пада, јако истуреном са
наглим сужавањем, тако да су неки мајстори стављали жицу да држи
линију; такође је био препознатљив и михајловачки модел, средње
широк са правилним полукругом. Шивене су од сукна, штрукса (Сараорци, Радинац), шајака (Мала Крсна) или од чохе, за зиму и за свечане
прилике. У овом крају устаљен назив за тај модел панталона, бриџ или
бриџис, који потиче од енглеског назива за јахаће панталоне breeches,
почео је да се користи између два светска рата као још једна манифестација утицаја градског начина одевања. Тај назив је могао бити усвојен у исто време, тридесетих година XX века, када и назив микада14 за
струкирани горњи одевни предмет дуг до пола бутине, постављени вателином за зиму, од чојице или велура тегет или браон боје (Врбовац,
Сараорци, Мала Крсна). Функционална сличност бриџ панталона са
11 П. Ћуковић, Удовице: од Подгоре до данашњих дана, Удовице, 2006, 110.
12 Исто.
13 Цетиње, 4/16. децембар 1888–9. октобар 1934; краљ од 16. августа 1921.
14 Микадо је назив први пут употребљен за кратак капут који је креирао Пол Поаре
(Paul Poiret) 1923. године, према A. Fukai et al., Fashion: A History from the 18th to the
20th Century, Köln, London, 2002, 429–430.
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раније ношеним чакширама (ширина око кукова, која омогућава велику
слободу покрета и уске ногавице дуж листова, које се тако мање хабају и
оштећују) омогућила је да се задржи традиционална комбинација плетених чарапа од вуне црне боје украшених везеним цветним мотивима,
тзв. чарапама са круном (Водањ), и опанака занатске или, ређе, домаће
израде. Најбогатији домаћини су куповали обућу у граду, ципеле и чизме, али и опанке луксузније израде (Водањ). Мушкарци су на главама
носили шубаре од овчијег крзна, које су израђивали крзнари, кожувари,
као и кожухе кожуце за зиму. Шајкаче су ношене само у Сараорцима и
Друговцу, а од периода између два светска рата по летњем времену су
ношени шешири (Липе, Михајловац, Водањ, Врбовац, Сараорци, Мала
Крсна) и качкети занатске израде. Од другог аксесоара мушкарци су
носили тканице (Липе, Врбовац, Друговац) двоструко шире од оних за
жене, иначе израђене и украшене на исти начин.
Костим са бриџ панталонама је четрдесетих и педесетих година XX
века доживљаван као народна ношња, упркос томе што је у питању била
комбинација старијих одевних предмета из репертоара градске одеће и
војничке униформе, јер је био израђиван код сеоских занатлија и очигледно различит од модне одеће за мушкарце коју су израђивали кројачи у градовима. У том периоду су у Осипаоници израђивана сукнена
одела и гуњеви од чохе на индустријским машинама. Од завршетка Другог светског рата су постепено изобичајени старији одевни предмети,
јелеци, антерије и фермени са гајтанским везом, а заменили су их прслуци и сакои кројени по моделима из градског асортимана, ношени
са кошуљама и, у свечаним приликама, краватама. За мушкарце су се
у том периоду, све до половине седамдесетих година, шили традиционални гуњеви, микаде (Врбовац). За свакодневне послове су уместо тога
ношени плетени прслуци и џемпери, пуловери, домаће израде, касније
од куповног плетива или индустријске израде (Друговац). У Липама се
до краја педесетих носило свечано народно одело за игранке, свадбе и
прославе, а бриџ панталоне су ношене до почетка седамдесетих година;
старији мушкарци у Ландолу су носили сукнено одело, а млађи бриџ
панталоне и опанке, што је сматрано естетски вредним, према изјави
казивача: „Носио је лепо“. Ношња са бриџ панталонама од штрукса и
опанцима је постепено изобичајена већ од почетка педесетих до почетка шездесетих година (Радинац), али су старији мушкарци често носили
бриџ панталоне до краја седамдесетих година XX века (Водањ).
Када је обућа у питању, опанци и чизме од гуме индустријске израде брзо су прихваћени у већини села у околини Смедерева пре свега

203

М

М. М

зато што се не хаба као обућа од коже
и много се лакше одржава због тога
што је непромочива, па опрана само
водом, без сушења и додатног третирања, изгледа као да није коришћена. Од
почетка педесетих година и интензивирања производње обуће у фабрикама
„Југопластика“ у Сплиту (1952) и „Тигар“
у Пироту (1959), гумена обућа је постала
како помодна и престижна, тако и приступачна по количини која је допремана
до локалних продавница. Својеврсни
изузетак представља Бадљевица, у којој
су грађени опанци занатске израде задржали престиж, те су ношени у свечаним
приликама, док је гумена обућа ношена
за свакодневне послове и пољске радове.
Изобичавање бриџ панаталона и
њихова замена дус панаталонама трајали су од почетка шездесетих до краја седамдесетих година XX века, што
представља веома дуг период опстанка
једног одевног предмета традиционалног по својој природи упркос снажном
утицају градске моде. Та смена је прво
захватила села у близини Смедерева
и уз трасу железничке пруге где је, по
мишљењу казивача, било највише запослених радника који су се навикли на
дус панталоне носећи радне униформе.

З

Сл. 13 Породична фотографија
Томе Живојиновића,
Осипаоница, 1920–1940.

Сл. 14 Љубомир Станојевић
(у средини), Томислав Гајић
(десно) и друг, Липе, 1948.

Особености културе одевања у насељима смедеревске општине у XX
веку су у првом реду, последица присуства развијених заната у вези са
израдом одеће и обуће, неодвојиво повезаних са дубоко укорењеном
традицијом израде тканина и одевних предмета у домаћој радиности.
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Наиме, од почетка XX века домаћинства
су користила одећу у чијој су изради
учествовале занатлије, како у изради
материјала, (дрндари, млинари са ваљаоницама, сукнари), тако и у изради готове одеће од материјала произведених
у домаћој радиности или индустријски
(абаџије, ћурчије, опанчари). Близина
градова (Смедерево, Пожаревац, Београд) омогућавала је савремено занатско образовање током целог XX века.
Својеврсна еманципација жена у оближњем Банату допринела је да занатске
вештине кројења и шивења буду широко распрострањене међу женама у целој
овој области, често као значајан извор
Сл. 15 Микаило Миловановић,
прихода, а не само начин постизања
Радинац, 1965–1970. године
уштеде или превазилажења оскудице.
Опстајање, односно замирање кројачке
традиције у овом крају представља заправо показатељ слабог, а касније све
снажнијег развоја конфекцијске производње одеће у другој половини XX
века. У том смислу, осим два светска
рата, седамдесете године представљају
прекретницу у начину одевања у целом
смедеревском крају, а и шире. Незаустављив утицај градског начина одевања
је на различит начин утицао на одевање жена, с једне, и мушкараца, с друге
стране. Када је у питању одевање жена,
традицијом више везано за домаћу раСл. 16 Момци и девојке,
диност, утицај града је доприносио разМихајловац, 1960–1965. године
новрсности одевних предмета. Што се
пак тиче одевања мушког дела становништва, утицај градског одевања,
посебно војне униформе, учинио је да оно буде у великој мери уједначено и доживљено као естетски високо вредно и аутентично. Одевни
предмет који представља ту особеност су бриџ панталоне, необични и
последњи изданак традиционалног одевања у смедеревском крају.

205

М

М. М

Л
Бурсаћ, М. (ур.), Општина Смедерево, Српска академија наука и уметности, Географски институт „Јован Цвијић“, Београд, 1992, 104–112.
Vojinović, Đuro. „Tačkice i drugi bonovi od 1944. godine“, Dinar 26, 2006, 53–54.
Војчић, В. (ур.). Мала историја: Сто педесет година основне школе „Херој Света Младеновић“,Сараорци, Основна школа „Херој Света Младеновић“, „Наш глас“, Сараорци, 1986, 21–22.
Глас Подунавља, 1–7,1928–1934.
Гроцка, Београд. (© 2013) Србија у срцу. Преузето 28. децембра 2014. са http://www.
srbijanac.rs/gradovi/grocka.html
Dilber, N. (ur.). Propisi o dodacima na decu, novčanoj nadoknadi i o stipendijama, Službeni
list FNRJ, Beograd, 1951, 92–107
Милетић, Гордана. „Резултати рекогносцирања сеоских насеља смедеревске општине
– обичаји животног циклуса“, Гласник Етнографског музеја у Београду 71, 2007,
89–112.
Симоновић-Мандић, Светлана. „Одевање у грађанским породицама Смедерева у другој половини XIX и првој половини XX века“, Смедеревски зборник 4, 2013, 71–90.
Ћуковић, Петар Б. Удовице: од Подгоре до данашњих дана, Петар Б. Ћуковић, Удовице,
2006, 110.
Fukai, Akiko et al. Fashion: A History from the 18th to the 20th Century, Köln, London,
Taschen, 2002, 429–430.

К
– Ландол: Душица (Николић) Јеремић (Ландол, 1940–), од 1957. г. супруга Живадина,
кројача (1934–); Косара (Младеновић) Јеремић, (Ландол, 1928–).
– Друговац: Бранка Тодоровић (Друговац, 1947–), члан Удружења „Срма“ из Друговца;
Љиљана Пантић (Друговац, 1957–), секретар школе; Душан (1930–) и Јелена (Бркић) (1933–) Радојковић; Добрила (Спасић) Бркић, Велика Крсна (Јеленина мајка), Божидар Бркић, Друговац (Јеленин отац); Милосав Илић, директор школе
у Друговцу.
– Бадљевица: Анка (Ранковић) Ивковић (Бадљевица, 1946–) и Мирослав Ивковић
(1943–), Миланка (Вићовац) Ивановић (Велика Крсна, 1937–) и њен супруг (од
1955. године) Томислав Ивановић (1937–); Радмила (Гајичић) Ранковић (Бадљевица, 1934–), кројачица у Бадљевици и њен муж (од 1954. године) Радиша Ранковић (Дражањ, Гроцка).
– Врбовац: Добрила Петковић (Луњевац, 1940–), Милина Антић, шеф месне канцеларије; Голуб Младеновић (Врбовац); Љиљана (Стојковић) Марић (Живковац,
Гроцка, 1948–) и њен супруг Милорад; Радмила (Пириватрић) Марић (Луњевац,
1920–); Мирољуб Павловић, кројач (Врбовац, 1939–) и његова супруга Драгица
(Врбовац, 1947–).
– Осипаоница: Миланка Јаковљевић (Осипаоница, 1931–), Радомир Живковић (Осипаоница, 1933–) и његова супруга (од 1950. гоидне) Радмила (Гечић) Стевановић (1932–); проф. др Првослав Марковић, неуропсихијатар, син Даринке Даре
Марковић (1920–2004), познате кројачице; Тома Живојиновић (1934–) и његова
супруга (од марта 1967) Мирјана (Милојевић) Живојиновић (Осипаоница, 1932–
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); у тзв. Новом насељу у Осипаоници: Љубомир Јовановић (Станишор, 1946–)
и његова супруга Милева (Милић) Јовановић (Горње Кусце, Гњилан, 1946–),
Мирјана Николић (Темска, Пирот) и њен супруг (од1972. г.) Василије Николић
(Топли До).
– Сараорци: Митић Драгољуб (Сараорци, 1930–), Слободан Лазић (Сараорци, 1952–),
Стеван Милосављевић (Сараорци,1938–), кројач, син Владимира Милосављевића, кројача (1912–1986), Радмила (Живковић) Станојевић (Лозовик, 1920), Драгољуб Матић (Сараорци, 1923).
– Мала Крсна: Живорад Станојловић (Мала Крсна, 1931–) и његова супруга (од 1950. г.)
Анка (Митковић) Станојевић, (Мала Крсна, 1934–).
– Липе: Радомир (Раде) Јовановић (Липе, заселак Врљак, 1951–), Србин цинцарског порекла, из Водна у околини Ларисе, досељени почетком 19. века; Живота Павловић (Липе, 1931–) и његова супруга Мирослава (Стојаковић) Павловић (Липе,
1935–), Миодраг Живковић (Липе, 1940–); Миланка (Станојевић) Павловић
(Липе, заселак Вис, 1955–) и њен супруг Драган Павловић (Колари, 1948–) живели у Коларима, од септембра 2009. у Липама.
– Вучак: Живомир Живојиновић (Вучак, 1944–) и син Зоран Живојиновић (Вучак, 1967–
), два века раније досељени из околине Смедеревске Паланке и Наталинаца;
Чеда и Радмила Радуловић, досељени с Косова и Метохије од 1980. године.
– Радинац (некада Павловац): Славиша Јовановић (Радинац, 1962–), Ивана Николић
(Радинац, 1977–), Олгица Јовановић (Радинац, 1957–), запослени у Месној канцеларији; Миодраг (Миле) Накарић (Радинац, 1936–), поштар; Јаворка (Јевтић)
Миловановић (Липе, 1923–), Радмила (Станисављевић) Станисављевић (Липе,
1934–), Верица (Ђорђевић) Јовановић, (Доња Будрига, Гњилане, 1950–), досељени у Радинац 1981. године.
– Враново: Славица Николић (Враново, 1959–), Живорад Пантић (Враново, 1937–) и његова супруга (од 1959. г.) Јелица Пантић (Поникве, Голубац); Евица (Митровић)
Васић (Враново, 1956–), унука Живана Митровића (1900–1987), првог фотографа
у Вранову; Живорад (1940–) и Станојка (1938–) Васић, из Стрелица, Косовска
Каменица, досељени у Враново 1963. године.
– Водањ: Радмила (Минић) Вељовић (Водањ, 1926–), њена снаха Драгослава (Томић)
Вељовић (Водањ, 1948–), Живадин Божић (Водањ, 1929–) и његова супруга Миланка (Ђорђевић) Божић, (Водањ, 1933), Слободан Божић (Водањ, 1952–) и супруга Зорица, Радослав Костић (Водањ, 1943–).
– Михајловац: Живка (Пантелић) Спасић, (Крњево, 1954–), супруга Радомира Спасића (Михајловац, 1952–) кафеџије изМихајловца, Божица (Степановић) Спасић
(Осипаоница, 1927–), Љиљана Мишковић, (Михајловац, 1954–), Радисав Лукић,
(Михајловац, 1950–), Јован Јовановић, (Михајловац, 1946–) и његова мајка Љубинка (Радојевић) Јовановић, (Друговац, 1923–).
– Удовице: Цветко Цветковић, (Удовице, 1946–), Милан Стокић (Удовице, 1958–), његова мајка Зорица (Милошевић) Стокић (Удовице, 1935–), Миланов отац Предраг
Стокић (1935–) и деда Живота Стокић (1915–); супруга Соња (Вучетић) Стокић
(Беране, Црна Гора, 1960–), кћи Маја Стокић (1989–).
– Колари: чланови породица Стаменковић и Димитријевић.
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Summary
Mirjana M. Menković

Development of Crafts and Impact
of the Tailoring Crafts on Changes in
Dressing of the Rural Population
in the Municipality of Smederevo u XX Century
This paper is a result of the field research conducted during the 2008-2010
period, within the project “Ethnological Study of Smederevo Municipality
settlements”, organized by the Ethnographic Museum in Belgrade and the
Museum in Smederevo. Field research included 70 respondents from 15
of the 27 villages in the municipality of Smederevo. Applied techniques
were interview, observation, audio clips and photography. Interviews were
conducted with representatives of both sexes aged between 23 and 90 years,
mostly from indigenous families, as well as with several representatives
of immigrants from Pirot, Leskovac and Kosovo and Metohija. Features
of dress culture in Smederevo municipality settlements in the twentieth
century were strongly developed crafts in connection with the development
of apparel and footwear, inextricably linked with deep-rooted tradition of
making textiles and clothing in the domestic manufacture, impacts of nearby
towns (Smederevo, Požarevac, Belgrade), as well as Banat, where it has been
developed a different culture. Research has allowed, aside from extensive
collection of documentary material, noticing the relationship between
tradition and development of tailor ready-made clothing production in
the second half of the twentieth century. In addition to the two World
Wars, 1970’s are a milestone in the way of dressing in Smederevo area, and
beyond. When it comes to clothing of women, who were by tradition more
related to the domestic manufacture, the impact of the city contributed to
the variety of dressing items. As for the clothing of the male population, the
impact of urban clothing, especially military uniforms, made it so that it is
largely seen as a uniform, aesthetically highly valuable and authentic. The
garment that represents the characteristic are the bridge pants.
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