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СРПСКА СРЕМСКА ношњА

Апстракт: Прича о српској сремској ношњи је прича о моди, иден-
титету и настанку једног националног костима. Она је била креација која 
је настала залагањем чланица Кола српских сестара из Старе Пазове, 
са циљем да се обнови сеоска ношња у Срему, те да се она затим врати 
међу српско сеоско женско становништво и постане поново део његове 
традиције. Циљ овога рада је да се реконструише настанак ове идеје, као и 
њене касније материјализације и реализације кроз пропагандну делатност 
чланица Кола. Феномен је, захваљујући извештајима из Вардара, гласила 
Кола српских сестара, тачно датован у 1929. годину, као годину настанка. 
Такође се показало да идеја о обнављању српске женске ношње у Срему 
има своју предисторију, која сеже у крај 19. века. Кроз анализу текстова из 
Вардара и доступних докумената, у тексту се прате два правца деловања 
пазовачког Кола на ширењу и употреби сремске ношње – појављивање 
у ношњи на званичним манифестцијама и употреба ношње у школском 
систему. На крају је извршена анализа делова ношње с обзиром на крој, 
материјале и украсе, како би се утврдио начин њеног обликовања.

Кључне речи: сремска ношња, Коло српских сестара, Стара Пазова, 
ношња, национални костим, годишњак Вардар.

У лето 2010. године посетио ме је у Музеју Војводине један од љубитеља 
народних ношњи из Старе Пазове, са званичном молбом да му се омогући 
приступ збирци српских народних ношњи из Срема. Посебно га је занимао 
комплет ношње из Старе Пазове. У инвентарним картонима стоји да је ком-
плет израђен „према узорку који се налази у Етнографском музеју у Београ-
ду 1933. године“. Ја сам од раније знала да је ова ношња некако везана за 
деловање Кола српских сестара, а распитујући се у Етнографском музеју, 
добила сам одговор да они не знају ништа о томе. 
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Приликом мог сусрета са већ поменутим љубитељем народне традиције 
и активним чланом фолклорног друштва из Старе Пазове Миливојем 
Ковачевићем, дошло је до сучељавања два данас присутна схватања „ориги-
налности“ народне традиције. Колегиница Братислава Идвореан Стефановић 
и ја покушавале смо да објаснимо Миливоју како је ношња којом је тако 
одушевљен ипак производ активности једне званичне институције, са 
циљем да се обнови већ одавно посустала одевна култура, у сврхе које су 
имале помало политичку конотацију. Миливоје је, са своје стране, инсиси-
трао да је то у сваком случају оригинална ношња Сремица, јер је настала 
према узорцима које су чланице Кола пронашле на терену. Обе стране су 
се (ми музеалци и Миливоје као љубитељ) полуувређено повукле из даље 
расправе, уз Миливојево инсистирање да ће он наћи начина да сам пронађе 
„оригиналну сремачку ношњу“. Овај догађај је на неки начин био пресудан 
и за Миливоја и за мене. Наиме, он је одустао од тржења најстарије ношње и 
одлучио да напише књигу о Колу српских сестара у Старој Пазови, а ја сам 
сматрала да је потребно да разрешим проблем српске сремске ношње и да, 
колико је могуће, објасним овај феномен користећи савремене етнолошке 
и антрополошке приступе проучавању одевне културе. У Збирци народних 
ношњи и одевања Етнолошког одељења Музеја Војводине ускоро сам ут-
врдила да постоје још два комплета који улазе у категорију српске сремске 
ношње.

о називу 

Српска сремска ношња је била креација која је настала залагањем чла-
ница Кола српских сестара из Старе Пазове, с циљем да се обнови сеоска 
ношња у Срему, те да се она затим врати међу српско сеоско женско станов-
ништво и постане поново део његове традиције. Захваљујући извештајима из 
Вардара, гласила Кола српских сестара, знамо се промоција ношње догодила 
крајем 1929. године, дакле, непосредно након објављивања шестојануарске 
диктатуре. Ношња је била у „употреби“ највише у Старој Пазови и њеној 
околини, мада се активним ангажовањем чланица Кола феномен ширио и ка 
осталим урбаним центрима у Срему (Сремска Митровица, Рума, Шид), али 
и селима, углавном кроз школски систем. Гашењем Кола српских сестара 
као организације, 1942. године, пазовачка сремска ношња пада у заборав.

У наслову рада, као и у самом тексту, користим термин српска срем-
ска ношња или само сремска ношња, јер то термин које су чланице пазо-
вачког Кола српских сестара користиле да означе своју креацију. Такође, у 
извештају који даје београдско Коло, сремска ношња се назива стари жен-
ски народни костим из Срема (Вардар 1931, 4). 



25СРПСКА СРЕМСКА НОШЊА

Ова разлика између синтагми народна ношња и народни костим уводи 
нас у терминолошку проблематику, присутну и у знатној мери разрешену 
у савременој етнолошкој и антрополошкој литератури везаној за феномен 
одевања. Значење оба појма јасно се разграничава. У нашој литератури је 
изложен расправи појам народна ношња, односно национални костим. У 
суштини, сматра се да појам народне ношње потиче из романтичарског ре-
пертоара 19. века и да означава одећу искључиво руралног становништва, 
али виђену кроз романтичарску идеализацију, или како Ј. Кале примећује: 
„Идеологија романтизма је ношњу чврсто свезала за народ“ (Kale 2009, 38). 

Због овога је у данашње време све више у употреби појам традиционал-
на одећа, под којим се подразумева одело, свакодневно и свечано, које је 
сеоско и урбано становништво нижих класа носило у прошлости, и које 
је имало значајну функцију у невербалној комуникацији заједнице.1 Појам 
народни или национални костим спада у врсту одевања која излази из сва-
кодневне друштвене улоге или активности њеног носиоца, те под овом 
појмом треба подразумевати сценски костим, одећу намењену фолклорним 
и другим фестивалима, ритуалима и церемонијама (Roach-Higgins 2003, 11). 
Неоспорно ће се даље показати да сремска ношња спада у домен костима, 
али сам сматрала да назив који су саме његове креаторке за њега одредиле 
представља саставни део читавог феномена, те сам га стога користила у 
свом тексту.

Коло српских сестара из Старе Пазове  
и историја српске сремске ношње

Коло српских сестара из Старе Пазове настало је на традицијама добро 
познате женске Добротворне задруге Српкиња, која је удруживала велики 
број припадница српске женске елите у Аустроугарској монархији крајем 
19. и почетком 20. века. Након оснивања Краљевине СХС дешавало се че-
сто да чланице појединих одбора овог удружења одлуче да се припоје Колу 
српских сестара и постану његов део. Ово је био случај и у Старој Пазо-
ви, вароши у јужном Срему, надомак Београда, где је Добротворна задруга 
Српкиња, основана 1904. године, 1923. године пришла Колу српских сеста-
ра. То се десило на иницијативу учитељице, госпођице Вукосаве шимић, 
која је, такође, била и оснивач Добротворне задруге Српкиња у Пазови. Ву-
косава Шимић била је, како ћемо видети, и главни носилац идеје о креирању 
српске сремске ношње. 

1 То је оно што Баузингер назива интерна демонстративна функција, која подразумева 
унутаргрупно показивање различитих друштвених статуса носилаца одеће (Bauzinger 2002).
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Из календара Вардар, гласила које је издавао Главни одбор Кола српских 
сестара, од 1906. до 1941. године (са прекидом од 1914. до 1921), сазнајемо 
да су чланице Кола из Старе Пазове, заиста, биле главне иницијаторке и кре-
аторке сремске ношње. Наиме, на крају сваког броја Вардара штампани су 
извештаји свих одбора Кола широм Краљевине Срба, Хравата и Словенаца 
(од 1929. године – Краљевине Југославије), у којима чланице извештавају о 
свом раду на хумантарним акцијама и о другим активностима, као и о прихо-
дима и расходима у благајни. У Вардару за просту 1931. годину, у извештају 
Кола из Старе Пазове први пут наилазимо на помен српске сремске ношње 
(Вардар 1931, 97–100).

У поменутом броју Вардара, у опширном извештају чланица из Пазо-
ве, сазнајемо да њихово удружење има два веома комплексна и прилично 
амбициозна циља. Наиме, чланице овог удружења желеле су да изграде 
свој Просветни дом. Значајан разлог за изградњу дома било је и оснивање 
женске занатске школе, „у којој би те наше мале сестрице добиле потреб-
но васпитање, научиле се занату и чувању народног веза и лепих народних 
рукотворина, те корисно послужиле себи и својима. Како живимо у месту 
које броји преко 8.000 становника Словака, који имају свој велики дом за 
све њихове могуће просветне институције, које служе искључиво само Сло-
вацима, то се осећа прека потреба, да се нашем српском сељаку, којих нема 
ни пуне 2000, помогне да се просветно подигне на ниво данашњег доба 
(подвукла К. Р.)“ (Вардар 1931, 97).

Осим изградње дома, чланице Кола српских сестара поставиле су себи 
и други важан задатак – оживотворење старе српске сремске народне 
ношње. 

Одбор Кола из Старе Пазове желео је да за своје чланице набави и об-
нови „што вернију стару народну ношњу у Срему“, а да уз то и запосли 
саме сеоске жене на њеној изради, више са циљем да и оне заволе своју ста-
ру рукотворину и да се оживи ово лепо народно обележје, народну ношњу 
свога краја“ (Вардар 1937, 123). И даље – „У овој нашој акцији игра улогу 
још нешто: штедња уз оживљавање домаће радиности. Временом добиће се 
из ње, прерађивањем и усавршавањем, врло угодна, увек лепа, свакидашња 
и практична ношња“. У овом образложењу видимо да су обе горепомену-
те акције (изградња Дома и ношња) у основи имале један циљ – добробит 
Српкиња из нижих друштвених класа у Пазови и околним селима.

Према наводима у Вардару, на иницијативу тадашње председнице 
пазовачког Кола, Вукосаве Шимић, одржана је 12. децембра 1929. године 
конференција којој су присуствовале учитељице основних, средњих и струч-
них школа, као и представнице свих женских организација у Срему.2 Тада 
је одлучено да се у циљу обнове српске сремске ношње предузму следеће 
активности (Вардар 1931, 99):

2 Извештај са ове конференције налази се у Архиву Југославије, Фонд 66, Ф. 2336/2207.
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 – Израда лутака према оригиналним старим примерцима ношњи које 
су сакупљене на терену;

 – Посета Министарсву Просвете ради оцене;
 – На основу тога (чега?) треба започети са пропагандом за оживотво

рење те старе лепе ношње.

Одмах након овога, управа старопазовачког Кола почела је трагати за 
узорцима оригиналне ношње. „Пронашле смо у старијих жена дивне мо-
тиве праве старе сремске народне ношње, које су сељанке саме израђивеле 
највише ткањем... Почеле смо са израдом народних ношњи, те, опет, следећи 
примером наше драге председнице, набавиле смо нас три изасланице вели-
ком муком и осетним издацима народне ношње Српкиња Сремица према 
старим оригиналима, модернизујући их само у ситницама“ (Вардар 1931, 
99). Наводно је највише делова ношње пронађено у селу Добринцима, али 
се помиње и београдски Етнографски музеј, „где су нам љубазно израдили 
у бојама најпрецизнији цртеж за примену у моделу“ (Вардар 1937, 123). На 
основу ових параметара, чланице Кола израдиле су 3 модела на луткама, а 
четврти је израдила госпођа Вукосава Милаковић, учитељица из Кузмина 
(Вардар 1931, 99). 

Следила је посета Министарству Просвете, тачније – начелнику 
Одељења за основну наставу Драгославу ђорђевићу. У Министарству 
је идеја прихваћена са одушевљењем, а чланице делегације су добиле 
инструкције да се преко ученица у основним школама пропагира народна 
ношња код деце, те да се о врбицама и сличним приликама виде сва деца у 
народном оделу (Вардар 1931, 99). 

Вардар из 1937. године у свом главном делу доноси текст у коме се 
наводи да у Пазови и околини већ све учитељице и школска деца имају 
ношњу која је израђена на основу њихових упутстава. „И срећне смо што 
смо је пронашле и вратиле у живот. Успеле смо да се сељанке врате на своју 
ношњу и да њој дају првенство у свечаним приликама, националним и вер-
ским, и на другим приредбама“ (Вардар 1937, 123). На пример, сељанке, 
чланице певачког друштва из Белегиша појављују се у ношњи на својим 
наступима. Чланице Пазовачког Кола свуда се појављују у ношњи, а наро-
чито на Свесловенској забави Главног одбора у Београду, која је централ-
ни догађај за њих. На тим пријемима су чланице пазовачког Кола постале 
препознатљиве управо по својој одећи. 

Популаризација српске сремске ношње

Након што је установљен званичан изглед модела српске сремске ношње, 
почетком 1930. године, чланице пазовачког Кола кренуле су у активну про-
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паганду. Управо су оне саме и увеле овај термин, са идејом да означе своју 
активност на популарисању ношње, и редовно га употребљавају у својим 
извештајима објављиваним у Вардару. Анализом тих текстова, не само Кола 
из Старе Пазове, већ и из Крчедина, а нешто касније и из Руме и Сремске 
Митровице, видимо да је пропаганда текла у два главна правца: 
 • појављивање чланица Кола из Срема у ношњи на различитим зва-

ничним догађајима;
 • пропаганда у школском систему.

Трећи правац деловања, који је с почетка истицан као главни – враћање 
ношње у њене „изворне“ оквире, на село – био је у неку руку занемарен, или 
можда баш није текао онако како се планирало, јер у извештајима добијамо 
штуре информације о томе како су сељанке прихватале „своју“ нову ношњу 
и да ли су учествовале у изради њених делова.

Иако су своју намеру јасно изразиле следећим речима: „Утрле смо пут 
нашим сестрама и срећне смо што их искуством можемо упутити, да исто 
то што ми имамо добију са много мање новца. Наше сељанке ако нам успе, 
у што се чврсто надамо, моћиће за најмањи новац саме откети тако лепа 
одела, која ће им послужити за неколико године својом трајношћу“ (Вар-
дар 1931, 99), у каснијим извештајима оне наводе да своје узорке за изра-
ду ношње шаљу у два-три места (Вардар 1937, 78), али није наведено у 
која. Такође, оне 1934. године извештавају: „Управа је нашла жену која врло 
повољно тка, тако да би све чланице могле без великих трошкова себи обе-
збедити ношњу“ (Вардар 1934, 108). У Извештају за 1936–37. годину наводи 
се да је ове године за друштво набављено: 5 прегача, 3 сукње, 3 оплећка и 4 
јелека (јелена), тако да сада имају 4 потпуне ношње, а остатак за пету је тек 
поручен. Све је поручено од сељанки и коштало је 3.000 динара. Наводи се 
да су чланице Кола своје узорке послале у два места где се израђују (Вардар 
1938, 88).

Чини се да овако штури извештаји говоре о томе да жене са села не 
деле ентузијазам чланица Кола, а неку врсту потврде за ово налазимо у ру-
копису Виде Тричковић-Грбић о народној ношњи у Планини (Фрушка гора), 
која почетком 50-тих година 20. века констатује: „Не постоји данас народно 
одело код нас у Планини као што није постојало већ ни пре 100 година... 
Било је мода у новије време да се виде жене и девојке у ’народној ношњи’. 
Међутим, то није била народна ношња. То су све биле разне комбинације и 
измишљотине понајчешће сеоских учитељица или учитељица ручног рада 
које су желеле да оживе народну ношњу. Та ’народна’одела нису се облачи-
ла сваки дан и није их ни носио народ, већ је то имала понека учитељица 
или нека имућнија девојка на селу. Облачила су се та ’народна’ одела при-
ликом каквих свечаности и забава» (Тричковић-Грбић 1953а).

Као што се види из ових примедби, сремску ношњу носили су углав-
ном припадници елите, тако да делатност пазовачког Кола на обнављању 
ношње можемо посматрати у светлу измишљања и обнављања традиција, 
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којима су елите 19. и 20. века биле толико склоне. Јер, како запажа Хобсбом, 
измишљене традиције 19. и 20. века много мање утичу на приватни живот 
појединаца и супкултурних група него на њихов јавни живот (Hobsbom 2002, 
21). Тако (и после има зато) је потпуно јасно зашто српска сремска ношња 
није ушла у живот просечне српске жене са села, али је зато, бар у периоду 
између два рата, заживела у јавном животу, пре свега на јавним приредбама 
школске деце и кроз одевни кôд пазовачких чланица Кола.

Званичне манифестације

У свом Извештају о раду Кола за 1937–38. годину, чланице из Старе 
Пазове навеле су на којим су се све манифестацијама те године појавиле у 
ношњи: „У Соколској поворци и на јавном часу на Видовданској просла-
ви, на прослави Њ. В. Краља Петра II, 150-годишњици Вука Караџића, на 
школској прослави о Светом Сави и њиховим забавама итд“ (Вардар 1939, 
94). Међутим, највероватније је да се промоција ношње догодила раније, 
на централној манифестацији Кола српских сестара – на Свесловенском 
балу, одржаном у Београду 1930. године. У извештају за 1930–31. годину 
наводи се да је на свесловенским баловима у Београду и Новом Саду срем-
ска ношња добила све симпатије и освојила другу награду (Вардар 1932, 
99). Чланице из сремског села Крчедин такође су биле похваљене за своју 
ношњу на Свесловенском балу одржаном 1932. године (Вардар 1932, 99).

Након успеха постигнутог на свесловенским баловима, сремска 
ношња постаје етаблирана у свету националних костима, те тако постаје 
препознатљив симбол идентитета чланица Кола српских сестара из Ста-
ре Пазове и других сремских места. Тако из извештаја за 1935–36. годи-
ну сазнајемо: „Наше народне ношње које смо пре 6 година почеле себи 
набављати изазивају допадање где год се у њима појавимо. Служе нам као 
свечана одела за све националне прославе... Шаљемо их нашим сестрама 
широм наше драге Отаџбине за њихове свесловенске приредбе уз отште-
ту, коју наше чланице Одбора поклањају друштвеној благајни“ (Вардар 
1937, 78). Сремска ношња је, у ствари, постала тражени артикал на тржиш-
ту националних костима намењених званичним костимираним балским 
догађањима. 

Костимиране забаве, за које су облачени национални костими, биле су 
посебна врста провода у урбаним срединама Краљевине Југославије, мада 
су балови са сличном тематиком били веома популарни још у Краљевини 
Србији (Prošić-Dvornić 2006, 204–205). Костимирање је специфичан еле-
мент широког појма одевања, а подразумева тенденцију да носилац кости-
ма има намеру да сакрије свој лични идентитет (који се обично исказује 
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свакодневним одевањем) ношењем костима, чији је циљ указивање на неку 
другу врсту идентитета (Knific 2009, 102). У том смислу, одевање народне 
ношње, према Б. Книфицу, имало је за циљ формирање обрасца припаднич-
ког одевања, као идентификацијског симбола који је настао из потребе за 
визуелним изражавањем националног. 

Костимирање у народне ношње, без маске, било је специфично за 
српску елиту (у Краљевини Југославији – југословенску), с тим да се прави-
ло о ношењу костима највише односило на жене, док су мушкарци овакве 
догађаје посећивали углавном у балској одећи (Prošić-Dvornić 2006, 204–
205). Мирјана Прошић-Дворнић примећује да оваква врста костимиране 
забаве одступа од оних које су се одржавале широм Медитерана и Средње 
Европе, где је маска била потпуна, те је служила као нека врста друштвеног 
вентила за учеснике бала. М. Прошић овакву појаву објашњава тиме што 
је српска елита представљала онај сегмент друштва који је диктирао усло-
ве његовог развоја и уживао бенефиције његове структуре (Prošić-Dvornić 
2006, 204). 

У овом контексту потребно је посматрати Свесловенски бал, као вео-
ма значајну елитну институцију у Краљевини СХС (касније – Краљевини 
Југославији). Први помен Свесловенског бала који су организовале чланице 
Кола српских сестара у својој централи у Београду јавља се у Вардару за 
1926. годину (Савић 2009, 125). Ово је био важан сезонски догађај у Бео-
граду, коме су присуствовале чланице Кола одевене у ношње из различитих 
крајева Југославије. Балу су присуствовали и чланови владајуће династије 
(краљица Марија и кнегиња Олга, увек обучене у ношње), као и чланови 
дипломатског кора и најотменија београдска публика (Савић 2009, 125). У 
Новом Саду3 су чланице Кола, такође, редовно организовале Свесловен-
ски бал, коме је сваке године присуствовао и актуелни бан Дунавске бано-
вине: „Не треба ни наглашавати од каквог је великог значаја та приредба 
у Новом Саду, где се сваке године приређују забаве народних мањина за 
пропаганду њиховог народног одела“ (Вардар 1940, 56). Одржавање свес-
ловенских костимираних балова је за Коло српских сестара имало као циљ 
– указивање на слогу јужнословенских народа у новој држави, јер иако су 
постојале разлике међу њима, што је симболички изражавала разноликост 
народних ношњи, овакве манифестације показале би да и као тако различи-
ти можемо живети једни с другима. Практично, Коло је преко ових балова 
афирмисало југословенску идеју (Савић н. д. 125). Да је ово био један од 
циљева деловања Кола, показују и речи Делфе Иванић4 објављене у првом 
послератном броју Вардара. Она напомиње да је „међусобно зближавање 
и упознавање наше Отаџбине одлично постигнуће нашег народног идеала, 

3 Свесловенски балови одржавани су у свим већим подружницама Кола у Краљевини 
Југославији.

4 Делфа Иванић (1881–1972) је једна од оснивачица Кола српских сестара и његова пред-
седница од 1922. до1942. године, када је Коло забрањено.
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душевног и стварног уједињења нашег троименог народа“ (Вардар 1921, 
66). У ту сврху, она сматра да је забава, као, на пример, „приређивање ко-
стимираних села и забава с костимима свих наших крајева“ – веома корисна 
(Вардар 1921, 66). 

Креирање сремске ношње у оваквој средини имало је за циљ неговање 
локалног идентитета, који је истицан на костимираним баловима са нацио-
налним костимима, али и на другим званичним манифестацијама. Наиме, 
крај 19. и почетак 20. века Баузингер означава као период у коме ношње 
попримају функцију екстерног шоуа, у коме се пре свега истиче љубав 
према завичају (Bauzinger 2002, 207). Управо преко удружењâ за неговање 
традиције, какво је у једној од својих активности било и Коло српских се-
стара, ношња добија ову нову функцију, другачију од оне у традиционалној 
заједници. Баузингер упозорава да данас, а то се може рећи и за време у 
коме је настала сремска ношња, „када кажемо ношња, углавном не мислимо 
на свакодневну одећу коју носе старији, већ на лепе свечане ношње какве 
и данас служе само за посебне прилике“ (Bauzinger н. д. 169). У том свет-
лу не смемо заборавити на чињеницу на коју нам указују Шкарић (1939, 
78) и, касније, Вида Тричковић (1953, 42–43) – да у Срему већ крајем 19. 
века није било свечане женске ношње, барем не у оном облику који би био 
препознатљив и довољно репрезентативан за потребе демонстративно-
екстерне функције о којој нам Баузингер говори.

ношња у школском систему

У званичном распису Министарства просвете, који је донет неколико ме-
сеци након обраћања пазовачког Кола министру, између осталог се наређује 
учитељима, а нарочито учитељицама, да „4. утичу на своје ученике-це на 
селу да носе само народну ношњу (...) 5. учитељице и саме да носе хаљине 
са применом народних мотива“.5 Након ове званичне одлуке, чини се да је 
активност Кола преко учитељица овде била и најживља. У Вардару се на-
води да је Коло у преписци са учитељицама из Даља, Сусека, Крчедина, 
Илока, Сушака, Војке и Бановаца, као и са пододбором друштва „Кнегиња 
Зорка“ из Платичева. Оне заинтересованима дају „потребна обавештења о 
једнообразној изради сремске ношње, а шаљу и потребне народне шаре. 
Уједно је Коло заинтересовало родитеље омладине женске, те се у великом 
броју израђују народне ношње у школама и на дому“ (Вардар 1932, 99). У 
Сурдуку је учитељица Ружа Миладиновић, заједно са својим ђацима, и за 
себе и за њих израдила једнаке ношње за Врбицу (Вардар 1934, 108).

5 Prosvetni glasnik br. 5, maj 1930. Tačka 96, o. n. br. 35.758.
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Чланице Кола из Крчедина, судећи према извештајима из Вардара,6 биле 
су прилично активне у пропагирању ношње код школске деце, тако да већ 
у извештају за 1930–31. годину видимо да је тамо у ношњи чак 15 одраслих 
и 16 девојчица. Резултат њихових активности је, како саме чланице то виде, 
да нису „одвојене од сељанки, већ смо их лепо пригрлиле у своје коло. С 
обзиром на данашње прилике ми смо овим сасвим задовољне. Потешкоће 
прелазе у заборав када се види успех“ ( Вардар 1939, 93).

У Вардару за 1939. годину, први пут и чланице Кола из Сремске Ми-
тровице помињу да се код њих јавио „покрет за обнову наше живописне 
народне ношње,“ те да су оне тим поводом за Врбицу оденуле седам сиро-
машних ученица (али и шест дечака у соколске униформе) (Вардар 1939, 
93). Следеће године и чланице из Руме у свом извештају јављају да су осно-
вале секцију за ношње, те да пропаганда везана за њих добро иде. Немамо 
података о томе како су активности у овим сремским местима текле даље, 
будући да је Колу српских сестара забрањен рад почетком Другог светског 
рата и припајањем Срема Независној држави Хрватској. 

Иницијативни догађај у креирању српске сремске ношње одиграо се 
крајем 1929. године. Почетком исте године (6. јануара), краљ Александар 
је прогласио диктатуру. Његова диктатура имала је за циљ формирање, у 
идеолошком смислу, јединствене југословенске нације. Школски систем 
је стављен у службу спровођења идеологије југословенског национализ-
ма (Шимуновић-Бешлин, 2007, 210). Посао одгајања нове нације у светлу 
југословенске идеје није био само у домену школства, већ су и многа онов-
ремена женска удружења преузела на себе терет одгоја младих нараштаја 
у духу те идеје (Савић н. д., 124). Наравно, Коло је своје активности усме-
рило пре свега на женску децу, којој је, између осталог, и сремска ношња 
била намењена. Из извештаја у више бројева Вардара, види се да је про-
паганда вршена преко учитељица, а усмерена је понајвише на девојчице у 
основној школи. Чини се логичним објашњењем да је то било стога што је 
за женско дете у то време основношколско образовање било једино загаран-
товано у свим слојевима друштва. Учитељице у Срему су се трудиле да за 
свечане приредбе упараде своје ученице у мале ношње, које су биле знатно 
поједностављене у односу на раскошне примерке које су носиле чланице 
Кола. Међутим, као што и овде видимо, ношња је и у школском систему 
имала искључиво демонстративно-екстерну функцију. 

6 Од самог почетка рада на ношњи, па до 1940, када излази последњи број, оне редовно у 
својим извештајима обавештавају о ношњи.
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Предисторија идеје

Анализирајући часопис Вардар и извештаје које су чланице пазовачког 
Кола објављивале у њему, нисмо добили потпуну слику феномена српске 
сремске ношње. Наиме, показало се да овај феномен има своју предисторију, 
која сеже до прелома векова и много је дубље повезана са економским 
положајем српског руралног становништва у Срему (али и у читавој 
Војводини), односно – са променама које су се десиле у привређивању и 
начину живота које је диктирао капиталистички начин производње, као и са 
припајањем Војне границе 1886. провинцијалу. Ту је, наравно, била кључна 
улога српске елите у Војводини и њеног схватања личне националне дуж-
ности спрам нижих слојева народа (пре свега, сеоског становништва). 

Српкиње и мода

Зачетак идеје о обнављању традиционалне сеоске одеће Српкиња у 
Срему, но видеће се – и у осталим деловима данашње Војводине, налазимо 
још крајем 19. века. Разлог зачињања такве идеје могао би се најсажетије и 
најилустративније описати насловом из једних оновремених новина: Мода 
– наше српско зло и пропаст. 

У овом периоду код српске интелектуалне елите постоји снажан 
просветитељски покрет, који је имао за циљ оснаживање српског сељака. 
У низу монографскох књижица које су објављивали локални пароси по 
војвођанским селима,7 редован одељак је био и онај који говори о узроцима 
пропадања српског сељака, где се уз нерад, расипање о сватовима, даћама 
и свечарству, задуживање, расељавање, парничење, пијанство и поткрадање 
куће редовно појављује одељак о моди, у коме се агитује против ове „опасне 
појаве међу српском ратарском младежи, нарочито женском“. Чак је 1905. 
године парох инђијски Радослав Марковић објавио монографију о моди 

7 Ове књижице малог обима, увек са сличнм садржајем, писали су локални пароси, а из-
давала их је Српска манастирска штампарија у Сремским Карловцима. Марковић, Радослав. 
Православна српска парохија у Инђији крајем 1900. године, 1901; Козобарић, Јован. Право-
славна српска парохија у Илоку крајем 1908 године, 1909; Козобарић, Јован. Православна 
српска парохија у Грку крајем 1910 године, 1911; Араницки, Симеон. Православна српска 
парохија у Старој Пазови, крајем 1911. године, 1912. Такође, у библиотечком фонду Музеја 
Војводине чува се необјављени рукопис протојереја-ставрофора Милоја Араницког (сина 
Симеона Араницког), под називом: Стара Пазова – монографија – прилог за проучавање 
насеља у Војводини (1912–1962) као допуна монографији: Православна српска парохија у 
Старој Пазови крајем године 1911. коју је написао Симеон араницки парох (Ср. Карловци, 
Српска манастирска штампарија – 1912.).
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(Марковић 1905). У суштини, проблем моде и сиромашења сељака про-
влачи се у популарној литератури годинама, где се исте фразе понављају 
по аутоматизму, тако да сличне констатације налазимо и 1923. године у 
књижици намењеној унапређивању живота на селу: „Залуд преко лета трчи 
и ради а кад буде јесен потроши за ту ’модну’ одећу више него што је зарада 
била. То зло, та мода, нарочито код женскиња, прешла је из вароши у села. 
Она и тамо чини пустош: здравље пати, чедност се губи а џеп се празни“ 
(Поповић, 1923, 115). 

Из свих коментара сазнајемо да је мода била нарочита пошаст у време 
свечаних прилика, као што су црквени празници, вашари и слично, када 
се сеоска омладина такмичила у раскоши својих хаљина. Старопазовачки 
прота Араницки у својој монографији запажа колико је свака сеоска девојка 
имала одеће за свечане прилике – купљене и кројене по најновијим модним 
журналима. Висина средстава утрошених на одећу равна је била куповини 
намештаја или сточног фонда. 

Душан Ј. Поповић је појаву и прихватање моде од стране женске 
популације код Срба објаснио променом у функционисању српског сео-
ског друштва, узрокованом распадањем породичне задруге и преласком 
на инокосну породицу (Поповић, Душан 1990/3, 144–148). Ова се појава 
десила у области Војне границе, којој је припадала и Стара Пазова, са 
њеним развојачењем 1886. године. Задруга је била крвна, али и економска 
зајединица, у којој се производило све што је породици било потребно – од 
хране до одеће. Такође, у овом периоду у привређивању долази до преласка 
са сточарства на земљорадњу, а постепено долази и до развоја мануфактур-
не производње и индустрије. Поповић каже следеће: „Све ове промене наше 
жене су дочекале потпуно неспремне. Док су у задрузи биле у подређеном 
положају у породици су водиле главну реч“ (Поповић, Душан н. д. 144). 
Иако су се српске жене кроз читав период постојања задруге у Војној гра-
ници буниле против њеног постојања, испоставило се да се формирањем 
инокосне породице, те преласком на пољопривредну производњу, повећао 
обим тешког посла за жену, те више није било времена за ручну производњу 
одеће. Осим приступа индустријским материјалима, према Д. Поповићу, 
„најпосле, као један од узрока претеране моде треба споменути и некулту-
ру нашег народа, јер је познато да примитивци најлакше напуштају своје 
традиције и лако усвајају новине“ (Исто, 145). Овај прилично суров комен-
тар има своје објашњење, а односи се на низак степен образовања код Срба у 
Аустроугарској монархији. Нарочито је граничарско становништво било на 
веома ниском образовном нивоу, „јер су заостали у интелектуалном развићу, 
а заостали су с тога што не одлазе у младости у школу уред“ (Козобарић 
1911, 30). 

Из оваквих коментара и описа живота некадашњих граничара, а након 
1886. године – само обичних сељака, видимо како је ово становништво тешко 
мењало свој првобитни начин живота, а самим тим се и тешко прилагођавало 
новом друштвеном уређењу, које је било капиталистичко и робноновчано. 
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Старе животне навике, начин становања, исхрана, привређивање били су на 
много нижем нивоу него код становништва тзв. провинцијала, или код при-
падника околних, других националних група. Међутим, оно што се поста-
вило као проблем пред српску интелектуалну елиту у Аустроугарској јесте 
како да се такво становништво приближи идеји националног заједништва. 
Из тог разлога било је некако природно да се женске задруге усмере ка 
решавању проблема са модом код сељанки. У ствари, свесни или несвесни 
циљ деловања женских удружења био је формирање националне свести код 
жена из народа, које су биле важан фактор у васпитању будућих генерација 
национално свесних и савесних Срба.

Почетак 20. века је доба када је код Срба дошло до преласка са тзв. елит-
ног типа национализма на масовни (Екмечић 1989/2, 475). То је значило да 
идеју о јединственој нацији и држави треба из елитних слојева друштва пре-
сликати у ниже слојеве: „Нема масовног типа национализма ако и сељаци 
не учествују у политичким пословима и ако не читају новине“ (Екмечић н. 
д. 476). Ово се остваривало путем новина, читаоница, формирањем разли-
читих друштава, као што су певачка или гимнастичка (Соколско удружење), 
и свакако путем женских организација, као што су Коло српских сестара и 
Добротворна задруга Српкиња у Аустроугарској монархији (Екмечић н. д. 
492). 

Анализирајући даље ову појаву, уочавамо двоструко деловање елите на 
друштвену класу сељака, као најбројнију у Војводини. С једне стране, из-
гледа да је управо српска елита била та која је утицала на опште прихватање 
градског начина одевања од стране сеоских жена. Критика је и овде упућена 
вишим класама на селу – дућанџијама, механџијама и чиновницима, као и 
сеоској интелигенцији, коју чине учитељице, али и нарочито жене учитеља, 
које кроје по најновијим кројевима „швапске лајбове и рекле“ (Prošić-Dvornić 
2006, 277).8 Наводно је управо овај слој становништва утицао на „безазле-
ну сеоску женскињу“ (Исто) да се ухвати у коштац са модним трендовима. 
Овоме се може прикључити и оштра критика Димитрија Руварца упућена 
женским задругама у Војводини, која је објављена 1905. године у Српском 
Сиону (Руварац 1905, 55–56). Наиме, овде је пренет чланак објављен у листу 
Привредник, у коме се критикује праћење модних трендова од стране сео-
ских девојака. Уз тај текст и Д. Руварац даје своје виђење проблема, упутив-
ши критику женским добротворним друштвима која не схватају своју улогу 
на прави начин. Он наводи да српске женске задруге приређују забаве, где 
се и саме чланице такмиче у раскошном одевању, доводећи своје супруж-
нике у новчане неприлике. Зато Руварац предлаже да женске задруге преко 
свог листа отпочну кампању против моде и раскоши, која ће бити усмерена 
ка свим слојевима српског друштва – ратарима, занатлијама, трговцима и 
господи (Руварац н. д. 56).

8 Преузет текст из часописа Домаћица, бр. VII, јули 1897, стр. 202. 
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С друге стране, ту је елита која је национално свесна и савесна, те види 
све могуће узроке због којих нижи српски друштвени слојеви пате. Нарав-
но, један од узрока томе, сматрали су, био је у нестајању традиционалне 
одеће, која је – по њиховом мишљењу – за свечане прилике требало да буде 
„фиксна“ , те је било довољно имати један комплет. Због тога се решење ви-
дело у нечему што је названо народни крој, а који је уочен и код Словакиња 
и Немица у Срему (Араницки 1911) (Марковић 1901). Пошаст моде није 
била у томе што су у употребу ушли материјали фабричке производње, већ у 
томе што је мода нестална и променљива, те захтева редовно мењање цело-
купне гардеробе. Ово је, наравно, било повезано са великим материјалним 
издацима. Управо зато је и био потребан један препознатљив народни крој, 
одевни комплет са стандардним деловима, који би могао бити сашивен и 
од скупоцених материјала, али би се могао носити више година. Тридесет 
година касније, захваљујући ангажовању чланица Кола српских сестара из 
Старе Пазове, тај крој је направљен.

И управо овде видимо везу Кола српских сестара из Старе Пазове са 
покретом за сузбијање моде код Српкиња. То је засигурно била председница 
пазовачког Кола – Вукосава Шимић. Она не само да је оснивач Кола у Пазо-
ви, већ је 1904. године била оснивач женске Добротворне задруге Српкиња. 
Још у свом првом извештају о сремској ношњи, чланице Кола износе да 
је идеју дала њихова председница, која је увидела потребу српског сељака 
да се отргне од материјалних недаћа „у које га женска мода тако рапидно 
уваљује“ (Вардар 1931, 99).

Вукосава Шимић је припадала оном активном делу интелектуалаца 
у Војводини који је радио на „напредку српског народа“. У публикацији 
Српкиња, њено име се налази на списку учитељица и млађих жена које раде 
на јавном пољу (Српкиња 1913, 74). Њену кратку биографију доноси про-
та Араницки у својој монографији о Старој Пазови. Одатле сазнајемо да 
је рођена у Мирковцима, где је завршила основну школу. Вишу учитељску 
школу завршава у Сомбору 1894, а исте године добија посао у Старој Па-
зови, где је, према каснијим подацима, остала до пензије у коју је отишла 
1935. године (Араницки 1911, 49).

Први помен активности Вукосаве Шимић на креирању ношње налази-
мо још код проте Араницког, који у својој популарној књижици наводи по-
датак да су чланице Добротворне задруге Српкиња у Пазови већ 1908. годи-
не имале некакву „народну ношњу“ у којој су се појављивале у званичним 
приликама. Описујући једну забаву у великој дворани хотела „Петровић“, 
он примећује: „Те милина беше погледати велику групу школске и одрасле 
младежи као и већину овдашњих млађих госпођа у живописној народној 
ношњи – нарочито заузимањем В. шимићеве, учитељице (подвукла К. Р.) 
– красним црвеним и љубичастим јелецима у српском платну заодевених“ 
(Араницки н. д. 197). За ово налазимо потврду на фотографији из 1910. го-
дине, где видимо младиће у соколским униформама и девојке у некој врсти 
стилизоване народне ношње. Сличну ношњу налазимо и на фотографији 
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Зорке Јанковић, српске књижевнице, која је објављена у монографији 
Српкиња (Српкиња 1913, 17). 

Из свих ових разлога можемо бити сигурни да је Вукосава Шимић била 
итекако добро упозната са идејама српских интелектуалаца о моди и по-
треби увођења народног кроја, ако ни због чега другог, онда сигурно због 
пријатељства са протом Симеоном Араницким, а касније и са његовим си-
ном Милојем, такође парохом у Пазови. 

обнова старе српске сремске народне ношње  
– материјализација једне идеје

Покрети за обнављање народних ношњи нису ништа изузетно на тлу 
Европе током 19. века и касније. В. Бонифачић констатује један такав 
веома јак импулс у Хрватској тридесетих година 20. века, у коме су уче-
ствовали и веома виђени хрватски етнолози Милован Гаваци и Бранимир 
Братанић (Bonifačić 2008). Чини се да код Срба овај покрет није имао 
тако званичну манифестацију. Саме чланице пазовачког Кола пишу да су 
биле „у београдском Етнографском музеју где су нам љубазно израдили 
у бојама најпрецизнији цртеж за примену у моделу“ (Вардар 1937, 123). 
Документација Етнографског музеја која се чува у Архиву Србије потврди-
ла је преписку између чланица Кола и тадашњег управника Музеја Боривоја 
Дробњаковића, која се одвијала у краћем периоду, од 26. децембра 1929. до 
6. фебруара 1930. године. Из ове преписке сазнајемо да је требало да члани-
це Кола 15. фебруара 1930. године преузму цртеже ношње у Музеју. Која је 
судбина тих цртежа, а поготово како су они изгледали, засад не знамо.

Да бисмо утврдили на који је начин креирана сремска ношња, поћи 
ћемо од запажања Хермана Баузингера. Он сматра да нова ношња настаје 
стилизовањем на основу одређених елемената старе ношње (Bauzinger 2002, 
170). Конкретан пример оваквог начина деловања јесте настанак велшке 
ношње, о коме говори Прис Морган у Хобсбомовом зборнику о измишљању 
традиције. Покретач целог процеса била је извесна леди Лановер, која је 
тридесетих година 19. века створила препознатљив велшки женски нацио-
нални костим: „Године 1834. леди Лановер није имала појма чак ни шта је 
то национална ношња, али је била уверена да треба да постоји ношња која 
ће се разликовати и привлачити уметнике и туристе. У веома кратком року 
она и њени пријатељи су створили хомогенизовану националну ношњу од 
различитих одевних предмета велшких сељанки...“ (Morgan 2002, 120).

Готово сто година касније, и чланице Кола српских сестара из Старе 
Пазове кренуле су истим путем. Ево новинског чланка из оног времена 
који нам о томе сведочи: „У целој држави, у најзабаченијим крајевима, и 
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највећим градовима, примећује се у последње време враћање народа својој 
лепој народној ношњи. Оне велике и брзе промене, које је народна ношња 
добила последњих деценија, знатно су исквариле лепоту и чистоћу у моти-
вима и везу... У Срему је поведена жива акција, да се обнови традиционална 
народна сремска ношња.“9 

Креирање српске сремске ношње – „народни крој“

Како је настао „народни крој“ сремске ношње, можемо сазнати само 
анализом његових делова и поређењем са сличним материјалима из оног 
доба.10 Као што смо могли видети из коментара сремских пароха, циљ је 
био осмишљавање народног кроја, дакле – обликовање костима који ће бити 
препознатљив као локална атракција. Он се састојао из кратког оплећка, 
сукње, која је могла бити од платна или вунена, из јелека са апликацијама од 
срменог гајтана и од прегаче. Неки костими садрже и појас. Остаје питање 
и за будуће истраживање, а то је капица са златовезом, која је констатована 
само као део комплета који поседује Музеј Војводине, а откупљена је од 
чланице Кола српских сестара из Старе Пазове. Слична капица је део ком-
плета ношње Зорке Јечинац, такође чланице Кола из Пазове.11 Посматрајући 
костим као целину, можемо препознати модну силуету из тридесетих годи-
на прошлог века. 

Као можда веома далек узор за креирање ношње могла је послужити 
ношња из Етнографског музеја у Београду, тзв. снаша из Буђановаца, коју 
помиње Мила Обрадовић-Остојић, управитељица Држ. женске занатске 
школе и, како је у новинском чланку назначено, један од најбољих познава-
лаца праве сремске народне ношње. Наиме, она сматра: „Народна ношња је 
историјско дело сваког краја и места, где је уопште постојала, а која се може 
само обновити, а никако – измислити“.12

Посматрајући костиме који су припадали пазовачким чланицама, њихов 
начин израде, уклапање боја и коначан естетски ефекат, добијамо увид у то 
до које мере је овај костим пажљиво осмишљен. Основна боја која је изабра-
на је бордо – тамноцрвена. Варирањем ефеката ткања, бојама и орнаменти-
ком добијен је један потпуно стилски обликован костим. 

9 Срем, информативи недељни лист. Сремска Митровица, 27. мај 1938.
10 Ова анализа је извршена на основу доступних комплета сремске ношње, а најпре на 

основу три комплета која се чувају у Музеју Војводине у Новом Саду.
11 Фотографију сам добила од Миливоја Ковачевића из Старе Пазове, који је у контакту са 

рођацима поменуте чланице Кола.
12 Срем, информативи недељни лист.



39СРПСКА СРЕМСКА НОШЊА

Кошуљаоплећак 

Кошуље у српској сремској ношњи шивене су од тањег белог памуч-
ног платна. Ткање рађено у две нити је из домаће радиности. Оне по свом 
кроју спадају у тип оплећка – кратке кошуље, која дужином допире до бо-
кова. Кројене су по традиционалном узору. Дугих су, релативно уских ру-
кава, који се заједно са станом кошуље набирају око вратног изреза. Ру-
кави су некројени, равни, са убаченим латицама испод пазуха. Одступање 
представљају манжетне украшене уском траком белог ажура, а које нису 
елемент традиционалне женске кошуље. 

Овај крој можемо посматрати двојако – и као израз локалне традиције, 
за шта немамо потврде у рецентном материјалу. Такође, у оваквом кроју ви-
димо сличност са модним трендом који се јавља 30-их година прошлог века 
у Европи и који је познат под називом боемски стил (bohemian styile).13 Еле-
мент овог тренда била је и блуза рустичног назива peasant blause (сељачака 
кошуља), инспирисана сеоским женским кошуљама из Румуније, Пољске и 
других источноевропских земаља.14 На овим кошуљама препознајемо детаљ 
који је необичан на нашим примерцима, а су то манжетне. RadisavljevićFoto 
11, 12

На неким примерцима је овални вратни изрез обрађен црвеним концем, 
тако да је кроз њега провучена пантљика од истог конца којом се кошуља 
стезала око врата. Такође, понеке кошуље су делимично стегнуте код доње 
ивице, слично као и сељачка кошуља на горњој слици (примерак из Ирига у 
Музеју Војводине, инв. бр. 430).

Кошуља-оплећак и сукња увек су украшени једнаким мотивима, који су 
најчешће били црвене боје, али је било и вишебојних.

Сукња 

Платнена сукња

Сви комплети који се чувају у музејима, осим ношње из Старе Пазове 
у Музеју Војводине, у свом саставу имају белу платнену сукњу, украшену 
црвеним орнаментом дуж ивице. Сукње су сашивене из 3 до 4 поле платна, 
и набране су у струку. Имају узак појас који се копча помоћу дугмади. Ду-

13 Овај назив може се тумачити двојако, наиме, термин bohemian односи се на чешки 
сеоски стил, али је временом попримио значење појма који данас именујемо као боемско-
уметнички стил.

14 http://www.wisegeek.com/what-is-a-peasant-blouse.htm
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жина им је до пола листова. Стилски, сукње су шивене тако да издуже си-
луету, како је мода тих тридесетих година налагала. У журналима из 30-их 
саветује се да се сељачка кошуља носи са уском сукњом. У нашој ношњи то 
није случај, а највероватније из тог разлога што је било потребно израдити 
што једноставнији крој, који не захтева веће кројачко умеће. 

Вунена сукња

Вунена сукња исткана од бордо тање вуне ређе се јавља у комплетима 
сремске ношње. Према теренским подацима до којих је дошао Миливоје 
Ковачевић, ове сукње су биле део зимског комплета ношње. Један примерак 
је део ношње из Старе Пазове у Музеју Војводине, а један је део ношње Зор-
ке Јечинац (такође чланице пазовачког Кола), која је у приватном власништ-
ву у Старој Пазови.15 Приликом мојих ранијих истраживања у Етнографском 
музеју у Београду установила сам да се тамо чува неколико примерака ових 
сукања, које нису директно повезане са ношњама Кола српских сестара.16 

Основу ткане структуре сукње чини двобојни растер (Идвореан-
Стефановић 2013, 47), где је основа од црвене, танко упредене вуне претки-
вана црним концем. Ткање је у две нити. Оваквим мешањем боја добијен је 
визуелни ефекат тамноцрвене / бордо боје. Сукње су састављене од четири 
поле тканине. Карактеристично је да су ситно плисиране, осим на предњој 
поли, преко које се опасује прегача. Уз доњу ивицу имају уткану шару од 
разнобојне вуне, која одговара мотиву који се јавља на прегачи. Стилски, 
чини се да ове сукње, као и кошуља, с једне стране, имају порекло у модним 
трендовима 30-их година прошлог века, јер је плисирањем добијена издуже-
на силуета, што обичним набирањем не би било могуће. С друге стране, сам 
крој, где су поле вертикално сашивене, а сукња је у задњем делу плисирана, 
док је предњи део раван и дубоко отворен, што је прилагођено ношењу пре-
гаче, долази из репертоара традиционалне сеоске одеће. Сукња се везује у 
струку помоћу учкура. 

Паралелу са традиционалном одећом у Срему и обликовањем ове сукње 
налазимо у примерку ношње која је 1867. године набављена за Свесловен-
ску изложбу у Москви, а део је комплета девојачке ношње из Буђановаца. Ту 
се налази и отвореноцрвена плисирана сукња, која је уз доњу ивицу украше-
на тракама разних боја (Нишкановић 2005, 77–78). Сличан примерак (инв. 
бр. 34839, стари број 4275) из Буђановаца (набављен 1904. године) налази 
се у Етнографском музеју. Занимљиво је да су боје на овој сукњи каро узор-
ка – црвена и црна. Готово је сигурно да су чланице пазовачког кола дошле 

15 Фотографије ове ношње уступио ми је Миливоје Ковачевић.
16 Захваљујем се колегиници Вери Шарац, која ми је омогућила увид у збирку Панонских 

ношњи у Етнографском музеју. Сукње носе следеће инвентарне бројеве: 3486 (место: Стари 
Бановци), 36992 (место непознато), 34845 (место: Добринци).
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у додир са овим примерком, јер се он налази на списку предмета које је П. 
Ж. Петровић издвојио за њих, а по налогу управника Дробњаковића (Архив 
Србије, дело ЕМ 799/28.12.1929). Ипак, можемо само нагађати јесу ли ове 
боје њих инспирисале за креирање њихове сукње. 

Према подацима до којих је дошао Миливоје Ковачевић17, вунене сукње су 
највероватније биле ексклузивни примерци, које су поседовале само чланице 
пазовачког кола, пре свега зато што је њихова израда била скупља од обичне 
платнене сукње, те је врло вероватно да су оне биле намењене појављивању 
на најсвечанијим зимским балским дешавањима, као што су свесловенски 
или светосавски балови. Такође, на њима примећујемо јединствено стилско 
обликовање са прегачама из комплета који поседује Музеј Војводине и са 
комплетом Зорке Јечинац, који је у приватном власништву.

Прегача

Прегача је била онај елемент сремске ношње који засигурно има порек-
ло у изобичајеној традиционалној одећи Српкиња у Срему. Да су половином 
19. века ношене сличне прегаче, за то налазимо потврду на фотографијама 
из Руског етнографског музеја у Санкт Петербургу, које потичу из шезде-
сетих година 19. века, а на којима су снимљене девојка и млада жена из 
села Буђановци код Руме (Нишкановић 2005). Такође, у Збирци панонских 
ношњи Етнографског музеја у Београду налази се неколико прегача чија је 
орнаментика слична оној на нашим примерцима сремске ношње.18 

Посматрајући расположиви материјал, евидентно је да су прегаче об-
ликоване једнообразно. Углавном су оивичене кратким ресама, у истим 
бојама као и уткани орнамент. Орнамент је увек постављен у хоризонтал-
ним линијама. Мотиви су геометријски и чине их препознатљиве шаре, за 
које Вида Тричковић констатује: „Прегача је ткана или везена према моти-
вима са наших ћилима“ (Тричковић 1953, 47). Она мисли на сремски ћилим, 
који је током 19. века, ангажовањем српске интелектуалне елите, али и ау-
строугарске државе, добио форму препознатљивог фолклористичког моде-
ла (Новаковић 2003, 81).

Техника ткања је специфична по томе што даје ефекат клечања, тра-
диционалне технике ткања српских жена. Међутим, у питању је веш-
то прилагођена примена новијег типа ткања на даску. Овде је, у основи, 

17 Саопштено у усменом разговору вођеном 2012. године.
18 Прегача инв. бр. 34879 из Добринаца код Руме није датована. Прегача инв. бр. 34885 

из Старих Бановаца датована је у 1930. годину, а названа је „на кришке“ због шаре која јој се 
налази у централном делу. Тренутно, руководилац збирке Вера Шарац ради на анализи ових 
прегача.
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рађено једноставно двонитно ткање, с тим што је зев за увођење орнамента 
припремљен помоћу даске.19 Ова врста ткања је једноставнија за извођење 
и не тражи толики ниво прецизности, искуства и времена као клечање 
(Идвореан-Стефановић 2103, 57). Са друге стране, постигнути визуелни 
ефекат је готово исти.

Прегача из српске сремске ношње зато представља прави пример фол-
клоризма – кроз транспоновање традиције из прве руке у нову форму, и то 
коришћењем визуелног ефекта за имитирање традиционалних форми. На-
равно, разрадом основних модела који су дале ношње из Старе Пазове дошло 
је до различитих трансформација мотива. На неки начин, ово је довело и до 
критике коју је 1938. године упутила Мила Остојић-Обрадовић креаторкама 
сремске ношње, посебно се осврћући на проблем орнаментике на прегача-
ма: „Да су наставнице виделе у Београду и Етнографском музеју на Среми-
ци старинску сремску народну ношњу, а нарочито ’кецељу’ (прегачу) не би 
израђивале и себи и ученицама кецеље са шарама из северне Далмације или 
боје слагале управо тако, како се у опште у народном ткању нигде и никад, 
а најмање у Срему радиле нису. Код слагања боја у везу и ткању увек је 
утицао начин живота, материјалне прилике, душевно расположење везиље 
дотичног краја и места, те тако имамо ми у Срему из старина највише лепих 
живих боја...“ (Срем 1938). У ствари, ауторка нам говори о декаденцији коју 
је ношња доживела у својим каснијим фазама.

Јелек 

Кратки плишани јелеци, најчешће бордо боје, украшени срменим 
позамантеријским тракама и шљокицама, ређе срменим гајтаном, по свом 
кроју и начину украшавања не спадају у традиционалне одевне предмете 
у Срему и, уопште, северно од Саве и Дунава. Више је видљива веза са 
шумадијским јелеком, који се и тамо у сеоском одевном репертоару појављује 
тек крајем 19. века. Зову га „срмали јелек“, а најпре је ушао у одевни инвен-
тар невестинске одеће, коју су носиле богатије младе (Јовановић 1979, 82). 

Рудиментарни опис јелека налазимо већ код проте Араницког, који 
у опису претходно поменуте прославе из 1908. године у Старој Пазо-
ви помиње љубичасте и црвене јелеке на чланицама добротворне задруге 
Српкиња (Араницки 1908). Срмени јелек можемо видети и на фотографији 
књижевнице Зорке Јанковић, објављеној у монографији Српкиња 1913. го-
дине (Видети Фото 9). Испод фотографије се наводи да је у питању ношња 
Сремице стара сто година. У ствари, на овом одевном предмету нетипичном 

19 Захваљујем се колегиници Братислави Идвореан-Стефановић, која ми је свесрдно по-
могла у анализи ткања на сремској ношњи.
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за ове крајеве можемо пратити његов кружни ток преузимања. Наиме, срме-
ни јелек долази из оријентално-левантског грађанског одевног инвентара 
(Prošić-Dvornić 2005, 236), из којег бива преузет у сеоски, а затим се по-
ново појављује, наравно – веома поједностављеног украса, у националној 
костимској форми, у коју спада и наша сремска ношња.

Јелеци који су досад констатовани као делови комплета сремске ношње 
углавном су од бордо плиша, а најчешће су украшени гајтанима или злат-
ним шљокицама, док је једино примерак из Сремских Карловаца (Музеј гра-
да Новог Сада, Е. Ст. б. 402) украшен златовезом. 

Појастканица 

Ткани појаси нису, изгледа, били обавезни део ношње. Код три при-
мерка која се чувају у музејима у Војводини видимо приличну разноликост 
– као да сваки има причу за себе. Црвено-црни појас из старопазовачког 
комплета у потпуности је уклопљен са стилским обликовањем целокупне 
ношње, у којој преовлађује тамноцрвена боја. У комплету ношње из Ирига, 
који се чува у Музеју Војводине, а коме иначе недостаје прегача, налази се 
веома дугачак, шири појас, ткан од разнобојне, веома танко упредене вуне. 
Ткање је изведено тако да је добијен каро мотив. Појас је у лошијем стању од 
осталих делова ношње, те тако изгледа да припада старијем одевном слоју и 
вероватно је да је само придодат ношњи као „оригинал“. Интерпретацијом 
српске тробојнице на појасу из Шида (Музеј Срема, Сремска Митровица) 
добијен је препознатљив визуелни симбол идентитета, који нам такође гово-
ри о декаденцији која је настала у ношњи крајем тридесетих година.

Капица

Као и појас, и капица није била обавезан део сремске ношње. На груп-
ним фотографијама често видимо да се носио цвет изнад уха, али и капи-
ца. Капица која је део комплета из Старе Пазове који се налази у Музеју 
Војводине, са друге стране, није усамљена појава. Наиме, у колекцији жен-
ских оглавља Музеја Војводине налази се неколико примерака оваквих и 
слично обликованих капица. Све су датоване у тридесете године 20. века 
и потичу са подручја Срема и Барање (Новаковић 2005, 25). Такође, све су 
припадале женама које су у то време представљале елитни слој друштва – 
учитељицама и професоркама. 
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орнаментика и техника израде 

Прича о орнаментици је једна од најстаријих прича у српској и јужно-
словенској етнологији. Први љубитељи наше народне уметности покушава-
ли су још од краја 19. века да докажу њену оригиналност (Новаковић 2003, 
36). Једна од њихових активности било је и сакупљање народне орнаменти-
ке и бележење техника израде. Циљ ове делатности било је прилагођавање 
орнаментике и њена примена на савремене употребне предмете. Ово је био 
и један од задатака Кола српских сестара, које је почетком двадесетих годи-
на при Главном одбору основало и Секцију за прибирање и обнову домаћих 
везова и ткива, која је имала задатак да прикупља везове и ткања, те да 
их „умножава (...) дајући на израду копије, прибавља материјал за исте, 
распродаје их, приређује с колекцијом изложбе у земљи и на страни“ (Вар-
дар 1922, 123). У једном од извештаја Секције помиње се како су чланице 
размењивале идеје о томе како да се везови са старих предмета примене на 
модерне ствари (Вардар 1929, 138–140).

Управо ово транспоновање мотива и техника израде примењени су при-
ликом креирања сремске ношње. Овај процес је могуће утврдити на орна-
ментици која је примењена на рукавима кошуља и око доње ивице сукања. 
На њима је могуће пратити начин на који је стварана традиција коришћењем 
других извора. Наиме, неколико истоветних шара које су примењене на бе-
лим деловима сремске ношње пронашла сам на популарним разгледница-
ма које је штампало новосадско предузеће „Славија“, вероватно почетком 
тридесетих година. На овим разгледницама приказани су мотиви пренети 
са пешкира који потичу из Срема. Интересантно је да већина примењених 
мотива потиче из збирке Миле Обрадовић-Остојић из Сремске Митрови-
це, која са показала као жесток критичар сремске ношње (Срем 1938). На 
овим разгледницама су штампани орнаменти рађени покрстицом. Такође, 
вишебојни орнамент са кошуље Зорке Јечинац (Фото 10), који налазимо у 
веома сличном облику и на комплету ношње из Платичева, показује изузет-
ну сличност са другом разгледницом коју је издала „Славија“, а на којој је 
репродукован Ћилимац из Срема, из збирке Цвете бингулчеве. 

Осим транспоновања орнаментике, на сремској ношњи су примењени 
и технички савременији и једноставнији начини израде. Наиме, при изради 
орнамената на оригиналним пазовачким ношњама примењена је техника 
ткања на даску, о којој је већ било речи у одељку о прегачама. На другим 
примерцима ношње, међутим, долази до потпуног поједностављења изра-
де, јер се орнамент добија машинским везом. У суштини, ткање на даску 
и машински вез заменили су много спорије ручне технике израде, као што 
је клечано ткање за прегаче, или вез бројањем или по писму за беле делове 
ношње.
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Завршно разматрање

Српска сремска ношња се показала као појава која је у потпуности била 
производ тежњи елите одређеног времена да осмисли и визуелизује свој ло-
кални и национални идентитет. За даља разматрања овог феномена било би 
од значаја пратити какве повратне последице има ово деловање данас. Наи-
ме, иако се чини да је српска сремска ношња била краткотрајан феномен, 
јер је трајала отприлике колико и Коло српских сестара,20 чини се да ће она 
и данас доживети некакав облик свога повратка кроз деловање фолклорних 
друштава и нових љубитеља „традиције“, јер као што је Херман Баузин-
гер констатовао: „За локалног ’неговатеља’ традиције (а то је често неко из 
краја ко се етнологијом бави из хобија) случај је јасан: ’прави’ је обновљен 
стари обичај (у нашем случају ношња, прим К. Р.) и то чак и ако је пренесен 
из суседства“ (Bauzinger 2002, 189).

Српске сремске ношње настале под утицајем  
Кола српских сестара из Старе Пазове у музејима у Србији21

Музеј Војводине

1. Српска сремска ношња из Старе Пазове. 
Откупљена од Олге Иванчевић из Новог Сада.22 Према подацима 

добијеним од власнице, ношња је направљена око 1933. године по узору на 
ношњу која се налази у Етнографском музеју у Београду.

Делови ношње: Оплећак-блуза, инв. бр. 252; Сукња, инв. бр. 249; 
Прслук-јелек, инв. бр. 251; Прегача, инв. бр. 250; Појас-тканица, инв. бр. 
254; Капа, инв. бр. 253.

2. Делови српске сремске ношње из Ирига. 
Делови су откупљени 1949. године од Љубице Ешкив(ч?)евић из Ирига. 

Према подацима из картона, то је ношња с почетка 20. века.
Делови ношње: Оплећак-блуза, инв. бр. 430; Скуте, инв. бр. 431; Прслук-

јелек, инв. бр. 429; Појас-тканица, инв. бр. 432. 

20 Коло је укинуто 1942. године, а у време комунизма није обновљено. Тек од деведесетих 
година прошлог века оно обнавља свој рад.

21 Ово свакако није коначан списак, али је настао у току мога бављења овом темом.
22 Вардар, 1940: 90. Помиње се учитељица Олга Иванчевић, коју је Коло послало на Опле-

нац да запали свећу на гробу Краља Александра I Ујединитеља 7. новембра 1938, поводом 
двадесетогодишњице од ослобођења Старе Пазове.
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3. Дечја женска српска сремска ношња из Сурдука.
Ношњу је носила Споменка Дроњак, која ју је и продала Музеју 

Војводине 1956. године. Комплет је датован у 1930. годину. 
Делови ношње: Оплећак-блуза, инв. бр. 2145; Скуте-сукња, инв. бр. 

2146; Прслук-јелек, инв. бр. 2144; Прегача, инв. бр. 2147.

Музеј Срема у Сремској Митривици

1. Ношња из Шида: У инв. књизи пише да ју је 1935. израдила Вукоса-
ва Тубић, која је 1982. имала 82 године. Откупљена је од Цветанке Тубић из 
Шида. Инв. бр. оплећка 658, сукње 660, кецеље 661, тканице 662. 

2. Ношња из Голубинаца (општина Стара Пазова). Поклон учитељице 
Миле Видовић из Голубинаца, 1997. Ношња је прављена између два рата. 
Кецеља инв. бр. 893, јелек 894, оплећак 895 и скуте 896.

3. Дечја ношња је из Лежимира, рађена за Милицу Дочић око 1938. 
Инв. бр. оплећак 1184, сукња 1185, кецеља 1186. Учитељица на слици је 
Мара Петровић, а своју ношњицу је поклонила Милица Михајловић (рођ. 
Дочић).

Градски музеј у Руми

Комплет чине: Инв. бр. Е 73 – сукња од белог платна, Е 75 – оплећак, Е 
77 – јелек. Комплет је припадао Светлани Новаковић из Руме.

Музеј града Новог Сада, збирка у Ср. Карловцима
Ношња председнице Кола српских сестара из Ср. Карловаца Софијe 

Кнежевић Винеркe. Е. Ст. б. 402 

Етнографски музеј у београду

У Музеју се налазе два комплета за које се сигурно зна да су припадали 
чланицама Кола српских сестара. 

Комплет из непознатог места: према подацима из инвентарног карто-
на, сукњу и оплећак је сама израдила Дара Мандић из Новог Сада, рођена 
1893. године, а умрла 1992. Била је чланица Кола српских сестара. Комплет 
чине: јелек, инв. бр. 37065; сукња инв. бр. 37133; прегача, инв. бр. 37134, и 
оплећак, инв. бр. 37135. 

Ношња из Павловаца код Руме: 43118 – прегача; 43119 – скуте; 43120 
– блуза.

Прегача инв. бр. 36654 припадала је Милени Симоновић, једној од 
виђенијих чланица Кола српских сестара из Старе Пазове.
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Резиме

Рад се бави феноменом Српске сремске ношње, креације коју су чла-
нице Кола српских сестара из Старе Пазове самостално осмислиле и про-
мовисале крајем 1929. године. Праћењем штампе тог времена, првенстве-
но гласила КСС Вардар, те истраживањема архивске грађе реконструисано 
је време настанка као и узроци због којих је дошло до оваквог подухвата. 
Појава је повезана са политичким дешавањима у Краљевини Југославији 
након шестојануарске диктатуре, али и локалним дешавањима у Срему који 
имај своју предисторију још у време Аустро-Угарске монархије. Анализа 
комплета ношњи који се налазе у нашим музејима помогла је да се донекле 
установи начин креирања ношње и утицаји под којима је она добила свој об-
лик. Српска сремска ношња се показала као појава која је у потпуности била 
производ тежњи елите одређеног времена да осмисли и визуализује свој ло-
кални и национални идентитет. За даља разматрања овог феномена било би 
од значаја пратити какве повратне последице има ово деловање данас.
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Katarina Radisavljević

THe SeRbiAn CoSTume oF SRem

Summary

The paper deals with the phenomenon of the Serbian Costume of Srem, designed and pro-
moted by members of the Circle of Serbian Sisters in Stara Pazova late in 1929. Through the study 
of the contemporary press, especially the newsletters of the Circle of Serbian Sisters vardar, and 
archival materials, is was possible to reconstruct the time when this costume was designed and rea-
sons for such a venture. Its emergence was associated with political developments in the Kingdom 
of Yugoslavia after the Dictatorship of january 6, but also with local events in Srem rooted in the 
time of the Austro-Hungarian Monarchy. The analysis of the sets of costumes that can be found in 
Serbian museums has helped us partially establish the design methods and influences under which 
it was shaped. The Serbian Costume of Srem has proved to be entirely a product of the pursuit of an 
elite of a specific period to design and visualize their local and national identity. For further discus-
sion of this phenomenon it would be of importance to trace the feedback effects of these actions in 
the present time.
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