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НА ДА КР СТИЋ

ОДЕ ЛО КАО „ЗА МЕ НА” ЗА ЈУ НА КА*

Се ми о ти ка оде ће у Срем че вој „Зо ни Зам фи ро вој”

Оде ћа је у књи жев но сти, као и у кул ту ри уоп ште, пре вас ход но 
знак. Као кул тур ни фе но мен, за хва љу ју ћи ком плек су кон вен ци ја 
ко је ко но ти ра, она омо гу ћу је од ре ђе не дру штве не од но се, по твр-
ђу је их и по ка зу је њи хо во при хва та ње од стра не за јед ни це. Ње на 
основ на функ ци ја – за шти та те ла у раз ли чи тим кли мат ским усло-
ви ма, као и укра ша ва ње оних ко ји је но се, за др жа на је у свим ета-
па ма ево лу ци је дру штва. Са раз во јем ци ви ли за ци је њо ме се по че ло 
из ра жа ва ти ода кле је по је ди нац, ком ста ле шком сло ју, ко јој кон-
фе си о нал ној и ет нич кој гру пи при па да, ње гов уз раст, пол и сл. У 
раз во ју но шње од ре ђе ног ге о граф ског по ја са јед на ци ви ли за ци ја 
оста ви ла је ви ше тра го ва не го дру га, те су ре ги о нал не раз ли ке у 
ње ном из гле ду по не кад вр ло ве ли ке. Оде ва ње је би ло и ет ноп си-
хич ка и со ци о кул тур на од ред ни ца „чар шиј лиј ског” иден ти те та.1 
Гра ђан ска но шња цен трал но бал кан ске зо не с кра ја XIX ве ка до жи-
ве ла је дуг и бу ран раз вој, рас тр за на из ме ђу тур ско-ори јен тал ног 
и за пад но е вроп ског та ла са ути ца ја, те је обе ле же на из ра зи том хе-
те ро ге но шћу. Ње не спе ци фич но сти са сво јим кул ту ро ло шко-ет но-
ло шким на но си ма зна че ња тран спо но ва ле су се у ре а ли стич ка де ла, 
ко ја су, за рад оства ри ва ња ми ме тич не сли ке све та, па жљи во и 
пре ци зно бе ле жи ла те де та ље, да ју ћи им и ли те рар на зна че ња.

Се ми о ло шка ана ли за оде ће у де ли ма ре а ли стич ких пи са ца 
омо гу ћа ва нам от кри ва ње „го во ра ју на ка о се би”. Основ на функ-
ци ја оде ће у њи ма упра во је ме то ни миј ска ка рак те ри за ци ја ју на ка, 

* Есеј је део ду жег ра да за ко ји је ау тор ка до би ла Бран ко ву на гра ду.
1 О то ме ви ше: Де сан ка Ни ко лић, „’Чар ши ја’ – по че ци ур ба ни за ци је на 

Бал ка ну”, у: Гла сник Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ, књ. XLIV, Бе о град 1995.
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ко ја с јед не стра не под ра зу ме ва њи хо во со ци јал но, ет нич ко, кон-
фе си о нал но, по ли тич ко, род но/пол но про фи ли са ње од но сно ти-
пи за ци ју и, с дру ге стра не, ин ди ви ду а ли за ци ју ко ја се по сти за ла 
ода би ра њем од ре ђе них бо ја, об ли ка, на чи на на ко ји оде ћу но се итд. 
Оде ло ова ко по ста је „за ме на” за ју на ка, чи је упо зна ва ње „пра ти 
пси хо ло шки мо дел упо зна ва ња не по зна тог чо ве ка – пам ти мо ње-
го во име, оде ћу, из глед (ми ни мум ин фор ма ци ја о ли ку), за тим ње-
го во си ту а ци о но ис по ља ва ње, пси хо ло шке ка рак те ри сти ке”.2 За то 
је за ту ма че ње од ве ли ког зна ча ја на чин на ко ји су опи са ни ју на ци 
и њи хо ва оде ћа ка да их на ра тор по пр ви пут уво ди у при чу. У Срем-
че вим де ли ма пре по зна је се ви сок сте пен до ку мен тар но сти и ау тен-
тич но сти у при ка зи ва њу ли ко ва и сре ди на ко ји по ста ју „из во ри 
за про у ча ва ње ет ноп си хич ких ка рак те ри сти ка и мен та ли те та ур ба-
них ма ло гра ђан ских и се о ских па три јар хал них сло је ва”3, те се пра-
вац књи жев но-ет но ло шких про у ча ва ња по твр ђу је као дво сме ран: 
ве зе изе ђу књи жев ног и ет но ло шког дис кур са су ди на мич не и по-
врат не.

Зо на Зам фи ро ва нам је нај пре по зна та из пе сме ко ју пе ва ју 
кал фа и ше грт у ку јун џиј ској ра ди о ни ци у пр вом по гла вљу ро ма на, 
а у ко јој је опе ва на као де вој ка из у зет не ле по те ко ја ма ми уз да хе 
мно го број них обо жа ва ла ца. У пе сми она „пре сву ку је ко шу љу и 
чи чек-ан те ри ју у ба шчу”. Та сли ка про же та је еро ти змом и из ра-
зи то је сен зу ал на, а у ње ној град њи ва жну уло гу има ју два основ на 
одев на пред ме та оног до ба, ко ја су се нај пре обла чи ла, нај бли же 
до те ла. Те ло се у пе сми не по ми ње екс пли цит но, што је са гла сно 
са ре а ли стич ким тен ден ци ја ма да се цен зу ри ше го вор о сфе ри ерот-
ског, али по мо ћу ових ко ма да но шње на ње га се не дво сми сле но 
алу ди ра. Ко шу ља, тј. „сви ле на ри за”, ка ко се на зи ва у пе сми, „[била 
је] глав но жен ско оде ло: ши ро ка, ду га до чла на ка и с ду гим и ши-
ро ким ру ка ви ма. Кро је на је јед но став но, пре ма об ли ку плат на. Ова 
се ко шу ља обла чи ла пре ко гла ве и ле жа ла не по сред но на те лу, па 
је ујед но би ла и ко шу ља и оде ло.”4 Нај пре је би ла ши ве на од обич-
ног до ма ћег па муч ног ма те ри ја ла, али су, са при ма њем тур ске но-
шње, при мље на и њи хо ва плат на, те су ко шу ље по ста ле фи ни је и 
ску по це ни је. Из рез око вра та и ру ка ви би ли су нај че шће оп ши ве-
ни чип ком па стел них бо ја. Сви ла у овој пе сми, по ред ис ти ца ња 

2 Ду шан Ива нић, Дра га на Ву ки ће вић, Ка по е ти ци срп ског ре а ли зма, 
За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2007, 97.

3 Ви до са ва Сто јан че вић, „Сте ван Сре мац о ет ноп си хич ким ка рак те ри-
сти ка ма и мен та ли те ту љу ди на ших кра је ва”, у: Гла сник Ет но граф ског ин сти-
ту та СА НУ, књ. 30, св. 19, Бе о град 1981, 20.

4 Бо сиљ ка Ра до вић, „Жен ска на род на но шња у Ма чви и По це ри ни”, у: 
Гла сник Ет но граф ског му зе ја, књ. 16, Ет но граф ски му зеј, Бе о град 1953, 16.
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ста ту са де вој ке ко ја је но си, има и ли те рар ну уло гу – ка ко је она 
та ња и фи ни ја од па муч ног плат на, по ја ча ва се ути сак сен зу ал но-
сти чи та ве сце не. Ова ко упо тре бље на оде ћа од ли чан је при мер за 
не про пу стљи вост ре а ли зма за по је ди не те ме, о че му ће ка сни је 
би ти ре чи. Ме ђу тим, са ма пе сма има ве о ма ва жну функ ци ју у гра-
ђе њу Зо ни ног ли ка и ни је слу чај но да та на са мом по чет ку ро ма на 
– пе сма ко ја прет хо ди по ја ви ле пе и гор де де вој ке при бли жа ва је 
ти пу де мон ских ле по ти ца.

Од опи са овог уоп ште ног оде ла чи ја се функ ци ја ис цр пљу је 
у цен зу ри са њу ерот ског, за гра ђе ње Зо ни ног ли ка мно го је зна чај-
ни је оно у ко јем је пр ви пут ви ди мо, а ко је је „из ву че но из ње ног 
ор ма ра, а не из не ког дру гог”.5 За раз ли ку од ме та фо рич ког го во ра 
у пе сми ко ја је „и су ви ше по зна та би ла”, а ко ја нам Зо ну пред ста-
вља као нај ве ћу и нај по жељ ни ју ле по ти цу свог до ба, сли ка ју на ки-
ње ка ко про ла зи ни шким со ка ци ма „у оној ње ној зе ле ној атла сној 
бун ди ци и але вим шал ва ри ца ма, ко је су за два-три пр ста ви ри ле 
ис под жу те са тин ске сук њи це са цве ти ћи ма” мно го је кон крет ни ја 
у ње ној со ци јал ној ка рак те ри за ци ји. Кад по ми ње Зо ни ну зе ле ну 
атла сну бун ди цу, Сре мац нај ва ро ват ни је ми сли на ћу рак, ћур че, 
тј. ћурк, гор њи зим ски ка пут по ста вљен и оп ши вен кр зном. 

Ћур ко ви су би ли од чо је и по ста вље ни тах том зва ном јел ма 
или са му ро ви ном, а на зи ва ли су их са мур ли-ћурк и јел ма-ћурк. 
Ћурк је био ду га чак го то во до чла на ка. Обич но је пра вљен од чо је 
бра ун бо је, а би ло их је и зе ле не бо је. (...) Ина че су ћур ко ви би ли 
ве зе ни сви ле ним бик ме том, а по иви ца ма оп то че ни сви ле ним ши-
ри ти ма – тра ка ма уга си те бо је.6 

Овај ко мад оде ће но си ле су ис кљу чи во при пад ни це ви ших дру штве-
них сло је ва, јер је био ве о ма ску по цен. Кро јен је на струк, ру ка ви 
су би ли ши ро ки и ду гач ки, а за коп ча вао се на гру ди ма це лом ду-
жи ном. Зе ле на бо ја у по след њим го ди на ма тур ске вла да ви не и оним 
ко је су усле ди ле на кон осло бо ђе ња би ла је по се бан знак. На и ме, 
но ше ње зе ле не и дру гих све тлих бо ја по пут ру жи ча сте и цр ве не, 
као и ску по це них тур ских ма те ри ја ла по пут сви ле, чо је и, на рав но, 
ве за из ра ђе ног од сре бра и зла та би ло је при ви ле ги ја му сли ман-
ског ста нов ни штва, а хри шћа ни ма је за ко ни ма за бра њи ва но. Услед 
сла бље ња тур ске вла сти кра јем XVI II ве ка и укљу чи ва њем срп-
ског ста нов ни штва у за нат ске, тр го вач ке и дру ге при вред не гра не, 

5 Д. Ива нић, Д. Ву ки ће вић, нав. де ло, 97.
6 Јо ван Ха џи-Ва си ље вић, „Вра њан ска град ска но шња ра ни јих го ди на”, 

Гла сник Ет но граф ског му зе ја, књ. 7, Ет но граф ски му зеј, Бе о град 1932, 19. 



311

ови про пи си све ма ње се по шту ју. Зе ле на бо ја, као и вез и ску по-
це ни ма те ри ја ли, пред са мо осло бо ђе ње по ста ју знак дру штве ног 
из јед на ча ва ња хри шћа на и му сли ма на у ва ро ши ма и по се бан 
ста ту сни сим бол. Жен ска но шња је и ра ни јих го ди на би ла ори јен-
тал ног кро ја, али из ра ђи ва на од до ма ћег плат на. У њој има чи сто 
ори јен тал них одев них елемeната, али и оних ко је су но си ле са мо 
Срп ки ње.

Ис под Зо ни не бун ди це про ви ру ју шал ва ре. Шал ва ре су се обла-
чи ле пре ко ко шу ље и би ле су јед на од основ них ха љи на. У гра ђан-
ску но шњу цен трал но бал кан ске зо не ушле су из тур ске но шње, а 
би ле су ши ро ке и на бра не, те их тре ба раз ли ко ва ти од ди ми ја, ко је 
су би ле знат но уже и ко је су ви ше под се ћа ле на му шке чак ши ре.

Раз ви је не шал ва ре би ле су ши ро ке и по че ти ри, пет и ви ше 
ме та ра, што је за ви си ло од ка кве су ма те ри је. Нај ши ре су се мо гле 
пра ви ти од џан фе за. Шал ва ре су би ле ду гач ке до чла на ка. Но га ви це 
су им па да ле на ци пе ле или ча ра пе у па пу ча ма.7

Чак и на кон осло бо ђе ња хри шћан ке ни су ишле без ску та ла или 
ан те ри је пре ко шал ва ра; би ло је сра мо та да их му шки уку ћа нин 
ви ди са мо у њи ма.

На не ко ли ко го ди на пред осло бо ђе ње Вра ња, и хри шћан ке, 
мла де же не и де вој ке, по че ле су по ку ћи ићи без ску та ла или бо шче, 
али и он да су по шал ва ра ма пре ба ци ва ле бе ја де ре ко је се, ме сто 
по ја са, ве зи ва ло као ма шна са спу ште ним и раз ву че ним кра је ви ма 
по бе дри ма.8 

Та ква сце на опи са на је и код Срем ца: у ку хи њи, ко ја је „ме сто са мо 
за че љад и жен ска ди ју” де вој ке „рас ко мо ће не, са мо у је ле чи ћи ма и 
шал ва ра ма, слу ша ју но во сти из ком ши лу ка.” Пра знич не шал ва ре, 
тзв. „сто јаћ не”, у ка кви ма је при ка за на Зо на ка ко про ми че ули цом 
пра ће на бро ји ним по гле ди ма, ши ве не су од сви ле не ма те ри је ге-
зи је и мо гле су би ти отво ре но пла ве, ли ла или „але ве”, тј. ва тре не, 
цр ве не бо је.

Шал ва ре од ге зи је и џан фе за би ле су ве зе не зла том по но га-
ви ца ма, око џе по ва, спре да по тр бу ху код по чет ка уч кур лу ка, и по 
кр сти ма. Ти су се ве зо ви на мно гим шал ва ра ма у ле пим гра на ма 
са ста ја ли по ко ле ни ма и бе дри ма и на стра ни по но га ви ца ма с оним 

7 Исто, 15.
8 Исто, 16.
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око џе по ва. Ова кве шал ва ре има ле су до ста и злат них гај та на на 
но га ви ца ма, око џе по ва и у сре ди ни оста лих гра на од зла та.9 

Иа ко Сре мац не опи су је ова ко де таљ но Зо ни не шал ва ре, ко је се не 
ви де чи та ве ис под сук ње, на осно ву њи хо ве бо је, ко ја са со бом по-
вла чи и од ре ђе ни тип ма те ри ја ла, мо же се прет по ста ви ти да су оне 
за и ста из гле да ле слич но, а да се ра чу на на ет но ло шко зна ње чи-
та ла ца да их за ми сли баш та квим. Ка да је реч о „жу тој са тин ској 
сук њи са цве ти ћи ма”, нај ве ро ват ни је се ми сли на ску та ло, ко је се 
обла чи ло пре ко ан те ри је.

И ску та ло је би ло од сви ле не ма те ри је. Ши ро ко је ко ли ко да 
по кри је кри ло, а ду гач ко до ис под ко ле на.10 

Но си ле су га са мо хри шћан ке, а у стру ку је при па си ва но сви ле ним 
по ја сом ко ји се на зи ва ба ја де ре.

За ни мљи во је да Сре мац опи су је са мо оне еле мен те Зо ни не 
оде ће ко ји се мо гу ви де ти док она про ла зи ули цом, из о ста вља ју ћи 
у том опи су ко шу љу, је лек, ан те ри ју, као и ба ја де ре и на кит ко ји су 
обла че ни ис под бун де, а ко је је Зо на, као оба ве зне еле мен те но шње 
то га до ба, сва ка ко мо ра ла но си ти. Та ко ђе, из о ста вља и фес и кон-
ду ре, тј. ци пе ле. Опи сав ши са мо ове еле мен те но шње, Сре мац је 
мо ти ви сао и Ма не тов по глед, од ко га му се чи ни ло „да ви ди траг 
њен, ду гу зе ле ну пру гу од бун ди це и жу ту од сук ње и але ву од 
шал ва ра ле пе и по но си те Зо не Зам фи ро ве”. Ова ква Зо ни на оде ћа 
пред ста вља ти пич ну жен ску гра ђан ску но шњу ста ри јег ти па, ко ји 
је био до ми нан тан пре ре фор ми оде ва ња и фор ми ра ња срп ске гра-
ђан ске но шње у па нон ским обла сти ма сре ди ном XIX ве ка, а ко ји 
је пре све га обе ле жен сна жним ори јен тал ним ути ца ји ма. И док је 
срп ска гра ђан ска но шња до жи вља ва ла ве ли ке и бр зе про ме не под 
европ ским ути ца ји ма, пре све га фран цу ским, овај ста ри ји тип жен-
ске гра ђан ске но шње одр жао се у ју жним кра је ви ма Ср би је све до 
пр вих де це ни ја XX ве ка.

Ма не то ва ка рак те ри за ца зи ја оде ћом оства ре на је по мо ћу мно го 
ве ћег бро ја де та ља не го што је био слу чај са Зо ном. То не тре ба 
да из не на ди – Зо нин со ци јал ни ста тус, као ста тус же не у кон тек сту 
па три ја р хал ног дру штва, пред ста вљен је пре све га пре ко ли ка ње-
ног оца, Зам фи ра, пре ко ко га се чак и име ну је. Ње на оде ћа са мо је 
по твр да тог ста ту са, је дан од ни за де та ља ко ји тре ба да нам по ка же 
ње ну ле по ту и из у зет ност. Пред ста ва о ње ном по ло жа ју у дру штву 

9 Исто.
10 Исто, 18.
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гра ди се пре све га пу тем ли ка ста рог чор ба џи је: ње го ве ку ће, по-
кућ ства, има ња, бо гат ства, угле да ко ји је ужи вао код па ша и сл. 
С дру ге стра не, Ма не је гла ва по ро ди це ко ја се со ци јал но из ди же. 
Ње гов отац био је „сре ћан и др зак кри јум чар, пре но сио је со, ба рут, 
књи ге и дру ге по вер љи ве ства ри из Ср би је”, али Ма не по ста је 
„еснаф-чо век”, чи ји је „ду ћан пун, а по руџ би на сва ки дан”; он по-
ста је пред став ник ни шког сред ње имућ ног сло ја, ко ји је на кон осло-
бо ђе ња од Ту ра ка на гло по чео да ја ча и да се, услед по бољ ша ња 
са о бра ћај них и тр го вин ских ве за са ра ни је осло бо ђе ним кра је ви ма 
и са Евро пом, ши ри.11 Сре мац, уво де ћи га у ро ман, ова ко опи су је 
ње го во оде ло и од нос пре ма оде ва њу: 

Већ и по са мој сво јој при ро ди и по за на ту свом ку јун џиј ском 
[био је] па жљив на оде ло. (...) Но сио се ле по и рад ним да ном, а уто-
ли ко леп ше не де љом и пра зни ком. Кад об у че оне ње го ве уске чак-
ши ре ма сли но ве бо је, а на гру ди тан ку жу ту сви ле ну па му кли ју, 
пре ко ње је лек и гуњ че опет ма сли но ве бо је – а све у сил ном гај та ну 
– па се при тег не тра бо лос по ја сом за ко јим му је са хат о ши ро ком 
сре бр ном лан цу, ко ји је Ма не сам из ра дио, а на гла ву кад на кри ви фес, 
шај ка чу или астра ган ску шу ба ру – ка ко већ вре ме зах те ва – ни је би ло 
жен ског че ља де та, ни мла ђег ни ста ри јег, а да за њим не по гле да.12

Уске чак ши ре ка кве Сре мац по ми ње но си ли су мла ђи љу ди и мом ци, 
са мо још ста р ци но си ли су оне ши ро ке.

Из ра ђе не од сук на, за тим ша ја ка, а са свим рет ко и од чо хе за-
тво ре но пла ве бо је, чак ши ре су но ше не ма хом зи ми и по хлад ни јем 
вре ме ну. Ка ко су би ле до ста ши ро ке, у гор њем де лу на бра не, и са 
ши ро ким „ту ром”, на зи ва ли су их „по тур ли је”. Би ло их је ужих 
„по лу у бра них” (са че ти ри „вал те”) и ши рих „убра них” (са де сет 
„вал ти”). И уже и ши ре „по тур ли је”, на пред њој стра ни ис под па са, 
има ле су са стра на два ус прав на отво ра, тзв. „рк ма че”, оп то че не 
цр ним гај та ни ма. Осим „рк ма ча”, гај та ни ма су укра ша ва ни и гор-
њи на бра ни де ло ви чак ши ра, као и но га ви це дуж ша во ва.13 

Ма не то ве уске чак ши ре ма сли но ве бо је би ле су нај ве ро ват ни је од 
сук на. Он, ме ђу тим, има и јед но бо ље пра знич но оде ло, ко је се 

11 О то ме ви ше: На род на кул ту ра Ср ба у XIX и XX ве ку, гру па ау то ра, Ет но-
граф ски му зеј – Чи го ја штам па, Бе о град 2004.

12 Сте ван Сре мац, Зо на Зам фи ро ва, Про све та, Бе о град 1968, 47.
13 Ја сна Бје ла ди но вић, „На род на но шња у ва љев ској Под го ри ни, Ко лу-

ба ри и Там на ви”, у: Гла сник Ет но граф ског му зе ја, књ. 37, Ет но граф ски му зеј, 
Бе о град 1965–1966, 47.



314

по ми ње на ка сни јим стра ни ца ма ро ма на: „чо ха но гу гут ки не бо је 
али исто та ко бо га то иша ра но гај та ни ма.”14 Оде ћа од чо хе би ла је 
ве о ма ску по це на, но си ли су је са мо имућ ни, а би ла је цр не или 
там но пла ве бо је. Овим дру гим, ску по це ни јим и пре фи ње ни јим 
ком пле том све ча них ха љи на по ка зу је се Ма не тво ма те ри јал но 
бо гат ство; ње гов рад и вред но ћа омо гу ћа ва ју му да се би при у шти 
оде ло ка кво су но си ли чор ба џиј ски си но ви. Сма тра се да је укра-
ша ва ње оде ће цр ним ву не ним гај та ни ма трач ко-илир ског по ре кла, 
а та ко ђе је има ло уде ла у по ка зи ва њу ста ту са и бо гат ства – што их 
је на оде лу би ло ви ше, то је оде ло би ло леп ше и, на рав но, ску пље.

„Тан ка жу та сви ле на па му кли ја” је зим ски гор њи део оде ће 
тур ско-ори јен тал ног по ре кла, обла че на је пре ко ко шу ље, а би ла је 
кро је на од тка ни на до ма ће или фа брич ке из ра де, ис пу ње на па му ком 
и про ши ве на. Пре ко ње обла чио се је лек, ко ји је био основ ни крат ки 
гор њи део но шње, он ни је имао ру ка ве, а но шен је то ком чи та ве 
го ди не. Овал но је исе чен на гру ди ма и до пи рао је до по ја са. Гуњ се 
та ко ђе но сио го то во у сва кој при ли ци; то је био сук не ни део гор-
њег оде ла са дру гим ру ка ви ма, а кро јен је или са отво ре ним пред-
ња ци ма или са по ла ма ко је су се пре кла па ле. Био је ду жи не до 
по ја са и укра ша ван је ву не ним гај та ни ма. Тре ба ис та ћи да Ма не 
но си гуњ а не џу бе, ко је је би ло од ли ка чор ба џиј ске но шње. Из ме-
ђу сва ко днев не и пра знич не но шње ни је би ло знат ни је раз ли ке у 
по гле ду еле ле ме на та оде ла, већ се раз ли ко вао ма те ри јал од ко јег 
су они пра вље ни – сва ко днев на оде ћа, но ше на при ра ду, би ла је 
углав ном од сук на бра он бо је, док се за из ра ду све ча не упо тре бља-
ва ла цр на или там но пла ва чо ха. Ме ђу тим, по је ди ни ко ма ди би ли 
су део са мо пра знич ног оде ла. Та кав је нпр. тра бо лос по јас, сви ле-
ни опа сач ко ји при па да но ви јем сло ју тур ско-ори јен тал них одев-
них ути ца ја. У сва ко днев ним при ли ка ма био је за ме њи ван дру гим, 
јед но став ни јим ти по ви ма по ја са. У по јас се увла чио сат, ко ји су но-
си ли са мо при пад ни ци сред ње и ви ше кла се. Ма не тов сат ока чен 
је о сре бр ни ла нац ко ји је сам из ра дио, чи ме се ис ти че и ње го во 
уме ће и спо соб ност, али и по нос соп стве ним ра дом.

Но ше ње ка пе у оно вре ме би ло је оба ве зни део но шње, ка ко 
сва ко днев не та ко и пра знич не. Нај че шће је но шен фес цр ве не бо је, 
са ки ћан ка ма, а мла ди ћи су га го то во увек но си ли на кри вље ног, 
што је у окви ри ма за јед ни це има ло по себ но зна че ње. Оту да се овим 
де та љем оства ру је ка рак те ри за ци ја ју на ка ко ји је пред ста вљен 
као „чап кун”, ло ла, бе кри ја, ве се љак ко ји во ли жи вот и у ње му зна 
да ужи ва, а за ко јим де вој ке уз ди шу. Овај ути сак по ја ча ва се још 
јед ним еле мен том ње го ве но шње:

14 С. Сре мац, нав. де ло, 82.
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Кад је у ко ло до ла зио он да би обла чио јед не ки цо шке плит ке 
ци пе ле са ви со ким шти кла ма, а у сва кој шти кли био је, још кад се 
ципелa гра ди ла, ве што на ме штен по је дан пра по рац. Па кад Ма не 
за и гра и за пле те и за лу па но га ма, зве че они пу сти пра пор ци и сил но 
ди ра ју у ср це све игра чи це.15 

Шај ка ча је че сто но ше на по сле срп ско-тур ског ра та. Пред ста вља ла 
је на ци о нал но обе леж је, те је на ро чи то че сто и ра до но ше на у ме шо-
ви тим на ци о нал ним сре ди на ма. Она је је дан од глав них по ка за те ља 
ет нич ке при пад но сти, али и по ли тич ких ста во ва. Шу ба ру су, та-
ко ђе, мно ги но си ли. Пра вље на је нај че шће од јаг ње ћег кр зна, а но-
ше на је са мо зи ми. Ма не то ва шу ба ра је астра ган ска, тј. од кр зна 
ко је је цр но, сјај но, са ко вр џа вом ву ном и ве о ма ску по це но.

На осно ву ова квог го во ра о ју на ци ма от кри ва нам се да су 
Ма не и Зо на по сво јој ле по ти, мла до сти и из у зет но сти при ли ка 
јед но за дру го, али да ме ђу њи ма по сто ји не пре мо сти ва со ци јал на 
раз ли ка. За ни мљи во је да их обо је упо зна је мо у си ту а ци ја ма у ко-
ји ма ма ме по гле де свих око се бе, иза зи ва ју ћи ди вље ње и уз да хе 
по сма тра ча, а при то ме по сма тра ју и јед но дру го. Оде ћа је, пре ма 
то ме, знак не са мо њи хо ве дру штве не при пад но сти већ и њи хо ве 
фи зич ке ле по те, мла до сти и сна ге. Њи хо во оде ло је, у крај њем ис-
хо ди шту, и ме то ни миј ски знак глав ног су ко ба у Зо ни Зам фи ро вој; 
раз ли ка у со ци јал ном ста ле жу из ме ђу дво је мла дих ко ји се во ле 
и ко ји ма је оне мо гу ће но оства ре ње те љу ба ви обе ле же на је опо ни-
ра њем Ма не то вог пра знич ног и сва ко днев ног оде ла ко је но си при 
ра ду, а ко је се у ро ма ну им пли цит но по ми ње иа ко ни је опи са но, 
и Зо ни ног увек јед на ко све ча ног, го спод ског оде ла као зна ка при-
па да ња оној кла си ко ја не мо ра да ра ди. Та ска као знак те раз ли ке 
из два ја Зо нин ми рис „на јор ган ски па мук”, од ко јег је за пра во 
из ра ђи ва на по сте љи на – Зо на, не ма ју ћи оба ве зе, мо же да ле жи и 
од ма ра се по чи та ве да не, те је та кав њен ми рис знак лук су за и 
го спод ства.

Сре мац по мо ћу оде ће као спо ља шњег зна ка ка рак те ри ше и 
дру ге сво је ју на ке. За ни мљи во је да оде ло чор ба џи-Зам фи ра ни је 
опи са но све до пред сам крај ро ма на, ка да он кре ће у чар ши ју с 
на ме ром да по се ти Ма не та и са њим по раз го ва ра о же нид би. Ње-
го во бо гат ство и углед опи си ва ни су пре то га пре ко дру гих зна-
ко ва со ци јал ног ста ту са: ку ће чи је дво ри ште из ла зи на са му пор ту 
цр кве, рас ко шним по кућ ством, има њем, број ном по слу гом, по ли-
тич ким и дру штве ним ути ца јем код па ша ко је су се то ком го ди на 
сме њи ва ле у Ни шу, па и ути ца јем у са мом Стам бо лу. Чак и у овој 

15 Исто, 48.
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сце ни опис Зам фи ро вог оде ла вр ло је са жет – Сре мац у ње му ис-
ти че са мо два де та ља: „пан та ло не гу гут ки не бо је” и „ску по це ни 
штап од або но са”. Пан та ло не европ ског кро ја, од што фа цр не или 
там но пла ве бо је по чи њу да се но се пред сам крај XIX ве ка, пре 
све га у Вој во ди ни. Оне пред ста вља ју но ву ета пу у раз во ју оде ва-
ња у Ср би ји16, те ов де има ју уло гу да пот цр та ју Зам фи ро ву укљу-
че ност у оп ште на ци о нал не то ко ве и ве зу са Бе о гра дом, ње го ву 
те жњу за дру штве ним и еко ном ским пре сти жом, и још је дан су 
од по ка за те ља ње го вог угле да и мо ћи. Ове пан та ло не су за Зам фи-
ра пред ста вља ле све ча но оде ло, те је њи хо во обла че ње тог да на 
под ста кло уку ћа не да на слу те „да се до ма ћин кре нуо на вр ло ва-
жан по сао”, чи ме су у ро ма ну до би ле и си жеј ну функ ци ју. Јо ван 
Ха џи- Ва си ље вић ис ти че да у ори јен тал ном све ту ни ко ни је но сио 
штап као украс, те Зам фи ров штап од або но са та ко ђе пред ста вља 
ути цај еле гант ног џен тлмен ског оде ва ња по европ ском мо де лу. 
Шта по ви су то ком XIX ве ка би ли оба ве зан део му шког оде ла у 
Евро пи, а на кон ин ду стриј ске ре во лу ци је по че ли су ма сов но да 
се про из во де.

Ка да је реч о Ма ну ла ћу, оде ло се ја вља пре све га као озна ка 
род ног/пол ног иден ти те та, тј. Ма ну ла ће ве нео д ре ђе не по зи ци је, 
рас тр за не из ме ђу мај ке и оца: „...у ма ха ли за ду го ни су зна ли је ли 
му шко или је жен ско! Јер ка да је с оцем ишао, био је об у чен у плун-
дре; а ка да га је мај ка из во ди ла, пле ла му је кур ја чић и обла чи ла га 
у фу стан чић.” Плун дре је ста ра, го то во за бо ра вље на реч за пан та-
ло не17 ко ја се ко ри сти ла у оно вре ме у Ни шу, а ов де је упо тре бље на 
као основ на озна ка му шког. На су прот то ме, Сре мац се де ми ну ти-
ви ма кур ја чић и фу стан чић иро нич но под сме ху је по тре би Ма ну-
ла ће ве мај ке да од ње га на чи ни де вој чи цу. Ова три пој ма – плун-
дре, кур ја чић и фу стан чић – узи ма ју се као ме то ни миј ска озна ка 
род ног/пол ног иден ти те та. Чи та во Ма ну ла ће во де тињ ство, све до 
ње го ве два на е сте го ди не, ка да мај ка пре ста је да га во ди у ха мам, 
обе ле же но је овом нео д ре ђе ном по зи ци јом. Сре мац је ње го ву ко нач-
ну иден ти фи ка ци ју та ко ђе пред ста вио по мо ћу одев ног пред ме та: 
сат на злат ном лан цу ко ји му отац по кла ња за осам на е сти ро ђен-
дан ко нач на је по твр да ње го ве му шко сти, то је тре ну так у ком се 
„Ма ну лаћ осе тио са свим му шко”. Тај сат исто вре ме но по ста је и 
ка сни ји осло нац ње го вог род ног/пол ног иден ти та – Ма ну лаћ га, 
на и ме, у тре ну ци ма не си гур но сти, кад год „ни је знао шта ће са 
ру ка ма”, ва ди и гле да у ње га. Тре ба на кра ју ис та ћи да је сат чор ба-

16 О то ме ви ше: На род на кул ту ра Ср ба у XIX и XX ве ку. 
17 Ов де се ми сли на деч је пан та ло ни це, а не на што фа не пан та ло не европ-

ског кро ја о ко ји ма је ра ни је би ло ре чи.
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џиј ског си на на злат ном лан цу, за раз ли ку од Ма не то вог ко ји је 
на сре бр ном, чи ме се до дат но под вла чи кла сна раз ли ка из ме ђу 
чор ба џиј ске и еснаф ске сред ње кла се.

По сто је и ју на ци ко ји не ма ју зна чај ни ју уло гу у си жеу ро ма-
на, већ слу же пре вас ход но ми ме тич ком пред ста вља њу што ши рег 
за хва та ствар но сти у ре а ли стич ким де ли ма. Њи хо ва функ ци ја, а 
са мим тим и опис њи хо вог оде ла, ис цр пљу је се упра во у том мо-
за ич ком сли ка њу жи во та јед не за јед ни це у од ре ђе ном исто риј ском 
тре нут ку. Та кав је лик Пе ри це, „на ред ни ка и пи са ра у шта бу”. Сре-
мац га, као на о чи тог и од стра не жен ског све та во ље ног мла ди ћа, 
из два ја из ма сов не сце не ко ла и де таљ но опи су је ње го ву оде ћу: 

Ви так у стру ку, са ла ги ра ним ка и шем око па са, на ко ме је ви-
сио те сак, са ши ља стим ци пе ла ма и још ши ља сти јом ши шком ис под 
на кри вље не фран цу ске кач ке те, чи нио је вр ло при ја тан ути сак на 
жен ски свет, на ро чи то на онај ко ји се про во ди на кром пир-ба ло ви ма.18 

Ово Пе ри чи но оде ло про из вод је европ ских ути ца ја ко ји су у то 
вре ме већ по ста ли до ми нант ни у па нон ским обла сти ма и ве ли ким 
гра до ви ма, а кон тра сти ран је ста ри јем ти пу но шње оста лих уче-
сни ка у ко лу. Пе ри ца, као пред став ник чи нов ни ка и би ро кра ти је, 
уно си не што са свим но во у ори јен тал ну сре ди ну. Сре мац се под-
смех нуо не са мо ње му, ко ји је „про ду жио бес крај но ла ко ва ни ка иш 
од те са ка, па му се сад тре ска о кал др му те сак, о ко ји се и ина че 
вр ло ве што са пли ће но га ма, као да је већ офи цир, као да му је те сак 
са бља!”19, већ и оп чи ње но сти мла дих же на из ни жих со ци јал них 
ста ле жа ова квом ње го вом по ја вом. Уко ли ко је, ка ко смо по ме ну ли, 
оде ћа знак, у Пе ри чи ном слу ча ју из о ста је по јам озна че ног схва ћен 
у де со си ров ском сми слу – Пе ри ца сво јом оде ћом же ли да се при-
ка же као не што што ни је, ис под ње као зна ка из о ста је су шти на. 
Сре мац се под сме ху је не са мо тој ње го вој по тре би већ и чи ње ни ци 
да се она у очи ма мла дих де во ја ка, ко је ово оде ло сма тра ју из ра зом 
мо ћи и лук су за, и оства ру је. Овим опи сом чи нов нич ког оде ла вр ло 
упе ча тљи во је ухва ћен тре ну так у вре ме ну ко ји је обе ле жен рас-
кр шћем ста рог и но вог све та, на гле ур ба ни за ци је Ни ша и све ја чег 
ути ца ја Бе о гра да и, по сред ством ње га, за пад но е врп ске кул ту ре и 
мо де у сре ди ни ко ја још увек у ве ли кој ме ри жи ви „по ста ром” и на 
жи вот гле да ори јен тал ним очи ма. Уз то је, у ти пич ном Срем че вом 
иро ниј ско-ху мо ри стич ком ма ни ру, про ву че на и иде ја о ла жно сти 
и ли це мер ју но вог све та.

18 С. Сре мац, нав. де ло, 84.
19 Исто, 85.
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Оде ло ју на ка уну тар ре а ли стич ког дис кур са, пре ма то ме, 
да ле ко је од про из вољ ног. Оно чи ни мно го ви ше од де ко ра или 
де та ља при ли ком сли ка ња спо ља шње сли ке све та и јед но је од 
основ них на чи на ме то ни миј ске ка рак те ри за ци је ју на ка, што је, 
сва ка ко, ње на нај ва жни ја и нај че шћа функ ци ја. Ка ко ре а ли стич ке 
ју на ке по сма тра мо пре све га спо ља, као нео дво ји ви део за јед ни це 
ко јој при па да ју, о њи хо вој уну тра шњо сти про го ва ра се пре вас ход-
но пре ко спо ља шњих зна ко ва те исте за јед ни це. Дру штве на, род на, 
по ли тич ка, еко ном ска и ма гиј ско-об ред на зна че ња тих зна ко ва 
чвр сто су фик си ра на у окви ри ма „чар шиј лиј ског ре да” и пред ста-
вља ју сво је вр сни код ње ног јав ног жи во та. Та ко утка на у ли те рар ни 
свет, оде ћа ју на ка, по ред свог кул тур но-ет но ло шког на но са зна че-
ња ко ји увек за др жа ва, по чи ње да сти че и но ва ли те рар на зна че ња 
и естет ски по тен ци јал, те да про ди ре у го то во све сло је ве тек ста, 
по ла ко се одва ја ју ћи од са мих ју на ка. 




