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ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ СТАРИХ ЗАНАТА СА ПОДРУЧЈА БЕОГРАДА (6)

АПСТРАКТ: Области рада парфемџијског и фризерског заната су сродне и веома акту-
елне, a за њих постоји велики интерес. Kако се парфемџијски занат бави производњом, 
док фризерски пружа услуге, њихов се положај данас знатно разликује. Парфемџијски 
занат је у веома тешкој ситуацији већ више од пола века, због потпуне доминације коз-
метичке индустрије на тржишту. Ипак, у последње време, и  у свету  и код нас, расте ин-
терес за традиционалне занатске парфемџијске производе као луксузну робу, израђену 
од природних сировина. Фризерски занат је широко распрострањен, али неговање тра-
диционалних метода рада, уз праћење најновијих модних трендова, може се наћи само у 
малом броју фризерских салона са вишегенерацијском традицијом, који су прави чувари 
знања, метода и вештина овог старог заната.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: стари градски занати, Београд, биографије занатлија, радионице, 
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ABSTRACT: The perfumer’s and hairdressing trades are related to one another; they are very 
popular and there has still been a significant interest in them. As the perfumer’s trade is a manufacturing 
industry, and hairdressing is a service industry, their positions in modern society are significantly 
different. The position of the perfumer’s trade has been very difficult for more than half a century 
due to the complete market domination of the cosmetics industry. However, in recent years, there has 
been a growing interest, both in the world and in our country, in traditional perfumery products as 
luxury goods made from natural materials. The hairdressing craft is widespread, but efforts to maintain 
traditional methods of work while keeping up with the latest fashion trends can be found only in a small 
number of hair salons with a tradition spanning several generations, who are the genuine guardians of 
knowledge, methods and skills typical of this ancient trade.
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Људи су у данашње време обузети својим 
изгледом и појавом, те би се могло очеки-
вати да ће послови окренути овој области, 
па и стари занати, бити у бољем положају 
него други. Ипак, потребно је имати у виду 
утицај индустријске производње на пропа-
дање и потискивање производних заната, 
док је код занатлија који се баве пружањем 
услуга ситуација много повољнија. Инду- 
стрија козметике је једна од најразвије-
нијих и најзаступљенијих привредних гра-
на данашњице, и праћена је изузетно јаким 
маркетингом и покривањем тржишта.

Овај тренд се може веома лепо илустро-
вати присуством парфемџијског и фризер-
ског заната током протеклог века. На тери-
торији Београда, пре сто година је постојао 
велики број парфемџијских радњи; код 
фризерског заната заступљенији је био му-
шки фризерај, односно берберски занат, а 
у повоју је био фризерај за даме. Београд је 
тада имао око 100.000 становника и десе-
тaк парфемџијских радњи, а данас је остала 
само једна; начин производње у њој може 
се сврстати у старе занате, и то у Београду 
са готово 15 пута више становника. Насу-
прот томе,  у фризерском занату је од тада 
дошло до енормног раста броја радњи, уз 
готово потпуни нестанак берберница.

Иако је данас употреба мирисних сред-
става вероватно рaширенија него било 
када у прошлости, парфемџијски занат је 
веома потиснут због индустријске произ-
водње, тако да његов опстанак зависи од 
оријентације ка захтевној клијентели и из-
раде луксузних производа. 

ПАРФЕМЏИЈСКИ ЗАНАТ
Назив парфемџијског заната потиче 

од речи парфем, латинског порекла (per 
– кроз и fumare – дим), која означава ал-

кохолне смеше чистих мирисних материја 
или њихових комбинација. Израз парфем 
је настао због употребе мирисних димо-
ва, на пример тамјана, која сеже дубоко у 
прошлост, све до неолита. Осим парфема, 
у овом занату се израђују средства за негу 
косе, пудер и шминка. 

Познато је да постоји врло велики број 
разних мириса, па произлази да је и број мо-
гућих парфимеријских комбинација изу- 
зетно велики. За припрему парфема могу 
да се користе цветна уља, етерична уља, 
дроге и синтетички мириси. Њиховом 
правилном употребом могу се произвес-
ти најразличитије мирисне нијансе, па је 
јасно да само добар познавалац мирисних 
материја може направити и добар произ-
вод. Најважнија одлика добро састављеног 
парфема је његов постојани мирис, који се 
може постићи само додатком средстава 
за фиксирање. Код парфема, заправо, није 
важан његов први утисак него његов нак-
надни мирис. Како се у парфимеријским 
композицијама налазе разне мирисне ма-
терије, које имају врло различите мирисе, 
са различитом испарљивошћу, потребно је 
фиксирати, тј. смањити њихову испарљи-
вост, што чини карактеристичну ноту не-
ког парфема,  чиме ће се за дуже време за-
држати његов мирис. Сваки добар парфем 
се састоји од неколико битних саставних 
делова, а то су база, помоћни мирис, фик-
сатори и растварачи. Између базе, помоћ-
ног мириса и фиксатора тешко се може 
поставити оштра граница пошто ови еле-
менти често задиру један другоме у поље 
дејства. Упркос томе, ова теоретска поде-
ла има вредност  јер парфемџији указује на 
основне фазе у процесу рада. 

База или основа парфема чини његову 
главну и основну ноту. Код цветних пар-
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фема се прилично лако и тачно може опи- 
сати јер се, без много проблема, може пре-
познати основни цветни мирис. Много се 
теже база може описати код специфичних, 
односно фантазијских парфема, који су, 
као што им и име каже, произведени на 
основу неке фантазијске, ауторске комби-
нације, која зависи од укуса креатора, као 
и од тренутне моде и захтева тржишта. 
Треба ипак споменути да и код цветних 
парфема база, помоћни мирис и фиксатoр 
често чине неку заједничку смесу. 

Помоћни мирис је у већини случајева 
смеса мирисних материја, чији је задатак 
да повећа или ослаби јачину мириса базе, 
односно да нијансира природни мирис.

Фиксатор је врло важан део парфема 
јер смањује испаравање мириса, а тиме му 
даје и већу постојаност и чини га дуготрај-
ним. Често има велики значај за тон ми-
риса, на пример мошус и амбра. Мошус 
даје неодређени тежак мирисни тон, за ра- 
злику од амбре, која пружа нежан ефекат 
особите врсте, и недостижну финоћу и 
постојаност. Као врло добри фиксатори 
могу се употребити смоле, балзами и ра- 
зни резиноиди. 

Растварач у којем се налази отопље-
ни мирис је код парфема етил-алкохол. 
За парфеме долази у обзир само 90–96% 
алкохол, док се за колоњске воде мења 
концентрација од 70 до 80%. За тоалетне 
воде, као што су средства за негу косе (ло-
сиони), употребљава се и 50–60% алкохол. 
Осим алкохола, као растварачи за мирисе 
користе се и масноће, прашкови (пудери), 
глицерин, креме и сапуни.

Опште узевши, за ова средства потреб-
но је много мање мирисних супстанци 
него када се као растварач користи ал-
кохол јер не мора да се потискује мирис 

самог растварача. Треба пазити да се код 
производа који садрже слободне алкалне 
супстанце (сапуни и креме) не употребља-
вају мириси који се услед алкалности 
мењају, као што су ванилин, хелиотропин, 
кумарин, јасмин и наранџино цветно уље.1

Основне сировине у парфемџијском 
занату су мирисне есенције, које се до-
бијају процесом издвајања етарских уља 
из мирисних материја. Тај процес је веома 
скуп јер се, у већини случајева, из велике 
количине супстанце добија веома мала ко-
личина етеричног уља. Овом делатношћу 
баве се специјализоване дестилерије, од 
којих су најпознатије: Givaudan,  Vernier, 
Швајцарска, Roure Bertrand, Grasse, Фран-
цуска (1991. делови Givaudan-a и Roure 
Bertrand-a обједињени су у Givaudan-
Roure, но и даље наступају у већини посло-
ва као независне фирме), Robertet, Grasse, 
Француска, Fragonard, Grasse, Француска, 
V. Mane Fils,  Grasse, Француска, Bush, 
London, Енглеска, Curt Georgi,  Boblingen, 
Немачка, Dragoco, Wien, Аустрија.

КОМПОНОВАЊЕ ПАРФЕМА 
Разликују се углавном две врсте парфе-

ма, а то су: цветни и фантазијски парфеми.

ЦВЕТНИ ПАРФЕМИ
Као што им и име каже, код ових пар-

фема се настоји да се задрже и имитирају 
природни мириси цвета. Како су готово 
сви цветни мириси врло испарљиви, а због  
жеље да се више пута појача мирис цвета, 
мора се поклањати особита пажња фик-
саторима. Треба, међутим, споменути да 

1 Boris Bezjak, Kozmetičko-parfumerijski priručnik za izo-
brazbu stručnih kadrova (Zagreb: Ministarstvo industri-
je i rudarstva N.R. Hrvatske, Odjel za stručno školstvo, 
1947).
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до данас није постигнут успех у обезбеђи-
вању постојаности цветних парфема, как-
ва је присутна код фантазијских парфема.

СПЕЦИЈАЛНИ И ФАНТАЗИЈСКИ ПАРФЕМИ
Поље рада које се пружа свакоме у овој 

групи парфема је огромно. Многи од ових 
парфема подвргнути су модним трендови-
ма и тренутним захтевима тржишта. Упр-
кос томе, у овој групи постоји неколико 
типова мириса који се стално производе с 
већим или мањим променама. Концентра-
ције састављених мириса могу бити врло 
различите и зависе од квалитета мирисне 
материје, од укуса и жеља самог произ-
вођача, као и од захтева тржишта. Како 
многе мирисне материје имају непожељ-
ну тамну боју, која може настати и дужим 
стајањем парфема на дневном светлу,  так-
вим парфемима се мора одузети боја, што 
се постиже помоћу активног угља, након 
чега се филтрирају. 

КОЛОЊСКЕ ВОДЕ
Друга, такође важна група мирисних 

производа су колоњске воде. Колоњска 
вода је у свом данашњем облику настала 
почетком XVIII  века, у немачком граду 
Келну. Њени први произвођачи били су 
Паул Феминис и његов нећак Јохан Фари-
на. Колоњске  воде се добијају отапањем 
етеричних уља у одговарајућој количини 
разређеног алкохола. Ускладиштење већ 
готовог производа на дуже време има ве-
лику улогу у финоћи ароме. Морају одле-
жати најмање три месеца, а посебно добре 
врсте и 6–12 месеци. 

ТОАЛЕТНЕ ВОДЕ
Тоалетне воде обухватају разне ми-

рисне воде које садрже алкохол и друге 

супстанце. У ову групу спадају углавном 
средства за негу косе – лосиони. Од ква-
литетне воде за косу захтева се да се добро 
и лагано пени, и да косу не чини лепљи-
вом. Ова карактеристична пена се пости-
же правилним односом воде и алкохола. 
Пенушавост се може појачати додатком 
сапонина или сапуна. Сапун косу чини 
лепљивом, па се мора добро испрати во-
дом, због чега је употреба ових производа 
мање вредна. Ови лосиони већином служе 
да уклоне масноћу и нечистоће из косе, да 
јој дају сјај и да евентуално одстране перут. 
Постоје и специјални лосиони који се упо-
требљавају за раст косе.

СРЕДСТВА ЗА НЕГУ КОСЕ
Познато је да кожа на глави човека из-

лучује много масти. Међутим, ако жле- 
зде не производе довољно масти, може се 
догодити да она не задовољава потребе, 
па  коса постаје сува, крта и загасите боје. 
Услед снабдевања машћу, коса је глатка и 
еластична, и има леп сјај. Уједно, маснија 
коса је одлична заштита од утицаја тем-
пературе и ветра. За негу косе постоји не-
колико врста производа, као што су: уља, 
помаде, брилијантини, фиксатори и шам-
пони за прање.

За производњу уља, осим угљиково-
доника, односно вазелинског или пара-
финског уља, које је по хемијском саставу 
страно грађи нашег тела, употребљавају 
се и природна уља, чији је задатак да на-
доместе недостатак масти које излучују 
жлезде. Од природних масноћа, у обзир 
долазе само тешко кварљива биљна уља, 
као што су арашидно, бадемово и масли-
ново. Уљима за косу се додају и друге суп-
станце,  салицилна и борна киселина које, 
осим што служе као конзерванси, имају и 
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антисептичко деловање. Парфимирање се 
врши мирисним уљима, која се отапају у 
масноћама. Најчешћи мириси за ова уља 
су лавандино уље, фужер и шипер. Про-
изводња уља за косу врши се тако што се 
боја отапа у мало уља, потом се додаје пар-
фем, а затим се ова смеса додаје осталом 
раствору уља.

Као и уља, помаде поспешују масноћу 
косе и коже главе. Осим тога, косу чврсто 
приљубљују уз теме, што се уљем не може 
потпуно постићи. Производе се од масних 
база, које чине смесе биљних и минерал-
них уља, природних и синтетичких воско-
ва, парафина, церезина и слично.

Између помада и брилијантина не 
постоји велика разлика. Ови препарати  
углавном служе да коса стоји што чвршће. 
Због садржаја масти, коси дају сјајан из-
глед и еластичност.

ПУДЕРИ
Под пудерима се подразумевају сме-

ше разних, најфиније самлевених и про-
сејаних материја биљног и минералног 
порекла. У већини случајева, оне се пар-
фимирају и мало боје. Пудерима се могу 
додавати и супстанце са неким козметич-
ким учинком, као што су боракс, борна 
киселина и друге. Пудери штите кожу од 
атмосферских прилика, затим упијају зној 
и кожи дају глаткоћу и леп изглед. Добар 
пудер треба да поседује ове особине: да је 
хемијски неутралан, да добро упија зној, 
да се добро држи на кожи и да је добро 
покрива, да је кожа мекана на додир и да 
се не сјаји.

Како би се пудер што боље држао на 
кожи, за подлогу се употребљавају разне 
креме, и то углавном само суве. Добар пу-
дер мора бити неутралан.

ШМИНКА
Под шминком се подразумевају произ-

води за бојење коже, уста, обрва и трепа-
вица. Постоји неколико врста према свр-
си, и то: пудер шминка, текућа шминка, 
шминка у облику пасте, масна шминка и 
шминка за усне.2

АРХИВСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА О 
ПАРФЕМЏИЈСКОМ ЗАНАТУ

У грађи о занатима Историјског архива 
Београда, за период од почетка XX  века 
могу се наћи документа о парфемџијском 
занату, при чему се најранија углавном од-
носе на полагање мајсторских испита. Таква 
је молба коју je Занатском еснафу града Бео-
града упутио мајстор Сретен Милутиновић, 
парфемџија, за полагање мајсторског испи-
та његовог ученика Бранислава Ћирковића, 
послата 12. априла 1913. године.3

У Адресару Краљевине Срба, Хрвата 
и Словенаца из 1929. године, у делу за ин-
дустрију, обрт, трговину и пољопривреду 
који се односи на град Београд, наведено 
је девет парфемџијских радњи.4 

У Адресару приватних занатских 
радњи, 1950. године је на подручју Бео-
града евидентирано тринаест радионица.5 
У архивској документацији, у списку за-
натских радњи, у делу који обрађује пар-
фемџијске радње за 1942. годину, нађени 

2 По исказу парфемџије Ненада Јованова.
3 ИАБ, Удружење занатлија за град Београд у сре-

зу Београдском, од 1912. до 1927. године, Књига 
мајсторских испита од 1912. до 1914. и од 1919. до 
1927, кутија 96.

4 Адресар Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца за 
индустрију, обрт, трговину и пољопривреду, Бео-
град, 1929.

5 Адресар приватних занатских радњи на територији 
Н.Р. Србије, Занатски календар, Београд,  1950.
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су подаци о радњи „Ђурђевак“.6 У Исто-
ријском архиву Београда постоји доку-
мент из кога се види да од 15. марта 1954. 
године Драгољуб Јованов води занатску 
радњу за израду мирисних и козметичких 
средстава „Сава”, у Београду, у Улица 7. 
јула број 75, а по дозволи Секретаријата за 
привреду НО града Београда, бр. 4423, од 
15. марта 1954. године.7

„САВА” ПАРФИМЕРИЈА, САМОСТАЛНА 
ЗАНАТСКА РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ 
МИРИСНИХ И КОЗМЕТИЧКИХ 
СРЕДСТАВА 

У Улици краља Петра 75 налази се пар-
фимерија „Сава”, радња за производњу ми-
рисних и козметичких средстава Ненада 
Јованова, у којој се ручно израђују пар-
фемџијски производи. Најстарији запам- 
ћени предак који се бавио овим занатом 
био је Ђура Јованов, рођен 1897. године у 
месту Плочице у Банату, од оца Саве Јова-
нова и мајке Маријане, у столарско-паор-
ској породици. Основну школу завршио 
је у Плочици. По причи Ненада Јованова, 
његовом деди Ђури су врло добро ишли 
језици, и то, осим српског, немачки, мађар-
ски и румунски. Ту наклоност је запазио 
локални парох Сима Жигић. Посредством 
удружења „Привредник”, Ђура је 5. априла 
1910. године послат на трговачки занат у 
Фијуме (Ријеку), код трговца Саве Миле-
уснића, Вија Германија 13.

Доласком у Фијуме, полако је савлада-
вао и италијански језик. По Ненаду Јова-
нову, постојала је прича да је газда желео 

6 Адресар Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца за 
индустрију, обрт, трговину и пољопривреду, Бео-
град, 1929.

7 Адресар приватних занатских радњи на територији 
Н.Р. Србије, Занатски календар, Београд,  1950.

да Ђура остане и по завршетку заната, 
но све планове је променило избијање 
Првог светског рата. Ђура је већ тамо 
био мобилисан и упућен на фронт према 
Италији. За време аустроугарског про-
боја италијанског фронта на реци Пијави, 
Ђура је био рањен и одликован. Како је на 
том фронту ситуација постала стабилна 
за Централне силе, рањеници су послати 
на опоравак у позадину. Ђура је упућен 
у Модош (у данашњи Јаша Томић), где је 
посећивао  кафану Саве Богојевића. Ту је 
упознао једну од власникових ћерки, Де- 
спинку, која је недуго затим постала њего-
ва супруга. Венчали су се 24. августа 1919. 
године, непосредно после завршетка Пр-
вог светског рата, када још није било завр-
шено разграничење и док Модош још увек 
није био додељен Краљевини Југославији. 
Ђура је преко њива пребачен до неког ме- 
ста и обављено је венчање, коме стога није 
присуствовао нико из Ђурине фамилије. 
После венчања су прешли у његову родну 
Плочицу, где је Ђура отворио мешовиту 
трговину. Временом је постао и „Привред-
ников” повереник. Са супругом Деспин-
ком (1896–1980), синовима Милорадом 
(1922–1995) и Драгољубом (1926–2009), 
оцем данашњег власника, 1928. године је 
дошао у Београд. Запослио се код позна-
тог трговца Чеде Димитријевића  Момара 
из Сарајевске улице, који се бавио прои- 
зводњом бомбона на велико и заступањем 
неких фирми, између осталих и тадашње 
фабрике Schicht из Осијека (после рата 
„Сапонија” Осијек), познате по јелен сапу-
ну и виму. Као награду за постигнуте по-
словне резултате, добио од Schicht-а џепни 
сат са посветом, коме се у току рата изгу-
био траг. (Интересантно је да се Драгољуб 
после Другог светског рата, 1963. године 
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запослио  у  „Сапонији”, као представник 
за Београд, где је дочекао пензију.) Ми-
лорад Јованов се по завршетку школе,  по 
својој жељи, пријавио на Војну поморску 
академију у Шибенику. По причи Ненада 
Јованова, пошто су питомци тада спавали 
на старом школском броду, Милорад се 
једне зиме  разболео и добио озбиљну упа-
лу плућа. Изашао је из морнарице и, после 
краћег лечења у Словенији, уписао је БТО 
(Београдска трговачка омладина) школу у 
Београду. Истовремено је радио и у радњи 
„Браћа Леви”, на углу Македонске и Дечан-
ске, где се данас налази Дом омладине (у 
том локалу је до краја педесетих година 
XX века, тачније до рушења, био комиси-
он). За то време Драгољуб је похађао ос-
новну школу и добио је позив од деде Саве 
из Јаше Томића, да тамо настави школо-
вање у Грађанској школи и да се постепено 
оспособи за вођење кафане и касапнице. 
По завршеној основној школи, Драгољуб 
је прешао код деде. Радећи у ледари, неа-
декватно одевен, разболео се Драгољубов 
деда Сава и умро од упале плућа 1937. го-
дине. Следеће године умрла је и бака Де-
спинка, те се Драгољуб вратио у Београд. 
У међувремену је Милорад завршио трго-
вачки занат код браће Леви и БТО школу, 
те се осамосталио. И поред врло доброг 
односа са газдама, није био задовољан 
понуђеном платом код браће Леви, па је 
прешао код Нахмана, у Змај Јовиној ули-
ци, који се бавио трговином и пружањем 
неких административних услуга. Осим 
коректног пословног односа са газдама, 
остварио је пријатељство са њиховим си-
новима, које је настављено и после рата. 
У том периоду се развија код Милорада 
интересовање за француски језик, парфи-
мерију, козметику, масажу и сл. По причи 

Ненада Јованова, тада су постојали неки 
курсеви из ових области, које је Милорад 
похађао, а поред тога се спријатељио са 
апотекарским помоћницима и радницима 
у дрогеријама, од којих је такође научио 
много о козметици и парфемима. Маса-
жу је учио у једном тада чувеном салону. 
Када је Милорад напустио галантерију 
браће Леви, Драгољуб је по својој жељи 
уписао БТО и започео трговачки занат, 
такође код породице Леви. Ту је остао све 
док окупационе власти нису забраниле 
пословање радњи у власништву Јевреја. У 
априлу 1941. године, Ђура је мобилисан, 
а стриц Милорад није био обвезник због 
обољења услед кога је отпуштен из Војне 
академије. Драгољуб није био пунолетан, 
па није мобилисан. Бомбардовање 6. апри-
ла затекло је Драгољуба на улици испред 
галантерије „Леви”, где је обично недељом 
ујутру постављао платно на излоге да роба 
не бледи од сунца, и тада је, на увек тачном 
сату часовничара поред кафане „Морнар”, 
видео време, између 7.10 и 7.15 часова, 
када је почело бомбардовање.  У близини 
су погођени Народно позориште, Друга 
београдска гимназија и део „Политике”, 
те се склонио у подрум оближње кафане 
„Прозор”, међу неку бурад, са гостима и 
келнерима,  тачно на месту садашњег ула-
за у Дом омладине из Македонске улице.

Почетком 1941. године, Милорад Јова-
нов је отворио парфимерију и галантерију 
„Ђуђевак” на Топличином венцу 5. Галан-
теријску робу набављао је од браће Леви, 
уз велико поверење и под повољним ус-
ловима, и та сарадња је трајала до несрећ-
них догађаја. Првих дана Другог светског 
рата радње су биле затворене, али су се 
по окупацији, временом, живот и рад до-
некле враћали у нормалу. Радно време 
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је било прописано за сваки тип радње и, 
наравно, морао се поштовати полицијски 
час.  Почетком окупације је почињао врло 
рано, још за дана, а касније са сумраком. 
Како су и школе обновиле наставу, Дра-
гољуб је наставио школовање у БТО, као 
и рад у галантерији браће Леви, све док 
окупационе власти нису затвориле радње 
у власништву Jевреја. Тада је прешао у  
Милорадову парфимерију и галантерију 
„Ђурђевак”. С престанком рада галанте-
рије браће Леви, а и због оскудице робе 
у условима окупације,  Драгољуб и Ми-
лорад су наставили да се баве само пар-
фимеријском производњом и продајом. 
Иако је поседовао галантерију, локал није 
био довољно велики за производњу робе, 
складиштење сировина и администрацију. 
Изгледа да су Милорад и Драгољуб неке 
артикле производили и за друге, па су 
стога део производње пребацили у лабо-
раторију на Топличином венцу 13. Ратни 
услови и недостатак стратешких сировина 
навели су поједине занатлије да затварају 
радње или да простор деле са занатлијама 
друге струке. Тако је Милорад прешао у 
Кнез Михаилову улицу, где је отворио само 
продавницу, делећи простор са обућарем 
Заплетићем, а Драгољуб је остао да води 
радњу на Топличином венцу. С мањим и 
већим тешкоћама, рад је настављен у току 
окупације, а приликом ослобађања Бео-
града 1944. године, локал у Кнез Михаило-
вој је током борби био озбиљно оштећен и 
опљачкан. Како Миодраг и Драгољуб нису 
имали могућности да га оспособе за даљи 
рад, а Драгољуб је био и мобилисан, тај 
ортачки локал никада више није активи-
ран. Драгољуб је 1945. године у Срему, код 
Сотина, био рањен, заробљен, а на велику 
срећу и размењен за заробљене немачке 

војнике. Све време родитељи су мисли-
ли да је погинуо. По завршетку неприја-
тељстава и после успостављања каквог-
таквог саобраћаја, Драгољуб је стигао до 
Београда, и то у новој енглеској униформи. 

Милорад и Драгољуб су наставили с ра-
дом у парфимерији, иако је асортиман био 
озбиљно редукован због недостатка сиро-
вина, амбалаже и др. Како још нису биле 
формиране установе за дистрибуцију си-
ровина, једини могући рад заснивао се на  
затеченим компонентама, и на уступању и 
размени са колегама. 

Негде после ослобођења увели су своју 
робну марку и променили име лаборато-
рије, а затим и парфимерије у „L’amour”. 
Земља се постепено враћала мирнодоп-
ском животу и кренула ка стварању свих 
могућих институција, па и спортских клу-
бова, оживљавању неких постојећих, а та-
кође и стварању потпуно нових. Струч-
ног кадра није било довољно, а амбиције 
државе у погледу развоја спорта биле су 
велике. Вероватно по нечијој препоруци, 
Милорад Јованов је дошао у „Партизан” 
као масер и терапеут. Наравно, све више 
се удаљавао од парфимерије и релативно 
брзо после ослобођења препустио је Дра-
гољубу Јованову бављење парфимеријом. 
Очигледно је био успешан јер га је „Парти-
зан” уступао и другим клубовима, уколико  
сам није учествовао на неким такмичењи-
ма у иностранству. На врхунцу каријере, 
на првим послератним Олимпијским иг-
рама у Хелсинкију 1952. године, Милорад 
је био масер целе атлетске репрезентације 
Југославије.

Драгољубу је у почетку  помагала стри-
на Даница Јованов, али се убрзо и она по-
вукла јер су Милорад и она отворили са-
лон за негу лица и тела, у стану у Симиној 
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улици 15а. Ту се окупљала тадашња рено-
мирана клијентела, супруге руководилаца 
и војних лица, и глумице. 

Драгољуб је наставио да ради сам, све до 
национализације парфимерије „L’amour” 
маја  1948. године, када се у локал уселио 
кројач Врапчевић из исте зграде. Драгољуб 
се у августу 1948. године запослио као 
службеник у трговачком предузећу „Ко- 
смај”, у Змај Јовиној 15, где је радио до 15. 
маја 1951. године. По  одобрењу Народног 
одбора града Београда, Одељења за при-
вреду, бр. 7684, од 15. маја 1951. године, 
Драгољуб је отворио радњу за израду ми-
рисних и козметичких средстава у Београ-
ду, у Космајској 46, где је живео и где се сада-
шњи наследник Ненад родио 1949. године. 

Ову радњу, тачније производњу, Драгољуб 
је водио до 4. фебруара 1953. године. По 
дозволи Народног одбора града Београда, 
Одељења за привреду, бр. 3, од 22. јануара 
1953. године, отворио је ортачку радњу са 
Драгомиром Миленовићем, на Косанчиће-
вом венцу 11. На основу нових законских 
прописа, који више нису дозвољавали ор-
тачке радње, прекинут је њихов заједнички 
рад, по решењу Секретаријата за привреду, 
бр. 4421, од 11. марта 1954. године. Од 15. 
марта 1954. (административно, а од авгу- 
ста практично) води занатску радњу за из-
раду мирисних и козметичких средстава 
„Сава”, у Улици 7. јула број 75, а по дозволи 
Секретаријата за привреду НО града Бео-
града, бр. 4423, од 15. марта 1954. године.

Слика 1. Драгољуб и Лепосава испред своје 
парфемџијске радње 1954. године

Figure 1 Dragoljub and Leposava in front of their 
perfumer’s shop in 1954

Слика 2. Драгољуб испред своје парфемџијске радње 
1954. године

Figure 2 Dragoljub in front of his perfumer’s shop in 
1954
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 Драгољуб је ту радњу, уз помоћ супруге 
Лепосаве, водио до 30. јуна 1963. године, 
када је посао препустио Лепосави, а он се 
запослио као представник „Сапоније” из 
Осијека. Како му је нови посао омогућа-
вао слободу у организацији послова, и 
даље је доста времена проводио у радњи, 
а то је чинио и по одласку у пензију 1986, 
све док су му здравствене могућности 
дозвољавале, тачније до 2009. године. По 
његовом одласку у пензију, из „Сапоније” 
су тражили наследника за његово радно 
место, те су питали Драгољуба да препо-
ручи некога у кога има недвосмислено 
поверење. По причи Ненада Јованова, 
Драгољуб се нашалио да је једино  могао 

гарантовати за свога сина Ненада, који 
је већ тада дуго био запослен у ЈИК бан-
ци „Београд“, и ни за кога другога. Њима 
се тај предлог допао и, после разговора 
и консултација, Ненад је добио понуду, 
коју је прихватио, и овај посао је обављао 
све до 1992. године, када се због сукоба у 
бившој Југославији ово представништво 
затворило. По губитку посла, разматрао 
је да ли да се врати у ЈИК банку, где га је 
чекало исто место, али је ипак одлучио 
да се запосли код мајке Лепосаве, у по-
родичној парфимерији „Сава”. Лепосава 
је стекла услове за пензију 1998. године 
и од тада се парфимерија „Сава” води на 
Ненада Јованова.

Слика 3.  Ненад Јованов у продајном делу парфемџијске радње
Figure 3 Nenad Jovanov in the perfumer’s shop
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У парфимерији „Сава“ је настављено 
неговање породичне традиције и тра-
диционалне рецептуре, што је чини јед-
ном од ретких парфемџијских занатских 
радњи које се могу сматрати чуварем овог 
старог заната.

ФРИЗЕРСКИ ЗАНАТ
Фризерски занат спада у услужне де-

латности, а дели се на два занимања: фри-
зер за жене и фризер за мушкарце. Делат-
ност фризера за мушкарце је естетско и 
хигијенско уређивање мушког лица и гла-
ве, а фризера за жене је неговање, естетско 
обликовање и улепшавање косе.

Фризер за мушкарце некада се називао 
бербер или бријач. Сматра се да су ови 
називи застарели јер не одговарају послу 

који радник тог заната данас обавља. По-
сао фризера за мушкарце не заснива се 
само на бријању браде него и на шишању 
и индивидуалном обликовању фризуре, 
нези косе и коже лица. Шишањем и об-
ликовањем феном, хемијским коврџањем 
и бојењем, он коси даје естетски изглед. 
Прањем и применом савремених козме-
тичких средстава, косу негује и улепшава. 
Масажом и одговарајућим козметичким 
средствима негује кожу лица и кожу вла-
сишта. Обликује и боји бркове и браду. Од 
фризера за мушкарце захтева се знање о 
кожи и коси, начину хемијског препари-
рања и бојења косе, као и о естетици.

Фризери за жене имају још сложеније 
и значајније задатке. Осим делимичног 
знања за извођење услуга и за мушкарце, 
фризери за жене обликује косу шишањем, 
воденом, гвозденом и трајном ондула-
цијом, боје косу, обрве и трепавице, из-
бељују косу и негују је разним козметич-
ким средствима. Масажом и применом 
козметичких средстава утичу на спре-
чавање настанка перути и опадања косе. 
Врше прање и негу власуљарских произ-
вода: перика, уложака, плетеница, тупеа 
итд. Многи фризери за жене врше и услуге 
неговања ноктију (маникирање).

Од фризера за жене захтева се спрем-
ност и сналажљивост. Фризер мора да 
има смисао за лепоту, склад боја и детаља. 
Мора познавати анатомију и физиологију 
човека, а посебно коже и косе, основне 
појмове хемије, технологије материјала и 
естетике.

Рад фризера за жене и мушкарце врши 
се у затвореним просторијама, у којима 
је температура нормална и стална. Због 
непосредног контакта са људима, радник 
је изложен сталној могућности заразе и 

Слика 4. Ненад Јованов испред своје парфемџијске 
радње

Figure 4 Nenad Jovanov in front of his perfumer’s shop
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преношења инфективних болести, док је 
фризер за жене, због рада са хемикалијама 
(испаравање хемикалија, загађен ваздух) 
подложан и неким другим обољењима.

 Фризери за жене и мушкарце раде 
стојећи, при чему им се тело нагиње на 
леву и десну страну, сагиба се, а и прстима 
руку извршавају одређене радње. 

Занимање фризера за жене и мушкар-
це може да има утицаја на физичко и пси-
хичко стање радника, због фактора ризика 
ове врсте посла. Поред познавања техно-
логије рада, широком профилу фризер-
ског занимања припадају следећи еле-
менти: познавање правилног односа пре-
ма странкама којима су намењене услуге 
фризерског заната, познавање хигијене са 
заштитом на раду (познавање заразних и 
кожних болести, начина инфекције и де-
зинфекције итд.), познавање анатомије и 
физиологије људског тела, а посебно коже 
и косе, познавање основних појмова хе-
мије и технологије материјала (састави и 
учинак козметичких средстава на кожу 
и косу), делимично познавање власуљар-
ства, делимично познавање козметичке 
неге и улепшавања тела, лица, руку и ногу, 
познавање маникирања ноктију и правила 
естетике шминке и фризуре.8

 По стилу, женске фризуре се могу по-
делити у три основне групе:

Класични стил, са глатким линијама и 
правилним облицима. Линије делују увек 
озбиљније и понекад чине лице нешто ста-
ријим. Све фризуре класичног стила пред-
стављају глатко почешљани облици, пунђа, 
плетенице, чвор и фризуре у таласима који 
истичу лик и линије.

8 Hajrudin Pekarić, Frizer, kozmetičar, vlasuljar (Sarajevo: 
Svetlost, 1983).

Романтични стил је неуједначених и не-
мирних линија, које наглашавају љупкост 
и шарм лица.

Асиметрични стил је посебан начин 
наглашавања једне стране фризуре. При-
мењује се код лица четвртастог облика 
или када се праве неке промене у фризури. 
Асиметрични стил се може комбиновати 
са класичним и романтичним стилом. 

ФРИЗУРЕ МУШКАРАЦА
Фризуре жена карактеришу стилови кла-

сике, асиметрије и романтике, са заједнич-
ким циљем да се нагласи љупкост, нежност 
и женственост. У односу на богатство обли-
ка женских фризура, фризуре мушкараца су 
много једноставније. Најчешће их одликује 
класични и романтични стил. Класични 
стил наглашава чистије линије и облике, 
док романтични стил садржи немирно об-
ликоване линије у виду валова и коврџа. И 
један и други стил не смеју прелазити окви-
ре скромности. Фризуре за мушкарце треба 
да дају посебну ноту мушкости и елеганције. 
На однос модних новитета и избор фризу-
ра за мушкарце утиче њихова скромност и 
жеља за што једноставнијом, пластичнијом 
фризуром. Већи број фризура за мушкарце 
добија назив према алату којим се израђује, 
нпр. фен – фен каре, и од мајстора који лан-
сирају нови вид шишања и фризирања, нпр. 
хардy, или чак од музичких група, као што је 
бит фризура итд. Описаћу укратко неке од 
тих фризура:

Каре је назив за шишање којим се на 
горњем делу главе постиже потпуно раван 
облик, са лагано заокруженим ивицама 
фризуре. Шишање се изводи  машином, 
маказама и чешљем.

Фризура фен каре захтева шишање 
бритвом, на примерену кратку дужину, а 
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после се обликује феном и четком у обли-
ку кареа, без раздељка и таласа.

Фризура фен велне, за разлику од глат-
ко почешљаних линија фен кареа и модер-
низованог кареа, има раздељак са стране 
и косу почешљану у полуталас или у више 
таласа. Коса се шиша и обликује у мокром 
стању, помоћу бритве.

Модернизовани каре обликује се само 
маказама и чешљем, без употребе машине 
за шишање. Изглед фризуре у горњем делу 
подсећа на четку, чије су  линије са стране 
пуне и полуокругле.

Име бит фризуре је прилично застаре-
ло, али је дугачка коса још увек популарна, 
нарочито код младих људи. Захтева неш-
то дужу косу и шиша се у мокром стању, 
бритвом, а после се индивидуално обли-
кује феном и четком.

Иако су мушке фризуре једноставније 
него женске, њихова израда од фризера 
захтева потпуну прецизност у шишању 
и обликовању. И код овог посла, начела 
естетике не смеју бити занемарена.9

                                                                                                                                 
АРХИВСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА О 
ФРИЗЕРСКОМ ЗАНАТУ

У Историјском архиву Београда, у делу 
са архивском грађом о занатима, налазе се 
подаци о берберском и фризерском занату 
од средине XIX века.

У Библиотеци града Београда нађене су 
Трговачке новине из 1910. године, у којима 
је објављен оглас тада чувене фризерске 
радње за даме и господу Димић Г. Јоце, у 
Кнез Михаиловој 47.10

У Адресару Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца из 1929. године, у делу који се 

9 Типови фризура, по исказу Ратка Шоботе, власника 
фризерског салона „Шобота”.

10 Трговачке новине, Београд, 1910.

односи на Београд, посебно су наведени 
бербери, којих је било 248, и фризери за 
даме, којих је било 15.11

У Историјском архиву Београда нађен 
је документ из 1941. године, којим је II 
кварт Управе града Београда, на молбу 
Влајка Ружичића, фризера, издао потвр-
ду да је зграда у Улици кнеза Михаила бр. 
52, у којој је имао берберско-фризерску 
радњу, која се састојала од два одељења, 
услед бомбардовања изгорела, тако да је 
онеспособљен за даљи рад.12

У Адресару приватних занатских ра- 
дњи, објављеном у Занатском календару 
1950. године, фризери су такође подељени, 
па се уместо бербера наводе фризери за 
мушкарце и фризери за жене.13

ФРИЗЕРСКА РАДЊА ЗОРАНА ОБЕШВЕ
У најужем центру Београда, у Улици 

краља Петра 28, налази се фризерска радња 
Зорана Обешве. Њен оснивач је Влајко Ру-
жичић, рођен је 8. јуна 1899. године у селу 
Шуметници, у Славонији. Основну школу 
је завршио у родном селу. Након тога, са 
напуњених 12 година, одлази у Београд, на 
берберски занат у тада чувеној радионици 
браће Димић, у Кнез Михаиловој 47. По 
причи Зорана Обешве, Влајко је као шегрт 
најчешће чистио клијенте и патос након 
шишања. Влајко је завршио занатску шко-
лу, одсек за бербере, у трајању од три годи-
не. Ту се учио рад са маказама и бријачем. 
Захтевало се од ученика да знају брзо и 

11 Адресар Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца за 
индустрију, обрт, трговину и пољопривреду, Бео-
град, 1929.

12 Типови фризура, по исказу Ратка Шоботе, власника 
фризерског салона „Шобота”.

13 ИАБ, Удружење занатлија за град Београд у срезу 
Београдском, 1941, инв. бр. 335.
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прецизно руковање  овим алатом. Такође 
је учио како се одржава ручна машина за 
шишање и њено науљавање и оштрење. 
Након три године берберског заната, 19. 
октобра 1932. године Влајко је положио 
мајсторски испит. Постао је квалифико-
вани радник и још је  кратко време радио 
у радњи браће Димић, а потом је отворио 
сопствену фризерску радњу за даме и го- 
споду, у Улици кнеза Михаила 52. Влајко је 
био активан члан Удружења занатлија за 
град Београд.

Влајко је током лета углавном боравио 
на Бледу, у Словенији, где је имао фризер-
ску радњу.

У својој фризерској радњи Влајко је 
дошколовао већи број ученика, а запо-
шљавао је и свршене мајсторе. Влајкова 
супруга Божана рођена је 1908. године. 
Међу ученицима које је обучавао био је 

и Иван Обешва, коме је Влајко био теча. 
Иван је рођен 2. маја 1920. године. Са 12 
година је дошао код Влајка да учи бербер-
ски занат, а истовремено је завршио занат-
ску школу, берберски одсек. Због веза са 
комунистичком партијом, морао је из Бе-
ограда да бежи у Пожаревац 1939. године. 
У Пожаревцу је радио у фризерској радњи. 
Пре почетка Другог светског рата, Иван се 
прекрстио и променио име у Јован. Током 
рата био је активан учесник покрета отпо-
ра у Пожаревцу. 

Зграда у којој се налазила фризерска 
радња за даме и господу Влајка Ружичића 
страдала је у бомбардовању 6. априла 1941. 
године. Након тога радња је премеште-
на у Улицу краља Петра 23, у локал поред 
кога се данас налази. У току рата, Влајко 
је фризерску радњу опремио тако што је 
намештај и алат добио од колега који су 

Слика 5.  Влајко Ружичић, Иван Обешва и радници 
испред радње у Улици кнеза  Михаила

Figure 5 Vlajko Ružičić, Ivan Obešva with assistants in 
front of the hair salon in Kneza Mihaila Street

Слика 6.  Влајко Ружичић и радници испред 
фризерске радње на Бледу 

Figure 6 Vlajko Ružičić with assistants in front of the hair 
salon at Lake Bled  
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престајали да се баве овим занатом. Јован 
је имао петоро деце, и то: Гордану (1942), 
Зорана (1946), Душана (1949) и близна-
киње Мирјану и Светлану (1955). Након 
Другог светског рата, фризерска радња 
Влајка Ружичића наставља да ради. Јован 
Обешва након рата престаје да се бави 
фризерским занатом и почиње да ради у 
државном предузећу „Костолац”. Након ос-
новне школе у Костолцу,  Гордана Обешва 
долази код Влајка Ружичића да учи муш-
ко-женски фризерски занат. Истовремено 
је завршила школу ученика у привреди, од-
сек за фризере, 1962. године. Након удаје 
престаје да се бави фризерским занатом. 
Зоран Обешва је завршио Основну шко-
лу „Ђорђе Јовановић” у Београду, а затим 

школу ученика у привреди, у трајању од 
три године. Током школе је учио мушко-
женски фризерски занат код тече Влајка 
Ружичића. Влајко је умро 1962. године, а 
радњу је наставила да води његова супруга 
Божана, све до 1969. године, када је умрла, 
а затим Зоран Обешва. Зоран се окренуо 
превасходно фризирању мушкараца, а по-
степено је престао са фризирањем жена. 
Спољни и унутрашњи изглед радње није се 
мењао од када се налази на садашњој лока-
цији. Тако је сачувана њена аутентичност, 
што јој у данашње време даје изузетан 
значај. Клијенти фризерске радње Зора-
на Обешве  често су угледне личности из 
политичког и културног живота Београда.  
Посебност ове радње чине слике београд-

Слика 7.  Зоран Обешва шиша клијента
Figure 7  Zoran Obešva doing a haircut
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ских уметника. У фризерској радњи Зора-
на Обешве и даље се прате модни трен-
дови у изради мушких фризура и чува се 
породична традиција.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН „ШОБОТА”
У Змај Јовиној 5 и у Ђорђа Огњано-

вића 37 налазе се фризерски салони „Шо-
бота”. Ратко Шобота је рођен 1941. године 
у Брезик–Ламинцима код Босанске Гра-
дишке. Фризерски занат завршио је код 
Адама Фајковића у Дубравама, а фризер-
ску школу у Босанској Градишки. У Бе-
оград је дошао са 19 година и запослио 
се у Фризерској задрузи. По причи Рат-
ка Шоботе, један од значајнијих фризера 
тог  времена био је Јанко Ступовски, са 
којим је неко време и радио у овом пери-
оду. Ратко је започео каријеру уз такми-
чења, ревије и семинаре. Већ у 22. години 
је освојио прву велику награду, гран при 
Опатије, после које је уследио дугачак низ 
награда и признања: у 23. години поново 
гран при Опатије, затим гран при Југо-
славије, златну медаљу на купу света у 
Паризу, са креацијом косе типа фен каре, 
оскар високе елеганције у Опатији. Био је 
првак Источне Европе у Љубљани, првак 
Југославије, више пута првак Београда и 
Србије, више пута је освајао награду за 
фризуру године.

Ратко је био представник фризера  Ју-
гославије у европској и светској органи-
зацији. Био је председник Клуба фризе-
ра Београда и Савеза фризера Србије. 
Најзначајнија потврда својеврсног талента 
и умећа приспела је 1976. године, из  Пари-
за, када је постао члан Удружења високих 
фризера Француске Haute coiffure mode, а 
потом и председник HCM (Haute coiffure 
mode) интернационал за Југославију. Тре-

нутно је председник HCM за Србију. Од 
тада у француску престоницу одлази сваке 
године и прати промоције најактуелнијих 
линија и трендова шишања у свету. Свако 
путовање и дружење са колегама за њега је 
нови стручни изазов, као и ново драгоце-
но искуство. 

Из Фризерске задруге Београда одлази 
1975. године и отвара свој први фризерски 
салон, у Змај Јовиној број 5.

То је првобитно био мушки фризер-
ски салон, а након неког времена постао 
је салон и за мушкарце и за жене. Године 
1994, у породичној кући у Улици Ђорђа 
Огњановића 37, отворен је студио „Шо-
бота”, у којем се налазе фризерски салон, 
велепродаја и малопродаја „елгон” пре-
парата за фризуре. Студио је седиште 
Академије „Шобота” и Академског клуба 
„Шобота”.

Слика 8. Ратко Шобота шиша клијента на такмичењу 
за гран при Југославије

Figure 8 Ratko Šobota doing a haircut at a Yugoslav 
Grand Prix competition
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 Ратко Шобота највећим животним ус-
пехом сматра своју децу Зорана и Тању, 
који су, по сопственом избору, наставили 
оно што је он започео. Верујући да стече-
но знање и искуство треба преносити на 
друге, јер је то допринос фризерској про-
фесији уопште, 1999. године је почео да 
обучава младе таленте у оквиру Академије 
„Шобота”. Године 2004. оснива Академски 
клуб фризера „Шобота”. У оквиру својих 

активности, Клуб ради на подизању ни-
воа квалитета услуга фризерских салона 
широм Србије и региона, промовише нај-
новије светске трендове и пружа својим 
члановима континуирано стручно усавр-
шавање. По причи Ратка Шоботе, његова 
професија је заправо његов живот. Неке 
посебне тајне успеха не постоје, односно 
формула за успех почива у раду, учењу и 
таленту. Фризер учи читавог живота јер 

Слика 9. Спољни изглед фризерске радње Ратка Шоботе 1975. године
Figure 9 Exterior of Ratko Šobota’s hair salon in 1975
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је мода врло променљива и треба стално 
бити у току, пратити дешавања и модне 
императиве, и ослушкивати жеље публи-
ке. Лакше је стећи популарност, него је 
оправдати и одржати. Сходно томе, фри-
зер никада не сме да помисли да све зна 
јер, у противном, престаје да учи и губи 
корак са светом. Ратко Шобота је стечену 
репутацију градио квалитетом и упорно-
шћу. Године 2007. добио је признање града 
Београда, тј. Београдске занатске коморе, 
у виду повеље поводом 150. година занат-
ства. Својим радом је унапредио услове 
пословања и допринео економском раз-
воју земље. Данас ради као инструктор на 
Академији „Шобота” и као фризер у оба 
салона. Такође је генерални заступник 
препарата за негу косе елгон професионал.

Улагањем у знање своје деце и великог 
тима „Шобота”, достигао је висок ниво у  
светским размерама.

САМОСТАЛНА ФРИЗЕРСКА РАДЊА ЗА 
МУШКАРЦЕ „ДРАГАН ЗДРАВКОВИЋ”

У Дубровачкој улици бр. 12 налази се 
фризерска радња чији је оснивач Ходи М. 
Ђула, рођен 1. јануара 1918. године у селу 
Дебељачи (општина Дебељача, срез Кова-
чица, Дунавска бановина). Након основ-
не школе, три године је учио берберски 
занат. У том периоду је савладао технику 
шишања и бријања, од 1. јануара 1932. до 
1. јануара 1935. године. Након положе-
ног испита, Ходи Ђула почиње да ради у 
берберској радњи у Дебељачи, и то од 1. 
фебруара  до 23. августа 1935. године, када 

Слика 10. Ратко Шобота шиша клијента у некадашњем ентеријеру фризерске  радње
Figure 10 Ratko Šobota doing a haircut in his hair salon; the photo shows an earlier design of its interior



је напушта и одлази у Београд.  Ту је радио 
у берберско-фризерској радњи Милице 
Јовановић, која се налазила у Светоан-
дрејској улици бр. 4, од 9. децембра 1935. 
до 14. маја 1936. године, а затим у бербер-
ској радњи Бранка Радаковића, у Цара Ду-
шана 53, од 27. маја 1936. до 5. маја 1937. 
године. Након тога одлази у берберску 
радњу Мите Гајдобранског, где је остао од 
15. јуна 1937. до 22. јануара 1938. године. 
Од 8. фебруара 1938. до 5. априла 1941. 
године радио је код фризера Рајка Ж. Да-
кића, у Улици цара Уроша 53, од 21. јула 
1941. до 13. новембра 1942. године ради 
код фризера Бранка Радојковића, затим 
до 7. марта 1943. код фризерке Ајн Ризер, 
од 13. априла 1943. до 30. јануара 1944. код 
фризера Јохана Штајлија и код Бранислава 

Тодорова од 12. марта 1945. до 12. августа 
1945. године. 

По завршетку Другог светског рата, 
Ходи М. Ђула је 12. јула 1945. године  по-
лагао и положио мајсторски испит у Удру-
жењу занатлија за град Београд. 

Потом је 4. септембра 1945. године до-
био одобрење да отвори радњу, која ће 
се звати Берберска радња „Ходи Ђула“, у 
Дубровачкој улици 7а. Након пар година 
је затворио ову радњу и узео у закуп ло-
кал у Улици Високог Стевана бр. 19, од 3. 
фебруара до 23. децембра 1948. године. 
Главни штаб омладинских радничких бри-
гада у изградњи Београда доделио је Ходи 
Ђули диплому за његову пожртвованост у 
раду на изградњи Београда као бербери-
ну-фризеру. Потом је отишао из овог ло-

Слика 11. Ходи Ђула са колегама у својој фризерској радњи
Figure 11 Hódi Gyula with his colleagues in his hair salon
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кала и узео у закуп локал у Високог Сте-
вана 31, од 20. јула 1953. до 20. јула 1955. 
године, који је био у власништву Живка 
Гаванског. Након што је због национализа-
ције одузет  Гаванском, овај локал прелази 
у власништво Пословног простора града 
Београда, општине Стари град, од кога га 
је Ходи Ђула узео у закуп 1. маја 1956. до 1. 
маја 1957. године. Још неко време је проду-
жавао закуп локала у Високог Стевана 31, 
а затим је узео локал у Дубровачкој улици 
број 12, где се радња и сада налази. 

Драган Здравковић је рођен 1961. го-
дине у Београду, где је завршио основну 
школу и гимназију. Прекинуо је студије 
на Правном факултету и почео је 1988. 
године да учи фризерски занат код Ходи 
Ђуле, који му је био теча. Ђула је преминуо 
1996. године, од када је радњу водио Дра-
ган, заједно са сином Николом. Никола је 
рођен 15. децембра 1993. године. Након 
основне школе, завршио је школу за негу 
лепоте, одсек за мушког фризера. Током 
школовања је сваке суботе радио код оца, 
а затим се активно укључио у рад у радњи, 
заједно са оцем Драганом.

МУШКА ФРИЗЕРСКА РАДЊА  
„САВА В. ВЕСЕЛИНОВ”

У најужем центру Београда, на Теразија-
ма број 13 (некада Престолонаследников 
трг 11), у пасажу у коме се налази биоскоп 
„Космај” (некадашњи Сити), налази се фри-
зерска радња „Сава В. Веселинов”. Сава је 
рођен 12. јуна 1908. године у Новом Саду, 
у општини Новосадској, у Аустроугарској 
монархији. Основну школу је похађао у Но-
вом Саду. Са навршених 12 година долази у 
Београд да учи берберски занат у занатској 
школи. Практични део наставе учио је код 
мајстора који се налазио у згради хотела 

„Касина”. Након завршетка трогодишње за-
натске школе, Сава је положио мајсторски 
испит из берберског заната 8. марта 1939. 
године. Пре тога је већ отворио сопствену 
радњу на тадашњем Престолонаследнико-
вом тргу, у пасажу, где се и данас налази. 
Осим заната, бавио се и фудбалом; најпре је 
играо за панчевачки „Јадран”, након тога за 
БСК, са тада чувеним Љубишом Вукадино-
вићем. По причи Саве Веселинова, крајем 
тридесетих година XX века одржавана су 
такмичења у берберско-фризерском зана-
ту, у кафани „Стриц”, у Чика Љубиној, на 
којима се код такмичара оцењивала брзина 
рада, квалитет, приступ муштерији и друге 
ствари. Тада је имао велики број муште-
рија, махом су то били спортисти и познате 
личности. У то време су се цене шишања 
разликовале, у зависности од дела града у 

Слика 12.  Сава В. Веселинов шиша клијента
Figure 12 Sava V. Veselinov doing a haircut
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коме се радња налазила, тачније постојале 
су три класе: прва класа – Теразије; друга 
– шири центар (нешто јефтиније); трећа 
– периферија (најефтинија). Савин син 
Вељко рођен је 1948. године у Београду, где 
је завршио основну школу и 11. Београд-
ску гимназију. Као дете је долазио у радњу 
код оца, да почисти, опере и сложи фри-
зерски алат. По причи Саве Веселинова, 
„ту је радња ту је син, наследник у занату 
и у радњи. Имати угледну, разрађену радњу 
са традицијом насред Теразија, није мала 
ствар”. Главно место где су се недељом са- 
стајали занатлије и трговци из овог и неких 
других крајева Београда био је хотел „Мо- 
сква”. Након Другог светског рата, међу 
значајнијом клијентелом која је долазила у 
радњу били су фудбалери „Црвене звезде” 
и друге познате личности. 

Због прављења књижаре „Нолит”, од 
фризерске радње Саве Веселинова оду-
зет је један део. Вељко је након гимназије 
уписао Економски факултет и потом се за-
послио у градском предузећу „Становање”, 
у општини Чукарица. У том периоду је и 
магистрирао. После пензионисања Саве 
Веселинова, радњу је наследио Вељко, који 
је напустио државну службу. Вељко је у то 
време положио и занатски испит за фри-
зера, у Образовном центру за негу лепоте. 
На тај начин је настављено неговање по-
родичне традиције фризерско-берберске 
радње Саве Веселинова.

Сава Веселинов је преминуо 1997. годи-
не. У последње две године, осим мушког, у 
радњи се обавља и женско фризирање.

ФРИЗЕРСКА РАДЊА „ТРИФУНЕЛ”
На Дорћолу, у Улици краља Петра 75, 

налази се самостална занатска фризерска 
радња „Трифунел”. Њен оснивач је Трајан 

Трифун, рођен у Алибунару 1907. године. 
Основну школу је завршио у Алибунару, а 
затим је, са навршених 12 година, Трајан 
дошао у Београд. Ту је завршио Занатску 
школу ученика у привреди, у трајању од 
три године. У том периоду, практичну 
наставу из фризерског заната учио је код 
мајстора. По добијању мајсторског пи- 
сма 1928. године, неко време је радио код 
мајстора код кога је учио занат, а потом 
је отворио фризерску радњу за даме и го- 
споду 1935. године, у Улици краља Петра 

Слика 13. Некадашњи изглед фризерске радње  
Саве В. Веселинова

Figure 13 Sava V. Veselinov’s hair salon as it looked  
in the past 
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75, где се и данас налази. Трајанова су-
пруга Радмила рођена је 1911. у Загребу. 
Њихов син  Александар је рођен 1935. 
године у Београду. На фризерском такми-
чењу Земаљског савеза у Петрограду, одр-
жаном 4. фебруара 1940. године, Трајан 
је освојио друго место за своју креацију 
дневне фризуре. За марсел-ондулацију 
додељена му је златна медаља од Секције 
берберско-фризерских и власуљарских 
мајстора, на такмичењу у Суботици 1941. 
године. 

Био је активан члан Удружења фризера 
за град Београд. По причи Ружице Трифун, 
током немачког бомбардовања Београ-
да 6. априла 1941. године није престајао 
да ради, већ је клијенткиња са виклерима 
отишла у подрум да би мајстор завршио 
фризуру. Познате личности су долазиле 
у овај салон. Његов син Александар је за-
вршио основну школу и занатску школу за 
фризера, у трајању од три године.

Ентеријер фризерске радње променио 
се три пута. Екстеријер је остао исти, само 

Слика 14. Трајан Трифун на фризерском такмичењу Земаљског савеза у Петрограду, одржаном 4. фебруара 
1940, где је освојио друго место за креацију дневне фризуре

Figure 14 Trajan Trifun at the hairdressers’ contest of the National Association in St Petersburg, held on February 4, 
1940, where he won the second prize for a day hairstyle
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што више не виси златни тањир и у излогу 
више није постамент на коме су се нала-
зиле лутке са перикама формираним на 
различите начине. Ентеријер је знатније 
измењен, а првобитно су га чинили дрве-
ни патос, четири столице, велико кристал-
но огледало, четири лавора за прање косе 
и хаубе. 

Пред крај Другог светског рата, када су 
ушли у Београд, Руси су мајстора Трајана и 
његове раднике избацили из радње, а сав 
шпиритус су попили. Одмах након тога 
Трајан је постао један од оснивача Фри-
зерске задруге у Београду. У послератном 
периоду Трајан је био међу реткима који су 
имали сопствени ауто, нови „опел олим-
пију”. Наставио је да се такмичи и често 
је посећивао стране и домаће фризерске 
сајмове, где је пратио актуелне трендове 
у фризерском занату. По причи Ружице 
Трифун, Трајан је био педантан и одсечан. 
Током бављења овим послом, радо је уче-
ницима преносио своја знања о фризер-
ском занату. Поред радника и ученика, у 
радњи је Трајану помагала супруга Радми-
ла. Она је такође изучила занат, али књи-
говезачки, и једно време је радила у фирми 
„Слога”. Александар и  Ружица имају сина 
Слободана, рођеног 1967. године, и ћерку 
Љиљану, рођену 1970. године. Слободан је 
завршио основну и занатску школу, смер 
за оптичара и техничара. Фризерски за-
нат је учио од деде и оца. Љиљана је након 
основне завршила школу за негу лепоте, 
одсек за фризере, у трајању од три године. 
Освојила је пехар као првакиња Србије на 
клупском такмичењу фризера. Отишла је у 
Италију и са успехом се бави фризерским 
занатом. Трајан је пензионисан 1975. годи-
не, а његов син Александар је наставио да 
се бави фризерским занатом. Александар 

је отишао у пензију 1990. године, а радњу 
је наставила да води његова супруга Ружи-
ца са сином Слободаном. Од 2012. године 
Ружица је у пензији, а фризерску радњу су 
наследили син Слободан и његова супруга 
Драгана, која је такође завршила фризер- 
ску школу, а практичан део је учила код 
Ружице Трифун.

САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА ФРИЗЕРСКА 
РАДЊА ЗА МУШКАРЦЕ 
„ЛАЗАР В. ГАЈИН”

У Венизелосовој улици број 15 налази 
се самостална занатска фризерска радња 
за мушкарце, коју је основао Лазар В. Гајин. 
Лазар је рођен 22. новембра 1914. године, 
у селу Старе Шове, где је завршио основну 
школу. Потом је почео да учи берберски 
занат у Равном Селу. Одатле је отишао у 
Београд, са дванаест година, код своје се- 
стре, која је радила у Памучном комбинату 
„Београд“. Истовремено је наставио да учи 
берберски занат у занатској школи, а прак-
тично код једног Немца,  који је имао бер-
берску радњу у Улици деспота Стефана, на 
броју 138. Након три године, Лазар је поло-
жио мајсторски испит из берберског заната 
у Београду, 15. октобра 1942. године. Потом 
је наставио да ради код мајстора код кога 
је учио занат. У том периоду, врло често су 
њихови клијенти, осим Београђана, били 
немачки војници, а и они који су прелазили 
Панчевачки мост. Од 1943. године фризер-
ску  радњу води Лазар В. Гајин, јер је његов 
мајстор отишао у пензију.  Током свог рада 
обучио је три ученика, који су касније на-
ставили да се баве фризерским занатом.

Због изградње Биолошког института 
1970. године, порушено је више објеката, 
међу којима и фризерска радња Лазара 
Гајина. Радњу је преселио на данашњу ло-
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кацију, у Венизелосову улицу, где се већ на-
лазио фризерски салон извесног чика-Ми-
лана, који се баш тада пензионисао. Лазар 
Гајин има сина Будимира, рођеног 1951. 
године у Београду. Будимир је основну  и 
машинско-техничку школу похађао у Бео-
граду. Потом је завршио Пољопривредни 
факултет и запослио се у ПКБ-у.  Напустио 
је ПКБ и полагао фризерски занатски ис-

пит. Након положеног испита, 1991. годи-
не је почео ортачки да ради с оцем. Лазар 
Гајин је преминуо 10. октобра 1994. године.

 Фризерску радњу је наследио Будимир, 
који је наставио да је води. У последње две 
године, поред мушког, у радњи се обавља и 
женско фризирање. 

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Данас постоји мали број занатских 

радњи које су опстале и развијале се кроз 
генерације занатлија и занатлијских поро-
дица, што много говори о квалитету рада у 
њима, као и о преданости неговању мето-
да и принципа рада у оквиру ових старих 
заната. 

Парфемџијски занат је веома захтеван 
јер изискује велико знање и надареност, 
али и знатна улагања у сировине и опрему. 
Пошто већ дуже време друштво показује 
велики и стално растући интерес за произ-
воде овог заната, и поред преплављености 
тржишта индустријском робом, постоји 
простор за ширење присусва занатских 
парфемџијских производа, и то као лук-
сузне робе. Овај тренд је присутан и у 
свету током последњих деценија, а шансу 
за поновни процват ове привредне гране 
може пружити једино жива традиција ста-
рих занатских радњи, у којима је одржано 
и очувано знање и умење упркос свим те- 
шкоћама које су биле последица индус-
тријализације у другој половини XX века.

Фризерски занат је у далеко бољем по-
ложају од парфемџијског, али и од већине 
других старих заната, и то због велике и 
сталне потребе за фризерским услугама. 
Но, право мајсторство у овом занату за-
хтева знање, вештину и стално усаврша-
вање ради праћења модних трендова, који 
су веома променљиви. У старим фризер-

Слика 15. Лазар В. Гајин испред своје фризерске 
радње

Figure 15 Lazar V. Gajin in front of his hair salon
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ским радњама  су негована ова знања и 
вештине кроз генерације, те се данас уп-
раво у њима школују нове генерације фри-

зера јер се ова вештина не може научити 
из књига, већ једино од старих и искусних 
мајстора. 
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BELGRADE‘S CRAFTS AND CRAFTSMEN‘S BIOGRAPHIES (6)

SUMMARY

The paper presents an overview of perfumer’s shops and selected hair salons in Belgrade 
which have practiced and maintained traditional methods of work.

Nowadays, the perfumer’s and hairdressing trades belong to a very popular area of work 
which is a subject of great interest. However, as the perfumer’s trade is a manufacturing 
industry, as opposed to hairdressing, which is a service industry, their positions in modern 
society are significantly different.

The perfumer’s trade has been in a very difficult position for more than half a century due 
to the complete domination of the cosmetics industry in this area of the market. However, 
in recent years, there has been a growing interest, both in the world and in our country, in 
traditional perfumery products as luxury goods made from natural materials.

Perfumery is the production of perfumes (floral and phantasmal), eau de cologne, eau de 
toilette, hair care products, cosmetic powder and makeup.

Although the hairdressing trade is widespread, efforts to maintain traditional methods of 
work while keeping up with the latest fashion trends can be found only in a small number of 
hair salons with a tradition spanning several generations, who are the genuine guardians of 
knowledge, methods and skills typical of this ancient trade.

As long as the late 19th century, the hairdresser’s trade in Belgrade was mainly limited 
to the barber‘s craft until the end of the 19th century, when hairdressers for ladies began to 
appear. Later, barber’s shops were gradually replaced with men’s hairdressing salons.

Nowadays, hairdressing trade is divided into two occupations: ladies’ hairdressers and 
men’s hairdressers. Men‘s hairdressing trade includes aesthetic and hygienic treatment of the 
face and the head, while the craft of a ladies’ hairdresser includes hair care and styling.

 


