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ДопРИНос сАвКЕ сУботИЋ пРоУЧАвАњУ 
тРАДИцИоНАлНЕ тЕКстИлНЕ РАДИНостИ 

Савка Суботић активно учествује у јавном, друштвеном и културном 
животу у Аустроугарској и Краљевини Србији у другој половини девет-
наестог и у првим деценијама двадесетог века. Борећи се за национална 
права Срба у Угарској проучава српску текстилну радиност, афирмише 
је и модернизује. Прва проучава прекосавско ћилимарство и текстилну 
орнаментику.

Кључне речи: домаћа текстилна радиност, афирмација, модерни-
зација, национални идентитет, европски утицаји, ћилимарство, орна-
ментика

У друштвеној клими XIX века, где у јавној сфери неприкосновено до-
минира мушкарац, усамљени су примери жена које су успеле да изузетним 
залагањем, личном иницијативом, сопственом снагом духа, интелигенцијом 
и надасве својим образовањем продру у свет мушкараца и да joш за живота 
њихов рад буде цењен и признат. То је пошло за руком, госпођи Савки Субо-
тић, напредној, предузимљивој Новосађански која је већи део свог живота 
посветила истраживању и промоцији домаће текстилне радиности1. Поја-
вом нових трендова у савременој науци, посебно у антропологији жене, ис-
траживањем рода и улогом жене у културној историји њено име се поново 
актуелизује а њен друштвени ангажман се анализира с аспекта почетака 
феминизма у Војводини.2 Међутим, иако су њене радове често цитирали 
и користили стручњаци за традиционалну текстилну радиност, сматрам да 

1 У етнологији се уобичајено под појмом домаћа текстилна радиност подразумева произ-
водња текстила у оквиру сеоског домаћинства, првенствено тканих предмета украшених у 
ткању (ткачким техникама) или везом.

2 Име Савка Суботић се везује за почетке феминистичког покрета Војводине. Она се бори 
за успостављање женских школа и добротворних задруга. Сматра се заслужном за оснивање 
школа у Панчеву и Новом Саду. Инспиратор је женске задруге српкиња Новосађанки (1882). 
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њен ангажман у овој области није довољно истражен. Циљ овог чланка је да 
на основу доступних радова Савке Суботић и релевантних чланака савре-
мених аутора укаже на пионирски значај њеног рада и допринос који је дала 
у изучавању традиционалне текстилне радиности с посебним освртом на 
прекосавско (војвођанско) ћилимарство и текстилну орнаментику у периоду 
када су настајали етнологија и музеологија. 

Основу анализе чини дело О нашим народним тканинама и рукотво-
ринама3, које је 1904. године објавила Матица српска у едицији Јубилари. 
У књизи је представљена рекапитулација њеног 50 годишњег јавног рада. 
Иако је писана популарно, у аутобиографском облику, представља и друшт-
вену слику мултикултурне Славоније и Војводине у другој половини девет-
наестог века. Поред тога што је осликала дух времена и кроз личну призму 
приказала сложене друштвене, економске и историјске процесе, у књизи се 
могу сагледати њена схватања и ставови о народној уметности, женској, се-
оској домаћој радиности и променама насталим увођењем либералног капи-
тализма у Аустроугарској. 

Ово је уједно прва публикација код нас која се бавила темом српског, 
традиционалног, текстилног стваралаштва. За њом су, у кратком року, усле-
дила издања сродне проблематике других аутора.4 Због вишеслојности на-
ведене публикације у овом раду се ограничавам на делове који се односе на 
њено схватање текстилне радиности као дела народне уметности, ставове о 
„препорођају домаће радиности“ што представља суштину њених теоријс-
ких погледа и практичног ангажмана, проучавање прекосавског ћилимарс-
тва и орнаментике. Рад садржи и неопходан осврт на европске актуелне, фи-
лозофске и уметничке токове који су утицали на њена схватања и ставове. 

У редовима који следе, покушаћу да представим основне податке из 
њене биографије. 

Савка Суботић је изразити представник српског војвођанског грађан-
ског слоја. Рођена је 1834. године у Новом Саду, у време када је овај град 
имао статус слободног, краљевског града. Рођена је и одрасла у угледној 
трговачкој и патрицијској породици Полит.5 Школовала се у време када жен-
ска деца нису имала иста права и могућности за образовање као мушка, 

Ова задруга је организовала многе јавне манифестације а једна од важнијих је Прва српска 
изложба која је одржана 1884. године у Новом Саду.

3 Савка Суботић, О нашим народним тканинама и рукотворинама, Нови Сад 1904.
4 За овом књигом су уследиле публикације Јелице Беловић-Бернадзиковске, Вида Вуле-

тића Вукасовића, драгутина Медењака Инкиострија. Катарина Новаковић у свом магистар-
ском раду анализира допринос наведених аутора и сматра да су они део Покрета за ис-
траживање народних текстилних рукотворина. Под појмом покрет подразумева организо-
вано деловање на прикупљању, систематизацији, тумачењу и употреби разних облика 
женских ручних радова и текстилне орнаментике код јужних словена. Види детаљније 
магистарски рад Катарине Новаковић, Истраживање народних текстилних рукотворина 
код Срба крајем 19. и почетком 20. века, Београд 2003, Филозофски факултет, Одељење за 
етнологију и антропологију.

5 Савка Суботић, Успомене, Београд 2001, 31
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што ће касније бити упориште њене борбе за право жена на образовање. 
Година 1848. је преломна година у њеном животу. 6 Тада прекида школовање 
у Темишвару а наставља га у католичком интернату у Бечу7 где се 1851. 
године удаје за Јована Суботића (1817–1885), тада већ познатог српског 
националног лидера, доктора права и филозофије. Ставови и размишљања 
њеног мужа, борца за национална права Срба у Војводини, ће свакако ути-
цати на њене касније ставове и ангажман у јавном и културном животу. Пра-
тећи мужа у службеној а касније и политичкој каријери живи у Новом Саду, 
Вуковару, Загребу, Осијеку и Земуну. У периоду од 1871. до 1884. године 
активно ради на афирмацији и презентацији српских текстилних рукотво-
рина. Просвећује сеоске жене и истражује рукотворине у српским селима у 
околини Вуковара, Осијека и Срема. Припадници високих аристократских 
слојева ангажују је за уређење салона у српском националном стилу. 

Истакнути је борац за права жена на образовање. Оснивање женских 
школа у Новом Саду и Панчеву се сматра њеном заслугом.8 Иницијатор је 
оснивања женских удружења и била је почасна чланица свих тадашњих 
женских удружења у Србији:9 Београдског женског друштва, прва председ-
ница Кола српских сестара и Српског народног женског савеза.10

Учествује на домаћим и светским изложбама: Прва српска изложба 
(1884.) у Новом Саду, Земаљска изложба у Будимпешти 1885. године. За из-
ложбу у Будимпешти су по њеној замисли израђени одевни предмета женс-
ког грађанског костима и намештај за грађански салон у српском национал-
ном стилу. Ови предмети су инспирисани предметима и орнаментиком са 
српске народне ношње и текстилног покућства. Учествује и на изложбама 
Краљевине Србије у Паризу 1889. и 1890. године и на изложби Српска жена 
у Прагу 1913. године.

Утицаји: идејни трендови у науци и уметности у Европи у другој 
половини деветнаестог века

делатност и јавни рад Савке Суботић се одвија у периоду крупних ис-
торијских догађаја и социјално економских промена на територији Европе 
и уже Аустроугарске. Иако није имала званично, институционално образо-

6 Ана Столић, Савка Суботић- Слика једног света, предговор, Савка, Суботић, Успомене, 21.
7 Јелена Лазаревићева, Савка Суботићка – 1834 -1904. Домаћица. Орган женског друштва 

и његових подружина., број 10. Београд, 1904, 291.
8 Станоје Станојевић, одредница Суботић Савка, Народна енциклопедија, српско-хрват-

ско-словеначка, књ. IV, Загреб 1929. 
9 Савка Суботићка, Голуб, Календар за просту 1907. годину, Цариград, 1906, 116, 117.
10 Gordana, stojaković, Znamenite žene Novog Sada, novi sad, 2001, 93. 
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вање, она је захваљујући свом пореклу и статусу мужа Јована Суботића и 
брата Михајла Полит десанчића припадала интелектуалним круговима тог 
времена.11 На њене ставове и размишљања утицали су тадашњи модерни 
европски покрети и правци у уметности, филозофији фолклористици, ет-
нологији... 

Индустријска револуција, закон капитала и слободног протока робе и 
новца ујединио је расцепкане средњовековне државице изменивши тако 
географску слику Европе. Новонастале државе трагају за својим заједнич-
ким националним идентитетом. Идеолошка упоришта налазе у романтичар-
ском величању прошлости и народне традиције. Инсистирање на употреби 
народног језика, књижевности и истраживању фолкора интегрални је део 
ране фазе борбе за националну афирмацију.12 Либерални капитализам дово-
ди до појаве масовне културе што ће у периоду 1871–1914. године уродити 
појавом масовног измишљања традиције.13 Основу измишљања традиције 
представља реинтерпретација прошлости и националне историје. Све већа 
пажња се придаје народној уметности која се користи као доказ идентитета 
и националног интегритета. У покрету се јавља тенденција ка стварању но-
вих, националних препознатљивих визуелних симбола.14 У том приоритет 
имају национални симболи – грбови, заставе, тробојнице. У неким држава-
ма евидентна је и масовна изградња споменика- симбола нових држава, или 
споменика који представљају персонификацију државе (Маријана у Фран-
цуској...).15

У трагању за националним идентитетом народна уметност постаје 
средство којим се доказује идентитет одређене нације. Многе нације, инсти-
туционалним или ванинституционалним средствима стимулишу истражи-
вања разних видова народне уметности. Циљ ових истраживања је да се на 
основу анализе иконографије и технике израде предмета народне уметности 
укаже на аутохтоност нације, на њен идентитет и дубоку прошлост. Ориги-
налност и индивидуалност народа обезбеђује право на идентитет а самим 
тим и легитимише новонастале државне границе. 

11 А. В. (аутор je вероватно Аркадије Варађанин), Заслужне жене на перу. Савка 
Суботић,Српкиња – њезин живот и рад, њезин културни развитак и њезина народна умјет-
ност до данас, Сарајево, 1913, 29.

12 Ђузепе Кокјара, Историја фолклора у Европи 1 и 2, Београд, 1984.
13 Овај појам се користи за један број радњи симболичке или ритуалне природе који корис-

те основне симболе нације (измишљене или не) које се по одређеним правилима понављају 
а циљ им је успостављање и прихватање одређених вредности и норми понашања. Основна 
улога измишљања традиције је политичке природе, и има за циљ јачање свести припадника 
тек оформљених држава о заједничком пореклу и успостављању кохезије између њих. Erik 
hobsbom, Uvod: kako se tradicije izmišljaju, Izmišljanje tradicije, Beograd 2002, 6. 

14 Као пример можемо узети и употребу пиротског ћилима на важним државним, поли-
тичким ритуалима у Краљевини Србији. Пиротски ћилим, настао у Турској империји, добио 
је улогу српског националног симбола крајем деветнаестог почетком двадесетог века. 

15 Erik hobsbom, Masovna proizvodnja tradicija : Evropa, 1870–1914, Izmišljanje tradicije, 
Beograd 2002, 389.
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Употреба народне уметности као политичког средства у периоду конс-
титуисања нација се природно надовезало на друштвену климу и романти-
чарски позитивистички однос према далеким, егзотичним земљама и наци-
оналним вредностима. 

Тако, нпр. афирмативни однос према оријенталној уметности евиден-
тан у високим аристократским круговима у Европи у XVII и XVIII веку 
доживљава своју ренесансу у XIX веку. Томе су допринели и тзв. сликари 
оријенталисти, уметници који су стварали и живели на Блиском истоку у 
првој половини XIX века. Њихове слике са романсираним и драматизова-
ним призорима оријенталне свакодневице биле су популарне у Европи сре-
дином деветнаестог века. 16 У другој половини XIX века потражња за егзо-
тичним оријенталним предметима расте. Ћилими, који су до тог времена 
представљали куриозитет, постали су опште прихваћени део намештаја у 
угледним европским домовима.17 

Популаризацији традиционалних рукотворина допринео је и покрет 
arts @ Crafs Movement (1870. до 1920.) који се из матичне Енглеске про-
ширио и у друге европске земље. Он се јавља као реакција на академизам18 
– владајући стил викторијанског периода – и на захукталу индустријализа-
цију. Идеолози покрета Вилијам Морис и Џон Раскин боре се против ме-
ханизације и масовне производње унифицирајућих, безличних, машинских 
производа. Покрет афирмише занатску производњу, ручно рађене произво-
де и употребу природних материјала.19 Предмети са далеког истока који су 
се продавали у продавници Liberty@Co, основаној 1875. године, популарној 
међу присталицама овог покрета, уметницима су били узор у дизајну. Ова 
радња се бавила дистрибуцијом модне одеће, текстила, намештаја.20 

Под утицајем arts @ Crafs Movement-а у Британији су осамдесетих го-
дина покренута многа удружења и школе чији је крајњи циљ био подизање 
естетског нивоа традиционалних предмета (ручних радова- рукотворина).21 
Једна од улога ових удружења је посредништво између произвођача и тр-
жишта. Свакако да је и Савка Суботић била упозната с уметничким погле-
дима и тенденцијама овог покрета. Из овог покрета се крајем XIX века и 
почетком XX века у Аустроугарској развила Сецесија, уметнички стил који 
у центар своје уметности ставља орнамент као основно одличје национал-
ног идентитета. 

16 John thompson, Carpets From the тenst, Cottages and workshops of asia, London, 1983, 35.
17 oво је оставило далекосежне последице за земље произвођаче ћилима. Европски гра-

дови развијају живу трговину са ћилимарским центрима у Азији (Индија, Кина), на Блиском 
истоку, исто, 38.

18 Академизам је означио повратак еклектицизма историјских стилова.
19 Из овог покрета развили су се Арт Нуво, Сецесија и донекле Баухаус. На неки начин, 

овај покрет је био и увод у Модерну.
20 www.Liberty.Co.UK
21 Неке од школа су royal school of needlework, home arts and Industries association, види 

Катарина Новаковић, нав. дело, 11,12.
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arts @ Crafs Movement и његови изданци афирмисали су народне ру-
котворине и оне постају веома цењене у Европи у другој половини 19. века. 
У том периоду, народне рукотворине прерастају из куриозитета у тржишну 
робу. У Европи се развија богато тржиште рукотворинама. 

Афирмацији народне уметности допринеле су и међународне излож-
бе.22 Европски и амерички градови такмичили су се у томе ко ће да направи 
атрактивнију изложбу, односно сајам. То су биле комплексне манифестације 
које су обједињавале трговачке и индустријске сајмове, карневале, музичке 
фестивале, политичке спектакле, музејске изложбе и уметничке галерије. 
Цео свет је био сакупљан и излаган. домороци из егзотичних колонија, њи-
хова материјална култура, аутентична станишта, чак и цела насеља излагани 
су истовремено с најновијим техничким достигнућима. Основна идеја била 
је приказати прогрес на културном, уметничком, научном, индустријском, 
трговачком пољу, у области транспорта, технологије...Све је било у складу с 
доминирајућом волуционистичком идеологијом и идејом да се свет развија 
од најпримитивнијих облика ка вишим.23 

Све ово је довело до афирмације народне уметности у XIX веку. Наве-
дена гледишта су, како је већ истакнуто, утицала на схватања и однос према 
народној текстилној уметности Савке Суботић. Она не ствара изоловано, 
већ у складу с наведеним модерним европским токовима.

На њене идеје и ставове ће деловати и идеје феминистичког покрета 
које су у XIX веку ступиле на јавну историјску сцену. У склопу политичких 
борби актуелизује се женско питање и жене крећу у борбу за побољшање 
свог положаја у друштву.24 жене траже право на школовање, право на рад. 
Један од циљева је и добијање политичког права гласа. Феминистички пок-
рет задобија и национална обележја. У мултикултурној Војводини женско 
питање је било саставни део борбе за очување националног идентитета и 

22 Erik hobsbom, Masovna proizvodnja tradicija, Izmišljanje tradicije, Beograd 2003, 395, 396.
23 Европљанин је суверено доминирао над „добрим дивљацима“ а самим тим ове идеје и 

манифестације су легализовале и одобравале колонијалне политике моћних нација. И архи-
тектонске грађевине су рађене специјално за ове прилике. Свака земља гради монументални 
павиљон у свом националном стилу. Архитектура је требало да импресионира. За те прилике 
су изграђени архитектонски гиганти: Ајфелова кула у Паризу, Кристална дворана у Лондону, 
Атомиум у Бриселу. Имајући у виду да у то доба не постоје моћна средства јавног инфор-
мисања, нема ни телевизија ни радија, већ само новине звучи нам невероватно колики број 
посетилаца су окупиле ове манифестације. Велика изложба у Лондону је 1851. године при-
вукла 6 милиона посетилаца; светски сајам у Паризу је 1878. године посетило 16 милиона 
људи а изложбу у Паризу је 1900. видело чак 50 милиона посетилаца. „Светски сајмови се 
могу поредити са потлачом, радосним ритуалом који приказује богатство и снагу, ритуално 
надметање, разметање и уништавање материјалних добара све у циљу постизања престижа“. 
Види raymond Corbey, Ethnographic showcases, 1870 –1930, Cultural Anthropology, Vol. 8, no. 
3, (aug., 1993), 338–369. 

24 Види дела Неда Божиновић, Женско питање у Србији – у XIX и XX веку, Београд 1996. 
и Gordana stojaković, Znamenite žene Novog Sada, novi sad, 2001. godina.
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предуслов за свеопшти национални развој и националну мисију.25 Вође Ом-
ладинског покрета у духу тадашње европске политичке и социјалне демок-
ратије траже: еманципацију жена, њихово национално освешћивање, модер-
није школовање и друштвено васпитање, духовно и морално ослобођење, 
подизање из незнања, сујеверја и заосталости и потлачености.26

полазна идејна гледишта савке суботић

Сам процес формирања нових држава и конституисања нових нација је 
неуједначен на Европском простору. У Хабзбуршкој монархији конституи-
сање нових држава касни у односу на водеће европске земље. Након дугих 
историјских превирања, неуспелих покушаја борбе за самосталне државе 
(1848), коначно је 1867. године успостављена двојна Аустроугарска монар-
хија. Однос националних снага се мења. Мађарска, на својој територији, 
кроз државне институције легитимизује хегемонистичку политику. Ово, 
свакако изазива реакцију других нација. друштвени статус српског грађан-
ског сталежа у Угарској током целог деветнаестог века слаби. Грађани и 
интелигенција покушавају да се, кроз формалне и неформалне институције, 
одупру угарској асимилаторској политици и да, донекле, рехабилитују своја 
национална права.

Један од аспеката националне борбе је и борба за очување свести о за-
једничком пореклу која се материјализује и у народној култури и у уметнос-
ти. Народна уметност и у Војводини, као и у другим европским земљама 
постаје средство у борби за буђење националне свести и свести о заједнич-
ком пореклу.

Савка Суботић у свом раду истиче изузетност и посебност српских тра-
диционалних рукотворина. 

„Тешко да ће у Јевропи бити такве домаће индустрије, која би се на том 
пољу, са нашом могла мерити... Наше народне женске рукотворине тако су 
разноврсне, не само у орнаментици, него и у начину рада, да се човек томе 
богатству мора дивити!...“27

Разноврсност орнаментике и техника израде и украшавања јасно ука-
зују на идентитет нације. дивљење према женским рукотворинама, ткачким 

25 др. Витомир Вулетић, Уједињена Омладина српска и друштвени положај жене, Србија 
у модернизацијским процесима XIX и XX века 2, Београд, 1998, 173 

26 д-р К. Н. Милутиновић, Омладински покрет (Политичка и социјална позадина Уједињења 
Омладине Српске), Годишњак Матице Српске, Календар за 1937, Нови Сад, 1937, 130.

27 Савка Суботић, О нашим народним..., 62.
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и везилачким вештинама понекад, што не представља реткост у радовима 
насталим у том периоду, прелази у етноцентризам и мистификацију.28 

„Наше женске рукотворине вековима су се развијале из срца и душе ср-
пске жене.....Нагон српске жене ка стварању лепих облика не може нестати...
јер су нагон и љубав ка стварању лепих облика урођени српском народу.“29 

У романтичарским и раним етнолошким радовима народна уметност 
се идентификује с колективном душом народа. Стереотипи попут народ, 
изворност, старина, континуитет, дуго су се у етнологији задржали као дог-
ма.30 доказати старост народа има и политичку конотацију. 

„Наша је орнаментика веома стара, ...порекла од Фараона.“31 Старост 
културе легитимизује народу право на постојање, на самосталност.

Основни мотив, покретачка снага и идејна основа активности Савке 
Суботић, како у теорији тако и у пракси, били су управо борба за очување 
српског националног идентитета у мултикултуралној Аустроугарској. На-
ционално освешћивање довело би до кохезије, осећања припадништва и по-
везаности свих друштвених слојева. Њена борба се одвија на више поља. У 
складу са ставовима омладине српске креће у просвећивање сеоских жена. 
Користи прилике када њен муж обилази српска славонска села да посети 
сеоска домаћинства и да подучи жене здравом животу, моралном и мате-
ријалном напретку. 

други ниво борбе Савке Суботић подразумева афирмацију, презента-
цију и реформе народне женске домаће радиности као једне од одредни-
ца традиционалне уметности и наше културне баштине. Вероватно под 
утицајем arts @ Crafs Movement-а као и под утицајем немачких филозофа 
материјалистичког правца Хекела, Бихнера и Молешота развија занимљив 
систем идеја о „препорођају домаће индустрије“, заправо идеја о модер-
низацији и прилагођавању сеоских тканина захтевима модерног тржишта. 
Мишљења је да сеоске текстилне рукотворине имају само етнографски а 
не практични значај за интелигенцију.32 На основу традиционалних техника 
израде и ликовних карактеристика текстилних рукотворина треба сачинити 
аутентичне, српске одевне предмете које би користила аристократија.33 Ову 
идеју је донекле реализовала на Земаљској изложби у Будимпешти 1885. 
године када су по њеној замисли израђени одевни предмети прилагођени 
потребама грађанки.34 

28 dunja rihtman auguštin, Struktura tradicijskog mišljenja, Zagreb 1984, 16. 
29 Савка Суботић, О нашим народним... 62.
30 dunja rihtman auguštin, нав. дело, 11.
31 Савка Суботић, О нашим народним... 55.
32 Исто. 
33 Исто, 18, 86, 94, 95. види Савка Суботић, Како да заштитимо нашу домаћу индустрију, 

Женски свет, год. 13, бр. 2, Нови Сад 1898.
34 У нав. делу, Савка Суботић, О нашим народним...детаљно је описана њена припрема и 

учешће на изложби у Будимпешти 1885. године. 
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Афирмацијом и реформом сеоске текстилне радиности, прилагођа-
вањем потребама грађанства и пласманом на тржиште, жене би могле да 
поправе свој али и породични стандард што би свакако ојачало и нацио-
налну економију и културу и тако допринело очувању српског националног 
идентитета.

Морамо истаћи за је била веома практичног и предузимљивог духа. 
Иако је генерално њена идеја о препороду домаће индустрије остала у сфе-
ри утопије, она је, уз велике личне напоре и борбу, донекле успела да афир-
мише српску традиционалну уметност и спроведе наведене реформе. 

У борби за просвећивање сеоских жена, афирмацији, презентацији и ре-
формисању српске сеоске текстилне уметности, активности усмерава према 
градским и сеоским слојевима српских жена и према страним, утицајним 
представницима високе аристократије (Немцима, Мађарима, Хрватима). У 
својим активностима она:
 1) комуницира са Српкињама – грађанкама, чланицама женских задруга 

и удружења на територији Војводине и Краљевине Србије. Свесна је 
да је српска интелигенција и грађанска класа основни носилац борбе 
за национално просвећивање и национално освешћивање. Приликом 
јавних говора поручује им да се директно обраћају сеоским женама, 
а не путем књига и предавања;35 

 2) комуницира са женама из српских села у Славонији и Војводини 
(Аустроугарска) и са сеоским женама из околине Ниша и Пирота 
(Краљевина Србија). Просвећује их, подучава хигијени, моралу 
здрављу и материјалном напретку. Упознаје аутентичне тканине, 
анализира и користи их као: 1) инспирацију у уређењу српских сало-
на (период 1870–1884); 2) инспирацију у креирању одевних предме-
та за изложбу у Будимпешти (1885); 

 3) комуницира са високим, страним, аристократским круговима. У тим 
приликама афирмише српску традиционалну уметност, презентује је 
а њихове представнике снабдева српским сеоским тканинама. Пос-
таје ауторитет за уређење српских салона. 

о ћилимарству

дело Савке Суботић О нашим народним тканинама и рукотворинама 
садржи драгоцене податке о Војвођанским ћилимовима. Она често истиче 
да су ћилиме првенствено ткале српкиње а да су касније то прихватиле и 
припаднице других суседних националности. 

35 Говор Савке Суботић, Женски свет, бр.7, Нови Сад, 1898. 100, 101.
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Ово је прилика да истакнемо да је Савка Суботић поставила темеље 
у проучавању српских прекосавских ћилима. Један век након објављивања 
наведене књиге изашле су две значајне публикације које обрађују тему Вој-
вођанског ћилимарства и у којима су представљени ћилими који се чувају 
у Војвођанском музеју у Новом Саду. У овим радовима су синтетизована 
досадашња сазнања о овим предметима а аутори су дали и лични допринос 
у проучавању ове теме.36 

Савка Суботић даје прву хронолошку класификацију прекосавског, срп-
ског ћилимарства. У развоју ћилима издваја: 
 1. најстарије ћилиме – без перваза (бордуре)
 2. ћилиме с бордуром – первазом на ужим крајевима
 3. ћилиме с бордуром первазом око целог ћилима и 
 4. ћилим из једне ширине (с ројтама).37

Сличне, донекле измењене развојне класификације ће се дуго задржати 
међу етнолозима. Тако нпр. за хронолошки развој Пиротских ћилима Јери-
на Шобић користи сличну класификацију. Колекцију пиротских ћилима у 
Етнографском музеју у Београду разврстава на: 1) најстарије предмете које 
карактерише бескрајна шара, 2) ћилиме с окрајницом и 3) ћилим на појасеве 
(ћилими настали после 1900. године).38 

На основу композиционих решења Савка Суботић ћилимове дели на 
једноставније – ћилимови на пруге и ћилимове с развијеном централном 
композицијом. Међу овим другима најпопуларнији су: Башта- ћилим са 
цветовима; (кад је поље зелено- зелена башта); Ћилим на крстове, ћилим 
на небо.39

Ова подела ћилима је често полазна у анализи композиције ћилима. По 
Братислави Владић-Крстић ћилим је у „орнаменталном смислу тканина ук-
рашена или елементарним мотивом бескрајних пруга или сложенијим ком-
позицијама разних других мотива у бескрајном низу или распоређених и 
одељених на средишњу композицију и околне композиције, тј. на с р е д и н 
у – „поље“, „среду“, „марамицу“, „небо“ и о к о л и ц у – „вођицу“, „ћенар“ 
„уџ“, „ћемер“ и др.40

Најчешће класификације ћилима на основу композиционе структуре 
коју примењују етнолози је подела на: ћилиме на пруге; ћилиме с бескрај-
ном шаром и ћилиме с централном шаром. 

Треба напоменути да је Савка Суботић, делимично, и сама заслужна за 
новине везане за последњи ступањ у развојној класификацији ћилима коју 

36 Братислава Идвореан-Стефановић, Ћилим Срба у Војводини, Нови Сад 2003, и Мирјана 
Малуцков, Ћилимарство Срба у Војводини, Нови Сад 2003.

37 Савка Суботић, О нашим народним... 29.
38 Види Јерина Шобић, Збирка ћилимова у Етнографском музеју у Београду, Зборник 

Етнографском музеју у Београд, 1901- 1951, Београд 1953, 101–116.
39 Савка Суботић, О нашим народним...
40 Братислава Владић-Крстић, традиционално ћилимарство у Србији, Београд 1985, 19.



281дОПРИНОС САВКЕ СУБОТИЋ ПРОУЧАВАЊУ ТРАдИЦИОНАЛНЕ ТЕКСТИЛНЕ...

она предлаже. То се односи на ћилиме израђене из једне целине, поле. Она 
је за израду предмета за изложбу у Будимпешти 1885. године од мађарске 
Владе тражила да јој се изради велики разбој са брдом широким 2 м.41 Од 
те 1884. године у Војводини се користе широки разбоји.42 Модификовани, 
широки разбоји су били популарни код стапарских ткаља у Бачкој. И сама 
напомиње да је на сличну идеју дошла и Нина Петровић, рођена Кинђелац. 
Она је донела на Прву српску изложбу у Новом Саду 1884. године велики 
ћилим из једне ширине, израђен у Великој Кикинди.43 Сличан процес мо-
дернизације разбоја и прилагођавања новим потребама тржишта одвија се 
у средњем Банату. Према натпису у листу „Торонтал“, јануара 1887. године, 
народни укус се мења и широки разбој се користи у Меленцима, Врањеву и 
Елемиру.44 После изложбе у Будимпешти 1885. године овакви разбоји су се 
појавили у Стапару, Куманима, Меленцима, Сивцу.45 Широки разбоји су се 
под утицајем државних ткаоница ћилима проширили и у Босни и Херцего-
вини – Бјелај и Босански Петровац (1930–1935).46 

о текстилној орнаментици

Орнаментика је на преласку из деветнаестог у двадесети век заузела 
примарно место у истраживањима традиционалних текстилних радиности. 
Проучавањем орнаментике истраживачи су доказивали културу властите 
нације, њену особеност и индивидуалност.47 Сматрало се да орнамент пред-
ставља визуелну идентификацију нације. Орнаменти, су као део народне 
ликовне уметности, указивали на аутохтоност, индивидуалност и старост 
нације. 

Задивљена богатством и разноврсношћу мотива на ћилимима, пешки-
рима и и традиционалном костиму Савка Суботић покушава да одгонетне 
њихово порекло и развој. У складу с владајућим еволуционистичким при-
ступом у тумачењу порекла живота али и културних појава, а заправо с не-

41 Када је разбој стигао био је огроман и неупотребљив, није могао да уђе у гостинску 
собу а жене нису имале довољно снаге да покрећу педале. Искористила је брдо и дала је 
да сељаци израде разбој попут сељачког са тим великим брдом. Савка Суботић, О нашим 
народним... 29.

42 Истовремено се сличан процес увођења широког разбоја одвијао и у Банату.
43 Савка Суботић, О нашим народним... 54.
44 Немет Ференц, торонталски ћилим Четврт века ткања у Банату, Нови Сад 1994, 32.
45 Братислава Владић-Крстић, традиционално ћилимарство у Србији, Београд 1985, 28.
46 Братисалва Владић-Крстић, Ћилимарство у Босни и Херцеговини, Гласник Земаљског 

музеја, НС, св. ХХХII (1977), Етнологија, Сарајево 1978, 279.
47 Катарина Новаковић, нав. дело, 36.
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познавањем и нејасним представама о развоју културе, она порекло наше 
народне орнаментике смешта у дубоку, митску прошлост:

„наша је орнаментика веома стара, ...порекла од Фараона, јер јој је Ми-
сир колевка... Египатске, мавријске, турске и италијанске орнаментике пре-
лиле су се у српски тип у току векова“.48

Катарина Новаковић сматра да је Савка Суботић била упозната с тада-
шњим актуелним етнолошким теоријама и да је ово тумачење настало под 
утицајем дифузионистичког правца у етнологији, односно школе културних 
кругова.49 

Интересовање за проучавање орнаментике уочава се у већини европ-
ских земаља још од четврте деценије деветнаестог века. Развој штампе у 
боји (хроматографије) омогућило је штампање публикација – тзв. „књиге 
мустри“. Ове књиге се могу поделити у три категорије. 1) Прву групу чине 
књиге мустри где су представљане реинтерпретације стилова прошлости 
(нпр. у Енглеској је веома популарна готика); 2) другу групу чине књиге 
у којима су представљене модерне мустре дизајнера инспирисаних старим 
орнаментима,50 а у трећој категорији су енциклопедијско-историјске ком-
пилације шара или антологије декоративних стилова. Препоручују се као 
инспирација модерним дизајнерима и декоратерима.51

Пораст стандарда је довео до брзог ширења текстилне индустрије. Тек-
стил је постао део унутрашњег уређења кућа, продавница и јавног просто-
ра. Ово је довело до потражње књига орнамената.52 Текстилна индустрија 
и мануфактура користи препознатљиве националне орнаменте као ликовни 
израз на својим тканинама. Ово је у потпуној корелацији с интересовањима 
и трагањима за националним изразом у периоду конституисања нација

И у jужнo словенским земљама штампање албума, односно књига мус-
три, било је у моди крајем деветнаестог и почетком двадесетог века. Први 
албум орнамената објавио је Феликс Лај а за њим су уследили и други. На 
почетку двадесетог века, Мита живковић у Тешену у Аустрији издаје Албум 
пиротских ћилимова. Јелица Беловић-Бернадзиковска у периоду 1898–1906. 
године издаје Грађу за технолошки ријечник женског ручног рада. Вид Ву-
касовић 1900. године издаје Албум конавоских народних везова а 1905. у 
Београду Народни везови. 

Крај деветнаестог века и почетак двадесетог изродио је сецесију- 
нови уметнички правац са седиштем у Бечу, који се развио из arts @ Crafs 

48 Савка Суботић, О нашим народним..., 55, 52.
49 Катарина Новаковић, нав. дело, 58.
50 william Moris (1834–1896) флоралне и биљне мустре са средњовековних тапи-

серија прилагођава викторијанском периоду.
51 a. racient &M. duppont-auberville, The World of Ornament, Complete coloured reprint of 

L’ornament polychrome (1869–1888) & L’ornament des tissus (1877), Köln, 2006. david Bat-
terham, Introduction, 8.

52 Исто.
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Movement-а. Тежња сецесиониста била је усмерена ка изналажењу новог 
стила у којем би се изједначили уметност и дизајн. Основу овог стила чини 
орнамент. Сецесију одликује иконопластика, односно примена орнамента 
у украшавању употребних предмета. Сецесионисти инспирацију налазе у 
средњовековним споменицима, ваневропској и народној уметности.53 У Бечу 
су основане радионице Wiener Werkstaetten. Мотo уметника који су стварали 
у овим радионицама био је „Боље је да 10 дана правим један производ него 
да у фабрици производим 10 производа за један дан“. Идеал сецесионис-
та био је направити ексклузиван производ уникатног изгледа. Сецесијски 
модни салон сестара Fluge био је веома популаран. Оне су акценат у салону 
ставиле на народну везилачку орнаментику. даме из високог аустријског и 
угарског племства проучавају технике и орнаменте и стварају своје колек-
ције народних рукотворина.54 Не треба изгубити из вида сличне активности 
британског племства које је вероватно инспирисало и аустријску аристок-
ратију“.55 

Један од најзначајнијих уметника сецесиониста у српској примењеној 
уметности био је драгутин Медењак-Инкиостри. Инкиостри је као извор у 
својој уметности користио српски етнографски материјал, првенствено др-
вене и текстилне предмете.

Књига Савке Суботић Наше народне тканине и рукотворине објављена 
је 1904. године, управо у периоду када је у Аустроугарској цветала сеце-
сија. Вероватно је под њиховим утицајем доста простора у књизи посветила 
орнаментици. Савка Суботић, у еволуционистичком маниру, покушава да 
реконструише развој орнаментике. Симболе на тканинама класификује у 
три периода: 1) митолошки, 2) хришћански (или средњовековни) и 3) мо-
дерни.56

Орнаменти најстаријег митолошког периода имају своја значења: ружа 
значи – девојка, ружа у бокалу – млада жена, јелен – младић, орао – краљ 
или велики јунак; лабуд – краљица или велика госпођа; пловка – путник; 
тестера – снага; стрела – брзина; чешаљ – чистота; гуска – гласник. Сим-
боли хришћанства и православља су: крст, рипиде, трикиле, путир, црква, 
небо... Модерна култура, која „невиђеном снагом и брзином свет осваја“ 
донела је нове шаре. Модерни симболи су: пушка, топ, тане, лопта, коло, 
намигуша, дикино око, дикин брк.... Ове шаре су се, по њеним сазнањима, 
развиле око 1900. године.57

53 Милена Витковић-жикић, Уметнички вез у Србији 1804–1904, Београд 1994, 50.
54 Преузето од Катарине Новаковић, нав. дело, 27.
55 Исто, 27.
56 Савка Суботић, О нашим народним..., 56.
57 Исто, 55, 56.
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Сличну развојну периодизацију има и Јелица Беловић Бернадзиковска. 
Она разликује у развоју српске орнаменитке пет важних периода: 1) мито-
лошки 2) кршћански, 3) турски, 4) класични и 5) модерни.58

драгутин Инкиостри сматра да су се мотиви народне орнаментике раз-
вијали кроз три фазе: 1) митолошку, 2) кршћанску и 3) турску.59

Заједничко схватање наведених аутора је то да се кроз све епохе пре-
познаје карактеристичан српски народни тип. Савка Суботић сматра да се 
представе мењају и прилагођавају културним променама:

„Наша народна орнаментика се органски развијала из нашег народног 
живота“.60

Неки симболи се преносе и смештају из једног културног контекста у 
други. Тако, су опстали симболи из старих времена (сурвивали): „стопа и 
наступ (имају значења злих духова) – који су се у старо време ушивали на 
губере и поњаве.61

Сваки стил, свака орнаментика живи својим особеним животом само 
дотле док је жив дух времена из којег су поникли. После тога мењају они 
опет свој облик, док год се из тих облика не изроди по склопу своме нови 
стил и нова орнаментика, јер су и људски дух и његови производи подвргну-
ти природним законима, по којима се живот састоји из непрекидних про-
мена.62

Јелица Беловић Бернадзиковска, преузима нека начела Савке Суботић и 
даље их развија. Она сматра да се српски декоративни стил развијао орган-
ски из народног живота, да је временом мењао своје мотиве, облике, називе, 
детаље и технике али је свој типски карактер одржао кроз сва времена.63 
Сличан став има и Инкиостри. Он сматра да су мотиви народне орнаменти-
ке, и поред естетских утицаја других народа, ипак успели да сачувају свој 
типски, локални, народни карактер.64 

Савка Суботић износи богату народну терминологију шара са ћилим-
ским тканинама и напомиње „да треба разликовати значење и личење“.65 
Запажа да неки мотиви немају адекватне називе : нпр. живот, песница, 
песница на око, топ, пушка, круна, зупци... Ови орнаменти спадају у гру-
пу представа с одређеним значењем. У другу категорију спадају орнаменти 
који по називу одговарају својим представама (личење). То су грана, цвет, 
бокал, бокал са ружама, чешаљ, рипиде, кутија, венац, штапићи, ..чирак, 

58 Јелица Беловић-Бернадзиковска, Српски народни вез и текстилна орнаментика, Нови 
Сад 1907, стр. 23.

59 драгутин Инкиостри – Медењак, Препорођај Српске уметности, Београд 1907, 97.
60 Савка Суботић, О нашим народним..., 56.
61 Исто.
62 Исто. 
63 Јелица Беловић Бернадзиковска, нав. дело, 23. 
64 Инкиостри, нав. дело, 97.
65 Савка, Суботић, О нашим народним..., 57.
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чирак са свећом, лептири, кривуљице, шиљасте кривуљице, басамаци, небо, 
звезде, месец, виново лишће, коцке, рогаљ. Зооморфни мотиви су: паунови, 
петлови, пловке, јелени, зечеви, коњи..а антропоморфни: лутке и бепке“.66 
Претпостављам да се први мотиви односе на стилизоване а други на нату-
ралистичке представе.

део који се односи на орнаментику митолошког периода био је веома 
популаран међу стручњацима. На скоро идентичне податке наилазимо и код 
Инкиострија.67 Код неких савремених истраживача постоји сумња у валид-
ност ових података. Податке о значењу орнамената је по њеним наводима 
чула од једне баке око 1951. године али су белешке изгубљене 1884. године 
на путу за пештанску изложбу.68 Верзија у књизи је написана након педесет 
година, реконструкцијом по сећању.69 др Мирјана Малуцков сумња да је 
податке (несвесно) прихватила из литературе70 и сматра да су поузданији 
подаци о мотивима који се уткивају на торбе. Зависно од година и статуса 
на женским торбама се уткивају разноврсни симболи: на девојачке торбе су 
уткивани цвеће и гране; на торбе младих жена уткиване су представе бепки, 
или лутки са цветом или цветном граном – да буду роткиње и да им деца 
цветају. Бепке и лутке су очигледно биле симболи плодности јер се јављају 
и као обавезан симбол на ћилимима који се даривају на свадбама. Торбе ста-
ријих жена биле су украшене: кокошкама, петловима, пловкама или луткама 
са варјачом у руци. На мушке торбе жене су уткивале: коњанике, јелене, 
ловце, орлове као симболе снаге, хитрине и здравља.71 Савка Суботић је ове 
податке чула од једне баке 1861. године када је путовала по Срему. Значења 
наведених шара вероватно су изведена из асоцијације на атрибуте њихових 
представа.

Занимљиво је да и Миленко Филиповић истражујући војвођанске ћи-
лиме указује на примере с терена где баке при показивању својих ћилима 
описују шаре „Оне томе прилазе као да читају“. Миленко Филиповић, та-
кође наводи да се у ликовним збиркама неких музеја налазе предмети с ор-
наментима о чијим значењима постоје занимљиви подаци. Вероватно се то 
односи на ликовни материјал чији је аутор Милена Остојић а који се чува 
у Ликовној збирци у Етнографском музеју у Београду. Подаци с музејских 
картона садрже занимљиве податке о значењима шара на тканим предмети-
ма, на торбама и ћилимима. 

66 Исто.
67 Упореди Савка Суботић, О нашим народним..., 55, 56 и драгутин М. Инкиостри, Моја 

теорија, Београд 1925, 19, и Препорођај српске уметности, Београд, 1907, 99 и 100.
68 Види Савка Суботић, О нашим народним..., 62. 
69 Види Катарина Новаковић, нав. дело, 62 и Мирјана Малуцков, нав. дело, 72.
70 Мирјана Малуцков, нав. дело, 72. 
71 Савка Суботић, О нашим народним..., 22, 23.
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о реформама сеоског текстила

Савка Суботић је имала активан однос према традиционалној текстил-
ној радиности прекосавских Српкиња. Она је у склопу својих размишљања 
о комерцијализацији и прилагођевању ове уметности потребама интелиген-
ције и подизању сеоских тканина на виши естетски ниво и сама учество-
вала у редизајнирању и преобликовању женских рукотворина. По њеним 
наводима она:
 1) Уводи орнаментално украшавање платна. до Пештанске изложбе 

жене су орнаменте радиле само на ћилимовима, оделу и на пешки-
рима. По платну се само везло и израђивале су се шупљике. 

 2) Уместо белих пруга у основи српског платна уводи пруге од свиле и 
разнобојног памука. Уводи и шару „на коцке“. 

 3) На либранцу – (платно са пругама које се набира) дебљи бели памук 
замењује ибришимом у боји. 

 4) Уводи белу боју у основу ћилима.72

Анализом одевних предмета колекције Народне ношње Војводине који 
се чувају у Етнографском музеју у Београду може се закључити да су неке 
реформе ушле и у ширу употребу и да су заживеле у појединим селима у 
Срему. У наведеној збирци чува се седам женских кошуља – оплећака, и јед-
на сукња – скути, из Срема (околине Руме, Сремске Митровице и Земуна) 
на којима су изведене ове реформе. Оплећци, део женске, свечане народне 
ношње су памучне кошуље дужине до испод струка. Ткане су од белог па-
мука у два нита на хоризонталном разбоју. Наведено орнаментално украша-
вање у платну је изведено на рукавима оплећака. Шаре су изведене у ткању 
– техником у зев. Орнаменти су геометријски и стилизовани, вегетабилни. 

Анализом предмета из музејских збирки Војводине као и теренским ис-
траживањем сродног материјала могуће је утврдити да ли су и неке друге 
њене реформе заживеле у пракси.

* * *

Савка Суботић је дала допринос у проучавању, афирмацији, презента-
цији и реформи традиционалне текстилне радиности у Војводини (Срему) и 
Славонији. На њена гледишта и ставове о модернизацији и преобликовању 
сеоске текстилне радиности, и схватању народне уметности, орнаментике 
и ћилимарства утицали су модерни европски токови: покрет у уметности 

72 Савка Суботић, О нашим народним..., 29.
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arts @ Crafs Movement, сецесија, еволуционисти, материјалистички правац 
у немачкој и руској филозофији, женски покрет и др. 

Подстицај за њене активности у теорији и пракси био је политичке при-
роде. Настао је као вид националне борбе и отпора хегемонистичкој угарс-
кој и германофилској политици. Она је покушала да укаже на аутентичност 
и старост српске народне уметности, односно текстилне радиности и орна-
ментике што само по себи доказује српски национални идентитет. Јавним 
ангажовањем покушава да утиче и да анимира различите слојеве Српкиња 
с циљем да све оне, на адекватан начин учествују у борби за националне 
интересе. То би допринело јачању свести о заједничком националном по-
реклу што би индиректно довело до кохезије и јачања ширих друштвених 
слојева. 

Поставила је темеље у проучавању војвођанског ћилимарства. Прва 
поставља хронолошке класификације у развоју ћилимарства. Размишљања 
и подаци које је оставила текстилној орнаментици били су веома популарни 
и инспиративни и за друге истраживаче. 

Надам се да ће овај осврт на допринос изузетне личности Савке Субо-
тић у проучавању текстилне радиности бити подстицај другим ауторима да 
наставе да истражују и друге аспекте њене јавне и културне делатности. 
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Summary

Marina Cvetkovic

CONTRIBUTION Of sAVKA sUBOTIC TO sTUDY Of TRADITIONAL 
TEXTILE INDUsTRY

the work analyzes the role and contribution of savka subotic to study, recognition, and pre-
sentation of traditional textile industry in slavonia and srem, with the particular emphasis to the 
trans-sava (Vojvodina) carpet making and textile ornamentation in the period when ethnology and 
museology originated. the text was created based on available works by savka subotic and rel-
evant articles of contemporary authors.

her views and stance on modernization and transformation of rural textile industry and under-
standing of traditional art, ornamentation and carpet making, were influenced by modern European 
trends: arts and Crafts Movement, art nouveau, evolutionists, materialistic course in German and 
russian philosophy, women’s movement, etc.

an incentive to her theoretical and practical activities was of the political nature. It originated 
as a form of the national struggle and resistance to the hegemonic Ugrian and German policy. The 
emphasis on authenticity and ancientness of the serbian traditional art, that is, textile industry 
pointed to identity and ancientness of the nation thus also proving the Serbian national identity.

savka subotic laid the foundations of the Vojvodina carpet making study. she was the first to 
set up chronological classification in carpet making development. the thoughts and data she left to 
textile ornamentation were very popular and inspirational for other researchers, too.


