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КОЛЕКЦИЈА АКВАРЕЛА НИКОЛЕ АРСЕНОВИЋА – 
ИЗ МУЗЕЈСКЕ ПРАКСЕ

Никола Арсеновић (1821–1887), „етнограф и технологˮ, био је мајстор 
кројачког заната и аутор програма за унапређење ове привредне делатности 
и система њеног образовања у периоду зачетка индустријализације. Поред 
тога, био је истраживач који је на терену бележио предмете свога интере-
совања: народну ношњу јужнословенских народа, ликовне и техничке осо-
бине израде и украшавања појединачних елемената и целине ношњи. Арсе-
новић је на својим дугогодишњим путовањима средином 19. века остварио 
обимно ликовно дело од коjeг се 425 акварела и цртежа чува у Етнограф-
ском музеју у Београду. Ова је значајна музејска грађа најчешће коришћена 
у истраживању и представљању тема и садржаја збирки народних ношњи у 
Етнографском музеју, као и у другим музејима. Поред већ потврђеног музе-
олошког значаја ове колекције за народну ношњу јужнословенских народа 
у 19. веку, у савременим истраживањима истиче се и њихова документарна 
вредност не само за област етнологије и музеологије, него и за проучавање 
историје заната и привреде, примењене и народне уметности, просветних 
институција, музеологије, фолклора итд. 

Учестало коришћење овог фонда у музејској пракси представља иза-
зов у погледу адекватне обраде, чувања, заштите, документовања и доступ-
ности. Уз константно провођење основних музеолошких метода стварају 
се и услови за нове облике савремене заштите, што је повод и за допуну 
научног тумачења овога дела са становишта етнографске музеологије. 

Кључне речи: Никола Арсеновић, Етнографски музеј, ликовни из-
вори, примењена музеологија, нова истраживања, заштита, доступност, 
тумачење.
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56 ВЈЕРА МЕДИЋ

Никола Арсеновић и његово доба

Увод

„Боемски карактерˮ којим су истраживачи неретко романсирано покри-
вали неистражене фазе живота и стваралаштва овог аутора неправедно су га 
удаљиле из контекста функције његовог стваралаштва, а тиме и њеног умет-
ничког значаја. Осврт на порекло и време када је Арсеновић живео и радио 
неизоставни je елемент у разумевању карактера и циља његовог обимног 
дела, а тиме и његову валоризацију. Целокупни опус Николе Арсеновића 
састоји се од његових теоретских радова, који су публиковани у посебним 
издањима: књизи,1 каталогу изложбе,2 брошури3 и албуму,4 заједно с колек-
цијом 425 акварела и цртежа с приказом изгледа народних ношњи, техника 
њихове израде и украшавања. Као аутор, на својим се делима потписивао 
као технолог и етнолог уз предзнак „јужнословенскиˮ или „југословенскиˮ, 
што су основне одреднице настанка и садржаја колекције његових ликов-
них дела. Међутим, такав се културно историјски контекст деловања Нико-
ле Арсеновића, у истраживањима појединих стручњака у области народне 
ношње, етнологије и антропологије, обављеним крајем 20. и првих деценија 
21. века, несумњиво избегавао, услед негативног или болног призвука током 
распада државне и националне заједнице под тим именом. Истовремено, су-
жавање релевантних извора и селективно преузимање недовољно истраже-
них чињеница о формалном образовању, доводило је у питање и уметничку 
вредност Арсеновићевог ликовног дела. Тако је његово дело, настало среди-
ном 19. века у складу с оновременим духом времена, као јединствена умет-
ничка целина, теоретске основе и едукативне функције, остало неистраже-
но, а његов значај у развоју заната, примењене уметности и музеологије у 
нашим крајевима остао практично невидљив. 

Извесна се резерва према аутентичности овога извора ради недостат-
ка прецизне датације појединих целина, делимично преносила и на етно-
лошка истраживања. Као резултат тог неразумевања неретко је игнорисана 
смерница у проучавању народне ношње ових области и усмеравана према 
другим културним моделима и наслеђима. Тај правац је током свога истра-
живања маркирао сâм Никола Арсеновић, који је тражио и налазио изворе 
за кројеве, израду и украшавање како појединих архаичних хаљетака, тако 
и читавих целина различитих ношњи, које је као занатлија кројач израђивао 
за потребе својих суграђана. На то је указао и публиковани албум акварела с 
насловом: „Јужнославенско-оријентални атлас орнаменатаˮ.

1 (Арсеновић 1868) 
2 (Арсеновић 1875)
3 (Arsenović 1879)
4 (Arsenovics 1883) 
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Живот и дело

Основне податке о биографији Николе Арсеновића прикупио је и пу-
бликовао Никола Зега, кустос и илустратор, касније и управник Етнограф-
ског музеја.5 У тексту посвећеном стогодишњици рођења Николе Арсено-
вића 1923. године, овај га музеалац сврстава у ред великана српске историје 
и културе, а његово ликовно дело и мотиве које представља: народну ношњу 
оцењује као „културну и научну вредност од великог значајаˮ, истоветну 
с другим, монументалним споменицима националне културе и уметности 
тога времена.6 Други истраживачи ликовног дела Николе Арсеновића су, 
сходно новим сазнањима, потврђивали његове вредности, а такође и до-
пуњавали информације из његове биографије.7 Право место и датум рођења 
откривени су увидом у матичне књиге Српске православне парохије села 
Вера код Вуковара, где је забележено да је Никола Арсеновић, син Георгија 
и Марије, рођен 24. новембра 1821. године у овом селу.8 Крстио га је месни 
парох Давид Давидовић. Овај је податак померио и до тада познату годину 
његовог рођења за две године уназад. Посао поштанског службеника Ге-
оргија Арсеновића убрзо је породицу одвеo у Ретфалу, поред Осијека, која 
се најчешће и помињала као место рођења његовог сина. За ово предграђе 
и град Осијек везују се и почеци основног и занатског образовања Николе 
Арсеновића у кројачком занату, које је наставио у Грацу, Пешти, Бечу и не-
мачким градовима. Судећи по Српским новинама, рекламирао се као „дело-
водитељ кројачког занатаˮ у Београду 1847. године, а као „кројач мушког 
оделаˮ 1850. године.9 Те се године, 21. септембра, према матичним књигама, 
оженио у Вуковару Катарином Баћановић10 и ту отворио кројачку радњу за 
израду народног, грађанског, свештеничког и официрског одела. Средина у 
којој је рођен, где је стекао основно образовање и провео највећи део жи-
вота у то време је пролазила кроз велике промене на историјском, политич-
ком, економском и културном плану. Осијек и Вуковар су били развијени 

5 Никола Зега (1863–1940), сликар, ученик Стеве Тодоровића и студент уметничке мин-
хенске школе Лудвига Шмита. У: Којић 2016, 12. Никола Зега, аутор колекције теренских 
цртежа и слика, фонд Ликовне збирке Етнографског музеја у Београду. 

6 (Zega 1923) 
7 (Brlić 1972, Braica 2003, Зец 2004. Гавриловић 2004. Čalić 2002, 2014) 
8 Захваљујући дигитализацији и мрежној приступачности матичних књига на 

интернетској страници Free Family History and Genealogy Records, намењеној генеалошким 
истраживањима, на адреси: https://familysearch.org. Следећи упутства Арсеновићевог 
биографа Б. Чалића, оставља се околност уписивања датума рођења по старом календару, 
којом би, укључујући 12 дана разлике, колико је износила у 19. веку, датум рођења био 6. 
децембар. 

9 Српске новине бр. 85 од 28. октобра 1847. године: Никола Арсеновић, деловодитељ 
кројачког заната удовице Ђорђа Станковића, Препоручује се поштованој публици, госпо-
ди, званичницима, грађанима по најновијом француском и англеском кроју… у кући Павла 
Папуџије сниже Варош капије… У: Архив Етнографског музеја, Фонд Николе Арсеновића, 
преписи, Инв. бр. 101. 

10 (У https://www.familysearch.org/ark Чалић 2014, 188)
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средњоевропски градови, политички и економски центри покрајина и жупа-
нија у оквирима цивилних и војних провинција (Славоније, Војне границе, 
западног Срема) Аустријског царства, касније Хабзбуршке Монархије.11

Арсеновићева је радионица, према досадашњим сазнањима, успешно 
пословала, до тренутка када је почео да се активно бави уметничким радом.

У средњоевропској уметности тога доба неговао се историзам, широко 
распрострањени стил с историјском, алегоријском, симболичком и нацио-
налном тематиком.12 У делима бројних сликара и илустратора појављују се 
као мотиви и јужнословенска историја, њена природна богатства и ведуте, 
као и архитектура, људи и обичаји. Теренска бележења оваквих мотива не-
ретко су иницирали и издавачи или штампари у Паризу, Бечу, Лајпцигу, а све 
више и у домаћим градовима.13 Оваква је могућност Арсеновићу, добром 
познаваоцу европске и домаће културне сцене, несумњиво представљала 
изазов да и сâм направи одређене кораке у ликовној уметности.

Наредних двадесет година Арсеновић се посветио истраживању и сли-
кању народних ношњи, бележењу кројева и орнамената, путујући Хрват-
ском, Славонијом, Далмацијом, Приморјем, Истром, Словенијом, Србијом, 
Војводином, Црном Гором и Херцеговином (према неким акварелима сти-
гао је и до данашње Македоније и Албаније). Вративши се у Вуковар, након 
дугогодишњих путовања, донео је албуме препуне слика и амбциозне пла-
нове за будућност. Али, испоставило се да тадашњи друштвени и научни 
кругови Аустријског царства, касније Аустроугарске, нису били заинтере-
совани да прихвате такве идеје, што је Арсеновића све више усмеравало 
према Србији. 

И у Србији је делатност уметника – путника била део уобичајене прак-
се, незаобилазне у животу уметника кроз читави 19. век и прву половину 
20. века.14

Поред патриотских и националних разлога, као и економских, уметници 
су на оваква путовања подстрекивани и од стране културних институција, 
државних органа и кругова власти и верских поглавара.15 Под покровитељ-
ством Српског ученог друштва сликари су слати да на терену документују 
„старинеˮ, како би својим сликама и цртежима упознали јавност с народ-
ном традицијом, старим занатима и народном ношњом. Нарочиту пажњу 
посвећивали су бележењу историјских места, манастира, средњовековних 
градова, утврђења, као и свакодневног живота народа у новоослобођеним 
областима. У тим веома популарним путовањима су учестовали бројни 
уметници и културни радници, како домаћи, тако и инострани, попут: Ми-
хајла Валтровића, Ђорђа Крстића, Владислава Тителбаха.16 Арсеновић је 

11 (Martinčić 1996)
12 (Медаковић 1967. Јовановић 1989)
13 (Ibrovac 1939. Schneider 1968)
14 (Јовановић Чешка 2015, 12) 
15 (Вујовић 1986. Краут 1985)
16 (Јовановић Чешка, 2015, 13) 
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уз њихову помоћ реализовао своја путовања по Србији, а за библиотеку су 
откупили и примерак његовог „Фотографског албума орнаменатаˮ 1883. го-
дине.17

Дуг низ имена стручњака, институција и удружења којима се Арсено-
вић обраћао за подршку представља и сликовити пример животног и ис-
траживачког пута овог свестраног аутора започетог средином 19. века у 
Вуковару и Осијеку. Ово је простор у којем је покушао да се оствари и у 
оквирима ширих делатности којима се бавио, као што су теоретски рад на 
унапређењу и едукацији заната, излагачка, музеолошка и просветна делат-
ност. Услови за наставак професионалног рада створени су након одлуке 
Министарства просвете Србије да Арсеновићу додели плату за учитеља цр-
тања и, захваљујући помоћи Српског ученог друштва, да настави снимање 
народнога ношива и домаће индустрије у Србији.18 Обишао је том приликом 
врањски, пиротски и нишки округ,19 вођен жељом „да забележи или пронађе 
још нове, „скривене лепотеˮ, али се, желећи да употпуни своју колекцију, 
поново враћао и у старе крајеве. Крајем 1880. боравио је у Петрињи, Броду 
и Сарајеву, а 1887. у Загребу и Глини.20 Уз институције културе у Србији 
везали су га и послови око приређивања изложбе својих ликовних радова, и 
намера да их прода.21 Откуп Арсеновићеве колекције је након дуготрајних 
преговора и реализован, али је теренски рад оставио трага на његовом фи-
зичком здрављу.22 Умро је од последица можданог удара у болници у Бео-
граду, 18. јула 1887. године.23

Колекција акварела у Етнографском музеју 
(послови зашите)

Музејска аквизиција

На предлог Комисија и с одобрењем српског кнеза Милана Обреновића 
IV, целокупну збирку Николе Арсеновића од самог аутора 1879. године от-
купило је Министарство просвете Краљевине Србије и поверило је на чу-
вање Етнографском одељењу Народног музеја. У том је моменту колекцију 
чинило укупно 300 слика, груписаних у 6 уметничких целина: Велики ет-
нографски албум народног ношива, Мали албум народног ношива за украс 

17 Српске новине 1883, стр. 7. Никола Арсеновић нуди фотографски албум за Библиотеку 
Српског ученог друштва, У: Архив Етнографског музеја, Фонд Николе Арсеновића, преписи, 
Инв. бр. 110/5. 

18 (Arsenović 1879)
19 (Гавриловић 2004, 39. Чалић 2014, 192)
20 (Гавриловић 2004, 2006)
21 (Гавриловић 2004, 2006. Чалић 2014) 
22 (Кнежевић и Митровић 2001, 166)
23 (Гавриловић 2006, 53)
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салона, Техноматички учевни Компендијум којим се спајају сви кројачки за-
нати, Орнаменти тј. Кројеви југославенских ношива у природној величини, 
Илустрована азбука за децу и Биографијa у којој се налазе многи обичаји.

Као резултат дуготрајних преговора, набавка и откуп ових предмета 
извршени су на основу одређених ставки које су за износ од 1000 дуката 
цесарских обавезивале аутора и купца. Позитивна одлука Комисије заснива-
ла се на аргументацији да је откуп ове важне принове за етнографски део 
нашега Народног музеја упркос садашње оскудне новчане прилике и потре-
бу штедње, а бојећи се да не оде на страну и да се не протури под туђом 
фирмом та драгоцена Збирка, која представља потпуну целину и коју не 
бисмо лако надокнадили, јер обузима крајеве, из којих нам није тако згодно 
прикупљати материјал као по Србији.24 Аутор је задржавао право издавања 
ипробитка, с тим да се српски текст сматра као оригинал, а текстови на 
другим језицима као превод.25 Ту је ставку Арсеновић испоштовао већ 1883. 
године у предговору великог Албума Орнамената штампаног у 4 тома у 
Будимпешти. Делове тога текста на немачком језику публиковао је и у дру-
гим приликама: уз изложбу или као самосталну публикацију, с редовном 
напоменом да је превод са српског.26 И брошура Njeka čast priznanicah o 
radu Nikole Arsenovića дело је самог аутора, у којем је сабрао све процене и 
експертизе о својој колекцији, издате од стране више европских и домаћих 
стручњака, уметничких и занатских институција и удружења. Ови подаци 
представљају драгоцени извор о тадашњој средњоевропској и јужносло-
венској уметничкој сцени, ликовним манифестацијама и публикацијама, 
као и аргументима за набавку савремених дела. У њима се највише истичу 
критеријуми аутентичности приказаних ношњи и оружја, затим историјски 
и документарни значај дела за проучавање културе јужнословенских наро-
да и уметничка вредност слика. На томе се заснива и мишљење стручњака 
Уметничког одсека Српског ученог друштва 1875. године и Комисије Владе 
Србије 1876. године, који су Арсеновићева ликовна дела оценили „врло из-
ражајним и на вишем уметничком нивоу приказанимˮ.27 За утврђивање ет-
нографског значаја пресудни су били обим и садржај приказаних тема и мо-
тива: народна ношња целокупног српског, хрватског и словеначког народа.28

Истицање „етнографског стајалишта ове занимљиве и поучнеˮ ликовне 
колекције с друге је стране представљало и разлоге за игнорисање или од-
бијање, каква је била нпр. процена чланова Друштва уметности из Загреба, 
1879. године. Они су свој негативни одговор аргументовали „недостатком 

24 (Arsenović 1879)
25 Исто.
26 (Arsenović 1879. Arsenovics 1883) 
27 Geografičko društvo u Beču 1873, Državni mađarski glavni zanatlijski odbor i dr. Procena 

Državne komisije u Beogradu, 4. септ. 1875. Михаило Валтровић, Милан Кујунџић, Драгутин 
Милутиновић, Стеван Тодоровић и Миловановић. 12. јануар 1876. С. М. Миличевић, Јохан 
Пошковић, Милорад Шапчанин, М.Валтровић и Драг. Милутиновић. У: Arsenovics 1883, 6–7.

28 (Arsenovics 1883)
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босанске ношњеˮ.29 Формалне резерве из ових су крајева неретко стизале и 
у облику најоштријих критика не само на квалитет и уметничку вредност 
Арсеновићевог дела, него и на личност самог аутора и његових ментора.30

Чување колекције

Етнографско одељење Народног музеја издвојило се 1901. године у за-
себну институцију, с основним фондом од 909 етнографских предмета и 
Збирком акварела Николе Арсеновића.31 Тада је Етнографском музеју у Бе-
ограду поверена обавеза чувања, истраживања и представљања овог дела, 
утканог у темеље етнографске музеологије у Србији. Од самих почетака 
своје самосталне делатности Етнографског музеја несебично су га чували 
кустоси и управници кроз неколико генерација. 

Уследио је период интензивног теренског прикупљања предмета у Ср-
бији и другим јужнословенским земљама, како за попуњавање систематских 
збирки, тако и за међународну излагачку делатност.32 Почетком Првог свет-
ског рата (1914–1918) започео је један од најтрагичнијих периода у исто-
ријату ове институције, током којег је страдала и трајно нестала половина 
фонда. Степен уништавања музејских збирки од стране аустријске војске 
1915. и 1916. године евидентирао је кустос Сима Тројановић, у форми спи-
ска сачуваних предмета, на којем се налази и „драгоцени албум Николе Ар-
сеновићаˮ. Тада је констатовао да „половине његових скица немаˮ.33 Међу 
њима су нестала и 22 акварела с костимима из околине Ниша.34 Потрага 
за изгубљеним предметима у жељи да се целини опуса поврати првобити 
облик одвијала се према утврђеном „Списку (несталих) ствариˮ, сачињеном 
након рата и повлачења окупаторске власти. Потраживања су била усмерена 
према ратном управнику Етнографског музеја, аустроугарском мајору Ива-
ну Ковачевићу из Загреба. И потраживања кустоса Николе Зеге 1925. године 

29 Фрањо Рачки и Исидор Кршњави.
30 Описујући, у својој аутобиографији, краткотрајну сарадњу с Арсеновићем 1886. у Зе-

маљском музеју у Сарајеву, кустос Ћиро Трухелка га назива „сеоски терзијаˮ, а његове „цр-
таријеˮ које је продао у Београду „тамошњи музејˮ чува као „националну драгоцјеностˮ. 
Доступно на: https://archive.org/details/iroTruhelkaUspomeneJednogPioniraZagreb1942/page/
n155/mode/2up Приступљено 19. 10. 2021. Иако је и сам по рођењу Осјечанин, Трухелка Ар-
сеновића одређује као „Војвођанинаˮ, игноришући практично заједничку завичајну припад-
ност. Учесталост субјективних и политичких ставова овог кустоса дискредитиралa је његове 
свеукупне научне доприносе. У: Vlajko Palavestra 1988, 146–147. 

31 (Дробњаковић 1926, 15)
32 Од 1904. до Првог светског рата музеј је учестовао на седам међународних изложби. У: 

Ћертић 1984, 12. 
33 (Дробњаковић 1926, 20) 
34 (Гавриловић 2004, 42) 
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по музејима у Будиму и Пешти, која су обухватала и 14 цртежа тушом и 
гвашом,35 такође су безуспешно завршена. 

Етнографски музеј је током наредних деценија обновио своје фондове, 
а нарастајући обим стручних послова покушавао је провести вишекратним 
реорганизацијама: 1926, 1937, 1946, 1949, 1956 и 1960. године. Фондови 
Збирке слика и цртежа, као и Збирка фотографије систематизовани су у 
заједничко Илустративно одељење.36 То је у формалном смислу задржано 
до данас, упркос учесталој потреби да се формира засебна збирка ликов-
них дела, а стручна надлежност пребаци из Одељења за документацију у 
Одељење за проучавање етнографског културног наслеђа.37

Стручна обрада дела Николе Арсеновића

О овој колекцији ликовних дела старали су се стручњаци музеја који су 
имали најбољи увид у њен значај. Обрада, документовање и заштита ових 
музеалија поверавана је етнолозима, али и другим стручњацима, нпр. слика-
рима.38 Током послератног периода извршене су основне мере стручне обра-
де: ивентар и реивентар,39конзервација, побољшање услова заштите и трај-
ног смештаја.40 Колекција радова допуњена је индивидуалним поклоном41 и 
накнадним налазом у заоставштини кустоса Симе Тројановића 1960–1965.42

Велики значај у аспекту превентивне заштите ових музејских предмета 
имају редовне евиденције и извештаји, који су након ревизија подносили 
кустоси и руковаоци Одељења за документацију. Као саставни део таквих 
послова, подузима се и „стручни прегледˮ за потребе „предузимања конзер-

35 Архив Југославије, фонд бр. 66, сац. бр. 321, јединица описа бр. 542. У: Бижић Омчикус 
2018, 47. 

36 (Марковић 1976, 15–18) 
37 Заједничка документација: Ивентар музејских предмета – Ликовна уметност, Збирка 

слика и цртежа и Књига илустративног одељења. Задуженост распоређена на два кустоса, 
неуједначен степен стручне обраде, неусаглашени планови. Уобичајени интерни назив Ли-
ковна збирка. 

38 Марина Недељковић, Олга Бенсон, Персида Николајевић, Димитрије Парамендић, Ми-
лица Матлас, Радмила Танасковић Лазаревић, Владимир Тјапкин, Зоран Тодовић, Катарина 
Стојсављевић Новаковић. У: Бјеладиновић Јергић 2001, 40. 

39 Радмила Лазаревић од 1962. год. 
40 Израда одговарајућих мапа и смештај у металне ормаре с положеним фиокама. 
41 Цртеж Конструкциона шема, Ил. инв. бр. 1101, поклон Драгослава Петковића, књижа-

ра из Београда. 
42 Кустос руковалац Одељења за документацију Љиљана Ћертић приликом истраживања 

и прегледавања заоставштине Симе Тројановића пронашла је групу скица и цртежа: Књ. ул. 
44/91. 
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ваторске заштитеˮ.43 Те послове обављају стручњаци Народне библиотеке 
Србије, а појединачно и друге институције.44

Полазећи од потребе чувања дела од осетљивих материјала, посебна 
се пажња у међуратном периоду посветила делима на папиру. Тада је био 
уобичајен посебан вид заштите: израда копија или репродукција. У том је 
периоду настао низ серијских копија Арсеновићевих приказа народних но-
шњи, дела више уметника ангажованих на повременим или сталним посло-
вима у Етнографском музеју: Милан Савић, 1921. године, Марина Недељко-
вић,45 Рико Дебењак46 1937. године, Људмила Рик Коваљевска, Олга Бенсон 
1941. године и Милица Матлас.

Копије акварела првенствено су служиле за потребе излагања на стал-
ној поставци и тематским и гостујућим изложбама Етнографског музеја у 
Београду и других етнографских музеја или одељења (у Љубљани, Загребу, 
Новом Саду, Сплиту), затим за истраживања47 и публиковања. У посебно 
опремљеним, штампаним тематским мапама Југословенска народна ношња 
наводе се основне смернице у изради копија које је следила сликарка Мари-
на Недељковић: „настојала је (да) што мање одступи од оригинала, нарочи-
то (је) ношња верно и тачно представљенаˮ, док су „израз и држање фигура 
углавном сачуваниˮ.48

Овакав „пример добре музејске праксеˮ, који је спроводио у заштити 
осетљивих дела, Етнографски музеј наставио је и у наредној деценији. При-
меном нових, савремених метода започео је према утврђеним приоритети-
ма дигитализовати своју грађу. Албум Николе Арсеновића обухваћен је, та-
кође, овим пословима, нажалост само делимично, али с великом надом да 
ће се комплетирати. 

Нестали радови

Упркос константим напорима да се одржи целовитост ове колекције ли-
ковних дела, евидентираних у музејској и другој документацији, током низа 
ванредних околности, поједина дела су нестала. Као вишеструки губитак 

43 Добрила Милојевић Радовић, Руководилац Одељења за документацију: Извештај о 
стању Одељења за Документацију, Збирка слика и цртежа 1946–1949. године, стр. 7. Архив 
Етнографског музеја. 

44 Никола Арсеновић, Херцеговачка свадба у Требињу, акварел, папир, 43 х 66,5 цм. Ил. 
инв. бр. 1100 и Конструкциона шема, туш, папир, 47,5 х 67 цм, Ил. инв. бр. 1962. Конзер-
вација извршена у Музеју револуције народа Југославије, конзерватор Вера Вуловић, 1962. 
године. 

45 Марина Недељковић је била службеник Музеја од 29. 6. 1928. до 25. 4. 1930. 
46 Рико Дебењак (1908–1987) академски сликар и графичар, рођ. 1937. у Београду.
47 За Етнографски музеј у Љубљани академска сликарка Олга Бенсон насликала је 25 

копија акварела с приказом словеначке народне ношње. У: Orel 1953, 179.
48 (Дробњаковић 1930)
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сматра се нестанак акварела с приказом народних ношњи из Срема, Баната 
и Бачке, као и ношњи из околине Ниша,49 изузетно ретких не само визуел-
них извора,50 него и примерака ношње из 19. века из тих крајева у музејским 
збиркама. Такође, велике композиције које је Арсеновић излагао на излож-
бама, а које никада нису стигле у Народни музеј, под називима: Мајка Сла-
вија са својом јужнословенском децом, Стево Книћанин и новије верзије 
Арсеновићеве школе у Бечкереку,51 несумњиво би допринеле анализи само-
сталног уметничког рада овог аутора. Ревизијом фонда 2005. године уста-
новљено је да се у збирци налази 425 дела Николе Арсеновића, и потврђени 
су подаци с ранијих ревизија о недостатку групе цртежа орнамената.52 

Истраживање колекције дела Николе Арсеновића

У складу с оновременом етнолошком и музејском праксом, стручња-
ци Етнографског музеја током првих теренских истраживања од 1901. до 
1908. године спроводили су истраживања ове колекције с циљем „иденти-
фикације предмета преузетих од Народног музејаˮ.53 У местима где је Арсе-
новић боравио проверавана је веродостојност акварела, односно аутентич-
ност приказаних ношњи.54 Такви су подаци представљали темељ будућим 
стручним истраживањима и представљању овог дела стручњацима, етно-
лозима и широј публици. Већ 1904. године, у оквиру прве сталне поставке, 
изложен је Албум и Техноматични атлас Николе Арсеновића, међу другим 
„значајним вредностимаˮ.55 Изложба под насловом Сликари етнографи 19. 
века 1949. године, приређена у згради бивше дворске страже, приказала је 
515 уметничких дела из фонда Етнографског музеја. Уз колекцију слика – 
грађанских портрета, колекције слика и цртежа Карола Поп де Сатмарија и 
Владислава Тителбаха, било је изложено и 364 дела Николе Арсеновића56 у 
ауторској концепцији Босиљке Радовић, кустоса и руковаоца Илустратив-
ног одељења.57

49 (Гавриловић 2004, 42)
50 Из периода прве половине 19. века драгоцени су акварели Јована Пачића (1771–1849) с 

приказом народне ношње у Бачкој. 
51 (Arsenovics 1875)
52 Ст. инв. бр: 4016/3, 6, 8, 11, 14, 15, 18, 24, 27.
53 (Пантелић 1976, фуснота 25)
54 Исто 53.
55 Ћертић 1984. 
56 Лазаревић 1976, 35.
57 Босиљка Радовић, кустос од 31. 5. 1946. до 1. 8. 1949. У: Бјеладиновић Јергић 2001. 

Службеници Етнографског музеја, 543.
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Последње деценије двадесетог века задужени кустос у Одељењу за 
документацију Љиљана Гавриловић58 обавила је истраживање колекције 
Николе Арсеновића у контексту валоризације етнолошких извора. То ис-
траживање музејске грађе и доступних архивских извора резултирало је на-
учном студијом, једном од најзначајнијих у савременој српској етнологији 
и антропологији.59 Уз наставак научног рада на овој теми и публиковање 
резултата,60 ова је студија иницирала и истраживања других тема, научних 
студија61 и истраживања како у области музеологије, тако и о личности Ни-
коле Арсеновића.

Колекција акварела – визуелни извор етнолошких истраживања

Арсеновићева ликовна дела најчешће се користе у Етнографском му-
зеју у Београду, институцији која сакупља, чува и проучава богате фондове 
народних ношњи као важног елемента традиционалне културе јужносло-
венских народа. Генерације кустоса током читавог 20. века неизоставно их 
користе као компаративну грађу приликом проучавања народних ношњи 
Србије, Словеније, Хрватске и Црне Горе, као и градског одевања, накита, 
текстилног покућства и заната. У својој студији Балкански костими Николе 
Арсеновића Љиљана Гавриловић је ове ликовне изворе сврстала у групу ви-
зуелних извора. Уз критични осврт на предности и ограничења Арсеновиће-
вих приказа народне ношње за етнолошка истраживања, систематизовала 
их је на више нивоа, почевши од: формално-генетске анализе (различити 
облици, типови и варијанте, распрострањеност у одређеним крајевима, ре-
гионима, градовима и селима) до социјалне функције целина и појединих 
елемената ношње у традиционалном друштву.62

На последњој сталној изложби, постављеној 2001. године под насло-
вом „Народна култура Срба у XIX и XX векуˮ, приказана је и народна но-
шње Приморске зоне, распрострањена у одевању становништва дуж уског 
појаса јадранске обале. Овај специфични тип народне ношње, обликован 
прожимањем аутохтоних динарских елемената из континенталног залеђа и 
утицајима грађанске европске одеће медитеранског порекла,63 представљен 
је мушком и женском народном ношњом из Рисна у Боки Которској.64 Умет-

58 Гавриловић Љиљана, кустос од 12. 1. 1981. до 15. 2. 2000. У: Бјеладиновић Јергић 2001. 
Службеници Етнографског музеја, 543.

59 Гавриловић 1993. Фокус истраживања на целинама: Велики етнографски албум, који 
садржи 165 акварела с појединачним ликовима у народној ношњи и Мали кућни етнографски 
албум, 36 акварела с паровима мушке и женске ношње. 

60 (Гавриловић 2004. 2006)
61 (Радисављевић 2003. Радисављевић 2017, 19)
62 (Гавриловић 2004, 46)
63 (Бјеладиновић Јергић 2003, 79) 
64 Ил. инв. бр. 867, Ил. инв. бр. 868.
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нички приказ раскошних одевних делова израженог колорита, елемената 
накита и аксесоара у целини свечане ношње, забележен у увећаној копији 
Арсеновићевог акварела, на којем је у потпуности представио овај тип но-
шње, полазећи од музеолошких принципа заштите ретких сачуваних ориги-
налних предмета из периода средине 19. века.

У низу повремених изложби, истраживања и публикација Етнографског 
музеја и других музејских и научних институција у последњим деценија-
ма представљена је тема Српског грађанског костима, специфичне целине 
градског одевања Срба у периоду обнављања националне државе, од два-
десетих до седамдесетих година 19. века.65 Колекције акварела Николе Ар-
сеновића Јужнословенски оријенталски албум орнамената, коју чини 75 
табли и Tehnomatički Kompendium, 8 табли које је аутор наменио за уџбеник 
кројења, с прецизно исцртаним кројевима и орнаментима различитих одев-
них елемената оријенталног порекла били су један од неизоставних визу-
елних извора за истраживање. Компаративном музејском грађом системат-
ске музејске збирке Градског одевања и Ликовне збирке утврђен је не само 
развој појединачних елемената, него и процес усвајања и трансформације 
облика широм балканског простора.66

Kолекција акварела – документарни извор

Иако сматран особењаком и индивидуалцем,67 Арсеновић се као пансла-
виста несумњиво професионално и лично усмеравао и ослањао на помоћ 
својих сународника, како из ужег завичајног круга, тако и широм територија 
на којима се кретао током истраживања. Користио се уобичајеном праксом 
потпоре или пренумерације и приликом објављивања, намере да прода своје 
дело.68 У зависности од износа прилога, Арсеновић је дародавцима нудио 
представљање њихових ликова или имена на својим радовима,69 о чему је 
оставио непосредне потврде, приказујући их међу учесницима приказаних 
сцена или посредним усмеравањем на избор његових мотива. 

У тематској колекцији Илустроване биографије, сачињеној од 12 аква-
рела и гвашева, који по садржају и формату (43 х 66 цм) надилазе остале ко-
лекције, приказане су жанровске сцене из свечаних годишњих и животних 
обичаја становништва из крајева у којима је боравио: Свадба у Конавлима, 
Игра у Дубровачкој жупи, Гуслар у далматинској крчми, итд. Велике компо-
зиције из Илустроване биографије састављене су најчешће од више плано-

65 (Прошић Дворнић 1981, 21) 
66 (Менковић 2009. Менковић 2013)
67 Према казивању његове ћерке Софије, која је информисала Зегу и о другим непровереним 

подацима из биографије, таквим је сматран и у оквирима своје породице. У: Зега 1923. 
68 (Гавриловић 2006, 25) 
69 Исто.
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ва, с низом мањих група учесника. Одређени ликови у приказаним сценама 
поновљени су и у колекцији појединачних народних ношњи ових крајева. 
Но, неке је именовао у оквиру натписа под сликом, што уз остале атрибу-
ције, представља и драгоцени историјски извор, како за реконструкцију и 
датацију његових кретања, тако и за опште историјске околности. Тако је, на 
пример, у Будви насликао одевање жене у службену униформу Стана Бије-
лићева, поштоноситељка, у Дубровнику Радо Рудењак из Шумета, у Сењу 
женску ношњу из породице Парадајзер, Шкорић и Вукасовић. На готово те-
атрални начин, као посматрач сцене или у тренутку бележења, неретко се 
појављује и аутопортрет аутора. У композицији Херцеговачка свадба у Тре-
бињу Арсеновић се налази у друштву Вука Врчевића, сакупљача народних 
песама и сарадника Вука Караџића а од 1861. до 1878. године и аустријског 
вицеконзула у Требињу. Поред илустративне композиције свадбене поворке 
на коњима и учесницима обученим у низ најразличитијих облика свечане 
народне ношње, савременог европског грађанског и свештеничког одела, уз 
елементе планинског пејзажа, стамбене, сакралне и фортификацијске архи-
тектуре и других бројних детаља, Арсеновић је у средњем плану насликао 
дрвене ступове с електричном жицом.70 Ово је дело аутор упутио на Светску 
изложбу у Бечу, 1873. године, али без прецизније потврде да је била изло-
жена.71

Арсеновићев заштитник у Сарајеву према неким изворима72 био је ба-
рон Федор Николић од Рудне у Банату, цивилни доглавник Босне и Херце-
говине. Овај Србин из Угарске био је унук кнеза Милоша Обреновића и син 
Јелисавете Савке Николић. Јелисаветин репрезентативни портрет приказује 
бароницу огрнуту сомотским хаљетком с крзненим овратником и златове-
зом дуж ивица.73 Међу сачуваним примерцима ове ношње у домаћим му-
зејским збиркама74 једна је припадала Савкиној мајци, кнегињи Љубици.75 
Кнегиња је, према архивским изворима, сличан хаљетак наручила 1824. 
од београдског терзије Атанаска Николића, као свадбени дар првој ћерки, 
принцези Петрији,76 бароници Бајић из Баната, какво је вероватно порек-

70 Аутентичност мотива електрификације на овом делу, забележеном према натпису 15. 
2. 1872. године у Требињу, неопходно је додатно истражити. Постоји известан опрез у не-
критичком преузимању оваквих података из уметничке интерпретације свечаног догађаја, 
имајући у виду чињеницу да је прва хидроцентрала и јавна расвета на нашим просторима 
реализована 1895. у Шибенику и Скрадину, трудом тадашњег градоначелника, власника фа-
брике тестенине и млина, Анте Шупука. И њега је Арсеновић забележио у своме делу, као 
пример одевања Мужа и Жене из Шибеника.

71 (Гавриловић 2006, 143)
72 Truhelka 1942. Доступно на: https://archive.org/details/iroTruhelkaUspomeneJednog- 

PioniraZagreb1942/page/n155/mode/2up (Приступљено 19. 10. 2021)
73 Миклош Барабаш, Савка Обреновић, уље на платну, 1845. Музеј Града Београда, инв. 

бр: У 1162. 
74 Етнографски музеј у Београду, Шкуртељка, Ниш, Инв. бр. 31201. 
75 Музеј примењене уметности у Београду, Шкуртељка кнегиње Љубице, Инв. бр. 5331.
76 (Стојановић 1980, 8–9) 
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ло и сестриног хаљетка. Крој овог скупоценог елемента, из прве половине 
19. века, с називом шкутелка,77 насликао је Никола Арсеновић код терзије 
Сотира Н. Чохаџића у Нишу.78 Било је то 1879. године, током његових путо-
вања кроз Србију, на којим је Арсеновић забележио читаву колекцију орна-
мената. Њих је у форми атласа објавио 1883. године у Будимпешти и тиме 
овај специфични тип одевања представио широј европској публици.

Колекција ликовних дела – уметнички аспект

Колекција акварела Николе Арсеновића с мотивом традиционалног 
одевања јужнословенских народа, део Великог етнографског албума, ка-
рактеристична је по великом обиму (265), разноликости и богатству при-
казаних облика мушких и женских хаљетака и орнаменталног украшавања. 
Ови су мотиви приказани на стојећим фигурама, постављеним фронтално, 
у полупрофилу или профилу, а појединачно и слеђа. Сликајући бројна дела 
истоветне тематике, аутор се суочио с неизбежним проблемом схематског 
приказа људске фигуре у минималном покрету и редукованог пејзажа у по-
задини. У појединачним фигурама та затворена статичка форма делимич-
но је нарушена код природнијих положаја руку у приказу радњи, употреби 
оружја, штапова и других атрибута. Фокус уметничког рада је на садржају 
приказа: разнобојне површине вишеслојних одевних елемената, с уједна-
ченим акцентима, изведеним интензивним колоризмом чистих боја. То су 
основне карактеристике ликовног, уметничког језика Николе Арсеновића. 
С посебним сензибилитетом за текстилне материјале и боје, Арсеновић је 
забележио и специфичне форме женских оглавља, накита, кићанки и при-
везака састављених од различитих материјала (метала, перја, цвећа, коже). 
Бележећи своје савременике у теренским условима, Арсеновић је користио 
цртеж оловком, цртеж тушем, сликање акварела и комбиноване технике. 
Ова су дела, настала као „предложак за рад занатлијама и уметницимаˮ79 
с намером публиковања, пролазила кроз неколико фаза припреме или „до-
теривањаˮ, неретко од стране више аутора, како је евидентирано и у до-
садашњим истраживањима. Код припремних цртежа фигура до финалних 
илустрација на Арсеновићевим акварелима народне ношње и композиција 
из дубровачке околине сарадници су му били уметник Салвадор Косић80 и 
дубровачки штампар Петар Фрањо Мартекини.81 „Екипни уметнички радˮ 
представљао је уобичајену праксу у европској уметности 19. века. Тако је 
било и у графици, веома популарној уметничкој техници, заступљеној у 

77 (Прошић Дворнић 1981, 21) 
78 З. сл. бр. 1144. 
79 (Гавриловић 2006, 45)
80 (Schneider 1968, 102)
81 (Гавриловић 2006, Braica 2009. Доступно на https://hrcak.srce.hr/ethnologica-dalmatica. 

Приступљено 24. 3. 2021)
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делатности бројних уметника, савременика и претходника Николе Арсено-
вића, чија је дела и сâм користио као помоћно средство за своје илустрације. 

Истраживање непосредних узора Николи Арсеновићу започиње у ме-
стима и институцијама његовог школовања и усавршавања. У Будиму је 
то сасвим извесно било дело Јована Пачића (1771–1849), пензионисаног 
официра из Баје, такође и песника, и акварелиста. Велики опус Пачићевих 
дела приказује теме народних ношњи из Бачке,82 које је следио и Арсеновић 
приликом сликања истоветних мотива.83 Међутим, њихово другачије обра-
зовање и приступ теми нису имали никаквог утицаја на приближавање ли-
ковних особина у делима ових аутора. 

Несумњиви утицај на Арсеновића је имала мапа „Dalmazia descritta”, 
као и друге штампане у европским градовима у то време. Нека од тих дела 
обједињена су у мапу под називом: „Албум Арсеновић VIˮ, као колекција 
штампаних колорисаних литографија с краја 19. века.84 У тематској мапи 
народних ношњи европских народа сабрани су појединачни листови илу-
строваниих серија путописа, као што су: „Dalmazia descrittа”, штампана у 
Задру 1847. и „Die Serben an der Adria. Ihre Typen und Trachtenˮ Лудвига Сал-
ватора.85 У тој серији, штампаној у Лајпцигу и Бечу од 1870. до 1878. године 
у 7 свезака, на 35 слика приказана је народна ношња из Далмације. Међу 
четворицом аутора ових слика забележено је и име српског уметника, Јо-
вановића.86 Ове се публикације такође помињу и у одлукама Стручне коми-
сије Српског ученог друштва, приликом успоредбе локалног карактера ових 
илустрација у односу на: „већу уметничку и етнографску вредност Арсено-
вићевих дела, која обухватају српски, хрватски и словеначки народˮ.87

Осим спомена једног од најзначајнијих српских сликара тога доба, Уро-
ша Кнежевића, као Арсеновићевог заступника приликом откупа његових 
дела,88 питање сарадње Николе Арсеновића с другим уметницима и сарад-

82 (Ковачек 1991)
83 Колекција несталих радова Николе Арсеновића: Народне ношње из Бачке, Срема и Баната. 
84 Осим по наведеном наслову мапе, који га везује уз целину Колекције, у музејској 

документацији нису евидентиране околности набавке ове музејске грађе, што захтева 
додатно утврђивање. 

85 Аtkolorierte Radierung mit Aquatinta aus “Kleidertrachten der Oesterreichischen Mon-
archie”, a Vienne chez T. Mollo et. Comp. 1803–21, Il. inv. br. 4075/3, Carrara Francesco: La 
Dalmazia descritta, Fratelli Battara tipografi editori, Zara, 1846, Il. inv. br. 4075/1–5, Il. inv. br. 
4549–4564. Carrara, Francesco: Costimi Dalmati e Morlacchi, Fratelli Battara tipografi editori, 
Zara, 1846. Blätter für Kostümkunde: Historische und Volks-Trachten nach Authentischen Tracht-
en in Stahl gestochen von verschiedenen Künstlern (Erstes Heft; 1–12. Blatt), Berlin, 1876–1891, 
Il. inv. br. 4076/1–12.

86 Braica 2009, 124. Арсеновићев боравак у Лајпцигу у периоду након стицања занатског 
образовања, забележен 30 година раније поводом оснивања занатске школе, не може се 
довести у везу с овом публикацијом . 

87 Arsenović 1879. Таква је оцена, дакако, супротна од субјективног тумачења у уводном 
делу публикација Љ. Гавриловић 2006, 5. и Љ. Гавриловић 2014, 3, а које се некритички, 
неретко преноси и у јавном простору. 

88 (Гавриловић 2006, 37)
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ницима на заједничким пословима илустрација његових дела остаје још 
увек релативно неистражена тема. Но, такав је облик колективног рада с 
уметницима из његовог ужег „завичајног кругаˮ или из европских градова и 
средина извесно постојао.89 Такође, несумљиво је да је на оним делима на-
сталим у познијем добу његовог стваралаштва таква сарадња изостала. Ова 
се промена у Арсеновићевом делу најчешће разумевала измењеним живот-
ним околностима и другим обавезама према Министарству просвете, услед 
којих ослабљени и остарели мајстор више није могао остварити квалитетну 
сарадњу с другим ауторима, те су његови позни ликовни радови углавном 
сматрани недовршеним.90 Такве се оцене у највећој мери приписују оном 
делу колекције која је настала на крају његове уметничке каријере, током 
путовања по новоослобођеним крајевима Србије и деловима Хрватске у 
које се касније враћао. Упркос евидентним потешкоћама с пропорцијама и 
детаљима фигуре, портрета и руку, ови су акварели донели нове вредно-
сти уметничком рукопису Николе Арсеновића. Карактерично омекшавање 
сликарских потеза и мешања боја, као и слободније третирање самих фигу-
ра, резултат је унутрашњег сликарског развоја аутора окренутог себи више 
него утицајима уметничких токова нове средине. Местимичне диспропор-
ције приказаних фигура на овим акварелима нису умањиле њихову доку-
ментарну вредност. Своју занатски стечену прецизност остарели мајстор 
примењивао је код бележења кројева и орнамената „егзотичнихˮ хаљетака у 
целинама народне ношње Врања, Пирота, Ниша, Алексинца, Јагодине, Ћу-
прије, као и околине Београда, Глине и Петриње. 

Изложбена делатност Николе Арсеновића

Живот у градовима средње и западне Европе, у којима је боравио током 
стручног и занатског школовања и усавршавања, био је од великог значаја 
за рађање Арсеновићевог истраживачког духа и модернизацијских идеја у 
области заната. У тим срединама, с интензивним ликовним животом, не-
сумљиво су започела и његова интересовања за уметност и активно учешће 
у изложбеној делатности. То је време међународних изложби на којима су, 
заједно с уметничким делима савремених аутора, излагани и оригинални 
етнографски и занатски израђени предмети, као примери колективне „на-
родне уметностиˮ. Прикупљање и излагање ових предмета имали су за циљ 
представљање културног наслеђа европских народа, међу којима и српског. 
Но, неретко, услед осетљивих политичких околности у том су се периоду 
око послова организације и прикупљања грађе, уместо институција, акти-
вирали појединци. Такве су околности дошле до изражаја нарочито при-
ликом Међународне изложбе у Москви 1867. године, на којој је приказан 

89 Исто 68.
90 (Зега 1923, 150)
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етнографски материјал свих словенских народа. Из Срема и Славоније у 
Москви су излагане колекције етнографских предмета, махом ношње, при-
купљене трудом појединаца, као нпр. Александра Вукашиновића,91 Феликса 
Лаја,92 Уроша Милутиновића и других. Из Србије је на изложби, поред ори-
гиналних предмета и фотографија, приказано и 20 цртежа народне ношње, 
забележених током теренских истраживања Милана Ђ. Милићевића, Вла-
дана Ђорђевића и сликара Стеве Тодоровића. Активности различитих фор-
малних и неформалних удружења, својеврсног Покрета за истраживање и 
популаризацију народног стваралаштва, посебно текстилних рукотворина, 
окупљала су појединце и ентузијасте око заједничких циљева економског 
оснаживања сеоског становништва.93 У Осијеку су били активни Савка Су-
ботић94 и Никола Плавшић, секретар Трговачко-обртничке коморе у Осијеку 
и штампар.95 На Светској изложби у Бечу 1873. године била је изложена 
колекција текстила Феликса Лаја.96 Своје учешће на изложби у Бечу 1873. 
године „са похвалним дипломама увенчанаˮ помиње и Арсеновић у најави 
своје „Етнографичке и техноматичке изложбеˮ у Великој пивари у Београду 
1875. године.97 Представљање привреде Славоније и Срема на Земаљској 
изложби у Будимпешти 1885. године привукло је велики број посетилаца, 
посебно Срба из Монархије и из Србије.98 Таквој популарности несумњиво 
је допринела и Арсеновићева публикација штампана у Будимпешти две го-
дине раније: Sudslav. Orientalischer – Ornamenten Atlas und Technomatisches 
Lehrcompendium. Приказујући део своје обимне уметничке колекције пред 
европском стручном публиком, у уводном ауторском тексту Арсеновић је 
навео изворе, методе и циљ теренског бележења „етнографских – култур-
но-историјских и уметничко-индустријских вредностиˮ.99

91 Александар Вукашиновић Вукас (1833. Вуковар – 1885. Пешта), народни посланик 
у Хрватском и на Угарском сабору, повереник из Срема и делегат на Конгресу, прикупио 
српско народно одело и српске ћилиме. 

92 Феликс, Лај (Осијек 1838, Осијек 1913) Индустријалац, власник уљаре, колекционар 
и истраживач, фабрикант из Осека, приказао је ношњу српског сељака из села недалеко од 
ушћа реке Драве у Дунав. У: Указатель 1867, 72.

93 (Радисављевић 2017, 19, 36) 
94 (Цветковић 2006) 
95 (Чалић 2014, 205) 
96 Своју колекцију текстила и ношње из Славоније, Срема и Бачке, осим у Москви 1867, 

излагао је и на изложбама у Паризу 1867, Бечу 1873, Београду, Загребу 1864. У: Lay 1875. 
Лај 1885.

97 Плакат изложбе, штампан двојезично: Изложба / Ausdstellung, Штампарија браће 
Јовановића у Панчеву и поставка у Великој пивари, ЕМ Ил. инв. бр. 1573. О већ помињаном 
Арсеновићевом учешћу на бечкој изложби постоје извесна неслагања међу истраживачима: 
У: Гавриловић 2006, 143 и Радисављевић 2017, 34, 35.

98 Међу осталима, били су и српски краљ Милан Обреновић, Михајло Валтровић, 
Драгутин Милутиновић и др. У: Радисављевић 2017, 205–206. 

99 (Arsenovics 1883)
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Ова јасно обликована теоретска основа позиционирала је Арсеновића 
у темељну личност неформалног Покрета у нашим крајевима,100 преносећи 
уметничка, музеолошка и изложбена искуства с европских изложби домаћој 
публици на етнографским изложбама, које је организовао у Јагодини, Па-
раћину и Ћуприји.101

Истовремено, управо су учешће и позитивне оцене стечене на зе-
маљским изложбама потврдиле и афирмисале Николу Арсеновића као 
ликовног уметника у домаћим срединама, што је евидентно и на његовом 
портрету, одштампаном на последњој страници ове публикације. Литогра-
фисани портрет Николе Арсеновића израдио је између 1880. и 1883. године 
мађарски графичар Ђорђи Шухајди (Gyorgy Suhajdy), аутор литографиса-
ног обрасца за Диплому Матице српске.102

Делатност на унапређењу заната

Увид у европске уметничке токове и „духˮ тога времена неизоставан је 
и у разумевању свеукупног дела Николе Арсеновића, па и колекције њего-
вих ликовних радова. То су пре свега биле идеје и деловање Arts & Crafts 
Movement-a, покрета у примењеној уметности који је неговао историзам 
као основни елемент. Верзија мађарског историзма, развијена у непосред-
ном Арсеновићевом окружењу, темељена је у великој мери на инспирацији 
у народној уметности и производима „кућне индустријеˮ са снажним ос-
лонцем на занатску делатност у овом стваралачком процесу. Међутим, вели-
ке историјске и друштвене промене у Европи тога доба изложиле су читаву 
делатност све израженијим и растућим манифестацијама индустријске ре-
волуције. Права слика ситуације одвијала се у периоду након 1848. године, 
када је „занатство у Монархији таворилоˮ, до „посебно тешке ситуације 
након Нагодбе 1867. годинеˮ.103 То је било бурно време, када је економско 
и друштвено утицајни слој занатлија и трговаца у домаћим градовима (на-
рочито онима са статусом „слободног краљевског градаˮ, какав је био и 
Осијек) претрпео велике промене, започете револуцијом 1848. године и уки-
дањем цеховских повластица.104 Прилагођавајући се наступајућим промена-
ма, Никола Арсеновић, „кројач мушког оделаˮ, напустио је своју радионицу 
и читаву делатност за коју се годинама школовао и усавршавао по Европи. 
Након склапања Угарско-хрватске нагодбе, 1868. године, занатлије су ор-
ганизоване у трговачко-обртничке коморе и прошириле су подручје делат-

100 (Радисављевић 2017, 74–75) 
101 (Гавриловић 2006, 94, 142)
102 Податак уступљен љубазношћу колегинице Милене Врбашки, историчара уметности 

из Галерије Матице српске у Новом Саду. 
103 (Радисављевић 2017, 75) 
104 (Martinčić 1996, 103) 
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ности на територију Војводине.105 Када се након двадесет година путовања 
вратио у Вуковар, Арсеновић је донео сасвим другачије креативно ликовно 
искуство и круг сарадника. Своја практична занатска знања преточио је у 
теоретско дело, које је у сарадњи с домаћим издавачима и графичарима у 
Новом Саду и у Загребу одштампао о свом трошку. То је дело: Основне црте 
за установ Техно-поучног завода за виши степен образовања.106 Полазећи 
од анализе тренутне ситуације у занатској делатности, Арсеновић је у књи-
зи представио сопствени програм за занатске школе. Књижицу је посветио 
„својој сабраћи: српским и хрватским занатлијамаˮ, с намером да им пре-
несе лична искуства с „многогодишњег путовања по главним градовима и 
областима Немачкеˮ, где је уочио „виши степен занатлијског изображенија, 
примеренија „данашњем духу временаˮ.107 Извор Арсеновићевих модерни-
зацијских идеја при оснивању програма за оснивање школе био је и његов 
боравак у Лајпцигу 1841. године.108

Под паролом „човек се учи док је живˮ,109 на примеру заната које нај-
боље познаје, јасно је уочио ограничења рада, те је донео предлоге за обје-
дињавање 4 различита заната „одевајуће струкеˮ.110 У интересу „развитка 
народне индустријеˮ предложио је формирање Техно-научног завода и за-
натлијског музеја.111 Несумњиво је примере „еснафске стегеˮ112 у органи-
зацији занатског привређивања и образовања Арсеновић сусретао и у Ср-
бији.113 Од периода стицања независности занати су и даље представљали 
најконзервативнији елемент у привредној структури младе државе.114 Током 
читавог 19. века занатлије су упорно и енергично штитиле своја еснафска 
права на начин борбе против нових облика производње, спречавали долазак 
и рад сваком страном занатлији, чак и српским држављанима који су желели 
да се настане и да раде у Београду.115 Такви су односи делимично ублажени 
потписивањем Трговинског уговора између Србије и Аустроугарске 1881. 
године, који је регулисао положај и права аустроугарских мајстора у Србији 
и обрнуто.116 Област занатског образовања регулисана је доношењем Зако-
на о занатским школама 1892. године и његовом постепеном применом у 
наредним деценијама.117 Предлог и уложени напори Николе Арсеновића на 

105 Исто 146–147.
106 (Арсеновић 1868. Arsenović 1868)
107 Исто.
108 (Чалић 2014, 191) 
109 Арсеновић 1868.
110 Исто.
111 Никола Арсеновић, Предлог, Занатлијски завод и занатлијски музеј, Београд, 1886, 

Архив ЕМ, И. бр. 96/1, Препис. 
112 Арсеновић 1868. 
113 (Јордановић 2012, 63)
114 (Prošić – Dvornić 2006, 95) 
115 Исто 97. 
116 Исто 96. 
117 Исто 99.



74 ВЈЕРА МЕДИЋ

оснивању занатских школа118 и кровне струковне институције „Југословен-
ског училишта за одевањеˮ у Београду,119 с дефинисаним Програмом рада 
и управљањем „збора знаменитих људи свију европских Славенаˮ, као на-
чину решавања крупних друштвених проблема био је не само благ, него и 
авангардан за домаће средине. Ни јавност га није довољно разумела када ак-
центира један од циљева оваквог образовања: према „подизању обштесло-
венског укусаˮ, „не мање него „француског и енглеског ношиваˮ.120

Ликовно дело Николе Арсеновића у контексту теоријски постављеног 
плана и програма занатског образовања представља својеврсни уџбеник с 
упутствима за практично извођење кројева и величина одевних предмета, 
детаљно разрађено у делу колекције акварела, назване Техноматички Лех-
компендијум.121 Ова је колекција такође предвиђена за штампу у Албуму или 
Мапи у просветне сврхе: као научно средство у програму обуке Техно-на-
учног завода. Такве намере препознала је Комисија Уметничког друштва за 
процену Арсеновићевог дела, као и нека занатска удружења и задруге,122 но, 
упркос њиховој формалној подршци, школе нису започеле с радом. На аква-
релу Занатска школа (у Великом Бечкереку),123 представи ентеријера велике 
учионице у којој се појављује као предавач, Арсеновић је илустровао своју 
визију савремене едукације.124 Приказане табле са азбуком и абецедом де-
лови су изгубљене колекције Илустроване азбуке, сачињене од 18 акварела.

Управо је пропаст овога пројекта, још једног неоствареног животног 
циља, потакнула Арсеновића у намери да своју збирку прода.125

Деценијама након Арсеновићевог предлога из 1868. године, у домаћим 
се срединама јављају први покушаји осавремењавања занатско-уметничке 
едукације. У Загребу је, на иницијативу Друштва умјетности, 1880. године 
основан Музеј за умјетност и обрт, а 1882. отворена је и Обртна школа, по 
узору на Аустријски музеј у Бечу.126 Као оснивачи и предавачи појављују се, 
међу осталима, и Исидор Кршњави и Ћиро Трухелка, стручњаци из Арсе-
новићевог завичајног круга, који су били међу највећим критичарима њего-
вог свеукупног дела. Намера да се „уметнички занати у Србији уздигну на 
европски нивоˮ у Србији је исказана тек 1895. године у оквирима вечерњег 
курса за занатлије, при Српској цртачкој и сликарској школи Кирила Кутли-
ка у Београду. 

118 (Гавриловић 2006, 84)
119 (Арсеновић 1868, 26, 30, 41, 51) 
120 Исто. 
121 (Гавриловић 2006, 85)
122 Из Задра, Загреба, Ирига, Руме, Кикинде, Панчева, Вршца. У: Arsenović 1879. 
123 Ил. инв. бр. 774. Ивентарисано под овим називом, али се у појединим текстовима 

наводи и у верзији Занатска школа у Војводини. У: Радисављевић 2017, 152. 
124 Арсеновић 1868, 46. Своју је књигу поклањао, као што је и примерак који се чува у 

Библиотеци САНУ, где се у посвети „На славну редакцијуˮ потписао као „Билиˮ. 
125 (Чалић 2014, 192) 
126 (Modrić Blivajs 2008, 126)
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Закључак

Живот и рад аутора једне од најзначајнијих колекција ликовних дела у 
Етнографском музеју у Београду од када је у власништву ове институције 
константно су тема етнолошких и других историјско-уметничких радова. 
Поводом обележавања 200 година од његовог рођења, поново се подсећамо 
на поједине сегменте дела Николе Арсеновића и његов музеолошки допри-
нос развоју етнографије, примењене етнологије и визуелне антропологије. 
Ликовна дела Николе Арсеновића откривају аутора изоштреног сензибили-
тета за уметничке вредности одевних елемената које је израђивао за своје 
суграђане. Препознавао их је широм јужнословенских простора, страствено 
их бележио и намеравао их сачувати и представити средњоевропској и до-
маћој јавности. У финализацији послова око публиковања Албума народне 
ношње јужнословенских народа Никола Арсеновић имао је мрежу својих 
сарадника. Такође, поређењем раних и позних радова, евидентно је да је 
таква сарадња изостала у сегменту народне ношње из Србије. Иако до штам-
пања албума није дошло, Арсеновић је усмерио своју стваралачку снагу у 
теоретски рад. И у овој области стваралаштва угледао се на узоре и методе 
средњоевропског јавног школства, на којем је и сâм едукован, и на основу 
тога написао програм за обуку домаћих занатлија. У основне предмете овак-
ве едукације укључио је и музеологију и „рисовањеˮ, а својим акварелима 
ношњи, кројева и орнамената наменио функцију наставних средстава. Та-
дашња млада Краљевина Србија препознала је његове намере, али није била 
спремна за усвајање које би изискивало велике друштвене промене, те је 
овом свестраном иноватору и уметнику могла понудити тек место учитеља 
цртања и откуп колекције његових ликовних дела.

У институцији којој су поверена на чување преко једног века проводи се 
стручна и систематска брига, од основне музеолошке обраде до утврђивања 
научног значаја ове колекције. 

Он се потврђује бројним радовима све до савременог доба. Пред дана-
шњим чуварима овог значајног дела остаје завршна фаза музејске заштите: 
документовање и дигитализација целокупног фонда Николе Арсеновића, 
као и указивање широј стручној јавности на потребу ширег сагледавања 
овога дела националне културе и уметности у европском контексту. 
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Vjera Medić

COLLECTION OF WATERCOLORS BY NIKOLA ARSENOVIĆ – 
FROM MUSEUM PRACTICE

Summary

Nikola Arsenović (1821–1887), “ethnographer and technologist”, was a master tailor as well 
as the author of programs for improvement of this economic activity and its position within the 
education system in the period of the beginning of industrialization. In addition, he was a researcher 
who recorded the objects of his interest in the field: the folk costumes of the South Slavic peoples, 
artistic and technical features of making and decorating individual elements and the costume units. 
During his long journeys in mid-19th century, Arsenović created an extensive collection of artwork, 
of which 425 watercolors and drawings are preserved in the Ethnographic Museum in Belgrade. 
This important museum material is most often used in research and presentation of topics and con-
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tents of collections of folk costumes in the Ethnographic Museum, as well as in other museums. In 
addition to the already-confirmed museological significance of this collection for the folk costumes 
of South Slavic peoples in the 19th century, modern research emphasizes their documentary value 
not only for ethnology and museology, but also for studying the history of crafts and economy, 
applied and folk art, educational institutions, museology, folklore etc.

This collection is in such frequent use in museum practice that there are challenges in terms of 
adequate processing, storage, protection, documentation and accessibility. Along with the constant 
implementation of basic museological methods, conditions are being created for new forms of 
modern conservation of museum specimens. Therefore the scientific interpretation of this work is 
justifiably supplemented from the standpoint of ethnographic museology. 

Слика 1. Gyory Suhajdy, Портрет Николе Арсеновића, 
литографија, 1880–1883.


