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Основ књиге Настајање народне уметности – случај Покрета за ис-
траживање народних текстилних рукотворина код јужних Словена (1870–
1914), настале као плод успешне стручне сарадње Војвођанског музеја у 
Новом Саду и Етнографског музеја у Београду, чини магистарска теза Ката-
рине Радисављевић Истраживање народних текстилних рукотворина код 
Срба крајем XIX и почетком XX века, која је одбрањена 2003. године на Ка-
тедри за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета 
у Београду.

Књига је настала на основу доступне литературе, архивске грађе и 
материјалних и ликовних извора. Текст је опремљен научним апаратом и 
приложеним списком коришћене литературе, коју чини 151 библиографска 
јединица. Укупан обим књиге износи 215 страна, укључујући илустративни 
материјал од 33 фотографије и 28 табли.

Катарина Радисављевић теми истраживања Настајање народне умет-
ности, у чији се у основни фокус поставља случај Покрета за истраживање 
народних текстилних рукотворина код Јужних Словена (1870–1914), при-
лази широко, темељно, студиозно и одговорно. Улога Покрета, који је имао 
свој културни, политички и економски аспект, у раду се сагледава кроз три 
тематске целине: Постанак и развој Покрета, Научна тумачења народног 
текстилног стваралаштва и Употреба народних текстилних рукотвори-
на, у оквиру којих се издвајају повезане мање тематске целине.

Покрет је појмовно одређен као организовано деловање на прикупљању, 
систематизацији, тумачењу и употреби елемената традиционалне текстил-
не радиности код Јужних Словена. Деловао је у периоду од седамдесетих 
година xIx века до 1914. године на просторима Аустроугарске – Војводи-
не, Хрватске, Славоније, Далмације и Босне и Херцеговине, а ауторка се у 
раду делимично осврће и на његовo специфично деловањe у оквирима Кне-
жевине, односно Краљевине Србије. У сваком случају, реч је о активности 
више надарених појединаца, који нису радили као организована група, али 
су били у специфичној интеракцији. Ови љубитељи народне уметности, 
иако нису имали адекватно институционално образовање, били су пионири 
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у успостављању темеља српској музеолошкој етнологији, а аналогије мо-
жемо пронаћи и код суседних националних заједница Балкана. Поред ши-
роког спектра значајних личности и удружења, Катарина Радисављевић као 
најзаслужније и главне актере Покрета истиче: Николу Арсеновића, Вида 
Вулетића Вукасовића, Савку Суботић и Јелицу Беловић- Бернађиковску.

Постанак и развој Покрета поставља се у сложени друштвено-исто-
ријски контекст и сагледава се кроз призму бројних актуелних идејних и 
уметничких утицаја. Ауторка за иницијалну годину Покрета узима 1871, 
када је објављен албум јужнословенске орнаментике, који је приредио Фе-
ликс Лај. Он је, по Савки Суботић, са овом темом учествовао на Светској 
изложби у Паризу 1868, а затим на изложби у Бечу 1873. године, када је неке 
радове поклонио Оријенталном музеју у Бечу. У истом периоду промови-
шу се и акварели Николе Арсеновића, чију културну и историјску вредност 
препознаје Михајло Валтровић. Његове аквареле је, након више безуспеш-
них понуда и покушаја, откупио Народни музеј у Београду 1879. године, из 
чијег фундуса аквареле преузима Етнографски музеј.

Ауторка, сликајући општу друштвену климу у другој половини xIx 
века, указује и на широк спектар различито профилисаних удружења грађа-
на, из којих издваја удружења са циљем афирмације и унапређења народне 
радиности у смислу побољшања стандарда сеоског становништва. То су 
првенствено женска друштва која у својим циљевима дефинишу и очување 
традиционалне радиности и занатства. Године 1875. основано је БЖД, које у 
свој програм интегрише и педагошку, социјалну и родну димензију. Друшт-
во оснива Раденичку школу, где школује сиромашне девојке, као и Пазар 
женског друштва (1880). Сличан програм и циљеве имале су и Добротворне 
задруге „Српкиња”, које су деловале у градовима у Аустроугарској.

Како ауторка запажа, након почетне еуфорије Покрет осамдесетих го-
дина улази у мирније воде. У овом периоду се интензивно ради на презен-
тацији, промоцији и модернизацији народне уметности и традиционалног 
текстилног стваралаштва на домаћим и међународним изложбама. Српске 
народне рукотворине се представљају први пут 1881. на изложби у Пешти, 
затим 1882. у Загребу, а најзначајнија је 1884. година, када је у Новом Саду 
у организацији Задруге „Српкиња Новосаткиња” организована изложба 
српских народних рукотворина. Прво значајно приказивање међународној 
јавности било је на Земаљској изложби у Пешти, чији су, савременим реч-
ником речено, кустоси били Никола Плавшић и Савка Суботић. У Банату 
је кључна 1881. година, када је основано Удружење за домаћу радиност То-
ронталске жупаније. Његов задатак је био да покрене образовање будућих 
занатлија и да модернизује и промовише домаћу радиност. Из овога је про-
изишло и оснивање Ткачке школе у Великој Кикинди 1883. године, а затим 
у Великом Бечкереку. Истовремено у Краљевини Србији покренут је низ 
активности за унапређење пиротског ћилимарства. Године 1886. оснива се 
Пиротско ћилимарско друштво, које активно ради на промовисању ћилима 
на међународним изложбама.
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Под утицајем сецесије, у Хрватској Наталија Брук-Ауфенберг проуча-
ва далматински вез и чипку. Изузетно значајан представник наше сецесије 
је Драгутин Медењак Инкиостри, који је студиозно и широко приступио 
проучавању јужнословенског националног стила. Катарина Радисављевић 
истиче и значај мање истражене личности – Милана Петка Павловића, који 
је активно деловао на прелому xIx у xx век. Он жели да српске везиље 
„истисну стране обрасце” и да се врате националним вредностима. Тим по-
водом уводи портрете и сцене са личностима из српске историје, као што су: 
Милош Обилић, Марко Краљевић, браћа Југовић, Косовска вечера, Косовка 
девојка, али и песници Змај, Бранко и др. У своје цртачко-везилачке радове 
он уводи српска слова и изреке, одломке песама итд. Павловић је са супру-
гом Јелисаветом, поред цртачко-везилачког завода у Вршцу, држао школу 
веза. За ширење ових националних мотива заслужна је и развијена мрежа 
трукерских радњи, које су водиле и у њима мустре продавале његове уче-
нице. Ауторка уочава и истиче да је врхунац Павловићеве активности било 
покретање часописа Српска везиља, који је излазио између 1903. и 1906. 
године у Вршцу. Захваљујући овом гласилу, појава патриотских мотива на 
српском везу се проширила и у Србији, БиХ, Далмацији, Лици, Бачкој, Сре-
му, Банату, па чак и код Срба у Америци.

Почетком века се штампају и најважнији радови истраживача народне 
уметности: Савке Суботић, Јелице Беловић-Бернађиковске, Вида Вулетића 
Вукасовића, а Инкиостри објављује своју књигу Препород српске уметнос-
ти. Међутим, у наведеном периоду долази до лаганог гашења Покрета, а у 
крајње редукованом смислу опстају само препознатљиве фолклорне форме, 
као нпр. пиротско и војвођанско ћилимарство. У Краљевини СХС народна 
уметност постаје предмет институционалног проучавања. Овој теми се при-
ступа кроз формирање музејских збирки и кроз изложбену делатност при 
музејима, а текстилна радиност се учи у предмету ручни рад, који је био део 
програма женских школа. Континуитет активности Покрета са својим спе-
цифичностима може се пратити и кроз деловање женског удружења Коло 
српских сестара, које због целокупног значаја и друштвене улоге коју је 
имало тражи додатна стручна истраживања.

Идејни и уметнички утицаји на формирање Покрета. Поред утицаја 
романтичарских идеја хердеровског типа, са акцентом на високо вредно-
вање народног стваралаштва, на развој и профилисање Покрета значајни 
су утицаји уметничког стила насталог у Великој Британији Arts & Crafs 
Movemment, чији су главни носиоци били Вилијам Морис и Џон Раскин. 
Овај стил је утемељен на критици индустријског друштва, које је довело до 
нехуманости и естетског осиромашења. Стога, ови уметници налазе инспи-
рацију у производима средњовековних занатлија, а стилизоване орнаменте 
користе и примењују у ручној изради уметничких, употребних предмета. На 
истом прагу се тумаче и настојања да се у викторијанској Енглеској органи-
зује већи број школа и удружења са циљем да се подстакне производња и да 
се подигну естетски стандарди код сеоског становништва, чиме би се ојачао 
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стандард сеоских домаћинстава. Овај систем идеја о оживљавању и под-
стицању продуктивности женске кућне радиности или „препорођају домаће 
индустрије” као значајног националног, економског потенцијала налазимо 
и код присталица материјалистичког правца економске филозофије Хекела, 
Бихнера и Милошта. Ауторка наведене утицаје сматра пресудним у форми-
рању сличних ставова на које наилазимо код представника нашег покрета, 
нарочито код Савке Суботић.

Крајем века формирају се нови уметнички стилови који су неговали 
идеју примењеног дизајна заснованог на националној ликовности у смис-
лу стилизације. Тада на сцену ступа бечка сецесија, а њени пандани су арт 
нуво у Француској и немачки југендстил. Ови покрети су иницирали истра-
живања националног ликовног израза, апстраховали резултете до којих се 
дошло и извршили стилизацију у примени њихових елемената.

Када говоримо о духу времена у коме настаје Покрет, не можемо да 
заобиђемо једну значајну тему, а то је презентација народног стваралаштва. 
Широм Европе, али и на северноамеричком континенту и неким деловима 
Азије, другу половину xIx века обележила је изузетно богата сајамска и 
изложбена активност, где су се представљала најновија технолошка достиг-
нућа упоредо са културном разноврсношћу. Како Катарина Радисављевић 
наводи: „Лепота текстилних рукотворина је алармирала свој убрзани неста-
нак, а то је, са једне стране, иницирало настанке музеја где ће се ови пред-
мети сачувати за будућност, а са друге стране, заинтересовало је трговце и 
произвођаче за њихову ревитализацију, обнову и пласман на тржиште”. Од 
1851. године оснивају се музеји за уметност и обрт. Први музеј тог типа је 
„Викторија и Алберт” у Лондону (1852), а нама географски близак је Музеј 
за умјетност и обрт, који је отворен 1880. године у Загребу.

У политичком смислу Покрет настаје и као реакција на угарску наци-
оналну политику, засновану на тежњи ка унификацији мултинационалног 
друштва. Српска, као и друге мање националне групе, разноврсним наци-
оналним програмима и активностима истичу своју аутохтоност, идентитет 
и право на нацију. У том смислу се сагледавају и дидактички и утилитирни 
циљеви Покрета и тумачења предмета његовог истраживања – текстилног 
народног стваралаштва. Ауторка истиче да је у духу времена када је Покрет 
деловао национална основа предмета њиховог истраживања варирала из-
међу српске, јужнословенске, а спорадично и хрватске.

Покрет тумачи елементе традиционалног текстилног стваралаштва са 
аспекта ОРНАМЕНТИКЕ и ТЕХНИКЕ израде, где се ОРНАМЕНТИКА ту-
мачи као највиши израз „народне душе”, а ТЕХНИКА као доказ о оригинал-
ности и аутохтоности народне културе.

Ауторка истиче да се манифестни циљ научног сазнања Покрета са-
гледава кроз његову дидактичност, што значи да је потребно доказати да 
традиционално текстилно стваралаштво Јужних Словена поседује: ауто-
хтоност, индивидуалност, особеност – чиме се доказује постојање јединс-
твеног националног уметничког стила. Из овога произилази практични, 
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утилитарни циљ истраживања Покрета: сакупљена грађа треба да послужи 
за обнављање народне уметности са прилагођењима за потребе тржишта. 
Односно, пред присталицама Покрета је захтев за модернизацију народне 
уметности, већу продуктивност и пласман на тржиште, чиме би се поспе-
шило решење социјалног питања на селу.

С друге стране, све ове активности треба да формирају јединствену на-
ционалну свест и да ојачају друштвену кохезију српског грађанства и сеља-
штва.

Другим речима, етнолошка истраживања Покрета имала су у основи 
утилитарне, националне и политичке циљеве. На основу анализе иконогра-
фије или технике израде предмета народне уметности требало је указати на 
идентитет нације, на његову дубоку прошлост, чиме се остваривао легити-
митет нације и право на конституисање своје државе.

Ауторка у посебном прилогу анализира појединачну улогу, значај и 
допринос истакнутих представника покрета: Николе Арсеновића, Вида 
Вулетића Вукасовића, Савке Суботић и Јелице Беловић-Бернађиковске. У 
прилогу се представљају најзначајније ставке њихових биографија, подаци 
о заоставштини, територија деловања, њихово истраживачко опредељење, 
значајни подухвати и анализа приступа проблему народних текстилних ру-
котворина. У кратким цртама наводимо њихове крајње профилисане актив-
ности.

1) Никола Арсеновић рођен је 1923. у Ратфали код Осијека. По зани-
мању је био кројач. Вандровао је у Бечу и Пешти. Револуционарне 1848. 
године напушта породицу и лута по јужнословенским крајевима Хабзбурш-
ке монархије и по областима Србије, која је постепено конституисала своју 
државу. Арсеновић израђује аквареле народне ношње и израђује њихове 
кројеве. Посвећенији струковним него националним циљевима, предлаже 
оснивање занатске школе при музеју (занатства). Богата колекција његових 
радова данас се чува у ликовној збирци у оквиру Одељења за документацију 
Етнографског музеја у Београду. Његови акварели данас представљају зна-
чајан, незаобилазан, извор у проучавању историје народне ношње.

2) Вид Вулетић Вукасовић рођен је 1853. у селу Брсечине код Дубров-
ника. Потиче из српске породице католичке вероисповести. Истраживао 
је области Лике, Конавала, Крбаву, нека јадранска острва и делове БиХ. 
Проучавао је различите аспекте народног текстилног стваралаштва, али је 
највећи допринос дао у проучавању народног веза и орнаментике. Његова 
заоставштина се чува у Етнографском музеју у Сплиту.

3) Савка Суботић, изузетна личност, која је, између осталог, велики део 
свог богатог живота посветила проучавању, сакупљању, модернизацији и 
презентацији српског традиционалног текстилног стваралаштва. Рођена је 
1834. у познатој новосадској породици Полит. Године 1851. удаје се за срп-
ског националног првака Јована Суботића. Залагала се за оснивање виших 
женских школа, задруга и добротворних удружења и економско оснаживање 
жена. Активно је учествовала на Земаљској изложби у Будимпешти 1885. и 
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на Светској изложби у Паризу 1889. године. Била је полиглота и истакнути 
говорник. Веома утицајна и друштвено активна.

4) Најмлађи члан, али и најплодотворнија представница Покрета, била 
је Јелица Беловић Бернађиковска, рођена 1870. године у Осијеку. Радила 
је као педагог. целокупну каријеру је посветила проучавању етнографије, 
фолклора. За собом је оставила за то доба богату и значајну библиографију. 
Најзначајнији резултати су у прикупљању и проучавању народног веза. 
Њена заоставштина се чува у Војвођанском музеју, а материјал који је она 
прикупила, систематизовала и обрадила у Музеју за умјетност и обрт у За-
гребу послужио је као основ за отварање Етнографског музеја у Загребу.

И на крају, иако је књига Катарине Радисављевић објављена четрнаест 
година након што је теза одбрањена, садржај ове публикације није изгубио 
на значају и актуелности. Ова студија, која веома темељно и студиозно ра-
светљава почетке српске музејске етнологије, данас пред стручњаке пос-
тавља нове захтеве и задатке, који се нарочито односе на наставак истражи-
вања у смеру женског друштвеног активизма, односно активности женских 
друштава у периоду од 1875. до 1945. године.

Марина Цветковић, музејски саветник 
Етнографски музеј у Београду


