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ЗАГоРКА МАРКоВИЋ 
(2. АВГУСТ 1921. – 26. СЕПТЕМбАР 2015)

Загорка Марковић, етнолог и дугогодишњи музеалац Етнографског 
музеја у Београду, на стазу „недоходу у походе“, односно – на пут са кога 
повратка нема, отишла је у деведесет петој години живота. Међу кустосима 
етнолошке струке, али и других сродних грана, имала је најдужи живот-
ни век, испуњен, с једне стране, љубављу и преданошћу својој породици, 
успонима и извесним недаћама у свакодневном животу, а с друге стране, из-
узетном посвећеношћу етнолошкој струци музејског карактера. Преданост 
очувању вредности традиционалног културног блага из свих етапа развоја 
матичног Музеја, као и њена жива заинтересованост за савремена музејска 
збивања, нису је напустили до краја живота. За све нас који смо је познава-
ли, колегијално сарађивали и пријатељски друговали са њом, одлазак Заге 
Марковић оставио је празнину у нашим срцима и животима.

Рођена је у Београду 2. августа 1921. године, у грађанској породици, 
од мајке Дафине и оца Тихомира Тиме Марковића, по занимању фото-
графа. Основно, гимназијско и факултетско образовање стекла је у месту 
рођења. Током гимназијског школовања, од 1937. године била је члан ли-
терарне секције „Јован Цвијић“, што је несумњиво имало утицаја на њену 
опредељеност за студије етнолошке науке. На Катедри за етнологију Фило-
зофског факултета у Београду дипломирала је 30. јуна 1949. године. Почела 
је да ради већ од друге године студија, а са стицањем дипломе етнолога 
званично је постављена за асистента – кустоса приправника. После при-
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правничког стажа са положеним стручним испитом, у новембру 1950. го-
дине добија звање кустоса, а са стеченим условима још 1969. године – и 
звање вишег кустоса 1972. године. Током радног века радила је на многим 
пословима у Музеју – у одељењима за народне ношње и тканине, народ-
ну привреду, у просветно-педагошкој служби и у Документацији. После 
тридесетпетогодишњег успешног рада на попуни збирки и обради музејских 
предмета, на индивидуалним и екипним теренским истраживањима, и у ка-
бинетским проучавањима више појава народне културе, из којих су произи-
лазиле поставке изложби и стручни писани радови, затим након доприноса 
развоју просветно-педагошке и пропагандне службе и документационих 
послова, Загорка Марковић одлази у пензију 30. јуна 1982. године. Током 
рада добила је више признања и награда од стране Музеја – 1954, 1956. и 
1957. године, Новогодишњу награду града Београда – 1957. године, и знат-
но касније, поводом јубилеја самосталног деловања Етнографског музеја, 
2001. године – најзначајнију награду боривоје Дробњаковић, са његовим 
рељефним ликом, за посебан допринос етнолога у области етнологије и ет-
нолошке музеологије.

Стручни етнолошки и музеолошки развојни пут Загорке Марковић 
одвијао се у више садржајних и временски подударних етапа. Од доласка у 
Етнографски музеј 1947. године па до 1962. године, а делимично и касније, 
З. Марковић је обављала послове руковаоца збирки тканина и ткачких спра-
ва, заната и музичких инструмената. Ти послови обухватали су сређивање, 
класификацију, валоризацију и ревизију предмета у повереним збиркама. За 
попуну збирки и проучавање појединих тема предузимала је индивидуална 
и – са тимом стручњака – екипна теренска истраживања, на основу којих су 
следиле документационе обраде новонабављаних предмета и проучавање 
сабраног материјала, чији су крајњи резултати били стручно-научни радови 
и поставке изложби.

Већ 1957. године З. Марковић поставља студијску изложбу са катало-
гом, под називом Народни музички инструменти Југославије, која је имала 
значајног одјека у стручној и широј јавности. Садржајно јасно конципирана 
и са савремено обликованим помагалима – белим витринама и плохама рав-
них линија, на којима су музејски предмети визуелно деловали упечатљиво, 
та изложба је подстакла чешћу примену модернијих ликовних решења, 
првенствено повремених тематских излагања музејског материјала. Излож-
бу исте тематике, али ширег географског опсега – Музички народни инстру-
менти Југославије, Русије, Румуније, бугарске и чехословачке, поставила 
је Загорка Марковић касније, 1968. године, у Схотену у Белгији, поводом 
одржавања Интернационалног фестивала музике. Када је реч о сталним 
музејским поставкама Етнографског музеја у Београду, асистирала је и сти-
цала искуство при реализацији изложбе Народна култура Србије (1951), а 
учествовала је у припреми и организацији изложбе под називом Народне 
уметности Југославије (1961).
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Истовремено, З. Марковић је проучавала теме збирки које су јој биле по-
верене на чување и обраду, као и разне видове народне уметности. Објавила 
је око 40 већих и мањих прилога, углавном у Гласнику Етнографског музеја 
у Београду и у публикацијама других музејских и културних установа. 
Значајни су њени прилози о занатима, ткачким справама, домаћој текстилној 
радиности, народној уметности и музичким инструментима. Како занати 
нису често били тема проучавања и обраде, то су радови Загорке Марковић 
представљали позитиван допринос употпуњавању сазнања о појединим 
њиховим врстама. Радови су публиковани у Гласнику Етнографског музеја 
у Београду, а овде их наводимо хронолошким редом обраде: о опанцима на 
Косову и Метохији (књ. xVII, Београд 1954), Прилог проучавању гумених 
опанака у ужичкој области (књ. xVII, 1954), Самарџијски занат у ужич-
ком крају (књ. xVII, 1954), Печење катрана на Златибору (књ. xxI, 1958), 
Кујунџије у Призрену (Гласник Косова и Метохије VII-VIII, Приштина 1963). 
Драгоцени су и њени прилози истраживањима текстилне домаће радиности 
и ткачких справа: Цифрани разбој (Музеји 6, Београд 1951), Преслице из 
Војводине у збиркама Етнографског музеја у београду (Рад војвођанских 
музеја, бр. 7, Нови Сад 1958), Преслице у источној Србији (Развитак, Зајечар 
1970), као и два рада – женска домаћа радиност и Текстилна радиност у 
селима зајечарске општине, -те монографски резултати комплексних етно-
лошких истраживања, објављени у монографијама бор са околином (1975) 
и Зајечар и околина (1978). Овоме треба додати прилоге у јубиларним збор-
ницима Етнографског музеја – 1901–1951. и 1901–2001, под насловима 
Разбоји у Етнографском музеју у београду и Трпезари у Лепеници. Велику 
заинтересованост је З. Марковић показала у проучавању појединих грана 
народне уметности, посебно музичких инструмената: Израда фрула у ба-
нату (Зборник Радова са VII Конгреса фолклориста Југославије, Београд 
1960), Свиравка – флуер, свирале источне Србије (Развитак, год. 11, бр. 5, 
Зајечар 1975).

Следећи истакнути сегмент стручног рада Загорке Марковић у периоду 
од 1962. до 1972. године односи се на просветно-педагошку и пропаганд-
ну службу, у Музеју тек основану, без раније традиције у музејима, са по-
требом изналажења нових оквира метода рада у односима са јавношћу у 
земљи и иностранству. С обзиром на стечено знање и искуство, на урођену 
комуникативност и пријатан наступ у друштвеним контактима, као и због 
знања страних језика (француски, руски), за кустоса педагога постављена 
је З. Марковић. Њен рад је подразумевао презентовање стручних и научних 
достигнућа Музеја на пољу народне културе и уметности, рад са публи-
ком на изложбама и у радионицама, сарадњу са средствима информација, 
сарадњу са спољним сарадницима у земљи и иностранству – што је све З. 
Марковић врло успешно конципирала и реализовала, и тако постала зачет-
ник ове врсте музејског рада.

На пољу презентовања баштињених вредности музејских збирки по-
кренула је читав низ изложбених остварења, чији су аутори, осим ње саме, 
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били кустоси Музеја. Остварено их је више од двадесет, које су већином те-
матски припадале области народне уметности, народних ношњи и тканина, 
музичких инструмената, али су се тицале и промена у савременом друштву. 
Неке од изложби са ауторством Загорке Марковић наводимо хронолошким 
редом: београдска околина некад и сад (1962), Народни дувачки инструмен-
ти (1965), Народна уметност Југославије (1966), Ношње и покућство у 
Србији (1966), Пластика у народној уметности (1967), Крој и украшавање 
народне одеће (1967), Народна уметност динарских области (1967), На-
родне ношње и капе (1970), Народне ношње и ћилими (1975). Постављане су 
у музејским здањима, у школама, домовима културе, радним колективима, 
на сајмовима моде и текстила, у оквиру туристичких манифестација, са ди-
дактичким и пропагандним циљем – да подстакну интересовање за Музеј, 
а да експонати буду инспирација за нове креације (нпр. ношња и савремена 
мода). Истовремено, изложбе о народним ношњама и народној уметности 
Србије и Југославије гостовале су у европским и ваневропским земљама.

Загорка Марковић је успоставила размену изложби и присну сарадњу 
између Словенског етнографског музеја у Љубљани и Етнографског музеја 
у Београду. Такође је организовала гостовања значајних изложби из ино-
странства, као што су следеће: Француска таписерија (1966), која је имала 
велики одјек у јавности, белгијска керамика, таписерија и метал (1967), 
чехословачка народна керамика (1967), Народна уметност чилеа (1968), 
Норвешка народна уметност (1970), Народна уметност Мексика (1973), 
Канадски Ескими (1973), Народна уметност алжира (1975), Наши људи и 
крајеви 1912–1913, са фотографијама преснимљеним са аутохроних плоча, 
аутора Алберта Кана из Париза (1981).

Из године у годину, З. Марковић проширивала је садржаје програма за 
наступе у јавности. Организовала је више концерата на народним инстру-
ментима, тако да је публика – уз већ добро познате свирале и двојнице – 
имала прилике да чује и оне мање познате народне инструменте: шупељку, 
сопеле, зурле, дромбуље и друге. Осим инструменталних концерата, прика-
зивала је народне ношње на ревијама, затим ручне производе ткаља и кера-
мичара, конципирала је серије предавања и дискусионих трибина, значајну 
пажњу посвећивала је изради сувенира, и уз све то је била стални тумач из-
ложби страним и домаћим посетиоцима, ђацима и војним обвезницима, као 
и многим другим појединцима и групама заинтересованим за традиционал-
но народно благо похрањено у Етнографском музеју у Београду, најстаријем 
етнографском музеју на југоистоку Европе.

У последњој деценији свога рада у Музеју – од 1972. године до од-
ласка у пензију 1982. године, З. Марковић је руководила радом Одељења 
за документацију и радила је на инвентарима предмета и илустрованог 
материјала. Поводом 75. годишњице самосталног рада Музеја, за изложбу 
Етнографски музеј у београду 1901–1976, постављене у Галерији Српске 
академије наука и уметности, у пригодном студијском каталогу са више ау-
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торских прилога написала је исцрпан чланак, са пуно података и цитата, о 
историји и развоју Музеја.

Током готово читавог њеног радног века, и поред разнородних 
музејских послова, тематика народних музичких инструмената била је 
стална преокупација у проучавањима Загорке Марковић. Из дугогодишњег, 
стрпљивог, студиозног рада проистекла је књига Народни музички инстру-
менти, студија са каталошком обрадом предмета и богатим илустратив-
ним материјалом. У овој су студији приказани сви музички инструменти 
прикупљени од оснивања Етнографског музеја 1901. године, па све до 
1986. године, а систематизовани су по међународној Сакс-Хорнбостеловој 
класификацији. Са утврђеним чињеницама и образлагањима свих врста 
и типова инструмената, као и сложености културних процеса у њиховом 
формирању и значаја њиховог у народном животу, З. Марковић је показа-
ла да се – непосредно и посредно – и кроз овај облик културног наслеђа 
огледају и потврђују културни токови, везе и утицаји на тлу Србије и сусед-
них земаља. Значајна студија Народни музички инструменти објављена је у 
едицији Збирке 1987. године, којом је Етнографски музеј у Београду дао свој 
допринос обележавању два века од рођења Вука Стефановића Караџића, 
свестраног посленика на пољу културе и зачетника науке о народу у нас. И 
ова студија, као и сва друга достигнућа на пољу етнологије и музеологије, 
трајне су вредности са којима је Загорка Марковић дубоко урасла у развојне 
темеље Етнографског музеја у Београду.

Јасна бјеладиновић Јергић


