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СРпСКО ЕтНОгРАфСКО НАСЛЕЂЕ  
У ЕтНОгРАфСКОМ МУзЕјУ (Néprajzi MúzeuM)  

У БУДИМпЕштИ

Апстракт: Саопштење „Српско етнографско наслеђе у Етнографском 
музеју у Будимпешти“ део је пројекта „У потрази за расутим српским ет-
нографским благом“, који има за циљ да открије, документује и прикаже 
јавности у Србији српско етнографско наслеђе које се налази у музејима 
ван Србије. Од 2003. године, истраживан је, пописиван и фотографисан 
српски етнографски материјал из Руског етнографског музеја у Санкт Пе-
тербургу, из Словенског етнографског музеја у љубљани, и из Аустријског 
етнографског музеја у Бечу. Крајем 2009. године истраживање је обављено 
у Етнографском музеју у Будимпешти (мађ. Néprajzi Múzeum).

Кључне речи: Етнографски музеј, Néprajzi Múzeum, Будимпешта, 
Сима Тројановић, предмети, фотографије

У Хабсбуршкој монархији, градовима Бечу и Будимпешти, крајем 19. 
века започело је оснивање етнографских музеја, али не са жељом да би се 
заштитила рурална култура од пропадања, већ из националних и политич-
ких побуда како би се показала снага Монархије.1 Међутим, захваљујући 
сакупљачком раду истраживача и научника, сачувано је и благо народа из 
земаља у тадашњем саставу и окружењу Аустро-Угарске монархије. Међу 
најстаријим музејима је данашњи Етнографски музеј (мађ. Néprajzi Múzeum) 
у Будимпешти, који је основан 1872. године  као Етнографско одељење 

1 Tomislav šola, Eseji o muzejima i njihovoj teoriji, Prema kibernetičkom muzeju, zagreb: 
Hrvatski nacionalni komitet ICoM, 2003, 90–91.
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Мађарског народног музеја (мађ. Magyar Nemzeti Múzeum).2 У исто време, 
у другој половини 19. и почетком 20. века, и Србија се убрзано развијала 
захваљујући, пре свега, својим природним изворима и систему друштвених 
вредности у којем су наука и знање доминирали као најјача средства морал-
ног и демократског преображаја друштва. 

Етнографски музеј у Будимпешти

После изложбе у Москви, 1867. године,3 прошле су три године док није 
предложено оснивање етнографског музеја у Србији. Предлог је дао Стојан 
Новаковић на састанку Српског ученог друштва 1871. године, имајући у 
виду културне токове у Европи и промене до којих је неминовно долазило у 
животу и култури народа, пре свега, централне Европе: 

„Ако се феудално-духовничка средњевековна култура задржала у кру-
говима својим, оставивши народ недотакнут – садашња јевропска култура 
не чини тако. Њезин је главни карактер демократски. Њезина је моћ парна 
махина; њезин уплив неодољив; њојзи служи усавршена комуникација; она 
плави куд долази, прелива или односи собом оно што затече. Посао је других 
људи, да одређују задатке наше према овоме културном сусрету, да процене 

2 Етнографска збирка је прерасла у Етнографски музеј, који се званично одвојио од 
Мађарског народног музеја 1947. године.

3 Весна Бижић Омчикус, У потрази за расутим српским етнографским благом, Конферен-
ција „Очување и заштита културног наслеђа Србије у иностранству“, Београд, 2009. године. 
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шта је већ учињено, или шта ће требати учинити. Ја просто потврђујем ово, 
и питам, хоћемо ли ми којима су несрећне историјске прилике одузеле скоро 
свеколике споменике средњевековне феудално-духовничке културе, допу-
стити да нам сад ова силна култура, која ће без сумње до велике мере унифор-
мисати сав свет, однесе и ово што нам се нашом традицијоналном културом 
од старина до јуче сачувало? А то ће извесно бити. Јер се униформисање  и 
с њиме свезана промена збива непрекидно на наше очи.“4 

Међутим, наредних деценија десили су се значајни догађаји у Србији. 
После убиства кнеза Михаила, настављена је борба за ослобођење градова, 
што је резултирало признавањем независности Србије на Берлинском кон-
гресу 1878. године. Држава се градила и протекло је тридесет година, кад је 
Етнографски одељак Народног музеја  28. фебруара 1901. године издвојен 
у засебну зграду. Тада је др Сима Тројановић именован за старатеља Ет-
нографског одељка „како би као стручњак, предузео заснивање и уређење 
Етнографског музеја и учинио све што треба да овај музеј постане убрзо 
многострано и потпуно скупилиште етнографског градива из свих српских 
крајева.“5 

Захваљујући Сими Тројановићу и његовом помоћнику Николи Зеги, 
отворена је прва етнографска изложба у Србији, 1904. године поводом 
стогодишњице Првог српског устанка и крунисања краља Петра Првог. 
Отварање ове изложбе имало је вишеструки значај. Избором музеја с на-
ционалним садржајем истицала се потреба неговања и чувања етничке, 
традиционално-културне и природне баштине. Истовремено, Краљевина 
Србија је желела да покаже своју снагу, жељу и спремност да се укључи у то-
кове европске културе и науке. На отварање Музеја српске земље дошле су и 
званице из иностранства међу којима су били др Вилибалд Семајер, управ-
ник Етнографског одељења Мађарског народног музеја (Magyar Nemzeti 
Múzeum) у Будимпешти и његов колега Жигмонд Батки.6 О свом боравку у 
Београду, др Семајер је написао врло исцрпан извештај, истичући похвале 
Стевчи Михајловићу, српском добротвору, захваљујући коме су етнограф-
ски предмети смештени и приказани у засебној кући, и држави Србији, која 
је помогла у оснивању Етнографског музеја, за разлику од Мађарске која 
свој етнографски музеј, у то време, још увек није имала.7

Познанство Вилибалда Семајера и Симе Тројановића, чувара Етно-
графског одељка Народног музеја, резултирало је пословном сарадњом, која 
се развила каснијих година. Наиме, ради попуњавања етнографске збирке 
и ради њеног осамостаљивања од Мађарског народног музеја чији је са-
ставни део била, Семајер је ангажовао Симу Тројановића, већ признатог 

4 Стојан Новаковић, Српски историјско-етнографски музеј, Предлог и нацрт, Гласник 
Српског ученог друштва XXXIV, Београд, 1872.

5 Види: АС МПС ф III р. 165/901.
6 Етнографски музеј у Будимпешти (Néprajzi Múzeum), No. 106/1904.
7 Dr. Semayer Vilibáld, Néprajzi osztályának értesítője, Budapest, 1904, 323–336.



342 ВЕСНА БИЖИЋ ОМЧИКУС

сакупљача ношњи и народних рукотворина, за набавку предмета из Херце-
говине, Далмације и Црне Горе. Семајер је сматрао да је за куповину пред-
мета из ових крајева потребно 4.000 круна, и од директора Мађарског на-
родног музеја је затражио 1.000 круна као предујам.8 За добијених 1.000 
круна (потрошено 1.002 круне, 75 филера),9 Сима Тројановић је путовао у 
Херцеговину, Црну Гору, Дубровник и Призрен о чему је писмено извеш-
тавао свог колегу.10  За Мађарски народни музеј у Будимпешти набавио је 
следеће артикле:

КОМпЛЕт МУшКЕ пРАзНИЧНЕ НОшЊЕ Из ЦРНЕ гОРЕ

 1. докољенице бјеле, златне повезе
 2. чарапе са назуцама
 3. опанци везени
 4. гаће од свиле, везене
 5. џамадан и рукави фини златни
 6. фина везена долама
 7. пас од свиле фини
 8. силај за држање пушке
 9. ките златне за преко живота
 10. пушка сребрна
 11. ханџар велики од сребра
 12. сабља црногорска сребрна
 13. капа Николе I
 14. струка црногорска
 15. чибук

КОМпЛЕт жЕНСКЕ пРАзНИЧНЕ НОшЊЕ Из ЦРНЕ гОРЕ

 1. чарапе вунене са назуцама
 2. опанци
 3. кошуља
 4. фанела вунена
 5. двије прегљаче

8 Етнографски музеј у Будимпешти (Néprajzi Múzeum), No 79/1910. Sz.
9 Етнографски музеј у Будимпешти (Néprajzi Múzeum), 146/1916.
10 Етнографски музеј у Будимпешти (Néprajzi Múzeum), ab No. 76/1910.
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 6. кошуља
 7. канизна или пас
 8. чурдија бијела
 9. џепни нож
 10. џепни нож     
 11. марама црна за на главу
 12. торба велика
 13. торба мала
 14. струка
 15. пас с пафтом

КОМпЛЕт МУшКЕ НОшЊЕ Из КОНАВАЛА

 1. папуче
 2. бјечве вунене
 3. подвезе свилене
 4. старинске токе
 5. гаће
 6. примитача са осам пуца сребрнијех
 7. корет везени са златом и свилом
 8. фермен
 9. пас од свиле 
 10. свилај везени
 11. нож велики сребрни конавоски
 12. пушка сребрна мала
 13. нож сребрни конавоски
 14. џефердар сребром везени
 15. фес конавоски с китом
 16. ћеса старинска за духан
 17. чибук

жЕНСКА НОшЊА Из ХЕРЦЕгОВИНЕ

 1. бјечве и назуци
 2. опанци
 3. кошуља
 4. прегљача
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 5. кненице (тканице) или пас
 6. примитача
 7. корет
 8. ћурдија
 9. котула
 10. капа са марамом и сребрне игле
 11. торба велика
 12. оречина сребрнијех
 13. прстен од сребра
 14. прстен од сребра
 15. криж један за испод грла од сребра, позлаћени

МУшКА НОшЊА Из ЦРНЕ гОРЕ

 1. чарапе
 2. докољенице
 3. узице за везати докољенице
 4. гаће од сукна
 5. бјељача од сукна
 6. кненице или пас
 7. џемадан
 8. капа Николе I
 9. опанци
 10. штап сељачки

МУшКА НОшЊА Из КОНАВАЛА

 1. бјечве
 2. папуче
 3. кошуља са везом и са двије пуце сребрне
 4. модрина везена
 5. прегљача
 6. пас
 7. кордун свилени преко паса
 8. јечерма
 9. барета (капа) златна
 10. убрушчић повише капе
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 11. торба конавоска
 12. круљеж од задефа, на њему криж сребрни, велика сребрна старинска 

медаља, двије мале медаље сребрне
 13. бритва сребрна са сингниом
 14. оречини стари сребрни
 15. прстена 5 старинских од сребра
 16. прстен топаз златни
 17. оречини златни

СтАРИНСКА жЕНСКА НОшЊА Из ХЕРЦЕгОВИНЕ

 1. кошуља старинска везена и на њој парта сребрна
 2. чарапе и назуци стари шарени
 3. стара лиздека
 4. ђердан за на прси
 5. пар менђуша
 6. пар имбресе
 7. ђердан на глави
 8. плоча по сриједи
 9. три златом везене капице
 10. црвена капа
 11. марама – три комада
 12. пар брнице сребрне
 13. оречина
 14. оречина
 15. хамајлија
 16. три прстена сребрна
 17. пас фини сребрни (украшен камењем?)
 18. пас мањи прости
 19. мараме старинске Ерцеговачке (4 ком.)
 20. марама старинска Дубровачка
 21. два комада везена Македонска
 22. четири веза конавоска
 23. рукави
 24. четири мараме старе Дубровачке
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ХЕРЦЕгОВАЧКА МУшКА НОшЊА

 1. ханџар
 2. пиштољ
 3. пушка дуга каранфила
 4. ћесе са китом
 5. капа херцеговачка
 6. гаће
 7. џемадан
 8. бјелача
 9. пас
 10. свилај
 11. фермен
 12. докољенице
 13. подвезе златне
 14. чарапе и назуци
 15. опанци са опутом
 16. струка
 17. цигарета изрезан свети Ђорђе

ЦРНОгОРСКА жЕНСКА НОшЊА

 1. корет, грађански
 2. јакета, грађанска
 3. свилена везена?
 4. џубе, Призрен
 5. шалваре, Призрен
 6. минтан, Призрен
 7. минтан, Призрен
 8. пас, Призрен

Набављени су такође и ДРВЕНИ пРЕДМЕтИ

 1. чутура за ракију
 2. чутура за воду
 3. Кошић...?
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 4. гребена
 5. кудеља са пређом
 6. кудеља са пређом
 7. кудеља са пређом
 8. кудеља са пређом
 9. вретено
 10. вретено
 11. гусле Црногорске
 12. гусле Црногорске
 13. гусле Црногорске
 14. дипле
 15. грабље за земљу
 16. виле за слизат драчу
 17. остан за гонит вола
 18. лопата да се растре жито
 19. коса
 20. виле са три ноге за сено
 21. косијер велики
 22. сјекира велика
 23. срп
 24. косјерић мали за чишћење траве
 25. велико турило
 26. красмо или објетелица
 27. мотика
 28. мала мотика поткопачица
 29. ножице за стрижање оваца
 30. рало и остан
 31. улиште за челе (пчеле?)
 32. звоно за овна
 33. бакрена тенџера
 34. трепиља за тенџеру или саџак
 35. машице или кљешта
 36. гоздица
 37. ражањ
 38. комостра што стоји више огња за кухати
 39. качулић за кухат на комостри
 40. кравјача или кабил за мљеко
 41. плоска за вино
 42. соларница и мацула за тући сол
 43. чанак за држање сира
 44. кошић ожичњак са ожицама
 45. више различитих ожица
 46. мечарица за пуру
 47. кошић црногорски за воће
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 48. чанак за јуху или чорбу
 49. чанак за јуху или чорбу
 50. чанак за јуху или чорбу
 51. ожег потикати огањ
 52. наћве за мјесити крух
 53. лопар за ставити крух у пећи
 54. поскурњак или дрвени криж за колаче
 55. тепсија за пећи крух
 56. погача
 57. два колача са крстом – обичај црногорски
 58. стап за чинити масло
 59. бурило за воду и уже за носит бурило
 60. лукјерница стара
 61. кантар за мјерит
 62. крштеница сребрна за скропит водицу
 63. два копита за опанке
 64. астал – трпеза
 65. стол велики или сједало
 66. мали столац
 67. кољевка или бешика
 68. скриња стара везена
 69. стол велики или сједало
 70. предмет непознатог назива

РАзгЛЕДНИЦЕ

 1. Цетиње – тврђава
 2. Цетиње – тврђава
 3. Црногорци доручкују
 4. Слепи гуслар
 5. Слепи гуслар
 6. Престолонаследник Данило
 7. Војници и попови
 8. Црногорски официри
 9. Годишњица битке на Грахову
 10. Црногорац
 11. Црногорац и Црногорка
 12. Црногорац
 13. Црногорски сељаци
 14. Црногорски сељаци
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 15. Црногорац
 16. Јунаци Граховачке битке из 1858. године
 17. Два мушкарца из Которског залива
 18. Девојка из Дубровника
 19. Жена из Дубровника
 20. Брачни пар из Дубровника
 21. Дубровачке зидине
 22. Мушкарац из Гружа
 23. Мушкарац из Дубровника
 24. Призор из Дубровника
 25. Херцеговка
 26. Херцеговац
 27. Типови људи из Дубровника
 28. Типови људи из Дубровника
 29. Мушкарци из Котора
 30. Дубровчани
 31. Жена из Дубровника
 32. Жена из Морлака
 33. Албанац
 34. Група испред куће
 35. Група испред куће
 36. Црногорац
 37. Црногорац и Црногорка
 38. Две жене11

Због Првог светског рата коначни трошак за набавку предмета обрачу-
нат је тек 1916. године.12 Сви предмети које је откупио Сима Тројановић и 
транспортовао за Будимпешту још увек се налазе у Етнографском музеју у 
Будимпешти (Néprajzi Múzeum). Смештени су у Балканску подзбирку Ев-
ропске збирке, и чувају се по стандардима превентивне заштите. Задржа-
ли су исте инвентарне бројеве које су добили уласком у Мађарски народни 
музеј (Magyar Nemzeti Múzeum) (89244–89765), али нису инвентарисани 
нити фотографисани. 

Осим побројаних, у инвентару Етнографског музеја у Будимпеш-
ти (Néprajzi Múzeum) уписано је још 316 предмета из Призрена, Пирота, 
Крупња, Мачве, Шумадије, Посавине, Херцеговине и др.13 Подаци о овим 
предметима ће се ускоро наћи на интернету, као део on line збирки Етно-
графског музеја у Будимпешти. Етнографски предмети српског порекла 
који се налазе у Етнографском музеју у Будимпешти разврстани су у неко-
лико збирки: Европска збирка – Србија и Балкан, док су, на пример, ћилими 

11 Етнографски музеј у Будимпешти (Néprajzi Múzeum), No 7b/1910.
12 Етнографски музеј у Будимпешти (Néprajzi Múzeum), 146/1916.
13 Попис предмета у Централном регистру Етнографског музеја у Будимпешти (Néprajzi 

Múzeum), налази се у Одељењу за документацију Етнографског музеја у Београду. 
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сакупљани у Војводини у посебној збирци ћилима, и о њима нема пода-
тка у електронском попису предмета.14 Ови етнографски предмети постали 
су власништво Етнографског музеја у Будимпешти углавном посредством 
колекционара који су их продавали, а у мањем броју поклањали музеју. 
Највећи број предмета, углавном ћилима, у музеј je стигаo 1911. године, 
преко Вилмоша Гринбаума (Vilmos grünbaum), колекционара из тадашњег 
Нађбечкерека (мађ. Nagybeckerek), данашњег Зрењанина. Шездесетих годи-
на 20. века, након реконструкције музејског простора, пронађени су до тад 
нераспоређени предмети. Пописани су и инвентарисани, али с непознатим 
подацима, нарочито о години кад су донети у музеј, као и о особи која их 
је донела. Етнографски музеј у Будимпешти је и сам набављао предмете 
(купљено је доста керамике из Србије) на будимпештанској Ечери пијаци 
(мађ. Budapest-Ecseri Piac), која је била чувена у време комунизма, јер су 
на њој осиромашени грађани и колекционари продавали своје ствари. Ку-
стоси су откупљивали предмете и у антикварницама, а многи предмети су и 
добијени на поклон од бројних дародаваца. Међутим, велики број тако при-
спелих предмета никад није систематизован у збирке, па ни обрађен.

збирка у којој се налазе и предмети из Србије

14 Мирјана Малуцков, Ћилимарство Срба у Војводини, Нови Сад, 2003.
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Весна Бижић Омчикус поред збирке предмета из Србије

Осим предмета у Етнографском музеју у Будимпешти, налази се велики 
број фотографија које су набавили колекционари Ференц Швирмер (1907) и 
Миклош Нађ, који је нарочито скупљао фотографије из атељеа. Током Првог 
светског рата, на подручју Србије били су веома активни ратни фотогра-
фи – сакупљачи, па тако има доста предмета (накит, вез и ускршња јаја) и 
фотографија пристиглих 1916. и 1917. године из Крупња, Санџака, Гроцке, и 
др. У периоду између два светска рата, мађарски истраживачи су поново бо-
равили у Србији, и из тог времена има доста фотографија из Шумадије, Пи-
рота, Ниша, Сићева, Жиче, Студенице, Рипња и Призрена. Из периода после 
Другог светског рата, у Етнографском музеју у Будимпешти се налази вели-
ки број фотографија из Јагодине, Каоне, Крагујевца, Мионице, Пријепоља, 
Ужица и Ваљева, а мађарски етнографи су шездесетих година 20. века, сни-
мили велики број фотографија на својим путовањима у Краљеву, Крушевцу 
и Лесковцу.

Етнографско наслеђе српског порекла у власништву Етнографског 
музеја у Будимпешти прегледано је и документовано у оквиру ауторског 
пројекта „У потрази за расутим српским етнографским благом / Српска ет-
нографска добра у расејању“ октобра 2009. године, захваљујући разумевању 
и материјалној подршци Министарства за дијаспору Републике Србије.
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