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Претпоставка да је основни смисао уметности у одржању флекси-
билности духа и слободе личности даје могућности да осим врхунске 
уметности и друга креативна стварања свих врста, међу њима и народ-
на уметност, добију нову вредност, нови приступ проучавању, али и да 
се свим овим облицима стварања дâ једнак значај. Могућност да умет-
ност никада није без психолошког момента, како у стварању уметничког 
дела тако и у његовом доживљавању, и потреба да се она тако посматра, 
очитује се и у народној уметности, и поред тога што се она проучава-
ла и доживљавала као колективна уметност у којој појединац није био 
пресудан. Бројни психички процеси присутни приликом стварања и 
доживљавања уметности и усмеравање пажње на: уметника, уметничко 
дело и публику и њихов међусобни однос важни су и кад је стварање у 
народној уметности у питању. На тај начин отварају се веће могућности 
комплексног сагледавања ове гране људског стваралаштва. 

Народна уметност код нас, нажалост, никада није истраживана са 
становишта психологије, тако да је ово само покушај да се неке од карак-
теристика стварања, особина стваралаца и доживљавања ове врсте умет-
ности представе и илуструју примерима из етнолошке литературе.

Кључне речи: народна уметност, психологија уметности, стварање 
у народној уметности, доживљавање народне уметности, уметник, 
уметничко дело, публика

Покушавајући да објасне појам народне уметности стручњаци из об-
ласти етнологије, односно антропологије (бавећи се само овом темом или 
комплекснијим проучавањима проблема с којима се етнолошка наука суоча-
ва), истичу богатство и разноврсност активности које она обухвата. Постоје 
такође бројне недоумице у вези с термином народни: да ли се термин одно-
си на онога коме је уметност намењена или значи да она настаје у народу, 
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тј. да ли је у појам народ, осим сељака, укључена још нека од друштвених 
категорија.

Потекавши из времена настајања класичног класног друштва, кад је 
појам народ био ознака за становнике сеоских насеља, народна уметност 
као назив опстаје и поред тога што појам народ временом прераста оваква 
схватања. Народна уметност опстаје као „званична ознака једне одређене 
врсте уметничког исказивања... супротстављена појму „провинцијска“, „ма-
совна“, „висока уметност“. (Петровић; Прошић-Дворнић 1983: 19). 

Иако народна уметност обухвата различита поља уметничке креативно-
сти: песништво, музичку, приповедачку, играчку и ликовну активност, при 
крају XIX века дела народне ликовне уметности односе превагу и добијају 
општи назив „народна уметност“. (Петровић; Прошић-Дворнић 1983: 19). 
„Творевине тако схваћене народне уметности испољавају се у облицима, 
орнаменталној украшености површина, колористичким ефектима и фи-
гуралности“. (Петровић; Прошић-Дворнић 1983: 19) Два виђења народне 
уметности која су највише заступљена обухватају с једне стране целокупно 
ликовно стваралаштво настало у селу и намењено селу и, с друге стране, 
уметничке предмете које су сами сељаци израдили за своје потребе као и 
производе сеоских занатлија. 

Сви аутори који се баве народном уметношћу истичу да је она у ства-
ри колективна по начину на који настаје. Без обзира на то што је углавном 
појединац стваралац, он се понаша и ствара према правилима колектива и 
канонима заједнице у којој живи. „Он није смео, а није ни подсвесно хтео, 
да буде изван тих устаљених норми и схватања његове средине“ (Петровић; 
Прошић-Дворнић 1983: 21). О самом појединцу и његовом личном печату 
у процесу стварања има мало података. Изузетно талентовани ствараоци 
се појединачно издвајају и помињу у етнолошкој литератури, као и подаци 
како је њихова уметност доживљавана, тј. шта је значила у средини у којој 
су живели и радили. Израђујући и украшавајући предмет који ће користи-
ти у различите сврхе, стваралац није свестан да ствара уметничко дело. Та 
својства су му приписивана касније у његовој и у другим срединама. Креа-
тивне способности су, наравно, цењене у средини у којој дело настаје, али 
на други начин, чини се као да су схватане као сва остала умећа у осталим 
пословима.

Народна уметност, позната под различитим називима антро пологији 
Запада (најчешће као: примитивна, фолклорна, етнолошка уметност), 
проучава се нарочито у последњим деценијама и са становишта пси-
хологије. Тако, на пример, откривајући емоције утицај предмета на емоције 
људи, фолклористи, иако дуго признају тај утицај, тек одскора користе 
психологију да би објаснили те механизме (Pocius 1995: 420). Међу пси-
холошким теоријама које су антрополози најчешће помињали и користи-
ли у својим радовима најважнија је теорија психоанализе с Фројдовим 
тумачењем уметности „примитивних народа“ (становника „нових“ конти-
нената). Међу овим народима, као и у ранијим вековима у Европи, према 
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Фројдовом схватању интересовања за сексуалност су саставни део религије 
и самим тим се рефлектују и у уметности. Касније су, према његовом 
мишљењу интересовања за сексуалношћу у уметности Европе сузбијана. 
Друга тема која се помиње јесте повезаност смрти и предака са сексом и 
потенцијом, у којој уметност може да игра централну улогу у посредовању 
(Silver 1979: 282). Према следбеницима Фројда, уметност има врло важну 
улогу у друштву пошто потенцијалне пориве за рушењем преусмерава у 
друштвено прихватљиве норме (Silver 1979: 284).

Сматрано је да у проучавању уметности „примитивних народа“ од по-
себне важности могу бити психолошке методе којима је могуће постићи 
ближи приступ личности уметника. Осим индивидуалне психологије за 
истраживање психолошких основа повећане осетљивости и изражајних 
могућности уметника, увиђало се да би добри резултати били постигнути и 
методима психолошке типологије (Haselberger 1961: 349). 

Поменути психолошки правци и методи баве се само одређеним ком-
понентама сагледавања уметности народа са становишта етнологије, а не 
основним смислом те уметности и комплекснијим приступом. Претпоставка 
да је уметност екстернализовани сан и да је њен основни смисао у одржању 
флексибилности духа, односно – слободе личности, даје могућности да осим 
врхунске уметности и друга креативна стварања свих врста, међу њима и 
народна уметност, добију нову вредност, нови приступ проучавању, али и 
да се свим овим облицима стварања дâ једнак значај. При том, тумачење 
уметности као активности која омогућава враћање слободе одлучивања и 
која даје једнаке могућности свим способностима појединаца и обезбеђује 
слободу личности (Огњеновић 1997: 198), помаже нам да народну уметност 
не гледамо само као производ културе, народа, уже и шире заједнице, већ и 
као властити производ појединца који на тај начин испољава своју личност 
и своје способности. 

Могућност да уметност никада не посматрамо без психолошког мо-
мента како у стварању уметничког дела тако и у његовом доживљавању, 
и потреба да се она тако посматра (Огњеновић 1997: 14), очитује се и у 
народној уметности, и поред тога што се она проучавала и доживљавала 
као колективна уметност у којој појединац није био пресудан. Бројни пси-
хички процеси присутни приликом стварања и доживљавања уметности и 
усмеравање пажње на: уметника, уметничко дело и публику и двосмерно 
деловање – субјекта, уметника на дело и деловања дела тј. објекта на дру-
гог субјекта – публику (Огњеновић 1997: 20) важни су и кад је стварање у 
народној уметности у питању. На тај начин стварају се веће могућности 
комплексног сагледавања ове гране људског стваралаштва. Ови односи се 
препознају у неким радовима о народној уметности, али и у онима о ношњи 
и текстилном рукотворству. Ови подаци донекле говоре о карактеристика-
ма стваралаца, о изради предмета, односно стваралачком чину који умет-
ност подразумева; карактеристикама предмета, односно, уметничког дела и 
доживљавању уметничког дела од стране публике. О потреби свеобухватног 
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приступа уметности и ширини сагледавања који омогућава да и ствараоци 
из народа, из града или са села, буду обухваћени говоре јасно речи: „Оно 
што јесте наша тема односи се на људе уопште, и на уметнике али и на ми-
лионе анонимних стваралаца који никада то часно име ’уметник’ неће поне-
ти, а њихова акција ствараће сну-сличне ефекте ослобађајући тако наш дух 
од ригидности свакодневице, од роботизације, од постварења. И туђи дух и 
сопствени“ (Огњеновић 1997: 171). На овај начин се јасније схвата потреба 
за укључивањем у проучавања разних врста стваралаштва са свим њиховим 
елементима који раније нису узимани у обзир.

У народној уметности у којој појединац – стваралац није био издвајан 
и значајан на начин на који су уметници у европској и светској врхунској 
уметности били, о процесу његовог стварања има мало података, углавном 
спорадичних. Међутим, и у тако скромним помињањима и описивањима 
рада људи, односно жена из народа које су се бавиле израдом различитих 
врста предмета могуће је препознати неке од особина личности уметника 
појединаца и одређене психолошке процесе у вези с њима. Осетљивост пре-
ма средини у којој живи је прва од тих особина; ширег обима, садржана и 
у другим особинама, на неки начин је оно што чини уметника. (Огњеновић 
1997:158) Постоје три врсте осетљивости. Две врсте осетљивости окрену-
те су ка споља, пре самог рада на делу, када се из појединачних збивања у 
реалном свету издвајају идеје, затим у самој њиховој реализацији. Трећа је 
везана за сазревање замисли или „крчкање унутра“ (Огњеновић 1997: 156). 
Уметник има знатно већу осетљивост у односу на остали, неуметнички свет, 
и испољава је у три димензије: хармонијској, редундантној и дистантној 
(Огњеновић 1997: 164). Свака од ових димензија представља типове одлу-
чивања по којима се доноси естетски суд или организује естетска обрада 
информација. Хармонијски модус доношења естетске одлуке одвија се пре-
ма оперативним карактеристикама издвајања склада, хармоније, доброг 
односа, прегнантност квалитета и златног пресека. већина ових процеса је 
више површна и бржа у односу на остала два модуса. Редундантни модус се 
обавља према принципима вишка информација, понављања, украшавања, 
кићења и наглашавања детаља. Осетљивост у оквиру овог модуса усмерена 
је на бројност детаља и на њихово улепшавање. Дистантни модус естет-
ског одлучивања укључује отварање нових унутрашњих простора за об-
раду стимулације, и своди се на способност човека за вишеслојну или па-
ралелну обраду материјала и сагледавање већ виђеног на другачији начин 
(Огњеновић 1997: 160).

Као што је ова три когнитивна модуса естетског одлучивања могуће, 
како се наводи, препознати у врхунској уметности (Огњеновић 1997: 109), 
тако се намеће претпоставка да се слични процеси, односно промене, могу 
видети у народној уметности, али и с њом у вези – традицијској култури. 
У историји уметности, рецимо у историји појединих стилова као код моду-
са естетског одлучивања, постоји исти редослед који полази од нове уоб-
личене форме с упрошћеним, сажетим елементима, преко украшавања или 
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богаћења, до развијања у правцу отварања новог простора, продирања у 
суштину превазилажењем хармоније и украса, ка нечему дубљем и новом 
на основу истих елемената (Огњеновић 1997: 109). Уочава се могућност 
поређења когнитивних модуса естетског одлучивања с процесом из-
раде, украшавања предмета и његовог даљег уклапања у културу, као и 
разумевања тог процеса, а на тај начин и тумачења изгледа и украса предме-
та. Зависно од материјала од којег је предмет начињен, коришћене су и тех-
нике и начини израде и украшавања. Предмети су израђивани, украшавани 
и постајали су саставни део живота, културе. У низу предмета за употребу 
од дрвета преслица представља примерак с богатом декорацијом коју чине 
како симболичке тако и реалистичке представе предмета, особа, објеката, 
веровања везаних за све видове живота жене. Преслица је израђивана од 
гране или стабла које је сечено и обликовано, а потом је на њој извођено 
мноштво шара разним техникама резбарења у плитком и дубоком рељефу 
а потом украшавано уметањем огледалаца, као и бојењем. Многе преслице 
су биле богато украшаване, а анализа украса показује да њихови садржаји 
одсликавају и материјални и духовни свет жене: „кућу у којој је живела или 
о којој је маштала, цркву којој се обраћала у најсрећнијим и најтужнијим 
моментима живота; оне које је волела; њен свакодневни живот, ратне го-
дине, митска бића у која је веровала“. Због овакве врсте украса преслица 
је била и „изузетно занимљив ликовни извор о животу и култури народа у 
Србији“ (владић-Крстић 1995: 62). Хармонијску, редундантну и дистантну 
димензију коју је могуће препознати код обликовања, украшавања преслице 
и разумевања ликовних представа на њој, на сличан начин налазимо и код 
одевних предмета и њиховог украшавања. Сама израда украса на комади-
ма одеће је интересантан пример хармонијске и редундантне димензије. У 
старијем косовском везу на кошуљама, приступ изради био је јасно утврђен. 
Самом везењу је претходило строго разбројавање жица. везиља је у почетку 
рада прво обележавала контуре доминантних мотива, затим је украшавала 
позадину, и најзад испуњавала обележени простор везом срмом, односно, 
концем. „Оно што чини старији косовски вез на кошуљама оригиналним и 
дражесним, то је у првом реду уметнички и зналачки распоред мотива и тех-
ника, као и равномерна употреба разнобојне грађе“ (Лапчевић 1925: 211). 
Најбогатије везени делови косовских кошуља, рукави, кројени су од платна, 
везени, а затим пришивани на кошуљу. Сама кошуља је чинила целину с 
осталим одевним предметима, запрегом, појасом, јелеком и тако добијала 
нови садржај, што је могло да заокружи процес доношења естетске одлуке 
и успостави дистанцу којом би се стекла нова сазнања.

Дистантни модус у свим овим случајевима омогућава информацију, 
сазнавање свега што је могуће према материјалу, орнаментици, боји и тех-
ници рада, као и самом облику предмета. Захваљујући свим овим елемен-
тима могле су да се препознају намене за коришћење и функције дотичног 
предмета (радна, свечана, празнична, обредна), разлике у полу, животном 
добу (дете, млада или стара особа), као и друштвени статус његовог влас-
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ника (девојка за удају, младић за женидбу, млада, удата жена без деце, зрела 
жена, удовица; имућан, сиромашан, угледан човек) (Петровић, Прошић-
Дворнић 1983: 29). 

Остала својства уметника као што су: самосталност, посвећеност, 
вредноћа, креативност, радозналост и интелигенција могу се наћи код ства-
ралаца у народу, наравно, прилагођено условима њиховог живота али и пра-
вилима које народна уметност подразумева. При изради предмета за употре-
бу, стваралац се креће у релацијама опште усвојених естетских принципа и 
стилских правила. Стваралачки процес никада не представља самонасталу, 
индивидуалну креацију, односно, у обиљу културног наслеђа народна умет-
ност је подразумевала готове моделе на које се угледало, па је свака креација 
ново остварење према старим узорима. У току репродукције народни ства-
ралац варира основни мотив и на тај начин ствара нову продукцију (Зечевић 
1970: 7). Угледањем на већ утврђене форме, али и уклапањем ове врсте по-
сла у свакодневне обавезе, особине као што су самосталност и посвећеност 
биле су, донекле, доведене у питање. Самосталност је значила да уметник 
мора да се на известан начин супротстави средини, традицицији и маниру 
у уметничком стварању, а посвећеност је постављала уметност испред дру-
гих мотива, па често и испред породичног живота, што се косило с нормама 
традиционалног друштва. С друге стране, за испољавања својстава као што 
су: вредноћа, креативност, радозналост и интелигенција, неку врсту доказа 
имамо у помињањима народних стваралаца и њихових активности у етно-
лошким и етнографским радовима. Тако Јован Цвијић, познати географ и 
етнограф, помиње везиљу Каранфилу с Косова и њен самосталан и ино-
вативан приступ израђивању веза. „Она је проналазила нове шаре и украсе 
на оделу и због тога је била необично поштована не само од српског већ и 
од арнаутског света...она би излазила на пут и посматрала пролазнике и на 
свакој њиховој ствари сваку шару и украсе понаособ. После би то комбино-
вала и преиначавала, гледајући да испадне што боље“ (Цвијић 1911: 1200). 
Активности талентованих појединаца помиње и Савка Суботић, позната 
активисткиња у борби за остваривање права жена с краја 19. и с почетка 20. 
века и вредан сакупљач и проучавалац предмета текстилне радиности. Мада 
у маниру тог времена, с прејаким одушевљењем, она наводи податке о Пели 
Ивковој из Старог Стапара у Бачкој. „Речена Пела била је изванредно би-
стра жена – прави филозоф. Она је у својој младости измишљавала мустре 
и разне начине ткања... У тој жени био је оличен стваралачки дух народног 
генија“. Пела је убрајана у ретке жене које су у народу звали мустраторкама 
јер су стварале нове мустре и нове начине ткања. Савка Суботић, као и Јован 
Цвијић, издваја одређене карактеристике ових стваралаца, односно њихов 
приступ овом послу. „И заиста је така жена рођена експериментаторка, која 
будним оком проналази сваку прилику, да прошири своје знање, и да своју 
вештину подигне до уметности, и то увек, индивидуализиране уметности!...
Она ће инстинктом генија наћи прави пут! Геније се не стиди учити, али за 
то увек показује мајстора а не плагијатора“ (Суботић 1904: 58). Такве жене 
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су се издвајале у својој средини и представљале узор за остале. Оне су своје 
умеће и познавање шириле. Каранфила је „своје изуме свакоме давала на 
преглед, обећавајући и друге, ако би дотичној жени или девојци пошло за 
руком да сама што изуме и боље уради. Сама је ишла код других везиља, 
подстицала, надгледавала рад и дотеривала по свом укусу“.

Примера познатих талентованих стваралаца у народу има, наравно, 
више, али осим њих постоји и безброј незнаних појединаца као, на при-
мер, генерације девојака и жена којима је део обавеза био да израде и 
украсе одећу и производе од текстила за домаћинство, што је укључивало 
ткање, вез, чипкарство и вештину да се то сачини на најбољи могући на-
чин. шта чини основу креативности већине ових прегалаца на пољу народ-
ног стваралаштва? Покушаји да се схвати смисао уметности отварају нове 
могућности посматрања и народне уметности. Потреба за стварањем, али 
и доживљавањем, једноставно речено, уживањем у уметности, јесте појава 
дубље жеље утемељена у функционисање човековог бића. Претпоставка је 
да је уметност, као и снивање начин, одбране човека од нагомиланих, истих 
активности, од „роботизације система“ (Огњеновић 1997: 197). Сањање је 
при том нижи тип регулације, када се организам адаптира и прилагођава 
спољашњој промени, а пошто то није довољно у прекомерном коришћењу 
истих функција у нагомиланим свакодневним активностима, тада је потреб-
но прећи на други, садржајнији тип регулисања. Он омогућава да се реагује 
на спољашње промене тако што се спољна средина мења и прилагођава 
потребама организма, а активност таквог типа је уметност. Уметност 
успоставља „регенерацију флексибилности система, враћање могућности 
одлучивања, давање изнова једнаких шанси потенцијалима индивидуе, или 
просто: враћање слободе личности“ (Огњеновић 1997: 198). Тако се сви 
облици украшавања у оквиру одређене културе могу схватити не као по-
себност и изузетност једног народа или одређене заједнице већ као опште 
постојећа потреба појединаца која се остваривала на различите начине. 

У стварању као комплексном процесу један од важних елемената 
представља и сан. Осим одбране човека од једнообразности нагомиланих 
активности сан има важну улогу у могућности да се нешто ствара уопште а 
креативност и стварање сваког човека може из садржаја сна да добије поне-
ки „усмеравајући импулс, био то сељак, краљ или уметник“. Осим садржаја 
за уметничко стварање, сан нуди и начин за разрешење проблема, али и 
општу атмосферу која може да усмери уметника у стварању (Огњеновић 
1997: 121). Једини податак који налазимо у литератури је у раду о ношњи 
на Змијању и сведочи о вези сна и стварања у народу, нажалост без много 
детаља, и односи се на познату везиљу и њен начин рада: „Кад намисли да 
отпочне нов вез...целу ноћ не може да спава. Заспе пред зору и сања вез. Су-
традан отпочне нов вез, којему се сви диве и причају како је смишљен. Таки 
одпочеци служе за узорак“ (Карановић 1926: 145). Ово, додуше, узгредно 
помињање сна можда може да значи да су и ствараоци у народу били свесни 
везе сна и уметности, и важности сна за посао којим су се бавили. Осим 
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саме теме садржаја сан је могао да пружи и подстицај за вез којим се сви 
диве.

За разлику од устаљених ставова о природи уметности као узвишеној и 
признатој, и о уметницима као успешним, оствареним појединцима, наводи 
се потреба за поновним дефинисањем појма уметности. (Огњеновић 1997: 
198) У складу с тим је и поновно одређивање уметности као стања духа и 
успостављања равнотеже свих могућности неке личности. При том предмет 
који ће утицати на стање духа „не мора да буде вредан музеја и галерија, 
то може бити кич или чак нешто што и није направио човек – испрани ко-
мад дрвета извађен из реке, неки чудан камен, пејсаж“. Уметност као стање 
духа подразумева уметника, продукцију и дело тако настало, емотивно 
доживљавање дела од стране публике, односно специфично доживљавање 
и публике и уметника под дејством неког хипногеног објекта. Хипногени 
ефекат је оно што издваја уметничко дело од осталих обичних ствари. За-
висно од ефекта који постиже, сваки објекат је потенцијални иза зивач тог 
изузетног стања духа. Тај објекат мора да буде доживљен ван уобичајених 
околности, схватања као и употребе, и ако даје хипногени ефекат утицаће на 
интеграцију личности, враћање њене слободе и флексибилности (Огњеновић 
1997: 199).

Психолошко дејство предмета било је обликовано и од стране исто-
ријских и географских околности, културе и самог аутора, и они су заједно 
с унутрашњим чиниоцима утицали на садржај – начин, језик, елементе, 
детаље у вези с израдом, делимично и на интензитет доживљаја (Огњеновић 
1997: 200). Тако у народној уметности свака средина, шира или ужа област, 
негује стваралаштво дајући му свој печат и могућност препознавања, а умет-
ник из народа уноси лично у своју креацију. Сама потреба за уметношћу и 
индивидуални избор зависили су од учесника уметничког догађања. Уло-
гу у одабиру имају већ поменути модуси за доношење естетске одлуке. 
Значајних података о томе какав су утицај имали предмети народне умет-
ности, као и о томе како се они доживљавају данас, ван средине у којој су 
настајали и коришћени, нема. Оно с чим се најчешће срећемо јесу описи 
доживљавања народних рукотворина с циљем величања народне културе 
(у првим деценијама 20. века), што је имало за последицу успостављање 
националног идентитета. Често су ранији истраживачи народне културе 
остављали и сами забелешке о властитим доживљавањима, између оста-
лог, народних ношњи. Тако општи утисак који ношња са Змијања оставља 
на испитивача, како Милан Карановић каже, јесте лепота и сликовитост. 
„Највише засењава очи шаренило различитих везова на белом платну, за 
које се рекне, да је бело као препадани снег. Не зна се, што пре да погледате 
или што више посматрате: да ли различитост и лепоту везова на рукави-
ма, недрима и марамама на глави и симетричност геометријских шара, или 
прелевање уметнички сложених и складних боја. ... Нарочито свраћа пажњу 
по дну зубуна комад плаве чохе, широк за подланицу, са свиленим везом... 
Не зна се, да ли више заноси очи предњи застор – прегача – са утканим 
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шарама пробраних и сложених боја; или беле мараме – бошче – на главама 
жена и на широко ситан вез са широким комадом црвеног платна – мавеза 
– и комада плаве чохе, а раширена је бошча на леђима, штоно рекну, као 
лабудова крила. Блиста се накит од старог сребрног новца на прсима, капи 
и низ косу девојака и на прсима и пасу – тканици – млађих жена: све је то 
са укусом и пажљиво израђено и чини дивну хармонију кроја, различитих 
везова са свилом и вуницом и уметнички пробраним и сложеним бојама 
на овим кршним и наочитим планинкама“ (Карановић М, стр. 140). Може 
се претпоставити да формулације доживљавања народне уметности често 
у себи садрже и психолошки елеменат, али он из различитих разлога није 
јасно исказан. Тако су две Београђанке које су боравиле на Змијању 1925. 
године изјавиле у једним београдским новинама да жене из тих крајева, тако 
обучене, изгледају као краљице. 

Народна уметност је често представљала инспирацију за уметнике из 
других области стваралаштва. Доживљавање уметности од стране уметника 
могло је да буде тема уметничког дела, и било је мотивисаније и емотивније 
него код оних који нису уметници (Огњеновић 1997: 133). О доживљавању 
друге врсте уметности говори и Станислав винавер: „Али кад клонемо у 
сумње такве – треба само да помислимо на чудотворне наше везове и чипке. 
Њима се дивим откако за себе знам. Њима сам хтео да певам све своје песме 
откако сам постао свестан у свету вишње законитости која влада у ритмови-
ма. ... Наши везови – кад су најдивнији, једино се дају упоредити са чежњама 
соло-виолина, када се ове, у концертима Брамса и шумана, устреме да се 
ослободе од сваке пратње оркестра, и било чије. Они су као Бахове виоле, 
кад остану сасвим саме“ (винавер 1972: 220, 221). Овде можда може да буде 
реч и о осетљивости уметника који „шпијунира реалност“ употребљивој 
за грађу уметничког дела. (Огњеновић 1997: 156) Ребека вест говорећи о 
македонском везу, односно марами на глави жене, каже да је то један од 
најлепших одевних предмета на свету, и на свој начин објашњава потре-
бу за уметношћу. „Свака жена везе ту мараму у складу са својом визијом, 
али она је увек ремек-дело, узвишен знамен једне прогоњене али величан-
ствене религије“. Даље говорећи о везу, у ствари о женама из македонских 
села које га израђују, каже: „Турци су их дуго газили, и осудили да буду 
гладне хране и жедне крви, али оне никада нису заборавиле идеју узвишене 
достојанствености, а то је морално ваљана идеја зато што подразумева да се 
човек мора бавити не само оним што задовољава његове анималне потребе, 
и да ту слободу треба преобратити у нешто заносно“ (вест 1995: 303, 304).

Стварно дејство предмета народне уметности на психу човека у ства-
ри никад није било предмет интересовања нити истраживања стручњака 
који су се бавили овом врстом уметности код нас. Кустоси у Етнограф-
ском музеју који раде с публиком између осталог говоре о емоцијама које 
изазивају предмети из крајева из којих су посетиоци, али нико не може да 
објасни да ли постоји дубљи психолошки ефекат. Осим комплимената и из-
раза допадања које посетиоци исказују у односу на ношње, ћилимове, ма-
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кете кућа и реконструкције њихове унутрашњости, на сталној поставци у 
Етнографском музеју нема показатеља о другој врсти емоција.

Оно што успоставља везу између уметничког предмета и посма-
трача, језик уметности с обзиром да је чулног порекла, грађен од симбо-
ла и вишеслојан свако од посматрача може доживети сасвим различито. 
Особености овог језика да одвајају личност од непосредне реалности уз 
помоћ симбола с вишеструким значењем који омогућавају успостављање 
комуникације унутар личности, повећавање флексибилности у доношењу 
одлука и враћање слободе личности треба имати у виду и када су у питању 
предмети народне уметности. Тако треба посматрати и предмете који су 
вековима били незаобилазни саставни део живота и културе становника у 
селу и у граду. Богатство облика, боја и украса представља начин замене 
свакодневног, али не другачијом реалношћу него обогаћеним изразом про-
шлих времена. Једноставан исказ да „је у везовима на кошуљама, зубуни-
ма, прегачама, једном речју на одећи истканој и извезеној сопственим жен-
ским рукама, пренесен читав пејзаж околине, са плодовима у свим бојама 
и упрошћеним облицима“ (Антонијевић 1991: 40) је само једна од безброј 
могућности различитог доживљавања богате орнаментике на народној 
одећи и текстилу. 

Народна уметност код нас, нажалост, никада није проучавана са стано-
вишта психологије, тако да је ово само покушај да се неке од карактеристика 
стварања, особина стваралаца и доживљавања ове врсте уметности предста-
ве и илуструју примерима из етнолошке литературе. Тврдња да је потреба за 
уметношћу створила уметност може се применити и на ову врсту народног 
стваралаштва. Пошто је у питању стваралаштво чијих аутора одавно већ 
нема, а о њиховом раду нема много писаних трагова, оно што је остало и 
што би било важно проучити јесу предмети и њихово психолошко дејство 
на данашњу публику.
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Irena Fileki

FOLK ART – NEED TO CREATE AND EXPERIENCE

Summary

The possibility that art is never lacking psychology in the process of creating and experien-
cing a work of art, and the need to view it in such a fashion, is also perceptible in the folk art, in 
spite of the fact that it has been studied and experienced as a collective art where an individual is 
not crucial. Numerous psychological processes existing in creation and experience of art and direc-
tion of attention to artist, work of art, and audience, and the two directions of influence – of subject, 
artist upon the work, and the influence of the work, i.e. object on another subject – audience, are 
also important when at issue is folk art. Greater possibilities of the complex understanding of this 
branch of human creative work are thus formed. Therefore, the need to engage in the study of 
various kinds of creative work with all their elements that previously were not considered is more 
clearly understood.

The folk art in our country has unfortunately never been researched from the psychological 
point of view, and therefore, this is just an attempt to present some characteristics of creative work, 
artists and experience of this kind of art, and to illustrate them with examples from the ethnological 
literature. The statement that the need for art in fact created art might be also applied to the folk art to 
research the ways of satisfying such need in the past. Since at issue are works of the long gone artists 
and since there are not many written traces about their work, what has remained and what would be 
significant to study are the objects and their psychological influence on the modern-day audience.


