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ПРИРОДА И ФУНКЦИЈА 
НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА 

Етноантрополошки аспект * 

Фолклор је сагледан као свеукупност свих видова народног стваралаштва, а 
фолклоризмом је означен тзв. данашњи фолклор. Етноантрополошки приступ је заснован на 
посматрању фолклора као изражајног и комуникацијског чина и тежи да покаже структурну 
и функционалну везу између фолклора као модела и фолклоризма као концепта, где је 
концепт изведен из модела. Нагласак овог приступа је на учесницима у таквој 
комуникацији, односно на парадигми идеацијског, која је у основи њиховог понашања. 

Кључне речи: фолклор, фолклоризам, комуникација, идеацијско. 

Увод 

Народно  стваралаштво  може  да  се  сагледа  као  укупност  свих,  или  готово  свих 
облика  традицијски  преношене  уметности,  „као  подручје  народне  књижевности, 
музике  и  уметности“ 1 ,  али  с  освртом  на  присутан  контекст  као  чинилац  од  врло 
битног  утицаја;  такав  приступ  сугерише  да  би  требало  разликовати  „стваралаштво“ 
од „уметности“, и то у смислу да се фолклор може сматрати свеукупношћу народног 
стваралаштва,  односно  токова  његовог  развоја  (са  позајмицама  и  утицајима  са 
стране),  у  чему  „уметничка“  компонента  (или:  естетска функција,  на  којој  углавном 
почива  бављење фолклором ван  етнологије  и  антропологије) представља само  једну 
од многих. 

Фолклор и  уметност  која  из њега произлази могу се одредити путем проучавања 
контекста, извођења, оквира и система, јер у традицијским друштвима све уметничко 
стваралаштво  је унутар малих група, све уметности припадају категорији фолклора. 2 

Друштвени  контекст  фолклорног  стваралаштва,  са  своје  стране,  одређен  је 
припадношћу  некој  групи,  а  са  социолошког  становишта,  за  групу  је  значајно  да,  у 
извесној мери,  има  властиту  културу  тзв. идиокултуру  која се састоји од система 

*  Рад  је  настао  на  основу  излагања  Природа  и  функционалност  народног  стваралаштва, 
етноантрополошки аспект, саопштеног на научном скупу “Право и лажно народно песништво”, у оквиру 
Дана српскога духовног преображења, у Манасији, СО Деспотовац, 2627. VIII 1995. 

1 Видети: M. BoškovićStu l l i , Usmena književnost nekad i danas, Beograd 1983, 26, 24. 
2 Видети: D. BenAmos, Posrednici folklora u kulturi, Narodna umjetnost 19, Zagreb1982, 34  36.
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знања, веровања, понашања и обичаја који су заједнички свим њеним члановима. На 
темељу  заједничког  искуства  својих  чланова,  групе  ће  развијати  своје  особите 
културе. 3 

Народно стваралаштво у смислу уметности тако схватају само образовани, док сам 
народ  не  поседује  свест  да  производи  ван  круга  својих животних  облика,  навика  и 
практичних  потреба. 4  То  је  вероватно  тако  јер  истовременост  извођења  и  уједно 
делимичног  стварања  с  примањем  утиче  у  природној  комуникацији  стварањем 
повратних веза на обликовање естетизованог обавештења, где рецептори могу касније 
постати интерпретатори, а свака интерпретација истовремено је и нова репродукција. 

Фолклор,  односно  комплекс народног  стваралаштва,  у  ствари  је,  дошао до нас  у 
постојећим  творевинама,  али  кроз  процес  сталне  трансформације,  или  у  видовима 
непостојећим у пракси. То последње значи као забелешке и дескрипције у одређеном 
временском  тренутку.  У  крајњем  случају,  дакле,  фолклор  би  представљао  модел, 
испољаван  развојно  континуираним  процесом  разнородне  манифестације   
фолклоризацијом. 5  Њена  веза  с  таквим  моделом  комплекса  народног  стваралаштва 
било би коришћење његових елемената, форми, симбола итд. у изражавању које  на 
друштвеном  плану    долази  „одоздо“,  односно  које  настаје  (условно)  спонтано  у 
свакодневном  животу.  Такав  „концептуализиран“  модел  фолклора,  који  настаје  у 
друштвеноекономском и културном контексту различитом од онога у коме је настао 
претпостављени модел фолклора, може се означити као фолклоризам. 6 Фолклоризам, 
као  концепт  који  настаје  на  основу  модела  фолклора,  може  се  од  овог  потоњег 
разликовати,  или  му  бити  сличан,  кад  је  реч  о  различитим  елементима  њиховог 
испољавања,  али  оно  што  их  чини  суштински  идентичним  (и што  омогућава  да  се 
фолклоризам  назове  „данашњим фолклором“)  јесте постојање најмањег  заједничког 
садржаоца на идеацијском нивоу, односно на нивоу који претходи фолклорној пракси 
у реалном свету. 

Кад је реч о односу „фолклора“ и „фолклоризма“, пут би могао да буде: 

I)  постављање  модела  фолклора,  који  садржи:  а)  жанр  фолклорне  творевине,  б) 
временски оквир настанка, в) просторни оквир настанка, г) ствараоци, д) носиоци, ђ) 
примаоци, е) контекст настанка, ж) контекст садашњег деловања, з) конкретна тема 
тика фолклорне творевине, и) начин остваривања фолклорне комуникације; 

II)  постављање модела фолклоризма,  који  садржи: А)  структурни модел,  чији  су 
елементи: а) ствараоци, б) носиоци (тумачи), в) примаоци, г) контекст, д) дијахрони 
континуирани след, ђ) испољавање и, Б) концептуални модел, на нивоу: а) носиоца, б) 
примаоца, који (Б) изражава схватања о томе “шта се ради“, односно потребе које се 

3 Видети :  G .  A.   F ine, Small Groups and Culture Creation,American Sociological Review, Vol. 44, 1979, 
734. 

4 Видети:  I .  Čolović , Divlja književnost, Beograd 1985, 11, упор. нап. 1 на истој страни. 
5  Термин  фолклоризација  је  употребљен  на  основу  семантичког  садржаја  термина 

“парафолклоризација”,  који  је Никола Ф. Павковић употребио у раду Друштвени значај традиционалних 
годишњих сајмова, ЕП 10, Цетиње 1972 (в.). 

6 Упор. H .   Bau singer , Folklorismus in Europa, Zeitschrift für Volkskunde 65, Stuttgart 1969, H .  Moser , 
Der  Folklorismus  als  Forschungsproblem  der  Volkskunde,  Hessische  Blätter  für Volkskunde, Giesen  1964, M. 
S tanonik , General Observations on Folklorism, EP 26, Beograd 1990.
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задовољавају  или  теже  да  се  задовољавају  одређеним  третирањем  неке  фолклорне 
творевине. 

Пример ** 

I) Mодел фолклора 
Овај модел фолклора  је уочен и формиран на основу деловања савремене српске 

певачице народних песама Светлане СтевићВукосављевић и начина прихватања тог 
деловања  од  одређене  омладинске  групе  (иначе,  по  свим  другим  тзв.  спољним 
параметрима  неформалне). Светлана СтевићВукосављевић је родом из Милатовца, 
у  Хомољу,  а  углавном  живи  у  једном  београдском  приградском  насељу.  Бави  се 
певањем народних песама из свога краја без пратње музичких инструмената, а за те 
песме  тврди  да  су  из  најдубље  српске  старине,  старије  од  хришћанства,  које  су,  у 
облику  у  коме  их  она  изводи,  пренесене  са  Косова.  Према  њеном  мишљењу,  не 
постоји нешто што се зове „српска народна музика“, већ да се ради о српској народној 
песми  (попевању)  и  свирци  и  да  су  аутентични  само  они  облици  српског  музичког 
наслеђа  у  којима  су  та  два  елемента  јасно  раздвојена.  За  њу  попевање  има 
симболички,  емотивни  и  идеолошки  значај  (односно  у  томе  и  види  смисао  своје 
делатности),  и  на  основу  таквог  става  о  овом  виду  народног  стваралаштва  је  и 
остварена комуникација између ове певачице и рецепторске групе. 

а  Народна књижевност (народно усмено стваралаштво): народна поезија  лирскоепска: пева се 
б  Од недефинисаног времена после боја на Косову, до Првог светског рата 
в  Хомоље, уже Милатовац 
г  „Народ“ 
д  „Народ“, тј. појединци  певачи 
ђ  „Народ“, у ствари групе и појединци, из разних разлога привучени и заинтересовани 
е  Српска  традицијска  заједница  са  пољопривредом  као  основом  економије  и  јуначкопатриотским 

типом пожељног понашања, нарочито у колективном иступу према другим конфесионалним (мање 
етничким) заједницама 

ж  Урбана Србија  последње  деценије XX  века,  у  економској  и политичкој кризи изазваној ратом на 
просторима  бивше  СФРЈ  и  спољнополитичким  интерпретацијама  и  третманима  тих  догађаја; 
фестивали  „традиционалне“,  „етничке“,  "world“  музике  у  урбаним  центрима  постиндустријске  и 
постмодернистичке Европе 

з  Катастрофична лирска епика косовског циклуса 
и  Основни:  певањем;  посредни:  музичким  касетама,  радијским  снимцима,  посебно  организованим 

наступима 

У самом моделу су приметне две временске равни, садашња и прошла. Сама пева 
чица и њени рецептори не праве разлику између те две равни са аспекта праволиниј 
ског временског тока. За њих је, с обзиром на поимање фолклорног времена као ци 
кличног, разлика између „садашњег“ и „прошлог“, у ствари, разлика у контекстуално 
структурновредносној слици окружујућег света. Кад су у питању народне песме које 
С. СтевићВукосављевић изводи,  у  садашњости  су  оне  означене  као непосредно до 
ступан вид народног, традиционалног искуства, док је парадигма прошлости у, готово 
митском, исходишту овог искуства. 

** Истраживање је вршено у пролећејесен 1993. у Београду и околини.
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Оно што произлази из оваквог начина поимања и носиоца и рецептора јесте њихо 
во заједничко мишљење о континуитету, односно његовој нужности, овог вида народ 
ног стваралаштва. Штавише, тај континуитет мора да се огледа и у форми и у садр 
жини, да би као такав био признат и негован. Континуитет је толико значајан јер, са 
националним  и  традицијским,  с  једне  стране,  и  самим  носиоцима  и  рецепторима  с 
друге стране, заправо чини изолошки систем, тј. јединство означујућих и означених. 7 

У том смислу долази и до разликовања означујуће стварности, односно њеног вредно 
вања.

II) A) Структурни модел фолклоризма 
Овај модел одражава „спољне одлике“ феномена и односи се на оне елементе који 

посматрачу омогућавају да га као таквог издвоји и структурира. 

а  „Народ“, у ствари недефинисани са аспекта посматрача, али се за почетак можемо задовољити и ти 
ме, пошто овај елемент служи као директна веза с моделом фолклора, а за фолклоризам као феномен 
је битно да ли се од носиоца и примаоца нешто сматра „народним“, а не његово стварно порекло 

б  Певачица Светлана СтевићВукосављевић, али и остали тренутно активни извођачи изворне српске 
песме и свирке 

в  Неформална омладинска група, чији су припадници међусобно повезани баш интересовањем за та 
кву врсту музике, мада их, у принципу, повезују и ставови по неким другим питањима 

г  У принципу исти као ж) у I, али се може говорити и о ужим контекстима, пре свега контексту носио 
ца, тј. С. СтевићВукосављевић, која делом живи и у београдском приградском насељу Винча и у 
родном селу Милатовац, на начин нешто другачији и од типично урбане и од полуурбане попула 
ције; ужи контекст примаоца се може подвести под „урбано“ 

д  Дати феномен, тј. попевање С. СтевићВукосављевић и његова (медијска) комуникација произлазе 
из песничкопевачког наслеђа Хомоља; оно што у конкретном случају из тог феномена даље проис 
тиче јесте девојачка певачка група „Моба“, односно њено деловање  настала је под директним му 
зичким (тј. певачким) утицајем С. СтевићВукосављевић и прихватила њене концепције о таквој вр 
сти музике, народном и традиционалном, мада није ограничена на хомољске песме, већ је репертоар 
„српска песма уопште“ 

ђ  И  за С. СтевићВукосављевић  и  за  групу „Моба“ исто као и) у  I, при чему посебну пажњу треба 
обратити на посебно организоване наступе затворенијег типа (отварање изложби и других приред 
би, пригодне прославе и сл.), с обзиром на то да је идеја да они служе као непосредно усмено прено 
шење у савременим условима, тј. као копија „традицијске“ фолклорне комуникације; у оба случаја 
је присутна тежња за покушајем повратка на „истинску фолклорну комуникацију“, дакле без поделе 
улога на само извођаче и само слушаоце (схватање техничких медија као „нужног зла“) 

II) Б) Концептуални модел фолклоризма 
Овај ниво указује на „унутрашње особине“ феномена, са аспекта његових учесни 

ка, а на овом нивоу се фолклоризам испољава као модел и за посматраче са стране и 
за  саме  учеснике. Док  је  првима  таква  конструкција  неопходна да  би  уопште  знали 
шта се дешава, осим онога што се  у смислу „манифестног“  може видети, учесници 
ма  (бар некима од њих) потребна је какватаква јасноћа слике да би своју делатност 
могли да оправдају према моделу фолклора од којег полазе. 

а) Носиоц(и): 
–  музички квалитети сами по себи; 
–  музичка вредност изворне српске песме и свирке  често као одговор на „музичко одрођавање“ срп 

ске културне средине; 
–  изворна српска музика као елемент културног континуитета српског народа; 
–  изворна српска песма и свирка као саставни део, не само традицијског, народног живота; 

7 Видети: L . Ž . Ka lve, Rolan Bart, Beograd 1976, 96.



Природа и функција ... ГЛ. ЕИ САНУ XLV (1996)  127 

–  посебност српске традицијске културе; 
–  српска традицијска култура као извор и путоказ начина живота, али без негирања „цивилизацијских 

достигнућа која олакшавају живот“ ; 
–  изворна српска музика је духовна музика; 
–  духовност је исходиште српске културе; 
–  одређени вид културног изолационизма; 
–  једино политичко опредељење је оно које је на корист српском народу; 
–  постоји  завера  против  српског  народа  и усмерена  је ка српској култури која  је оличење  јединства 

трансценденције овостраног и персонификације оностраног; 

б) Примаоци: 
–  музички квалитети сами по себи; 
–  изразита пријемчивост за музичке форме које су нестандардне са аспекта академског музичког обра 

зовања, превасходног омладинског интересовања, медијске доступности; 
–  изворна српска музика као најчистији део српске традицијске културе, њена персонификација; 
–  увереност у српску културну посебност, као битна одредница националног; 
–  жеља за функционалним оживљавањем народне културе; 
–  културна склоност ка тзв. малим народима са уочљивим културним посебностима; 
–  изворна српска музика јесте духовна, али не и богослужбена музика; 
–  тежња ка развијању индивидуалне, а преко ње и колективне  на нивоу глобалног друштва  духов 

ности;
–  тежња за друштвеном ангажованошћу путем културних утицаја  идеја преображаја нашег друштва 

и наше културне средине употребом елемената и симбола традиције, али у комбинацији са тзв. цивилизациј 
ским чиниоцима; 

–  недефинисана политичка опредељења, изузев по питању „уједињеног Српства“, тежња ка повезива 
њу монархизма и клерикализма са духовном обновом, а не политичким институционализмом. 

Учесници у оваквом феномену, у основи се слажу са посматрачем да је у њиховој 
„интерпретацији“  традиције  заступљена  извесна  процесуалност.  Они,  међутим,  про 
цес  фолклоризације  виде  у  правцу  „повратка  коренима“,  односно  да  је  усмерен  од 
фолклоризма  ка моделу фолклора. Они,  у  суштини,  на имагинарном дијаграму  који 
би показао праву фолклоризације, виде све тачке које одређују праву фолклоризације, 
осим  једне    себе  самих:  они  виде  дуж.  Осим  тога,  у  конкретном  случају,  носилац 
фолклорне комуникације, истовремено и „носилац“ у „структурном моделу фолклори 
зма“,  у  суштини  је  свестан  себе  као  одлучујућег  чиниоца  процеса  фолклоризације, 
онога који му  је и кроз опредељење који ће се елементи, чинови, симболи народног, 
традиционалног  и  традицијског 8  употребити и  кроз  саму њихову примену и,  најзад, 
кроз  оплођену  комуникацију  (ону  коју  резултује  даљом комуникацијом),  и  директно 
му одређује смер и смисао. 

Певачица  и  припадници  групе  доживљавају  фолклорну  комуникацију  као  нешто 
сасвим различито од „уметности“, односно од значења који тај појам има у свакоднев 
ном животу. Таква уметност била би сагледана као потрошачка, а фолклор као непо 
трошачка комуникација. Таква уметност била би „за друге“, док би фолклор био „за 
себе“. У том смислу, „уметничку комуникацију у малим групама“ требало би схвати 
ти као комуникацију  (функција),  затим у малим групама  (контекст), па тек онда као 
уметност; следило би да је „народна уметност“ функционална уметност с аспекта гру 
пе у којој је створена и њеног социокултурног контекста. 

Тешко да  би  се  поуздано могло  рећи  које  је  све функције народно стваралаштво 
задовољавало у претпостављеном контексту свог настанка, тј. у ономе што се обично 

8 О разликовању појмова “традиционално”, “традицијско”, “традиционалистичко”, в. I. Č  o  l o v i  ć  , 
op. cit., 11.
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назива српском традицијском заједницом, али се о њима зато може говорити у приме 
рима  доступним  истраживању  у  садашњости.  У  изнесеном  примеру,  остваривање 
фолклорне  комуникације  је  средство  којим  један неформални скуп појединаца поку 
шава  да  се  одреди  према  свету  у  коме живи,  и према њима  самима,  одређени дру 
штвени, политички, економски и културни импулси тог света управо су оно што их је 
определило за учествовање у фолклорној комуникацији. Одређење према свету овде и 
сада се, међутим, врши путем идентификовања с претпостављеним вредностима јед 
ног света из прошлости, за чији се манифестни облик који се доживљава као да у себи 
садржи те претпостављене вредности, узима деловање певачице Светлане СтевићВу 
косављевић. 

Певачица, с друге стране, себе сматра представником тог „старог“, света претпо 
стављених вредности, а примаоце њене комуникације онима који су у стању да у све 
ту овде и сада оживе те вредности. На идеацијском нивоу, слика света певачице и ње 
не публике, одређене постојањем фолклорне комуникације међу њима, има три рефе 
рентне равни, суперпониране једна у односу на другу: прву и трећу чини „српски на 
род“, у прошлости и садашњости, док се у другој налазе медијуми којима се остварује 
веза између тих равни, у овом случају певачица и рецептори њене комуникације. 

Са становишта учесника у фолклорној комуникацији, функција народног стварала 
штва је у самом његовом постојању, тј. у томе што садржи све духовне, моралне, емо 
тивне и сличне вредности неопходне за очување посебности српског народа, тј. за ње 
гово постојање. У таквом виђењу, функција самих учесника у фолклорној комуника 
цији је очување и преношење тих вредности. Са аспекта посматрача, међутим, функ 
ција тако схваћеног народног стваралаштва је интегративна и идентификацијска, по 
што изнесено  упућује  на појачавање осећања припадности одређеној групи, односно 
пре тога, одређење појединца у односу на то шта сматра да јесте и шта не жели да бу 
де. 

Очигледно је да ће став према народном стваралаштву и успостављању фолклорне 
комуникације зависити од оних који такав став заузимају, као и од оних који га тума 
че. Са становишта етнологије и антропологије мислим да би, ипак, требало разлико 
вати „уметност“ од „стваралаштва“ кад им се додаје придев „народна/о“. У том сми 
слу, „уметност“ би требало употребљавати као нешто што, пре свега, треба да задово 
љи естетске и тржишне функције, а „стваралаштво“ или у смислу примењене уметно 
сти или у смислу естетизованих функција које прате оне функције које су у заједници, 
у којој је одређена творевина настала, примарније. 

Завршна разматрања 

Етноантрополошки приступ проучавању народног стваралаштва полази од тога да 
је оно експресиван и комуникативан чин, који се увек одвија у одређеном друштвено 
културном и историјском контексту и који није ограничен на тзв. традицијске заједни 
це,  рурални  контекст,  деветнаести  век и претходеће му векове. Оно што га као „на 
родно“  одређује  јесте  његова  друштвенокултурна  неетаблираност  (настајање  „одо 
здо“) и намера функционисања по основи различитој од тзв. ауторске уметности. 

У конкретним случајевима, овај приступ је, заправо, усмерен на откривање пара 
дигме идеацијског која је у основи проучаваног феномена, што значи да се  утврђива



Природа и функција ... ГЛ. ЕИ САНУ XLV (1996)  129 

њем схватања његових носилаца о значењу тога чиме се баве (у одређеном друштве 
нокултурном контексту) и од ставова и очекивања рецептора  покушава допрети до 
идеја ствараоца; колико је то могућно, разуме се. Због тога би при исцрпнијој анализи 
требало узети у обзир не само оне ствари које су испољене у феномену означеном као 
фолклоризам већ и широк спектар ставова, понашања односа и сл. учесника у тим фе 
номенима на плану  структурних и функционалних односа у општем друштвенокул 
турном оквиру у коме живе. 

Bojan ŽIKIĆ 

INTRINSIC AND FUNCTION IN FOLK  LORE: 
AN ETHNOANTHROPOLOGICAL ASPECT 

Folklore is to be viewed as a totality of all forms of folks creative forms. „Folk“ is not about to be bounded off by 
temporal and social organizational forms of living; it is „here and now” as it is in the past. The distinctive category of 
such folklore (which in further text will be folklore) is its difference from artistic authorship on the basic presumpted 
and intended nonprofitness and nonestablishmentness. Also there is not such thing as „art for arts sake“ in this kind of 
authorship, so consequently esthetical evaluation of folklore is kind of misguideness. The so called „folklor of today”, 
which usually has been underestimated because of its „aesthetic worthness“  which means that only ancient folkaut 
horship is real folklore  is here signed as a „folklorism“. 

An ethnoanthropological approach is based on the basis of folklore as an expressive and communicational act. It 
tends to show structural and functional connection between folklore as kind of a model, and folklorism as kind of a 
concept, where concept is derived from a model. The process of this derivation is a dynamic category, and its been na 
med „folklorization“. The stress in this approach is on the actors in phenomenon like this, namely on the ideatics para 
digm which leads them in course to behave as they do and on the way they think of that what are they doing and why 
are they doing so. 

The given example  is  an analitical appliance of  such approach, and  it  tends  to  show how highly corporational 
forms, e. g. nation, are connected with lower corporational forms, such as group of people, and individuals. The result 
of this example is: by kind of an ideatics paradigm.


