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Сажетак: Пред мет тек ста је од нос умет но сти и по ли ти ке ка кав 
је прак ти ко ван у вре ме успо на европ ске по ли тич ке ле ви це, у пр
вом ре ду оне на про сто ри ма пред рат ног и по страт ног СССРа. 
Те за ко ја се у тек сту бра ни је да сви то та ли тар ни дру штве но
по ли тич ки си сте ми фор ми ра ју прин ци пи јел но исто зна чан став 
пре ма умет но сти као моћ ном по тен ци јал ном ме ди ју за про мо ци ју 
и тран сми си ју иде о ло шких и по ли тич ких по ру ка, што ње на оства
ре ња углав ном до во ди на гра ни цу ки ча, ако већ не и у ње го во са мо 
сре ди ште. У дру гом де лу ра да раз ма тра ју се зби ва ња на eксју го
сло вен ској по сле рат ној по ли тич кој и умет нич кој сце ни и ука зу је на 
ње не спе ци фич но сти, пре вас ход но ону са др жа ну у чи ње ни ци да је 
кич на њој био при сут ни ји као (ан ти)стил по ли тич ког жи во та, у 
пр вом ре ду је зи ка та да ак ту ал не по ли ти ке, не го као неуметност. 

Кључнеречи: умет ност, аван гар да, кич, ле ве иде је

Односуметностииполитикеу тоталитарнимполитичким
режимимаједнојеоднајинтригантнијихпитањафилозофи
јеисоциологијеуметности.1Својомтезомдаестетизацији
политикекојуспроводифашизам,комунизамодговарапо
литизацијомуметности,Бењамин(Benjamin),2реклобисе,
унеколикосимплификујесложенумрежутиходноса.Није,
наиме,политизацијауметностибилаексклузивносвојство
комунизма.Њу је,мождау јошрадикалнијојформииску
сио и фашизам. Сви тоталитарни друштвенополитички
системи, заправо, формирају принципијелно истозначан
ставпремауметностикаомоћномпотенцијалноммедијуза

1 ТекстјерезултатраданапројектуИнститутазафилозофијуидруштве
нутеорију,евиденциониброј43007,којиуживафинансијскуподршку
Министарствапросвете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.

2 Benjamin,V.(1974)Ese ji, Beograd:Nolit,str.48.
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промоцијуитрансмисијуидеолошкихиполитичкихпорука.
Интенцијатаквихостварењаједаукинуонуестетскудис
танцусaкојомсеестет ски приступаједномуметничкомде
лу,ањихова„тенденциозност”је,заправо,тенденциозност
каизазивањуодређенихосећањакодсвојихреципијената(у
случајууметности„левице”ганутостморалномснагомбо
раца за „ствар револуције”, дивљењењиховој спремности
нажртву,сажаљењезбогстрадањакојимасуизложени...),
осећањакојасууфункцијинавођењанаодређенипо ли тич
кистав–лојалностполитичкомпореткуиоданостидејама
накојесеонпозива.Тимесеозбиљнодоводиуискушење
онакантовскаиндиферентност,безинтересностпосматрања
иуживањау једномуметничкомделу, која јеcon di tio si ne 
qua nonњеговогуметничкогvisà vis кичерскогусвајања.3 
Збогтаквихсвојихамбицијаостварењатеврстенајчешће
доспевајунаграницукича,акојевећисасвимнепрелазе.

***

Заразликуоднемачкеуметничкеавангардепредхитлеров
скогихитлеровскогпериодазакојусууспониетаблирање
нацизмазначилиуметничку,а замногеодњихифизичку
смрт,рускауметничкаавангардакојајестасавалаураздо
бљу наконОктобарске револуције у успостављању нових
друштвениходносаиједногдругачијегсвеукупногконтек
стадруштвеногживотапрепознајеупрвовремемогућност
реализовањамногихреволуционарнихпројекатакојејеона
сама антиципирала у свом стваралаштву.Уметници стичу
уверењедапартиципирајуувеликимпроменамакојимасе
употпуностиредефинишеиревалоризујеодносуметности
идруштва.Политичкаелитапоткрепљујетауверењадајући
имапсолутнуподршку,паделаапстрактнеуметностибива
јуубрзослужбеноизложенаусовјетскиммузејима,упркос
спорадичнимпротестима.Такоћесенарускимпростори
маунареднојдеценијиодигратимногипроцесизакојесе
чинилодаћеиматикарактерреволуцијеумодернојумет
ности. Авангардниуметнициусвајајудекретеодемокра
тизацији уметности који прокламују демистификацију и
десакрализацијууметничкогчина,исвојаделаадресирају
изравномасовнојпублици.Песницичитајусвојестиховена
улицама,сликариизлажусликепофасадамазграда,анањи
маналаземестаиогромниплакатскипаноисастиховима
песника.

3 Упоредити:Кант,И.(1991)Кри ти ка мо ћи су ђе ња,Београд:БИГЗ,стр.
96;Gic,L.(1979)Fe no me no lo gi ja ki ča, Beograd:BIGZ,str.33et pas sim.
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У складу са новопрокламованом друштвеном функцијом
уметности, уметници одлазе у фабрике, дизајнирају упо
требнепредметеитканине.Традиционалнеуметничкеака
демије као елитистичке установе бивају замењене новим
типомвисокихуметничкихшкола,такозванимуметничко
техничким радионицама вишег ступња, и Институтом за
уметничке културе. Претежна тема совјетске архитектуре
тога раздобља су фабрике, бране, управни и администра
тивницентри,радничкиклубови,палатерада,ускладуса
политичкимналогомстварањановихурбанихструктураи
докидањаразликаизмеђуурбаногируралногпролетаријата.

СмрћуЛењинаидоласкомСтаљинанадржавно кормило,
догађајинауметничкојиширојдруштвенојсценисмењују
севртоглавомбрзином.Године1930.убијасеМајаковски,
најпроминентнији песник револуције. Две године касније
распуштена су сва уметничка удружења и основан једин
ствениСавезсовјетскихуметника.ПоналогуЦККПССа
такозвани „социјалистички реализам” постаје прописана
иобавезнауметничкаметода.Рађа сеновауметностчији
је номинални задатак да буде веран одраз социјалистич
ке стварности, али, како се говорило, у њеном револуци
онарномразвоју.Ато је, заправо, значило,њеноприкази
вањеуретушираномипоетизованомликунајбољегинаj
праведнијегодсвихмогућихсветова.

Главнеактеретестварноститребалојеприказатикао„чу
довишта врлине”, то јест управо онаквима каквима их је
видеонеприкосновениЏугашвили.„Јамислимдабољше
вициподсећајунахеројегрчкемитологије”,писаојеон.4У
књижевностипостајеобавезантакозвани„позитивнијунак”
ицрнобелатехникауприказивањудруштвеногреалитета.
РоманМа тиМаксимаГоркогпостајеобразацзалитерату
руновогдоба.Идејностаутораусликарствуседоказивала
сижеимарускогсела,једрихиснажнихсељанкиурадуна
плоднимипространимпољима,сижеимаизживотаруског
радникапреданогидејамареволуцијеиизградњиједногно
вогсвета.

Уестетичкимдоктринамаизтогпериодадоминирагносео
лошкиприступкојидидактичкуипедагошкудимензијуумет
ничкогделаистичекаопрвенствену.Уметницисучакупозо
раванидаихслабиестетскидометињиховихделанесмеју
обесхрабриватијердометитеврсте–недвосмисленосепо
ручивало–инисуодособитогзначаја.Ширењеоптимизма,
вереубудућност,радостиновогживота,ибескомпромисна

4 Наведенопрема:Готуров,Ј.(1946)А.М.Горкиокњижевномраду,Ре пу
бли ка бр.6,стр.479.
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борбапротивпесимизмаи„дешператерства”,постајуприо
ритетнициљевиновеуметности.

Већина угледних и познатих совјетских уметника, желе
ћидаескивирајунамењенеимзадатке,напуштајуземљу,а
оникојиостајууњојапстинирајуодстваралаштваиповла
чесеусамоизолацију.Управоокончануепохурускеаван
гарднеуметностиЖдановћестигматизоватикао„срамоту
рускекултуре”(сличнеосудеје,присећамосе,подоласку
навластХитлерупућиваонемачкојавангарднојуметности).
ТимповодомиталијанскиисторичаруметностиКарлоЂу
лиоАрган(Argan)ћенаписати:„Тешкојеразумљивозашто
је службена руска култура одбацила такве интелектуалне
снагекојесуизравнобилеангажиранеуреволуцијиипри
својиласоцијалистичкиреализамкојијеочитоинспириран
академским веризмом преиндустријске малограђанштине
Запада.”5То,међутим,можеизгледатитешкоразумљивим
самоакосепревидиједнабитначињеница–тоталитарним
властодршцимаСтаљиновогтипазаправоинијециљистин
ско и коренито револуционисање друштвеногживота, већ
његовоконзервирањеиидеолошкопрезентовањекао„нај
бољегодсвихмогућихсветова”.Томдругом,аутентичноми
арканскомциљуједнеарканскеполитике,миметичкаумет
ност,уметносткојаје,какокажеАрган,билаинспирисана
академским веризмом западне малограђанштине, могла је
послужитимногобољенеголиуметноставангарде,макар
иснажнополитичкиангажоване.

Историјске истине ради, ждановизам као стил рецепције
смисла уметности ињене социјалнефункције, принципи
јелноузевши,нијепредстављаоникакавестетичкиno vum. 
Он је као такав био само реактуализација древногПлато
новогнаукаодоброуређенојдржавииместууметностиу
њој.Оноштоје,међутим,уовомконтекстузначајнијеис
таћи јестенеспорнасаодговорнострускеавангардезаоно
штоће седесити са уметношћуудобаСтаљиноведикта
туре. Пристајањем на посредовање у реализацији одређе
ногванестетскогпројекта,билокаквеконотацијеонимао,
уметникno lens vo lensукидааутономијусвогделања,пони
штавасвојестетскичинкаотакав.Маркузе(Marcuse) јеу
томпогледусасвимуправу–непосреднаслужбауметности

5 Argan,C.G.(1977)Krizaumetnostikao„evropskenauke”,Tre ći pro gram 
br.33,str.98.Управозбогтеверистичкедимензијеуделиманекихза
паднихуметника,представникатакозваногкритичкогреализмаирево
луционарногромантизма,совјетскипромотериновогуметничкогправ
цаихистичукаозначајна,алисамоусмислудокуменатаораспадубур
жоазије.
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револуцији снагом аутоматизманарушава естетскуформу,
укидаестетскичинкаотакав.6

За уметност, дакле, не постоје „повлаштени крвници” (A.
Camus), односно повлаштене идеологије којима би могла
служити, а да притом не заврши као сопствена негација,
као неуметност. „Уметничко дело”, категоричан јеСретен
Петровић, „експлицитно је индиферентно у погледу идеја
рушилаштва или очувања интереса за постојеће. Дело је
пресвегафор ма,уширемзначењутерминакојеукључује
исадржај,дакле,ононајпрегради,ствара,онојеструктура,
реалностзасебе.”7Или,маркузеовскиречено,самопомо
ћуобликасадржајпостижеонујединственосткојагачини
садржајемнекогодређеногуметничкогделаиниједногдру
гог.„Начиннакојијетемаиспричана,структураиодабира
њестихаипрозе,оноштонијеказано,штонијеприказано,
аипакјеприcyтно,међуодносилинија,бојаиточака–тосу
некиаспектиобликакојиудаљује,раздваја,отуђујеоеuvrе 
(дјело)одданестварностиичинидаоноступиусвојувла
ститу стварност: царство облика.”8 Истина уметности је,
дакле,изредаестетског(аестетскоје,подсетимосеетимо
логијеоверечи,поaist he si su,односнопоосетилноме),ане
изредапојмовног.Онајере цеп тив на,пренегопојмљива.
Уметности,другимречима,нијепримеренанинор мо дав на, 
нитинор мо лом нафункција (Jauss),уколико јенормасхва
ћена у неестетском, социјалном смислу. Уметничко дело
каотаквоможеделоватиеманципаторскиилисубверзивно
само својом иманентном, естет ском димензијом, својом
слободомдајојнепретпоставиниједнудругу.Јединотако
схваћена,уметничкаслободаможебитипарадигмаистин
ске и дубинске слободе појединца. Слобода уметности је
модусњенеетичностипокојојонаипостаједидактичким
средствомзаистинску,дубинскуполитизацију–онунани
воуперцепције.То јест,какокажеВераХорватПинтарић,
„откривалачкогвиђењаиизтаквогпоступкаизведеногми
шљења.”9Јердокичасе,уметностинацифашизмаи„соци
јалистичкогреализма”суто јаснопоказале,можедоспети
ине хо тич ним деградирањемуметности,анесамо,какосе
тврдило,свеснимнастојањемдасециљнопроизведекичко
јићефингиратиуметност.Чакиавангардниуметниккоји

6 Markuze,H.(1982)Umetnostirevolucija,u:Kon tra re vo lu ci ja i re volt,Beo
grad:Grafos,str.85.

7 Petrović,S.(1990)So ci o lo gi ja knji žev no sti,Beograd:Zavodzaudžbenikei
nastavnasredstva,str.309.

8 Markuze,H.(1981)Estet ska di men zi ja,Zagreb:Školskaknjiga,str.158.
9 Pintarić Horvat, V. (1979)Od ki ča do vječ no sti, Zagreb: Naklada CDD, 

str.122.
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сепрограмскидекларишекаобескомпромисниантагонист
кича, не диференцирајући увек довољно јасно уметнич
куисоцијалнуреволуционарностсвогадела,превиђаову
могућност.10ИспостављаседајеСретенПетровићсасвиму
правукада,насупротПођолију(Poggioli)11,тврдидајеаван
гардно,каоикласично,пресоциолошкаодредница једног
уметничкогдела,негоњеговестетскиквалификатив.Кон
зервативност на плану структуре, наиме, не значи ео ipsо 
конзервативностнаестетскомплану,планувредностидела.
Другимречима,дабиједноуметничкодело,билоавангард
ноиликласично,стеклоправонатајстатус,ономораби
тиестет скипренегосоцијалнорелевантно(усмислутен
денцијекаконзервирањуилипревазилажењуsta tusaquo);
оно,прецизнијеговорећи,можебитиусоцијалномсмислу
релевантно једино уколико је умет нич ки тенденциозно и
vi ce ver sa – не може бити уметнички релевантно уколико
је искључиво у социјалнореволуционарном смислу тен
денциозно.Дакле,разликакласично/авангардно јекултур
ноисторијске,анеестетичкеприроде.Или,какодуховито
примећујеЕнценсбергер(Enzensberger),биолошкомзакону
сменегенерацијаподлежеживоттрихина;животуметности
–не.ЕстетскавредностнекеХелдерлиновехимнеилинеког
Брехтовогкомада,неможесепрочитатиизауторовог„годи
шта”.“Онајкотакокомотноповлачиразликуизмеђустарог
иновог,илиизмеђустарогимладог,прихватиојеускогру
доствећприизборукритеријума.”12

***

Совјетски естетичкимодел убрзо је интернационализован
–онпостајенормативзацелокупнуевропскууметничкуле
вицу.Утомконтекстутребапосматратиизбивањанајуго
словенскојпослератнојуметничкојсцени.Оноштосеисти
чекаоdif e ren tia spe ci fi ca југословенскогvisàvisсовјетског
случајајестечињеницаданашиуметничкикруговинеиска
зујумонолитноступрихватањуимпортованихестетичких
назора, да се,штавише, врло брзо и јасно поларизују два
становиштаоестетичкомпитањукојеноведруштвенеокол
ностииспостављајукаопрворазредно–далијеидеолошка
утилитарност обавезно начело уметничког стварања, или
уметникимаправонааутономијусвогачина?

10Вишеотомеу:Greenberg,C.AvantgardandKitsch,in:Mass Cul tu re,eds.
Rosenberg,B. andWhite,D.M. (1964), Illinois:TheFreePressofGlen
coe;Упоредитии:Radojičić,M.(1997)Raskršćavrednosti:fenomenkičau 
antropološkoestetičkojperspektivi,Fi lo zo fi ja i druš tvobr.XII,str.95147.

11Pođoli,R.(1972)Te o ri ja avan gard ne umet no sti,Beograd:Nolit,str.118.
12Enzensberger,H.M. (1980)Ne mač ka, Ne mač ka iz me đu osta log, Beograd:

BIGZ.str.44.
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МирославКрлежаиМаркоРистићстављајусеначелопо
крета оних који заступају ово друго становиште. Крлежа
пишедајеуметностутолико„тенденциознија”уколикодо
следнијереспектујесвојеаутохтонезаконе,односнодатен
денциознауметностимасмисласамоакојеумет ностко
ја јетенденциозна.13Тостановиштеубрзоодносипревагу,
пасевећпочеткомпедесетихгодинапрошлогавеканаша
култураотварапремамодернојуметностиЗапада.Почињу
да се преводе делаХемингвеја,Пруста, Сартра, Камија и
других.Ликовнауметностсенајбржееманципујеоднамет
нутих образаца.Крајем1950.МићаПоповић се упредго
вору каталога за своју изложбу дефинитивно разрачунава
сасоцијалистичкимреализмом,авећследећегодинепри
ређујусеизложбеПетраЛубарде,ПеђеМилосављевићаи
СтојанаАралицекојиинклинирајумодерним,апстрактним
формама.

Стогабисемоглозакључитидасеупослератномјугосло
венском социјалном миљеу оном људском склоношћу ка
кичерскоммањеманипулисалоуестетскојсфери,авишеу
сфериполитичкепраксе,односнополитичкекултуренако
јојсеоватемељила.Кичје,другимречима,биопрезентнији
као(анти)стилполитичкогживота,негокаонеуметност.По
литичкидискурссоцијализма јебиоонајелеменатњегове
политичкекултурекојије,чинисе,отомесведочиоснажни
јенегосвиостали.

***

Што је раскорак између друштвеног реалитета и његове
идеолошкепројекцијевећииочигледнији, то је,поодавно
јеутврђено,снажнијаитенденцијадасеуместоистините
сликетогреалитетамасамаупорнонудењеговиидилични
иретуширанисимболичкисупститути.Политичкидискурс
јеутаквимоколностимапринуђендамаксималноексплоа
тишеонуљудскусклоносткакичерскомесакојомозбиљно
рачунасвакипројекатфалсификовањастварностиињеног
јавногпрезентовањауликунајбољегодсвихмогућихсве
това.Политички језик социјализма,14 билода јеречоње
говој„самоуправној”или„реалсоцијалистичкој”варијанти

13Опширније о томеу:Lasić, S. (1970)Su kob na knji žev noj lje vi ci 1938–
1952, Zagreb:Liber;Peković,R.(1986)Ni rat ni mir – pa no ra ma knji žev nih 
po le mi ka 1945–1965,Beograd:“FilipVišnjić”.

14Политичкијезикзапотребеовеанализетретирамоуинтегралномсми
слу,дакле,сједнестранекаојезикполитичкекомуникацијеуужемсми
слу(дискурссастанака,јавнихизлагања,докумената,закона,„материја
ла”...),асдругестранекаојезикнизапараполитичкихкомуникацијских
ситуацијакаоштосуонеусредствимамасовнихкомуникација,говора
бирократијеисл.
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биојестогајезиксладуњавеипретенциознекичодесвему
постојећем.То је, уочаваСлободанИнић, језикчијарече
ничноговорна структура одаје смисао за глорификацију.
„Култна организација језика има за претпоставке филозо
фијуклечећегнарода.Свевеликеријечиупућене систему
и његовим најистакнутијим представницима, дио су јед
ногритуалакојегодликујепразноћаказивањаимишљења,
исхитренииумјетнизаносумјесторазума.”15

У синтакси таквог језика немаместа заметафору јер она
укида једнозначност и јасноћу идеолошке поруке. Свако
полагањеправанаслободуизражавања,наговорнуинова
цију или досетку имало је тежину идеолошкополитичког
вероломства.Натајначинсеуспостављаоједанотуђеније
зичкистандардсасвојиммногобројнимобезличењима.„Је
зичкаформастогајевишехомогенанегоразноврсна,више
шаблонсканегостваралачка”,констатује тихгодинаРатко
Божовић.16

Уполитичкомјезикутогатипабилаједоминантнадугаре
ченица (идо50речи–кичгигантизаму језику!)којакао
такваодајепотребу замистификацијомкојој јереторички
циљна го вор,анеуверавање.Тереченицесунастајалепре
маначелунепрекидногдодавањаиспајања,пасуњихово
основноструктуралнообележјепредстављалемногобројне
плеонастичке„ивезе”–„какоинакојиначин”,„свудаина
свакомместу”,„опасностодстечајаиликвидације”...Утом
језикуподижусе„меморијалнаспоменобележја”,приступа
„коришћењуиексплоатацијимора”,делује„стимулативнои
подстицајно”,објављујудела„избелетристикеилепекњи
жевности”,развија„билатералнасарадњаизмеђудвејузе
маља”...Или,илустрованоефектнимпримеромСлободана
Инића,„нашпутједобарзатоштојеисправан,аисправан
затоштојенапредан,анапреданјејерјејединомогућ,аје
диномогућсамимтимштојенаш.”17Кругтимебивазатво
рен.Супротностисуискључене,методичкасумњазамење
налагоднимспокојемнесумњањакаоусвакојкичпозицији,
било да је реч о аутору кича (у овом случају политичком
моћнику),илињеговомконзументу(појединцу„изнарода”).

Аналитичарима политичког говора социјализма није про
макланикичерсканеумереностипретенциозностњегових
практиканата. Вербализам као феномен социјалистичког
политичког универзума био је вербални облик оног што

15Inić,S.(1984)Go vo ri te li po li tič ki,Beograd:IICSSOS,str.55.
16Божовић,Р.(1978)Не до у ми це око кул ту ре, Суботица:РУ„ВељкоВлахо

вић”,стр.35.
17Inić,S.nav.delo,str.58.
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ХерманБрох(Broch)називасахаринскимкичем.18„Верба
лизамоткриваслаткорјечје...Онјенеуздржљивостказива
ња,билокаквогиобилочему.Правипримјераквербалне
суровости,негдјеинационалнафигура,јестечовјеквербал
неекстазе,хипокризијепричеијезичкепревртљивости.То
јеновомитскочудовиште,сатир ’ГњавиДави’,којижари
ипалифразомсвудаокосебе.”19Идеалнаформаполитич
ке(псеудо)комуникацијезаполитичаратогатипабиојеми
тинг каомодус једносмерног говорења које испољава од
суствожељедасаслушасопственеодјеке,дачује(од)говор
Другог.Билајеточудеснавртешкаговора,велесајамречи
које се, заједносаидеалиманакојереферирају,продајуи
купујупобагателнојцени.

Политички језик социјализма, односно социјалистички
политичар каоњегов практикант, исказивао је необуздану
склоносткакоришћењустранихречииизраза,који,аковећ
нису(анајчешћејесу)употребљаваненезналачкиинеаде
кватно, то јест за означавање ствари, појава и процеса за
које се користе сасвимдругачији језички симболи, готово
увексупогрешноизговаране.Изгрласоцијалистичкихпо
литичаракомпетенцијајезвучалакаоко пе тен ци ја,коинци
денција као ко и ци ден ци ја, конференција као ко фе рен ци ја, 
провенијенција каопро ви ни јен ци ја, а неретко ипро вин ци
јен ци ја. Тако (зло)употребљена, страна реч је губила оно
што је Бахтин називао њеном животворном и културоге
номулогом,20 и дегенериралау своју комичнукарикатуру.
Киччовеккаополитичарјенатајначиндемонстрираосвоју
склоностдасекакобиМол(Moles)рекао,21представидру
гачијимнегоштојесте,да„нечисто”(својунеобразованост
илиполуобразованост)тимсимулиранимзналаштвомибо
гатствомвокабуларапредстави„чистим”.

Језиксоцијалистичкеполитикебиојејезикфразеистерео
типа.Фразајебилавербалнисупститутпроблематичнепо
литичкереалностиикаотакваготовосудбинскаодредница
малеполитикевеликихпројектованихциљева.„Фразеризам
јефатална судбина сваког оногпокрета који својомполи
тикомидеисподциљевакоје јеисписаонасвојојзастави.
Фраза је идеолошки изговор за несамерљивост циљева и
средстава, стратегије и тактике, програматике и полити
ке.”22Међустереотипимапредњачиојеонајонепријатељу.

18Broch,H.(1979)Pe sniš tvo i sa zna nje,Niš:Gradina,str.32.
19Inić,S.nav.delo, str.129.
20Bahtin,M.(1980)Mark si zam i fi lo zo fi ja je zi ka,Beograd:Nolit,str.83.
21Молес,А.(1973)Kич, умет ност сре ће, Ниш:Градина,стр.67.
22Inić,S.nav.delo,str.128.
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Онјебиоосновниобликполитичкогиидеолошкогговора
о неистомишљенику. Та врста стереотипа није била само
виднекреативности језикаињеговихпрактиканата,већ је
садржавалаусебииједнујаснуполитичкудимензију.Јер,
стереотип, присетимо се Олпортовог (Allport)23 упозоре
ња,нијепојам,већстигманадпојмомкоја„ради”такода
спречавамишљењеуразликамаопојму.Говорстереотипа,
имеђуњимаупрвомредуоногонепријатељу,биоје,да
кле,становитатехникаубијањапомоћуречи,говорпретње
ипритиска,својеврстанте ро ри стич киговор.

Настајао је тако једанзатворени језичкисистем, једанар
гопартијскеиполитичкеелите,којој јебиоциљда језич
ким средствима первертује стварност у њену идеолошку
пројекцијуидауњој заједно са „радницима, сељацимаи
поштеноминтелигенцијом”живисаоптимизмомстановни
карајскедолине.Такоструктуриран језиккојигубисваку
релацијупремастваримаокојимаговоритаквимакаквеје
су,самјепостајаоствар,самодовољнаиаутархична,налик
(алисамоналик!)језикуулитератури,паиту,сугерисаоби
Сартр(Sartre),самоуједномњеномроду–поезији.Стога
бисмосемоглиупитатинијелиполитичкиговоровогатипа
некаврста(лоше)поезије,њенакарикатурална,алинимало
безопаснаперверзија.Уосталом,нијеслучајноједаннашау
торсрочиопесмисцуудухуте,такозване„биропоезије”– 
„Поводомфактора објективних/фундаменталне заживљују
структуре/привредуразвијајући.”24

Медији јавногкомуницирањауовомпериодусуотворени
самозаонесадржајекојинечинесуспектномретуширану
слику „најбољег од свих могућих светова”. У том кључу
требатумачитииразликеуположајумедијскипривилего
ванихифорсиранихсубјекатајавнекомуникације,одоних
других, медијски одсутних и потиснутих. Међу ове прве
медијскисусврставанисвиони(режимскиинтелектуалци,
уметници, забављачи, спортисти) чија лична егзистенци
јална стварност ињена јавна презентација неће доводити
упитањеидиличнувизијудруштвенезбиљеуњеномтота
литету,већћејесамо,умањојиливећојмери,потврђивати.
Међуонедруге,медијскипотиснутеимаргинализованена
лазимо раднике, пензионере, домаћице, занатлије, сељаке,
дакле, оне чија егзистенцијална искуства у најмању руку
подривају, ако већ сасвимне руше темеље теорији о „по
реткукојинемаалтернативуусавременомсвету”,пабикао

23Allport,G.(1958)The Na tu re of Pre ju di ce, NewYork:DoubledayAnchor
Books,str.187.

24Rajić,Lj.(1982)Jezikzasamouke, Knji žev na reč,25.maj,str.14.
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таква,медијскипубликована,стекланималопожељнусуб
верзивнумоћ.

***

Крах„самоуправносоцијалистичког”,паи„реалсоцијали
стичког” друштвеног пројекта био је припреман дуготрај
номеволуцијомједнеполитичкекултуреобликованепрема
совјетскомузоруиунутарњекомплетномтрансформацијом
информативногсистемакао једногодњенихкључнихме
ханизама.Монолитнаидеологијакојајенаддетерминирала
целокупандруштвениуниверзумифундираламонооргани
зационидруштвенополитичкисистем,бивала јеполагано
растакана.Политичкимонизамуступао јеместополитич
комплурализму.Појавомвеликогбројановихполитичких
партија као форми политичког организовања маса, поли
тичка сценабившихсоцијалистичкихдржаваизоснова је
промениласвојизглед.Нањојсесадауочававеликиброј
интелектуалаца25 који политичком животу, па и новом је
зикуполитикекоји се временометаблирадају једнунову,
бившемсоцијалистичкомсветунепознатудимензију.Поли
тички језикпочињедасеуспостављакаоотворенсистем,
приправандаизразисвутежинуикомплексностдруштве
нереалностинасталенималобезболномсменомдвејудру
штвенополитичких парадигми. Простора за кичретори
ку,каоштосемоглоиочекивати,свејемање,алигајош
увекимаито,реклобисе,уонојмериукојојдемократски
процесибивајузапреченипојавомконзервативнихиретро
граднихдруштвенихснага.

Трагичнаособеностексјугословенскогслучајасадржанаје
учињеницидаједемократскатрансформацијадруштвабру
талнопресеченаекспанзијомнационалистичкихидеологија
идекомпозицијомдржавнезаједницекојајепроузроковала
међуетничкисукобнајширихразмера.Атомпериодуреги
оналне историје примеренији је истраживачки приступ са

25Продортеориjскогдискурсанаполитичкусцену,тојестпојаваинтелек
туалацакаоновеполитичкеелитедовелаје,помишљењуЗоранаОбре
новића (Упореди: Обреновић, З. (1992)Ср би ја и но ви по ре дак, Ниш:
Градина,стр.11)доинструментализацијенаучнепричеусврхеполи
тике.Тапрактичнополитичкадимензијасцијентификацијеполитичког
дискурса на коју указујеОбреновићнеспорна је када је реч о другој,
„ратној”фазијугословенскекризе,особитокоднационалистичкиостра
шћеногделаполитичкиангажованеинтелигенције.Упрвојфазикризе,
којаје,истина,врлократкотрајала,кадајеизгледалодајеекономско
политичкутрансформацијудруштвамогућеизвестибездубљихисна
жнијихпотреса,присуствоинтелектуалацанаполитичкојсцениимало
јенесумњивихпросветитељскихиеманципаторскихефеката.
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становиштаодносаетикеиполитикенегоестетикеиполи
тике.
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AVANTGARDE,KITSCHANDLEFTISTIDEAS

Abstract

Thesubjectofthistextistherelationbetweenartandpoliticsasitwas
practicedatthetimeoftheriseoftheEuropeanpoliticalLeft,aboveall
intheregionsoftheprewarandpostwarUSSR.Thethesisdefended
in the text is that all the totalitarian socialpolitical systems form, in
principle,auniformattitudetoartsasapowerfulpotentialmediaforthe
promotionandtransmissionoftheirideologicalandpoliticalmessages,
whichmostlybringsartisticcreations to thevergeofkitsch ifnot to
its very centre.Theotherpart of the thesis dealswith eventson the
exYugoslavpostwarpoliticalandartscene,highlightingitsspecific
features,especiallythosecontainedinthefactthatkitschwaspresent
onthatsceneratherasan(anti)styleofpoliticallife–aboveallofthe

languageoftherulingpoliticsofthetime–thanasanonart.

Keywords:art, avantgarde, kitsch, leftist ideas
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