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АВАНГАРДНА УМЕТНОСТ У 
СОЦИОЛОШКОЈ ПЕРСПЕКТИВИ: 

РЕНАТО ПОЂОЛИ И БОРИС ГРОЈС
Сажетак: Рад се бави могућностима сагледавања авангардне уметности на примеру 
два дела истакнутих аутора: Рената Пођолија у књизи Теорија авангардне умет-
ности и Бориса Гројса у књизи У току. Дела посредством којих се предочава соци-
олошка перспектива авангардне уметности раздваја историјски размак од преко 
педесет година. Пођоли се усредсређује на дефинисање основних социо-културних 
особености авангардне уметности, претежно је проучавајући као релативно из-
двојену друштвену појаву. Захтева да се она проучава као социолошка и психоло-
шка чињеница. Гројс авангарду и целокупну савремену уметност посматра као про-
извод глобалних друштвено-економских и културно-историјских склопова, полазе-
ћи од идеје материјалног тока као свепрожимајуће силе која утиче на све актере 
друштвеног и културног живота. За целовито проучавање авангарде, према Гројсу, 
неопходан је социолошки увид. Он заступа став да је авангарда посредством умет-
ности управо исказала свест о неумитности тока. Циљ истраживања састоји се 
у представљању могућности социолошког разматрања авангардне уметности, као 
начина стварања слике о кључним карактеристикама културе модерног друштва.

Кључне речи: Ренато Пођоли, Борис Гројс, авангардна уметност, друштво, култура

УВОД

Појам авангарде има вишеструко значење. У прво време до изражаја долази 
њено политичко обележје, тј. означава одређене политичке актере и идеје. 
Од почетка XX века појам се почиње употребљавати као атрибут особеног 

вида уметничког изражавања. Сретен Петровић уочава да авангарда, и модер-
на уметност уопште, наглавце окрећу концептуални оквир класичне уметности. 
Авангарда је тако усмерена ка „апстрактним формама, као превладаним облици-
ма класичног принципа хармоније, лепог. Трансцендентна идеја, несклад и дисо-
нанција, апстрактност и непредметност доминирају модерном уметношћу и јесу 
подлога за израстање авангардног укуса.”1 Тако авангарда трага за ружним, а не за 

1 Петровић, С. (2000) Културологија: митологија, култура, цивилизација, Београд: Лела, стр. 207.
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лепим. Оно што Адриjан Марино [Adrian Marino] назива модернизмом, заправо 
су главне одлике авангарде. Уопштено, модернизам наглашава два принципа: ве-
личање иновације и негирање прошлости, и стварање антиуметности.2

Два мислиоца, Ренато Пођоли [Renato Poggioli] и Борис Гројс [Boris Groys] из-
носе у много чему сличне ставове о авангардној уметности, али се њихове пер-
спективе углавном разликују. Пођоли покушава да сагледа авангарду као релатив-
но изоловану друштвену појаву. Његово истраживање треба да укаже на кључне 
идентитетске елементе авангардних покрета, не само групе која дела већ и гене-
рације која поседује унутрашњу организацију и као таква изграђује односе са 
спољашњим светом. С друге стране, новије истраживање Бориса Гројса усмерено 
је на укључивање ширих структура које, у већој или мањој мери, утичу на идеј-
не основе, идентитет и унутрашњу организацију савремене уметности, посебно 
авангарде. Иако постоји као релативно самостална творевина културе, авангар-
да је, према Гројсу, производ ширих културно-историјских и друштвено-полити-
чких струјања. Укупно Гројсово дело почива на смештању савремене уметности у 
шире историјске токове, одричући јој митолошки карактер. Ренато Пођоли у делу 
Теорија авангардне уметности3 и Борис Гројс у књизи У току4, пружају идеје од 
изузетног значаја за социолошко проучавање авангарде.

РЕНАТО ПОЂОЛИ

Једна од најпознатијих и најутицајних књига о проучавању авангардне умет-
ности до данашњих дана, Пођолијева Теорија авангардне уметности5, по изјави 
самог аутора, подељена је у релативно одвојене целине. У уводним поглављима 
аванагрда се узима у обзир као митологија, средишња авангарда третира се са ста-
новишта психологије и социологије, а завршна се захвата у поетичкој и естетичкој 
перспективи.6 

Упркос томе што аутор сведочи да авангардна уметност у времену писања ове 
књиге није брижљивије научно проучавана, можемо несумњиво тврдити да ње-
гово дело представља систематски приступ и целовит и заокружен скуп идеја о 

2 Marino, A. (1996) Moderno, modernizam, modernost, Beograd: Narodna knjiga, str. 96.
3 Poggioli, R. (1962) Teoria Dell’ arte D’ Avanguardia, Bologna: Società editrice il Mulino / Pođoli, R. (1975) 
Teorija avangardne umetnosti, Beograd: Nolit.
4 Groys, B. (2016) In the Flow: London: Verso / Grojs, B. (2020) U toku, Beograd: Službeni glasnik, 2020.
5 Miloš Ilić u predgovoru Pođolijeve knjige za jugoslovensko izdanje izdvaja sledeće: „U moru teorijica 
’kratkog daha’, Pođolijeva teorija o kulturnoj avangardi nesumnjivo zaslužuje epitet teorije dugog daha”, 
Kulturna avangarda – očigledna neizvesnost, u: Pođoli, R. (1975) нав. дело, str. 12.
6 Термин перспектива се у раду користи двојако. Жели се нагласити значај могућности за социоло-
шко сагледавање појаве о којој је реч. Термин се употребљава у значењу у којем га узимају ликовне 
уметности, онако како га сагледава Ирвин Панофски [Erwin Panofsky] у делу Перспектива као сим-
боличка форма (Perspective as symbolic form, New York: Zone Books, 1991, p. 27), као начин да се унутар 
ангажовања за уметност дође до „пуног перспективистичког погледа”, тј. поред посматрања самог 
уметничког предмета, сагледава се и његово укупно окружење.
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аванагарди. Међу истраживачка настојања која су се претходно бавила авангар-
дом, узимајући у обзир неке аспекте појаве, Пођоли издваја списе Хозе Ортеге и 
Гасета [José Ortega y Gasset] и Ђерђа Лукача [György Lukács]. 

Пођоли је превасходно заинтересован за проучавање авангардне уметности 
као појма који има историјски смисао, тј. представља „средиште тенденција и 
идеја”. Аутор наглашава да је реч о научном истраживању које нема практични 
смисао, нити је вођено критичким разлозима. Циљ Пођолијевог истраживања се 
испоставља као разматрање социолошких импликација појаве. „Другим речима, 
нећемо испитивати авангардну уметност као уметнички род, већ кроз оно што 
она открива унутар и изван саме уметности, односно заједничког психолошког 
стања, то јест као јединствену идеолошку чињеницу.”7 У методолошком погледу, 
Пођоли скреће пажњу на значај Паретовог [Vilfredo Pareto] појма „заостатка”, од-
носно на оно што у истраживању остаје унутар идеје уметника, а налази се ван 
конкретног стваралаштва. Појам психолошког стања Пођоли не узима као израз 
индивидуалног сентимента, већ као потврду друштвене перцепције света, коју он 
назива идеологијом. Она је за њега увек друштвена, а никад колективна или само 
индивидуална и за авангардну уметност има посебан значај. Идеологија у аван-
гардној уметности, према Пођолију, представља платформу на којој се издиже 
њена целокупна естетика.8 

Говорећи о две авангарде упућује се на то да је појам испрва политички за-
снован. Фуријеовац Габријел Дезире Лавердан [Gabriel Désiré Laverdant] је три 
године пре револуције 1848. године истакао везу између политичке и уметничке 
авангарде. Уметност се овде третира као политичко средство, а циљ уметности је 
разоткривање суровости и прљавштине у друштву. Тако је авангардна уметност, 
и у свом чисто естетском бићу, подвргнута идеалима радикализма, наглашено 
политичког радикализма. Овоме вреди додати да је Михаил Бакуњин [Михаил 
Бакунин] 1878. године основао часопис за политичку агитацију под називом L' 
Avant-Garde. Очигледно је да се појам авангарде у XIX веку јавља искључиво као 
израз анархистичког и либералистичког револта. Заправо, историјски период од 
XVIII века представља историјски заокрет. Како то добро примећује Енцо Травер-
со [Enzo Traverso], за разлику од Цицероновог [Cicero] – историја је учитељица 
живота – „прошлост престаје да се појављује као ненадмашан резервоар искуства 
од којег човек почиње да исцртава моралне и политичке лекције.”9 Тек након Па-
риске комуне, појам авангарде се почиње употребљавати као ознака уметничких 
покрета. Од тог тренутка, две авангарде (политичка и уметничка) граде јединстве-
ну друштвену силу, са углавном конзистентном идеологијом. Генерације уметни-
ка с краја XIX и почетка XX века одбацују конзервативизам, а друштвене идеале 

7 Pođoli, R. нав. дело, str. 43.
8 Исто, стр. 45.
9 Traverso, E. (2016) Left-Wing Melancholia: Marxism, History and Memory, New York: Columbia University 
Press, pp. 1−2 (Са енглеског превео Борис Илић).
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граде око демократских, па чак и крајње левичарских постулата.10 И Алеш Ерја-
вец се слаже с тим да, међу револуцијама које су се догодиле од XVIII века до да-
нас, авангарда и савремена уметност имају суштински револуционарни карактер. 
„Импресионизам (седамдесетих и осамдесетих), експресионизам (1905), кубизам 
(1907), или апстрактни експресионизам (педесетих година XX века), били су при-
мери уметничке инвенције без преседана.”11 Опште је познато да су авангардисти, 
уметнички и политички радикално оријентисани, пријемчиви за утопијске идеје. 
О важности и практичности утопија за шире друштвене покрете Мануел Кастелс 
[Manuel Castells] напомиње: „Утопије нису само чиста фантазија. Већина модер-
них политичких идеологија које су у корену политичких система (либерализам, 
социјализам, комунизам) настале су из утопија, које постају материјална снага 
тако што се отелотворују у главама људи, инспиришу њихове снове, руководе њи-
ховим деловањима и изазивају њихове реакције.”12 

Када говори стриктно о уметничкој авангарди, Пођоли подвлачи оно што је 
теорија већ регистровала: наиме, да се до ове ознаке дошло просто услед сиро-
маштва језика да обухвати и објасни нови културни момент. У вредносном по-
гледу, конзервативна, углавном непријатељска критика, авангарду је оцењивала 
као недостојну у односу на класични идеал уметности, док су следбеници захте-
вали од авангарде потпуни обрачун и слом традиционалне уметности. Пођолијев 
циљ далеко надилази груба вредносна уопштавања, захтевајући да се испитивању 
авангардне уметности приступи увек имајући у виду објективни историјски кон-
текст, те у том смислу напомиње: „Потребно је [...] ретроспективно посматрање, 
интелектуална реконструкција историјских структура, које се разликују од сада-
шњих. Уз овај недостатак иде и уобичајено бркање историје уметности и историје 
укуса.”13 Новина у уметничком резултату дела је, каже Пођоли, потпуно одвојена 
од уметничког става о делу, као и у односу на „естетски задатак” који детермини-
ше доба у коме оно настаје. Кључно у Пођолијевој мисли у вези са овим питањем 
јесте да се уметничка новина не треба вредносно процењивати. Потребно ју је ра-
зумети као чињеницу историјског развоја културе. Новина, уткана у авангардну 
уметност, није само формална, она је суштинска. Он се ипак чуди да је квалитет 
новог у авангарди лакше прихватан код уметника-критичара и дилетаната, него 
код историчара идеја и академске критике. Авангардна уметност није могућа пре 
него што се разради сама идеја авангардне уметности или појам који би служио 
као адекватна ознака. А такав појам је специфичан израз епохалне свести XX века, 
тј. производ модерне западне културе.14 

10 Pođoli, R. нав. дело, стр. 48−50.
11 Erjavec, A. (2016) Revolutions and the Avant-Gardes, Filozofski vestnik, XXXVII (1), 179−199, pp. 
184−185. (Са енглеског превео Борис Илић).
12 Kastels, M. (2018) Mreže revolta i nade: društveni pokreti u doba interneta, Beograd: Službeni glasnik, str. 
218−219.
13 Pođoli, R. нав. дело, стр. 52.
14 Исто.
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Једна од кључних тачака авангарде као друштвене појаве јесте њено уметничко 
манифестовање. Њу увек карактерише групно испољавање. Оно што разликује 
авангардну од уметности претходних епоха јесте конституисање уметничког сти-
ла као облика друштвеног прегалаштва, колективног актера уметничког (и поли-
тичког) делања. У питању је постављање групних циљева за чије се спровођење 
употребљавају како уметничка тако и друга расположива средстава. Због тога 
Пођоли прави дистинкцију између авангардног начина груписања и начина на 
који су се суштински успостављале уметничке групе прошлости. За прве користи 
се појам „покрета”, а за друге појам „школе”. Изузетно, за неке групе стваралаца 
може се користити појам „академија”. Ове групе у уметничком свету доминирају 
до доласка модерног доба. Следи да је романтизам (заједно с реализмом и нату-
рализмом) први уметнички правац који се никако не би могао назвати школом.15 
Разлог што су ствараоци субјективно себе доживљавали као чланове покрета16, а 
Пођоли теоријски образлаже, јесте и то што се у суштини постојања покрета нала-
зе теме, средства, циљеви и активности које значајно надмашују област уметности 
и уметничког стваралаштва. Није више реч само о уметничком изразу. Покрет 
постаје појава шире културе, или, како то Пођоли каже, „део грађанског живота”. 
За разлику од ранијих епоха, у којима је шири друштвени план бивао прикључен 
основној естетској идеји, у авангарди изражавање погледа на свет постаје чво-
риште око кога се гради свеукупни естетски израз. И Михаил Епштејн [Михаил 
Эпштéйн] дели мишљење да авангарда представља изражавање погледа на свет, 
али према њему, она по својој дубини носи печат прошлости. Њена уметност се 
јавља као стварање антиуметности, као „гест јуродивог”.17 С друге стране, појам 
„школа” у потпуности је употребљив и оправдан у области сликарства и скулп-
туре. Овде се истиче важност „технике, вежбања и науковања.”18 Пођолијева по-
дела на школе и покрете, стриктно водећи рачуна о одабиру терминологије, јасно 
осликава друштвени карактер онога што је предмет његовог разматрања – однос 
класичне уметности и њеног друштвеног израза – школе, и авангардне уметности 
и њеног продукта – покрета. Ово је важно због тога што се скреће пажња на то да 
је у теорији уметности и књижевности било покушаја да се појмовно одреде нове 
уметничке појаве, пре свега настајућих романтичарских група уметника, као што 

15 Pođoli, R. (1975) Teorija avangardne umetnosti, Beograd: Nolit, str. 52−54.
16 Миклош Саболчи за разлику од Пођолија (који мисли да се авангарда у свом друштвеном ан-
гажману представља као покрет, док у сфери стваралаштва задржава статус уметности) тврди да 
авангарда више не жели да буде уметност већ искључиво покрет. Саболчи, М. (1997) Авангарда и 
неоавангарда, Београд: Народна књига, стр. 16. Миодраг Ранковић се такође слаже да су прегнућа 
авангардиста обилазила око идеје одрицања од уметности. Он додаје да се авангарда не противи 
уметности као таквој, или грађанској идеји уметности. Главни ток авангардне идеје иде линијом 
отпора класном карактеру уметности који је ова током историјског развоја задобила. Ranković, M. 
(1983) Opšta sociologija umetnosti, Beograd, str. 242.
17 Епштејн, М. (1998) Вера и лик: религиозно несвесно у руској култури XX века, Нови Сад: Матица 
српска, стр. 45.
18 Pođoli, R. нав. дело, стр. 57.
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је термин „струја” Георга Брандеса [Georg Brandes]. Према Пођолију, овај термин 
превасходно указује „на животне силе, интуитивне и несвесне елементе, пре на 
тенденције, него на групе.”19 Оне више означавају појаве природе и тешко могу 
бити разумеване у категоријама културне историје. 

Супротно томе, појам покрета има искључиво друштвено обележје, он је тех-
нички, а не метафизички утемељен. Осим у теорији друштвених и хуманисти чких 
наука на њему се инсистира и од стране самих група уметника. Он постаје иден-
титетски израз самосвести. Као покрет, авангарда је створила велики број гру-
па и различитих облика међусобног повезивања. Узорност је, како бележи Бепе 
Каваторта [Beppe Cavatorta], понекад и прикривена. Наиме, тврди се да је нео-
авангарда20 од футуриста преузимала неке изражајне инструменте, али се од њега 
званично ограђивала због „’посрамљујућег’ разлога који приморава нове експе-
рименталисте да избегавају Маринетија [Marinetti] и његов покрет”, због његових 
веза с фашизмом. 

Једном речју, школа подразумева пренос знања. Она је чувар традиције и тра-
диционалних облика стваралаштва. Подучавање је систематско и израз је узви-
шености и светости готово свих традиција, па и оних које је створила уметничка 
пракса. Ауторитет учитеља је неупитан. Промене (уопште), а посебно образовног 
поретка се сматрају непожељним. Статичност је основно обележје школе. Покрет 
је, супротно томе, израз динамике, промене, талента, извесне уметничке интуици-
је и инвенције. Овде је кретање ка циљу који се поставља унутар покрета кључна 
тачка самог покрета. Школа увек инсистира на узвишеном циљу који се налази 
изван ње саме.21 

Пођоли указује да се на популарност уметности може гледати из различитих 
историјских перспектива, тј. проблем популарности уметности се није на исти 
начин изражавао у различитим епохама. У старим временима уметници су до-
бијали потврду вредности уметничког рада од стране званичних, владајућих 
кругова друштва, али не и од простог света. У модерном друштву, са ширењем 
образовања, ствар постаје готово обрнута. Масама је пружена осредња уметничка 
култура, што доприноси стварању услова за образовање различитих група умет-
ничке публике. Ипак, распрострањеност као вид популарности, како Пођоли за-
пажа, није једини аспект. Други и далеко важнији, а који је суштински повезан са 
авангардном уметношћу је њена „непопуларност због разумевања”.22 Овде се има 
у виду низ особености авангардне уметности као што су: футуризам, нихилизам, 
активизам, агонизам и декаденција, који се директно противе грађанском моралу 
и уобичајеном начину живота и стварања. У суштини авангардне поетике нала-
зи се: склоност ка авантури, необичности, инвенцији, раскидању с прошлошћу и 

19 Исто, стр. 58.
20 Cavatorta, B. (2010) Back to Futurism: The III-Digested Legacies, Carte Italiane, Vol 6, p. 24. 
21 Pođoli, R. нав. дело, стр. 59.
22 Исто, стр. 79−80.
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традицијама, окошталим друштвеним и културним системима, уз захтев за новим 
и оригиналним. 

На основу ових елемената који конституишу основни израз авангардне умет-
ности, гради се и њен однос према публици, питању популарности и прихватања, 
али се посредством њих формира и сплет релација према моди и укусу. Пођоли 
моду види као „стални процес стандардизације: увођење реткости или новине 
у општу и универзалну употребу”. Мода23 на известан начин релативизује однос 
између новине и оригиналности с једне, и ординарности и стереотипа, с друге 
стране. За разлику од тога, класична уметност је априори искључивала принцип 
новине и као узор прихватала првенствено верно понављање вечних тема умет-
ности.24 Супротно томе, за модерну уметност, нарочито за авангарду, „једина не-
поправљива и апсолутна естетичка погрешка је традиционално уметничко ства-
рање, уметност која имитира и понавља саму себе.”25 Пођоли увиђа, међутим, да су 
мода и њени пропратни кич састојци део ширег детерминизма, израз друштвеног 
склопа који у већој или мањој мери дотиче и саму уметност. У извесном смислу и 
авангарда на почетку свог делања пролази кроз фазе новине и инвенције, касније 
у комуникацији са широм публиком постаје конвенционална, а нека њена оства-
рења у процесу асимилације постају пуки модни изрази, па каткад се граниче и 
са кичем. Ово никако не значи идентификацију авангарде и моде, већ само то да 
моћне друштвене силе масовне културе подједнаком снагом дејствују на креирање 
процеса којима су подвргнути и авангарда и мода, при чему се мода у овом односу 
показује као виталнија друштвена снага. Анри Бланке [Henry Blanke] сматра да је 
проучавање масовне културе, које је предузела група интелектуалаца из Франк-
фурта, пре свих Хоркхајмер [Max Horkheimer] и Адорно [Theodor Adorno], важно 
управо због тога што се ова култура показала и политички и културно употре-
бљивом. Њена основна функција јесте пасивизирање појединаца и одстрањивање 
критичког мишљења.26 

Авангарда недвосмислено има релативну самосталност и израз је особених ау-
тохтоних друштвених пракси. Ова самосталност не значи застарели принцип ауто-
номије уметности, јер као што је Каролина Јаблонска [Karolina Jablońska] показала, 
у случају авангарде може се говорити искључиво о проширеном, тј. друштвеном 
облику аутономије уметности, „као начину достизања друштвено релевантних 
циљева, реализација којима је циљ уметност.”27 Авангарда је формирала властите 

23 Јука Гронов у тексту Taste and Fashion: The Social Function of Fashion and Style, Acta Sociologica, no. 
36, p. 90, бележи да је већ Кант у својим списима расправљао о моди и то у контексту укуса. Према 
Канту, „мода нема никакве везе са исправним суђењем о укусу [...] осим у случају нерефлексивне и 
’слепе’ имитације”. (Са енглеског превео Борис Илић)
24 Pođoli, R. нав. дело, стр. 111−112.
25 Исто, стр. 114.
26 Blanke, H. (1993) Mass Culture Debate: Left Perspectives, Progressive Librarian, Vol. 6−7, pp. 21−23. (Са 
енглеског превео Борис Илић)
27 Jablońska, K. (2016) Redefining the Concepts of the Avant-Garde as an Example of a Possible Return 
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слојеве публике – интелектуалну елиту.28 У извесном смислу интелектуална елита 
дели класни положај са интелигенцијом, тј. публиком класичне уметности, мада 
се од ње у идеолошком погледу суштински разликује. Интелигенција представља 
најшире слојеве немануелних делатности и претежно је конзервативно оријенти-
сана, заинтерсована за одржање постојећег поретка и традиционалних вредности. 
На известан начин, појединац идентификујући се с вредностима интелектуалне 
елите не улази у нову класу, већ напуштајући вредности интелигенције напушта 
и њене класне одреднице. Интелигенција, у мањој или већој мери, одбацује иде-
ју аутономије уметности, јер је за њу уметност нераскидивим нитима везана за 
шире друштвене структуре. Уметност је овде виђена као одраз уметничких садр-
жаја који су подударни датостима социјалног окружења у којем уметничко дело 
настаје. Због тога јој је страно стваралаштво које фаворизује искључиво естетски 
принцип, креацију. „Интелигенција увек приноси оружје и опрему у службу све-
товној моћи, држави, која тада из ње регрутује своје доктринарне бирократе и даје 
им задатак да формулишу и пропагирају државну идеологију.”29 Како је Пођоли-
јево истраживање превсходно теоријски оријентисано, појам публике се одређује 
типски. Интелектуална елита и интелигенција представљају социјалне конструкте 
са изражено различитим друштвено-културним обележјима. Историјски гледано, 
тешко је пронаћи случај подударања публике и класе, пре се може говорити о пу-
блици из класе. Интелектуална елита је од XVIII века, посебно с настанком роман-
тизма, а још више авангардних покрета, до те мере постала естетски осамостаљена 
да је не само појам класе за њу постао неодговарајући већ је са класом изгубљена 
стварна веза. То је разлог што авангардна публика – интелектуална елита – није 
претежно социо-економски већ пре психолошки одређена.

БОРИС ГРОЈС

У преведеној књизи У току (2020) Борис Гројс подсећа да је авангарда покре-
нула кампању против музеја и чувања уметности из прошлости. Према основном 
ставу авангардиста, полемика против музеја и наслага традиција у уметности мо-
тивисана је истим демократским и егалитарним побудама као и модерна поли-
тика. У средишту се налази идеал ка једнакости међу стварима. Ова једнакост се 
постиже на два међусобно независна и искључујућа начина: или ће привилегију 
да буду изложене имати све ствари, или ова привилегија неће бити доступна ни-
једној ствари, тј. тежиће се њиховом укидању. Суштинска Гројсова идеја у овој 
књизи јесте да уметност следи материјални ток. Ипак, уметност не одсликава тај 
ток. Нарочито не на начин класичне уметности. Уметност је у савременом дру-
штву постала флуидна. То је и разлог због којег Гројс предмет свога дела одређује 

to Modernism, Art Inquiry. Recherches sur les arts, XVIII, pp. 47−48. (Са енглеског превео Борис Илић)
28 Pođoli, R. (1975) Teorija avangardne umetnosti, Beograd: Nolit, str. 121.
29 Исто, стр. 122.
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као настојање да се захвате кључни проблеми „реологије уметности”. Циљ кла-
сичне уметности све до модерних времена био је да се она сачува од пролазно-
сти. „И заиста, у контексту раног модернизма, уметност је имала улогу световног, 
материјалистичког сурогата изгубљене вере у вечне идеје и божански дух”. Му-
зеј се у овој перспективи појављује као чувар материјалне вредности уметности. 
Историјска збивања XX века (ратови, револуције) ова настојања доводе у питање. 
У савременом свету институција музеја постоји, а број њених посебних једини-
ца је у порасту. Без обзира на то, музеји данас изгледају као потпуно „уронули у 
ток времена”.30 Не само музеј већ целокупна савремена уметност и њена гломазна 
организација неминовно постају саставни део тока. Уметничко дело за себе по-
стаје излишно. Контекст је оно што суштински одређује уметнички и друштвени 
значај дела. Савремена уметност се околном свету не опире већ се с њим ускла-
ђује. Почетком XX века, нарочито унутар футуристичких и дадаистичких група, 
организовани су догађаји чија је намера била разоткривање трулежи актуелног 
друштвеног тренутка. Разлика између традиционалне и савремене уметности је-
сте у томе што је традиционална уметност производила предмете, а савремена 
информације о уметничким догађајима. „Уметничка дела, која на нашем савреме-
ном тржишту уметнина циркулишу као роба, превасходно се обраћају могућим 
купцима – богатом и утицајном, али релативно уском друштвеном слоју.”31 Унутар 
ових група уметност се идентификује с луксузном робом. Према Гројсу, ако ап-
страхујемо спољне чиниоце, уметност не предсказује будућност, већ она својим 
делањем скреће пажњу на пролазну природу садашњости. То је начин на који она 
отвара пут новини. Потпуно у складу са овим Гројсовим речима, примењена на 
шири друштвени контекст је мисао Зигмунта Баумана [Zygmunt Bauman], за кога 
је флуидно модерно друштво „злокобна игра музичке столице која је реална. Пра-
ви циљ у тој трци је (привремени) спас од сврставања у редове пропалих и од тога 
да будете одређени за отпад. А како се то трчање глобализује, трчање се данас 
мора изводити на глобалној стази.”32 

Људска култура се заснива на непрекидној потрази за целовитошћу. Захваљују-
ћи култури људи превазилазе своју појединачност. Жудња за целовитошћу очитава 
се као жудња за слободом. Ово је важно јер се материјализам показује као поглед на 
свет који, за разлику од религијске традиције, људима ускраћује приступ целовито-
сти света. Материјализам полази од става да је човек способан једино за побољшање 
услова живота, али не за њихово превазилажење. Ова гледишта, посматрана кроз 
призму Карла Маркса [Karl Marx] и Фридриха Ничеа [Friedrich Nietzsche], вели Гројс, 
описују свет у непрекидном кретању: „све ствари су коначне − али су све укључене 
у бесконачни материјални ток”. Имплицира се да је могуће говорити о целовитости 
и унутар материјалистичке перспективе – целовитости тока. Револуција се унутар 

30 Grojs, B. (2020) U toku, Beograd: Službeni glasnik, str. 7−9.
31 Исто, стр. 10−13. 
32 Bauman, Z. (2009) Fluidni život, Mediterran Publishing: Novi Sad, str. 12.
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система материјализма може сагледавати као вештачко убрзање тока. „Отуда је ре-
волуционарна пракса једини начин на који постметафизички, материјалистички 
човек може остварити приступ целовитости тока.”33 Даглас Келнер [Douglas Kellner] 
је указао да су ове идеје, посебно критика масовне културе, биле јасно видљиве већ 
у теоријама XIX века, каква је била Ничеова. За Ничеа, масификација културе води 
директно до урушавања аутентичне уметности и стварања медиокритетске култу-
ре.34 У XX веку, посредством дела неких авангардних стваралаца какав је био Бер-
толт Брехт [Bertolt Brecht], афирмише се ново гледиште о популарним медијима. 
Показано је да Брехт фотографију и коментар као паратекстуално средство користи 
као уметнички алат за антикапиталистичку борбу.35 

Општи принцип материјалистичке целовитости тока Гројс потврђује на при-
меру Вагнерове [Wagner] програмске расправе „Уметничко дело будућности”. Ра-
справа је писана под значајним утицајем Лудвига Фојербаха [Ludwig Feuerbach]. 
Из расправе произлази да је уметник Вагнеровог доба егоиста. Уметност уметника 
егоисте комуницира с вишим друштвеним слојевима и затворена је за ширу пу-
блику. Супротно томе, уметник будућности не треба да се везује за партикуларни 
објект, већ за свеобухватно. Крајњи идеал уметника будућности је самоодрицање, 
самоукидање у колективном. Конкретан уметнички израз овог идеала је Вагнерова 
музичка драма. У начелу постоји разлика између жртвовања јунака на позорници 
и човека у стварном животу, али се она укида у тренутку демонстрирања моралне 
поуке на сцени. Посредством уметности, јунак дела се покорава Нужности која 
прожима његову индивидуалност.36 Гројс посебну пажњу придаје Вагнеровој сен-
тенци о комплетном уметничком делу. Комплетно уметничко дело обједињује све 
уметности које служе као средство за постизање колективних циљева. Појединац 
се стапа с целином друштва, а уметност индивидуалног уметника, као и посебни 
медији уметности, стапају се са целином материјалног тока. Вагнерова мисао је ду-
боко антрополошка. Како он сматра, извођач као главни јунак контролише инсце-
нацију властитог самоукинућа, прикључења материјалном свету. Он се представља 
симболичком смрћу јунака. Гројс у том смислу каже да се уметнички значај изво-
ђача и сарадника манифестује њиховом партиципацијом у обреду саможртвовања 
који изводи јунак. Иако постоји стапање индивидуалног постојања и општег тока, 
глас певача остаје препознатљив. Укратко, како то лепо примећује Гералд Рауниг 
[Gerald Raunig], за Вагнера, бити уметник значи представити медиј транзиције из 
лошег статуса кво ка будућим аспирацијама.37 Хуго Бал [Hugo Ball] ће касније ин-

33 Grojs, B. нав. дело, стр. 15−18.
34 Kellner, D. (1999) Nietzche’s Critique of Mass Culture, International Studies In Philosophy, Vol. 31, Issue 
3, p. 80. (Са енглеског превео Борис Илић)
35 Long, J. J. (2008) Paratextual Profusion: Photography and Text in Bertolt Brecht’s War Primer, Poetics 
Today, Vol. 29, No. 1, pp. 198−199. (Са енглеског превео Борис Илић)
36 Grojs, B. нав. дело, стр. 19−20.
37 Raunig, G. (2007) Art and Revolution: Transversal Activism in the Long Twentieth Century, MIT Press, 
Cambridge, Mass. and London, p. 13. (Са енглеског превео Борис Илић)
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дивидуални глас стопити с фонетским током. Фонетску поезију Бала, Гројс тумачи 
као „самоуништење традиционалне песме, као приказивање и ишчезнуће слома 
индивидуалног гласа, као силазак људског обличја у целину материјалног тока.”38 
На нешто општијем плану видљиво је Гројсово инсистирање на разлици између 
циљева традиционалне и модерне уметности. Традиционална уметност посебну 
пажњу поклања уметничким делима, експонатима, приказујући их као самодо-
вољне и бесмртне. Сам простор је у другом плану или је потпуно безначајан. Са-
времена уметност, инсталација, на пример, уписује уметничко дело у просторни 
амбијент, „у тај случајни материјални простор”. Простор постаје део уметничког 
захвата, као и сви допунски материјали, намерно произведени или случајно на-
стали, документација или текстови. Гројсов материјализам потврђује и пратећа 
процесуалност савремене уметности. Кључно је да сви ови елементи у модерној 
уметности губе своју аутономију и постају део шире целине, тока. Конституенти 
овако схваћене уметности су и посматрачи, посетиоци. Музеј је, као институција 
уметности, у савременом друштву изгубила своју пређашњу улогу обезбеђивања 
места за контемплацију публике. Он постаје „место на којем се ствари дешавају”. 
Свеукупно дешавање у току прати и утицај виртуелног тока. Музеји постављају 
своје веб-странице, блогове, присутни су на друштвеним мрежама.39 За материја-
листички приступ проучавању авангардне уметности, али не кроз призму догмат-
ског марксизма, залаже се и Петер Биргер [Peter Bürger]. Према његовом гледишту 
историјска авангарда представља одговор на достигнути степен свеукупног разво-
ја, превасходно се односећи на критику институције уметности. Ова критика је 
омогућена управо достигнутим степеном друштвеног развоја.40 

Пишући о Казимиру Маљевичу [Казимир Малéвич], Гројс покушава да одго-
вори на питање односа уметничке и политичке револуције. Према његовом ми-
шљењу, уметност се данас сагледава двојако: као критика владајућег политичког, 
економског и уметничког поретка и као утопија, чија се функција састоји у моби-
лизацији публике за друштвену промену. Гројс је изричит у томе да руска аван-
гарда није уопште деловала на овај начин. Она није желела да буде миметичка. 
Маљевичева уметност јесте била револуционарна, али не и критичка. И не само 
то, она се показује као непартиципаторна. Дела руских авангардиста нису била 
пријемчива за широку публику, па нису ни могла мобилисати масе за политич-
ку револуцију.41 Основно средство у мобилизацији маса јесте употреба масовних 
медија. У предреволуционарно време, авангардисти у Русији нису имали приступ 

38 Grojs, B. нав. дело, стр. 21−22.
39 Исто, стр. 24.
40 Bürger, P. (2010) Avant-Garde and Neo-Avant-Garde: An Attempt to Answer Certain Critics of Theory of 
the Avant-garde, New Literary History, No. 41, p. 696. (Са енглеског превео Борис Илић)
41 Никола Дедић пружа увид у то да је Гројс у својим ранијим делима истицао резерву према миту 
о „nevinoj avangardi koja je u Sovjetskom Savezu bila ugušena od socrealizma.” Dedić, N. Boris Grojs 
u: Figure u pokretu: savremena zapadna estetika, filozofija i teorija umetnosti, ur. Miško Šuvaković i Aleš 
Erjavec (2009), str. 691.
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тим медијима – „мада су скандали којима су њихове уметничке активности биле 
пропраћене, повремено регистровани у штампи.”42 За Гројса, руску авангарду не 
треба сагледавати у њеном делању у периоду након револуције 1917. године, као 
што се оби чно чини. У њеној предреволуционарној фази одсутни су сви елемети 
који наводе истра живача на закључак о њеном иманентно политичком активизму. 
Посматрајући Маљевичев Црни квадрат, у посматрачу се јавља сумња да дело има 
било какве везе с револуционарним тежњама уметника. Према Гројсовом мишље-
њу, ово дело није политички револуционарно, већ је оно револуционарно на јед-
ној другој, значењској основи, која је по својој дубини друштвено релевантнија. 
Револуција се, код Гројса, сагледава превасходно као бескомпромисни раскид са 
старим вредностима, као уништење тих вредности.43 Руска, као уосталом и читава 
европска, авангарда није била осетљива на било који облик носталгије. „Она је 
прихватила потпуно уништење свих традиција европске и руске културе – тра-
диција које су биле драге не само образованим класама, већ и народу у целини.” 
Маљевичев Црни квардат управо представља потврду овог става. Гројс тврди да 
је ово дело асоцирано смрћу сваке носталгије за културом. „Црни квадрат је био 
налик отвореном прозору кроз који су револуционарни духови радикалног уни-
штења могли провалити у простор културе и спалити је до темеља.”44 Иза овог 
нихилизма, вели Гројс, крије се вера раних авангардиста у „неуништиву природу 
уметности”. Рана авангарда је допуштала нестанак предмета, сматрајући да нешто 
увек остаје. Она је управо трагала за таквим предметима. Разматрајући питање 
авангарде и технологије, Гројс бележи да је намера ране авангарде била, не да се 
створи уметност будућности већ да се у условима континуираног технолошког 
развоја, радикалне промене света, створи „транстемпорална уметност”. Суштин-
ски, рана авангарда, узимајући за пример Маљевича, демонстрира аутентични 
материјалистички поглед на свет. За руског уметника, материјализам значи не-
могућност стабилизације било које слике током историјске промене. Не постоји 
метафизички простор који би могао бити уточиште сликама, тј. склониште од ата-
ка деструктивних сила материјалног света. Дакле, уметност мора задесити иста 
судбина као и све друге ствари у материјалном свету. „Њихов заједнички усуд јесу 
изобличавање, разлагање и ишчезнуће у матици материјалних сила и необузданих 
материјалних процеса.”45 Тако, готово сви аванагардни правци – од кубизма до 
супрематизма – представљају изобличење и уништење традиционалне слике, од 
античке Грчке до авангарде. Оно што ће приликом свеукупног материјалног уни-
штења преживети јесте слика уништења. Уништење није у стању да укине слику 
властитог уништења.

42 Grojs, B. (2020) U toku, Beograd: Službeni glasnik, str. 68−69.
43 Амра Латифић скреће пажњу да постмодерни дискурс оспорава авангарду „upravo zbog iluzije 
’poslednjeg stila’ i ’poslednje velike istine’”; Latifić, A. (2009) Paradigme ruske avangardne i postmoderne 
umetnosti, Beograd: Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, str. 99. 
44 Grojs, B. нав. дело, стр. 70−71.
45 Исто, стр. 72−73.
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Према Лиотару [Lyotard], модернистичка уметност јесте типичан израз неси-
гурности, будући да уметници одбацују помоћ уметничких школа које им омо-
гућавају програме, методологије и технике. Лиотар се носи мишљу да уметност 
постоји као манифестација унутрашњег живота уметника, а почетак овог ма-
нифестовања се налази на почетку одстрањивања спољашњег, свих спољашњих 
уметничких конвенција. Одбацивање школе, како би уметник био искренији и чи-
стије изразио себе, за Лиотара јесте један од митова модернизма, „мит према којем 
је авангардна уметност аутентична креација – за разлику од пуког репродуковања 
прошлости – онога што је дато.”46 

За Гројса, супротно Лиотару, од Флобера [Flaubert] и Бодлера [Baudelaire] до 
Фукоа [Foucault] и Делеза [Deleuze], уметност је она која крчи пут, признајући као 
људско оно што се некада сматрало злим. Циљ уметности није инкорпорирање 
и асимилација других у свој свет, већ стварање отклона од властите традиције. 
Њихова солидарност с другим заснива се не на поштовању концепта толеранције, 
већ на употреби стратегије самоискључивања, на „приказивању себе као инфици-
раног и инфективног, као отеловљењу опасног и нетолерантног.”47 

У поређењу с Мондријановим [Mondriaan], Маљевичеве слике су, вели Гројс, 
биле неконструктивне, несавршене. За Маљевича, бити револуционаран уметник 
значи прикључити се свеопштем току, који деструира политички и естетски по-
редак.48 Радикална уметност нема циљ, није телеолошки усмерена. Реч је о потен-
цијално бесконачном процесу, који уметник не жели и не може да приведе крају. 

Ова процесуалност, на коју је још Маљевич указивао, нашла је плодно тло у ко-
нептуалној уметности. По Гројсу, оно што је концептуализам донео било је схвата-
ње да се на уметност више не може гледати као на производњу и излагање посеб-
них предмета. Он је утолико радикланији што унутар својих пракси не признаје 
чак ни редимејд предмете. Ово никако не значи да је концептуална уметност, како 
се обично сматра, постала дематеријализована уметност. Код концептуалиста је 
уметнички предмет по себи изгубио значај, али он место уступа односима који се 
успостављају између: предмета, предмета и бића, и бића међусобно. Ови односи 
могу бити просторни и временски, као што могу бити и логички и политички. 
Ствари, текстови, фото-документи, перформанси, филмови, граде недовршену, 
текућу уметничку појаву, уметничко дело. Суштински, реч је о инсталационој 
уметности која искорачује изван изложбеног простора. 

Њена блискост с филозофијом и теоријом уопште нема легитимишућу функ-
цију. Њен циљ није потврда одређеног погледа на свет, већ утискивање значења 
и комуникација. „Уметност је почела да изриче теоријске судове [...] да формули-
ше етичке и политичке ставове и да приповеда приче”. За Гројса, уметност овде 
не користи језик, већ је сама почела да бива коришћена као језик. Упућивање на 

46 Исто, стр. 78−79.
47 Исто, стр. 80.
48 Исто, стр. 81.
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комуникативну функцију заправо говори о томе да је концептуална уметност 
свесна тога да се налази у току. Или још прецизније, „филозофи ’лингвистичког 
обрта’ омогућили су коришћење концепата, пројеката, идеја и политичких пору-
ка у уметности тиме што су изнели доказе о лингвистичкој природи мишљења 
и материјалној природи језика.”49 Концептуална уметност, једноставно речено, 
укида дихотомију на естетско и ванестетско, удружујући их. Не само концепу-
туална уметност већ сви изрази савремене уметности, превасходно авангардни 
покрети, у подручју рецепције омогућују не само кантовски доживљај „лепог и 
узвишеног” већ се може формирати и антиестетски сентимент, чија је основа ипак 
естетска, доживљај незадовољства, фрустрације, „побуђен неким делом лишеним 
свих квалитета које ’афирмативна’ естетика од њега очекује”. Овој скупини ан-
тиестетских, у основи социјалних, елемената придружују се и утопијске визије, 
које могу представљати идеолошку парадигму радиклане промене, или пак пут 
за преобликовање и прерасподелу чулних података реципијента, које обезбеђују 
могућност уочавања раније неопажених облика, или слушно опажање раније при-
гушених гласова. Подразумева се да реципијент може изразити и немогућност до-
сезања позитивног естетског доживљаја у друштву које се темељи на угњетавању и 
експлоатацији. Коначно, Гројс истиче да се производња и рецепција не могу самом 
уметношћу објаснити, већ су оне суштински подређене социолошком увиду.50

ЗАКЉУЧАК

Заједничка карактеристика двају представљених дела састоји се у снажном 
истицању друштвених особености савремене уметности, у првом реду авангард-
них покрета. Аутори су авангардне покрете сагледали првенствено као изданке 
различитих друштвених околности, с једне стране, а с друге стране показали да 
се авангардни покрети друштву свесно и намерно намећу као израз акумулиране 
друштвене свести посредством уметничке културе. 

Пођолијева мисао предочена у Теорији авангардне уметности је успешно одго-
ворила на питање на који начин авангарда делује као релативно самосталан дру-
штвени актер, издвајајући револуцију укуса, инсистирање на уметничкој инвен-
цији и деконструкцији хабитуса традиционалне уметности као кључне елементе 
друштвеног израза стила, предоченог у лево оријентисаном програму интелекту-
алне елите, док је дело У току Бориса Гројса указало на свеобухватну пенетрант-
ност друштвеног тока у поље савремене уметности, унутар коjeг је управо аван-
гарда озваничила почетак рефлескије о свеукупној продорности тока у уметност 
и живот.

49 Исто, стр. 127−128.
50 Исто, стр. 130.
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AVANT-GARDE ARTS IN SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE:  
RENATO POGIOLLI AND BORIS GROYS

Abstract: The paper deals with the possibilities of perceiving avant-garde arts on the example 
of prominent authors: Renato Poggioli in the book The Theory of the Avant-garde, and Boris 
Groys in the book In the Flow. Both of these works, through which the sociological perspective 
of avant-garde arts is presented, are separated by a historical gap of over fifty years. Poggioli 
focuses on defining the basic socio-cultural features of avant-garde arts, mostly studying it as 
a relatively isolated social phenomenon. He demands that avant-garde arts should be studied 
as a sociological and psychological fact. Groys views avant-garde, and all contemporary art, 
as a product of global socio-economic and cultural-historical assemblies. He starts from the 
idea of material flow as an all-pervading force that affects all actors of social and cultural life. 
Sociological insight is necessary for the complete study of avant-garde. He states that it was 
the avant-garde artists who expressed an awareness of the inevitability of the flow. The aim 
of research is to provide the possibility of sociological consideration of avant-garde art, as a 
way of understanding characteristics of the culture of modern society.

Key words: Renato Poggioli, Boris Groys, avant-garde art, society, culture


