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на ше су је те. ’Па три о ти зам је увек скоп чан са жр тва ма, а шо ви ни зам увек го ди су је ти; 
по то ме ће те их ва зда мо ћи тач но по зна ти и тач но раз ли ко ва ти’“ (102). Ли бе рал ни ин-
ди ви ду а ли зам Ле он Ко јен су че ља ва то та ли тар ним иде о ло ги ја ма, ука зу ју ћи на то да је 
„од ба ци ва ње ли бе рал ног ин ди ви ду а ли зма и на по ли тич ком и на кул тур ном пла ну би ла 
ве о ма ску па за блу да“ (57). 

Књи га У ֳра же њу но воֱ ни је са мо по ку шај да се јед но пре крет нич ко вре ме осве-
тли са ста но ви шта број них тра га ња ко ја су у ње му би ла пред у зе та, не го и зах тев за 
тра же њем но вог при сту па и но вог трет ма на ко ји ово до ба тре ба да до би је у на шој исто-
ри ји књи жев но сти. То ме у при лог иде и ин вер зи ја ко ју ау тор оства ру је, прет по ста вља ју ћи 
оног ма ње по зна тог Бог да на По по ви ћа – есте ти ча ра и те о ре ти ча ра, ко ји је по мно го 
че му био европ ски, По по ви ћу-ан то ло ги ча ру, чи ји је ути цај (ау тор твр ди: без раз ло жно) 
нај ве ћи. Уо ча ва ју ћи не склад из ме ђу есте тич ких ста но ви шта овог те о ре ти ча ра и прин-
ци па на ко ји ма по чи ва ње го ва чу ве на ан то ло ги ја, Ле он Ко јен за кљу чу је да је основ ни 
раз лог По по ви ће вог про ма ша ја по јед но ста вље но схва та ње ево лу ци је срп ског пе сни штва. 
Под ле жу ћи пред ра су ди о рав но мер ном раз во ју, По по вић је ан то ло ги ју по де лио хро но-
ло шки, на три де ла, при бе га ва ју ћи и ана хро ни зму да би по е зи ју укло пио у та кву, ве штач-
ку по де лу и од бра нио по гре шну, го то во те нов ску иде ју о „не пре кид но сти и пра вил но сти 
раз во ја“ срп ске по е зи је (200).

На ша кул ту ра се у још јед ном сми слу мо же окре ну ти овом раз до бљу као узор ном. 
У Ср би ји већ на кон Пр вог свет ско га ра та ко лек ти ви зам сме њу је ин ди ви ду а ли стич ко 
на че ло; и дан-да нас, у тзв. пост ко му ни стич ком вре ме ну, сло бод но при хва та ње мо рал них 
иде а ла под ре ђе но је услу жно сти иде о ло ги ји и кон фор ми зму. Иде ал сло бо де ду ха и са-
мо у ֲ ра ве са ве сֳи, ка кав је – твр ди ау тор – по сто јао не по сред но пред Пр ви свет ски рат, 
а ко ји је из ра зио Скер лић (40), ни ка да се у том об ли ку ви ше ни је вас по ста вио у срп ској 
кул ту ри, што упо зо ра ва и на из гу бље ну исто риј ску шан су за ства ра њем сна жне др жа ве, 
у оном сми слу ко ји је тој син таг ми при пи си вао Сло бо дан Јо ва но вић: „пра ва сна га јед не 
др жа ве <…> ле жи <…> у мо рал ној и ум ној сна зи ње них по да ни ка“ (56). 

Те шко је ре ћи да ли нај но ви ју Ко је но ву књи гу за ни мљи ви јом чи ни ау то ров дру-
га чи ји по глед на про бле ме ко је осве тља ва, оства ре на ком по зи ци ја или пак чи ње ни ца да 
је У ֳра же њу но воֱ – при мер ви со ке пи сме но сти, у ко јој се ја сно ћа ми сли огле да у 
пре ци зно сти је зи ка – ли ше на би ло ка кве оп ште тврд ње и не из ди фе рен ци ра но сти. У 
ֳра же њу но воֱ, не сум њи во, има вред ност уџ бе ни ка и би ће не за о би ла зна за сту ден те 
срп ске књи жев но сти, ко ли ко и иза зов на за њи хо ве про фе со ре ко ји др же до озбиљ ног 
од но са пре ма чи ње ни ца ма.
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На Же нев ском уни вер зи те ту је у апри лу 2013. го ди не одр жа на ме ђу на род на на уч-
на кон фе рен ци ја по све ће на сто го ди шњи ци ру ског фу ту ри зма и ма ни фе ста „Реч као 
та ква“. Ра до ви из ло же ни на овој кон фе рен ци ји об ја вље ни су 2015. го ди не у збор ни ку 
„1913: реч као ֳ а ква: ју би лар на ֱ о ди на ру скоֱ фу ֳ у ри зма“, ко ји су при ре ди ли Жан-Фи-
лип Жа кар и Аник Мо рар. 

Збор ник по чи ње пред го во ром Жа на-Фи ли па Жа ка ра у ко ме је из нет де та љан пре-
глед нај ва жни јих де ша ва ња у 1913. го ди ни у мно гим сфе ра ма људ ске де лат но сти, по чев 
од умет но сти, пре ко по ли ти ке, па до на уч них от кри ћа. Сле де фак си ми ли „Де кла ра ци је 
ре чи као та кве“ и ма ни фе ста „Реч као та ква“, а по том 38 чла на ка, по де ље них у че ти ри 



те мат ске це ли не под на зи ви ма „Осло бо ђе на реч“, „Исто риј ски за ум у кон тек сту: 1913. 
и да ље“, „Умет ност као та ква“ и „Око и по сле све га“.

Пр ву те мат ску це ли ну чи ни де сет тек сто ва, а отва ра је Жан-Клод Лан (Ли он) чу-
ве ним сло га ном „Реч као та ква“ ко ји је ујед но и на слов ње го вог ра да. Лан на во ди ка кве 
су све ути ца је на по е зи ју из вр ши ли прин ци пи из ло же ни у ма ни фе сти ма, те о риј ским 
ра до ви ма и „уста ви ма“ ли те рар них гру па, у овом кон тек сту кон крет но есте ти ка „са мо-
ви те ре чи“ или „ре чи као та кве“ гру пе „Ги ле ја“, по зна ти је под на зи вом „ку бо фу ту ри-
стич ка шко ла бу дућ ња на“. 

По том сле ди чла нак Ни не Гур ја но ве (Чи ка го) „Рад за у ма“, у ко ме ау тор ка об ја-
шња ва ода кле реч за ум у те о ри ји и прак си ру ског фу ту ри зма. На ово се ло гич но на до-
ве зу је текст Је ка те ри не Бо брин ске (Мо сква) „За ум ни је зик, бес пред мет ност и ‘ис ку ство 
ма се’“, у ко ме се ана ли зи ра за ум ни је зик у кон тек сту оних со ци јал них и на уч них ми то-
ло ги ја ко је су на по чет ку ХХ ве ка ути ца ле на фор ми ра ње бес пред мет не умет но сти.

Оге А. Хан зен-Ле ве (Мин хен/Беч ) ау тор је ра да „У по чет ку бе ше реч... Је зич ко 
ми шље ње из ме ђу оно ма то по е ти ке и име но сла вља“, у ко ме из но си сво ја за па жа ња о ру-
ском ло го цен три зму из ме ђу сим бо ли зма и аван гар де. Ле о нид Ге лер (Ло за на/Па риз) се 
у члан ку „Те ло и реч, пар ко ји ска че. За па жа ња о уто пи ји еро са, ли бер ти на жа, фу ту ри-
зма“ ба ви пи та њи ма ерот ске уто пи је, ден ди змом и ли бер ти на жом у ру ском фу ту ри зму.

„О па лимп се сту за ум не ре чи“ рад је Ири не Сах но (Мо сква) по све ћен ана ло ги ја ма 
из ме ђу тех но ло ги је па лимп се ста и за ум не ре чи, као и ал го рит му ин тер тек сту ал них 
ве за и пре се ка пра тек ста и за ум не ре чи. Из ове пер пек ти ве су по том осве тље ни ра до ви 
П. Фло рен ског, С. Бул га ко ва, В. Хлеб њи ко ва и А. Кру чо ни ха. 

Ро налд Врун (Лос Ан ђе лес) у члан ку под на зи вом „Ар ха и зам и фу ту ри зам: за па-
жа ња на те му (Ка мен ски, Кру чо них, Хлеб њи ков)“ ука зу је на при су ство ства ра лач ке 
сим би о зе древ ног и са вре ме ног у по е зи ји В. Ка мен ског и А. Кру чо ни ха, тј. ка ко се ор-
то граф ски ра ди ка ли зам ста па са ор то граф ским кон зер ва ти змом уну тар тек ста. То по-
твр ђу ју и илу стра ци је Н. Гон ча ро ве на по е зи ју Кру чо ни ха, на ко ји ма се за па жа ју фу ту-
ри стич ки об ли ци ко ји склад но ко ре ли ра ју са тра ди ци о нал ном тех ни ком ико но пи са ња. 
Чла нак се за вр ша ва кон ста та ци јом да су дра ме Хлеб њи ко ва нај о чи глед ни ји при ме ри 
фу ту ри стич ког ар ха и зма.

Ју ли ја По до ро га (Же не ва) у ра ду „О пи та њу по е ти зма за у ма: ис ку ство је зи ка Ве-
ли ми ра Хлеб њи ко ва“ тај је зик опи су је као ма те ри јал ну си лу, „ожи ве лу“ за хва љу ју ћи 
ње го вом уче шћу у про це су ства ра ња но вих ре чи, ко је у се би са др же је дин ство зву ко ва 
и зна че ња. Хлеб њи ко вље вом по ет ском је зи ку по све ћен је и текст Љу бе Јур ген сон „Хлеб-
њи ков – оче ви дац: ства ра ње ми то-до ку мен та“, у ко ме ау тор ка за сту па став да про у ча-
ва ње по зи ци је Хлеб њи ко ва-све до ка мо же до при не ти по и ма њу сли ке ма сов ног на си ља 
у ли те ра ту ри и да ва њу сми сла про бле му ре фе рент но сти.

У тек сту „Ко ме је упу ће на ‘реч као та ква’? О јед ном не по зна том ру ко пи су Да ни ла 
Хар мса“ Жан-Фи лип Жа кар (Же не ва) за кљу чу је да су две основ не ка рак те ри сти ке пе-
снич ке ре во лу ци је ру ских фу ту ри ста уки да ње ми ме тич ке функ ци је ре чи и уки да ње 
хо ри зон тал не по ве за но сти ре чи с дру гим ре чи ма и ро ђе ње „вер ти кал не ре чи“. Жа кар је 
у овај рад увр стио и сво је хва ле вред не на по ре на де ши фро ва њу јед не стра ни це Хар мсо вог 
ру ко пи са ко ја се чу ва у Же не ви, у ко ме Хармс на сто ји да с Бо гом „уса гла си“ спе ци фич-
ну азбу ку ко ја би пред ста вља ла пи шчев „ка нал ди рект не ко му ни ка ци је“ са Све ви шњим.

Дру га те мат ска це ли на се са сто ји од де вет ра до ва, а за по чи ње тек стом „Умор Ру-
си је и сим бо ли зма“ Жор жа Ни ва (Же не ва). Ау тор на при ме ри ма Алек сан дра Бло ка и 
Ан дре ја Бе лог за па жа да је у го ди на ма ко је пред ста вља ју пре лу ди јум за по ја ву „ре чи 
као та кве“ до шло до кри зе ру ског сим бо ли зма, али и са ме Ру ске им пе ри је. Ни ва ову 
по ја ву по ку ша ва да об ја сни освр том на ши ри кон текст исто ри је ру ске кул ту ре, ис ти ца-
њем у пр ви план смр ти Ла ва Тол сто ја 1910. го ди не и оп ште апа ти је ко ја је за хва ти ла 
др жа ву и дру штво у том пе ри о ду. 

На текст Жор жа Ни ва се те мат ски и хро но ло шки склад но на до ве зу је рад Мо ни ке 
Спи вак (Мо сква) „Ан дреј Бе ли 1913. го ди не: у по тра зи за ал тер на ти вом ре чи“, у ко ме 
су на ве де ни раз ло зи због ко јих се зна ме ни та 1913. мо же сма тра ти нај ва жни јом го ди ном 
за ства ра лач ки опус овог пи сца. Осим ова два ра да, круг тек сто ва ко ји до при но се про-
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у ча ва њу исто ри је ру ског фу ту ри зма упот пу њу ју „Ак ме и зам vs. фу ту ри зам 1913. го ди не 
(на ма те ри ја лу ру ске штам пе)“ Оле га Лек ма но ва (Мо сква), „Вик тор Шклов ски 1913. 
го ди не“ Алек сан дра Га лу шки на (Мо сква) и „Пла ме не ре чи пе сни ка-ко ва ча Ма ја ков ског“ 
Аник Мо рар (Же не ва). Игор Ло шчи лов (Но во си бирск) у сту ди ји „Пе тар По тјом кин и 
фу ту ри сти: при вла че ње и од би ја ње“ ука зу је на ути цај По тјом ки но ве по е зи је на фу ту-
ри сте, у пр вом пла ну Хлеб њи ко ва и Ма ја ков ског. 

Та тја на Ни кољ ска (Санкт Пе тер бург) рад „Ту ђа реч у ком па ни ји ‘41 сте пен’. За па-
жа ња о те ми“ по чи ње ма ни фе стом И. Те рен тје ва „17 бе сми сле них тврд њи“ у ко ме се 
про па ги ра ме тод при зна ва ња ту ђе ре чи. Ау тор ка ука зу је на ко ри шће ње гру зин ских 
ре чи и од њих на ста лих нео ло ги за ма у сти хо ви ма на ру ском је зи ку Те рен тје ва, Кру чо-
ни ха, као и у ства ра ла штву Зда ње ви ча.

Та тја на Дви ња ти на (Санкт Пе тер бург) у члан ку „Ме та мор фо зе аван гард не све сти 
у со вјет ској ствар но сти 1920-1930-их го ди на (слу чај А. В. Ту фа но ва)“ от кри ва де та ље из 
би о гра фи је и ства ра ла штва Алек сан дра Ту фа но ва на осно ву ра ни је не по зна тих ар хив ских 
из во ра. „Не штам па на збир ка сти хо ва К. Олим по ва ‘Ти’: о екс пе ри мен ти ма с ау тор ском 
сло ве сном ма ском у по зној аван гар ди“ рад је Алек сан дра Ко брин ског (Санкт Пе тер бург) 
у ко ме је реч о по ме ну тој збир ци, по хра ње ној у Ру ском др жав ном ар хи ву књи жев но сти 
и умет но сти у Мо скви. 

Тре ћу те мат ску це ли ну збор ни ка чи ни осам ра до ва по све ће них ли ков ној умет но-
сти. Сту ди ја под на сло вом „Сли ка као та ква: сли кар ство / гра фи ка ру ског ку бо фу ту ри-
зма и зна ко ви пред пи сме но сти“ На та ли је Злид ње ве (Мо сква) пред ста вља по ку шај да се 
кроз кон крет не при ме ре ру ских аван гард них сли ка ра по ка же обра ћа ње фу ту ри стич ке 
сли ко ви то сти древ ној кул ту ри. 

Бри гит Обер ма јер у ра ду „‘Ка ко је ура ђе но’ vs. ‘Ка да је ура ђе но’: 1913. го ди на као 
да то ва ње у есте ти ци“ на при ме ри ма ства ра ла штва М. Ди ша на и К. Ма ле ви ча и зна ме-
ни те 1913. го ди не са гле да ва на ко ји на чин фак тор вре ме на игра уло гу у умет но сти и 
есте ти ци ХХ ве ка. Ан дреј Ро со ма хин (Санкт Пе тер бург) у члан ку „О ико но гра фи ји 
ру ске аван гар де: его-ку бо-лу че-ма га ро-реп ни фу ту ри сти“ из ла же ка ко и на ко ји на чин 
су фу ту ри сти при ка зи ва ни кроз при зму па ро ди ја и ка ри ка ту ра у по је ди ним ру ским ча-
со пи си ма и но ви на ма. „Да вид Ка ка бад зе и не раз ре ше на сеп ти ма“ рад је Џо на Е. Бол та 
(Лос Ан ђе лес) у ко ме је ис так ну то пи та ње сеп ти ме ко ја се про те же кроз це ло куп но 
ства ра ла штво овог гру зин ског сли ка ра и те о ре ти ча ра. 

То маш Гланц (Бер лин-Праг) ра дом „‘Ован’, ри би це и ка вез за ка на рин це че шке 
(не)фу ту рист ки ње Ру же не Зат ко ве“ на сто ји да отрг не од за бо ра ва до не дав но го то во пот-
пу но за не ма ре но ства ра ла штво сли кар ке и скулп тор ке Зат ко ве, ко ју су ве о ма це ни ла и 
с ко јом су се го ди на ма до пи си ва ла не ка од во де ћих име на аван гар де, по пут Ма ри не ти-
ја, Ла ри о но ва и Гон ча ро ве. Гланц у де ли ма Зат ко ве про на ла зи еле мен те фу ту ри зма, 
ко га је она за пра во сма тра ла оно вре ме ним „мејнстри мом“, од но сно схе ма тич ним огра-
ни ча ва ју ћим фак то ром за умет нич ки из раз.

Ве ра Тер јо хи на (Мо сква) текст „Те а тар ‘Бу дућ њак’: два пу та ру ског фу ту ри зма“, 
по све ћен пр вом у све ту фу ту ри стич ком по зо ри шту у ко ме је ра на ру ска аван гар да до-
сти гла свој вру нац, гра ди око тра ге ди је Вла ди мир Ма ја ков ски, из ве де не у „Бу дућ ња ку“ 
1913. го ди не. Ау тор ка на при ме ру сцен ског екс пе ри мен та у „Бу дућ ња ку“ та ко ђе ана ли-
зи ра две ва жне тен ден ци је при сут не у ру ском фу ту ри зму тог пе ри о да – екс пре си о ни-
стич ку (нео ро ман ти чар ску), очи глед ну упра во у тра ге ди ји Вла ди мир Ма ја ков ски и тран-
смен тал ну (за ум ну), ка рак те ри стич ну за опе ру Кру чо ни ха По бе да над Сун цем.

Ол га Бу ре њи на-Пе тро ва (Ци рих) је рад „Фу ту ри зам и ‘фак ту ра’ три ка“ по све ти ла 
умет нич кој ди мен зи ји цир ку са, за ко ји је Шклов ски твр дио да му за ис ка зи ва ње „ни је 
по треб на ле по та“, што се мо же до ве сти у ве зу с те зом Ја коб со на о „ого ље ној фор ми“ 
цир ку са, чи јој ау то ном ној фак ту ри ни је по треб но ни ка кво оправ да ње. У збор ни ку је 
да то и не ко ли ко ка рак те ри стич них сли ка и пла ка та за цир кус, по зо ри шне пред ста ве и 
филм, ко је ау тор ка ана ли зи ра ка ко би илу стро ва ла и пот кре пи ла за кључ ке у ра ду.

„Син кре тич ко“ је дин ство ре чи, пе ва ња и пље ска, при сут но у ан тич ком те а тру, а 
за тим и фол кло ру – на род ној кул ту ри, те с њи ма по ве зан сло бод ни плес, те ма су ра да 
„Пе ва ње, пље сак, плес: шта је био плес за фу ту ри сте?“ Ири не Си рот ки не (Мо сква). Као 
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из ра зи ти при мер сло бод ног пле са на ве де ни су на сту пи Иси до ре Дан кан, ко ја је већ на 
са мом по чет ку ка ри је ре 1903. го ди не фор му ли са ла соп стве ни „фу ту ри стич ки“ ма ни фест 
„Плес бу дућ но сти“. Био је то, ме ђу тим, по вра так ко ре ни ма ове умет но сти, за сно ван на 
опо на ша њу при ро де и осло ба ђа њу те ла од свих та буа.

По след ња те мат ска це ли на за по чи ње члан ком Иље Ку ку ја (Мин хен) „‘Ко ме фу-
ту ри зам?’ Те о ри ја и прак са аван гар де на стра ни ца ма но ви на Умеֳ носֳ ко му не“, по све-
ће ним пе тро град ском не дељ ни ку ко ји је из ла зио са мо од де цем бра 1918. до апри ла 1919. 
го ди не, али је и за та ко крат ко вре ме ус пео да се на мет не као је дан од во де ћих гла си ла 
ра ди кал не „ле ви чар ске“ умет но сти. То ме је до при не ла и чи ње ни ца да су сво је тек сто ве 
на стра ни ца ма овог ли ста об ја вљи ва ли Ма ја ков ски, Ма ље вич, Пу њи и Шклов ски, као 
и да су се ме ђу са рад ни ке мо гли убро ја ти Пу њин, Брик и Ку шнер, ко ји је у два на е стом 
бро ју и по ста вио пи та ње „Ко ме фу ту ри зам?“.

„Кон струк ти ви стич ки прин ци пи у по е зи ји Ива на Ак сјо но ва“ на слов је члан ка 
Кор не ли је Ичин (Бе о град) у ко ме се на при ме ри ма збир ки Сум њи ва на че ла и Ај фе ли, 
об ја шња ва ка ко су кон струк ти ви стич ко-ар хи тек тон ски прин ци пи ути ца ли на фак ту ру 
сти ха у Ак сјо но вље вој по е зи ји. Ау тор ка као ва жан под сти цај за кон струк ти ви стич ку 
ре а ли за ци ју Ак сјо но ва ис ти че ње го ву са рад њу са сли кар ком А. Екс тер.

Ханс Гин тер (Би ле фелд) у члан ку „Ан дреј Пла то нов и есте ти ка ЛЕ Фа“ де таљ но 
об ја шња ва од нос умет ни ка и гру пе, ба ве ћи се по ле ми ком Шклов ски-Пла то нов. Гин тер 
да је од го во ре на пи та ња на ко ји на чин се Пла то нов при кло нио „ле фов ској“ кон цеп ци ји 
и у ком прав цу се ка сни је уда љио од ње. 

„О јед ној лич но сти из сен ке ру ског Бер ли на (о исто ри ји ча со пи са Пред меֳ)“ те ма 
је ра да Је ле не Обат њи не (Санкт Пе тер бург) у ко ме ау тор ка при ка зу је исто ри ју на стан ка 
по ме ну тог ча со пи са, освр ћу ћи се на пре пи ску Шреј де ра и Ре ми зо ва, на осно ву ко је се 
мо же ре кон стру и са ти је дан сег мент ли те рар не де лат но сти ру ске ди ја спо ре с по чет ка 
1920-их го ди на.

У ра ду „Аван ту ри стич ки мо дел у ин тер пре та ци ји фу ту ри ста (ро ман В. В. Ка мен-
ског 27 до жи вља ја Хор ֳ а Џој са)“ Дми триј Ни ко ла јев (Мо сква) об ја шња ва да је ово 
де ло фор мал но пред ста вља ло од го вор на Бу ха ри нов по зив да се у со вјет ској аван ту ри-
стич кој ли те ра ту ри ство ри лик „ко му ни стич ког Пин кер то на“, али да су штин ски у ње му 
не ма го то во ни че га што се мо же на зва ти ко му ни стич ким. Ни ко ла јев то до во ди у ве зу с 
чи ње ни цом да у ро ма ну не ма освр та на со ци јал не кон флик те, те да су со ци јал ни мо ти-
ви, и то тек у тра го ви ма, при сут ни са мо у пр вој гла ви.

Жу жа Хе те њи (Бу дим пе шта) је рад „По глед и обра сци про зе – два ти па ин тер пре-
та ци је у се ман ти за ци ји сло ва и уча у ре ни ана гра ми: На бо ков и ње го ви прет ход ни ци“ 
по све ти ла ана ли зи слич но сти и раз ли ка у де ли ма На бо ко ва с јед не, и ру ских фу ту ри ста 
и европ ске аван гар де, с дру ге стра не.

Та тја на Ци вјан (Мо сква) је у члан ку „По ет ски кли шеи Хֳео бих да бу дем, ако бих 
био, за ֵ ֳо ни сам..., њи хо ве ва ри ја ци је и ту ма че ња у пе сми А. Ве ден ског Жао ми је ֵ ֳо 
ни сам звер... (‘Те пих-Хор тен зи ја’)“ де таљ но са гле да ла и об ја сни ла фол клор не мо ти ве и 
дру ге кли шее, скри ве не ис под ко пре не обе ру ит ске по е ти ке, у овим сти хо ви ма Ве ден ског.

Текст „‘Ево у че му је ствар’: о од су ству Ка зи ми ра Ма ље ви ча у сти хо ви ма Да ни ла 
Хар мса По во дом смр ֳ и Ка зи ми ра Ма ље ви ча“ Дми триј То ка рев (Санкт Пе тер бург) је 
по све тио сти хо ви ма ко је је Хармс про чи тао на ко ме мо ра ци ји Ма ље ви чу у ње го вом ста-
ну, при че му је сли ко ви то до ка зао да је ори ги нал ни текст нај ве ро ват ни је био по све ћен 
Ни ко ла ју Олеј њи ко ву, а да је Хармс про ме нио адре са та по сле ве сти о смр ти сли ка ра.

Осно ву члан ка Те тја не Огар ко ве (Ки јев) „‘Реч као та ква’ ру ског фу ту ри зма и ‘лир-
ски еспе ран то’ Ан ри ја Ми шоа“ чи ни на сто ја ње ау тор ке да осве тли ства ра ла штво овог 
фран цу ског пи сца, не до вољ но про у ча ва ног у Ру си ји, с по себ ним освр том на ана ло ги је 
у ње го вим де ли ма с тек сто ви ма Хар мса и Хлеб њи ко ва.

Ва ле риј Са жин (Санкт Пе тер бург) је чла нак „Алек сан дар Кон дра тов – за ка сне ли 
со вјет ски фу ту ри ста“ за сно вао на бо га тој ар хив ској гра ђи од око 1300 тек сто ва из за о-
став шти не Кон дра то ва, ко ја се чу ва у Ру ко пи сном оде ље њу Ру ске на ци о нал не би бли о-
те ке. За сно ван на хро но ло шком прин ци пу, текст пред ста вља спој би о гра фи је и ана ли зе 
ства ра ла штва Кон дра то ва, да тих у исто риј ској и по ли тич ко-иде о ло шкој пер спек ти ви.
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Пе тар Ка зар нов ски (Санкт Пе тер бург) у ра ду „Стра те ги ја исто риј ске аван гар де у 
по е зи ји В. Ер ла“ ука зу је на чи ње ни цу да је овај пе сник по чео да пи ше сти хо ве рав но 
по ла ве ка по сле пу бли ко ва ња ма ни фе ста „Реч као та ква“, и то упра во под ути ца јем 
Хлеб њи ко ва и Кру чо ни ха. Та ко ђе, Ка зар нов ски уо ча ва и ука зу је на од је ке тек сто ва Хар-
мса и Ве ден ског у сти хо ви ма Ер ла.

Ра зно вр сност и бо гат ство са др жи не, као и чи ње ни ца да је око се бе оку пио во де ће 
по зна ва о це ру ске аван гар де у свим ње ним по јав ним об ли ци ма, пред во ђе не „Ње го вом 
све тло шћу“ Жа ном-Фи ли пом Жа ка ром, ко га су ко ле ге та ко име но ва ле не би ли се, на 
ду хо вит на чин, ис та као ње гов из ван ред ни до при нос про у ча ва њу аван гар де, до вољ ни су 
да се овај збор ник пре по ру чи чи та лач кој пу бли ци.

Та ма ра Жељ ски
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Фи ло ло шки фа кул тет
Ка те дра за сла ви сти ку

ste ket04@gmail.com
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«Я ПРОСТО ХУДОЖНИК, АРТИСТ, ВЕРНЕЕ, ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ» (ПРИГОВ) 
(Шаповал Сергей (сост.). Д. А. Приֱов. Двадцаֳь один разֱовор и  

одно дружеское ֲослание. М.: НЛО, 2014. 264 стр.)

Самого Пригова можно было сравнить
с таким вот мифологическим животным, 

имеющим со всех сторон глаза, уши, язык, руки –
эдакий постмодернистcкий человек-оркестр.

Евֱений Добренко

Дмитрия Александровича однажды спросили, может ли он сказать, когда он стал 
поэтом, на что он ответил: «Стать поэтом весьма неопределенное понятие. Непонятно, 
когда становишься поэтом. Первое стихотворение я написал в 21 год в 61-ом году, что 
несвойственно поэтам, а, можно сказать, более характерно для некоторых художников. 
Первые стихи были в определенном компоте из пастернако-, мандельштамо-, ахматово-, 
заболотско-, цветаевского стиля».

Почти семь лет после смерти Пригова вышла в свет книга Двадцаֳь один разֱовор 
и одно дружеское ֲослание в издательстве «Новое литературное обозрение». Сборник 
представляет сборку материалов: девять интервью разных лет составителя сборника с 
самим Приговым, размышления друзей-коллег о творчестве и феномене Пригова в куль-
туре, среди которых Михаил Берг, Марк Липовецкий, Лев Рубинштейн, Михаил Ям-
польский, Тимур Кибиров, Евгений Добренко, Андрей Зорин, Владимир Мартынов, 
Виктор Мизиано, Глеб Морев, Евгений Попов, Андрей Ерофеев. Книгу обрамляет «дру-
жеское послание погибшему всерьез Дмитрию Александровичу Пригову» художника 
Гриши Брускина, напоминающее записки, мимолетные воспоминания, наполненные 
теплым чувством к Дмитрию Александровичу.

Концептуализм в понятии Пригова создает некие объекты, пытается создать про-
цедуру измерения и испытания на прочность, когда материальность объекта не очень 
важна. Тут существенен момент, когда объект из обыденной жизни ставят в музей, где 
человек его увидит. Крайне важно желание увидеть объект, и эта перенесенная вещь 
становится артефактом. В концептуальном искусстве произведение уже не вещь, а жест 
– жест перенесения обыденного объекта в музей.

Большое место отведено создателю произведения. Если один и тот же текст печа-
тается в журнале, он воспринимается как литература, если вы его вешаете на стену, на 
рамки, – это произведение изобразительного искусства; используете в перформансе – это 


