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наше сујете. ’Пат риотизам је увек скопчан са жртвама, а шовинизам увек годи сујети;
по томе ћете их вазда моћ и тачно познати и тачно разликовати’“ (102). Либерални ин
дивид уа лизам Леон Којен сучељава тоталитарним идеологијама, указујућ и на то да је
„одбацивање либералног индивид уа лизма и на политичком и на култ урном план у била
веома скупа заблуда“ (57).
Књига У ֳражењу новоֱ није само пок ушај да се једно прек ретничко време осве
тли са становиш та бројн их трагања која су у њем у била преду зета, нег о и захт ев за
тражењем новог приступа и новог третмана који ово доба треба да добије у нашој исто
рији књижевности. Томе у прилог иде и инверзија коју аутор остварује, претпостављајући
оног мање познатог Богдана Поповића – естет ичара и теорет ичара, који је по много
чем у био европски, Поповићу-антологичару, чији је утицај (аутор тврди: безразлож но)
највећ и. Уочавајућ и несклад између естетичк их становишта овог теоретичара и прин
ципа на којима почива његова чувена антологија, Леон Којен зак ључ ује да је основни
разлог Поповићевог промашаја поједностављено схватање еволуције српског песништва.
Подлеж ућ и предрасуди о равномерном развоју, Поповић је антологију поделио хроно
лошки, на три дела, прибегавајући и анахронизму да би поезију уклопио у такву, вештач
ку подел у и одбранио пог решну, готово теновску идеју о „непрекидности и правилности
развоја“ српске поезије (200).
Наша култ ура се у још једном смислу може окрен ути овом раздобљу као узорном.
У Србији већ након Првог светскога рата колект ивизам смењује инд ивид уа л истичко
начело; и дан-данас, у тзв. посткомунистичком времену, слободно прихватање моралних
идеа ла подређено је услуж ности идеологији и конформизму. Идеа л слободе духа и са
моуֲраве савесֳи, какав је – тврди аутор – постојао непосредно пред Први светски рат,
а који је изразио Скерлић (40), никада се у том облик у више није васпоставио у српској
култ ури, што упозорава и на изг убљен у историјску шансу за стварањем снажне државе,
у оном смислу који је тој синтагми приписивао Слободан Јовановић: „права снага једне
државе <…> леж и <…> у моралној и умној снази њених поданика“ (56).
Тешко је рећ и да ли најновију Којенову књиг у заним љивијом чини ауторов дру
гачији поглед на проблеме које осветљава, остварена композиција или пак чињеница да
је У ֳражењу новоֱ – пример високе писменос ти, у којој се јасноћа мисли огледа у
прец износ ти језика – лишена било как ве опш те тврдње и неизд иференц иранос ти. У
ֳражењу новоֱ, несумњиво, има вредност уџбеника и биће незаобилазна за студенте
српске књижевности, кол ико и изазовна за њихове професоре који држе до озбиљног
односа према чињеницама.
Јасмина Ахмеֳаֱић
Инстит ут за српску култ уру Приштина – Лепосавић
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UDC 821.161.1-1.09”191/193”

Жан-Филипп Жаккар, Анник Морар (ред.). 1913: слово какъ ֳаковое:
к юбилейному ֱоду русскоֱо фуֳуризма. Санкт-Петербург:
Изд-во Европейского университета, 2015. – 525 с.
На Женевском универзитет у је у април у 2013. године одржана међународна нау ч
на конференц ија посвећена стог од иш њиц и руског фут уризма и ман ифес та „Реч као
так ва“. Радови изложен и на овој конференц ији објављен и су 2015. год ине у зборн ик у
„1913: реч као ֳаква: јубиларна ֱодина рускоֱ фуֳуризма“, који су приредили Жан-Фи
лип Жакар и Аник Морар.
Зборник почиње предговором Жана-Филипа Жакара у коме је изнет детаљан пре
глед најваж нијих дешавања у 1913. години у многим сферама људске делатности, почев
од уметности, преко политике, па до нау чних отк рића. Следе факсимили „Дек ларације
речи као так ве“ и манифеста „Реч као так ва“, а потом 38 чланака, подељених у четири
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тематске целине под називима „Ослобођена реч“, „Историјски зау м у контексту: 1913.
и даље“, „Уметност као так ва“ и „Око и после свега“.
Прву тематску целин у чини десет текстова, а отвара је Жан-Клод Лан (Лион) чу
веним слоганом „Реч као так ва“ који је уједно и наслов његовог рада. Лан наводи как ве
су све утицаје на поезију изврш ил и принц ип и изложен и у ман ифестима, теоријским
радовима и „уставима“ литерарних група, у овом контексту конк ретно естетика „само
вите речи“ или „речи као так ве“ групе „Гилеја“, познатије под називом „кубофут ури
стичка школа буд ућњана“.
Потом следи чланак Нине Гурјанове (Чикаго) „Рад зау ма“, у коме ауторка обја
шњава одак ле реч зау м у теорији и пракси руског фут уризма. На ово се логично надо
везује текст Јекатерине Бобринске (Москва) „Зау мни језик, бесп редметност и ‘иск уство
масе’“, у коме се анализира зау мни језик у контексту оних социјалних и нау чних мито
логија које су на почетк у ХХ века утицале на формирање бесп редметне уметности.
Оге А. Ханзен-Леве (Минхен/Беч) аутор је рада „У почетк у беше реч... Језичко
миш љење између ономатопоетике и именославља“, у коме износи своја запажања о ру
ском логоцент ризму између симболизма и авангарде. Леонид Гелер (Лозана/Париз) се
у чланк у „Тело и реч, пар који скаче. Запажања о утопији ероса, либертинажа, фут ури
зма“ бави питањима еротске утопије, дендизмом и либертинажом у руском фут уризму.
„О палимпсесту зау мне речи“ рад је Ирине Сахно (Москва) посвећен аналогијама
између технолог ије пал импсес та и зау мне реч и, као и алгоритм у интертекс туа лн их
веза и пресека пратекста и зау мне речи. Из ове перпективе су потом осветљени радови
П. Флоренског, С. Булгакова, В. Хлебњикова и А. Кручониха.
Роналд Врун (Лос Анђелес) у чланк у под називом „Архаизам и фут уризам: запа
жања на тем у (Каменски, Кручон их, Хлебњиков)“ указује на присуство стваралачке
симбиозе древног и савременог у поезији В. Каменског и А. Кручониха, тј. како се ор
тог рафски радикализам стапа са ортог рафским конзерватизмом унутар текста. То по
тврђују и илустрације Н. Гончарове на поезију Кручониха, на којима се запажају фут у
ристичк и облици који складно корелирају са традиционалном техником иконописања.
Чланак се завршава констатац ијом да су драме Хлебњикова најоч игледн ији примери
фут уристичког архаизма.
Јулија Подорога (Женева) у рад у „О питању пое тизма зау ма: иск уство језика Ве
лимира Хлебњикова“ тај језик описује као материјалн у сил у, „оживел у“ зах ваљујућ и
његовом учеш ћу у процесу стварања нових речи, које у себи сад рже јединство звукова
и значења. Хлебњиковљевом поетском језику посвећен је и текст Љубе Јургенсон „Хлеб
њиков – очевидац: стварање мито-док умента“, у коме ауторка заступа став да проу ча
вање позиције Хлебњикова-сведока може доп ринети поимању слике масовног насиља
у литерат ури и давању смисла проблем у референтности.
У тексту „Коме је упућена ‘реч као так ва’? О једном непознатом рукопису Данила
Хармса“ Жан-Филип Жакар (Женева) зак ључ ује да су две основне карактеристике пе
сничке револ уц ије руских фут уриста укидање мимет ичке функц ије реч и и укидање
хоризонталне повезаности речи с другим речима и рођење „вертикалне речи“. Жакар је
у овај рад уврстио и своје хвале вредне напоре на дешифровању једне странице Хармсовог
рукописа која се чува у Женеви, у коме Хармс настоји да с Богом „усагласи“ специфич
ну азбуку која би представљала пишчев „канал директне комуникације“ са Свевишњим.
Друга тематска целина се састоји од девет радова, а започиње текстом „Умор Ру
сије и симбол изма“ Жоржа Нива (Женева). Аутор на примерима Александ ра Блока и
Анд реја Белог запажа да је у годинама које представљају прел удијум за појаву „речи
као так ве“ дош ло до кризе руског симбол изма, али и саме Руске империје. Нива ову
појаву пок ушава да објасни освртом на шири контекст историје руске култ уре, истица
њем у први план смрт и Лава Толстоја 1910. год ине и опш те апат ије која је зах ват ила
државу и друштво у том период у.
На текст Жоржа Нива се тематски и хронолошки складно надовезује рад Монике
Спивак (Москва) „Анд реј Бели 1913. године: у пот рази за алтернативом речи“, у коме
су наведени разлози због којих се знаменита 1913. може смат рати најваж нијом годином
за стваралачк и опус овог писца. Осим ова два рада, круг текстова који доп риносе про
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учавању историје руског фут уризма употп уњују „Акмеизам vs. фут уризам 1913. године
(на мат еријал у руске штампе)“ Олега Лекманова (Москва), „Виктор Шкловски 1913.
године“ Александра Галушкина (Москва) и „Пламене речи песника-ковача Мајаковског“
Аник Морар (Женева). Игор Лош чилов (Новосибирск) у студији „Петар Потјомк ин и
фут уристи: привлачење и одбијање“ указује на утицај Потјомк инове поезије на фут у
ристе, у првом план у Хлебњикова и Мајаковског.
Татјана Никољска (Санкт Петербург) рад „Туђа реч у компанији ‘41 степен’. Запа
жања о тем и“ поч иње ман ифестом И. Терент јева „17 бесмислен их тврдњи“ у коме се
пропаг ира мет од признавања туђе реч и. Аут орка указује на кориш ћење грузинских
речи и од њих насталих неологизама у стиховима на руском језик у Терентјева, Кручо
ниха, као и у стваралаштву Здањевича.
Татјана Двињатина (Санкт Петербург) у чланк у „Метаморфозе авангардне свести
у совјетској стварности 1920-1930-их година (случај А. В. Туфанова)“ открива детаље из
биографије и стваралаштва Александра Туфанова на основу раније непознатих архивских
извора. „Нештампана збирка стихова К. Олимпова ‘Ти’: о експериментима с ауторском
словесном маском у позној авангарди“ рад је Александра Кобринског (Санкт Петербург)
у коме је реч о помен утој збирци, похрањеној у Руском државном арх иву књижевности
и уметности у Москви.
Трећу тематску целин у зборника чини осам радова посвећених ликовној уметно
сти. Студија под насловом „Слика као так ва: сликарство / графика руског кубофут ури
зма и знакови предписмености“ Наталије Злидњеве (Москва) представља пок ушај да се
кроз конк ретне примере руских авангардних сликара покаже обраћање фут уристичке
сликовитости древној култ ури.
Бригит Обермајер у рад у „‘Како је урађено’ vs. ‘Када је урађено’: 1913. година као
датовање у естетици“ на примерима стваралаштва М. Дишана и К. Малевича и знаме
ните 1913. год ине сагледава на који нач ин фактор времена игра улог у у уметности и
естет иц и ХХ века. Анд реј Росомах ин (Санкт Пет ербург) у чланк у „О иконог рафији
руске авангарде: его-кубо-луче-магаро-репни фут уристи“ излаже како и на који начин
су фут уристи приказивани кроз призму пародија и карикат ура у појединим руским ча
сописима и новинама. „Давид Какабадзе и неразрешена септима“ рад је Џона Е. Болта
(Лос Анђелес) у коме је истакн ут о питање септ име која се прот еже кроз целок упно
стваралаштво овог грузинског сликара и теоретичара.
Томаш Гланц (Берл ин-Праг) радом „‘Ован’, рибице и кавез за канаринце чеш ке
(не)футуристкиње Ружене Заткове“ настоји да отргне од заборава донедавно готово пот
пуно занемарено стваралаштво сликарке и скулпторке Заткове, коју су веома ценила и
с којом су се годинама дописивала нека од водећ их имена авангарде, поп ут Маринети
ја, Ларионова и Гончарове. Гланц у дел има Заткове проналази елемент е фут уризма,
кога је она зап раво смат рала оновременим „мејнстримом“, односно схематичним огра
ничавајућ им фактором за уметничк и израз.
Вера Терјох ина (Москва) текст „Театар ‘Буд ућњак’: два пута руског фут уризма“,
посвећен првом у свет у фут уристичком позоришту у коме је рана руска авангарда до
стигла свој врунац, гради око трагедије Владимир Мајаковски, изведене у „Буд ућњак у“
1913. године. Ауторка на примеру сценског експеримента у „Буд ућњак у“ такође анали
зира две важ не тенденције присутне у руском фут уризму тог периода – експ ресиони
стичку (неоромантичарску), очигледну управо у трагедији Владимир Мајаковски и тран
сменталн у (зау мн у), карактеристичн у за оперу Кручониха Победа над Сунцем.
Олга Бурењина-Пет рова (Цирих) је рад „Фут уризам и ‘факт ура’ трика“ посветила
уметничкој димензији цирк уса, за који је Шкловски тврдио да му за исказивање „није
пот ребна лепота“, што се може довести у везу с тезом Јакобсона о „огољеној форм и“
цирк уса, чијој аутономној факт ури није пот ребно никак во оправдање. У зборн ик у је
дато и неколико карактеристичних слика и плаката за цирк ус, позоришне представе и
филм, које ауторка анализира како би илустровала и потк репила зак ључке у рад у.
„Синк ретичко“ јединство речи, певања и пљеска, присутно у античком теат ру, а
затим и фолк лору – народној култ ури, те с њима повезан слободни плес, тема су рада
„Певање, пљесак, плес: шта је био плес за фут уристе?“ Ирине Сиротк ине (Москва). Као
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изразити пример слободног плеса наведени су наступи Исидоре Данкан, која је већ на
самом почетку каријере 1903. године формулисала сопствени „фут уристички“ манифест
„Плес буд ућности“. Био је то, међутим, повратак коренима ове уметности, заснован на
опонашању природе и ослобађању тела од свих табуа.
Последња тематска целина започиње чланком Иље Кук уја (Минхен) „‘Коме фу
туризам?’ Теорија и пракса авангарде на страницама новина Умеֳносֳ комуне“, посве
ћеним пет рог радском недељник у који је излазио само од децембра 1918. до априла 1919.
године, али је и за тако кратко време успео да се наметне као један од водећ их гласила
радикалне „левичарске“ уметности. Томе је доп ринела и чињеница да су своје текстове
на страницама овог листа објављивали Мајаковски, Маљевич, Пуњи и Шкловски, као
и да су се међу сараднике могли убројати Пуњин, Брик и Кушнер, који је у дванаестом
броју и поставио питање „Коме фут уризам?“.
„Конс трукт ивис тичк и принц ип и у поезији Ивана Аксјонова“ наслов је чланка
Корнел ије Ичин (Беог рад) у коме се на примерима збирк и Сумњива начела и Ајфели,
објашњава како су конструктивистичко-арх итектонски принципи утицали на факт уру
стиха у Аксјоновљевој поезији. Ауторка као важан подстицај за конструкт ивистичк у
реа лизацију Аксјонова истиче његову сарадњу са сликарком А. Екстер.
Ханс Гинтер (Билефелд) у чланк у „Анд реј Платонов и естетика ЛЕФа“ детаљно
објашњава однос уметника и групе, бавећ и се полемиком Шкловски-Платонов. Гинтер
даје одговоре на питања на који начин се Платонов прик лонио „лефовској“ концепцији
и у ком правц у се касније удаљио од ње.
„О једној личности из сенке руског Берлина (о историји часописа Предмеֳ)“ тема
је рада Јелене Обатњине (Санкт Петербург) у коме ауторка приказује историју настанка
помен утог часописа, осврћућ и се на преписку Шрејдера и Ремизова, на основу које се
може реконструисат и један сегмент литерарне делатности руске дијаспоре с почетка
1920-их година.
У рад у „Авант уристичк и модел у интерп ретацији фут уриста (роман В. В. Камен
ског 27 дож ив љаја Хорֳа Џојса)“ Дмит риј Николајев (Москва) објаш њава да је ово
дело формално представљало одговор на Бухаринов позив да се у совјетској авант ури
стичкој литерат ури створи лик „ком унистичког Пинкертона“, али да суштински у њем у
нема готово ничега што се може назвати ком унистичк им. Николајев то доводи у везу с
чињеницом да у роман у нема осврта на социјалне конфликте, те да су социјални моти
ви, и то тек у траговима, присутни само у првој глави.
Жужа Хетењи (Будимпешта) је рад „Поглед и обрасци прозе – два типа интерп ре
тац ије у семант изац ији слова и учау рен и анаг рам и: Набоков и његови претходн иц и“
посветила анализи сличности и разлика у делима Набокова с једне, и руских фут уриста
и европске авангарде, с друге стране.
Татјана Цивјан (Москва) је у чланк у „Пое тски клишеи Хֳео бих да будем, ако бих
био, заֳֵо нисам..., њихове варијације и тумачења у песми А. Веденског Жао ми је ֳֵо
нисам звер... (‘Тепих-Хортензија’)“ детаљно сагледала и објаснила фолк лорне мотиве и
друге клишее, скривене испод копрене оберуитске поетике, у овим стиховима Веденског.
Текст „‘Ево у чем у је ствар’: о одсуству Казимира Маљевича у стиховима Данила
Хармса Поводом смрֳи Казимира Маљевича“ Дмит риј Токарев (Санкт Петербург) је
посветио стиховима које је Хармс прочитао на комеморацији Маљевич у у његовом ста
ну, при чем у је сликовито доказао да је оригинални текст највероватније био посвећен
Николају Олејњикову, а да је Хармс променио адресата после вести о смрти сликара.
Основу чланка Тетјане Огаркове (Кијев) „‘Реч као так ва’ руског фут уризма и ‘лир
ски есперанто’ Анрија Мишоа“ чини настојање ауторке да осветли стваралаштво овог
франц уског писца, недовољно проу чаваног у Русији, с посебним освртом на аналогије
у његовим делима с текстовима Хармса и Хлебњикова.
Валериј Саж ин (Санкт Петербург) је чланак „Александар Конд ратов – закаснели
совјетски фут уриста“ засновао на богатој арх ивској грађи од око 1300 текстова из зао
ставштине Конд ратова, која се чува у Рукописном одељењу Руске националне библио
теке. Заснован на хронолошком принцип у, текст представља спој биог рафије и анализе
стваралаштва Конд ратова, датих у историјској и политичко-идеолошкој перспективи.
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Петар Казарновски (Санкт Петербург) у рад у „Стратегија историјске авангарде у
поезији В. Ерла“ указује на чињен иц у да је овај песник почео да пише стихове равно
пола века после публиковања ман ифес та „Реч као так ва“, и то управо под утицајем
Хлебњикова и Кручониха. Такође, Казарновски уочава и указује на одјеке текстова Хар
мса и Веденског у стиховима Ерла.
Разноврсност и богатство сад рж ине, као и чињеница да је око себе окупио водеће
познаваоце руске авангарде у свим њеним појавним облицима, предвођене „Његовом
светлош ћу“ Жаном-Филипом Жакаром, кога су колеге тако именовале не би ли се, на
духовит начин, истакао његов изванредни доп ринос проу чавању авангарде, довољни су
да се овај зборник препоручи читалачкој публици.
Тамара Жељски
Универзитет у Беог рад у
Филолошки фак ултет
Катед ра за славистик у
steket04@gmail.com
UDC 821.161.1-1.09 Prigov D. A..

«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 культуре, среди которых Михаил Берг, Марк Липовецкий, Лев Рубинштейн, Михаил Ямпольский, Тимур Кибиров, Евгений Добренко, Андрей Зорин, Владимир Мартынов,
Виктор Мизиано, Глеб Морев, Евгений Попов, Андрей Ерофеев. Книгу обрамляет «дружеское 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 процедуру 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 печатается в журнале, он воспринимается как литература, если вы его вешаете на стену, на
рамки, – это произведение изобразительного искусства; используете в перформансе – это

