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Moskovský konceptualista Dmitrij Prigov (1940–2007) sa svojej tvorbe venoval rôznym 

médiám a technikám. Ako básnik napísal podľa vlastných vyjadrení vyše tridsaťšesť tisíc 

básní,1 no publikoval z nich len zlomok. Toto číslo nezahŕňa dramatické, prozaické, teoretické 

či publicistické texty. Ako výtvarník vytváral objekty, kresby, grafiky, inštalácie a venoval sa 

aj performancii. Dá sa povedať, že jeho tvorba je mediálne diverzifikovaná a okrem toho 

i kvantitatívne hypertrofovaná. Jednotlivé umelecké výstup sú v jeho prípade štruktúrované 

celoživotným projektom Dmitrij Alexandrovič Prigov (ďalej iba projekt DAP). Ako sám 

uvádza, cieľom projektu DAP je vytvoriť čo možno najviac a to čo možno najheterogénnejšie. 

Kvantitatívny cieľ tohto projektu pritom predstavuje jeho samostatnú rovinu, ktorá sa napĺňa 

v rovine individuálnych heterogénnych výstupov. 2 Motívom pre takéto koncipovanie tvorby je 

úsilie vyhnúť sa identifikácii s vlastnými výtvormi.3 V tejto súvislosti Prigov neraz 

zdôrazňoval, že jeho projekt je založený na práci s imidžami. Mark Lipoveckij definoval imidž 

v Prigovovom pojatí ako „безличный субъект дискурсивной «практики», состоящий из 

набора определенных рутинных риторических жестов, поз, вещей, интонаций“.4 Podľa 

Prigova v sovietskej kultúre jestvovali napr. imidž lyrika alebo poetky. Ak bol niekto lyrikom 

alebo poetkou, znamenalo to podľa Prigova, že síce písaním poézie napĺňal svoju potreby 

reflexie sveta básnickými prostriedkami, no súčasne sa táto reflexia uskutočňovala v súlade s už 

existujúcim modelom (imidžom) písania a správania a preto ich písanie plnilo aj istú kultúrnu 

a sociálnu funkciu.5 Keď teda Prigov uvádzal, že pracuje s imidžami a usiluje sa vyhnúť svojej 

identifikácii s vlastnými textami, môžeme jeho celoživotný projekt DP charakterizovať aj ako 

úsilie vytvoriť mnohorozmerný, resp. zberný imidž. Takýto mnohorozmerný imidž potom 

niesol jeho vlastné meno Dmitrij Alexandrovič Prigov. Bol totožný a odlišný zároveň od 

                                                           
1 Igor Smirnov uvádza, že toto číslo Prigov spomenul v bližšie nešpecifikovanom rozhovore. Viď И. П. СМИРНОВ: 

Быт и бытие в стихотворениях Д.А. Пригова. In: Е. ДОБРЕНКО – И. КУКУЛИН – М. ЛИПОВЕЦКИЙ – М. 

МАЙОФИС. (ред.): Неканонический классик. Дмитрий Александрович Пригов (1940–2007). Сборник статей 

и материалов. Москва: Новое литературное обозрение, 2010, s. 96–105, tu s. 97.  

2 Viď Д. А. ПРИГОВ – С. ШАПОВАЛ: Портретная галерея Д. А. П., s. 21–22. 

3 Viď Д. А. ПРИГОВ – М. ЭПШТЕЙН: Попытка не быть идентифицированным. In: Е. ДОБРЕНКО – И. КУКУЛИН 

– М. ЛИПОВЕЦКИЙ – М. МАЙОФИС (ред.): Неканонический классик Дмитрий Александрович Пригов (1940–

2007). Сборник статей и материалов. Москва: Новое литературное обозрение, 2010, s. 52–71, tu s. 70. 

4 М. ЛИПОВЕЦКИЙ: Практическая «монадология» Пригова. In: Д. А. ПРИГОВ: Монады: Как-бы-искренность. 

Москва: Новое литературное обозрение, 2013, s. 10–45, tu s. 17 

5 Porovnaj В. САЛЬНИКОВ – Д. А. ПРИГОВ: Мерцание между телом и словом. Русский журнал, 6. 4. 1998 

[online] <http://old.russ.ru/journal/inie/98-04-06/salnik.htm> [cit. 23. 1. 2018]. 
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empirického autora.6 Imidžového Dmitrija Alexandroviča mohol Prigov ako empirický autor7 

využívať pri redukcii subjektivity a prehodnocovaní subjektnosti vlastnej tvorby. Čím viac 

napísal, tým zložitejšie bolo identifikovať subjekt s jedným spôsobom písania a s jedným 

z použitých imidžov. Projekt DAP tak fungoval na diferenčnom princípe neustále odkladu 

svojho zavŕšenia. 

V uvedenej stručnej charakteristike Prigovovej tvorby som sa usiloval zdôrazniť jej 

štruktúrovanosť projektom DAP, v ktorom sa dopĺňa problematizácia autorského subjektu 

s intermedialitou, nadprodukciou a heterogénnosťou individuálnych umeleckých výstupov. 

K reciprocite a komplementarite uvedených motívov odkazuje už názov predkladanej 

dizertačnej práce – Píšem, teda (nie) som: Poetika performativity Dmitrija Prigova. Pôvodný 

Descartesov výrok „myslím, teda som“ („cogito ergo sum“), ktorý v názve parafrázujem, 

odkazoval na seba-vedomie subjektu. Seba-vedomie subjektu je istotou umožňujúcou 

objektívne poznanie, a to i poznanie o jestvovaní seba samého. Názov dizertácie, naopak, 

poukazuje na to, že v akte produkcie umeleckých artefaktov môže dochádzať k „vymazávaniu“, 

resp. „prepisovaniu“ subjektu.  

Z uvedeného vyplýva, že dizertácia si dáva za cieľ analyzovať, za akých okolností 

k onomu „vymazávaniu“ či „prepisovaniu“ dochádza, a čo vôbec takéto „vymazávanie“ a 

„prepisovanie“ znamená. Nejde o zneprítomnenie subjektu, ale o zmenu jeho modality, ktorej 

dôležitý motív predstavuje suspendácia intencionality a „zrovnoprávnenie“ autorského 

subjektu s inými činiteľmi v rovine produkčného procesu umeleckých artefaktov. Autorský 

subjekt z tohto hľadiska predstavuje jeden z prvkov v reťazi kooperujúcich ľudských a mimo-

ľudských činiteľov. Výskum sa v práci realizuje štrukturálnou analýzou vybraných mediálnych 

produktov, ktorá je čiastočne situovaná do roviny produkcie. Následne sú analýzy 

usúvzťažnené s problematikou konštrukcie identity autorského subjektu. Z hľadiska projektu 

DAP (keďže jedným z jeho cieľov bolo zabezpečiť autorovi mimikry) je preto kľúčové 

preskúmať, ako mediálne produkty participujú na konštrukcii autorského subjektu a jeho 

identity. V nadväznosti na štúdiu Marka Lipoveckého a Iľju Kukulina o tejto previazanosti 

mediálnych produktov s autorským subjektom a súborom postupov, akými je oná spojitosť 

                                                           
6 Porovnaj napr. И. СКОРОПАНОВА: Русская постмодернистская литература. Москва: Флинта, 2002, 210–

213. 

7 Rozlíšenie medzi imidžovým a empirickým autorom je terminologicky inšpirované Umbertom Ecom, ktorý 

používa výrazy modelový a empirický autor. Viď U. ECO: Šesť procházek literárními lesy: Přednášky na 

Harvardově univerzitě. Olomouc: Votobia, 1997, s. 7–40. Z anglického originálu Six Walks in the Fictional Woods 

(1995) preložila B. Grygová. V kapitole 11 Medzi textom, objektom a performanciou sa k pôvodnej Ecovej 

terminológii vraciam. 
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artikulovaná, hovorím ako o poetike performativity. Súčasťou poetiky performativity je tiež 

motív podrývania ruskej tradície literatúrocentrizmu, ktorá je v dizertácii interpretovaná ako 

variant logocentrického myslenia. Na základe uvedeného sa dá konštatovať, že výskum 

v dizertácii postupuje od mediality literatúry a umenia k analýzam mediality a performativity 

identity autorského subjektu. 

Dizertačná práca pozostáva z dvanástich kapitol rozdelených do troch častí. Prvá časť 

je najkratšia. Tvoria ju len dve kapitoly. Kap. 1 približuje súčasné trendy vo vydávaní 

Prigovovej tvorby a charakterizuje stav sekundárnej literatúry. Už v 90. rokoch sa objavili prvé 

pokusy o systematizáciu vydávania autorovej literárnej tvorby v knižných edíciách časopisu 

Wiener Slawisticher Almanach a vydavateľstva Новое литературное обозрение (ďalej NLO). 

Tieto snahy vrcholia v súčasnosti monumentálnym päťzväzkovým vydaním NLO Монады – 

Москва – Монстры – Места – Мысли, ktoré upúšťa od chronologického usporiadania 

autorových textov a väčší dôraz kladie na tematicko-motivické prepojenia. Tak či onak, 

vydavateľské projekty 90. rokov i súčasnosti sa usilujú o sprístupnenie doposiaľ 

nepublikovaných textov pre širšiu odbornú i laickú verejnosť. Paralelne s týmito snahami však 

Prigov až do svojej smrti pokračoval v knižnom publikovaní svojej aktuálnej produkcie. 

Systematický výskum autorovej tvorby koreluje so snahou o jej knižné sprístupňovanie. 

Znamená to, že má svoje korene v 90. rokoch, hoci prvé texty o ňom vznikali ešte predtým. Od 

počiatočných ojedinelých časopiseckých štúdií sa stále častejšie objavujú kolektívne 

monografie, napr. Неканонический классик (2010) alebo Staging the Image (2018), ktoré majú 

charakter medzinárodnej kooperácie. V súvislosti s potrebami dizertácie je namieste spomenúť 

najmä také práce, ktoré sa zaoberajú autorov tvorbou z perspektívy projektu DAP, a tiež práce, 

ktoré kladú výskum do mediálnej roviny. Na takéto práce v dizertácii nadväzujem, avšak 

usilujem sa tieto prístupy prepojiť. Zároveň sa žiada vyzdvihnúť postštrukturalistické prístupy, 

ktoré sú charakteristické využívaním tradičných literárnovedných metód či pojmov, avšak bez 

toho, aby reprodukovali limitujúce binárne opozície. Veľmi produktívnym je napríklad prístup 

dvojice Brigitte Obermayr a Georg Witte, ktorá pri analýze Prigovovho prvého románu 

Живите в Москве  využíva dichotómiu próza/verš . Usilujú sa ho uchopiť v kontexte projektu 

DAP a hľadajú súvislosť medzi autorovým románom a poéziou. Prichádzajú s provokatívnou 

myšlienkou, že román je tvorený veršami, čím však nemyslia, že by bol román montážou 

autorových básní, resp. ich akumuláciou či intertextuálnou hrou. Na verši si všímajú jeho 
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generatívny potenciál, t. j. jeho opakovateľnú formu, ktorá umožňuje spracúvanie jazykového 

materiálu.8 

Kap. 2 načrtáva miesto Prigova v súčasnej ruskej kultúre. Úvahy poukazujú na 

Prigovovu posmrtnú osciláciu (мерцание, мерцательность) medzi inštitucionalizovaným 

a neinštitucionalizovaným statusom „nekanonického klasika“. Kapitola sa tiež zamýšľa nad 

štruktúrnou súvislosťou medzi Prigovom (moskovským konceptualizmom) a angažovanou 

tvorbou skupiny Pussy Riot a básnika Romana Osminkina (politické umenie). Nadväzujúc na 

práce Borisa Groysa a Marka Lipoveckého, konštatujem, že Prigov môže byť vnímaný ako 

model v tvorbe Pussy Riot i Osminkina, v ktorej sa politickou angažovanosťou aktualizuje iný 

model – socialistický realizmus. Prigov v aktualizovanom socialistickom realizme pôsobí ako 

katalyzátor suspendácie jeho utopickej vízie premeny sveta podľa jednotného princípu. Do 

štruktúry socialistického realizmu vštepuje prvky otvorenosti a teda pluralizmu. Socialistický 

realizmus naproti tomu do štruktúry Prigova, ako modelu, vrúbľuje politický osteň, ktorý 

naznačuje cestu k prekonaniu postmodernej indiferencie. Táto kapitola má podobu hypotéz, 

ktoré by bolo potrebné ďalším výskumom dôslednejšie preveriť. Naznačuje však, prečo môže 

mať zmysel zaoberať sa Prigovom. 

Päť kapitoly druhej časti má teoreticko-metodologickú povahu. Kap. 3 poukazuje na 

potrebu myslieť pri analýzach spolu s Prigovom, pretože moskovský konceptualizmus mal 

významne autoreferenčnú a autoreflexívnu povahu. V prípade Prigova bola najlepšie 

artikulovaná v tzv. predbežných upozornenia (предуведомлнения); komentároch, ktoré 

predchádzali takmer každému jeho dielu. Z tohto dôvodu je potrebné pri analýzach brať do 

úvahy autorove poznámky, avšak neustrnúť v rovine ich nekritického preberania, ale v istom 

momente sa pokúsiť z jeho myslenia emancipovať. Týmto postupom sa bude zároveň opakovať 

pre Prigova typické gesto (typické i pre postštrukturalizmus Deleuza a Guattariho alebo 

Derridu) a súčasťou metodológie dizertácie sa tak deklaruje úsilie prekonávať binárne opozície 

(v tomto prípade opozíciu subjekt/objekt). 

Kap. 4 približuje epistemické podložie ruskej tradície literatúrocentrizmu, ktorá sa 

ukazuje byť variantom logocentrizmu (tak ako ho chápal Derrida). Literatúrocentrizmus stojí 

na predpoklade, že text je ustanovujúci činiteľ sociálneho poriadku, z čoho pre autora ako 

intencionálneho pôvodcu a garanta takto chápaného textu plynie symbolický kapitál. Najmä 

vďaka tomuto symbolickému kapitálu môže autor vystupovať aj ako svedomie národa. 

                                                           
8 Б. ОБЕРМAЙЕР – Г. ВИТТЕ: Роман из стихов: «Живите в Москве» и художественный проект Д.А. 

Пригова. In: Д. А. ПРИГОВ: Москва: Вирши на каждый день. Москва: Новое литературное обозрение, 

2016, s. 10–37 
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V Prigovovej praxi (rovnako ako i v praxi moskovského konceptualizmu) dochádzalo 

k podrývaniu takýchto predpokladov. Súbor postupov, akými k onomu podrývaniu dochádzalo 

je potom v práci označovaný ako poetika performativity. Motív podrývania literatúrocentrizmu 

sa následne stáva leitmotívom analytických kapitol. Podrývanie literatúrocentrizmu sa nesie 

v znamení suspendácie intencionality, s ňou spätým otváraním textovej štruktúry, 

a v neposlednom rade akcentáciou materiálnych aspektov textu (materiálnej modality média). 

Kap. 5 je koncipovaná ako rekonštrukcia „dejín“ pojmu performativita. Rekonštrukcia 

sa odvíja od teórie rečových aktov a jej reflexie v prácach ďalších autoriek a autorov, až 

napokon dospieva k problematike utvárania rodových identít v koncepcii Judith Butler. 

Kapitolu tak tvoria úvahy o sociálnom, resp. diskurzívnom konštruktivizme a tým pádom 

i o vzťahu reči a empirickej skutočnosti. Kapitola začína zhrnutím Austinovej koncepcie 

rečových aktov. Podrobnejšie sa venujem Austinovej ceste, po ktorej opúšťal opozíciu 

performatív/konštatív, aby napokon primkol k pojmom ilokúcie, ilokučnej sily či perlokúcie. 

Následne sa zaoberám recepciou Austinovej teórie Johnom Rossom Searlom a Derridom, a tiež 

ich vzájomnému filozofickému sporu (otázka iterability a intencionality). V súvislosti 

s Derridom si osobitne všímam jeho reflexiu zákonov, pri ktorej upozorňuje na to, ako výpoveď 

plodí svoj vlastný referent, pričom sa celý proces naturalizuje (vzniká dojem „akoby sa nič 

nedialo“, ako to výstižne charakterizoval Jan Matonoha).9 Týmto som si chcel vytvoriť pôdu 

pre dialóg s prácami Foucaulta, Deleuza, Guattariho a Judith Butler. Performativita predstavuje 

komplexné pole úzko prepojených problémov, ktoré je možné analyzovať bez neustáleho 

omieľania slov ako performativita, performatívny či performancia. Pri náčrte teoretického 

podložia výskumu som sa pridŕžal leitmotívu o (per)formatívnych vpádoch reči do sveta tiel a 

objektov. U pertraktovaných autoriek a autorov som sa orientoval na konštruktivistické 

momenty, kedy jazyku a reči prisudzujú aktívnu úlohu v procese utvárania a pretvárania sveta. 

Najmä myslenie Judith Butler ma napokon priviedlo k tomu, že je potrebné sústrediť sa na 

procesy konštrukcie. Filozofka naznačuje, že proces konštrukcie nie je iba záležitosťou jazyka, 

ale bytostne sa dotýka tiel ako aktívne participujúcich činiteľov v procese konštrukcie svojej 

identity. Preto som následne v kap. 6 pokračoval špecifikáciou metodológie práce orientáciou 

na mediálne (intermedialita, kultúrne techniky) a sociálne teórie (sociálne praktiky). To ma 

napokon viedlo k záverom, že analýzy ako také budú realizované s ohľadom na tri princípy (či 

vari motívy), ktoré vyplývajú z vyššie načrtnutého teoreticko-metodologického podložia, no 

                                                           
9 J. MATONOHA: Pasti performativity: dělat, jako by se nic nedělo. In: O. SLÁDEK (ed.): Performance – 

performativita. Praha: Ústav pro českou literaturu, 2010, s. 21–34. 
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súčasne by ich identifikácia nebola možná bez interakcie metodológie so skúmaným 

materiálom (problematickosť opozícií subjekt/objekt a teória/prax). Onými motívmi sú 

opakovateľnosť, pluralizácia činiteľov v procese konštrukcie (produkcie) a rôzne módy 

zapájania a prítomnosti tela do procesov konštrukcie, čo úzko súvisí s pluralizáciou činiteľov. 

Váhu svojmu prístupu sa napokon snažím dodať niekoľkými príkladmi obdobných 

literárnovedných prístupov zo zahraničia v kap. 7. Ide o švédsko-čínsky projekt Performativity 

in Literature, aktivity autorského kolektívu z okruhu časopisu Транслит (pragmatická 

poetika/pragmatika básnického diskurzu) a bádanie v oblasti (post)sovietskeho 

nonkonformizmu. 

Tretiu časť dizertácie tvorí päť analytických kapitol. Kap. 8 sa zaoberá Prigovovou 

koncepciou vlastnej tvorby ako projektu DAP. Preto je kapitola venovaná aj niektorým 

aspektom autorovho myslenia. Jeho myslenie i koncepcia projektu DAP sú napokon 

usúvzťažnené s problematikou postmoderny a postmodernizmu. Potvrdzuje sa, že Prigov je 

postmodernistom. Jeho projekt DAP je definovaný ako rizomatická štruktúra, v ktorej sa dopĺňa 

heterogénnosť a nadprodukcia, vďaka čomu v tejto štruktúre vznikajú neočakávané prepojenia. 

V súvislosti s projektom DAP píšem aj o otázke derealizácie autorského subjektu, resp. o jeho 

rozštiepení na imidžového a empirického autora. Imidžový autorský subjekt je pritom 

mnohoraký, čo sa usilujem demonštrovať rozborom autorových esejí (ich štýlu) a najmä 

postupov, akými sú do jedného textu inštalované „protichodné“ subjektové pozície. 

Kap. 9 si kladie otázku o univerzálnosti, resp. transmediálnosti Prigovových postupov. 

Práve analýzy tejto kapitoly sú najvýraznejšie situované do roviny produkcie, kde je pozornosť 

venovaná pluralizácii činiteľov. Prigov svoju literárnu tvorbu prirovnával k tvorbe výtvarníkov, 

ktorá je založená na rutine, t. j. na automatizácii kultúrnych techník, vďaka čomu sa mediálny 

produkt „oslobodzuje“ od intencie autorského subjektu. Mediálny produkt je potom chápaný 

ako výsledok súhry ľudských a mimo-ľudských činiteľov. Najskôr je táto problematika 

demonštrovaná na Prigovovej sérii kresieb Бестиарий, ktorá by nevznikla bez toho, aby Prigov 

ovládal techniku akademickej kresby. Akademická kresba je technikou, ktorá je založená na 

procesoch disciplinácie ruky, oka a predstavivosti. Ukazuje sa, že Prigov postupoval presne 

podľa príručiek akademickej kresby. Tieto postupy si osvojil ešte počas štúdia na vysokej škole. 

Popri tom v kresbách zmienenej série vytváral „heraldický“ systém umožňujúci diferenciu 

medzi jednotlivými kresbami. Osvojená technika kresby a „heraldický“ (znakový) systém 

kresieb sú potom aktívnymi činiteľmi, ktoré anestetizujú intenciu autorského subjektu a robia 

z neho „len“ jedného z participantov produkčného procesu. Obdobné princípy sa následne 

usilujem nájsť aj v Prigovových literárnych textoch. Zameriavam sa pritom na dve série – 
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Стратификации a Назначения. Analýza ukazuje, že tieto série sú založené na apropriácii 

s existujúcimi systémami vedenia, ktoré slúžia ako modely pre vlastnú produkciu. Preto 

nakoniec píšem o (polo)automatizácii produkcie, v ktorej procese je autorský subjekt prítomný 

v roli participanta. 

Kap. 10 pokračuje v analýzach z predchádzajúcej kapitole a väčšmi sa sústredí na 

analýzu autorovej poézie. Kapitola sa snaží potvrdiť, že Prigovova literárna tvorba je založená 

na práci s opakovateľnými modelmi. Systém takejto práce je napokon dôvodom, prečo môže 

byť jeho tvorba taká heterogénna a kvantitatívne hypertrofovaná. Bližším pohľadom na 

konkrétne básne sa snažím demonštrovať, ako Prigov abstrahuje konštruktívne princípy, aby 

z nich vytvoril modely pre ďalšiu produkciu. Prigovova tvorba je tak charakteristická serialitou 

a generatívnosťou. V tejto súvislosti potom vyvstáva otázka o spôsobe usporiadania 

heterogénnej a kvantitatívne hypertrofovanej tvorby v štruktúre projektu DAP. Preto si všímam 

autorov „zvyk“ usporadúvať texty do strojopisných zbierok. Ide o útvary intezifikujúce 

prepojenia medzi textami, ktoré sú súčasťou takýchto zbierok. V neskoršej fáze Prigovovi 

zbierky slúžili na zvýraznenie arbitrárnosti produkcie, a teda k zdôrazneniu autorského 

subjektu ako toho prvku, ktorý zabezpečuje usporiadanie textov do jedného celku. Výsledkom 

je, že sa stáva dôležitým sám akt písania. Dôležitá je štrukturálna funkcia textov ako súčasti 

kvantitatívneho cieľa projektu DAP. 

Kap. 11 si všíma, ako sa štruktúra textov Prigova a ďalších moskovských 

konceptualistov stáva otvorenou, v dôsledku čoho sa prehodnocuje obsadenie tradičných 

pozícií adresanta a adresáta literárnej komunikácie. Bližší pohľad na práce Prigova, Ľva 

Rubinštejna i skupiny Коллективные действия ukazuje, že autorský subjekt nemusí zaujímať 

iba pozíciu adresanta, ale aj adresáta, resp. autor textu môže byť súčasne svojím vlastným 

modelovým čitateľom. Na Prigovovom prípade básní s enjambementom ukazujem, ako sa 

verzifikačný systém básní dynamizuje v procese čítania (prenosy prízvukov v slovách, vznik 

rýmov). Podrobnejším rozborom Prigovových prác Обращения к гражданам a strojopisného 

prepis Puškinovho románu Eugen Onegin ukazujem, ako sa z textu stáva materiálny objekt, 

resp. súčasť performancie. Ako taký je potom text „náchylný“ absorbovať nevyžiadané vstupy 

recipientov, ktoré môžu mať aj perlokučné účinky, čo bol tiež prípad Prigovových „výziev“. 

Výzvy ako súčasť Prigovov deklarovenej „novej úprimnosti“ simulujú emocionálnu výpoveď, 

ktorá naznačuje bezprostrednosť medzi textom a autorom (a jeho intenciou). V prípade prepisu 

sa znova vraciam k otázka kultúrnych techník a apropriácii modelov, resp. problematike 

(polo)automatizácie produkcie. V tomto prípade je onou produkciou písanie, resp. 

prepisovanie. Pri prepise si všímam regulujúce prvky, ktoré (polo)automatizáciu umožňujú. Sú 
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nimi metrický, strofický a rýmový systém pôvodného Puškinovho textu a tiež tzv. 

lermontovizácia, ktorá je založená na substitúcii vybraných slov za lexémy „безумный“ a 

„неземной“. 

V záverečnej kap. 12 sa vraciam k projektu DAP  a s ním spätej problematike identity 

autorského subjektu. Rozborom eseje, filmu a videa sa snažím ukázať, ako Prigov svoju identitu 

neprestajne re-konštruuje (princíp différance), čím znemožňuje jej zavŕšenie a vo výsledku tak 

budí dojem plurality. Analýza eseje Три дня заточения в Ленинграде ukazuje, jako Prigov o 

sebe píše ako o súčasti kultúrneho poľa postsovietskeho Ruska. Aby však mohol o sebe takto 

písať, musel desaťročia „pracovať“ ako básnik. Básne sa preto stávajú indexmi práce básnika 

a sú tým, čo vyznačuje, že autor básnikom je. Na príklade filmu Москва-два demonštrujem, že 

Prigovova metóda skutočne nebola zviazaná s jeho intenciou, pretože ide dokonca o dielo 

niekoho iného, no mechanizmy, na ktorých bol jeho projekt DAP postavený aj naďalej 

zostávajú v platnosti. V poslednej časti tejto kapitoly nakoniec píšem o projekte DAP ako o 

autopoietickom systéme, pretože je operačne uzavretý (je nasycovaný z prostredia, no procesy 

vo vnútri systému nemajú bezprostredný kauzálny vplyv na prostredie). 

Záverom je, že pre autorovu poetiku performativity je charakteristická snaha 

o reprezentáciu podmienok a logiky fungovania systémov myslenia a reprezentácie. Za touto 

snahou leží autorov systém reprezentácie systémov reprezentácie. Jeho podstatou je pluralita 

faktorov ovplyvňujúcich produkčný proces a konštrukciu mediálnych produktov. Prigov sa ako 

ľudský činiteľ produkčného a konštrukčného procesu spolieha na už existujúce systémy 

reprezentácie. Bez náležitého osvojenia príslušných kultúrnych techník by však spomenuté 

systémy reprezentácie nemohli byť zrealizované. Systémy reprezentácie, na ktoré sa Prigov 

spolieha, tak predstavujú opakovateľné modely, na ktorých reiterácii participujú ľudské 

i mimo-ľudské činitele. Vďaka tomu medzi Prigovom, ako autorským subjektom, 

a mediálnymi produktmi vzniká ruptúra. Mediálne produkty nie sú za svoju existenciu 

bezvýhradne zaviazané intencii autorského subjektu, hoci medzi nimi a autorským subjektom 

existuje väzba materiálnej povahy. Ide tak o špecifický druh ruptúry. Nesuspenduje väzby 

medzi autorským subjektom a mediálnym produktom. Väzby zostávajú zachované a mediálne 

produkty sa stávajú indexmi básnickej a umeleckej práce autorského subjekt, čim konštruujú 

jeho identitu. 
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Odborná činnosť na FF UK (2016 – 2020) 

 

Publikačná činnosť 

• Štúdie: 

Tracing Dmitrij Prigov in Contemporary Russia: Preliminary Remarks on Postmodern 

(Dis)Continuity. Новая русистика 13, 2020, 2, s. 5–18 

Dmitrij Prigov: Suspendácia a performativita textu. In: Aleš Merenus – Iva Mikulová – Jitka 

Šotkovská (eds.): Text a divadlo. Praha: Academia, 2019, s. 361–378 

K materialite v myslení Judith Butlerovej. Studia philosophica 66, 2019, 1, s. 45–59 

Postštrukturálna reflexia rečových aktov: Derrida, Foucault, Deleuze a Guattari. Philosophica 

critica 5, 2019, 1, s. 15–28 

Materiality matters! Создано из языка, написано пером, исполнено телом. Транслит 21, 

2018, s. 61–67 

 

• Recenzie a správy: 

Podoby súčasného výskumu neoficiálnej kultúry Sovietskeho zväzu. Slavia: Časopis pro 

slovanskou filologii 88, 2019, 1, s. 89–92 

Vorel, Jan a kol. Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století 

v komparativním pojetí. iLiteratura.cz, 23. 5. 2018. Dostupné z: 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/39953/vorel-jan-a-kol-ruska-a-polska-literarni-esejistika-

konce-19-a-pocatku-20-stoleti-v-komparativnim-pojeti 

Mikhail Iampolskii: Ocherki khudozhestvennogo nominalizma. World Literature Studies 9, 

2017, 1, s. 124–125 

 

• Popularizačné články a rozhovory: 

O prospešnosti politickej propagandy. Kapitál 2, 2018, 3, s. 29. Dostupné tiež z: 

https://kapital-noviny.sk/o-prospesnosti-politickej-propagandy/  

Manévre medzi buldozérmi. Kapitál 1, 2017, 2, s. 7. Dostupné tiež z: https://kapital-

noviny.sk/manevre-medzi-buldozermi/  

Roman Gajdoš: Byrokratická dehumanizácia je našou novou emocionalitou. Kloaka, 2017, 1, 

s. 55–62. Dostupné tiež z: http://kloaka.membrana.sk/2017/05/kloaka-1-2017/  

Timofej Raďa: V Rusku je možné pracovať nelegálne a monumentálne. Kloaka, 2017, 2, s. 

57–65. Dostupné tiež z: http://kloaka.membrana.sk/2017/12/kloaka-2-2017/  

Pavel Arseniev: Zbaviť sa dotieravej túžby vyjsť do metapriestoru. Kloaka, 2017, 1, s. 41–48. 

Dostupné tiež z: http://kloaka.membrana.sk/2017/05/kloaka-1-2017/  

http://www.iliteratura.cz/Clanek/39953/vorel-jan-a-kol-ruska-a-polska-literarni-esejistika-konce-19-a-pocatku-20-stoleti-v-komparativnim-pojeti
http://www.iliteratura.cz/Clanek/39953/vorel-jan-a-kol-ruska-a-polska-literarni-esejistika-konce-19-a-pocatku-20-stoleti-v-komparativnim-pojeti
https://kapital-noviny.sk/o-prospesnosti-politickej-propagandy/
https://kapital-noviny.sk/manevre-medzi-buldozermi/
https://kapital-noviny.sk/manevre-medzi-buldozermi/
http://kloaka.membrana.sk/2017/05/kloaka-1-2017/
http://kloaka.membrana.sk/2017/12/kloaka-2-2017/
http://kloaka.membrana.sk/2017/05/kloaka-1-2017/


10 
 

Павел Арсеньев: «Лирическое письмо устарело». Colta.ru, 31, 5. 2017. Dostupné z: 

https://www.colta.ru/articles/art/14986  

 

Účasť na konferenciách 

Dmitrij Prigov a angažovaná tvorba Pussy Riot a Romana Osminkina. Mladá rusistika – nové 

tendencie a trendy VI, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 28. 1. 2020 

Materialita literárneho textu a jej artikulácia v praxi Dmitrija Prigova. Studentské dialogy 

o Východní Evropě (Brno – Olomouc – Praha), Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 

18. 10. 2019 

Performatívna identita: Dmitrij Alexandrovič Prigov a Judith Butler. Dialog kultur X, 

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 15. – 16. 01. 2019 

Dmitrij Prigov: Suspendácia a performativita textu. Kolokvium Text a divadlo, Ústav české 

literatury AV ČR, Praha, 7. – 8. 6. 2018 

Two Modes of Chaos and Catastrophe in Moscow: Andrei Platonov´s Happy Moscow and 

Dmitrii Prigov´s You should live in Moscow. End Games and Emotions: The Sense of Ending 

in Modern Literature and Art, Tallin University, Estonia and University of Helsinki, Finland, 

15. – 18. 08. 2017 

Rutina ako princíp: Intermediálna perspektíva tvorby Dmitrija Prigova. Dialog kultur IX, 

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 17. – 18. 01. 2017 

 

Iné 

Výučba výberového kurzu na FF UK: Vybrané kapitoly z nezávislé ruské kultury, zimný 

semester 2017/2018 

Výstava Hrozba zásahu: Podoba současného aktivismu v ruských městech v rámci podujatia 

Týden diverzity, FF UK (apríl 2017) 

https://www.colta.ru/articles/art/14986

