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SAMENVATTING 
 

 

In de INLEIDING wordt ingegaan op de geschiedenis van “het probleem van het boekomslag” en 

de huidige stand van zaken betreffende de bestudering van dit probleem. Ook wordt er een 

overzicht gegeven van de literatuur die gewijd is aan het onderzoek naar de uitgaven van 

Majakovski die er tijdens zijn leven zijn verschenen. Er wordt ingegaan op het probleem van de 

“verborgen” betekenis van het boekomslag. De hele compositie in woord en beeld van het 

boekomslag heeft niet alleen de utilitaire functies van titel en decoratie, maar kan ook een hele 

reeks verschillende auteursintenties tot uitdrukking brengen, die soms zelfs een sleutel zijn tot het 

boek: het toont de spelstrategieën van de auteur en appelleert ofwel aan een beperkte kring van 

ingewijden, ofwel aan dat deel van het publiek dat beschikt over de ervaring van de “kunst van het 

kijken”. 

 In de inleiding wordt tevens kort ingegaan op de structuur van het dissertatie-onderzoek, de 

nieuwheid ervan, en de approbatie van een aantal van de uitgangspunten. 

 

Het eerste hoofdstuk, “Majakovski’s “Cryptografie” of de Magische kwadraten van de 

Russische avant-garde” heeft vooral een conceptueel karakter. Voor het eerst wordt het probleem 

aan de orde gesteld van het speelse karakter van een hele reeks vroege boekomslagen van Vladimir 

Majakovski en, breder, van het probleem van het speelse potentieel van het boekomslag als 

zodanig. De structuurvormende matrix van vijf boekomslagen van Majakovski wordt gezien als een 

“magisch kwadraat” en wel in zijn meest klassieke vorm: het kwadraat “Sator Arepo” (of zijn 

numerieke invariant: het “kwadraat van Mars”). Bovendien wordt in een aparte paragraaf ingegaan 

op een bijzondere, eerder niet onderkende numerieke “kode” van de Russische avant-garde: de 

voorliefde voor het getal “13”, niet alleen bij Majakovski zelf, maar ook bij zijn naaste futuristische 

omgeving. Hieruit wordt de conclusie getrokken dat de typografische composities van een aantal 

boekomslagen van Majakovski een subtiel spel van de auteur zijn met sacrale symboliek, die 

tegelijkertijd op verschillende niveaus wordt gerealiseerd: het verbale, numerieke, picturale en 

ruimtelijk-geometrische. 

 Majakovski’s typografische vormgeving van sommige van zijn boeken doet denken aan de 

baroktradite van de carmina curiosa, waar de typografie van de tekst semantisch relevant is – op 

deze manier worden titel en grafische vormgeving van het boekomslag een veld van overdracht van 

sacrale betekenissen. 
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De door de avant-garde tot stand gebrachte “typografische revolutie” is een van de 

verworvenheden van een tijd die het uiterlijk van het boek radicaal heeft veranderd. Een reeks 

futuristische declaraties en latere theoretische werken (van F.-T. Marinetti, N.D. Boerljoek, V. 

Chlebnikov, A.E. Kroetsjonych, A.N. Tsjitsjerin, L.M. Lissitzky, G.O. Vinokoer, P.A. Florenski en 

anderen) stellen op een of andere manier het probleem van de visuele, grafische taal aan de orde, 

dat wil zeggen dat de typografie een probleem van de linguïstiek wordt. 

Tevens wordt al in de vroege avant-garde het publiek (de lezer, de toeschouwer) gezien als 

deel uitmakend van het artistieke proces: de kunstenaar treedt op als iemand die het publiek 

prikkelt, provoceert en manipuleert. Met andere woorden, de lezer/toeschouwer moet een 

medekunstenaar worden. Dat wordt al gezegd in een van de vroege declaraties van Nikolaj Koelbin, 

gepubliceerd in “De studio van de impressionisten” (1910): “De theorie van het artistieke scheppen 

<…> zie ik als bestaande uit drie delen: de psychologie van de kunstenaar, van het schilderij en van 

de toeschouwer…” In zijn latere werk zegt hij heel expliciet dat “de kunstenaar geen afbeelding 

maakt in de precieze betekenis van het woord, hij geeft iets dat de artistieke verbeelding van de 

toeschouwer prikkelt.” 

Een reeks teksten van Majakovski die het “magische” en de “mathematische logica” van de 

poëtische uiting accentueren, en, wat bijzonder interessant is, afzonderlijke toespelingen van 

tijdgenoten, kunnen gezien worden als “sleutels” voor het lezen van de teksten, of als verwijzingen 

naar de diepere betekenis van de woord-en-beeld configuraties van zijn boekomslagen. In dit 

verband worden uitspraken van Velimir Chlebnikov en Aleksej Kroetsjonych geanalyseerd, die een 

extra legimitatie vormen voor het speuren naar de verborgen betekenis van de avant-garde tekst. 

Het tweede hoofdstuk, “De boeken van Majakovski: politiek, statistiek, esthetica”, is gewijd aan 

een nauwkeurige analyse van alle boeken van Majakovski die tijdens zijn leven zijn verschenen. De 

jaarlijkse dynamiek van uitgaven wordt getoond (gemiddeld zes boeken per jaar gedurende 

zeventien jaar, met als hoogtepunt het jaar 1923, waarin er negentien boeken verschenen). 

Vergelijkende statistische gegevens zijn er over Igor Severjanin, Sergej Jesenin en Demjan Bedny – 

in verschillende jaren “concurrenten” van Majakovski in de dichtershiërarchie. 

Geconstateerd wordt dat het onjuist is de meerderheid van Majakovski’s boeken te zien als 

behorend tot de esthetica van het constructivisme. 

De analyse van de door Majakovski zelf ontworpen boekomslagen maakte het mogelijk, op 

grond van identieke procedés van constructie en van karakteristieke typografie, nog een aantal 

anonieme omslagen aan hem toe te schrijven. 

In een aparte paragraaf worden de kinderboeken van Majakovski behandeld. Deze zijn 

gecanoniseerd in de tweede helft van de jaren dertig als klassieke Sovjetkinderboeken en talloze 
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keren heruitgegeven in tientallen miljoenen exemplaren. Tijdens het leven van de auteur riepen ze 

felle kritische reacties op, die zelfs leidde tot een boycot ervan en het verwijderen uit bibliotheken. 

Tenslotte wordt in een aparte paragraaf de kwestie van de naam Majakovski op het omslag 

behandeld. Onder Majakovski’s boeken die tijdens zijn leven zijn uitgekomen zijn er zeventien 

waarbij de naam van de auteur in de titel staat, zodat die een soortnaam wordt, een eigen merk. In 

drie vroege boeken voert de dichter deze “levenscheppende” strategie heel ver door: wanneer op het 

omslag de naam van de auteur als titel staat. 

Het derde hoofdstuk, “Twee constructivistische meesterwerken uit het jaar 1923”, is gewijd aan 

een nauwkeurige beschouwing van de beroemdste boeken van Majakovski, “Voor de stem” en 

“Hierover”.  

De door El Lissitzky vormgegeven bundel “Voor de stem” bevat dertien gedichten. Het 

boek kwam uit in Berlijn in januari 1923 en is een standaardvoorbeeld van het constructivisme, een 

uiterst helder manifest van de nieuwe “productie-esthetica”. Dit boek is een register, een partituur, 

een ding, een constructie en belichaamt de theoretische ideeën van Lissitzky over het nieuwe, 

sociaal geladen visuele boek. In het hoofdstuk worden het omslag, het titelblad en de frontispies van 

het boek geanaliseerd, waarop de typografische ideogrammen staan met hun specifieke visuele 

programma. 

Majakovski’s poëem “Hiervoor”, dat in mei 1923 verscheen met fotomontages van 

Aleksander Rodtsjenko, schokte de tijdgenoten en is later erkend als de meest expressieve ervaring 

van de visualisering van het poëtische woord. De bijzondere betekenis van het vernieuwende werk 

van Rodtsjenko schuilt daarin dat én de auteur én de helden van het poëem (dat wil zeggen 

Majakovski zelf en Lilja Brik), voor het eerst in de geschiedenis van het boekontwerp, in de reeks 

foto-illustraties werden opgenomen als werkelijk bestaande personen: speciale “geposeerde” foto’s 

van de dichter en zijn geliefde werden in opdracht van Rodtsjenko gemaakt door de portretfotograaf 

Abram Sjterenberg. In totaal zijn er acht fotomontages in het boek opgenomen, maar er zijn ook vijf 

varianten bewaard gebleven bij vier van de onderwerpen die door de kunstenaar (en misschien ook 

de dichter zelf) zijn uitgekozen voor de illustraties. 

In het hoofdstuk wordt de reactie van het publiek op het poëem geanaliseerd. Het poëem 

schokte vaak juist door de synthese van woord en beeld, door de “doorbraak” uit het dagelijks leven 

in de kunst en de directe stroom vanuit de literatuur naar het leven. Ook worden het omslag en de 

ambivalente titel van het poëem behandeld. In zekere zin vormen de tekst van het poëem en de 

illustraties van Rodtsjenko precies dat “theater voor zichzelf” van Jevreinov, waarvan de 

subtiliteiten alleen begrijpelijk zijn voor de naaste kring ingewijden. Er wordt eveneens gewezen op 
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een overeenkomstige prozatekst, die bijna tegelijkertijd met Majakovski’s poëem werd 

gepubliceerd: Viktor Sjklovski’s briefroman “Zoo, of brieven niet over de liefde” (Berlijn 1923). 

In dit hoofdstuk worden ook werken van kunstenaars besproken die ontwerpen voor 

boekomslagen aan Lissitzky en Rodtsjenko hebben ontleend – de ontleningen strekken zich uit van 

pastiche tot plagiaat. 

Over het geheel genomen kan 1923 gezien worden als Majakovski’s topjaar: er verschenen 

in dat jaar negentien uitgaven van hem; bovendien is er later niets meer gepubliceerd wat de 

vergelijking met “Voor de stem” en “Hierover” kan doorstaan. 

Het vierde hoofdstuk, “De volledige album-catalogus van de boeken van Majakovski die tijdens 

zijn leven zijn verschenen”, heeft een feitelijk karakter. De catalogus is de meest complete 

verzameling van alle uitgaven van Majakovski die gedurende zijn leven zijn gepubliceerd. Elk boek 

is voorzien van een uitvoerige bibliografische beschrijving. Naast de standaardgegevens worden 

vermeld: de maand van publicatie, de afmetingen, het aantal pagina’s, de oplage; er wordt 

aangegeven welke portretten en opdrachten er in de boeken staan, er zijn gegevens over het aantal 

en de aard van de illustraties en over de makers van de omslagen (in sommige gevallen kunnen ze 

worden toegeschreven aan kunstenaars op grond van de ontcijfering van hun monogrammen). 

De catalogus is chronologisch geordend en heeft vijf afdelingen. Voor het eerst zijn ook de 

muziekuitgaven van Majakovski opgenomen; voor het eerst ook zijn de boekomslagen 

bijeengebracht die samen met anderen zijn ontworpen en de omslagen die Majakovski heeft 

gemaakt voor collectieve bundels, tevens twaalf ontwerpen voor niet gerealiseerde omslagen. 

De catalogus bevat 110 uitgaven van Majakovski die tijdens zijn leven zijn gepubliceerd en 

125 reproducties van de hierboven genoemde omslagen. De catalogus is eerder gepubliceerd door 

de auteur van de dissertatie en wordt uiteindelijk aan de dissertatie toegevoegd. 

In de bijlagen worden twee onderwerpen behandeld die met de dissertatie te maken hebben en 

kwesties die daar aan de orde zijn gesteld nader belichten. 

Bijlage 1. “Over de numerieke ‘kodes’ van de avant-garde: het getal ‘7’ bij Majakovski, 

Chlebnikov, Kamenski”. In deze bijlage wordt nader ingegaan op de numerologie. Op basis van 

een reeks teksten van Majakovski zelf en van zijn medestanders (in het bijzonder Velimir 

Chlebnikov en Vasili Kamenski), en tevens op basis van de structuur van enkele belangrijke 

futuristische verzamelbundels, wordt aangetoond dat het getal “zeven” voor de 

Hylaers/cubofuturisten/toekomstigers het idee van het universum, de volledige samenstelling van 

het futuristische “pantheon” representeert. 
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