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Wizualny tekst poetycki powstaje w wyniku po³¹czenia dwóch rodzajów dzia³al-
no�ci � poetyckiej (s³ownej) i plastycznej (graficznej). Tym samym stanowi zjawisko
ró¿norodne, pozostaj¹ce na styku poezji oraz malarstwa, grafiki, plastyki, fotografii.
Przenikanie siê dwóch sposobów artystycznej ekspresji by³o stosowane ju¿ w staro¿yt-
no�ci. Na tekstach-obrazach Simiasza, Teokryta czy Florentiusa wzorowali siê poeci
kolejnych stuleci1. Poezja wizualna szczególnie rozpowszechni³a siê w dobie renesan-
su, przede wszystkim w Anglii i Francji, za� wiek XVI�XVII spopularyzowa³ j¹ w ca-
³ej Europie:

Stulecia te by³y bowiem okresem, w którym wyj¹tkowo intensywnie dokonywa³o siê zbli¿e-
nie sztuk, okresem fascynacji ikonologi¹, hieroglifik¹, emblematyk¹, których to pokrewieñ-
stwo z poezj¹ wizualn¹ jest wyra�nie widoczne � wspólny by³ ich cel estetyczny, czêsto
wspólne bywa³y tak¿e �ród³a inspiracji2.

1 Pierwsze poetyckie teksty wizualne pochodz¹ z oko³o 325 roku p.n.e. Ich autorem by³ Simiasz
z Rodos (Jajko, Topór, Skrzyd³a). Z IV wieku p.n.e. pochodz¹ wizualne teksty Teokryta (Syringa), Dosia-
dasa z II wieku p.n.e. (O³tarz), Besantinusa z II wieku (O³tarz). Podobne teksty powstawa³y w staro¿yt-
nym Rzymie, np. �w. Bonifacego (Carmen cancllatum) czy Florentiusa (Labirynt literowy). Zob. m.in.
Ñ.Â. Åðîõèí, Áóêâû êàê îñíîâà ïàëèòðû õóäîæíèêà, Ìîñêâà 2008; idem, Âåñòíèê ÂÃÓ. Ñåðèÿ:
Ôèëîëîãèÿ, Æóðíàëèñòèêà 2008, nr 2.

2 D. Sobieraj, Literacka wypowied� intymna o sztuce siostrzanej: malarstwo w korespondencji Zyg-

munta Krasiñskiego i poezja w Dziennikach Eugeniusza Delacroix, Bez porównania, [online] <http://
//www.bez-porownania.spine.pl/index.php?tresc=05135>, dostêp: 30.06.2010. Wiêcej o historii poezji
wizualnej zob. P. Rypson, Obraz s³owa. Europejska poezja wizualna od staro¿ytno�ci do koñca

XVIII wieku, Warszawa 1987.
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Wspó³czesny typ poezji wizualnej zapocz¹tkowa³y Kaligramy Apollinaire�a,
który podkre�la³ twórcze mo¿liwo�ci poezji wizualnej poprzez aliteracjê, asonans,
now¹ typografiê, d¹¿¹c do stworzenia syntezy muzyki, malarstwa i literatury.

Bogat¹ historiê poezji wizualnej ma równie¿ literatura rosyjska. Pierwsze próby,
które zapocz¹tkowa³ Symeon Po³ocki w XVII wieku, kontynuowali Gawri³a Dier¿a-
win, Aleksiej Apuchtin, Erl Martow i inni. Nowy i produktywny etap rozwoju poezji
wizualnej zwi¹zany jest z awangardowym ruchem pierwszych dziesiêcioleci XX wie-
ku, który ogarn¹³ kraje europejskie. W Rosji najwiêkszy wk³ad w rozwój tego gatunku
� zarówno w sensie praktycznym, jak i teoretycznym � wnie�li futury�ci i konstrukty-
wi�ci, dla których forma sta³a siê tre�ci¹, a s³owo obrazem.

Przedstawiciele rosyjskiego futuryzmu wypracowali w³asne podej�cie do tworze-
nia utworów tekstowo-graficznych. Aktualne pozostawa³o dla nich has³o Wielemira
Chlebnikowa: �Poezja powinna na�ladowaæ malarstwo�. I rzeczywi�cie na�ladowa³a:
ksi¹¿ki wydawano na kolorowych tapetach, w zeszytach szkolnych o nierównych stro-
nach zapisanych odrêcznie, przy u¿yciu ró¿nych czcionek i typografii zlewaj¹cej siê
nierzadko z ilustracj¹, wylepiane kola¿ami. Tomiki futurystów wydawano w opraco-
waniu graficznym Michai³a £arionowa, Kazimierza Malewicza, Olgi Rozanowej, Wa-
silija Czekrygina, Lwa ¯egina, Kiri³³a Zdaniewicza3. Zapewne nie bez znaczenia pozo-
staje fakt, ¿e poeci równolegle uprawiali malarstwo, rysunek. Wielu z nich, jak na
przyk³ad W³adimir Majakowski, Dawid Burluk, Aleksiej Kruczonych, mia³o wykszta³-
cenie artystyczne i profesjonalnie zajmowa³o siê sztukami plastycznymi.

To w³a�nie we wspó³pracy poetów i malarzy wykrystalizowa³y siê podstawowe
zasady rosyjskiej poezji wizualnej. W du¿ej mierze opiera³y siê one na manife�cie
twórcy futuryzmu, Filippa Tomasa Marinettiego, który g³osi³ zasadê zale¿no�ci miêdzy
typem wra¿eñ a typem czcionki:

ìîÿ ðåâîëþöèÿ íàïðàâëåíà, êðîìå òîãî, ïðîòèâ òàê íàçûâàåìîé òèïîãðàôñêîé

ãàðìîíèè ñòðàíèöû, ïðîòèâíîé ïðèëèâó è îòëèâó ñòèëÿ, ðàçâåðòûâàþùåìóñÿ íà

ñòðàíèöå. Ìû áóäåì óïîòðåáëÿòü òàêæå íà îäíîé è òîé æå ñòðàíèöå ÷åðíèëà òðåõ,

÷åòûðåõ ðàçëè÷íûõ öâåòîâ, è â ñëó÷àå íàäîáíîñòè äâàäöàòü ðàçëè÷íûõ øðèôòîâ.

Íàïðèìåð: êóðñèâ äëÿ ñåðèè ñõîäíûõ è áûñòðûõ îùóùåíèé, æèðíûé äëÿ áóðíûõ

çâóêîïîäðàæàíèé è ïðî÷. Ïîñðåäñòâîì ýòîé òèïîãðàôñêîé ðåâîëþöèè è ìíîãîöâåòíîãî

ðàçíîîáðàçèÿ øðèôòîâ ÿ íå õî÷ó ïîëó÷èòü æèâîïèñíîãî ýôôåêòà, íî ïðîñòî óäâîèòü

âûðàçèòåëüíóþ ñèëó ñëîâ4.

Futury�ci rosyjscy w swoich manifestach nawi¹zywali do wybitnego w³oskiego
poprzednika: �Ìû ñòàëè ïðèäàâàòü çíà÷åíèå ñëîâàì ïî èõ íà÷åðòàòåëüíîé è  ô î-

í è  ÷ å ñ ê î é õàðàêòåðèñòèêå�5. �mia³e eksperymenty ³¹czenia obrazów tekstowych

3 Zob. na ten temat: Ñ. Áèðþêîâ, ÐÎÊÓ ÓÊÎÐ. Ïîýòè÷åñêèå íà÷àëà, Ìîñêâà 2003, s. 238�240.
4 Zob. Ô.Ò. Ìàðèíåòòè, Ôóòóðèçì � ðàäèêàëüíàÿ ðåâîëþöèÿ, w: Èòàëèÿ � Ðîññèÿ. Ê 100-ëåòèþ

õóäîæåñòâåííîãî äâèæåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ èìåíè
À.Ñ. Ïóøêèíà, Ìîñêâà 2008, s. 94.

5 Ñàäîê ñóäåé II, w: À.Ã. Ñîêîëîâ, Ì.Â. Ìèõàéëîâà, Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðíàÿ êðèòèêà êîíöà
Õ1Õ � íà÷àëà ÕÕ âåêà. Õðåñòîìàòèÿ: Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ôèëîëîãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé
óíòâåðñèòåòîâ, Ìîñêâà 1982, s. 350.
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i wizualnych podejmowali: Wielemir Chlebnikow (1885�1922), Ilja Zdaniewicz
(1894�1975), twórca futurystycznej grupy �41� oraz badacz wizualnych mo¿liwo�ci
s³ów i znaków interpunkcyjnych, Aleksiej Kruczonych (1886�1968), który rozpraco-
wa³ technikê graficzno-kola¿ow¹, poeta, malarz i re¿yser teatralny Igor Terentjew
(1892�1937), wykorzystuj¹cy artystyczny wyraz wykrzykników, i oczywi�cie Wasilij
Kamienski (1884�1961), autor s³ynnych Poematów ¿elbetonowych (Æåëåçîáåòîííûõ
ïîýì). Eksperymenty z ³¹czeniem szeregów s³ownych i wizualnych by³y kontynuowa-
ne przez Dawida Burluka, Aleksieja Cziczerina, który na d³ugo przed powstaniem
konceptualizmu, z jego ide¹ wykorzystywania s³ów lub fraz w utworach malarskich
lub graficznych, zaproponowa³, aby zastêpowaæ s³owa rysunkami, piktogramami, in-
nymi emblematami i znakami dekoracyjnymi.

W�ród ró¿norodnych przyk³adów eksperymentów ze s³owem-obrazem w rosyj-
skiej poezji awangardowej pocz¹tku XX wieku szczególne miejsce zajmuje poezja
Wasilija Wasilewicza Kamienskiego (1884�1961) � rosyjskiego futurysty, poety-eks-
perymentatora, w pó�niejszym okresie prozaika. Kamienski nie by³ sk³onny do prze-
sadnego teoretyzowania, chocia¿ z uwag¹ analizowa³ i przetwarza³ w swojej twórczo-
�ci idee teoretyków futuryzmu.

W poezji Kamienskiego króluje przejrzysty, od�wiêtny �wiat s³owa i d�wiêku,
który zosta³ utrwalony dziêki uwa¿nemu wykorzystaniu d�wiêku i jego semantyki,
etymologii nazw, konstruowaniu neologizmów, graficznemu eksperymentatorstwu.
Przypomnijmy jeden z przyk³adów wizualizacji tekstu, w którym dla stworzenia obra-
zu-nastroju zosta³y wykorzystane gramatyczne mo¿liwo�ci jêzyka, wewnêtrzny poten-
cja³ s³owa:

Èçëó÷èñòàÿ
Ëó÷èñòàÿ
×èñòàÿ
Èñòàÿ
Ñòàÿ
Òàÿ
ß 6

Po³¹czenie poezji i malarstwa w twórczo�ci Kamienskiego przybiera³o najró¿niej-
sze formy. Chêtnie ilustrowa³ w³asne utwory, podejmowa³ próby poetyckiej wizualiza-
cji oraz eksperymenty z czcionk¹. Id¹c za przyk³adem Niko³aja i Dawida Burluków,
odrzuca³ tradycyjny charakter znaków drukarskich (�îòðèöàíèå æåñòêîãî õàðàêòåðà

òèïîãðàôñêèõ ëèòåð�)7. Znajdziemy u niego tak¿e przyk³ady transponowania d�wiê-
ko-liter na wizualne szeregi hieroglificzne, a zatem realizacjê idei poetyckich ekspery-

6 Cyt. wg: Ðóññêèé ôóòóðèçì: Òåîðèÿ. Ïðàêòèêà. Êðèòèêà. Âîñïîìèíàíèÿ, Ìîñêâà 2000, s. 93.
7 Å.Ô. Êîâòóí, Ðóññêàÿ ôóòóðèñòè÷åñêàÿ êíèãà, Ìîñêâà 1989, s. 9. Por. tak¿e artyku³ N. i D. Bur-

luków Poetyckie pocz¹tki (Ïîýòè÷åñêèå íà÷àëà) z 1914 roku (za: Ñ. Ñèãåé, Êðàòêàÿ èñòîðèÿ
âèçóàëüíîé ïîýçèè â Ðîññèè: Ëèòåðàòóðà ïîñëå æèâîïèñè, w: Ó÷åíûå çàïèñêè îòäåëà æèâîïèñè
è ãðàôèêè Åéñêîãî èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ, Åéñê 1991).
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mentów rodem z laboratorium Chlebnikowa, sformu³owanych w artykule-odezwie Ar-

ty�ci �wiata! (Õóäîæíèêè ìèðà!) z 1919 roku:

Çàäà÷åé òðóäà õóäîæíèêîâ áûëî áû äàòü êàæäîìó âèäó ïðîñòðàíñòâà îñîáûé çíàê. Îí

äîëæåí áûòü ïðîñòûì è íå ïîõîäèòü íà äðóãèå. Ìîæíî áûëî áû ïðèáåãíóòü ê ñïîñîáó

êðàñîê è îáîçíà÷èòü ì òåìíî-ñèíèì, â � çåëåíûì, á � êðàñíûì, ñ � ñåðûì, ë � áåëûì

è ò.ä. Íî ìîæíî áûëî áû äëÿ ýòîãî ìèðîâîãî ñëîâàðÿ, ñàìîãî êðàòêîãî èç

ñóùåñòâóþùèõ, ñîõðàíèòü íà÷åðòàòåëüíûå çíàêè. Êîíå÷íî, æèçíü âíåñåò ñâîè

ïîïðàâêè, íî â æèçíè âñåãäà òàê áûâàëî, ÷òî âíà÷àëå çíàê ïîíÿòèÿ áûë ïðîñòûì

÷åðòåæîì ýòîãî ïîíÿòèÿ. È óæ èç ýòîãî çåðíà ðîñëî äåðåâî îñîáîé áóêâåííîé æèçíè8.

Nale¿y przy tym podkre�liæ, ¿e eksperymenty poligraficzne Kamienskiego stano-
wi³y wyj¹tek w�ród �kubofuturystów�. Cz³onkowie legendarnej grupy �Gilea� nie
nadawali szczególnego znaczenia tekstom drukowanym, przy tworzeniu odrêcznych
wariantów ksi¹¿ek pierwszeñstwo oddawali tekstom pisanym odrêcznie. Kamienski
jako jeden z pierwszych rozpocz¹³ �zabawê� z czcionk¹ drukarsk¹, podejmuj¹c próbê
wydobycia z tekstu maksymalnego artystycznego wyrazu.

Grafika poetycka mo¿e wype³niaæ ró¿ne funkcje, a efekt graficzno-znaczeniowy
zale¿y bezpo�rednio od faktury wiersza wizualnego9. W rosyjskiej poezji wizualnej
najczê�ciej stosowanym rodzajem faktury by³o szkicowanie, realizowane dziêki takim
�rodkom, jak: druk, charakter pisma, rysunek, ornament, ortografia, powtórzenia gra-
ficzne. Grafika poetycka w tek�cie poetyckim wyprzedza pojawienie siê i obecno�æ
znaków jêzykowych, poprzedza ich tekstowo-znaczeniow¹ funkcjê, zwi¹zan¹ przede
wszystkim z aktywnym odbiorem takiego tekstu. Do podstawowych jednostek grafiki
poetyckiej zaliczamy:

� grafemy,
� grafoleksemy,
� rysunek graficzny,
� ornament graficzny,
� autorsk¹ ortografiê i interpunkcjê.
Kamienski najchêtniej korzysta³ z mo¿liwo�ci grafiki wydzielaj¹cej � �rodka wy-

razu najbardziej rozpowszechnionego i typowego dla rosyjskiej poezji wizualnej. Taki
rodzaj wiersza wizualnego zawiera w swoim graficznym wygl¹dzie okre�lone jednostki
(elementy) graficzne (grafemy), wydzielone z tekstu przy u¿yciu okre�lonej faktury �
rysunku lub kolorowania. W swoich utworach Kamienski w mistrzowski sposób wy-
korzystywa³ czcionki drukarskie o ró¿nych parametrach kroju, stopnia i odmiany pi-
sma. W jego poezji mo¿emy odnale�æ wiele przyk³adów zastosowania grafemów, to
jest graficznego wyró¿nienia pojedynczych liter. W charakterze reprezentatywnego
przyk³adu przypomnijmy wiersz Kto Ja (Êòî ß) (rys. 1):

8 Â. Õëåáíèêîâ, Òâîðåíèÿ, Ìîñêâà 1986, s. 622�623.
9 Szerzej na temat rodzajów i funkcji grafiki poetyckiej zob.: Þ.Â. Êàçàðèí, Ïîýòè÷åñêàÿ

ãðàôèêà. Ôóíêöèîíàëüíûå òèïû âèçóàëüíûõ ïîýòè÷åñêèõ òåêñòîâ, w: idem, Ôèëîëîãè÷åñêèé
àíàëèç ïîýòè÷åñêîãî òåêñòà. Ó÷åáíèê äëÿ âóõîâ, Ìîñêâà 2004, s. 127�159.
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Ponadto Kamienski chêtnie korzysta³ z grafoleksemów � wyró¿nienia s³owa gra-
ficznego specjaln¹ czcionk¹, kaligraficznie lub poprzez szczególne rozmieszczenie
w stosunku do poprzedniej lub nastêpnej strofy. Tak¿e kolor czcionki odgrywa³ istotn¹
rolê: pomaga³ w przekazie informacji oraz stanowi³ element ogólnego efektu wizual-
nego. Kolor by³ stosowany w celu wprowadzenia logicznej, wizualnej hierarchii w tek-
�cie, dla dodatkowego zdefiniowania i skontrastowania go oraz nadania mu innego
znaczenia. Dotyczy to zarówno koloru drukowanego tekstu, jak i pod³o¿a, na które by³
nanoszony. Ze wzglêdu na to, ¿e ró¿ne kroje pisma maj¹ zró¿nicowan¹ szeroko�æ
znaków, ró¿n¹ wysoko�æ oraz ró¿ne style szeryfów, kroje pisma z³o¿one w tym samym
stopniu pisma z tak¹ sam¹ interlini¹ oraz innymi wymiarami dodawa³y odmien-
ne stopnie pokrycia kolorem na stronie, a tym samym tworzy³y wra¿enie ró¿nych
kolorów.

Na przyk³ad utwór Tango z krowami (Òàíãî ñ êîðîâàìè)  zosta³ wydrukowany
z wykorzystaniem kolorowej faktury, a tak¿e szesnastu ró¿norodnych czcionek z po-
dwójnym podkre�leniem leksemu krowami (rys. 2). Tekst stanowi przyk³ad sztuki
s³owa zrealizowanej tre�ciowo i formalnie w duchu estetyki poetyckiego absurdu.
Wydzielaj¹cy typ grafiki wzmacnia oddzia³ywanie absurdalnych znaczeñ poetyckich,
tym samym podwójnie epatuj¹c czytelnika. W po³owie lat dwudziestych taki sposób
pracy z tekstem okre�lano mianem �czcionkowania� (�øðèôòîâàíèå�):

Rys. 1. Wasilij Kamienski, Kto Ja (Êòî ß). Skan utworu na podstawie: Þ.Â. Êàçàðèí, Ôèëîëîãè÷åñêèé
àíàëèç ïîýòè÷åñêîãî�, s. 150
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Wyrafinowan¹ formê eksperymentu poligraficznego stanowi wiersz Telefon � nr 2W-

128 (Òåëåôîí-¹ 2Â-128), przywo³uj¹cy na my�l styl plakatów, publikacji reklamowych,
nag³ówków prasowych itd. (rys. 3). Kamienski stosuje w nim to, co Niko³aj Chard¿ijew
nazywa �mo¿liwo�ciami i osi¹gniêciami zwyczajnej urbanistycznej ideografii�10.

Na poziomie s³owno-tre�ciowym wiersz przedstawia fragment jednej lub kilku
rozmów telefonicznych, przerywanych zak³óceniami oraz pomieszanych ze spostrze-
¿eniami rozmówcy na temat tego, co w czasie rozmowy widzi i s³yszy przez okno.
Zgodnie z zasad¹ kola¿u do tekstu w³¹czono materia³ �niepoetycki� i �niejêzykowy�,
po czê�ci zapo¿yczony z ¿ycia codziennego miasta: cyfry, szeregi pauz, napisy. Takie
�rodki s¹ analogiczne do techniki kola¿u w malarstwie kubistów/kubofuturystów11.
Przypomnijmy, ¿e eksperymenty z cyframi by³y zgodne z tradycj¹ ówczesnej
poezji wizualnej. O w³¹czeniu znaków matematycznych do jêzyka literatury pisa³

10 Zob. Ïîýòè÷åñêàÿ êóëüòóðà Ìàÿêîâñêîãî, Ìîñêâà 1970, s. 36. Por. V. Bubrin, Mud Huts and

Airplanes: The Futurism of Vasily Kamensky, Toronto 1982, s. 134.
11 Zob. Êíèãè ðóññêèõ êóáîôóòóðèñòîâ, Ìîñêâà 1998, s. 196.

Rys. 2. Wasilij Kamienski, Tango z krowami (Òàíãî ñ êîðîâàìè).  Skan utworu na podstawie:
Þ.Â. Êàçàðèí, Ôèëîëîãè÷åñêèé àíàëèç ïîýòè÷åñêîãî..., s. 154
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m.in. Marinetti (1913). Wykorzystania cyfr domaga³ siê tak¿e Niko³aj Burluk we
wspomnianym manife�cie Poetyckie pocz¹tki12.

12 Zob. Ðóññêàÿ ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ êíèãà 1910-õ ãîäîâ, w: Èñêóññòâî êíèãè, Ìîñêâà 1987, s. 127.

W przywo³anym powy¿ej przyk³adzie zasadniczy wp³yw na odbiór tekstu ma
specyficzne opracowanie poligraficzne: zestawienie ró¿norodnych czcionek, ró¿norod-
nych krojów pisma i szeroko�ci liter, które razem tworz¹ nietypow¹, znacz¹c¹ fakturê,
podkre�laj¹c¹ plastyczno�æ oddzielnych znaków i rytmizuj¹c¹ wiersz. Ponadto taki typ
faktury drukarskiej podkre�la to, co zosta³o wyra¿one za pomoc¹ s³ów. Szczególnie
jest to zauwa¿alne w pierwszych wersach � d�wiêk wydawany przez aparat telefonicz-
ny wizualizuje siê, a gmatwaninê w rozmowie, powsta³¹ w wyniku zak³óceñ, oddaje
du¿a liczba pauz, zmiana w rozmieszczeniu, wielko�ci i szeroko�ci liter, przej�cie od
jednego do innego ich kroju.

Rys. 3. Wasilij Kamienski, Telefon � nr 2W-128 (Òåëåôîí-¹ 2Â-128). Skan utworu na podstawie: Ò. Êàéò,

�Òåëåôîí - ¹ 2B-128� Âàñèëèÿ Êàìåíñêîãî è �dadadegie� Ðàóëÿ Õàóñìàííà / Éîõàííåñà Áààäåðà � äâà
ïðèìåðà âèçóàëèçèðîâàííîé ïîýçèè â ðóññêîì è íåìåöêîì èñòîðè÷åñêîì ïîýòè÷åñêîì àâàíãàðäå, [onli-
ne] <http://avantgarde.narod.ru/beitraege/tp/tk_visualis.htm>, dostêp: 30.06.2010
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Wizualnie zaznaczono tak¿e wszelkie przerwy w telefonicznej wymianie informa-
cji, najczê�ciej poprzez podwójne wciêcie akapitowe. Z wciêciem akapitowym wydruko-
wane s¹ tak¿e cztery ostatnie wersy pod koniec wiersza, zawieraj¹ce leksykalny i fone-
tyczny kalambur. Obok nieproporcjonalnie du¿ej cyfry �14� zosta³y rozmieszczone
s³owa �muzyka� i �samochody�, dziêki czemu osi¹gniêto efekt symultaniczno�ci
(podczas wybierania numeru na tarczy aparatu telefonicznego s³ychaæ muzykê
i d�wiêki ruchu ulicznego). Oba s³owa napisane s¹ w odmienny sposób, aby wyraziæ
ró¿n¹ jako�æ i natê¿enie d�wiêków.

Niektóre wyró¿nione miejsca (kursywa, pogrubienie itp.) mo¿na interpretowaæ
jako wskazanie na szczególn¹ intensywno�æ d�wiêku. Na przyk³ad �SZ� (�Ø�)
w s³owie �SZUM�) (�ØÓÌ�) lub podkre�lenie w drugiej strofie, gdzie �NU� (�ÍÓ�)
zapisano wersalikami, a cyfra �27� jest nieproporcjonalnie du¿a. O le¿¹cym �o�
w s³owie �ïðîöåññèÿ� sam Kamienski mówi³, ¿e mia³o ono przedstawiaæ trumnê
w orszaku ¿a³obnym:

Ìîæíî îäíèìè áóêâàìè äàòü ãðàôè÷åñêóþ êàðòèíó ñëîâà. Íàïðèìåð, â òîì æå

ñòèõîòâîðåíèè Òåëåôîí (èç Òàíãî ñ êîðîâàìè) ÿ èçîáðàæàþ ïîõîðîííóþ ïðîöåññèþ

áóêâàìè òàê:

13 Â. Êàìåíñêèé, Ñî÷èíåíèÿ. Ðåïðèíòíîå âîñïðîèçâåäåíèå èçäàíèé 1914, 1916, 1918 ãã.,

Ìîñêâà 1990, s. 485. Cytat z zachowaniem autorskiej ortografii i interpunkcji.
14 Kamienski pozna³ siê z A. Krawcowem w grudniu 1913 roku podczas wieczoru poetyckiego w Char-

kowie. Wspólny tomik wydali w lutym 1914 roku w znanej moskiewskiej drukarni N.M. Jakowlewa.

Êàæäàÿ áóêâà ðàçíîãî øðèôòà, ïðè÷¸ì óçêîå �î� ïîëîæåíî ãîðèçîíòàëüíî, ÷òî

îçíà÷àåò ãðîá. Ñàìîå ñëîâî �ïðîöåññèÿ� ðàñòÿíóòî êàê âèä ïðîöåññèè, â îäíó

äëèííóþ ñòðîêó. Òàêèì îáðàçîì, ñëîâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ âûÿâëåíèÿ íàèáîëåå

òî÷íîãî ïîíÿòèÿ, â äàííîì è âñåõ èíûõ ñëó÷àÿõ äàåò íàèâûñøóþ òî÷íîñòü13.

Mo¿liwo�ci przedstawienia poligraficznego s¹ na tyle du¿e, ¿e z trudem mo¿na
odnale�æ obja�nienie dla wszystkich zastosowanych przez Kamienskiego wizualizacji.
Forma wizualna wychodzi poza ramy ilustracji wypowiedzi i staje siê bezcelow¹ dyna-
miczn¹ gr¹, która czasami przenosi pojêciowy poziom s³ów na drugi plan. Tym nie-
mniej w wierszu wystêpuje konkretny motyw, i mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e
w przekazie tre�ci w wizualizowanej poezji Kamienskiego poziom leksykalnej seman-
tyki odgrywa decyduj¹c¹ rolê, z poligraficznym kszta³tem s³ów i ich rozmieszczeniem
na kartce ksi¹¿ki. Ich wzajemne rozmieszczenie zapewnia mo¿liwo�æ bardziej ró¿no-
rodnego, ca³o�ciowego odbioru.

Poetyckie przeobra¿enia z wykorzystaniem technologii poligraficznej najpe³niej-
szy wyraz znalaz³y w ksi¹¿ce Nagi w�ród ubranych (Íàãîé ñðåäè îäåòûõ), któr¹
Kamienski wyda³ we wspó³pracy z m³odym poet¹ Andriejem Krawcowem14. Kamienski
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odrzuca w niej wszelkie zasady ustalone dla tradycyjnej publikacji: brak w niej roku
wydania, podanego nak³adu (300 egz.), nazwiska autorów i strony tytu³owej. Nie za-
stosowano tak¿e przyjêtych zasad zapisu wielkich liter i znaków interpunkcyjnych.
Czcionka pochyla siê, przewraca, w jednym s³owie s¹siaduj¹ ze sob¹ litery o ró¿nych
szeryfach:

Ïîä÷åðêíóòîñòü âûäåëåííûõ ñëîâ, áóêâ, ââåäåíèå â ñòèõè (æèðíûì øðèôòîì) öèôð

è ðàçíûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ çíàêîâ è ëèíèé � äåëàþò âåùü äèíàìè÷åñêîé äëÿ âîñïðèÿòèÿ,

ëåã÷å çàïîìèíàåìîé (÷èòàåøü êàê ïî íîòàì, ñ ýêñïðåññèåé îáîçíà÷åííîãî óäàðà). ß óæå

íå ãîâîðþ î òîì, ÷òî ìîæíî îäíèìè áóêâàìè äàòü ãðàôè÷åñêóþ êàðòèíó ñëîâà15.

Z wyj¹tkow¹ staranno�ci¹ zadbano natomiast o wra¿enia estetyczne. W bloku
o formacie A5 �ciêto prawy górny róg, tym samym ksi¹¿ce nadano formê piêciok¹ta.
Teksty wydrukowano czarn¹ farb¹ na ¿ó³tej powierzchni na odwrocie cienkich wzo-
rzystych tapet, dziêki czemu uzyskano specyficzn¹ fakturê. Burlukowie uzupe³nili
ksi¹¿kê swoimi rysunkami, które rozmieszczono po jednym na ka¿dej stronie. Ka-
mienski wykorzysta³ zatem do�wiadczenie, które zdoby³ podczas przygotowania mani-
festu Ñàäîê ñóäåé (tak¿e wydrukowanego na tapetach), wystaw i plakatów podczas
tournée futurystów po Rosji. Jeden z poematów � Konstantynopol (Êîíñòàíòèíîïîëü) �
dodatkowo oddzielnie wydrukowano na satynie, tym samym sta³ siê on �wierszo-
obrazem�. Nie dziwi zatem fakt, ¿e Kamienski prezentowa³ swoje poematy na wysta-
wach malarskich:

Èñïîëüçîâàíèå îáîåâ äàëî ñâîè ðåçóëüòàòû. Íàïå÷àòàííàÿ íà îáîðîòå æåëòîé áóìàãè,

êàæäàÿ èç ïîýì îêàçûâàëàñü ïî ñîñåäñòâó, ðÿäîì, â îäíîì ðàçâîðîòå ñ êðóïíûì

öâåòî÷íûì óçîðîì, ñëîâíî íà ñòåíå êîìíàòû, îáêëååííîé ïåñòðåíüêèìè

è äåøåâåíüêèìè îáîÿìè16.

W ksi¹¿ce opublikowano siedem �¿elbetonowych poematów� Kamienskiego, któ-
re stanowi¹ ciekaw¹ próbê osi¹gniêcia syntezy malarstwa i twórczo�ci s³ownej17. Po-
ematy te autor nazwa³ tak aluzyjnie ze wzglêdu na ich wspó³czesn¹ tematykê: we
wszystkich porusza³ tematy zwi¹zane ze wspó³czesnym miastem. �Poematy ¿elbetono-
we� Kamienskiego cechuje (jak ca³¹ jego twórczo�æ) biograficzny charakter. Jeden
z poematów zosta³ po�wiêcony Konstantynopolowi, w którym poeta by³ dwukrotnie
w m³odo�ci, piêæ innych � moskiewskim instytucjom, do których uczêszcza³ lub

Zdaniem niektórych literaturoznawców, Kamienski chcia³ tym samym promowaæ m³odego poetê, zda-
niem innych chodzi³o o zrewan¿owanie siê za dofinansowanie wydania. W marcu 1914 roku w tej samej
drukarni i w takiej samej formie graficznej ukaza³a siê ksi¹¿ka Kamienskiego Tango z krowami (Òàíãî
ñ êîðîâàìè: æåëåçîáåòîííûå ïîýìû), do której w³¹czono piêæ dodatkowych poematów.

15 Â. Êàìåíñêèé, Ïóòü ýíòóçèàñòà, Ìîñêâà 1931. Cyt za: À.Ï. Àêñ¸íêèí, Â. Êàìåíñêèé,
À. Êðàâöîâ. Íàãîé ñðåäè îäåòûõ, w: Áóäåòëÿíñêèé êëè÷. Ôóòóðèñòè÷åñêàÿ êíèãà, Ìîñêâà 2006, s. 9.

16 Þ. Ìîëîê, Òèïîãðàôñêèå îïûòû ïîýòà-ôóòóðèñòà, w: Â. Êàìåíñêèé, Òàíãî ñ êîðîâàìè,

Ìîñêâà 1991, s. 7.
17 Szczegó³ow¹ analizê �poematów ¿elbetonowych� z punktu widzenia technologii przedstawi³ za-

cytowany powy¿ej historyk sztuki Jurij Molok. Zob. Þ. Ìîëîê, op. cit.
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w których wystêpowa³. W�ród nich s¹ m.in. Teatr-Kabaret ZON, cyrk braci Nikitinych,
sauna, Galeria w domu S.I. Szczucina. Autor zaproponowa³ tak¿e now¹ strukturaln¹
zasadê uk³adu graficznego tekstu na stronie. St¹d okre�lenie �¿elbetonowe� podkre�la³o
�nowy budulec�, materia³, z jakiego s¹ zbudowane poematy. Ka¿dy fragment utworu
zosta³ oddzielony od pozosta³ych, niczym na planie budowy, cienkimi liniami-�cianka-
mi (lub armatur¹) i posiada odmienn¹ formê geometryczn¹, wpisan¹ w dok³adnie wy-
znaczon¹ ramkê. S³owa wpisane w przestrzeñ dowolnych figur geometrycznych nie
posiadaj¹ pocz¹tku, kolejno�ci i zakoñczenia, to znaczy nie stanowi¹ tekstu w trady-
cyjnym rozumieniu. To raczej s³owa-symbole, które mo¿na odczytywaæ w dowolnej
kolejno�ci (rys. 4):

Rys. 4. Wasilij Kamienski, Konstantynopol (Êîíñòàíòèíîïîëü). Skan utworu na podstawie: Ñ. Áèðþêîâ,

Ïîýòè÷åñêèé ìàñòåðêëàññ. Óðîê ïÿòûé, âèçóàëüíûé, Òîïîñ 2004, wyd. z 11 lutego, [online] <http://
//topos.ru/article/2043>, dostêp: 30.06.2010

Rozszyfrowywanie znaczeñ poszczególnych obrazów �¿elbetonowych poema-
tów� Kamienskiego nie jest spraw¹ ³atw¹18. Minê³o niemal dziewiêædziesi¹t lat od
momentu ich powstania, wiele z opisywanych obiektów zniknê³o z miejskich prze-
strzeni, uleg³o zmianie nasze estetyczne wyobra¿enie o �wiecie oraz system warto�ci.
Znaczenia niektórych obrazów poematu Konstantynopol (Êîíñòàíòèíîïîëü) wyja�ni³

18 Autorem najbardziej pe³nych i wiarygodnych rozszyfrowañ poematów Kamienskiego jest znawca
twórczo�ci rosyjskich futurystów A.A. Szemszurin, który przyja�ni³ siê z Kamienskim i przygotowuj¹c
artyku³y, korzysta³ z jego wyja�nieñ. Zob. À. Øåìøóðèí, Æåëåçîáåòîííàÿ ïîýìà, w: Ñòðåëåö. Ñá. 1,

Ïåòðîãðàä 1915.
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autor w jednym z wywiadów, w którym podkre�la³, ¿e stara³ siê uchwyciæ i utrwaliæ
najbardziej charakterystyczne cechy ulicznego ¿ycia. Tytu³ poematu zlewa siê z tre�ci¹
i form¹ utworu. S³owa-symbole oznaczaj¹ to, co poeta widzia³ (�ìàòðîñû�, �îñû�,

�òðîñû�, �òóðêè�, �ðûíîê� i inne), s³ysza³ (wezwanie muezina) lub czu³ (zapach
winogron, kawy) na przystani, w mie�cie � lub stanowi¹ surowiec do budowania
futurystycznych s³upków: �÷üè / ëèêè / îñëèêè / ðûáà÷üè / ÿëèêè / çûáêè / çàëèâå /

÷àéêè / ïàðóñàõ / ïóãëèâû / êðè÷àò ñòðîãî�. Wspominaj¹c o meczetach, poeta nie
móg³ unikn¹æ skojarzenia z Soborem �w. Zofii, co w jêzyku tureckim brzmi: �Àé

Ñîôi�. Na ulicach miasta widaæ wielu mu³³ów19; wydaj¹ siê oni autorowi wszyscy
tacy sami. Nale¿¹ do innego �wiata, który poeta oznaczy³ ogromn¹ liter¹ �N� (�Í�).
Z kolei cyfry � to zasady gry w ko�ci: to cyfry wygrywaj¹ce, szczê�liwe. Szczê�cia
pragnie tak¿e poeta, dlatego wielokrotnie dopisuje poni¿ej �i Ja� (�è ß�).

Do swojego ulubionego rodzaju twórczo�ci poetyckiej Kamienski powróci³ w roku
1917, tym razem wprowadzaj¹c litograficzny wariant. Jednym z najbardziej znanych
utworów tego typu jest poemat S³oñce. Poemat ¿elbetonowy (Ñîëíöå. Æåëåçîáåòîííàÿ
ïîýìà) (rys. 5):

Rys. 5. Wasilij Kamienski, S³oñce. Poemat ¿elbetonowy (Ñîëíöå. Æåëåçîáåòîííàÿ ïîýìà). Skan utworu na

podstawie: Þ.Â. Êàçàðèí, Ôèëîëîãè÷åñêèé àíàëèç ïîýòè÷åñêîãî..., s. 153

Zdaniem wspó³czesnego poety i badacza poezji wizualnej Siergieja Biriukowa,
takie �wiersze-obrazy� Kamienskiego stanowi¹ przyk³ad odrodzenia na nowym etapie
i poziomie poezji graficznej i heraldycznej, a tak¿e emblematyki baroku20  Pod koniec

19 Mu³³a (per. � wym. mollâ) � w szyizmie: nauczyciel, interpretator praw religijnych i doktryn islamu.
20 Na temat barokowych cech poezji Kamienskiego zob. È. Çàÿðíàÿ, Èãðîâàÿ ïîýòèêà Âàñèëèÿ

Êàìåíñêîãî â çåðêàëå áàðîêêî, [online] <http://lit.1september.ru/articlef.php?ID=200502212>, dostêp:
30.06.2010.
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XVII wieku przedstawienie s³oñca by³o nieod³¹czn¹ czê�ci¹ pañstwowej topiki. Taki
emblemat wykorzystywa³ praojciec rosyjskiej poezji wizualnej � Symeon Po³ocki �
w poemacie Orze³ Rosyjski (Îð¸ë Ðîññèéñêèé) (rys. 6):

Rys. 6. Symeon Po³ocki, Orze³ Rosyjski (Îð¸ë Ðîññèéñêèé). Skan rysunku zamieszczonego w ksi¹¿ce:
Ë.È. Ñàçîíîâà, Ïîýçèÿ ðóññêîãî áàðîêêî, Ìîñêâà 1991, s. 141

Na �rodku tarczy s³onecznej zosta³ umieszczony dwug³owy orze³, a w ka¿dym
z czterdziestu o�miu promieni odchodz¹cych od cia³a niebieskiego wypisano cnoty,
którymi zdaniem poety powinien byæ obdarzony car: m¹dro�æ, dobroæ, boja�ñ Bo¿a,
pokora, prawo�æ itd.

W odró¿nieniu od semantyki obrazu, zwi¹zanej w rosyjskiej poezji emblematycz-
nej epoki baroku z rosyjsk¹ pañstwowo�ci¹, sakralizacj¹ w³adzy carskiej, s³oñce w em-
blemacie Kamienskiego przedstawia �oblicze Geniuszu� � pod którym rozumiany jest
ówczesny poeta-futurysta, mo¿liwe, ¿e sam autor. Wskazywa³oby na to umieszczenie
obok emblematu tytu³u wiersza (Ñîëíöåíü � ÿðöåíü) oraz rozmieszczenie wzd³u¿
obwodu tarczy �neologizmów� autorstwa Kamienskiego: �ïåñíèÿíêè�, �îäåÿí�,

�ñîëíöåâàíèå�, �ñîëíöåñèÿíèå�21.
Tym samym, przy diametralnie przeciwstawnej tre�ciowej zawarto�ci emblema-

tów nale¿¹cych do ró¿nych epok historycznych, podobna wydaje siê alegoryczno-
-symboliczna zasada artystycznego uogólnienia. Podobnie jak poeci w XVII wieku,
futury�ci starali siê pojmowaæ swoj¹ twórczo�æ w kategoriach �wieczno�ci� i �wszech-

21 J. Molok podkre�la ponadto, ¿e �oblicze Geniuszu� � s³oñce z rozchodz¹cymi siê od niego pro-
mieniami � z punktu widzenia kompozycji przypomina portret Kamienskiego autorstwa Burluka. Zob.
na ten temat: Þ. Ìîëîê, op. cit., s. 11.



213Poezja Wasilija Kamienskiego �pod mikroskopem�...

�wiata�. Nieprzypadkowo S³oñce Kamienskiego przedstawia schematyczny szkic nie-
ba, na którym rozmieszczono: ksiê¿yc z napisem �futuryzm�, gwiazdê opisan¹ s³owa-
mi �Wasilij Kamienski� i umown¹ planetê, otoczon¹ nazwiskami Chlebnikowa, Burlu-
ka, Majakowskiego (�budietlanie�22):

Îíà ïîõîäèò íà çâåçäíóþ êàðòó: ïîëóìåñÿö � ôóòóðèçì, íåïðàâèëüíîé ôîðìû çâåçäà

� Âàñèëèé Êàìåíñêèé, ñîëíöå � �ëèöî Ãåíèÿ�, îò êîòîðîãî ðàñõîäÿòñÿ ëó÷è è êîòîðàÿ

ïî êîìïîçèöèîííîé ñõåìå íàïîìèíàåò åãî ïîðòðåò ðàáîòû Áóðëþêà. Íàêîíåö, ïîëíàÿ

ëóíà, îáðàìëåííàÿ èìåíàìè åãî äðóçåé � áóäåòëÿí: Õëåáíèêîâà, Áóðëþêà,

Ìàÿêîâñêîãî, � à â öåíòðå êðóãà � ñîâñåì ïðîñòåíüêàÿ, ñ íåêîòîðîé äîëåé äåðåâåíñêîé

ãðóñòè, êàê âñå ó Êàìåíñêîãî, ñòèõîòâîðíàÿ ñòðî÷êà: �Îäèí íî÷óþ � îäèíî÷åñòâóþ�23.

22 �Budietlanie� (ros. áóäåò �bêdzie�) � neologizm autorstwa czo³owego teoretyka kubofuturystów
W. Chlebnikowa, okre�laj¹cy przedstawicieli rosyjskiego futuryzmu.

23 Þ. Ìîëîê, op. cit., s. 11.

Rys. 7. Corrado Govoni, Irytacja i s³owa na wolno�ci

Bezsprzecznie w zakresie eksperymentów wizualizacji tekstu najwiêkszy wp³yw
na Kamienskiego wywar³y s³ynne kaligramy Apollinaire�a. Jednak w poszukiwaniach
nowych rozwi¹zañ s³owno-wizualnych Kamienskiego mo¿emy odnale�æ wiele
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pomys³ów porównywalnych z eksperymentami Corrada Govoniego (Irytacja i s³owa

na wolno�ci)24 (rys. 7) i Paola Bucciego (Zaæmienie i spirala. Film + s³owa na wol-

no�ci)25. Poematy Kamienskiego i prace Govoniego maj¹ w pewnym sensie podobn¹
manierê artystyczn¹, co stanowi doskona³y przyk³ad tego, ¿e sztuka w Rosji i Europie
Zachodniej na pocz¹tku XX wieku rozwija³a siê równoleg³ymi drogami.

Poezja Wasilija Kamienskiego dowodzi, ¿e wizualna grafika poetycka mo¿e sta-
nowiæ dominantê w tworzeniu i obrazowaniu tekstu podobnie jak podstawowe znacze-
niowe jednostki tekstu poetyckiego � czysto jêzykowe. Niestety, ta wyj¹tkowa tradycja
z powodów politycznych w po³owie lat dwudziestych XX wieku by³a przerwana.
W okresie porewolucyjnym (po 1917 roku) nast¹pi³a przerwa w tworzeniu tekstów
wizualnych. Wielu autorów by³o zmuszonych emigrowaæ (Ilia Zdaniewicz), niektórzy
zeszli �do podziemia� (Aleksiej Kruczonych) lub zmarli (Wielemir Chlebnikow). Jed-
nak kultura poezji wizualnej tego okresu odegra³a istotn¹ rolê � poprzedzi³a narodziny
tego kierunku w poezji wspó³czesnej. Dziêki futurystycznym manifestom i artystycz-
nej praktyce futurystów znacznie rozszerzy³ siê zakres �rodków artystycznych i zaryso-
wa³y siê wyra�ne kierunki dla tworzenia nowych wyrazistych �rodków zapisu tekstu
poetyckiego.

Poezja wizualna � nieod³¹czna czê�æ �wiatowej kultury � stanowi ciekawy mate-
ria³ i pole do rozwa¿añ i analizy artystyczno-literaturoznawczej. Wspó³czesny poeta,
filolog i kulturolog Siergiej Biriukow twierdzi, ¿e poezja wizualna � to �poezja pod
mikroskopem�, która przede wszystkim chce byæ widzialna. Percepcja tekstu wizual-
nego wymaga aktywno�ci odbiorcy, siêgaj¹cej a¿ do wspó³uczestnictwa w tworzeniu
jego sensów (nowych, nieoczekiwanych), co przekracza ramy klasycznego tekstu po-
etyckiego. Tym samym wizualne utwory poetyckie staj¹ siê szczególnym wyzwaniem
wobec tradycyjnych, utartych sposobów interpretacji dzie³a artystycznego.

Summary

Vasily Kamensky�s Poetry �Under the Microscope�.
The Summary of Russian Visual Poetry

Visual poetical text came into existence as a connection of two types of activity � the poetical
(verbal) one and the visual (graphic) one. It composes a varied phenomenon, which unites poetry,
painting, graphic arts, fine arts and photography together. That dependence on each other was
understood differently by particular artists in distinct periods of history. Russian literature also has
its rich history of visual poetry. The first trials, which were started by Symeon of Polotsk in the
17th century, were continued by Gavrila Derzhavin, Alexei Apuchtin, Erl Martov, as well as
others. This new and productive period of visual poetry was connected with the vanguard move-

24 C. Govoni, Rarefazoni e parole in Libertá, w: Edizioni futuriste di �Poesia�, Milano 1915, cyt.
za: Å. Ñòåïàíîâ, Âèçóàëüíàÿ ïîýçèÿ â ñîâðåìåííîé Ðîññèè, Äåòè Ðà 2009, nr 6, [online] <http://
//futurum-art.ru>, dostêp: 4.02.2011.

25 P. Bucci, L�Ellisse e la Spirale. Film + Parole in Libertá, w: Edizioni futuriste... .
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ment from the beginning of the 20th century, which spread across Europe. The biggest contribution
into the development of this literary genre in Russia, not only in a practical matter, but also in
a theoretic one, brought in futurists and constructivists, for whom the form became an essence, and
a word became an image.

The poetry of Vasily Kamensky (1884�1961) had a special place among different examples
of experimental word-image Russian vanguard poetry. He is known as a Russian futurist, and
a poem-experimenter. His poems prove that visual poetic graphic arts, can be recognized as a do-
minant force in the creating of and illustration of texts. This process can be done with a basic level
of meaning in the writing and illustration of the text, however, this is purely linguistical.


