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PROBLEMY FONOSTYLISTYKI W TWÓRCZOĝCI POETYCKIEJ
WIELIMIRA CHLEBNIKOWA
PHONOSTYLISTIC PROBLEMS IN THE POETRY
OF VELIMIR KHLEBNIKOV

MONIKA GÓRSKA

ABSTRACT. The article presents an attempt to analyse Velimir Khlebnikov's selected poems
from the point of view of phonostylistic, i.e. sound and prosodic organization. In the poet's texts,
sound can be said to have three main functions: onomatopoeic, conceptual, and structural. Each
is present in Khlebnikov's texts, but none of them manifests to the same degree. A detailed analysis
of these texts with respect to phonostylistic elements reveals a number of meanings absent from
many other analyses, and many times proves to be the exclusive method of comprehension
of Khlebnikov's texts.
Monika Górska, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław – Polska.

Początek XX wieku, wraz z rozwojem kierunków awangardowych, m.in. w literaturze, sztuce, teatrze, zrewolucjonizował takĪe jĊzyk. Szczególną rolĊ w tym procesie odegrał rosyjski futuryzm, którego propagatorzy zaczĊli postrzegaü jĊzyk nie
jako system zamkniĊty, wyeksploatowany do koĔca, ale dąĪyli do jego odrodzenia,
a przede wszystkim do wzbogacenia tych jego warstw, które dotychczas uznawano
za znaczeniowo niefunkcjonalne.
WĞród futurystów rosyjskich najbardziej zaangaĪowany w eksperymenty jĊzykowe był Wielimir (wł. Wiktor) Chlebnikow. Przyjął on postawĊ uczonego-myĞliciela, był wizjonerem, miał genialną pamiĊü i absolutny słuch jĊzykowy. Wpłynął
on nie tylko na twórczoĞü pozostałych futurystów, ale znalazł takĪe swojego rodzaju kontynuacjĊ w przyszłoĞci: wspomnijmy choüby tworzoną w latach 50. XX wieku
równolegle na terenie Szwecji, Niemiec i Belgii poezjĊ „konkretną”1. Podobnie jak
Chlebnikow, inni futuryĞci tworzyli swoje teksty w postaci kompozycji wizualnych,
zbudowanych z układów liter i znaków typograficznych, które nie są podporządkowane Īadnym związkom semantycznym czy syntaktycznym.
Wyjątkowy charakter tekstów Chlebnikowa sprawia, Īe nie moĪna stawiaü go
na równi z pozostałymi futurystami, takimi jak Burluk czy Kruczonych. Ich teorie,
________________
1

G. G a z d a, Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, Warszawa
2000, s. 462–469.
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pomimo np. wspólnej terminologii – „zaum”, nie pokrywają siĊ. Jako teoretyk i jako poeta Chlebnikow jest samoistnym zjawiskiem przerastającym cały nurt futurystyczny. MoĪna tutaj postawiü tezĊ, Īe tak Chlebnikow, jak i jemu współczeĞni
zgodnie, choü kaĪdy na swój sposób, przeciwstawili siĊ Ğwiatopoglądowi pokolenia
poprzedniego, tj. pokolenia symbolistów.
Poeta-symbolista był przede wszystkim teurgiem, rządcą dusz, nosicielem tajemnic bytu ludzkiego. SymboliĞci podporządkowywali słowa melodyjnoĞci, muzyce, nie interesując siĊ spiĊciami słownymi, nieoczekiwanymi skojarzeniami, które
mogłyby wywołaü nowe pojĊcia i obrazy. Mistrzem melodyjnych, Ğpiewnych i niezwykle długich wersów był przedstawiciel grupy „starszych” symbolistów Konstanty Balmont. FuturyĞci z kolei przeciwstawiali tej religijno-mistycznej postawie
symbolistów nowy stosunek do słowa. Chlebnikow i Kruczonych we wspólnym artykule ɋɥɨɜɨ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɟ (1914)2 stawiają słowu nowe zadania, które zaczyna rozwijaü siĊ „jako takie”. W związku z tym utwór moĪe składaü siĊ odtąd z jednego słowa:
ȼ 1908 ɝɨɞɭ ɝɨɬɨɜɢɥɫɹ ɋɚɞɨɤ ɫɭɞɟɣ I: ɱɚɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨɩɚɥɚ ɜ ɧɟɝɨ, ɚ ɱɚɫɬɶ
ɜ ɋɬɭɞɢɸ ɢɦɩɪɟɫɫɢɨɧɢɫɬɨɜ. ȼ ɨɛɨɢɯ ɫɛɨɪɧɢɤɚɯ ȼ. ɏɥɟɛɧɢɤɨɜ, Ȼɭɪɥɸɤɢ, ɋ. Ɇɹɫɨɟɞɨɜ
ɢ ɞɪ. ɧɚɦɟɬɢɥɢ ɧɨɜɵɣ ɩɭɬɶ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ: ɫɥɨɜɨ ɪɚɡɜɢɜɚɥɨɫɶ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɟ. Ɉɬɧɵɧɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɝɥɨ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɢ ɥɢɲɶ ɭɦɟɥɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɟɝɨ ɞɨɫɬɢɝɚɥɚɫɶ
ɩɨɥɧɨɬɚ ɢ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ. ɇɨ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɚɹ – ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɥɨɫɶ ɢ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɥɨɫɶ […] ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɫɥɨɜɨ3.

Symbolistyczne poddaĔstwo słowa wobec sensu wiĊziło je, poddawało myĞli.
OkreĞlonym wartoĞciom jĊzykowym odpowiadały ĞciĞle z nimi związane stany
emocjonalne i doznania zmysłowe. Dodatkowo zainteresowanie symbolistów wizualnymi walorami kolorów zbliĪało poezjĊ do malarstwa. Modernistyczna stylistyka
dąĪyła do naduĪywania epitetów, stosowała wyszukaną metaforykĊ i symbolikĊ, co
w efekcie tworzyło rozwiniĊtą składniĊ, dającą wraĪenie przesadnej afektacji i patosu4.
W opozycji do osiągniĊü wiersza symbolistycznego zrodziła siĊ idea jĊzyka pozarozumowego, „zaumnego”, powszechnego. W myĞl tej idei poprzez słowo moĪna
dojĞü do bezpoĞredniego pojmowania istoty rzeczy. Przy załoĪeniu, Īe nowa forma
________________
2

A. Ʉ ɪ ɭ ɱ ɟ ɧ ɵ ɯ, ȼ. ɏ ɥ ɟ ɛ ɧ ɢ ɤ ɨ ɜ, ɋɥɨɜɨ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɟ. Ɉ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, [w:] ȼ. ɏ ɥ ɟ ɛ ɧ ɢ ɤ ɨ ɜ, ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ. Ɍ. 6, ɤɧ. 1: ɋɬɚɬɶɢ (ɧɚɛɪɨɫɤɢ).
ɍɱɟɧɵɟ ɬɪɭɞɵ. Ɉɬɤɪɵɬɵɟ ɩɢɫɶɦɚ. ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. 1904–1922, Ɇɨɫɤɜɚ 2005, s. 332–338.
3
TamĪe, s. 337.
4
„Literatura przełomu wieków wprowadzająca w to, co subiektywne, nastawiona indywidualistycznie, potrzebowała do wyraĪenia treĞci skrajnie osobniczych odpowiednich
gatunków. Najbardziej odpowiadała temu twórczoĞü liryczna. Nastąpił ogromny rozkwit
poezji, który mógł siĊ równaü jedynie z dobą romantyzmu. Liryka wkraczała i do innych
gatunków literackich, do prozy powieĞciowej i dramatu, zabarwiając je nastrojem lirycznym,
odciskając siĊ na ich warstwie stylistycznej, na rytmie i walorach brzmieniowych” – zob.:
G. B o b i l e w i c z, Literatura srebrnego wieku, [w:] Historia literatury rosyjskiej XX wieku,
pod red. A. Drawicza, Warszawa 1997, s. 50.
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słowna tworzy nową treĞü, postawa symbolisty-teurga zostaje zastąpiona postawą
poety wysuwającego na pierwszy plan fakturĊ, formĊ i technikĊ słowa.
L. Poszczołowska zauwaĪa, Īe „problemy fonostylistyki dĨwiĊkowej od wieków stanowiły przedmiot róĪnorodnych – naukowych i paranaukowych – dociekaĔ.
Przez stulecia starano siĊ odkryü semantykĊ poszczególnych fonemów, rozwikłaü
zagadkĊ piĊknie brzmiących i «zgrzytliwych układów głosek»”5. Problem ten leĪał
czĊsto w polu zainteresowania wielu badaczy. StaroĪytni (Gorgiasz, Arystoteles),
analizując zagadnienie organizacji dĨwiĊkowej, odwoływali siĊ do eufonii, pod
którą rozumieli harmonijny, łatwo wpadający w ucho, melodyjny dĨwiĊk wypowiedzi jĊzykowej. W epokach póĨniejszych zaczĊto głosiü pogląd przeciwny: brzmienie
słowa stało siĊ nieistotne, gdyĪ waĪniejszy od niego był przekaz informacji. WspółczeĞnie propagowana jest myĞl, zgodnie z którą płaszczyzna dĨwiĊkowa jest jednym z komponentów tekstu, organizuje i modyfikuje znaczenia, stanowiąc pełnoprawny Ğrodek wyrazu.
Chlebnikowa moĪna okreĞliü jako mistrza słowotwórstwa, a organizacja dĨwiĊkowa nowo powstałych słów wydaje siĊ tutaj mieü kluczowe znaczenie. Jego bogata
słowotwórcza poetyka słuĪyła rozbiciu jĊzyka ksiąĪkowego, według poety skamieniałego i zastałego w swych formach. Sam poeta sprecyzował dokładnie warstwy
jĊzykowe, których uĪywał w swojej poezji. Są to miĊdzy innymi: 1) słowo-liczba,
2) jĊzyk „zaumny”, 3) dĨwiĊkozapis, 4) słowotwórstwo, 5) rozkładanie słowa,
6) słowa obce, 10) współbrzmienia skoĞne, 11) współbrzmienia-cele, 12) wykrĊcanie
słowa), 13) wywroty (anagramy), 14) słowa ludowe, 15) słowa ogólnosłowiaĔskie,
16) jĊzyk gwiezdny, 17) jĊzyk tajemny6.
W tej tak obfitej poetyce słowotwórczej Chlebnikowa szczególne miejsce
zajmuje problem organizacji dĨwiĊkowej. UwzglĊdnia on 3 funkcje: (1) pokazuje
praktyczną teoriĊ jĊzyka pozarozumowego (2), jest zamierzonym i pełnoprawnym
elementem strukturalnym poszczególnych utworów oraz (3) w znacznym stopniu
wpływa na wartoĞü literacką poszczególnych utworów. Instrumentacja dĨwiĊkowa
nadaje wypowiedzi, w tym przypadku wypowiedzi poetyckiej, szczególnych walorów brzmieniowych i semantycznych, eliminuje foniczną monotoniĊ, wywołuje
okreĞlony nastrój oraz współdziała w kreowaniu nowego jĊzyka poprzez tworzenie
konceptów jĊzykowo-pojĊciowych, spokrewnianie wyrazów czy konstruowanie nowych ich sensów.
Wydaje siĊ, Īe w przypadku tekstów Chlebnikowa moĪemy mówiü o nieregularnej instrumentacji dĨwiĊkowej. Oznacza to, Īe brak w nich wyraĨnie zaznaczonego
układu metrycznego, a poszczególne utwory zawierają przeróĪne figury słowno-dĨwiĊkowe, takie jak aliteracje, anafory, figury etymologiczne, anagramy, paronomazje, wyrazy onomatopeiczne, neologizmy, echolalie.
________________
5

L. P s z c z o ł o w s k a, Instrumentacja dĨwiĊkowa, Wrocław–Warszawa–Kraków–
GdaĔsk 1977, s. 94–104.
6
Zob. J. ĝ p i e w a k, Posłowie, [w:] W. C h l e b n i k o w, Włamanie do wszechĞwiata. Poezja i proza, wybór i przekład A. KamieĔska i J. ĝpiewak, Kraków 1972, s. 292.
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Jednym z przykładów zastosowania przez Chlebnikowa instrumentacji dĨwiĊkowej jest anafora. Ten specyficzny rodzaj powtórzenia słów wystĊpuje na początku poszczególnych jednostek syntaktycznych, w tym przypadku kaĪdego wersu.
Przykłady anafor wersowych znajdujemy w utworach Ɂɚɡɨɜɶ (1907–1908)7 i Ʉɨɝɞɚ
ɭɦɢɪɚɸɬ ɤɨɧɢ (1911)8:
Ɂɚɡɨɜɶ.
Ɂɚɡɨɜɶ ɦɚɧɧɨɫɬɢ ɬɚɣɧ.
Ɂɚɡɨɜɶ ɨɛɦɚɧɧɨɣ ɩɟɱɚɥɢ.
Ɂɚɡɨɜɶ ɭɦɚɧɧɨɣ ɭɫɬɚɥɢ.
Ɂɚɡɨɜɶ ɫɢɩɤɢɯ ɬɪɨɫɬɧɢɤɨɜ.
Ɂɚɡɨɜɶ ɡɵɛɤɢɯ ɨɛɥɚɤɨɜ.
Ɂɚɡɨɜɶ ɜɨɞɧɨɫɬɧɵɯ ɬɚɣɧ.
Ɂɚɡɨɜɶ.

Ʉɨɝɞɚ ɭɦɢɪɚɸɬ ɤɨɧɢ – ɞɵɲɚɬ,
Ʉɨɝɞɚ ɭɦɢɪɚɸɬ ɬɪɚɜɵ – ɫɨɯɧɭɬ,
Ʉɨɝɞɚ ɭɦɢɪɚɸɬ ɫɨɥɧɰɚ – ɨɧɢ ɝɚɫɧɭɬ,
Ʉɨɝɞɚ ɭɦɢɪɚɸɬ ɥɸɞɢ – ɩɨɸɬ ɩɟɫɧɢ.

W pierwszym cytowanym wierszu instrumentacjĊ dĨwiĊkową uwydatnia bardzo
ciekawa anafora – nowotwór jĊzykowy Chlebnikowa – tytułowe słowo ɡɚɡɨɜɶ.
Adam Pomorski9, tłumacz Chlebnikowa, wyraz ten przekłada jako zanĊta10, które
w jĊzyku polskim nie jest neologizmem. Jest to termin specjalistyczny z zakresu
wĊdkarstwa, przez co nie naleĪy do podstawowego słownictwa jĊzyka polskiego.
Powtarzany wyraz ɡɚɡɨɜɶ uĪyty jest w mianowniku lp. i wpływa wyraĨnie na strukturĊ brzmieniową oraz na organizacjĊ całego utworu. Najprawdopodobniej powstał
on od formy czasownikowej słowa ɡɚɡɜɚɬɶ (namówiü do przyjĞcia). Anaforyczne
powtórzenia sprawiają, Īe nowe słowo zapada w pamiĊü, autor podkreĞla tym samym
jego wagĊ i celowoĞü uĪycia w tym konkretnym utworze i w konkretnych semantycznych kreacjach.
Inną figurą słowno-dĨwiĊkową stosowaną przez poetĊ jest paronomazja, która
przybliĪa semantycznie róĪne słowa przez fonetyczną zgodnoĞü i ustanawia czasowe, bliskie relacje pomiĊdzy nimi. Słowotwórcza praktyka Chlebnikowa, oparta
miĊdzy innymi na paronomazji, prowadzi do wytwarzania nowych słów, nowych
kombinacji jĊzykowych i nowej fonicznej warstwy wypowiedzi. W tym przypadku
zmiana brzmienia zachodzi w obrĊbie rdzenia wyrazu. Chlebnikow gromadzi
homonimy, a takĪe wyrazy podobnie brzmiące lub rozpoczynające siĊ tym samym
dĨwiĊkiem. Wszystkie z nich, jak ma to miejsce w utworze Ɂɚɤɥɹɬɵɟ ɫɦɟɯɨɦ
(1909)11, tworzą swoiste gry słów:
________________
7

ȼ. ɏ ɥ ɟ ɛ ɧ ɢ ɤ ɨ ɜ, Ɂɚɡɨɜɶ, [w:] tegoĪ, ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ. T. I: Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɹ
ɚɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢɹ. ɋɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ 1904–1916, Ɇɨɫɤɜɚ 2000, s. 90.
8
TamĪe, s. 245.
9
W. C h l e b n i k o w, ZanĊta, [w:] tegoĪ, Widząc widziadeł bezkształtnych. Wiersze
i teksty 1904–1916, wybór i przekład A. Pomorski, Warszawa 2005, s. 33.
10
Zob.: Uniwersalny słownik jĊzyka polskiego, pod red. S. Dubisza, t. 4, Warszawa
2006, s. 834.
11
ȼ. ɏ ɥ ɟ ɛ ɧ ɢ ɤ ɨ ɜ, Ɂɚɤɥɹɬɵɟ ɫɦɟɯɨɦ, [w:] tegoĪ, ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ, ɬ. I, ɭɤɚɡ.
ɫɨɱ., s. 209.
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Ɉ, ɪɚɫɫɦɟɣɬɟɫɶ, ɫɦɟɯɚɱɢ!
Ɉ, ɡɚɫɦɟɣɬɟɫɶ, ɫɦɟɯɚɱɢ!
ɑɬɨ ɫɦɟɸɬɫɹ ɫɦɟɯɚɱɢ, ɱɬɨ ɫɦɟɹɧɫɬɜɭɸɬ ɫɦɟɹɥɶɧɨ,
Ɉ, ɡɚɫɦɟɣɬɟɫɶ ɭɫɦɟɹɥɶɧɨ!
Ɉ, ɪɚɫɫɦɟɲɢɳ ɧɚɞɫɦɟɹɥɶɧɵɯ ɫɦɟɹɱɟɣ!
Ɉ, ɢɫɫɦɟɣɫɹ ɪɚɫɫɦɟɹɥɶɧɨ, ɫɦɟɯ ɧɚɞɫɦɟɣɧɵɯ ɫɦɟɹɱɟɣ!
ɋɦɟɣɟɜɨ, ɫɦɟɣɟɜɨ,
ɍɫɦɟɣ, ɨɫɦɟɣ,
ɋɦɟɲɢɤɢ, ɫɦɟɲɢɤɢ,
ɋɦɟɸɧɱɢɤɢ, ɫɦɟɸɧɱɢɤɢ.

W utworze tym Chlebnikow gromadzi cały szereg wyrazów o wspólnym rdzeniu: ɫɦɟ- (Ğmie-), rozbudowując tym samym i odsłaniając skomplikowaną strukturĊ
semantyczną i morfologiczną poszczególnych wyrazów. Powstałe w ten sposób
neologizmy, np. rzeczownikowe: ɫɦɟɯɚɱɢ, ɫɦɟɹɱɢ, ɫɦɟɲɢɤɢ, ɫɦɟɸɧɱɢɤɢ lub czasownikowe: ɭɫɦɟɣ, ɨɫɦɟɣ, ɪɚɫɫɦɟɣɬɟɫɶ, ɡɚɫɦɟɣɬɟɫɶ, stają siĊ aluzją do słowa
ɫɦɟɯ i wzbogacają warstwĊ brzmieniową tekstu. Powtarzanie tego samego rdzenia
prowadzi do utrzymania utworu w obrĊbie dĨwiĊków jednorodnych, podkreĞla jego
ekspresjĊ i wskazuje na niezwykle wysoki stopieĔ opanowania tworzywa jĊzykowego przez autora. Taki zabieg przypomina rodzaj zabawy jĊzykiem, Īonglerki słownej, która kształtuje dĨwiĊkową stronĊ utworu oraz jego warstwĊ semantyczną.
Ciekawym przykładem odmiany paronomazji i Ĩródłem kolejnych zaskakujących efektów dĨwiĊkowych jest figura etymologiczna. Polega ona na zestawieniu
wyrazów lub ich całych grup w takim otoczeniu leksykalnym, które wskazuje na
istnienie pewnego wspólnego Ĩródła pochodzenia12. Figura etymologiczna, uĪyta
przez poetĊ celowo, moĪe słuĪyü ujawnieniu zatartych pokrewieĔstw miĊdzy wyrazami, a takĪe uaktywnieniu i odnowieniu ich semantycznej wyrazistoĞci. Niezwykle celnym przykładem tekstu nasyconego tą figurą retoryczną i równoczeĞnie
mistrzowskimi nowotworami słownymi są utwory ɉɨɦɢɪɚɥ ɦɨɪɟɧɶ (1907–1908)13
– po stronie lewej i ə ɥɸɛɨɱ (1907)14 – po prawej:
ɉɨɦɢɪɚɥ ɦɨɪɟɧɶ, ɦɨɪɢɦɵɣ ɦɨɪɢɰɟɣ,
ȼɟɪɟɧ ɜ ɜɟɪɢɦɨɟ ɜɟɪɢɰɵ.
ɍɦɢɪɚɥ ɜ ɦɨɪɢɥɶɹɯ ɦɨɪɟɧɶ,
ȼɟɪɟɧ ɜ ɜɟɪɨɱɚ ɜɟɪɧɢ.
Ɉɛɦɢɪɚɥ, ɦɨɪɟɹ, ɦɨɪɟɧɶ,
ȼɟɪɟɧ ɜɟɪɢɬɜɚɦ ɜɟɪɚɧɵ.
ɉɪɢɨɛɦɟɪ ɦɨɪɹɠɟɫɤɢ ɦɨɪɟɧɶ,
ȼɟɪɟɧ ɜɟɪɨɜɢ ɜɟɪɹɡɹ.

________________
12

ə ɥɸɛɨɱ, ɥɸɛɢɦɵɣ ɥɸɛɚɧɨɣ,
Ʌɸɛɟɠ ɡɚɥɸɛɢɥ, ɡɚɥɸɛɢɥɫɹ ɜ ɥɸɛɜɢ,
Ʌɸɛɹɡɟɣ ɥɸɛɤɢɯ, ɥɸɛɥɵɯ ɥɸɛɢɥɨɣ ɥɸɛɥɸ,
Ʌɸɛɪɹɦɢ ɫ ɥɸɛɤɨɸ ɥɸɛɥɹɬɶɫɹ ɥɸɛɥɸ,
Ʌɸɛɹɡɶ ɥɸɛɜɢ, ɜ ɥɸɛɢɬɜɚɯ ɥɸɛɥɸ
ɉɨɥɸɛɢɬɶ, ɡɚɥɸɛɢɬɶ,
ɉɪɢɩɨɥɸɛɥɢɜɚɬɶ! ɉɨɡɚɥɸɛɥɢɜɚɬɶ!
ɇɟɥɸɛɢɧɵ ɩɪɢɪɚɡɥɸɛɥɢɜɚɬɶ ɥɸɛɥɸ!

Zob.: A. O k o p i e Ĕ - S ł a w i Ĕ s k a, Figura etymologiczna, [w:] Słownik terminów
literackich, pod red. A, SławiĔskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 2000, s. 153.
13
ȼ. ɏ ɥ ɟ ɛ ɧ ɢ ɤ ɨ ɜ, ɉɨɦɢɪɚɥ ɦɨɪɟɧɶ, [w:] tegoĪ, ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ, ɬ. I, ɭɤɚɡ.
ɫɨɱ., s. 91.
14
TamĪe, s. 115.
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Poeta wykorzystuje w swoim słowotwórczym laboratorium kombinacje rdzeni
i formantów charakterystycznych dla współczesnego jĊzyka rosyjskiego. Zestawia
w bezpoĞrednim sąsiedztwie wyrazy o tym samym rdzeniu, ale stanowiące róĪne
czĊĞci mowy: ɩɨɦɢɪɚɥ ɦɨɪɟɧɶ (czasownik + rzeczownik), ɜɟɪɟɧ ɜɟɪɨɜɢ (przymiotnik + rzeczownik). Znane morfemy (w tym przypadku ɦɟɪ, ɜɟɪ) wykorzystuje
on do budowania nowych wyrazów i łączy je w wiĊksze całoĞci. Takie słowne nowotwory mogą byü noĞnikami pewnych znaczeĔ leksykalnych i mieü formy gramatyczne właĞciwe autorowi systemu jĊzyka, w tym przypadku Chlebnikowowi.
Pomimo zastosowania w tym wierszu powszechnie uĪywanych współczeĞnie morfemów i wyrazów warstwa znaczeniowa całoĞci utworu wydaje siĊ słabo uchwytna,
aczkolwiek niepozbawiona głĊbszego sensu.
Przed zaburzeniem porządku składniowego powyĪszego utworu zdaje siĊ ratowaü uĪycie fonetycznego zjawiska aliteracji, która wystĊpuje tu w roli spoiwa wyrazów na linii tekstu. Powtórzenia dĨwiĊkowe uzupełniają wiĊc strukturalne związki
miĊdzy wyrazami lub wrĊcz je zastĊpują (np.: „ȼɟɪɟɧ ɜɟɪɢɬɜɚɦ ɜɟɪɚɧɵ”).
Kolejny przykład aliteracji widzimy w wierszu, w którym incipit brzmi:
ɀɟɧɭɧ ɢ ɠɟɧɭɧɸ
Ɇɵ ɨɞɧɢ ɜ ɥɟɫɧɨɣ ɞɪɟɦɟɸ
Ɇɵ ɜɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɜɥɸɛɥɟɧɵ.
– ɇɢ ɩɨɞɪɭɝɢ, ɧɢ ɀɟɧɵ!
Ɇɵ ɞɪɭɝ ɜ ɞɪɭɝɚ ɥɸɛɭɧɵ.
ɉɨɝɭɛɨɜɧɢɤɢ! ɉɨɥɸɛɨɜɧɢɤɢ!15.

Tutaj połączenie bezspójnikowe dwu członów wyrazów tworzących cały wers nr 6:
„ɉɨɝɭɛɨɜɧɢɤɢ! ɉɨɥɸɛɨɜɧɢɤɢ!” jest wzmocnione powtórzeniem spółgłosek: ɩ, ɛ,
ɜ, ɧ, ɤ. W jeszcze innym przypadku ekspresja wzmocniona jest trzykrotnym
powtórzeniem głoski ɦ w tym samym wersie oraz dwukrotnym głoski ɡ: „ɇɟɭɦɶ,
ɪɚɡɭɦɶ ɢ ɛɟɡɭɦɶ”.
Odchyleniom od tradycyjnej struktury składniowej tekstu towarzyszą równieĪ
odchylenia w warstwie słownikowej. Anomalie leksykalne pełnią niezwykle waĪną
rolĊ w utworach Chlebnikowa. Są przede wszystkim bogatym Ĩródłem figur instrumentacyjnych oraz tworzą nowatorskie połączenia wyrazów. Te z kolei wywołują odpowiednie obrazy mentalne i stają siĊ komponentami nowego jĊzyka. Taką właĞnie
funkcjĊ mają złoĪenia uĪyte w kolejnym wierszu z 1907 roku16:
Ɉɝɧɢɜɨɦ-ɫɟɱɢɜɨɦ ɜɵɫɟɤ ɹ ɦɢɪ,
ɂ ɡɵɛɤɭ-ɭɥɵɛɤɭ ɤ ɭɫɬɚɦ ɹ ɩɨɞɧɟɫ,
ɂ ɤɭɪɟɜɨɦ-ɦɚɪɟɜɨɦ ɞɨɥ ɨɡɚɪɢɥ.

Chlebnikow chĊtnie siĊgał do przykładów „jĊzyka magicznego” rosyjskiego
folkloru i wprowadzał je w rozmaitych postaciach do swoich tektsów. Jednym ze
________________
15
16

TamĪe, s. 59.
TamĪe, s. 39.
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zjawisk fonetycznych charakterystycznych dla twórczoĞci ludowej są echolalie
– jĊzyk bogów, przemawiająca do ludzkich emocji mowa aintelektualna. Echolalie
budują jednakowe lub podobne układy głoskowe powtarzane w przyĞpiewkach
i refrenach wierszy ludowych. Tworzą one naczelną zasadĊ organizacji i rozwijania
wypowiedzi, niezaleĪną od semantycznych rygorów jĊzyka. UĪycie echolalii interesująco pokazuje utwór zatytułowany ɇɨɱɶ ɜ Ƚɚɥɢɰɢɢ (1913)17:
ɉɟɫɧɹ ɜɟɞɶɦ: Ʌɚ-ɥɚ ɫɨɜ! Ʌɢ-ɥɢ ɫɨɛ!
ɀɭɧ-ɠɚɧ – ɫɨɛ ɥɟɥɟ.
ɋɨɛ ɥɟɥɟ! Ʌɚ, ɥɚ, ɫɨɛɸ
ɀɭɧ-ɠɚɧ! ɀɭɧ-ɠɚɧ!
Ɋɭɫɚɥɤɢ: ɂɚ ɢɨ ɰɨɥɤ.
ɐɢɨ ɢɚ ɩɚɰɰɨ!

ɉɢɰ ɩɚɰɨ! ɉɢɰ ɩɚɰɨ!
ɂɨ ɢɚ ɰɨɥɤ!
Ⱦɵɧɡɚ, ɞɵɧɡɚ, ɞɵɧɡɚ!
[…]
ȼɟɞɶɦɵ ɒɚɝɚɞɚɦ, ɦɚɝɚɞɚɦ, ɜɵɤɚɞɚɦ.
ɑɭɯ, ɱɭɯ, ɱɭɯ ɑɭɯ.

Echolalie jako jeden ze sposobów instrumentowania tekstu poprzez powtarzanie wyrazów lub ich komponentów, skandowanie, tworzenie nowych całoĞci są
pewnego rodzaju dewiacjami jĊzykowymi, prowadzącymi do „asemantycznoĞci”.
Charakterystycznym przykładem tego zjawiska są wyĪej przywołane pieĞni wiedĨm
i rusałek z wiersza cytowanego wyĪej – ɇɨɱɶ ɜ Ƚɚɥɢɰɢɢ.
Teoretyczne rozwaĪania Chlebnikowa na temat sensu i znaczenia wierszy są
niezwykle pomocne w zrozumieniu jego słowotwórczej praktyki pisarskiej. Chlebnikow nie chce, by jego utwory przypominały przejrzyste i czytelne szyldy uliczne,
wypisane zrozumiałym jĊzykiem. Dla Chlebnikowa szyld to jeszcze nie wiersz.
Dlatego teĪ siĊga on do tej tak zwanej mowy magicznej, kultowego jĊzyka pogaĔstwa i przywołuje go w swoich wierszach jako jĊzyk pozarozumowy w mowie
ludowej – zaklinaĔ i zamawiaĔ. Szeregi niezrozumiałych sylab, głoskowych zbitek,
dĨwiĊkowych ciągów (np. ɩɢɰ, ɩɚɰ, ɩɚɰɭ czy ɲɚɝɚɞɚɦ, ɦɚɝɚɞɚɦ, ɜɵɝɚɞɚɦ),
powtarzanych rytmicznie, mają moc wróĪebną. Autor przypisuje im wielką władzĊ
nad człowiekiem oraz bezpoĞredni wpływ na jego losy. Chlebnikow powołuje siĊ
takĪe np. na jĊzyk róĪnych religii, które podtrzymując tradycjĊ, Ğwiadomie uĪywają
w liturgii jĊzyków niezrozumiałych dla współczesnego odbiorcy. Sam tłumaczy tĊ
kwestiĊ w nastĊpujący sposób:
CzyĪ Hindus rozumie hymny Wedy? JĊzyk staro-cerkiewno-słowiaĔski jest niezrozumiały dla Rosjanina. ŁaciĔski – dla Polaka i Czecha. Ale modlitwa napisana po łacinie ma
nie mniejsze działanie niĪ szyld. W ten sposób czarodziejska mowa zaklinaĔ i zamawiaĔ nie
apeluje do sądu „zdrowego rozumu”18.

W tym kontekĞcie echolalie Chlebnikowa moĪna interpretowaü jako metajĊzyk
uĪywany w okreĞlonej praktyce magicznej przez osoby do tego uprawnione: kapłana, celebrytĊ, wiedĨmĊ, rusałkĊ.

________________
17

ȼ. ɏ ɥ ɟ ɛ ɧ ɢ ɤ ɨ ɜ, ɇɨɱɶ ɜ Ƚɚɥɢɰɢɢ, [w:] tegoĪ, ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ. T. 4: Ⱦɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɷɦɵ. Ⱦɪɚɦɵ. ɋɰɟɧɵ 1904–1922, Ɇɨɫɤɜɚ 2003, s. 271.
18
W. C h l e b n i k o w, O wierszach, [w:] tegoĪ, Włamanie do wszechĞwiata..., op. cit.,
s. 40.
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Analiza tekstów poetyckich Chlebnikowa zwraca uwagĊ na umiejĊtne wykorzystanie przez niego glosolalii. Termin ten obejmuje zbitki i kompozycje głosek
tworzące niby-wyrazy, niekiedy przypominające rozmaite słowa zaczerpniĊte z jĊzyka rodzimego lub obcego, bądĨ teĪ pozbawione czytelnej motywacji słowotwórczej19. CzĊsto są to teksty charakterystyczne dla twórczoĞci ludowej oraz ciągi głosek
przypominające ptasie trele lub omówioną wyĪej mowĊ tajemną, spotykaną w zaklĊciach, wyliczankach20. Zapisy dĨwiĊkowe podsłuchanych ptasich treli odnajdujemy w wielu tekstach poety, i one równieĪ stanowią element jego techniki pisarskiej
oraz organizują bardzo wyraĨnie warstwĊ instrumentacyjną jego tekstów. Przykładem takiej zasłyszanej i zapisanej ptasiej rozmowy jest utwór zatytułowany Ɇɭɞɪɨɫɬɶ ɜ ɫɢɥɤɟ. ɍɬɪɨ ɜ ɥɟɫɭ (1913):
ɉɟɧɨɱɤɚ ɡɟɥɟɧɚɹ. ɉɪɵɧɶ! ɩɭɵɪɷɛ, ɩɭɢɪɟɛ ɫɷ,ɫɷ,ɫɷ!
Ɉɜɫɹɧɤɚ ɡɨɥɨɬɢɫɬɚɹ. Ʉɪɢ, ɬɢ-ɬɢ-ɬɢ-ɬɢ-ɢ.
Ⱦɭɛɪɨɜɧɢɤ. ȼɶɨɪ, ɜɶɨɪ ɜɢɪɭ-ɫɴɤ, ɫɴɟɤ, ɫɴɟɤ!...
ȼɛɸɪɨɤ. Ɍɶɨɪɬɢ-ɟɞ ɢɝɪɟɞɢ!
ɉɟɧɨɱɤɚ ɡɟɥɟɧɚɹ. ɉɪɵɧɶ! ɩɭɢɪɟɩ, ɩɰɪɟɩ, ɩɭɢɪɟɩ ɫɷ, ɫɷ,ɫɷ!
ɋɥɚɜɤɚ ɱɟɪɧɚɹ. Ȼɟɛɨɬɟɭ-ɜɟɜɹɬɶ! […]
ɉɬɢɰɚ. Ɉɬɷɭ, ɨɬɷɭ!...
ȼɨɪɨɧɚ. Ʉɚɚ-ɚ!21

Oprócz przykuwających uwagĊ rozmaitych form asonansów dla powyĪszego
tekstu charakterystyczne są onomatopeje. Graficzna imitacja dĨwiĊków ptaków ma
tutaj charakter neologizmów: nie ma tych jednostek w standardowej leksyce rosyjskiej, lecz mimo to są to twory zrozumiałe dla odbiorcy, który prawdopodobnie zna
ich dĨwiĊkową realizacjĊ z własnego doĞwiadczenia jĊzykowego. W analizowanym
wierszu te zwroty onomatopeiczne są nie tylko Ğwiadectwem wraĪliwoĞci Chlebnikowa na dĨwiĊki natury, ale przede wszystkim stanowią realizacjĊ załoĪonej
poetyki „powrotu do korzeni”, bĊdącej waĪnym aspektem jĊzyka pozarozumowego.
Próbując podsumowaü powyĪsze rozwaĪania, warto wysunąü wniosek, Īe
dĨwiĊk w utworach poetyckich Chlebnikowa odgrywa rolĊ szczególną. Jest on
postrzegany jako element tworzący znaczenie poszczególnych tekstów, ale takĪe
jawi siĊ jako ich element strukturalny. Bez wzglĊdu na zastosowane wczeĞniej kryteria wyodrĊbniania i podziału organizacji dĨwiĊkowej moĪna mówiü o ich 3 głównych funkcjach: 1. onomatopeicznej, gdzie przypisuje siĊ dĨwiĊkowi waĪną rolĊ
w powstawaniu skojarzeĔ pozadĨwiĊkowych, budowaniu nastroju, zacieraniu znaczeĔ leksykalnych, 2. konceptualnej, dziĊki której powstają koncepty jĊzykowo-po________________
19

Słownik terminów literackich, pod red. J. SławiĔskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków
2000, s. 183.
20
Encyklopedia jĊzykoznawstwa ogólnego, pod red. K. PolaĔskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 2003, s. 202.
21
ȼ. ɏ ɥ ɟ ɛ ɧ ɢ ɤ ɨ ɜ, Ɇɭɞɪɨɫɬɶ ɜ ɫɢɥɤɟ. ɍɬɪɨ ɜ ɥɟɫɭ, [w:] tegoĪ, ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ, ɭɤɚɡ. ɫɨɱ., ɬ. 4, s. 341.
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jĊciowe, spokrewnianie wyrazów i konstruowanie nowych znaczeĔ oraz 3. strukturalnej, biorącej udział w procesie wierszotwórczym i kompozycyjnym.
Wszystkie one są obecne w tekstach Chlebnikowa, choü nie w kaĪdym z nich
ujawniają siĊ w jednakowym stopniu. Szczegółowa analiza poszczególnych utworów pod wzglĊdem zjawisk fonetycznych ujawnia ich ukryte znaczenia pomijane
w badaniach nad twórczoĞcią Chlebnikowa, a niejednokrotnie jest jedynym moĪliwym sposobem odbioru tekstów tego futurysty. MoĪe ona równieĪ stanowiü obiecujący kierunek w dogłĊbnych studiach nad jĊzykiem futurystów i pozwoli lepiej
zrozumieü znaczenia i sensy, które futuryĞci starali siĊ przekazaü.

