


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

Słowa w wierszach odbĳane
Do lektury tych wierszy nie trzeba zachęcać. Wypadałoby racze zaprosić serdecznie, ak
się zaprasza do domu dawno niewiǳianego przy aciela. Jest to poez a, która pozwala roz-
gościć się czytelnikowi, poczuć ciepło ęzyka, ego żywość, a zwłaszcza melodię. W sta-
rannie ak partytura rozpisanych wierszach nie ma w ogóle pośpiechu, est rozkoszowanie
się chwilą, w które brzmi poez a.

Ten nieco górnolotny początek (trochę patetyczny?) wydał mi się na barǳie odpo-
wiedni do krótkie wypowieǳi na temat tych wierszy. Ta liryka nie zgrzyta, nie try-
wializu e ani nie łamie ęzyka. Jest oparta nie na dźwięczności słów głównie, ale ich
nieodpartym wǳięku. Ten wǳięk polega na swoistym wyrafinowaniu poetyckim, na
konsekwentnym używaniu słów-kluczy (np. dom, światło, ciało, lustro, deszcz, kropla)
i zachowaniu regularnego poǳiału na stro i wersy. Jednak rygor, który autor sobie
narzucił, nie ogranicza ego wypowieǳi, ale, paradoksalnie, ą ubogaca. Wiersze sta ą
się planszami do gry w ęzyk, w które przestawianie słów i kombinowanie ich połączeń
tworzy poetykę paradoksu rodem z epoki baroku.

Na czym polega metaforyka tego ęzyka? Otóż słowa-klucze są tu wcielane w różny
kontekst sytuac i liryczne — osobistego wyznania. Te ruchome słowa wpływa ą na ru-
chliwość znaczeń, przesuwanie się ich w polu sko arzeniowym. Wiersze zwielokrotnia ą
słowa poprzez odbĳanie ich w różnych ustawieniach. Język tekstu tworzy więc lustrzaną
w stosunku do pozatekstowe rzeczywistość. Panu e tu przekonanie, a racze przeczucie,
że ęzyk nie oǳwierciedla rzeczywistości, ale ą odbĳa i to nie wiernie, tylko w zniekształ-
ceniach. A zatem występu ące w te poez i realia współczesności muszą być u ęte w nawias
ęzyka, który est starszy, barǳie doświadczony niż ego użytkownik. To doświadczenie
ęzyka zawiera się w archaizmach, słowach używanych rzadko, które przetrwały ednak
w dawne poez i.

Momenty liryczne w te poez i to obserwacy ne punkty, z których czytelnik może
oglądać wiersz. Reflektor ęzyka wydobywa refleksy słów, w których migoczą refleks e
— nie ednoznaczne i nieostateczne. Autor nie pisze wprost, wierzy w intuic ę ęzykową
czytelnika, która pozwala dostrzec sens tekstu. Ten sens est więc nieostry, na częście do-
myślny, tak ak podmiot i adresat tych wierszy. „Ty” i „ a” określa tu edynie komunikac a
ęzykowa, ale est to porozumienie akby ponad słowami, a także wbrew nim, co tworzy
paradoksy. W efekcie wiersze często poprzez labirynt słów zmierza ą do nieuchronne
puenty, ednak nie zawsze odkryte , nieraz przemilczane .

Odnoszę wrażenie, że ta poez a powstała z zachwycenia się słowem, które wprawǳie
nie może wszystkiego, a tak dużo potrafi wyrazić. Na ciekawsze, że Autorowi udało się
to pokazać bez stosowania typowych lingwistycznych chwytów. Uprawiana przez niego
poetyka paradoksu, nawiązu ąca do tradyc i barokowe , wyda e się ciekawą, godną uwagi
propozyc ą.

Maria Cyranowicz

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/koziol-czarne-kwiaty-dla-wszystkich-cyranowicz-slowa-w-wierszach-odbijane/
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/koziol-czarne-kwiaty-dla-wszystkich-
cyranowicz-slowa-w-wierszach-odbĳane/
Tekst opracowany na podstawie: Paweł Kozioł, Czarne kwiaty dla wszystkich, Staromie ski Dom Kultury,
Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego pochoǳących z Funduszu Promoc i Kultury.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Aleksandra Sekuła.
Okładka na podstawie: Forest still life with great morning glory and toad, Otto Marseus van Schrieck
(/–), domena publiczna
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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