
SUMOWANIE POETYCKIEGO ˚YCIA

Niemal ka˝de s∏owo to zarazem pami´ç - pami´ç
pokoleƒ i pami´ç osobnicza. G∏´bokoÊç pami´ci i zde-
rzenie si´ w nas jej czàstek, a tak˝e zderzanie si´ jej
z tym, co teraêniejsze, sprawiajà, ˝e p∏onie w nas Êwia-
domoÊç refleksyjna, ˝e mo˝emy kojarzyç, porównywaç,
wartoÊciowaç, odczytywaç deterministycznà struktu-
r´ Êwiata przyczyn i skutków, a wi´c zarazem racho-
waç nasze sumienie, poddawaç je oglàdowi i stale,
nieustannie budowaç z tak tworzàcych si´ psychicznych
jakoÊci - nas samych, naszà osobowoÊç. A gdy tak si´
naprawd´ dzieje, gdy rzeczywiÊcie tak czujemy i prze-
˝ywamy - musimy byç niespokojni.

Ka˝da prawdziwa poezja jest wyrazem niepokoju
- nawet jeÊli jej dzie∏a czy utwory darzà nas spokojem,
ale to niecz´ste; w istocie poezja zwykle dzieli si´ z
nami w∏aÊnie niepokojem, swoistà egzystencjalna neu-
rozà, w której znajdziemy niemal wszystko, co buntow-
nicze oraz palàc: niezgod´, szukanie, zwàtpienie, l´ki,
rozpacze, nadzieje, zachwyt, rezygnacj´; gamy uczuç
i odczuç mieszajàcych si´ w rozpi´toÊciach skrajnych.
I nie trzeba wcale byç cierpi´tnikiem, by twierdziç, ˝e
Êwiat nas, ludzi boli; ˝e jesteÊmy niejako bólem Êwiata,
a szczególnie jest nim ka˝dy artysta. I artysta ów ból
wyra˝a swoimi utworami czy dzie∏ami, co zwi´ksza
mu samowiedz´ tego bólu, samowiedz´ cierpienia, a
zapewne - paradoksalnie z jednej strony cierpienie to
ob∏askawia, z drugiej jednak - pog∏´bia i rodzi nowe
niepokoje, nowe pragnienia. Cz´sto wi´c sztuka jest
nie tylko wyrazem, szamotania si´ twórcy, lecz tak˝e
szamotanie si´ wzmaga. Byç mo˝e nagrodà za prawd´
tej szamotaniny jest pi´kno, oczywiÊcie jeÊli jest wczeÊ-
niej (bo musi) komuÊ mo˝liwoÊç tego pi´kna dana
przez talent (który zas∏ugà nie jest).

Poeta Zygmunt Dmochowski t´ szamotanin´ naz-
wa∏ ju˝ dawno temu „potarganiem” a jego pierwszy
tom wierszy („Potargane anio∏y”, „Wers” Opole 1993)
taki w∏aÊnie tytu∏ przybra∏, zaÊ w rozmaitych konteks-
tach ów motyw „potargania” pojawia si´ w ca∏ej póê-
niejszej twórczoÊci poety, jakkolwiek nie zawsze tym
s∏owem nazwany; jego poezja sama jest potarganiem,
jakkolwiek niekiedy bardzo kunsztownà strofa si´ po-
s∏ugujàc, daje nam wiersze, wydawaç by si´ mog∏o,
spokojne, u∏adzone, jakby „klasyczne”. Ale to tylko
narzucony sobie (i dobrze!) wymóg harmonijnoÊci
formy, gromadzàcy znaczenia w jednej piecz´ci odciÊ-
ni´tego wiersza, bo gdyby˝ to rozwichrzenie wewn´-
trzne, te niepokoje, bunty i cierpienia otrzyma∏y naÊ-
ladujàce je formy - dosz∏oby do swoistego wykolejenia,
estetycznej katastrofy, do s∏ów wylewania, s∏owotoku
s∏abo lub ogólnie niekontrolowanego, jaki najcz´Êciej
jest pora˝ajàcà domenà grafomanów jawnych i ukrytych

(bo tak si´ oni dzielà a gdy sà inteligentni - staj à si´
Êwietnymi oszustami poezji).

¸adunek emocjonalny wierszy Dmochowskiego
(nie umniejszajàc w ˝adnym razie intelektualnego)
jest bowiem pot´˝ny i g´sty, niebezpieczny dla same-
go twórcy, o czym poeta doskonale wiedzia∏, albo
równie dobrze powiedzia∏a mu o tym intuicja, a mo-
˝e jedno i drugie (bo i tak bywa). Te emocjonalne im-
pulsy bywajà niekiedy, jak si´ zdaje tak silnie przemo˝-
ne, ˝e poeta - jak saper manipulujàcy przy ∏adunku -
zbroi si´ w niezwyk∏a ostro˝noÊç: aby ubraç je w s∏owa
spokojne i celne, nawet gdy mocne, si´ga po motywy,
archetypy i mity - cz´sto staro˝ytne (jednak nie popsute
w stereotypy), a obecne w kulturze i te cz´sto uobec-
nione w naszej wielkiej literaturze. Ale si´ga tempo
analogiczne wartoÊci usytuowane i troch´ bli˝ej i tro-
ch´ ni˝ej (niekoniecznie na wy˝ynach kultury ogólnej,
europejskiej, grecko - ∏aciƒskiej, intelektualnie poten-
tackiej): si´ga po swoje ukochane Kujawy, po ich his-
tori´ (podobnie jak chwilami po Êlàskà, rozmaicie z
kujawska powinowata czy nawet splecionà rodzinnie),
po ich gwar´, ich siermi´˝noÊç; Kujaw tych stare, nie-
kiedy zapomniane s∏owa i desygnaty odnoszàce si´
do ducha i do materialnej, cywilizacyjnej schedy. I z
tych wartoÊci - przez nowy mit, przez próby eposów
i etosów bohaterskich - próbuje budowaç rzeczywis-
toÊç artystycznà ekwiwalentnà do tej istniejàcej ju˝ na
wy˝ynach uznania z przymiotnikiem „narodowy”. Wi-
doczne jest, ˝e próbuje (o skutku przesàdzi przysz∏oÊç)
wprowadziç  rzeczywistoÊç Kujaw do ogólnopolskie-
go krwioobiegu. Nie raz si´ga przy tym i do tradycji
wielkich postaci jak W∏adys∏aw Lokietek, czy wielkich
bitew (np.. pod P∏owcami) i innych dokonaƒ lub pos-
taci wywodzàcych si´ z tej ziemi. Nie pozostaje mu
obce to, co pomniejszà historià jest Polski - co wrzeÊ-
niem 1939 i okupacjà i co Mordem Katyƒskim, co
przesz∏oÊcià chwalebnà lub nie, co Zag∏adà ˚ydów i
ich kultury, co nahajkà carskà, sowieckà czy prusackà,
co chwa∏a i ma∏oÊcià, zwyci´stwem, ale te˝ krzywdà,
màdroÊcià i g∏upota. W efekcie otrzymujemy amalga-
mat, jakoÊç nowà, dobrze stopionà i wytopionà.

Zygmunt Dmochowski, Kujawo - Opolanin, który
opublikowa∏ ponad 9 ksià˝ek poetyckich, trzy poema-
ty i jedna powieÊç (obszernà kujawskà – a jak˝e!- sag´
 -pt. „P∏onàca sól”), dokona∏ tego w ciàgu zaledwie
10lat od debiutu ksià˝kowego. Gdy si´ tak debiutuje
majàc ju˝ lat 60 – wysi∏ek emocjonalny, intelektualny,
i fizyczny, w koƒcu towarzyszàcy tworzeniu takiego
dorobku w takim tempie nie da si´ porównywaç z
wydatkowaniem podobnego wysi∏ku przez autorów
m∏odych czy nawet m∏odszych.
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Trzeba przywo∏aç z tej okazji, ˝e poeta w ramach
tego tempa wyda∏ ostatnio ‘Wybór wierszy”(„STON 2”
Kielce 2003) niejako klamrujàcy dotychczasowe do-
konania, a zarazem cz´sto i jak na d∏oni pokazujàcy
(w moim rozumieniu i odczuciu) to, o czym napisa∏em
wy˝ej.

Rzecz wydana zosta∏a z wielkà edytorskà staran-
noÊcià i skromna elegancjà przez samych w∏aÊnie opo-
lan lub by∏ych opolan: znanego niegdyÊ opolanina
Stanis∏awa Nyczaja - poet´, krytyka literackiego, pub-
licyst´ i wydawc´; Boles∏awa Polarna - wybitnego ma-
larz i rysownika; red: Józefa Szczupa∏a - autora Pos∏owia
oraz elektrowni´ Opole SA - finansujàce ksià˝k´ dar-
czyƒc´.

W ogólnie nie zajmuj´ si´ biografiami twórców,
jakkolwiek uznaj´, ze jest to równie˝ potrzebne, mnie
to jednak osobiÊcie nudzi, wi´c pozostawiam t´ dzie-
dzin´ innym, których to interesuje i potrafià si´ po
tym obszarze poruszaç. Musze jednak powiedzieç,
choçby to tylko, ze Dmochowski w∏aÊciwie ca∏e swoje
˝ycie by∏ jeÊli niepraktykujàcym bezpoÊrednio naucza-
nie je˝yka polskiego w szkole Êredniej nauczycielem,
to w Opolu i tak pracowa∏ a˝ do emerytury w oÊwia-
cie, jako taki lub inny jej dzia∏acz lub menad˝er. Z li-
teraturà mia∏a wi´c do czynienia niejako od zawsze
( co tylko sprzyjajàce i jest jednym z setek przyk∏adów
obecnoÊci nauczycieli w literaturze), a w latach za-
mierzch∏ych równie˝ pisywa∏ poetyckie utwory (nie
wychodzàc z nimi jednak szerszym frontem publika-
cyjnego natarcia). Zawsze by∏ wi´c cz∏owiekiem s∏owa,
nawet jeÊli by∏o to s∏owo dziennikarsko - publicysty-
czne, bo i takie troch´ uprawia∏ w historii swojego
˝ycia. Dodajmy, ze zajmowa∏ si´ tez rzeêbà w drewnie
(z bardzo obiecujàcymi efektami) i zawsze to podkreÊla
przy swoich twórczo – ˝yciorysowych notatkach lub
wypowiedziach.

A koƒczàc ju˝ te biograficzne wàtki, przywo∏am
wspomnienie: pierwsze nasze spotkanie si´ (i pozna-
nie) latem 1993 r. w lokalu Zwiàzku Literatów w Opolu,
gdzie by∏em prezesem. Dmochowski przyszed∏ jako
interesant próbujàc rozeznaç mo˝liwoÊç uzyskania
pomocy dla tragicznej sytuacji zdrowotnej znajdujà-
cego si´ zaprzyjaênionego z nim, Êwietnego poety
Janusza ˚ernickiego, jednego z wa˝nych poetów w
warszawskiej grupy „Hybrydy” (którego notabene
przed laty pozna∏em osobiÊcie). W tamtym zw∏asz-
cza czasie kompletnego rozpadu wszystkiego, co tyl-
ko rozpaÊç si´ mog∏o i co mo˝na by∏o rozwaliç o po-
mocy instytucjonalnej (zw∏aszcza w Opolu) mowy byç
nie mog∏o. Jedynie prywatnie mog∏em si´ podzieliç
z Januszem ˚ernickim poprzez Dmochowskiego mo-
imi inwalidzkimi kulami, które nie by∏y mi ju˝ potrze-
bne po wyleczeniu z∏amanej nogi, a ˚ernickiemu si´
przyda∏y. Ale wtedy te˝ zgadaliÊmy si´ o wierszach
owego „interesanta” - przeczyta∏em kilka i pomyÊla-
∏em, ˝e to poezja z przysz∏oÊcià. A po niezad∏ugim
czasie i debiucie ksià˝kowym Dmochowskiego (Dmo-
chem Ju˝ nazywanego) mog∏em z przyjemnoÊcià po-
prowadziç pierwsze spotkanie autorskie poety - w
osiedlowej bibliotece w Opolu.

Dmochowski - poza wszystkimi innymi walorami
- pozostaje te˝ poetà lirycznym (to czysty, duchowo

g∏´boki) i rodzinnym (liczne dedykacje i apostrofy do
bliskich i najbli˝szych), zarazem przyjaênianym (jak
wy˝ej) i Êrodowiskowych (niektóre teksty „z kluczem”).
Wszystko to jednak w ostatecznym rachunku jest ma-
∏o wa˝ne czy nawet niewa˝ne - Dmochowski pisze
pi´kne wiersze i to jest dla czytelnika najwa˝niejsze.
A jeÊli przy tym pisze pi´knie o rzeczach o du˝ym
znaczeniu czy nawet wielkich, top oczywiÊcie tym
lepiej.

Dobrze fachowo przygotowany przez autora wy-
bór jego w∏asnych wierszy jest lekturà, którà trzeba
poleciç  - wiersze bowiem sà jeden w jeden „same
wybierane” i warte czytelniczej uwagi, warte smako-
wania estetyki ich s∏ów celnie niosàcych nietuzinko-
we treÊci emanujàcych prawdà emocjonalnego prze-
˝ycia.

    
 Harry Duda
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Czy twoje serce jest zdrowe?
ZBADAJ

-póki nie jest za póêno!
Nowe komputerowe badanie serca - nieinwazyjna
metoda umo˝liwiajàca wczesne wykrycie zagro˝enia

zawa∏em serca, gdy tradycyjny zapis EKG nie
wykazuje odchyleƒ od normy,

oraz
komputerowe badanie stanu zdrowia, zaburzeƒ

energetycznych organizmu metodà Y. Nakataniego.

Zapraszamy do objazdowego samochodu
w Ciechocinku ul. Zdrojowa

od dnia 29.11.2005 do 3.12.2005
w Aleksandrowie Kujawskim
parking przy Urz´dzie Miasta

od dnia 6.12.2005 do 10.12.2005
Badania wykonujemy odp∏atnie

wraz z konsultacjà lekarskà
od godz. 9.00 do 18.00

informacja: tel. 0 692 595 407, 0 693 424 389
www.cooperation.prv.pl


