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Dotknąć skrawka nieba

W wierszach księdza Eligiusza Dymowskiego zwrot w stronę 
codzienności wiąże się z intensywnym przeżywaniem chwil 
istnienia, zachwytem nad rzeczami stworzonymi, rozważania
mi o emocjach i uczuciach, a-z drugiej strony — to, co doty
kalne, otwiera się na rzeczywistość wyższą, staje się punktem 
wyjścia medytacji, bywa scenerią dialogu z Bogiem. W lirykach 
Dymowskiego modlitwa i kontemplacja wcale nie potrzebują 
specjalnych warunków, zbyteczne staje się więc używanie uro
czystego języka. Chwile ofiarowane Bogu, podobnie jak czas 
porządkowania przeżyć duchowych, osadzone zostają w zwy
kłych realiach. Ta sama reguła obejmuje spotkania z drugim 
człowiekiem. Dodajmy, że poecie bardziej zależy na zapisie au
tentycznych doświadczeń oraz zdarzeń niż na wirtuozowskich 
grach językowych. Układ następstwa notatek z codzienności, 
impresji podróżnych, przemyśleń, modlitw, snów, epigrafów 
i świadectw lektury - składających się na diariusz poetycki 
w Zwyczajności rzeczy — nawiązuje do literackiej metody roz
poznawanej w poprzednich zbiorach Eligiusza Dymowskiego 

59



W poczekalni świata, Wędrówki z Nolis, Zerwane kartki z kalen
darza. 

W zdarzeniach codziennych mówiący odkrywa nieoczywi- 
stość, w rutynie życia - cudowność. Przedmioty mają nas godzić 
ze światem, koić ból, oddalać lęki, ale właśnie to oswojenie, jak 
przeczytamy w dedykowanym Wisławie Szymborskiej wierszu 
Zwyczajność rzeczy, pozwala odkryć szczególne wartości chwili, 
która zamyka w sobie cały istniejący świat. Cierpliwe trwanie 
przedmiotów można przeciwstawiać ludzkiemu niepokojowi 
oraz potrzebie przemieszczania się w przestrzeni. Ład świa
ta — w rzeczach zwykłych i w prywatnych przestrzeniach, wciąż 
jest przez poetę potwierdzany, a codzienność, która odsłania 
swój sakralny wymiar, może być obserwowana z zewnątrz, 
na przykład oczami kota. Autoironiczny, na pół zabawowy 
wiersz Przyjaciel kot, o wstążkach z brewiarza, marynarkach 
i misce z jedzeniem, zderza się w innym utworze z refleksją 
na temat losu ludzi zagrożonych i prześladowanych. Do listy 
okrucieństw historii można bowiem dopisać odarcie człowieka 
z przedmiotów niezbędnych dla rozwoju osoby. Owo wydzie
dziczenie z normalnego dzieciństwa oznacza utratę marzeń, nie 
do odzyskania w dorosłym życiu. Dzieje swym ofiarom mogą 
podarować jedynie lęk (Dzieci Holocaustu). 

W lirykach z tomu Zwyczajność rzeczy zmysły aktywnie 
uczestniczą w poszukiwaniu konkretu. Poetyckie opisy wy
różnia tutaj wrażliwość na kształty, barwy, dźwięki. Zmienne 
piękno nie jest dane raz na zawsze, a zatem konieczne staje się 
kształtowanie zachwytu. I tak powracają kontemplacje małych 
i wielkich cudów przyrody czy studia pór roku. O niesłabnącej 
radości postrzegania świadczą m. in. afirmujące frazy poetyc
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kie: „tylko wiatr uśmiechnięty / kantatę swą śpiewa” {Zima na 
Podlasiu)', „Zapachniał maj bzem i konwalią / już niosą miłość 
w lektykach” {Majówka); „jak wonne kadzidło / roznosi się za
pach jodu” {Poranny spacer na plaży)', „kolory nieba / przyciągają 
tak samo / jak biblijny Eden” (Afa sanockim deptaku). Przytacza
ne fragmenty zwracają uwagę czytelnika na wartość pojedyn
czych chwil, istotne znaczenie opisywanych miejsc, pozwalają 
dostrzec odblaski biblijnego raju, liturgię zwykłych zdarzeń, 
uroczystą muzykę natury. 

Spostrzeżenie, iż oto odczytujemy wiersze zachwyconego 
wędrowca, który gromadzi widokówki z tego świata, docenia 
spokój malowniczych prowincji, stara się uchwycić w słowie 
małe epifanie, zawierałoby połowę prawdy, bowiem lektura 
utworów Dymowskiego od razu odsłania trudniejsze problemy 
ludzkie, które w innym świetle ukazują piękno radosne. Za
tem ekstatyczne pochwały natury, studia poranków, nastrojo
we nokturny, obrazy Arkadii (na przykład Początek lata, Oda 
do mgły, Kochankowie z Uroczej, Nimfy znad błotnych mgieł) 
spotykają się z pejzażami melancholijnymi, ponieważ poetyc
kie przedstawienia schyłkowego piękna jesieni przenikają się 
z namysłem nad przemijaniem i odchodzeniem {Rapsod jesienny, 
Bielany, Nim staniesz się snem). Fascynacje darami natury wcale 
nie przesłaniają odważnego wnikania w troski egzystencji. Po
eta tworzy sugestywne szkice krajobrazowe {Zima na Podlasiu, 
Piszesz, że jesień), przywołuje migawki z podróży, ale to często 
pretekst dla istotniejszych rozmyślań, bowiem przystanki du
chowości w tej poezji liczą się najbardziej.

Takie utwory księdza Dymowskiego jak Przebudzenie, Duc 
in altum czy Introitus do Księgi Psalmów ujawniają podwójną 
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przestrzeń wędrówki czy też dwojaki obszar żeglowania — wi
dzialny i niewidzialny, konkretny i niepochwytny. Terytorium, 
które można odnaleźć na mapie, łatwiejsze jest do zdobycia niż 
przestrzeń duchowego doświadczenia. Odkrywanie własnego 
wnętrza, samopoznanie, a także rozterki sumienia przekazy
wane są w tych utworach za pośrednictwem metafor bezdroży, 
szlaków zbłąkanych, traktów niepewnych. W wierszu Rozcze
sywanie marzeń bieg ku górze, w deszczu i pod wiatr, staje się 
swoistą odyseją chrześcijanina. Natomiast w Mierzeniu prze
strzeni trudne zadanie, jakim jest podjęcie Krzyża, polegało
by na skupionym rozwoju, nie zaś na okazywaniu „utrudzenia”. 
I co znamienne, w omawianych lirykach ślady obecności sacrum 
odnajdywane są wprost w pejzażu. Zaproszenie do modlitwy 
i kontemplacji to zapowiedź wspólnego dążenia ku rzeczywi
stości Bożej: „Chodź popłyniemy na jeziora / tam w ciszy Boga 
tafla wody / przesuwa modlitw lekkie fale” (Dmc in altum).

W tomie Zwyczajność rzeczy bardzo ważna jest poetyka 
modlitwy. Eligiusz Dymowski w prostych słowach zamy
ka apostrofy Do Bogurodzicy z Bronowie Wielkich, a przy tym 
opisany przez poetę wizerunek „Matki Jezusowej w bronowic
kiej sukni” (obraz namalował Włodzimierz Tetmajer) dołą
cza do galerii madonn polskich Jana Twardowskiego, Jerzego 
Harasymowicza i Tadeusza Chabrowskiego. Natomiast inny 
charakter w zbiorze Dymowskiego mają modlitwy błagalne - 
o prostą wiarę i osiągnięcie duchowej drogi, która byłaby zgod
na z planami Najwyższego (7rzy prośby, Modlitwa zmęczonych 
oczu). Wyraźnie to zostaje zaznaczone, że kapłan modli się 
o wiarę nieuczoną, szczerą, a zarazem „niewielką”, tak jak 
czynią to zwykli ludzie. Subtelny język rozważań teologicz
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nych zostaje tu odrzucony. Kaleka wiara maluczkich staje się 
ciągłym rozpoczynaniem, ale też niepewnością — w spotkaniu 
z milczącym Bogiem. W wierszach Dymowskiego topika we
wnętrznego „przebudzenia” i wewnętrznej odbudowy zajmuje 
miejsce szczególne. „Ja” stanąć ma wprawdzie wobec „Światło
ści zbyt wielkiej” (Na Dzień Zmartwychwstania). Przebywający 
w ciemności człowiek podtrzymuje nadzieję, że dzięki Boskiej 
interwencji zostanie wyprowadzony w sferę światła (Lamentacje, 
Adwent, j), ale też ten, kto poważnie wnika w siebie, potrzebuje 
przestrzeni wyłączonej z gwaru świata, by mógł dokonać się 
duchowy obrachunek (Ogrody, Z rozmyślań nad Księgą Życia).

Sekwencję modlitw uzupełnia medytacyjny liryk o poszuki
waniu Boga ukrytego - zatytułowany Bezradność. Skoro nic nie 
jest bardziej niepewne niż pewna wiara, to także wyobrażenie 
Boga może ulegać rozpływaniu się we mgle, podobnie jak kra
jobraz lub zasnuty nieprzejrzysty firmament. Inne jeszcze ujęcie 
znajdziemy w przejmującym wierszu Okno z widokiem na Wezu
wiusz, w którym poeta podejmuje temat przemijania, katastrofy 
i zaślepienia. (Podobny wątek pojawia się w Wieczorze w Pom
pejach z tomu Wędrówki z Nolis). Zwykle bowiem zakładamy, 
że cywilizacje są niezniszczalne, że przygoda życia dobrze się 
kończy, wobec czego dowód naoczny w postaci śladów zagłady 
Pompei pomijany jest z bezmyślną nonszalancją. Ludzie, któ
rzy uwierzyli we własną boskość, przyczyniają się do kolejnych 
klęsk w wielkiej skali, a jedynie: „Ten co stworzył wszechświat/ 
milczy / aż do ostatniego wybuchu / Apokalipsy” (Okno z wido
kiem na Wezuwiusz). Modlitwa z darami przesycona jest ironią, 
ale też gorycz Pastorałki dla ubogiego przechodzi w nadzieję, po
nieważ bezdomni z naszych czasów przynoszą Narodzonemu 
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własne rozczarowanie, które w szczególnej chwili święta prze
mienić się może w uczucie miłości.

Wspomniałem już o tym, że ksiądz Eligiusz Dymowski 
doświadczenie religijne umieszcza w kameralnej prywatnej 
przestrzeni. Problematyka „wiary niewielkiej” ma swoje od
zwierciedlenie w języku poetyckim. I tak obcujemy z małymi 
objawieniami, z odpryskami transcendencji. W tych wierszach 
dochodzą do głosu pragnienia, by „odnaleźć promyk światła” 
(Lamentacje) oraz „dotknąć skrawka nieba” (Modlitwa zmęczo
nych oczu). V/ liryku Prześwity kontemplacja kropli rosy na cier
niu róży łączy się z ekspiacyjnym żalem. Świętość ukrywa się 
także w małych rzeczach (Poranny spacer na plaży). Pismo Boga 
jest trudno czytelne, dlatego odszyfrowane okruchy znaczeń 
stają się tak cenne.

Główne miejsce w leksykonie poetyckim Eligiusza Dy- 
mowskiego zajmuje miłość - wspierana przez wiarę i nadzieję. 
W różnych wariantach powracają więc nawiązania do triady 
cnót teologicznych - z I Listu do Koryntian św. Pawła, w któ
rej „największa jest miłość”. Relacja pionowa - wzlot i dążenie 
ku Bogu - promieniuje również na sytuację międzyludzkiego 
spotkania. Według poety być dla innych to znaczy dzielić się 
każdą chwilą. Spotkanie nazwać można rewersem samotności 
i właśnie z poczucia, że zostaliśmy wyróżnieni, wywodzi się 
doznanie szczęścia. W omawianych wierszach ciekawie zostaje 
zrealizowany motyw „płonącego serca” — oczekiwania na miłość 
i ofiarowania miłości. Niekiedy dosłyszymy tutaj ton sentymen
talny. Umieszczone w różnych miejscach zbioru utwory Ma
lowanie szczęścia, Podróżnicy, Bielany, Przebudzenie, Narodziny 
piękna, albo pierwsze zdziwienie, Z opłatkiem w ręce, Wybrańcy 
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Losu, w których poeta podejmuje temat miłości ponad wszystko, 
wzajemnie się uzupełniają, tworzą ukryty cykl literacki.

Spotkania z „Ty” wpisują się u Dymowskiego również w prze
strzeń kultury. Ogląd miejsc, w których przebywali wielcy 
twórcy, doznanie genius loci, zwykle rozpoczyna tego rodzaju 
dialog. Słuchanie utworów Chopina, rozważania o formie mu
zycznej (i przekorne roztrząsanie legendy biograficznej kom
pozytora) łączą się z opisem pełni mazowieckiego lata (W "Że
lazowej Woli), a z kolei malownicza płocka skarpa z katedrą 
wyzwala refleksję o opuszczeniu stron rodzinnych — i o pró
bach powrotu. Własna prywatna historia nakłada się na bio
grafię Broniewskiego i to utożsamienie staje się tak mocne, 
że Eligiusz Dymowski tworzy poetycki pastisz, jak gdyby ło
wiąc echo głosu znakomitego poprzednika (Rozmowa z Bro
niewskim). Odmienną zasadę dialogu rozpoznamy w tytuło
wym wierszu Zwyczajność rzeczy, bowiem do poezji Wisławy 
Szymborskiej odsyłają motywy - chwili, zdumienia oraz nie
przygotowana do gry w życie. Dodajmy, iż w tym tomie, jak 
i w poprzednich, motta i wypisy z pisarzy oraz filozofów uświa
damiają, iż w tych wierszach człowiek podróżujący i rozmyśla
jący jest także człowiekiem książkowym.

Prywatność wzbogacona zostaje o zbiorowe przeżycia. Trau- 
my i treny w zapisach poetyckich Eligiusza Dymowskiego nie 
zostają przemilczane. I tak żal po Janie Pawle II, wspomnienie 
śmierci księdza Popiełuszki, rozpamiętywanie tragedii smoleń
skiej łączą się z namysłem nad wiarą i cierpieniem, zwycięstwem 
dobra w historii, kruchością życia ludzkiego, tajemnicą losu 
(Dwudziesta pierwsza trzydzieści siedem, Runął mur nienawiści, 
Smoleńska Golgota 2010, Testament dla Dwojga). Znaczenia wy
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darzeń po z os tają niewyrażalne, a zatem próby uchwycenia ich 
w języku zatrzymują się na progu milczenia. W omawianych li
rykach przekreślony zostaje podział na fakty doniosłe i zdarze
nia błahe, na solenne wyznania i przelotne spostrzeżenia. Moż
na nawet odnieść wrażenie, że sprawy rozmaitej wagi zostały tu 
celowo przetasowane. Jednakże w wierszach księdza Dymow- 
skiego rozrzucone epizody jednoczy „ja” liryczne - żarliwy świa
dek własnych doświadczeń. Wielostylowość wierszy (od języka 
potocznego po kunsztowne koncepty) oraz wielogatunkowość 
(od epigramatu po narracje poetyckie) daje się wytłumaczyć 
wrażliwością otwartą, poszukującą wyrazu dla obserwowanych 
zmiennych zjawisk, zaś pozornie luźna konstrukcja tomu jest 
konsekwencją wyboru formy dziennika rozpisanego na wier
sze. Utwory zamieszczone w tomie Zwyczajność rzeczy pocho
dzą z lat 2006-2012. W tak pomyślanym diariuszu przeplatają 
się ze sobą zdarzenia i refleksje, opisy i wyznania, pragnienia 
i sny. Rozkład podróży po wielkim świecie i polskiej prowin
cji nakłada się na porządek roku liturgicznego, świadectwa 
indywidualnie postrzeganej codzienności dopełnione zostają 
przeżywaniem świąt. Notacje autentyczne zawierają wyznania 
rzeczy trudnych, intuicyjnie przeczuwanych, nieuchwytnych. 
Nieoczywistość określa domenę ludzką, ale przecież poezja jest 
wyjaśnieniem i dociekaniem. Ksiądz Eligiusz Dymowski wy
biera przede wszystkim odkrywanie „prawdy o sobie”, bo prze
cież nic innego bardziej „nas nie zaskakuje”.
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