PRZYPOMNIENIA LITERACKIE
Czytanie Ÿróde³ VI

Fenomen zapomnienia albo sennik
pamiêci Wojciecha Czerniawskiego
Czes³aw Markiewicz

„Czasem, gdy idê drog¹ przez wieœ, widzê ludzi z odleg³ych epok. B³ony jakieœ pradawne maj¹ na
g³owach, na ramionach. Ktoœ pyta, w której stronie jest Troja. Ktoœ pyta, czy pamiêtam ch³ód jego czó³ka”.

To, jedno z ostatnich zdañ „Dziennika z zapomnienia” Wojciecha Czerniawskiego,
jakoœ zbyt doskonale archetypicznie okreœla stan œwiadomoœci cz³owieka „podwójnie
repatriowanego”. Oto narrator, i jak siê dowiadujemy z notki biograficznej sam autor
opowieœci (Wojciech Czerniawski urodzi³ siê 28 paŸdziernika 1945 r. w Go³êbiewku,
woj. gdañskie. Dzieciñstwo spêdzi³ w nadmorskiej wsi Grzybowo pod Ko³obrzegiem.
Mieszka w Szprotawie), najpierw, jako dziecko nasi¹ka atmosfer¹ têsknoty swoich
dziadków i rodziców za jak¹œ cudownie mglist¹ kresowoœci¹ jeszcze niezbyt
zadawnionej Rzeczpospolitej, póŸniej na chwilê konfrontuje to z w³asnymi
„wykopaliskami” gdzieœ na pó³nocy nowej Itaki, by zaraz przenieœæ siê bardziej na
po³udnie nadodrzañskie. W literackim skrócie, w „Dzienniku z zapomnienia” wygl¹da
to tak: „– Prawdziwa wieœ z minionych wieków fascynuje mnie. (...) Ginie wieœ drewniana, s³om¹ kryta,
z kapliczk¹ przy starej gruszy przy drodze. (...) Tylko mchy na s³omianym dachu siê rozros³y. Obracaj¹ siê
piaszczyste ko³a wzgórz. Nad równin¹ ramiona tych, co kochali... – Ale to by³o tam, na wschodzie –
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westchnê³a matka. – Tu, na zachodzie, domy s¹ murowane...”; „To byli Niemcy, po których przejêliœmy
gospodarstwo. Stary Niemiec oprowadza³ ojca po polach. Palili ojca tytoñ, gdy ojciec wraca³ z koniem
z pola. Córka tych Niemców, Hilda, bawi³a mnie, p³aka³a, gdy odje¿d¿ali. I my ci¹gle gdzieœ
odje¿d¿aliœmy”; „Weszliœmy do mojego rodzinnego domu, do pokoju, w którym kiedyœ mia³em dwanaœcie
lat. (...) I tylko jedno mnie zawsze podtrzymywa³o na duchu. Oczy pewnej dziewczynki, któr¹ zna³em
w dzieciñstwie. (...) Gdzie ja w³aœciwie jecha³em. Czy na pewno do tamtej wsi. (...) To niemo¿liwe, ¿ebym
to by³ ja. Ten m³ody mê¿czyzna o martwej twarzy”.

Zostawmy na chwilê to zawahanie Czerniawskiego dotycz¹ce to¿samoœci bohatera,
niech wystarczy to, ¿e autor pozostawia woln¹, uniwersaln¹ przestrzeñ do wype³nienia.
Byæ mo¿e w³aœnie ta pozornie otwarta przestrzeñ spowodowa³a, ¿e to nie „Dziennik
z zapomnienia” sta³ siê kultow¹ ksi¹¿k¹, któr¹ z podobnych powodów sta³ siê „Sennik
wspó³czesny” Tadeusza Konwickiego. Byæ mo¿e ró¿na recepcja obu powieœci
wyp³ynê³a z odmiennego potraktowania archetypów.
Tak jak w „Dzienniku z zapomnienia” „Z wa³u wygrzebywano koœci, szcz¹tki mundurów,
orze³ki”, tak w „Senniku wspó³czesnym” ktoœ spostrzega miêdzy wodorostami So³y
„krzy¿, trochê ruski w kszta³cie, z okr¹g³¹ rozet¹ przy spojeniu ramion, a w niej (...) zarys odciœniêtej g³owy
Chrystusa o bizantyjskich oczach”. Tak u Konwickiego pojawia siê archetyp, bo mowa

o medaliku powstañczym z 1863 roku. I to musi wystarczyæ. I to wystarczy³o, ¿eby
„Sennik” Konwickiego sta³ siê w powszechnej œwiadomoœci czytelniczej wystarczaj¹co
wspó³czesnym, nie tylko w tytule bardzo wa¿nej powieœci polskiej. Konfrontacja
„orze³ka” wygrzebanego z Wa³u Pomorskiego z powstañczym medalikiem, z góry
skazuje na pora¿kê pierwsze ze skonfrontowanych wykopalisk. Na pora¿kê historiozoficzn¹, ale czy na pora¿kê literack¹?
Zostawmy na inn¹ chwilê subiektywnoœæ tego rozstrzygniêcia. Przypomnijmy tylko,
¿e Czerniawski, urodzony w 1945 roku, w chwili ukazania siê „Dziennika z zapomnienia” (1980) mia³ za sob¹ doœwiadczenia na przyk³ad 1968 roku, bardziej tego majowego
z Pary¿a, ni¿ marcowego z Warszawy. To, bardzo wa¿ne doœwiadczenie, ró¿ni¹ce
Czerniawskiego od starszego i „nêkanego” zupe³nie innymi, „bizantyjskimi” obsesjami
Konwickiego, wp³ynê³o pierwszorzêdnie na moj¹ bezkrytyczn¹ fascynacjê „Dziennikiem z zapomnienia”. Zatrzymajmy siê jeszcze przy podobieñstwach obu powieœci.
Czerniawski i Konwicki, razem, na przemian i równolegle z zasady ogrywaj¹ resentymenty wszelkiego autoramentu. O „wschodnim wzdychaniu” matki narratora
„Dziennika” ju¿ przeczytaliœmy. Czas na bohaterów „Sennika”: „- Ach, u nas, (...) na
wschodzie, to ludzie byli nerwowi. (...) Pamiêtam, jeden taki urzêdnik pañstwowy na Œnipiszkach (...)
bardzo delikatne mia³ usposobienie. Rozgniewa³ siê raz, (...) doœæ ¿e napi³ siê denaturatu czystego, a potem
(...) jeszcze w ³eb sobie strzeli³ (...). Taki by³ zdenerwowany, ¿e polecia³ na stacjê (...) i rzuci³ siê pod
poci¹g. W tamtych czasach (...) u nas na wschodzie ludzie spokojnie ¿yli i poci¹g jecha³ mo¿e dwa albo
trzy razy na dzieñ, trzeba by³o jeszcze szczêœcia, ¿eby tak trafiæ”.

Repatrianckie resentymenty znajdziemy jednak na chybi³ trafi³, gdzie popadnie, nie
szukaj¹c dalej ni¿ miêdzy lubuskimi op³otkami u Trziszki, Olczaka, Paukszty itp.
Czerniawskiego wyró¿nia metafora, poetycki trop przygotowuj¹cy jakiœ szerszy horyzont, zza którego ju¿ za chwilê wychynie s³oñce, to samo albo takie samo, jakie widzi
co dzieñ o œwicie Eskimos, Indianin, czy znudzony stabilizacj¹ industrialn¹
Amerykanin. Konwickiego wyró¿nia anegdota, pojedynczy akapit przeciêty kontrapunktem, zawi¹zany najcelniejsz¹ z celnych point.
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W opisach, bêd¹cych u Konwickiego tylko zwolnieniem dialogu, chwil¹ wytchnienia po wyczerpuj¹cym gadaniu, Czerniawski upatruje swoj¹ wielk¹ szansê. Szansê
poety, który nie tylko wie, ale przede wszystkim przeczuwa, jak¹ si³ê maj¹ napiêcia
miêdzy poszczególnymi s³owami. Powiedzmy tak: Konwicki jest „opisowo statyczny”;
Czerniawski jest „dynamiczny postrzegawczo”. „Sennik” mo¿e obejœæ siê bez opisów.
Wykreœlenie opisów z „Dziennika” pozbawi³oby opowieœci, paradoksalnie, tempa.
Tempa lirycznego, które byæ mo¿e powszedniego czytelnika mniej intryguje, ni¿
beletrystyczna akcja, mimo statycznoœci opisów. Porównajmy na dowód, bez pauzy,
dwa fragmenty; pierwszy z „Sennika wspó³czesnego”, drugi z „Dziennika z zapomnienia”: „Dom nasz sta³ na ledwo widocznym pagórku, na ob³ej skarpie czy raczej na prastarym brzegu
rzeki, która kiedyœ by³a potê¿na, wy¿³obi³a obszern¹ dolinê, zanim natura uczyni³a j¹ skromn¹ rzeczu³k¹
oznaczan¹ nie na ka¿dej mapie. Le¿¹c w pochy³ym ogrodzie, widzia³em pola biegn¹ce stromo ku górze, ku
s³oñcu, co toczy³o siê nisko nad czarnymi œwierkami. Œród tych pól le¿a³, przylegaj¹c ciasno do zbocza,
stary klasztor okolony z³otymi klonami”. „Idê. W t³umie. W œrodku dnia. W niejasny sposób przywi¹zany
do nocy. Smutek motyli. £¹ka rozmywana przez delikatne naloty fal morza, studni, ka³u¿, wody po
deszczu, na wieœ. Opl¹tane przez nie trawy. Wiatr, który tamowa³ mi oddech. Bliskoœæ lata. Mielizna moja,
po której bieg³em przedziwnie lekko wzd³u¿ wa³u, za którym szumia³o morze. Sosny obraca³y siê, maliny
by³y zawsze skierowane w moj¹ stronê, a przecie¿ odlatywa³y w³aœnie, ch³ód pla¿y pozostawiaj¹c gdzieœ
z boku”. Bez wzglêdu na ró¿nice, mam satysfakcjonuj¹ce przekonanie, ¿e Czerniawski

musia³ czytaæ przed napisaniem „Dziennika” „Sennik” - wyczuwam w tym swoim
przeczuciu nieujawnione antenacje.
I dopiero w tym momencie, wczytany w „Dziennik z zapomnienia” z podwojon¹
w czasie egzaltacj¹, mogê spe³niæ odk³adane ju¿ dwukrotnie: po pierwsze „to¿samoœciowe zawahanie Wojciecha Czerniawskiego”, i po drugie „subiektywnoœæ rozstrzygniêcia pora¿ki historiozoficznej na rzecz spe³nienia literackiego”. Swoj¹ wêdrówkê
„zapomnienia” bohater-narrator-autor „Dziennika” koñczy tam, gdzie j¹ zacz¹³:
w dzieciñstwie. Ale bogatszy o archetypy wygrzebane nie tylko z nadmorskiego wa³u
gdzieœ pod Ko³obrzegiem, bo tak¿e o te posk³adane z kulturowych skorup znad ca³ego
rozlewiska Morza Œródziemnego. I tak spe³nia siê sen o Itace: to¿samoœæ „tu i teraz”.
„I oto pewnego dnia widzisz, ¿e wróci³eœ. Ziemia znowu pachnie. Zwierzêta poznaj¹ ciê. Nawet ten stary,
œlepy ju¿ chyba pies. Drgn¹³ jakby. Ta piêkna kara klacz. Krowa. (...) Odyseusz gromadzi Trojê. Ju¿ ma
lœni¹cy miecz skiby, konia, Circe, Penelopê, szcz¹tki naczyñ, zatopione okrêty. (...) Kiedyœ, gdy by³o mi
bardzo zimno, us³ysza³em szept, spojrza³em w stronê, sk¹d dochodzi³. A to moja matka w swoich straszliwie powykrzywianych przez reumatyzm, trzês¹cych siê rêkach, trzyma³a s³oñce. Galaktyki przesuwa³y siê
z chrzêstem podobnym do chrzêstu nadmorskiego piasku pod stopami”. To ostatnie, najwa¿niejsze

s³owa „Dziennika z zapomnienia”.
Jest jeszcze ta nieszczêsna historiozofia. Nie ma w „Dzienniku z zapomnienia”
nawet aluzji publicystycznych, którym ulegali wszyscy autorzy si³uj¹cy siê z powojennym przesiedleniem, dotycz¹cych „racji stanu”. Czerniawski literacko pokona³
wszelkie tego typu zagro¿enia. Otwieraj¹c przestrzeñ zbudowan¹ z doœwiadczeñ choæby barwnej koñcówki lat szeœædziesi¹tych, nada³ swojej „repatriacji”, tej mentalnej i tej
rzeczywistej, wymiar uniwersalny. W dodatku uzupe³ni³ tym to¿samoœæ swojego narratora. Z poetyck¹ swobod¹ porusza siê miêdzy „poniemieckimi” przedmiotami, a rekwizytami z „muzeum wyobraŸni” - w takim rozumieniu, jak chcia³ Andrè Malraux.
Zreszt¹ pos³uchajmy: „To w³aœnie tutaj, zawieszony na pêpowinach piêknych kobiet wisia³ Memling,
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spada³ Ikar, jeden tylko Borges zachowa³ spokój. Kobiety bieg³y. Mê¿czyŸni biegli. Mówili coœ o ró¿nych
rzeczach potrzebnych do ¿ycia. (...) A wiêc zauwa¿ono mnie. Ale na szczêœcie dopiero zauwa¿ono. (...) Oto
piêkne Heleny uciekaj¹ce z piek³a. Oto wêdrówka poœród skromnych przedmiotów zgromadzonych
w maleñkim pokoiku. (...) Dante ¿ywi³ siê w barze mlecznym. Trzês¹cy siê staruszek w trampkach, z plastikow¹ torb¹ damsk¹ na zakupy. (...) Tylko on ocala³ , to gdzieœ tutaj spotka³em Lira, kiedyœ by³ w³adc¹,
królem, teraz jest starym cz³owiekiem, idzie, trzês¹c siê, ulic¹, lecimy nad œwiatem, mijamy bia³¹ œcianê
Dover, w dole Nowy Jork, jaka delikatna, jak gdyby wysmuk³a jest korona powietrza, jak gdybym podnosi³
siê z dna, lecimy, jaki œwiat jest piêkny, przelatujemy nad Itak¹, ludzie pchaj¹ ty³ki do samochodów, d³awi¹
siê szynk¹, le¿¹ na kanapach, czasem gdzieœ w t³umie spotykam Beatrycze, jest to chwila tylko, u³amek
sekundy, czy chwila mo¿e zadecydowaæ o czyimœ ¿yciu”.

S¹ jeszcze przynajmniej dwa zachwycaj¹ce powody, ¿eby mówiæ, mówiæ, bez koñca
mówiæ o „Dzienniku”. Pierwszy, krótko sformu³owany, to technika narracyjna
Czerniawskiego. Ca³a opowieœæ, wszak skonstruowana jak quasi wiersz, jest rasowo
ci¹gn¹c¹ siê opowieœci¹. Czasami nawet pojedyncze zdania, wplecione w opis, dialog,
akcjê, maj¹ smak eseju. Spl¹tanie form, sugeruj¹ce jakieœ enigmatyczne zlepianie sensów, pora¿a jednoczeœnie jednorodnoœci¹ narracji. Wszystko do siebie pasuje, jak skorupy rozbitej przed wiekami, wygrzebanej z ziemi amfory z Lesbos.
No i wreszcie postaæ ojca. To w ogóle osobna figura literacka. Ale chyba nie tylko.
Emocje wt³oczone w o¿ywienie tego bohatera ujawniaj¹ g³êbsze, ni¿ fikcyjne, zwi¹zki
autora z postaci¹. Ojciec z „Dziennika”, choæ inn¹ kresk¹ namaszczony, jako ¿ywy
kojarzy siê z innym ojcem, „autorem” s³ynnych „Traktatów o manekinach” ze „Sklepów cynamonowych” Brunona Schulza. „Mój ojciec robi³ bañki na mleko, które moja matka
sprzedawa³a na targu. (...) Zawsze wydawa³o mi siê, ¿e ojciec buduje samolot, którym pewnego dnia odleci z tego ponurego miasteczka. Siedzia³ na skrzyneczce po amunicji w swoim pokoiku, pe³nym tajemniczych oparów, dymów, precyzyjnych ruchów lutownicy, wpatrywania siê w ¿ar ¿elaznego piecyka.
Siwow³osy cz³owieczek zgarbiony nad bañk¹, z drucianymi okularami bez jednego szk³a na nosie, poœród
buteleczek z kwasem solnym, do którego by³ wrzucony kawa³ek cynkowej blachy, z lutownic¹ wœród
k³êbów dymu tart¹ poœpiesznie o deseczkê z salmiakiem i wœród rozedrganych kropelek cyny w swoim
straszliwie zagraconym pokoiku bêd¹cym w swej istocie pracowni¹ œredniowiecznego alchemika,
usi³uj¹cego wynaleŸæ ¿ycie”. Tyle Czerniawski, a Schulz zdaje siê dodawaæ: „Wówczas bywa³o,
¿e zbiega³ po cichu z ³ó¿ka w k¹t pokoju, pod œcianê, na której wisia³ zaufany instrument. By³ to rodzaj
klepsydry wodnej albo wielkiej fioli szklanej, podzielonej na uncje i nape³nionej ciemnym fluidem. Mój
ojciec ³¹czy³ siê z tym instrumentem d³ug¹ kiszk¹ gumow¹, jakby krêt¹, bolesn¹ pêpowin¹, i tak po³¹czony
z ¿a³osnym przyrz¹dem - nieruchomia³ w skupieniu, a oczy jego ciemnia³y, zaœ na twarz przyblak³¹ wystêpowa³ wyraz cierpienia czy jakiejœ wystêpnej rozkoszy”.

„Dziennik z zapomnienia” ukaza³ siê w 1980 roku - by³a to nagroda w konkursie
„Iskier” na debiut 1979. Trzy lata wczeœniej, w 1976 roku, pierwszy tom poezji
Wojciecha Czerniawskiego „Jest ju¿ chyba kobiet¹” (nie licz¹c arkusza poetyckiego
„Za las”, który ukaza³ siê nak³adem LTK w 1965 roku) uznany zosta³ za najlepszy
debiut poetycki roku. „Dziennik z zapomnienia” adaptowa³ na scenê w „Starej
Prochowni” w Warszawie Wojciech Siemion. Koniec lat siedemdziesi¹tych objawi³
w literaturze polskiej wielki talent. O Wojciechu Czerniawskim mówiono i pisano tylko
dobrze, tylko z entuzjazmem. Potem by³o tylko jeszcze lepiej. Pojawi³y siê: „Puszkin
w Pary¿u” i „Katedra w Kolonii”. Z wielk¹ oskom¹ czekam na coœ jeszcze lepszego,
bez wzglêdu na to gdzie teraz „wêdruje” Wojciech Czerniawski.
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