Obłąkane wiersze Rafała Wojaczka
Florian Śmieja

Rafał Wojaczek, fot. Instytut Mikołowski.
We Wrocławiu nieraz chodziłem na sąsiadujący nieomal z Hotelem Asystenta, w
którym mieszkałem, cmentarz św. Wawrzyńca, aby w jego ciszy pomedytować nad
granitowym głazem mogiły Rafała Wojaczka.
Nie brak wśród poetów postaci tragicznych, fatalnych, ofiar ciemnego losu.
Dawniej bywała nim choroba podcinająca młode skrzydła, na którą nie znano

lekarstwa. Później zdarzały się wypadki, gdy artyści śmierć sobie zadawali sami,
nieraz z premedytacją, dzieląc się swoimi zamiarami z publicznością, orkiestrując
w pewnym sensie swoją śmierć na oczach wielbicieli i współtworząc jeszcze za
życia własny mit. Do takich postaci zaliczymy Rafała Wojaczka (1945-71).
Urodził się w Mikołowie pod Katowicami w 1945 roku w rodzinie nauczycieli.
Mieszkanie dzięki pietyzmowi lokalnych miłośników literatury, jest dziś centrum
kultury, gdzie odbywają się odczyty, wieczory autorskie i wystawy. Szkołę średnią
ukończył w Kędzierzynie, zapisał się na filologię polską w Krakowie, ale
zrezygnował po jednym semestrze. Zamieszkał we Wrocławiu próbując utrzymać
się z pióra. W 1966 roku ożenił się z pielęgniarką, którą poznał w klinice
psychiatrycznej. Miał z nią córkę Dagmarę, lecz małżeństwo się wnet rozpadło.
Wojaczek zmarł tragicznie ll maja 1971 roku we Wrocławiu.
Piotr Kuncewicz w historii poezji ostatnich dekad dodaje:
Właściwie samouk, obarczony jakimiś pokrętnościami psychicznymi, bardzo
zdolny i przystojny, a na dodatek od początku cieszący się literackim
powodzeniem. Chuligan i lump, zdeklarowany alkoholik, awanturnik popadający
w konflikty z prawem, pacjent szpitala psychiatrycznego, a równocześnie
błyskotliwy talent i osobowość mistyczna, pogrążona w rozpamiętywaniu
mroków świata i nieuchronności śmierci.
Ileż to razy słyszymy ostrzeżenie, by nie łączyć twórczości z życiorysem twórcy,
że to są dwie różne sprawy, że dzieło oddziela się od swojego autora. A przecież
sam Wojaczek napisze:
…Poetą się jest. Jest się nim żyjąc. Zaś bywa się czasem skrybą, czyli
grafomanem. Bywa się nim wtedy, kiedy braknie siły, by dźwigać ciężar swego
życia. Wtedy ucieka się do ogródka sztucznym sposobem ogrodzonego i sadzi
się smętne kwiatki na schludnej grządce…
Zdaje się też mówić to samo w dystychu: „Nie myślą o Bogu,/tylko szukają
sposobu!”
W autobiograficznym poemacie prozą „Sanatorium” Wojaczek rozszczepiał
swojego protagonistę, którym był sam, na dwie persony: przedstawianego in actu
Sobeckiego (pamiętamy, że takim nazwiskiem, nazwiskiem panieńskim matki,

Wojaczek się nieraz podpisywał) oraz Piotra, jego krytyczne alter ego (imię
trzeźwego inspicjenta nie bez kozery jest tutaj imieniem starszego brata).
Pierwsza z nich to Rafał Wojaczek, który działał, druga – rzeczowy obserwator
jego postępowania.
Edward, ojciec Rafała, słowami syna, „miał wiele z jego powodu zmartwień”.
Pochodzący z chłopskiej rodziny ojciec ciężką harówką zdobył wykształcenie, był
później powstańcem śląskim, kacetowcem i nauczycielem licealnym. Z
niepokojem obserwował poczynania syna, z troską tym głębszą, że sam w
młodości miał okres trudny, z którego się jednak wydobył. Wychodził z pokoju,
kiedy Rafał umyślnie przechwalał się swoim trybem życia. Ale materialnie mu
pomagał i jeździł do niego, choć często ich spotkania kończyły się sprzeczką.
Rafał (trzeźwo myślący Piotr w tekście) zapisze: „A przecież obaj dążyli do
spotkań i przez pewien czas wspólnej obecności umieli cieszyć się nią”. Potem
jednak wybuchały zrozumiałe scysje. Ojciec wyjeżdżał rozdrażniony do swojej
szkoły, syn, słowami Wojaczka, „do swej literatury, do swoich obłąkanych
wierszy…” I przyznawał, że każdemu szło o obowiązek, że obaj mieli rację. Syn
miał rosnące poczucie winy. Ojciec natomiast często czytał utwory syna szukając
w nich dowodu na patologię, ale był również doskonałym krytykiem tych wierszy,
choć ogarniał go strach widząc, dokąd to wszystko mogło prowadzić. Kiedy z
czasem dochody ojca stały się skromniejsze, a widmo starości kazało mu
oszczędzać, skończył hojne dotacje dla syna, którego reakcję, pewne zniechęcenie
w miejsce dawnej pasji, poczytywał za wychodzenie z nieszczęśliwej sytuacji
psychicznej.
Jeżeli tak układały mu się stosunki z ojcem, a nie pomagała im wcale lektura
pamiętników Kafki, to jakie miał stosunki z matką? Listy, które do niej pisał, były
jedną serią komplementów i próśb o paczki. Ale w innym tekście Wojaczek-Piotr
opowiada nonszalancko o zachowaniu się Wojaczka-Sobeckiego względem matki.
O nieszczęsna matko jego, która mu zawsze, kiedy tylko sposobną ku temu
znalazła okazję, powtarzałaś: Synku, pamiętaj, szanuj się! A miałaś na myśli
zarówno zdrowie jego, o które nie dbał ku wielkiemu twemu utrapieniu, a także
nadwerężeniu finansowemu, jako że będąc młodym poetą nie korzystał z
dobrodziejstwa ubezpieczenia społecznego i za lekarstwa, jakich sobie żądał na
chorobę, musiałaś płacić stuprocentową należność; a przede wszystkim,
powiadając tak do niego, myślałaś o jego opinii u ludzi, którą szargał sobie

niebywale. I oto za to, że żadnych wymagań w stosunku do niego nie miałaś
poza tym jednym, aby czasem doniósł ci o sobie; za to, że dbałaś, by ubrany
chodził jak człowiek; że baczyłaś, by miał się w co ubrać ciepło, by skarpetki
miał całe, by gacie miał czyste, by nie chodził w dziurawych butach, by
rękawiczki miał na zimę oraz szalik ciepły, by koszule miał choć dwie na
zmianę, by miał płaszczyk odpowiedni na chłody, by chustek do nosa stosowną
zawsze miał ilość, by spodnie mu nie przeświecały na tyłku, by marynarka była
nie przetarta na łokciach, by sweter miał i piżamę i papucie; za to, że mu paczkę
co tydzień posyłałaś, by mu nie brakowało kawy, herbaty, cukru i papierosów,
by masła używał, by sera podjadł, by kiełbasą się posilił; za to, że o pościel jego
dbałaś, o czysty ręcznik i o to, by mu mydła nie zabrakło oraz pasty do zębów;
za to, że troszczyłaś się, czy ma dobrą szczoteczkę do tychże, grzebień do
włosów i wodę kolońską dla powabu; za to, że dbałaś, by mu papierosa do
pisarskich potrzeb nie zabrakło; za to, że żebrałaś o ten papier u znajomych
maszynistek; za to, że mu dostarczałaś ołówków, gum, notesów, zeszytów,
spinaczy, kleju i wszelkich innych przyborów kancelaryjnych; za to, że opłacałaś
za niego mieszkanie, że grzywny płaciłaś tak, był ojciec się nie dowiedział, że
pokrywałaś sumy nakazów płatniczych kolejowych i komunalnych rozumiejąc,
że musiał jechać, choć nie miał pieniędzy; że wykupywałaś go z aresztu, że
comiesięczną sumę alimentów na córkę, której znać nie chciał, posyłałaś; że
pisałaś do niego listy zawsze mając dlań słowa pociechy w trudnym życiu jego;
za to, że byłaś najlepszą matką mimo jego oszczerstw, jakie na ciebie ciskał,
jakie odważał się, sprytnie ująwszy w wierszowaną formę, cynicznie podawał do
publicznej wiadomości na ból twój i rozgoryczenie; za to, że mu nigdy bólu
swego i rozgoryczenia nie okazywałaś, okazując jedynie troskę o to, by mu się
jak najlepiej wiodło w niewdzięcznej pracy literackiej; za to że go do uzdrowisk
wysyłałaś, opłacając pobyt; że go zabierałaś do Kazimierza i Kołobrzegu, do
Połczyna i Iwonicza, by odetchnął, by sił nabrał, a on się na wstyd i
pośmiewisko narażał, w awantury się wdając i wszczynając burdy; za to, że był
twoim synkiem najukochańszym, najlepszym, zawsze oczekiwanym,
hołubionym, obsługiwanym; za to wszystko tak ci się odwdzięcza, szargając
nazwisko i dobre imię matki Polki, w podejrzenie podając twoją troskę, twój
trud włożony w jego wychowanie, w kształtowanie jego obywatelskiej postawy,
zaufanie podważając w twoje poczucie obowiązku i w twoją miłość matczyną,
jedyną, cierpliwą, wierną i wieczną.

W jednym z najczęściej cytowanych wierszy Wojaczka pojawiły się splecione
razem ważne w jego poezji postacie Matki Boskiej, Polski i matki:
Matka mądra jak wieża kościoła
Matka większa niż sam Rzymski Kościół
Matka długa jak transsyberyjska
Kolej i jak Sahara szeroka
I pobożna jak partyjny dziennik
Matka piękna niczym straż pożarna
I cierpliwa jak oficer śledczy
i bolesna jak gdyby w połogu
I prawdziwa jak gumowa pałka
Matka dobra jak piwo żywieckie
Piersi matki dwie pobożne setki
I troskliwa jakby bufetowa
Matka boska jak Królowa Polski
Matka cudza jak Królowa Polski
Miał starszego o 12 lat brata. Podobnie jak o matce ironicznie, Wojaczek opisuje
go w tymże tekście raczej kąśliwie:
Pan inżynier, odpowiedzialny pracownik wojewódzkiego urzędu, mający pod
swoją pieczą sprawę czystości powietrza, którym oddychają obywatele, mąż
żony swej Elżbiety, pracownicy naukowej, zajmującej się zagadnieniem
czystości wód, w których ryby żyją na pożytek obywatelom; pan inżynier,
właściciel samochodu marki trabant, dbający o niego i myjący go co sobotę przy
użyciu gąbki, a także specjalnego szamponu dla samochodów, dbający także o
czystość i porządek w mieszkaniu, przy czym dbałość ta z czasem przerodziła

się w chwalebną manię o podłożu paranoidalnym, przez co ani jeden
najmniejszy pyłek nie miał prawa bytu na rozległych i znakomicie
wypolerowanych płaszczyznach parkietu; pan inżynier, prowadzący tryb życia
rozważny, w ten sposób, by każda chwila procentowała godziwą gotowizną, nie
mogący poświęcać zbyt wiele czasu lekturze, gdyż zmuszony zarabiać na
samochód, na benzynę do niego, na dom, na reprezentację, wolne chwile, jakich
niezmiernie miał mało, poświęcający pracy w przydomowym ogródku,
hodowaniu truskawek, pietruszki i róż;[…] Piotr nocą przechodząc pod oknami
domu, w którym brat jego odpoczywał po znoju dnia powszedniego, dla
bandyckiej i wysoce niespołecznej fantazji budził śpiącego oraz żonę jego,
kamieniami tłukąc szyby w oknach…więc pan inżynier ze snu i tak niestety
niespokojnego wyrywany tak brutalnie ruszał w pościg za złoczyńcą, co było o
tyle łatwe, że Piotr wcale nie zamierzał uciekać, najczęściej z powodu swego
stanu nie zdający sobie sprawy z zaistniałego faktu….
Był jeszcze młodszy brat, aktor, Andrzej. Trzeźwy młodszy brat, wedle określenia
poety. Pamięta on swojego trudnego brata z niechęcią. Bo był źródłem
niekończących się cierpień rodziny, źródłem różnych wieści, autorem szokujących
obrazów w wierszach. Napełniał bezradnością i lękiem o przyszłość. Rafał,
owszem, cierpiał, ale i swoim dostarczał cierpień, więc w końcu podziw dla artysty
ustępował złości wobec zarozumiałego sprawcy nieszczęść własnych i cudzych.
W liście do Stefanii Cisek, dopiero niedawno ujawnionym we fragmentach,
Wojaczek się spowiada:
…Doszło do tego, że boję się siebie samego. Nie wiem jak się w pewnych
sytuacjach zachowam. Wtedy – 10 września (1964) – wziąłem żyletkę,
przeciąłem tętnicę i odkręciłem kurki gazowe. I obudziłem się na stole
operacyjnym… Buduję więc na nowo gmach złudzeń – ale buduję na piasku,
nędzne to podwaliny.
To jest okropny stan – świadomość, że w każdej chwili można ponownie chwycić
żyletkę. Teraz wychodzą na jaw idiotyzmy teorii o rzekomej „wolności”
człowieka. Trzeba mieć zawsze jakieś ponad subiektywne, nadrzędne normy –
trzeba mieć cel!
Tak jak w swoim dzienniku-pamiętniku „Sanatorium”, Wojaczek czasem pisał

wiersze sobie je dedykując, które mówiły o tzw normalnym życiu, którego unikał.
Oto fragment jednego z nich, gdzie wylicza swoje możliwości:
Mogąc mieć swoją gwiazdę i manierę własną
I przy pewnych dochodach mieć jeszcze dość czasu
Aby kochać miłością w dobrym tonie smutną
Ale pożywną, jakąś dziewczynę niegłupią
Studentkę filologii albo medycyny
Zamożną z domu, ładną, z gustem oraz czystą –
Ty mogłeś być poetą. Ale ciągle 'nie’
Uparcie powtarzając dziś nie wiesz, kimś jest!

Rafał Wojaczek, mat. arch.

Tymoteusz Karpowicz, który Wojaczka znał i czuwał nad jego wczesnymi
poetyckimi krokami, we wstępie do „Utworów zebranych” wydanych przez
Ossolineum wyjaśnia, że życiowy wybór Wojaczka był osobisty i trzeźwy, że nie
było żadnych przyczyn, by eksperymentować ze zdrowiem, wybierać tradycję
lumpa ani alkoholika. Jego szaleństwo skierowane było w niego samego,
pośrednio w rodzinę. To, co zaczęło się jako chłopięca zgrywa, z czasem stało się
grą na serio i przeznaczeniem, z którego nie zdołał się już wywikłać.
Wrodzona większa wrażliwość sztucznie podsycana, pozycja wybijającego się
młodego poety, sprawiły, że Wojaczek uzyskał status zbuntowanego artysty
obracającego się na pograniczu choroby psychicznej. Nie godząc się na żaden z
dostępnych światów, postanowił stworzyć sobie swój własny.
W wierszu na Nowy Rok 1970 napisał m.in.
Rok łagodnego światła
Wzrok zdolny cieszyć się
Słuch cierpliwy i chłonny
Głos jedynego Boga
Dłoń kochanej kobiety
….
Chleb z zasłużonej mąki
Schron bezpiecznego domu
Gość poproszony w dom
…
Noc spokojna
Sen co przynosi sny
Sny a nie koszmary
Świt nieokrutny

Strach opanowany
Gest odmierzony
Puls równy
…
Śmiech niehisteryczny
Smak subtelny
…
Mróz nieuciążliwy
Piec ciepły
Łyk dobrej wódki
Woń róży
…
Cel wytyczony
śmierć pobożna
Nie dla mnie.
Liczyć chciał tylko na siebie, na swoje ciało i na swój organizm. Do podstawowych
desygnatów wcześnie wziął śmierć obok poezji, miłości i ojczyzny, które zresztą
ambiwalentnie się u niego łączą. Pragnąc siebie potwierdzić, poeta zadaje sobie
autentyczny ból. Gnębi go depresja. Miewa kaca, wymiotuje. Te wszystkie stany
umyślnie sprowadzone na siebie stały się w końcu kontrolowanym szaleństwem.
Wojaczek ćwiczy wolę przeciwko sobie, sam padnie jej ofiarą. Gotowość
samozniszczenia obnosi wśród znajomych okaleczając się. Grał z całą
świadomością tworząc legendę i chciał, by świat mu się przyglądał z uwagą.
Sztucznie głoduje, w próbie uratowania wzniosłości poezji poświęca jej kobietę,
brnie przez wszystkie upadki fizyczne i moralne, destrukcję i poniżenie. A to
wszystko zdawał się robić z lęku o zatratę tożsamości, gdyż ważna dlań była

jedynie własna inność.
Atakowanie, jak byśmy powiedzieli, wszystkich świętości było dlań badaniem
ludzkiej wytrzymałości. Roił sobie, że właśnie upadek i poniżenie prowadzą do
oczyszczenia. Otoczenie znało go jako osobnika psychicznie obolałego, z
kompleksami, niezdolnego do podjęcia normalnej pracy. W Krakowie postawiono
mu diagnozę, która go, jego zdaniem, piętnowała. Określono go jako psychopatę z
tendencjami schizofrenicznymi. Spędził pewien okres czasu we wrocławskiej
klinice, miał przed samą śmiercią być badany przez wybitnego specjalistę.
Od czasu do czasu miał przebłyski rzeczywistości i robił nieśmiałe próby, by się
ratować. W liście do Stefanii Cisek napisał posługuje się cytatem z Kafki: „Weź
mnie, weź mnie, splot błazeństwa i bólu”. Ale także rozumiał, że jest już dla niego
za późno:
Zjechałem tu nie w porę
sezon jeszcze nie otwarty
a już miejscowi mówią
że tu się nic nie stanie.
Złakniony sukcesu został przez krytyka nazbyt wysoko postawiony, tak że jego
chorobliwy egoizm przestał przyjmować przestrogi, nastawiony już tylko na
zwycięstwa. Dopiero po zgonie Wojaczka Karpowicz ostrzegał, że śmierć
poznajemy nie umierając, lecz żyjąc. Ale było za późno.
A przecież poeta sygnalizował swoje chorobliwe zauroczenie śmiercią w wielu
kompozycjach. Tak np. kończy wiersz „List do nieznanego poety” , wiersz jak
najbardziej autobiograficzny.
Pańską twierdzą i wygnaniem jest ten pokój
Wieź ponad dobrem złem i społeczeństwem
Czy pan nigdy nie próbuje z niego uciec?
Z rozpaczliwych czterech kątów Piąty: śmierć

Kilka lat sukcesu mieszanego z rozpasaniem zdobyło mu legendę ochoczo
przyjmowaną przez młodych. Krytycy podzielili się na hagiografów i oskarżycieli.
Dostrzegali jego wielki egocentryzm, ale i zadziwiające widzenie świata „jakby od
samego środka bebechów psychicznych”; zdumiewano się, że ze zwykłych słów
potrafił pokazać świat w zupełnie innych kolorach, że z organicznego plugastwa
zrobił coś urzekającego, nie rozumiano, jak tak młody człowiek mógł widzieć
rzeczy ekstremalne, brzydotę wyrażał w rygorach stylistyki i mistrzowsko
sprawnego języka. Te cechy zauważył H.Worcell, który prezesował wrocławskim
pisarzom. Do największych promotorów Wojaczka, oprócz już wymienionego
Tymoteusza Karpowicza, należał Bogusław Kierc, a pozytywnie wyraża się o nim
m.in. Jacek Łukasiewicz, który pisząc po dwudziestu latach nazwał jego poezję
„rygorystyczną i swoiście pełną”. Z tym chętnie się zgodzę. Trudniej natomiast
przychylić się do jego opinii, że „czyta się te wiersze z radością”. Zdumiewający to
dla mnie kwalifikator uczucia powstającego przy lekturze tych osobliwych mimo
wszystko wierszy.
W mojej opinii, prestidigitatorskie zręczności Karpowicza i Kierca niewiele
czytelnikowi pomagają. Erudycyjne fajerwerki nie oświetlają zadowalająca
dokonań Wojaczka, usiłują go raczej dowartościować przez wymyślne asocjacje i
całą ekwilibrystykę domysłów. W ostatecznym rozrachunku te wszystkie strategie
nie potrafiły go, tak sądzę, z wydumania wynieść na jakiś grunt obiektywnie
rozpoznawalny. Wiemy, że ogromnie pracował nad swoimi tekstami, że miał
dziesiątki wersji, że niedługo przed śmiercią oświadczył, że jego dzieło poetyckie
jest kompletne. Niemniej wątpliwe jest dla mnie, czy wygrał stawkę o poezję, choć
spalił się w jej służbie.
Wielu czytelników widzi w tej poezji głównie figury stylistyczne, chęć epatowania
obscenami, pozę eschatologiczną. Anonimowy recenzent Wydawnictwa
Literackiego z Krakowa odrzucając proponowany przez Wojaczka do druku zestaw
wierszy napisał m.in.:
Są to wiersze dla socjologa raczej niż dla czytelników. Jeżeli nawet istnieje
środowisko dla odbioru tego rodzaju 'poezji’, należy otoczyć je opieką i
wychowywać. Jestem przeciwko nobilitowaniu chuligańskiej histerii do rangi
sztuki… Obsesje były, są i będą motorem wielu utworów, nie można jednak
tolerować wulgarności i szokowania ekshibicjonizmem.

Inny krytyk pisząc o obsesyjnych motywach w końcu załamuje ręce:
Ale od tych wszystkich kroczy, jelit, odbytów, glist, wymiotów, penisów aż tu
gęsto.
Czy więc sama sprawność formalna może ratować jego twórczość? Czy taka
krańcowość uprawnia do miejsca w literaturze? Czy te głodówki, pijane ekscesy,
wyskakiwanie przez szybę, kaleczenie się umyślne otrzymały ekwiwalenty słowne
w myśl, że życie to sztuka? Stąd to votum separatum krakowskiego krytyka.
Tragiczne więc nieporozumienie, nieszczęśliwa aberracja, koszmar, obłęd, a mniej
sztuka.
Nie obywa się przy tym bez paradoksów. Większość krytyków podnosi cnotę
pisarską Wojaczka, tj. bezpośredniość wyrazu, autentyczność, szczerość,
spontaniczność. Niczego podobnego jednak w niej nie znajdujemy. Materiał jego
jest wybitnie literacki i przeszedł przez żmudną obróbkę fachowca.
Życie jawiło mu się jako maska śmierci, z którą najpierw igrał, jak Don Juan ze
statuą komentatora, a kiedy ona w końcu rzeczywiście zapukała do jego bramy,
wpuścił ją, bo już mu honor nie pozwalał wycofać się ze sprawy. Wojaczek
zapowiedziawszy swoje odejście, czekał na odpowiedni moment, aby targać się na
swoje życie, i to nie w chwili nieopanowania, ale w chwili wyważonej, i
konsekwentnie zamiar swój zrealizował. Odratowany, gdy próbował się powiesić
(w jednym z wczesnych wierszy szukał swojej szubienicy), otruł się środkami
nasennymi, których pełny spis pozostawił na skrawku papieru donoszącym o
samobójczej śmierci Borowskiego. Ta śmierć miała go zniszczyć, ale także
unieśmiertelnić.
Mniej heroicznie natomiast brzmi czterowiersz Rimbauda zakreślony w ramkę, z
adnotacją Wojaczka na marginesie „dobre jako przestroga”, znaleziony w
egzemplarzu jego lektury:
Młodości próżniaczej
w jarzmo nikt nie chwycił,
przez łatwość wybaczeń
zmarnowałem życie.

Uparta choroba prowadziła Wojaczka do samozagłady. Mając niepospolity dar
słowa szukał w literaturze, w poezji ratunku dla siebie. Posiadał często klarowną
świadomość inności, potrafił jednak doceniać wartości przez siebie z różną
gwałtownością negowane i chętnie z nich korzystał.
Brutalne wyuzdanie i częsty sadyzm wskazują, że padł ofiarą swoich ciemnych
demonów: wzywał je, dał im się opętać, a wciągnięty do ostatecznej rozgrywki, w
końcu jej nie sprostał. Pozostanie on dla nas niepojętym, zdumiewającym
znakiem.

