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Ktoś, / Kto kocha, / Nie jest tym, co / Umrze

O cytacie

Cytat pochodzi z  wiersza Rafała Wojaczka Na imieniny Rafała 
Wojaczka. Poeta umieścił utwór w  drugim tomie poezji Nie skończona 
krucjata, wydanym już po jego śmierci, w 1972 roku. Wiersz składa się 
z  trzech strof o  dwudzielnym układzie: zwrotki rozpoczynają się sen-
tencjami zaopatrzonymi następnie w  rozszerzające treść komentarze. 
Pierwsza strofa, ta, z której pochodzi cytat, brzmi tak:

Ktoś,
Kto kocha,

Nie jest tym, co
Umrze.

Więc choć skądinąd wie, że śmierć poufnie
Dowiadywała się nawet u księży

I przodowników policji,
Wierzy.

Zwrotki łączy powtórzenie ostatniego motywu. „Wierzy” z  pierw-
szej strofy pojawi się w sentencji drugiej („Ktoś, kto wierzy…”), a koń-
cowe w  tym fragmencie „czeka” – na początku strofy trzeciej („Ktoś, 
kto czeka…”).

Cytat jest jeszcze jedną z  wersji powszechnego w  literaturze prze-
konania, że miłość zwycięża śmierć. Miłość i śmierć oraz ich wzajemne 
relacje i  związki to obsesyjnie powtarzające się tematy poezji Rafała 
Wojaczka. One również wyznaczają kluczową dla tej twórczości trady-
cję literacką polską i obcą.

O autorze i jego twórczości

Rafał Wojaczek (1945–1971) – jeden z  prekursorów polskiej poezji 
postmodernistycznej, idol młodych czytelników i  poetów. Debiutował 
w 1964 roku. Autor czterech tomów poezji (Sezon, Inna bajka, Nie skoń-
czona krucjata, Którego nie było) i prozy Sanatorium. Jego niepublikowane 
utwory, odkryte w  ostatnich latach, wydano w  zbiorach: Reszta krwi 
i Nie te czasy. Zmarł śmiercią samobójczą we Wrocławiu.
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Jeszcze za życia Wojaczek zaistniał jako poeta skandalista i  poeta 

przeklęty (wyklęty). Po jego śmierci odbiór tej poezji odbywał się 
w  perspektywie legendy i  mitu poetyckiego, kreowanego świadomie 
przez samego twórcę. Zmieniło się to z  chwilą wydania w  1976 roku 
pierwszych Utworów zebranych pod redakcją Bogusława Kierca, przy-
jaciela poety. Od tej pory w krytycznych odczytaniach twórczości Wo-
jaczka akcentuje się różne właściwości tej poezji. Pisze się o jego wier-
szach jako lirycznym zapisie stanów psychicznych i obsesji dręczących 
poetę. Wskazuje się jako ważną tradycję romantyczną, dokumentuje 
się specyficzną dla tej poezji intertekstualność – cytaty, aluzje i  remi-
niscencje przywołujące takich autorów, jak: Juliusz Słowacki, Cyprian 
Kamil Norwid, Czesław Miłosz, Arthur Rimbaud. Krytycy analizują 
sytuacje przemieszczania podmiotowości z  „ja” empirycznego do „ja” 
tekstowego i  transgresje prowadzące od odosobnienia do od-osobnie-
nia, a także transgresje erotyczne. W poszukiwaniu myślicieli, których 
dzieła mogą służyć jako klucz interpretacyjny określający poetycki 
światopogląd oraz przesłanie tych wierszy, wskazuje się m.in.: Fiodora 
Dostojewskiego i Fryderyka Nietzschego, Georges’a Bataille’a i markiza 
de Sade’a.

Nawiązania

Utwory Rafała Wojaczka są śpiewane przez różnych piosenkarzy 
i  zespoły muzyczne. Dariusz Wasilewski wydał w  1992 roku płytę 
z  wierszami poety, zatytułowaną Rafała Wojaczka ballady bezbożne. 
Znajduje się na niej także piosenka do słów liryku Na imieniny…

W  1999 roku wszedł na ekrany kin film w  reżyserii Lecha Majew-
skiego pt. Wojaczek – opowieść o  artyście w  okresie PRL-u, dla której 
kanwą stało się życie Wojaczka. Główną rolę zagrał poeta Krzysztof 
Siwczyk.

Warto wiedzieć

 ■ poeta przeklęty (wyklęty) – termin upowszechnił Paul Verlaine, 
który w książce Les poètes maudits (1884) opisał sześciu współczesnych 
mu poetów i  siebie. Poeta przeklęty to poeta zbuntowany przeciw 
społeczeństwu, outsider przekraczający normy obyczajowe. Typowe 
elementy jego biografii to: nadużywanie bądź uzależnienie od alkoholu 
lub narkotyków, obłęd, popadanie w konflikty z prawem, wczesna, czę-
sto samobójcza śmierć. W polskiej historii literatury pojawia się także 
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pojęcie „poeta kaskader”. Do polskich poetów przeklętych zwykło się 
zaliczać m.in.: Andrzeja Bursę, Edwarda Stachurę, Kazimierza Ratonia, 
Ryszarda Milczewskiego-Bruna.

Z opracowań

W  rzadkich z  kolei wypadkach „pojednania ze swoim istnieniem” 
można osiągnąć nieśmiertelność, bowiem „tylko z wahań żyje śmierć”. 
Podobnie:

Ktoś,
Kto kocha,

Nie jest tym, co
Umrze.

Uzyskanie ciągłości ze światem i  jedności z  sobą niweczy horror 
pustki i rozpadu. Egzystencja spełnia się zatem w nieustannym wyzna-
czaniu granicy pomiędzy tym, co żywe, a  tym, co martwe, oraz w  jej 
transgresji. Miłość, będąc obietnicą nieśmiertelności, musi zarazem 
prowokować śmierć. Pragnienie erotyczne osiąga swoją absolutyzację 
w  pożądaniu destrukcji i  śmierci, która poczyna się z  sadomasochi-
stycznego aktu okrucieństwa i  upodlenia. Równocześnie miłość jest 
walką o życie, któremu nieustannie zagraża drugi człowiek.

Kowalewski 2001, 200
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