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Etyka jako forma buntu 
we wczesnej poezji Jacka Bierezina

1.

Przypadek wczesnej poezji Jacka Bierezina jest dość wyjątkowy. Wprawdzie 
już od tomu Wam! poeta będzie dosadniejszy, powiedzielibyśmy: bardziej no-
wofalowy, jednak w pierwszym zbiorze będzie jeszcze widoczny wpływ auten-
tyzmu Stanisława Czernika i fi lozofi i Alberta Camusa1. Bierezin z poglądami 
autentyzmu był związany poprzez łódzką grupę „Centrum” założoną w listo-
padzie 1967 roku2. Poeta wyraźnie wraz z innymi członkami odżegnywał się 
od „estetyzującej postawy” na rzecz „etyki pisarskiej”, autentyczności odbio-
ru, uspołecznienia poezji3. Ważnym kluczem do odczytania poezji Bierezina 
będzie również jego programowy tekst W stronę etyki4, unifi kujący założenia 
grupy, w którym autor zauważa kryzys myśli humanistycznej spowodowanej 
zerwaniem pomostu z fi lozofi ą odzwierciedlającą obraz świata i brak wybit-
nych jednostek kształtujących myśl danego społeczeństwa. Według Bierezina, 
w epoce powojennej, kiedy słowo straciło na znaczeniu (w wyniku chociażby 

1 Zwracam na to uwagę, bowiem zwykło się uważać Bierezina od początku za poetę nowofalowego 
(zob. między innymi S. Barańczak, W blasku podpalanych gazet [w:] tenże, Etyka i poetyka. Szkice 1970–
–1978, Kraków 1981). Debiutancki tomik pokazuje częściowo inną stronę tej poezji. Czytając Korektę 
twarzy, Jednym tchem, Akt urodzenia, Organizm zbiorowy, Samopalenie, Komunikat, Godzinę jastrzębi, 
mimo cenzuralnych korekt, czytelnik odnajduje aluzje i paraboliczność do rzeczywistości PRL-owskiej. 
Przy lekturze Lekcji liryki nie jest to aż tak wyraźne, forma buntu ukrywa się tutaj za kotarą etyki, jako 
nienaruszalnego porządku wartości, która przebiega na trzech kluczowych płaszczyznach: dzieciństwa, 
miłości, dojrzałej egzystencji.

2 W skład grupy wchodzili oprócz autora Wam!: Andrzej Biskupski, Jerzy Jarmołowski, Janusz Kró-
likowski, Kazimierz Świegocki.

3 Zob. Komunikat programowy, „Agora” 1968, nr 19.
4 Zob. J. Bierezin, W stronę etyki, „Więź” 1970, nr 1: pod szyldem O nową poezję w tym samym nu-

merze swój szkic programowy ogłosił inny członek „Centrum” Andrzej Biskupski, Wiara w niezbywalność 
poezji.
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zagrożeń nuklearnych), należy literaturę wyposażyć w etykę, tak by odzwier-
ciedlić dramatyzm „przeżycia bezpośredniości” okresu, w którym się żyje. 
Autor Lekcji liryki nie może się pogodzić z nihilistyczną postawą rówieśni-
ków wątpiących w działalność humanistyczną poezji, powołując się na Alberta 
Camusa i po części na Cypriana Kamila Norwida, stwierdza, że potrzeba hero-
izmu do walki o etyczność poezji. W końcu autor Wam! wyznaje, jaki model 
poezji jest mu bliski:

jako jedyna poezja na miarę naszych czasów – pozostaje poezja etyczna, sceptycz-

na, nie stroniąca od dramatyzmu; poezja stająca ciągle wobec alternatywy niszczenia 

i stwarzania [...], poezja wątpiąca i uwikłana w sprzeczności5.

Nie może zatem dziwić, że kreując taką postawę poeta jako formę buntu 
wybrał właśnie etykę; tym samym zostaje zestawiony taki stan rzeczy, jaki po-
winien obowiązywać ze stanem faktycznym. Sama kategoria buntu w liryce 
Bierezina czerpie źródło z fi lozofi i Alberta Camusa. Autor Obcego rozróżnia 
bunt jako przekroczenie siebie, zrozumienie istoty przekraczalności tej gra-
nicy, ekwiwalent powiedzenia „nie” i bunt metafi zyczny będący sprzeciwem 
wobec losu i całego świata. Sprzeciwu, ale nie negacji, gdyż buntownik me-
tafi zyczny nie podważa istnienia Boga, on z nim polemizuje6. U Bierezina 
przeważa bunt w prostszej formie, który oznacza również odrzucenie postawy 
biernej; takie stanowisko koreluje z tym, co wyrażał autor Wam! w swoim pro-
gramowym szkicu, dziwiąc się bierności rówieśnych mu poetów wątpiących 
w sens działań poetyckich7. Nurtująca pozostaje kwestia, jak bardzo mocno 
fi lozofi a tragicznego heroizmu Alberta Camusa odcisnęła swoje piętno na 
poezji Bierezina?

2.

Etyka egzystencjalistyczna Camusa nakazuje człowiekowi jako bytowi świa-
domemu swego jestestwa dokonywać heroicznych wyborów. Co więcej, tylko 
człowiek jest jedyną istotą zdolną do buntu. Nie dziwi więc, dlaczego egzysten-
cjalizm trafi ł na podatny grunt światopoglądu pokolenia ’68, pokolenia, któ-
remu przyszło wrastać niemal w schizofrenicznej atmosferze pomiędzy tym, 

5 J. Bierezin, W stronę etyki..., s. 37.
6 Zob. A. Camus, Człowiek zbuntowany [w:] tenże, Eseje, wybór i przekład J. Guze, wstęp napisał 

J. Kossak, wydanie drugie, Warszawa 1974, s. 273–287.
7 Zob. J. Bierezin, W stronę etyki...., s. 36.
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co ofi cjalne, więc fałszywe, a tym, co nieofi cjalne, czyli z gruntu prawdziwe8. 
Bierezin bardzo wcześnie doświadczony grozą życia w państwie o totalitarnym 
ustroju obrał sobie za formę sprzeciwu zestawienie świata wartości ze światem 
fałszu. Pomocny na pewno był w tym determinizm głoszony przez Camusa.

Tomik Lekcja liryki składa się z czterech części: Pożegnanie lasu, Zbliżenia, 
Lekcja liryki, Proza poetycka. Cztery obrazy, trzy płaszczyzny etyki; istotne są 
tutaj również dedykacje. Część pierwsza dedykowana rodzicom to manifest 
czernikowskiego autentyzmu, swoiste poszukiwanie prawdy artystycznej, in-
herentnie związanej z prawdą życiową. Prawda zawiera się w prostocie, sym-
bolem prostoty jest wieś, w której życie jest podporządkowane kalendarzowi 
przyrody, w takie tło są wplecione symbole ojca i matki. Charakterystyczny 
dla tej części wierszy jest motyw glebae adscripti, zespolenia człowieka z ziemią, 
na której wyrósł i na której umiera:

Kobiety wiejskie umierają w polu

ostrzem ścierniska rozebrane do krwi

kobiety wiejskie umierają w polu

w ziemi chowają swój spalony oddech

[...]

Kobiety wiejskie na próżno

sięgają dłonią w niebo –

ich ciał nie sposób oderwać od ziemi

          (Kobiety wiejskie)9

W marcu chłop wychodzi zaorywać pole

kabłąk pługa łączy jego ręce z ziemią

lemiesz kreśli bruzdy na czole i grudzie

a koń co go wiedzie jest jego początkiem

      (W marcu, 10)

Na wsi panuje odwieczny porządek, połączenia człowiek–natura–ziemia 
nie da się zerwać, wprawdzie jest to życie trudne, surowe, ale wszystko ma 
tu swoją hierarchię, nawet cierpienie ma swój sens „Wrześniowe grzywy dy-
mów w dole / ziemia daje troski z ziarna i żelaza” (Jesienią, 11). Symbol ojca, 
matki to retrospekcja dzieciństwa, ale także symbol ładu poprzez ich obec-
ność i rolę, jaką odgrywają w strukturze rodzinnej. Są więc rodzice, ich pra-

8 Zob. spostrzeżenia Tadeusza Nyczka który wyznaje, że „[...] pokolenie zrodzone na przełomie woj-
ny i pokoju rosło w stanie podwójności jakby w siebie organicznie wszczepionej, dojrzewało, nasiąkało 
nią od dzieciństwa, od pierwszego kroku zrobionego w szkole, ono było jego doświadczeniem głównym; 
potem, dwadzieścia lat później, potwierdzonym, kiedy przyszła dojrzałość fi zyczna i psychiczna”, T. Ny-
czek, Powiedz tylko słowo. Szkice literackie wokół „pokolenia 68”, Londyn 1985, s. 11.

9 J. Bierezin, Lekcja liryki, Łódź 1972, s. 9, przy dalszych cytatach będę zamieszczać tylko tytuł 
wiersza i numer strony.
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ca, ziemia, czasami tylko świat ten zburzy przeszłość wojenna ojca (wiersz 
Modlitwa dedykowany ojcu, partyzantowi AK). W części Pożegnanie lasu nie 
ma jednak mitologizacji przeszłości, dominuje natomiast prostota przekazu 
będąca odzwierciedleniem życia na wsi. Tematyka agrarna nie odpowiada żad-
nemu modelowi charakterystycznemu w literaturze nurtu wiejskiego tamtego 
okresu. Daleko od mitologizacji według Tadeusza Nowaka, bliżej nieco do 
realizmu Wiesława Myśliwskiego, ale już chyba najdalej do ironii Edwarda 
Redlińskiego. Jest to też model daleki od wiejskiej rubaszności niektórych 
wierszy Tyliczan (na przykład Adama Ziemianina) czy Józefa Barana. W każ-
dym razie tę część można określić mianem etyki dzieciństwa, czego ukorono-
waniem będzie wiersz Matka:

Chropowaty blask skóry

odrapanej codziennością

powieki walczące ze snem

twarz ukryta w dłoniach

ręce trzymające garnek

– to widoki prawdziwe

W zimowe wieczory

gdy leżę już bosy

stąpa cicho

podchodzi na palcach

i wkłada mi pod powieki

bajecznie kolorowe księżyce

  (Matka, 15)

Mimo swej surowości, dzieciństwo na wsi jawi się jako bezpieczeństwo, 
ład, ciepło, z nieodłączną miłością i prostotą dnia codziennego. Pierwsza część 
zatem pozostaje w kręgu symboli wartości niezbywalnych.

W części drugiej Zbliżenia (dedykowanej żonie Ewie) bohater liryczny 
przechodzi z okresu dzieciństwa w strefę dorosłej intymności, relacji kobie-
ta–mężczyzna. Będziemy mieli tutaj do czynienia z kategorią etyki miłości. 
W sferze intymnych zwierzeń są wiersze: Próba opisu, Teraz już ujrzę, erotycz-
nych uniesień: Byłem, komunikacji i doświadczenia miłości: „Miłość można 
opisać cierpieniem / niosąc tę nieobecność w sobie” (Próba opisu, 19); „Znowu 
mi opadłaś cieniem na powieki / a jeśli już jesteś – unieś wyżej głowę / i nie 
mów że życie umrze nam za wcześnie” (Powracająca, 21); „Byliśmy tak blisko 
w milczeniu, szukając siebie, nie / pewni czy wzięliśmy całe swoje istnienie we 
wszystkim” (Byłem, 25). Przestrzeń świata przedstawionego ogranicza się do 
doznań cielesnych i umysłowych, tworząc kanon wartości uczucia.
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Miłość do ziemi, najbliższej rodziny, do przeszłości, wreszcie miłość do ko-
biety zderzone zostają z codziennością. Lektura pierwszego wiersza Pozwólcie 
w trzeciej części nie pozostawia złudzeń co do intencji całości książki. Kluczowe 
jest tutaj motto zaczerpnięte z eseju Camusa Mit Syzyfa, które jednocześnie 
staje się ideologicznym podłożem poezji Bierezina, potrzebnym w zrozumie-
niu absurdalności przeżywanego losu. Poeta powtórzył ten sam fragment rów-
nież w swoim programie poetyckim W stronę etyki:

Aby wypełnić ludzkie serca, wystarczy walka prowadząca ku szczytom. Trzeba wy-

obrażać sobie Syzyfa szczęśliwym10.

Według rozumienia Camusa, Syzyf, mimo wiecznego cierpienia, będąc 
w sytuacji absurdu, pozostaje jemu wierny. Świat pomiędzy odcinkiem góry, 
po której stacza się głaz, jest nowym, nieuchronnym losem, analogicznie czło-
wiek niemal wrzucony w swój byt i mimo absurdu sytuacji cieszy się, że los 
ten, „określany przez ludzi”, należy do niego, Bóg dawno został wygnany, 
nie ma dla niego miejsca w tym świecie. Najgorsza dla Syzyfa i dla człowieka 
pozostaje świadomość. Bierezin jest świadomy swego losu, stąd absurd nie-
uchronności; jego głazem pozostaje beznadzieja życia w rzeczywistości Polski 
lat 70., półszeptów, półprawd, życia na niby.

Konfrontacja świata wartości ze światem fałszu i sposób, w jaki przeprowa-
dził ją Bierezin, jest porażająca. Owszem, we wcześniejszych częściach poeta 
nie tryska optymizmem, ale tworzy światy zamknięte, odgrodzone od współ-
czesnej mu teraźniejszości. Czasami tylko pojawiają się symptomy zwątpienia, 
grozy:

Mam las wycięty w pień z dzieciństwa

co dziś wygląda jak spłowiały płaszcz

Dokąd odchodzę gdy ogień las trawi

W jakich popiołach odciskam swój ślad

    (Las, 7)

Znowu mi opadłaś cieniem na powieki

w zwykłym dzień jesienny bez słońca i zdarzeń

mam pod czaszką głosu dyszące wspomnienie

i życie co nigdy nie zostaje nasze

          (Powracająca, 21)

10 Cytat, którym posługiwał się Bierezin, był nieco inaczej przetłumaczony: „Samej tylko walki pro-
wadzącej ku szczytom wystarczy, by wypełnić ludzkie serca. Trzeba wyobrażać sobie Syzyfa szczęśliwym”; 
poeta korzystał z wydania: A. Camus, Mit Syzyfa, przeł. J. Guze, „Poezja” 1968, nr 3, s. 19. Ja z kolei 
korzystam z wydania: A. Camus, Eseje..., s. 198.
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Niemniej, dziesięć wierszy części trzeciej jest tak innych, pełnych bólu, 
rozpaczy, że nie sposób mieć wątpliwości co do wymowy całego zbioru, z tymi 
też wierszami cenzura miała najwięcej problemów11. Paradoksalnie wiersze tej 
części są najbardziej regularne, najwięcej tych ze strofami czterowersowymi. 
Bierezin nie poddaje się tokowi żywej mowy (jak większość nowofalowców), 
ujarzmia styl, by dobitniej wyrazić swój bunt. Mamy zatem wiersz z bohate-
rem lirycznym w roli homo socius (Pozwólcie...), dwa wiersze wspomnienia po-
święcone pamięci pokolenia wojennego i Andrzejowi Bursie (Elegia I, Elegia 
II), dwa liryki z motywem (Argonauta, Egzulowie), wiersz-instrukcję, będący 
dyrektywą życia w rzeczywistości fałszu (Lekcja liryki), wiersz rozpacz z bo-
haterem w pierwszej osobie liczby pojedynczej (Przebudzenie), wreszcie wier-
sze, których pełnym odzwierciedleniem jest fi lozofi a Camusa (Uspokojenie, 
Traktat, Obcy).

Regularność u Bierezina objawia się także użyciem anafory (w całym zbio-
rze), rzadko doprowadzając do paralelizmów zdaniowych. Sama powtarzal-
ność służy wzmocnieniu komunikatu, na przykład: „Pozwólcie patrzeć na 
zrudziałe pola”, „Pozwólcie zaszumieć koronami kłosów”, „Pozwólcie mówić 
zawsze jasnym głosem”, „Pozwólcie umrzeć zanim umrę w sobie” (Pozwólcie..., 
29). Użycie czasownika o takiej konotacji w drugiej osobie liczby mnogiej 
może sugerować tych, którzy sprawują jakąś realną władzę. Bohater lirycznych 
zaczyna od kwastii pozornie błahych, prośba o możliwość powrotu do dzie-
ciństwa wiejskiego, do okresu spokoju, harmonii. Potem następuje odezwa do 
życia w ogóle, bez fałszu, półprawd; jednocześnie bohater liryczny kieruje się 
imperatywem prawdy:

Pozwólcie mówić zawsze jasnym głosem

rozpoznawalnym na pierwszy rzut słowa

uwierzyć w prawdę w tę słoneczną bliznę

   (Pozwólcie..., 29)

Innym razem w schizofrenicznym rozdwojeniu mówi:

Jesteśmy razem – ja który znam prawdę

i ja który chciałbym działać zgodnie z nią

żyjemy ciągle gdzieś pomiędzy sobą

nie wiedząc że się nigdy nie spotkamy

   (Uspokojenie, 36)

11 Zob. cenne informacje na ten temat zamieszczono w książce Joanny Hobot, Gra z cenzurą w poezji 
Nowej Fali (1968–1976), Kraków 2000, s. 182–184.
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Niemożliwe jest zatem życie człowieka kierującego się zasadami etyki 
w rzeczywistości powszechnego zakłamania. Absurd sytuacji – Camus powia-
da „Pierwszą czynnością umysłu jest odróżnienie tego, co jest prawdą, od tego, 
co jest fałszem”12. Równocześnie Camus zdaje sobie sprawę, że „głód jasności” 
to „głód absolutu”, którego umysł nie jest w stanie osiągnąć. Dlatego Bierezin 
wie, że jako byt wrzucony w rzeczywistość fałszu nie będzie w stanie osiągnąć 
pełnej „jasności”, ale prawda jako wartość musi być zachowana, stąd też pesy-
mizm wypowiedzi wiersza z tomu późniejszego:

Nic zwyczajnego się nie zdarzy

Czeka cię podróż z której nie powrócisz

Linia życia w twej dłoni urywa się nagle

Bądź spokojny powiedz prawdę

Dopóki jesteś jeszcze w kręgu światła

   (Linia życia)13

W podobnej konwencji imperatyw prawdy obowiązywał u innych poetów, 
zwłaszcza z kręgu Nowej Fali, na przykład w wierszu Adama Zagajewskiego 
czytamy:

wyjdź z tego kokonu rozgarnij te błony

zaczerpnij najgłębsze warstwy powietrza

i powoli pamiętając o regułach składni

powiedz prawdę do tego służysz w lewej ręce

trzymasz miłość a w prawej nienawiść

        (Prawda)14

Odezwa do tajemniczych „onych” za pomocą czasownika „pozwólcie” 
– w momencie buntu człowieka przekraczającego siebie – jest skierowana do 
tych, którzy mają realną władzę. Tę z kolei w systemie monopartyjnym mogli 
mieć jedynie przedstawiciele partii lub ludzie bezpośrednio podlegający jej. 
Kończąc wiersz Uspokojenie, Bierezin pisze:

Choć będą myśleć starsi redaktorzy

pozłocić nasze wiersze czy posolić

poezja nasza niech ma prawo wątpić

by wątpić poznać by poznawszy bronić

             (Uspokojenie, 38)

12 A. Camus, Eseje..., s. 107.
13 Wiersz z tomu Wam!, cytat z: J. Bierezin, Linia życia. Wybór poezji, Kraków 1999, s. 60.
14 A. Zagajewski, Komunikat, Kraków 1972, s. 58.
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Poeta pozostaje wierny wyznawanym wartościom bez względu na to, jak 
odbiorą jego poezję „starsi redaktorzy”. W tych końcowych wersach widać 
również manifest poezji etycznej głoszonej w artykule W stronę etyki, czyli 
„poezji wątpiącej”. Najdobitniejszy zwrot do rządzących Bierezin przedsta-
wia jednak w wierszu Obcy dedykowanym Camusowi w dziesiątą rocznicę 
śmierci pisarza. Oczywiście pozornie wiersz jest tylko poświęcony patronowi 
duchowemu poety. Autor Wam! przywołuje postać Mersaulta-Obcego sym-
bol człowieka w stadium zaniku wartości, niewierzącego w Boga, w dobroć: 
„Wysoki Trybunale zabiłem w chwili słońca / w chwili poza Bogiem w którego 
nie wierzę / w chwili poza dobrem które nie istnieje” (42). On Obcy, samotny 
wśród ludzi, nihilista, oskarża „Wysoki Trybunał”, dzierżących władzę, o cy-
nizm, zatracenie poczucia fałszu i prawdy. On Obcy doznał chwili absolutu, 
„pełnej jasności”, która czeka również „onych” „Chwilę słońca z was każdy ma 
jeszcze przed sobą” (43).

Człowiek zdeterminowany przez swój los, mający tego świadomość, nie 
może popaść w inercję, musi podejmować heroiczną walkę o obronę wyzna-
wanych zasad etyki: „Milczeć – pisze Camus – to znaczy pozwolić wierzyć, 
że nie osądzamy i nie pragniemy niczego”15. Na gruncie literatury w epoce 
obłudy tylko walka, której syndromem jest działanie poprzez sceptycyzm, 
osiąga swój cel. Bierezin jest w tych założeniach bliski Barańczakowi, który 
lakonicznie, ale dobitnie powiada: „[Poezja] powinna być nieufnością, bo tyl-
ko to usprawiedliwia dzisiaj jej istnienie”16. Poezja zmaga się z codziennością, 
dlatego też Bierezin poświęca dwa wiersze: jeden Baczyńskiemu, Gajcemu, 
Trzebińskiemu, poetom czynu, i drugi Andrzejowi Bursie, jedynemu konte-
statorowi rzeczywistości z „pokolenia ‘56”: „Umierali codziennie od nowa / 
bez przychylnego nieba nad głowami” (Elegia I, 30); „Ta chwila krótka – po-
grzeb kroków / wciąż niespokojnych smagających ziemię / teraz bezwolnych 
– czy za wiarę / że człowiek musi być człowiekiem” (Elegia II, 31).

Człowiek świadomy, który się nie poddaje, jest skazany na tułaczkę 
jak Mickiewiczowski Konrad wygnaniec, idący w niepewną przyszłość. 
W Herbertowskim nakazie czytamy „idź bo tylko tak będziesz przyjęty do 
grona zimnych czaszek / do grona twoich przodków”17. Istotny jest także 
u Bierezina motyw homo viator, mitycznych żeglarzy: „Bo gdy już idziesz tą 
drogą to musisz / iść zawsze w kurzu który bije z drogi / aby mieć w oczach 
i otwartych żyłach / argonautów nieufność i trwogę” (Argonauta, 32); czy 
wreszcie wygnańców o nieugiętej postawie zachowującej tożsamość człowieka 

15 A. Camus, Eseje..., dz. cyt., s. 274.
16 S. Barańczak, Jednym tchem, Warszawa 1970, s. 3.
17 Z. Herbert, Pan Cogito, wyd. II poprawione, Wrocław 1994, s. 89.
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etycznego:„Idą i echem kroków biją w niebo / Pragnąc zachować swe rysy do 
końca” (Egzulowie, 33).

Bierezin moralizator – taką rolę można przypisać młodemu poecie. W trze-
ciej części wykłada on bowiem etykę życia w rzeczywistości kłamstwa, tu widać 
tryumf fi lozofi i Camusa z jednej strony i wyraz szczytowego napięcia etyki 
z drugiej. Wykładnia fi lozofi czna Camusa jest wyraźna w poemacie Traktat. 
Istota myśląca jest istotą wolną, której los jest jej własnością18: „Dzisiaj do cie-
bie mówię trudne słowa: / nie ma w twym życiu żadnego przypadku / Skoro 
wybrałeś życie i myślisz więc jesteś19 / to wiedz że jesteś znaczy odpowiadasz / 
Jesteś zupełnie wolny i wybrałeś życie” (40). W tym świecie nie ma Boga, więc 
bohater liryczny nie buntuje się na płaszczyźnie metafi zycznej, on kreuje swo-
je życie podług wyborów, na które ciągle jest skazany jak mieszkańcy Oranu, 
miasta porażonego dżumą. To, co wybrał, jest jego wyborem w danej sytuacji:

– nienawiść którą wybierasz jest twoją nienawiścią

– strach który wybierasz jest twoim strachem

– karabin który wybierasz jest twoim karabinem

      (40)

Idąc dalej, człowiek w świecie kłamstwa, sytuacjach newralgicznych, wy-
biera albo postawę bierną, albo walki, nie ma innej drogi:

skoro nie wybrałeś na przykład walki

– wybrałeś bierność

skoro nie wybrałeś na przykład prawości

– wybrałeś strach

       (41)

Jeżeli już jednostka opowiada się po stronie walki w imię zasad etyki wy-
biera dla samookreślenia walczących bunt: „Naszą wspólnotę potwierdza nasz 
bunt / ten co wyrywa nas z osamotnienia” (41). Postawa walcząca, bunt w sy-
tuacjach skrajnych określają człowieka. Paradoksalnie jest to wybór „wolno-
ści absurdalnej”, człowiek musi zdać sobie sprawę, że nie można poprzez do-
świadczenia żyć losem, wiedząc, że jest on absurdalny. Dopiero świadomość 
potwierdzająca bunt potwierdza istnienie absurdu, bez niej człowiek nie jest 
zdolny do podejmowania jakichkolwiek działań.

Świadomość, a raczej jej konsekwencja, może przerażać, człowiek budzi się 
jak ze snu, oglądając swój bezsensowny los: „Nieostrożne ranne przebudzenie. 

18 A. Camus, Eseje..., s. 197–198.
19 Camus, parafrazując Kartezjusza, mówi: „Buntuję się, więc jesteśmy” (tamże, s. 282). Bunt jako 

oczywistość wydobywająca jednostkę z samotności stanowi jednocześnie wartość dla ogółu całego spo-
łeczeństwa.
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Przypływ spojrzenia” (Przebudzenie, 35). Odczucie siebie w zakłamanej co-
dzienności rodzi zwątpienie „Dzień bez nadziei. / Dzień głuchoniemiejący. 
/ Dzień nowych pytań. Dzień bez odpowiedzi”. Potrzeba zatem stworzenia 
jakiegoś kodeksu, etyki życia w absurdalnej rzeczywistości. Bierezin, mając 
zaledwie dwadzieścia kilka lat, pisze wiersz-instrukcję, kodeks zasad życia, jest 
to niewątpliwie wynik przyspieszonego dojrzewania psychicznego, podobnie 
jak u poetów z pokolenia wojennego, z tą jednak różnicą, że porażenie losem 
następuje w rzeczywistości ofi cjalnie niewojennej. Dla pełnego zrozumienia 
wiersza Lekcja liryki przytaczam całość:

Naucz się wreszcie budzić w codzienności

w nagłym przypływie przedmiotów i spojrzeń

otwieranie powiek nie będzie zdziwieniem

że słońce jeszcze majaczy się tęczą

Naucz się wreszcie logiki pozoru

przestań być szczupłym zbyt wysokim dzieckiem

fi lozofi a miłości polega na odpychaniu

nie ucz się wschodów słońca w czyichś włosach

Naucz się stawać w otwartym oknie

podstawiać oczy pod strach i pod wiatr

fi lozofi a nadziei to gra wyobraźni

na tyle żyjesz ile ci dano

Naucz się wreszcie uległości źrenic

by nie przeczyły oczy kiedy usta w strzępach

za późno przyjdzie to co pamiętałeś

za wcześnie pora tego co chciałbyś zapomnieć

Potwierdzaj co kazano Rób co powiedziano

Odgaduj zamysł Wyprzedzaj zamiary

Filozofi a człowieka jest czystą abstrakcją

Pamiętaj są handlarze i są sprzedawani

    (34)

Po raz kolejny pojawia się tu świat binarnych opozycji, krępujących wy-
borów; bohater liryczny wiersza daje wskazówki: „logika pozoru”, „oczy 
pod strach, oczy pod wiatr”, pozorna „uległość źrenic”, myśl konspiratora. 
Jednostka świadoma, podejmującą kontestację rzeczywistości musi być ciągle 
czujna, aż do obłędu, rozumiejąc, że ludzie dzielą się na ofi ary i łowców (han-
dlarzy i sprzedawanych). Sugestywnie na ten temat wypowiadał się Zbigniew 
Herbert:
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[...] to, co powinno nas łączyć [intelektualistów, ludzi świadomych – T.M.], to pew-

na niezbywalność ludzkiego sumienia. Intelektualista jest po to, żeby myślał sam na 

własny rachunek, nawet przeciwko wszystkim, za to jest opłacany, albo bity, wszystko 

jedno, to jest jego psi obowiązek – klerka. Prawda obowiązuje zawsze20.

Widać zatem, że etyka życia w państwie totalitarnym była niezbywalną 
wartością człowieka świadomego, inteligentnego, choć nie wszyscy jednakowo 
ją rozumieli, przypadki zachłyśnięcia się nową ideologią są aż nazbyt znane. 
Bierezin jednak nie pozostawia tutaj miejsca na refl eksję poszukiwania innej 
drogi, jego wybory są maksymalistyczne (dlatego poeta jest moralizatorem, 
a nie moralistą), jak u bohaterów Camusa, za czynami muszą też iść uczucia, 
homo miltans to również człowiek wielkich uczuć – casus poezji Baczyńskiego 
– stąd w tomie Lekcja liryki część poświęcona uczuciom.

Pod koniec zbioru debiutanckich wierszy Bierezin umieszcza część zaty-
tułowaną Proza poetycka. Ściśle koresponduje ona z wcześniejszą częścią z tą 
tylko różnicą, że poeta organizuje swoją wypowiedź znaczeniową za pomocą 
paraboli. Mamy więc przedstawione dziwne prawidła historii, które często 
zależą od niespodziewanych ludzi, alegorię szachownicy wskazującej na ab-
surd losu (Szachy); imponderabilia podnoszone do rangi niezwykłości (Rzecz, 
Zdarzenie); somatyzm martwych przedmiotów (Piec, Szufl ada) i antropo-
morfi zację symbolicznych zwierząt (Świnia, Pegaz) jako alegorie normalności 
w zderzeniu z negatywnym wizerunkiem człowieka (Homo sapiens), w tym 
kontekście również pozostaje utwór Drwal jako symbol istoty niedostępnej, 
z pozoru tylko bezdusznej.

3.

Świat, który kreuje Bierezin, i sposób, w jaki to czyni, odbiegają od powszech-
nego pojmowania kontestacji w poezji Nowej Fali. Bierezin moralizator wy-
tycza ostrą granicę między prawością a cynizmem, między dobrem a złem, na 
pewno źródła należy doszukiwać się w polskim romantyzmie, którego bohater 
przyjmował postawę otwartą, demonstracyjnie przeciwstawiającą się absurdal-
nej rzeczywistości. Spadkobiercą idei poety będzie też kanon etyczny Josepha 
Conrada, stawiającego wyraźnie na ambiwalencję postawy ludzkiej w sytua-
cjach skrajnych. Sama kategoria buntu będzie zainspirowana po części poezją 
Lautréamonta i Rimbauda, o której pisał Camus21. Tego z kolei fi lozofi a bun-

20 Wypluć z siebie wszystko, rozmowa ze Zbigniewem Herbertem [w:] J. Trznadel, Hańba domowa. 
Rozmowy z pisarzami, wydanie nowe (III), rozszerzone, Lublin 1990, s. 201.

21 Zob. A. Camus., Eseje..., s. 340–347.
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tu, heroizmu, świadomości jednostki odzwierciedli część światopoglądową 
wczesnych wierszy Bierezina. Będzie w nich także widoczne jeszcze określa-
nie idei podług założeń autentyzmu. Bez tych źródeł trudne jest zrozumienie 
postawy sprzeciwu, jaką prezentował w swojej najwcześniejszej poezji Jacek 
Bierezin. Po latach dojrzały już poeta coraz trudniej znoszący swój syzyfowy 
głaz, rok przed tragiczną śmiercią, napisze:

Wszystko jeszcze może się zacząć,

dopóki nie zdradziliśmy naszej przeszłości.

Książki, których nie doczytaliśmy

dopiszą swój koniec, losy się spełnią.

Z naszymi zagojonymi ranami, gniewnymi głosami,

z naszymi kobietami, które zawsze będą piękne

i czarno-białe jak jaskółki, jak światło i mrok,

mamy szansę dożyć nawet do śmierci

świata.

     (Motyw przewodni po czterdziestce)22

Postawa moralna nie ulega zmianie, świat wartości to obraz „czarno-biały”, 
poeta do końca pozostaje maksymalistą. Jeżeli już jest widoczna postawa bun-
tu określająca świadomość człowieka, to tylko na zasadzie konfrontacji zasad 
etyki z szeroko rozumianym relatywizmem wartości.

22 J. Bierezin, Linia życia..., s. 129.




