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Agnieszka TOMCZYSZYN-HARASYMOWICZ

„Dyscyplina duchowa
pozaœwiadomych zajœæ psychicznych”,
czyli o poezji Barbary Sadowskiej
w ujêciu wspó³czesnych jej poetów i krytyków
1
W „Zwierciadle” z 1971 roku czytamy:
Barbara Sadowska, poetka polska m³odego pokolenia (naszym zdaniem – jedna
z najbardziej utalentowanych i najbardziej zas³uguj¹ca na zaufanie), urodzi³a siê
w okupowanym przez Niemców Pary¿u. Kiedy mia³a dwa lata, gestapo aresztowa³o
jej ojca i nigdy go ju¿ nie zobaczy³a. Kiedy mia³a siedem lat, przyjecha³a z matk¹ do
Polski. Ukoñczy³a Pañstwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie i podjê³a
pracê zarobkow¹ (miêdzy innymi, przez jakiœ czas, jako animator w wytwórni filmów rysunkowych); ale jeszcze przed matur¹, jako siedemnastoletnia uczennica
z d³ugim warkoczem, zadebiutowa³a wierszami na ³amach „Nowej Kultury”1.

Rzeczywiœcie zadebiutowa³a w 1957 roku wierszem Matka. W wywiadzie
pomieszczonym w „Sztandarze M³odych” w 1970 roku Sadowska wspomina:
W drodze ze szko³y do domu przechodzi³am zawsze ko³o redakcji istniej¹cej wtedy
„Nowej Kultury”. Pewnego dnia, z tarcz¹ szkoln¹ na rêkawie i w pochlapanym far1

Album poezji mi³osnej, „Zwierciad³o” 1971, nr 21. Nie podano autora, nota zamieszczona
w kolumnie cyklicznej. Cyt. za: wycinek z teczki osobowej B. Sadowskiej, teczka jest zdeponowana w Filii Biblioteki Narodowej w Domu Literatury w Warszawie, na wycinku nie podano
strony.
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bami fartuszku zdoby³am siê na odwagê – wesz³am. Nigdy nie zapomnê pierwszego
wydrukowanego w³aœnie w tym piœmie wiersza pt. „Matka”. Mia³am wtedy 17 lat2.

Jan Zdzis³aw Brudnicki, znaj¹cy Barbarê Sadowsk¹ osobiœcie, tak j¹ zapamiêta³: „[...] by³a dziewczyn¹ piêkn¹, harmonijn¹, z wdziêkiem i tajemniczoœci¹
w twarzy i w postaci, i zachowaniu, no wiêc podkochiwali siê w niej wszyscy.
Najbardziej siê kocha³ podobno Janusz ¯ernicki, który by³ sk³onny o ni¹ siê biæ,
kiedy ktoœ j¹ podrywa³”3. Do wielkiego uczucia do poetki przyznawa³ siê tak¿e
Zbigniew Jerzyna4.
2
W marcu 1960 roku odby³o siê spotkanie promuj¹ce Almanach M³odych
w studenckim lokalu Hybrydy. Wówczas Jerzy Koperski og³osi³ powstanie
Orientacji Poetyckiej „Hybrydy”, a Barbara Sadowska by³a w grupie inicjuj¹cej
obok: Macieja Zenona Bordowicza, Krzysztofa G¹siorowskiego, Jerzego Górzañskiego, Zbigniewa Jerzyny, Jaros³awa Markiewicza i Janusza ¯ernickiego.
Jerzy Leszin wspomina tak¿e o Edwardzie Stachurze, Januszu S³awiñskim
i Piotrze Kuncewiczu, którzy zwi¹zani byli po³owicznie z Orientacj¹5. Od
pocz¹tku dzia³alnoœci Orientacji, której nazwê wymyœli³ ¯ernicki, Sadowska
pojawia³a siê na ³amach hybrydowych wydañ, jej wiersze czytamy w post scriptum6, we Wnêtrzu œwiata7 oraz w wydanej w 1999 roku Zjawie realnej8. W Za
2

Poetyckie wizje Barbary Sadowskiej, „Sztandar M³odych” 1970, nr 237. Wywiad z poetk¹,
artyku³ z teczki osobowej B. Sadowskiej..., nie podano autora ani numeru strony.
3

Rozmowa z J.Z. Brudnickim, jak¹ odby³am 30 wrzeœnia 2013 r. w Domu Literatury w Warszawie na temat Orientacji Poetyckiej „Hybrydy”.
4

Zob. Z. Jerzyna, Mój brat Hiob, [w:] Otwarte niebo, wieczny sen, red. J. Koperski, Warszawa
1997, s. 10–18.
5

J. Leszin, Historia, która uros³a do legendy, czyli dwa pokolenia, [w:] post scriptum, red.
J. Leszin-Koperski, K. G¹siorowski, A. Kociêcka, Warszawa 1966, s. 7.
6

post scriptum..., s. 47–48. Zamieszczone s¹ tu wiersze Sadowskiej: Niedaleko umar³ej,
Wzd³u¿ Ÿród³a pod wiatr, List do Zuzanny Ginczanki. Na s. 47 widnieje fotografia poetki, a pod
ni¹ krótka nota biograficzna. W 1966 r., gdy wysz³o post scriptum, Sadowska mia³a na swoim
koncie dwa tomy poezji: Zerwane druty (1959, Iskry), Nad ogniem (1963, PIW).
7

Wnêtrze œwiata. Antologia poetycka krêgu Orientacji 1960–1970, red. J. Leszin-Koperski,
Warszawa 1971, s. 137–143. Zamieszczone s¹ tu nastêpuj¹ce wiersze poetki: Przez sen, Rdza
o tobie, Stygmaty, Nad ogniem, Krzywoprzysiêganie, Odwo³anie, £owienie ³owcy, Moja pogoda –
noc, *** [czo³ga siê w tobie to co winno lataæ], *** [³opot powietrza – przyczajenie serca].
8

Zjawa realna. Antologia poezji lat szeœædziesi¹tych, wybór i oprac. J. Koperski, Warszawa
1999, s. 364–369. Tu wiersze Sadowskiej: Sen o ojcu, Zabawa we ³zy, Ziemia, Œlepiec, Œwiecenie
pamiêci, *** [czo³ga siê w tobie to co winno lataæ], *** [wci¹¿ mam ciê na oczach – chcia³abym
najbli¿ej], listopad.
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progiem wyboru9 da³a siê poznaæ jako krytyk poezji Jerzyny (w rozdziale Poeci
o poetach) oraz jako autorka poetyckiego opisu w³asnego aktu twórczego:
Jeszcze sztuka sztukowania sztuk¹. Jeszcze odmowa pe³nego udzia³u w zabawie nieczytelnej, nieobliczalnej na rzecz niewoli obserwacji, na rzecz na³ogu obserwacji, co
jak ka¿dy na³óg prowadzi do samozatruæ. Stale okradana z prawid³owych doznañ,
stale w œwietle rejestracji wszechw³adnego oka, w pustych matecznikach mi³oœci
i wiary, które zaludnia wyobraŸnia i strach, nie pamiêtam narodzin ¿adnego z powsta³ych wierszy10.

Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e obecnoœæ Sadowskiej w „Hybrydach” by³a specyficzna, poetka w³aœciwie sta³a z boku, chocia¿ wspó³redagowa³a dzia³ o poezji
w „Orientacjach”11. Nie uznawa³a ¿adnych programów czy manifestów, potwierdza³a jedynie powi¹zania z Orientacj¹ Poetyck¹ „Hybrydy”, a potem z Forum Poetów „Hybrydy”12.
Julian Rogoziñski, pisz¹c o „wnuczêtach”, umiejscawia Sadowsk¹ poza grupami powinowactwa duchowego; uwa¿a, ¿e jest ona „powinowat¹ samej siebie”
i stanowi „grupê jednoosobow¹”. Podkreœla, ¿e reaguje na lêk inaczej ni¿ pozostali hybrydowcy, którzy broni¹ siê estetyk¹ albo przenicowaniem postaw, choæby francuskich poetów. „Sadowska apeluje wy³¹cznie do swojej jaŸni, œwiadomej i nieœwiadomej, nie uznaj¹c [...] kontaktów poœrednich [...]”13. Tê metodê
potwierdza Jacek £ukasiewicz, który recenzuj¹c Nad ogniem, zaznacza, ¿e
œwiat budowany w wierszach Sadowskiej jest autonomiczny, nienaœladowany
i nieprzeznaczony do naœladowania, a jêzyk gramatycznie „po³amany”14, jakby
poprawne mówienie nie by³o mo¿liwe w tej enklawie.
9

Za progiem wyboru, red. J. Leszin-Koperski, Warszawa 1969.

10

Cyt. za: Ankieta Orientacji „jak piszê wiersz?”, [w:] Za progiem..., s. 105. Tekst przedrukowany do wstêpu zbioru nie mo¿esz na mnie liczyæ nie bêdê siê broniæ, „Generacje”, seria 2, red.
J. Leszin-Koperski, Warszawa 1972.
11

J.Z. Brudnicki, O wierszach Barbary Sadowskiej dialog, „Poezja” 1976, nr 4, s. 95. W tym
artykule b³êdnie zapisano rok wydania zbioru nie mo¿esz na mnie liczyæ nie bêdê siê broniæ jako
1962, w istocie ma byæ 1972.
12

Zob. Poetyckie wizje Barbary Sadowskiej...

13

Cyt. za: J. Rogoziñski, O niektórych Wnuczêtach szczegó³owiej, „Wspó³czesnoœæ” 1964,
nr 171, s. 5. Wed³ug sui generis Rogoziñski wydziela dwie grupy powinowate – jedna grupa: Zbigniew Jerzyna, Stefan Po³om, Krzysztof G¹siorowski, druga grupa: Edward Stachura, Jerzy Górzañski, Maciej Zenon Bordowicz.
14

„Zbiór Sadowskiej jest poszukiwaniem rozpaczliwym i jest to poszukiwanie absolutnie bezkompromisowe. Nie ma tu nic zbêdnego, nic ³adnego, nic uestetyzowanego, ¿adnego meblarstwa.
Poezja ta jest ciemna i miejscami niezrozumia³a. Po³amana jest w niej gramatyka: fleksja i sk³adnia. [...] Tutaj to po³amanie form jest pierwotne, wynika z ogromnej, najzupe³niej autentycznej
(tak¿e estetycznej) trudnoœci odnajdywania siebie w œwiecie, a œwiata w s³owach”. J. £ukasie-
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W Zerwanych drutach Barbara Biernacka dopatruje siê indywidualnego sposobu metaforyzacji, który nazywa „metafor¹ infantyln¹”. Przypisuje autorce obrazowanie dziecka w odniesieniu do problematyki doros³ych i nie jest to ¿adna
stylizacja, bo „nie usi³uje nic gwa³tem udoroœliæ, siêga po prostu do tkwi¹cych
w niej kompleksów z bardzo niedalekiej przesz³oœci, do rzeczywistych, a najbli¿szych doœwiadczeñ”15.
powiem wam tylko œwieci s³oñce
czerwony baranek skubie chmury
muchy samolotów trac¹ skrzyd³a16
Wojna – Zerwane druty, s. 15.

nie boimy siê
maleñkich szkie³ek
[...]
mamusiu truskawki trzeba bez ogonków
dzieciñstwo
jakaœ plama
lepi¹ca siê
lepi¹ca
po kryjomu kiedy nikt nie widzi
zeskrobywana
[...]
*** [nie boimy siê] – Zerwane druty, s. 19.

Sadowska zawsze czu³a swoj¹ innoœæ, czemu da³a wyraz, odnosz¹c siê do
wierszy Jerzyny (dziesiêæ lat po swoim debiucie), kiedy jej droga twórcza zdawa³a siê ugruntowana:
Wiêc trudno mi patrzeæ na tê ufnoœæ poety, w jego zgodê na siebie, niezachwiane racje i zadomowienie [...]. Piszê to bardzo przeciw czystym œpiewom nieczystych
spraw. Przeciw œpiewom, których nie pokosztujê, których nie dost¹piê17.

I nie dost¹pi³a. Ju¿ od debiutu ksi¹¿kowego w 1959 roku zaznaczy³a siê
w „pokoleniu wstêpuj¹cym” jako kontynuatorka Ró¿ewiczowskiego behawiowicz, Barbara Sadowska „Nad ogniem”, „Tygodnik Powszechny” 1963, nr 46. Cyt. za: wycinek
z teczki osobowej B. Sadowskiej...
15

B. Biernacka, Równanie z dwiema niewiadomymi, „Nowe Ksi¹¿ki. Przegl¹d literacki i naukowy” 1959, nr 18, s. 1108–1110.
16

Przywo³ane cytaty wierszy pochodz¹ z tomów: Zerwane druty, Warszawa 1959; Nad ogniem, Warszawa 1963; nie mo¿esz na mnie liczyæ nie bêdê siê broniæ, Warszawa 1972; Moje, Kraków 1974; S³odko byæ dzieckiem Boga, Warszawa 1984; Wiersze ostatnie, Warszawa 1986.
17

Cyt. za: Za progiem wyboru..., s. 125.
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ryzmu, która traktuje œwiat, przyrodê i psychikê jako „teren klinicznych obserwacji i klinicznych zabiegów”18. To w³aœnie w Zerwanych drutach Piotr Kuncewicz zauwa¿a poci¹g poetki do weryzmu19, co ujawni³o siê tak¿e w kolejnych
ksi¹¿kach poetyckich autorki20. Naturalistyczne odwzorowywanie rzeczywistoœci
sta³o siê jej indywidualn¹ motywacj¹ artystyczn¹, sposobem poznawania siebie.
G¹siorowski nazywa taki stan poszukiwaniem w³asnych „sta³ych psychicznych”
obecnych we wnêtrzu œwiata21. Ten sam G¹siorowski pisze wczeœniej o poezji
Sadowskiej:
Rzeczywistoœæ poetycka Barbary Sadowskiej – niew¹tpliwie najciekawszej poetki
pokolenia lat szeœædziesi¹tych – jest niemal dok³adn¹ odwrotnoœci¹ œwiata Szymborskiej. S³ownictwo i sk³adnia s¹ tu maksymalnie zindywidualizowane, œwiat zewnêtrzny, œwiat widziany zanika w intensywnych przemilczeniach22.

Tomik Moje jest powieleniem wzoru przemilczeñ zauwa¿onych przez G¹siorowskiego, ale wzoru prze³amanego szukaniem sposobu „wypromieniowania
siebie”. Mowa w³asna mo¿liwa jest tylko na styku snu i jawy, gdzie w poezji
objawia siê wolnoœæ, bo i na jawie, i we œnie pozostaje jedynie milczenie23.
W Nad ogniem przemilczenie funkcjonuje jako œrodek wyrazu, spoza zapisanych s³ów i znaczeñ trzeba odnaleŸæ dopowiedzenia, które s¹ nieczytelne na
18
19

Zob. A. S³ucki, Dwie poetki, „Wspó³czesnoœæ” 1964, nr 157, s. 7.
P. Kuncewicz, Podszewki naturalistycznych pozorów, „Wspó³czesnoœæ” 1959, nr 18, s. 3–4.

20

Ukaza³y siê nastêpuj¹ce pozycje B. Sadowskiej: Zerwane druty, Warszawa 1959; Nad ogniem, Warszawa 1963; nie mo¿esz na mnie liczyæ nie bêdê siê broniæ, „Generacje” seria 2, red.
J. Leszin-Koperski, Warszawa 1972 (informacja na obwolucie: „Generacje – seria wydawnicza,
towarzysz¹ca cyklowi spotkañ autorskich, organizowanych w Klubie Miêdzynarodowej Prasy
i Ksi¹¿ki «Ruch» – Œciana Wschodnia, przy wspó³udziale Wydzia³u Kultury Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Œródmieœcie”, ni¿ej dopisek: „5 czerwca 1972 wieczór autorski Barbary Sadowskiej. Wprowadzenie Janusz Maciejewski. Teksty czytaj¹: Autorka oraz Maria
Pabiszówna i Wojciech Brzozowicz”. J.Z. Brudnicki (op. cit.) nazywa ten zbiór arkuszem poetyckim ilustruj¹cym wieczór autorki); Moje, Kraków 1974; Stupor, Warszawa 1981 (wydanie podziemne na prawach rêkopisu); S³odko byæ dzieckiem Boga, Warszawa 1984 (edycja podziemna
wydana przez Przedœwit); Wiersze ostatnie, Warszawa 1986 (zawiera wznowienie zbioru S³odko
byæ dzieckiem Boga oraz Wiersze ostatnie; informacja na podstawie: A. Kaczyñski, Minê³o ju¿
dziesiêæ lat..., „Rzeczpospolita” 1996, nr 249); Otwarte niebo, wieczny sen, Warszawa 1997.
21

Zob. K. G¹siorowski, Trzeci cz³owiek. Szkice o realnoœci poezji wspó³czesnej, £ódŸ 1980,
s. 125. G¹siorowski pisze te¿: „Nie Logos przeto, ale Imago sta³o siê Ÿród³o tych wierszy,
maj¹cych byæ «pierwsz¹ wieœci¹ nas samych o nas samych»; nie prawda refleksji tu by³a wa¿na,
ale prawda, czyli kszta³t, ujawnionego w poezji p r z e ¿ y c i a, kszta³t sensu (los?)”.
22

Cyt. za: K. G¹siorowski, który porównuje wiersze W. Szymborskiej (Psalm, Widziane
z góry) z utworami B. Sadowskiej (Przes³uchanie, Fatum), zob. „Literatura” 1972, nr 31, s. 5.
23

L. Szaruga, Sposób widzenia, „Nurt” 1975, nr 6, s. 20.
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pierwszy rzut oka24. Wa¿ne s¹ w tej liryce tak¿e peregrynacje senne. Ksi¹dz Jan
Twardowski nazywa sen „pamiêci¹ nie uœwiadamian¹ sobie przez nas, wymykaj¹c¹ siê ludzkim rozumowaniom”, która ods³ania, utrwala i ocala, „dzia³a jak
nó¿ bez znieczulenia”25. W¹tek oniryczny zwi¹zany jest u Sadowskiej z jej
przygnêbiaj¹c¹ prawd¹, najpierw zbyt wczesnego odejœcia ojca, potem œmierci
brata, matki, syna i w³asnej choroby. Napisze do Jerzyny:
[...] przyjacielu
tej nocy lazaret uœmiecha siê skrzep za skrzepem
œpij. O wojnie siê nie œni. A œni.
Okrucieñstwo [Zbigniewowi Jerzynie] – Nad ogniem, s. 44.

Lech Sokó³ wyznacza poezji Sadowskiej jeszcze jeden bardzo wa¿ny aspekt
– filozoficzny. Zaznacza, ¿e poezja nie jest filozofi¹, ale z niej czerpie, podobnie jak poetka pisz¹ca o trwaniu nad ogniem, czyli o umieraniu od dnia narodzin do dnia œmierci; œmieræ nie jest jednorazowa, ale rozci¹gniêta w czasie na
ca³e ¿ycie cz³owieka26.
[...]
bo z dna jest mu³ i st¹d wszystkie narodziny
a walka bêdzie prawa gdy oczy zawi¹¿esz
na to czajenie siê krzywd i przewidywanie
[...]
I jak od luster pêka pozór twarzy
tak od ognia – powietrze
i sw¹d jest zwyciêstwo – miara ofiarowañ
albo zimny ogieñ pod pu³apem pieœni
s³up iskier
gdy dworce s¹ wspó³rzêdne i poci¹gi
na wynik ciebie ostatniego mego
Przez sen – Nad ogniem, s. 11.

Nawet mi³oœæ zagro¿ona jest ogniem, czyli unicestwieniem. W niczym nie
ma pewnoœci, bo ¿ycie jest „powracaniem w spalony ju¿ ugór”.
[...]
nie mogê Ciebie przyj¹æ Ciemno by ci by³o
pod konwojem Ÿrenic
otoczyæ ciê nie mogê otwarcie niczym woda
by³oby ci g³ucho w tej wiernoœci co siê w koñcu
24
25
26

L. Sokó³, Próba dialogu, „Kultura” 1964, nr 17, s. 8.
J. Twardowski, Wiele cierpia³a, [w:] Otwarte niebo, wieczny sen..., s. 8.
L. Sokó³ (op. cit.) wymienia bliskich tej filozofii – Marka Aureliusza i Rilkego.
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zasklepi zaprzeczy
nie mogê ciebie przyj¹æ pod œcian¹ popio³u
[...]
to jest powracanie w spalony ju¿ ugór
powracanie w spalon¹ bezp³odn¹ dolinê
gdzie sny o mi³oœci odnosz¹ siê do komnat
i gdzie klosze pe³ne s¹ cia³ek usch³ych nietoperzy
konwulsyjnie zastyg³ych w swym g³odowym wdziêku
[...]
Sny o mi³oœci [wiersz z 1966 r.] – Moje, s. 16.

Gdyby potraktowaæ poezjê jako praktykê ¿yciow¹, mo¿na by zobaczyæ
w twórczoœci Sadowskiej jaskrawoœæ œcierania siê kilku antynomicznych
w¹tków autobiograficznych, które definiuje ¯ernicki: bunt z powodu straconego
dzieciñstwa, bunt przeciwko w³asnej p³ci i wszelkim konsekwencjom st¹d p³yn¹cym i konflikt miêdzy mo¿liwoœciami cia³a a mo¿liwoœciami psychiki. Wiersze Sadowskiej nazwa ci¹g³ym dialogiem z w³asnym ¿yciem, lecz dialogiem
ilustruj¹cym epokê. Jednoczeœnie podkreœla jednoœæ twórcy i dzie³a: „[...] Ona,
jak rzadko ktoœ z poetów, jest nierozdzielna na «Siebie i swoj¹ twórczoœæ!»”27.
Warto dodaæ, ¿e m³oda Sadowska – uczestniczka tzw. ¿ycia kawiarnianego –
czêsto mierzy³a siê sama z sob¹, o czym wspomina Jerzyna28. Antynomie w jej
dorobku odkrywa tak¿e Sergiusz Sterna-Wachowiak, który dowodzi, ¿e zastêpuj¹ one u poetki porz¹dek „zewnêtrzny”29.
czo³ga siê w tobie to co winno lataæ
pustynia – ta forma wzbieraj¹cych pragnieñ
idziesz sobie naprzeciw – a odleg³oœæ wzrasta
[...]
*** [czo³ga siê w tobie to co winno lataæ] – nie mo¿esz na
mnie liczyæ nie bêdê siê broniæ, s. 24.

Istotn¹ kwesti¹ dla poetyki Sadowskiej jest fakt, ¿e nigdy nie poprawia³a
swoich wierszy, liczy³ siê dla niej moment uchwycenia psychicznego, a nie
konstruktywne i logiczne zapisanie. Wiersz poprawiany by³by zafa³szowaniem
27

Cyt. za: J. ¯ernicki, O pochmurnookiej dziewczynie spod zatrzymanych s³oñc a raczej o jej
poezji s³ów kilka, [w:] Za progiem wyboru..., s. 131–132.
28

Cyt. za: Z. Jerzyna, op. cit., s. 10–18. Wspomina on: „Dopiero póŸniej doszed³ mroczny
«Manekin» na Starówce. Tam zaczê³y siê jej groŸne praktyki. Demonizowanie. Sprawdzanie siebie. Trochê w stylu Witkacego, Gombrowicza, Bursy. Mo¿e œmieszne, ale ustawiaj¹ce j¹ na krañcach doœwiadczeñ. Pali³a na przyk³ad dwa mazury naraz. Przypala³a sobie rêkê, policzek. Chwa³a
Bogu te praktyki trwa³y krótko”.
29

S. Sterna-Wachowiak, Poetyka antynomii, „Twórczoœæ” 1975, nr 10, s. 111–112.
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prze¿ycia, dlatego zostawa³ wyrzucany30. Sterna-Wachowiak potwierdza wspomnienia Brudnickiego: „Intencj¹ bowiem tej poetyki jest dokumentowanie pierwszego, najbardziej nawet ¿ywio³owego stadium wiersza; wszelki retusz, kosmetyka jêzyka i jego gramatyki, by³by zafa³szowaniem psychicznej «rzeczywistoœci», by³by przeciw tej poezji”31. Sama Sadowska wyjaœnia³a w wywiadzie dla
„Sztandaru M³odych”, ¿e jej pocz¹tkowa poezja by³a bardziej opisowa, inspirowana malarstwem, a w Nad ogniem stara³a siê pisaæ pojêciowo, uchwyciæ zjawiska w procesie ich dziania siê, by oddaæ ich niepokój32.
[...] Powœci¹ganie zamys³u od rzeczy do rzeczy
Bo jaki¿ rozdŸwiêk
¿e na sposób mówiê
Niedaleko umar³ej [pamiêci Anny M.] – Nad ogniem, s. 37–38.

Andrzej Krzysztof Waœkiewicz, omawiaj¹c Zerwane druty, Nad ogniem
i Moje, uto¿samia poezjê Sadowskiej z dyscyplin¹ duchow¹; „[...] Sadowskiej
wcale nie idzie o «zbudowanie» utworu, ale o ukazanie mechanizmu pozaœwiadomych zajœæ psychicznych”; „Poezja jawi siê tu nie jako sztuka s³owa, ale jako
rodzaj dyscypliny duchowej, by nie powiedzieæ – sposobu ¿ycia”33. Nazywanie
œwiata jest równowa¿ne z jego przekszta³caniem w ca³kowitej zale¿noœci od stanów mentalnych podyktowanych impresjonistycznym uchwyceniem obrazu-myœli. Sadowska ¿yje z zamkniêtymi oczyma, jej œwiat wydarza siê wewn¹trz
œwiadomoœci: „dziwne, ¿e nic siê nie sta³o / mia³am oczy zatrzaœniête / do œrodka”; „oczami mo¿na dotykaæ tylko ¿ywych”; „oczy k³ami¹ nawet po œmierci”34;
„A walka bêdzie prawa gdy oczy zawi¹¿esz / na to czajenie siê krzywd i przewidywanie”; „A kiedy siê bojê – to patrzê nie ja / oczy spode ³ba na wierzch /
rzetelnoœæ iluzji taka jest”; „chytre oko hipnotyzera / mru¿y siê publicznie / pouffale [zapis oryginalny]”; „Teraz oczy odrywam, teraz oczy zamykam / by
wskroœ spuœcizn tak¿e samych, takich samych / pokorzeniæ siebie dalej”35.
G¹siorowski t³umaczy, ¿e wiersz trzeba prze¿yæ, aby sta³ siê poezj¹, zatem
czytelnik powinien nadaæ utworowi swoje zrozumienie poprzez prze¿ycie, powinien byæ za niego choæ w po³owie odpowiedzialny. W innych okolicznoœ30

Zob. rozmowa z J.Z. Brudnickim (przyp. 3).
Cyt. za: S. Sterna-Wachowiak, op. cit., s. 111.
32
Zob. Poetyckie wizje Barbary Sadowskiej...
33
A.K. Waœkiewicz, O poezji Barbary Sadowskiej, „Nadodrze” 1975, nr 20. Zob. artyku³ z teczki osobowej B. Sadowskiej...
34
B. Sadowska, Œlepiec, [w:] eadem, Zerwane druty..., s. 77–78.
35
B. Sadowska, Przez sen; Ziemia; Medium w lesie; Kondolencje sobie; jak¿e to, [w:] eadem,
Nad ogniem...
31

„Dyscyplina duchowa pozaœwiadomych zajœæ psychicznych”...

99

ciach wiersz istnieje, ale nic nie znaczy36. A wiêc poezja dzieje siê miêdzy ludŸmi, w odrêbnym akcie komunikacji miêdzy nadawc¹ i odbiorc¹. U Sadowskiej
przep³yw informatywny jest zak³ócony, poniewa¿ dramatyzm jej utworów zawsze wik³a siê w jej psychoprze¿ycia, które z jednej strony stanowi¹ próbê
nawi¹zania kontaktu samej ze sob¹, a z drugiej przyczynê zak³óceñ w odbiorze.
[...] Niech siê œwiêci we œnie
to co zadane raz na zawsze – d¹¿noœæ
pewna automatycznoœæ w powrotach – ten dryf
t³umacz¹cy poniek¹d s³ab¹ przewodliwoœæ
w kontaktach ze œwiatem. [...]
Œwiecenie pamiêci – nie mo¿esz na mnie liczyæ nie bêdê siê broniæ, s. 8.

Sadowska tworzy hipostazy, które szczepi na gruncie zewnêtrznym, jej egzystencja dzieje siê w konstelacji œwiat³a i ciemnoœci, w œrodku niej samej, „we
wnêtrzu œwiata” – jakby powiedzia³ G¹siorowski. Ujawnienie obrazowania
musi odbywaæ siê na prawach medium, co Ryszard Matuszewski wi¹¿e z celowym gmatwaniem przez autorkê odbioru wierszy37.
Œwiat³o to podejrzewam dobrze od¿ywiona ciemnoœæ
genialne dzieciê z nieprawego ³o¿a
które dozwala znosiæ z³udzenie ci¹g³oœci
[...]
Ciemna przygoda – encefalografia
*** [Œwiat³o to podejrzewam dobrze od¿ywiona ciemnoœæ] – nie mo¿esz na mnie
liczyæ nie bêdê siê broniæ, s. 7.

jak w ka¿dym kalectwie – miejsce na doopis
do bia³oœci œwiec¹ce kaniony pamiêci
tam cia³a ledwie znane dziczej¹ce twarze
Œwiecenie pamiêci – nie mo¿esz na mnie liczyæ nie bêdê siê broniæ, s. 8.

tak roœnie têtno ciemny rytm
pêtla oddechu co ods³ania
obojêtny krzyk ryb
uczepionych odp³ywu
[...]
Agonia – nie mo¿esz na mnie liczyæ nie bêdê siê broniæ, s. 23.
36
37

K. G¹siorowski w „Literaturze” 1972, nr 31, s. 5.

Jak pisze: „Niestety ka¿da próba wg³êbienia siê w te utwory [chodzi o tomik nie mo¿esz na
mnie liczyæ nie bêdê siê broniæ – A.H.T.] zmusza do rewizji pierwszego wra¿enia na niekorzyœæ
autorki. Robi ona bowiem wszystko, aby nas zdezorientowaæ i zniechêciæ do lektury: myli sensy,
tworzy zagadki sk³adniowe, mno¿y nieczytelne aluzje. [...] Jedno jest pewne: poezja dla Sadowskiej to «ciemna przygoda» maj¹ca w sobie coœ z «kalectwa», pozostawiaj¹cego miejsce na «do-
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Dyskutuje z tym pogl¹dem Waœkiewicz, broni¹c poetyki Sadowskiej; uwa¿a,
¿e do odbioru jej wierszy potrzebna jest znajomoœæ wczeœniejszej twórczoœci.
Dopiero wtedy mo¿liwe jest rozkodowanie niejasnoœci. Poza tym poezjê tê nale¿y rozpatrywaæ w osobliwych dla niej kategoriach, poniewa¿ wymaga ona innego systemu poznawczego38. Wskazuje jako przyk³ad wiersze poœwiêcone
ojcu, pomieszczone w dwóch ksi¹¿kach poetyckich, w Zerwanych drutach i w Nad
ogniem, gdzie ewidentnie wyczuwalna jest intensyfikacja uzupe³niaj¹cych siê
obrazów:
[...]
ojcze czytany z morza
jak do brzegu przez wiry wody monotonnej
w swych przejawach obcej
zd¹¿am do ciebie
ojcze
Ojcu – Zerwane druty, s. 22.

Dajesz mi morze rafy i bursztyny
i brzegów nie bliŸnisz, nikomu nie bronisz
szukanie moje – wodorosty czêste
w rybie ka¿dej – ojciec mój ukryty...
[...]
Dos³ownie ciebie szukam, a nie znam dos³ownoœci
Sen o ojcu – Nad ogniem [z dedykacj¹: „Poœwiêcam Ojcu zatopionemu na
Cap Arconie w 1945 roku”], s. 33–34.

Podobnie sonduje Leszek Szaruga, który podkreœla, ¿e dramatyzm wierszy
Sadowskiej mo¿liwy jest do odczytania po odkryciu „podstaw metody badawczej”39. W³aœciwie mamy tu potwierdzenie teorii G¹siorowskiego, ¿e poezja
Orientacji musi stworzyæ w³asne narzêdzia poznawcze, bo œwiat wymaga innego spojrzenia, spojrzenia indywidualnego, nie zbiorowego40.
3
Twórczoœæ Sadowskiej zmienia siê w latach 80., kiedy anga¿uje siê ona
w dzia³alnoœæ opozycyjn¹, jest przeœladowana przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa,
kilkakrotnie aresztowana. Po 13 grudnia 1981 roku aktywnie dzia³a w Prymaopis», jak pisze w wierszu «Œwiecenie pamiêci»”. R. Matuszewski, Wszyscy pisz¹ wiersze, „Miesiêcznik Literacki” 1973, nr 12, s. 44–57.
38

A.K. Waœkiewicz, op. cit.

39

L. Szaruga, op. cit., s. 20.

40

K. G¹siorowski, Trzeci cz³owiek..., s. 125–126.
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sowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolnoœci i Ich Rodzinom,
a w marcu 1982 roku zostaje aresztowana za nielegaln¹ dzia³alnoœæ. Dopiero intensywne zabiegi Koœcio³a doprowadzaj¹ do jej uwolnienia41. Punktem kulminacyjnym ówczesnej sytuacji staje siê œmieræ syna – Grzegorza Przemyka.
W wywiadzie dla Studia Gdañsk Sadowska nazywa oprawców „zbiorowoœci¹
chorych ludzi, którzy nic nie rozumiej¹, nie czuj¹, chorych, bardzo g³êboko
chorych”42. Poetka zdaje sobie sprawê z osaczenia, ale nie rezygnuje z walki
o wolnoœæ, przypuszcza, ¿e ratuje j¹ mi³oœæ do Boga i ludzi:
jak œlepiec w ciemnoœci
wyroków Twoich – trwam
przesuwam d³oñmi po twarzach
i rêkach
które zada³y œmieræ
mojej czu³oœci
mi³oœci mojej
czy jestem cz³owiek
co wpad³ miêdzy zbójców?
*** [jak œlepiec w ciemnoœci] – S³odko byæ dzieckiem Boga, s. 16.

Przemyk od dziecka by³ nadpobudliwy, jak wspomina Brudnicki43, nie dawa³
siê uspokoiæ, co pewnie rzutowa³o na zdarzenia z 1983 roku. Jako dziewiêtnastolatek zosta³ zatrzymany 12 maja 1983 roku na Placu Zamkowym w Warszawie za zak³ócanie spokoju. Pobity na komisariacie MO przy Jezuickiej,
zmar³ dwa dni póŸniej w szpitalu w trakcie operacji jamy brzusznej. Jego pogrzeb sta³ siê manifestacj¹ zniewolonego narodu.
Od tego momentu Sadowska jest postrzegana bardziej jako matka Grzegorza
Przemyka ni¿ jako poetka. Jej twórczoœæ ukazuje rozpamiêtywanie tragicznej
œmierci syna i towarzysz¹cych temu zajœæ. Iwona Smolka uwa¿a, ¿e „dopiero
najwiêkszy ból po œmierci syna, cierpienie, dla którego wyra¿enia nie znajduje
innych s³ów jak te najprostsze, odziera wiersze Barbary Sadowskiej z owej gê41

A. Kaczyñski, op. cit. Zob. wycinek z teczki osobowej B. Sadowskiej...

42

Rocznica œmierci Grzegorza Przemyka, Video Studio Gdañsk, film opublikowany 22 maja
2013 r. [online] http://www.youtube.com/watch?v=-U8elNPe62c [dostêp: 28.12.2013]. Sadowska
mówi tak¿e o groŸbach, które s³ysza³a od s³u¿b: „Was Sadowska nie mo¿emy ruszyæ, ale syna
wam za³atwimy”, „[Myœla³am], ¿e go wsadz¹ do wojska, wciel¹ do milicji, zamieszaj¹ w aferê
kryminaln¹. Ja nie wi¹¿ê tego z zabiciem, ja myœlê, ¿e mo¿e to póŸniej jakiemuœ choremu
cz³owiekowi przysz³o do g³owy. Oni nas znali, wiedzieli, ¿e ani Grzeœ siê nie boi, ani ja; to zawsze budzi bezsilnoœæ”.
43

Zob. rozmowa z J.Z. Brudnickim (przyp. 3).
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stwiny znaków, odwo³añ, aluzji literackich, z kolistej metafory, powtórzeñ”44.
Zbiór zatytu³owany S³odko byæ dzieckiem Boga wydany w podziemiu w 1984
roku – w ca³oœci poœwiêcony synowi (zawieraj¹cy dedykacjê: „Grzesiowi i Marzence dziêkuj¹c”) – ods³ania zupe³nie odmienn¹ lirykê Sadowskiej, lirykê, która przyjmuje formê wolnej trybuny, gdzie zbola³a matka-poetka zastanawia siê:
„[...] czy jestem cz³owiek / co wpad³ miêdzy zbójców?”. Jedyn¹ ucieczk¹ wydaje siê uto¿samienie z bratem – Hiobem, który, podobnie jak ona, nie rozumia³
swojej sytuacji, ale zawierzy³ Bogu. Ta „poezja sta³a siê prawdziwym œwiadectwem”45 – konstatuje ksi¹dz Jan Sochoñ, sta³a siê dowodem zamordowania jej
syna, a tak¿e mêczeñstwa zaprzyjaŸnionego ksiêdza Jerzego Popie³uszki:
ze swoim wyrokiem
którego nie rozumiem
czuwam przy Tobie potykam siê
pamiêtam
mój brat Hiob
znosi mi do domu
brukowane wycinki
poklepuje mnie w s¹dzie
[...]
*** [ze swoim wyrokiem] – S³odko byæ dzieckiem Boga, s. 14.

na skrawku papieru
obra¿am
prokuraturê
s¹d
i rz¹d
dzieckiem
którego nigdy
nie uda
wam siê zabiæ
*** [ze swoim wyrokiem] – S³odko byæ dzieckiem Boga, s. 6.

ktoœ piêkny i dobry
po³ama³ mi obojczyk
¿ebym lepiej
skuli³a ramiona
przed s¹dem
sen I – S³odko byæ dzieckiem Boga, s. 10.
44
45

Cyt. za: I. Smolka, Nauka czerni, „Nowe Ksi¹¿ki” 1998, nr 7, s. 14–15.

J. Sochoñ, Wszystko jest ³ask¹. O poezji Barbary Sadowskiej, „Przegl¹d Katolicki” 1988,
nr 22. Cyt. za: wycinek z teczki osobowej B. Sadowskiej...
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Janusz Drzewucki zwraca uwagê na metamorfozê liryki Sadowskiej, pocz¹tkowo skomplikowanej formalnie i trudnej w odbiorze do prostej i sugestywnej modlitwy: „Ta poezja krystalizuje siê, staje siê czysta zarówno pod wzglêdem przes³ania, jak i formy przekazu. Jest niczym modlitwa”46 (chodzi tu o wiersze z ostatnich tomików: Stupor, S³odko byæ dzieckiem Boga, Wiersze ostatnie):
jak ka¿da matka
umiera³am ze strachu
który nazywamy
b¹dŸ wola Twoja
jak ka¿da matka
kruszê kopie
o miêkkie powietrze
*** [jak ka¿da matka] – Wiersze ostatnie, s. 26.

Leszek ¯uliñski nazywa Sadowsk¹ polsk¹ Piet¹ stanu wojennego47. Ludzie
widzieli w niej mêczennicê, nie umia³a siê odnaleŸæ w roli Matki Polki, ¿ywego
pomnika, czu³a siê za¿enowana, gdy traktowano j¹ z uznaniem i szacunkiem,
bola³o j¹, ¿e nie ma chwili intymnoœci w prze¿ywaniu swojego cierpienia48. Po
œmierci Przemyka Sadowska przytwierdzi³a do sufitu but, w którym chodzi³
Grzegorz49. Dotychczas wisia³ tu tylko bucik dziecinny Grzesia: „[...] i dopiero
dziecinny bucik zawieszony u sufitu – ten mój / jedyny i prawdziwy bóg zaczyna ze mn¹ cierpliwy i ³agodny / dialog o sposobach ¿ycia”50.
Sadowska do koñca aktywnie dzia³a³a wœród zniewolonych przez system
komunistyczny. Ciê¿ko chorowa³a (nowotwór mózgu, astma, w koñcu nowotwór p³uc), umar³a w szpitalu w Otwocku 1 paŸdziernika 1986 roku. Nad grobem przemawia³ Wiktor Woroszylski51. Po jej œmierci ukaza³y siê Wiersze ostat46

Cyt. za: J. Drzewucki, Wyraziæ ból, „Rzeczpospolita” 1997, nr 247. Zob. wycinek z teczki
osobowej B. Sadowskiej...
47

L. ¯uliñski, Pieta, „Wiadomoœci Kulturalne” 1997, nr 40. Zob. artyku³ z teczki osobowej
B. Sadowskiej...
48

J. Siedlecka, Basia, siostra Hioba, „Pani” 1997, nr 4. Zob. artyku³ z teczki osobowej B. Sadowskiej...
49

Zob. P. Bartkowski, Zabiæ poetów, „Gazeta Wyborcza” 1997, nr 63, s. 11. Informacjê o butach pod ¿yrandolem zaczerpn¹³ autor z opowieœci Hanny Krall Okna.
50
51

B. Sadowska, *** [id¹c œpiewa³a wybrañcy bogów umieraj¹ m³odo], [w:] eadem, Moje..., s. 10.

W. Woroszylski, Po¿egnanie Barbary Sadowskiej, „Tygodnik Powszechny” 1986, nr 42,
s. 3: „Jej los poetycki – mówi³ Woroszylski nad grobem poetki – nie by³ efektowny: w ci¹gu bez
ma³a 30 lat wyda³a 5 tomików, w niskich nak³adach, na ogó³ bez oddŸwiêku ze strony krytyki;
o ukazanie siê niektórych spoœród tych szczup³ych ksi¹¿eczek przyjaciele musieli staczaæ prawdziwe boje z wydawcami. By³a w swojej poezji zbyt niezale¿na od gustów, nurtów, mód, fal, zbyt
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nie – zbiór zawieraj¹cy przedœmiertne utwory poetki, oraz Otwarte niebo,
wieczny sen – zbiór wydany przez Spó³dzielniê Wydawnicz¹ ANAGRAM,
bêd¹cy specyficznym wyborem, o czym pisze w nocie edytorskiej Koperski52.
W 1988 roku Fundacja Barbary Sadowskiej po raz pierwszy przyzna³a nagrody literackie jej imienia53.

*
Komparatystyczne spojrzenie na wiersze Sadowskiej ze zbiorów z lat
1959–1974 potwierdza regu³ê, ¿e poetka pozoruje zewnêtrznoœæ, jakby j¹ odtwarza³a z g³êbi siebie. Zatem czytelnik domniemuje, wci¹¿ nie ma pewnoœci,
o co chodzi, nie ma jej bowiem sama autorka, która chowa podmiot liryczny za
nielogicznymi opisami strzêpków telepatycznych. Konkretyzacja wierszy Sadowskiej wymaga czytelnika mentalnie sprawnego, o niebanalnej wra¿liwoœci
i wyczuleniu. Brudnicki mówi o ludziach, którzy dostrzegaj¹ niewystarczalnoœæ
rozumu i wiedzy o tym, ¿e rozum mówi p³ynnie, a „dusza” mówi jakby bardziej
chropowato. S¹ to wiêc jakby wtajemniczeni54. W „Sztandarze Ludu” w 1964
roku pojawi³a siê nota krótko omawiaj¹ca Nad ogniem, w której poezja Sadowskiej nazwana jest zwyk³¹ konstatacj¹ bazuj¹c¹ na sztuczkach syntaktycznych
i porównana do nowoczesnego malarstwa, gdzie nie ma dzie³a sztuki, ale
„przedmiot artystyczny”55.
wolna, zbyt czujnie ws³uchana we w³asny g³os wewnêtrzny, w jego prawdê, w jego koniecznoœæ,
¿eby mieæ «powodzenie»”.
52
Zob. J. Koperski, Nota edytorska, [w:] Otwarte niebo, wieczny sen..., s. 206–207: „Zebrane
w tym wyborze wiersze Barbary Sadowskiej pochodz¹ z jej autorskich tomików. S¹ to: Zerwane
druty, «Iskry», Warszawa 1959; Nad ogniem, Pañstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1963;
Nie mo¿esz na mnie liczyæ, nie bêdê siê broniæ, «Generacje», Warszawa 1972; Moje, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974; Stupor, Niezale¿na Oficyna Wydawnicza 1981; S³odko byæ dzieckiem Boga, Pleint Chant, Pary¿ 1984. Korzystaliœmy tak¿e z wydanych poœmiertnie wierszy
z tomu zatytu³owanego Wiersze ostatnie, które ukaza³y siê w 1986 roku nak³adem Warszawskiej
Niezale¿nej Oficyny Wydawniczej Poetów i Malarzy”.
53

Zob. nota umieszczona w teczce osobowej B. Sadowskiej...: „Fundacja im. Barbary Sadowskiej; Wiosn¹ 1988 r. po raz pierwszy przyznane zosta³y nagrody im. B. Sadowskiej. Jury
w sk³adzie: Jacek Bocheñski, Jerzy Ficowski (przewodnicz¹cy), Jan Józef Lipski, Artur Miêdzyrzecki, Andrzej Szczypiorski, na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 1988 r. przyzna³o trzy równorzêdne nagrody. Laureatami zostali: W³odzimierz PaŸniewski za twórczoœæ eseistyczn¹, Piotr
Sommer za zbiór poezji «Czynnik liryczny i inne wiersze» oraz Andrzej Szmidt za zbiór poezji
«Wyrok nieprawomocny» [podpisano –A.T.H.] «Kontakt» Pary¿ nr 11 z dn. 11.88”.
54

J.Z. Brudnicki, op. cit., s. 93–95.

55

„Sztandar Ludu” 1964, nr 3. Zob. artyku³ z teczki osobowej B. Sadowskiej...
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Twórczoœæ tego okresu ujawnia œwiat rozpryœniêty, w którym pozrywane s¹
wiêzi porozumienia, „poszarpany uk³ad informacji” prowadz¹cy do izolacji
i osamotnienia (Kuncewicz), gdzie uporczywie powracaj¹cym lejtmotywem jest
przemijanie i œmiertelne urzeczywistnienie poprzez zwêglenie (Sokó³). Poezja
Sadowskiej jawi siê jako „dyscyplina duchowa”, dziêki której poetka „ukazuje
mechanizm pozaœwiadomych zajœæ psychicznych”, w których interesuje j¹ raczej w³asna pamiêæ ani¿eli œwiat (Waœkiewicz), bo tylko pamiêæ jest „stanem
posiadania” (Sterna-Wachowiak). Istnienie jest migotliwe jak czas i przestrzeñ,
a oœwietlanie wszystkiego wokó³ pozwala pozornie oswajaæ, bo i tak nast¹pi
ciemnoœæ u kresu (Szaruga).
Poezja Sadowskiej z lat 80. jest ods¹czona z pojêciowych metafor, znikaj¹
z niej imponderabilia, staje siê klarowna i czysta, wiersze s¹ „produktem praktyki ¿yciowej”. Poezja przesi¹ka ¿yciem, mo¿e nawet jest ¿yciem, nie sposób
ju¿ znaleŸæ granicy miêdzy prze¿ywaniem a pisaniem. Szukanie drogi twórczej
jest jak „nabieranie oddechu przed d³ug¹ mulist¹ podró¿¹”56. Wczeœniejsza eksploracja mentalna zostaje zast¹piona rodzajem mimetycznego odtworzenia egzystencji: „bo¿a krówka rakowiecka / w skostnia³ych d³oniach «zeka» / którym
jestem”57.
Jedyne, co pozostaje niezmienne w liryce Sadowskiej, dotyczy (o czym pisa³
¯ernicki) zespolenia poetki z jej poezj¹ – to, co dzieje siê we wnêtrzu psychiki,
dzieje siê tak¿e we wnêtrzu wiersza. Podobieñstwo widzimy równie¿ w roli snu,
który ma ogromne znaczenie, np. zapowiada wydarzenia z póŸniejszego ¿ycia,
jest proroctwem przysz³ego; czytaj¹c bowiem po latach wiersz Narkoza, ma siê
wra¿enie, ¿e koszmar sprzed lat zacz¹³ siê urzeczywistniaæ: „[...] senny œwit na
palcach grzebie tych co pozostaj¹ / ci co odchodz¹ poœpiesznie pieczêtuj¹
roz³¹kê / wszystko odbywa siê cichaczem dopóki dziecko / spadaj¹ce z wysokoœci snu nie rozerwie sob¹ / krzyku wiêzn¹cego w krtaniach tych co ulatuj¹”58.
Liryka Barbary Sadowskiej przesz³a metamorfozê od „pozaœwiadomych
zajœæ psychicznych” do „prawdziwego œwiadectwa” ostatnich lat ¿ycia. Poetka
wybudzi³a siê z letargu przemilczeñ, uporz¹dkowa³a i nazwa³a „zewnêtrznoœæ”,
nadaj¹c jej odczytywalny kod. Przeobra¿enia te zwi¹zane s¹ nierozerwalnie
z doœwiadczeniami egzystencjalnymi, sama Sadowska przyjê³a bowiem inn¹
postawê ¿yciow¹ – zrezygnowa³a z ¿ycia kawiarnianego na rzecz postawy
„niemal¿e prometejskiej”.
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Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz

“THE SPIRITUAL DISCIPLINE OF EXTRA-CONSCIOUS PSYCHIC INCIDENTS”,
THAT IS ABOUT BARBARA SADOWSKA’S POETRY
IN THE FRAMEWORK BY POETS AND CRITICS CONTEMPORARY TO THE POETESS
Summary
Barbara Sadowska’s lyric poetry underwent a metamorphosis from “extra-conscious psychic
incidents” to “honest testimony” of her last years of life. Her works from the 1960s and the 1970s
reveal an exploded world, in which bonds of communication are severed – “fragmented
information pattern” leading to isolation and loneliness, haunted by a persistently returning
leitmotif of passing away and mortal fulfilment through being charred. Sadowska’s poetry
acquires the character of “spiritual discipline”, since the lyric “I” is interested in its own memory
rather than in the world, for only the memory is a “state of possession”. Existence keeps
flickering, similarly to time and space, and acts of illuminating everything around make it
seemingly possible to tame it as the darkness awaits at the end anyway. In the 1980s, her poetry
freed itself from notional metaphors and imponderables, it grew lucid and pure – her poems
becoming a “product of life practice”, which, to a large extent, was the effect of the tragic death
of her only son, Grzegorz Przemyk. The only aspect which remains unchanged in Sadowska’s
lyric poetry is the unity between the poetess and her poetry – what happens inside the psyche,
happens also inside the poem.

