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Jan Berdyszak (1934 – 2014) to artysta

i myœliciel wyj¹tkowo uwa¿ny wobec

najdrobniejszych przejawów istnienia. Oddany

swojej pracy twórczej i nauczycielskiej bez

reszty. W rozmowie, jak¹ prowadziliœmy przed

czterema laty, mówi³, ¿e ca³a jego twórczoœæ

od po³owy lat 1960-tych mo¿e byæ opisana

póŸniej sformu³owanym okreœleniem „reszty

reszt”. „Istniej¹ reszty reszt” – notowa³

w swoich szkicownikach.

Istnienie w prostych swych przejawach,

widzenie, ruch, poruszenia percepcji zmys³owej

i myœli, przestrzeñ (tak¿e sceniczna)

rozwa¿ania (i zmagania z jêzykiem

dla wyra¿enia trudnych kwestii), pedagogika

i piêkny uœmiech cz³owieka, który ³¹czy³

bezpoœrednioœæ z godnoœci¹ – w czasie

inauguracji swej wystawy w Muzeum

Narodowym w Poznaniu w lecie 2014 roku

siedzia³ hieratycznie na krzeœle-tronie, jak Król

Jan, takim go zapamiêtamy – to wraz z innymi

jeszcze cnotami oraz cechami charakteryzuje

tego niezast¹pionego cz³owieka,

niestrudzonego artystê. Pozostawi³ nam on

bezmiar doznañ, refleksji i emocji.

Integralnoœæ Jana Berdyszaka, cz³owieka

i twórcy znajduje wzorcowe wrêcz

odzwierciedlenie w artystycznej uczciwoœci

jego dokonania. Okazaæ siê mo¿e ono pomoc¹

w naszym dochodzeniu do ³adu ze œwiatem.

jj, w marcu 2015 roku
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Jan Berdyszak

„Istniej¹ reszty reszt”

szkicowniki i realizacje
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Resztynieujawniaj¹swoichpoprzednichzwi¹zków,bonale¿¹doodleg³ejca³oœci.

Resztniescharakteryzujeichuogólniaj¹cerozumienie.

Resztynies¹wolneiniezale¿neodpierwotnoœcijutra.

Resztys¹zawszewswoimw³aœciwymmiejscu–podobniejakptakwlocie.

Reszty,mimobyciaresztami,niestanowi¹opozycjiwobecpojêæca³oœciœwiata.

Zatrzymaneptakiwlocie,tojednazreszt…uczynionych.

Resztyreszt–toœwiatyabstrahuj¹cenanieporównywalnysposób.

zeszkicownikówJanaBerdyszaka

15X2008

Istniej¹resztyobecnoœci.

Istniej¹resztyponieobecnoœciach.

Istniej¹nieobecnoœcispowodowaneprzezreszty–boistniej¹resztyreszt.

Resztyzreszt…

Istniejepamiêæzresztipamiêæporesztach.

Istniej¹resztyw³aœniezapomniane.

Istniej¹przemianypamiêci,przemianyzapominaniaiprzemianyprzemian.

Istniej¹resztywprzemianieiprzedprzemian¹.

Istniej¹resztyprzemieniaj¹cesiê,przemienioneimaj¹cesiêprzemieniæ.

Przemianyprzemian…

Przypominania–nawrotybezpowrotniezmierzaj¹ceinaczej…

Zapominaniazawarteniewidoczniewreszcieprzyczyny…
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Reszty nie ujawniaj¹ swoich poprzednich zwi¹zków, bo nale¿¹ do odleg³ej ca³oœci.

Reszt nie scharakteryzuje ich uogólniaj¹ce rozumienie.

Reszty nie s¹ wolne i niezale¿ne od pierwotnoœci jutra.

Reszty s¹ zawsze w swoim w³aœciwym miejscu – podobnie jak ptak w locie.

Reszty, mimo bycia resztami, nie stanowi¹ opozycji wobec pojêæ ca³oœci œwiata.

Zatrzymane ptaki w locie, to jedna z reszt … uczynionych.

Reszty reszt – to œwiaty abstrahuj¹ce na nieporównywalny sposób.

ze szkicowników Jana Berdyszaka

15 X 2008

Istniej¹ reszty obecnoœci.

Istniej¹ reszty po nieobecnoœciach.

Istniej¹ nieobecnoœci spowodowane przez reszty – bo istniej¹ reszty reszt.

Reszty z reszt …

Istnieje pamiêæ z reszt i pamiêæ po resztach.

Istniej¹ reszty w³aœnie zapomniane.

Istniej¹ przemiany pamiêci, przemiany zapominania i przemiany przemian.

Istniej¹ reszty w przemianie i przed przemian¹.

Istniej¹ reszty przemieniaj¹ce siê, przemienione i maj¹ce siê przemieniæ.

Przemiany przemian …

Przypominania – nawroty bezpowrotnie zmierzaj¹ce inaczej …

Zapominania zawarte niewidocznie w reszcie przyczyny …
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