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Dró¿d¿

Napisaæs³owoDró¿d¿,staranniejewymówiæ;wpatrzeæ,ws³uchaæsiêwnie;uczyniætowszystko

znamys³em–toju¿jakbywkroczyæwrejonypoezjikonkretnej.

Cipomiêdzynami,którzymieliokazjêspotykaæsiêzDró¿d¿em,rozmawiaæztymartyst¹-poet¹,wspó³dzia³aæ

znimnadprzygotowywaniemjegorealizacji,wystaw,publikacji,konwersacji,ciznas,którzybywaliuniego

wkolejnychdomachweWroc³awiu,wjegorodzinnymS³awkowie,wkraczaliwœwiatpoezjiukonkretnionej,

ucieleœnionejwjegope³nymcierpienia¿yciu,pe³nymte¿pogody,dowcipu,inteligencji,wiecznego

zaciekawienia,sta³oœci,zawadiackiegohumoru.By³ytoregionyinspiracji.Iwzruszenia.

Dró¿d¿tworzy³œwiat–myœliis³ów,tak¿eemocjiiwiêzi.Sygna³amip³yn¹cymiztegoœwiatas¹tworzone

przezeñkonceptyiichrealizacje.Znaczeniategoœwiata–wrazztemperatur¹komunikacjiztymniezwyk³ym

cz³owiekiem–przekazaæwinniciznas,którymprzydarza³ysiêokazjepobywaniawnim.

Toju¿kolejnaprezentacjadokonaniaDró¿d¿awGaleriiMuzalewska,poprzednia:Stanis³awDró¿d¿.Jêzyk

togramia³amiejscew2007roku.HannaMuzalewskapozostawa³aprzezlatparêwbliskimkontakcie

iwspó³dzia³aniuzartyst¹,obecniekontynuujewspó³pracêwokó³jegodokonaniazAnn¹Dró¿d¿.Tak¿e

wGaleriiMuzalewskamia³omiejsce(1lutego2007roku)wykonanieprzezTadeuszaS³awka(tekst,g³os)

iBogdanaMizerskiego(muzyka,kontrabas)Esejunag³osikontrabasopatrzonegotytu³em:Przed-teo,

za-logia.Stanis³awaDró¿d¿ateologiaprzyimków.TadeuszS³awektonajbardziejwnikliwykomentatordzie³a

Dró¿d¿a.Inn¹osob¹,którawieleuczyni³adlaposzerzeniaipog³êbieniaznajomoœcidokonaniaDró¿d¿ajest

zwi¹zanazGaleri¹Muzalewskaartystka(zajmuj¹casiêtak¿eprac¹nadtwórczoœci¹innychartystów)

Ma³gorzataDawidekGryglicka.NajwiêcejdlauobecnianiapracyDró¿d¿aprzezdziesiêcioleciauczyni³

Wies³awBorowskiwkierowanejprzezeñGaleriiFoksalwWarszawie.Tammia³ate¿miejsceprezentacja

najszerzejwœwiecieznanegodzie³aDró¿d¿aMiêdzy.

Awniniejszymdrukuznalaz³siêtekstnapisanyspecjalnieprzezWies³awaBorowskiegodopoznañskiej

wystawyStanis³awDró¿d¿.Czas|Miêdzy.

JaromirJedliñskijesieñ2012roku

Stanis³aw Dró¿d¿ (1939-2009) by³ artyst¹,

poet¹ konkretnym zwi¹zanym z Wroc³awiem

i z rodzinnym S³awkowem; artystycznie

najmocniej powi¹zany by³ z Galeri¹ Foksal w

Warszawie. Tam prezentowa³ swoje

najwa¿niejsze realizacje w dziedzinie

tworzenia, jak to okreœla³, „pojêciokszta³tów”.

By³y to zrealizowane w formie wizualnej

i przestrzennej koncepty – jêzykowe, czêsto

z pos³u¿eniem siê cyframi i liczbami, znakami,

symbolami, a tak¿e grami; to nadawanie

kszta³tu pojêciom, albo unaocznianie gry.

Najbardziej znan¹ w œwiecie realizacjê artysty

stanowi rozmieszczenie w przestrzeni Galerii

Foksal s³owa „miêdzy” (1977). W 2003 roku

realizacja Alea iacta est wype³ni³a Pawilon

Polski w ramach 50. Biennale w Wenecji.

W roku 2007 w Galerii Muzalewska w Poznaniu

prezentowana by³a przygotowana przez artystê

specjalnie do jej przestrzeni wystawa Jêzyk

to gra. Dzie³a Dró¿d¿a znajduj¹ siê w licznych

zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych

w Polsce (równie¿ w otwartej przestrzeni

publicznej) oraz w œwiecie.

„pocz¹tek”,„koniec”

„Integralnie,integralnieijeszczerazintegralnie”–mówi³oswoimtworzeniupoezjikonkretnejStanis³aw

Dró¿d¿wrozmowiezMa³gorzat¹DawidekGryglick¹.

Dwas³owazosta³ywjegozapisiepowi¹zanewjednopocz¹tekoniec,októrymju¿takwielenapisano.

Wi¹¿¹cajelitera(„k”)niejakowdwójnasóbpe³niswoj¹funkcjêipotêgujetênierozerwalnoœæ–paradoksalnie

przezwyeliminowaniebliŸniaczejliteryzes³owa.Którego?Niewiemy,czyjesttoostatnialiterapierwszego

s³owa,czypierwsza–drugiego.Niejestto¿artjêzykowyleczprzemyœlanyzabieg,którywtejpracyzaburza

zarównopierwszeñstwo,hierarchiê,jakikolejnoœæs³ów.TapracaDró¿d¿a(atak¿ewieleinnych)–jakmówi

namTadeuszS³awek–„jestdociekaniemwieczniewymykaj¹cegosiêprzedmiotu,przedmiotubezpocz¹tku

ikoñca”.Przedmiot,zdaniemS³awka–autora,którydocieradoesencjipoezjikonkretnejDró¿d¿a–niemo¿e

zaistnieæbezuprzedniego„zarysowaniaokolicy,wktórejbêdziemóg³onsiêpojawiæ.Przedmiotwkracza

zawszewjakieœnadipod,wjakieœbliskoidaleko,jakieœtuitam”.Bowiem„przyimek,przys³ówek,zaimek

poprzedzaj¹rzeczownik”.Cytujês³owaTadeuszaS³awkaopracyDró¿d¿awprzekonaniu,¿eniewieleju¿

ponadtozosta³odododania.Wnioskujêwiêc,¿ewposzukiwaniunajg³êbszychŸróde³ludzkiegojêzykanie

wystarczynadanieimionrzeczom.Taodwiecznazdobyczcz³owieka(czyte¿sk¹dœnadanamupotrzeba

izdolnoœæ),jak¹jestnazywanierzeczy,by³aijestkluczowawporozumiewaniusiêpodobnychnamistot.

Wdalszymrozwojujêzyk,tocudownenarzêdzieumo¿liwiaj¹cewspó³¿ycieludzi,dotkniêtyzosta³,zw³aszcza

wnaszymczasie,degeneracj¹omnipotentnejkomunikacji.Ju¿WalterBenjamin,dostrzegaj¹ctozagro¿enie,

sytuuje„jêzyknazywaj¹cy”jaknajdalejod„upad³egopragmatyzmu,odbezmiejscowegoos¹dzania”,ajak

najbli¿ej„samejaktywnoœcinazywania,któraprzywracarzeczomhonorimionw³asnych”.Mimo„degeneracji

jêzykawogóle”,dostrzegawnim„iskrênadziei,któraprzetrwa³atylkowpoezjijakonajdoskonalszej,

ocala³ejformienadawaniaimion”.

Leczwpoezjikonkretnejpojawiasiêprzy-imek;ikiedysiêpojawia,niechodziju¿jedynieonadanierzeczom

imienia.Przyimekokreœlapole,wktórymodnajdujesiêprzedmiotiwchodziwzwi¹zkizinnymi

przedmiotami,zwi¹zkidecyduj¹ceojegozaistnieniu.Przedmiotjestzawsze„zwi¹zany”–definiujeTadeusz

S³awek.Dró¿d¿anietyleinteresuje„przedmiotnazwany”,czy„nazywaj¹cyjêzyk”,cow³aœnieowozwi¹zanie,

w³aœciwoœæjêzyka,któregoniedajesiêsprowadziæwy³¹czniedofunkcjiutylitarnychaniprzekszta³ciæ

wnarzêdziew³adzynadrzeczami.

Dlategostarasiêondocieraædog³êbokoukrytychpotencja³ówjêzyka,dojegonajprostszychformi

rudymentarnychœladów.Dlategosamrezygnujeztakiejrolipoety,którapozwalaprzedewszystkimnad

jêzykiempanowaæiwoliporuszaæsiênaniepewnymizmiennymgruncie,naktórymprzedmiot(wrazzjego

imieniem)rodzisiêaleprzemija,wymykasiê,anawetgubi.

Dró¿d¿starasiêuchwyciæukrytestosunkiwobrêbiejêzyka,dziêkiczemumo¿eonbyælepiejzrozumiany.

Rozbijanaprzyk³adwprzestrzeni(galerii)s³owomiêdzy,daj¹cjednakprzebywaj¹cemutamwidzowi

enigmatyczn¹aleskuteczn¹wskazówkê,jakmo¿eonzpowrotempozbieraæjegoelementy(litery)

idoœwiadczyæ,choæbynamoment,niezbywalnejobecnoœcisamegosiebiewtym„miêdzy”,aprzezto

zrozumieæwpe³niuniwersalneznaczenies³owa.Wpotocznymjêzykutos³owojestwielofunkcyjne,

awtejkonkretnejsytuacjiujawni³oswojajednoœæinieznan¹dot¹dpoetykê.

JêzykwtworzeniupoezjikonkretnejDró¿d¿ajestczasemgr¹ale,jakmówi,„gr¹,wktórejniema¿artów…,

torosyjskaruletka”.

Wgrze,takiejnaprzyk³adjakAleaiactaestmo¿enawetznikn¹æs³owo,atak¿emog¹byæodrzucone

wszystkieregu³y.Grawkoœci(którepodobnoswójkszta³twywodz¹zkrêgos³upazwierz¹t,aidodziœs¹
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wytwarzanezkoœcis³oniowej)siêgapocz¹tkówrelacjimiêdzyludzkich.Wtejgrzejesteœmyju¿jakbypoza

jêzykiem,conajwy¿ejgdzieœujegozatartychŸróde³.Tak,jakwarcheologiiposzukujesiêœladów

przedmiotówi¿ycia,któregodokoñcanigdyniepoznamy,takDró¿d¿wswejgrzewkoœcichcedocieraæ

doŸróde³jêzykabezs³ów.Takwieleœwiadectwzginê³oizostaliœmyzdaniwy³¹cznienakoœci.

Czegodziœsztukapotrzebujeto–jakoddawnazreszt¹–bydaæœwiadectwojejpocz¹tkom.Praca

pocz¹tekoniecpokazujetêci¹g³oœæodmglistychnarodzindodzisiejszegoschy³ku.Ale–niekoniecznie

doœmierci,definitywnegozaniku.Bowiempokoñcu,umiejscowionymwp³ynnymczasie,mo¿epojawiæsiê

pocz¹tek.Czy–ijak–siêpojawi,tegomo¿nabyupatrywaæjedyniew„myœleniuprofetycznym”,którego

wszak¿eDró¿d¿niereprezentuje.Wtymhoryzoncieprzysz³oœciTadeuszS³awekrozwa¿atylkojegodzie³ojako

przyrzeczenie.Ikonkluduje–„Tak¹utopiêzawdziêczamyArtyœcie:przysz³oœæniejest(chocia¿to,cozwiemy

przysz³oœci¹tonajczêœciejpowtórzoneteraz),przysz³oœæidzie(azatemjestobca,nieznana,lekcewa¿ynasze

prawa,ajednakw³aœniedlategomusimyichcemyj¹przyj¹æ,jakoobc¹inieznan¹w³aœnie)”.

Wies³awBorowskilistopad2012roku

Stanis³aw Dró¿d¿ w przestrzeni wystawy
Zegary. Poza konkretem,
Zak³ad nad Fos¹, Wroc³aw, 8 maja 1981 roku,
fotografia z archiwum rodzinnego artysty
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Dró¿d¿

Napisaæ s³owo Dró¿d¿, starannie je wymówiæ; wpatrzeæ, ws³uchaæ siê w nie; uczyniæ to wszystko

z namys³em – to ju¿ jakby wkroczyæ w rejony poezji konkretnej.

Ci pomiêdzy nami, którzy mieli okazjê spotykaæ siê z Dró¿d¿em, rozmawiaæ z tym artyst¹-poet¹, wspó³dzia³aæ

z nim nad przygotowywaniem jego realizacji, wystaw, publikacji, konwersacji, ci z nas, którzy bywali u niego

w kolejnych domach we Wroc³awiu, w jego rodzinnym S³awkowie, wkraczali w œwiat poezji ukonkretnionej,

ucieleœnionej w jego pe³nym cierpienia ¿yciu, pe³nym te¿ pogody, dowcipu, inteligencji, wiecznego

zaciekawienia, sta³oœci, zawadiackiego humoru. By³y to regiony inspiracji. I wzruszenia.

Dró¿d¿ tworzy³ œwiat – myœli i s³ów, tak¿e emocji i wiêzi. Sygna³ami p³yn¹cymi z tego œwiata s¹ tworzone

przezeñ koncepty i ich realizacje. Znaczenia tego œwiata – wraz z temperatur¹ komunikacji z tym niezwyk³ym

cz³owiekiem – przekazaæ winni ci z nas, którym przydarza³y siê okazje pobywania w nim.

To ju¿ kolejna prezentacja dokonania Dró¿d¿a w Galerii Muzalewska, poprzednia: Stanis³aw Dró¿d¿. Jêzyk

to gra mia³a miejsce w 2007 roku. Hanna Muzalewska pozostawa³a przez lat parê w bliskim kontakcie

i wspó³dzia³aniu z artyst¹, obecnie kontynuuje wspó³pracê wokó³ jego dokonania z Ann¹ Dró¿d¿. Tak¿e

w Galerii Muzalewska mia³o miejsce (1 lutego 2007 roku) wykonanie przez Tadeusza S³awka (tekst, g³os)

i Bogdana Mizerskiego (muzyka, kontrabas) Eseju na g³os i kontrabas opatrzonego tytu³em: Przed-teo,

za-logia. Stanis³awa Dró¿d¿a teologia przyimków. Tadeusz S³awek to najbardziej wnikliwy komentator dzie³a

Dró¿d¿a. Inn¹ osob¹, która wiele uczyni³a dla poszerzenia i pog³êbienia znajomoœci dokonania Dró¿d¿a jest

zwi¹zana z Galeri¹ Muzalewska artystka (zajmuj¹ca siê tak¿e prac¹ nad twórczoœci¹ innych artystów)

Ma³gorzata Dawidek Gryglicka. Najwiêcej dla uobecniania pracy Dró¿d¿a przez dziesiêciolecia uczyni³

Wies³aw Borowski w kierowanej przezeñ Galerii Foksal w Warszawie. Tam mia³a te¿ miejsce prezentacja

najszerzej w œwiecie znanego dzie³a Dró¿d¿a Miêdzy.

A w niniejszym druku znalaz³ siê tekst napisany specjalnie przez Wies³awa Borowskiego do poznañskiej

wystawy Stanis³aw Dró¿d¿. Czas | Miêdzy.

Jaromir Jedliñski jesieñ 2012 roku

Stanis³awDró¿d¿(1939-2009)by³artyst¹,

poet¹konkretnymzwi¹zanymzWroc³awiem

izrodzinnymS³awkowem;artystycznie

najmocniejpowi¹zanyby³zGaleri¹Foksalw

Warszawie.Tamprezentowa³swoje

najwa¿niejszerealizacjewdziedzinie

tworzenia,jaktookreœla³,„pojêciokszta³tów”.

By³ytozrealizowanewformiewizualnej

iprzestrzennejkoncepty–jêzykowe,czêsto

zpos³u¿eniemsiêcyframiiliczbami,znakami,

symbolami,atak¿egrami;tonadawanie

kszta³tupojêciom,albounaocznianiegry.

Najbardziejznan¹wœwiecierealizacjêartysty

stanowirozmieszczeniewprzestrzeniGalerii

Foksals³owa„miêdzy”(1977).W2003roku

realizacjaAleaiactaestwype³ni³aPawilon

Polskiwramach50.BiennalewWenecji.

Wroku2007wGaleriiMuzalewskawPoznaniu

prezentowanaby³aprzygotowanaprzezartystê

specjalniedojejprzestrzeniwystawaJêzyk

togra.Dzie³aDró¿d¿aznajduj¹siêwlicznych

zbiorachmuzealnychikolekcjachprywatnych

wPolsce(równie¿wotwartejprzestrzeni

publicznej)orazwœwiecie.

„pocz¹tek” , „koniec”

„Integralnie, integralnie i jeszcze raz integralnie” – mówi³ o swoim tworzeniu poezji konkretnej Stanis³aw

Dró¿d¿ w rozmowie z Ma³gorzat¹ Dawidek Gryglick¹.

Dwa s³owa zosta³y w jego zapisie powi¹zane w jedno pocz¹tekoniec, o którym ju¿ tak wiele napisano.

Wi¹¿¹ca je litera („k”) niejako w dwójnasób pe³ni swoj¹ funkcjê i potêguje tê nierozerwalnoœæ – paradoksalnie

przez wyeliminowanie bliŸniaczej litery ze s³owa. Którego? Nie wiemy, czy jest to ostatnia litera pierwszego

s³owa, czy pierwsza – drugiego. Nie jest to ¿art jêzykowy lecz przemyœlany zabieg, który w tej pracy zaburza

zarówno pierwszeñstwo, hierarchiê, jak i kolejnoœæ s³ów. Ta praca Dró¿d¿a (a tak¿e wiele innych) – jak mówi

nam Tadeusz S³awek – „jest dociekaniem wiecznie wymykaj¹cego siê przedmiotu, przedmiotu bez pocz¹tku

i koñca”. Przedmiot, zdaniem S³awka – autora, który dociera do esencji poezji konkretnej Dró¿d¿a – nie mo¿e

zaistnieæ bez uprzedniego „zarysowania okolicy, w której bêdzie móg³ on siê pojawiæ. Przedmiot wkracza

zawsze w jakieœ nad i pod, w jakieœ blisko i daleko, jakieœ tu i tam”. Bowiem „przyimek, przys³ówek, zaimek

poprzedzaj¹ rzeczownik”. Cytujê s³owa Tadeusza S³awka o pracy Dró¿d¿a w przekonaniu, ¿e niewiele ju¿

ponadto zosta³o do dodania. Wnioskujê wiêc, ¿e w poszukiwaniu najg³êbszych Ÿróde³ ludzkiego jêzyka nie

wystarczy nadanie imion rzeczom. Ta odwieczna zdobycz cz³owieka (czy te¿ sk¹dœ nadana mu potrzeba

i zdolnoœæ), jak¹ jest nazywanie rzeczy, by³a i jest kluczowa w porozumiewaniu siê podobnych nam istot.

W dalszym rozwoju jêzyk, to cudowne narzêdzie umo¿liwiaj¹ce wspó³¿ycie ludzi, dotkniêty zosta³, zw³aszcza

w naszym czasie, degeneracj¹ omnipotentnej komunikacji. Ju¿ Walter Benjamin, dostrzegaj¹c to zagro¿enie,

sytuuje „jêzyk nazywaj¹cy” jak najdalej od „upad³ego pragmatyzmu, od bezmiejscowego os¹dzania”, a jak

najbli¿ej „samej aktywnoœci nazywania, która przywraca rzeczom honor imion w³asnych”. Mimo „degeneracji

jêzyka w ogóle”, dostrzega w nim „iskrê nadziei, która przetrwa³a tylko w poezji jako najdoskonalszej,

ocala³ej formie nadawania imion”.

Lecz w poezji konkretnej pojawia siê przy-imek; i kiedy siê pojawia, nie chodzi ju¿ jedynie o nadanie rzeczom

imienia. Przyimek okreœla pole, w którym odnajduje siê przedmiot i wchodzi w zwi¹zki z innymi

przedmiotami, zwi¹zki decyduj¹ce o jego zaistnieniu. Przedmiot jest zawsze „zwi¹zany” – definiuje Tadeusz

S³awek. Dró¿d¿a nie tyle interesuje „przedmiot nazwany”, czy „nazywaj¹cy jêzyk”, co w³aœnie owo zwi¹zanie,

w³aœciwoœæ jêzyka, którego nie daje siê sprowadziæ wy³¹cznie do funkcji utylitarnych ani przekszta³ciæ

w narzêdzie w³adzy nad rzeczami.

Dlatego stara siê on docieraæ do g³êboko ukrytych potencja³ów jêzyka, do jego najprostszych form i

rudymentarnych œladów. Dlatego sam rezygnuje z takiej roli poety, która pozwala przede wszystkim nad

jêzykiem panowaæ i woli poruszaæ siê na niepewnym i zmiennym gruncie, na którym przedmiot (wraz z jego

imieniem) rodzi siê ale przemija, wymyka siê, a nawet gubi.

Dró¿d¿ stara siê uchwyciæ ukryte stosunki w obrêbie jêzyka, dziêki czemu mo¿e on byæ lepiej zrozumiany.

Rozbija na przyk³ad w przestrzeni (galerii) s³owo miêdzy, daj¹c jednak przebywaj¹cemu tam widzowi

enigmatyczn¹ ale skuteczn¹ wskazówkê, jak mo¿e on z powrotem pozbieraæ jego elementy (litery)

i doœwiadczyæ, choæby na moment, niezbywalnej obecnoœci samego siebie w tym „miêdzy”, a przez to

zrozumieæ w pe³ni uniwersalne znaczenie s³owa. W potocznym jêzyku to s³owo jest wielofunkcyjne,

a w tej konkretnej sytuacji ujawni³o swoja jednoœæ i nieznan¹ dot¹d poetykê.

Jêzyk w tworzeniu poezji konkretnej Dró¿d¿a jest czasem gr¹ ale, jak mówi, „gr¹, w której nie ma ¿artów …,

to rosyjska ruletka”.

W grze, takiej na przyk³ad jak Alea iacta est mo¿e nawet znikn¹æ s³owo, a tak¿e mog¹ byæ odrzucone

wszystkie regu³y. Gra w koœci (które podobno swój kszta³t wywodz¹ z krêgos³upa zwierz¹t, a i do dziœ s¹

Wydawca
HannaMuzalewska-Purzycka
GaleriaMuzalewska
G³ogowska29/6a
60-702Poznañ,Poland
tel.:+48618699843;+48
603399718
e-mail:galeriamuzalewska@witryna.pl
www.galeriamuzalewska.pl

Publikacjatowarzyszywystawie
Stanis³awDró¿d¿
Czas|Miêdzy

GaleriaMuzalewska,Poznañ
Grudzieñ2012–luty2013
Copyrights©byGaleriaMuzalewska
andAuthors
Uk³ad:JacekGrzeœkowiak

Zdjêcienaodwrotnejstronie:
Stanis³awDró¿d¿–obiektMiêdzy,1994,
wprzestrzeniwystawy:
„Stanis³awDró¿d¿.Czas|Miêdzy“,
GaleriaMuzalewska,Poznañ2012,
Fotografia:Zdzis³awOr³owski

Stanis³awDró¿d¿

Czas|Miêdzy

S
t
a

n
is

³a
w

D
r
ó

¿
d

¿
wytwarzane z koœci s³oniowej) siêga pocz¹tków relacji miêdzyludzkich. W tej grze jesteœmy ju¿ jakby poza

jêzykiem, co najwy¿ej gdzieœ u jego zatartych Ÿróde³. Tak, jak w archeologii poszukuje siê œladów

przedmiotów i ¿ycia, którego do koñca nigdy nie poznamy, tak Dró¿d¿ w swej grze w koœci chce docieraæ

do Ÿróde³ jêzyka bez s³ów. Tak wiele œwiadectw zginê³o i zostaliœmy zdani wy³¹cznie na koœci.

Czego dziœ sztuka potrzebuje to – jak od dawna zreszt¹ – by daæ œwiadectwo jej pocz¹tkom. Praca

pocz¹tekoniec pokazuje tê ci¹g³oœæ od mglistych narodzin do dzisiejszego schy³ku. Ale – niekoniecznie

do œmierci, definitywnego zaniku. Bowiem po koñcu, umiejscowionym w p³ynnym czasie, mo¿e pojawiæ siê

pocz¹tek. Czy – i jak – siê pojawi, tego mo¿na by upatrywaæ jedynie w „myœleniu profetycznym”, którego

wszak¿e Dró¿d¿ nie reprezentuje. W tym horyzoncie przysz³oœci Tadeusz S³awek rozwa¿a tylko jego dzie³o jako

przyrzeczenie. I konkluduje – „Tak¹ utopiê zawdziêczamy Artyœcie: przysz³oœæ nie jest (chocia¿ to, co zwiemy

przysz³oœci¹ to najczêœciej powtórzone teraz), przysz³oœæ idzie (a zatem jest obca, nieznana, lekcewa¿y nasze

prawa, a jednak w³aœnie dlatego musimy i chcemy j¹ przyj¹æ, jako obc¹ i nieznan¹ w³aœnie)”.

Wies³aw Borowski listopad 2012 roku

Stanis³awDró¿d¿wprzestrzeniwystawy
Zegary.Pozakonkretem,
Zak³adnadFos¹,Wroc³aw,8maja1981roku,
fotografiazarchiwumrodzinnegoartysty



GALERIAMUZALEWSKA POZNAÑ,GRUDZIEÑ2012–LUTY2013

Dró¿d¿

Napisaæ s³owo Dró¿d¿, starannie je wymówiæ; wpatrzeæ, ws³uchaæ siê w nie; uczyniæ to wszystko

z namys³em – to ju¿ jakby wkroczyæ w rejony poezji konkretnej.

Ci pomiêdzy nami, którzy mieli okazjê spotykaæ siê z Dró¿d¿em, rozmawiaæ z tym artyst¹-poet¹, wspó³dzia³aæ

z nim nad przygotowywaniem jego realizacji, wystaw, publikacji, konwersacji, ci z nas, którzy bywali u niego

w kolejnych domach we Wroc³awiu, w jego rodzinnym S³awkowie, wkraczali w œwiat poezji ukonkretnionej,

ucieleœnionej w jego pe³nym cierpienia ¿yciu, pe³nym te¿ pogody, dowcipu, inteligencji, wiecznego

zaciekawienia, sta³oœci, zawadiackiego humoru. By³y to regiony inspiracji. I wzruszenia.

Dró¿d¿ tworzy³ œwiat – myœli i s³ów, tak¿e emocji i wiêzi. Sygna³ami p³yn¹cymi z tego œwiata s¹ tworzone

przezeñ koncepty i ich realizacje. Znaczenia tego œwiata – wraz z temperatur¹ komunikacji z tym niezwyk³ym

cz³owiekiem – przekazaæ winni ci z nas, którym przydarza³y siê okazje pobywania w nim.

To ju¿ kolejna prezentacja dokonania Dró¿d¿a w Galerii Muzalewska, poprzednia: Stanis³aw Dró¿d¿. Jêzyk

to gra mia³a miejsce w 2007 roku. Hanna Muzalewska pozostawa³a przez lat parê w bliskim kontakcie

i wspó³dzia³aniu z artyst¹, obecnie kontynuuje wspó³pracê wokó³ jego dokonania z Ann¹ Dró¿d¿. Tak¿e

w Galerii Muzalewska mia³o miejsce (1 lutego 2007 roku) wykonanie przez Tadeusza S³awka (tekst, g³os)

i Bogdana Mizerskiego (muzyka, kontrabas) Eseju na g³os i kontrabas opatrzonego tytu³em: Przed-teo,

za-logia. Stanis³awa Dró¿d¿a teologia przyimków. Tadeusz S³awek to najbardziej wnikliwy komentator dzie³a

Dró¿d¿a. Inn¹ osob¹, która wiele uczyni³a dla poszerzenia i pog³êbienia znajomoœci dokonania Dró¿d¿a jest

zwi¹zana z Galeri¹ Muzalewska artystka (zajmuj¹ca siê tak¿e prac¹ nad twórczoœci¹ innych artystów)

Ma³gorzata Dawidek Gryglicka. Najwiêcej dla uobecniania pracy Dró¿d¿a przez dziesiêciolecia uczyni³

Wies³aw Borowski w kierowanej przezeñ Galerii Foksal w Warszawie. Tam mia³a te¿ miejsce prezentacja

najszerzej w œwiecie znanego dzie³a Dró¿d¿a Miêdzy.

A w niniejszym druku znalaz³ siê tekst napisany specjalnie przez Wies³awa Borowskiego do poznañskiej

wystawy Stanis³aw Dró¿d¿. Czas | Miêdzy.

Jaromir Jedliñski jesieñ 2012 roku

Stanis³awDró¿d¿(1939-2009)by³artyst¹,

poet¹konkretnymzwi¹zanymzWroc³awiem

izrodzinnymS³awkowem;artystycznie

najmocniejpowi¹zanyby³zGaleri¹Foksalw

Warszawie.Tamprezentowa³swoje

najwa¿niejszerealizacjewdziedzinie

tworzenia,jaktookreœla³,„pojêciokszta³tów”.

By³ytozrealizowanewformiewizualnej

iprzestrzennejkoncepty–jêzykowe,czêsto

zpos³u¿eniemsiêcyframiiliczbami,znakami,

symbolami,atak¿egrami;tonadawanie

kszta³tupojêciom,albounaocznianiegry.

Najbardziejznan¹wœwiecierealizacjêartysty

stanowirozmieszczeniewprzestrzeniGalerii

Foksals³owa„miêdzy”(1977).W2003roku

realizacjaAleaiactaestwype³ni³aPawilon

Polskiwramach50.BiennalewWenecji.

Wroku2007wGaleriiMuzalewskawPoznaniu

prezentowanaby³aprzygotowanaprzezartystê

specjalniedojejprzestrzeniwystawaJêzyk

togra.Dzie³aDró¿d¿aznajduj¹siêwlicznych

zbiorachmuzealnychikolekcjachprywatnych

wPolsce(równie¿wotwartejprzestrzeni

publicznej)orazwœwiecie.

„pocz¹tek” , „koniec”

„Integralnie, integralnie i jeszcze raz integralnie” – mówi³ o swoim tworzeniu poezji konkretnej Stanis³aw

Dró¿d¿ w rozmowie z Ma³gorzat¹ Dawidek Gryglick¹.

Dwa s³owa zosta³y w jego zapisie powi¹zane w jedno pocz¹tekoniec, o którym ju¿ tak wiele napisano.

Wi¹¿¹ca je litera („k”) niejako w dwójnasób pe³ni swoj¹ funkcjê i potêguje tê nierozerwalnoœæ – paradoksalnie

przez wyeliminowanie bliŸniaczej litery ze s³owa. Którego? Nie wiemy, czy jest to ostatnia litera pierwszego

s³owa, czy pierwsza – drugiego. Nie jest to ¿art jêzykowy lecz przemyœlany zabieg, który w tej pracy zaburza

zarówno pierwszeñstwo, hierarchiê, jak i kolejnoœæ s³ów. Ta praca Dró¿d¿a (a tak¿e wiele innych) – jak mówi

nam Tadeusz S³awek – „jest dociekaniem wiecznie wymykaj¹cego siê przedmiotu, przedmiotu bez pocz¹tku

i koñca”. Przedmiot, zdaniem S³awka – autora, który dociera do esencji poezji konkretnej Dró¿d¿a – nie mo¿e

zaistnieæ bez uprzedniego „zarysowania okolicy, w której bêdzie móg³ on siê pojawiæ. Przedmiot wkracza

zawsze w jakieœ nad i pod, w jakieœ blisko i daleko, jakieœ tu i tam”. Bowiem „przyimek, przys³ówek, zaimek

poprzedzaj¹ rzeczownik”. Cytujê s³owa Tadeusza S³awka o pracy Dró¿d¿a w przekonaniu, ¿e niewiele ju¿

ponadto zosta³o do dodania. Wnioskujê wiêc, ¿e w poszukiwaniu najg³êbszych Ÿróde³ ludzkiego jêzyka nie

wystarczy nadanie imion rzeczom. Ta odwieczna zdobycz cz³owieka (czy te¿ sk¹dœ nadana mu potrzeba

i zdolnoœæ), jak¹ jest nazywanie rzeczy, by³a i jest kluczowa w porozumiewaniu siê podobnych nam istot.

W dalszym rozwoju jêzyk, to cudowne narzêdzie umo¿liwiaj¹ce wspó³¿ycie ludzi, dotkniêty zosta³, zw³aszcza

w naszym czasie, degeneracj¹ omnipotentnej komunikacji. Ju¿ Walter Benjamin, dostrzegaj¹c to zagro¿enie,

sytuuje „jêzyk nazywaj¹cy” jak najdalej od „upad³ego pragmatyzmu, od bezmiejscowego os¹dzania”, a jak

najbli¿ej „samej aktywnoœci nazywania, która przywraca rzeczom honor imion w³asnych”. Mimo „degeneracji

jêzyka w ogóle”, dostrzega w nim „iskrê nadziei, która przetrwa³a tylko w poezji jako najdoskonalszej,

ocala³ej formie nadawania imion”.

Lecz w poezji konkretnej pojawia siê przy-imek; i kiedy siê pojawia, nie chodzi ju¿ jedynie o nadanie rzeczom

imienia. Przyimek okreœla pole, w którym odnajduje siê przedmiot i wchodzi w zwi¹zki z innymi

przedmiotami, zwi¹zki decyduj¹ce o jego zaistnieniu. Przedmiot jest zawsze „zwi¹zany” – definiuje Tadeusz

S³awek. Dró¿d¿a nie tyle interesuje „przedmiot nazwany”, czy „nazywaj¹cy jêzyk”, co w³aœnie owo zwi¹zanie,

w³aœciwoœæ jêzyka, którego nie daje siê sprowadziæ wy³¹cznie do funkcji utylitarnych ani przekszta³ciæ

w narzêdzie w³adzy nad rzeczami.

Dlatego stara siê on docieraæ do g³êboko ukrytych potencja³ów jêzyka, do jego najprostszych form i

rudymentarnych œladów. Dlatego sam rezygnuje z takiej roli poety, która pozwala przede wszystkim nad

jêzykiem panowaæ i woli poruszaæ siê na niepewnym i zmiennym gruncie, na którym przedmiot (wraz z jego

imieniem) rodzi siê ale przemija, wymyka siê, a nawet gubi.

Dró¿d¿ stara siê uchwyciæ ukryte stosunki w obrêbie jêzyka, dziêki czemu mo¿e on byæ lepiej zrozumiany.

Rozbija na przyk³ad w przestrzeni (galerii) s³owo miêdzy, daj¹c jednak przebywaj¹cemu tam widzowi

enigmatyczn¹ ale skuteczn¹ wskazówkê, jak mo¿e on z powrotem pozbieraæ jego elementy (litery)

i doœwiadczyæ, choæby na moment, niezbywalnej obecnoœci samego siebie w tym „miêdzy”, a przez to

zrozumieæ w pe³ni uniwersalne znaczenie s³owa. W potocznym jêzyku to s³owo jest wielofunkcyjne,

a w tej konkretnej sytuacji ujawni³o swoja jednoœæ i nieznan¹ dot¹d poetykê.

Jêzyk w tworzeniu poezji konkretnej Dró¿d¿a jest czasem gr¹ ale, jak mówi, „gr¹, w której nie ma ¿artów …,

to rosyjska ruletka”.

W grze, takiej na przyk³ad jak Alea iacta est mo¿e nawet znikn¹æ s³owo, a tak¿e mog¹ byæ odrzucone

wszystkie regu³y. Gra w koœci (które podobno swój kszta³t wywodz¹ z krêgos³upa zwierz¹t, a i do dziœ s¹
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wytwarzane z koœci s³oniowej) siêga pocz¹tków relacji miêdzyludzkich. W tej grze jesteœmy ju¿ jakby poza

jêzykiem, co najwy¿ej gdzieœ u jego zatartych Ÿróde³. Tak, jak w archeologii poszukuje siê œladów

przedmiotów i ¿ycia, którego do koñca nigdy nie poznamy, tak Dró¿d¿ w swej grze w koœci chce docieraæ

do Ÿróde³ jêzyka bez s³ów. Tak wiele œwiadectw zginê³o i zostaliœmy zdani wy³¹cznie na koœci.

Czego dziœ sztuka potrzebuje to – jak od dawna zreszt¹ – by daæ œwiadectwo jej pocz¹tkom. Praca

pocz¹tekoniec pokazuje tê ci¹g³oœæ od mglistych narodzin do dzisiejszego schy³ku. Ale – niekoniecznie

do œmierci, definitywnego zaniku. Bowiem po koñcu, umiejscowionym w p³ynnym czasie, mo¿e pojawiæ siê

pocz¹tek. Czy – i jak – siê pojawi, tego mo¿na by upatrywaæ jedynie w „myœleniu profetycznym”, którego

wszak¿e Dró¿d¿ nie reprezentuje. W tym horyzoncie przysz³oœci Tadeusz S³awek rozwa¿a tylko jego dzie³o jako

przyrzeczenie. I konkluduje – „Tak¹ utopiê zawdziêczamy Artyœcie: przysz³oœæ nie jest (chocia¿ to, co zwiemy

przysz³oœci¹ to najczêœciej powtórzone teraz), przysz³oœæ idzie (a zatem jest obca, nieznana, lekcewa¿y nasze

prawa, a jednak w³aœnie dlatego musimy i chcemy j¹ przyj¹æ, jako obc¹ i nieznan¹ w³aœnie)”.

Wies³aw Borowski listopad 2012 roku
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Dró¿d¿

Napisaæs³owoDró¿d¿,staranniejewymówiæ;wpatrzeæ,ws³uchaæsiêwnie;uczyniætowszystko

znamys³em–toju¿jakbywkroczyæwrejonypoezjikonkretnej.

Cipomiêdzynami,którzymieliokazjêspotykaæsiêzDró¿d¿em,rozmawiaæztymartyst¹-poet¹,wspó³dzia³aæ

znimnadprzygotowywaniemjegorealizacji,wystaw,publikacji,konwersacji,ciznas,którzybywaliuniego

wkolejnychdomachweWroc³awiu,wjegorodzinnymS³awkowie,wkraczaliwœwiatpoezjiukonkretnionej,

ucieleœnionejwjegope³nymcierpienia¿yciu,pe³nymte¿pogody,dowcipu,inteligencji,wiecznego

zaciekawienia,sta³oœci,zawadiackiegohumoru.By³ytoregionyinspiracji.Iwzruszenia.

Dró¿d¿tworzy³œwiat–myœliis³ów,tak¿eemocjiiwiêzi.Sygna³amip³yn¹cymiztegoœwiatas¹tworzone

przezeñkonceptyiichrealizacje.Znaczeniategoœwiata–wrazztemperatur¹komunikacjiztymniezwyk³ym

cz³owiekiem–przekazaæwinniciznas,którymprzydarza³ysiêokazjepobywaniawnim.

Toju¿kolejnaprezentacjadokonaniaDró¿d¿awGaleriiMuzalewska,poprzednia:Stanis³awDró¿d¿.Jêzyk

togramia³amiejscew2007roku.HannaMuzalewskapozostawa³aprzezlatparêwbliskimkontakcie

iwspó³dzia³aniuzartyst¹,obecniekontynuujewspó³pracêwokó³jegodokonaniazAnn¹Dró¿d¿.Tak¿e

wGaleriiMuzalewskamia³omiejsce(1lutego2007roku)wykonanieprzezTadeuszaS³awka(tekst,g³os)

iBogdanaMizerskiego(muzyka,kontrabas)Esejunag³osikontrabasopatrzonegotytu³em:Przed-teo,

za-logia.Stanis³awaDró¿d¿ateologiaprzyimków.TadeuszS³awektonajbardziejwnikliwykomentatordzie³a

Dró¿d¿a.Inn¹osob¹,którawieleuczyni³adlaposzerzeniaipog³êbieniaznajomoœcidokonaniaDró¿d¿ajest

zwi¹zanazGaleri¹Muzalewskaartystka(zajmuj¹casiêtak¿eprac¹nadtwórczoœci¹innychartystów)

Ma³gorzataDawidekGryglicka.NajwiêcejdlauobecnianiapracyDró¿d¿aprzezdziesiêcioleciauczyni³

Wies³awBorowskiwkierowanejprzezeñGaleriiFoksalwWarszawie.Tammia³ate¿miejsceprezentacja

najszerzejwœwiecieznanegodzie³aDró¿d¿aMiêdzy.

Awniniejszymdrukuznalaz³siêtekstnapisanyspecjalnieprzezWies³awaBorowskiegodopoznañskiej

wystawyStanis³awDró¿d¿.Czas|Miêdzy.

JaromirJedliñskijesieñ2012roku

Stanis³aw Dró¿d¿ (1939-2009) by³ artyst¹,

poet¹ konkretnym zwi¹zanym z Wroc³awiem

i z rodzinnym S³awkowem; artystycznie

najmocniej powi¹zany by³ z Galeri¹ Foksal w

Warszawie. Tam prezentowa³ swoje

najwa¿niejsze realizacje w dziedzinie

tworzenia, jak to okreœla³, „pojêciokszta³tów”.

By³y to zrealizowane w formie wizualnej

i przestrzennej koncepty – jêzykowe, czêsto

z pos³u¿eniem siê cyframi i liczbami, znakami,

symbolami, a tak¿e grami; to nadawanie

kszta³tu pojêciom, albo unaocznianie gry.

Najbardziej znan¹ w œwiecie realizacjê artysty

stanowi rozmieszczenie w przestrzeni Galerii

Foksal s³owa „miêdzy” (1977). W 2003 roku

realizacja Alea iacta est wype³ni³a Pawilon

Polski w ramach 50. Biennale w Wenecji.

W roku 2007 w Galerii Muzalewska w Poznaniu

prezentowana by³a przygotowana przez artystê

specjalnie do jej przestrzeni wystawa Jêzyk

to gra. Dzie³a Dró¿d¿a znajduj¹ siê w licznych

zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych

w Polsce (równie¿ w otwartej przestrzeni

publicznej) oraz w œwiecie.

„pocz¹tek”,„koniec”

„Integralnie,integralnieijeszczerazintegralnie”–mówi³oswoimtworzeniupoezjikonkretnejStanis³aw

Dró¿d¿wrozmowiezMa³gorzat¹DawidekGryglick¹.

Dwas³owazosta³ywjegozapisiepowi¹zanewjednopocz¹tekoniec,októrymju¿takwielenapisano.

Wi¹¿¹cajelitera(„k”)niejakowdwójnasóbpe³niswoj¹funkcjêipotêgujetênierozerwalnoœæ–paradoksalnie

przezwyeliminowaniebliŸniaczejliteryzes³owa.Którego?Niewiemy,czyjesttoostatnialiterapierwszego

s³owa,czypierwsza–drugiego.Niejestto¿artjêzykowyleczprzemyœlanyzabieg,którywtejpracyzaburza

zarównopierwszeñstwo,hierarchiê,jakikolejnoœæs³ów.TapracaDró¿d¿a(atak¿ewieleinnych)–jakmówi

namTadeuszS³awek–„jestdociekaniemwieczniewymykaj¹cegosiêprzedmiotu,przedmiotubezpocz¹tku

ikoñca”.Przedmiot,zdaniemS³awka–autora,którydocieradoesencjipoezjikonkretnejDró¿d¿a–niemo¿e

zaistnieæbezuprzedniego„zarysowaniaokolicy,wktórejbêdziemóg³onsiêpojawiæ.Przedmiotwkracza

zawszewjakieœnadipod,wjakieœbliskoidaleko,jakieœtuitam”.Bowiem„przyimek,przys³ówek,zaimek

poprzedzaj¹rzeczownik”.Cytujês³owaTadeuszaS³awkaopracyDró¿d¿awprzekonaniu,¿eniewieleju¿

ponadtozosta³odododania.Wnioskujêwiêc,¿ewposzukiwaniunajg³êbszychŸróde³ludzkiegojêzykanie

wystarczynadanieimionrzeczom.Taodwiecznazdobyczcz³owieka(czyte¿sk¹dœnadanamupotrzeba

izdolnoœæ),jak¹jestnazywanierzeczy,by³aijestkluczowawporozumiewaniusiêpodobnychnamistot.

Wdalszymrozwojujêzyk,tocudownenarzêdzieumo¿liwiaj¹cewspó³¿ycieludzi,dotkniêtyzosta³,zw³aszcza

wnaszymczasie,degeneracj¹omnipotentnejkomunikacji.Ju¿WalterBenjamin,dostrzegaj¹ctozagro¿enie,

sytuuje„jêzyknazywaj¹cy”jaknajdalejod„upad³egopragmatyzmu,odbezmiejscowegoos¹dzania”,ajak

najbli¿ej„samejaktywnoœcinazywania,któraprzywracarzeczomhonorimionw³asnych”.Mimo„degeneracji

jêzykawogóle”,dostrzegawnim„iskrênadziei,któraprzetrwa³atylkowpoezjijakonajdoskonalszej,

ocala³ejformienadawaniaimion”.

Leczwpoezjikonkretnejpojawiasiêprzy-imek;ikiedysiêpojawia,niechodziju¿jedynieonadanierzeczom

imienia.Przyimekokreœlapole,wktórymodnajdujesiêprzedmiotiwchodziwzwi¹zkizinnymi

przedmiotami,zwi¹zkidecyduj¹ceojegozaistnieniu.Przedmiotjestzawsze„zwi¹zany”–definiujeTadeusz

S³awek.Dró¿d¿anietyleinteresuje„przedmiotnazwany”,czy„nazywaj¹cyjêzyk”,cow³aœnieowozwi¹zanie,

w³aœciwoœæjêzyka,któregoniedajesiêsprowadziæwy³¹czniedofunkcjiutylitarnychaniprzekszta³ciæ

wnarzêdziew³adzynadrzeczami.

Dlategostarasiêondocieraædog³êbokoukrytychpotencja³ówjêzyka,dojegonajprostszychformi

rudymentarnychœladów.Dlategosamrezygnujeztakiejrolipoety,którapozwalaprzedewszystkimnad

jêzykiempanowaæiwoliporuszaæsiênaniepewnymizmiennymgruncie,naktórymprzedmiot(wrazzjego

imieniem)rodzisiêaleprzemija,wymykasiê,anawetgubi.

Dró¿d¿starasiêuchwyciæukrytestosunkiwobrêbiejêzyka,dziêkiczemumo¿eonbyælepiejzrozumiany.

Rozbijanaprzyk³adwprzestrzeni(galerii)s³owomiêdzy,daj¹cjednakprzebywaj¹cemutamwidzowi

enigmatyczn¹aleskuteczn¹wskazówkê,jakmo¿eonzpowrotempozbieraæjegoelementy(litery)

idoœwiadczyæ,choæbynamoment,niezbywalnejobecnoœcisamegosiebiewtym„miêdzy”,aprzezto

zrozumieæwpe³niuniwersalneznaczenies³owa.Wpotocznymjêzykutos³owojestwielofunkcyjne,

awtejkonkretnejsytuacjiujawni³oswojajednoœæinieznan¹dot¹dpoetykê.

JêzykwtworzeniupoezjikonkretnejDró¿d¿ajestczasemgr¹ale,jakmówi,„gr¹,wktórejniema¿artów…,

torosyjskaruletka”.

Wgrze,takiejnaprzyk³adjakAleaiactaestmo¿enawetznikn¹æs³owo,atak¿emog¹byæodrzucone

wszystkieregu³y.Grawkoœci(którepodobnoswójkszta³twywodz¹zkrêgos³upazwierz¹t,aidodziœs¹
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wytwarzanezkoœcis³oniowej)siêgapocz¹tkówrelacjimiêdzyludzkich.Wtejgrzejesteœmyju¿jakbypoza

jêzykiem,conajwy¿ejgdzieœujegozatartychŸróde³.Tak,jakwarcheologiiposzukujesiêœladów

przedmiotówi¿ycia,któregodokoñcanigdyniepoznamy,takDró¿d¿wswejgrzewkoœcichcedocieraæ

doŸróde³jêzykabezs³ów.Takwieleœwiadectwzginê³oizostaliœmyzdaniwy³¹cznienakoœci.

Czegodziœsztukapotrzebujeto–jakoddawnazreszt¹–bydaæœwiadectwojejpocz¹tkom.Praca

pocz¹tekoniecpokazujetêci¹g³oœæodmglistychnarodzindodzisiejszegoschy³ku.Ale–niekoniecznie

doœmierci,definitywnegozaniku.Bowiempokoñcu,umiejscowionymwp³ynnymczasie,mo¿epojawiæsiê

pocz¹tek.Czy–ijak–siêpojawi,tegomo¿nabyupatrywaæjedyniew„myœleniuprofetycznym”,którego

wszak¿eDró¿d¿niereprezentuje.Wtymhoryzoncieprzysz³oœciTadeuszS³awekrozwa¿atylkojegodzie³ojako

przyrzeczenie.Ikonkluduje–„Tak¹utopiêzawdziêczamyArtyœcie:przysz³oœæniejest(chocia¿to,cozwiemy

przysz³oœci¹tonajczêœciejpowtórzoneteraz),przysz³oœæidzie(azatemjestobca,nieznana,lekcewa¿ynasze

prawa,ajednakw³aœniedlategomusimyichcemyj¹przyj¹æ,jakoobc¹inieznan¹w³aœnie)”.

Wies³awBorowskilistopad2012roku

Stanis³aw Dró¿d¿ w przestrzeni wystawy
Zegary. Poza konkretem,
Zak³ad nad Fos¹, Wroc³aw, 8 maja 1981 roku,
fotografia z archiwum rodzinnego artysty



Rodzicom

Na pocz¹tku jest koniec

z³owieni w – œmierci – ¿ycia sieæ

zaciskaj¹c¹ pêtlê czasu, przez niebyt rzucanym

bumerangiem bytu, przybywaniem ubywania

wracamy tam, gdzie nigdy nie byliœmy

bêd¹c, gdy nas nie by³o, ¿yjemy

œmierci¹, umieramy ¿yciem, nie znaj¹c

czasu; z kogoœ – swej – w coœ przemiany

– nie byæ maj¹cy, ju¿ maj¹cy nie byæ

Stanis³aw Dró¿d¿


