
KATEDRA TRZEBIATOWSKIEGO
Cykl Katedra Janusza Trzebiatowskiego, zapoczątkowany w 2017 
roku, ma swoją genezę w pobycie artysty w Armenii na początku 
lat 90. Obecnie składa się z ponad czterdziestu prac, które nie 
tworzą jednolitego zbioru. Zastosowanie zróżnicowanych środ-
ków formalnych oraz wieloaspektowe ujęcie tematu sprawia, że 
można wydzielić kilka grup obrazów, a każda z nich otwiera 
nowe pole interpretacji. W obrębie cyklu możemy wyróżnić kilka 
powtarzających się form, pełniących funkcję znaków, które skła-
dają się na język wypowiedzi artystycznej. Są to między innymi: 
budowle sakralne, chaczkary, dwuskrzydłowe wrota, maswerki, 
okna zwieńczone półokrągłym łukiem, ostrołuki, sklepienia, 
szczyty dachów, sztandary, wieże. Artysta najczęściej umieszcza 
jedną z tych form na jednolitym tle. Stosując oszczędne środki for-
malne nierzadko zbliża się do abstrakcji geometrycznej. Dopiero 
bliższa obserwacja danego przedstawienia ujawnia jego wizualne 
podobieństwo z fragmentami architektonicznymi – na przykład 
z półokrągłymi łukami okien. Utrzymane w ograniczonej kolo-
rystyce obrazy (dominuje czerń, biel, błękit, zieleń) są surowymi 
formalnie ujęciami tematu. Szczególnie ważną rolę odgrywa w 
nich biel. Artysta świadomie rezygnuje z nakładania białej farby 
olejnej na płótno, wykorzystując barwę podłoża. Obok tak kon-
struowanych przedstawień pojawiają się także prace, w których 
płasko kładziony kolor sąsiaduje z dekoracyjnie potraktowaną 
powierzchnią płótna, uzyskiwaną między innymi za pomocą 
techniki impastu. W tych obrazach przebija się charakterystyczny 
dla Janusza Trzebiatowskiego styl wypracowany w malarstwie. 
Jest on także widoczny w sposobie formowania koloru, który 
przechodzi od ciemnych tonów umieszczanych na krawędziach 
ku jasnemu centrum. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy wra-
żenie wewnętrznego rozświetlania się malowanego obiektu. Taki 
wachlarz zastosowanych środków formalnych, który akcentuje i 
skupia uwagę widza na centralnie umieszczonym przedmiocie, 
wytwarza przestrzeń sprzyjającą refleksji nad istotą malarstwa i 
dopowiadaniu historii znajdujących się poza płótnem obrazu.   

Za wybranymi i namalowanymi przez artystę motywami 
kryją się odniesienia do historii sztuki, filozofii, czy religii,  
w tym wypadku pojmowanej jako uniwersalne doświadczenie 
duchowe. I tak tytuł cyklu oraz wybrane z niego obrazy, ukazujące 

na przykład okna zakończone ostrym łukiem, maswerki czy frag-
ment przetworzonego sklepienia palmowego, bezpośrednio koja-
rzą się z katedrą gotycką1, której poszczególne elementy architek-
toniczne kryją bogatą symbolikę. Sama budowla była symbolem 
Niebiańskiego Jeruzalem. Natomiast umiejscowione w zachod-
niej ścianie portale to „bramy raju” prowadzące w stronę ołtarza, 
czyli „ku niebu”. Była to droga wiodąca od świata świeckiego 
(profanum) do przestrzeni sacrum2. To jedynie kilka przykła-
dów z bogatej symboliki katedry. Jednak to co istotne, to prze-
konanie, że poprzez kontemplację wnętrza budowli możliwe było 
dotarcie do Absolutu. Zachwyt nad materią miał prowadzić do 
rozwoju duchowego. Ważnym elementem w procesie kontem-
placji było światło, nie tylko to przenikające przez okna witra-
żowe kościołów gotyckich, na co pozwalała ich konstrukcja, ale 
także to odbijające się od bogatego wyposażenia, wykonanego 
ze złota i kamieni szlachetnych3. Światło jako zjawisko fizyczne 
było utożsamiane z boskim światłem, którego zadaniem było 
także duchowe upiększanie wiernych4. W cyklu Katedra Janusz 
Trzebiatowski także eksploruje temat światła, w ujęciu symbolicz-
nym i formalnym.  W kontekście tej serii obrazów interesujące 
może być także wpisanie figury ludzkiej w rzut katedry gotyc-
kiej. Takie myślenie ma swoją genezę w dziele Witruwiusza5, 
który proporcje ludzkiego ciała przełożył na język architektury. 
Janusz Trzebiatowski natomiast dostrzega sylwetkę człowieka w 
bryle budowli sakralnej, potęgując to wrażenie poprzez użycie 
ciepłych ugrów. Człowiek jest tutaj miarą wszystkiego.  Ważną 
grupę obrazów tworzą przedstawienia monumentalnych chacz-
karów – kamiennych płyt wotywnych upamiętniających wyda-
rzenie lub osobę, charakterystycznych dla kultury ormiańskiej. 
Dosłowne znaczenie słowa „chaczkar” to „kamień – krzyż”. Ich 
powierzchnię zdobiono roślinnym ornamentem, który symbo-
lizował życie i zmartwychwstanie. Inny trop interpretacyjny to 
wątek biograficzny artysty i jego pobyt w Armenii. Zawarte w 
obrazach refleksje po pobycie tworzą miejsce pamięci osobistej 
artysty, co także ujawnia się w pracach inspirowanych sylwetką 
bazyliki w rodzinnych Chojnicach.
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