
Czarne kruki

Rysunki, grafiki i pastele Janusza Trzebiatowskiego

Kruki - mają wieloznaczne konotacje oraz znaczenia symboliczne lub metaforyczne. Za "białym 
krukiem" kryje się coś wyjątkowego i rzadkiego, mało spotykanego lub istniejącego albo wydanego 
w niewielkiej ilości egzemplarzy. Artyście malarzowi lub krytykowi sztuki "czarne kruki" kojarzą 
się natychmiast ze słynnym obrazem Vincenta van Gogha "Czarne kruki nad łanem zboża". To było 
ostatnie płótno targanego szaleństwem artysty. Malując go, strzelił  do siebie z pistoletu. Jeszcze 
trochę żył, ale rana okazała się miażdżąca i śmiertelna...

Rysunki,  grafiki  i  pastele  Janusza  Trzebiatowskiego  z  cyklu  "Ptaki"  kojarzą  mi  się  właśnie  z 
nadlatującymi  nad łan zboża  krukami,  ale  ich  forma jest  bardziej  zbliżona do dynamicznego i 
agresywnego  znaku,  ideogramu,  abstrakcyjnej  plamy,  czarnego  proporca.  Rysunki  i  grafiki 
Trzebiatowskiego rozegrane są  w czerni i  bieli,  natomiast pastele w antagonistycznych barwach 
czerni,  czerwieni,  brązu,  ugru,  zieleni,  błękitu  czy granatu.  Ostre  formy ptaków zderzają  się  z 
różnego  typu  tłem,  powietrzem,  przestrzenią,  raz  bardziej  gęstą,  nasyconą  i  kolorową,  a  raz 
rozrzedzoną,  siną,  ciemnobrunatną  a nawet czysto czerwoną.  Cały dramat tych efemerycznych i 
ekspresyjnych prac dzieje się w zderzeniu rozwichrzonej i ostrej formy ptaka z pulsującym, czasami 
ciemnym, a czasami twardym lub kolorowym otoczeniem.

Obserwując od lat twórczość malarską Janusza Trzebiatowskiego pozwolę sobie zauważyć, że cykl 
"Ptaków" sumuje jakby jego doświadczenia i poszukiwania, ba nawet podejmuje pewne ryzykowne 
eksperymenty.  Trzebiatowski  decyduje  się  na  eksploatację  jednego motywu i  odnajduje  w tym 
możliwość piętrzących się permutacji. Daje mu to autentyczną, artystyczną wolność i swobodę, co 
wykorzystuje na kolejne i dalsze warianty ujmowania niby podobnej formy, ale dającej zaskakującą 
różnorodność, a zarazem jednorodność. Lapidarna forma czarnych sylwetek ptaków w rysunkach i 
grafikach Trzebiatowskiego przypomina kaligraficzny ideogram, wyzwala lekkość i ruch, ostrość i 
migotliwość, co pasuje jak ulał do natury ptasiej, jak również do sposobu pojawiania się w naszych 
przyziemnych obserwacjach.

Ptaki są symbolami wolności, swobody, wysokiego lotu, ale czarne kruki są zwiastunami grozy, 
żałoby i nieszczęścia. Trzebiatowskiego ogarnęła ptasia obsesja, ale nareszcie, jak mi się wydaje, 
odnalazł pełne zastosowanie dla swojego aluzyjnego języka plastycznego, w którym abstrakcyjna 
rozgrywka organicznych, obłych form zawsze sugeruje coś jednak innego, odsyła nas do innego, 
wewnętrznego świata, w jaki uwikłane jest nasze ciało. Kiedyś Trzebiatowski starał się podążać ku 
tajemnicom mrocznej metafizyki,  ale też  ku źródłom energii,  które są  pierwotnym impulsem w 
naturze człowieka. Swoistymi wariacjami i etiudami na temat ptaków dotarł do syntezy potęgującej 
maksymalnie wyraz i ekspresję przy jakże dość świadomie samoograniczonych środkach wyrazu. 
To się często nazywa trafnością i siłą, która zrodziła się z dojrzałości.

Draśnięcia szybko zarysowanych linii, wyraziste krawędzie zawiłych plam. Myślenie i kreowanie 
linearne oraz sylwetkowe i ten polot potrzebny do ukazania w locie lotnych ciał ptaków. Jest w tych 
motywach  rysunkowych  i  graficznych  coś  ze  sztuki  japońskich  mistrzów,  którzy  więcej  czasu 
spędzają  na  medytacji  i  koncentracji  po to,  aby później,  korzystając z  wypracowanej  w czasie 
kondensacji,  szybko,  pewnym  ruchem,  czasami  spazmatycznie,  błyskawicznym  gestem  pędzla 
uchwycić  i  wyrazić  dynamikę  lotu ptaka, kołysanie się  gałęzi,  zapach kwiatu, czy zwinne ciało 
prężącego się tygrysa albo nerwową czujność rozglądającej się małpy...



W  swoich  ptaszęcych  pastelach  Janusz  Trzebiatowski  jest  bardziej  wizjonerem  niż  łowcą 
spostrzeżeń.  Pastele  są  gęstsze,  kolorowe,  sylwetki  ptaków przypominają  czasami  fantastyczne 
stwory,  które  rozszerzonymi  z  podziwu oczami  obserwujemy w chmurach.  Mam skojarzenia  z 
apokaliptycznymi  smokami,  hydrami,  bestiami,  ale  również  z  płomieniami  nabrzmiałych, 
erotycznych języków, kiedy czułe i organiczne fałdy oddychają "ustami swojej płci" - jak w swoich 
drastycznych  lirykach  określał  to  Rafał  Wojaczek.  Jednak,  wydaje  mi  się,  że  jeden  z 
najpiękniejszych wierszy o ptakach napisał Artur Rimbaud. Mam tu na myśli wiersz p.t. "Kruki", 
którego fragmenty pasują do Trzebiatowskiego popisów elokwencji plastycznej. Rimbaud zaczyna 
swój utwór tak (cytuję z pamięci): "Gdy szron osrebrzy nasze łany / kiedy zapadłe senne sioła / na 
Anioł Pański dzwon zawoła / nad zmarłym światem rozbujany / Niech z Twoich niebios Panie Boże 
/  spłynie  k  nam drogich  kruków morze  /  (...)  Na  polach  kraju  gdzie  się  pleni  /  wczorajszych 
zmarłych grób przy grobie / kołujcie w smutnej swej żałobie / by człowiek baczył o jesieni / Twój 
krzyk żałobny ty nasz ptaku / niech nas przy wiecznym skupia znaku".

Czarne  ptaki  rysowane  przez  Janusza  Trzebiatowskiego  są  także  dla  nas  jakimś  nie  od  razu 
odgadnionym znakiem...
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