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Ziemio pachnąca chlebem
piastunko ognisk
na drugim brzegu nocy
arko
między księżycem
i słońcem
wpisana szeptem
w mroki i półmroki

ziemio staruszko
z siwej mgły warkoczem
u twoich stóp
wiatry posłuszne

deszcz wypłukuje
żale z twoich zmarszczek
rzekom powietrza tęsknotę
za niebem

          Maria Magdalena Pocgaj

I pójść dalej, aż rozwidni się duszy horyzont …



“Przyjmij to piękno, rozpięte w perspektywie, którego ogarnąć nie sposób ...”
(M.M. Pocgaj)

Nieoczekiwane głębie w wybranym kierunku

Analizując twórczość Antoniego Ruta, można by przywołać słowa Andre Gide: „Kiedy szukam w myśli co 
najbardziej w tym dziele podziwiam, znajduję  bezinteresowność”. S to zarazem dzieła „wolnego czasu i 
swobody ducha” (A.Gide). Przyjęcie przez Antoniego tradycyjnych konstrukcji formy za podstawę 
najogólniejszego uporządkowania obrazu ułatwia mu zbliżenie się do odosobnionych, tajemniczych miejsc, 
do szarego kamienia, zielonego czy suchego drzewa i tęczowej pogody, symbolu wiecznego piękna.

Po przemyśleniu jego fotografii, obrazów, inaczej patrzymy na wszystkich innych artystów i znajdujemy 
w nich to, czego nie mieli odwagi ukazać lub może sami nie rozumieli. Przy czym ta prześwietlająca ciała 
obrazów aparatura, w którą Rut wyposaża swych widzów, nie ogranicza się do problematyki stylu, inwencji, 
ekspresji, symboli, kondensacji czasu czy którejkolwiek innej dominanty, lecz funkcjonuje wszechstronnie.

Twórczość Ruta są syntezą konkretnej realności i uogólniającej tę przedmiotowość idei. Wyraża swoje 
przywiązanie do kraju, gdzie stał się artystą.

Posiada dar, dzięki któremu każda rzecz, której się tknie dźwięczy, promieniuje osobliwym czarem, 
melancholią i radosną tęsknotą.

Ze szczególną czułością i wynikającą może z tego emocjonalnego stosunku wirtuozerią, fotografuje i 
maluje wierzby. Wyczuwa się namiętne poszukiwanie szczerości, prostoty, egzotyki na polach, łąkach, 
pośród drzew i w lasach.

W ujęciach Natury zwraca uwagę na charakterystyczną cechę krajobrazu czy pojedynczego elementu, 
przedmiotu przyrody zbliżając się do metody czystego oddawania piękna, wydobywa je, podkreśla, 
upraszcza i odsłania w ten sposób nieoczekiwane głębie, ale zawsze w wybranym kierunku.

                                                                                                                                             Leszek  Lesiczka
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„Aby wypełnić ludzkie serce wystarczy walka prowadząca ku szczytom”
(A.Camus, Mit Syzyfa)

Ponad ciszą

W tym krajobrazie form zauważamy specyficzny świat, bogactwo zjawisk skalnych, różnorodność geolo-
giczną akcentowaną dla tej orogenezy charakterystycznymi jednostkami tektonicznymi i symbolicznymi 
liniami geomorfologicznymi. Interesujący jest dobór barw za pomocą których fotograf oddaje swoje górskie 
wrażenia.

W autorskim opisie Alp, podobnie jak u poetów tatrzańskich, góry są przede wszystkim białe, srebrne, 
szare, ołowiane, sine, błyszczą brylantowo i na zmianę czernieją objawiając zarazem najsubtelniej załamane 
odcienie barw pryzmatycznych. Antoni Rut zbliżając się do gór traktuje je jako temat główny, wręcz 
wyłączny. Pośród gór mnożą się u niego, na jego obrazach poetyckie epitety: szczyty niebotyczne, przepaści 
bezdenne, skały topione we mgle, w chmurach, wyłaniające się wierzchołki jak znad morza. Nie jest mu obca 
zasada błękitniejącej dali wywołująca na horyzontach niektórych zdjęć góry tak intensywnie zabarwione, że 
aż nierzeczywiste, określające daleką przestrzeń jako znak konwencjonalny. Także w rytmicznych 
kontrastach walorowych stwarza jednolity, dramatyczny nastrój całości.

To co każdy miłośnik piękna, zagorzały turysta pamięta wzrokiem i dotykiem Antoni Rut utrwalił „na 
papierze”. Dobywając surowy blask z samego kontrastu między pasmem czarnych, niekiedy szarych gór i 
biało  niebieskiego, oślepiającego wzrok nieba uzyskuje zadziwiające efekty. Wytwarza w ten sposób klimat 
grozy, a jednocześnie pewnej nostalgii, tęsknoty za tym światem, który go tak porwał i zauroczył.

Natomiast fotografie pewnego zbliżenia, pewnej bliskości ukazują zawężony kąt widzenia, patrzenia na 
wycinek zbocza, bez horyzontu i nieba, zanurzonego w „bieli” przesianej szarymi planami kamieni.

Antoni Rut nie kładzie nacisku na wydobywanie czy odsłanianie kontrastu materii, lecz na odkrywanie 
delikatnej, dyskretnej orkiestracji szarości, czerni, błękitu i bieli. Patrząc naturalistycznie bez zbędnych 
dopowiedzeń i ubarwień, dochodzi w pokazywaniu wycinka świata, widzianego jednak nieuchronnie pod 
kątem „nastroju”, do fantastycznych obrazów kosmologicznych opisanych wręcz metafizycznie.
Fotografia Antoniego Ruta jest łagodną arką przymierza między różnymi kierunkami oddająca w pełni tzw. 
„fotografię czystą”.
Góry stały się dla niego natchnieniem bliskim bardzo z ducha i formy. Górski powiew wygrywa na sercu 
Antoniego Ruta muzykę zmarszczek na śniegu i niebie. Śnieg to milczenie wokół kamieni, które są jego 
słowami. Góry natomiast ukazane są w wiecznej komunii z niebem, w ogniu fascynacji i w chmurze trwogi. 
Niekiedy słyszalny jest wiatr na grani.

                                                                                                                                                                  Leszek Lesiczka
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„Wniknąć w krajobraz i stać się cząstką piękna…”
(M.M. Pocgaj)

Odkrywana przestrzeń

Antoni jest zdumiewającym zjawiskiem na mapie współczesnej fotografii. Udaje mu się podążać własną 
drogą i stale modyfikować język fotograficznego przekazu.

Patrząc na jego obrazy, fotogramy zauważamy, że mamy do czynienia z czystą wyobraźnią 
pozwalającą udanie odtwarzać mechanizmy podświadomości, snu, kolejnych fal i impulsów rzeczywistości, 
zdumiewających wizji.

Każda sytuacja, pasemkowy pejzaż, wkomponowana linia graniczna pomiędzy podobnymi 
światami ubranymi jednak jakby przez dwóch różnych malarzy, każde zderzenie rozgrywa się w 
perspektywie dalekiego, pełnego tęsknoty śpiewu. Jest w tych barwnych zapisach geometrycznych pewna 
tajemnica, której rozwikłać nie można  tajemnica, która swoje korzenie ma być może w odległych dziejach 
Ziemi. W tej twórczości wszystko jest odkrywaniem i wszystko jest poszukiwaniem. Zarazem wszystko jest 
takie proste, a niektóre wątki tej twórczości zostały jeszcze wyostrzone i pogłębione. Obraz otwiera 
rzeczywistość poprzez plany malarskie, sytuacje liryczne. Wydaje się, że kluczem do tych zdarzeń 
fotograficznych jest znajomość świata przyrody, jego umiłowanie zderzone z wyobraźnią, przeżycie, które 
przekształca się we wzruszenie. Autor przekazuje nam prawdę o otaczającym nas świecie przyrody, o pięknie 
i prawdę o sobie, odbitą i zwielokrotnioną lirycznie w wielu obrazach. Przy tym imponuje szerokim spektrum 
tematyczno-malarskim, niepowtarzalnością poetyckiego widzenia i siłą artystycznego wyrazu.

W jednolitych, kunsztownie rozbudowanych i utrzymanych konsekwentnie do końca obrazach, 
zadziwia prostota i śmiałość zarazem w ukazywaniu poetyckich krajobrazów, tego, co ukryte, co najbardziej 
własne dla przyrody. Dzięki sile wyobraźni, poetyckiej maestrii jawią się nam przed oczyma zadziwiające 
tajemnicze linie, meandry, kolorowe pasy, układające się w słowa, zwrotki, liryczny język, w malarski utwór, 
w wiersz. Te fotografie kontaktują z nami. Przez to istnieje duchowa łączność między autorem, a jego 
odbiorcami. Fotografia Antoniego poza metaforą, ścisłością, operuje jeszcze barwnym obrazem i ma 
wszechstronniejsze możliwości dotarcia do człowieka poprzez emocje, poczucie piękna, aluzje.

Twórczość Antoniego, jego fotografowanie to wędrowanie ku oddalonemu horyzontowi przez 
trudny do rozpoznania krajobraz, to droga ku nieznanemu.

             Leszek Lesiczka
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