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Ż a l e   M a t k i   B o ż e j   B o l e s n e j

Obrazy Stanisława Imienińskiego wyrosły z wnętrza misterium powstałego na moty-
wach „Lamentu Świętokrzyskiego”. Przedstawienia obejrzanego, przeżytego, przemyśla-
nego. Obejrzanego we wnętrzach wielu kościołów. Przeżytego wraz ze zmieniającą się 
publicznością o niezmiennym wszak stopniu jej zaangażowania w odbiór spektaklu i inten-
sywności gry Anity Pawlak-Zygmy. Przemyślanego przez artystę pełnego wiary. Artystę 
przez życie doświadczonego. „Żale Matki Bolesnej” towarzyszyły i towarzyszą spekta-
klowi. Stanowią swoiste podsumowanie prezentacji scenicznej, pozwalają wyzwolonym 
w spektaklu emocjom dłużej trwać. Stanowią jednak cykl całkowicie spójny, integralny, 
zamknięty. A każdy obraz opowiada odrębną historię.

W przeciwieństwie jednak do misterium, cykl Imienińskiego w postaci Chrystusa zy-
skał głównego bohatera. Jego Matka obecna jest na czterech spośród dziesięciu płócien. 
Nad pozostałymi rozciąga swą łagodną, duchową opiekę. Dzięki temu zabiegowi kompo-
zycja malarska wchodzi w dialog ze spektaklem, radomszczański artysta bowiem pozwolił 
przemówić Jezusowi jego własnym, równie bolesnym, głosem.

Niezwykle intrygujące w „Żalach Matki Bożej Bolesnej” Imienińskiego jest rozwibro-
wane tło. Zazwyczaj ciemne, intensywne barwy, nakładane nerwowymi pociągnięciami szpa-
chli, pozostawiają niewiele miejsca na oddech. Kolejne kolory, tony, smugi przenikają się  



w sposób nieprzewidywalny, by ukazać to, co najcenniejsze w malarstwie radomszczańskie-
go artysty – światło nieomal mistyczne. I to właśnie ono otwiera przestrzeń dla wiary.

Obraz rozpoczynający cykl (Przepowiednia Symeona) wyznacza miejsce, w którym od-
bywać się będzie dramat Chrystusa, jego Matki, chrześcijaństwa, ludzkości... Dzieciątko Je-
zus, spowite w biel, trzymają między sobą, odwrócone tyłem do patrzącego, postacie Marii  
i Józefa. Noszą mozaikowe, biało-czerwone szaty. Rodzice kierują dziecko ku przeznacze-
niu. Ponad dzieciątkiem wznosi się intensywnie karminowa góra z widniejącym na jej szczy-
cie czerwonym krzyżem. Odchodzi od nich ognisty blask. To przestrzeń, rozpięta między 
narodzinami a śmiercią, między niewinnością a cierpieniem, między radością a bólem. Prze-
strzeń „między”, zamykająca w sobie początek i koniec. Ziemskiego życia Chrystusa i każ- 
dego z nas. Zastosowane przez malarza zintensyfikowane środki wyrazu (symbole, barwy, 
wymieszanie czasów) trafiają bezpośrednio do podświadomości odbiorcy, analiza na po-
ziomie świadomości może nastąpić dopiero po wyciszeniu i nabraniu dystansu. 

Matka Boża spotyka Jezusa na drodze krzyżowej. Chrystusowa droga na Golgotę jest nie-
zwykle krwawa. Akcentuje to mocna czerwień niespokojnego tła – płonącego świata. Bóg 
jest „uobecniony” na obrazie w symbolu krzyża. Niemniej czarna postać pierwszego planu 
w takim samym stopniu może należeć do Marii, jak i do Jezusa. Najważniejsze jest samo 
spotkanie, wyczuwalne spotkanie człowieka z krzyżem, przed którym nie ma ucieczki.

Chrystus od zawsze skupiał na sobie uwagę ludzi. Jego czarna, cierpiąca twarz człowie-
ka myślącego odrywa się od drzewca. Krzyż jest tutaj przeszłością, zamkniętą historią ludz-
kiej drogi Syna Bożego. Przed nim tysiące lat obecności wśród ludzi. I to ku nim wyrywa 
się konający Jezus. W teraźniejszości stale obecny.

W ostatniej chwili umierający Chrystus znajduje w sobie jeszcze tyle siły, by pogrążyć 
się w lamencie nad światem. Ukośnie zawieszony w czarnej przestrzeni krzyż, w zimnym 
odcieniu zieleni Veronese`a, z którego ciężko zwisa ciało Chrystusa. Jego smutek skoncen-
trowany został w detalach ust i nosa. Smutek przeogromny. Chciał zbawić świat, a XX wiek 
okazał się czasem najbardziej okrutnym w historii ludzkości.

Matka Boża pod krzyżem. Biała, kobieca postać leży rozciągnięta u stóp krzyża. Bez 
twarzy i bez czucia. Osłabiona do granic wytrzymałości drogą męki. W głębi wisi, na lilio-
wym krzyżu, bezwładne ciało Syna. Tło stanowią fiolety o różnym stopniu nasycenia. Trzy 
najbardziej czytelne kolory żałoby (biel, fiolet, czerń) intensyfikują doznania.

Rozmowa duszy z Matką Boską. Rozprysk bieli na gęstym, czarnym tle. W prześwitach 
delikatne sieny. Wybuch emocji, nad którymi nie sposób zapanować. To, co najistotniejsze, 
nie może być widoczne dla oczu. 

Cała gama szarości z czarnym krzyżem ujętym centralnie. Chrystus został już z niego 
zdjęty. Drzewo krzyża opiera się o dwa inne (krzyże, drzewa, wstęgi...?), łączące się w dole 
w czytelny znak zwycięstwa. „V” ciągnie niejako w górę krzyż, ponad linię niepokojąco 
czarnego horyzontu. Zwycięstwo Chrystusa jest nie tylko okupione boleścią, ale i współ-
cześnie bolesne samo w sobie. 



Złożenie ciała Jezusa do grobu. Ciemność groty rozświetla biel kokonu. Szara czaszka 
umarłego wystaje spoza zwojów materii niczym w projektach witrażowych Wyspiańskiego. 
Biel unosi się ku górze. Zawisa w przestrzeni. Pośrodku linia dzieli kokon na dwie części. 
Narodziny już się rozpoczęły. Narodziny chrześcijaństwa i Kościoła. Jezus urodził się po to, 
by umrzeć i po to, by dać nowe życie. 

Imieniński potrafi malować dusze wstępujące do nieba. Pamięci zmarłego brata po-
święcony został chyba najbardziej symboliczny obraz (Ty tu, a Twoja dusza tam) w dorobku 
artysty. Skrócony o jedno ramię krzyż przybrał kształt litery „T”. Nad nim unosi się koło.  
Z jego wnętrza wydobywa się jasność o niezwykłej intensywności. Jej promienie rozświe-
tlają krzyż, a potem cały obraz, intensyfikując się w jego dole. Dusza, oderwana od cierpień 
ziemskiego krzyża, unosi się do nieba. Albo inaczej: dopiero w chwili śmierci osiągamy 
pełnię człowieczeństwa.

Inaczej artysta przedstawił duszę żony (Teraz jesteś aniołem, Ireno). Przybrała ona postać 
anioła – gołębicy, mocno odciskającego się na tle zawirowanej, czerwono-niebieskiej fak-
tury nieba. Niewinność, wznosząca się ponad okrutną rzeczywistość. I stale wyczuwalna 
obecność tych, których ukochaliśmy ponad ludzką miarę.

      Beata Anna Symołon



Jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych 2007 roku w powiecie radomszczań-
skim był projekt „Żale Matki Bożej Bolesnej”, przygotowany przez Muzeum Regionalne  
i Miejski Dom Kultury w Radomsku oraz lokalnych artystów. 

W misterium według poezji staropolskiej i dawnych pieśni wielkopostnych, wyreżyse-
rowanym przez Szczepana Szczykno, główną rolę zagrała Anita Pawlak-Zygma (dyrektor 
MDK). Aktorce towarzyszył chór pod kierunkiem Wioletty i Pawła Ojrzyńskich. Sceno-
grafię przygotowali Michał Zaskórski (Teatr „Animagia” z Żytna) oraz Joanna Sroczyńska, 
plastyk radomszczańskiego MDK. 

Prezentowane w Wielkim Poście 2007 roku w siedmiu świątyniach Radomska i okolic 
oraz w auli Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze misterium obejrzało ponad 2,5 tys. osób. 
Ponadto spektakl był pokazany w kościele pw. Św. Mikołaja w Wilkowiecku, Muzeum Ar-
cheologicznym i Etnograficznym w Łodzi oraz w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Czę-
stochowie – w ramach V Dni Kultury Chrześcijańskiej. 

Członkowie Radomszczańskiego Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterlof-
fa towarzyszyli aktorom i udokumentowali to niezwykłe wydarzenie, a swoje fotografie za-
prezentowali na wystawie „Siedem Mieczy Boleści Matki Bożej” w Muzeum Regionalnym. 

W Wielkim Poście 2008 roku projekt został wznowiony, obejmując swoim zasięgiem 
nie tylko powiat radomszczański, ale także Wieluń, Bełchatów i Częstochowę. Jego waż-
nym elementem jest wystawa malarstwa Stanisława Imienińskiego, inspirowana misterium. 
Pomysł namalowania cyklu „Żale Matki Bożej Bolesnej” powstał po spektaklu, wystawio-
nym rok wcześniej w łódzkim muzeum. Przez kilka tygodni byłem świadkiem niezwykle 
emocjonalnej, twórczej, pełnej artystycznych uniesień pracy Mistrza Imienińskiego. Była to 
wielka walka artysty – walka z samym sobą, materią, tematem, wspomnieniami, tęsknotami 
i nieubłaganie mijającym czasem. Powstały obrazy niezwykłe, ukazujące inne – mniej znane 
– oblicze radomszczańskiego artysty. 

Dziękuję, Stanisławie. Dziękuję też wszystkim Aniołom Stróżom za pomoc w realizacji 
naszego projektu. 

Krzysztof Zygma
Dyrektor Muzeum Regionalnego 

w Radomsku 
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Jestem człowiekiem głęboko wierzącym. Opatrzność Boża dała mi duszę artysty i kie-
ruje nią. Uważam jednak, że sprawy boskie są zbyt poważne, bym mógł mierzyć się z nimi 
pędzlem na płótnie. Nie uprawiam więc malarstwa sakralnego, choć rozważaniu tajemnic 
życia Świętej Rodziny poświęciłem wiele czasu. 

Gra aktorska Anity Pawlak-Zygmy w misterium „Żale Matki Bożej Bolesnej” zainspiro-
wała mnie do podjęcia próby pokazania niewyobrażalnego cierpienia Matki Chrystusa. 

Świat pozostał jednak podły i nadal swoimi zbrodniami przybija do krzyża Boga Zba-
wiciela, a z Nim – Serce Jego Matki. Moimi obrazami chcę prosić cierpiącego Jezusa  
o przebaczenie nam naszych win – przyczyny Jego męki. Oglądających zaś – o wybaczenie 
niedoskonałości. Było to dla mnie naprawdę bardzo trudne zadanie… 

            Stanisław Imieniński





Organizatorzy wystawy, której towarzyszy niniejszy katalog  
dziękują Wójtowi gminy Wielgomłyny za finansowe wsparcie.
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