Cykl Osiem błogosławieństw to malarskie rozważania nad treścią i znaczeniem błogosławieństw z
Kazania na Górze (Mt 5,3-10). Cykl składa się z dwóch rodzajów malarskich przedstawień.
Właściwa jego część, nazwijmy ją Księgą, to współczesna a zarazem głęboko symboliczna i
osobista interpretacja. Każde z ośmiu błogosławieństw ilustruje osobny obraz, łączy je postać
Kobiety - tej samej w każdym przedstawieniu. Obrazy, malowane w technice olejnej, mają wymiary
60 x 120 cm.
Tę część uzupełnia drugi rodzaj obrazów, które odgrywają rolę podobną do miniatur w
średniowiecznym iluminatorstwie. Stanowią wprowadzenie do Księgi, zapowiedź jej treści.
Obrazy, które pełnią tę rolę, ukazują błogosławieństwa w powiązaniu z postacią św. Jadwigi
Śląskiej. Symbolika atrybutów, charakterystyczna dla obrazów sakralnych, wykorzystana została
do zbudowania współczesnej, autorskiej formy. Obrazy, także wykonane w technice olejnej, mają
wymiary 30 x 30 cm.
Obie części połączone są ze sobą zwornikiem, jakim jest przyjęta dla każdego błogosławieństwa
spójna kolorystyka obrazów z pierwszej i drugiej części cyklu.

część główna - KSIĘGA
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. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie

W symbolice pierwszego błogosławieństwa Kobieta obejmuje z miłością pustkę, brak, nic – zawieszona,
dzięki tej miłości, gdzieś między niebem a ziemią.
Dosłownie ujmując temat, źródłem szczęścia jest brak przywiązania do tego, co materialne i przemijające a
umiłowanie tego, co duchowe i wieczne. Ale w kolejnej warstwie przekazu brak materii, który przytula Kobieta,
rozszerza się do Braku wielowymiarowo pojmowanego jako strata, nieosiągnięcie, rozczarowanie. Jako
zaprzeczenie naszych pragnień i marzeń. Błogosławieństwem staje się wtedy stan głębokiego zrozumienia
tego, że wolność od pragnienia posiadania czegokolwiek (nie tylko wąsko pojmowanych dóbr materialnych,
ale też np. sukcesów albo obecności konkretnych ludzi w naszym życiu i związków z tymi ludźmi) prowadzi do
szczęścia niezależnego od świata zewnętrznego. Szczęścia uwolnionego od trybu przypuszczającego i
związanych z nim uwarunkowań – „byłbym szczęśliwy, gdyby…” Kiedy nie mamy niczego i nie mamy nawet
pragnień, żeby cokolwiek mieć, nie możemy niczego stracić. Uwalniając się od posiadania uwalniamy się
także od lęku przed stratą. Równocześnie uświadamiamy sobie, że strata nie pozbawia nas szczęścia,
przeciwnie – jest darem.
Dociera do nas to, co powiedział Edward Stachura:
Cokolwiek posiadasz
Cokolwiek posiadać będziesz
Wszystko utracisz
O czym przekonasz się
Wcześniej czy później
Raptem lub z wolna
Ale niekoniecznie boleśnie!
Bo utracić możesz wszystko całkowicie bezboleśnie!
Z cudowną wręcz radością!
Tak że olśni cię Oczywistość
Że wcale nie musiałeś i wcale nie musisz czegokolwiek posiadać.
Co posiadać i po co posiadać jeżeli wszystko jest dane:
Ciało jest dane, ziemia cała i wszystko co na ziemi żyjące...
Niebo całe i wszystko co na niebie żyjące...
Posiadać możesz tylko jedynie nieszczęście.
I to nieszczęście nieprawdziwe.
Bo dowiedz się że PRAWDZIWEGO nieszczęścia nie ma!
Prawdziwe jest szczęście
A szczęścia nie potrzeba posiadać...
Albowiem szczęściem się JEST!"
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. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni

Treść obrazu, opowieść, jaką niesie i przekaz emocjonalny zależy od sposobu, w jaki obraz jest oglądany i
czytany. Kiedy popatrzymy na obraz od góry widzimy światło opromieniające siedzącą Kobietę. Niebiański
charakter światła wyrażony jego barwą i intensywnością sugeruje szczęście, wręcz błogostan. Jednak kobieta
jest bardzo smutna. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie ukryta jest na samym dole obrazu. Z muru
podtrzymującego wnękę, w której siedzi kobieta, przeziera obraz dziecka z jego rozpaczliwym wołaniem.
Dziecko jest uwięzione a jego rączka napotyka na opór niewidzialnej bariery, która nie pozwala mu wydostać
się na wolność. Smutek, ból, cierpienie i zniewolenie istoty niewinnej i bezbronnej nie pozwala Kobiecie na
odrzucenie smutku. Byłoby ono równoznaczne z odrzuceniem współ-czucia a w konsekwencji z odrzuceniem
Człowieczeństwa. Ale byłoby także odrzuceniem współ-odpowiedzialności za zło tego świata:
Bosi na ulicach świata
Nadzy na ulicach świata
Głodni na ulicach świata
Moja wina
Zgroza i nie widać końca zgrozy
Zbrodnia i nie widać końca zbrodni
Wojna i nie widać końca wojny
Moja wina
Moja wina
Moja wina
Moja bardzo wielka wina!
(Edward Stachura)

Na samym końcu tej ścieżki interpretacyjnej pojawia się pełna afirmacja cierpienia, które nie wymaga już
żadnej transformacji w zakresie atrybutów (cierpienie jako etap przejściowy do szczęścia albo cierpienie jako
ofiara - cena szczęścia). Cierpienie staje się powodem szczęścia, błogosławionym darem, bez którego
szczęście byłoby nieosiągalne. Światło więc ostatecznie symbolizuje szczęście i błogosławieństwo, które jest
w nie wpisane.
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. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię

Słowo „cisi” w trzecim błogosławieństwie najczęściej wiązane jest z pokorą, skromnością, łagodnością – tym
wszystkim, co jest przeciwieństwem krzyku i autoreklamy. Obraz jednak pokazuje nieco inne spojrzenie na to
błogosławieństwo.
Centralną część obrazu zajmuje wielka piramida zbudowana z mnóstwa ustawionych w różny sposób biegów
schodów. Symbolika schodów sugeruje wspinanie się ku górze, pokonywanie przeszkód, dążenie do celu.
Ale schody ustawione w kształt piramidy odwołują się do wieży Babel – stanowiącej symbol pychy,
wywyższania się człowieka.
We współczesnym rozumieniu taka konstrukcja wizualizuje powszechne dążenie do pięcia się w górę na
drodze kariery, sukcesów, osiągnięć - w nieustającym i wyniszczającym człowieka wyścigu, którego skutkiem
jest destrukcja osobowości. Pomarańczowe, złowieszcze tło obrazu potęguje wrażenie zagrożenia, jakie
spotka osobę podążającą tą drogą.
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. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni

Poczucie sprawiedliwości jest głęboko zakorzenione w naturze człowieka. Naukowcy twierdzą, że jest to
cecha wrodzona mająca silny wpływ na nasze motywacje. Jeśli tak jest, samo poczucie sprawiedliwości i jego
pragnienie nie może kształtować drogi rozwoju człowieka, bo jest w niej od samego początku. Owo poczucie i
pragnienie mogą ukształtować drogę sprawiedliwości tylko w działaniu – w czynach i wyborach. W
dokonanych aktach, które wymagają odwagi. To chyba jedyne z błogosławieństw, które nie może zaistnieć
poza działaniem, jedynie w przestrzeni wnętrza człowieka, w obszarze jego duchowości. Odwagi w obronie
sprawiedliwości nie można doświadczyć inaczej, niż poprzez bezpośrednią konfrontację z sytuacją, która
działania lub wyboru wymaga.
Stąd kompozycja i symbolika obrazu jest dynamiczna, sytuacyjna. Na obrazie centralne miejsce zajmują
dwie postacie – agresor, symbolizowany przez zaciśniętą, wzniesioną do ciosu pięść i ofiara, przedstawiona
jako bezbronna, skulona postać prześladowanej dziewczyny. Postacie są dynamiczne – pięść za chwilę
uderzy, ofiara za chwilę przyjmie cios. W pozie dziewczyny jest rezygnacja i bezsilność. Nie broni się,
najwyraźniej sytuacja jest jej znana. Jednak cios nie nastąpi – pomiędzy nią a napastnikiem pojawiła się
szczelina, którą wypełnia światło. Stanowi tarczę ochronną oddzielającą dwa światy i dwa istnienia. Tarczę
broniącą prawo dziewczyny do bezpieczeństwa i godności.
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. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią

Symbolika chleba użyta w obrazie jest wielokulturowa, ponadczasowa, uniwersalna i bardzo głęboka. Mieści
w sobie wartości, które odnoszą się do podstaw egzystencji człowieka. Chleb jest symbolem pożywienia a
przez to symbolem życia jako takiego. Dzielenie się chlebem z ludźmi i ze zwierzętami w obrzędach
wywodzących się z rożnych kultur jest wyrazem poczucia jedności ze światem. Chleb jest też darem, który
otacza się szacunkiem i czcią.
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba….
Tęskno mi, Panie…
(C.K. Norwid, „Moja piosnka”)
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. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą
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. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi

8

. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich
należy królestwo niebieskie

MINIATURY
Drugi rodzaj obrazów, o charakterze miniatur, stanowi bezpośrednie odniesienie do postaci świętej Jadwigi
Śląskiej. Przedstawienie postaci odbiega jednak od powszechnie przyjętych i stosowanych w malarstwie
sakralnym wizerunków świętych, w których tematem jest wybrana cecha ukazana za pośrednictwem
atrybutu lub czytelna sytuacja odnosząca się do kluczowego w życiu świętego wydarzenia bądź czynu. Tutaj
tematem przewodnim pozostają nadal rozważania nad Ośmioma Błogosławieństwami. Święta Jadwiga
ukazana zostaje jako osoba, która doświadcza tych błogosławieństw. Ścieżka interpretacyjna życia świętej
w przedstawionym aspekcie jest dość swobodna. W niektórych obrazach wykorzystane zostały czytelne dla
świętej Jadwigi atrybuty (jak trzymana w rękach makieta kościoła albo buciki zawieszone na sznurze u pasa),
w innych pojawiają się odniesienia do życia świętej (jak postać zmarłego syna), w jeszcze innych
przedstawienia pokazują dosłownie lub symboliczne cechy osobowości, postawy, myśli i poglądy. W każdym
wypadku interpretacja jest autorska i jej celem nie jest wierna charakterystyka postaci świętej lecz raczej
ukazanie wielowarstwowości interpretacyjnych i zarazem uniwersalności czasowej prawd, które zawierają
Błogosławieństwa.
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