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Klaudia Węgrzyn
Uniwersytet Jagielloński

Zdzisław Beksiński w Dolinie Śmierci. 
Fantastyczna demoniczność:  

od inspiracji do utrapienia

Aby n i s z c z y ć , trzeba móc o d s k o c z y ć . Ale odskoczyć gdzie?  
Do jakiego języka? W jakie miejsce dobrej świadomości albo złej wiary?  

Tymczasem rozkładając, godzę się na towarzyszenie temu rozkładowi,  
na stopniowy rozkład samego siebie: wpadam w poślizg, chwytam się i unoszę.

Roland Barthes1

1. Fatum

Tematy śmierci, katastrofy, tragedii, rozpadu i rozkładu pod postaciami metafor 
czy metonimii stanowią znane i znaczące komponenty sztuki Zdzisława Beksiń-
skiego. Przybierając formy mniej lub bardziej powszechnych desygnatów, stanowią 
fundamenty mrocznego i niepokojącego uniwersum. Kiedy śmierć, ta najbardziej 
dosłowna i realna, spotkała samego malarza, również wpisała się w modus, który 
był kreowany przez artystę. Jego przedwczesna śmierć naznaczona była przemocą 
i afektem – jak inaczej sklasyfikować morderstwo z premedytacją?2 Interpretacja 
dzieł przez śmierć autora nie wydaje się zupełnie przypadkowa – oburzający i nie-
sprawiedliwy incydent nie był jedyną tragedią w rodzinie Beksińskich – może być 
odczytywany jako konsekwentny i ostatni akt dramatu rozpisany na trzy osoby3. 
Przekleństwo i  fatum stały się charakterystyczne nie tylko dla twórczości arty-
1 R. Barthes, Roland Barthes, tłum. T. Swoboda, Gdańsk 2011, s. 74. 
2 Zdzisław Beksiński zamordowany został przez syna sąsiada na tle rabunkowym, 21 lutego 

2005  roku, we własnym mieszkaniu w  Warszawie. Por. M. Grzebałowska, Beksińscy. Portret 
podwójny, Kraków 2014, passim.

3 Żona malarza Zofia zmarła w 1998 roku z powodu raka aorty; syn Tomasz po kilku próbach 
samobójczych, odebrał sobie ostatecznie życie w Wigilię 1999 roku. Por. ibidem.
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stycznej Beksińskiego, ale też w kontekście całej jego rodziny; tragiczność wyda-
rzeń, zbiegi okoliczności, ślady pozostawione przez Zdzisława w dziełach opo-
wiadają historię równie niepospolitą, co upiorną, a może nawet „demoniczną”4. 

2. Od szkicu do modusu 

Znając koniec, warto wrócić jeszcze do początku – to jest wyjaśnić genezę niepo-
wtarzalnego i rozpoznawalnego stylu, z którego zasłynął Beksiński5. Na początku 
zazwyczaj znajduje się szkic, czyli podstawowa forma aktywności większości arty-
stów. Beksiński ponoć szkicował i rysował od zawsze – ku uciesze kolegów z pod-
stawówki w  dobrym stopniu opanował szczególnie kreślenie postaci kobiecych. 
W rysunkach już starszego i bardziej świadomego artysty, czyli w latach 50., można 
znaleźć kreskę prawie abstrakcyjną czy kubizującą – są to serie dzieł analitycznych 
i syntetycznych – czysto formalnych, zdominowanych przez kształt i plamę barwną. 
Dzięki tym próbom Beksiński wytworzył fundamenty swojej twórczości i w latach 
60. zaobserwować można zmianę stylu i kształtowanie się charakterystycznej kreski 
i motywów – z bezkształtu i abstrakcji wyłania się postać człowieka, a paleta barw 
ogranicza się do odcieni szarości i czerni. Beksiński w tym czasie próbuje również 
tworzyć monotypie i heliotypie oraz pracuje jako robotnik fizyczny na budowie. Po-
wstaje wtedy seria rysunków erotycznych o nacechowaniu masochistycznym, dzięki 
którym twórca zyskuje miano „naczelnego erotomana PRL-u”. Cykl przedstawia 
sytuacje jednoznacznie erotyczne, w których to postaci – w zależności od sprawo-
wanej roli – wykorzystują lub są wykorzystywane. Bohaterów rozpoznać można po 
charakterystycznych motywach i symbolach: pojawiają się koloratki, czapki bisku-
pie, krzyże oraz gwiazdy Dawida. Nie rozpozna się jednak żadnych konkretnych 
rysów twarzy – Beksiński nie tworzy satyry czy określonych paszkwili, twarze same 
w sobie raczej tutaj nie istnieją; do czynienia mamy jedynie z kształtem i zarysem. 
Mocne kontury i schematyczność kreski tworzą wrażenie ujednolicenia – nie tyl-
ko ciała z twarzą, ale raczej twarzy z maską. Duże oczy, a raczej oczodoły, pękate 
nosy, mięsiste usta odsyłają bardziej do wyobrażeń masek afrykańskich niż, z zało-
żenia bliższej Beksińskiemu, tradycji europejskiej. Przedstawienia te nie służą two-
rzeniu określonych postaci czy emocji, a raczej pewnych alegorii czy uniwersalnej 
dziwności i niedopowiedzeń. Ciało przedstawione (postaci dorosłych czy mniej-
szych – być może młodszych) znajdują się w nieustannym uwikłaniu, powiązaniu, 
spętaniu i  okiełznaniu. Grubość kresek, którymi zaznaczone są korpusy czasami 
stapia się z  fragmentami sznurów i  innych rekwizytów kojarzonych z  zabawami 
erotycznymi. Na kartkach papieru pokrytych ołówkiem, piórem, kredką czy węglem  
dominuje dramatyzm i drastyczność, paradoksalna jednoznaczność aktów powiąza-

4 Por. W. Orliński, Beksińscy w makabrycznym labiryncie [on-line:] http://wyborcza.pl/1,75475, 
15476691,Beksinscy_w_makabrycznym_labiryncie__Orlinski_o_ksiazce.html [03.08.2014].

5 Większość prac, do których będę odsyłała, zobaczyć można w internetowej galerii stworzonej 
przez Piotra Dmochowskiego – por. Wirtualne Muzeum Zdzisława Beksińskiego [on-line:] 
http://www.dmochowskigallery.net [03.08.2015]. 
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na jednak z nie-do-powiedzeniem tożsamości postaci. Ustanowiony w ten sposób 
modus – szczególnie nastawiony na somatyczność – zdominuje dalszą działalność 
artystyczną Beksińskiego. Motywami przewodnimi staną się: rozpad i rozkład, sa-
dyzm, przemoc, negatywność, śladowość, afektywność, doświadczanie Realnego – 
trauma oraz katastrofizm6, a w końcu, ujarzmienie7.

3. Nihilizm 

Nie-istnienie ukazuje paradoks działań Beksińskiego – by unaocznić dziwność, nie-
konkretność, a w końcu n i c o ś ć , należy nadać temu jakąś formę, czy opisać jakimś 
językiem. Nie popadając w rozróżnienia między nihilizmem ontologicznym, epi-
stemologicznym czy egzystencjalnym8, zwracam uwagę na motywy przewodnie,  
które wpisać można w ogólną myśl nihilistyczną – co nawiązuje do twórczości 
Beksińskiego, to jest do dramatycznego rozpadu, dematerializacji świata, bezoso-
bowości, anonimowości, niepochwytności, grozy i nicości. Dookreślając i osadza-
jąc w kontekście polskim, ogólną narrację nazwać można po Różewiczowsku: „nic, 
które niepostrzeżenie wżera się w materię codzienności”9 – nie-obecne, doświad-
czane, odczuwalne, promieniujące, bez-kształtne, zagrażające, ale również „nic”, 
które domaga się głosu.

Trop nicości, która przybiera postać i ubrana zostaje w język, prowadzi do syn-
kretycznego przedstawienia znanego pod nazwą Nada [Ello dirá], tłumaczonego 
na język angielski jako Nothing [The Event Will Tell] autorstwa Francisco de Goya. 
Dzieło powstałe w latach 1810‒1820 należy do cyklu Disasters of War – plansza 
numer 69 przedstawia śmierć człowieka, którego ostatnią wiadomością zapisaną 
na kartce papieru jest tytułowe „Nada”, czyli Nic. Nawiązujący do wojny i cierpie-
nia, pytający o sensowność śmierci, traktujący o wyjściu poza i znalezieniu się po 
drugiej stronie, to znaczy w nicości, obraz stanowi nader intensywny komunikat. 
W rozważaniach tych nie pojawia się przez przypadek – nie tylko stanowi „ilu-
strację” nihilizmu, ale nawiązuje do opisanego już wcześniej modusu Beksińskie-
go. Postać narysowana przez Goję zarysowana jest raczej schematycznie – twarz 
człowieka staje się alegorią bólu i cierpienia, uniwersalnym symbolem; zupełnie 

6 „Legenda katastroficzności” przypisana została St. I. Witkiewiczowi przez Kazimierza Wykę –  
odnosiła się nie tylko do samej postaci autora czy tematyki twórczości, ale przede wszystkim do 
f o r m y  dzieł. Por. B. Danek-Wojnowska, Witkiewicz a modernizm. Kształtowanie idei katastro-
ficznych, Wrocław 1976. Nie przez przypadek nawiązanie to pojawia się przy Beksińskim, wokół 
którego znaleźć można wiele innych modernistycznych cech (awangardowość, dekadentyzm, 
śladowość autobiograficzna – podmiot rozproszony etc.). 

7 Relacje pomiędzy władzą a ciałem oraz dokładny opis pojęcia ujarzmianie – por. M. Foucault, 
Nadzorować i karać, tłum. T. Komendant, Warszawa 1993, passim. 

8 Zagadnienie dokładnego pochodzenia tej myśli oraz jej typologii podejmuje w  swojej książce 
m.in. A. Zawadzki, Obraz i ślad, Kraków 2014, passim. 24‒44. Rozważania te, w powyższym kon-
tekście, stają się szczególnie ważne, ponieważ, nawiązując do nihilizmu i historii sztuki – zwłaszcza 
w aspekcie idolatrii, przedstawiają również hermeneutyczną ścieżkę odczytywania dzieł sztuki.

9 Ibidem, s. 28. 
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jak nagie ciało, tracące swoje rysy gdzieś w nadchodzącej ciemności. Postaci znaj-
dujące się wokół można identyfikować równie jako ludzkie, jak i nie-ludzkie, to 
znaczy jako maski i pewne pozory – „puste negatywy ludzkiego ciała”10.

4. Triada 

(Anty)fotografia 
Nazwisko Beksińskiego łączone jest przede wszystkim z  charakterystycznymi 
obrazami okresu fantastycznego11 – spory ułamek jego twórczości stanowiła rów-
nież fotografia, a później grafika komputerowa. Młody Beksiński marzył o kine-
matografii – zmuszony/nakłoniony przez ojca do wyboru bardziej „opłacalnego”  

10 Ibidem, s. 175. Por. również J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o  wstręcie, tłum. M. Falski, 
Kraków 2007. Teoria abiektu, opierająca się na opozycji l ’abject – l ’object (tłumaczonej na język 
polski jako wymiot – podmiot) opiera się na przeniesieniu tego, co podmiotowe, na to, co przed-
miotowe. W przypadku Beksińskiego zabieg polega raczej na sytuacji odwrotnej, to znaczy – na 
przejściu od przedmiotu do podmiotu. Podmiot zatem, tracąc swoje granice, a przez co suwe-
renność, interioryzuje – włącza w siebie aspekty i fragmenty rzeczywistości. Warto zatem zwró-
cić uwagę na spolszczone określenie „pomiot” – należące do obu sfer, tkwiące gdzieś pośrodku. 
Konotuje również potoczne użycie rzeczownika, zakodowane w języku, dla przykładu: pomiot 
Szatana [w obu znaczeniach: jako potomstwo oraz ekskrementy, wydzieliny].

11 W. Banach, Zdzisław Beksiński. Antologia twórczości cz. 3 – malarstwo – okres fantastyczny, Rze-
szów 2009.

 

Obraz 1 i 2. Z. Beksiński, tusz kreślarski oraz długopis, 1966 (źródło: Wirtualne Muzeum Zdzisła-
wa Beksińskiego [on-line:] http://beksinski.dmochowskigallery.net/ [03.08.2015]).
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i „sensownego” zawodu formalnie studiował architekturę na krakowskiej politech-
nice – po pracy reperował i ulepszał sprzęt fotograficzny lub przesiadywał w ciemni. 
Zakup własnego aparatu stanowił pewnego rodzaju rekompensatę za niespełnione 
i zawieszone marzenia. Podobnie jak z działalnością plastyczną, i tutaj można wy-
odrębnić pewne etapy twórcze. Pierwsze fotografie to zwykłe, formalnie popraw-
ne ujęcia – najczęściej obrazujące postać żony – w plenerze lub studiu; dopiero 
kolejne zużyte rolki filmowe świadczą o precyzowaniu samego kadru, kontrastu 
i  ostrości obrazu. Dystans między Beksińskim a modelką zmniejsza się, artysta 
zaczyna tworzyć przede wszystkim zbliżenia na twarz. Następnie zauważyć można 
zdjęcia poniekąd konceptualne, kiedy to autor poluje na konkretny kadr, który nie 
może zostać przez niego zainscenizowany (Beksiński przyznał się, że przykłado-
wo fotografia z końskim łbem pojawiającym się w szczelinie między straganami 
była rezultatem czekania, aż model ponownie pojawi się w odpowiednim miejscu). 
Fotografie wykonywane w plenerze, a zwłaszcza na terenie miasta, świadczą o po-
szukiwaniu przestrzeni innej – pewnego rodzaju nie-miejsca, w którym dominan-
tę geometryczną stanowią głównie rogi kamienic, załamania dachów czy faktury 
murów i desek – często w kontraście do postaci ludzkiej – również niedookreślonej 
i nieznanej. Ze zdobywaną wprawą i władzą nad aparatem w końcu także klasycz-
ne portrety oraz akty ustępują miejsca fotografiom bardziej konceptualnym i sym-
bolicznym, utrzymanym w dziwnym, niepokojącym nastroju. Najsłynniejsze chyba 
studium małżonki, Gorset sadysty, to seria zdjęć obrazująca tułów kobiecy mocno 
przewiązany i skrępowany sznurkiem. Analizę obrazów kobiet (a przede wszyst-
kim ich somatyczności) na ekranach kinowych, które można również zastosować 
do odczytania postaci na kliszach fotograficznych, trafnie określa Lara Mulvey:

Równocześnie odbiera się ostrość spojrzeniu widza: w  momencie, gdy fetyszy-
styczne przedstawienie kobiety zaczyna burzyć iluzję i na ekranie oczom widowni 
ukazuje się […] obraz erotyczny, fakt fetyszyzacji, tłumiącej obawę przed kastracją, 
paraliżuje spojrzenie, nie pozwala widzowi oderwać wzroku od obrazu i nabrać do 
niego dystansu12.

Projektowane we wcześniej powstających szkicach i  rysunkach ciało nabie-
ra wreszcie substancjalności. Znacząca jest nie tylko jego rzeczywista obecność 
w przestrzeni, ale możliwość ingerowania, ponownego przetransponowania. 

Kiedy ciało zostało już ujarzmione, pozostaje jeszcze twarz-maska – i  tutaj 
Beksiński odznaczył się pomysłowością konceptualizacji. Do tworzenia portretów 
w pełnym zbliżeniu artysta wykorzysta taflę lustra – przykładając ją bezpośrednio 
do twarzy, tworzył podziały nie tylko przestrzeni, ale samego oblicza – które w za-
leżności od ustawienia odbicia dzieliło twarz na połowę. Powstała w ten sposób 
seria pod tytułem Strefa, która tworzy kubizujący, a raczej surrealistyczny, niepoko-
jący i cyklopiczny wizerunek – zabieg ten potwierdza założenie Susan Sontag, że 

12 L. Mulvey, Przyjemność wzrokowa, tłum. J. Mach [w:] idem, Do utraty wzroku. Wybór tekstów,  
red. K. Kuc oraz L. Thompson, Warszawa 2010, s. 47.
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surrealizm kryje się w samym sercu fotograficznych przedsięwzięć, w samym stwo-
rzeniu świata-duplikatu, rzeczywistości drugiego stopnia, węższej, ale bardziej dra-
matycznej niż ta, którą postrzegamy gołym okiem13.

Traktowany w  ten sposób obraz prowadzi do załamania formy – dodatko-
wo, wykorzystanie powierzchni lustrzanych i wykonywanie licznych autoportre-
tów inscenizowanych, prowadzi do pojmowania sztuki fotograficznej w  duchu  
Witkacowskim14. 

Wywoływane w późniejszym okresie fotografie zaczną ulegać w końcu do-
słownej dematerializacji – poddawane będą działaniu chemicznych substancji, ich 
powierzchnie zostaną naruszone i uszkodzone – tworząc nową (ponownie rozpa-
dającą się) jakość. Beksiński nie poprzestaje jednak na podziałach w samej foto-
grafowanej przestrzeni, w końcu zaczyna ingerować w przestrzeń pomiędzy foto-
grafiami – zacznie projektować i tworzyć z e s t a w y. Wedle zasady narracyjnego 
odczytywania ciągów fotografii, doprowadza do wrażenia, jakoby pojedyncze 
i nie powiązane ze sobą fotografie zestawione na planszy tworzyły jedną historię,  
powołując w ten sposób do życia a n t y f o t o g r a f i ę 15. Kolejny zabieg dokony-
wany na fotografii po raz kolejny wpisuje go w rozważania Sontag:

W  epoce aparatów fotograficznych od rzeczywistości wymaga się czegoś więcej. 
Rzeczywistość może nie być dostatecznie groźna, więc należy ją wzmocnić albo 
zainscenizować bardziej przekonująco16.

Tekst literacki 
W Przedmowie wydanych w dziesiątą rocznicę śmierci Beksińskiego Opowiadań, 
Wiesław Banach konkluduje: 

Można się zastanowić, czy i  one [teksty literackie Beksińskiego – przyp. K. W.] 
– podobnie jak twórczość fotograficzna – nie były jakąś formą rekompensaty za 
niespełnione pragnienie realizowania filmów; czy przynajmniej niektórych z nich 
nie można by uznać za kryptoscenariusze17. 

Teksty literackie powstałe w latach 1963–1965 

13 S. Sontag, O fotografii, tłum. S. Magala, Kraków 2009, 28.
14 Por. albumy fotograficzne: E. Franczak i S. Okołowicz, Przeciw nicości. Fotografie S. I. Witkiewi-

cza, Kraków 1986 oraz W. Banach, Foto Beksiński, Olszanica 2014 – kwestie formalne dotyczą 
również samego wydania albumów – czarne okładki z portretem artystów. U Witkacego rów-
nież zauważyć można opisaną już prawidłowość – od inscenizacji obrazów do ich rozpadu. 

15 Metodę i założenia artysta szczegółowo wyjaśnia w artykule – por. Z. Beksiński, Kryzys w foto-
grafice i perspektywy jego przezwyciężenia, „Fotografia” 1958, nr 11–65.

16 S. Sontag, Widok cudzego cierpienia, tłum. S. Magala, Kraków 2010, s. 79. 
17 W. Banach, Przedmowa [w:] Z. Beksiński, Opowiadania, Olszanica 2015, s. 13.
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na pewno były próbą sprawdzenia się w nowej dyscyplinie twórczości. Już z dystansu,  
na przełomie lat 70. i 80. minionego wieku, podczas pewnej dyskusji z zaprzyjaźnionym  
malarzem Tadeuszem Turkowskim, Beksiński wspomniał, że usiłował niegdyś pisać 
i zastanawiał się wówczas, kim powinien zostać: malarzem czy pisarzem. Wybrał 
malarstwo, bo dopiero w tej aktywności twórczej mógł być wolny. Praca literacka  
wiązała się przecież z cenzorskimi cięciami, dogadywaniem się z wydawcami, pod-
dawaniem się ocenom krytyków, walką o przydział papieru i tym podobnymi pro-
blemami, zaś pisanie do szuflady nie miało sensu18. 

Z innych podań, a w dodatku z intentio auctoris wynika właśnie, że powstałe wte-
dy teksty należą raczej do tych z gatunku szufladowych – Beksiński sam otwar-
cie i  autoironicznie przyznawał, że jego próby literackie, „to Kafka, ale taki od 
siedmiu boleści”19. Jednakże, i w tym polu kreacyjnym zauważyć można moty-
wy stricte Beksińskie – dla przykładu i dookreślenia warto przywołać chociażby 
sam spis treści: Na końcu ogrodu, Centrala snów, Informator, Lustra, Godzina zero, 
Plac egzekucji, Bakterie, Wilki, Podpalacz, Zamach, Kronikarz wydarzeń, Nie ma już 
o czym opowiadać, Obserwatorzy, Manekiny, Ból głowy, Kobieta z portretu. Narracja 
w głównej mierze prowadzona jest pierwszoosobowo, klimat osadza się w aspek-
tach onirycznych, psychodelicznych czy surrealistycznych; atmosfera narracji 
opiera się na tajemniczości i dziwności; przestrzeń i  czas to raczej nie-miejsca 

18 Ibidem. 
19 T. Chomiszczak, Posłowie [w:] Z. Beksiński, Opowiadania, oprac. eadem, Olszanica 2015, s. 392. 

Obraz 3 i 4. Z. Beksiński, fotografia, 1950/66 (źródło: Wirtualne Muzeum Zdzisława Beksińskiego 
[on-line:] http://beksinski.dmochowskigallery.net/ [03.08.2015]).
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i poza-czasy; między wierszami słychać ironię, czasami nawet groteskę. Znajdu-
jący się na okładce książki fragment opowiadania sankcjonuje modus wypowiedzi 
– rozmawiające ze sobą krasnoludki, znajdujące się we wnętrzu głowy, a dokład-
niej, za oczodołami – naradzają się, czy powinny już rozpocząć proces bólu głowy 
autora, czy jeszcze nie. W ten sposób, krasnoludki utożsamione z symbolicznymi 
demonami nękającymi twórców od wieków stają się nie tylko samoświadomą pro-
wokacją, ale pewnego rodzaju autobiograficznym wyznaniem20.

Płyta pilśniowa
Fotografia i „kryptoscenariusze” bez wątpienia stały się podstawową nauką narracji 
i inscenizacji w dziełach Beksińskiego. Mistrzostwo w opracowaniu formy i treści 
zamyka się w detaliczności, symboliczności i oniryzmie większości obrazów – to 
właśnie na płytach pilśniowych (początkowo z powodu problemów z przydziałem 
płótna, później z wygody i przyzwyczajenia) powstają najsłynniejsze obrazy „okre-
su fantastycznego”. Zwielokrotniona działalność artystyczna świadczy w rezultacie 
o niejednorodności i pewnej nieciągłości własnych wytworów – w przypadku Bek-
sińskiego nie można raczej mówić o statycznej zamianie jednego pola artystycznego 
na drugie, ale o pewnych zrywach i zwrotach – tak, jak rozumie to Sontag:

20 W całej opowieści o Beksińskim najbardziej intrygujący wydaje się być właśnie autobiografizm. Zapiski 
autora, liczna korespondencja (wciąż wydawane są kolejne tomy), teksty literackie – a w końcu wywiady 
telewizyjne – odsłaniają przed nami nader uroczego dżentelmena, rozprawiającego o tym, że odbiorcy 
właściwie go nie obchodzą, bo i tak zazwyczaj odczytują wszystko na opak; sprowadzającego rozmowy 
na bardziej odpowiadające mu tory (szczególnie lubił rozmawiać o muzyce); oraz bez ogródek przyzna-
jącego się do swojej największej słabości, to jest do konsumowania skondensowanego mleka z tubki.

Obraz 5. Z. Beksiński, Dno, 1950/60 (źródło: Wirtualne Muzeum Zdzisława Beksińskiego  
[on-line:] http://beksinski.dmochowskigallery.net/ [03.08.2015]).
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Realizować własne ambicje – poprzez gwałtowne przerywanie i wznawianie narra-
cji, wyrażanie skrajnych emocji (…), włączanie nieznośnego komponentu cielesności 
do zapisów własnego życia umysłowego i podejmowania genialnych, wspaniałych 
wysiłków, aby w ogóle móc używać języka21.

Podstawowym zadaniem wyzwalającym moc twórczą stanie się dla Beksińskie-
go wytworzenie języka wypowiedzi, rozumianego w sensie podstawowym (teksty 
literackie, dzienniki, listy), jak i symbolicznym (klisza fotograficzna, szkic, obraz).

5. Odraza i obrazy 

Złożona i wielowątkowa działalność artystyczna, jak i specyficzna kondycja psy-
chiczna Beksińskiego tworzą w rezultacie „piękny, samookaleczony korpus dzieł, 
wielki zbiór fragmentów”22. Motywami przewodnimi, rozpraszającymi ale para-
doksalnie łączącymi wszystkie narracje stają się: psychika, wyobraźnia, niesprecy-
zowany i wciąż na nowo inscenizowany rytuał – przebieg nie samego prze-pra-
cowania pasji artystycznych, ale wyciągnięcia ich na światło dzienne – na płótna 
i płyty pilśniowe, na klisze zdjęciowe, na kartki papieru. Przemocowość aktu two-
rzenia związana z porzucaniem i wznawianiem narracji prowadzi do znaczącego 
aspektu twórczości Beksińskiego, wpisując kreacje artysty w nurt, który Berleant 
określa jako estetykę negatywną: 

Doświadczenie zmysłowe nie zawsze jest pozytywne – kiedy nas ono uraża, za-
dręcza albo wywołuje szkodliwe lub zgubne konsekwencje, wówczas estetyczność 
wkracza w obszar tego, co negatywne […]. Pozbawione pozytywnej wartości i uka-
zujące, by tak rzec, mroczną stronę piękna, nazwiemy estetyką negatywną23.

Wrażenie dziwności, straszności a nawet demoniczności obrazów, osadzone 
zostaje na bardzo intensywnych i  afektywnych ładunkach, które przechowują 
w sobie dzieła – rozkład i rozpad świata jak i jego mieszkańców.

Omówiona w  aspekcie szkiców i  fotografii domena kreowania, a  następnie 
dekonstruowania zawsze powracającej („realnej”) twarzy, połączona z teorią au-
tobiografii, prowadzi do tropu od-twarzania24. Teoria nawiązująca do prozopopei 
(głosu zza grobu) – nie tylko nadaje prawo głosu nieistniejącej już/jeszcze postaci, 
ale odwołuje się semantycznie do dwóch sytuacji: odtwarzania jako synonimu 
przedstawiania, czyli tworzenia obrazu; oraz od-twarzania jako procesu odbiera-
nia twarzy – jej dezintegracji, masochizacji oraz rozpadu.

Równie drastyczny proces dotyczyć będzie ciała, czyli samego korpusu. Se-
ria postaci siedzących czy to na stołkach, czy w  innej przestrzeni, obrazuje ich  

21 S. Sontag, Pod znakiem Saturna, tłum. D. Żukowski, Kraków 2014, s. 30.
22 Ibidem, s. 23. 
23 A. Berleant, Wrażliwość i zmysły. Estetyczna przemiana świata człowieka, tłum. S. Stankiewicz, 

Kraków 2011, s. 171.
24 P. de Man, Autobiografia jako odtwarzanie, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2, s. 63. 
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rozkład spowodowany stagnacją i biernością, powodując wtopienie i zespojenie 
się z materią przedmiotu. Dokonujący się w ten sposób proces reifikacji wpisuje 
się w proces „ukrzesłowienia”25. Na podobnej zasadzie działać będzie ukrzyżowa-
nie – krzyż służy jedynie jako przedmiot/rekwizyt – nie nośnik znaczeń. Beksiń-
ski wielokrotnie tłumaczył, że zwyczajnie przepada za kształtem krzyża, odcinając 
się tym samym od interpretacji chrześcijańskich i chrystusowych. 

Dysfunkcyjne postaci, a  raczej to, co z  nich zostało, osadzone są w  równie 
nieprzyjaznych, wrogich i  jałowych przestrzeniach. Sklasyfikować je można, za 
Markiem Augé, jako nie-miejsca26 – miejsca niczyje, zaprzeczenia przestrzeni 
określonych. Na obrazach, zamiast znanych widoków obserwujemy tajemnicze 
pustkowia; zamiast miast widzimy jedynie ich szczątki – raz rozpadające się, raz 
odlatujące, najczęściej pokryte dziwną materią, pochłaniającą i przyduszającą ich 
istnienie. Miasta-ruiny zamieszkałe, a raczej nawiedzane, przez ludzi-ruiny opo-
wiadają historie o nieoswojonym, nieujarzmionym uniwersum – gdzie obecność 
jest tylko aluzyjna i iluzyjna – ale wystarczająco niepokojąca. Osadzenie motywów 
oraz wątków w tak konstruowanej przestrzeni nasuwa jeszcze pytanie o czas – to 
znaczy, kiedy to wszystko się dzieje? Czy jest to wizja przeszłości? W takim razie, 
skąd motywy współczesne – jak budowle architektoniczne, samochody, samolo-
ty oraz hełmy wojskowe? Na pierwszy rzut oka nie mamy również do czynie-
nia z teraźniejszością. Pozostaje zatem sfera przyszłości – w dość pesymistycznej 
i złowrogiej wizji – jako konstatacja i hiperbola czasu zastanego. Kreacja ludzkiej 
egzystencji, w dość nieludzkich warunkach nawiązuje do dystopii – pytanie, czy 
pozostanie w niej człowiek/człowieczeństwo, czy tylko ich rozkład.

6. Ostateczność

Zebranie i określenie całego uniwersum symboli, znaków, postaci i miejsc z któ-
rych czerpie Beksiński wydaje się bardzo trudnym zadaniem ponieważ:

[Autor – przyp. K. W.] poczyna sobie raczej na podobieństwo bricoleura, poprzez 
rodzaj dialogu z empirycznym materiałem (rzeczami, okruchami wspomnień i ob-
razów, kliszami wyobraźni, podświadomości, masowej kultury oraz całym rumowi-
skiem tradycji) montując całość wedle tradycyjnych kryteriów niespójne i niejedno-
rodne, bo wiążące rozbieżne (a  czasem niewspółmierne) komponenty konkretów 
obrazowych w nieokreślone ewokacje „innego” wymiaru znaczenia – jak owe „obra-
zy w rozsypce”, które „wracają / jak gdyby w nich było coś więcej niż było” 27.

25 „Ukrzesłowienie” to cykl obrazów Andrzeja Wróblewskiego powstały w latach 50. XX wieku. 
Prace przedstawiają kobiety siedzące, a wręcz zrastające się z meblami. Ciała i ukazane wnętrz-
ności sugerują uprzedmiotowienie. Sam termin zatem odnosi się do oczekiwania, beznadziejno-
ści, reifikacji oraz ubezwłasnowolnienia. 

26 M. Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. R. Chymkowski, 
Waraszawa 2013, passim. 

27 R. Nycz, Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w  literaturze polskiej ostatniego stulecia [w:] Język 
modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 2002, ss. 108–111.
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Dysponując arsenałem symboli i  archetypów, Beksiński wyławia z  morza 
tekstów kultury szczątki, ślady i postaci, które sytuuje w nader niebezpiecznym 
i  niepokojącym uniwersum. Dramatyczność i  traumatyczność wizji, połączona 
z tragiczną śmiercią artysty nasuwa pytanie o przypadkowość tej słynnej zbrod-
ni. Pozostaje pytanie o to, czy Beksiński mógł przeczuwać nadchodzącą śmierć, 
czy ostatni obraz (kształt krzyża zawieszony w spękanej przestrzeni) stanowi ślad 
pewnych rozważań i prognoz28.
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Summary

Zdzisław Beksiński in the Valley of Death.  
Fantastically demonic art – from inspiration to vexation 

The paper following through the life and the art of polish artist Zdzisław Bek-
siński explains the mystery of technics and motives within creativeness nor ob-
session. The themes that create oddity of the distinctive art style are: desintegra-
tion and decay of body/corpse/flesh and places, de-facement and death – based 
on three activities such as painting, photography and literature. The mystery of  
figures, symbols and spots included in pieces of art, in reference to the nihilism, 
represent the absence and presence at the same time – there is always a need of 
something to tell about nothingness and nonentity.
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