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brzydotę, okrucieństwo. Tym karmi się 
bestia ciemności obecna w czarnych 
obrazach. Bestia ta pozostaje nieujarz-
miona a jednak niezdolna zawładnąć 
umysłem Goyi. Nie można pozostać 
obojętnym wobec jego geniuszu, lecz 
nie można również zignorować upior-
nego mroku trawiącego obrazy niczym 
gangrena. Noc jest chorobą zżerającą
ludzkie umysły i ciała. Groza jest ciem-
na i naga i taką ją widzimy, pozbawio-
ną nieraz wszelkiej subtelności. Czerń 
zostaje podana, a raczej rzucona jak 
ochłap surowego, gnijącego mięsa –
oto ciemność.
  Szaleństwo jest mrokiem, ciemnoś-
cią, brutalną czernią odciskającą swe 
piętno na dziełach Goyi. „W psychia-
trii jest ono jednoznaczne, nagie, doku-
mentalne, jest tutaj ono ułomnością, 
brakiem. W sztuce szaleństwo jest do-
wartościowane symbolicznie, i stąd 
jest wieloznaczne, istnieje jako nad-
miar, przewodzi w sposób maksymal-
nie ekspresyjny treści egzystencjonal-
ne, metafizyczne, społeczne. W sztuce 
szaleństwo wyraża zbliżenie się do 
Tajemnicy.”90 Zbliżając się do niej 
artysta przybliża się do jądra ciemnoś-
ci, do czerni otchłannej. Sięga coraz 
głębiej, aby wydobyć to, co pierwot-
ne a więc paradoksalnie jednocześnie 
ciemne i czyste, prawdziwe, pozosta-
jące poza umysłową kontrolą, oddala-
jące się od pojęć narzuconych przez 
normy estetyczne. To samo rozumienie
praciemności odnajdujemy w jednej 
z wypowiedzi Jacka Sempolińskiego: 
Akt twórczy nie powstaje pod wpły-
wem decyzji, lecz z wewnątrz bulgo-
czącej lawy. Można ją sobie wyobra-
zić jako przedustawną otchłań, istnie-
jącą przed czasem (zwaną czasem cha-
osem, a czasem nicością lub pustką), 
a jeśli nawet nie wyobrazić sobie i nie 
mieć w oczach jej kształtu, to tęsknić 
do niej. Tam są zarodki wszystkiego, 
co nieopanowane, ciemne. Ludzkość 
w toku cywilizacji nie „przeskoczyła” 
tych paru ciemnych punktów, o których 
wie tylko z ich przejawów: zabijania, 
seksu, pragnienia (…). Wśród owych 
ciemnych składników ulokowany jest 
również akt twórczy. (…) Twórczość 
to nie żadna „potrzeba” – ekspresji, 
oddziaływania – to wołanie otchłani.91 
Nawoływanie ciemności to tęsknota 
za jej szeptem, za dotykiem mroku 
przynoszącego ową upragnioną, nie-
mal idealną pustkę. Czasem oddalamy 
się od światła aby zanurzyć się w czerń 
– w ciemność, w której myśl staje się 
jasna. Lęk jest ceną, jaką płacimy za 
próby poznania tego, co ‘ciemne’.
  W każdej epoce odnajdujemy specy-
ficzne dla niej wyobrażenia lęku. „Lęk 
i fantastykę łączy element tajemnicy 
i zaskoczenia, kontrast pomiędzy po-
wszechnością a niezwykłością.”92 
„Lęk w sztuce może też być wyłącz-
nym celem wywołania nastroju nie-
pokoju, grozy i pełnego napięcia ocze-
kiwania.”93 W wielu dziełach pocho-
dzących z najróżniejszych dziedzin 
kultury lęk pełni funkcję estetyczną. 
Lęk, jaki budzą dzieła Goyi, ma swoje 
źródło w formach, jakie wyłaniają się 
z czerni jego obrazów. Ten mrok po-
zostaje trwale zrośnięty z kształtami 
będącymi niekiedy zaledwie sugestią 
świata rzeczywistego. Artysta brutal-
nie popycha nas w stronę wspomnień 
sennego koszmaru, zaś postacie i wszel-
kie upiorne twory niebezpiecznie zbli-
żają się do granicy oddzielającej rea-
lizm od abstrakcji. Sztuka późniejszych 
epok granicę tą przekracza, zaś ciem-
ność z upływem czasu ulega zmianom, 
poddając się sile specyficznej ewolucji.

Lęk wywołuje ciemność przepełniona 
kształtami układającymi się w magicz-
ny zapis czytelny dla oczu, lecz przede 
wszystkim odbierany przez podświa-
domość. Z mroku wychodzą zarysy 
pradawnych symboli budzących nie-
pokój. Rozpoznajemy je nieświadomie, 
nie do końca zdając sobie sprawę z ich 
siły i nie w pełni pojmując ich treść. 
Jednak widząc je pamiętamy pamię-
cią wrytą w nasz umysł przez poko-
lenia kształtujące naszą cywilizację. 
Z ciemności obrazów powstają widma 
postaci i przedmiotów. Ta ciemność 
wypełnia się mnogością form, których 
nigdy wcześniej nie widzieliśmy, a jed-
nak wydają się nam dziwnie znajome. 
Pojawia się lęk niewiadomego, tajem-
nicy, którą być może poznaliśmy w 
którymś z naszych snów. Mrok nasy-
cony magią i siłą symbolu ujawnia się 
w dziełach Zdzisława Beksińskiego. 
Lecz ciemność, jaką kreuje artysta, jest 
ciemnością której treści nie jesteśmy 
w stanie odczytać. Wypełniają ją sce-
ny i kształty pozornie znajome i jedno-
cześnie obce, nie pozwalające jedno-
znacznie określić swego miejsca i cza-
su. Czerń staje się zjawiskiem istnieją-
cym poza pojęciem przestrzeni i logi-
ki świata realnego. Jest to ciemność 
metaforyczna, czasem ciężka a czasem 
ulotna, oddalająca się w tajemniczą 
otchłań. Podążając jej śladem wciąż 
odnajdujemy osobliwe pamiątki po 
życiu doczesnym, pozostawione obo-
jętnie się niczym resztki jedzenia na ta-
lerzu. „Tylko człowiek niszczy dla sa-
mego niszczenia i tworzy dla samego 
tworzenia.”94 Ten cykl narodzin i roz-
padu pozostawia po sobie odpady 
w postaci upiornych duchów, szkiele-
tów, wyschniętych szczątków zwie-
rząt niknących w mroku. Szczątków 
zakurzonych i kościstych, wrośniętych 
w siebie, substancję murów i twardą 
ziemię, która dawno już wyssała z nich 
życiodajne soki. Senne widziadła prze-
nikają się nawzajem w mnogościach 
form ludzkich i nieludzkich za razem. 
Dokąd unosi nas ten wieczny sen? 
Dokąd mkną mroczne widma płyną-
ce poprzez koszmarne wizje światów,
zaludnionych wspomnieniami szcząt-
ków makabrycznych istot? Wszystko
wypełnione jest ciszą przelaną w wiecz-
ność. Widma wciąż suną niknącym 
korowodem, trwają w owej przedziw-
nej, mrocznej przestrzeni. Nie znające 
pór roku, zamarłe w bezczasie.95

  Na jednym z obrazów z 1972 roku 
rozpoznajemy bezkresne morze. Nie, 
to nie jest morze… To raczej mistycz-
ny ocean o mrocznych, wzburzonych 
falach, po których dryfuje tajemniczy 
przedmiot przypominający skrzynię. 
Z owej skrzyni wyłania się kształt, lecz 
czym on jest? Co znajduje się w tej 
prostokątnej trumnie unoszonej sa-
motnie po wodach mętnych i niespo-
kojnych? Na pierwszym planie wody 
ciemnieją w aksamitnej powierzchni 
koszmarnych odmętów by dalej roz-
jaśnić się w strefie światła. Jednak ten
pas tajemniczego blasku nie napawa 
spokojem i nadzieją. Horyzont ginie 
w czerni gęstej i nieprzeniknionej, po-
chłaniającej ostatnie przebłyski fal.
Ciemność wyrasta niczym ściana po-
tęgując jeszcze wspomnienie samot-
ności i zagubienia wywołane wido-
kiem ciemniejącego prostokąta znaj-
dującego się niemal w centrum obrazu. 
Mały kształt pośród falistych płasz-
czyzn, nad głębokością pogrążoną 
w mroku, płynie przez diuny aksami-
tów fal – sam pośród niewiadomego. 
Pustka ogarnia horyzont wypełniony 
ciemnością, oddaloną w smolistą ni-

cość. Lecz ciemność odnajdujemy też 
na tajemniczym lądzie. Na kolejnym
obrazie z tego samego okresu mrok 
spowija cały pierwszy plan. Majaczą 
rozmyte czerniejące kształty, zwarte 
ze sobą, wypiętrzone w niebo rozpalo-
ne cynobrem, ognistą żółcią i mgłą 
gorejącego oranżu. Tam z cienia wy-
żyn wznosi się miasto. Formy, które 
skupiły się w mnogości widm domów 
wyrastają z siebie i nikną w mgłach.  
W oddali płynie lawa rozmyta w opary 
piekielnego nieba. Lecz dolna połowa 
obrazu tonie w mroku gęstniejącego 
w nizinach spowitych czernią kryją-
cą skupiska porzuconych kości. Czyje 
to szczątki walają się u podnóża skał? 
W ciemności pozostawiono resztki 
pozostałe po dawnym życiu. Ciem-
ność oddziela żywą czerwień od widm 
śmierci kryjących się w cieniu.
  Na kolejnym obrazie, pochodzącym 
również z 1972 roku, pojawia się te-
mat samotnej wędrówki. Maleńka po-
stać w uniesionej ręce dzierży gorejącą 
plamkę światła. To najjaśniejszy punkt 
pośród mrocznych przestrzeni prze-
siąkniętych ciemniejącymi brązem 
snującym się mgłą po obu stronach 
drogi. Jaśniejsze muśnięcie płaszczyz-
ny u dołu stanowi kontrast dla prze-
rażających ścian, pomiędzy którymi 
wędruje maleńki człowieczek niosą-
cy iskierkę złocistej jasności. Mury są 
ogromne, niemal sięgające nieba, któ-
re się obojętne, ziemisto ciemne i nie-
ruchome. Po bokach drogi biegnącej 
w upiornym wąwozie, stoją szeregiem 
widma śmierci. Wysmukłe, wtopione 
w siebie pochylają się trupy przyodzia-
ne w mgliste i gładkie habity. Spod 
kapturów wyglądają puste oczodoły 
suchych czaszek. Nad trupami kolo-
sów unoszą się stada czarnych ptaków. 
Samotna sylwetka wędrowca podąża 
w stronę widza – w stronę gęstnieją-
cego mroku. Czym są te makabryczne 
widma zapomniane przez czas? Do-
kąd nasz bohater niesie tą maleńką 
cząstkę światła? Płomyk tak wątły 
wobec ogromu szeregów upiornych 
olbrzymów, wyschniętych i wrosłych 
w gigantyczne mury. Rozpad i przemi-
janie życia zwiastuje gęstniejąca ciem-
ność witająca samotnego śmiałka, któ-
ry wkroczył w tą krainę snu wieczne-
go. Jest to sen wypełniony strasznymi 
widmami wyschniętych szkieletów, 
upiornych mnichów zatrzymanych 
w ścianach tego mrocznego kanionu. 
Posępne truchła gigantów pławią się 
w mgłach niosących zapach śmierci 
i stada czarnych ptaków.
  Sylwetka tajemniczego kruka wyła-
nia się z mroków podziemnego kory-
tarza. Czerniejący i nieruchomy przy-
siadł wtopiony w ścianę pomieszcze-
nia przywodzącego na myśl wspom-
nienie katakumb. Po bokach majaczą 
zawieszone w niebycie kościste truch-
ła, osnute pajęczynami, podobnie jak
łuki sufitu. U dołu walają się puste 
kartki i wyschnięte szczątki czegoś, co 
możemy rozpoznać jako ptaki i owa-
dy. Kurz i ciemniejący nalot pokrył 
powierzchnie gładkich murów. Widz 
zostaje umieszczony na początku dro-
gi wiodącej w głąb klaustrofobicznego 
tunelu prowadzącego w nicość. Czerń 
po raz kolejny stanowi kres podróży, 
pochłania dalszy plan i jednocześnie 
staje się pustką nie pozostawiającą 
żadnego wyboru. Dalsza część tajem-
niczego korytarza wypełniona jest ot-
chłanną ciemnością – mrokiem śmier-
ci, której skutkiem zawsze jest rozkład 
fizycznych pozostałości ciała. Lęk 
przed tą najciemniejszą częścią drogi 
wypełnia całą przestrzeń dzieła. To 

jedyna droga jaką możemy podążyć, 
gdyż wszyscy nią zmierzamy. Jest to 
droga bez powrotu, na której spotyka-
my jedynie widmo vanitas, towarzy-
szące nam od momentu narodzin. 
Jeżeli owy korytarz jest częścią kata-
kumb to idąc nim trafimy do własnej 
krypty. 
  Na kolejnym obrazie, wykonanym 
w tym samym roku, unoszą się mgły 
z czerniejących otchłani. Z czerni wy-
rastają przedziwne skały, na których 
skarłowaciałe człekopodobne potwor-
ki rozpaliły ogniska. U dołu jest tylko 
przepaść nicości zasnuta niezdrowym 
oparem rozmywającym horyzont. 
Kolejny obraz z 1983 roku nasycony 
jest tą samą mgłą, z której unosi się 
widmo formy zaklętej wspomnieniem 
katedry. Katedry uplecionej z orga-
nicznej, lecz jednocześnie martwej 
tkanki rozgałęzionej w ażury okrywa-
jące dwie wieże i półkuliste wgłębie-
nie pomiędzy nimi. Przez kościste pną-
cza ścian przesiąka czerń niedostępne-
go wnętrza. Nie jest to jednak kościół, 
lecz upiorny monolit wynurzający się 
z powietrznych mroków niknących 
u jego podstawy. To utkana z obumar-
łych nerwów świątynia śmierci, klatka 
wypełniona martwą ciszą. Podobne
konstrukcje nawiedzają mgliste prze-
strzenie obrazów z różnych okresów. 
Czym na prawdę są te niepokojące 
twory? Oto kolejne widziadła, jakie 
artysta wykrada z ciemności by zaist-
niały wśród tak wielu budzących lęk 
i odrazę upiornych zjaw sunących 
przez jego dzieła. W mroku powstały 
by w mrok się obrócić. W tych mart-
wych światach rządzi martwy Bóg, 
wrośnięty w pozostałości swojego tro-
nu: 
Rozkaże – a wzniesiony 

[nad padoły senne
Taniec widm samowzlotnych 

[– serdeczny i hardy – 
Zdepcze stopą zuchwałą wraże, 

[bezimienne,
Wzajem siebie w ciemnościach 

[liczące miliardy!...96 
  Zdzisław Beksiński swoim dziełom 
nie nadawał tytułów. „Dlatego też sym-
bolika i wymowa jego prac bywa tym 
bardziej nieuchwytna. Odbiorca raczej 
zanurza się w specyficznej, mrocznej 
atmosferze niż czyta poszczególne 
symbole i znaki wizualne. W tym sen-
sie twórczość Beksińskiego pozostaje 
asemantyczna, zgodnie z deklaracjami 
samego artysty. Na dnie tkwią jednak 
głęboko ukryte w podświadomości 
archetypy, które wyrażają najbardziej 
pierwotne impulsy człowieka: lęk 
przed śmiercią, rozkładem i brzydotą 
(...).”97 „Gdy zbliżamy się do jądra ży-
cia, tzn. do zagadnienia śmierci (prawo 
zachowania własnego życia) i nie-
śmiertelności (prawo zachowania ży-
cia gatunku), coraz więcej otacza nas 
tajemnic i pytań bez odpowiedzi.”98 
Artysta nie jest w stanie tej odpowie-
dzi udzielić, może jedynie ukazać wi-
zje zamknięte w przestrzeni obrazu. 
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Oglądamy mroczność procesu prze-
mijania, oglądamy zaświaty gdzie na 
horyzoncie czeka ciemność ostatecz-
na. Czas jest nieobecny, pozostało je-
dynie widmo lęku i samotności. Po-
zostają twory ciemności wypełnionej 
śmiercią, sięgającą dalej niż pamięć.


