
Portret rodzinny w ciemnościach 

 

Cóż więcej można napisać czy powiedzieć, ponad to, co o Beksińskich 

Magdaleny Grzebałkowskiej zostało już napisane i powiedziane w ciągu 

ostatnich miesięcy? Beksińscy byli (i ciągle są) wszędzie – w prasie, telewizji, 

internecie czy kinie (w Body/Ciało Małgorzata Szumowska nawiązuje przecież 

do tragicznej śmierci Zdzisława). Zresztą zapowiada się, że to nie koniec – 

oprócz planowanych wystaw prac malarza, niebawem ma się także pojawić 

film fabularny oparty na losach tej niezwykłej rodziny. Trudno się temu dziwić 

– tak intrygująca historia wręcz domaga się kolejnych odsłon.  

 

W polskim reportażu legendą Beksińskich kilka lat wcześniej zainteresował się 

Wojciech Tochman, jednak nie rozwinął tego pomysłu na taką skalę jak 

Grzebałkowska. Tytaniczna praca, jaką wykonała, badając zapiski, korespondencję, dzienniki foniczne, spotykając 

się ze znajomymi słynnego artysty oraz kultowego dziennikarza, czy wreszcie odwiedzając miejsca dla nich ważne, 

nie okazała się na szczęście zasłoną, za którą brak większego sensu. Autorka odpowiednio wyselekcjonowała 

materiały, nadała całości wyraźną strukturę, dzięki czemu stworzyła dzieło pełnowymiarowe literacko (co, w 

przypadku reportaży, nie zawsze musi się udać).  

 

Owiani mgłą tajemnicy, budzący grozę, oskarżani o niezdrowe fascynacje. Zdzisław. I Tomasz. Nierozłączni w 

swoich publicznych wizerunkach. Grzebałkowskiej z jednej strony udało się podtrzymać aurę niesamowitości, jaka 

ich otaczała, z drugiej zaś pokazała ich na wskroś ludzkimi. Dzięki temu czytelnik poznaje złożoność relacji, jej 

wieloaspektowość, a także przekonuje się, że mogli istnieć osobno. Byli przecież samotnikami, stepowymi wilkami 

pogrążonymi głównie we własnych myślach, do których dochodziły co najwyżej huragany dźwięków ukochanej 

muzyki rockowej.   

 

Grzebałkowska przypomniała również kobiety związane z Beksińskimi. Nieznaną uczestniczkę większości 

wydarzeń, jaką była Zofia Beksińska – żona i matka. Kolejne miłości Tomasza. W tym miejscu wartym podkreślenia 

jest również fakt, że autorka z wielkim taktem oraz poczuciem odpowiedzialności opowiedziała ich historie. Nie 

szukała tanich chwytów, nie zadowalała się tabloidowym efekciarstwem, a przede wszystkim nie oceniała. Rzetelnie 

relacjonowała, jacy byli.  

 

Są wreszcie Beksińscy obrazem epoki. Ponurego okresu PRL-u, który tylko czasem nabiera barw jak z Felliniego. 

Konfrontowanego z mitycznym Zachodem, będącym polem wielkiej fascynacji obu portretowanych. Przełomu lat 

dziewięćdziesiątych, pojawienia się komputerów, fast foodów i innych oznak postępu.  

 

Beksińscy. Portret Podwójny Magdaleny Grzebałkowskiej to przykład wspaniałej literatury faktu. Niezależnie od 

oceny postaw głównych bohaterów, ich wyborów artystycznych czy życiowych, jest to lektura obowiązkowa.  
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