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Zbigniew Biel urodzony w 1957 roku w Częstochowie. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych  

w Krakowie, gdzie w 1984 roku uzyskał dyplom na Wydziale Grafiki. Uprawia rysunek, malarstwo  

i grafikę. Od 1983 roku brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i poza granicami. 

Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych. Za swoje grafiki otrzymał kilka nagród i wyróżnieo, 

m.in. na Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach w 1991 roku. Jego prace znajdują się w kolekcjach 

zarówno prywatnych, jak i muzealnych (m.in. Muzeum Narodowego w Krakowie, Portland Art 

Museum (USA), Museum of International Contemporary Graphic Art w Fredrikstad (Norwegia), 

Museo Internazionale dell’Exlibris Gabriele D’Annunzio w Pescara (Włochy), Musée du Petit Format 

w Couvin (Belgia) oraz Muzeum Sztuki w Bytomiu, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy). 

 

 

 



 

Łódź, 2020 – wklęsłodruk (68 x 83.5 cm) 

 

 

Dariusz Czaja 

Mapy światów możliwych 

1. 

Na początku jest biała kartka, zeszlifowana płyta. I wstępny zaledwie pomysł. Z pierwotnej 
ciemni ręka próbuje wyprowadzid na światło widzialny kształt. Wyobraźnia, mroczne źródło poznania 
(jak chciał Kant) rodzi obraz. Rzecz wielce tajemnicza, z trudem poddająca się konceptualizacji.  

Na oglądanych później odbitkach oko rozpoznaje kształty: wyspa, fale, łódka, szkielet 
budowli, kształty obiektów pochodzących najwyraźniej z enigmatycznego Archiwum X.... 

Dobrze pamiętad, że przedmiotem naszej uwagi są obrazy graficzne. Że oglądając je, 

znajdujemy się w osobnym kosmosie. Jego relacje z doświadczaną wszystkimi zmysłami 

rzeczywistością bywają najczęściej niejednoznaczne i trudno uchwytne. Tak czy inaczej, obowiązują w 

nim reguły gry nieco inne niż w życiu: trajektorie przyczyn i skutków bywają tu dużo bardziej kręte niż 

w świecie fizycznym. Wyobraźnia twórcza ma bez wątpienia swoje immanentne prawa. Autonomia 

tego świata jest niepodważalnym faktem. 



 Oznacza to, że mniej lub bardziej uchwytne w grafikach „rzeczy”, „obiekty”, „motywy”, 

pochodzące z widzialnej rzeczywistości  n i e   s ą   już elementami świata, ale mocą demiurgicznej 

pracy artysty zostają  p r z e t w o r z o n e  według reguł – zawsze idiomatycznych – oka i wyobraźni, 

inaczej mówiąc: że z chwilą zakrzepnięcia w obrazie stają się już materią sztuki. Ta operacja ma 

poważne konsekwencje, nie zawsze wystarczająco podkreślane. Oznacza to na przykład, że 

rozpoznanie w obrazie „elementów widzialnych”, według powszechnie niemal przyjętej historyczno-

sztucznej zasady („x jest tym, y tamtym”) jest zaledwie początkiem spotkania z nim. I że, co 

ważniejsze, takie „treściowe” przyporządkowanie niczego w gruncie rzeczy nie wyjaśnia, niczego nie 

pozwala zrozumied. Co najwyżej może byd materiałem do lepszej czy gorszej anegdoty.  

A jeśli tak, to próba rozumienia  dzieła sztuki musi znaleźd racje w sztuce samej a nie poza nią. 

A te trzeba wyprowadzid z samego gestu twórczego, który powołuje do życia te czy inne motywy, 

nadając im w pewnym momencie ostateczny (i niech w tym słowie zabrzmią nieśmiało alikwoty 

eschatologiczne) wymiar artystyczny. Zmierzam do tego, że wszystko to, co widzimy w obrazach jest 

silnie zapośredniczone przez artystyczną  f o r m ę  (tajemnicze i trudno definiowalne zjawisko) i to 

ona jest – a w każdym razie powinna byd – głównym przedmiotem naszej percepcji. Bo to ona (i tylko 

ona!) świadczy o jakości dzieła i to ona (i tylko ona!) jest w gruncie rzeczy przedmiotem wszystkich 

poważnych artystycznie operacji. 

 

 

Łódź, 2018 – wklęsłodruk (68.5 x 97.5 cm) 

 



2. 

Jeśli teraz – mając z tyłu głowy powyższe ustalenia – popatrzymy na ostatnie grafiki 

Zbigniewa Biela, to rychło okaże się, że dla ich interpretacji nie ma może większego znaczenia to, że 

pojawiają się w nich  – i to w znaczących ilościach – rusztowania i statki. Czy może raczej: 

„rusztowania” i „statki”.  

To prawda, oko nas nie łudzi: w jego grafikach pojawiły się belkowania, szkielety 

konstrukcyjne, mury pruskie. Zauważalnym motywem jego grafik stały się też łódki, łodzie, kadłuby 

mniej lub bardziej rozpoznawalnych obiektów pływających. Nie oznacza to wszakże (a w każdym razie 

oznaczad nie musi), że oto ujawniły się w jego twórczości tkwiące w nim i skrywane latami pasje 

architektoniczne i szkutnicze. Oczywiście, nie sposób tego całkiem wykluczyd, dobrze jednak 

pamiętad, że te okoliczności (o ile są prawdziwe, rzecz jasna) mogą co najwyżej  pomóc nam 

zarysowad warunki możliwości aktu twórczego, w żaden jednak sposób nie  t ł u m a c z ą   

(w głębszym sensie słowa) jego finalnej ekspresji.  

Innymi słowy, twierdzę, że rozwijanie dalej tropu „architektonicznego” czy „szkutniczego” 
niewiele pomoże nam w wydobyciu esencji tych grafik. A zwłaszcza w nazwaniu ich wybitnej jakości. 
O ich artystycznej wadze decyduje bowiem element z całkiem innego poziomu. Mówiąc nieco 
precyzyjniej: dużo istotniejsze od warstwy anegdotycznej (ważnej oczywiście jako iskra, paliwo, 
inspiracja przedstawienia) wydaje mi się to, że wszystkie obiekty wypełniające grafiki Biela schwytane 
zostały w mocną graficznie  f o r m ę. To ona (bo co innego!) pozwala na uwydatnienie potencjalnie 
tkwiących w tych grafikach „treści”. Uważna obserwacja dowodzi, że dla każdego z podjętych 
motywów znalezione zostało – zapewne w drodze mozolnych prób, błędów, poprawek, korekt – 
przekonujące rozwiązanie graficzne. Rozwiązanie, które działa i które przykuwa oko. To ono właśnie 
sprawia, że wchodzimy te mikroświaty z poczuciem penetrowania rzeczywistości wcześniej nam 
nieznanej, że z fascynacją śledzimy przygody przedstawionych na płaszczyźnie elementów. 

 
 

 
 

Łódź, 2019 – wklęsłodruk (67 x 97 cm) 



 
3. 

Powiem więcej: znając prace graficzne Zbigniewa Biela od lat trzydziestu z okładem, widzę jak 

w swojej sztuce dobija on powoli, acz konsekwentnie do mistrzostwa. Jego rozpoznawalna od 

pierwszego spojrzenia sztuka graficzna jest dzieckiem rzemieślniczej sprawności i formalnych 

ograniczeo. To efekt świadomie przyjętego, testowanego latami, minimalizmu. Oczyszczenie 

spojrzenia sprzymierzone z ascezą formalną przyniosły w efekcie dzieła wyrafinowane technicznie, 

grafiki, w których obok ostentacyjnie niemal widocznej sprawności rzemieślniczej, pojawia się też 

dojmujące odczucie konieczności organizujących je elementów. I jeszcze może: to niestygnące 

otwarcie na nieobliczalne, element, który bodaj najmocniej pozwala odróżnid sztukę od dzieł 

zaledwie ją pozorujących. 

Tak właśnie: kiedy oglądam późne dzieła Biela, mam niezmąconą pewnośd, że przebywam  
w pobliżu sztuki. Sztuki, czyli poezji, a więc w pobliżu tego, co Grecy nazywali bogatym  
w semantyczne przydźwięki rzeczownikiem poiesis. Trzeba to dobrze rozumied. Poezja to nie jest 
układanie wierszy. Poezja – rozumiana źródłowo i poważnie – to nazwa szczególnego rodzaju 
spojrzenia. Spojrzenia, które obchodzi szerokim łukiem oczywistości zdrowego rozsądku, spojrzenia, 
które ma odwagę i zdolnośd wniknięcia w głąb rzeczywistego. Jego konsekwencją są dzieła (wiersze, 
obrazy, kompozycje muzyczne) mające moc odsłaniania struktur i związków niejasnych albo 
nieczytelnych w planie potocznego doświadczenia. Prace, które pomijają akcydensy i zawsze celują  
w istotne. 

Późne grafiki Biela naznaczone są mocną autorską sygnaturą. Pewnośd ręki idzie tu o lepsze 

ze świadomością użytych środków. To wszystko, co dzieje się na powierzchni jego wklęsłodruków 

znosi, twardy jakoby, podział na abstrakcyjne i figuratywne. Jego wyobraźnia nie jest dosłowna, 

zwierciadlana, odnaleźd ją można raczej po stronie metafory. Chod, dodajmy, nigdy nie jest to 

metafora sztuczna, na zimno wykoncypowana: wyłania się jak gdyby samorzutnie, jest trochę jak 

osad wydzielający się na dnie naczynia wypełnionego szlachetną miksturą. Ale działa oczywiście tak, 

jak metafora pracowad powinna: p r z e n o s i  patrzącego w światy o parametrach trudnych już do 

nazwania. Buduje ich wiarygodnośd i ontyczną stabilnośd. 

W obsesyjnym powracaniu do tych samych motywów (kadłuby statków, konstrukcje 

architektoniczne) przypomina Biel wschodnich mistrzów sztuk graficznych. To ci właśnie artyści byli  

w stanie przez kilkadziesiąt lat utrwalad (w różnych technikach) tę samą górę, to samo drzewo, te 

same, chod nie  t a k i e  same, zmarszczki na wodzie. W jego grafikach jest coś z uwagi, skupienia  

i powściągliwości, charakteryzujących tych gigantów wyrzeczenia. W obydwu przypadkach,  

u początku artystycznego gestu stoi to samo pragnienie: inteligentne obrysowywanie pustki. 

Ze światem wschodniej mentalności łączy mi się też – pielęgnowana przez Biela – twórcza 

niezależnośd. Od wielu już lat podąża on spokojnie i konsekwentnie własną drogą. Nie oglądając się 

na to, co się aktualnie nosi, zdystansowany wobec sezonowych prądów i mód, rozwija swój warsztat  

i pogłębia ostrośd widzenia. Pracuje w odosobnieniu i samotności, na obrzeżu medialnego  

i rynkowego zgiełku. Dlatego też jego grafiki – jeśli można pokusid się o pewne proroctwo – nie znikną 

szybko z pola naszego widzenia. A nie znikną nie dlatego, że ja tak chcę, ale dlatego, że sztuka 

hartowana w takich warunkach ma duży ciężar właściwy i długośd życia, która znacznie przekracza 

czas żywota jętki jednodniowej. 

 



 
 

Łódź, 2020 – wklęsłodruk (68.5 x 97 cm) 
 
 

4. 
Nie wiem, czy udało mi się przybliżyd, chod w drobnej części, fenomen twórczości graficznej 

Zbigniewa Biela. Po latach pisania o słowach, obrazach i dźwiękach straciłem niegdysiejszą pewnośd: 
nie wierzę już, by słowa w jakikolwiek sposób mogły dotknąd esencji sztuki, jej tajemniczego miąższu. 
Gdyby sztukę rzeczywiście można było zmieścid w słowach, wówczas nie byłaby nam do niczego 
potrzebna. Istota sztuki jest nieopisywalna, możemy tylko nieśmiało krążyd wokół niej, albo spisywad 
kulawe notatki na jej marginesach. 

Dlatego też, żeby naprawdę  z o b a c z y d  grafiki Zbyszka, a to znaczy: żeby rozczytad 
„anatomię” tych przedstawieo i odczud na sobie ich intensywne oddziaływanie, trzeba teraz odrzucid 
słowny balast i stanąd z nimi finalnie twarzą w twarz. Należy patrzed uważnie. Nie zakłócad 
obserwacji. Czekad. Dad się prowadzid. I mied nadzieję, że coś z ich trudnego piękna zdoła się przed 
nami odsłonid. Albo że, przynajmniej przez chwilę, pozwolą nam znaleźd się w orbicie ich tajemnego 
promieniowania. 

 

Warszawa, 4. 01. 2021 
 

 

Dariusz Czaja - antropolog kultury, eseista, recenzent muzyczny, prof. dr hab., wykładowca w Instytucie 

Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, redaktor kwartalnika "Konteksty” (IS PAN). Ostatnio opublikował m.in.: 

Znaki szczególne. Antropologia jako dwiczenie duchowe (2013); Kwintesencje. Pasaże barokowe (2014); Negde 

dalje, negde drugde (2016, Belgrad); Ruiny czasu. Rozmowy o twórczości (2016); Gramatyka bieli. Antropologia 

doświadczeo granicznych (2018); Cena sztuki. Tezy o zaczarowaniu (2020).  



 

Łódź, 2019 – wklęsłodruk (98 x 68 cm) 
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