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Efekt Linkego

Książka  Krzysztofa  Lipowskiego  o  Bronisławie  Linkem dzieli  tytuł  z  obrazem,  który  przestał

istnieć1. Można by podać tę informację na wiele sposobów, ale mówienie wprost, prawie obcesowo,

najlepiej współgra ze sposobem bycia postaci, która wyłania się z kolejnych stron. Linke miał do

własnego  istnienia  zastanawiający  stosunek.  Okładkę  Skorpiona wypełnia  autoportret  malarza

wykonany  w  1939  roku  we  Lwowie.  Dopracowana  w  każdym  calu  fizys  przemawia  mimiką,

karnacją, spojrzeniem – wszystkim. Artysta prezentuje się tu wprost, bez osłonek, ale zdarzało mu

się  też  ukrywać  swoją  obecność.  Na  niektórych  płótnach  występuje  pod  postacią  wielkookiej

dziewczynki,  w  której  można  go  rozpoznać  jedynie  dysponując  odpowiednią  wiedzą.  Linke

uobecniał  się  na  obrazach,  a  usuwał  z  życia,  jak  gdyby w przeświadczeniu,  że  „człowiek  jest

utopijny, człowiek nie ma zapewnionego miejsca, miejsce człowieka nie jest zarezerwowane, nie

daje się zadekretować jakąś uprzednią czy też następującą po nim dyspozycją esencjonalną”2. Z

jednej strony czytamy o jego żartach, językowych i sytuacyjnych, przyjaźniach, wzruszeniach, misji

uświadamiania zagrożeń, jakie płyną dla jednostki oraz społeczeństwa ze strony władzy. Z drugiej –

nie  sposób  wykorzenić  przeczucia,  że  był  człowiekiem strasznym,  nie  tyle  antypatycznym,  co

raczej „paraliżującym”. 

W  notatkach  żony,  obficie  cytowanych  przez  Lipowskiego,  na  własnych  obrazach,  w

poświęconych mu analizach, prezentuje się jako człowiek na tyle zobojętniały wobec kolei swojego

losu, że zdolny postrzegać własne ciało z zewnątrz, jak coś w rodzaju pogodowego fenomenu. Stare

podręczniki anatomii prezentują ciała ludzkie i zwierzęce w stanie rozmontowania, przemycając

pogląd  na  organizm  jako  maszynę  podatną  na  rozebranie,  utylizację,  a  czasem  pośmiertną  –

nekromantyczną, groteskową – animację. Postrzeganie samego siebie w kategoriach mechanizmu, o

którym tylko przypadek decyduje, że w chwili niedyspozycji trafia do gabinetu lekarza zamiast na

stół rzeźnicki albo warsztat, można uznać za zaburzenie percepcji ciała. Linke potrafi tę chorobliwą

perspektywę rozciągnąć na widza swoich obrazów, zagarniając go bez uprzedzenia w świat pogardy

wobec  fizycznego  bytowania.  Wiele  z  jego  wizji  epatuje  fizjologicznym  detalem.  Palce  z

obscenicznie uwydatnionym rysunkiem linii papilarnych wpijają się w kromkę chleba, na której

1 Żona  malarza,  Anna  Linke,  z  której  wspomnień  korzysta  autor,  notuje,  że  „Witkacy  portretował  Linkego
parokrotnie. Portrety wisiały w pracowni na Mokotowskiej i tam chyba spłonęły. Jeden przedstawiał jedynie głowę,
bardzo dużą. Na drugim Linke wyobrażony został  jako skorpion rozdzierający sobie odwłokiem swój – ludzki
oczywiście – policzek. Oba te portrety były szalenie podobne (jak to się dawniej  mówiło «trafione»)”.  Por.  K.
Lipowski, Skorpion na policzku. Słowo i obraz w twórczości Bronisława Linkego, Gdańsk 2014, s. 20. Dalej cytuję,
podając tylko numer strony.

2 M. Sá Cavalcante Schuback, Pochwała Nicości, tłum. L. Neuger, wstępem opatrzył M. P. Markowski, Kraków 2008,
s. 109.
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uwięziony  jest  rozmokły,  jak  gdyby  przed  chwilą  wyjęty  z  zalewy,  człowieczek.  Tuż  obok

reprodukcja  morza  krwi,  kawałek  dalej  skatowana  przez  hitlerowca  kobieta  z  otwartą  raną,

właściwie  wyrwą,  w  pośladku…  Barwnym  wizerunkom  koszmaru  towarzyszą  szkice

propagandowe drukowane na żółtawym, sprawiającym wrażenie suchego, papierze.

„Doktor  martyrologii”,  jak sam siebie  określał,  był  malarzem i  rysownikiem w połowie

niewidomym.  W  notatkach  żony  Linkego  czytamy  o  „oczach  przejrzystych,  bardzo  głęboko

osadzonych,  niewielkich,  mieniących się  od najczystszej  jasnej  niebieskości  do stalowoszarych,

silnie  jaśniejące  w  momencie  bardzo  intensywnej  emocji.  Od  przebytej  w  roku  1938  operacji

zbieżnego zeza, powstałego w skutek niewidzenia lewym okiem, po przebudzeniu patrzył przez

chwilę leciutko rozbieżnie. Ale to zaraz mijało i kto nie wiedział,  że Linke widzi tylko jednym

okiem (lewe zachowało jedynie reakcję na światło) – nigdy tego nie poznał”. Z kolei sam malarz

zapisuje  w  jednym  z  notatników  coś  w  rodzaju  prowokującej  definicji:  „Nadkompensacja  –

człowiek z wadą widzenia dzięki silnej woli może osiągnąć wyniki lepsze niż ci co danej wady nie

posiadają”. W następnych latach życia „znaczył w kalendarzykach kolejną cyfrą każdy dzień od

wypadnięcia cząstki pola widzenia – z rozdzierającą skrupulatnością, każdy dzień swojej, jak to

określał,  «ślepoty»”  [171–172].  Beztroska  Linkego,  nawet  jeśli  udawana,  przytłacza.  W  toku

lektury Skorpiona bezwiednie podzielamy troskę Anny Linke, troskę zbywaną kpiącym uśmiechem

kogoś,  kto się  zwyczajnie  nie  przejmuje,  bo być może – w rezultacie  smutnej  nadkompensacji

zapewniającej odgrodzenie od „ludzkich” sentymentów – nie potrafi3.

Uderzającym przykładem twórczej charyzmy Linkego jest szkic  Powrót (21–23 VI 1946,

tusz,  pióro,  papier,  dedykacja:  Marii  Dąbrowskiej  –  bez  słów  /  Linke  [84]),  swego  czasu

przedrukowywany  w  kilku  gazetach,  w  kraju  i  za  granicą.  Niewielka  ludzka  postać,  która

odstawiwszy neseser  klęczy z  pochyloną głową przed zrujnowanym budynkiem.  Nie  widzi,  że

ogołocona z tynku ściana pochyla się ku niemu opiekuńczym gestem. Scena dosyć niepozorna.

Łatwo wpisać ją w rozliczne opisy zniszczeń dokonywane przez żagarystów, katastrofistów czy

autorów powieści postapokaliptycznych. Linke sięga wielokrotnie do rekwizytorni tych szkół czy

konwencji, nie respektując ich przynależności do umownych rejestrów. W jego twórczości to, co

wysokie, miesza się z najniższym i nie chodzi tylko o kicz, ale także o bydlęcą ospałość twarzy

niektórych  modeli,  o  bezwład  ich  członków,  w  których  daje  się  odczuć  energiczność,  chytrze

oszczędzaną na okazję do pofolgowania małoduszności. Linke przedstawia rzeczy i słowa (strzępy

3 W relacji Anny Linke powrót pary do Polski z zesłania (29 kwietnia 1946) wyglądał tak: „Kiedyśmy zajechali do
Warszawy, mijając rozległe pola rumowisk, kiedy Linke – znacznie wyższy ode mnie – zobaczył przez okienko
sterczący ukośnie upiorny szkielet dworca, upamiętniony wręcz fotograficznie w jego obrazie Ruch oporu. Na tle
ruin odświętna krzątanina w orgii czerwieni, mundurów oraz haseł, z których nie wyłaziliśmy przez kilka lat – znów
haseł  – wydawała się koszmarną drwiną. Linke rozejrzawszy się po prostu, wrócił  do wagonu i położył się na
pryczy” [22]. 
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gazet, napisy na murach) wtapiające się w rozmiękłe ulice i mury. W tej ponurej rzeczywistości

zakodowano  widzianą  w  krzywym  zwierciadle,  jak  gdyby  wykpioną,  nadzieję.  Pomocna  w

naświetleniu tej strategii okazuje się Ostatnia plaża Jamesa Grahama Ballarda4.

Otaczające  bohatera  opustoszałe  miasto  Eniwetok  stanowi  plan  realny  opowiadania.

Aglomeracja  przygnębia  swoim  ponurym  wyglądem,  sugerując  cichą  obecność  jakiegoś

złowrogiego zwierzchnika.  Ulice  i  budynki  nie  dają  się  oswoić  i  psychicznie  zagospodarować.

Chcąc  nie  chcąc,  protagonista  nasiąka  atmosferą  i  interioryzując  doświadczenie  przestrzeni

zamienia je z przeżycia zmysłowego w psychiczne. Puste miasto zaczyna egzystować na planie

mentalnym, staje się wyrazem odczuć, jedyną metaforą nadającą się do opisania świata, który nagle

stał  się  kompletnie  obcy.  Kiedy,  werbalizując  swoje  doznania,  bohater  Ballarda  używa  tak

pozyskanych  przenośni,  przestrzeń  na  powrót  się  uzewnętrznia  (eksterioryzuje),  wypływa  z

zanurzonego w niej  człowieka w postaci  słów i  refleksji.  Po zatoczeniu  w ten  sposób pełnego

okręgu granica między inner space a outer space bohatera zostaje zatarta. Między tym, gdzie jest, a

tym, co nosi w sobie, przestaje rysować się wyraźna granica. Tego rodzaju syndrom mógł stać się

udziałem Linkego,  kiedy godzinami  spacerował  wśród  zdewastowanej  Warszawy,  na  przemian

entuzjazmując się i zapadając w depresję za sprawą czynionych na bieżąco szkiców5.

Zdarza się, że literacka przestrzeń – jak to ujmuje Toporow – „przemienia się w kondensację

energii  podmiotu”6,  nic  nie  stoi  na przeszkodzie,  by obraz doświadczył  ze strony malarza tego

samego.  U  Linkego  pejzaż  zostaje  zwolniony  z  tradycyjnych,  utylitarnych  funkcji.  Obrazy

zniszczenia  nie  służą  dokumentacji  dziejów,  lecz  ludzkiej  natury.  Postapokaliptyczny  pejzażu

Ostatniej plaży jest suwerenny wobec fabularnego kontekstu, nie służy retardacji czy budowaniu

suspensu.  W  opowiadaniu  brak  właściwie  fabuły  rozumianej  jako  sekwencja  wydarzeń,

zmierzających do punktu kulminacyjnego. Człowiek błąka się bezcelowo, penetrując przypadkowe

zakamarki  opuszczonej  metropolii.  Opowiadanie  przypomina  więc  serię  migawek  połączonych

jedynie  osobą  protagonisty  i  jego  reakcjami  na  otoczenie.  Sprawozdania  z  impulsów  umysłu

zamroczonego  niespokojnym  letargiem  nie  porządkują  toku  opowiadania.  Ciągłe  powtórzenia

sprawiają, że czytelnik przestaje szukać w tekście wskazówek, co do czasu akcji i  zdaje się na

4 J. G. Ballard, Ostatnia plaża, w: tegoż, Ogród czasu, wstępem opatrzył i tłum. L. Jęczmyk, Kraków 1982. 
5 Przypomina się  Literatura i  wojna powietrzna  W. G. Sebalda (tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 2012; dalej  w

przypisie jako WGS i numer strony).  W niewielkiej  książeczce pisarz wspomina między innymi o relacji  lorda
Solly’ego Zuckermana, którą sam arystokrata określać miał jako „historię naturalną zniszczenia”. Przedsięwzięcie
nie doszło do skutku, bo – jak wspomina Zuckerman – „pierwsze wrażenie z Kolonii domagało się czegoś bardziej
wymownego,  niż  kiedykolwiek  mógłbym  napisać”  (WGS,  42).  Sebald  podjął  zamiar  niezrealizowany  przez
naocznego świadka spustoszeń, jednak materiał, z którego moglibyśmy dowiedzieć się, jak naprawdę wyglądały
zgliszcza niemieckich miast, jest – zdaniem pisarza – bardzo ubogi. Fakty i zmyślenia oddające rozmiary dewastacji
„zostały wykluczone z pamięci kulturowej, ponieważ groziły przerwaniem cordon sanitaire, jakim społeczeństwo
otacza żywioły urzeczywistnionej dystopii” (WGS, 115). 

6 W. N. Toporow, Przestrzeń i tekst, w: tegoż, Przestrzeń i rzecz, tłum. B. Żyłko, Kraków 2003, s. 86.

3



monotonny rytm przestrzeni.  W cytowanym wydaniu  złożonym  z  około  stu  akapitów,  czasem

jednozdaniowych, „bloki” pojawiają się 47 razy, „bunkry” – 35, „beton” – 21. Specyficzny dobór

słów i jednostajna narracja sprawiają, że zrujnowane miasto przedstawia się jako przestrzeń obsesji,

wyłaniającej ze zróżnicowanej rzeczywistości wciąż te same obiekty. 

Krótkie  przypomnienie  tego  opowiadania  wydaje  się  na  miejscu  z  tego  względu,  że

Lipowski  opiera  swoją  analizę  dzieł  Linkego na  relacjach  obrazu ze  słowem.  Autor  Skorpiona

przywołuje najpierw pogląd intelektualnego patrona książki, W. J. T. Mitchella: „Historia kultury

jest pod pewnym względem historią niekończącej się walki o pierwszeństwo pomiędzy obrazowymi

a językowymi znakami, które czynią sobie prawa własności do Natury tylko im dostępnej”, by za

chwilę dodać od siebie:  „Czy zawładnięta przez język twórczość Linkego nie jest  przypadkiem

dzieła, w którym «walka o pierwszeństwo» zostaje zniesiona?” [168]. Lipowski skutecznie dowodzi

kompromitacji ut  pictura  poesis  w  malarstwie  Linkego,  zwłaszcza  w  skrupulatnych  analizach

wątków alegoryzujących. Jedna z ciekawszych dotyczy obrazu  Autobus. Widać na nim pomiędzy

innymi pasażerami robotnika sprzęgniętego z potokiem zgniłozielonej cieczy, w której dryfują gałki

oczne, wargi, pośladki, pies…  „Oto jeden ze szkiców poczynionych przez artystę do obrazu. Na

kartce  oznaczonej  numerem 55  pojawiają  się  dwa  szkice  postaci  «chama»  lub  według  innego

określenia  Linkego «robociarza».  Na pierwszym planie,  tuż na wysokości  głowy mężczyzny w

roboczym ubraniu  malarz  zapisał:  «zamazana  twarz/ledwo widoczne  rysy/brudny blondyn».  W

głębi  ta  sama  postać  robotnika  narysowana  mniej  starannie  z  dopiskiem na  wysokości  głowy

«cham». Poniżej pojawiają się określenia: «w ucho», «w oko», «w mordę», nieco wyżej zaś wyraz

obwiedziony  linią  –  «chamstwo«.  Można  zatem wnioskować,  że  na  budzącej  wstręt  «narośli»

wyrastającej z wnętrzności robotnika Linke umieścił wizualizację wulgaryzmów: «pies cię j…»,

«ch… ci w oko, w ucho, w mordę, [w gębę]»” [77–78]. 

Lipowski  często  sięga  po  szkicowniki  Linkego,  dzięki  czemu  możemy  śledzić  proces

powstawania  nie  tylko  całych  obrazów,  ale  i  detali.  Książka  dostarcza  informacji  o  cennych

materiałach źródłowych, zarówno pisanych, jak i graficznych, i opracowuje je przez pryzmat teorii

obrazu Hansa Beltinga, Gottholda Lessinga czy wspomnianego już Mitchella, czyniąc tym samym

ważny krok w stronę przyszłych studiów. Mam do Skorpiona tylko to zastrzeżenie, że kończy się za

szybko. Publikacja pokazuje dzieło Linkego w doskonałej  jakości kolorowych reprodukcjach na

kredowym papierze, wręcz atakując wrażliwość czytelnika/widza. Tematyka większości obrazów i

rysunków niepokoi do tego stopnia, że od czasu do czasu ma się ochotę uciec w tekst, tym bardziej,

że  niektóre  ilustracje  rozmieszczono na  marginesach,  czytając  nie  spuszczamy ich  więc  z  oka.

Wizje Linkego – nawet reprodukowane w znacznym pomniejszeniu – stopniowo zawężają strefę
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komfortu odbiorcy, by w końcu doszczętnie go jej pozbawić7. Lipowski jako autor nie różni się od

czytelnika  swojej  książki.  Pozwala  się  zahipnotyzować  Linkemu,  jak  gdyby  obawiał  się,  że

pogłębienie interpretacji stworzy dystans przekreślający masochistyczną przyjemność, jaka płynie z

poddania  się  beznadziei  świata  portretowanego  przez  malarza.  Tekst  poszatkowano  na  54

podrozdziały,  nie  licząc  wstępu  i  zakończenia,  jak  gdyby  w próbie  zahamowania  ewentualnej

rozlewności.

Można by, rzecz jasna, czytać to inaczej. Struktura spisu treści jest charakterystyczna dla

pracy dyplomowej.  Skorpion faktycznie był doktoratem Lipowskiego, wydanym po raz pierwszy

pięć lat  temu przez oficynę naukową Uniwersytetu Gdańskiego. Konwencja dysertacji  nakazuje

stronić  od  krytyki  impresjonistycznej  i  wykazać  się  zdolnościami  analitycznymi,  zwłaszcza  z

zakresu  poetyki  (także  interdyscyplinarnej,  uwzględniającej  relację  obraz–tekst).  Wszystko  to

zrozumiałe, jednak trudno pogodzić się z tym, że pomimo upływu czasu Lipowski nie wrócił do

pisania  o  Linkem,  by  kontynuować  je  w  inny,  bardziej  osobisty  sposób,  już  poza  wszelkimi

wymogami formalnymi. W czasie lektury brakowało mi towarzystwa autora, który również padł

ofiarą  „efektu  Linkego”,  ale  zdołał  się  zeń otrząsnąć  i  wykroił  przestrzeń  dla  trzeźwej  emocji.

Książka ma na celu prezentację malarza, chce być punktem wyjścia dla dalszych studiów nad jego

twórczością i doskonale wypełnia te zamiary, pozostawiając jednak uczucie tęsknoty za obszerną

partią eseistyczną. W czasie spędzonym ze Skorpionem nie raz zastanawiałem się, co by napisała o

Linkem Joanna  Pollakówna,  nawołująca  w swoich  szkicach  o  malarstwie  do  „oswobodzenie  z

formalnych  obligacji  krępujących  uczuciowość  i  wyobraźnię,  zmuszających  do  ocembrowania

zachwytu”8. Ale może za wiele wymagam, zwłaszcza że w wypadku prac Linkego chodziłoby o

ocembrowanie budzonego przez nie lęku.

7 Efekt pogłębia jeszcze psychodeliczność obrazów. Prace „doktora martyrologii” przypominają w tym względzie
dokonania amerykańskiego komiksiarza Jima Woodringa. Kreska bywa łudząco podobna, wspólnym mianownikiem
jest jednak przede wszystkim niebywała nonsensowność okrucieństwa, często ograniczającego się do subtelnych
tortur  psychicznych.  Babcia,  która  na  łożu  śmierci  z  ufnością  powierza  wnuczkę  i  jej  przyjaciół  pijaństwu,
upostaciowionemu przez  mówiącą  po  hiszpańsku i  barwną jak  pijacki  paw ropuchę,  wydaje  mi  się  flagowym
przykładem.  Fragment  intrygującej  The  Book  of  Jim można  obejrzeć  tutaj:
http://www.fantagraphics.com/images/stories/previews/jimhc-preview.pdf.  Więcej  o  Woodringu,  zupełnie  nie
znanym  w  Polsce,  pisze  Marek  J.  Sawicki  na  blogu  Tableau:  http://www.tableau.net.pl/2014/09/12/knowledge-
extinguishes-the-flame-of-curiosity [dostęp do obu stron z 10 listopada 2014].

8 J. Pollakówna, Zapatrzenie. Myśląc o obrazach, myśląc o malarzach, Gdańsk 2012, s. 344.
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