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O królu, poetach,
paszkwilantach,

szpiegach i teorii
historiografii

Marek Wilczyński

PEWNEGO razu był sobie król o dwo-
jakiej numeracji, homo i humanistycz-
nych skłonnościach, chudych nogach
oraz wielkim o sobie wyobrażeniu,
który strasznie nie lubił, kiedy się z nie-
go wyśmiewano. Ścigał on tedy i ka-
rał swych prześmiewców gardłem, nie
szczędząc środków, a ręce jego były
długie i niestrudzone... Tak mogłaby
się zaczynać nowa książka Jerzego Li-
mona Młot na poetów albo Kronika

ściętych głów, ale zaczyna się inaczej,
ponieważ autor wie, że tak jak powyżej
żadna opowieść o przeszłości zaczy-
nać się już niestety nie może. Na po-
czątku jest zatem alegoria, jakby pro-
sto z purytanina Johna Bunyana, choć
z pogańskim bohaterem, a potem nar-
racja, na przemian z metanarracją, roz-
pędza się powoli, wielokierunkowo,
a przy tym coraz ciekawiej.

Jak dotąd różnorodna twórczość Li-
mona rozwijała się wyraźnie dwutoro-
wo, a właściwie nawet na trzech rów-
noległych trajektoriach. Po pierwsze,
historia literatury i dramatu angiel-
skiego doby elżbietańskiej i jakobiń-
skiej, czyli trzy studia: Gentlemen of

a Company. English Players in Cen-

tral and Eastern Europe 1590 –1660,
Dangerous Matter. English Drama

and Politics 1623/24 i The Masque

of Stuart Culture. Po drugie, prace
o historii i teorii teatru oraz sztukach
pokrewnych: Między niebem a sce-

ną. Przestrzeń i czas w teatrze, Trzy

teatry: scena, telewizja i radio, Pią-

ty wymiar teatru, Obroty przestrze-

ni. Teatr telewizji, Brzmienia cza-

su. O aktorstwie i mowie scenicznej,
The Chemistry of the Theater. Perfor-

mativity of Time oraz Gdański teatr

„elżbietański” (efektem tej ostatniej,
jakkolwiek chronologicznie pierwszej
pracy, jest zupełnie realny, impo-
nujący budynek Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego). Wreszcie po trze-
cie, proza fabularna: Münchhausenia-

da, Kaszubska Madonna, Wieloryb.

Wypisy źródłowe i Koncert Wielkiej

Niedźwiedzicy.

W Młocie na poetów wszystkie te
nurty spotykają się w jednym tekście.
O czym zatem jest ta książka?

Najnowsza książka Limona jest roz-
prawą o pewnych szczególnych a-
spektach kultury epoki króla Anglii
i Szkocji, a następnie Wielkiej Bryta-
nii (tak raczył zdecydować sam mo-
narcha) Jakuba I Stuarta, noszące-
go w rodzinnej Szkocji numer szó-
sty. Jej faktograficzne centrum stano-
wi obraza majestatu, jakiej dopuści-
ło się trzech niechętnych władcy-pro-
testantowi katolików z Polski: Bartło-
miej Paceniusz, Jan Starkowiusz i Kac-
per Cichocki. Spośród tych trzech
nazwisk jednak tylko dwa udało się
przypisać konkretnym osobom. Star-
kowiusz, którego pamflet na Jakuba
zaginął, a być może istniał jedynie
w ręcznych odpisach, na skutek wysił-
ków rezydenta angielskiego wywiadu
w Gdańsku, Patricka Gordona, został
za swoją zbrodnię przykładnie ścięty
w Kętrzynie. Cichocki, czemu trud-
no się dziwić, na wszelki wypadek
wyparł się autorstwa przypisywanego
mu dzieła, natomiast rzekomy Pace-
niusz, choć jego utworem dysponu-
jemy, do dziś pozostaje nieznany. Li-
mon rozpisuje wokół oszczerców Je-
go Królewskiej Mości (Starkowiusz,
czyli zapewne Starkowski, wybrał się
był do Szkocji w polskim stroju na-
rodowym i tam naraził się w kontu-
szu i żupanie na śmieszność, co do-
piekło mu do żywego) erudycyjną pa-
noramę myśli, poezji, teatru, filologii
i dziejów tajnych służb następcy Elż-
biety I. Opisuje intelektualne zainte-
resowania Jakuba – poety oraz inicja-
tora i koordynatora przekładu na an-
gielski Pisma Świętego, do dziś znane-
go jako tzw. Wersja Autoryzowana, nie
przez Pana Boga wprawdzie, lecz tyl-
ko przez króla; jego zamiłowanie do
dworskich przedstawień – „masek” –
sławiących potęgę i dalekosiężne idee
władcy, wreszcie jego siatkę szpiegow-
ską, w skład której wchodzili, obok
zawodowych donosicieli i rzezimiesz-
ków, uczeni, a zapewne także aktorzy.
(Wspomniane studium o aktywności
angielskich trup teatralnych na Konty-
nencie, ze szczególnym uwzględnie-
niem Prus Królewskich i Książęcych,
ukazuje imponujący zasięg penetracji
tych ostatnich.) Z Młota na poetów
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dowiedzieć się można ponadto mnó-

stwa detali dotyczących obyczajowo-

ści i życia w Anglii w pierwszej po-

łowie XVII wieku – choćby tego, że

w pewnym okresie modne były wśród

ludzi zamożnych krochmalone kryzy

barwione na żółto, wyrobu niejakiej

Anne Turner, w oczach niektórych o-

znaka potępienia godnego zbytku, by

nie powiedzieć rozwiązłości.

Gdańszczanina czy szerzej – miesz-

kańca dzisiejszego Pomorza zaintere-

suje z pewnością znaczenie, jakie im-

plicite miało w perspektywie angiel-

skiej miasto nad Motławą, w XVII wie-

ku najbogatszy ośrodek miejski Rze-

czypospolitej i jedno z najbogatszych

miast ówczesnej Europy. Oto Jakub I

prowadzi z Radą Miejską i burmistrza-

mi pełną wzajemnego szacunku dy-

plomatyczną korespondencję, w któ-

rej podziękowania za różne przysłu-

gi – w tym niestety spalenie na roz-

kaz Rady książki Paceniusza – prze-

platają się z zapewnieniami o przy-

jaźni. W Gdańsku i w całych Prusach

osiedlają się wówczas niemal maso-

wo Szkoci i Anglicy, nie tylko bied-

ni rzemieślnicy i handlarze, lecz rów-

nież zbiegli z Wyspy jezuici, rezydu-

jący w Braniewie, oraz intelektualiści,

np. wykładający w gdańskim Gimna-

zjum Akademickim filozof i filolog An-

drew Aidie czy uczący filozofii w Bra-

niewie szpieg Griffith Floyd. Zapew-

ne premier Cameron, planujący ogra-

niczenie uprawnień socjalnych m.in.

dla dzisiejszych imigrantów z Polski,

naturalnie po to, aby powstrzymać

ich napływ – nie ma o tym pojęcia,

a szkoda.

Poza tym książka Limona odzwier-

ciedla związki naukowych kompeten-

cji autora Młota... z inklinacjami lite-

rackimi – jego wyobraźnia potrafi nie-

kiedy zaskakująco łączyć wątki i po-

stacie historyczne ze współczesno-

ścią, czego przykładem jest wzmianka

o Maurycym, synu dwudziestowiecz-

nego hrabiego Suffolk. Przodek hra-

biego admirał Thomas Howard dowo-

dził flotą angielską w pamiętnej bitwie

z hiszpańską Wielką Armadą w roku

1588, natomiast jego potomek brał

nie tak dawno udział w manewrach

okrętów brytyjskich i amerykańskich

w pobliżu Kuby jako celowniczy dział-

ka przeciwlotniczego. Kapitalna aneg-

dota o jego zwycięstwie w zawodach

w strzelaniu do celu i pochwale a-

merykańskiego głównodowodzącego

nieprędko zatrze się w pamięci czytel-

nika. Zapytany przez Amerykanina kto

nauczył go tak dobrze strzelać, Maury-

cy zdziwiony odparł: „Jak to kto? Mój

łowczy”.

Podobnie, choć oczywiście w innej

tonacji, brzmią dygresje o przedmio-

tach związanych z osobami autorowi

bliskimi: o należącej do ojca łyżce wy-

ciętej z płata rozbitego w czasie woj-

ny samolotu i lasce, własności cioci

Elżbiety, która przeżyła blokadę Le-

ningradu. W tkance książki współist-

nieją ze sobą różne rodzaje materii –

od faktów historycznych na tyle już

odległych, że tracą one jednoznacz-

ną realność aż do konkretów nieled-

wie intymnych, danych w doświadcze-

niu bezpośrednim, które udokumen-

towane są fotografiami rzeczy dostęp-

nych jeszcze zmysłowi dotyku żywego

spadkobiercy.

Młot na poetów nie jest jednak pro-

stą kolekcją anegdot ani wykładem

z historii kultury angielskiej. Erudy-

cyjny kalejdoskop obejmujący monar-

chów płci obojga, służby specjalne,

poetów, filozofów, alchemika Johna

Dee, człowieka na księżycu (tę zagad-

kę pozostawiam celowo bez komenta-

rza dla zaostrzenia ciekawości czytel-

nika), rodzaje tortur, Ojców Kościoła,

faworytów, kochanków, wytwórczynię

kryz i wiele innych elementów, służą-

cych w istocie temu, by zadać pyta-

nie: co to znaczy pisać historię i jak

to robić? W podtytule znajdujemy co-

kolwiek mylące słowo „kronika”. Zna-

komity amerykański teoretyk historio-

grafii Hayden White przypomina, że

rozwój dziejopisarstwa w Europie za-

czął się od roczników, odnotowują-

cych najważniejsze z punktu widze-

nia autora wydarzenia opatrzone da-

tą, i zmierzał poprzez kronikę właśnie

(White przytacza jako przykłady kro-

niki włoskie okresu Renesansu, wśród

których najbardziej znane są Histo-

rie florenckie Machiavellego) ku wiel-

kim dziewiętnastowiecznym opowie-

ściom Micheleta, Rankego i Tocque-

ville’a.

W wieku XX pojawiła się francu-

ska Szkoła Annales, kładąca nacisk

na dane i długotrwałe procesy eko-

nomiczne kosztem polityki i wojen,

potem mikrohistoria Carlo Ginzbur-

ga i Emmanuela Le Roy Ladurie o-

raz postkolonialne subaltern studies

i herstory, historia kobiet, czego po-

nowoczesnym efektem stała się ro-

snąca problematyczność zadań histo-

ryka wobec niebywałego skompliko-

wania tak oczywistej niegdyś dla Ary-

stotelesa „prawdy”. Limon nie wspo-

mina o tym wszystkim ani słowem,

niemniej wydaje się być doskonale

świadom ewolucji swego metodolo-

gicznego zaplecza, chociaż nie jest hi-

storykiem tout court, lecz wyspecjali-

zowanym badaczem kultury, literatury

i teatru.

White, autor monumentalnej Me-

tahistory. The Historical Imagina-

tion in Nineteenth-Century Europe

(1973), książki wciąż czekającej na

polski przekład (być może na próż-

no, gdyż wspierające dotąd kulturę

wysoką instytucje państwowe prak-

tycznie przestały dotować tłumacze-

nia z dziedzin humanistycznych) wie-

lokrotnie powtarza, iż tworzywem hi-

storii nie jest bynajmniej przeszłe wy-

darzenie, tylko fakt – zapis języko-

wy, ewentualnie przedmiot fizyczny

(np. odkrycie archeologów). Do hi-

storyka należy lektura i krytyka tego

zapisu, a następnie umieszczenie go

w takim czy innym kontekście, będą-

cym jednak zawsze rezultatem inter-

pretacji.

Limon wie o tym dobrze i dlate-

go jako historyk postępuje ostrożnie,

od początku wprowadzając, na po-

dobieństwo narratora Toma Jonesa

Henry’ego Fieldinga, głos „odautor-

ski” na metapoziomie dyskursu. O-

świadcza mianowicie, że sens ma je-

dynie „pajęczyna” utkana z drobin za-

chowanych w pamięci – tej tekstowej,

która jest własnością użytkowników

bibliotek, i tej indywidualnej, prywat-

nej, która przechowuje wspomnienia

podmiotu o sobie samym oraz innych
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w różnych okresach życia. Wyrwane
z „pajęczyny”, drobiny te zamienia-
ją się w metaforyczne, bezkształtne
„szare strzępki”, pozbawione znacze-
nia i godne tylko tego, by je zamieść
i wyrzucić do śmietnika, czyli puścić
w niepamięć. Historyk mozolnie ze-
stawia pojedyncze fakty w wyimagino-
waną całość poddaną kryteriom spój-
ności, „prawdopodobieństwa” (czyż-
byśmy z góry znali „prawdę”?) oraz
przystawalności do tego, co już skąd-
inąd wiemy na dany lub zbliżony te-
mat. Każdy jednak rezultat takiego
zestawienia bywa tyleż przekonują-
cy, co zdradliwy, nieuchronnie pod-
szyty fałszem, ponieważ coś musia-
ło zostać przeoczone, lub czegoś już
nie ma, jak choćby zbiorów Biblio-
teki Aleksandryjskiej czy spalonej tuż
po Powstaniu Warszawskim Biblioteki
Krasińskich.

Na wszelki wypadek Młot na po-

etów nie został więc skomponowa-
ny linearnie. Niczym Gra w klasy

Cortàzara, niegdyś fascynująca, dziś
chyba zapomniana, składa się z frag-
mentów do ułożenia przez czytelnika
na własną rękę, do czego zresztą au-
tor otwarcie zachęca, więcej nawet –
z rozmysłem pozostawia czytelniko-
wi część własnej pracy do wykonania.
Na stronie 289 zaczyna się bowiem
„rozdział interaktywny”, zawierający
dokumenty (fakty) zebrane „w spra-
wie” czy też „przeciwko” Cichockie-
mu, nie poddane jakiejkolwiek narra-
cyjnej dyscyplinie, zapewne niekom-
pletne, lecz dostatecznie wymowne,
by stanowić pokusę. Każdy, o ile ze-
chce się posłużyć plikiem dostęp-
nym w sieci, może połączyć dostępne
drobiny w dowolny układ, uzupełnić
je własnymi odkryciami, koniektura-
mi, glosami, scholiami, komentarzami
i czym tam jeszcze. Nie ma żadnych
arbitralnych ograniczeń, albo – jakby
powiedzieli agent Moulder i agentka
Scully – the truth is out there. Nie
wiadomo tylko do końca gdzie: w do-
kumentach czy w ich połączeniach,
bo jeśli w zachowanych papierach,
to po co w ogóle historycy? Wystar-
czyłoby publikować zestawienia źró-
deł wedle ich chronologii, a i one

bywają zwodnicze, jak choćby słynna
Donacja Konstantyna, sfalsyfikowa-
na przez Lorenza Vallę, dowody praw
własności Ziemi Chełmińskiej przed-
stawiane ongiś przez Krzyżaków czy
sfabrykowane przez Ochranę Proto-

koły Mędrców Syjonu. Czytelnik-tra-
dycjonalista może o tym nie pamię-
tać – autor zatem zawczasu poradzi
mu, by od razu przeszedł do strony
220, oszczędzając sobie w ten sposób
zawrotu głowy spowodowanego dy-
gresjami, rozważaniami „meta-”, wtrą-
ceniami z innej bajki i niepotrzebny-
mi z pozoru cytatami. Jeśli to jednak
zrobi, dużo straci. Młot na poetów nie
jest narzędziem tępym.

Z drugiej strony, odbiorca obznajo-
miony nieco głębiej z twórczością Li-
mona doznać może w trakcie lektury
uczucia deja vú – gdzieś już coś po-
dobnego czytaliśmy, czy nie przypad-
kiem pod tytułem Wieloryb? Książka
ta, dzieło fikcyjne, opatrzone nazwi-
skiem Heleny Szymańskiej (w pew-
nym internetowym antykwariacie fi-
guruje ona jako rzeczywista autor-
ka wystawionego na sprzedaż egzem-
plarza), to wszak również ciąg do-
kumentów: kronik, historii, not, li-
stów, raportów, gazet, a także wyim-
ków z dzieł literackich różnych rodza-
jów i gatunków, które mają jedną ce-
chę wspólną – istnieją tylko wewnątrz
osobliwego tekstu, na jaki się składa-
ją. Jeśli Szymańska to Limon, a Limon
to Szymańska, to może równie dobrze
korespondencja Jakuba I z przeświet-
ną Radą Miasta Gdańska nigdy, tzn.
nigdzie poza Młotem na poetów, nie
miała miejsca?

Na szczęście rzecz jest do spraw-
dzenia, gdyż dawna Biblioteka Miej-
ska, dziś Biblioteka PAN, w marcu
1945 roku szczęśliwie ocalała, a wraz
z nią wiele świadectw dziejów urbs

Gyddanyzc, co jednak nie rozwiązu-
je problemu, jaki pojawia się w prze-
strzeni pomiędzy Wielorybem a Mło-

tem na poetów. Wspomniany już Ary-

Jerzy Limon, Młot na poetów albo

Kronika ściętych głów. Interaktyw-

na historia powieściowa, Fundacja
Terytoria Książki, Gdańsk 2014.

stoteles w Poetyce utrzymywał, że hi-
storyk opowiada o wydarzeniach, któ-
re zaszły realnie, podczas gdy poeta
o takich, które jedynie zajść by mo-
gły, niewiele jednak uwagi poświęcił
przy tym językowi jako medium ko-
munikacji. Więcej można na ten temat
znaleźć w pismach jego nauczycie-
la Platona, zwalczającego, jak wiado-
mo, sofistów obojętnych wobec kla-
sycznie pojmowanej prawdy, wypar-
tej w ich perspektywie przez skutecz-
ną perswazję. W swoich dwóch książ-
kach, chcąc nie chcąc, Limon udo-
wadnia, że Platon miał więcej racji
niż autor Poetyki i Retoryki, ponie-
waż dostrzegał dwoistą naturę ludz-
kiej mowy, która jednocześnie od-
słania prawdę i ją skrywa. Znacze-
nie słowa jako jednostki leksykalnej,
która występuje w specyficznym o-
toczeniu, właściwym dla danego ty-
pu wypowiedzi, jest odporne na je-
go związek ze światem, czy też ra-
czej implikuje świat własny, istnie-
jący poza rozróżnieniem na fiction

i non-fiction, poza dobrem i złem,
by przytoczyć formułę filologa Nietz-
schego. Literacka zabawa w szacie po-
ważnej opowieści o wielorybie, co pe-
wien czas wyrzucanym na południo-
wy brzeg Bałtyku jako zapowiedź hi-
storycznych wstrząsów, kiedy posta-
wić ją obok „kroniki” o mściwym kró-
lu ścigającym potwarców per fas et

nefas, każe na równi zwątpić w au-
tentyczność rzekomych sag i podań
o wielkim morskim ssaku i w war-
tość donosów szpiegów Jego Królew-
skiej Mości Patricka Gordona i Joh-
na Dickensona. Nie zamierzam o-
czywiście oskarżać Jerzego Limona
o blagę, niemniej jednak tylko prze-
konanie o jego osobistej uczciwo-
ści uczonego pozwala mi wierzyć,
że nie zmyśla.

Ale spekulacje na bok. Na koniec
uwaga entuzjasty: Młot na poetów

jest wielką reklamą i pochwałą fi-
lologii. Robota filologa, często wy-
śmiewana, przedstawiana jako żmud-
ne ślęczenie w bibliotekach nad ni-
komu niepotrzebnymi, zapomniany-
mi szpargałami, okazuje się oto fascy-
nującą przygodą, niewiele różniącą
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się od ryzykownego rzemiosła detek-
tywa. Filolog, który zajmuje się dra-
matem i teatrem elżbietańskim i ja-
kobińskim w kontekście kontrowersji
ideologicznych doby postreformacyj-
nej w Wielkiej Brytanii i Europie kon-
tynentalnej, musi pamiętać o zmien-
nej koniunkturze polityczno-propa-
gandowej (traktuje o niej Dangero-
us Matter, książka o jednym sezo-
nie teatralnym 1623/24), znać histo-
rię sporów teologicznych i eklezjolo-
gicznych, wiedzieć coś nieco o funk-
cjonowaniu tajnej policji i wywiadu,
gdyż zawsze może w swoich poszuki-
waniach natknąć się na trupa, orien-
tować się w działaniu cenzury, wresz-
cie umieć weryfikować plotki o tym
kto z kim, kiedy i po co.

„Dygresja długa o emendacji w dzie-
jach świata”, poświęcona Soborowi
Nicejskiemu z roku 325 i debacie a-
rian z ich przeciwnikami nad szczegó-
łami wyznania wiary, nie ma się z po-
zoru nijak do dużo późniejszych u-
trapień króla Jakuba z poplecznika-
mi jezuitów, ale znakomicie dowodzi,
iż słowo – przedmiot zainteresowa-
nia filologa – miewa niekiedy ogrom-
ny wpływ na bieg zdarzeń o daleko
idących konsekwencjach. Z kolei nie-
zbędna edytorom tekstów dawnych u-
miejętność obchodzenia się z różny-
mi wydaniami i ustalania wersji kano-
nicznych, doprowadzona przy okazji
edytorstwa szekspirowskiego do per-
fekcji, pozwala dziś rozpoznać w skła-
dzie czcionek i typach błędów rękę
konkretnego zecera i warsztat druka-
rza, dzięki czemu powstaje iluzja na-
der bliskiego dostępu do przeszłości
na poziomie detalu.

Jeśli dodać do tego „Dygresję fi-
lologiczną” – „trochę o niczym” (no-
thing) – ujawniającą sekrety zaszyfro-
wanych w dramatycznych dialogach
z przełomu XVI i XVII wieku aluzji
seksualnych, profesja miłośnika kul-
tury antykwarycznie odległej w cza-
sie nabiera w sumie zgoła nieoczeki-
wanego powabu. Uprawiając ją, moż-
na zaznać wielorakich przyjemności,
wśród których niebagatelną będzie
lektura Młota na poetów albo Kro-
niki ściętych głów.

Odczytywanie
miasta

Iza Chruślińska

LWÓW – miasto zbudowane i przez
wieki zamieszkiwane przez przed-
stawicieli różnych kultur i narodo-
wości, powstałe na pograniczu, dziś
tak chętnie nazywane „wielokulturo-
wym”, jest bez wątpienia jednym z
miast, wokół którego wytworzyło się
najwięcej mitów, tak w polskiej pa-
mięci narodowej, jak i ukraińskiej,
a także w pamięci żydowskiej. Na
tle sporów o rolę pamięci we współ-
czesnych społeczeństwach, gdy coraz
częściej mówi się o nadejściu „cza-
su niepamięci” i „odmowie pamięta-
nia”, przypadek Lwowa – pisze Kata-
rzyna Kotyńska w swojej najnowszej
książce Lwów. O odczytywaniu mia-
sta na nowo – jest nietypowy i wydaje
się być dobrą ilustracją tezy o współ-
istnieniu tradycji i procesu detradycjo-
nalizacji.

Autorka zwraca uwagę na ważne
a niedoceniane zjawisko. W przypad-
ku Lwowa mamy do czynienia z nie-
ustanną, także ponadnarodową „grą”
pamięci i niepamięci. Jest tu pol-
ska pamięć bez miasta oraz ukra-
ińskie miasto z pamięcią rekonstru-
owaną, odtwarzaną i tworzoną na
nowo. Przerwanie ciągłości historycz-
nej, wymiana ludności w połowie lat
czterdziestych XX w., transformacja po
1991 r., kiedy stopniowo opuszcza
Lwów część ludności rosyjskiej – wszy-
stko to nałożone na gorące debaty
wokół tożsamości ukraińskiej, spra-
wia, że wzorzec ukraińskiej pamięci
społecznej krystalizuje się na naszych
oczach.

Jest to powrót Katarzyny Kotyńskiej
do tematyki lwowskiej. O ile przed de-
kadą przedmiotem jej rozważań był
obraz Lwowa w wybranych esejach
autorów polskich, ukraińskich, rosyj-
skich, o tyle teraz, w swej najświeższej
publikacji, zajmuje się analizą powsta-
jących w tych językach tekstów literac-
kich i wspomnieniowych minionego
i tego stulecia.

Zwraca uwagę nie tylko autorski do-
bór analizowanej literatury. Równie is-
totne okazują się ramy chronologicz-
ne (analizowane publikacje ukazały
się w ciągu minionych stu lat). Dzię-
ki zastosowaniu tak długiej perspekty-
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