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G

dy okręt tonie, a wiatry go przewracają,
głupi tłomoczki i skrzynki swoje opatruje i na nich leży, a do obrony okrętu nie idzie, i mniema, że się sam
miłuje, a on się sam gubi. Bo gdy okręt obrony nie ma,
i on ze wszytkim, co zebrał, utonąć musi. A gdy swymi
skrzynkami i majętnością, którą ma w okręcie, pogardzi,
a z innymi się do obrony okrętu uda, swego wszytkiego zapomniawszy: dopiero swe wszytko pozyskał i sam
zdrowie swoje zachował.
Ten namilszy okręt ojczyzny naszej wszytkich nas niesie,
wszytko w nim mamy, co mamy. Gdy się z okrętem źle
dzieje, gdy dziur jego nie zatykamy, gdy wody z niego
nie wylewamy, gdy się o zatrzymanie jego nie staramy,
gdy dla bespieczności jego wszytkim, co w domu jest, nie
pogardzamy, zatonie, i z nim my sami poginiemy.
Piotr Skarga
Kazania sejmowe
O miłości ku Ojczyźnie
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AKTUALNOŚĆ
KS. PIOTRA SKARGI SJ
(1536-1612)

P

iotr Skarga działał na różnych polach: jako pisarz, teolog, kaznodzieja
królewski, pedagog, działacz społeczny, pionier reformy katolickiej
(kontrreformacji) oraz jako pierwszy rektor Akademii Wileńskiej.
W niniejszym szkicu poświęcę nieco więcej uwagi tym dziedzinom jego
bogatej działalności, które – jak sądzę – także współcześnie są szczególnie
aktualne. Wpierw jednak przypomnę najważniejsze fakty z jego życia.

Krótka biografia
Piotr Skarga (Pawęski, Powęski) urodził się dnia 2 II 1536 r. w Grójcu
k. Warszawy. W latach 1552–1555 studiował w Akademii Krakowskiej,
gdzie uzyskał stopień bakałarza. Następnie był rektorem szkoły parafialnej
przy kościele św. Jana w Warszawie (1555–1557). Potem zajmował się
wychowaniem synów Andrzeja Tęczyńskiego, kasztelana krakowskiego
(1557–1562). W 1564 r. we Lwowie przyjął święcenia kapłańskie, został
kanonikiem katedralnym i rozpoczął działalność kaznodziejską; od 1565
był tam kanclerzem kapituły. W 1566 r. przeniósł się do miejscowości
Gorliczyna k. Przeworska na dwór Jana Krzysztofa Tarnowskiego, syna
hetmana, „by go umocnić w wierze”.
W 1568 r. Skarga wyjechał do Rzymu, gdzie w 1569 r. wstąpił do zakonu
jezuitów, odbył nowicjat oraz uzupełnił studia teologiczne w Collegium
Romanum (późniejszy Uniwersytet Gregoriański). Przez pewien czas pełnił
też obowiązki penitencjarza w Bazylice św. Piotra. W 1571 r. powrócił do
Polski. Pracował jako kaznodzieja i nauczyciel w Pułtusku (1571–1572),
wyjeżdżał w sprawach nowych placówek jezuickich do Lwowa, Jarosławia
i Połocka. W 1573 r. skierowano go do Wilna, gdzie od 1574 r. był zastępcą
rektora kolegium, a następnie pierwszym rektorem Akademii Wileńskiej
(1579–1584). W tym okresie, na zlecenie króla Stefana Batorego, organizował również kolegia jezuickie w Połocku, Rydze i Dorpacie. Po powrocie
do Krakowa był przełożonym domu przy kościele św. Barbary.
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W 1588 Skarga został nadwornym kaznodzieją króla Zygmunta III.
Obowiązki te pełnił przez 24 lata. Rezydował najpierw głównie w Krakowie, ale często, towarzysząc królowi, bywał poza stolicą. W ostatnich kilku
latach swego życia – w związku z przeniesieniem stolicy Polski – mieszkał
w Warszawie. Na Wielkanoc 22 IV 1612 r. wygłosił w Warszawie ostatnie
kazanie w obecności króla i dworu, a w czerwcu tego samego roku przeniósł
się do Krakowa, do kolegium jezuitów przy kościele Świętych Apostołów
Piotra i Pawła. Zmarł w Krakowie w opinii świętości dnia 27 IX 1612 r.
Został pochowany w podziemiach tegoż kościoła. Kazanie na pogrzebie
wygłosił znany kaznodzieja, dominikanin Fabian Birkowski. Kazanie to
wydano drukiem w 1612, 1613 i 1615 r.; później też było kilkakrotnie
wznawiane. Pogłoski, jakoby Skargę pochowano w letargu, nie znajdują
potwierdzenia w źródłach.

Spuścizna pisarska
Skarga pozostawił bogaty dorobek pisarski, zwłaszcza z teologii, polemiki religijnej, kaznodziejstwa – z uwzględnieniem problematyki społeczno-politycznej – hagiografii, oraz przekłady.
Najważniejsze dzieła Skargi to: Pro sanctissima Eucharistia (Wilno
1576); O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim od
tej jedności odstąpieniu (Wilno 1577; wydanie zmienione pt. O rządzie
i jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim i ruskim
od tej jedności odstąpieniu, wyd. 2: Kraków 1590, wyd. 6: 1885); Żywoty
świętych Starego i Nowego Zakonu, wybrane z poważnych pisarzów i doktorów kościelnych (Wilno 1579); Proces konfederacji ([Kraków] 1595);
Kazania sejmowe (wyd. drukiem po raz pierwszy w grubym tomie: Kazania
na niedziele i święta całego roku, Kraków 1597); Synod Brzeski (Kraków
1597); Wzywanie do pokuty obywatelów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego (Kraków 1610); Wzywanie do jednej zbawiennej wiary
(Wilno 1611).
Niemal wszystkie pisma Skargi miały wiele wydań, zwłaszcza Żywoty
świętych oraz Kazania sejmowe. Te ostatnie są często wznawiane, także
współcześnie, nie tylko jako zabytki pięknej polszczyzny, ale także jako
wyraz i przykład, przejaw i dowód miłości ojczyzny oraz jako szkoła
patriotyzmu. Żywoty świętych zaś doczekały się również wielu przeróbek
i wydań częściowych.
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W XX w. wydano m.in.: Wybór pism (Kraków 1912); Pisma wszystkie, t. 1-5, Warszawa 1923-1930; Kazania sejmowe, oprac. Janusz Tazbir
(wyd. 3: Wrocław 1972, wyd. 7: 2008; nadto w sieci w Wirtualnej Bibliotece Literatury Polskiej); Żywoty świętych polskich (Kraków 1988; reprint
Kraków 2000); Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień
przez cały rok (Kraków 1994). Niektóre z pism Skargi, zwłaszcza Żywoty
świętych oraz Kazania sejmowe, były tłumaczone na języki obce (na język
francuski pt.: Les sermons politiques, Paris 1916). Dzięki licznym dziełom,
pisanym prostym, starannym, a zarazem pięknym i wzniosłym językiem
polskim, które docierały do szerszego grona czytelników (zwłaszcza Żywoty świętych), Skarga wywarł znaczny wpływ na rozwój polszczyzny
w XVI i XVII stuleciu. Jego dzieła należą do szczytowych osiągnięć prozy
polskiej tamtego okresu.
Z bogatej i różnorodnej działalności Skargi wybieram trzy dziedziny,
które i dzisiaj nic nie straciły ze swej aktualności. Są to: patriotyzm, działalność charytatywna wraz z krzewieniem bankowości oraz problem
jedności chrześcijan. Poświęcę im obecnie nieco więcej uwagi.

Patriotyzm
Skarga aktywnie uczestniczył w życiu społecznym i politycznym Rzeczypospolitej. Jego poglądy w tych dziedzinach oraz jego patriotyczna
postawa są dostrzegalne głównie w Kazaniach sejmowych. Stanowią one
swoisty traktat polityczno-społeczny, dający ocenę sytuacji państwa polsko-litewskiego oraz zasady jego przebudowy. Skarga nadał mu formę kazań,
zapewne dlatego, że jako wybitny kaznodzieja tę właśnie formę wypowiedzi uważał za najbardziej dla siebie właściwą, a może w celu uniknięcia
zarzutu mieszania się do polityki, który już w jego czasach pojawiał się
wobec jezuitów. Ten rodzaj literacki mógł też liczyć na większy wpływ
niż wywody filozoficzne.
Niektórzy autorzy powtarzają wyrażaną dawniej opinię, że kazania sejmowe nie były nigdy wygłoszone. Jest ona nie do przyjęcia, zważywszy,
że Skarga przed wydaniem Kazań sejmowych przez 10 lat pełnił funkcję
kaznodziei królewskiego i sejmowego. Trudno przyjąć, że co innego głosił,
a co innego dał do druku. Nie jest jednak wykluczone, a nawet jest wielce
prawdopodobne, że tekst drukowany różni się nieco od tekstu głoszonego
w kazaniach. Tak przecież bywa, gdy składamy do druku teksty przygotowane wcześniej.
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Kazania sejmowe to osiem mów, które już w tytule zawierają wyraźnie
sprecyzowane tezy i zasygnalizowanie „niebezpieczności koronnych”.
Jedynie w kazaniu pierwszym, wprowadzającym, zatytułowanym Na
początku przy Świętej Ofierze sejmowej, rozważa Skarga potrzebę mądrości w sprawach politycznych i społecznych, która jest nieodzowna do
stanowienia praw i do rządzenia państwem. Kazanie drugie: O miłości ku
Ojczyźnie stanowi szczytowe osiągnięcie zarówno sztuki krasomówczej,
jak i siły argumentacji.
W kazaniach ujawnia się głębia myśli i bogactwo doświadczeń Skargi.
Obok argumentacji ogólnoludzkiej Skarga przywołał argumenty teologiczne, zwłaszcza z Pisma Świętego i z ojców Kościoła. Jako wymowny
przykład niech posłuży następujący fragment, przyrównujący Ojczyznę
(Polskę) do okrętu:
„Gdy okręt tonie, a wiatry go przewracają, głupi tłomoczki i skrzynki
swoje opatruje i na nich leży, a do obrony okrętu nie idzie, i mniema, że
się sam miłuje, a on się sam gubi. Bo gdy okręt obrony nie ma, i on ze
wszytkim, co zebrał, utonąć musi. A gdy swymi skrzynkami i majętnością,
którą ma w okręcie, pogardzi, a z innymi się do obrony okrętu uda, swego
wszytkiego zapomniawszy: dopiero swe wszytko pozyskał i sam zdrowie
swoje zachował. Ten namilszy okręt ojczyzny naszej wszytkich nas niesie,
wszytko w nim mamy, co mamy. Gdy się z okrętem źle dzieje, gdy dziur
jego nie zatykamy, gdy wody z niego nie wylewamy, gdy się o zatrzymanie
jego nie staramy, gdy dla bespieczności jego wszytkim, co w domu jest,
nie pogardzamy, zatonie, i z nim my sami poginiemy.
W tym okręcie macie syny, dzieci, żony, imienia, skarby, wszytko,
w czym się kochacie. W tym tak wiele dusz jest, ile ich to królestwo i państwa przyłączone mają. Nie dajcie im tonąć, a zmiłujcie się nad krwią swoją,
nad ludem i bracią swoja, nie tylo majętnością, ale i zdrowiem im własnym
usługujcie, wy którzyście je pod swój rząd i opiekę wzięli” (w niniejszym
wydaniu s. 158).
W kazaniach omówił Skarga najgroźniejsze „choroby” toczące organizm
Rzeczypospolitej i zagrażające jej bytowi: brak miłości ojczyzny, niezgodę w sprawach społecznych (anarchię), tolerowanie różnowierstwa
(herezji), osłabienie władzy królewskiej, niesprawiedliwe prawa, bezkarność występków („grzechy jawne i niekarność ich”). Wiele elementów
tej diagnozy nie straciło swojej aktualności i nierzadko są przywoływane
współcześnie.
Cechom negatywnym przeciwstawiał Skarga wartości, do których zachęcał: miłość ojczyzny, zgodę społeczną, jedność religijną, wzmocnienie
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władzy monarszej, karność i dyscyplinę, sprawiedliwość społeczną,
pokutę za występki. Opowiadał się za ograniczeniem przywilejów szlacheckich i uprawnień posłów, postulował usprawnienie sądownictwa.
Domagał się poprawy sytuacji chłopów.
Podobne sprawy krótko i popularnie poruszał Skarga w dziełku Wzywanie do pokuty obywatelów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego
(kilka wydań).

Działalność charytatywna
Skarga założył kilka instytucji dobroczynnych nowego typu, tj. ukierunkowanych na wspieranie rzeczywistych ubogich i z tej racji godnych
wsparcia. „Prawdziwi ubodzy” to ludzie niezdolni do samodzielnej egzystencji, do życia bez pomocy innych, a więc w szczególności pozostający
bez opieki chorzy, niedołężni, osierocone dzieci. Ubogimi, zdolnymi do
pracy i zarabiania na siebie, powinny jego zdaniem zajmować się instytucje
i organizacje publiczne, zwłaszcza państwowe.
W obrębie tej bogatej działalności trzeba wyróżnić kilka typów: a więc
Bractwo Miłosierdzia w sensie ścisłym, Bractwo św. Łazarza, zwane
także Bractwem Betanii, oraz Skrzynkę św. Mikołaja, a zwłaszcza Bank
Pobożny. Instytucje charytatywne zakładał Skarga w różnych miastach
Rzeczypospolitej, zarówno osobiście, jak również z pomocą innych,
zwłaszcza jezuitów.

Bractwo Miłosierdzia
Początki Bractwa Miłosierdzia sięgają okresu pobytu Skargi w Wilnie, gdzie pracował od 1573 r., a od 1574 był zastępcą rektora kolegium,
następnie zaś – pierwszym rektorem Akademii Wileńskiej (1579–1584).
Tam właśnie w 1579 r. przy kościele św. Jana założył pierwsze swe stowarzyszenie charytatywne, zwane później Skrzynką św. Mikołaja, w celu
wspierania wdów i sierot. Składki członkowskie były dobrowolne – zależnie
od możliwości – składane w różnych terminach (roczne, miesięczne, a nawet tygodniowe). Do hojnych dobroczyńców należał m.in. Lew Sapieha,
podkanclerzy litewski, który przez pewien czas dawał co tydzień po 100
ówczesnych złotych, co na owe czasy stanowiło bardzo znaczną sumę. Od
1584 r. aż do kasaty zakonu w 1773 r. działało w Wilnie Bractwo Miłosier-
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dzia wraz z Bankiem Pobożnym, o czym będzie mowa niżej. Do tych stowarzyszeń należało wielu wybitnych przedstawicieli Litwy. Posiadały one
znaczny majątek; w okresie największego rozkwitu ok. 20 domów, wiele
placów i fundusze w gotówce. Oprócz materialnego wsparcia najbardziej
potrzebujących pomagały też magistratowi w utrzymaniu szpitali.
Po przyjeździe do Krakowa, gdzie został przełożonym domu i kościoła
św. Barbary, Skarga rozwijał dalej działalność charytatywną. W Przedmowie
do swej książki Bractwo Miłosierdzia w Krakowie tak o tym pisał:
„BRACTWU MIŁOSIERDZIA PŁCI OBOJEJ w Krakowie u Ś. Barbary, X. Piotr Skarga Societatis Iesu, łaski Bożej i pokoju w Panu Jezusie
Chrystusie życzy.
Maluczkiej a powinnej pomocy mojej około dusz ludzkich, w tym stołecznym mieście, z szczerego samego daru Bożego, odnosząc z bracią moją
prześladowanie, odniosłem też wielką i nigdy u Pana Boga niezasłużoną
pociechę: na którą, bych sto lat każąc i nauczając robił, dosyćbych miał
nagrody z tego, iż Pan Bóg takie to wasze Bractwo wzbudzić w tym mieście raczył, w którym się miłosierdzie, matka uczynków dobrych, pomoc
pierwsza zbawienna ku dostąpieniu żywota wiecznego, ucieczka ubogich,
nędze ludzkiej gospoda, domowym szpitalom pierwsza w tym królestwie
skarbnica, potrzebom w pożyczaniu komora, Niedziele prawe święcenie
i z nim wypełnienie wszystkiego zakonu Bożego i błogosławieństwo domom waszym, i miasta tego duchowna obrona i okrasa wielka wszczepiła.
W którym iż już czwarty rok statecznie trwacie, a co dzień więtszą w Bogu
pociechę i goręcszą chęć do miłosiernych uczynków odnosicie”1.
Krakowskie Bractwo założył Skarga przy kościele św. Barbary 7 października 1584 r. Dnia 28 IX 1588 r. legat papieski, kard. Hipolit Aldobrandini, zatwierdził Bractwo Miłosierdzia i Bank Pobożny2. Wkrótce potem
zatwierdził je także papież Sykstus V. Papież Grzegorz XIV potwierdził je
ponownie w 1591 r. bullą Ex debito ministerii oraz rozszerzył jego przywileje. Król Zygmunt III Waza w 1611 r. – jeszcze za życia Skargi – uniezależnił obie instytucje od władz miejskich i zezwolił je zakładać w całej
Rzeczypospolitej. Poparcie okazywali im także inni królowie, zwłaszcza
Jan Kazimierz i Jan III Sobieski.
Rozwój Bractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego popierały różne
synody diecezjalne oraz księża prymasi. Krzewicielami tych instytucji
byli przede wszystkim jezuici. Powstały one w Wilnie w 1584 r., Lublinie
1
2

Piotr Skarga, Bractwo Miłosierdzia w Krakowie, [Kraków 1588], s. A2.
Tamże, Confirmatio Fraternitatis Misericordiae, s. 34-38.
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i Warszawie przy kościele św. Jana – w 1589, Poznaniu – w 1599, Pułtusku
– przed 1600 r., Łowiczu – w 1600, Lwowie – w 1601, Zamościu – w 1601,
Rzeszowie – 1636 r. oraz w innych miastach. Od 1819 r. Krakowskie Bractwo Miłosierdzia szczyci się tytułem Arcybractwa.
Według Skargi nadrzędnym celem tego stowarzyszenia było – najogólniej mówiąc – wychowywanie społeczeństwa do świadomości obowiązku
miłości, szczególnie miłosierdzia względem potrzebujących oraz faktyczne
przychodzenie z pomocą ludziom niezdolnym do samodzielnej egzystencji.
Pomoc ta w ciągu wieków przybierała i przybiera różne formy. Arcybractwo
Miłosierdzia w Krakowie działa do dzisiaj3.

Bank Pobożny –
– Skarga pionierem bankowości w Polsce
Osobną instytucją, o charakterze kredytowym, ale działającą w obrębie Bractwa Miłosierdzia, był Bank Pobożny (Mons Pietatis, tj. Pobożna
Góra, Góra Zbożności, Komora Potrzebnych), którego funkcjonowanie
wyodrębniono ok. 1587 r.
Bank, który swe środki uzyskiwał z jałmużn i dotacji, udzielał pożyczek
tym, którzy przejściowo znaleźli się w trudnościach finansowych, oraz
tym, którzy zamierzali rozpocząć lub rozwijać godziwą działalność przynoszącą pewne zyski. W ten sposób Bank chronił zubożałą ludność przed
wyzyskiem ze strony tych, którzy udzielali pożyczek, zwłaszcza lichwiarzy, i przeciwdziałał panoszącej się wówczas lichwie4, której sam Skarga
na różne sposoby się przeciwstawiał. Pożyczek zaś udzielano na bardzo
korzystnych warunkach, zwykle przyjmując w zastaw różne przedmioty
(fanty). W późniejszym okresie pobierano niekiedy drobną opłatę pokrywająca jedynie koszty utrzymania tej instytucji. Nowa doktryna dotycząca
pożyczania pieniędzy, uznająca za godziwe pobieranie umiarkowanych
odsetek z powodu lucrum cessans (brak zysku wskutek „zamrożenia”
pożyczonych pieniędzy) oraz z damnum emergens (rzeczywista szkoda,
strata gotówki) z trudem przebijała się do świadomości katolików.
O genezie Banku Pobożnego, który nazywał Komorą Potrzebnych,
Skarga tak pisał:
3

O współczesnej działalności Arcybractwa Miłosierdzia w Krakowie pisze Aleksander
Litewka (w niniejszym tomie).
4
Zob. na ten temat współczesną książkę Marcina Śmigleckiego, O lichwie, Wilno 1596
oraz wiele wydań późniejszych.
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„O KOMORZE POTRZEBNYCH, KTÓRĄ ZOWIĄ MONS PIETATIS.
Między inszemi Miłosiernemi uczynkami, jest też ten jeden nam pilnie od Pana Boga zalecony uczynek, pożyczania pieniędzy darmo i bez
wszelakiej lichwy, ludziom ubogim i potrzebnym [będącym w potrzebie].
[…] Wszakże jednak zabiegając [zapobiegając] i temu, aby ludzie ubodzy
lichwą takową niepobożną nie byli trapieni i nie ginęli, i to miłosierdzie
wedle woli Bożej bliźniemu swemu to Bractwo czyni, że założyło M o nt e m P i e t a t i s, Komorę Potrzebnych w Mieście Krakowie: tym umysłem
[w tym zamiarze, w tym celu], aby ludziom potrzebnym do pewnego czasu
darmo bez lichwy wszelakiej, na fanty pewne, rzeczy ruchome, pieniędzy
pożyczało. Na które pieniądze zdobywając się, częścią się sami w bractwie
składają, częścią u ludzi pobożnych upraszają, częścią samiż ludzie bogobojni p r o p r i o m o t u [z własnej inicjatywy] z natchnienia Bożego
swoje legata na to odkazują [przekazują]: co wszystko mając Bractwo
w swoim powierzeniu, z szczerego miłosierdzia swego tę pracę bierze na
się, że potrzebnym i ubogim ludziom służąc, temi pieniędzmi szafuje”5.
Pierwsze bractwa miłosierdzia i banki pobożne powstały w XIII w. na
terenie Italii, zwłaszcza w Państwie Kościelnym. W okresie Soboru Trydenckiego (XVI w.) zostały zreformowane. Papież Klemens VIII w konstytucji apostolskiej Quaecumque określił w 1604 r. szczegółowe zasady
ich zakładania i działalności.
W Polsce banki pobożne przy niektórych klasztorach bernardynów zakładał bł. Władysław z Gielniowa (ok. 1440-1505). Z funduszy uzyskanych
przez zapisy udzielały one biednym bezprocentowych pożyczek. Zwyczaj
ten jednak wkrótce zanikł.
Na stosunkowo szeroką skalę Banki Pobożne rozpowszechniły się
w Rzeczypospolitej dzięki Piotrowi Skardze, który będąc w Rzymie,
zainteresował się nimi i przeszczepił je na grunt polski, opracowawszy
odpowiednie dla nich statuty. Banki działały we wszystkich wyżej wymienionych miejscowościach, gdzie istniało Bractwo Miłosierdzia.
Krakowski Bank Pobożny nigdy nie pobierał procentów. Czerpał ze
specjalnego funduszu „na Bank Pobożny” w Bractwie Miłosierdzia. Natomiast na pokrycie przytrafiających się strat pożyczał pieniądze z funduszu
jałmużnianego w Bractwie Miłosierdzia.
5

Piotra Skargi pisma wszystkie, t. 4, Warszawa 1926, s. 85, 86.
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Bank Pobożny nie był ściśle bankiem we współczesnym znaczeniu,
lecz raczej rodzajem lombardu pożytku publicznego. Jego istnienie i działalność miały wtedy wielkie znaczenie, także gospodarcze i społeczne.
Z tego powodu Skargę można nazwać pionierem rzetelnej bankowości
w Polsce i na Litwie.

Skrzynka św. Mikołaja
W obrębie Bractwa Miłosierdzia działała też zwykle tzw. Skrzynka św.
Mikołaja jako fundusz posagowy dla ubogich panien wychodzących za
mąż lub wstępujących do klasztoru.
„Jest jeszcze przy tym Bractwie skrzynka ś. Mikołaja, dla tych osobliwie
panienek, które będąc uczciwie wychowane, z ubóstwa i niedostatku posagów, przychodzą w niebezpieczeństwo utracenia cnoty i czystości swojej.
Takie ratować i od tego upadku nieszczęsnego wyrywać, był to zawżdy
wielki i Panu Bogu wielce wdzięczny uczynek miłosierny”6.
Wielkim dobroczyńcą Bractwa Miłosierdzia i fundatorem Skrzynki
św. Mikołaja był Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda krakowski. To właśnie
w nawiązaniu do jego imienia instytucja ta została nazwana Skrzynką św. Mikołaja. Nazwanie Skrzynki jego imieniem ułatwiało Skardze skłonienie Zebrzydowskiego i ewentualnie innych do ofiarności na rzecz fundacji.

Bractwo św. Łazarza
W 1592 r. w Wielki Poniedziałek (w tygodniu przed Wielkanocą) Skarga
założył w Krakowie osobną, wyspecjalizowaną instytucję, zajmującą się żebrakami, a zwaną Bractwem św. Łazarza. Jego genezę sam tak opisuje:
„Widząc niektórzy pobożni wielką liczbę żebraków, a nieporządną
między nimi mieszaninę godnych jałmużny i niegodnych: wzruszeni miłością Chrześcijańską, i krzywdą prawych ubogich Chrystusowych, i nędzą
prawdziwie chorych po ulicach leżących, bacząc dobrą pogodę dla poratowania zbawienia swego: zmówili się na spólną pomoc, i uczynili Bractwo,
któremu dali imię ś. Łazarza, biorąc sobie do niego za patronkę przenajświętszą matkę Boga naszego przeczystą Pannę, i ś. Martę, i ś. Magdalenę,
i ś. Stanisława: którego to Bractwa takie jest przedsięwzięcie i koniec.
6

Tamże, s. 93.

16

Roman Darowski – Aktualność ks. Piotra Skargi (1536-1612)

Starać się o to chcą z pomocą Boską, wedle przemożenia pracej i jałmużny
swojej i ludzkiej, chcą, aby prawdziwi ubodzy żebrzący jałmużny godni,
po Krakowie się włóczący, i chorzy po ulicach leżący, porządnemi jałmużnami na pewnych i im naznaczonych miejscach opatrowani, a niegodni
odegnani byli”7.
Podobne bractwo – na wzór bractwa krakowskiego – powołano w Warszawie w tym samym roku. Staraniem Skargi z jałmużn uzyskanych od
króla i innych dobroczyńców wybudowano w Warszawie przy ul. Mostowej
szpital św. Łazarza. Do Wilna Bractwo św. Łazarza wprowadził Benedykt
Wojna, bp wileński w latach 1600-1615.
Ta działalność Skargi o kilkadziesiąt lat wyprzedziła podobną działalność
św. Wincentego de Paul we Francji, uważaną wówczas za nowatorską.

Skarga krzewicielem jedności chrześcijan –
– Unia Brzeska (1596)
W wieku XVI pod wpływem tzw. reformacji część katolików odstąpiła
od Kościoła katolickiego, przystając do nowo powstałych wyznań chrześcijańskich. Naukom zwolenników reformacji ulegali także niektórzy wyznawcy prawosławia, przyjmując zwłaszcza luteranizm lub kalwinizm. Skarga
ubolewał nad tym zjawiskiem i na różne sposoby starał się mu przeciwdziałać, o czym świadczy cała niemal jego działalność8. W sposób szczególny
jednak zajął się sprawą jedności z Rzymem chrześcijan prawosławnych,
którzy zamieszkiwali znaczne obszary ówczesnej Rzeczypospolitej. Tym
sprawom poświęcił wiele swych kazań, pism, starań i zabiegów.
Wśród szerokich warstw katolików przeważała wówczas opinia, że
przejście z prawosławia na katolicyzm jest nierozerwalnie związane
z przyjęciem obrządku łacińskiego. Zniechęcało to i odstraszało wielu
prawosławnych od wysiłków zmierzających do przywrócenia jedności
Kościoła. Skarga w szczególności ukazywał, że może być inaczej.
Od 1573 r. Skarga przebywał w Wilnie, gdzie od 1574 był zastępcą
rektora kolegium, a od 1579 do 1584 r. pierwszym rektorem Akademii
Wileńskiej. Na temat jedności Kościoła wielokrotnie głosił w kościele
św. Jana kazania, które ściągały liczne rzesze słuchaczy, nie tylko katolików,
ale również prawosławnych.
7
8

Tamże, s. 197: Bractwo Ś. Łazarza.
Zob. bibliografię dotyczącą Skargi, zamieszczoną pod koniec tego tomu.
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W ostatniej ćwierci XVI w. powstały na terenie Rzeczypospolitej dwa
silne ośrodki zmierzające do unii prawosławnych z katolikami. W obu
jezuici odgrywali znaczną rolę. Pierwszym ośrodkiem było Wilno, gdzie
istniało biskupstwo katolickie, gdzie rezydował prawosławny metropolita
kijowski i gdzie od 1570 r. działało jezuickie kolegium wraz ze szkołą,
a od 1579 r. – Akademia Wileńska.
Poprzednikiem Skargi w tym dziele był Stanisław Warszewicki
(ok. 1530--1591). Od 1570 r. organizował on kolegium jezuitów w Wilnie
i był pierwszym jego rektorem do 1578 r., a następnie doprowadził do jego
przekształcenia w 1579 r. w Akademię Wileńską. W młodości studiował
w Akademii Krakowskiej oraz w Wittenberdze pod kierunkiem Filipa
Melanchtona, gdzie zbliżył się do luteranizmu. Później podjął studia prawnicze w Padwie. Po powrocie do kraju był przez pewien czas sekretarzem
królewskim. Z luteranizmem zerwał i w 1562 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1567 r. wstąpił w Rzymie do zakonu jezuitów i uzupełniał studia
teologiczne w Collegium Romanum. W 1574 i 1578 r., jako legat papieski,
wyjeżdżał z misją dyplomatyczną do Szwecji. Był też kapelanem królowej
Katarzyny Jagiellonki i wychowawcą jej syna Zygmunta, późniejszego króla
Zygmunta III. W latach 1582-1590 był przełożonym jezuitów w Lublinie,
a następnie rektorem tamtejszego kolegium. W 1588 brał udział w misji mołdawskiej. Warszewicki był więc znakomicie przygotowany do działalności
na niwie unijnej, którą prowadził i on sam, i wraz ze Skargą oraz z innymi
działaczami wileńskimi, którym te sprawy leżały na sercu. Warszewicki
i Skarga to główni szermierze unii, szczególnie w środowisku wileńskim.
Drugim ważnym ośrodkiem był Lwów, który był siedzibą dwóch metropolitów: łacińskiego i ormiańskiego oraz biskupa prawosławnego. Od
1584 r. istniała tam placówka jezuicka. Szczególnie aktywny był Benedykt
Herbest (ok. 1531-1598), pochodzący z Nowego Miasta k. Przemyśla, który
do zakonu jezuitów – podobnie jak Skarga – wstąpił w Rzymie, ale dwa lata
później, bo w 1571 r. Od 1576 r. pracował duszpastersko na Podolu, Pokuciu i Wołyniu, dążąc zwłaszcza do zbliżenia Kościołów i nawiązania unii.
W 1584 r. został przełożonym placówki we Lwowie, a od 1594 r. mieszkał
w Jarosławiu. Opracował jeden z pierwszych katechizmów polskich pt. Nauka prawego chrześcijanina (Kraków 1566) oraz – z myślą o unii – książkę
pt. Wiary Kościoła rzymskiego wywody (Kraków 1586). Również i Skarga
przez kilka lat działał właśnie we Lwowie. Tam bowiem w 1564 r. przyjął
święcenia kapłańskie i tam rozpoczął pracę kaznodziejską.
Starania Skargi w kierunku unii popierał legat papieski, jezuita włoski,
znakomity dyplomata Antonio Possevino (1533-1611). On to m.in. spra-

18

Roman Darowski – Aktualność ks. Piotra Skargi (1536-1612)

wował poselstwo od papieża do króla Szwecji Jana III w latach 1577/78
i 1579/80. Wysłany do Moskwy 1581 r. walnie przyczynił się do zawarcia pokoju między carem Iwanem Groźnym i królem Stefanem Batorym
w 1582 r. w Jamie Zapolskim. Dzieje Moskwy, jej obyczaje i sytuację religijną opisał w książce pt. Moscovia (Wilno 1586)9. Od 1582 r. organizował
seminaria papieskie w Braniewie, Wilnie, Rydze, Dorpacie i Kolozsvárze.
To on m.in. pertraktował z księciem Konstantym Ostrogskim i innymi
w sprawie przyszłej unii Kościoła katolickiego i prawosławnego. On też
dnia 23 maja 1583 r. przedstawił pierwszy plan zjednoczenia ze Stolicą
Apostolską Kościoła wschodniego w metropolii kijowskiej. Possevino
opuścił Polskę ostatecznie w 1587 r.
Skarga, nawołując i zmierzając do jedności, podkreślał, że Ruś przyjęła
wiarę za pośrednictwem Konstantynopola (Carogrodu), i to wówczas, gdy
był on jeszcze w jedności z Rzymem. Zwracał uwagę, że różnice dogmatyczne między obu wyznaniami są drobne i nieistotne dla życia chrześcijańskiego. Przypominał, że w ciągu wieków było wiele prób łączenia
podzielonego chrześcijaństwa; w szczególności była nią Unia Florencka
(1439).
W 1576 r. Skarga zebrał materiały na ten temat, uzupełnił je i w roku
następnym wydał w formie książki pt. O jedności Kościoła Bożego pod
jednym pasterzem i o greckim od tej jedności odstąpieniu […], Wilno 1577.
Książka składała się z trzech części. Pierwsza miała charakter traktatu
dogmatycznego o Kościele, druga przedstawiała okoliczności i przyczyny
powstania i rozszerzania się schizmy, a trzecia była „przestrogą i upominaniem narodów Ruskich przy Grekach stojących, aby się z Kościołem
świętym i Stolicą Rzymską zjednoczyli”.
Skarga zadedykował książkę senatorowi i wojewodzie kijowskiemu,
księciu Konstantemu Ostrogskiemu, który jako jeden z pierwszych podjął
sprawę unii w Rzeczypospolitej i osobiście pertraktował ze Skargą w tej
sprawie. Skarga tymczasem podejmował różne inne kroki na drodze do
jedności chrześcijan.
W 1590 r. ukazało się w Krakowie drugie, nieznacznie zmienione wydanie tej książki pod tytułem: O rządzie i jedności Kościoła Bożego pod
jednym pasterzem i o greckim i ruskim od tej jedności odstąpieniu. Książkę
poprzedzała przedmowa skierowana do króla Zygmunta III, w której Skarga
m.in. pisze, że „to jest urząd królów chrześcijańskich, aby monarchowie,
9

Książka miała kilka wydań także na Zachodzie. Pełne wydanie polskie z oryginalnym
tytułem ukazało się dopiero w 1988 w Warszawie.
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którzy świeckiej Rzeczypospolitej jedność na sobie trzymają, do kościelnej
jedności też pomagali” (s. 2). Przed I częścią zamieszczono wykaz „Ośm
abo dziewięć Zborów, to jest Synodów powszechnych, które w zgodzie
i jedności Grekowie i wszystkie Wschodnie Kościoły z Łacinniki czynili”.
Są to mianowicie sobory ekumeniczne, począwszy od nicejskiego (325)
aż do florenckiego (1439).
Zawarcie unii poprzedziły liczne spotkania, długie dyskusje i trudne
negocjacje10. Mimo wielu wysiłków Skargi i innych działaczy zawarcie
unii z różnych powodów opóźniało się. W końcu większość spraw uzgodniono w 1595 r. na synodzie w Brześciu Litewskim. Sekretarzem synodu
i kaznodzieją był tam właśnie Skarga. Tymczasem trwały dalsze dyskusje
i uzgodnienia. Dnia 30 VII 1595 r. król Zygmunt III Waza potwierdził
prawa i przywileje kleru ruskiego, zrównując go z klerem łacińskim.
W listopadzie delegacja biskupów ruskich, tj. bpi Hipacy Pociej i Cyryl
Terlecki, dotarła do Rzymu. Przez kilka tygodni trwały intensywne rozmowy i bezpośrednie już przygotowania do unii. W trakcie uroczystości
unijnej dnia 23 XII 1595 r. papież Klemens VIII bullą Magnus Dominus
et laudabilis nimis potwierdził i ogłosił zawarcie unii między Kościołem
prawosławnym w Polsce i na Litwie a Kościołem katolickim. Nie obyło
się jednak bez sprzeciwów i protestów różnych osób i środowisk.
Warunki unii ustalono ostatecznie podczas synodu prowincjalnego Kościoła wschodniego w Brześciu Litewskim w październiku 1596 r., w którym
– obok kilku biskupów katolickich – uczestniczył Skarga na czele kilku
teologów. Dnia 8 X (18 wg nowego kalendarza) 1596 r. synod uroczyście
przyjął i proklamował unię kościelną. Metropolita kijowski Michał Rahoza, pięciu biskupów i trzech archimandrytów złożyło wyznanie wiary,
zobowiązując się do posłuszeństwa papieżowi.
W wyniku tej unii znaczna część Cerkwi prawosławnej, głównie na
wschodnich terenach Rzeczypospolitej, zjednoczyła się z Kościołem Rzymskim. Duchowni dotąd prawosławni oraz świeccy wyznawcy prawosławia,
przyjmując unię, uznali papieża za głowę Kościoła i zaakceptowali katolicką interpretację dogmatów. Zachowali jednak własną, dotychczasową
liturgię, będący dotąd w użyciu kalendarz juliański, a także prawo udzielania
święceń kapłańskich mężczyznom żonatym.

10

Sprawy te szczegółowo omawia Bolesław Kumor w pracy: Geneza i zawarcie Unii
Brzeskiej, w: Unia Brzeska z perspektywy czterech stuleci. Red. Jan Sergiusz Gajek
i Stanisław Nabywaniec, Lublin 1998, s. 27-55.
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Przeciwnicy unii ostro protestowali, wysuwając różne trudności i zarzuty. Odpowiadał na nie Skarga, broniąc synodu i unii, także w książkach
Synod brzeski oraz Obrona synodu brzeskiego (Kraków 1597).
Jeszcze za życia Skargi ukazało się trzecie wydanie traktatu O jedności
Kościoła Bożego. Zamieszczono je w zbiorze jego pism, który otwierały
Kazania przygodne z innymi drobniejszymi pracami […], Kraków 1610.
W tym wydaniu rozprawy O jedności Skarga poczynił trochę zmian, szczególnie w części III: Przestroga Narodów Ruskich. W szczególności opuścił
dwa rozdziały: „O błędach w ruskim nabożeństwie” oraz „O przyczynach
upadku Cerkwi ruskiej”, a także złagodził kilka sądów wyrażanych w wydaniach poprzednich. Później były jeszcze trzy wydania tej książki: szóste
ukazało się w 1885 r. w Krakowie11.
Unia Brzeska była ważnym wydarzeniem nie tylko religijnym, jako
wyraz dążenia do jedności chrześcijan i jego owoc, ale także niemałej wagi wydarzeniem o charakterze cywilizacyjnym, przyczyniała się bowiem
do jednoczenia Europy. Mimo różnorodnych trudności i przeciwieństw
przetrwała ponad cztery wieki. Po koniec XX w. obejmowała jedno arcybiskupstwo większe (o uprawnieniach patriarchalnych) we Lwowie, 16
diecezji, 3 egzarchaty apostolskie i ponad 6 milionów wiernych12.

Uwagi końcowe
Mimo istniejącej bogatej literatury dotyczącej Skargi jego działalność
i jego poglądy ciągle stanowią przedmiot badań i opracowań. Dotyczy to
również poglądów teologicznych i filozoficznych, które dotąd nie zostały
wystarczająco opracowane.
Jako zwolennik silnej władzy królewskiej oraz zdecydowany obrońca
wiary katolickiej i nieustępliwy przeciwnik reformacji, Skarga wywierał – różnie oceniany – znaczny wpływ na życie polityczne i społeczne
Polski. Przyczynił się też do zawarcia w 1596 r. na synodzie w Brześciu
Litewskim unii między Kościołem rzymskokatolickim a częścią Kościoła
prawosławnego na terenie ówczesnej Rzeczypospolitej, co miało znaczenie zarówno religijne, wykraczające poza granice państwa, jak i wagę
społeczno-polityczną.
11

Na temat unijnej działalności Skargi zob. także interesujący Wstęp Stanisława Załęskiego SJ do VI wydania dzieła O jedności Kościoła Bożego, Kraków 1885, s. V-XVI.
12
B. Kumor, art. cyt., s. 53.
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Działalność Piotra Skargi spotykała się na ogół z dużym uznaniem,
zarówno za życia, jak i po śmierci, o czym świadczą m.in. zamieszczone
w tej książce teksty: kazanie Fabiana Birkowskiego na jego pogrzebie oraz
powstały 30 lat później żywot, opracowany przez Kaspra Drużbickiego.
W okresie niewoli narodowej Skarga był powszechnie otaczany szacunkiem, a nawet swoistą czcią, jako gorący patriota i wzór postawy
obywatelskiej oraz jako prorok narodowy, który wieszczył upadek Polski,
jeśli nie wróci ona na drogę prawości. Cześć ta wzrosła dzięki Adamowi
Mickiewiczowi, który powoływał się na jego postawę w Księgach narodu
i pielgrzymstwa polskiego, a później dzięki Janowi Matejce przez znany
jego obraz Kazanie Skargi. Renesans popularności Skargi nastąpił w drugiej
połowie XX w., przy czym podkreślano zwłaszcza elementy jego wizji
przeciwstawne komunistycznej dominacji państwa. Na Skargę powoływali
się m.in. kard. Stefan Wyszyński i papież Jan Paweł II.
Wiele współczesnych instytucji w Polsce odwołuje się do Skargi,
zwłaszcza stowarzyszenia, instytuty, zespoły itp. Kilkadziesiąt szkół obrało
go sobie za patrona. Ponad 100 miast i miejscowości ma ulice znaczone
jego nazwiskiem. Popularna jest też ułożona przez niego modlitwa za
ojczyznę.
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Roman Darowski SJ

Żywot o. Piotra Skargi
z Towarzystwa Jezusowego
(† 1612)

O

jciec Piotr Skarga urodził się w tej części Polski, która się nazywa
Księstwem Mazowieckim. Jego rodzice, ojciec Michał Pawęski
i matka Anna z d. Świętek, należeli do wybitnego rodu szlacheckiego.
W pierwszych latach dzieciństwa wychowywał się pod okiem rodziców,
łącząc pobożność z nauką. Kiedy jednak rodzice zmarli (ojciec w r. 1544,
matka w 1548), udał się na dalsze studia do miasteczka Grodziec [obecnie
Grójec], gdzie przebywał do 17 roku życia, które wiódł nienagannie. Następnie jako 18-letni młodzieniec przeniósł się do Krakowa, stolicy Polski,
słynnej z uniwersytetu i licznej rzeszy studentów, a ponieważ odznaczał
się nieprzeciętnymi zdolnościami i pilnością w naukach, w ciągu dwóch
lat w dowód mądrości uzyskał dyplom doktora (prima laurea). Nieustannie odtąd żywił Piotr w swym sercu wdzięczność i życzliwość wobec
Akademii Krakowskiej. O Akademii więc zawsze pisał i wypowiadał się
z szacunkiem. Świadczy o tym choćby staranność w opisie działalności
św. [Jana] Kantego, doktora teologii tejże Akademii, wydanym w dwóch
językach. Po zdaniu egzaminu z dotychczasowych osiągnięć został wysłany
do Warszawy, miasta polskiego słynącego z sejmów całego Królestwa, stolicy królewskiej, oraz z położenia i obronności, gdzie przez całe dwa lata
sprawował opiekę nad gimnazjum i kierował nim z wielką starannością.
Kasztelan krakowski Wielmożny Pan Andrzej Tęczyński, pierwszy senator w Królestwie, widząc jego zdolności i prawość, powołał go do służby
na swym dworze oraz powierzył mu troskę o młodego swego syna Jana,
który wtedy przebywał w Wiedniu. Spełniwszy to zadanie wyśmienicie,
choć musiał przerwać studia, ze względu jednak na wrodzone zdolności
krasomówcze i życie cnotliwe zasłużył bez trudu na łaskawość śp. Przewielebnego ks. Pawła Tarły, arcybiskupa lwowskiego. Ten zażyczył sobie,
by ten młodzieniec, jeszcze niedojrzały, został w ciągu kilku dni na mocy
dyspensy wyświęcony na diakona – kaznodzieję, a wkrótce potem na
prezbitera. Aby zaś dodać mu powagi i zapewnić utrzymanie, odpowied-
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nie dla sprostania obowiązkom, nadał mu prepozyturę rohatyńską. Piotr
więc obdarzony nową posługą kapłańską zaczął gorliwie pracować, przede
wszystkim głosząc często i z zapałem kazania z ambony, a ponieważ go
chętnie i owocnie słuchano, doprowadził do tego, że do dotychczasowych
obowiązków dodano mu nowe: zamianowano go kanonikiem i kaznodzieją
lwowskiego kościoła metropolitalnego. By jednak z powodu coraz to większych obowiązków nie brać na swoje barki ciężarów ponad siły, potrzebne
do zasiewania Słowa Bożego, do czego czuł się pobudzany szczególnymi
impulsami z nieba, uznał, że należy ulżyć sobie, rezygnując z prepozytury
rohatyńskiej. Tak więc jako bardziej dyspozycyjny, w trosce o pożytek
dusz, w częstych kazaniach piętnował wady, budził w duszach słuchaczy
umiłowanie cnót; poza kazaniami zaś w rozmowach prywatnych i przez
przykład życia starał się dodać splendoru godności kanonika i kaznodziei
przez odwiedziny w więzieniach i szpitalach, przez pokorne towarzyszenie
skazańcom na miejsce kaźni (m.in. obecny był przy kobiecie, która popełniła świętokradztwo, i odprowadził ją na stos, trzymając w ręku wizerunek
Chrystusa wiszącego na krzyżu), z wielkim podziwem i zbudowaniem ludu.
Ta jego pobożność spotkała się też z przebiegłością pradawnego wroga.
Mianowicie pragnął wszelkimi sposobami zniszczyć dobrze zapowiadające się początki apostolskiego życia tak wspaniałego ojca. Skoro jednak
spostrzegł, że liczne pokusy i instrumenty zmontowane z pułapek i skryte
zostały zniweczone dzięki jego umysłowi uzbrojonemu przez wyższego
Ducha i dzięki mocy niebios, chcąc otwarcie, z całą wściekłością zaatakować, pod postacią ogromnego psa ukazał się jawnie na postrach i te nogi,
które, jak obserwował, tak wiele się trudziły w głoszeniu Ewangelii i były
tak zwinne, przygniótł całym ciężarem ciała i tak trzymał. Lecz Piotr, ufając
boskiej pomocy, szybszy od tego rodzaju „pcheł”, wybiegając myślą ku
przyszłości, tam, gdzie dostrzegał albo większą nadzieję na pozyskiwanie
dusz, albo niebezpieczeństwa zagrażające Kościołowi, przystosowywał
język, starał się zachęcać do pobożności, służyć pomocą, a poprzez wzorowe życie usiłował zwalczyć wszelką bezbożność. Widać było, że już tym
pierwszym działaniom sprzyja Boski Majestat, by go zachęcić do większych
spraw, które przygotowywał. Wśród licznych dusz, które pozyskał bądź
słowem, bądź przykładem, była też pewna księżna ruska, której uporczywe
trzymanie się schizmatyckiego błędu złamał w końcu Piotr dzięki wielu
argumentom i napomnieniom. Poddała się ona ukazanej jej prawdzie i została przywrócona do posłuszeństwa Stolicy Apostolskiej. I tak, gdy tego
rodzaju osiągnięcia dzięki codziennym wysiłkom się mnożą, a sprawa
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chrześcijańska nieustannie czyni postępy, w sercu Piotra z natchnienia
niebios jawi się nowe światło. Słyszał, że przed kilku laty został założony
zakon Towarzystwa Jezusowego z wielką korzyścią dla Kościoła i że oddaje się z zapałem pracy w Winnicy Pańskiej i (o ile mógł go poznać) że
ten rodzaj życia przedziwnie współbrzmi z jego własnym. Dowiedział się
czy to z rozmów, czy na podstawie listów, że głównym staraniem owych
towarzyszy jest troszczyć się o zbawienie własne i bliźnich, nie stawiając
swojej zapobiegliwości żadnych granic, chyba że sam świat takie narzuca,
pociągać do Boga wszelkiego rodzaju ludzi, czy to przez głoszenie Słowa
Bożego, czy przez zbawienną pokutę za grzechy, przeciwstawiać się herezji
i wrogom wiary za pomocą nauki. A celem tego wszystkiego jest dojrzałe
już żniwo. Pierwszy zaś zasiew w sobie dostrzegał i czuł, że coraz bardziej
się zapala wobec tego wszystkiego. Jednak wydawało się, że w wykonaniu
tego był opieszały z powodu codziennych zajęć, które na dalszą przyszłość
przesuwały to, o czym myślał.
Tymczasem zdarzyło się, że Szymon Wysocki (późniejszy teolog i człowiek dość znany w Polsce z tego, ze parał się kaznodziejstwem z troski
o dusze, z przekładu na język ojczysty wielu książek duchownych) przeżywał głębokie rozterki co do wyboru rodzaju i stanu życia oraz zastanawiał
się przede wszystkim nad tym, jaki zakon szczególnie wybrać. Zwrócił się
do Piotra o poradę, ponieważ wybrał go sobie za przewodnika duchowego,
a w powszechnej opinii uważany był on za człowieka roztropnego i pełnego Ducha Bożego. Wyłożył najpierw wszelkie racje za swoimi planami,
a następnie poprosił o rozstrzygnięcie, co dla niego będzie najodpowiedniejsze. Piotr, przedstawiwszy Bogu na modlitwie tę sprawę, odpowiedział,
że w Polsce nie znajduje żadnego takiego zakonu, który by odpowiadał
własnym jego zamiarom i naturalnym wyposażeniom organizmu. Ale we
Włoszech i w Niemczech powstał zakon Towarzystwa Jezusowego z dużym
pożytkiem dla Kościoła i jeśli stanie się jego członkiem, wydaje się, że
wyboru tego nie będzie żałował. Niech jeszcze się zastanowi i nazajutrz
przyjdzie do niego, a on sam o tym dłużej porozmawia z Boskim Majestatem. Gdy Szymon wyszedł, Bóg pobudził Piotra jeszcze mocniejszymi
motywami: Doradzasz innym coś – powiadał – czego sam nie czynisz. Jeśli
dla jego charakteru i zdolności ten zakon jest odpowiedni, dlaczego nie
dla twoich? Innym wskazujesz drogę do zbawienia, a na tę, na którą jesteś
powołany, nie wstępujesz? W tej mocnej a miłej sieci powołania Bożego
zaplątany porzucił wszystkie światowe perspektywy i postanowił mocno
a zdecydowanie wstąpić do zakonu. Zgodnie z umową powrócił Szymon.
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Piotr opowiedział o swoim rozmyślaniu i jego wyniku i obiecał, że dołączy
do niego w podróży i że będzie go traktował jako towarzysza przyszłego
życia w Rzymie. Na razie niech odejdzie i po uporządkowaniu swoich
spraw w określonym czasie przybędzie do Lwowa. On zaś sam, znając
życie, prosi, by na razie o tym jego postanowieniu nikomu nie mówił, aby
spokojnie i bez ingerencji przyjaciół móc działać. Po tym postanowieniu,
wspierany szczególną łaska Bożą, pozbywszy się wszelkich obowiązków,
rozporządziwszy odpowiednio majątkiem, z poparciem Miasta i całej kapituły wybrał się do Rzymu wraz z Szymonem. Aby podróż przyśpieszyć,
postarał się o konie. Jednak wróg rodzaju ludzkiego (tak to on tłumaczył)
starał się tej podróży przeszkodzić. Zaledwie bowiem Piotr wsiadł na
koń, już po paru krokach na równej drodze koń mocny i do tego zadania
zdatny złamał nogę. Lecz to, co przez kogoś innego byłoby traktowane
jako zapowiedź wszelkich nieszczęść, nie zniechęciło dobrego żołnierza
Chrystusowego, który podjął walkę z głównym przeciwnikiem dobra. Tego
samego dnia, postarawszy się o innego konia, bezzwłocznie ruszył w drogę. Zboczył nieco z trasy, na zaproszenie Zofii ze Sprowa Odrowążowej,
kasztelanki wojnickiej, do jej męża Jana hrabiego tarnowskiego, którego
chwiejną i pełną wątpliwości wiarę przywróciła do pierwotnej mocy, mimo przymilania się i podstępów ze strony ministrów heretyckich, tak że
gdy po kilku latach umierał, w obecności dworzan, poprosiwszy Piotra,
przemówił na koniec do obecnych słowami psalmu: „Bo choćbym chodził
wpośród cienia śmierci, nie będę się bał złego, bowiemeś Ty jest ze mną.”
[Ps 23, 4, przekł. Jakuba Wujka, Wyd. Księży Jezuitów, Kraków 1935].
Z równym powodzeniem, choć początkowo z trudem, wypadły odwiedziny
w Jarosławiu u Mikołaja Mieleckiego, wojewody podolskiego. Ów pan,
cieszący się u wielu sławą obywatelskiej roztropności i dojrzałego sądu, był
zarazem powszechnie piętnowany jako heretyk wraz z żoną, która jeszcze
niżej się stoczyła, przeszedłszy od kalwinizmu na arianizm, a z niego z kolei aż na judaizm. O. Piotr początkowo karcił ich, udzielając zbawiennych
napomnień, starając się otworzyć obydwojgu oczy zamknięte na głębię
prawdy, za pomocą Pisma Świętego oraz autorytetu Ojców [Kościoła].
Po pierwszej próbie przekonał się, że obydwoje są nieustępliwi. Upartą
przewrotnością i zapalczywością powodowany wojewoda, nie mogąc już
przeciwstawić się sile argumentów, kazał Skargę zrzucić z mostu, przez
który miał przejeżdżać. Lecz gdy Piotr odszedł, wojewodę ruszyło sumienie
i gdy porównał wypowiedzi i napomnienia [Piotra] i stwierdził, że herezja
została zwyciężona, natychmiast w pełnym szacunku liście odwoławszy
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Piotra Skargę, powrócił wraz z żoną do wiary katolickiej. W tej wierze
do końca życia wytrwał, będąc zawsze jej obrońcą. Takim to zasiłkiem
na drogę pokrzepiony, mianowicie zdobyciem dusz dla Chrystusa, dotarł
wreszcie wraz z towarzyszem, za łaską Bożą cały i zdrów, we wrześniu roku zbawienia 1568. Był to ten sam czas, kiedy dokładnie miesiąc
wcześniej bł. Stanisław Kostka życia dokonał, jak to się spodobało Bożej
łaskawości dla Polski, gdy w miejsce zabranego do nieba młodzieńca,
powołała do pracy dojrzałego męża. Jeden opieką z nieba, drugi niezmordowaną pracą wspomagał Polskę. Spędziwszy kilka miesięcy w Rzymie,
modląc się u grobów męczenników o powodzenie i wielekroć zwracając
się z prośbą do naszego ojca generała (a był nim bł. Franciszek Borgiasz),
błagał o przyjęcie do Towarzystwa. Przyjęto go i tak dołączył do grona
towarzyszy w dniu Oczyszczenia Najśw. Panny. W rocznicę tego dnia zawsze wspominał z wdzięcznością dobrodziejstwo, otrzymane od Boga i od
Jego Matki i nigdy nie wahał się przypisywać je najpierw Bogu, potem tej
Dziewicy, jak o tym można się przekonać, zapoznając się z tekstem jego
wymownych i pełnych uczucia pobożności kazań na dzień Oczyszczenia
i Nawiedzenia Dziewicy.
O kilku przykładach upokarzania się zwykle opowiadał o. Szymon
Wysocki, o którym wyżej wspomnieliśmy. Przede wszystkim o tym, jak
to Ojciec był przyzwyczajony do noszenia wypielęgnowanej brody, a gdy
przybył do domu nowicjatu, zobaczył, że nikt czegoś takiego nie czyni.
Przeraził się niemało i zmartwił się, że musi pozbyć się brody. Lecz opanowawszy się i ubolewając nad swoją miękkością, umyślnie częściowo
obciął ją nożyczkami, a gdy któryś z jego opiekunów zapytał się go o powód
tego, odpowiedział: Usunąłem haczyk, za który mnie wróg trzymał. Dał też
i później inny niebłahy, ale wspaniały dowód pogardy dla siebie samego
i swojej sławy. Mianowicie w dniu, kiedy po raz pierwszy zasiadł wspólnie z innymi przy zakonnym stole i podano melony, jadł je bez obierania
z łupiny, aby wszyscy myśleli, że jest nieokrzesany. Gdy to zauważył o.
Rektor, bojąc się o jego zdrowie, nakazał mu wypić kubek szlachetnego
wina. Przyjął je, ale tylko jako przykrywkę dla swej cnoty. Zwróciwszy
się bowiem do współtowarzyszy, powiedział: Zaiste pierwszorzędny to
sposób, żeby się napić wybornego wina, warto zjeść melony z łupiną. Taki
to uczyniwszy początek, codziennie czynił postępy w solidnych cnotach.
A gdy ukończył dwuletni okres [nowicjatu] i powtórzył studium teologii,
związał się z Bogiem prawnie ślubami zakonnymi, a następnie podczas
spowiedzi u watykańskich sędziów omówił sposób udzielenia wsparcia
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swoim bliskim. Kazano mu wrócić do Polski. Przyjmując tę „Spartę”
swoich trudów w duchu jak najgłębszej miłości, tak długo chciał ją w sercu pielęgnować, dopóki nie ukształtuje się w niej na wzór Chrystusa.
Najpierw objął na rozkaz przełożonych katedrę w Pułtusku. Tam oddawał
się gorącej i usilnej modlitwie, głosił słowo Boże przy dużym napływie
ludu. Następnie, mając już 60 lat, po wstąpieniu do Towarzystwa, złożył
profesję 4 ślubów w tymże Towarzystwie Jezusowym. W przekonaniu, że
ten teren pracy na rzecz jednego miasta jest na jego zdolności za skromny,
skierowano go do sąsiedniej Łotwy, gdzie towarzyszył w podróży to najprzewielebniejszemu kardynałowi Radziwiłłowi, ówczesnemu gubernatorowi Łotwy, to najjaśniejszemu królowi polskiemu Stefanowi Batoremu,
pouczał lud opanowany przez heretyckie błędy, dostarczając mu pokarmu
świętej wiedzy, a także prowadząc prywatne rozmowy. Praca ta przynosiła
odpowiadający jej owoc. Gdy jednak nasz dobry Ojciec zorientował się,
że jednorazowe wystąpienie niewielki przynosi skutek, i lepiej by było,
gdyby ktoś to stale powtarzał, zapewniwszy sobie przychylność władców,
z korzyścią dla Rzeczypospolitej, zakładał dzięki hojności najszlachetniejszego króla Stefana Batorego, kolegia Towarzystwa Jezusowego jako stałą
wylęgarnię pracujących dla Ewangelii (chyba że heretyckie szaleństwo
z biegiem czasu nie przybierze na sile) w Dorpacie, w Rydze i w Polsce,
podobnie jak przedtem, gdy tylko wrócił z Rzymu, przyczynił się skutecznie
do założenia kolegium w Jarosławiu dzięki Zofii z Sprowy Odrowążowej,
kasztelance sandomierskiej. Równocześnie z tym przedsięwzięciem pełnił
urząd rektora kolegium w Wilnie, wiceprowincjała całej Prowincji Polskiej
oraz superiora rezydencji w Rydze i Połocku. A gdy starczyło czasu, udał
się do Krakowa, który wybrał jako miejsce pracy pisarskiej i siedzibę [banku] pobożnego, i tam przez całe cztery lata, u źródła ojczystego języka,
z wielkim pożytkiem działał na rzecz wzrostu pobożności i bronił jej jak
należyciej przed drapieżnością atakujących herezjarchów. Nawracano się
dzięki płomiennym kazaniom i napomnieniom Ojca. Gorąco zachęcał do
częstego przystępowania do spowiedzi świętej i Komunii, dotąd zaniedbywanych, przywracał nawet kościoły od obskurnego stanu i brudu do bardziej
schludnej i czystej elegancji. Gdy na skutek herezji pobożność ludu osłabła
i podupadła, gorliwie pobudzał go do oddawania Bogu czci, służenia Mu
oraz upraszania pomocy świętych. Do tego doszedł świeżo założony dom
probacji przy kościele św. Szczepana, odpowiednio uposażony dzięki jego
radom i zapobiegliwości przez znakomitą panią Kormanicką. Przyczynił
się ponadto do wzrostu pobożności nader korzystnymi pomysłami w dzie-
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dzinie miłosierdzia. Z jego bowiem inicjatywy powstało Bractwo Miłosierdzia, dla którego ułożył prawa, przepisy i zadania. Jako pokarm duchowy
przeznaczył do czytania na zebraniach członków w każdą niedzielę teksty
z Ojców [Kościoła] i Pisma św. Dzięki wysiłkom tego bractwa i jego hojności, ci, którzy wstydzili się żebrać lub uginali się pod ciężarem długów
czy też dotknął ich nieszczęśliwy los, zawsze doznawali troskliwej opieki
i pomocy. Ten zbożny przykład naśladowały także inne miasta Polski, tak
że powstawały w nich podobne bractwa miłosierdzia. W Warszawie prócz
tego dołączyło do poprzednich Bractwo św. Łazarza, dzięki któremu ubodzy
i chorzy, tułający się po różnych dzielnicach, dostawali się, przy pomocy
członków bractwa, pobudzonych pobożną miłością do szpitala założonego
przez przedsiębiorczego Piotra i wspomaganego przez panujących.
Wydawało się, że Piotr będzie spokojnie prowadził ten sposób zakonnego życia i o niczym innym nie będzie myślał, tylko o tym, by troszczyć
się o zbawienie bliźnich dostępnymi mu sposobami i oglądać owoce pracy,
które uwidoczniły się przy założeniu domu profesów przy [kościele] św.
Barbary i drugiego [domu] probacji przy [kościele] św. Szczepana. Jednak
przełożeni mieli inne plany. Gdy bowiem po śmierci św. pamięci Stefana
Batorego do władania Rzeczpospolitą Polską został za zgodą [wszystkich]
stanów wezwany ze Szwecji Zygmunt III, syn króla Szwecji Jana, liczący
wtedy 21 rok życia, Piotr został wyznaczony, wolą tegoż błogosławionej
pamięci Zygmunta, na królewskiego kaznodzieję, i na tym stanowisku
trwał przez 26 lat ku wielkiemu pożytkowi dworu i całego królestwa oraz
z wydatną korzyścią dla Towarzystwa. Było to niewątpliwie trudne życie
w odosobnieniu od współbraci i ciągłe stanie na świeczniku, kiedy każdy
jego czyn i słowo traktowane były jako czyn i słowo dokonywane jakby
w imieniu całego Towarzystwa. Piotr wziął jednak ten ciężar na swoje barki,
wiedząc, że nigdy nie braknie sił danych z nieba jego duchowi. Z jaką zaś
starannością i pilnością wykonywał powierzony mu urząd królewskiego
kaznodziei, jakiego życzył sobie oddźwięku i owocu, to, jak sądzę, najlepiej
wyrażą jego własne słowa. On sam bowiem w przedmowie do tych kazań,
które dedykował już w starości najjaśniejszemu Zygmuntowi, wobec króla
ziemskiego zdając sprawę królowi niebiańskiemu, tak mówi: „Sam z sobą
rozważam, jak zdam sprawę Chrystusowi-Bogu z tak trudnego zadania,
jeśli ten, który mnie do tej pracy wybrał, obdarzył talentami stosownie do
słabych sił w końcu o to zapyta”. Jaki skutek przyniosły twoje prace? Jakie,
jakiego rodzaju owoce? Jak ja wtedy będę wyglądał? Co odpowiem? Wstydem i lękiem przejęty powiem chyba tak: Spełniałem rolę posła Twojego,
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Panie, wobec dworu królewskiego najjaśniejszego Zygmunta, wobec monarchy spośród królów najbardziej niezwyciężonego, wobec senatu i stanu
szlacheckiego oraz wszystkich poddanych jego królewskiego majestatu.
Pouczałem i napominałem w Twoim imieniu króla, mego Pana, Twojego
Pomazańca, ponieważ Ciebie uznał za swego Pana, Ciebie, od którego
przykładu zależy szczęśliwy lub nieszczęśliwy los Królestwa, i przez którego został ustanowiony głową tak ludnego i licznego narodu. Prosił Cię
o mądrość i umiejętność, konieczną do tak trudnego królowania, o to, by
nauczył się Twojej bojaźni, by ukochał i praktykował wszelką pobożność,
przyczyniał się do wzrostu Twojej czci i chwały, brał w opiekę kościoły
i wiarę, rządził zgodnie z prawami, nie osłabił sprawiedliwości i ładu,
szczerze kochał poddanych i szanował prawa królestwa, nie wzbraniał się
przed podejmowaniem żadnych trudów i czuwania w trosce o dobro wspólne oraz zabezpieczenie i zachowanie Rzeczpospolitej, popierał uczonych
i bogobojnych, liczył się z ich radami, na urzędy w królestwie wybierał
na pomocników takich, którzy odznaczają się pobożnością i religijnością,
a nie pychą i ambicją. W końcu, by nie schodził z drogi przykazań. Obiecywałem tymczasem w Twoim imieniu, Chryste, że twoja potężna prawica
będzie z nim i że doprowadzisz do szczęśliwego i pomyślnego skutku to,
co przedsięweźmie”. Następnie w dłuższym wywodzie dalej wymienia,
o czym mówił do senatu, do ludu, do jakich dobrych spraw doprowadził,
od jakich wad odwiódł, by mniej więcej w tej krótkiej przedmowie ująć
osnowę i główną myśl kazań.
Miał on zwyczaj tak obmyślać i wygłaszać do słuchaczy przemówienie,
by wpłynąć na nich miłą i łatwą wymową, a także by z pewną powagą
i wzniosłością, popartą autorytetem Pisma Świętego oraz świętych Ojców,
zdobyć serca i pociągnąć je, gdzie chciał. Natomiast unikał w ogóle subtelności i pochlebstw oraz ciętych powiedzonek, które może przypadłyby
do gustu smakoszom, ale nie przemawiałyby do serca. Cała jego mowa
tchnęła duchem, pobożnością, siłą argumentów i apostolską śmiałością,
mającą na celu wyplenienie wad. Odznaczał się bowiem pewną szczególną,
połączoną z roztropnością, śmiałością mówienia z góry. Nie odstraszała
go od tego ani wielka liczba obecnych, ani czyjaś godność, ani różnorodność słuchaczy. Wszyscy słuchający go byli pewni, że gdy przemawiał,
miał przed oczyma wyłącznie chwałę Bożą i zbawienie dusz oraz staranie
i troskę o dobro powszechne. Stąd brały się uznanie i szacunek dla tak
dobrze przygotowanego i pełnego zapału apostolskiego kazania. Stąd też
starał się przede wszystkim w różnych rodzajach spraw o doprowadzenie
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do gruntownej przemiany. Stosował więc w przygotowaniu kazań trzy
środki, mianowicie: modlitwę, uwielbienie i pilność. Od dwóch pierwszych
zwykle zaczynał, tzn. od modlitwy, posługując się odpowiednimi do tego
tekstami próśb; od umartwienia zaś w postaci trzech lub czterech biczowań,
przy czym wierzył, że tyle łaski spłynie na kazanie, ile bólu sobie zada.
O dokładnym przygotowywaniu kazań świadczy to, że prawie wszystkie
kazania słowo w słowo pisał. Nie chciał, by wyglądały one na pułapkę,
w którą chce złowić słuchaczy, dlatego czytał je w całości i poddawał trzykrotnej korekcie. Czytał przy tym święte Pismo Boże, tak że nie zasiadał
do stołu (w czasie gdy przebywał na dworze królewskim), jeśli przyprawą
dla potraw nie było wcześniej czytane Pismo Święte. Także już w starości,
po powrocie do Krakowa z wielką przyjemnością czytał sam Pismo Święte,
szczególnie Listy św. Pawła, lub prosił kogoś o czytanie.
Poza tym urzędem kaznodziejskim za swój obowiązek uważał stałe
zajmowanie się pracą, zabrał się więc do pisania dzieł pobożnych. Wybrał życiorysy świętych w języku ojczystym, przydzielił je szczególnie
pomysłowo poszczególnym dniom roku i dodał umoralniające uwagi
do każdego z nich. Dodawał też przykłady i wypowiedzi wzięte z pism
doktorów Kościoła, takie, za pomocą których można by, wykazując błąd
po błędzie, obalić nowoczesne herezje, a poprzeć argumentami aktualną
naukę Kościoła, zgodną we wszystkim z [przekonaniami] starożytnych.
Praca ta ukazała się za jego życia osiem razy wydana i nadal się wydaje.
Wszyscy mają ją w rękach i w sercu, tak że rzadko w którym domu nie ma
tej świętej biblioteki służącej do dobrego ułożenia życia. Następnie zabrał
się do opracowania tomów Roczników kościelnych Cezarego Baroniusza,
za listowną aprobatą samego autora. Streścił je w jednym tomie, nie tylko
skrzętnie, ale i umiejętnie. Prócz tego pozostawił dla potomnych dwa tomy
kazań jako cenne świadectwo swojej nauki i pobożności. Zwalczał odradzającą się wtedy herezję ariańską, sektę Lutra i Kalwina, a szczególnie
poglądy na temat obecności Chrystusa w Sakramencie ołtarza, w kilkakrotnie wydawanym uczonym dziele przeciw Wolanowi. Dla żołnierzy ułożył
regulamin modlenia się i życia. Wśród codziennych zajęć znalazł czas na
napisanie krytyki schizmy ruskiej, aby nie było nikogo z ludzi, kogo by nie
ogarnął swoją troską. Do tego rodzaju pism, w których atakował schizmę
ruską, doszło opublikowanie, wśród pierwszych pism w Wilnie, książki
o jedności Kościoła oraz o oderwaniu się od niego Greków i Rusinów,
a także o pobudkach do ponownego nawiązania unii. Taka w niej była moc
prawdy, taka jasność wywodu, że ci, których to dzieło przede wszystkim
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dotyczyło, nie mogli ani go znieść, ani odeprzeć. Poprosiwszy więc o pomoc osób zamożnych, zebrawszy pewną sumę pieniędzy, wykupili oni
i spalili egzemplarze, jakie jeszcze znajdowały się w bibliotekach. Skutek
był taki, że przez to jawne przyznanie się schizmy do porażki, doprowadzili do nowego, poszerzonego wydania, zabezpieczonego królewską
opieką. Opublikował też dziełko apologetyczne dla obrony Towarzystwa
przeciwko ciężkim oskarżeniom ze strony niektórych, zwłaszcza sekciarzy, ale w sposób tak zrównoważony i z takim ładunkiem prawdy, że sami
wrogowie przyznawali, iż musieli zamilknąć, pokonani i zawstydzeni.
Jego praca przyniosła szczęśliwe owoce. Przywrócił Matce Kościołowi nie
tylko wielu z ludu, ale też niemało osób z wysokiej szlachty, przełożonych
dworu królewskiego, szambelanów króla, a nawet niektórych ministrów
szerzących heretyckie błędy. Świadczył odpowiednią pomoc niektórym
biskupom ruskim obrządku greckiego, starającym się o przystąpienie do
unii z Kościołem Rzymskim. Uzyskał od króla, swojego pana, wspaniały
list polecający do Stolicy Apostolskiej oraz zasiłek na podróż. Udaremnił
stanowczością, mądrością i pobożnością spisek między schizmatykami
i heretykami, mający na celu odwieść od zgody, nawiązanej na synodzie
brzeskim, który sami zwołali. Często wybuchające między stronami zgubne
nienawiści, sytuacje bliskie rozlewu krwi zażegnywał czy to swoim autorytetem, czy perswazją, a przede wszystkim modlitwą do Boga. Wśród
prac, jakie podejmował na rozkaz przełożonych lub pobudzony miłością,
najważniejsze było szerzenie i zachowanie chrześcijańskiej, katolickiej
wiary. Tej wiary nie przestał bronić, jak długo żył, poprzez przezorne i dojrzałe rady, słowem i piórem, narażając swe życie i sławę, wobec majestatu
królewskiego i urzędów królestwa, przeciw bezbożnikom i heretykom.
Już wtedy wielu heretyków przeniknęło do senatu i doszło do tego, że gdy
zaczęto debatować nad czymś dla Kościoła pożytecznym, natychmiast
występowali z wnioskiem przeciwnym. Przeciwko temu stanął roztropny
król i powoli doprowadził do zwiększenia liczby katolików w senacie, tak
że potem heretycy, widząc, że jedynie herezja przeciwstawia się ich czci
i nadziei, albo od herezji odstępowali, albo jeśli tego nie chcieli, pozostawali w niesławie lub przynajmniej nie szkodzili Kościołowi i prawdzie.
Z zuchwałej swawoli tego rodzaju ludzi zrodziła się dla spraw publicznych w sejmie królestwa wielka niesława. Chcieli bowiem uzyskać zgodę
publiczną wszystkich stanów i królewskiego autorytetu na pewne prawo
i tzw. księgę rozważań, którą heretycy uprzednio na sejmiku partykularnym sporządzili i zgromadzili w niej wiele niezbożnych żądań, których
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spełnienie byłoby wygodne dla ich zabobonu. Przy czym przewrotność ta
pozostawałaby bezkarna, a wyznawanie jakiejkolwiek wiary swobodne.
Przeciwstawił się temu o. Piotr już to w gorących słowach podczas kazań,
już to w broszurkach, które sam napisał. Tłumaczył, że ani nie można, ani
nie powinno się uchwalać takiego prawa, które by doprowadziło do zguby
katolickiej wiary i całego królestwa. Lecz ponieważ nieprawości nie brak
przebiegłości, widząc, że nie mogą jawnie przeprowadzić swoich planów,
usiłowali tego dokonać ukrytymi podkopami. Przekazali mianowicie do
rąk stanów i króla do zatwierdzenia inne pismo, przyprawiając ową truciznę herezji proponowanej do aprobaty przymilnymi i umiarkowanymi
słowami. Doszło do tego, że gdy pismo dostało się do rąk wszystkich, to
ci, nie przyglądając się dokładniej szczegółom, prawie nie zauważali oszustwa. Lecz szczerze pobożny król, prywatnie w nocy czytając jeszcze raz
dokładnie to, co miał nazajutrz zatwierdzić, zauważył ten rodzaj podstępu
i natychmiast, choć już była późna noc, posłał to Piotrowi Skardze do
przeczytania. Niech się przyjrzy, co mógłby w dobrej wierze i z czystym
sumieniem postanowić. Gdy zaś Piotr się temu przyjrzał i na dokładniejszą
wagę kładąc, ocenił, nie tylko powiadomił króla o całym tym podstępnym
żądaniu, ale też ważniejszych senatorów królestwa i delegatów szlachty,
o tym, jaka szkoda w sprawach Bożych, oprócz naruszenia dobrego imienia i sławy Polski, wyniknęłaby z aprobaty dla tak podstępnej propozycji.
Zbił zaś argumenty tak przekonująco, że przyczynił się do wzmocnienia
zarówno pobożności króla, jak i wiary.
W nagrodę za tego rodzaju ojcowskie zatroskanie musiał wprawdzie
często znosić ze strony heretyków obelgi i policzkowanie, ale też ze strony
dobrych ludzi doznawał miłości i szacunku, a za tym szło podziwu godne
zaufanie co do jego zabiegania o zbawienie dusz. Wielu spośród znakomitej szlachty, przede wszystkim tych, który wcześniej odwiódł od herezji
i przyprowadził do Kościoła, życzyło sobie, aby on asystował i towarzyszył
im w ostatniej walce, gdy przyjdzie im umierać. Nierzadko zdarzało się, że
w odpowiedzi na te pragnienia sam ojciec przybywał we właściwej porze,
jakby pod natchnieniem z nieba.
Już 26 lat spędził na urzędzie kaznodziei króla i jego królestwa, kiedy
sterany wiekiem i ze względu na słabe zdrowie niezdolny do ciężkiej pracy,
zaczął myśleć o opuszczeniu hałaśliwego dworu i o powrocie do zakonnego, prywatnego życia. Zwracał się więc często z prośbą i do przełożonych
Towarzystwa, i do królewskiego majestatu o to, by złamany trudami mógł
spędzić resztę czasu w zakonnym spokoju. Kilka razy mu odmówiono,
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a on prośby ponawiał i w końcu uzyskał skierowanie. Po tym uzyskaniu
w sam dzień Wielkiejnocy, wygłosiwszy pożegnalne kazanie do króla,
senatu i wszystkich stanów, wyjechał z Warszawy, a towarzyszyły mu żal
i łzy wielu, jako znak uznania dla pracy i zasług tego przedobrego ojca.
Był to człowiek szczególnej i głębokiej pokory. Mimo zaszczytów siebie
samego uważał za małego. Gdy po wstąpieniu do Towarzystwa wrócił
z Włoch, odwiedził pewnego razu Lwów, swoją dawną siedzibę. Tam,
wszedłszy do mieszkania kanoników, w którym sam kiedyś przebywał,
w czasie posiłku przy wspólnym stole, jak to było w zwyczaju, ukląkł na
środku jadalni, oskarżał się ze spędzonego tam życia, zalewając się łzami,
i prosił o przebaczenie tego, że jakoby w tym miejscu żył niezgodnie z powołaniem kapłańskim, przez co dawał zły przykład. Ta scena wycisnęła
obecnym łzy z oczu, szczególnie tym, którzy znali jego nieskazitelne życie
i prace przynoszące wielki pożytek.
Jedni mogli uważać, że osiągnął szczyt, jako że oprócz miłości ze
strony najwyższych osobistości i stanów królestwa cieszył się najwyższą
życzliwością króla, a od Klemensa VIII otrzymał w pełnym życzliwości
liście tytuł „dobrego Ojca”. Wydawało się jednak, że tym się w ogóle nie
przejmuje, tak jakby to jego nie dotyczyło. Gdy idzie o pomoc duchową,
nie miał względu na godność wybitnych osób, patrząc raczej na dusze niż
na osoby, troszcząc się o zbawienie ludzi niskiego pochodzenia nie mniej
niż wysoko postawionych osobistości.
Z pokorą łączył przyjazną dla każdego cierpliwość. Gdy początkowo
w Wilnie na Litwie ostrzej w kazaniu zaatakował herezje, najechany końmi
na ulicy przez pewnego heretyka dostał w twarz od niego jako „nagrodę” za
głoszenie prawdy. A chociaż ten przez swojego pana został przekazany do
ukarania zgodnie z prawem, Piotr jednak wstawił się za nim i nie pozwolił na
to, korzystając z okazji ćwiczenia się w cierpliwości. Podobną cierpliwość
wykazał przy innej okazji. Mianowicie, jak się zdaje, oskarżył kogoś o to,
że jest wilkiem w dziedzictwie Chrystusa i że słuszniej byłoby ofiarować
[dobra] ubogim cierpiącym głód i mrącym z zimna na jego oczach. Wtedy
kuzyn tamtego wymierzył policzek Ojcu powracającemu z kazania. Na to
Ojciec odpowiedział tak samo jak Pan [Jezus]: „Jeśli źle powiedziałem,
udowodnij, co było złego”. Dodaję jeszcze świadectwo jego apostolskiego
posiewu. Dał się ponieść większym niż zwykle zapałem mówcy na temat
przepychu w ubiorach, mianowicie że nie przystoi on powadze i przyzwoitości, zawsze w Polsce zachowywanej. Ubodło to jednego z tego rodzaju
strojnisiów, którzy chcieli się zemścić za zbożne lekarstwo Ojca. Napadli
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na niego, gdy wychodził z kościoła, najpierw obrzucając go wyzwiskami,
następnie policzkując. Piotr jako uczeń Chrystusa odpowiedział tylko tyle:
„Synu, jeśli chcesz, to masz tu drugi policzek”. Gdy się o tym dowiedział
król, skazał schwytanego dworaka na karę śmierci za obrazę Boskiego
Majestatu w kapłanie, a dworu królewskiego w kaznodziei. Lecz o. Piotr
tak długo wstawiał się u króla z usilną prośbą, dopóki nie ocalił życia
agresorowi, i tak „zemścił się” za krzywdę, jakby w ogóle się nie zemścił.
Co prawda on, który tak skromnie zniósł policzek od jednego i drugiego,
o wiele okrutniejsze przecierpiał ataki słowne.
Przyzwyczaił się do puszczania mimo uszu oskarżeń wydanych drukiem przez innowierców, słów najohydniejszych, rzucanych mu w twarz.
Zarzucano mu zmyślone powodowanie niepokojów w Rzeczpospolitej,
przypisywano występki. Powodem do tego było albo odkrycie politycznych
oszustw, albo nawrócenie heretyków. Traktował to tak, jakby wszystko
rozwiało się na wietrze i odeszło niezauważone, chyba żeby z powodu
zbyt skromnej odpowiedzi naruszyło dobro Kościoła lub Towarzystwa. Nie
wolno też przemilczać osamotnienia w ogromnym dworskim rozgardiaszu.
Nie chciał zmieniać niczego w ogóle w żadnym zwyczaju życia zakonnego, tak że zachowywał stale, dopóki żył, zarówno przepisaną godzinę na
modlitwę, jak i dwa razy dziennie rachunek sumienia. Nie podejmował się
żadnego trudu przemawiania lub pisania, którego by nie polecił wpierw
Bogu przez usilną modlitwę, własne umartwienie (że tak powiem) i daninę
z ciała. Pozostała po nim książeczka, w której zapisywał ilość biczowań
i codziennych modlitw, jakie przed poszczególnymi pracami Bogu ofiarował. Tak np., mając już 55 lat, wymierzał sobie na każdy streszczony tom
Baroniusza 25 uderzeń, przy książeczce o rzeczach ostatecznych – 10,
przy życiorysie bł. Jana Kantego – 5, św. Kazimierza – 10, przed każdym
kazaniem, nad którym szczególnie się trudził – 5.
Błagając o pomoc niebian, królujących z Bogiem, zasłużył sobie na
pociechę z ich oglądania. Najpierw mianowicie, gdy w Krakowie w uroczystość św. Cecylii stał przy ołtarzu, został obdarowany, jak sam wyjaśniał, dzięki modlitwom tej świętej szczególnym zrozumieniem i jasnym
poznaniem Sakramentu najświętszej Eucharystii. W roku zaś 1610, cierpiąc
na potworny ból pięty, gdy modlił się gorąco do bł. Franciszka de Paula,
którego sobie wylosował jako patrona miesięcznego, ujrzał go wraz ze
św. Ignacym i usłyszał słowa: „Przyszliśmy, by prosić Pana o zdrowie
dla ciebie”. Szczególne jednak nabożeństwo miał do tych, z którymi żył
razem oraz ich cnoty i święte życie uważał za szczególnie doskonałe.
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Do ich liczby należał o. Stanisław Warszewicki, który gardząc blaskiem
zaszczytów, jakimi go obsypywała łaska królewska, wstąpił do Towarzystwa i wielu prac się podejmując, poszedł po nagrodę życia wiecznego. Gdy
Piotr w Warszawie następnego roku obchodził jego wspomnienie, trapiony
wysoką gorączką, w jasny dzień słonecznego popołudnia, 20 marca 1602 r.
ukazał się mu w jasnym blasku i powiedział: „Dlaczego, Piotrze Skargo,
prosisz Boga tylko o jeden rok życia, dlaczego raczej nie o dziesięć?”.
To widzenie nie było złudne. Na trzeci dzień gorączka ustąpiła zupełnie,
a Piotr żył jeszcze 10 lat. Podobny przypadek zdarzył się, gdy pewien brat
z tegoż Towarzystwa pomagał Piotrowi. Był to murarz, zaręczony, który
dla Chrystusa opuścił narzeczoną i wstąpił do Towarzystwa. A pracował
tak gorliwie, że często miał ręce starte do krwi. Ojciec upomniał go, by
pilnując pracy, nie zaniedbał oddawania czci Bogu przez modlitwę, bo
wkrótce dostąpi nagrody niebian. Zachęcony tak dobrymi uwagami, doszedł do końca życia. Dokładnie w godzinie śmierci ukazał się Piotrowi,
oddalonemu o 12 tys. kroków; jego ręce, niegdyś skrwawione, teraz przybrały kolor jaśniejącej purpury. Powiedział: „Ojcze, otrzymałem nagrodę
za tę krew”. Tego rodzaju proroctwa, przepowiednie i zapowiedzi nie były
czymś zwyczajnym, a prawdziwość ich zawsze była potwierdzana wydarzeniami, jakie następowały. To zaś jest godne uwagi i spełnia się tak, jak
już wtedy wszyscy zauważyli i dziś to widać. Publikując mianowicie dwa
tomy Żywotów świętych, w przedmowie do pierwszego tomu zwrócił się
do Władysława IV, króla Polski, mającego wtedy nie więcej niż 80 lat, nie
tylko wróżąc, lecz również przepowiadając w duchu losy jego królestwa
i powodzenie królowania. Wydawało się, że pisze o przeszłości lub teraźniejszości, a nie o przyszłości, a tymczasem po wielu latach wszystkie
zapowiedzi zrealizowały się, co obecnie cała Europa widzi, a Polska zyskała
na tym i sobie gratuluje.
Jeszcze bardziej smutne, ale nie mniej prawdziwe, było spełnienie się
innej przepowiedni. Wśród wybitnych osobistości był człowiek zarażony
błędami Lutra i do nich przywiązany. O. Skarga długo i usilnie zabiegał, by
przywrócić go do wiary Kościoła i jedności z nim. Kiedy cały ten trud spełzł
na niczym, Ojciec mu zapowiedział, że przyjdzie czas, kiedy wszystko,
co od niego usłyszał o prawdzie katolickiej wiary, uzna za słuszne, ale to
uznanie nic mu nie pomoże. Ojciec przebywał właśnie gdzieś daleko i odprawiał, zdaje się, coroczne ćwiczenia duchowne, praktykowane w naszym
Towarzystwie, gdy pewnego dnia, około południa, przy zupełnie pogodnym
niebie rozszalała się pod oknami mieszkania jakaś dziwna burza, a w uszach
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Ojca zabrzmiał płaczliwy głos: „Ojcze Skargo, Ojcze Skargo! Prawdziwe,
bardzo prawdziwe było to, do czego przekonywałeś, mówiąc o religii, ale
biada mi, biada mi...”. Te ostatnie słowa lamentu Ojciec słyszał jeszcze
długo, aż w końcu przycichły, jakby oddalając się od tego miejsca. Wkrótce potem dowiedział się o śmierci tego księcia i porównując czas swego
doświadczenia i czas jego śmierci, zrozumiał, że w tym samym momencie
ów nieszczęśnik zmarł jako heretyk.
Święte obrazy pomagające do wzrostu pobożności kazał malować nie
dbającym o bogactwo, ale pobożnym artystom. Uważał, że obrazy, które
nie licują z godnością i z wystrojem świątyni, trzeba raczej spalić i sam
tak czynił. Istnieje szczególny dokument, pewne pocieszenie dane z nieba
z nadzieją nagrody, podpisany jego ręką, że w Wilnie spalił postać Chrystusa
wyrzeźbioną w drewnie, lecz niestosowną, takie wypowiedziawszy słowa:
„Ty, Panie Jezu, wiesz, że Cię kocham i czczę twoje obrazy, takie jednak,
które czci twej nie służą, chciałbym zupełnie zniszczyć”.
Z modlitwy, jakby z nieustannego źródła niebieskich dóbr, pochodziły
inne zdobiące go cnoty. Odznaczał się taką czystością duszy, czyli sumienia,
że nawet wróg duszy nie mógł znaleźć jakiejkolwiek winy w jego życiu
i postępowaniu. Zdarzyło się pewnego razu, gdy nakazywał za pomocą
świętych modlitw, by z człowieka opętanego wyszedł precz zły gość, zły
duch groził, że wyciągnie przeciw niemu coś, czego nie wyznał na spowiedzi. Ojciec, znając doskonale samego siebie, pozwolił na to. Zły duch
rzekł: „Użyłeś bez pozwolenia szczotki, która stała pod cudzymi drzwiami”.
Chodziło oczywiście o podkreślenie, jaką to Ojciec odznacza się „niewinnością” ducha, oraz jak dokładnie złe duchy obserwują wszystkie nasze
nawet najmniejsze uchybienia.
Nieskazitelność obyczajów i skromność, mimo ciągłego przebywania
na dworze, doceniali nawet jego wrogowie. Starał się, aby na straży tych
cnót, obok nieustannego czuwania nad zmysłami i umartwień ciała, stał
także przy nim obecny współbrat z Towarzystwa. Zachowywał ubóstwo,
nawet wśród zbytku zamkowego. W sypialni nie miał żadnych kotar;
łóżko i inne potrzebne sprzęty były bardziej odpowiednie dla ubogiego
zakonnika niż dla kaznodziei królewskiego. I chociaż mógł otrzymywać
z królewskiej hojności pieniądze na swoje utrzymanie, jakie tylko chciał,
nigdy nie przyjmował więcej, niż to było konieczne na skromny użytek.
Z tego zaś, co otrzymywał, zawsze co roku zdawał dokładnie sprawę przełożonym, zawsze gotów na każdy znak ich woli. I chociaż my przeważnie
upieramy się przy własnym zdaniu, o. Piotr, dostosowując się do woli prze-
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łożonych, ograniczał zapał kaznodziejski i starał się o większą łagodność.
Jeśli przy tak wielkim nawale pracy, której stale domagała się od niego
obrona Kościoła lub charakter jego urzędu, pozostawało mu nieco wolnego czasu, kiedy nie dało się pisać, oddawał się pracom ręcznym, by nie
próżnować. Miał więc zwyczaj wyrabiać piórniki i kałamarze, naprawiać
bieliznę, lać świece, a w późnej starości łatać nowicjuszom Towarzystwa
kubraki. Prawie ostatnią pracą były dwie jasne świece, które jako wyraz
swego stanu duchowego ofiarował: jedną Najświętszej Maryi Pannie Częstochowskiej, słynącej cudami w Polsce i na całej Północy; drugą podobną
też kazał zapalić przed obrazem Najśw. Panny i Matki, jednym z tych,
które bł. Ojciec nasz Franciszek Borgiasz w swej pobożności, za zgodą
papieża polecił skopiować z rzymskiego obrazu Matki Boskiej Większej.
Zaczęto go czcić najpierw prywatnie, potem publicznie, w kaplicy naszego
nowicjatu, jako słynący nadzwyczajnymi cudami. Obie świece zaniesiono
i zapalono przed ołtarzami Najśw. Dziewicy. Paliły się do tego momentu
i chwili (jak to potem zauważono), kiedy to i Piotr zakończył życie. Do
tego kresu zmierzał przez tyle trudów i zasług, kiedy, jak wspomniałem
wyżej, udał się do Krakowa, rezygnując z zajęć na dworze. Przyjęto go
z radością, na jaką zasługiwał i przez swój podeszły wiek, i przez pewną
świętą, powagę rysującą się na twarzy i w postawie całego ciała.
Gdy wszedł do zakonnej celi, czego przedtem tak bardzo pragnął, powitał
ją z nie mniejszym spokojem duszy. Rozpoczął wtedy najbardziej pracowity okres spoczynku. Dopóki bowiem siły mu dopisywały, codziennie
uczestniczył we mszy św. oraz pilnie i dokładnie odmawiał brewiarz. Kiedy
podupadł na zdrowiu, prosił o codzienną Komunię św., a przyjmował ją
z wielkim szacunkiem i w odpowiedniej postawie, z pochyloną głową. Odwiedzających go prosił, by rozmawiali z nim, o ile możności, o królestwie
Bożym. Aby się przygotować na przejście do tego królestwa, odprawił
najpierw spowiedź generalną z całego życia, by sobie bardziej zasłużyć
i zmniejszyć kary czyśćca oraz by się upokorzyć (taka była jego intencja
wyrażona w słowach). Poprosił też o namaszczenie świętym olejem na
ostatnią walkę i tak przygotowany jak zapaśnik oczekiwał z dnia na dzień
na śmierć, ba, nawet przyzywał ją, pragnąc niebieskiej ojczyzny i jej królowania. Codziennie karmił się Chlebem anielskim, by umocnić się na tak
daleką drogę. Gdy zaś choroba się wzmogła i coraz trudniej było mu oddychać, a także nie mógł odmawiać modlitw, które będąc zdrowym, zwykle
wypowiadał przed przyjęciem Eucharystii, tak odezwał się, w pobożnej
postawie szacunku i dla wyrażenia miłości, do kapłana udzielającego mu
boskiego Pokarmu: „Ojcze, przyjmuję Najświętszy Sakrament do twojej
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duszy, bo nie jestem przygotowany na jego godne przyjęcie”. Słowa te
były dla obecnych przy nim, a znających dobrze niewinność jego życia,
wzniosłym przykładem pokory i wzruszyły ich do łez. W czasie cichej
rozmowy z dobrym Panem dobry sługa w spokoju oddał ducha swemu
Stwórcy w święto przeniesienia relikwii św. Stanisława Patrona i szczególnego Opiekuna Polski i jego samego, 27 września roku zbawienia 1612,
w 76 roku życia.
Zwłoki wyniesiono wśród wielkiego napływu i żalu szlachty i wszystkich
stanów; dygnitarze ubiegali się o niesienie jego trumny. Wielebny Ojciec
Fabian Birkowski, teolog dominikański, wysławiał we wspaniałym kazaniu
talent kaznodziejski zmarłego i różne jego cnoty, stosując do niego słowa
Eklezjastesa i biorąc je za temat pochwał: „Powstał Eliasz, a słowo jego
płonęło jak pochodnia”. Między innymi tak pod koniec przemawiał „Zgasła
świeca słowa Bożego w pół Kościoła zapalona; umarł nie tylko słowy, ale
żywotem doskonały kaznodzieja. Odszedł od nas kapłan prześwietny, który
czasów swoich podstawił mocne ramiona pod te filary wielkie Kościoła
Pańskiego. «Sacerdos Magnus qui In Vita sua suffulsit domum et in diebus
suis corroboravit templum». [Kapłan wielki, który za żywota swego dom
podparł, a za dni swoich świątynię umocnił (Syr 50, 1).] Odszedł ten, który
urząd pracowity kaznodziejski przez lat pięćdziesiąt i więcej odprawując,
trzymał na sobie wielki i pierwszy ciężar urzędu biskupiego. Zgasł przed
oczyma naszemi wizerunek kaznodziejski, z którego wzór radzi więc brali
ci, których Bóg na katedrę powoływał. Idzie pod ziemię ozdoba jedyna
zakonu tego i Ojczyzny. Godzieneś był dłuższego wieku, Nestorze nasz polski, przynajmniej Nestorowego dla dziwnej i przyrodzonej tobie samemu
krasno mowy, któryby i samego Nestora oczy i uszy do siebie obróciła”.
Tego rodzaju i wiele innych słów pochwalnych płynących ze szczerego
serca wypowiedział, a zgadzali się z nimi wszyscy w Polsce tego dnia,
bolejąc wspólnie nad stratą tak dobrego pracownika w winnicy Pańskiej.
Jedyną pociechą, której nigdy nie zabraknie, było to, że świadectwo jego
świętego i nieskazitelnego życia zapowiadało, iż będzie z nieba dopomagał
i roztaczał opiekę. A że tak się stanie, potwierdziło to widzenie, jakie się
zdarzyło wkrótce po odejściu ojca Piotra.
Mieszkała w Krakowie znana z prawości i pobożności panna Barbara
Lang. Obdarzona częstymi odwiedzinami błogosławionych i dusz czyśćcowych, doświadczyła także obecności o. Piotra Skargi, zmarłego przed kilku
laty. Był ubrany w szaty biskupa z pastorałem w ręku, ale bez biskupiej
mitry. Zaznaczył on, że nosi strój pasterza, ponieważ za życia spełniał rolę
pasterską, czyli biskupią, wobec całego królestwa polskiego.
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* * *
Z listu przewodniego Kaspra Drużbickiego SJ, który przesłał do Rzymu
powyższy życiorys o. Piotra Skargi:

Wielebny w Chrystusie Ojcze, Pax Christi [Pokój Chrystusa!]
Spełniam wreszcie obietnicę daną Waszej Wielebności i przesyłam
życiorys błogosławionej pamięci o. Piotra Skargi. Wprawdzie nie w takiej
pełni, jak pragnąłem, lecz jak potrafiłem, w jak najlepszej wierze, częściowo na podstawie Historii Domu Profesów w Krakowie, częścią z kazania
żałobnego wygłoszonego [przez Fabiana Birkowskiego OP] na pogrzebie
dobrego Ojca, częścią na podstawie świadectw tych, którzy Ojca znali.
Zadbałem także o to, by go czytano w kolegiach, aby przez tego rodzaju
upowszechnianie umacniała się wiara. [...]
Poznań, 19 sierpnia 1649
Z oryginału łacińskiego
przełożył Stanisław Ziemiański SJ
* * *
Jak wynika z powyższego listu, żywot opracował Kasper Drużbicki SJ
(1590-1662) na prośbę historyka jezuitów, Filipa Alegambe, autora dzieła
Bibliotheca scriptorum Societatis Iesu.
Oryginał biografii znajduje się w Centralnym Archiwum Jezuitów
w Rzymie (Archivum Romanum Societatis Iesu – ARSI) Pol. 68 I: Vita
Patris Petri Skarga, Poloni, Societatis Jesu […], missa ad P. Philippum
Alegambe, 1649, f. 6-17 [p. 11-33]. – Zob. Epistola P. Gasparis Drużbicki
SJ ad Philippum Alegambe SJ, de vita Patris Skarga [...] Posnaniae, 19 VIII
1649, tamże, f. 18-18v [p. 35-36]. – Fotokopia w Bibliotece Naukowej
Księży Jezuitów w Krakowie, Fot. 77, f. 172.
Alegambe już wcześniej zamieścił biogram Skargi w swej Bibliotheca
scriptorum Societatis Iesu, Antverpiae 1643: Petrus Scarga (Skarga),
s. 398-400.

Krótkie wspomnienie pośmiertne
o o. Piotrze Skardze

O

jca Piotra można słusznie nazwać polskim Chryzostomem. Odznaczał się bowiem i w piśmie, i w mowie nadzwyczajnym darem
wymowy i krasomówstwa. Prawie wszystkie lata swego życia strawił na
kaznodziejstwie. A czynił to z takim powodzeniem, że prawie cała Polska
samego Skargę nazywała po prostu kaznodzieją. Na jego kazania śpieszyli
nie tylko król, senat, lud, lecz i kaznodzieje zakonni, a wszyscy ogromnie cenili te jego kazania, które wygłaszał nie dla łechtania uszu, ale dla
uświęcenia obyczajów i dusz.
Wobec ubogich był niezwykle hojny. Gdy w Wilnie pełnił funkcję kaznodziei, zauważył raz w nocy zziębniętego i z zimna prawie umierającego
żebraka, oddał mu swój płaszcz, nie prosząc przełożonego o pozwolenie.
Kiedy indziej hojną ręką udzielał jałmużny. W Łukiszkach równocześnie
z głoszeniem kazań pisał żywoty świętych. Udawało mu się przedziwnie
odpierać zarzuty heretyków. Dlatego w Wilnie krzykacze heretyccy uważali
za rzecz niegodziwą nawet z nim się stykać. Popołudniami, aby nie tracić
czasu, często łatał sobie ubranie lub cerował skarpety, ale zawsze miał
przed oczyma otwartą księgę Pisma św., by pracy ręcznej towarzyszyła
praca umysłu.
Kiedy Mikołaj Zebrzydowski wojewoda krakowski, podniósł bunt
przeciw królowi Zygmuntowi, heretycy bardzo chętnie do niego się
zbiegli, mniemając, że przy okazji szalejącej burzy uda im się zwalczyć
prawdziwą religię w Polsce. A ponieważ dobrze wiedzieli, że członkowie
Towarzystwa są obrońcami katolickiej wiary, nie wstydzili się występować
przeciw Towarzystwu za pomocą słownej nagonki, złośliwych ekscesów
i podstępnych działań, przede wszystkim zaś robili wszystko, aby wysłać
na koniec świata Skargę, którego nazywali wodzem wichrzycieli. Do nich
dołączyli pseudowykształceni szlachcice, którym wmówiono, że to zło
należy kierować przeciw duchowieństwu. Rzeczywiście był to czas tragiczny. Dlatego o. Piotr, kiedy najjaśniejszy król Zygmunt z wojskiem
kwarcianym i z niektórymi dostojnikami rozłożył się obozem, przemawiał
do licznego grona żołnierzy, a owe apologetyczne, rozważne i przekonujące
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mowy wydrukował, wystawił się przez nie, za całe Towarzystwo, ze strony
nieprzyjaciół na pociski i ciosy, które miały go ranić i rozrywać.
Był niezmordowany w swej pracowitości. Nigdy nie pozwolił nikomu
pomagać sobie w pracach, chyba dopiero w późnej starości, a i to w bardzo
ograniczonym zakresie i pod nieobecność króla. Gdy towarzyszył królowi
w czasie wojny, posyłał do głoszenia kazań wobec królowej współbrata,
a sam idąc za królem, przygotowywał kazania.
Podaję do wiadomości jako najprawdziwszy fakt o tym, jak unikał
wyjątków w przyjmowaniu pokarmów. Król Zygmunt rezydował wtedy
w Krakowie, a Piotr w jego obecności głosił kazanie niedzielne. Miało się
już ku wieczorowi. Gdy ojcowie zasiedli do wieczerzy, Hieronim Gostomski przybył do św. Barbary i od razu od furty wszedł do refektarza, gdzie
ojcowie się posilali. Gdy zobaczył o. Piotra na końcu stołu, przysiadł się
do niego. Na pierwsze danie podano coś niewielkiego. Udawał, że tego nie
dostrzega. A gdy z pieczonego mięsa zobaczył maleńki kąsek, zaczął nim
kręcić na widelcu. Przy tym tak przemówił: „Na wieczerzy królewskiego
kaznodziei zaiste obficiej korzysta mój stangret lub woźnica, a przecież
nie wstydzimy się, dostojni (przyprowadził bowiem z sobą gromadę
senatorów), plotkować, że jezuici codziennie ucztują i spędzają czas na
objadaniu się”. To przemówienie poruszyło wielu, tak że inaczej patrzyli
odtąd na Towarzystwo.
Ten zakonnik odznaczał się wielką doskonałością. Jego życie wspaniale opisał niedościgniony w pobożności o. Fabian Birkowski z Zakonu
Kaznodziejskiego, wyśmienity mówca, w owym przemówieniu, które
wygłosił na jego pogrzebie [27 IX 1612], wychodząc od słów Eklezjastyka:
„Powstał Eliasz”.
Rękopis łaciński z XVII w., przechowywany w Bibliotece Czartoryskich
w Krakowie, nr 1266, s. 47. – Druk w: Listy ks. Piotra Skargi T.J. z lat
1566-1610, wyd. Jan Sygański, Kraków 1912, s. 292-294.

Z oryginału łacińskiego
przełożył Stanisław Ziemiański SJ
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WYBÓR LISTÓW
PIOTRA SKARGI
*

*

Listy Skargi, pisane prawie wyłącznie po łacinie, wydał Jan Sygański
SJ w książce: Listy ks. Piotra Skargi T.J. z lat 1566-1610, Kraków 1912,
Nakładem Wydawnictw Towarzystwa Jezusowego, ss. 330. Wydanie
to – na trzechsetlecie jego śmierci – nie zawierało jednak przekładu
polskiego. Niniejszy wybór 16 listów, ułożony w kolejności chronologicznej, jest więc pierwszym przekładem na język polski. Podstawą
tłumaczenia jest tekst opublikowany przez Sygańskiego. Wszystkie
opublikowane tutaj listy przełożył Stanisław Ziemiański SJ.
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List 1

D

o Przewielebnego Księdza Marcina Kromera,
Kustosza Sandomier skiego, Krakowskiego,
Kanonika Warmińskiego, Pana i Opiekuna Najczcigodniejszego

Wielebny Księże, Panie i Opiekunie mój, którego otaczam najwyższą
czcią!
Zapewniam o pamięci w moich posługach i modlitwach, z braterskim
pozdrowieniem. Pragnąc nie dla siebie, ale dla synów skarby gromadzić,
udałem się w podróż do Rzymu, mój Opiekunie najczcigodniejszy, tylko
o to się starając, byś Wasza Wysokość właściwie zrozumiał ten mój zamysł.
Nie mam, za wolą Bożą, jeśli się dobrze oceniłem, przewrotnej intencji
[oka], i spodziewam się, że i ciało moje nie pozostanie w ciemnościach.
Nie słuchałem wykładów teologów, nie czytałem Ojców [Kościoła]. Trzeba
z wysiłkiem zwalczać coraz gorsze herezje, naprawiać obyczaje płomienną mową, umacniać dogmaty katolickie, prowadzić życie nieskazitelne
i wielce budujące. Jakże to uciążliwe i jak trudne zadanie! Cóż dziwnego,
że mając nieco czasu, bez szkody dla moich słuchaczy i miejsca zabieram się do gromadzenia funduszy na tak daleką drogę. Ks. doktor Łukasz,
dominikanin, zastąpi mnie za pozwoleniem przewielebnego ordynariusza
miejscowego i za zgodą swego generała, dopóki z Bożą wolą nie wrócę.
On będzie spełniał to, co do mnie należało, i dopełni to, czego mi nie dostawało. Króciutką moją nieobecność pragnę zamienić na coś, co jeśli się
Bogu spodoba, przyniesie pożytek Kościołowi. Postanowiłem to, Wielebny
i Najczcigodniejszy Ojcze, nie dla własnej korzyści, ani by się ukryć czy
zejść z posterunku. Nie znudziłem się pracą daną mi przez Boga, lecz pragnę, przepasawszy biodra, wziąć do ręki płonącą lampę. Niech Bóg spojrzy
na moją prostotę i zachowa mnie od wszelkiego błędu, bym nie zszedł
z drogi Jego ustaw. Pokornie proszę o modlitwę twojej Wysokości do Pana
za mnie w tej intencji. Proszę też, by Wasza Wielebna Pobożność dobrze

84

Wybór listów Piotra Skargi

zrozumiała moje nastawienie w tym zamiarze i by tak samo na tę sprawę
spojrzał dzięki interwencji Waszej Wielebnej Pobożności Najdostojniejszy
Kardynał Warmiński [S. Hozjusz]. Niech to Wasza Wysokość sprawi.
Przenigdy nie uczynię lekkomyślnie niczego, w czym bym przeciwstawił
się radom świątobliwych i roztropnych osób. Pragnę też być posłuszny
królowi. Proszę usilnie nie tylko o to, by Wasza Wielebna Pobożność zawsze i wszędzie otaczała mnie tą samą, co z dawna, opieką, lecz także by
kierowała mną swymi radami. Łaskawości Waszej usilnie się polecam.
Kraków, 13 listopada 1568 r. Waszej Wysokości sługa najuniżeńszy,
Piotr Skarga, kanonik lwowski

85

Wybór listów Piotra Skargi

List 2

C

zcigodnemu Księdzu Marcinowi Kromerowi,
Kustoszowi Sandomierskiemu i Kanonikowi
Krakowskiemu, Panu i Opiekunowi przewielebnemu w Krakowie

Wielebny Księże, Najczcigodniejszy mój Opiekunie i Dobrodzieju!
Otrzymałem list Waszej Wielebności, Księże, wysłany do mnie z Elbląga z uprzejmą odpowiedzią, wyrażającą jego od dawna okazywaną mnie
niegodnemu niezasłużoną życzliwość. Powiadomiłem Waszą Wielebność,
Księże, że wybieram się do Rzymu, a właściwie już wyruszam. Chodziło mi
o to, by ten, od którego wielokrotnie doświadczyłem przedtem troski o moje
sprawy, wiedział, co się ze mną dzieje. Cieszę się, że nie gani zamiaru tej
wyprawy. Obawiam się jednak, że negatywnie oceni cel tej drogi, który,
jak widać, osiągnąłem. Choć ufam, że przyzna słuszność moim dobrym
pragnieniom, wprowadzającym mnie na doskonalszą drogę.
Jakkolwiek by było, należy Waszej Wielebności, Księże, opowiedzieć
o tym, co zaszło. Przyjmując za swoje rysy naszego Pana, uznałem, że nie
zbłądzę, jeśli zacznę się uczyć ubóstwa i posłuszeństwa w tym Zakonie,
który zaczynając od siebie, oddaje się całkowicie pracy nad zbawieniem
bliźnich przez miłość. Ubóstwo ma mnie uzbroić bardziej przeciw pokusom, które mnie męczyły, bo bałem się, że będą jeszcze większe. Ma mnie
uzdolnić do swobodniejszego poruszania się na drodze Pańskiej i jeśli będę
tego godzien, ma sprawić, bym był gotów służyć pomocą bliźnim.
Posłuszeństwo zaś, które ma mi pokazać, jak Duch Święty kieruje mną
poprzez rozkazy [przełożonych], a umartwiając moją wolę i osąd, wskazuje
mi spokojną przystań dla ducha, bardzo mi odpowiadało i spodziewam
się, będzie mi coraz bardziej odpowiadać z pomocą Bożą. Żywię wielką
nadzieję, Bożą pomocą wsparty, że to moje proste spojrzenie ani mnie
samemu, ani bliźnim nie przyniesie żadnej szkody. Nie lękam się też, że
moi najukochańsi synowie Lwowianie będą płakać, co więcej, cieszę się,
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że gdy to przezwyciężą, z pewnością będzie ich czekać stokrotna nagroda.
Nie zgrzeszyłem, upokarzając się, ani też nie zostaną pozbawieni swej
duchowej strawy. Ten sam przecież jest mój i ich Pan, hojny wobec wszystkich i rozdzielający przedziwne posługi aniołom i ludziom. Z Jego woli
i powołania jestem tutaj i ja, a ktoś inny zostanie tam posłany. Jednemu
bowiem powiada: „Zrób to” – a robi, drugiemu : „Idź ” – a idzie. Nie wątpię
przy tym, że jeśli taka będzie wola Pana i my będziemy godni, zdołamy
wyświadczyć Polsce niejedną przysługę. Przed niczym się nie wzbraniam,
nie uciekam przed żadną pracą, nawet z narażeniem życia z należną pokorą
wobec Boga, aby Bóg był wielbiony wieloma ustami, a wiara katolicka
kwitła, bylebym nie był cymbałem brzęczącym.
Pragnę, a o tym wie ten, który zna wszystko, poświęcić się zupełnie na
całopalną ofiarę. Niech uczyni wszystko, co w Jego oczach jest dobre, bo
jest ojcem [ludzkiej] rodziny.
Tak się rozgadałem, może zbyt śmiało, ale z wiernego i dobrego serca
wobec Ciebie, człowieka wielce roztropnego i gorliwego we wszelkiej
pobożności. Proszę mi nie odmawiać owej życzliwości i miłości Ducha
Świętego, której tak bardzo doświadczałem przez tyle lat, a to moje postępowanie niech pozytywnie interpretuje i niech w swej roztropności Wasza
Czcigodna Pobożność, której łaskawości się powierzam, nie wątpi, że ma
ono na celu większą chwałę Bożą.
Rzym, Dom Profesów Towarzystwa Jezusowego, 26 lutego 1569 r.
Najoddańszy sługa Waszej Wielebnej Wysokości, Piotr Skarga
kanonik lwowski
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List 3

D

o Przewielebnego w Chrystusie Ojca Franciszka Borgiasza, Przełożonego Generalnego
Towarzystwa Jezusowego w Rzymie

Przewielebny w Chrystusie Ojcze, Pokój Chrystusa!
Kiedyśmy przybyli cało i zdrowo do Pułtuska 9 czerwca, święte posłuszeństwo zechciało mnie umieścić na tej placówce, Wielebnego zaś
o. Jakuba [Wujka] posłać do Poznania z kilkoma innymi. Niech się dzieje
wola Pana. On mnie prowadzi i niczego mi nie braknie. To wszystko, co mi
osobiście powierzył Przewielebny [biskup] poznański [Adam Konarski],
gdyśmy razem byli w Padwie, przekazałem przełożonym i o. Jakubowi,
który tam w ubiegłym roku pozostawił dobre wrażenie i zyskał u wielu
sympatię; ufam Panu, że będzie pełnił swoją funkcję bardzo owocnie. My
tutaj mamy dość dużo kłopotów z biskupem [Piotrem Myszkowskim]
i gdybym nie miał oparcia w świętym posłuszeństwie, to obawiałbym się,
że moja swoboda mówienia wywołałaby jeszcze większy jego gniew raczej
niż zbudowanie. Oby Pan dał mi odpowiednie słowa, gdy otworzę usta,
abym mówił, jak należy.
Pani z Jarosławia [Zofia Tarnowska] napisałem zgodnie ze zdaniem
ojców przełożonych, nakłaniając ją do udania się do Przemyśla wbrew jej
chęci. Bo, prawdę mówiąc, co do tego Jarosławia nie ustąpię i jeśli kiedyś
osobiście będę mógł z nią rozmawiać, ukażę jej bez ogródek wszystkie
niebezpieczeństwa. Niech Wielebny Ojciec wie, że ona nie spocznie,
dopóki czegoś nie wykona. Poczekamy na jej odpowiedź. Dużą nadzieję
wzbudził w nas Kraków. Zostaliśmy przyjęci z podziwu godną uprzejmością
i owacyjnie, szczególnie przez prałatów i Akademię. Zatrzymaliśmy się
tam jednak zaledwie jeden dzień.
W.O. Wiceprowincjał [Franciszek Suñer] już daje nam nadzieję wyjścia
z ciężkiej i długotrwałej gorączki. Gorączka stale opada, a dotknięty nią
ojciec zapewnia, że odzyskuje siły. Wczoraj przystępując do Komunii,
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zachęcał nas gorąco do troski o łaskę powołania. Zauważyłem podczas tej
choroby u niego wielką pobożność i doskonałe cnoty. Niech nam Pan go
zachowa! Jego Wielebności powiedziałem i będę mówił, żeby w przyszłości nie chciał być za bardzo Polakiem, lecz niech wie też, że się narodził
w Hiszpanii. Niczym bowiem bardziej się nie chełpi jak tym, że przyjął
wszystkie zwyczaje polskie w sposobie życia, w pracy i w cierpieniu,
i dlatego często pracował ponad siły, znosząc trudy, żywiąc się czasem
byle jak i po wojskowemu. Chciałbym, żeby mu pod posłuszeństwem coś
w tym względzie nakazać. Trudy podróży bardzo go wyczerpują i, jak
zauważyłem, potrzebne by mu było jakieś umiarkowanie.
Dziś opuścił nas W.O. Prowincjał, kierując się na Poznań. Niech mu
Pan błogosławi! My będziemy działać, ile zdołamy, i Pan wspomoże to,
czego wymaga od nas posłuszeństwo. Polecam się usilnie i najpokorniej
modlitwom Wielebnego Ojca.
Pułtusk, 21 czerwca 1571 r.
Wielebnego Ojca sługa najniegodniejszy,
Piotr Skarga, scholastyk Tow. Jez.
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List 4

D

o Przewielebnego w Chrystusie Ojca Hieronima Nadala, Generalnego Wikariusza
Towarzystwa Jezusowego w Rzymie

Najprzewielebniejszy w Chrystusie Ojcze! Pokój Chrystusa!
Gdy tylko zdrowo i cało przybyliśmy do Lwowa 23 października, starałem się, polecając usilnie tę misję Bogu, by wypełnić pilnie to, czego
wymaga Instytut Towarzystwa, sobie w ogóle nie ufając, ale Bogu, na
którego wezwanie podjąłem tę podróż. Pierwszego dnia po przybyciu udaliśmy się do szpitala św. Ducha w obrębie murów i tam przenocowaliśmy.
Spodziewałem się tam znaleźć miejsce, w którym nikomu nie będziemy
zawadzać. Ponieważ jednak było to niemożliwe bez wyrzucenia innych
księży, którzy tam mieszkają, zajęliśmy pewien pusty dom na cmentarzu
katedralnym, ofiarowany nam przez kanoników, mały, ale dla nas dwóch
wystarczający.
Wydawało się, że całe miasto cieszy się z naszego przybycia, bo w tym
samym dniu, kiedy przybyliśmy, odszedł stąd zwyczajny kaznodzieja, pozostawiając dla nas ambonę, nie wiem z jakiego motywu. Zacząłem więc
już w tym samym dniu, w jakim przed trzema laty pożegnałem świętych
Szymona i Judę, głosić kazania, miałem też kazanie po posiłku między
nieszporami i kompletorium; czynię to w dalszym ciągu dwa razy w każdą
niedzielę i święto.
Świątynia, która w czasie mojej nieobecności wyglądała, jak powiadają,
na opustoszałą, zaczęła się wypełniać, a frekwencja rosła. Jakie będą tego
owoce, na razie nie dostrzegam nic takiego wielkiego, co by mi przyniosło pociechę. Cieszę się tylko tym, co się dzieje we wnętrzu, czego Pan
z pewnością dokonuje i czym rozporządza. Słucham spowiedzi, także osób
niepoślednich; dwa razy w tygodniu odwiedzamy szpitale i tam głosimy
nauki; przychodzą też tłumnie mieszczanie. Większą troską są otoczeni
teraz ubodzy, których usunięto z ulic i miejsc publicznych, a chorym
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zapewniono przytułek. Nie zaniedbaliśmy więzień i szkół, których jest
wiele, ale panuje w nich chaos i brak prawdziwych nauczycieli. O innych
drobniejszych sprawach napisałem Wielebnemu O. Prowincjałowi. Trudno
nam jest w tej chwili pisywać i wysyłać listy, ponieważ w Krakowie, jak
słyszę, panuje zaraza.
Zamierzam się udać do Jarosławia, do tej pani [Zofii Tarnowskiej]
i wrócić do Lwowa, jeśli dowiem się czegoś o jej nastawieniu. Będąc
w Polsce, nie otrzymałem od niej listu, nie wiem, czy się obraziła, czy
coś innego planuje. Słyszę zaś, że żyje rozrzutnie i zaciąga długi. W.O.
Prowincjał i Wielebny O. Rektor pułtuski polecił mi, bym jak najszybciej
przybył na sejm, skoro tylko się dowiem o jego zwołaniu. Dotychczas
jednak nic o tym nie słyszałem. Jeśli, jak się spodziewam, będzie mowa
w senacie o założeniu tutaj domu, to proszę usilnie, by Wasza Ojcowska
Wielebność tego nie zaniedbała. W.O. Prowincjał nakazał mi w jakiś sposób
senatorów zachęcić. Ogromnie przyczyni się to do chwały Najwyższego
z tych racji, jakie Waszej Ojcowskiej Wielebności przedstawiłem, jeśli jak
najprędzej to się rozpocznie. Wewnątrz murów nie brak miejsca dla domu,
jest w sąsiedztwie kościół, nie zbywa na pobożności wielu, powiem nawet,
wszystkich, itd.
Nie zastałem tu Wielebnego Arcybiskupa [Stanisława Słomowskiego].
Przebywa o 8 mil stąd. Przesłałem mu list z pozdrowieniami i otrzymałem odpowiedź. Spodziewam się, że jego Wielebność przybędzie w tym
adwencie. Ogromnie mnie martwi, że dotychczas nie mam żadnych listów
od przełożonych na tej mojej misji. Czuję się jak pozbawiony ojca. Na
koniec polecam się pokornie modlitwom i pamięci we mszach św. Waszej
Ojcowskiej Wielebności.
Lwów, 12 listopada 1571 r.
Waszej Ojcowskiej Wielebności sługa niegodny, Piotr Skarga
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List 5

D

o Przewielebnego w Chrystusie Ojca Hieronima Nadala, Wikariusza Generalnego
Towarzystwa Jezusowego, w Panu Najczcigodniejszego, w Rzymie

Przewielebny w Chrystusie Ojcze, Pokój Chrystusa!
Pisząc raz do Ojcowskiej Waszej Wielebności ze Lwowa (bo do W. O.
Prowincjała [Wawrzyńca Maggio] pisałem częściej), zreferowałem to,
co mnie niegodnemu przynosiło pociechę, a jak się zdaje, owemu miastu
– owoc duchowy w Panu. Także gdyśmy odjeżdżali 4 grudnia po okresie, jaki upłynął od 23 października, otrzymaliśmy miłą nagrodę, którą
ucieszyliśmy się w Panu. Mogliśmy spoglądać z podziwem na szczere
nawrócenie wielu do Pana w sakramencie pokuty, szczególnie wśród
duchowieństwa, co jest raczej rzadkie. Czuliśmy, że darzą nas nie mniejszą sympatią niż senat i lud, a wobec Pana okazują skruchę. Tak obfite
ofiarowali nam jałmużny, że gdybyśmy je chcieli wszystkie przyjąć, to by
wrzucali pieniądze do wozu na odjezdne; niektórzy podawali nam pełne
worki pieniędzy, które wyjmowali ze skrzyń. Głosiłem tu często kazania,
w każde święto po dwa. Nie zaniedbywaliśmy odwiedzin w więzieniach
i szpitalach, pomagaliśmy, wedle możności, chorym i dotkniętym nieszczęściami. Zauważyłem szczególnie i z podziwem stwierdziłem to, że
ów szacunek wobec mnie nędznego i niegodnego robaczka u wszystkich
stanów, począwszy od duchowieństwa, tak wzrósł, iż nie da się w ogóle
porównać z tym, co było poprzednio. Zauważyłem, że każdemu poleceniu
byli posłuszni, każde nasze słowo przyjmowali z największą czcią, tak że
mogłem z radością w Panu wyszydzić próżne słowa tych, którzy chcąc
drwić z religii, powiadają, że w niej dary Boże się zmniejszają. Mówię to
dla pocieszenia tych, którzy odchodzą od religii wskutek tej pokusy, której
i ja przed wstąpieniem nieco ulegałem.
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Lud we Lwowie jest bardzo przywiązany do pobożności i można by
w nim zebrać szybko duchowy owoc, lecz wydaje mi się, że brak mu przywódcy i powoli stygnie w gorliwości, chyba że Bóg temu zaradzi. Nawet
wśród duchowieństwa nie ma nikogo, kto by go wspierał radą i powagą,
pociągał przykładem. Wszyscy w napięciu czekają na dom Towarzystwa.
Jednak podczas mego pobytu nie dało się niczego ustalić z powodu nawału
prac senatu na najbliższym posiedzeniu. Wydaje się jednak, że przygotowany został sposób i plan [założenia]. Jeśli Pan zechce, a oni nie ustaną
w gorliwości, to niech Wielebny Ojciec nie ociąga się z pozwoleniem na
dom we Lwowie.
Po opuszczeniu Lwowa 4 grudnia, jak wspomniałem, jarosławska
Pani Zofia [Tarnowska] przez swojego sekretarza poleciła mi udać się
do Przewielebnego [biskupa] przemyskiego [Walentego Herburta], by
z nim omówić powołanie fundacji. Posłała do Pułtuska pewnego swojego
zaufanego przyjaciela, lecz ja już wyjechałem. Wobec Przewielebnego
[biskupa] przemyskiego w Radymnie, dokąd także wysłała tegoż swojego
przyjaciela pana Mikołaja Komelskiego, zaświadczyłem, że ojcowie nie
powierzyli mi niczego, co mógłbym w tej sprawie przedłożyć. Niech
jego Przewielebna Pobożność czyni to wszystko, co by czynił także
w mojej obecności; miałby w tym względzie do dyspozycji to, co W.O.
Wiceprowincjał pozostawił na piśmie. Przewielebny zaproponował, że
dosyć wiele ta pani dokona, jeśli przekaże tysiąc florenów rocznego
dochodu na Kolegium, dopóki nie rozporządzi pełniej swoim majątkiem,
i że nie trzeba w żaden sposób mocniej naciskać, a z biegiem czasu
będzie okazja na zwiększenie dotacji. Gdy zobaczyłem, że sprawa jest
przemyślana, nie odważyłem się zaoponować, chociaż według instrukcji
W. O. Wiceprowincjała, którą mi pokazał w Rzymie, powinienem domagać
się trzech tysięcy florenów.
Ostatecznie Przewielebny kazał mi przekazać Pani taką odpowiedź. Ona
po dwóch dniach wezwała nas do siebie. Udałem się z Przewielebnym do
Przeworska, gdzie ta wdowa wtedy przebywała. Przybyliśmy 15 tegoż
miesiąca, 16 zaś w mojej obecności postanowiono, że Towarzystwo otrzyma wieś leżącą w sąsiedztwie dóbr biskupich, odległą o 7 mil włoskich,
a półtorej mili naszej. Jeśliby dochód z niej był mniejszy niż tysiąc florenów,
to należałoby go uzupełnić z innych dochodów dziedzicznych. Sprawę
tę, którą dotąd ta kobieta ukrywała przed wszystkimi swoimi krewnymi,
ogłosiła wobec znaczniejszych przedstawicieli, których wezwała. Mnie też
zawezwała i powiadomiła o tym, co postanowiono. Ja powiedziałem tylko
tyle, że nie jestem upoważniony ani do przyjęcia, ani do działania jakie-
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gokolwiek, jednak dziękuję Bogu, że na chwałę Bożą użyje dóbr danych
przez Pana. Przełożonych powiadomię o tym, co zostanie dokonane.
Trzeba było jeszcze, by Pani osobiście udała się do Przemyśla w celu
oficjalnego dokonania darowizny na rzecz kolegium. Prawa bowiem ojczyste nie pozwalają na inny sposób wieczystej darowizny, a darowanie
przy pomocy notariusza nie ma tu ważności. Chciała więc w wielkiej
swej gorliwości udać się przed Bożym Narodzeniem do Przemyśla, lecz
musiała z wielkim żalem zrezygnować z podróży z powodu jakiejś lekkiej
choroby. Umówiła się bowiem z Przewielebnym, żeby on także był obecny
w Przemyślu. Lecz ta zwłoka okazała się bardzo korzystna dla fundacji.
Mianowicie w dniu św. Szczepana zawołała mnie i stwierdziła, że bardzo
się martwi tym, iż owa wieś, wbrew życzeniu W.O. Wiceprowincjała, leży
daleko od Jarosławia, i obawia się sąsiedztwa innych [dóbr] biskupich,
co, jak już się zdarzało – powiada – mogłoby powodować przykrości dla
Towarzystwa. Chce więc raczej podarować Towarzystwu bliższe dobra,
przynoszące około 800 florenów dochodu. Pochwaliłem ten zamiar i zachęciłem, by wykonać go jak należy. Tak więc w samym dniu Młodzianków
wyjechała do Przemyśla, gdzie nazajutrz przepisała wieś Pawłowe Sioło,
tj. Folwark Pawła w tej formie, jakiej wymaga ojczysty zwyczaj; posyłam
ją Wielebnemu Ojcu.
Teraz dorzucę Waszej Ojcowskiej Wielebności kilka ważnych szczegółów. Po pierwsze, parę słów co do nastawienia owej fundatorki. Domagała
się natarczywie i sama Pani, i ów prawnik Mikołaj, któremu ona powierzyła
całą sprawę, takie też było zdanie Przewielebnego biskupa, abym był obecny przy tym, kiedy ona w Przemyślu przepisywała i darowała owe dobra.
Jednak nie wydawało mi się właściwe, by ktokolwiek z nas sugerował
jakąkolwiek obecność przy obejmowaniu własności. Co więcej, mówiłem
ojcom, by pozostawili wolną rękę co do przyjęcia darowizny, by wszystko
było zgodne z Instytutem i wymaganiami Towarzystwa. Wracam do scharakteryzowania dla Waszej Ojcowskiej Wielebności nastawienia fundatorki.
Przede wszystkim w tym lub najpóźniej w przyszłym roku chce ona tak
powiększyć dochód, by doszedł do 1300 florenów. A przyrzeka to z takim
zdeterminowaniem, że nawet w przypadku śmierci darowałaby Towarzystwu w testamencie srebrną zastawę i cenne perły, a skarb natychmiast
przekazałaby do Przemyśla do Przewielebnego [biskupa] lub do Kapituły.
Folwark bowiem, który darowała, przynosi tylko 800 florenów dochodu.
Niech Wasza Ojcowska Wielebność wie, że jest ona tak oddana Towarzystwu, tak gorliwa w sprawie założenia tego kolegium, że ostatnie siły
poświęci na pomnożenie majątku. Ja przynajmniej nie mam żadnych wąt-
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pliwości. Chociaż bowiem zaciągnęła pewne długi, gotowa byłaby raczej
wszystko stracić, niż zaniedbać kolegium. Istnieje też uzasadniona nadzieja,
że szybko spłaci długi. Niektóre bowiem zaciągnęła, by wykupić pewne
dobra, które jej ojciec [Benedykt Herbest] dał w zastaw. Zapewniła, że
w przyszłym roku wszystkie dochody z okręgu jarosławskiego przeznaczy
na budowę kolegium, a na własne potrzeby wyda dochody z innych dóbr,
a wynoszą one około 8 tysięcy florenów. Prócz tego jej oddanie się temu
przedsięwzięciu jest takie, że jak wyznaje, miałaby wielkie wyrzuty sumienia, gdyby cokolwiek zaniedbała. Dlatego też postara się, nawet stosując
częste posty, jak wywnioskowałem z niektórych jej wypowiedzi, uprosić
u Pana doprowadzenie do skutku tego, co w sprawie kolegium zamierza.
Folwark, który podarowała, ma tę dogodność, że widać go z Jarosławia, bo
odległy jest o dwie lub raczej jedną milę włoską. Ma wybudowany dwór
folwarczny, do tego zgromadzone wszystko co należy do majątku: świnki,
bydło, zboże itp.
Miejsce samego miasta, które ustępuje Pułtuskowi chyba tylko tym,
że ma także wielu [mieszkańców] obrządku greckiego, da możliwość, jak
widzę, sprawowania naszych posług w szkolnictwie. Ma bardzo zdrowe
powietrze, rzekę San, jak sama nazwa „San” [po łacinie „sanus” znaczy
„zdrowy”] wskazuje, oznacza zdrowy klimat. Umożliwia żeglugę aż do
Gdańska w Prusach. Transportuje się wiele towarów na handel. Dzięki
temu miejsce to przewyższa Przemyśl, mianowicie łatwym, spokojnym
zaopatrzeniem w zboże. Przemyślowi bowiem jednego i drugiego brakuje.
Prócz tego Jarosław słynie z targów znanych w całym Królestwie. Nie ma
drugiego takiego miejsca w Królestwie, gdzie by można było kupić taniej
wszystko, co konieczne do życia i utrzymania. Jest odległy od Lwowa 15
mil, od Przemyśla 4 nasze mile. Bardzo łatwo można się wybrać z posługą
duchowną do tych tak bliskich miejsc. Także z Krakowem, skąd mamy
jedyną możliwość wysyłania listów do Rzymu, ma takie połączenie, że
w ciągu paru dni można tam dojechać i dostarczyć listy. Biorąc to wszystko
pod uwagę, nie mogę się też dość nachwalić spokoju dla studiowania oraz
wygody dla studentów, które to miejsce zapewni.
W mieście jest miejsce, w którym ma powstać Kolegium wraz z kościołem, przez długi czas dzięki Opatrzności Bożej jedynie do tego zachowane,
nie bez wielkiego zdziwienia Przewielebnego [biskupa] i wszystkich nas,
którzyśmy się wybrali 18 grudnia na rekonesans. W tym miejscu ojciec tej
Pani, gdy mu się urodziła ta córka po długiej niepłodności matki, postanowił
wybudować kościół św. Zofii na podziękowanie Bogu. W tym też miejscu
sama Pani Zofia zaraz po śmierci męża [Jana Krzysztofa Tarnowskiego]
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postanowiła uczynić to samo na cześć Boga i św. Jana Chrzciciela, i przed
trzema laty, gdy wybierałem się w podróż do Rzymu, aby wstąpić [do
Towarzystwa], poleciła mi przyglądnąć się [miejscu], gdy już myślała
o zbudowaniu świątyni, lecz mnie się to wtedy inaczej przedstawiało.
Miejsce leży w sąsiedztwie miasta, a nawet przytyka do niego. Dzielą je
od niego tylko płoty. Jeśli się je rozbierze, to będzie się stykać z miastem.
Z trzech stron ma w kształcie łuku stromy brzeg, skąd roztacza się widok
na San, przepiękne zagrody i pola. Na dole Towarzystwo posiada sadzawki
i przemiłe miejsce na rekreację. Samo wzgórze może pomieścić nie tylko
kolegium i kościół, ale też ogrody i winnice. W przyszłości, gdy połączy się
z miastem, znajdzie się w jego murach. Już zresztą były plany poszerzenia
tam miasta o kolonię, gdyby wzgórze nie zostało oddane Towarzystwu.
Sam Przewielebny [biskup] przemyski, za szczególnym zrządzeniem Bożej Opatrzności, zobaczywszy to, pochwalił wybór tego miejsca. Folwark,
który już oddano Kolegium, przewyższa dochodami Pułtusk, co więcej,
dzięki żyznej okolicy może więcej osób wyżywić niż z funduszy zebranych
z Mazowsza. Tej zimy lub w tym roku na pewno kolegium otrzyma ponad
1300 florenów, byleby owa Pani miała wystarczająco dużo czasu na zajęcie
się swobodnie i spokojnie sprawą kolegium.
Przewielebny [biskup] przemyski i prawnicy pani [Zofii] nakłonili
mnie po dokonaniu darowizny, bym ze względu na różne problemy, jakie
w sprawach ludzkich się przeważnie pojawiają, udał się na inspekcję dóbr
i wzięcie w posiadanie, bo w przeciwnym przypadku, według prawa ojczystego, darowizna będzie nieważna. Poszedłem wprawdzie, ale oznajmiłem
wobec Pani [Zofii] i innych, że nie mogę działać w imieniu Towarzystwa
i nie posiadam żadnego upoważnienia, nie mogę w imieniu Towarzystwa
dokonać przyjęcia, lecz że tylko chcę zobaczyć pozytywne wartości folwarku i jego dochody. Natomiast całe prawo do przyjęcia lub odrzucenia
będzie miało Towarzystwo. Tym sposobem i oni byli zadowoleni, i Wasza
Ojcowska Wielebność do niczego nie jest zmuszany, lecz może działać
swobodnie, jak mu się w Panu spodoba.
Ona osobiście uważa za święty obowiązek zacząć rozporządzać częścią
tych dochodów. Tego samego dnia nakazała za moją radą wszystko oddać
do depozytu swojemu urzędnikowi dworskiemu [Janowi Karniewskiemu],
bardzo dobrze wobec nas usposobionemu, dopóki Towarzystwo nie powierzy komuś innemu tego zadania. Jak bardzo Wasza Ojcowska Wielebność
powinna się skłaniać za Bożą pomocą do zaakceptowania i popierania
kolegium, przemawia za tym choćby to, co mi się wydaje prawdziwym
cudem. Był w domu tej fundatorki człowiek, który wszelkie zamiary kobiety
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[Zofii] co do założenia kolegium usiłował zbojkotować, a o Towarzystwie
nawet w publicznych kazaniach wyrażał się jak najgorzej. Otóż ten, w czasie
gdyśmy przybyli do Lwowa, tknięty paraliżem zaniemówił i odtąd porozumiewał się tylko gestami, a z łóżka nie wstawał. Ten fakt, choć ja ani
słówkiem go nie skomentowałem, zaczęli wszyscy głośno tłumaczyć karą
za to, co o nas wygadywał. Dla mnie jest to naprawdę rzecz dziwna. Bóg
niech się zmiłuje nad nim, by pokutował i zbawił się. Należy on do znaczniejszych w tym Królestwie. Oby go Bóg darzył życiem i zdrowiem!
Niech się Wasza Ojcowska Wielebność nie kłopocze tym, kogo z pracowników należy wysłać do Jarosławia. Budowa jeszcze się nie zaczęła.
Pani prosi tylko, by ktoś tam mieszkał, bo jest już przeznaczony na to dom
adwokata, dość obszerny i bardzo korzystnie położony, choć nie dość blisko
kościoła. Ja udaję się za parę dni na sejm, tak mianowicie zadecydowali
przełożeni, a także dopiero co dostałem zaproszenie od Przewielebnego
Nuncjusza Apostolskiego [Wincenty de Porticu].
Jak najpokorniej polecamy się świętym modlitwom i wspomnieniu we
mszy świętej Waszej Ojcowskiej Wielebności.
Gorliczyn, 3 stycznia 1572 r.
Waszej Ojcowskiej Wielebności najniegodniejszy sługa,
Piotr Skarga
Posyłam Waszej Ojcowskiej Wielebności [odpis] tej darowizny dokonanej na rzecz Towarzystwa i przepisania Folwarku Pawła. Chociaż pisana
jest słowami zbyt barbarzyńskimi, zgodnie ze zwyczajami prawnymi tego
kraju, to jednak jest dość wstrzemięźliwa, rzeczowa i roztropna. Jeśliby
jej czegoś brakowało z tego, co zdaniem tych, których rady zasięgamy na
posiedzeniach, być powinno, można to poprawić przy okazji dostarczenia
jej do tzw. akt ziemskich, zgodnie z tym, czego wymagają prawa tego Królestwa. Wymagana jest zgoda królewska i zwolnienie z danin ze względu
na przywileje Kościoła.
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List 6

D

o Przewielebnego w Chrystusie Ojca Hieronima Nadala, Towarzystwa Jezusowego, Wikariusza Generalnego, w Rzymie

Przewielebny w Chrystusie Ojcze, Pokój Chrystusa!
Przed odjazdem z Rusi pisałem Waszej Wielebności o wszystkim, co
się wiązało, moim zdaniem, z przyszłym kolegium w Jarosławiu. Równocześnie 10 stycznia posłałem autentyczny [dokument] pierwszych
kroków w sprawie fundacji, poczynionych na jego rzecz. Opuściłem Ruś
około 24 tegoż miesiąca, śpiesząc do Warszawy na wyznaczony mi przez
posłuszeństwo okres. Przybyłem z końcem stycznia. Dowiedziałem się, że
obrady sejmowe zostały przesunięte na 3 marca. Pozdrowiłem W. O. Toleta [kard. Fraciszek Toletus] wraz z Najjaśniejszym kardynałem [Janem
Franciszkiem Commendone]. W dniu Oczyszczenia [NMP] wygłosiłem
w głównym kościele kazanie. Uzyskałem pozwolenie Przewielebnego
Nuncjusza [Wincentego de Porticu] i Najjaśniejszego Kardynała, bym ten
czas spędził w Pułtusku ze współbraćmi, bo słyszałem, że się tam zeszli.
Z wielkim narażeniem życia przebyliśmy rzekę Wisłę, ale straciliśmy nosidła, które spadły z niedokończonego mostu; nasze rzeczy jednak ocalały.
Bóg i anioł nas chronił. W całej tej podróży nie wydarzyło się nic przykrego,
prócz niezwykle silnych mrozów, wiatrów i zamieci śnieżnych, a z powodu
zawianych dróg błądziliśmy po polach. Cało i zdrowo dotarliśmy do Pułtuska. Nie zastaliśmy jednak współbraci. Zebrali się dopiero 15 dni później.
W Pułtusku czekał list Waszej Wielebności, w którym dopytuje się, czy
w pertraktacjach w sprawie kolegium jarosławskiego należy postawić ów
warunek o przeniesieniu się do Przemyśla. Wydaje mi się, że o tym warunku
pisałem do Waszej Wielebności. Od prawników, z którymi mogłem rozmawiać, dowiedziałem się, że nie jest to wskazane i w ogóle takiego warunku
nie należy stawiać, ponieważ mógłby on pobudzić spadkobierców bardziej
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do wyrządzenia jakichś krzywd. Jeśli bowiem pojawiliby się niespodzianie
jacyś bezbożnicy, chciwcy lub heretycy, chcieliby z pewnością przenieść
Towarzystwo, jak to się przydarzyło w pewnym miejscu, by oczywiście po
odejściu Towarzystwa ograbić kolegium z dóbr, które by się znajdowały
w ich okręgu, pod pretekstem, że nie mają żadnych zobowiązań wobec
tych, którzy nie przynoszą korzyści ich poddanym. Co więcej, gdyby się
dowiedzieli o takim warunku, naciskaliby na jego spełnienie, a tymczasem
kolegium w Przemyślu nie mogłoby się utrzymać bez odpowiednich zasobów. Uważają więc [prawnicy], że dużo bezpieczniejsze jest to, co jest
zawarte w [akcie] darowizny, mianowicie kaucje i poręczenia, które łatwo
przechować w urzędzie. Następnie na tym sejmie będziemy mieli na zasadzie szczególnego przywileju protekcję i opiekę królewską. Mianowicie
nawet Pani [Zofia] nie mogła bez królewskiej zgody powierzyć tej sprawy
królewskiej pieczy. Trzeba będzie równocześnie zagwarantować zwolnienie
tych dóbr od obciążeń wojennych, które należą się królestwu z tytułu majątku. O ewentualnym warunku proponowanym przez Waszą Wielebność
i innych, których roztropność jest znana, gdyby można lub trzeba było go
dołączyć, trzeba by też powiadomić ten sejm. Niczego bowiem nie zaniedbano. Nie wątpię, że Pani [Zofia] w tym roku rozpocznie budowę, byleby
Wasza Wielebność kogoś tam posłał. Byłoby dobrze przeznaczyć do tego
W. O. [Benedykta] Herbesta lub skierować kogoś według tego, jak się w
Chrystusie Panu się zadecyduje.
Przewielebny Ksiądz Biskup Nuncjusz Porticus okazuje wobec nas
ogromną uprzejmość i ojcowską miłość w Panu. Jest to człowiek bardzo
temu Królestwu przydatny oraz wielce zasłużony dla Kościoła w tych regionach. Zawsze ma dla nas przygotowaną gościnę; udajemy się tam jak
do rodzinnego domu. Ponieważ ja też z tego bym korzystał, Najjaśniejszy
Ks. Kardynał chciał z taką samą życzliwością wobec nas zatrzymać nas
w swoim pałacu razem z o. Toletem: przykazał nam, byśmy nie postąpili
inaczej, lecz tam się przenieśli. Ale W.O. Tolet uważał, że nie powinniśmy
opuszczać dotychczasowego gospodarza i z trudem wymogliśmy na Najjaśniejszym Kardynale zgodę, byśmy wrócili tam, gdzieśmy się przedtem
zatrzymali. Najjaśniejszy Kardynał zastrzegł sobie, że gdy jeszcze raz
trzeba będzie przybyć do Warszawy, od razu przyjdziemy do jego pałacu.
Powiedzieliśmy, że uczynimy tak, jak tego będzie wymagać posłuszeństwo.
Oczekujemy na dniach W.O. Franciszka [Suñera], który pisał, że około
3 lutego wyrusza z Wilna. Myślę, że przebywa w Braniewie.
Ogromnie dziękuję Waszej Ojcowskiej Wielebności, że zechciał mnie
niegodnemu słudze napisać o Wielebnym naszym Ojcu [Franciszku Bor-
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giaszu] to, co mnie bardzo podniosło na duchu. Niech Pan go przywróci
nam bez szwanku razem z W.O. Polanco, którego niech Pan zachowa.
Modlitwom Waszej Ojcowskiej Wielebności jak najpokorniej się polecam.
Pułtusk, 26 lutego 1572 r.

Waszej Ojcowskiej Wielebności
sługa niegodny
Piotr Skarga

100

Wybór listów Piotra Skargi

List 7

P

iotr Skarga, rektor wileński, do wielebnego
ojca Franciszka Suñera, prowincjała Polski,
o wyprawie do Połocka

Najprzewielebniejszy w Chrystusie Ojcze, Pokój Chrystusa!
Przedstawię moją podróż do Połocka, którą odbyłem wraz z ojcami
przez Waszą Wielebność wyznaczonymi, i jej powodzenie. Opuściliśmy
Wilno 21 czerwca. Korzystaliśmy z dwóch powozów, tzn. z królewskiego
na bagaż, zaprzężonego w 4 konie, i z drugiego kolegiackiego, też czterokonnego. Przestrzeżono nas bowiem, że bez zaopatrzenia się, o które
w Połocku trudno, nie moglibyśmy podjąć się podróży, dlatego potrzeba
nam było dwóch powozów. Po 18 milach do Postaw, 24 czerwca wsiedliśmy na statek, a powozy z końmi odesłaliśmy do Wilna, bo wydawało mi
się rozsądne podróżować wraz z trzema innymi, choć początkowo miałem
inne zdanie. Dotarliśmy do Połocka 27 czerwca. Podczas podróży statkiem
trzeba było raz po raz dobijać do brzegu i korzystać z gościnności lasu.
Zmuszeni byliśmy spać pod gołym niebem, jeść nieraz wśród deszczu
i innych niedogodności atmosferycznych, znosić ukąszenia owadów i robactwo, które szczególnie w gęstym lesie było bardzo natrętne. Nic jednak,
dzięki dobroci Bożej, nam się poważnego nie przydarzyło, poza tym że
o. Andrzej zgubił płaszcz.
W Połocku na polecenie królewskiego Majestatu najpierw zaszliśmy
do domu pana prokuratora zamku, nazwiskiem Żuk. Przyjął nas bardzo
życzliwie i okazał nam wszelką gościnność. Służy nam i teraz swoją radą i pomocą. Po śniadaniu z o. Alandem i panem Żukiem udałem się do
wojewody. Przekazałem mu zapieczętowane listy od króla. Przyjął nas
dość ponuro, choć usiłował tego nie okazywać na twarzy i w słowach. Nie
wiedziałem, co królewska mość mu nakazywał, bo nie miałem wglądu
w tekst samego listu. Polecał jednak zajęcie się nami tak, byśmy mogli
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bez żadnej przeszkody sprawować nasze posługi. Prosiłem go o dwie
rzeczy. Po pierwsze, by przeznaczył dla nas jakiś dom na zamieszkanie,
dopóki królewski Majestat nie wybuduje nam nowego. Po drugie, by dał
nam jakąś opuszczoną i zaniedbaną cerkiew ruską, w której moglibyśmy
sprawować kult Boży i pomagać duszom, dopóki królewska wysokość nie
każe zbudować nowego kościoła.
Załatwienie tych dwóch spraw ten człowiek jako heretyk odkładał i jak
tylko mógł piętrzył przeszkody. Co do domu, to wymawiał się ciasnotą
miejsca z powodu mnóstwa żołnierzy i ich rodzin. Całą zaś sprawę świątyni przekazał władyce Połocka (chcą, żeby go nazywać biskupem), który
wtedy był obecny, potajemnie zaś mu podszeptywał, by nic w stosunku
do nas nie przedsiębrał, chyba że przymuszony przez Majestat królewski.
Władyka, choć to człowiek dobry i gotów nam oddać nie tylko jedną, lecz
wiele cerkwi swego obrządku, jednak pod wpływem gróźb i pochlebstw ze
strony heretyków zmienił się i domagał się od nas, byśmy czekali na listy
królewskie i polecenia dla niego. Nie zaprzestałem jednak naciskać na wojewodę na drugi dzień w obydwóch sprawach. Udałem się też do władyki,
lecz nic u tamtego człowieka nie wskórałem, bo uważał, że zapanowanie
religii katolickiej na zamku jest równoznaczne z pozbawieniem go urzędu
wojewody. Tak więc dręczyły mnie różne troski i kłopoty, stwierdziłem
bowiem, że mam do czynienia z zatwardziałym heretykiem, który wszystkim tu rządzi, i że ciasnota pomieszczenia w domu pana Żuka, niewygoda
i smród będą dla nas, nowych mieszkańców, trudne do zniesienia. Powierzyliśmy całą sprawę Panu Bogu, a szczególnie świętym Jego Apostołom
Piotrowi i Pawłowi, których uroczystość się zbliżała, a których opiece
pierwsi nasi Ojcowie wraz ze św. Ignacym powierzali się, podejmując
się tak wielkich dzieł, i na ich dzień wyznaczyli odnowienie ślubów. Ze
wszystkich przykrości największą było to, że w tak wielką uroczystość nie
mieliśmy miejsca na odprawienie [najświętszej] ofiary. Idąc jednak za radą
pana Żuka, znaleźliśmy w tym samym domu pewną nową piwnicę, choć
w pomieszczeniu cuchnącym, bez okien i drzwi, i tam postanowiliśmy
ustawić ołtarz i zapoczątkować nauczanie doktryny katolickiej.
Tymczasem wojewoda, kryjąc się ze swoją nienawiścią, codziennie
zapraszał mnie na obiad i wieczerzę. Poszedłem w dniu naszego przybycia na kolację, a na drugi dzień na obiad. Później znów raz z o. Alandem,
innym razem z o. Stanisławem [Łęczyckim]. Władyka według zwyczaju
siadywał przy posiłkach przy wojewodzie. Przy stole toczyła się dyskusja
o sprawach dotyczących wiary, ale umiarkowanie. Zauważyłem, że choć
ten człowiek – mający o sobie i o swoich zdolnościach wysokie mniemanie,
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a w oczach tych, których nauczał i zwykł głosić im kazania (sam bowiem
miewał kazania na zamku i organizował spotkania bez pomocy innego
posługującego w swojej sekcie) – wydawał się walczyć w obronie swej
nauki, to kilka słów wystarczało, by musiał przyznać, że wielu rzeczy nie
zna i że nie można porównać jego teologii z nami, którzy stale przebywamy
na placu boju.
Nie spotkaliśmy tu owego szwajcarskiego herezjarchy [A. Wolana], zwanego „Scribe, puer!” [Pisz, chłopcze!], którego, jak słyszeliśmy, w Wilnie,
miał wezwać do Połocka pan wojewoda, ani niczego nie dowiedzieliśmy się
o jego przybyciu. Pan wojewoda ma za żonę córkę skarbnika Wojny, gorliwą katoliczkę, odznaczającą się wielką stałością i pobożnością. Gdy ona
się dowiedziała, że w domu pana Żuka mamy odprawić mszę św. w dzień
świętych Piotra i Pawła, obiecała przyjść. Nie mogła jednak ani łzami, ani
prośbami uzyskać zgody męża. Posłała więc kogoś z przeproszeniem, że
wbrew swej woli i wielce nad tym bolejąc, natrafiła na przeszkodę. Na tej
mszy mieliśmy 20 do 30 pobożnych osób, spośród których kilku wyraziło
chęć wyspowiadania się w tym dniu. Wielu witało nas jak apostołów, wielu
też na nasz widok ożywiło w sobie ducha katolickiego, jak gdyby do nich
z nieba zesłano proroków. Wielu jednak wraz z wojewodą nasze przybycie
wytrąciło z równowagi i przeraziło tak, że zaledwie znoszą nasz widok.
Spodziewamy się jednak w Panu obfitego żniwa i ogromnego owocu dla
dusz.
W owym dniu świętych Apostołów spożywałem znów obiad z wojewodą, który jak mi się wydawało, co do zgody na tamte dwie sprawy jest
nieugięty, tak że zastanawiałem się nad innymi środkami, mianowicie bądź
zwrócić się do Majestatu królewskiego, bądź powiadomić go listownie,
bądź czekać w wielkim niepokoju na pana Skumina, skarbnika dworskiego, któremu nas polecił królewski Majestat i który ma polecenie i wskazówki co do naszego mieszkania i warunków pobytu. Jednak ani go nie
było w Połocku, ani niczego pewnego o jego przybyciu nie wiemy, ponieważ zatrzymał go w drodze wodnej transport armat i innej broni. Niespodziewanie w tym samym dniu zdarzyło się coś, o czym już zwątpiliśmy.
Mianowicie wieczorem powiedziałem żartem do sługi wojewody, którego
spotkałem, a któremu tamten kazał, pozornie raczej niż na serio, szukać
dla nas domu: Dlaczego nie dasz schronienia ubogim, których król poleca
i posyła do swego królewskiego zamku? Ten odpowiedział, że ma dom,
ale wie, że nam się nie będzie podobał. Ja mówię: No to zobaczmy! Oto
po drodze mamy naprzeciw jakieś obszerne domostwo, posiadające wewnątrz ruską świątynię, choć opuszczoną i brudną z powodu owego oblę-
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żenia i niskich obyczajów Moskali. Spojrzawszy na ten dom, minął inny,
który być może wcześniej chciał wybrać, i powiedział: Ten jest dość obszerny i ma na swym dziedzińcu świątynię. Gdy się to wyczyści, będzie
wam służyć i jeśli chcecie, przekazuję go wam. Podobało mi się zarówno
miejsce, jak i świątynia. Dowiedziałem się potem, że mieszkali w nim
mnisi greccy, a świątynia była poświęcona błogosławionym Piotrowi i Pawłowi. Owa świątynia zaś wybudowana została przez samych Moskali.
Znaleźliśmy w niej na wielkiej ikonie namalowaną historię św. Piotra,
walkę z Szymonem magiem, i jego lot powietrzem do Rzymu, z komentarzem po rusku. Przyjąłem ten warunek i zacząłem na podstawie tego
Bożego prowadzenia spodziewać się czegoś lepszego, wspomagany apostolskim wstawiennictwem, któremu przypisywałem to wszystko, co
niespodziewanie i wbrew woli heretyków przydarzyło się panu i słudze.
Remont jednak owego domu greckiego wymagał kilku dni do tygodnia.
Bóg tego samego dnia podał inny jeszcze środek zaradczy. Spotkałem
żonę wojewody wraz z jej orszakiem i kiedy w czasie rozmowy na różne
tematy religijne z naciskiem powiedziałem, że szukamy mieszkania, pewna szlachetna wdowa z jej otoczenia zawołała, że ma świetny dom gościnny, z którego nazajutrz się wyprowadzi i będzie prosić o niego dla nas.
Zauważyłem, że to pomieszczenie łączy się z tą świątynią i domem nam
przyznanym, jakby na tym samym terenie. Podobało się to nam, szczególnie z powodu dogodnego położenia świątyni. Poprosiłem, aby wojewodzina porozmawiała ze swoim mężem. Sam to też uczyniłem na drugi dzień,
prosząc, aby nie odmawiano nam tego miejsca, do czasu urządzenia innego na koszt króla. Wojewoda, przyciśnięty i przymuszony, bo kobiety go
przekonywały o tym, że istnieje wolne miejsce, przez nikogo nie zajęte,
choć próbował jeszcze znaleźć jakieś usprawiedliwienie, wbrew swojej
woli pokonany, na moje powtarzane naciski przyznał także ów drugi dom.
Tak więc tego samego dnia, tj. we wspomnienie św. Pawła, przenieśliśmy
się tam, chociaż pan Żuk serdecznie nas podejmował i dzięki jego hojności
dotychczas mieliśmy utrzymanie i jeszcze dotąd w dużej mierze je mamy.
Pozostało nam tylko zająć świątynię, na co po cichu godził się władyka.
Ale ze strachu przed wojewodą przeszkadzał. W końcu była już w naszym
posiadaniu ta świątynia, która znajdowała się na terenie nam przydzielonym,
otwarta, bez żadnych zamków i zupełnie zdewastowana. Źle się powiodło
owemu wojewodzie, zobaczył, że rzeczy potoczyły się inaczej, niż chciał.
Tak więc nie z pobożności, lecz aby się wytłumaczyć, jak myślę, przyszedł
zobaczyć ten teren oraz świątynię i przeglądnął pomieszczenie, dokąd w tym
dniu się przenieśliśmy. Zastał nas przygotowujących się do spania. Zaraz
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opuściwszy nas, jak się dowiedziałem, jeszcze usilniej przekonywał władykę, by nie odstępował nam świątyni, lecz by raczej wszelkimi sposobami nam wejścia w jej posiadanie zabraniał. Kiedy spostrzegłem ten podstęp,
uznałem, że najwyższy czas podjąć odważniejsze kroki w Panu, szczególnie że dzień wcześniej wojewoda przyznał, iż ma polecenie króla, by
cerkiew ruską nam przydzielić, ale władzę nad tym ma władyka. Zorientowawszy się w nastawieniu władyki, który wcale nie chce niczego nam
zabraniać, zwołałem wcześnie rano współbraci i poleciłem 1 lipca oczyścić świątynię. Zresztą zachęcała mnie do tego oczyszczenia wojewodzina
przez swoich [domowników] i przysłała kilku służących do pomocy. Nagle, podpuszczony przez wojewodę, wchodzi władyka i publicznie domaga
się, byśmy poczekali na list króla do niego, oraz twierdzi, że nie udziela
zgody na tak szybkie zajęcie świątyni. Kiedy jednak nie było świadków,
po cichu mnie i panu Żukowi szepnął: Za dwie godziny wyjeżdżam, a gdy
odejdę, róbcie, co wam się podoba, nigdy nie będę się sprzeciwiał woli
królewskiej. Tylko lęk przed wojewodą zmusza mnie do tego, bym publicznie nie dawał zgody. Postanowiłem więc zabrać się do oczyszczenia
świątyni tak, byśmy nazajutrz w dniu Nawiedzenia Najświętszej Dziewicy
mogli odprawić mszę św. Tak z wolą Bożą zrealizowaliśmy nasz zamiar
ku chwale Bożej i w ten sposób dzisiaj w tej świątyni po jej poświęceniu,
na co mamy zezwolenie, odprawiliśmy mszę św. Po skończeniu pierwszej
mszy św. przychodzą do mnie wysłańcy wojewody z popem, niby to w imieniu władyki, skarżącego się na nas wobec wojewody, żeśmy bezprawnie
i bez zezwolenia zajęli świątynię. Twierdzą, że wojewoda wie, iż się to
wydarzyło wbrew woli władyki, którego prawa równie jak naszego on
musi strzec. Bardzo mu przykro i nalega, żebyśmy zaprzestali tego, cośmy
zaczęli. Odpowiedziałem, że dowiedziałem się i słyszałem od samego
Jego Wysokości, że królewski Majestat nakazał mu dać nam jakąś świątynię ruską do sprawowania czynności religijnych, a ponieważ sam tego, jak
mówił, uczynić nie może, by nie naruszyć praw władyki, jemu pozostawił
całą sprawę. Jeśli komuś się dzieje jakaś krzywda, to o tym nie może rozstrzygać wojewoda, ale władyka, i niczego bardziej się nie boimy jak
sprawienia mu przykrości, chyba żeby chciał się przeciwstawić woli królewskiej. Myśmy właściwie świątyni nie zajęli, tylko odkryliśmy ją w siedzibie, jaką nam przydzielono, opuszczoną, dostępną i stojącą otworem
dla różnych zwierząt, więc weszliśmy do niej. Wydaje się, ze byłoby to
niesprawiedliwe zamykać to, co wszystkim dostępne, przed wolą królewską i przed królewskimi kapłanami w królewskim zamku. A jeśli sam
wojewoda mógł dwie świątynie przejąć na użytek gospodarczy, to czy
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królowi nie wolno do kultu Bożego i pomagania duszom uzyskać jedną?
Gdy to w moim imieniu mu przekazano, początkowo się złościł, lecz ostatecznie pełen gniewu kazał popowi odejść, nam też dał spokój i dotychczas
nie sprawił nam żadnej przykrości. Co więcej, w dniu Nawiedzenia Najświętszej Bogurodzicy posłał swoją żonę z całym orszakiem do nas, by
wysłuchała mszy św. Już mieliśmy większy napływ ludu, a wszystkim
katolikom sprawiliśmy wielką radość. Zanieśliśmy tego samego dnia Eucharystię pewnemu choremu. Następnego dnia, a była to niedziela, mieliśmy pełny, co prawda niezbyt obszerny, kościół wiernych. Przybyła nie
tylko żona wojewody, lecz i wielu spośród dowódców, którzy prawie
wszyscy są katolikami, Polacy i Litwini, a nawet wielu schizmatyków.
Kilka osób przyjęło Ciało Chrystusa, wysłuchano wielu spowiedzi. Myśleliśmy, że wojewoda będzie się wściekał i miał do nas urazę. Tymczasem
zaprosił nas na obiad. Poszedłem tam z o. Alandem. Nie wspomniał ani
słówkiem o wczorajszym sporze, ale to wszystko było udawaniem. Rozmawiał nawet przyjaźnie o różnych innych sprawach, wspomniał nieco
o sporach religijnych, co więcej, za jego przyzwoleniem żona podsunęła
nam coś na drogę. Nazajutrz odbyłem poważną rozmowę z wojewodą,
żądając, by albo przydzielił nam w zamku miejsce dla zbudowania domu
dla zamieszkania naszych, albo zgodził się na ten dom, w którym byliśmy.
Odpowiedział, że tego nie może uczynić, dopóki Majestat królewski nie
porozumie się z właścicielami tego terenu, że wypada jeszcze raz o to
zapytać króla, a jego zdanie poznamy bardzo łatwo, bo za parę dni będzie
w odległości 12 mil. Zaprosił mnie, bym razem z nim udał się do króla.
I bez jego zaproszenia należałoby oczywiście to zrobić. Dokładniej sprawę
przemyślawszy, doszedłem do wniosku, że nawet gdybym zobaczył, że
pan wojewoda wybrał się z Połocka do królewskiego Majestatu, to i tak
lepiej byłoby poczekać na pana Skumina, a króla powiadomić listownie.
Tak więc przez umyślnego posłańca wysłałem 7 lipca list do samego Majestatu, przebywającego 18 mil od Połocka, opisując sprawę i dołączywszy
karteczkę do listu, zaznaczyłem, czego nam potrzeba. Królewski Majestat
przyrzekł, ze załatwi wszystko, o czym pisałem, jednak kazał mi czekać
w Połocku na inny list, w którym wskaże mi miejsce i czas spotkania. List
ten krótko przedtem napisał. Na czekaniu zeszło mi sześć dni. Tymczasem
pojawił się pan Skumin i podczas nieobecności wojewody wobec jego
zastępcy wykonał wszystkie polecenia króla. Przydzielił nam w zamku
miejsce, które wybraliśmy, wzywając świętych Piotra i Pawła, i parcele,
aleśmy nie chcieli, oraz przydzielił świątynię. Ustanowił pana Żuka, choć
w jego nieobecności, zarządcą funduszy przeznaczonych na wieczystą
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fundację kolegium, a także pozostawił królewskie pieniądze na budowę.
Wszystko wykonał najdokładniej. Tymczasem królewska Mość, chcąc, aby
wszystko było gotowe na nasze przybycie, kazał spisać to, czego się domagałem, i opieczętować. Lecz kiedy pan Jasiński, pisarz Wielkiego Księcia Litwy, jedyny katolik wśród wszystkich urzędników Litwy i ogromnie
oddany nam i Kościołowi Bożemu i jedyny, któremu król powierzył nasze
sprawy, zaniósł list własnoręcznie podpisany przez króla do opieczętowania przez Kanclerza Wojewody Wileńskiego, ten w obecności innych senatorów heretyków (którzy już się umówili, że sprzeciwią się woli króla,
aby religia katolicka nie mogła się rozwijać tam, gdzie oni za pośrednictwem
wojewody połockiego postanowili urządzić kloakę wszystkich herezji),
pobudzony przez szatana i ducha heretyckiego do istnego szału, odważył
się podrzeć i rozszarpać list królewski. Trudno wyrazić, z jaką cierpliwością przyjął to dobry i pobożny król. Jednak wypowiedział przy tym słowo
królewskie i pełne powagi zdanie. Po przywołaniu do siebie senatorów
heretyków i pana Jasińskiego rzekł: „Idź i powiedz panu Wilnianinowi:
Nie dziwię się, że to uczynił, bo sam jest heretykiem, ale niech wie, że
jestem katolikiem, i niech na nowo napisze to, co podarł, niech się dowie,
że podjął próżny trud i nie zdoła zmienić mojej woli dotyczącej szerzenia
Kościoła katolickiego ani popierania czci oddawanej Bogu, który raczył
mnie przyozdobić tyloma zwycięstwami”. Kanclerz, przestraszony, kazał
na nowo wszystko napisać, niektóre tylko słowa zmienił, i opieczętował
natychmiast. Ja zaś po otrzymaniu listu królewskiego, napisanego przed
20 lipca, następnego dnia wyruszyłem z Połocka. Odnalazłem Majestat
królewski nad brzegiem Dźwiny w obozie 23 lipca 10 mil od Połocka.
Skoro tylko mnie ujrzał, gdy stałem przed namiotem, na oczach wszystkich
heretyków mnie też pozdrawiających, schodząc z powozu, wyciągnął do
mnie rękę. Wszedłszy (ja bowiem z ową gromadą heretyków nie wszedłem
do namiotu) i zobaczywszy księdza Fabio, który mnie jeszcze nie znał,
rzekł: „Masz tu miłych gości, jak ich potraktujesz?”. Zawoławszy zaraz
pana Jasińskiego, nakazał mu wobec stojących tam senatorów heretyków,
by spisał wszystko, czego zażądam, a to, co napisze, niech poprawi zgodnie z moją myślą i jak najszybciej przyniesie do podpisania. Razem z panem
Jasińskim wykonaliśmy to i tego samego dnia przygotowaliśmy wszystko.
Nie mogłem w tym dniu rozmawiać z królewskim Majestatem, ponieważ
zaraz po obiedzie udał się na zwiedzenie pewnej warowni zwanej Uła,
odległej o 2 mile, i płynął przez Dźwinę, a powrócił późno. W dniu następnym, a była to niedziela, królewski Majestat zażyczył sobie, bym wygłosił
kazanie, a gdy nakazał wezwać mnie z Połocka, powiedział do ks. Fabia:
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„Zyskamy jeszcze jedno kazanie ojca”. Lecz wcześnie rano zostałem wezwany na rozmowę z jego Majestatem. Król powtórzył wobec mnie to
wszystko, co zamierzali uczynić senatorowie heretycy i jak postąpił z wojewodą połockim. Stwierdził, że ta sprawa przyczyniła się do podniesienia
go na duchu, i postanowił tym gorliwiej działać dla chwały Chrystusa
i zbawienia dusz, im bardziej szatan usiłuje mu poprzez heretyków temu
przeszkodzić. Zapytał, czy jeszcze mi czegoś ewentualnie nie potrzeba, co
by należało zagwarantować w obecnej sytuacji. Odpowiedziałem, że niczego mi nie brakuje, byleby to, co napisałem, zostało opieczętowane.
Doświadczyłem bowiem już, że obydwaj kanclerze wraz z innymi senatorami, a wszyscy oni byli heretykami, spiskują, by tego, po co zostałem
wezwany, nie opieczętować i by w tej sprawie wszyscy sprzeciwili się
królowi. Królewski Majestat kazał mi być dobrej myśli. Dopytywał się na
temat miejsca, świątyni, nadziei na owoce itp., choć już szczegółowo od
pana Żuka, który dwa dni wcześniej z nim rozmawiał, wiele się dowiedział.
Pytał o to, ile razy miałem kazanie, ilu było słuchaczy, ilu uczestniczyło
we mszy św. itp. Gdy dowiedział się, że wielu się wyspowiadało i uczestniczyło w świętych tajemnicach, nadzwyczajnie się ucieszył. I zapalił się
wkrótce do tego stopnia do poparcia tego, co rozpoczęte, że natychmiast,
mimo wielkiego niedoboru w skarbcu i wydatków wojennych, z własnego
zasobu i z prywatnej szkatuły kazał wydać panu Żukowi 300 florenów, by
jak najszybciej przygotowano materiały na budowę kościoła i kolegium.
Mnie też samemu król delikatnie kładł to na serce, oznajmiając różnymi
sposobami, że sprawy owej rezydencji bardzo go obchodzą. Po rozmowie
poszliśmy na mszę św., wygłosiłem krótkie kazanie, bo taki był zwyczaj
przed wyruszeniem w drogę. Król już wsiadał do powozu, gdy mi doniesiono, że Wicekanclerz Litwy nie chce opieczętować żadnego dokumentu
związanego z nami. Przez ks. Fabia staram się powiadomić jego Majestat.
Majestat królewski odpowiedział, że przełamie ich wysiłki. A ponieważ
w tym momencie Wicekanclerz zabiegł mu drogę, mocno go zrugał wobec
wszystkich tak, że zrugany prosił mnie przez posłańca, bym jechał za
królem do miejsca postoju tego dnia, a on wszystko opieczętuje. Dodam
jeszcze, jak mi pan Jasiński doniósł, że powiedział synowi wojewody
wileńskiego, trzymającemu pieczęć królewską, gdy ten usprawiedliwiał
się, że senat mu zabronił [pieczęć wydawać]: „Jestem królem, a oni poddanymi. Wydaję rozkazy słuszne i święte dla czci i chwały Boga. Jeśli nie
opieczętujesz, ja wkrótce pieczęć znajdę”. Gdyśmy doszli do miejsca, do
którego należało jechać za królem, w odległości 3 mil, królewska Mość,
zostawiając śniadanie, zawołał senatorów, z których wszyscy byli herety-
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kami, i domagał się wystąpienia przeciwko obydwu kanclerzom. Wykazali dziwną jednomyślność poglądów, jak się potem dowiedziałem, raz stojąc
po stronie schizmatyków, raz po stronie szlachty i różne wymówki wymyślając. Chodziło zaś o dobra cerkwi ruskich sprzed zajęcia Połocka, z których wszystkie, z wyjątkiem należących do władyki, królewski Majestat
postanowił przekazać Kościołowi katolickiemu i w tych listach przekazywał. Ponieważ pan wojewoda połocki co do tych dóbr żywił nowe nadzieje, niechętnie patrzył na to, że ten kąsek mu wyrywają, w dniu mojego
przybycia podburzył cały senat, a szczególnie swego teścia pana skarbnika, by wolę króla zlekceważyć. Król jednak odważnie i roztropnie odrzucił ich matactwa i argumentami tak pognębił, że już ani pisnąć nie śmieli,
i tego samego dnia wszystko otrzymałem opieczętowane i dzięki zgodzie
senatu umocowane.
Tego samego dnia przybył do obozu poseł turecki, którego przyjęcie
i posłuchanie opóźniło mój powrót. Nazajutrz, w święto św. Jakuba, zanim
król wysłuchał wcześnie rano mszy św., wezwał mnie i wtedy dowiedziałem
się wiele, o czym później opowiem Waszej Wielebności, o przychylnym
nastawieniu króla do Kościoła Bożego, o niechęci do heretyków i o dobrych
planach władcy. Podziękowawszy i pożegnawszy się i po wysłuchaniu mszy
św. oraz kazania o. Laterny, wracałem do Połocka. Królewski Majestat zaś
kontynuował swoją podróż. Już wsiadając do powozu, nakazał skarbnikowi
polskiemu dać mi na drogę 20 florenów. Odmówiłem jednak, wyjaśniając,
że ich nie potrzebuję. Zaraz powiadomiono o tym króla. Tego samego dnia,
a raczej tej samej nocy, dotarłem do Połocka, płynąc bez przeszkód rzeką
13 mil, chociaż owe 3 mile musiałem przejechać konno. Do zamku jednak
mogłem wejść dopiero nazajutrz, tzn. 26 lipca. Wojewody nie było. Czekałem na niego dwa dni. Pozałatwiałem najkonieczniejsze sprawy i zostawiwszy panu Żukowi i ojcom instrukcje, wybrałem się do Wilna 28 tegoż
miesiąca. Do Postaw dopłynąłem małą łódką, stamtąd zaś najętymi dwoma
małymi litewskimi furmankami dotarłem do Wilna 3 sierpnia. W skrócie
to, co tam się dokonało lub rozpoczęło, przedstawia się tak:
Na rezydencję dla naszych dano miejsce, które według naszej oceny
jest lepsze i zdrowsze od innych, oddane pod opiekę św. Piotra i Pawła.
Jest tam wiele chałup drewnianych i jeden dom wystarczający dla naszej
małej liczby. Jest on przystosowywany i w ciągu paru dni pan Żuk doprowadzi go do stanu właściwej użyteczności. Otrzymujemy czasowo
cerkiew ruską, nadającą się dość dobrze do naszych obrzędów. Poleciłem
też nadać jej katolicki wygląd. Dobra przeznaczone na wieczystą fundację
oddano, mimo oporu wojewody, w zarząd pana prokuratora zamku Żuka,
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by o nie dbał, a na terenach opuszczonych osiedlił rolników, zabrane zaś
odebrał w imieniu króla z powrotem. Co roku ma zdać rachunek komuś,
kto by mógł o tym powiadomić króla, może któremuś z naszych tutejszych
mieszkańców. Wydało się to wskazane, by przypadkiem skarbnik Królestwa lub Wielkiego Księstwa Litwy nie przywłaszczył sobie prawa do
tych rachunków i w ten sposób nie pozbawił Kościoła katolickiego dóbr.
A ponieważ te dobra teraz nie przynoszą pożytku, a w przyszłym roku
należy się spodziewać tylko niewiele, nasi utrzymują się na koszt Króla,
by tamci nie przejęli rachunków.
Przyglądnęliśmy się układowi terenu i przydatności dla przyszłego
kolegium, by dać przełożonym jakieś o tym wyobrażenie. Co do owej
przemocy i uporu pana wojewody, zostały one poniekąd przełamane, tak
że nie będzie skłonny w przyszłości do nękania naszych i tak szybko nie
wprowadzi tu herezjarchów. Położone zostały fundamenty duchowe do
przyprowadzania dusz do Chrystusa. Majestat królewski jest zadowolony. Okazywał w słowach i czynach, jak bardzo go cieszy to wszystko, co
zostało dokonane dla spełnienia jego woli ku chwale Bożej. Wyraził też
chęć niemałą, by wszystko doprowadzić do końca.
Połock, 27 lipca, i Wilno, 4 sierpnia 1580 r.
Piotr Skarga
Sądzę, że nie powinni tego czytać obcy, chyba że święte posłuszeństwo
inaczej rozporządzi.
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List 8

D

o Oliwera Manareusa, Wikariusza Generalnego Towarzystwa Jezusowego

W czasie gdy najdostojniejszy Król Polski po drugim zwycięstwie nad
Moskalami w chwale i świetnym triumfem zdobny wrócił do Wilna w październiku 1580 roku, dwaj młodzi szlachcice powracający z owej wojny,
po wysłuchaniu mszy św. i po poleceniu Bogu sprawy, jaką nosili w sercu,
natarczywie domagali się ode mnie, by mogli bez świadków przedstawić mi
swoje plany i pewne pobożne zamiary. Gdy doszło to do skutku i wysłuchali
pobożnie mszy św., wyjawili, że chcą w województwie lubelskim, stolicy
wszelkich herezji, założyć, poświęcając na to własny majątek, kolegium
naszego Towarzystwa. Długo ze mną na ten temat rozprawiali, a ja byłem
pełen podziwu dla ich wielkiej pobożności i gorliwej miłości Boga. Nie
mogliśmy powstrzymać łez. Zrobiłem to, co do mnie należało. Oni piszą,
proszą i zaklinają Waszą Ojcowską Wielebność, by wziął pod uwagę te ich
święte pragnienia. Zresztą, by Wasza Ojcowska Wielebność zrozumiał, jak
ważna to inicjatywa, przynosząca ogromną korzyść duszom, za radą i poleceniem naszego W.O. Wiceprowincjała [Suñera] postanowiłem przedstawić
pewne szczegóły na temat przydatności kolegium, jakiego sobie życzymy,
co do osób fundatorów, o sposobie uzyskiwania dochodów niezbędnych
do utrzymania pracowników.
Lublin jest miastem królewskim w Małopolsce, w diecezji krakowskiej,
w tej części królestwa, w której na całą Polskę nie ma niczego odpowiedniejszego dla praktykowania naszego Instytutu. Samo miasto jest gęsto zaludnione; mieszkańcami są zwykli obywatele i szlachta; jest otoczone murami
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i ma domy murowane. Otoczenie jest też gęsto zaludnione. Zamieszkuje je
najznakomitsza w Polsce szlachta. Jest urodzajne w płody rolne i w zdolną
młodzież. Bliskość innych głównych miast polskich ułatwia znacznie wzajemną komunikację. Kraków bowiem jest odległy o około 30 mil, Warszawa
– 24, Lwów – 30, Krasnystaw – 7, Jarosław – 20, Sandomierz – 10, Brześć
Litewski – 30. Leży na pograniczu Rusi, Wołynia i Litwy. Wielu ludzi tam
przybywa. Trzy razy w roku zjeżdża się tam wielka liczba kupców, nie
tylko ze wszystkich stron Polski i Litwy, ale też z Niemiec. Odbywają się
tam najsłynniejsze w całym Królestwie Polskim czterotygodniowe targi.
Wreszcie ze względu na wygodę miejsca ustanowiono tam królewski
trybunał, który ma siedzibę w samym środku królestwa i rozstrzyga spory bez konieczności odwoływania się do króla. Urzęduje przez cały rok.
Do niego zwracają się najznakomitsi spośród szlachty z obydwu części
Polski i z Rusi. Ta część Królestwa jest zarażona do tego stopnia herezjami,
szczególnie arian i anabaptystów, że można ją nazwać macierzą i kloaką
wszystkich heretyków. Ponieważ jednak pośród nich przebywają bardzo
gorliwi katolicy i lud po większej części nietknięty, dają oni nam radosną
nadzieję pozyskiwania dusz i przywracania katolickiej wiary, byleby nie
zabrakło wykształconych i pracowitych katolików i głosicieli Chrystusa.
Dla naszych wszystkich kolegiów, a także dla Siedmiogrodu, miejsce to
sprzyja wymianie pomysłów i korespondencji. Dobre połączenie z Lublinem
miałyby też dzięki kupcom dalekie nawet kolegia: jarosławskie odległe
o 20 mil, pułtuskie – 30 mil, rezydencja w Krakowie – 30 mil, kolegium
wileńskie – prawie 70 mil, podobnie jak i poznańskie.
Gdy idzie o osoby, w których Pan obudził myśl o założeniu kolegium
lubelskiego, to tak się przedstawiają: Pan Bernard Maciejowski, z rodziny
wybitnej i jednej z najszlachetniejszych w Polsce, jest chorążym na dworze
królewskim, lat około 30, skromnych obyczajów, cnotliwy, odznaczający
się szczególną czystością i pobożnością; można go nazwać kwiatem dworu
królewskiego. Tak jest drogi królowi, że nigdy nie pozwala mu od siebie
odchodzić. Postanowił zachować dozgonną wstrzemięźliwość i poświęcić
się Bogu, gardząc dla Chrystusa wszelkimi sprawami tego niegodziwego
świata. Przez jakiś czas przebywał w Rzymie wraz z najjaśniejszym kardynałem Hozjuszem, oddając się wyłącznie praktykom pobożnym i religijnym. Każdy, kto go poznał, szczerze go kochał i czcił. Swoją ojcowiznę
zmuszony był dać w zastaw wierzycielom ze względu na wydatki związane
z wojnami, w których zawsze brał udział jako żołnierz u boku króla. Sam
zaś utrzymuje się z pewnych dość bogatych dóbr królewskich, danych mu
w dożywocie. Owe dobra dziedziczne postanowił bądź sprzedać z przezna-
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czeniem na budowę kolegium, bądź po wykupieniu od Zebrzydowskiego
darować na zawsze kolegium.
Ten zaś Zebrzydowski, młodzieniec mający prawie 25 lat, pochodzący
z wybitnej rodziny jako syn hetmana wojsk polskich, jedyny spadkobierca
wszystkich ojcowskich dóbr, kształcił się u naszych w Braniewie i Ingolstadzie, posiada zadatki pobożności i innych cnót, które, jak się można
spodziewać, rozwiną się i przyniosą obfity owoc. W czasie gdy Stefan Batory został ukoronowany na króla, należąc do dworu królewskiego, zawsze
zajmował stanowisko dowódcy i walczył z wielką chwałą we wszystkich
wojnach prowadzonych przez króla, a w obozie i wśród zajęć wojskowych
ciągłe nosił się z myślą założenia kolegium. Zanim bowiem wraz z Maciejowskim wstąpił do tego Towarzystwa, omawiał tę sprawę ze mną w Wilnie
i przejawiał wielką chęć pracy nad zbawieniem dusz i wykorzenieniem
herezji. Odznacza się prawością obyczajów, skromnością i wstydliwością,
podobny w tym do Maciejowskiego i podobnie jak tamten jest lubiany
przez wszystkich, szczególnie przez króla. Myślę, że nie zrezygnuje
z chęci ożenku, kiedy załatwi pomyślnie sprawę kolegium. Stwierdził, że
w każdym swoim działaniu jest stały i obdarzony roztropnością człowieka dojrzałego. Biorąc udział w oblężeniu Wielkich Łuków w [księstwie]
moskiewskim, po odprawieniu generalnej spowiedzi u jednego z naszych
[ojców] i przyjęciu Najśw. Eucharystii, przyrzekł Bogu, że w celu obrony
czci niewieściej i zapobieżenia rzezi niemowląt opuści miejsce postoju
konnicy i wraz z piechurami wtargnie do zamku i wskoczy w sam środek
wrogów i szalejących żołdaków. Zamek jednak zdobyto innym sposobem
i Bóg nam go oszczędził. On i Maciejowski, złączeni z sobą głęboką jednością ducha i związani węzłem braterstwa, z zapałem podjęli wspólnie
myśl założenia kolegium lubelskiego w opisany sposób.
Maciejowski posiada dziedziczne dobra w odległości 4 mil od Lublina. Miejscowość ta i otaczający ją majątek nazywa się Chodel. Ponieważ
jego połowa wystarczy na utrzymanie 30 do 40 osób w kolegium (druga
połowa należy do jego brata stryjecznego), to jeśli się to okaże właściwe,
Maciejowski jest gotów ofiarować tę część z prawem wieczystym na
użytek kolegium. Skoro jednak te dobra są dane w zastaw wierzycielom,
Zebrzydowski postanowił je odkupić, jeśli dobrze pamiętam, za 12 tysięcy
florenów. Skądinąd, ponieważ majątek Chodel jest oddalony od Lublina,
a co gorsza, bracia Maciejowskiego toczą często spory o granice, lepiej
chyba zrobią, jeśli te dobra sprzedadzą i kupią inne wystawione na sprzedaż blisko Lublina. Sam w końcu Zebrzydowski jest gotów ofiarować na
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założenie kolegium wieś z żyznymi polami odległą zaledwie o milę od
Lublina. Maciejowski posiada pewien folwark na przedmieściach Lublina,
który także zdecydował się dać na ten cel. Obaj przyrzekli, że postarają
się, aby kolegium miało rocznie co najmniej 2 tys. florenów dochodu.
Do tego dołączyła się siostra pana Maciejowskiego, Wapowska, bardzo
pobożna wdowa, która ofiaruje na założenie kolegium swoją dziedziczną
wieś w powiecie przemyskim o rocznym dochodzie 800 florenów. Chociaż
bowiem ma jedynego syna, posiadającego bardzo bogaty majątek po ojcu,
ona sama chce swój matczyny majątek poświęcić Panu. O tym nikt, kto zna
jej stałość, nie wątpi. Jest ona jakby matką dla kolegium w Jarosławiu. Ona
to, bardzo skromna wdowa, gościła św. p. ojca Prowincjała i za Apostołem
można słusznie o niej powiedzieć: „Myła nogi świętych”. Wasza Ojcowska Wielebność otrzyma od niej list, ponieważ brat jej Bernard utwierdza
i podtrzymuje ją w tym świętym zresztą i tak silnym zamiarze.
Uważam, że to [co napisałem] do Waszej Ojcowskiej Wielebności, rzuci
jakieś światło pomocne do podjęcia decyzji za założeniem kolegium.
Polecam się najpokorniej świętym ofiarom i modlitwom Waszej Ojcowskiej Wielebności.
Pułtusk, w ostatnim dniu listopada 1580 r.
Waszej Ojcowskiej Wielebności sługa niegodny,
Piotr Skarga, Rektor Kolegium Wileńskiego
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List 9

D

o Najprzewielebniejszego w Chrystusie Ojca
Naszego, Klaudiusza Akwawiwy, Przełożonego Generalnego całego Towarzystwa Jezusowego
w Rzymie. Wyłącznie dla niego

Przewielebny w Chrystusie Ojcze, Pokój Chrystusa!
Dowiedzieliśmy się nie tak dawno, że Wasza Ojcowska Wielebność
została wyznaczona przez Pana na naszego wspólnego i najbardziej
upragnionego ojca. Niech będzie pochwalony Pan Jezus i niech mu udzieli
skarbów swojej niewyczerpanej dobroci, jakie zsyłał obficie na poprzedników Waszej Ojcowskiej Wielebności, by dzięki nim mógł nas wszystkich
zdobyć dla Pana i doprowadzić do doskonałości we wszystkich świętych
cnotach. Ja osobiście z tego wyniesienia Waszej Ojcowskiej Wielebności
odniosłem owoc duchowej radości, ponieważ odbyłem mój nowicjat w tym
Towarzystwie pod rządami Waszej Ojcowskiej Wielebności i karmiłem
się, oby ku wzrostowi ducha, Jego przejasnym i świętym przykładem,
zachętami, wykładami i świętymi rozmowami, na których wspomnienie
robi mi się na sercu miło.
Myślę, że dotarły do rąk Waszej Ojcowskiej Wielebności lub do W.O.
Maggio Wiceprowincjała listy z 7 i 27 kwietnia oraz z 9 maja, prócz
innych wcześniejszych, w których opowiadałem o sprawach naszego kolegium i całej prowincji. Najkonieczniejszą rzeczą jest jak najrychlejsza
obecność prowincjała, który, jak sądzę, jest już w drodze i wnet się zajmie
nami. Chciałbym, żeby niezwłocznie przybył do Wilna, by zarazem swoją
obecnością zaspokoił pragnienie królewskiego Majestatu, który ciągle się
dopytuje, kto jest naszym prowincjałem. Zajął się on problemami kolegiów,
które w dużej mierze zależą od łaskawości i życzliwości władcy, czego
zresztą wobec nas i całego Towarzystwa w najwyższym stopniu doświadczamy, szczególnie gdy chodzi o umocnienie kolegium w Koloszwarze
w Siedmiogrodzie i o założenie kolegium w Połocku.
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Majestat królewski odszedł stąd w kierunku Moskwy około 15 czerwca
z zamiarem kontynuowania wojny z Moskalem, którego wysokiej rangi
posłańcy wczoraj przybyli do Wilna w sprawie warunków zawarcia pokoju. Niewielka jest nadzieja na pokój, chociaż poprzednim posłańcom
królewski Majestat kazał dać jasno do poznania, by ich książę już więcej
nie przysyłał ich do pertraktacji, dopóki nie będzie gotów do oddania
całych Inflant. Stąd to niektórzy myślą, że jeśli jedni przychodzą, aby
spełnić warunek, to inni tylko po to, żeby Króla zatrzymywać. Cokolwiek
z tego wyniknie, królewska Mość pójdzie z armią do Połocka, a stamtąd
na Łotwę, jeśli nastanie pokój. Dlatego w pierwszej rozmowie kazał mi
sobie towarzyszyć dla omówienia spraw przyszłego kolegium połockiego
i mieć w pogotowiu innych towarzyszących mu do Rygi, stolicy Łotwy,
którzy by i tam zapoczątkowali budowę kolegium. Powiedział, że trzeba
to zrobić, niezależnie od tego, czy prowincjał przyjedzie w odpowiednim
czasie czy nie. Niech więc Wasza Ojcowska Wielebność pomyśli, z jakimi
trudnościami będziemy się borykać, jeśli w tym czasie nie będzie obecny
w Wilnie prowincjał.
O rezydencji połockiej i o Łotwie (która dotychczas nie ma ani jednego
księdza katolickiego, choć jest to wielka i bogata prowincja i kiedyś miała
arcybiskupstwo i dwa biskupstwa) napiszę Waszej Wielebnej Pobożności
kiedy indziej lub napisze W.O. Prowincjał. Na razie dodaję to, co uważam
za bardzo ważne, w tajemnicy dla Waszej Ojcowskiej Wielebności. Trzy
razy rozmawiałem z królewskim Majestatem i prawie zawsze zauważałem,
że na owo poselstwo o. Possevina do Moskwy jego królewska Mość patrzy
podejrzliwie. Wnioskuję to z jego ostrych słów w mojej obecności wypowiedzianych: „Dobrzy moi przyjaciele – powiada – to zapoczątkowali!”.
W ostatniej rozmowie prosił Majestat królewski, bym o tym porozmawiał
z Wielebnym Nuncjuszem Apostolskim [J. A. Caligari]. Domyśliłem się
wiele na tej podstawie w tym względzie i natychmiast uznałem za stosowne
poinformować o tym Waszą Ojcowską Wielebność. Królewskiemu Majestatowi wydaje się dziwne to, że gdy poseł moskiewski, będąc u papieża,
nie wspomniał nic o religii ani nie dał żadnego znaku nadziei, że porzuci
schizmę, to skąd się wzięło to jego staranie o powrót do Kościoła katolickiego? Ja, prawdę powiedziawszy, nigdy o czymś podobnym nie słyszałem
i nikomu na myśl by nie przyszło, że ten tyran [Jan Bazylides] obciążony
niesamowitymi i niezmiernymi zbrodniami i okropnymi przestępstwami
i ciągle dodający, jak słyszeliśmy, nowe występki do brzemienia grzechów,
miałby myśleć o powrocie do jedności z Kościołem. Co więcej, niczym
bardziej się nie brzydzi, i jak się wyraził słusznie królewski Majestat, uznaje
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wszystkich w ogóle katolików za niewierzących i uważa, że chrześcijaństwo ogranicza się tylko do Moskwy.
Oczywiście, że teraz pod panowaniem takiego tyrana nie widać żadnej
możliwości w Moskwie dla zasiewu katolickiej prawdy. A jeśli nawet zostanie zwyciężony orężem, to czy jest jakaś nadzieja, jakaś dla nas gwarancja
stałości? Nie będę taił także tego, że Majestatowi królewskiemu, któremu
to zadanie powierzono, nie podobają się w ogóle i budzą wiele wątpliwości
pewne układy z książętami, którzy zawsze tu stanowili zagrożenie. Dlatego
niech Wasza Ojcowska Wielebność postara się, by całe Towarzystwo w tym
Królestwie nie przeciwstawiało się zamiarom i przekonaniom Króla. Ten
tak dobry Władca chce tyle dla nas uczynić i z tak wielką gorliwością dąży
do odnowienia religii katolickiej, że niekiedy wstydzę się, gdy widzę, jak
wiele Bóg dobrych zamiarów wobec nas wzbudził w duszy królewskiej,
które wydają się niemożliwe do spełnienia. Dlatego, jeśli Wasza Ojcowska
Wielebność w świętym i roztropnym osądzie uzna, że należałoby odsunąć
naszych od tego poselstwa, które, jak wnioskuję, ani nie przyniesie teraz
korzyści nam, tzn. Towarzystwu naszemu w tym królestwie, ani niczego
pożytecznego nie uzyska się od tak podejrzanej osoby.
Uważam, że wiąże się z tym to, co napisał do mnie W.O. Maggio, bym
nie pozwalał nikomu oddalać się poza prowincje, chyba że Wasza Ojcowska
Wielebność mi na piśmie wyraźnie coś innego nakaże. Z tego natychmiast
wywnioskowałem co do tego poselstwa moskiewskiego, że inicjatywa ta
nie wyszła od Waszej Ojcowskiej Wielebności. Czy mam rację?
Świętym modlitwom i ofiarom [mszy św.] Waszej Ojcowskiej Wielebności siebie i wszystkich nas najpokorniej polecam.
Wilno, 25 maja 1581 r.
Waszej Ojcowskiej Wielebności sługa niegodny, Piotr Skarga
W Połocku znów 4 maja zmarł jeden brat koadiutor, Jan z Poznania,
którego posłałem z konieczności do zaopiekowania się szkołą.
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List 10

D

o Najprzewielebniejszego w Chrystusie Ojca
Naszego, Klaudiusza Akwawiwy, Przełożonego Generalnego całego Towarzystwa Jezusowego
w Rzymie

Najprzewielebniejszy w Chrystusie Ojcze, Pokój Chrystusa!
Z podróży do Połocka, o której już Waszej Ojcowskiej Wielebności napisałem dawniej z Disny 5 lipca, wróciłem do Wilna pod przewodnictwem
Pana 5 dni temu i zastałem wszystkich swoich [współbraci], dzięki Bożej
dobroci, w zdrowiu. Nie zastałem tylko jednego, którego z utęsknieniem
oczekujemy, a myślałem, że go spotkam, tzn. W.O. Prowincjała, co do którego dotychczas nie dowiedzieliśmy się – czy to listownie, czy ustnie – ani
kto to jest, ani gdzie przebywa, co nas ogromnie martwi. To co królewski
Majestat uczynił, by przyśpieszyć założenie swego kolegium, chcąc, by
jakby po spełnieniu obietnicy, z większą swobodą i nadzieją ruszyć na
wrogów swego królestwa, jest tak znaczne, że świadczy o jego niezwykłej
i ciągle wzrastającej pobożności, i co podziwu godne, o pewnej apostolskiej
gorliwości w trosce o dobro dusz.
Wśród tych zajęć i narad wojennych przez dwa tygodnie swego pobytu
w Disnie i Połocku niczego nad to nie stawiał wyżej, niczego nie uważał za
ważniejsze, w żadnej innej sprawie nie wzywał dwa razy w jednym dniu
na naradę senatorów, nad niczym innym tyle się nie natrudził. Mnie też
kilka razy wzywał, naciskał tak, że wprawił mnie w podziw tą swoją pobożnością. Co więcej, ta gorliwość tak została skomentowana przez księcia
heretyków całej Litwy: „Trzeba nam chyba wielbić jezuitów, skoro król tak
ich ceni”. Moskiewskie oszukaństwo w rokowaniach pokojowych, tempo
prowadzenia wojny i odjazd króla do Połocka (gdzie przebywał zaledwie
4 dni), dokuczliwość heretyka wojewody, problemy z dobrami należącymi
do schizmatyckich cerkwi – odwlekały założenie kolegium połockiego tak,
że nie działo się w Połocku z nim tak, jak sobie król życzył.
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Dodam do tego brak pieczęci, którą wtedy kanclerz Litwy ukradkiem
zabrał. Późno w noc 20 lipca król, mając wczesnym rankiem nazajutrz zwinąć obóz, wzywa mnie do swego namiotu i przy łóżku (bo nie było czasu)
przedstawił mi cały sposób założenia [kolegium], dołączając to, o czym
ja już myślałem. Wtedy także z wielką serdecznością i z zadziwiającym
zamiłowaniem do spraw Bożych mówił o Instytucie naszego Towarzystwa
tak, że ci, co spostrzegli, iż ma oczy zaczerwienione, gdy wychodził, myśleli, że po kolacji wygłosiłem kazanie, które go do łez wzruszyło. Taki
znów pobożny nie byłem.
Przesyłam Waszej Wielebnej Pobożności wzór, a raczej szkic przyszłej
fundacji, który królewski Majestat kazał mi sobie dostarczyć i przesłać do
obozu i dlatego pozostać w Połocku. Życzył sobie, aby jeden egzemplarz
posłać jemu, a drugi Prześwietnemu Panu Kanclerzowi Polski. Nie będzie
potrzebny – powiada – rzecznik. Ja sam wezmę na siebie rolę rzecznika.
Posłałem 23 lipca, gdy królewski Majestat odjechał. Dołączyłem pewne
uwagi, które należy uwzględnić przy fundacji. Myślę, że trzeba jej dokonać
w samym zamku. Królewski Majestat wręczył mi 1000 florenów. A gdy
napomknąłem, że trzeba teraz oszczędzać pieniądze wobec tak wielkich
wydatków na potrzeby wojenne, odpowiedział, że użyję jego słów: „Pan
się zatroszczy, a ja chcę, by pieniądze te obrócić na taki cel, który umożliwi
nam w Połocku mocniej się usadowić”. Postanowiłem, za zgodą Króla,
przekazać pieniądze ojcu Mikołajowi [Sędkowskiemu], prefektowi owej
rezydencji, by dokończył budowę kościoła w mieście i dla potrzeb szkoły i
na tymczasowe mieszkania z drewna dla naszych (te pomieszczenia będzie
można później przeznaczyć na plebanię, która też jest bardzo potrzebna),
dopóki nie wybuduje się kolegium z cegieł na wyspie, a materiał na mury
przygotuje się za te same pieniądze.
Majestat królewski wyznaczył corocznie 7 lub 8 tysięcy florenów na
budowę kolegium na wyspie. Prosi tylko Waszą Ojcowską Wielebność, by
przysłał do nas jakiegoś murarza spośród naszych, który nada odpowiedni
dla naszego Instytutu kształt kolegium i będzie kierował pracami. Proszę,
aby to Wasza Ojcowska Wielebność uczynił, bo będzie to bardzo miłe dla
królewskiego Majestatu, a my dostarczymy pieniędzy na drogę. Mistrz
Józef ma co robić w Jarosławiu i w innych kolegiach. Jeśli nie będziemy
mieli murarza spośród naszych, to wyniki i owoce będą wątpliwe. Królewski Majestat prosi również (tak jest skromny), byśmy już teraz otwarli
w Połocku przynajmniej dwie szkoły. Dowiedziałem się od o. Stanisława
[Jana] Alanda, który jest współtowarzyszem o. Mikołaja w owej rezydencji,
że ponad 40 chłopców uczy się bardzo dobrze i z wielkim zbudowaniem
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wszystkich. Dzięki tym naszym studiom, w których udział biorą synowie,
są do religii katolickiej przyciągani ich ojcowie schizmatycy, bardziej niż
dzięki innym naszym posługom. Zachęciłem o. Stanisława do tego rodzaju
pracy, chociaż od Waszej Wielebności nie mamy jeszcze wyraźnego polecenia otwarcia szkoły. Jeśli W.O. Prowincjał pośle nam jednego nauczyciela,
to wystarczy to dla tej placówki. Obecnie są tam dwaj kapłani, jeden przeze
mnie sprowadzony pomocnik, Paweł Bolesta.
Dzięki miłosierdziu Bożemu, za zgodą króla dokonano zamiany majątków [Szyrwinty na Trokiele] nie bez dużej wygody dla Wilna. Szczegóły
podam W.O. Prowincjałowi. Będziemy mieli listy i konieczne przywileje,
a częściowo już je mamy. Wiem, co powiedzą ci z Siedmiogrodu, ale nie
brak w Krakowie przyjaciół spoza kręgu naszych, którzy chętnie postarają
się o rzeczy materialne, np. kupią ubrania i książki. O. Paweł Boksa napisał
mi o rezydencji krakowskiej, że można by było ją z pożytkiem teraz opuścić i rozwiązać, nie bierze z pewnością pod uwagę osób przydatnych dla
kolegiów, a tam, gdzie nas obdarzają, mamy większe zobowiązania. Np.
owa [rezydencja] szwedzka nie tylko zatrzymuje o. Warszewickiego, ale
zabrała nam także o. Szymona Nikowskiego, za którego dałbym chętnie
trzech innych. Wśród wszystkich Polaków, których znam, nie ma takiego,
który by robił większe postępy w studiach teologicznych i byłby lepszy,
gdy idzie o przykład cnót zakonnych dawany innym, i wspomaganie całego
kolegium. Błagam przez wnętrze miłosierdzia Chrystusa, niech go Wasza
Ojcowska Wielebność przywróci.
Gdy idzie o zaangażowanie się o. Possevina, (oby przyniosło jak
najpomyślniejsze owoce!), jest dla naszych kolegiów bardzo uciążliwe.
Oby się powiodły owe poselstwa moskiewskie, które przeprowadza się
dość okazale. Można by opisywać wiele pikantnych rzeczy, ale czy będą
one pożyteczne i trwałe, to się zobaczy. Oby o. Paweł Campano powrócił
szczęśliwie! O tym, czego brak odczuwa to wileńskie kolegium, pragnę
z niecierpliwością powiadomić W.O. Prowincjała, aby temu zaradził. Potrzeba nam teologa, ponieważ o. Garsias Alabian już niedomaga i ciągle
skarży się na serce, przez wiele nocy nie mógł zasnąć. Ledwie może podołać
powierzonej mu pracy. Nie mamy też dotychczas stałego prefekta studiów.
Niech Wasza Ojcowska Wielebność wyobrazi sobie, jaki lęk przejmuje moje
serce, gdy brak nam ojca duchownego i stałego spowiednika braci już od
prawie 10 miesięcy. Wiem, co to znaczy wyróżniać się kłopotami. Oby mi
dano od tego odsapnąć, jeśli taka będzie wola Boża, jeśli nie wcześniej,
to choć po trzech latach. Trzeci rok moich nędznych rządów w kolegium
rozpocząłem 1 sierpnia. Nie zostawiają mi one czasu na studia i konieczne
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pisma przeciw owemu heretykowi [A. Wolanowi] oraz na solidne kazania.
Niech się jednak dzieje nie to, co ja chcę, lecz to, co Ty, Panie, chcesz,
przez którego mój Chrystus mną rządzi, a niczego mi nie braknie. Na temat
innych kolegiów teraz niczego nie mogę Waszej Ojcowskiej Wielebności
napisać. Dzięki łasce Bożej nie wydarzyło się nic takiego, o czym bym się
dowiedział i o czym należałoby wspomnieć.
Dzisiaj kler procesjonalnie i cały lud z radością powitał Wielebnego
Wilnianina [Jerzego Radziwiłła] wkraczającego pierwszy raz do katedry.
Nasi studenci powitają go jutro lub pojutrze różnymi śpiewami i recytacją.
Okazuje nam życzliwość i twierdzi, że będzie okazywał, jak sobie ceni nasze
kolegium. O tym więcej napiszę Waszej Ojcowskiej Wielebności później.
Widzę, że jak przedtem, szanuje mnie i kocha i zapewnia, że do nas należy
jako uczeń i dobroczyńca. Choruje na czterodniową gorączkę i bardzo jest
osłabiony. Nie ma dotąd żadnych święceń wyższych, ale zamierza jak najprędzej je przyjąć. Już zwrócił się listownie do Papieża o dyspensę od wieku
wymaganego do konsekracji biskupiej. Najpokorniej poleca się świętym
ofiarom [mszy św.] i modlitwom Waszej Wielebnej Pobożności.
Wilno, 2 sierpnia 1581 r.
Waszej Ojcowskiej Wielebności niegodny sługa i syn,
Piotr Skarga
Posyłam Waszej Ojcowskiej Wielebności list o. Boksy z Krakowa
o owej rezydencji. Niech głodnym będzie dany pokarm i proszącym ze
łzami – chleb. Niech będą nasyceni. Tyloma kapłanami dysponuje Kraków. Wygląda na to, że my bez zaproszenia pchamy się, a pozostawiamy
tych, którym winniśmy więcej. Lecz pozostawmy to roztropnemu osądowi
i świętemu posłuszeństwu.
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List 11

D

o Najprzewielebniejszego w Chrystusie Ojca
Naszego, Klaudiusza Akwawiwy, Przełożonego Generalnego całego Towarzystwa Jezusowego
w Rzymie

Przewielebny w Chrystusie Ojcze, Pokój Chrystusa!
12, 13 i 16 stycznia pisałem do Wielebnego Ojca. Chodziło szczególnie
o owego młodzieńca Stanisława [Nieświatowskiego], nauczyciela najjaśniejszego Pana Andrzeja [Batorego], siostrzeńca królewskiego Majestatu.
11 stycznia zawezwał mnie Królewska Mość i oznajmił, że z powodu
apostazji odsuwa go od nauczania. Dzisiaj zaś w tej sprawie wysłał przez
kuriera list do przełożonego domu tegoż pana Andrzeja, który, jak mówi,
jest blisko ze Stanisławem związany. Królewska Mość pyta o zdanie owego przełożonego, czy nie ma wśród naszych ojców w Pułtusku kogoś, kto
mógłby wejść na miejsce Stanisława. Ja powiadomiłem o tym wyborze. Na
razie jednak stwierdziłem, że w Pułtusku można znaleźć kogoś odpowiedniego do pełnienia tej funkcji, dopóki W.O. Prowincjał [J. P. Campano] nie
powróci z Siedmiogrodu. Piszę o tym W.O. Wicerektorowi pułtuskiemu.
Królewska Mość postawił mi jako podstawowy warunek co do przyszłego
nauczyciela silne oparcie w wierze. Sam też Stanisław w odpowiedzi na
upomnienie Królewskiej Mości napisał, że cała jego sprawa zależy od Wielebnego Ojca, czy ma wrócić, czy ostatecznie opuścić Zakon. Nie wątpię,
że zmieni on postawę, gdy nic nie wskóra u królewskiego Majestatu.
Lecz do tego dochodzi jeszcze inny niepokojący fakt. Pisałem niedawno Wielebnemu Ojcu, że najjaśniejszy Pan Kanclerz Królestwa i Hetman
[Jan Zamoyski] ostrzegł mnie, że będzie bardzo niezadowolony, jeśli
jego wychowanek Mikołaj Lwowianin (myślałem, że ma imię Marcin)
będzie przyjęty w Rzymie do naszego Towarzystwa1. Tymczasem 11 te1

Dwaj bracia: Marcin i Mikołaj Śmigleccy Lwowianie wychowywali się w Pułtusku.
Potem w r. 1580 posłano ich do Rzymu, gdzie Marcin w r. 1581 wstąpił do Towarzystwa.
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goż miesiąca pewien jego zaufany sekretarz pan Żółkiewski2 napisał do
mnie z obozu pod Pskowem, że wielebny [bp] płocki [Piotr Dunin Wolski]
i Tyczyński3 już donieśli najjaśniejszemu panu Kanclerzowi z Rzymu, że
Mikołaj został przyjęty do Towarzystwa i że Wielebny Ojciec zlekceważył
interwencję wielebnego [bpa] płockiego, by nie przyjmowano go wbrew
woli pana Kanclerza. Uznał to za ogromną zniewagę i pogardę mu okazaną.
Zapewnia, że tak się poczuł obrażony, iż trzeba się obawiać z jego strony
w tym Królestwie wielkiego prześladowania nas i wszystkich kolegiów.
Łatwo to sobie wyobrażam. Jest to bowiem człowiek nieskory w takich
sprawach do samoopanowania, a po królu nikt nie ma większej władzy
i autorytetu. Mógłby naszym kolegiom ogromnie przeszkadzać, chociaż
dotychczas mieliśmy w nim wielkiego przyjaciela i sprzymierzeńca we
wszystkich naszych sprawach. Powiada, że poprzez zaangażowanie na
rzecz młodzieży, na której utrzymanie w czasie studiów łoży, pragnie
nie mniej niż my, szerzyć wiarę katolicką. Kiedy otrzymałem tamten list,
w tym samym dniu przedstawiłem całą tę sprawę Królewskiej Mości i to,
co Towarzystwo w tym względzie przedsięwzięło i jakiego prześladowania doznało z tego powodu ze strony niektórych wysoko postawionych
osobistości. Jego Królewska Mość odpowiedział, że nie dziwi się temu, iż
pan Kanclerz czuje się przez to obrażony, bo kieruje się pewnym ludzkim
uczuciem. Łatwo jednak ustąpi wobec racji rozumowych, jeśli zobaczy,
że młodzieniec trwa przy swoim zamiarze. Byłoby jednak dobrze dla jego
ułagodzenia, gdyby przysłać do niego tego chłopca, a jeśli okaże stałość
ducha, pozostawić mu swobodę wstąpienia do Towarzystwa. Niech więc
Wielebny Ojciec w swojej roztropności zastanowi się, co w tym przypadku
należałoby zrobić. Byłoby może dobrze posłać tego chłopca do najjaśniejszego Pana Kanclerza. Niech on sam od niego uzyska pozwolenie, byśmy
nie pobudzali przeciw sobie tego człowieka możnego i pamiętającego długo
krzywdę, jakiej według jego mniemania doznał. Pozostawiam to wszystko
roztropności Wielebnego Ojca.
Król jeszcze nie ustalił terminu udania się do Łotwy. Pierwszy bowiem
termin zmieniono z powodu przybycia tutaj polskich dygnitarzy z poselstwem od całego królestwa. Dzięki łasce Bożej pokój się utrwala, a zamki

2
3

Stanisław Żółkiewski, syn Stanisława, wojewody bełskiego, królewski sekretarz.
Jerzy Tyczyński z Tyczyna k. Rzeszowa, kanonik łęczycki i wileński, dyplomata królestwa Polskiego w kurii rzymskiej 1560-1585.
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poddają się królowi. Tu na Łotwie dziwnym sposobem szerzą się i wzmagają herezje. Między magnatami znajdzie się zaledwie kilku katolików.
O. Possewin przebywa w Moskwie. Myślę, że pisze do Wielebnego Ojca, bo
do Warszawy do Wielebnego Nuncjusza [Alberta Bolognettiego] posyłam
paczkę jego listów wraz z tym moim. Przesyłam Wielebnemu Ojcu tekst
listu tego sekretarza pana Kanclerza. Niech jakiś Polak przetłumaczy.
16 stycznia ojcowie z Jarosławia udali się na Węgry. Królewska Mość
kazał mi napisać do ojców, by jeden z nich, np. W.O. Wizytator [Jan Carminata] lub też o. Prowincjał, jak najprędzej wrócili z Węgier i by stawili
się przed jego Majestatem, gdziekolwiek by się znajdował. Chodzi o jego
kolegium w Siedmiogrodzie, o które się bardzo martwi, ponieważ nie widzi
żadnej troski o jego rozwój.
Jak najpokorniej polecam się modlitwom i wspomnieniu we mszy św.
Wielebnego Ojca.
Wilno, 14 lutego 1582 r.
Niegodny sługa Wielebnego Ojca, Piotr Skarga

W tym samym dniu 11 lutego Królewska Mość wyświadczył naszemu
kolegium nowe dobrodziejstwo, mianowicie powiększył przy owej zamianie gruntów, o której kiedy indziej szerzej pisałem [list 72], posiadłość
o pola leżące odłogiem po śmierci pewnego właściciela. Bardzo go [króla]
ucieszył dialog wystawiony przez naszych studentów 4 lutego z okazji
uroczystego dziękczynienia wszystkich stanów w katedrze za odzyskanie
pokoju. Król wtedy ofiarował sztandar, pod którym przez trzy lata dzięki
pomocy Bożej tak wielkie odnosił zwycięstwa, a następnie po modlitwie
pobożnie odmówionej przez jednego z naszych uczniów, który odgrywał
postać Zwycięstwa, złożył przed ołtarzem, a z rąk ucznia otrzymał miecz
przysłany przez Najwyższego Kapłana [Papieża]. Wywołało to wielki
smutek heretyków, szczególnie gdy zobaczyli, jak król podczas modlitwy
owego ucznia klęczy i zalewa się łzami. Ów obchód urozmaiciliśmy różnymi okrzykami, śpiewem i strojami chłopców. Np. postać Pokoju była
wspaniale ubrana. Bogu niech będzie chwała! Wtedy to heretycy zobaczyli,
jakie postępy uczynili młodzi w twórczości literackiej, w której ich nasi
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kształcą. Królewska Mość powiedział, że dotąd nie otrzymał od Wielebnego Ojca żadnego listu. Byłoby dobrze, jak sugerowałem poprzednio,
napisać do Jego Mości.
Powtórnie polecam się najpokorniej modlitwom i wspomnieniu we
mszy św. Wielebnemu Ojcu.
Wilno, 14 lutego 1582 r.
Wielebnego Ojca sługa niegodny,
Piotr Skarga
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List 12

D

o Najprzewielebniejszego w Chrystusie Ojca
Naszego, Klaudiusza Akwawiwy, Przełożonego Generalnego całego Towarzystwa Jezusowego
w Rzymie

Przewielebny w Chrystusie Ojcze, Pokój Chrystusa!
Na wiele moich listów napisanych w styczniu, lutym, marcu i kwietniu
otrzymałem niedawno tylko jeden od Wielebnego Ojca, chyba ostatni,
datowany na 14 marca, który dotarł do mnie 14 czerwca. Innych, o których
tam jest wzmianka, jeszcze nie otrzymałem, może się gdzieś zapodziały.
Myślę, że Wielebny Ojciec już wie, iż sprawa ze Stanisławem Nieświastowskim została pomyślnie zakończona, a owe zamieszania się uspokoiły.
Wiele razy rozmawiałem z Królewską Mością, który, jak widzę, za bardzo
jest do niego przywiązany, lecz rozum wziął górę w jego roztropnej duszy: kazał go oddalić i wykluczyć, po napisaniu także tu, w Rydze, dwóch
listów w tej sprawie. Piszą mi, że odszedł z Pułtuska pod koniec marca
lub z początkiem kwietnia, lecz dokąd się udał, dowiemy się później; nie
sądzę, że zbyt szybko się opamięta. Nie znam jeszcze zdania Waszej Wielebności na jego temat, bo list ów jeszcze do mnie nie dotarł. Cokolwiek
by jednak uczynił, cieszymy się z oswobodzenia od takiego szaleńca. List
Waszej Wielebności w tej sprawie skierowany do Królewskiej Mości poślę
jak najszybciej, chociaż nie jest już konieczny, jednak jako świadectwo
troski Wielebnego Ojca bardzo się przyda jego Majestatowi. Napisałem
Waszej Wielebności szerzej 20 kwietnia o tym, co się dzieje w Inflantach
i o planach Królewskiej Mości, w których zamierza przywrócić religię
katolicką wyrzuconą stąd przed 50 laty, a przede wszystkich postanowił
nas użyć do tego.
Co do reszty, pisałem często już do W.O. Prowincjała [Jana Pawła Campano], lecz dotychczas nie otrzymałem od niego odpowiedzi. Jak mogłem,
tak się opierałem, gdy Jego Królewska Mość zmuszał mnie do pozostania
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w Rydze, podczas gdy on sam stąd odszedł 2 maja. Nie miałem jednak
odwagi przekazać powierzonego mi kolegium komuś innemu na czas tak
długiej nieobecności. Kiedy jednak przybył W.O. Possewin i doradził mi,
bym bez skrupułów tu pozostał i dostosował się do woli Króla, nie chciałem
postąpić nierozważnie, choć na razie nie mogę być spokojny, dopóki nie
poznam wyraźnej woli moich przełożonych. Rządzą nami nie królowie,
lecz święte posłuszeństwo, któreśmy ślubowali. Wierzę, że owa siła do
działania dla chwały Chrystusa owocnie i z mocą ducha nie pochodzi od
innego sposobu rządzenia, jak tylko z naszych więzi i uporządkowanego
współdziałania. Nie znam języka niemieckiego, którego tu używają obok
łotewskiego. Nie jest to zresztą ten niemiecki, jakiego trochę się uczyłem
w młodości, lecz w Inflantach panuje język typowy dla tego terytorium,
którego nawet sami Niemcy nie rozumieją. Czasem mówię kazania po
łacinie, lecz bardzo niewielu je rozumie, ponieważ miasto jest prawie
barbarzyńskie i mało kto przychodzi. Nie trzeba jednak się zniechęcać.
Powoli, choć nie wszyscy, przychodzą na kazania niemieckie głoszone
przez o. Vinceriusa, którego mam przy sobie, ale wielu by przyszło, gdyby
kaznodzieja posiadał większe zdolności, szczególnie gdyby był wykształcony i znał kilka języków. Wiele razy pisałem o tym do W.O. Prowincjała.
Ja, Polak, troszczę się o garstkę tych, co często się spowiadają i przystępują
do Komunii. Królewska Mość jednak, zatrzymując mnie tutaj, jak sam mi
przy pożegnaniu dał do poznania, chciał, bym wspomagał Najjaśniejszego
i Wielebnego biskupa wileńskiego [Jerzego Radziwiłła], którego ustanowił
tymczasowo zarządcą Inflant, bym doradzał mu i podpowiadał dobre i konieczne działania na rzecz tego pierwszego zasiewu świętej religii, oraz bym
go wspierał w dobrym i nienagannym zarządzaniu, które uważał za bardzo
ważne. Niewiele mam do powiedzenia w tej funkcji, ponieważ nie brak
przy Przewielebnym innych, którzy to bardzo wiernie spełniają. Jednak,
czy to owocnie, czy bezowocnie mam tu przebywać, nie będę narzekał,
jeśli święte posłuszeństwo każe mi tu pozostać.
Królewska Mość postanowił założyć kolegium w Rydze. Zanim jednak
znajdzie się potrzebna fundacja, jego Majestat domaga się, by przebywali
tu trzej nasi kapłani, którzy muszą znać kilka języków: niemiecki, polski
i łotewski. W naszym Towarzystwie, jak wiem, nie ma żadnego Łotysza.
Litwini jednak łatwo nauczą się łotewskiego. Dla innych miast Inflant
jego Majestat wezwał z Prus i z Polski kapłanów, których umieszczono
w Dorpacie, Parnawie, Wendzie i Romburdze.
My mamy trudności z pomaganiem mieszkańcom Rygi, ponieważ
korzystając ze swobody, jaką się cieszą, ostro występują przeciw religii
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katolickiej. Jedyną po Bogu nadzieją są szkoły katolickie, jeśli je szybko
założymy. Świątynia św. Jakuba, którą otrzymaliśmy od Królewskiej
Mości, wymaga śpiewu i uroczystych obrzędów, bez których ludzi się nie
przyciągnie. A ponieważ jest to obce naszemu Instytutowi, a nam byłoby
nie na rękę, należałoby wprowadzić w tejże świątyni proboszcza, który
by zajmował się duszpasterstwem i administracją; konieczny byłby stały
wikariusz na wzór kościoła wileńskiego. Podobało się to też Królewskiej
Mości, gdy to zaproponowałem. O innych szczegółach piszę do W.O.
Prowincjała.
Polecam się najpokorniej świętym modlitwom i pamięci we mszach
świętych Wielebnego Ojca.
W Rydze w Inflantach, 17 marca 1582 r., niegodny sługa Wielebnego
Ojca,
Piotr Skarga SJ
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List 13

D

o Najprzewielebniejszego w Chrystusie Ojca
naszego, Klaudiusza Akwawiwy, Przełożonego
Generalnego Towarzystwa w Rzymie

Przewielebny w Chrystusie Ojcze! Pokój Chrystusa!
Kilkakrotnie już w listach do Wielebnego Ojca powiadamiałem, że
wybieram się na rozkaz Królewskiej Mości do Rygi na Łotwie. Do Rygi
przybyłem 15 marca, gdzie od trzech dni przebywał Król. Przybywszy do
miasta, tego samego dnia dowiedziałem się, że on w senacie wypowiedział się, iż jego postanowieniem i zamiarem jest, by przywrócono w tej
prowincji religię i prawdziwą cześć Boga, której wykorzenienie i wypędzenie spowodowało w całej Rzeczypospolitej łotewskiej upadek wolności
i bezpieczeństwa wszystkich, oraz by zaszczepiono wreszcie szczęśliwie
wiarę św. Kościoła Rzymskiego dla zbawienia dusz i ukazania w jasnym
świetle prawdy Bożej.
Wydano dekret o przywróceniu religii katolickiej za pełną zgodą wszystkich senatorów i, co dziwniejsze, nawet samych heretyków. Dlatego w samym dniu przybycia ogromnie tym się ucieszyłem. W następnych dniach
niektórzy senatorowie heretycy okazywali wielkie niezadowolenie z tego
dekretu, a ponieważ nie mogli cofnąć rzeczy dokonanej, po cichu podjudzali szlachtę łotewską i ryską, by prosiła o potwierdzenie przez Króla ich
heretyckiego wyznania. Powoływali się na pewne przywileje senatorów
heretyckich, które niegdyś za poręczeniem króla Augusta obejmowały
Łotwę, i dowodzili na ich podstawie, że zagwarantowano im pozostawanie
przy swoim wyznaniu.
Lecz Królewska Mość słusznie zaoponował i wykazał, że może się kierować swoim prawem w Inflantach, które po zajęciu przez Moskali podbił
zbrojnie bez ich dobrowolnego poddania się. Następnie że mieszkańcy Rygi,
uprzedzając wynik wojny i przewidując zwycięstwo Króla oraz odzyska-
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nie całych Inflant, rok wcześniej przysięgli na słowa Króla oraz poddali
się i oddali miasto i osiągnęli to, że przyjęto ich do konfederacji z Polską,
a nie zmuszano do opuszczenia herezji, bo Król na początku obchodził się
z nimi łagodnie. Jak zaś z nimi się porozumiał pobożny i religijny Władca,
to opowiem. Najpierw jednak opiszę krótko Rygę.
Jest to miasto, które zawsze uchodziło za stolicę Inflant. Było siedzibą
arcybiskupa. Miało katedrę z kurią arcybiskupią i kanoniczą. Jest tam
znaczny port, otwarty na morze (ocean) odległy od niego o milę. Szeroka
rzeka Dźwina wpływa tam do morza, a nad nią leży Połock, odbity zbrojnie
przez Króla, który jako zwycięzca ufundował tam nasze kolegium. Miasto
to jest ściśle połączone ze stolicą dzięki częstej i wygodnej komunikacji
rzecznej. Zostało tak silnie obwarowane, że Moskal nigdy nie odważył się
go atakować, chociaż miał w swoich rękach wszystko dookoła. Dotychczas
żaden z obywateli, prócz niektórych przybyszów z Niemiec, oficjalnie nie
występował jako katolik, bo wszyscy wyznają wiarę augsburską. Miasto
jest gęsto zaludnione i niemałe. Rządzi nim ponad 12 heretyków, prostaków
i nieuczonych, którzy nie odważają się zamienić z nami słowa, nawet zachęcani przez swoich współwyznawców. Chcieliśmy ich sprowokować do
dyskusji na temat zaproponowanych tez, ale sam Król nam to odradził.
Miasto ma trzy znaczniejsze świątynie: katedrę św. Maryi, do której
najczęściej przychodzą wierni; kościół parafialny św. Piotra i św. Jakuba,
najmniejszy, ale najstarszy ze wszystkich. W pobliżu niego znajduje się
klasztor sióstr cysterek św. Benedykta, w którym dotąd przez cały czas
herezji mieszkały trzy mniszki dziewice, staruszki. Samą swoją wiarą
katolicką i nieskazitelnością życia potępiały lekkomyślność i niestałość
obywateli całych Inflant. Tylko one, chociaż prześladowane, przechowały
ziarna pobożności katolickiej. Inne klasztory bernardynów i augustianów
zostały zburzone przez obywateli lub przeznaczone na użytek świecki. Do
pierwszych mieszkańców należeli Teutonowie, naród litewski, różniący się
od Litwinów pewnym dialektem, choć prawie tego samego języka, który
z teutońskim nie ma nic wspólnego. Ryga od Wilna odległa jest o 40 mil
naszych – germańskich; od Połocka 60, od Braniewa 73, od Gdańska 88.
Chcąc więc zaszczepić wiarę katolicką w tym mieście, a wyznał mi,
że to jest jedyny powód jego tu przybycia, Król, ujawniwszy innym to
postanowienie, zaproponował senatowi miasta oddanie katedry z jej posiadłościami i dochodami do niej należącymi w obrębie murów samej jego
[królewskiej] Mości w celu sprawowania katolickich nabożeństw. To żądanie ogromnie ich oburzyło. Zaczęto tu i ówdzie narzekać i skarżyć się
na Króla, tłumacząc, że w mieście nie ma już żadnego katolika, że niedo-
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puszczalne jest wydzieranie obywatelom głównej świątyni, w której przez
tyle lat sprawowali swoje obrzędy, i położonej w samym centrum miasta,
jedynej dla miasta pociechy; że żałują poddania się, bo jeśli się odda jakąś
świątynię katolikom, lud będzie się przez długi czas burzył. Kiedy jednak
Król obstawał przy swoim postanowieniu, a oni wypłakiwali swoje żale,
takie z ust Władcy usłyszeli słowa:
Rzeczą wprost niegodną i z naturalnym prawem sprzeczną jest, by to,
czego dla siebie pragną, odbierali i wydzierali innym. Chcą wolności dla
swojego wyznania, a katolikom jej odmawiają. Ludzie niegodziwi nie chcą
oddać cudzej własności, niesprawiedliwie zajętej. Nie wypada też, by święta
i katolicka wiara władców i królów kryła się po kątach i z uszczerbkiem
dla zbawienia wielu tkwiła w utajeniu, wykluczona z miasta, do którego
ze względu na tyle spraw do załatwienia zewsząd przybywają też katolicy,
oraz by nie udostępniono miejsca dla poddanych królewskich, którzy licznie
tu się gromadzą, gdzie by mogli chwalić Boga i troszczyć się o zbawienie duszy. Oni sami stają się wrogami własnych dusz, nie chcąc słuchać
nawet tego, co cały świat przyjmuje, a ich rodzice święcie przestrzegali.
Jeśli nadal będą robić trudności, to Król znajdzie sposób, by prawa swego
dochodzić i będzie to dla nich przykrzejsze, niż gdyby sami zgodzili się na
to, co słuszne. Tymi słowami zaniepokojeni, po długiej wymianie zdań za
pośrednictwem Wielmożnego pana Mikołaja Firleja (syna zatwardziałego
heretyka, kasztelana krakowskiego, i jedynego pośród braci bardzo pobożnego katolika, gorliwie troszczącego się z całym zapałem i roztropnością
o te sprawy Kościoła, ze względu na które został wezwany przez króla na
Łotwę), obywatele prosili króla, by Jego Królewska Mość przyjął raczej
kościół św. Jakuba. Jego Majestat kazał mnie o tym powiadomić i pytał,
co o tym sądzę.
Ja już wiele razy przyglądałem się wszystkim tym świątyniom i ich
otoczeniu i zawsze mnie ciągnęło do owego kościoła św. Jakuba, szczególnie dlatego, że mniej by to drażniło obywateli, a katolicy mieliby większą
wygodę i spokój. Chociaż bowiem owe dwie świątynie są większe, to jednak z wszystkich stron otoczone są domami mieszczan i nie dawałoby to
możliwości zamieszkania i zbudowania kolegium (jeśliby Pan zechciał je
tutaj mieć). Ponadto świątynia św. Jakuba posiada piękny teren na cmentarz,
ciągnący się aż do murów; na nim zaś stoją domy kapłanów, które teraz
zajęli ich ministrzy. Do tejże świątyni i jej terenu przylega ów, zrujnowany wprawdzie, klasztor zakonnic; po jego przyłączeniu można by zyskać
spokojne, zdrowe i pojemne miejsce na kolegium. Z tego względu daliśmy
znać Królewskiej Mości, by przystał na prośbę obywateli, by z powodu
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ich wielkiego rozgoryczenia nowa inicjatywa u samych początków nie
została zagrożona, pod warunkiem że przyznają Jego Królewskiej Mości
klasztor zakonnic, do którego obywatele rościli sobie prawo i nadużywali
ich niewielkiego kościoła, odprawiając nabożeństwa swego wyznania, i że
oddadzą go razem ze św. Jakubem. Gdy to zaproponowano obywatelom,
znów zaczęli się burzyć, bo podejrzewali, że w prośbie o klasztor chodzi
o szkoły i kolegium jezuitów. Ponownie zaczęli zasypywać Jego Królewską
Mość prośbami, by zadowolił się ,,świątynią św. Jakuba, a szkół jezuickich
i kolegium do miasta nie wprowadzał”.
Opowiadał mi potem Królewska Mość, że zaledwie wstrzymywał się
od śmiechu, gdy wyrażali obawę co do jezuitów i przepowiadali, że oni na
pewno zwiodą lud, a ich synów niewątpliwie przeciągną na stronę papistycznej religii. Na to ten dobry władca odpowiedział, że dla ich pożytku
życzy sobie, by prawdę katolicką nieśli im jezuici, głosiciele Chrystusa,
lecz ani nie ma ich tak wielu, ani tak łatwo nie dostaną kolegium, by mógł
cokolwiek pewnego obiecać. Szczęśliwi będą i oni, i ich przyszłe dzieci,
jeśli kiedykolwiek w ich mury wprowadzi się kolegium jezuickie. Jako
ostateczny termin ustalił Jego Królewska Mość 5 kwietnia (do tego bowiem czasu przeciągnęły się pertraktacje), w którym żądania królewskie,
z takim umiarkowaniem złagodzone, miały być spełnione. Obywatele,
wymógłszy jeszcze przedłużenie terminu, kiedy w tym dniu czekając na
ich odpowiedź, dobry król odwlekał swój obiad do godziny trzeciej po południu i powiedział, że nie będzie jadł, dopóki nie otrzyma odpowiedzi co
do kościoła. W końcu nazajutrz 6 kwietnia wcześnie rano ustąpili królowi
i w tym samym dniu oddali w posiadanie obie świątynie i klasztor. W samą
wigilię Niedzieli Palmowej Wielebny [biskup] Żmudzki [Melchior Giedrojć], którego specjalnie po to z sobą przyprowadził, oczyścił i poświęcił
kościół św. Jakuba. Na drugi dzień król ze wszystkimi katolikami przybył
tam i odprawiliśmy wszystkie obrzędy. W następnym dniu przywrócono
tamże kościół klasztorny, a biskup odprawił w nim mszę św. W Wielki
Piątek ministrzy wyprowadzili się z mieszkań przy św. Jakubie, a my,
kapłani katoliccy, zajęliśmy ich miejsce.
Cały ten święty okres Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy poświęciliśmy
odpowiednio i z pożytkiem na wniesienie światła w dotychczasowe
ciemności, by oświecić promieniami Bożej prawdy heretyckie miasto.
Wiele się do tego przyczynił wspaniały i w oczy wszystkich się rzucający
przykład królewskiej pobożności i pokornego oddania się Bogu i sprawom
boskim. Nam też samym na to patrzącym często łzy napływały do oczu ze
wzruszenia. Dwa razy na dzień wchodził do swego kościoła, idąc przez
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całe heretyckie miasto z zamku dość odległego od miasta w towarzystwie
wszystkich dostojników. Wiele godzin trwał, z uwagą śledząc owe
ceremonie i święte obrzędy, modląc się i czytając; do nikogo się w tym
czasie nie odzywając, zawsze z odkrytą głową. Odprowadził Najświętsze
Ciało do pięknie przybranego grobu i odwiedzał Je, wchodząc i wychodząc
ze świątyni, a klęcząc i modląc się publicznie przed ołtarzem, przyjął
pobożnie Komunię świętą pod jedną postacią. Adorował pokornie znak
krzyża św. w Wielki Piątek i dawał inne przykłady katolickiej pobożności
i pokory.
Za królem szedł jego wielki dwór, częściowo katolicki, gorliwiej niż
zwykle. Przez prawie trzy tygodnie nie dano nam odetchnąć od słuchania
spowiedzi, bo było nas tylko dwóch. Domagali się w swojej gorliwości, by
w czasie świąt trzy razy dziennie wygłaszać kazania. Zanim bowiem przybył
Król do świątyni, jedni, którzy nie rozumieli wcale lub słabo łaciny, pragnęli pokarmu słowa Bożego, z którego nie mogli korzystać równocześnie
ci, co prowadzili Króla i strzegli jego nietykalności, tak że w tym samym
czasie, kiedy o. Marcin [Laterna] miał kazanie po łacinie, ja musiałem ponownie przemawiać po polsku, gdy znaczniejsi i liczni słuchacze schodzili
się do innej części kościoła lub jakiegoś odpowiedniego miejsca w pobliżu.
Domagali się także kazania po obiedzie. Między dworzanami znajdowali się
wspaniali „łowcy dusz”, między nimi szczególnie Wielmożny Pan Mikołaj
Zebrzydowski, nasz lubelski fundator, ozdabiający cały dwór kwieciem
cnoty i męstwa. Przyprowadzał on do naszej sieci niektórych heretyków,
których pojednaliśmy z Kościołem, a zaniedbujących przystępowanie do
Sakramentów św. zachęcał do nich. Widać było jasno, ze cały dwór wyraża
nadzwyczajne przywiązanie do pobożności i nabożeństwa. Gdy obywatele
heretyccy patrzyli na te przykłady gorącej pobożności i obrzędy mszy św.
katolików, na szereg ministrantów, szacowne ceremonie, ozdobne ołtarze
i ubiory stojących przy nich duchownych, piękno śpiewów i częstość kazań, cześć oddawaną przez wiernych, wspaniałość liturgii i inne praktyki
pobożne katolików, usposobienie ich zaczynało się przełamywać i zaczęli
patrzeć na wiarę katolicką w lepszym świetle niż dotąd, kiedy mieli jej
obraz urobiony pod wpływem wielu oszczerstw rzucanych przez ich
ministrów.
Również o. Vincerius, którego wyprosiłem sobie od W.O. Prowincjała
na polecenie Króla na tę podróż, wezwany z Braniewa głosił kazania po
niemiecku. Chociaż rzesza Polaków z otoczenia Króla i żołnierzy tak
wypełniała świątynię, że brakowało miejsca dla Teutonów, czasem jednak
głoszono dla nich kazania w drugim kościele należącym do zakonnic, gdzie
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podczas pobytu Króla zaprowadziliśmy regularne kazanie teutońskie.
W dużej mierze dobroć Boża zdaje się dokonała tego, że ci gwałtownego
usposobienia ludzie, którzy grozili, że zaraz po odejściu Króla tych kapłanów Bożych wyrzucą i oddadzą w ręce przygodnych żeglarzy, by ich
potopić, teraz zaczęli ich w pewien sposób podziwiać, czcić i szanować.
Nie wątpimy, że w mieście jest wielu takich, których serca Bóg poruszył,
a trzyma ich z daleka tylko wstyd i lęk. Naród natomiast łotewski tłumnie
schodziłby się na nasze nabożeństwa, gdybyśmy mieli kogoś, kto znałby ich
język, tak jak znali go heretycy. Często powiadają, że w całych Inflantach
powszechna jest tęsknota za starą, jak mówią, wiarą; co więcej, chcieliby,
żeby szybko powróciła. Jeśli tylko przybędą pracownicy znający języki,
szczególnie niemiecki, łotewski i polski, Pan pobłogosławi temu świętemu
zasiewowi.
Gdyśmy szczęśliwie zakończyli świętowanie 18 tego miesiąca, udałem
się do Królewskiej Mości z zapytaniem, w jakim stanie widziałby obecnie
sprawy religii oraz z prośbą, bym mógł powrócić do Wilna. Przyprowadziłem z sobą z Wilna Jerzego Copiusa, kapłana świeckiego, zacnego i dość
dobrze wykształconego i doświadczonego w pracy w seminarium rzymskim z pochodzenia gdańszczanina, którego namawiałem do współpracy
z nami w rozkrzewianiu wiary katolickiej w Inflantach. Jego to, jako że był
Niemcem i znał język polski, poleciłem Królewskiej Mości, by pozostał
w Rydze jako proboszcz lub wikariusz, dopóki w pełni nie zorganizuje się
tu królewska fundacja. Inni kapłani z zewnątrz mogliby się do niego dołączyć, szczególnie ci, których Królewska Mość wezwał z Prus, którzy, jak
wieść niesie, posłani przez biskupa warmińskiego, uczniowie seminarium
owego biskupstwa, lada dzień tu przybędą. Lecz jego królewska Mość
odpowiedział, że pośle tych trzech przysłanych z Prus do innych miast
Inflant: do Dorpatu, Parnawy i Wendy. Chciałby zaś, by wraz z Jerzym
Copiusem rezydowało w Rydze trzech ojców z naszego Towarzystwa, dopóki nie założy się kolegium. Jego [Królewska] Mość bowiem nie inaczej
wyobraża sobie tam szybszy i obfitszy owoc dla dusz. Przeto koniecznie
trzeba będzie pozostawić tu o. Vinceriusa, dopóki inni posłani przez Wielebnego Ojca nie dojdą, o czym jego Majestat napisze do Wielebnego Ojca.
Ja wiem, że nie mam żadnej władzy ani składania obietnic co do naszych,
ani pozostawienia o. Vinceriusa, lecz W.O. Wiceprowincjał Filip Rektor
w Braniewie nakazał o. Vinceriusowi tutaj czasowo pozostanie, jeśli się to
okaże pożyteczne, dopóki od Wielebnego Ojca nie otrzyma odpowiedzi.
Ja uważam, że należy posłuchać świętej woli Królewskiej Mości, z którą
wiąże się wielka nadzieja postępu w upragnionym przez nas zbawieniu dusz.

134

Wybór listów Piotra Skargi

Jeśli przyśle się jakiegoś wymownego i wykształconego kaznodzieję oraz
kogoś innego, kto by znał język polski i niemiecki, a trzecim byłby kapłan
litewski, który z łatwością zrozumie Łotyszów, to byłoby to wystarczające
na razie dla tych „Indii”.
Już omawia się sprawę początków fundacji i dochodów, z których mogliby się utrzymać kapłani katoliccy, i dlatego Królewska Mość życzył sobie,
bym jeszcze nie odjeżdżał, ale razem z nim stąd odszedł pod koniec miesiąca, o czym Wielebnemu Ojcu potem napiszę. Królewska Mość postanowił
także erygować biskupstwo. Myślę, że na biskupa zostanie mianowany
W. ks. Solikowski. Wskutek tego Najprzewielebniejszy i Najjaśniejszy
[bp] wileński otrzyma urząd zastępcy Króla aż do zwołania sejmu, a z nim
pozostanie ks. Solikowski. Oni to utwierdzą ten nowy zasiew. Lecz o tym
potem. Pełne założenie biskupstw i kościołów nie dojdzie do skutku bez
dokładnego zlustrowania Łotwy, które się rozpoczęło, oraz bez posiedzenia
sejmu, który ma się zebrać we wrześniu.
Tymczasem polecam się najpokorniej modlitwom i ofierze [mszy św.]
Wielebnego Ojca. Ryga, 21 kwietnia 1582 r.
Wielebnego Ojca najniższy sługa,
Piotr Skarga
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List 14

D

o Przewielebnego w Chrystusie Ojca Naszego
Klaudiusza Akwawiwy, Przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego w Rzymie

Przewielebny w Chrystusie Ojcze! Pokój Chrystusa!
Dnia 4 lipca i 4 września napisałem do Waszej Ojcowskiej Wielebności.
Jeśli do tego coś trzeba dodać, to uczyni to W.O. Prokurator [Jakub Wujek].
Donosiłem Waszej Ojcowskiej Wielebności, że tu, w Krakowie, 22 lipca
pobożnie i święcie oddał ducha Panu o. Józef Fabronius, Włoch.
Nasza przyszła fundatorka [Anna Kormanicka] poleciła powiadomić
nas przed kilkoma dniami przez pewną uczciwą panią naszą dobrodziejkę
wracającą z Rusi, że nie tylko trwa przy swoim postanowieniu, ale też, że
po paru tygodniach przybędzie do Krakowa i dokona wszystkiego zgodnie z wolą Pana. Niczego bardziej nie pragnę, jak posiadania w Krakowie
domu profesów, odpowiednio do celu naszego Instytutu. Jeśli wcześniej
założy się dom probacji przy kościele św. Szczepana, to obawiam się, że
ani jeden, ani drugi nie będzie ugruntowany na solidnych podstawach.
Św. Szczepan bowiem boryka się z wieloma trudnościami, których powodem są parafianie i inni księża, ani nie mamy też dotąd królewskiej
zgody i dokumentu (Wielmożny Pan Kanclerz [Jan Zamojski] twierdzi,
że statuty Królestwa na to nie pozwalają), a i z kościołem św. Barbary
nie wiadomo, co się stanie. Nie znam dobrze planów w tej sprawie, nad
którymi Wasza Ojcowska Wielebność od dawna się zastanawia, ani W.O.
Prowincjał [Jan Paweł Campano] nie otrzymał wyjaśnienia. Będę czekał
na decyzję i polecenia Waszej Ojcowskiej Wielebności, byleby ta pani,
która chce zafundować dla domu probacji wieś przynoszącą dochód ok.
700 lub więcej florenów, okazała się stała w swoim postanowieniu. O tym
powie dokładniej o. Prokurator.
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Potrzebujemy tu pracowników, ponieważ trzeba zadbać o dwa kościoły,
a z każdym dniem coraz więcej ludzi przychodzi do spowiedzi. Potrzeba
szczególnie jakiegoś duszpasterza dla studentów i wykładowców Akademii, którzy coraz gorliwiej zaczynają garnąć się do Pana i do nas, a przy
kościele św. Barbary założyli Sodalicję Najśw. Bogarodzicy. Pisałem
o tym do W.O. Prowincjała, lecz on przebywa tak samo daleko od nas jak
Wasza Ojcowska Wielebność, szczególnie gdy jest w Dorpacie. Gdybyż
mógł nam pomóc!
Proszę też o pomoc dla Wilna. Niech Wasza Ojcowska Wielebność
pomyśli, ile szkody może przynieść brak własnego przełożonego w tamtejszym kolegium. Wśród naszych Polaków znajdzie się niejeden zdatny
do tego urzędu, lecz W.O. Prowincjał w sprawie kandydatów na przełożonych jest zbyt wymagający. Obcokrajowiec, nieznający języka, nie mógłby
z pewnością podołać wielkim trudnościom, z jakimi się tam spotkać można.
Mówię to z zatroskania o to kolegium, w którym spędziłem 11 lat.
Polecam się najpokorniej świętym modlitwom i pamięci we mszy św.
Waszej Ojcowskiej Wielebności.
Kraków, 17 września 1584 r.
Sługa niegodny, Piotr Skarga
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List 15

D

o Przewielebnego w Chrystusie Ojca Naszego
Klaudiusza Akwawiwy, Przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego, do rąk własnych
w Rzymie

Przewielebny w Chrystusie Ojcze, Pokój Chrystusa!
Otrzymałem od Waszej Ojcowskiej Wielebności list z lipca, który mnie
bardzo podniósł na duchu, zwłaszcza z tego tytułu, że Wasza Wielebność
podsunął W.O. Prowincjałowi naszemu [Pawłowi Campano] pomysł zwolnienia mnie z superiorstwa, bym mógł swobodniej oddawać się posłudze
słowa Bożego, pozostawiwszy „stoły”. Oby W.O. Prowincjał szybko to
wprowadził w czyn. Mocno nas obciąża zarządzanie wsią dla nowicjuszy.
O. Robert [Abircrombius] zrzucił na mnie całą odpowiedzialność, której
unieść nie podołam, choćbym się najbardziej starał, po pierwsze dlatego,
że jest dość odległa, po drugie, że wymaga całkowitego zaangażowania
się człowieka niczym innym nieskrępowanego. Ja wszelkimi sposobami
mu pomagam. Zadecydowałem, że na jakiś czas przekażemy tę wieś
komuś z nami blisko związanemu, czego zresztą życzył sobie sam W.O.
Prowincjał, mianowicie panu Mińskiemu, którego matka, wojewodzina
krakowska, znana z pobożności i szlachetnie urodzona, zawsze trzymała
się naszego kościoła, odkąd są tu nasi, ciągle się modląc. Obiecała ona
wraz z synem, że będzie na nowicjat łożyć 800 florenów, co zresztą już
zostało zrealizowane.
Nie brak jednak trudności. Pewien sąsiad, potężny i nieposkromiony,
o którym już Waszej Wielebności pisałem, wyrządza ogromne szkody
owemu majątkowi, używając przemocy wobec każdego, kto mu podpadnie.
Próbowaliśmy go ułagodzić prośbami, powoływaliśmy się na autorytet
królewski, na najjaśniejszego kardynała Bathorego, pokazując listy, lecz
znów wpadł w furię. Piszę do najjaśniejszego kardynała, by nam pomógł,
wysyłając jeszcze raz do niego list. Nie ma jednak nadziei na jakiś skutecz-
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ny środek poza drogą prawną i procesem. Byłoby zresztą dobrze, gdyby
udzielić o. Robertowi pozwolenia na wszczęcie procesu (jeśli W.O. Prowincjał nie ma takiej władzy, a przy tym nie można się do niego zwrócić
o poradę, ponieważ przebywa w Inflantach lub na terenie moskiewskim).
W przeciwnym przypadku chciwi i niezrównoważeni sąsiedzi wszystko
zagarną. Chodzi szczególnie o staw należący do owej wsi, którego używania
zabrania ten sąsiad, tak że ponosimy corocznie szkody na 100 florenów.
Chciałbym otrzymać pozwolenie Waszej Ojcowskiej Wielebności na to,
by tę wieś ze względu na takiego sąsiada i na odległość (mianowicie 8 mil)
bądź zamienić, bądź sprzedać, a kupić inną odpowiedniejszą. Tak obecnie
mi doradzają wszyscy nam życzliwi.
Jeśli Wasza Ojcowska Wielebność nie uważa, by przy św. Barbarze
mógł powstać dom profesów, to powinno się podjąć decyzję bądź opuszczenia tego kościoła św. Barbary, bądź jego zamiany na inny użytek dla
Towarzystwa. Nie możemy bowiem tu utrzymać się z innego tytułu, jak
tylko z samego ubóstwa. Posądzają nas, że utrzymujemy się z owej wsi
dla nowicjuszy, gdy tymczasem oni, sami ubodzy, przewyższają nas ubóstwem. Z powodu tego kościoła św. Barbary ściągnęliśmy na siebie wielką
nienawiść całego miasta i teraz w dużej mierze ją znosimy. Nie widzę
racji, dlaczego tak trudną i niebezpieczną pracę wzięliśmy na siebie, by
tę świątynię posiadać. Jeśli tam nie będzie domu profesów, to oczywiście
nie byłbym za staraniem się o jej zatrzymanie, skoro przy św. Szczepanie
są nasi nowicjusze. Pewne jest to, że ustały jałmużny, i jeśli na poważnie
i oficjalnie nie zaczniemy żebrać i nie będziemy się przedstawiać jako
żebrzący, nie będziemy mogli się tu utrzymać, chyba że znajdą się tu dodatkowo osoby wybitne i całkowicie oddane pracy.
Błagam, niech Wasza Ojcowska Wielebność wskaże, jak mam postąpić
wobec następującego zarządzenia W.O. Prowincjała: Przez cały ten czas,
gdy przebywam w Towarzystwie, ze wszystkich najniegodniejszy, miałem
zwyczaj przed udzieleniem Najśw. Sakramentu wygłaszania krótkiego,
a często króciutkiego kilkuminutowego kazanka. Zawsze czułem i dostrzegałem owoc tego, polegający na uświadomieniu sobie, czym jest ta
czynność, i niekiedy większy niż właściwych kazań. Uważałem zawsze,
że jest to najlepszy czas na zasiew, ponieważ kilka słów odpowiednio sformułowanych łatwiej i owocniej zapada w duszę. Tymczasem na ostatniej
wizytacji w maju W.O. Prowincjał tego mi zabronił, uzasadniając to przede
wszystkim tym, że inni tego nie czynią i że świadczyłoby to o mojej pysze.
Tak się tym przejąłem, że poczułem się zmuszony, za zgodą samego W.O.
Prowincjała, któremu przedstawiłem moje racje, powiadomić o tym Waszą
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Ojcowską Wielebność. Nigdy mi tego przełożeni nie zabraniali, wszyscy
wysoko cenili owoc tej praktyki. Co do mojej pychy, niech mnie osądzi
Pan. Jeśli sprawy tak dalej się potoczą, można się obawiać, że W. Ojciec
zabroni mi również głoszenia kazań. Jest wiele innych rzeczy, które inni
nasi czynią niezgodnie z talentami danymi im przez Pana, nigdy jednak
nie słyszałem o jakimś zakazie. Widziałem także w Rzymie podobne
przykłady i gdy byłem jeszcze kapłanem świeckim, zawsze to czyniłem
i znajduję to w dokumentach katechetycznych dotyczących sakramentów,
szczególnie gdy wiele osób przystępuje do Komunii. Niech Wasza Ojcowska Wielebność rozstrzygnie, zgodnie z tym, co uzna za przyczyniające
się do chwały Bożej.
W.O. Juliusz Mancinelli udał się do Wiednia po pieniądze, które mu przysłał brat. Wróci do Krakowa i postara się dla Węgier, jeśli będzie mógł, o jakiegoś kapłana mówiącego po niemiecku, bo tam go zaprasza W.O. Prowincjał.
Posiada jakieś drogie kamienie, nie wiem, jakiej wartości, które przywiózł
z sobą z Konstantynopola. Sprzedaje je, komu się da, raczej nie ku zbudowaniu, a raz wobec pewnego szlachetnego senatora królewskiego urządził
jakieś doświadczenie z trucizną. Roztropności Waszej Ojcowskiej Wielebności to zostawiam, itd. Tu w Krakowie prawie nie ma co robić, chciałbym
jednak go zatrzymać ze względu na jego świątobliwość i prośby wielu.
Istnieje jeszcze jedna trudność co do wspomnianej wsi [przeznaczonej
na utrzymanie] nowicjuszy. Pewien ksiądz kanonik wiślicki [Szymon
Dąbrowski] twierdzi i dowodzi, że od mieszkańców owej wsi należy mu
się dziesięcina, której jednak od około 30 lat nikt nie pobierał, także nasza
fundatorka. Gdy nasz W.O. Prowincjał nakazał nam odmówić pobierania,
pozwał poddanych przed sąd biskupi. Prosiłem biskupa, by zwolnił od niej
nowicjuszy. Powoływałem się na ich ubóstwo i na nasze przywileje. Lecz
widzę, że to nie pomaga. Sięgam do ostatecznego argumentu, żeby mieć
na względzie dobro poddanych, bo ten kanonik w ogóle nie troszczy się
o sprawowanie sakramentów w owej wsi, a ta parafia, do której wieś należy,
została przez heretyckich panów zlikwidowana i nie ma po niej śladu, lecz
nie uprosiłem nawet tego. Jeśli wyda wyrok przeciw poddanym, czy mamy
odwoływać się do wyższej instancji, szczególnie na mocy przywilejów?
Nowicjusze wiele stracą, jeżeli będzie się płacić tę dziesięcinę. Biskup,
gdyby chciał, mógłby nam pomóc, lecz jemu nasze sprawy są obojętne,
a ów nasz skryty przeciwnik ma u niego wielkie względy.
Posłałem 5 sierpnia do Moguncji świadectwa królewskiego Majestatu,
biskupa, kapitana, senatu krakowskiego przeciwko heretyckim paszkwilom
o naszych w Krakowie w związku z pewnymi okropnymi występkami,
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ukaranymi przez królewski Majestat w styczniu tego roku. Myślę, że
z Niemiec opisano to Waszej Ojcowskiej Wielebności dokładnie. W tej
sprawie pisał także do mnie W.O. Oliver i O. Rektor moguncki [Herman
Thyraeus], a najjaśniejszy i przewielebny Moguntyńczyk [Wolfgang von
Dalberg] listownie dopytywał się o to u królewskiego Majestatu. Włączyłem
te dokumenty do akt publicznych biskupa krakowskiego, by przypadkiem
nie zginęły i by także zawsze można było je tu ogłosić, gdyby Wasza Ojcowska Wielebność uznała to za stosowne.
Wasza Ojcowska Wielebność wie już, że przed dwoma prawie laty założone tu przy św. Barbarze Bractwo Miłosierdzia działa nadal, przynosząc
obfite owoce. Prosiłem o jego zatwierdzenie przez Papieża i o odpusty, jak
o to zabiega Wielebny Ksiądz Tomasz Treter. Jeśli to dzieło będzie potrzebować interwencji Waszej Ojcowskiej Wielebności, to proszę pokornie
o wsparcie. Jest to bowiem sprawa wielkiej wagi. Przyczynia się ono do
podejmowania dobrych czynów i działania na chwałę Bożą. Podobnie ma
się rzecz z kształtem i sposobem wykonania tabernakulum, o czym już
chyba powiedział Waszej Ojcowskiej Wielebności.
Świętym ofiarom [mszy] Waszej Ojcowskiej Wielebności pokornie się
polecam.
Kraków, 16 sierpnia 1586 r.
Waszej Ojcowskiej Wielebności sługa niegodny,
Piotr Skarga
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List 16

D

o Przewielebnego w Chrystusie Ojca naszego,
Klaudiusza Akwawiwy, Przełożonego Generalnego całego Towarzystwa Jezusowego. Do rąk
własnych w Rzymie

Przewielebny w Chrystusie Ojcze, Pokój Chrystusa!
Po zapowiedzi zawarcia małżeństwa naszego króla i w oczekiwaniu
tylko na dyspensę od najwyższej Stolicy od pokrewieństwa 1. stopnia na
poślubienie rodzonej siostry poprzedniej żony, a że zostanie udzielona, nikt
nie wątpi, moje sumienie i urząd, który sprawuję na dworze jego Majestatu
i piastuję na rozkaz Waszej Ojcowskiej Wielebności, domaga się, bym
podsunął Waszej Ojcowskiej Wielebności pewne propozycje dotyczące
tej sprawy w celu zasięgnięcia opinii i rady. Sam królewski Majestat dobrze wie, że tego rodzaju małżeństwu zawsze byłem przeciwny. Często
bowiem wyrażałem swój sprzeciw prywatnie na zamku, podawałem wiele
argumentów, także z pism świętych Ojców [Kościoła], prosząc, by nie
zabierał się do czegoś, co może przynieść szkodę zbawieniu jego duszy,
doczesnemu szczęściu i samemu królestwu. Przyjmował te uwagi spokojnie, a jako kontrargument podawał nie tylko zgodę Najwyższego Biskupa
Klemensa VIII, lecz także zachętę do takiego małżeństwa we własnoręcznie
napisanym przez niego liście. Ja wysuwałem tylko jedną podstawę mojego niezgadzania się, usiłując przekonać jego Majestat: Jest to przeciwne
sumieniu, gdy wbrew tak ważnemu tego rodzaju prawu obowiązującemu
ściśle w całym Kościele żąda się dyspensy bez bardzo ważnego powodu.
Tymczasem jego Majestat nie może podać żadnej przyczyny ani poważnej, ani wystarczającej, ani nawet miernej, poza uczuciem oraz upartą
i spętaną wolą. Za to istnieje wiele rzeczywiście prawdziwych i poważnych
racji, które każą takie małżeństwo ocenić negatywnie. Prócz obciążenia
sumienia, które po fakcie będzie trwało, zawarcie tego małżeństwa grozi
niepokojami w całym królestwie, osłabieniem powagi i powodzenia króla,
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lub, co nie daj Bóg, przewrotem. Nie ma nikogo w królestwie od wielkiego
do małego, komu by się takie zaślubiny podobały i nie wzbudzały zaniepokojenia. Jeśli niektórzy z wysoko postawionych wydają się na zewnątrz
przytakiwać, to w głębi duszy wszyscy to potępiają, a całą winę przerzucają
na kogoś innego, przede wszystkim na tego, na kim budują swoje kariery.
Wszyscy inni, cała szlachta i lud patrzą na to z przerażeniem. Bardzo łatwo
w tych okolicznościach może dojść do rozruchów z byle jakiego powodu.
Do tego dochodzi zgorszenie poprzez dawanie złego przykładu, który prowadzi do pogardy dla praw małżeństwa i zachęca ludzi do podobnego postępowania. W takim przypadku od zawierania małżeństwa z pogwałceniem
zabronionych stopni pokrewieństwa nie mógłby powstrzymać nikogo żaden
autorytet biskupów i można z łatwością przewidzieć, do czego to w końcu
doprowadzi, gdy ludzie będą mieli przed oczyma taki wzór do naśladowania. W ten sposób gniew Pański będzie się srożył nad całym królestwem.
Także heretycy będą mieli nową zachętę do lekceważenia i wyśmiewania
praw kościelnych i jeszcze większego oddalenia się od prawdy katolickiej.
Wreszcie, jeśli zdarzą się, Boże broń, jakieś klęski powszechne, wszystko
będzie przypisywane takiemu małżeństwu. Także i owa sława wzorowego
życia i opinia o królu, a szczególnie o jego pobożności i oddaniu Bogu
będzie narażona na uszczerbek i nadszarpnięta. Nie pójdzie za tym błogosławieństwo Pańskie, lecz zawsze będzie temu towarzyszyć obawa bądź
to bezpłodności, bądź defektów u dzieci, bądź niesnaski i niezgoda. Coś
takie przydarzyło się królowi Augustowi [Zygmuntowi], wujowi naszego
przy podobnych zaślubinach. Świeży ten przykład i zgubny jego skutek
wstrząsnął wszystkimi i wywołał wstręt. Lecz także jedyny i świątobliwy
syn królewski [Zygmunt] wpadnie w różne kłopoty.
Wydaje się, że sam Majestat zamyka sobie drogę do odzyskania
królestwa szwedzkiego, gdzie prawo bardzo ostro się odnosi do takich
małżeństw, a Szwedka [Anna], siostra króla, nadto heretyczka, zwykle to
prawo interpretuje i wprowadza w czyn. Takimi przesłankami się kierując,
nie przystaje na takie zaślubiny. Nie wypowiadam się publicznie, nic nie
mówię, choć wszyscy ode mnie tego oczekują. Nie zauważam, jak dotąd,
jakiegoś znaku niechęci ze strony króla, lecz gdy dojdzie sprawa do skutku
i wprowadzą królowę [Konstancję Austriaczkę], jakże ja, prawie uważany
za domownika na zamku, będę się jej kłaniał, mając takie zdanie o tym
małżeństwie? Gdy ona się o tym dowie, na pewno będzie mnie szykanować
i tak namawiać jego królewską Mość, by go skłonić do odsunięcia mnie
i zhańbienia. Jeszcze większe niebezpieczeństwo będzie grozić ze strony jej
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matki, która tu córkę przyprowadzi. A wszyscy wiedzą, że ona jest pierwszą
sprawczynią całego tego przedsięwzięcia. Ona bowiem przez wiele lat o to
małżeństwo zabiegała i je popierała różnymi sposobami, zarówno u papieża,
jak i u cesarza [Rudolfa II]. Za jej radą odmówiono królowi panny [Anny]
z Innsbrucka, a on sam zupełnie odwrócił się od Bawarki [Magdaleny],
a czyni to ze względu na owe stręczenia, jakich doświadczył przy pierwszej
córce. Jeśli ona przyjedzie do Polski, to wielką przeciw mnie wywoła burzę, bo o moim zdaniu na pewno ją powiadomiła ta, którą tu ku ogólnemu
zgorszeniu, a z małym poważaniem trzymają [Urszula Mayerin]. Co więc
mam czynić, niech Wasza Ojcowska Wielebność zarządzi w swojej mądrości i trosce o mnie, niegodnego syna, gotowego zupełnie do posłuszeństwa.
Ufam nadal Panu, że Jego dobroć zapobiegnie tym planom.
Niech Wszechmogący spojrzy na pobożność i dobre czyny króla, którymi się odznacza, i niech nie poddaje go w uzależnienie od tych pożądań
jego serca. Ja go naprawdę serdecznie miłuję i dlatego ośmielam się dla
jego szczęścia go krytykować, ze względu na jego zalety i miłość ku
naszemu Towarzystwu, które wszędzie popiera. Módlmy się gorąco za
niego! Proszę pokornie o modlitwy i błogosławieństwo Waszej Ojcowskiej
Wielebności.
Kraków, 14 sierpnia 1605 r.
Waszej Ojcowskiej Wielebności sługa niegodny
Piotr Skarga
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WSPÓŁCZESNA DZIAŁALNOŚĆ
ARCYBRACTWA MIŁOSIERDZIA
W KRAKOWIE

N

ajstarsza istniejąca do dziś organizacja charytatywna w Polsce – Arcybractwo Miłosierdzia pod wezwaniem Bogurodzicy Najświętszej
Marii Panny Bolesnej (pierwotnie Bractwo Miłosierdzia Bogarodzicy, od
XIX w. do r. 1960 Arcybractwo Miłosierdzia i Banku Pobożnego) zostało
założone w Krakowie przez ks. Piotra Skargę w 1584 r. Był to czas trudny
dla Kościoła katolickiego po reformacji. W duchu odnowy po Soborze
Trydenckim powstawały liczne bractwa religijne, wśród nich Bractwo
Miłosierdzia, które za cel postawiło sobie opiekę nad ubogimi wstydzącymi się żebrać. Księdzu Skardze chodziło o to, by dotrzeć do każdego
potrzebującego z pomocą duchową i finansową bez rozgłosu, by nie urazić
godności ludzkiej. Bractwo opiekowało się ubogimi, chorymi, rodzinami
wielodzietnymi, więźniami. Bractwo zostało podporządkowane władzy
biskupa krakowskiego.
Zarządzanie Bractwem należało do starszego i podstarszego oraz 2 pisarzy, pełniących także rolę kasjerów. Oprócz tego w Bractwie działała rada,
której zadaniem było podejmowanie decyzji w ważniejszych sprawach
i doradztwo. Opiekę duchową nad Bractwem sprawował ks. Skarga do
swej śmierci, a potem księża wybierani spośród jezuitów.
Pierwsze statuty Bractwa z lat 1584 i 1588 opracował sam Skarga,
uzyskując ich zatwierdzenie przez legata papieskiego Hipolita Aldobrandiniego w 1588 r. i papieża Grzegorza XIV w 1591 r. Bractwo uzyskało
również odpusty od papieża Leona XIII w 1888 roku. Za patronkę obrało
wówczas Matkę Boską Bolesną, święto patronalne obchodzono w każdy
piątek przed Niedzielą Palmową.
Prócz funduszy na jałmużny, w skład których wchodziły ofiary składane przez współbraci, pieniądze dobrowolnie składane przez sympatyków
oraz pieniądze kwestowane w czasie procesji brackich, posiadało również
Skrzynkę św. Mikołaja, przeznaczoną na fundusz posagowy. W 1587 r.
powołał ksiądz Skarga przy Bractwie Komorę Potrzebnych, czyli Bank
Pobożny, w którym można było uzyskać bezprocentową pożyczkę pod
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zastaw „klejnotowy” lub „sukienny”. Działalność Banku Pobożnego ustała
w 1953 r. Z biegiem czasu wiarygodność Bractwa spowodowała, że wiele
osób powierzało mu fundusze z przeznaczeniem na różne cele, którymi
Bractwo zarządzało. Były to zapisy na szpitale, na podrzutki i sieroty, na
rzemieślników, na stare sługi, na stypendia szkolne i zakup podręczników,
na więźniów i skazańców itp. Wśród darczyńców trzeba zwłaszcza wymienić wojewodę krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego z początku
XVII wieku (fundusz posagowy), natomiast w XIX wieku Anna i Ludwik
Helclowie zapisali Arcybractwu swą kamienicę (róg Rynku i ul. Sławkowskiej) z przeznaczeniem dochodów z niej na fundusz jałmużniany,
natomiast Walery Rzewuski zapisał dwie kamienice (ul. Floriańska 19
i Westerplatte 11), z przeznaczeniem dochodów na szkolenie głównie młodzieży rzemieślniczej, zwłaszcza fotografów. Siedzibą Arcybractwa Miłosierdzia od końca XVI wieku jest kamienica tzw. rezydencjonalna przy ul.
Siennej 5 (połączona z końcem XIX w. z kamienicą przy ul. Stolarskiej 3).
Arcybractwo od czasów ks. Skargi prowadziło fundusz kamieniczny, który
czerpał dochody z kamienic będących własnością Arcybractwa. Część
dochodów z pobieranych czynszów przeznaczano na remonty kamienic,
reszta obracana była na jałmużny.
Pod koniec okresu międzywojennego Arcybractwo Miłosierdzia wchłonęło Towarzystwo Tanich Mieszkań dla Robotników Katolików, wraz
z należącą do niego „Modrzejówką”, tj. willą należącą ongiś do Heleny
Modrzejewskiej i kolonią 10 domków robotniczych na przyległym terenie.
Arcybractwo zobowiązało się, że „przedmiotów darowizny używać będzie
zgodnie ze swym statutem i dotychczasową działalnością wyłącznie dla
celów spełniania uczynków miłosierdzia chrześcijańskiego, celem wspierania zamieszkałych w Krakowie i gminach podmiejskich ubogich i ich
rodzin, wdów, sierot itp.”.
Przed I wojną światową i w okresie międzywojennym Arcybractwo
prowadziło swą działalność charytatywną głównie w oparciu o dochody
z posiadanych kamienic oraz zakupywane akcje i obligacje. Po II wojnie
światowej podstawą działalności Arcybractwa stały się dochody z kamienic,
obok niewielkich ofiar i wpisowego od członków. Działalność Arcybractwa
Miłosierdzia i Banku Pobożnego, niezależnej kościelnej organizacji charytatywnej, była solą w oku władz komunistycznych. W 1960 r., w okresie
wzmożonej nagonki na Kościół i organizacje z nim związane, władze
wydały decyzję o likwidacji Arcybractwa; cały jego majątek przejął Skarb
Państwa. Od powyższej decyzji arcybiskup Eugeniusz Baziak wniósł odwołanie, jednak bezskutecznie. Na prośbę członków rozwiązanego stowa-
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rzyszenia kardynał Karol Wojtyła (członek Arcybractwa od 1960 r.) czynił
w 1971 r. starania o jego reaktywowanie, ale nie przyniosło to rezultatu.
Wznowienie działalności Arcybractwa możliwe się stało dopiero po
upadku komunizmu, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego. Dekretem z dnia 28 września
1989 r. kardynał Franciszek Macharski zatwierdził tymczasowy statut
odrodzonego Arcybractwa Miłosierdzia pod wezwaniem Bogurodzicy
Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w oparciu o postanowienia Soboru
Watykańskiego II i prawa kanonicznego o publicznych stowarzyszeniach
wiernych. W ślad za tym członkowie Arcybractwa przejęli protokolarnie
majątek zlikwidowanego przed 30 laty stowarzyszenia. W dniu 4 grudnia
1989 r. minister spraw wewnętrznych uznał decyzję władz państwowych
z 1960 r. o rozwiązaniu Arcybractwa za bezprawną; w tym samym miesiącu
członkowie stowarzyszenia na walnym zebraniu wybrali jego władze.
Arcybractwo wznowiło działalność charytatywną w oparciu o czynsze
z posiadanych kamienic i prowadziło ją bardzo owocnie. W uznaniu działalności charytatywnej otrzymało Arcybractwo od władz Krakowa tytuł
Filantropa Krakowa za rok 1999, wraz ze Srebrnym Berłem Królowej
Jadwigi.
Jednakże w tym samym czasie na działalności Arcybractwa pojawiły
się rysy: niekorzystnie zamieniono i sprzedano niektóre nieruchomości po
bardzo zaniżonych cenach, przy braku należytej kontroli ze strony brata
starszego. Kiedy przy tym zarząd Arcybractwa bez wyborów przedłużył
swą kadencję, arcybiskup krakowski kard. Franciszek Macharski, zgodnie z prawem kanonicznym, uznał kadencję dotychczasowego zarządu
za wygasłą i ustanowił w dniu 24 czerwca 2003 r. zarząd komisaryczny
Arcybractwa w osobie swego pełnomocnika, członkini Arcybractwa mec.
Krystyny Sieniawskiej. Część członków, z bratem starszym na czele, nie
pogodziła się z decyzją arcybiskupa. Nie dopuścili pełnomocnika kardynała
do zarządu Arcybractwem twierdząc, że jest to organizacja świecka.
Wiosną 1990 r. grupa członków Arcybractwa zarejestrowała je w sądzie w rejestrze stowarzyszeń, jak wyjaśniał brat starszy, w celu sprawnego załatwiania problemów prawno-organizacyjnych. Zapewniał przy
tym, że Arcybractwo jest i pozostanie organizacją kościelną. W 2003 r.,
w zmienionych okolicznościach głosił jednak co innego. Tezę tę on i jego
zwolennicy podtrzymywali w sądzie, który z urzędu wszczął postępowanie
o wykreślenie Arcybractwa z Krajowego Rejestru Sądowego, jako organizacji kościelnej, niepodlegającej prawu o stowarzyszeniach. Na skutek
ich uporu proces toczył się przez 6 lat i zakończył postanowieniem Sądu
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Okręgowego w Krakowie z dnia 30 maja 2008 r. o wykreśleniu Arcybractwa
z Krajowego Rejestru Sądowego. Sprzeciwiający się temu członkowie nieuznawanego przez Kościół zarządu Arcybractwa złożyli skargę kasacyjną
do Sądu Najwyższego, który jednak postanowieniem z 20 lutego 2009 r.
odmówił przyjęcia skargi do rozpoznania.
W dniu 27 marca 2009 r. nastąpiło protokolarne przekazanie majątku
Arcybractwa pełnomocnikowi arcybiskupa krakowskiego przez władający
nim dotychczas zarząd. W dniu 8 maja 2009 r. arcybiskup krakowski kard.
Stanisław Dziwisz nadał Arcybractwu nowy statut. Uznający zwierzchność
Kościoła członkowie Arcybractwa wybrali nowy zarząd z bratem starszym
na czele oraz Radę Arcybractwa.
W latach 2003-2009 główną działalność charytatywną prowadził nieuznający zwierzchności kościelnej zarząd Arcybractwa, ale wierni Kościołowi członkowie Arcybractwa, pod przewodnictwem mec. Sieniawskiej,
prowadzili także na mniejszą skalę działalność charytatywną, w oparciu
o czynsz od Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Tischnera, mieszczącej
się w kamienicy Rzewuskiego przy ul. Westerplatte 11. Po przejęciu mienia
Arcybractwa w 2009 r. niezwłocznie wznowili działalność charytatywną,
zawieszoną rok wcześniej przez dotychczasowy zarząd.
Polega ona na udzielaniu zapomóg osobom ubogim w formie stałej lub
doraźnej, bardzo często na pokrycie czynszów, opłaty za media, opał, leki
itp. Szczególną troską Arcybractwo obejmuje rodziny wielodzietne, matki
z małymi dziećmi opuszczone przez mężów, osoby starsze, niepełnosprawne i chore, zwłaszcza na nowotwory, w mniejszym stopniu bezrobotnych
i bezdomnych, którymi bardziej zajmuje się Towarzystwo Pomocy im.
Brata Alberta, dotowane przez Arcybractwo comiesięczną kwotą 5000 zł.
W okresie od początku roku do 31 lipca 2011 r. Arcybractwo udzieliło
wsparcia doraźnie 682 osobom, w przeciętnej wysokości ok. 600 zł, od
kilkudziesięciu złotych za zaległe rachunki domowe do kilkunastu tysięcy
dla ofiar klęsk żywiołowych czy na urządzenia rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych. 120 podopiecznym wypłaca Arcybractwo stałe zapomogi
miesięczne lub kwartalne w przeciętnej wysokości 425 zł.
Większe zapomogi udzielane są osobom poszkodowanym przez klęski
żywiołowe, katastrofy, przypadki losowe, wymagającym leczenia i rehabilitacji. W 8 przypadkach losowych (powódź, zalanie mieszkań, pożar)
pomoc poszkodowanym wyniosła od 3 do 18 tys. zł. Poza tym Arcybractwo
sfinansowało całkowicie lub dofinansowało zakup 2 wózków inwalidzkich,
materaca antyodleżynowego, protezy nogi, gorsetu ortopedycznego, okularów, rajstop leczniczych itp. Sumą ponad 17 tys. zł dofinansowano instala-
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cję windy do mieszkania i urządzeń sanitarnych dla chorego na porażenie
mózgowe. Dofinansowano również leczenie chorych dzieci, w jednym
przypadku leczenie wady serca w Niemczech na sumę 3 tys. zł. Zgodnie ze
statutem pokrywano leczenie dzieci z Krakowa i archidiecezji krakowskiej,
ale w sporadycznych przypadkach wspomagano leczenie dzieci z innych
stron Polski. Dofinansowano także operacje lecznicze 2 osób dorosłych
na sumy 6 i 10 tys. zł. Arcybractwo wspomogło też Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej sumą
12 tys. zł na leczenie i rehabilitację ubogich pacjentów.
Dziesięciorgu dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin Arcybractwo wypłaca po 300 zł miesięcznych stypendiów w ramach programu „Skrzydła”,
w tym młodzieży z ośrodka Stowarzyszenia „U Siemachy”. Arcybractwo
funduje też nagrody dla dzieci z tego ośrodka. Dwukrotnie wspomogło
Arcybractwo znacznymi sumami edukację dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami przez fundację „Szkoła bez Barier”. Dwukrotnie
Arcybractwo dofinansowało koszty remontu i eksploatacji Katolickiego
Gimnazjum św. Stanisława w Brzesku. Dofinansowało także znaczną
sumą spotkania uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie
z młodzieżą innych państw. Dofinansowało spotkania z okazji świąt
Bożego Narodzenia i Wielkanocy, organizowane przez Krakowską Radę
Niepełnosprawnych. Dwukrotnie dofinansowało zakup paczek dla dzieci
z rodzin wielodzietnych, organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół
im. Brata Alberta w Krakowie.
Arcybractwo dotuje obiady dla ubogich i dla szkół, pokrywa też w pełni
koszty utrzymania kuchni dla ubogich przy ul. Dietla, administrowanej
przez „Caritas”, a prowadzonej przez ss. albertynki. Na ten cel i na pomoc
doraźną dla ubogich Arcybractwo dofinansowuje „Caritas” Archidiecezji
Krakowskiej comiesięcznymi dotacjami w wysokości 25 tys. zł. Dofinansowuje również Hospicjum im. św. Łazarza comiesięczną dotacją 1000 zł. Od
2008 r. Arcybractwo pomaga Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty budować
dom dla głęboko upośledzonych umysłowo w Podgórkach Tynieckich, przeznaczając na ten cel znaczną sumę pieniędzy. Arcybractwo dofinansowało
zakup materaców i środków opatrunkowych w Domu Pomocy Społecznej
im. Helclów i tapczanów w Domu Samotnej Matki.
W sezonie letnim Arcybractwo finansuje wyjazdy lecznicze i rehabilitacyjne oraz wakacje dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin organizowane
przez krakowskie parafie, organizacje katolickie, fundacje i stowarzyszenia
osób niepełnosprawnych oraz inne instytucje. Można tu wymienić „Caritas”
Archidiecezji Krakowskiej, parafię oo. Benedyktynów w Tyńcu, świetli-
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cę dla dzieci ze środowisk patologicznych i zagrożonych „Kłapouszek”
przy parafii Księży Pijarów na osiedlu Ugorek, Ośrodek Wychowawczy
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, Spółdzielnię Inwalidów „Hutnik”,
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „Familia”, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kamyczki” – Przystanek Betlejem, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Pomocy Dzieciom
i Młodzieży o Niepełnej Sprawności Ruchowej „Pomocna Dłoń” i Koło
Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Równi sobie”, Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” przy Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Arkadia”, Polskie Towarzystwo
Walki z Kalectwem, wspólnotę osób niepełnosprawnych „Hepusie” przy
parafii św. Maksymiliana Kolbego i Krakowskie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Upośledzeniem Umysłowym „Dajmy szansę”, Stowarzyszenie
na rzecz Dzieci ze Schorzeniami Neurologicznymi „Chmurka”, Małopolskie Stowarzyszenie Sportowe „Sprawni Razem”, Regionalną Fundację
Pomocy Niewidomym, pełnomocnika prezydenta m. Krakowa dla osób
niepełnosprawnych z grupy wsparcia przy Dzielnicy XVIII w Krakowie,
„Saltrom” – Salezjański Ruch Troski o Młodzież.
Jako organizacja kościelna Arcybractwo wsparło sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”,
dofinansowało zakup organów do kościoła Sióstr Dominikanek w Krakowie
i budowę domu zakonnego sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w Niegowici. Arcybractwo wspomaga też fundację „Panteon Narodowy” przy
kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie comiesięczną
sumą 5 tys. zł. Dofinansowało znacznymi sumami wydawnictwa i 2 spotkania Konfraterni Poetów z bezdomnymi.
Tylko w roku 2011 r. do końca lipca na pomoc osobom indywidualnym
i organizacjom przeznaczono kwotę 1 150 000 zł.
Arcybractwo wspomaga instytucje naukowe, oświatowe i kulturalne,
wynajmując im pomieszczenia z obniżonym czynszem: teatrowi KTO
oraz szkole i przedszkolu „Caritas” Marii Montessori na Modrzejówce,
księgarni muzycznej „Kurant” w Rynku, Wyższej Szkole Europejskiej
im. ks. Tischnera. Szkoła ta mieści się w budynku przy ul. Westerplatte,
który darczyńca Walery Rzewuski przeznaczył na cele szkolne. Istotnie,
przed wojną i długi czas po wojnie mieściły się tam szkoły, ale po
likwidacji Arcybractwa w 1960 r. władze komunistyczne oddały budynek
w użytkowanie konsulatowi generalnemu ZSRR, później Federacji
Rosyjskiej.
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Lokatorem kamienicy rezydencjonalnej Arcybractwa przy ul. Siennej 5 w Krakowie jest Klub Inteligencji Katolickiej – prężny ośrodek
upowszechniania kultury. Klub dysponuje tam salą posiedzeń, biurem
i salą prób Akademickiego Chóru „Organum”. Arcybractwo łączy przyjazna współpraca z Klubem, zajmującym lokale w omawianym domu od
lat 60. XX wieku. Przed reaktywowaniem Arcybractwa krakowski Klub
Inteligencji Katolickiej organizował rozmaite spotkania w Sali Portretowej – jednym z najpiękniejszych świeckich pomieszczeń w Krakowie, na
I piętrze kamienicy przy ul. Siennej 5, należącej do Arcybractwa od końca
XVI wieku. W sali tej na ścianach, w ozdobnej boazerii w stylu rokoko,
umieszczone są w złoconych ramach portrety biskupów, działaczy i dobrodziejów Arcybractwa, pochodzące z okresu od XVII do XIX wieku,
z ks. Skargą na czele. Umieszczone są tam również 3 obrazy o charakterze
religijnym: Matka Boża Bolesna – patronka Arcybractwa, św. Mikołaj
– patron funduszu posagowego; wskrzeszenie Łazarza – patrona Bractwa
Betanii św. Łazarza, założonego przez ks. Skargę w 1592 r. do opieki nad
kalekami i chorymi.
Na plafonie znany malarz Kazimierz Pochwalski w roku 1884, w trzechsetną rocznicę powstania Arcybractwa, namalował obraz przedstawiający
w symboliczny sposób spotkanie księdza Piotra Skargi z ubogą Magdaleną stolarką, które dało mu asumpt do założenia bractwa charytatywnego.
Obraz ten otoczony jest mniejszymi malowidłami, w sposób symboliczny
przedstawiającymi chrześcijańskie uczynki miłosierdzia. Obecnie sala ta
służy Arcybractwu jako miejsce posiedzeń, ale w razie potrzeby może być
również wykorzystywana przez Klub Inteligencji Katolickiej.
Drugie tak cenne pomieszczenie to Sala Klejnotowa na parterze budynku, czyli skarbiec, w którym Bank Pobożny przechowywał zastawione
klejnoty, złoto i srebro. Ściany tego pomieszczenia wypełnione są 16 szafkami, na których umieścił malowidła znany malarz Aleksander Trycjusz
z końcem XVII wieku. On także umieścił malowidła na sklepieniu tej
sali. Badania konserwatorskie wykazały, że cenne malowidła znajdują się
także na suficie innej sali na parterze budynku. Arcybractwo przewiduje
tzw. ścieżkę dydaktyczną w kamienicy rezydencjonalnej, ale musi to być
poprzedzone gruntownym remontem, na który Arcybractwo nie ma dostatecznych środków własnych i liczy na dotacje ze Społecznego Komitetu
Odnowy Zabytków Krakowa.
Wbrew rozpowszechnianym opiniom Arcybractwo Miłosierdzia nie
dysponuje siedemnastoma dochodowymi kamienicami. Działalność swoją
opiera na dochodach z lokali użytkowych w trzech wymienionych wcześniej
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kamienicach: helclowskiej na rogu Rynku i ul. Sławkowskiej oraz Walerego
Rzewuskiego przy ulicach: Floriańskiej i Westerplatte. Kamienica przy
ul. Krzywej, pozbawiona lokali sklepowych, z trudem zarabia na siebie.
Równocześnie Arcybractwo ponosi straty z tytułu posiadania bardzo zniszczonego kompleksu zabytkowych kamienic przy ul. Siennej i Stolarskiej
oraz „Modrzejówki”: willi Modrzejewskiej i przyległej do niej kolonii 10
domków robotniczych, jedynego takiego zabytku w Europie, także bardzo
zdewastowanego i zagrzybionego.
W czerwcu 2011 r. Rada Arcybractwa podjęła uchwałę o włączeniu się
Arcybractwa do starań o beatyfikację swego Założyciela. Właściwym podmiotem w tej sprawie byłby zakon jezuitów. Stanowiłoby to jedną z form
uczczenia 400. rocznicy śmierci ks. Piotra Skargi w 2012 r.
Arcybractwo planuje również m.in. wydanie drukiem inwentarza zespołu
archiwalnego akt własnych, przechowywanego w Archiwum Państwowym
w Krakowie, oraz wydanie drukiem źródeł historycznych do dziejów
Arcybractwa. Wkładem Arcybractwa do jubileuszu Skargowskiego jest
także niniejszy artykuł, opracowany przez aktualnego brata starszego Arcybractwa Miłosierdzia pod wezwaniem Bogurodzicy Najświętszej Maryi
Panny Bolesnej.
Aleksander Litewka

IKONOGRAFIA
SKARGOWSKA

I

konografia Piotra Skargi to temat, w którym od pierwszego spojrzenia
nań wyróżnia się jedno dzieło. Obrazowanie i wyobrażenia tego Złotoustego Kaznodziei można z grubsza podzielić na te, które powstały przed
i po Matejce. Jego „Kazanie Skargi” to temat na całą rozprawę, płótno
okrzyknięte w XIX wieku arcydziełem, na miarę obrazów Velázqueza,
wpłynęło na wyobraźnię kolejnych pokoleń, całkowicie ją zawłaszczając.
Wcześniejsze wizerunki, z pewnością bliższe prawdzie o wyglądzie Skargi,
wydają nam się, z winy krakowskiego mistrza malarstwa historycznego,
nieautentyczne. A przecież w dużej mierze jest odwrotnie1.
Zaskakiwać może fakt, że temat obecności Skargi w sztukach plastycznych od stulecia nie został przez nikogo opracowany. Nigdy też nie
wystąpił jako samodzielny temat badawczy, zawsze jedynie jako dodatek
do opracowań mówiących o dziele i znaczeniu tej postaci. Z jednej strony stało się tak przez szczupłość zasobów ikonograficznych zakonnika
niewyniesionego dotąd na ołtarze, z drugiej zaś nie zawsze jego postawy
i zakonny stan budziły zainteresowanie.
Pierwsze notatki dotyczące obrazowania Skargi spotykamy u Dzieduszyckiego, na marginesie dzieła poświęconego jego osobie i czasom2. Wymienia on kilka grafik i obrazów dedykowanych Pawęskiemu, wyciągając
najczęściej poprawne wnioski odnoszące się do prawdziwości wizerunku
i wartości poszczególnych przedstawień. Wzmiankuje też obiekty obecnie
nieistniejące, przechowując pamięć o ich kształcie. Kolejne pochodzące
z tego stulecia pozycje będą dotyczyć właściwie bez wyjątku płótna
Matejki, koncentrując się w zasadzie wyłącznie na nim, mimo że wracał
on do tematu Piotra Skargi kilkakrotnie w swojej twórczości. Uwagi na
temat „Kazania Skargi” znajdą się w opracowaniach stricte biograficznych,
jak pisarskie dokonania Gorzkowskiego3, ale i bardziej krytycznych, jak
1

Ten ledwie dotknięty przez autora temat, jakim jest ikonografia Piotra Skargi, zostanie
przez niego rozwinięty w osobnej publikacji jeszcze w roku 2012.
2
Maurycy Dzieduszycki, Piotr Skarga i jego wiek, t. 2, Kraków 1869.
3
Marian Gorzkowski, O artystycznych czynnościach Jana Matejki, Kraków 1882; Marian Gorzkowski, Jan Matejko. Epoka od r. 1861 do końca życia artysty z dziennika
prowadzonego w ciągu lat siedemnastu, red. Kazimierz Nowacki, Ignacy Trybowski,
Kraków 1993; Marian Gorzkowski, Wskazówki do dawniejszego obrazu Jana Matejki
„Kazanie Skargi”, Kraków 1884.
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książki Tarnowskiego, Witkiewicza i innych4. Zainteresowanie Matejką,
a w tym i jego dziełem dla nas najważniejszym, nie będzie się ograniczać
do wieku XIX i początków kolejnego. Również współczesna krytyka
i historia sztuki podejmowała ten temat wielokrotnie; dość wspomnieć
Porębskiego, Boguckiego, Starzyńskiego, Szypowską, Poprzęcką czy
Okonia5.
Ważna fala zainteresowania Piotrem Skargą datuje się na rok 1912,
jubileusz trzech wieków mijających od jego śmierci. W obliczu nadziei na
odrodzenie państwa szczególnie na terenie Galicji widoczna była fascynacja jego osobą i dziełem. Rok ten przynosi nam również w dziedzinie
ikonografii Skargi wiele tekstów, z których najważniejszy dla nas jest
fragment książki Sygańskiego6. Bazuje on na Dzieduszyckim, dokładając
jednak szereg istotnych spostrzeżeń i opisanych artefaktów, podobnie jak
kilku innych wykorzystanych w niniejszej pracy autorów7. Uzupełniający
staje się tekst Schrödera, który dokłada do stanu wiedzy informacje o kilku
nowszych dziełach8.
Poszczególne dzieła, zwłaszcza te powstałe w II połowie XIX wieku
i w wieku XX, mają niekiedy swoje ujęcia w literaturze naukowej i publikacjach prasowych. Szczególnie ważna na tym polu staje się monografia
Tomasza Oskara Sosnowskiego, pióra Lameńskiego9, tudzież inne teksty, o różnym poziomie merytorycznym i stopniu wnikliwości10. Grafiki
4

Stanisław Tarnowski, Matejko, Kraków 1897; Stanisław Witkiewicz, Jan Matejko,
Kraków 1903.
5
Mieczysław Porębski, Jana Matejki Kazanie Skargi, Warszawa 1953; Janusz Bogucki,
Matejko, Warszawa 1956; Juliusz Starzyński, Jan Matejko, Warszawa 1962; Maria
Szypowska, Jan Matejko wszystkim znany, Warszawa 1988; Henryk Marek Słoczyński, Matejko, Wrocław 2000; Maria Poprzęcka, Kochankowie z masakrą w tle i inne
eseje o malarstwie historycznym, Warszawa 2004; Waldemar Okoń, Jan Matejko,
Wrocław 2002.
6
Jan Sygański, Działalność Ks. Piotra Skargi T. J. na tle jego listów 1566-1610, Kraków
1912.
7
Helena Rzepecka, Objaśnienia do przezroczy p.t. Ksiądz Piotr Skarga i jego czasy, Poznań
1912; Tadeusz Jaroszyński, Jan Matejko. Kazanie Skargi, Warszawa 1913.
8
Artur Schröder, Piotr Skarga w malarstwie (szkic pobieżny), „Kronika Powszechna”
1912, nr 37-38, s. 176-181 (rozbudowany w niektórych szczegółach przedruk w:
„Gazeta Lwowska” 1918, nr 104, 105, s. 4-5).
9
Lechosław Lameński, Tomasz Oskar Sosnowski 1810-1886. Rzeźbiarz polski w Rzymie,
Lublin 1997.
10
Władysław Łuszczkiewicz, Nowy obraz sufitowy w sali Arcybractwa Miłosierdzia,
„Czas” 1884, nr 297; Józef Smoliński, Portret Skargi w Lublinie, „Tygodnik Illustrowany” 1912, nr 39; Zbigniew Kos, Pomniki w parkach i ogrodach Krakowa, „Rocznik
Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” r. XLV / 2000; Monika Branicka,
Gniot na słupie, „Art & Business” 2001, nr 9; Stanisław Groń, Adoracja Chrystusa
przez stany Narodu polskiego, „Źródło” 2003, nr z dnia 30 III; Marta Piszczatowska,
Pochód na Wawel, „Spotkania z Zabytkami” 2008, nr 8, s. 38n.
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z wizerunkami Skargi w większości zostały zawarte w Katalogu Portretów
ze zbiorów Biblioteki Narodowej11.
Poniższy szkic tematu został przez autora podzielony na części, odpowiadające kolejnym rodzajom sztuk plastycznych. Jako pierwsze zostało omówione malarstwo, wraz z mozaiką, następnie grafika, a na końcu rzeźba (popiersia oraz postaci pełne) i płaskorzeźba. W tej ostatniej zaś znalazły się
sgraffita i medale. W poszczególnych częściach autor starał się zachować porządek chronologiczny, zakłócony niekiedy poprzez konieczne do wskazania
powiązania stylistyczne i nawiązania do wcześniej powstałych dzieł12.

Malarstwo
W siedzibie Arcybractwa Miłosierdzia, założonego przez Piotra Skargę
w 1584 roku, przy ul. Siennej w Krakowie, znajdują się trzy malarskie
wizerunki jego pomysłodawcy. Dwa olejne obrazy, które stały się zaczątkiem wielu redakcji graficznych, upowszechniających wygląd Skargi przed
namalowaniem w 1864 roku „Kazania Skargi” przez Matejkę (który zresztą
w pewnej mierze oparł się na tych portretach) oraz omówiony w dalszej
części tekstu plafon z freskiem Pochwalskiego.
Pierwszym obrazem jest portret Skargi ukazujący go w postawie modlitewnej, przed krucyfiksem i stołem, z księgami i przyborami pisarskimi.
Prawdopodobnie jest to najstarsze malarskie przedstawienie zakonnika,
pochodzące z I połowy XVII wieku. Akcentuje jego pobożność i dzieło
intelektualne, pisarskie. Ciemne, brunatne tło wyodrębnia sylwetkę Skargi,
ubranego w czarny płaszcz i habit, wydobywa jednocześnie kontrasty okolonej falującymi, długimi, siwymi włosami twarzy i złożone na piersiach
dłonie. Oblicze kaznodziei jest zamyślone, ale pogodne. Wyraziste oczy
głęboko osadzone pod masywnymi brwiami patrzą w nieskończoność.
Mimiczne zmarszczki na czole i policzkach, w połączeniu ze skromnym,
elegancko przyciętym zarostem, tworzą obraz osoby dojrzałej, doświadczonej, ale pełnej żywotności. Portret ma wymiary 113 x 87 cm. W górnej
11

Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających, tom 4 (P-S), red.
Hanna Widacka, Warszawa 1994. W dalszej części tekstu zapisywany jako [KPOP].
W mniejszej części grafiki zostały zawarte w: Spis rycin przedstawiających portrety
przeważnie polskich osobistości w zbiorze Emeryka Hrabiego Hutten-Czapskiego
w Krakowie, Kraków 1901. W dalszej części tekstu zapisywany jako [SR].
12
Winien jestem w tym miejscu wielkie podziękowania dla o. Ludwika Grzebienia SJ
za udostępnienie mi fragmentu swoich zbiorów ikonograficznych poświęconych
Piotrowi Skardze.
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części, po lewej, znajduje się napis: VIXIT ANNOS 76 [Przeżył lat 76].
Na pasie przy dolnej krawędzi płótna z kolei znajduje się podpis: PIOTR
SKARGA PAWĘZKI ZGRO. IEZU. ZAŁOŻYCIEL ARCYBRAC. 1584. R. 1612.
R. UMARŁ13.

Portret z siedziby Arcybractwa Miłosierdzia w Krakowie przy
ul. Siennej.

Kopią tego portretu jest obraz drugi, różniący się szczegółami, znacznie
bardziej wygładzonymi, zaostrzoną perspektywą krucyfiksu oraz elementami znajdującymi się na jaśniejszym tle. Za Skargą znajdują się dwie
gładkie kolumny, na lewej napis: KSIĄDZ / PIOTR / SKARGA / PAWĘSKI
/ ZAŁOŻYCIEL / BRACTWA / MIŁOSIERDZIA / I / BANKU / POBOŻNEGO /
W KRAKOWIE / 1584 R. Nieco niżej, już na cokole bazy kolumny: VIXIT /
AN 76 [Przeżył lat 76]14.

13

J. Sygański, Działalność..., s. 117; wzn. A. Schröder, Piotr Skarga w malarstwie...,
s. 179.
14
M. Dzieduszycki, Piotr Skarga..., s. 575.
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Portret z siedziby Arcybractwa
Miłosierdzia w Krakowie przy
ul. Siennej.

W związku z powyższymi dwoma ujęciami Skargi pozostaje portret
znajdujący się w refektarzu klasztoru oo. Jezuitów przy Małym Rynku 8
w Krakowie15. Jest on kopią pierwszego portretu z siedziby Arcybractwa.

Portret z refektarza klasztoru oo. Jezuitów przy Małym Rynku w Krakowie.

15

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. IV: Miasto Kraków, cz. II: Kościoły i klasztory
śródmieścia, 1, red. Adam Bochnak, Jan Samek, Warszawa 1971, s. 104.
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Układ ten, jak okaże się w części poświęconej grafice, był niezwykle
inspirujący dla XIX-wiecznych rytowników i litografów. Dodatkowo utrwalały go istniejące kopie w placówkach zakonnych. Jedną z nich jest nieco
mniejszy obraz, mający kształt owalny, znajdujący się w posiadaniu domu
Jezuitów w Nowym Sączu. Identyczny układ postaci i przedmiotów na stole
został zmodyfikowany poprzez zielony kolor sukna, którym nakryty jest stół,
i znacznie mniej wyrazistą twarz Skargi. Pozbawiona zarostu i surowości
znanej z krakowskiego portretu, ma w sobie znacznie mniej ekspresji.
Obrazem datowanym na II połowę XVII wieku jest pierwszy całopostaciowy wizerunek Pawęskiego, ze zbiorów Litewskiego Muzeum Narodowego (Lietuvos Nacionalinis Muziejus). Portret ten ujmuje go jako rektora
wileńskiego uniwersytetu, piszącego gęsim piórem w opartym o zastawiony
książkami stół woluminie, z rektorskimi szatami, berłem i pierścieniem
złożonymi w prawej, dolnej części obrazu16.

Portret z klasztoru oo. Jezuitów
w Nowym Sączu.

16

Portret Skargi jako rektora
wileńskiego uniwersytetu,
II poł. XVII w., ze zbiorów
Lietuvos Nacionalinis Muziejus.

Tamże. Dzieduszycki nadmienia również, że kopia tego portretu znajdowała się też
w Wilnie „w galeryi sławnych Polaków pod Nem 17”. Napis w dolnym prawym rogu
głosi: R. P. PETRUS SKARGA / SOC. IESU, TERTIUS COL- / LEGII VILNIENSIS, PRIMUS /
NEO INSTITUTAE ACA- / DEMIAE ET UNIVER- / SITATIS RECTOR A.D. / 1580. VIR GENERIS
CLARITTE, VITAE SANCTI- / MONIA, APOSTOLICO ZELO / DOCTRINAE PRAESTANTIA
/ EDITISQUE VARIIS DOCTRI- / NAE ZELI ET SANCTITA- / TIS SUAE MONUMENTIS
/ CLARISSIMUS OBIIT CRACO- / VIAE 1612, 27 SEPT [Wielebny Ojciec Piotr Skarga

Towarzystwa Jezusowego, trzeci rektor Kolegium Wileńskiego, a pierwszy nowo
założonej Akademii i Uniwersytetu w roku Pańskim 1580, człowiek szlachetnego rodu,
odznaczający się nadzwyczajną świętością życia, gorliwoscią apostolską, wybitną
nauką oraz różnymi wydanymi dziełami, świadczącymi o jego nauce, gorliwości
i świętości. Zmarł w Krakowie 27 września 1612].
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Nie zachował się do naszych czasów portret z kościoła Matki Bożej Śnieżnej we Lwowie, o którym Sygański pisze: w prezbyteryum na
prawej ścianie od wschodu, naprzeciw drzwi zakrystyi, istniała wielka
drewniana, orzechowo malowana, a pozłacanemi ozdobami okrążona
tablica, na której u góry znajdował się okrągły, olejno na płótnie malowany portret Piotra Skargi, za szkłem w drewnianych wyzłacanych ramach,
przedstawiający go po pas w ubiorze jezuickim, z książką w ręku. Poniżej tego portretu była kształtna bardzo tarcza herbowa, wyzłacana, na
której herb Radwan, uwieńczony koroną o pięciu promieniach, a po obu
stronach onego napis stojący, na przelot skreślony17: VEN[ERA]B[IL]IS
PETRUS SKARGA EX C[ANO]N[I]CO CONC[IONATORE] LEOPOLIENSI
FACTUS R[E]L[I]G[IOSU]S S[OCIETATIS] J[ESU] SIGIS[MUNDI] III R[EGIS]
POL[ONIAE] T[HEO]L[O]G[US] HAERES[IAE] D[O]M[I]TOR SARMATIAE
AP[OS]T[OLU]S OBIIT ANNO 161218.

Pierwotnie dzieło to znajdowało się najpewniej w katedrze rzymskokatolickiej, przeniesione zostało zapewne w końcu XVII wieku lub w czasie
restauracji i przekształceń kościoła za czasów arcybiskupa Sierakowskiego,
w II połowie XVIII wieku19. Pewne pojęcie o jego wyglądzie daje nam
omówiona w dalszej części tekstu grafika Sandera, będąca kopią dzieła
Kiliana, bazującego na portrecie ze Lwowa20. Opis obrazu, nawiązujący
najpewniej do nieznanej bliżej litografii bądź fotografii, daje H. Rzepecka,
pisząc, że Skarga jest na nim przedstawiony jako świecki kanonik, z brodą,
sygnetem na palcu. Modlitewnik do piersi przyciska. Twarz młoda, wzrok
smętny i zamyślony, a włosy jasne, jakby już siwe, a to tylko barwa na
płótnie spłowiała. Suknia na nim już zakonna21.
Nie istnieje również olejny, owalny portret (78 x 66 cm) z dawnego
kolegium jezuickiego w Kaliszu, znajdujący się do ostatniej wojny we
Włocławku, w zbiorach tamtejszego Muzeum Diecezjalnego. Wzmiankując
go, Sygański zwraca uwagę na napis na obrazie (V.P. PETRUS SKARGA S.I.
[Czcigodny Ojciec Piotr Skarga S.J.]), niezawierający daty śmierci, z czego

17
18

Cyt. za: J. Sygański, Działalność..., s. 135.
[Czcigodny Piotr Skarga, który z kanonika i kaznodziei lwowskiego stał się zakonnikiem Towarzystwa Jezusowego, teolog Zygmunta III króla Polski, pogromca herezji,
apostoł Sarmacji. Zmarł w r. 1612] Tamże; zob. też: M. Dzieduszycki, Piotr Skarga...,
s. 573n; F. Łobeski, Opisy obrazów znajdujących się w kościołach miasta Lwowa,
„Dodatek Tygodniowy do Gazety Lwowskiej”, 1852, t. 2, s. 126; A. Schröder, Piotr
Skarga w malarstwie..., s. 178.
19
J. Sygański, Działalność..., s. 135.
20
Tamże, s. 115.
21
Cyt. za: H. Rzepecka, Objaśnienia do przezroczy..., s. 7.
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wysnuwa wniosek, że malowany był za życia22. Opisując go, Schröder
trafnie zwraca uwagę na sarmackie wąsy Skargi. W ogólnym zarysie jest
to jednak portret dobrze sytuujący się w przeciętnym ujęciu portretowym
występującym w kręgu kolegiów jezuickich23.

Nieistniejący portret z kolegium jezuickiego
w Kaliszu, następnie w zbiorach włocławskiego muzeum.

Bardzo podobne ujęcie reprezentuje obraz znajdujący się w posiadaniu
o. Józefa Żukowicza SJ w Krakowie. Na nim też znacznie lepiej widać
szczegóły niewidoczne w pełni na portrecie włocławskim, takie jak niewielka książeczka w czerwonych okładkach, trzymana w prawej dłoni przez
Skargę. Rysy jego twarzy w dużej mierze pokrywają się z wizerunkiem z Arcybractwa, jednak zmarszczki są mniej zaznaczone, włosy schludniejsze,
znacznie delikatniej zaznaczony światłocień. Istnieje jednak niewątpliwa
łączność między tymi portretami, mimo lustrzanego odbicia popiersia.
Pod wizerunkiem znajduje się napis: R. P. PETRVS SKARGA SOCIETATIS
JESV / STEPHANI AC SIGISMVNDI III. REGVM POLONIAE PER TRI- / GINTA
ANNOS ET AMPLIVS A SACRIS CONCIONIBVS MORVM INTE / GRITATE AC
APOSTOLICO PLANE SPIRITV ORNATISSIMVS OBIIT / CRACOVIAE 1612.
DIE 27. SEPTEMB. ANNO AETATIS SVAE 76. SE / PVLTUS IN REGIO TEMPLO
COLL. SOC. JESV DICATO SS. AP. PETRO-PAVLO24.
22

J. Sygański, Działalność..., s. 117, tabl. I. Stanisław Chodyński, Seminaryum Włocławskie. Szkic historyczny na podstawie akt i dokumentów miejscowych, Włocławek
1904, s. 291.
23
A. Schröder, Piotr Skarga w malarstwie..., s. 179.
24
[Wielebny Piotr Skarga Towarzystwa Jezusowego, przez ponad 30 lat kaznodzieja
królów Polski Stefana i Zygmunta III, odznaczający się nieskazitelnością obyczajów
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Fragment portretu ze zbiorów
o. Józefa Żukowicza SJ.

Bardzo podobny jest portret opisywany przez Smolińskiego w 1912 roku25. Szczegółowo podana historia dzieła zapisuje, że jest ono kopią portretu
przywiezionego z Kolegium Połockiego w czasie wojen napoleońskich.
Oryginał miał trafić do księcia Jeremiego Woronieckiego z Huszlewa. Przy
tej okazji Smoliński wzmiankuje też całopostaciowy portret Skargi pędzla
Szymona Czechowicza, również przechowywany w Połocku, zniszczony
w 1812 roku. Nasz obraz, przechowywany w 1912 roku w zbiorach prałata Pruszkowskiego w Lublinie, to zwrócone w prawo popiersie młodego
mężczyzny w sile wieku (…) niepowszedni typ osobnika, wyprzedzający
w Polsce swój wiek26.

i duchem prawdziwie apostolskim. Zmarł w Krakowie dnia 27 września 1612, w 76
roku życia, pochowany w królewskim kościele pod wezwaniem św. Apostołów Piotra
i Pawła przy Kolegium Tow. Jez.]
25
J. Smoliński, Portret Skargi w Lublinie..., s. 808.
26
Tamże.
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Kopia portretu z kolegium w Połocku, następnie w zbiorach ks. Pruszkowskiego w Lublinie.

W podobnym typie jest olejny portret (76 x 59 cm) przechowywany
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, przedstawiający sylwetkę
Pawęskiego z długimi, jasnymi włosami, w czarnej sutannie, w ujęciu 3/4 w
lewo. U dołu znajduje się napis: R.P. PETRUS SKARGA SOC. JESU STEPHANI
AC SIGISMUNDI III REGUM PO / LONIAE ANNIS 30 CONCIONATOR NATUS
1536 ABD: PRAEP: ROHATIN / ET CANONI LEOP: INGR: SOC: ROMAE 1596
OB.: CRAC: 1612 AET:77. REL.44.27

W gnieźnieńskiej bibliotece kapitulnej znajdował się, wzmiankowany
m.in. przez Sygańskiego, portret Skargi, 91 x 70 cm, z charakterystycznymi
błędami w podpisie (V. P. PETRUS SKARGA SOCIETATIS IESU / CONCIONATOR REGUM ET REX CONCIONATORUM REGNI / POLONIAE. VIXIT
CRACOVAIE [!] AD S. PETRUM S. A. D. 1617 [!] SEPTEMBRIS 27 AETATIS 76
ANNO)28, przedstawiający Pawęskiego w komży29. Stylistycznie najmniej
27

[Wielebny Ojciec Piotr Skarga Towarzystwa Jezusowego, przez ponad 30 lat kaznodzieja
królów Polski Stefana i Zygmunta III, ur. 1536, b. prepozyt w Rohatynie i kanonik
lwowski. Wstąpił do Towarzystwa 1569 w Rzymie. Zm. w Krakowie 1612, w 77 roku
życia, w 44 pobytu w Zakonie]. Portrety osobistości polskich znajdujące się w pokojach i w galerii pałacu w Wilanowie, red. Stefan Kozakiewicz, Andrzej Ryszkiewicz,
Krystyna Sroczyńska, Warszawa 1967, s. 192.
28
[Wielebny Ojciec Piotr Skarga Towarzystwa Jezusowego, kaznodzieja królów i król
kaznodziejów Królestwa Polski. Zakończył życie w Krakowie u św. Piotra roku Zbawienia Pańskiego 1617, 27 września, w wieku 76 lat].
29
J. Sygański, Działalność..., s. 117, tabl. XI; A. Schröder, Piotr Skarga w malarstwie...,
s. 179. Repr. w: Tadeusz Grabowski, Znaczenie Piotra Skargi dla Krakowa, „Kalendarz
Krakowski Józefa Czecha na rok 1912” R. LXXXI: 1912, s. 45.
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ciekawy, pochodzi z podrzędnej pracowni, jest też trudny do wydatowania. Zbliżony, poprzez szatę, jest portret malowany przed połową XVIII
wieku, pochodzący z zakrystii obecnej fary w Poznaniu, dawniej kościoła
jezuickiego. Popiersie Skargi ubranego w komżę, ze stułą, w birecie,
przedstawia osobę raczej młodą, o opuszczonym wzroku, z uśmiechem pod
lekkim zarostem. Pozostałe obrazy w zakrystii, umieszczone w szczytach
zajmujących całe ściany mebli, przedstawiają św. Rocha, ks. Jakuba Wujka,
św. Andrzeja Bobolę i kardynała Stanisława Hozjusza30.
W podobnym czasie powstał medalion z ks. Skargą, będący częścią
wystroju wewnętrznego sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej w Piotrkowie. Freski zdobiące sklepienie świątyni są dziełem jezuity, Andrzeja
Ahorna, który pracował nad nimi w latach 1735-41, przy współpracy
z Janem Raynerem31. Zwrócony w lewo Skarga modli się przed krucyfiksem, z głową lekko pochyloną, z długimi, acz rzadkimi, siwymi włosami
i delikatnym zarostem.

Andrzej Ahorn, Medalion z kościoła
Jezuitów w Piotrkowie, 1735-41.

30

Stefan Zwolski, Przewodnik po farze Poznańskiej, Poznań 1936, s. 34. Portret Wujka
reprodukowany w: Dorota Żołądź-Strzelczyk, Powstanie i rozwój szkół jezuickich
w Poznaniu w okresie do kasacji zakonu w 1773 roku, [w:] Kronika Miasta Poznania
1997 / 4: Nasi Dawni Jezuici, s. 9.
31
Zabytki sztuki w Polsce IV, Powiat piotrkowski, Warszawa 1950, s. 218-233. Zob. też:
Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, red. Ludwik
Grzebień, Kraków 1996, s. 3.
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Portretowe popiersie Skargi znajduje się również w Muzeum Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej w Starej Wsi. Zakomponowana w owalu olejna kompozycja nawiązuje do omówionego niżej
miedziorytu Langera z początku XIX wieku. Można je więc wstępnie
datować na połowę XIX wieku32.

Portret z Muzeum Towarzystwa
Jezusowego Prowincji Polski
Południowej w Starej Wsi.

Jednym z najczęściej oglądanych wizerunków Skargi jest niewielki, malarski medalion umieszczony na jego epitafium w kościele św. Apostołów
Piotra i Pawła w Krakowie, w pobliżu zejścia do krypty, w której został
pochowany. Portret na blasze, przymocowanej czterema nitami do podłoża, ukazuje popiersie Skargi w zakonnej sutannie i płaszczu, w ujęciu 3/4.
Siwe, długie włosy zaczesane do tyłu odsłaniają twarz, która delikatnymi
rysami i dużymi, wyrazistymi oczami kontrastuje z pierwszym wrażeniem
starości modela. Warto zauważyć, że na portrecie tym Skarga – co wcale
nie jest częste – lekko się uśmiecha (radosne bliki w jego oczach również
dają o sobie znać). Tło kompozycji jest złote, odbijając wnętrze i światło
wpadające do kościoła, kontrastuje z czarną sylwetą sutanny zakonnej33.
32

Niestety, w archiwach Starej Wsi brak jakichkolwiek dokumentów na temat tego mało znanego dzieła. Być może przyszłe kwerendy autora pozwolą na powiązanie go
z konkretnym kręgiem artystycznym i czasem powstania. Za dotychczasowe ustalenia
winien jestem wdzięczność opiekunowi Muzeum, p. Andrzejowi Sułkowskiemu.
33
Por. też. J. Sygański, Działalność..., s. 111n; A. Schröder, Piotr Skarga w malarstwie...,
s. 179; Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. IV: Miasto Kraków, cz. III: Kościoły
i klasztory śródmieścia, 2, red. Adam Bochnak, Jan Samek, Warszawa 1978, s. 86.
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Na epitafium ryty i złocony napis: X. PIOTR SKARGA PAWĘSKI / URODZONY ROKU 1536. W MAZOWSZU / KAZNODZIEJA KRÓLA ZYGMUNTA
III. / ZAŁOŻYCIEL ARCYBRACTWA MIŁOSIERDZIA / I BANKU POBOŻNEGO
/ KTÓREGO CNÓT I ZASŁUG POCHWAŁA, W CZYNACH / I PISMACH JEGO
JEST ZAWARTA / ZMARŁY DNIA 27. WRZEŚNIA 1612. R. W KRAKOWIE /
W TEJ ŚWIĄTYNI SPOCZYWA. / ARCYBRACTWO MIŁOSIERDZIA I BANKU POBOŻNEGO / PATRYARSZE SWEMU / POMNIK TEN / W 1844. ROKU /
POŁOŻYŁO. W dolnym prawym rogu analogicznie ryta sygnatura artysty:
JAN GALLI RZEŹBIARZ KRAKOWIANIN34. Na cokole pilastra, pod tablicą
epitafijną, znajduje się mała mosiężna tabliczka z grawerowanym tekstem:
Z OKAZJI 5O-LECIA KAPŁAŃSTWA / KS. PRAŁATA / DOC. DR HAB. MARIANA JAKUBCA / ODNOWIONO EPITAFIUM KS. PIOTRA SKARGI PAWĘSKIEGO / Z INICJATYWY / RADY PARAFIALNEJ I KÓŁKA RÓŻAŃCOWEGO
/ KRAKÓW, 26.06.2008 R.

Medalion na epitafium
Piotra Skargi.

Dwie dekady po medalionie na epitafium Pawęskiego powstał najsłynniejszy obraz przedstawiający tego kaznodzieję, czyli „Kazanie Skargi”
pędzla Jana Matejki35. Rzepecka zapisuje: 25 lat dopiero miał Jan Matejko,

34
35

Por. M. Dzieduszycki, Piotr Skarga..., s. 572.
M. Gorzkowski, O artystycznych czynnościach..., s. 53; M. Szypowska, Jan Matejko...,
s. 102-120.
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król naszego malarstwa historycznego, gdy to arcydzieło wykonał, kiedy nam
te czasy i tego złotoustego proroka tak żywo stawił przed oczy36. Jaroszyński
woła pół wieku później: Genialne!37 Rzeczywiście, po „Stańczyku” obraz
ten był kolejnym objawieniem młodego krakowskiego malarza, wstrząsem
w obrazowym notowaniu polskich dziejów, potężną dawką emocji i zadumy nad losem słabnącej Rzeczpospolitej przypieczętowanym rozbiorami.
Skarga dla XIX wieku jawił się wizjonerem i prorokiem, tą osobowością,
której nauki i przestrogi należy zastosować w czasie upadku, by się z niego
podnieść. Matejko odczytywał Skargę głównie przez pryzmat wykładów
Mickiewicza o literaturze słowiańskiej – jako kaznodzieję i jednocześnie gorącego patriotę piętnującego przywary szlacheckiej Rzeczypospolitej38.
Przed Matejką temat Skargi podejmowali wcześniejsi malarze historyczni, tworząc jednak niewiele znaczące anegdoty, takie jak „Piotr Skarga
świadkiem testamentu Zygmunta III” pędzla Cypriana Dulczyńskiego czy
„Ksiądz Piotr Skarga S.J., obrazek z życia tego wielkiego męża, przedstawiający zdarzenie przy kościele św. Barbary w Krakowie, które dało
powód do założenia Bractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego w roku
1584, dotąd istniejących”, autorstwa nauczyciela Matejki, Władysława
Łuszczkiewicza39.
Praca nad „Kazaniem Skargi” przypadała na czas agonii powstania styczniowego; fotografie ofiar masakry na placu Zamkowym w Warszawie wpłynęły na wybór tematu i kształtu dzieła. Rozpoczynając pracę, Matejko udał
się do grobu Skargi, potajemnie przywłaszczając sobie zresztą fragment jego sutanny40. Podobnie jak przy „Stańczyku”, identyfikował się z wołaniem
kaznodziei, rozważał, na poziomie szkiców, nadanie mu własnych rysów.
Szczególnie charakterystyczny jest szkic będący studium głowy Skargi,
a jednocześnie noszący wyraźne cechy autoportretowe41. W roku 1864 dzieło o wymiarach 2,24 x 3,97 m zostało ukończone. Stało się przypomnieniem
kary za grzechy przeszłości42. Matejko stał się dzięki niemu gwiazdą, zja-

36
37
38

Cyt. za: H. Rzepecka, Objaśnienia do przezroczy..., s. 22.
T. Jaroszyński, Jan Matejko..., s. 2.
M. Porębski, Jana Matejki..., s. 13n; J. Bogucki, Matejko..., s. 78. Por. też. J. Sygański,
Działalność..., s. 118n; A. Schröder, Piotr Skarga w malarstwie..., s. 177, 180n.
39
M. Poprzęcka, Kochankowie z masakrą..., s. 130; A. Schröder, Piotr Skarga w malarstwie..., s. 180.
40
M. Poprzęcka, Kochankowie z masakrą...; H.M. Słoczyński, Matejko..., s. 66n. Zob.
też: T. Jaroszyński, Jan Matejko..., s. 14.
41
J. Starzyński, Jan Matejko..., s. 30; Andrzej Ryszkiewicz, Malarstwo polskie: romantyzm, historyzm, realizm, Warszawa 1989, s. 285.
42
Cyt. za: M. Gorzkowski, Jan Matejko..., s. 29.
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wiskiem zesłanym z nieba43. Z kolei Skarga ostatecznie został rewelatorem
słowa Bożego, które oświeca i napomina błądzących Polaków44.

Jan Matejko, Fragment szkicowego studium
twarzy Skargi do „Kazania…”, 1862.

Poprzęcka cytuje znakomitą wypowiedź Ignacego Chrzanowskiego, piszącego: Do wyjątków należą te serca polskie, które są w stanie wyobrazić
sobie Skargę jako nie proroka, jako nie posłańca boskiego, jako nie świętego
człowieka, słowem wyobrazić sobie innym od tego, jakiego nam przedstawił geniusz Matejki – z twarzą, na której obok świętości, natchnienia
i jasnowidzenia maluje się ból straszliwy, z rękami wzniesionymi do nieba,
z rozpaczliwym okrzykiem na ustach „Cóż mam z tobą czynić, nieszczęśliwe królestwo”, z wichrem bożym w siwych włosach45. Po triumfalnym
tournée po Europie w 1871 roku płótno znów wystawiono w Krakowie.
Anonimowy korespondent warszawskiego „Bluszcza” zapisał: Boisz się
przemówić, aby nie przerwać powszechnej ciszy, aby nie uronić słów, jakie
wypowiada na płótnie główna osoba. Wrażenie jest tak ogólne, że zawsze
przed obrazem Matejki panuje zupełna cichość, najwięksi znawcy i profani
udzielają sobie uwag szepcząc46.

43

Por. tamże, s. 30. Oczywiście komentarze odnoszące się do hermetyczności i niezrozumiałości dzieła były również obecne. Karykaturalna parodia, która ukazała się
podpisana pseudonimem „Cham”, opatrzona była tytułem „Ksiądz Skarga niezadowolony, że Zygmunt III przyszedł na kazanie zupełnie pijany”. Por. M. Poprzęcka,
Kochankowie z masakrą..., s. 134. Z naszej perspektywy należy docenić finezję tego
dowcipu, na początku XXI wieku w zasobach internetu można znaleźć komentarze
i przeróbki dużo bardziej dosadne i wulgarne.
44
Cyt za: H.M. Słoczyński, Matejko..., s. 77.
45
M. Poprzęcka, Kochankowie z masakrą..., s. 131, zob. też: M. Porębski, Jana Matejki..., s. 19.
46
M. Poprzęcka, Kochankowie z masakrą..., s. 135.
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Tony ciepłe, czerwono-fioletowe, z tonami purpury nadają płótnu dostojności i powagi. Postać kaznodziei została przez malarza podkreślona
tłem – jaśniejszą plamą wyjścia z prezbiterium. Skarga jest bez komży
(obecnej na wszystkich wcześniejszych szkicach), w jednolitej czerni,
przerwanej tylko pasem stuły. Ten mroczny kształt znakomicie wydobywa ból, zniechęcenie, gniew, widoczne też w ściągniętych rysach twarzy
i głęboko osadzonych oczach47.
Analizując upozowanie postaci Skargi, Stanisław Tarnowski pisał: Głównej figury, kaznodziei nie można postawić na ambonie; siedziałby w niej
schowany do połowy jak w wannie, a byłby tak wzniesiony nad słuchaczy,
że albo on na swojej wysokości musiałby być bardzo małym, albo ich widać
byłoby tylko po ramiona i naturalnie większych daleko od kaznodziei48. Ówcześni krytycy nie omieszkali jednak zauważyć, z typową drobiazgowością
XIX-wiecznych opisywaczy dzieł sztuki, że Skarga ma nogę wyglądającą
spod sutanny, co odejmuje powagi wielkiemu kaznodziei49.
Popatrzmy uważnie na te wszystkie figury obrazu – na postać Skargi
z podniesionemi groźnie rękoma. (…) Ten „nędzny proroczyna” każe tutaj
z urzędu swego. (…) Więc Skarga jest tutaj nauczycielem narodu, ojcem
nie tylko w znaczeniu zakonnem, ale tutaj widzimy go jako prawdziwego
ojca ojczyzny całej. (…) Kaznodzieja nie prawi tu jak zwykle z kazalnicy,
która by postać jego zakrywała czy skracała. Skarga nie tylko twarzą, ale
i rękoma wyrażać musi straszne groźbą proroctwo. (…) Grozi, zaklina
– a nawet i przekląć nużby wreszcie gotów rodaków, tak świętym gniewem
na zatwardziałość ich oburzony, iż poprawować się nie chcą. Z rąk podniesionych jakoby te same padają gromy, co z ust jego50. Po wielu ołówkowych
szkicach pokazujących doskonale kompozycyjne poszukiwania Matejki,
mamy przed sobą koncepcję ostateczną: królewski kaznodzieja stoi tyłem
do konfesji św. Stanisława, przodem do głównego ołtarza katedry. Matejko
zrezygnował też z zasłonięcia nóg przez pulpit, widoczny jeszcze w szkicu
pastelowym. Korekta objęła też gest Skargi – przypominający w ostatecznej,
malarskiej redakcji zamiar rzucenia masywnym kamieniem, trzymanym
przez moment nad głową51.

47
48

Por. J. Bogucki, Matejko..., s. 82n.
S. Tarnowski, Matejko..., s. 80, zob. też: M. Poprzęcka, Kochankowie z masakrą...,
s. 131.
49
M. Gorzkowski, Jan Matejko..., s. 31.
50
H. Rzepecka, Objaśnienia do przezroczy..., s. 22n.
51
M. Poprzęcka, Kochankowie z masakrą..., s. 131. J. Bogucki, Matejko..., s. 82n.
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Jan Matejko, Szkic do „Kazania Skargi”,
1862.

Jan Matejko, Szkic do „Kazania Skargi”,
1862.

Skarga w obrazie Matejki ma szeroko rozwarte oczy, które nie patrzą na
żaden bliski przedmiot, ma wzrok człowieka, który widzi coś straszliwego,
nieuniknionego na dnie przepaści, sięgającego w jakąś głąb tajemniczą
(…) on mówi ponad niemi, do wieków i pokoleń, te słowa które są szczytem
jego uczucia i wymowy… (…) ta twarz dziwna, ukazuje się żywa, dotykal-
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na, strasznie obecna52. Skarga ma przy tym wszystkim usta zamknięte.
Ze względów malarskich Matejko zrezygnował z ich otwarcia, czy nawet
rozchylenia. Ucierpiałaby na tym ekspresyjność dzieła, zbyt wielka byłaby
również jego dosłowność53. Mimo że wstępne szkice twarzy Skargi wykazują podobieństwo do fizjonomii samego artysty, ostatecznie nie zdecydował
się on na nadanie królewskiemu kaznodziei swoich rysów. Jaroszyński
pisze, że w to miejsce przepoił go na wskroś swymi uczuciami. Toż postać
ta potęgą wyrazu góruje nad wszystkimi. Wyrasta wysoko ponad inne ta
głowa fantastyczna i ascetyczna, gorejąca jakimś wewnętrznym ogniem
mistycznym, ciskająca błyskawice potęgą, wyolbrzymionych w ekstazie,
oczu54.

Jan Matejko, Olejny szkic do „Kazania
Skargi”, 1862.

Skarga Matejki wrósł znakomicie w naszą wyobraźnię. Ale jak przywiązaliśmy się do rysów naszych bohaterów, choć odmiennymi nieco są one
wyrażane kształtami, tak też ukochaliśmy już na zawsze tę głowę Skargi.
Mówiąc o Skardze, to oblicze w myśli zaraz sobie przedstawiamy. Już na
zawsze w umysł się nam wraziła i w sercu została ta głowa ascety, czyli
rozmyślającego samotnika, te oczy czarne ogniste, zachwytem przepojone,
te włosy długie, siwizną przyprószone, to mądre wysokie czoło, ten nos orli
52
53

S. Witkiewicz, Jan Matejko..., s. 6.
Wskazówki do odczytywania obrazu dał zresztą Marian Gorzkowski. Zob.: M. Gorzkowski, Wskazówki do dawniejszego...
54
T. Jaroszyński, Jan Matejko..., s. 16n.
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suchy, ten zarost rzedniejący55. Identycznie pisze Tarnowski: Gdyby nawet
w przyszłości jeszcze Skarga udał się jakiemu poecie czy malarzowi, to dzieło Matejki jeszcze i wtedy nie zmaleje i nie zblednie, zostanie już na zawsze
Skargą, jak być powinien, Skargą doskonałym, Skargą klasycznym56.
W 1867 roku Matejko namalował „Sędziwoja Alchemika”: anegdotę
z początku XVII wieku, w której jeden z najsłynniejszych alchemików
tamtego czasu daje prywatny pokaz Zygmuntowi III, uzyskując bryłkę złota
z innych metali57. W spotkaniu tym bierze udział i Piotr Skarga: […] sędziwy
zakonnik jak gołąb osiwiały. Przygląda się on złotu, które alchemik Sędziwój
z tygla wydobywa i królowi pokazuje. Ksiądz Skarga nawet w obecności
króla się już nie podnosi, bo ciało jego strudzone wypoczynku potrzebuje.
Zwolna z wiekiem arterye w nim wapnieją i boleści sprawiają58. Istotnie,
Skarga na tym obrazie ukazany zostaje w podeszłym wieku, siedzący na
taborecie, z trudem pochyla się, przerzedzone włosy nakryte są czepkiem.
Do końca jednak Matejko przydaje mu atrybut jego roli i znaczenia, kładąc
jego lewą dłoń na otwartej księdze.

Jan Styfi, „Sędziwoj Alchemik”,
rycina wg obrazu Matejki (fragment), 1876.

55
H. Rzepecka, Objaśnienia do przezroczy..., s.
56
S. Tarnowski, Matejko..., s. 80, s. 78.
57
A. Ryszkiewicz, Malarstwo polskie..., s. 283.
58

1.

H. Rzepecka, Objaśnienia do przezroczy..., s. 30.
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W twórczości Matejki postać Skargi pojawiła się jeszcze w znakomitym
cyklu „Ubiory w Polsce”. Na tablicy VI, rysunku II, prezentującym stroje
duchowieństwa z lat panowania Stefana Batorego, jako piątą pierwszoplanową postać odnajdujemy jezuitę, wg Tarnowskiego z portretu X. Piotra
Skargi59. W przyszłości wizerunek ten stanie się bezpośrednim źródłem inspiracji dla formy, jaką przybierze
Pawęski w mozaikowym fryzie Piotra Stachiewicza
wykonanym dla nowego kościoła Jezuitów w Krakowie.

Jan Matejko, „Ubiory w Polsce”, fragment tablicy „Duchowieństwo 1576-86”, 1875

Kazimierz Pochwalski był uczniem Łuszczkiewicza i Szynalewskiego,
później Matejki. Popularny i uznany jako malarz historyczno-rodzajowy, otrzymał zamówienie na olejne malowidło mające być hołdem dla
charytatywnego dzieła Skargi, obchodzącego swoje 300-lecie60. Właśnie
w 1884 roku powstało „Podanie o założeniu przez księdza Piotra Skargę
Banku Pobożnego w Krakowie”, w którym Pochwalski przedstawił obok
sylwetki królewskiego kaznodziei m.in. postać wojewody krakowskiego
Mikołaja Zebrzydowskiego. Jeden z nauczycieli malarza zapisał pochwałę:
co najmniej uważać go za imitację XVII wieku się godzi61.
Obraz Pochwalskiego przedstawia grupę znajdującą się w otoczeniu
antycznej, marmurowej architektury. U szczytu schodów, na przewężeniu,
pomiędzy dwoma gładkimi kolumnami o korynckich kapitelach, dźwigającymi potężne belkowanie, za którymi widoczna jest wklęsła ściana zwieńczona balustradą, stoi główna postać kompozycji: Piotr Skarga. Ubrany
jest w zakonną sutannę, w płaszczu, z pasem, przez który przewieszony
ma różaniec. Prawą dłonią unosi kraj swojego płaszcza, okrywając nim
siedzącą przy jego nogach matkę z trojgiem dzieci, w lewej, nisko opuszczonej, trzyma mosiężny talerz.

59
S. Tarnowski, Matejko..., s. 546.
60
A. Schröder, Piotr Skarga w malarstwie...,
61

s. 180.
W. Łuszczkiewicz, Nowy obraz sufitowy.... W bocznych przedstawieniach malarskich
znalazły się symboliczne wyobrażenia uczynków miłosierdzia, obramione neostylowymi ramami, nawiązującymi do rokoka.
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Dwie postacie z prawej reprezentują fundatorów. Mikołaj Zebrzydowski, ubrany w kontusz, trzyma w lewej dłoni nakrycie głowy, prawą
podając Skardze dokument opatrzony pieczęcią. Klęcząca naprzeciwko
Skargi i matki Dorota Barzyna, ubrana w niebieską suknię, wysypuje
monety z przypasanego mieszka na trzymany przez zakonnika talerz.
Nieco niżej, na stopniach, odwrócony plecami do oglądających siedzi
półnagi starzec z laską i różańcem, dopraszający się uwagi i łaski Skargi.
Ujęte malarsko zdarzenie to legendarna sytuacja z błagającą o wsparcie
stolarką Walentą; moment, w którym Pawęski zdecydował o rozpoczęciu
dzieł miłosierdzia62.

Kazimierz Pochwalski, „Podanie o założeniu przez księdza
Piotra Skargę Banku Pobożnego w Krakowie”, 1884.

Nad postaciami otwiera się perspektywa nieba z kręgiem dwudziestu
paru twarzy puttów skupionych wokół słonecznych promieni, opadających w kierunku Skargi i donatorów. Pomiędzy architrawami budowli
cztery większe putta, z których środkowe, jedyne przedstawione w pełnej
postaci, spływa ku głowie zakonnika, trzymając przeznaczony dla niego
wieniec laurowy. Jest to jedna z najbardziej rozbudowanych kompozycji
malarskich ukazujących Piotra Skargę, jednocześnie dużo mniej znana niż
62

A. Schröder, Piotr Skarga w malarstwie..., s. 180.
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wcześniejszy o dwie dekady obraz Jana Matejki, który musiał przytłoczyć
kompozycję Pochwalskiego; na jej niekorzystną recepcję należy też zaliczyć
mało dostępne miejsce, w którym się znalazła.
I rzeczywiście, to Matejko stał się przewodnikiem dla kolejnych roczników malarzy. Na przełomie wieków powstają dwie kompozycje, znane
autorowi jedynie z reprodukcji na pocztówkach i w ówczesnych periodykach, autorstwa Kazimierza Alchimowicza i Stanisława Batowskiego.
Pierwszy z nich jest autorem istotnego dla nas dzieła z 1902 r. „Skarga
Pawęski i Matejko w pozagrobowym życiu (apoteoza dwóch geniuszów)”.
Na pierwszym planie na fotelu siedzący Skarga (prawą dłoń opierający na
trzymanej na kolanie grubej księdze), oderwany zostaje od swoich uczonych
zajęć przez Matejkę, który stojąc obok niego, gestem ręki zaprasza do lektury
swego płótna, stojącego w głębi, odsłanianego właśnie przez unoszącego
się w górnej części kompozycji anioła. Za plecami dwóch głównych postaci
majaczy kolejne ważne arcydzieło Matejki, „Rejtan – upadek Polski”63.

Kazimierz Alchimowicz, „Skarga Pawęski i Matejko w pozagrobowym życiu
(apoteoza dwóch geniuszów)”, 1902.

Drugi z malarzy inspirujących się kształtem Skargi danym przez Matejkę jest Stanisław Kaczor-Batowski, autor alegorycznego obrazu „Skarga
każący (wizja)”, w którym Pawęski zostaje przedstawiony jako prorok
gromiący rozluźnienie obyczajów w Polsce i przepowiadający tej Polsce
upadek i niewolę. Dynamika kompozycji, jej symbolizm, nieco natrętny
63

Tamże.
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dydaktyzm, dobrze przystają do epoki powstania kompozycji, przełomu
XIX i XX wieku. Ogromna siła jest w samej postaci kaznodzieja, który
suchą dłonią szarpie okowy zawieszone na szyi, a drugą jakby w przepaść wali, na zatratę, hańbiących synów Ojczyzny (…) obraz rozhulanej,
zdeprawowanej Polski, za nim smutny korowód pędzonych w niewolę sromotną, półnagich postaci. (…) uwaga skupia się na samej postaci Skargi,
ujętej z wielką plastyką, a bez pozy teatralnej, w twarzy, przypominającej
wprawdzie twarz kaznodziei Matejki, ale mówiącej inaczej, z większą
jeszcze może furyą64.
Z czasów dużo nam bliższych pochodzi obraz „Narodzenie Pana Jezusa”
znajdujący się w Kaplicy Trójcy Przenajświętszej bazyliki w Licheniu. Po
lewej stronie hołd Narodzonemu oddają przedstawiciele różnych stanów
i zawodów, w tym ks. kustosz Eugeniusz Makulski, dźwigający model

Stanisław Kaczor-Batowski,
„Skarga każący (wizja)”.

kościoła, w którym to malarskie dzieło się znajduje. Po prawej namalowany
został tłum postaci istotnych dla dziejów Polski – od wybranych władców
(Mieszko, Chrobry, Kazimierz Wielki, Sobieski) poprzez świętych oraz
ludzi kultury i nauki aż do postaci Jana Pawła II i Lecha Wałęsy. Nie zabrakło, tuż obok sylwetek Tadeusza Kościuszki i Juliusza Słowackiego,
podobizny Piotra Skargi. Bazuje ona swoją pozą i ubiorem na opracowaniu
Matejkowskim. Jednak, dla odmiany, nie wznosi gniewnie ramion, ale

64

Tamże, s. 181. Repr. w: „Tygodnik Illustrowany” 1912, nr 39, s. 807. Wiek XX pozostawia po sobie dziesiątki kompozycji, różnej klasy, których pomysł na ujęcie Skargi
jest w gruncie rzeczy pomysłem Matejki. Portret w takim właśnie stylu znajduje się
choćby w kolegium Jezuitów w Starej Wsi. Pozostałe wymagają jeszcze osobnego
opracowania.
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trzyma – opartą o klatkę piersiową – otwartą księgę, w lekturze której jest
zatopiony65.
W latach 1914-1921 powstała mozaika „Adoracja Chrystusa przez
świętych i stany” w eksedrze prezbiterium kościoła Serca Jezusowego przy
ul. Kopernika w Krakowie. Projekt wykonał Piotr Stachiewicz, zaś samą
mozaikę – wenecka firma Atelier di Mosaico e Pittura należąca do Angela
Gianese. Inspiracjami były: mozaika w bazylice Sacré-Coeur w Paryżu,
„Pochód na Wawel” Wacława Szymanowskiego oraz jeden z kartonów Matejkowskich „Ubiorów w Polsce”, na którym pojawia się charakterystyczna
sylwetka Skargi. W roku 1921 mozaika przyjechała z Wenecji66.

Piotr Skarga na mozaikowym
fryzie Piotra Stachiewicza.

Piotr Skarga w mozaikowym fryzie Stachiewiecza jest postacią stojącą
w centrum prawej części, grupującej postaci symbolizujące Kościół ludzi
65

Repr. w: Eugeniusz Makulski, Licheń. Kronika budowy sanktuarium, Wrocław 2002,
s. 169.
66
Jerzy Lech Kontkowski, Jezuicki kościół Serca Jezusa w Krakowie, Kraków 1994, s.
262, 291; Edward Stoch, Michał Rożek, Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Krakowie, Kraków 2007, s. 22. Pierwotnie pomysł na temat przestawienia dotyczył
motywu „Rozmnożenia chleba”, który miał wykonać Walach i Zborowski, szybko
zmieniono go jednak na przedstawienie Serca Jezusa wzywającego do siebie wszystkie
stany. Po Zborowskim szkice wykonywał Mączyński, zaś od 1913 roku nad projektem
pracował już Stachiewicz. Por. Jerzy Lech Kontkowski, Jezuicki kościół..., s. 277n.
Wiosną 1914 roku projekt był już skończony, ówczesny rektor zanotował: Cały obraz
wspaniały. Po obiedzie cały dom go ogląda, tamże, s. 280.
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świeckich. Wprowadza on w pochód zmierzających przed postać Chrystusa
stany niższe, stojące i klęczące za sylwetami władcy, magnatów, kardynała
i szlachty. Otoczony jest przez trzy klęczące u jego stóp kobiety (jedna
z nich trzyma na rękach niemowlę) i starca. Jego stojąca, ciemna sylweta
ubrana w jezuicką sutannę, na którą narzucony jest płaszcz, odcina się wyraźnie od otoczenia. W prawej dłoni, na wysokości piersi, trzyma ozdobną
skarbonę okutą mosiężną blachą, z monogramem IHS – symbol jego dzieł
ukierunkowanych na potrzebujących, w szczególności Bractwa Miłosierdzia wraz z Bankiem Pobożnym oraz Skrzynki św. Mikołaja i Bractwa św.
Łazarza. Lewą dłoń kładzie na głowie klęczącej przy jego boku kobiety,
która całuje wolno opadający skraj jego pasa67.

Grafika
Dzieduszycki, a za nim kolejni autorzy, jest przekonany że rycina
(14,5 x 9 cm) autorstwa Karola de Mallery’ego jest najwcześniejszą
ukazującą Piotra Skargę. Istotnie, wydaje, się że najpewniej została
wykonana niedługo po jego śmierci, na początku XVII wieku. Kaznodzieja został na niej przedstawiony dwukrotnie: na pierwszym i ostatnim planie. Główny wizerunek Skargi daje nam obraz modlitwy przed
stojącym na stole krucyfiksem, w celi, z rękami złożonymi, uniesionymi
ponad zamkniętą książką. W prawym górnym rogu widzimy wnętrze
kościoła68. Na ambonie stoi (ukoronowany!) Piotr Skarga, słuchany przez
króla siedzącego na tronie, pod baldachimem, senatorów i lud. W dolnej części grafiki napis: R[EQUIESCAT] I[N] P[ACE]. PETRUS SKARGA
SOCIETATIS JESU STEPHANI AC SIGIS / MUNDI III REGUM POLONIAE
PER TRIGINTA ANNOS ET AMPLIUS A SACRIS CONCIONIBUS / MORUM
INTEGRITATE AC APOSTOLICO PLANE SPIRITU ORNATISSIMUS. OBIIT
CRACOVIAE A° / 1612 DIE 27 SEPTEMB. ANNO AETATIS SUAE 76, SEPULTUS
IN REGIO TEMPLO COLLEGII / CRACOVIEN[SIS] SOCIETATIS IESU DICATO
.SS. AP[OSTO]LIS PETRO ET PAULO. / C. DE MALLERY FECIT69.
67
68

Zob. S. Groń, Adoracja Chrystusa...
Trudno powiedzieć, na jakiej podstawie Dzieduszycki opisuje go jako świątynię gotycką
– widoczne arkady i okna mają łuki pełne, wiążące się bardziej z epoką powstania
grafiki.
69
[Niech odpoczywa w pokoju! Piotr Skarga Towarzystwa Jezusowego przez ponad 30
lat kaznodzieja królów Polski Stefana i Zygmunta III, odznaczający się szczególną
nieskazitelnością obyczajów i prawdziwie apostolską gorliwością, zmarł w Krakowie
roku 1612, dnia 27 września w wieku 76 lat. Pochowany w królewskim kościele
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Karol de Mallery, miedzioryt z pocz. XVII w.

Z górą sto lat późniejsza byłaby więc kolejna rycina (21 x 13,5 cm)
autorstwa Jana Fryderyka Myliusa, czynnego m.in. w Warszawie przed
połową XVIII wieku70. Piotr Skarga został ukazany w owalnym medalionie, zwrócony w prawo, modląc się przed stołem, z księgi o dość dużych
rozmiarach. Za nim, w tle, dolne części dwóch kolumn i draperia ze sznurem. Układ postaci i tło może się kojarzyć z portretami z Arcybractwa
Miłosierdzia w Krakowie. Pod medalionem znajduje się napis: V. P. PETRUS SKARGA SOC. IESU / STEPHANO AC SIGISMUNDO III REGIBUS PO /
LONIAE A SACRIS CONCIONIBUS VIR SPIRITU / APOSTOLICO AC MORUM
INTEGRITATE ORNATISS.[IMUS] OBIIT CRA / COVIAE V. KAL. OCT. A. R.
S. MDCXII AETAT. SUAE A° LXXVI71. W dolnym prawym rogu sygnatura
artysty: I.F. MYLIUS FEC. VARSOVIAE72

krakowskiego Kolegium Towarzystwa Jezusowego, pod wezwaniem Świętych
Apostołów Piotra i Pawła. Wykonał C. de Mallery.] M. Dzieduszycki, Piotr Skarga...,
s. 576, J. Sygański, Działalność..., s. 113, tabl. II. Zob. też: H. Rzepecka, Objaśnienia
do przezroczy..., s. 26; A. Schröder, Piotr Skarga w malarstwie..., s. 177n.
70
J. Sygański, Działalność..., s. 133, Edward Rastawiecki, Słownik rytowników polskich,
Poznań 1886, s. 195-198.
71
[Czcigodny Ojciec Piotr Skarga Tow. Jez., kaznodzieja królów Polski Stefana i Zygmunta III, człowiek odznaczający się wybitnym duchem apostolskim i nieskazitelnością obyczajów. Zmarł w Krakowie w 5. kalendach październikowych [27 IX] roku
zbawienia świętego 1612 w wieku lat 76.]
72
[Wykonał LFM Mylius w Warszawie]. M. Dzieduszycki, Piotr Skarga..., s. 576. J. Sygański, Działalność..., s. 113, tabl. IV; A. Schröder, Piotr Skarga w malarstwie..., s. 178.
Repr. w: Anna Dąbrowska, Język polski, Wrocław 2004, s. 207.
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Jan Fryderyk Mylius, miedzioryt z I poł.
XVIII w.

Kolejnym miedziorytem73 jest przedstawienie autorstwa Filipa Andrzeja
Kiliana, z jego pracowni w Augsburgu (14 x 8,5 cm). Jest to kopia nieistniejącego obrazu z lwowskiego kościoła NMP Śnieżnej. W niniejszym
opracowaniu przywołana zostaje kopia grafiki Kiliana, w miarę dokładnie
pokrywającej się z nią redakcji Johanna Christiana Sandera z Wrocławia

Johann Christian Sander, miedzioryt,
poł. XVIII w.
73

KPOP, s. 287 [nr 4853]; przedstawienie to zostało upowszechnione w ostatnich latach
poprzez okładkę monografii autorstwa Drzymały, zob.: Kazimierz Drzymała, Ks. Piotr
Skarga SI 1536-1612, Kraków 1984.
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(13 x 8,5 cm)74. Obie powstały przed połową XVIII wieku. Skarga został
ukazany w popiersiu, zwrócony w lewo, trzymający w lewej dłoni niewielką
książeczkę, przyciśniętą do piersi. Podobnie jak na poprzednich drukach
na twarzy widoczny jest niewielki zarost, wyraźniejszy w sferze wąsów.
Owal medalionu z tym portretem ozdobiony został tekstowym kartuszem
u dołu, w górnej części zaś orłem trzymającym wstęgę. Roślinny ornament
w części górnej owalu, wybiegający od kartusza z monogramem IHS
w części lewej lekko zakrywa gorejące serce, którego promienie biegną
ku twarzy i postaci Skargi.
Na ramach wokół owalnego medalionu z popiersiem Skargi jest napis
z jednej strony: VEN.[ERABILIS] PATER PETRUS / SKARGA POLONUS75.
Nad medalionem unosi się orzeł trzymający dziobem szeroko na skrzydłach
rozłożoną wstęgę z napisem: VERBUM / IPSIUS QUASI FACULA ARDEBAT
/ ECCL: 4876. W kartuszu pod wizerunkiem napis: EX / CANONICO LEOPOLIENSI FACTUS ROMAE TYRO / S. J. STEPHANI ET SIGISMUNDI III REGUM
PO / LONIAE ECCLESIASTES ZELOSISSIMUS, PAUPERUM / ADVOCATUS,
HAERESUM DOMITOR, SARMATIAE / APOSTOLUS. OBIIT CRACOVIAE 27
SEPTEMB / 1612 AETATIS 76. U dołu sygnatura rytownika: J. C. SANDER
SCULPS. WRATISL77.

W swoim wykazie jako kolejny miedzioryt Sygański wymienia rycinę autorstwa Franciszka Balcewicza z Wilna (13,5 x 9,4 cm)78. W owalu
na prostokątnej ramie popiersie zwróconego w prawo Skargi. Na wysokości jego czoła, po prawej, monogram IHS w glorii. Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych wizerunków Skargi, z racji ostrości rysów,
jakie zaproponował około połowy XVIII wieku Balcewicz. Uniesione
łuki brwiowe i długi nos nie zostają złagodzone nawet przez duże i niezwykle urokliwe oczy kaznodziei. Widoczna jest już równoprawna z wąsami bródka oraz lekkie bokobrody. W owalu napis: R. P. PETRUS SKARGA SOC: JESU STEPHANI AC SIGISMUNDI III. REGUM POL. 30. AN. CONCIONATOR, APOSTOLICUS VIR79. Poniżej portretu: OBIIT CRACOVIAE
74

J. Sygański, Działalność..., s. 115, tabl. VIII; A. Schröder, Piotr Skarga w malarstwie...,
s. 179.
75
[Czcigodny Ojciec Piotr Skarga, Polak].
76
[Jego słowo płonęło jak pochodnia. Syr, 48].
77
[Z kanonika lwowskiego stał się w Rzymie nowicjuszem Tow. Jez. Nieprześcigniony
w gorliwości kaznodzieja królów Polski Stefana i Zygmunta III, obrońca ubogich,
pogromca herezji, apostoł Sarmacji. Zmarł w Krakowie 27 września 1612 w wieku
lat 76. Wyrył J.C. Sander we Wrocławiu.] M. Dzieduszycki, Piotr Skarga..., s. 577.
J. Sygański, Działalność..., s. 113n.
78
SR, s. 278 [nr 1758]; A. Schröder, Piotr Skarga w malarstwie..., s. 179.
79
[Wielebny Ojciec Piotr Skarga Towarzystwa Jezusowego, ponad 30 lat kaznodzieja
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AN° 1612. SEPT: 27. AETATIS AN° 76. / SEPULTUS IBIDEM IN ECCLESIA SS.
APOSTOL. PETRI ET PAULI.80

Franciszek Balcewicz, miedzioryt z poł.
XVIII w.

Trudno określić jednoznacznie pochodzenie i czas powstania ryciny, którą Sygański dość odważnie datuje na wiek XVII (27,7 x 21 cm).
W owalnym wieńcu przerywanym kwiatonami po bokach i monogramem
Chrystusa na górze znalazło się popiersie Skargi zwróconego lekko w lewo,
jedyne, w którym został ukazany w szatach kapłańskich: nałożonej na habit
komży i stule. W górnych narożnikach dwie główki aniołków, wykonane
dość schematycznie i podobnie jak główna postać oraz liternictwo poniżej,
zdradzające rytownika raczej z niższej półki. U dołu, w obramionym po bokach roślinnym ornamentem kartuszu, napis: ALCIDAE SERVATORI ORBIS
SARMATICI IN PRAECEPS HAERESEOS / RUENTIS V. P. PETRO SKARGA S.
I. TRIUM REGUM PER 40 / ANNOS ECCLESIASTAE AD APOTHEOSIM81.

królów Polski Stefana i Zygmunta III, mąż apostolski].
[Zmarł w Krakowie r. 1612 27 września, w wieku lat 76. Pochowany tamże w kościele
Świętych Apostołów Piotra i Pawła.] J. Sygański, Działalność..., s. 114, tabl. V.
81
[Ku apoteozie Alcydy, wybawcy sarmackiej krainy wpadającej w przepaść herezji,
Czcigodnego Ojca Skargi Tow. Jez. , kaznodziei trzech królów przez 40 lat.] Sygański
domniemywał, że sztych ten wykonano, jak się zdaje, w Warszawie lub Krakowie. Na
jednym bowiem z nich (na egzemplarzu przechowanym w Muzeum Czapskich) znajdujemy wypisane dawnym charakterem te słowa u samego dołu: „u Franciszkanów
w Warszawie jest takich kupersztychów paka wielka”. Na innem znów miejscu czytam:
„Un gr. nombre d’épreuves était deposé chez les PP. Francisc. de Cracovie”. Por. J.
Sygański, Działalność..., s. 114, tabl. III.
80
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Miedzioryt z XVII w.

Kolejna grafika82, autorstwa Henryka Paszkowskiego i Johanna Mansfelda, jest jedną z najbardziej oddziałujących i najczęściej kopiowanych
w wieku XIX. Źródła przyjmują za czas jej powstania datę druku w dziele
Niemcewicza Dzieje panowania Zygmunta III, wydanym w roku 1819, nie
można jednak wykluczyć, że powstała nieco wcześniej83. Rzepecka pisze:
Oto podobizna Skargi z czasów jego najmłodszych. O ile do żywego Skargi
podobną była, tego napewno stwierdzić nam się już nie uda. Popiersie to
podług obrazów malowanych wyrysował H. Paszkowski, a na miedzi wyrył
je Jan Mansfeld na początku zeszłego wieku. Przypuszczać możemy, iż tak
wyglądał nasz wieszcz za czasów pracy swej we Lwowie, kiedy to jeszcze
82

KPOP s. 287 [nr 4851]. SR, s. 279 [nr 1760]; A. Schröder, Piotr Skarga w malarstwie...,
s. 179.
83
Dzieduszycki wspomina przy okazji omawiania tej grafiki również kolejne jej wydanie,
w pierwszym tomie Kazań na niedziele i święta wydanych przez Lipskiego w 1843
roku. Por. M. Dzieduszycki, Piotr Skarga..., s. 577n. W wieku XX ta wersja wizerunku
Skargi pojawiała się również wielokrotnie, por. m.in.: Adam Piskozub, Piotr Skarga
a jasnowidze polscy XVI wieku, „Kronika Powszechna” 1912, nr 37-38, s. 167; Konstanty Wojciechowski, Piotr Skarga, Lwów 1912, s. 23; J. Smoliński, Portret Skargi
w Lublinie..., s. 808; Piotr Skarga. Prawdy wiary westchnienia modlitewne, Białystok
1994 (strona przedtytułowa); Stójcie mocno przy jednej katolickiej wierze, „Źródło”
2006, nr 30, s. 15.
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duchownym naszym wolno było zarost nosić84. Miedzioryt ma wymiary
14,8 x 9,3 cm, przedstawia popiersie Skargi w 3/4 zwróconego w prawo,
w owalnym otoku, w górnej części zdobnym festonami. Pod nim cztery
książki, w tym jedna otwarta z fragmentem tytułu: KAZANIA. Pod centralnym medalionem płycina z napisem: X. PIOTR SKARGA i sygnaturą:
H. PASZKOWSKI DEL. JOH. MANSFELD SCUL.85

Grafika Henryka Paszkowskiego i Johanna
Mansfelda, I ćw. XIX w.

Niedługo po wydaniu u Niemcewicza zamysł Mansfelda został powtórzony przez Johanna Wilhelma Sandera86. Najpewniej to o niej myśli
Sygański, pisząc: sztych 8.2 X 6.5 cm. Popiersie Skargi w owalu. Jest to
podobizna sztychu Mansfelda (…) z opuszczeniem jednak ozdobnych ram87.
W 1835 roku w numerze „Przyjaciela Ludu”, poświęconym Skardze,
ukazuje się kolejna litografia88, będąca powtórzeniem schematu Mansfelda, dokonująca jego lustrzanego odbicia i rezygnująca z owalnego otoku
wokół popiersia89. W 1851 roku, nakładem Litografii Banku Polskiego

84
85
86

H. Rzepecka, Objaśnienia do przezroczy..., s. 5n.
[H. Paszkowski wyrysował, a Jan Mansfeld wyrył.] J. Sygański, Działalność..., s. 114.
KPOP s. 287 [nr 4854]. Tamże błędnie jako dzieło Walentego Śliwickiego. Ani Katalog, ani Sygański nie oznaczają dokładniej daty powstania tej grafiki. Można przyjąć
dość rozległe datowanie na I ćw. XIX wieku. Najpewniej to tę grafikę wzmiankuje
SR, s. 279 [nr 1761].
87
J. Sygański, Działalność..., s. 115.
88
KPOP, s. 288 [nr 4858].
89
Wzmiankuje jej istnienie Dzieduszycki, wspominając o jej druku w „Przyjacielu Ludu”
1834/1835, nr 35, s. 280. Zob.: M. Dzieduszycki, Piotr Skarga..., s. 577; por. też:
KPOPiOwPD, s. 288 [nr 4858].
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w Warszawie, ukazała się dwubarwna litografia90 (12,6 x 10,5 cm) po raz kolejny przynosząca odbiorcy schemat znany od trzech dekad, utrwalająca lustrzane odbicie pierwowzoru91. Pod podobizną, z prawej tekst: W LIT. BANK. POL.,
na dole faksymile podpisu Skargi: SERVUS INDIGNUS PET. SCARGA S.I.92
Ujęcie to weszło widocznie na stałe do kanonu ilustracyjnego, bo
ćwierć wieku później można odnotować jego kolejną mutację. W dziele
Wójcickiego, prezentującym sylwetki wybranych postaci historycznych,
przy sylwetce Piotra Skargi znalazła się jego podobizna odnawiająca wizerunek Mansfelda93. Sam Skarga nabrał jednak wyrazu mniej dostojnego,

Miedzioryt z dzieła Kazimierza Wójcickiego Z rodzinnej zagrody. Życiorysy, 1877.

jego spojrzenie i wąsy sugerują raczej zawadiakę i hultaja niż dostojnego
królewskiego kaznodzieję. Powrót owalnego otoku wokół popiersia Skargi został w iście eklektycznym stylu zepsuty przez nagromadzone wokół
popiersia bohatera przedmioty i postacie. Ani przyrząd elektrostatyczny,
ani luneta, podobnie jak model sfer, kątownica czy cyrkiel nie pasują do
jego osoby. Na szczęście na pierwszym planie znajduje się otwarta książka,
zaś chłopiec po prawej na górze trzyma w dłoni gęsie pióro, prawą rękę
wspierając na wielkim woluminie.
90
91

KPOP, s. 288n [nr 4860]
Pierwodruk w: K.W. Wójcicki, Życiorysy sławnych ludzi wsławionych w różnych zawodach, Warszawa 1851.
92
[Niegodny sługa Piotr Skarga Tow. Jez.]
93
Kazimierz Władysław Wójcicki, Z rodzinnej zagrody. Życiorysy, Warszawa 1877, s. 85.
Za użyczenie mi reprodukcji składam w tym miejscu podziękowania antykwariatowi
BiSS z Lublina.
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Ostatnim znanym autorowi przykładem ujęcia korzystającego z pomysłu Mansfelda jest dwubarwna litografia94 z roku 1887, wydana nakładem
Zakładu Litograficznego T. Szulca w Poznaniu. Różni się ona od wcześniejszych o tyle, że niewielkie modyfikacje dotknęły samą twarz Skargi,
czyniąc ją znacznie mniej pociągłą, przy okazji też młodszą.
Po grafice Mansfelda, jak widać powyżej – wielokrotnie redagowanej
i przekształcanej, drugim XIX-wiecznym dziełem będzie miedzioryt Stachowicza i Langera (11 x 8,5 cm)95. Michał Stachowicz przerysował Skargę
z obrazu olejnego, będącego w sali posiedzeń Arcybractwa Miłosierdzia96,
zaś w Wiedniu utrwalił go w miedzianej blasze Sebastian Langer. Stało się
to na pewno w 1819 roku lub nieco wcześniej, gdyż na tę datę przypada
wydanie Ordynacji Bractwa Miłosierdzia97, zawierających – prawdopodobnie po raz pierwszy – ten właśnie wizerunek.
Stachowicz dokonał luźnej redakcji wizerunku z siedziby Arcybractwa, choć na przykładzie tej właśnie grafiki widać, jak wiele wspólnego
ma obraz z Siennej z graficznym ujęciem Mallery’ego, które – lustrzanie
obrócone – daje nam w efekcie niemal dokładnie pomysł Stachowicza.
Popiersie Skargi wycięte w owal, wraz z tłem, twarz pełna dostojeństwa,
wyrysowana w sposób klasyczny, dobrze pasujący do standardów estetycznych tamtej epoki. I po stu latach grafika ta (lub, co możliwe, inna,
ale bazująca na niej, rozbudzała wyobraźnię: Tak wyglądał ks. Skarga za
czasów wileńskich, kiedy, rektorem kolegium zostawszy, jeździł na Inflanty,
do Rygi, Dorpatu i tam szkoły zakładał; on wszystkie zakłady nauczające
ma wtedy pod sobą98. Na dole, w odcinkach otoku wokół owalu znalazły się
sygnatury: MICHAEL STACHOWICZ DEL. CRACOW / SEB. LANGER SCULP
VIENNA99. Poniżej: XIĄDZ PIOTR SKARGA PAWĘSKI / ZGROMADZENIA
JEZUICKIEGO. / DN. 7. PAŹDZIERNIKA R. 1584 BRACTWA MIŁOSIERDZIA /
I BANKU POBOŻNEGO ZAŁOŻYCIEL. W MAZOWSZU R. 1536 / URODZONY,
W KRAKOWIE DN. 27 WRZEŚNIA R. 1612 ZMARŁY.
94
95

KPOP, s. 289 [nr 4863].
J. Sygański, Działalność..., s. 114n, tabl. X; SR, s. 279 [nr 1759]; A. Schröder, Piotr
Skarga w malarstwie..., s. 179.
96
M. Dzieduszycki, Piotr Skarga..., s. 578.
97
Bractwa Miłosierdzia w Krakowie u s. Barbary zaczętego Roku Pańskiego 1584. dnia
siódmego miesiaca października ordynacye na cześć Panu Bogu i rozmnożenie miłosiernych uczynków, Kraków 1819 [grafika za stroną tytułową]. Później w II wydaniu
swojego dzieła używa tej grafiki na stronie przedtytułowej i Dzieduszycki. Por: M.
Dzieduszycki, Piotr Skarga i jego wiek, t. I, Kraków 1868. Zob. też: Konstanty Wojciechowski, Piotr Skarga, Lwów 1912, s. 39.
98
H. Rzepecka, Objaśnienia do przezroczy..., s. 11.
99
[Rysował Michał Stachowicz w Krakowie, wyrył Sebastian Langer w Wiedniu]

280

Kazimierz S. Ożóg – Ikonografia skargowska

Sebastian Langer, Michał Stachowicz,
miedzioryt, przed 1819.

Na rok 1828 datuje się litografię100 autorstwa Marii Hermann z Tańskich (7,4 x 10 cm). Wzmiankuje ją Sygański, pisząc o monogramiście
podpisanym jako M.H.101, zaś Dzieduszycki najpewniej o niej pisze krótko,
oceniając ją jako robotę lichą102. Istotnie, w zestawieniu z dziełem Langera
i Stachowicza nie sposób było ocenić jej inaczej. Hermann odbiła lustrzanie
postać Skargi, rezygnując też z zakomponowania całości w owalu. U dołu
napis: PIOTR SKARGA.
Katalog portretów odnotowuje miedzioryt103 wg kompozycji Stachowicza, wykonany przed 1842 (19 x 12,5 cm). Wraca kompozycja owalna
i zwrócenie ciała w prawo. Całość wydaje się dużo mniej staranna niż
pierwowzór, powtórzone zostają również napisy pod wizerunkiem. Nieco
później, bo po 1868 roku, zostaje w Krakowie wydana litografia104 Marcina Salba (11 x 8,3 cm). Podobizna i podpis ten sam jak pod oryginalnym
Stachowiczem (jedynie z przeniesieniem słowa „urodzony” linijkę wyżej),
z dodatkiem informacji: WEDŁUG M. STACHOWITZA [!], LITOGR. M. SALBA
W KRAKOWIE oraz informacji o wydawcy: NAKŁAD GUBRYNOWICZA
I SCHMIDTA WE LWOWIE105.
100
101
102

KPOP, s. 286 [nr 4849].
J. Sygański, Działalność..., s. 117.
M. Dzieduszycki, Piotr Skarga..., s. 578n. Zob. też: A. Schröder, Piotr Skarga w malarstwie..., s. 179.
103
KPOP, s. 286 [nr 4850], repr. również w: Józef Pelczar, Nie zbawimy ojczyzny pracą
bez Boga, „Źródło” 2006, nr 30, s. 24.
104
KPOP, s. 280 [nr 4862].
105
J. Sygański, Działalność..., s. 116; A. Schröder, Piotr Skarga w malarstwie..., s. 179.
To ujęcie, we fragmencie, pojawia się na jednym z popularnych wydań monografii
Tazbira, zob.: J. Tazbir, Piotr Skarga, Warszawa 1962.
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Kojarzącą się ze Stachowiczem, ale mającą wspólne z nim źródło, jest
litografia106 Bolesława Rusieckiego i Józefa Oziembłowskiego (z Wilna),
datowana na 2 ćw. XIX w (22,5 x 25,7 cm). U dołu napis: PIOTR SKARGA
oraz BOLESŁAW / RYS: B: RUSIECKI, LITOG: J.O.107 Skarga został ukazany
w postawie stojącej (lub na klęczkach), w czasie modlitwy, ze złożonymi do
niej dłońmi, zwrócony w prawo, przed otwartą na stole księgą. Z wyjątkiem
brakującego w tej litografii tła i krucyfiksu na stole mogłaby to być kopia
grafiki Mallery’ego. Twarz, upozowanie postaci, szczegóły zakonnego
habitu są niezwykle z nią zgodne.
Szczególnie dobrze te różnice między Mallerym a obrazem (obrazami) z Arcybractwa Miłosierdzia są widoczne na przykładzie kolejnego
wizerunku108. Jest to litografia datowana na I poł. XIX wieku, wydana
przez Litographisches Institut von Ludwig Sachse & Co. w Berlinie (20
x 15,8 cm). Jest to niejako odpowiedź na próbę Stachowicza, rzekomo
mającą za punkt wyjścia wspomniany wyżej portret. Dzieduszycki tak
pisze o sprawie powstania tej grafiki: Że jednak wizerunek ten, samą tylko

Litografia wydana przez Litographisches Institut von Ludwig Sachse &
Co. w Berlinie, I. poł. XIX w.

osobę (po pas) w owalnym medalionie przedstawiający [mowa o miedziorycie Stachowicza], nie jest zupełnie podobnym do wzoru, z którego
jest wzięty, kazał p. Piotr Bartynowski odrysować lepiej cały ów obraz
106
107

KPOP, s. 287 [nr 4852].
Por. też: J. Sygański, Działalność..., s. 116; A. Schröder, Piotr Skarga w malarstwie...,
s. 179.
108
KPOP, s. 288 [nr 4857].
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i wylitografować w Berlinie w zakładzie L. Sachs’a i spółki (…) Jest to ten
sam rysunek, który z poprawkami został domieszczony w pierwszym tomie
niniejszego dzieła109. Istotnie, dokonane tu przeniesienie krakowskiego
wzorca jest kompletne i zupełne. Pod wizerunkiem napis: LITH. INST. V.
L. SACHSE & C° BERLIN, poniżej: X. PIOTR SKARGA PAWĘSKI / CZŁONEK
ZGROMADZENIA OJCÓW JEZUITÓW / ZAŁOŻYCIEL / ARCHIKONFRATERNI
MIŁOSIERDZIA I BANKU POBOŻNEGO / W KRAKOWIE OD DNIA 7. PAŹDZIERNIKA 1584. ISTNIEJĄCEJ. / URODZONY 1536. R. W MAZOWSZU /
ZMARŁY DNIA 27 WRZEŚNIA 1612 R. / W KRAKOWIE.

Rycina z Książki Pamiątkowej Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego
w Krakowie, 1884.

Istotnie, z rozmaitymi poprawkami ta wersja ujęcia Skargi będzie
funkcjonować jeszcze wielokrotnie. Znacznie uproszczona, ale bazująca
na wersji Sachsa, jest rycina ze strony przedtytułowej księgi pamiątkowej
Arcybractwa z roku 1884 wydanej w 300-lecie istnienia110.
109

M. Dzieduszycki, Piotr Skarga..., s. 578. Piotr Bartynowski był długoletnim (1834–
–1859) starszym Bractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego. Zob. J. Sygański, Działalność..., s. 116. Zob. też: A. Schröder, Piotr Skarga w malarstwie..., s. 179.
110
Książka Pamiątkowa Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie od roku
1584 do 1884 skreślona w roku jubileuszowym, Kraków 1884. Grafika wzmiankowana:
J. Sygański, Działalność..., s. 117; A. Schröder, Piotr Skarga w malarstwie..., s. 179.
Drukowana m.in. w : Piotr Skarga, Żywoty świętych Pańskich na wszystkie dnie roku,
Mikołów-Warszawa 1910, s. V. Fragment grafiki znalazł się tu na pierwszej stronie
przedmowy, pomiędzy owalnymi fotografiami redaktorów tomu (o. Prokopem i o.
Bitschnau). W zbiorach Österreichische Nationalbibliothek [http://www.bildarchivaustria.at/Bildarchiv//BA/844/B8978443T8978449.jpg] znajduje się grafika o podobnym
układzie, jednak z obliczem Skargi bazującym już na Matejkowskim „Kazaniu...”.
W obecnym stanie badań niestety w tym miejscu kończy się wiedza autora.
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W 1860 roku w Wiedniu ukazał się kolejny, wcale dobry111, miedzioryt
ze Skargą (14 x 11 cm), autorstwa Hansa Klitzscha112. Skarga w stojącej postawie przed stołem, zwrócony lekko w lewo, na stole krucyfiks, rozłożone
księgi i pióro w kałamarzu. Poprzez pochyloną głowę ujęcie to zbliża się do
lustrzanego odbicia grafiki Mallery’ego. Pod ryciną sygnatura: H. KLITZSCH
oraz X. PIOTR SKARGA PAWĘSKI / CZŁONEK ZGROMADZENIA OJCÓW
JEZUITÓW, URODZONY 1536 ROKU W GRÓJCU NA MAZOWSZU / ZMARŁY
27. WRZEŚNIA 1612 W KRAKOWIE.113

Hans Klitzsch, miedzioryt,
1860.

Około połowy XIX wieku ukazuje się staloryt114 wzorowany na portrecie
wileńskim, ukazującym Skargę jako rektora tamtejszego uniwersytetu (28
x 19 cm). Napis w dolnym lewym rogu jest powtórzeniem tekstu znanego
z pierwotnego portretu.

111
A.
112

Schröder, Piotr Skarga w malarstwie..., s. 179.
Piotr Skarga, Żywotów świętych starego i nowego zakonu (...) część pierwsza, red.
Konstanty Maniewski, Wiedeń 1860.
113
J. Sygański, Działalność..., s. 115; Repr. również w: Kalendarium życia ks. Piotra
Skargi, „Źródło” 2006, nr 30, s. 4.
114
KPOP, s. 288 [nr 4859].
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Staloryt, ok. poł. XIX w.

Litografia Tytusa Maleszewskiego
i Władysława Walkiewicza z 1879 r.

W 1879 roku odnotować można pierwszą dwubarwną litografię115 autorstwa Tytusa Maleszewskiego i Władysława Walkiewicza, która za punkt
wyjścia obiera wizerunek Skargi wykreowany przez Matejkę (33 x 27 cm).
Nasz bohater zostaje ukazany z modlitewnikiem w prawej ręce, w popiersiu
3/4 skierowanym w lewo. Pod wizerunkiem sygnatura: T. MALESZEWSKI
/ LIT. W. WALKIEWICZ, ODBITO W LIT. W. WALKIEWICZA W WARSZAWIE

oraz tekst cyrylicą: ДОЗВОЛЕНО ЦЕНЗУРОЙ ВАРШАВА 10 ЯНВАРЯ 1879
Г116.
115

KPOP, s. 288 [nr 4856], zob. też: B. Bolcewicz, Katalog portretów polskich, rosyjskich
i zagranicznych oraz dzieł ilustrowanych Księgarni Antykwarskiej B. Bolcewicza
w Warszawie, N° 1, Warszawa 1898, s. 15 [nr 410].
116
J. Sygański, Działalność..., s. 116; A. Schröder, Piotr Skarga w malarstwie..., s. 179.
W ilustracjach towarzyszących niniejszemu opracowaniu pojawia się widokówka wydana w Tuchowie w 1912, korzystająca ze schematu litografii Maleszewskiego. Podobna
ilustracja pojawia się w: Żywoty świętych pańskich. Na podstawie kalendarza kościelnego z uwzględnieniem dzieła ks. Piotra Skargi T. J. oraz innych opracowań i źródeł
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Ostatnią grafiką notowaną przez katalog portretów jest dwubarwna litografia117 autorstwa Adama Grabowskiego z roku 1921 (29 x 24,5 cm)118.
Skarga został w niej pokazany w popiersiu, 3/4 w lewo. Pod wizerunkiem
faksymile autografu oraz PIOTR SKARGA. Sygnatura: RYS. NA KAMIENIU
ADAM GRABOWSKI, NAKŁADEM HIERONIMA WILDERA I S W WARSZAWIE, ZAKŁ. GRAF. B. WIERZBICKI I SKA, WARSZAWA.

Najmłodszą grafiką odnalezioną przez autora jest miedzioryt wykonany
przez wileńskiego grafika Leona Kosmulskiego w roku 1940 (18,6 x 12,5
cm). Popiersie Skargi, zwróconego w 3/4 w prawo odwołuje się do przedmatejkowskich wzorów, ukazując postać w sile wieku, bez odniesień do
starości, i zostało zamknięte w okrągłym medalionie. Poniżej widoczny
jest zasłany kilkunastoma książkami stół, wraz z gęsim piórem i kartką
papieru symbolizujący dokonania pisarskie Skargi. Poniżej ksiąg podpis:
X. PIOTR SKARGA, w prawym dolnym rogu sygnatura: RYT. L. KOSMULSKI 1940119.

Leon Kosmulski, miedzioryt, 1940.

Ponieważ technikami graficznymi posługuje się dział twórczości artystycznej związanej ze znaczkami pocztowymi, warto na zakończenie tej
części wspomnieć o emisjach walorów związanych ze Skargą. Ani on sam,
na wszystkie dni całego roku ułożył ks. Władysław Kozakowski, Poznań 1908.
KPOP, s. 286 [nr 4848].
Reprodukowana w A. Grabowski, Portrety wybitnych Polaków, ser. 2: Pisarze i poeci,
Warszawa 1921, tabl. 11.
119
Miedzioryt ten jest częścią niespójnego stylistycznie cyklu, w skład którego wchodzą
m.in. popiersia Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego.
117
118
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ani dzieło malarskie Matejki nie istnieje w zbiorze polskich znaczków pocztowych. Bardzo skromne emisje lat międzywojennych pominęły całkowicie
400-lecie jego urodzin przypadające w 1936 roku. Po okresie PRL-u, gdzie
tego typu osobistości na znaczkach pojawiały się niezwykle rzadko, również
po 1989 roku jego sylwetka nie znalazła zainteresowania wśród pomysłodawców i emitentów znaczków. Poza oficjalnym obiegiem Skarga pojawił
się w roku 1912, gdy galicyjskie Towarzystwo Szkół Ludowych wydało
pamiątkowy walor upamiętniający 300-lecie śmierci. W centralnej jego
części, w okręgu znalazło się przedstawienie portretowe będące przerysem
ujęcia z „Kazania Skargi”. To samo ujęcie, choć powtórzone z pamięci,
stało się centralnym punktem podziemnej emisji „Poczty Solidarność”
z początku roku 1988, w serii „Wierni Bogu i Ojczyźnie”120.

Znaczek z serii „Wierni Bogu i Ojczyźnie”,
1988.

Oficjalną emisją jest znaczek wydany w 2004 roku na Litwie, jako
wyraz uczczenia 425. rocznicy założenia Uniwersytetu Wileńskiego. Nad
panoramą zabudowań i fasady kościoła św. Jana znalazły się, w otokach
z wieńców laurowych, portrety Stefana Batorego i Piotra Skargi (PETRAS
SKARGA SJ). Podobizna Skargi została odwzorowana z ujęcia znanego
z obrazu znajdującego się w Muzeum Narodowym w Wilnie.

120

Datowanie opieram w tym przypadku na innych znaczkach stanowiących serię „Wierni
Bogu i Ojczyźnie”, która powstawała w tym właśnie roku. Por. http://www.podziemna.
republika.pl/solidarnosc2.html
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Rzeźba
W roku 1888 przez Henryka Jordana została w Krakowie ustanowiona
fundacja, która za swój cel obrała założenie i pielęgnację pierwszego na
terenie dawnej Polski ogrodu gier i zabaw ruchowych. Wkrótce potem Jordan dał zlecenie Alfredowi Daunowi i Michałowi Korpalowi na wykonanie
czterdziestu popiersi przedstawiających wybitnych Polaków. Pierwszych
siedem biustów przedstawiało Mikołaja Kopernika, Jana Zamoyskiego,
Piotra Skargę, Stefana Czarnieckiego, Tadeusza Kościuszkę, Jana Tarnowskiego i Jana Kochanowskiego. Znalazły one do 1894 roku swoje miejsce
w labiryncie ze szpalerów grabowych, założonym przez odpowiedzialnego
za kompozycję Ogrodu Jordanowskiego Bolesława Maleckiego121.

Alfred Daun, Popiersie z krakowskiego parku
Henryka Jordana, przed 1894.

Marmurowa podobizna Skargi to portret osoby zawziętej, pogrążonej
w rozmyślaniach. Wpatrzone w nieskończoność, lekko nieobecne oczy
skrywają się pod mocno zarysowanymi brwiami, których zewnętrzne
łuki mocno opadają. W połączeniu ze zmarszczonym czołem wszystko
to tworzy obraz osoby silnej, zdecydowanej. Skarga ma w tym ujęciu
121

Alejki te zostały zniszczone w czasie okupacji hitlerowskiej. Zbiór popiersi, wzbogacony na przełomie wieków o dalsze nazwiska, usunięto, z zamiarem ich zniszczenia.
Zostały one przechowane przez Henryka Łuczywo, krakowskiego mistrza kamieniarskiego, w jego pracowni w Olczy. Po wojnie zostały oddane miastu i po pracach
konserwatorskich ponownie ustawione przy alejkach parkowych. Por. Z. Kos, Pomniki
w parkach..., s. 499n.
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bardzo delikatny zarost: minimalnie zaznaczone wąsy, niemal niewidoczna
bródka oraz lekki zarost przy krawędzi żuchwy, który łagodzi nieco jej
ostrość, wzmożoną poprzez widoczne zaciśnięcie zębów, skutkujące
uwidocznieniem kości policzkowych. W dolnej części popiersia, od
przodu, znajduje się ryty napis: KS. PIOTR SKARGA, na bokach daty życia:
* R. 1532 [!] † R. 1612.
W 1912 roku w przedsionku krypty Skargi w krakowskim kościele św. Apostołów Piotra i Pawła ustawiono popiersie wykonane
przez Jana Tombińskiego. Ujęcie odbiega w charakterystycznej dawce
ekspresji od tego, które znamy z parku Jordana. Głowa Skargi kieruje się lekko w lewo, twarz, fryzura i ubiór są nacechowane lekkim
dynamizmem i skrótowym opracowaniem rzeźbiarskim, nieco mniej
dbałym i ugładzonym. Również większe i mocniej zaznaczone oczy
nadają tej głowie większą wyrazistość. Z prawej strony, na płaszczyźnie odcięcia, na dole, znajduje się sygnatura artysty: J. TOMBIŃSKI122.

Jan Tombiński, Popiersie w krypcie kościoła
św. Piotra i Pawła w Krakowie, 1912.

Kopia krakowskiego popiersia, wykonana w barwionym gipsie, znajduje
się w krypcie Bractwa Miłosierdzia w warszawskim kościele Jezuitów
przy ul. Świętojańskiej123.
122

Józef Paszenda, Budowle jezuickie w Polsce XVI-XVIII w., t. 3, Kraków 2006, s. 27;
Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. IV: Miasto Kraków, cz. III: Kościoły i klasztory
śródmieścia, 2, red. Adam Bochnak, Jan Samek, Warszawa 1978, s. 78.
123
W karcie inwentarzowej zabytków ruchomych, udostępnionej w fotokopii autorowi
przez o. Andrzeja Kiełbowskiego SJ, popiersie jest datowane błędnie na II połowę
XIX wieku, nie ma również danych na temat powiązania go z odlewem z krypty Piotra
Skargi w Krakowie.
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W roku 1912 powstało gipsowe popiersie Skargi przechowywane w kolegium Jezuitów w Starej Wsi. Na bazie ujęcia autorstwa Matejki autor
rzeźby stworzył wizerunek doskonale wpasowujący się w powszechny
od czasu namalowania „Kazania Skargi” mniemany obraz Piotra Skargi.
Identycznie wysokie jest czoło, podobnie długa broda i włosy, pociągła jest
twarz o wyrazistych oczach pod masywnymi łukami brwiowymi. Zakonnik
ubrany jest w sutannę, z narzuconą na ramiona stułą (po lewej monogram
Maryi, po prawej IHS). Półkoliście odcięte, pokryte dziś złotą farbą, popiersie spoczywa na zwężającym się ku górze cokoliku z napisem: W.O. /
PIOTR SKARGA / 1612-1912124.

Władysław Mazur, Popiersie z kolegium
jezuitów w Starej Wsi, 1912.

Na bazie ujęcia ze Starej Wsi powstał znacznie prostszy, piaskowcowy
biust z Nowego Sącza. Umieszczony jest w powszechnie dostępnym miejscu, na narożniku zabudowań jezuickich w Nowym Sączu, od strony ulicy
Piotra Skargi, na wysokości ul. Franciszkańskiej. Popiersie to zastąpiło
oryginalne, identyczne ze starowiejskim, które spadło i zostało uszkodzone
w roku 2004 (od 2010 roku znajduje się we wnętrzu Jezuickiego Centrum
Edukacyjnego). Nowa rzeźba przechowuje szczegóły: półkoliste odcięcie
124

W zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego znajduje się zdjęcie oznaczone sygnaturą SM0_1-K-4263, przedstawiające identyczne popiersie ks. Piotra Skargi, będące
dziełem Władysława Mazura, rzeźbiarza czynnego w początkach wieku XX, znanego
najbardziej z dekoracji wykonanych dla warszawskiej filharmonii.
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biustu, ujęcie twarzy w schemacie Matejkowskim (długie, dynamicznie
układające się włosy, pociągła twarz, krótko przycięta broda, głęboko osadzone oczy, z mocno uwypuklonymi gałkami, brwi, masywne, mimiczne
zmarszczki u nasady nosa i ukośne, zbiegające od środka czoła w kierunku
brwi, nadające twarzy dramatycznego wyrazu). Skarga ubrany jest w sutannę, ale na stule znalazł się już tylko ornament roślinny, ze stylizowanymi
przedstawieniami lilii i innych kwiatów. Pod rzeźbą, na zwężającym się
ku górze cokoliku, prostokątna tabliczka, ze ściętymi narożnikami, z identycznym napisem.

Stanisław Wójcik, Popiersie na narożniku
zabudowań jezuickich w Nowym Sączu,
1912.

Sądeckie popiersie Piotra Skargi wpisuje się w zespół rzeźb i biustów,
które dla miasta były wykonywane od przełomu XIX i XX wieku przez
Stanisława Wójcika. W tamtym czasie fasada szkoły noszącej imię Adama
Mickiewicza została przez niego ozdobiona popiersiami dwudziestu postaci
historycznych (m.in. patrona szkoły, Chrobrego, Sobieskiego, Kazimierza
Wielkiego, Kościuszki, Długosza, Kordeckiego). Autorstwa tego rzeźbiarza
jest też Madonna znajdująca się na dziedzińcu przed kościołem Jezuitów pw.
Świętego Ducha oraz, podobnie jak Skarga eksponowany, posąg Jagiełły
na rogu ul. Jagiellońskiej i Szwedzkiej125.
Historia zatarła niestety wiadomości na temat pochodzenia niewielkiego
popiersia znajdującego się przy kościele św. Jerzego i św. Jadwigi w Kłec125

Tadeusz Aleksander, Życie społeczne i przemiany kulturalne Nowego Sącza w latach
1870-1990, Kraków 1993, s. 70. Por. też: Dzieje miasta Nowego Sącza, t. 2, red. Feliks
Kiryk, Stanisław Płaza, Kraków 1993, s. 371, 584, 601.
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ku. Odgrodzone kratą, stoi we wnęce ściany zewnętrznej tej świątyni, być
może upamiętniając związki Skargi ze współczesnym mu lokalnym duchownym, Marcinem z Kłecka. Wykonane w technice narzutu gipsowego,
można ostrożnie datować na I połowę XX wieku, i ze względu na ograniczoną trwałość tego materiału raczej na okolice rocznicy urodzin aniżeli
śmierci Skargi. Podobne do ujęcia ze Starej Wsi, różni się o wiele bardziej
zmanierowaną mimiką i znacznie rzadszymi włosami modela, rezygnacją
z ukazania szczegółów ubioru, poza kołnierzykiem habitu i zawiązaną
w kokardkę tasiemką pod szyją126.

Popiersie Piotra Skargi przy kościele św. Jerzego i św. Jadwigi w Kłecku.

Ostatnim wartym wymienienia obiektem z zespołu popiersi Skargi jest
to, które znajduje się w Katolickim Zespole Edukacyjnym, prowadzonym
przez jezuitów w Warszawie. Autorem niewielkiej rzeźby odlanej w brązie
jest Janusz Tałuć.
Wizerunkiem, który od półtora wieku, równolegle z dziełem Jana Matejki, wrasta w naszą świadomość, będąc stosunkowo często komentowanym i wskazywanym w opracowaniach dotyczących sztuki i rzeźby XIX
wieku, jest krakowska figura autorstwa Tomasza Oskara Sosnowskiego.
Wykuty w marmurze, na przełomie 1861 i 1862 roku, posąg został w 1868
ofiarowany Arcybractwu Miłosierdzia i przewieziony do Krakowa. Rok
później stanął w katedrze na Wawelu, w pobliżu kaplicy św. Stanisława.

126

Por. Karol Szczerbski, Nieznana historia popiersia; Dawid Jung, Piotr Skarga a Kłecko
– obydwa teksty opublikowane w informacyjnym portalu powiatu gnieźnieńskiego:
http://www.informacjelokalne.pl/
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Trzydzieści dwa lata później, wolą kardynała Jana Puzyny, rzeźba ta została
przeniesiona do kościoła Świętych Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej127.
Twórczość dziewiętnastowiecznych neoklasycznych i romantycznych
rzeźbiarzy często opierała się na wątku prezentacji tematyki narodowej,
podtrzymującej nastroje i postawy patriotyczne. Około połowy wieku czołowy polski rzeźbiarz tamtego czasu Jakub Tatarkiewicz opracował serię
małych, brązowych popiersi, poświęconych osobowościom ważnym dla
polskiej kultury (w zespole tym znaleźli się: Kochanowski, Staszic, Ossoliński, Linde). Podobnie postępował mieszkający i tworzący w Rzymie
Tomasz Oskar Sosnowski, który swoje posągi ofiarował różnym instytucjom
na terenie Polski. Posąg Skargi podarowany Krakowowi był jednym z kilku,
które trafiły nad Wisłę (figury Tadeusza Czackiego i Adama Naruszewicza
przeznaczono dla Warszawy)128.
Skarga z byłego krakowskiego kościoła Jezuitów jest typowym przykładem neoklasycznego posągu. Ukazany został en face, w kontrapoście
i zakonnej sutannie, z narzuconym płaszczem kojarzącym się z antyczną
togą (typowym dla zespołu postaci „wielkich Polaków” wyrzeźbionych
przez Sosnowskiego). Z rzeźby emanuje chłód, brakuje jej otwarcia na
zewnątrz, możliwości nawiązania „więzi psychicznej pomiędzy widzem
(wiernym) a wykutą z zimnego bloku marmuru postacią”129. Posąg przyjęty
jednak został przez XIX-wieczną krytykę znakomicie, widziano w nim
jedno z najlepszych dzieł Sosnowskiego130.
Dla dzisiejszego odbiorcy marmurowe dzieło tworzącego w Rzymie
rzeźbiarza jest wyjątkowo hermetyczne i mało pociągające. Skarga jawi
się na nim niczym eksponat za szklaną szybą, prezentujący się w całej
okazałości, jednocześnie onieśmielający, choćby poprzez stos drobiazgowo opisanych dzieł, na których wspiera prawą dłoń, uzbrojoną dodatkowo w rysik, za pomocą którego zapisuje niewielką kartkę. Postać, mimo
zastosowanego kontrapostu i diagonalnego przełożenia prawej krawędzi
127

L. Lameński, Tomasz Oskar Sosnowski..., s. 225n. Zob. też: Katalog zabytków sztuki
w Polsce, t. IV: Miasto Kraków, cz. III: Kościoły i klasztory śródmieścia, 2, red. Adam
Bochnak, Jan Samek, Warszawa 1978, s. 84; Michał Rożek, Przewodnik po zabytkach
Krakowa, Kraków 2006, s. 271; Michał Rożek, Święte miejsca Krakowa, Kraków 2007,
s. 110. Jerzy Paszenda w swojej monografii podaje nieco inne ramy czasowe bytności
posągu Piotra Skargi na Wawelu. Według niego ustawiono go w grudniu 1868 roku,
zaś przeniesiono na Grodzką w 1900 roku. Zob. Jerzy Paszenda, Budowle jezuickie
w Polsce XVI-XVIII w., t. 3, Kraków 2006, s. 27; J. Sygański, Działalność..., s. 112.
128
Adam Kotula, Piotr Krakowski, Rzeźba XIX wieku, Kraków 1980, s. 59; Tadeusz
Dobrowolski, Sztuka Krakowa, Kraków 1971, s. 414.
129
Cyt. za: L. Lameński, Tomasz Oskar Sosnowski..., s. 162.
130
Por. tamże, s. 124,126.
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płaszcza przez wysunięte ku przodowi kolano, jest hieratyczna i sztywna.
Wyprostowana głowa i nieobecne oczy, patrzące w dal, ponad naszymi
głowami, również nie nadają temu posągowi rysu bliskości i dostępności.
Na cokole, w cofniętej płycinie wyryty, złocony napis: XIĄDZ PIOTR SKARGA, S.J. / DZIEŁO DŁUTA / OSKARA HRABI SOSNOWSKIEGO / ARCYBRACTWU MIŁOSIERDZIA I BANKU POBOŻNEGO / PRZEZ NIEGO OFIAROWANE
– NAKŁADEM ZAŚ / LUDWIKA SZTERNSZTYN HELCLA / STARSZEGO TEGOŻ ARCYBRACTWA MIŁOSIERDZIA, MIESZCZANINA / KRAKOWSKIEGO
Z RZYMU SPROWADZONE I W KATEDRZE KRAKOWSKIEJ / W ROKU 1869M
UMIESZCZONE. Na frontowej ściance podestu znajduje się napis: X. PIOTR
SKARGA PAWĘSKI / NA MAZOWSZU R 1536 URODZONY W KRAKOWIE

Tomasz Oskar Sosnowski, posąg z kościoła
św. Piotra i Pawła w Krakowie, 1862.

DN 27 WRZEŚNIA R 1612 ZMARŁY. Z prawej strony postumentu znajduje
się sygnatura artysty: T O SOSNOWSKI INV ET SCUL ROMAE. Dodatkowe

inskrypcje pojawiają się w kilku miejscach posągu: na grzbietach książek,
na których stosie podpiera się Skarga, widnieją tytuły jego dzieł: KAZANIA
SEJMOWE, pod nimi ŻYWOTY ŚWIĘTYCH, zaś poniżej, w układzie prostopadłym: PISMA / ROŻNE / ŁACIN / SKIE / I O / UNII, zaś obok: KAZA- / NIA
/ NIE- / DZIEL / NE. Tytuły znajdują się również na grzbietach widocznych
od tyłu, są to: ROCZNIKI KOŚCIELNE, zaś pod nimi, znów w układzie
prostopadłym: KAZA- / NIA / OD / ŚWIĘ / TNE. Gipsowy model figury, powstały w sierpniu 1861 roku, znajduje się obecnie w Papieskim Kolegium
Polskim w Rzymie131.
131

Tamże, s. 226n.
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W 1911 roku Wacław Szymanowski ukończył prace nad modelem gipsowym w skali 1:5 dla monumentalnej kompozycji rzeźbiarskiej „Pochód
na Wawel”, która miała w jego zamyśle stanąć na niedawno przez Polaków
odzyskanym, z rąk austriackiego wojska, królewskim wzgórzu. Miejscem
dla niego miała być przestrzeń po – planowanych w niektórych koncepcjach
do wyburzenia – kuchniach królewskich. Po długich dyskusjach zamysł
ten został w 1928 roku ostatecznie porzucony, wskutek czego kompozycja
– planowana na ciąg o długości 35 metrów (pięćdziesiąt dwa posągi wysokie nawet na 3,5 metra), pozostała w formie modelu132. Szymanowski
w swojej wizji wykreował kilka historycznych grup, tworzących opowieść
o świetnej przeszłości Polski, ukazujących różnorodne jej koleje i wątki
społeczne i emocjonalne133. W grupie skupiającej się wokół Zygmunta III
został ukazany m.in. Piotr Skarga. Jak pisała Rzepecka: Odtworzył go ostatni
znakomity rzeźbiarz Wacław Szymanowski w swoim „Pochodzie na Wawel”,
skąd najpiękniejsze i najsilniejsze duchy rząd dusz nad nami sprawują134.

Fragment posągu z kościoła
św. Piotra i Pawła w Krakowie.

Spowity w długi płaszcz, długowłosy Skarga jest jedną z postaci podążających w kondukcie tuż przy jego prawym skraju, stanowiąc dominantę
132

W ostatnim czasie pojawiły się co prawda pomysły odkurzenia koncepcji Szymanowskiego, odlania całej grupy i ustawienia jej na błoniach pod Wawelem. Zob: Dawid
Hajok, Aneta Żukowska, Powstrzymać pochód, „Gazeta Wyborcza Kraków” 2010,
nr 75, s. 1.
133
Michał Domański, Poczet wielkich rzeźbiarzy, Warszawa 1981, s. 60; Lech Grabowski,
Rzeźba polska na przełomie wieków, [w:] Dzieje sztuki polskiej, red. Bożena Kowalska,
Warszawa 1984, s. 164; Wacław Szymanowski 1859-1930: Pochód na Wawel, red. M.
Piszczatowska, Białystok 2005; M. Piszczatowska, Pochód na Wawel..., s. 38n.
134
H. Rzepecka, Objaśnienia do przezroczy..., s. 31.
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na równi z sylwetką Zygmunta Starego i Kazimierza Wielkiego. Charakterystyczne jest zatroskanie i zaduma, widoczna w jego upozowaniu.
Pochyloną głowę wspiera na dłoni lewej ręki, jej zaś łokieć opiera na
pięści prawej dłoni, przyciśniętej do brzucha. Trudno o lepsze wyrażenie
przygnębienia, obecnego i tak w magicznym korowodzie Szymanowskiego.
W kontekście interesującej nas postaci układ Szymanowskiego powtórzył
w pewnej mierze Piotr Stachiewicz, wykonując ostateczny projekt mozaiki
dla prezbiterium kościoła Jezuitów przy ul. Kopernika w Krakowie.
Rok 1912, niezwykle ważny dla recepcji nauki i postaci Skargi, ale i dla
jego ikonografii, pozostawił po sobie – poza omówionymi wcześniej biustami z Krakowa, Warszawy, Starej Wsi i Nowego Sącza – jeszcze jedno
dzieło rzeźbiarskie. Jest nim mało znana, pełnoplastyczna figura Piotra
Skargi z Dąbrowy Górniczej, znajdująca się do dziś na ścianie kaplicy
pw. Matki Boskiej Anielskiej (przed stu laty w budynku tym mieściła się
ochronka).

Figura na ścianie kaplicy Matki
Boskiej Anielskiej w Dąbrowie
Górniczej z 1912 r.

Na lewo od kruchty, pomiędzy gzymsami, w ostrołukowo zamkniętej
niszy stoi posąg o wysokości ok. 1,2 m, pod nim piaskowcowa tablica
pamiątkowa z rytym napisem: ŚWIĘTOBLIWEMU KSIĘDZU / PIOTROWI
SKARDZE / PROROKOWI NARODU POLSKIEGO / OPIEKUNOWI SIEROT /
UR. 1532+1612. NA UCZCZENIE / 300 LETNIEJ ROCZNICY JEGO ŚMIERCI /
OBCHODZONEJ W TYM KOŚCIELE 1912 R. Kamienna rzeźba przedstawia

pełną postać Skargi, ubranego w sutannę i płaszcz, stojącego w lekkim
kontrapoście. W prawej dłoni trzyma podniesiony na wysokość głowy
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krucyfiks, przytrzymuje go też lewą dłonią, zaś twarz lekko zwrócona
w jego kierunku135. Podobna figura, choć różniąca się szczegółami (odwrócenie głowy w drugą stronę, księga w lewej dłoni) została uwieczniona
na pocztówce wydanej w Dąbrowie Górniczej po rocznicy śmierci Skargi
w dniu 27 IX 1912.
Stosunkowo niedawno powstał pierwszy pomnik136 dedykowany Piotrowi Skardze. Jest nim dzieło Andrzeja Renesa odsłonięte 25 sierpnia
1996 w Grójcu. Zdecydowanie jest to najbardziej dynamiczne ujęcie ze
wszystkich rzeźbiarskich przedstawień Piotra Skargi. Rzeźbiarz zdecydował się na ukazanie całej postaci kaznodziei, ujętej w bardzo ekspresyjny
sposób, przekraczający zdecydowanie dynamikę zaprojektowaną przez

Andrzej Renes, Pomnik przy kościele
św. Mikołaja w Grójcu, 1996.

Jana Matejkę. Skarga, posadowiony na wysokim, dwuipółmetrowym
cokole, zdecydowanym krokiem idzie w stronę oglądającego, skręcając
lekko w naszą prawą stronę, opiera ciężar ciała na lewej nodze, zaś drugą
wydaje się przesuwać w stronę prawego, przedniego narożnika podestu,

135

Niestety, ograniczona wyobraźnia obecnych administratorów tego miejsca doprowadziła do zasadzenia przed niszą drzewa, które już w 2011 roku skutecznie zasłaniało
figurę.
136
Autor decyduje się w tym miejscu na zawężenie archaicznej definicji pomnika, w świetle
której nasi przodkowie nazwaliby pomnikiem dzieło Tomasza Oskara Sosnowskiego,
nie zważając na jedną z jego głównych koniecznych cech, jaką jest umieszczenie
w miejscu publicznym, otwartym. Kościół nie spełnia tego wymogu, stąd posąg
z Krakowskiego kościoła Świętych Piotra i Pawła nie wyczerpuje tej definicji. Por.
Kazimierz S. Ożóg, Miedziany Pielgrzym. Pomniki Jana Pawła II w Polsce w latach
1980-2005, Głogów 2007, s. 7n, 15n.
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lekko podniesionego. Idzie więc pod górkę, w dodatku pracując pozostałymi częściami ciała. Uwagę zwraca lewa ręka, odrzucona od ciała, zgięta
prostopadle w łokciu, z dłonią o rozłożonych palcach, podniesioną ponad
poziom głowy. Prawa ręka z kolei, układając się z ramieniem ręki lewej
w jednej linii, opada w dół, z oskarżycielsko wyprostowanym palcem
wskazującym.
Całość układu dynamizuje swobodnie opadający wzdłuż ciała długi pas
stuły, która swoim prawym końcem oddziela się od linii lewej nogi Skargi
oraz wsunięty ukośnie za pas krzyż. Twarz prezentuje nam człowieka mocnego i silnego. Jej mimika emanuje dostojnością i troską. Lekko falujące
włosy są jakby upięte, co oddaliło niebezpieczeństwo zasłonięcia oblicza.
Na murowanym, licowanym granitowymi płytami cokole znajduje się
majuskułowy napis z brązowych liter: KS. PIOTR / SKARGA SJ / 1536-1612
/ SYN ZIEMI GRÓJECKIEJ, na postawie odlewu sygnatura artysty: RENES
96 oraz punca GZUT137.
Pomnik Piotra Skargi znajdujący się w Krakowie jest dużo bardziej
znany i szerzej opisywany, z jednej strony przez eksponowane miejsce,
w jakim został odsłonięty (plac św. Marii Magdaleny naprzeciwko pojezuickiego kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła), z drugiej zaś poprzez
kontrowersje, jakie wzbudził swoim kształtem i nazwiskiem autora. Jest
nim bowiem Czesław Dźwigaj, jeden z najbardziej popularnych rzeźbiarzy
związanych z widoczną po 1989 roku „pomnikomanią”, krytykowany za
tempo, w jakim powstają jego prace, wynikające stąd autoplagiaty i nonszalancję kompozycyjną.
Po odsłonięciu tego dzieła spór o jego miejsce i kształt był szczególnie
widoczny, zwłaszcza na łamach lokalnych dzienników, z których w ko-

137

Dodatkowo na cokole umieszczono odlaną z brązu tablicę w kształcie pergaminowego
zwoju z aktem erekcyjnym: AKT EREKCYJNY / POMNIKA KSIĘDZA PIOTRA SKARGI /
W ROKU PAŃSKIM 1996, GDY OJCEM ŚWIĘTYM BYŁ PIERWSZY / POLAK NA STOLICY
PIOTROWEJ JAN PAWEŁ II, PRYMASEM POLSKI / I METROPOLITĄ WARSZAWSKIM KS.
KARDYNAŁ JÓZEF GLEMP / W 460-LECIE URODZIN KS. PIOTRA SKARGI POWĘSKIEGO.
/ Z INICJATYWY SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY JEGO POMNIKA / W DN. 25 SIERPNIA 1996 R. WMUROWUJEMY TEN AKT EREKCYJNY / POMNIKA DŁUTA RZEŹBIARZA
ANDRZEJA RENESA / BY UPAMIĘTNIĆ DLA POTOMNYCH / URODZONEGO W GRÓJCU
KAZNODZIEJĘ KRÓLEWSKIEGO, WIELKIEGO / PATRIOTĘ I DZIAŁACZA SPOŁECZNEGO,
KTÓREGO ZASŁUGI POWSZECHNIE / ZNANE W CAŁEJ RZECZYPOSPOLITEJ PRZESZŁY
NA TRWAŁE DO HISTORII / NASZEGO MIASTA I OJCZYZNY. Poniżej następują nazwiska
członków Komitetu, wraz z ich podpisami. Na dole, po prawej, sygnatura artysty: ANDRZEJ / RENES. Na temat pomnika czytaj: rim, Skarga do Grójca, „Gazeta Wyborcza

Katowice” 1996, nr 192, s. 4; PAP, mery, Pomnik Piotra Skargi, „Gazeta Wyborcza”
1996, nr 198, s. 3.
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mentowaniu wyróżniała się lokalna „Gazeta Wyborcza”138. Było to jednak
wyrazem ogólnych nastrojów i ocen tego pomnika, tym bardziej że wkrótce
po swoim odsłonięciu zwyciężył on w konkursie „Archi-Szopa”, będącym

Czesław Dźwigaj, Pomnik na
placu św. Marii Magdaleny
w Krakowie, 2001.

plebiscytem na najgorszą budowlę Krakowa139. Na domiar złego miasto
zostało też zaskarżone przez twórców koncepcji zagospodarowania placu
św. Marii Magdaleny, którzy uznali dostawienie na nim pomnika Skargi
jako łamiące ich prawa autorskie140. Wobec krytyki w 2008 roku pojawił
się pomysł, zaakceptowany po pewnym czasie przez twórcę pomnika,
by przenieść go z placu św. Marii Magdaleny na pobliski dziedziniec
Collegium Broscianum. Do dziś jednak statua stoi na dawnym miejscu141.
138

Pozostawienie takiego pomnika w takim miejscu to skandal!, „Gazeta Wyborcza Kraków” 2001, nr 116, s. 6; Wojciech Krawczuk, Skarga nie byłby zachwycony, „Gazeta
Wyborcza Kraków” 2001, nr 114, s. 5; LKO, Skarga na Skargę, „Gazeta Wyborcza
Kraków” 2001, nr 120, s. 5. Do kanonu anegdot na temat twórczości Dźwigaja weszła
przy tej okazji kartka przyklejona wkrótce po odsłonięciu do kolumny pomnika przez
anonimowego krakowianina, z napisem: Czesław, nie dźwigaj więcej tych pomników,
bo znowu będą skargi!
139
BM, Paskuda krakowska, „Gazeta Wyborcza Kraków” 2001, nr 134, s. 4.
140
Jarosław Sidorowicz, Na Skargę!, „Gazeta Wyborcza Kraków” 2002, nr 243, s. 1.
141
Bogdan Gancarz, Wędrówki pomnika ks. Skargi: z placu na dziedziniec, „Gość Niedzielny” 2008, nr 7, dod. „Gość Krakowski”, s. VI; Katarzyna Bik, Przeprowadzka Skargi,
„Gazeta Wyborcza Kraków” 2008, nr 21, s. 3. Wzbudziło to zresztą mocny sprzeciw
Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi, które 25 lutego 2008
wystosowało zdecydowany list sprzeciwiający się tym planom [http://www.piotrskarga.
pl/ps,1386,3,0,1,I,informacje.html, data odczytu: 15 maja 2011]. Zob. też: M. Rożek,
Przewodnik po zabytkach..., s. 268; Uczucia najpiękniejsze, dłutem wyśpiewane: Z profesorem Czesławem Dźwigajem rozmawia Paulina Czyż, „Źródło” 2005, nr 35, s. 26n.
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Bardziej świadomych odbiorców razi kilka elementów, nieprzystojących
dziełu, które zwłaszcza w takim miejscu winno cechować się umiarem
i uporządkowaniem. Z jednej strony krytyce poddaje się nieuporządkowanie proporcji i elementów kolumny, na której stoi Skarga (niewłaściwa
wysokość entazis, jońska baza i koryncki kapitel etc.), odległej od wzorców
starożytnych, z drugiej samą figurę, dla jednych nazbyt nowoczesną przez
zastosowane rzeźbiarskie skróty, dla innych z kolei nazbyt tradycyjną
i dydaktyzującą, w stylu, który złośliwie porównywano niekiedy do patetycznego realizmu o genezie bliskiej pomnikom wodzów rewolucji142.

Figura z pomnika Skargi w Krakowie.

Skarga w ujęciu Dźwigaja nieodległy jest ujęciu znanemu z realizacji
Renesa dla Grójca, choć dynamizm kształtowany jest głównie przez asymetryczne umiejscowienie na położonej na korynckim kapitelu platformie,
co wytwarza wrażenie, że posąg zsuwa się z kolumny. Prawa ręka, wyciągnięta do przodu, trzyma książkę z tytułem „Kazania”, lewa jest z kolei
opuszczona, ze wskazującym palcem wbijającym się w ziemię. Pasy stuły
są długie, lewy opada do samych stóp, sutanna zaś – w manierze typowej
dla Dźwigaja – przekracza granicę odlewu, spływając w części niemal
do 3/4 wysokości trzonu kolumny. Szaty zasępionego Skargi są również
142

Marek Zgórniak, Figura księdza Skargi i Skarga Matejki, „Gazeta Wyborcza Kraków”
2001, nr 122, s. 6. Zob. też: M. Branicka, Gniot na słupie..., s. 12n.
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typowe dla warsztatu autora, zbudowane z przenikających się płaszczyzn.
Mocnym akcentem staje się zatknięty za pas krucyfiks143.

Tablica pamiątkowa w kościele św. Mikołaja w Grójcu, 1855.

W kościele św. Mikołaja w Grójcu, przy którym znajduje się poprzednio opisywany pomnik autorstwa Andrzeja Renesa, znajduje się tablica
pamiątkowa upamiętniająca uposażenie przez Skargę szpitala dla ubogich
w tym mieście. Zrealizowana przez Radę Szczegółową Szpitala w 1855
143

Na granitowym trzonie kolumny, w połowie jej wysokości, umieszczona jest wgłębiona
płycina z rytym, złoconym napisem: X. PIOTR / SKARGA SJ / 1536-1612. Na brązowej
bazie kolumny napisy. Z przodu: KS. PIOTR SKARGA – PAWĘSKI S.J. / WIELKI KAPŁAN
I PATRIOTA, AUTOR „KAZAŃ SEJMOWYCH” / ZAŁOŻYCIEL ARCYBRACTWA MIŁOSIERDZIA STARANIEM KTÓREGO POMNIK TEN WZNIESIONO / W MILLENIUM BISKUPSTWA
KRAKOWSKIEGO I W ROKU WIELKIEGO JUBILEUSZU CHRZEŚCIJAŃSTWA / KIEDY NA
STOLICY PIOTROWEJ ZASIADAŁ JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ Z RODU POLAKÓW CZŁONEK
ARCYBRACTWA MIŁOSIERDZIA / ANNO DOMINI 2000. Z lewej: KOMITET HONOROWY
BUDOWY POMNIKA / KS. FRANCISZEK KARDYNAŁ MACHARSKI ARCYBISKUP METROPOLITA KRAKOWSKI / KS. BISKUP STANISŁAW DZIWISZ PREFEKT DOMU PAPIESKIEGO
OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II / PROF. DR HAB. ANDRZEJ GOŁAŚ PREZYDENT KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA / STANISŁAW HANDZLIK PRZEWODNICZĄCY RADY
KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA / DR RYSZARD MASŁOWSKI WOJEWODA MAŁOPOLSKI / KS. DOC. DR HAB. MARIAN JAKUBIEC PROBOSZCZ PARAFII WW ŚWIĘTYCH /
PROF. DR HAB. TADEUSZ CHRZANOWSKI SKOZK / PROF. DR HAB. FRANCISZEK ZIEJKA
REKTOR UJ / MFC. ZBIGNIEW CHOJNACKI BRAT STARSZY ARCYBRACTWA MIŁOSIERDZIA. Po prawej: KOMITET BUDOWY POMNIKA / PAWEŁ PYTKO – PRZEWODNICZĄCY /
STANISŁAW ABRAHAMOWICZ / MAŁGORZATA CHOJNACKA / EWA DANIEC / ANDRZEJ
GACZOŁ / ANDRZEJ KADŁUCZKA / KRYSTYNA JELONEK-LITEWKA / ALEKSANDER
LITEWKA / KS. JÓZEF ANDRZEJ NOWOBILSKI / KRYSTYNA SIENIAWSKA / KS. ADAM
ŻAK T.J.
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roku, zawiera przeuroczy, szczegółowy tekst omawiający tę fundację144,
a w górnej części, w półokrągłym szczycie, medalion z popiersiem fundatora. Szczupła, brodata i długowłosa twarz kojarzy się z pomysłem Matejki,
lecz relief – jak i sama tablica – jest wcześniejszy. Po obu stronach otoku
płaskorzeźby relief z gałązkami: laurową i dębową oraz obramiającą medalion kapłańską stułą145
W roku 1912, w czasie wrześniowej celebracji Dni Skargowskich,
we Lwowie odbyły się stosowne uroczystości, wypełnione płomiennymi
odczytami, inscenizacjami, liturgiami i koncertami. W fasadę lwowskiej
katedry rzymskokatolickiej wmurowano pokaźną tablicę pamiątkową autorstwa Luny Dreksler. Opis jej odsłonięcia w ówczesnym periodyku zajmuje
kilka stron, ozdobiony emocjonalnymi uwagami w rodzaju: I ukazał się
w słońcu, wyszedł niejako ku nam w jasnych promieniach, natchniony kaznodzieja – prorok. Piękne jest zaiste w całem tego słowa znaczeniu dzieło
Luny Drexlerówny146. Napis w dolnej części płyty głosił: BOŻE MIŁOŚNIKU
JEDNOŚCI DAJ / IM DUCHA ZGODY I JEDNOŚCI MIŁOŚCI, SPRAW / ABY
WSZYSCY BYLI JAKO MĄŻ JEDEN, / JEDNEJ MYŚLI I RADY NA DOBRO /
KOŚCIOŁA I LUDU TWEGO!

Tablicę znamy dziś głównie z okolicznościowej kartki pocztowej, wydanej podówczas we Lwowie147. Przedstawia ona postać Skargi do kolan,
w niemal profilowym ujęciu, od lewej, z dłońmi splecionymi pod brodą,
w czarnej sutannie i płaszczu. Twarz jest oczywiście powtórzeniem pomysłu Matejkowskiego, interesujące jest jednak obramowanie centralnej
kompozycji, stanowiące istotny punkt ikonograficznego zamysłu twórcy
i wydawcy tej pocztówki. Mocnym akcentem są tarcze herbowe Korony
144

145
146

D.O.M. / PIOTR SKARGA POWĘSKI / SOCIETATIS JESU TEOLOG / KAZNODZIEJA KRÓLA
ZYGMUNTA III / SZPITAL DLA UBOGICH W MIEŚCIE GRÓJCU / UPOSAŻYŁ / I OPATRZENIE DLA NIEGO Z WSIÓW / SADKÓW I WÓLKA SADKOWSKA / W ÓWCZESNEJ ZIEMI
CZERSKIEJ POWIECIE / GRÓJECKIM POŁOŻONYCH / PRZEZ ANDRZEJA BOBOLĘ PODKOMORZEGO / KORONNEGO NA TEN CEL Z FUNDUSZU I ZLECENIA / JEGO NABYTYCH
OBMYŚLIŁ / KTÓREGO TO NADANIA DOWÓD ZACIĄGNIONY DO AKT / KANCELLARYI
MNIEJSZEJ KRÓLEWSKIEJ / FERIA QUINTA POST DOMINICAM PASSIONIS 1613 ROKU /
W AKTACH METRYKI KORONNEJ W WARSZAWIE / W KSIĘDZE NO. 158 NA KARCIE 86
/ ZAPISANYM SIĘ ZNAJDUJE / NA WIECZNĄ PAMIĄTKĘ ODPOWIEDNIO POWYŻSZEMU / DOKUMENTOWI KAMIEŃ TEN ZAMIEŚCIŁA / RADA SZCZEGÓŁOWA SZPITALA
W GRÓJCU / R.P. 1855.

J. Sygański, Działalność..., s. 28, 135.
Cyt. za: Uroczystości Skargowskie, „Kronika Powszechna” 1912 R:III, nr 40, s. 237
(na s. 239 niewielkie zdjęcie tablicy); zob. też: A. Schröder, Piotr Skarga w malarstwie..., s. 181.
147
Komitet Obchodu Skargowskiego we Lwowie, druk A. Ripper, Kraków 1912, repr.
w: Jerzy Kłoczowski, Dzieje chrześcijaństwa polskiego, t. II, Paryż 1991, s. 65
(il. 128).
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i Litwy, umieszczone diagonalnie, poniżej postaci, a powyżej ozdobnego
napisu „PIOTR SKARGA”. Ich czerwone pola stanowią najmocniejszy akcent
kolorystyczny tego druku.
Dolne panneau w narożach ma emblematy ewangelistów (przy czym
orzeł w ujęciu heraldycznym kojarzy się z godłem Polski). Kanelowane
pilastry podtrzymują spłaszczoną arkadę, okalającą postać Skargi; „kapitele” zawierają elementy zoomorficzne, zwornik wypełnia owal z postacią
spływającej na kaznodzieję gołębicy Ducha Świętego. Po bokach znalazły
się klęczące postacie anielskie i kobiece. W ujęciu Drexlerówny Skarga
był znacznie bardziej dynamiczny, wspierał się prawym łokciem na kolumience, zaś jego włosy stanowiły przedłużenie ostrych i diagonalnych
rysów twarzy, tworząc wrażenie płomieni.

Pocztówka wydana w Krakowie w 1912 roku
przez Komitet Obchodu Skargowskiego we
Lwowie, druk A. Ripper.

Kilka lat później ta sama autorka wykonała bardzo podobną tablicę,
umieszczoną w nawie głównej kościoła Jezuitów we Lwowie. Tym razem
ujęła ona całą postać Skargi, choć poprzez umieszczenie go w ambonie
zasłoniła nią dolną połowę jego ciała. Pawęski, zwrócony w lewo, pochyla
twarz, jakby patrząc na splecione dłonie, oparte o ambonę148.
Najbardziej znanym dziełem rzeźbiarskim, w którym Piotr Skarga
został przedstawiony w reliefie, jest tablica pamiątkowa umieszczona na
gmachu Arcybractwa Miłosierdzia przy ul. Siennej 5 w Krakowie. Wy148

Niestety, obecny stan jezuickiego kościoła we Lwowie uniemożliwia wykonanie
fotografii tego reliefu.
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konana z piaskowca, z rytym elegancką majuskułą napisem, przybliżającym znaczenie dzieła Skargi, posiada w górnej części plastyczny relief
w formie zbliżonego do kwadratu prostokąta, z mocno wyodrębniającą się
głową upamiętnianego kaznodziei. Ekspresyjny, typowy dla rzeźby dekady lat trzydziestych, wizerunek traktuje bardzo plastycznie twarz Skargi,
pozostawiając fragmenty ubrania mocno syntetycznymi i szkicowymi.
Wpółprzymknięte oczy spoglądają z zadumą w dół, rozwichrzone, długie
włosy opadają ku tyłowi, odsłaniając regularny kształt głowy, z mocno
zarysowanymi łukami brwiowymi i elegancko modelowanym zarostem
wąsów i brody. Za sprawą Karola Hukana powstał wizerunek niebanalny,
zgodny z przekazami ikonograficznymi z epoki Skargi, jednocześnie mający – w lekkości i dynamizmie włosów modela – powiązania z ujęciem
Matejkowskim149.

Gliniany model płaskorzeźby Karola Hukana.
149

W 1912 roku w budynek Arcybractwa została wmontowana inna tablica. Działo się
to w czasie obchodów Skargowskich, w ich trzeci dzień, poświęcony wyłącznie celebracji pamięci o Skardze. Por: Uroczystości Skargowskie..., s. 235. Na tablicy Hukana
napis głosi: X· PIOTR SKARGA T· J· / WIELKI SŁUGA BOŻY / WIERNY SYN OJCZYZNY
/ PROROCZY KAZNODZIEJA / PISARZ I WYCHOWAWCA NARODU / W DOMU TYM
UCZYNIŁ SIEDZIBĘ / WIEKOPOMNYCH DZIEŁ / MIŁOŚCI BLIŹNIEGO / ZAŁOŻONYCH
W LATACH 1584 I 1587 / TO JEST / ARCYBRACTWA MIŁOSIERDZIA / I BANKU POBOŻNEGO / NIOSĄCYCH TRWALE POMOC / POCIECHĘ I ULGĘ / DLA UBOGICH KRAKOWA
/ TĘ TABLICĘ JAKO DOWÓD WDZIĘCZNEJ PAMIĘCI / POŁOŻYŁ ZARZĄD MIEJSKI R·
P· 1938· W dolnej części odlewu płaskorzeźby, po prawej sygnatura artysty: KAROL
HUKAN / KRAKÓW 1937.
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Podobizna Skargi, wykonana w technice sgraffita, znajduje się też
w Warszawie, na frontowej elewacji kamienicy nr 2 przy staromiejskim
rynku150. W połowie XVIII wieku stanowiła ona własność jezuitów. Będąc
konwiktem, nosiła nazwę „klasztorku” i w związku z tym przylgnęła do
niej legenda, jakoby była domem Piotra Skargi. Z tego właśnie powodu
jego postać została upamiętniona w 1918 roku niezachowaną tablicą pamiątkową. Po wojnie odbudowana, otrzymała m.in. dekorację, wykonaną
przez Hannę i Jacka Żuławskich, której częścią jest głowa Skargi nad
oknami II piętra151.

Hanna i Jacek Żuławscy, Sgraffito na elewacji kamienicy Rynek 2 w Warszawie, przed
1953.

W trakcie badań autor natknął się na kilka obiektów wymagających
dalszych kwerend i ustaleń lub z racji swego młodego wieku nie mających
żadnej literatury. Jako pierwszy z nich warto wymienić ślad z Katowic.
W 1936 roku, w 400-lecie jego urodzin, w katowickiej Szkole Powszechnej
150

Do 1944 roku istniała też w Warszawie kamienica Beyera na rogu Krakowskiego Przedmieścia i Królewskiej, na elewacji której znajdowały się od 1864 roku płaskorzeźbione
wizerunki m.in. Piotra Skargi, Mikołaja Kopernika i Stanisława Staszica, autorstwa
Antoniego Freytaga. Zob.: Maria I. Kwiatkowska, Malarstwo i rzeźba w latach 1830-1890, [w:] Sztuka Warszawy, red. Mariusz Karpowicz, Warszawa 1986, s. 369.
151
Miasto Warszawa. Część I: Stare Miasto, red. Jerzy Z. Łoziński, Andrzej Rottermund,
Warszawa 1993, s. 258n; Jacek Friedrich, Malarstwo monumentalne, [w:] Tradycja
i współczesność. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 1945-2005, red. Wojciech
Zmorzyński, s. 118.
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nr 4 noszącej imię Piotra Skargi, odsłonięto tablicę poświęconą patronowi
placówki. Wykonana najprawdopodobniej z brązu, w górnej części zawierała wklęsły, kolisty medalion z wizerunkiem oblicza Skargi, wzorowanym
na ujęciu Matejki. Po jego bokach widniały daty życia, poniżej napis:
KU CZCI KS. PIOTRA SKARGI / WIELKIEGO KAZNODZIEI I PATRJOTY /
W CZTERECHSETNĄ ROCZNICĘ JEGO URODZIN / TABLICĘ TĘ UMIESZCZA
/ MŁODZIEŻ NAUCZYCIELSTWO I RODZICE / SZKOŁY POWSZECHNEJ
IV-TEJ W KATOWICACH / NOSZĄCEJ JEGO IMIĘ / KATOWICE DNIA 20
GRUDNIA 1936152.

W obecnym stanie badań niemożliwe jest wydatowanie i atrybucja
tablicy znajdującej się na fasadzie kościoła św. Jerzego w Słonimiu. Ma
kształt kwadratu i przedstawia głowę Skargi w lewym profilu: z mocnym
zarostem i długimi włosami. Pod wizerunkiem napis: X. PIOTR SKARGA.

Tablica pamiątkowa na
kościele św. Andrzeja
w Słonimiu.

Podobnie jest z tablicą z Sędziszowa Małopolskiego, umieszczoną w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi. Odlana z brązu, oprócz tekstu
(„KTO OJCZYŹNIE SWEJ / SŁUŻY, SAM SOBIE SŁUŻY” / LICEUM / OGÓLNOKSZTAŁCĄCE / IMIENIA / KS. PIOTRA SKARGI / W SĘDZISZOWIE MŁP. / TABLICĘ UFUNDOWALI: / RODZICE, NAUCZYCIELE, MŁODZIEŻ / SYMPATYCY
SZKOŁY 29 V 1991) zawiera w prawym górnym rogu medalion z obliczem

152

Fotografia w Narodowym Archiwum Cyfrowym pod sygnaturą 1-N-1575-2. Za dane
odnoszące się do medali jestem winien wdzięczność pani Barbarze Kozarskiej-Orzeszek z Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu.
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Skargi w lewym półprofilu, poprzez sumiasty wąs, szpiczastą brodę i długie
włosy, zdradzającą w oczywisty sposób inspiracje Matejką153.
Część poświęconą rzeźbie, w najróżniejszych swych przejawach, również odnoszących się do kompozycji reliefowych, należy zakończyć spojrzeniem na medale poświęcone Skardze. Były one bite od rocznicy 1884
roku, poprzez rok 1912 i czasy współczesne. W zbiorach wrocławskiego
Muzeum Medalierstwa znajduje się pięć obiektów dedykowanych naszemu
bohaterowi. Chronologicznie pierwszy jest ten z roku 1884, reprodukowany
już u Sygańskiego, z popiersiem według miedziorytu Langera154.
Kolejny pochodzi z roku 1912 i jest dziełem Witolda Bielińskiego, nagrodzonym w konkursie na medal utrwalający pamięć o Skardze w 300-lecie
jego śmierci155. Jego lewy profil wykazuje identyczność z matejkowskim
pomysłem na wygląd Pawęskiego. Trzy ostatnie medale wybito w drugiej
połowie lat 80. XX wieku. Pierwszy, autorstwa Stefana Dousy, pochodzi
z roku 1986, wybity na uczczenie VII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej,
wobec skromnych obchodów 450. rocznicy urodzin Skargi został właśnie
jemu dedykowany156. Dwa lata później powstaje kolejny, autorstwa Hanny
Jelonek157, zaś w 1989 roku Skarga pojawia się na medalu „Zasłużeni dla
PTTK w Warce” sygnowanym przez Wiesława Majewicza i Stanisławę
Wątróbską158.
W dziejach mennictwa polskiego nie została wybita żadna moneta
obiegowa z podobizną Piotra Skargi. Jedyną tego typu pamiątką jest okolicznościowy żeton wybity na potrzeby Pszczyny w roku 2010, o umownym nominale 20 dukatów pszczyńskich. Na awersie znalazł się orzeł,
będący herbem tego miasta, zaś na rewersie fragment obrazu Jana Matejki,
w którym dominującą postacią jest Skarga. Moneta została wybita w celu
uczczenia dwudziestolecia samorządu lokalnego, a ponieważ w sali rajców
wisi kopia dzieła Matejki, motyw ten znalazł się na żetonie.

153

Szkoły noszące imię Piotra Skargi w większości mają jego wizerunki na sztandarach, portretach, rzadko tablicach pamiątkowych i małych formach rzeźbiarskich.
W większości są to kopie (często niewysokiej klasy) z Matejki. Z tego powodu autor
zrezygnował z prezentacji większości tych obiektów.
154
Medal dwustronny, srebro, bity, 42 mm; nr inw. MSM MP 5260; J. Sygański, Działalność..., tabl. XIX.
155
Medal dwustronny, srebro, bity, 50 mm; nr inw. MSM MP 5316, MSM MP 1102. Repr.
w „Tygodnik Illustrowany” 1912, nr 39, s. 809; J. Sygański, Działalność..., s. 136.
156
Medal dwustronny, brąz, lany, 93 mm; nr inw. MSM MP 14360.
157
Medal dwustronny, brąz, bity, 60 mm; nr inw. MSM MP 16226.
158
Medal dwustronny, brąz, bity, 70 mm; nr inw. MSM MP 16492.
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Uwagi końcowe
Dukat pszczyński zamyka – i tematycznie, i chronologicznie – temat
obecności Piotra Skargi Pawęskiego w sztukach plastycznych. Zamyka tylko
na chwilę, gdyż – mimo omówienia z górą siedemdziesięciu przedstawień
– zagadnienie to zostało powyżej jedynie nakreślone i wciąż domaga się
pełnego opracowania. To fascynujące zjawisko, zarówno od strony ikonograficznej, w której na obecnym stanie badań możemy jedynie przeczuwać,
że wielość punktów wspólnych, łączących grafikę Mallery’ego z portretami
z kręgu jezuickiego (Kalisz, Kraków, Połock), daje nam fragmentaryczny
obraz jego twarzy i sylwetki. Kreacja Matejki, bazując na nich, wytworzyła
po części nowy typ postaci Skargi, nacechowany emocjonalnie, delikatnie
różniącego się swoim wyglądem od domniemanych wiernych wizerunków.
Postać z lekkim zarostem, z długimi, raczej rzadkimi włosami, długim nosem i wrażliwym spojrzeniem dużych oczu – taki chyba był najsłynniejszy
jezuicki kaznodzieja i działacz społeczny złotego wieku w Polsce.
Wiele jest kwestii, które niniejszy tekst zasygnalizował, jako warte
dogłębnego zbadania. Rzecz jasna wciąż nie wiemy, jak Skarga wyglądał.
Dokładne zbadanie grafik, szczególnie tych najstarszych, podobnie jak
portretowych wizerunków Skargi, mogłoby dać odpowiedź na to pytanie.
Jak zostało zauważone wcześniej, pewne wspólne cechy jego wczesnych
wizerunków są łatwe do wychwycenia, nietrudno zauważyć, że ich twórcy
w dużej mierze są z sobą zgodni co do jego fizjonomii i sylwetki.
Fascynujące są perypetie Jana Matejki z opisywanym tematem i postacią,
dzieje tworzenia „Kazania Skargi” wymagają szerszych badań, podobnie
recepcja tego płótna (pominięto szereg sztychów z całej Europy upowszechniających to dzieło) i jego stałe oddziaływanie na kształt narodowej kultury:
zarówno sztuki, jak i kształtu patriotyzmu. Matejko w znacznej części
wykreował nowoczesny patriotyzm Polaków. Jego obrazy są brzemieniem
przyswajanym od najmłodszych lat i niełatwo się spod ich oddziaływania
uwolnić, zwłaszcza że nie zawsze uświadamiamy sobie, w jaki sposób
ulegliśmy wpływowi krakowskiego mistrza.
Rozwinięcia wymaga z pewnością bardzo skromna część poświęcona
sztuce medalierskiej i mniejszym formom artystycznym, na których został
przedstawiony Skarga, jak też roli i znaczeniu, jakie im nadawano w momencie tworzenia. Wiele wizerunków nie ma nawet przybliżonej atrybucji
i czasu powstania. Pomimo kwerend i poszukiwań, które nie przyniosły
rezultatu, autor wierzy, że ich dokładne rozpoznanie jest możliwe.
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Mimo że Skarga bywał niekiedy symbolem postaw skrajnych i radykalnych i nierzadko kojarzy się wieloznacznie, jego postać – a zwłaszcza
recepcja jego myśli w XIX wieku – jest fenomenem, któremu warto się
przyjrzeć. I choć nie do końca musimy się zgadzać z jego wizją naszych
dziejów, z jego sylwetką, w jakiejś mierze przez czas zaborów wyidealizowaną i sprowadzoną do postaci niemalże biblijnego proroka, warto zaryzykować spotkanie ze Skargą, powtarzając może słowa sprzed stulecia: (…)
te obrazy dzisiaj oglądane, to dopiero początek naszego Skargi poznania.
Teraz dopiero mamy zabrać się do czytania tego, co inni o Skardze nam
tłumaczą, i tego, co on sam dla nas w księgach zostawił. Mamy go naśladować w tem wszystkim, czem on nam był przykładem. Mamy go przywrócić
do czci w narodzie i wynagrodzić mu krzywdy, obelgi, zamachy i cierpienia,
jakie dla miłości Boga i Ojczyzny od braci Polaków znosił za życia159.
Kazimierz S. Ożóg

159

H. Rzepecka, Objaśnienia do przezroczy..., s. 31.

Autorzy lub źródła ilustracji zamieszczonych w artykule (g – górna, d – dolna,
l – lewa, p – prawa):
Archiwum Arcybractwa Miłosierdzia (250, 251g, 267); Archiwum Edwarda Dunina-Markiewicza – http://klaser.strefa.pl (286); Archiwum Ludwika Grzebienia SJ (252p,
272, 273g, 275, 280, 282, 303); Archiwum autora (254, 256, 261, 263, 264, 265, 266,
269, 276, 278, 305, 302); Iwona Dylewska (295); Dawid Jung (291); Piotr Kołakowski
SJ (258, 289); Kazimierz S. Ożóg (251d, 255, 259, 270, 287, 288, 293, 294, 298, 299);
Monika Ożóg (252l); Valerij Palsciuk (305); Łukasz Papis (296, 300); Lesław Stawiarz
(290); Wojciech Urbańczyk (257); Tomasz Wituszyński (304); Zbiory Graficzne Biblioteki
Narodowej (273d, 277, 281, 2846, 285).

MUSICALIA O SKARDZE
Muzyka w obchodach skargowskich w latach 1912 i 1936

K

iedy zbliża się czterechsetna rocznica śmierci ks. Piotra Skargi SJ
(zmarł 27 września 1612 r.), warto się przyjrzeć, jak od strony muzycznej wyglądały obchody dwóch rocznic: jego urodzin i śmierci. W 1912 r.
Polska była jeszcze pod zaborami. Nie było więc łatwo ominąć cenzurę,
kiedy się chciało uczcić wielkiego kaznodzieję, patriotę, społecznika
i orędownika unii z Kościołem wschodnim. Na pewno nie było to na rękę
Rosjanom, bo Skarga współpracował czynnie z królem Stefanem Batorym,
pogromcą Rosjan, a także zachęcał prawosławnych, często obywateli Rosji,
do zjednoczenia z Rzymem. Nie było też o to łatwo w zaborze pruskim,
ponieważ chętnie czytane pisma Skargi umacniały polskość oraz katolicyzm
w krajach niemieckojęzycznych i protestanckich, co nie mogło się podobać
władcom Prus. Oba jubileusze stały się jednak okazją do twórczości poetyckiej i kompozytorskiej. Powstawały więc zarówno wiersze, jak i mniej lub
bardziej rozbudowane utwory muzyczne. Kwerendę dotyczącą wydarzeń
muzycznych związanych z Piotrem Skargą przeprowadziłem w Archiwum
Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr.)
Z plakatu zapowiadającego zorganizowany przez Związek Niewiast Katolickich obchód jubileuszowy w Cieszynie, 12 maja 1912 r., dowiadujemy
się, że w programie była jakaś kantata, którą wykonywał chór mieszany
z tow. fortepianu. Prócz tego występował kwartet smyczkowy (nie podano
utworów) oraz koncert na skrzypce Ch. A. Beriota, op. 2, i Z. Pogrobińskiego „Taniec komarów”. Dwa utwory na śpiew solowy z akompaniamentem
kwartetu smyczkowego oraz na skrzypce solo to: L. van Beethovena, „Nad
mogiłą” i Heisera „Grób na puszcie”.
W Krakowie 26 września 1912 r. odbył się w sali Starego Teatru „Wieczór Maryański” w trzechsetną rocznicę śmierci ks. Piotra Skargi. Śpiewy
ograniczyły się do dwóch utworów: „Boga Rodzico” oraz „Gaude, Mater
Polonia” pod kier. S. Bursy. 27 września 1912 zaś w sali „Sokoła” w Krakowie podczas akademii śpiewano „Bogurodzicę” i „Do Ojczyzny”. Na plakacie zapowiadającym „Uroczysty Wieczorek uczczenia 300 rocznicy
X. Piotra Skargi” w Teatrze Miejskim im. Juliusza Słowackiego podano,
że orkiestra tegoż Teatru będzie grała „Boże, coś Polskę”, natomiast chór
męski z orkiestrą wykona „Z dymem pożarów” do słów K. Ujejskiego.
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W Toruniu obchodzono uroczystości skargowskie dopiero 22 października 1912 r. Oprawę muzyczną zapewnił chór „Lutnia”, który, jak pisze
reporter, wiele pracy włożył w przygotowanie śpiewów. Wykonał kantatę
czterogłosową pod batutą p. Arendta. Mogła to być „Kantata na Trzechsetletni Jubileusz Piotra Skargi” do słów prof. Antoniego Zubczewskiego
z muzyką Mariana Signio, wydana we Lwowie i przeznaczona do wykonania przez chór jednogłosowy, dwugłosowy, mieszany lub męski, z towarzyszeniem organów lub harmonium. Nie ma wprawdzie roku wydania,
ale ponieważ cena jest podana w koronach austriackich, musiał to być rok
1912. Zob. s. 331-337. Nie jest też wykluczone, że chodziło o czterogłosową „Kantatę skargoską do słów Ks. Piotra Skargi”, op. 26, którą napisał
Aleksander Karczyński i opublikował w roku 1912. Jej reprint znajduje
się w niniejszej publikacji na ss. 347-364. Utwór J. Surzyńskiego „Kantata
jubileuszowa do słów Ks. Piotra Skargi, poświęcony pamięci zasłużonych
mężów”, na dwa równe głosy z towarzyszeniem fortepianu, wydany w Poznaniu w 1912, został wykonany przez p. Mossakowską i p. Wiśniewską,
akompaniował zaś p. Willert. Także tę kantatę publikujemy w naszej Księdze, na ss. 319-329. Chór „Lutnia” odśpiewał na koniec akademii utwór
„Polonez jubileuszowy”.
Tych obchodów mogło być więcej, ale nie znalazłem wzmianki o nich
w Archiwum. Jak zobaczymy, są one skromne w porównaniu z obchodami czterechsetlecia urodzin Skargi w roku 1936. Ponieważ nie jest znany
dokładnie dzień ani miesiąc urodzin Skargi, organizatorzy obchodów jubileuszowych wyznaczyli obchody na różne dni 1936 roku. I tak w Chicago,
jak podaje ks. H. Weryński, urządzono akademię skargowską już 27 marca.
Część muzyczno-wokalną wypełniły produkcje p. Alicji Szafranowskiej
oraz p. Marii Marszal1. Podobnie w Piekarach Śląskich miała miejsce
akademia ku czci ks. Piotra Skargi. Grała orkiestra pod batutą p. Jeleńskiego2. W Krakowie już 17 maja 1936 r. po południu w kościele Świętych
Piotra i Pawła odbyło się uroczyste złożenie szczątków ks. Piotra Skargi
w odnowionej krypcie. Procesję prowadził ks. bp Stanisław Rospond.
Chór kleryków jezuickich śpiewał: „Ecce sacerdos”, kantatę H. Thielena
„Otwórzcie wszerz”, „Magnificat” i inne pieśni. Na koniec wszyscy zaśpiewali: „Serdeczna Matko”.

1
2

Chicago, K.A.P.; ATJKr., 2287, s. 170.
ATJKr., 2287, s. 149.
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Główne uroczystości w Krakowie odbyły się w dniach 6-7 czerwca.
W sobotę 6 czerwca 1936 r. o godz. 9.00 rozpoczęła się msza św. pod
przewodnictwem ks. bpa metropolity Adama Sapiehy. W czasie mszy
śpiewał chór młodzieży pod kierunkiem prof. K. Garbusińskiego. „Mały
Dziennik Krakowski” z 10 VIII 1936 ubolewał, że na uroczystości skargowskie władze szkolne zwolniły tylko dwie klasy lub ich delegacje, choć
kiedy indziej, np. na dzień „kwiatka ” lub „dziecka”, zwalniają szczodrze.
W południe w „Złotej Sali” Domu Katolickiego przy ul. Straszewskiego
odbyła się akademia, w czasie której międzyszkolne chóry odśpiewały
„Bogurodzicę” oraz Kantatę prof. K. Garbusińskiego, orkiestra zagrała
Wł. Żeleńskiego Preludium e-moll, a na końcu wszyscy odśpiewali Hymn
narodowy. Po południu akademię skargowską zorganizował Związek Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej (Zemper). O godz. 16.00 stacja
radiowa w Krakowie nadała Koncert religijnej muzyki XVI i XVII w. wraz
z recytacją fragmentów dzieł ks. Piotra Skargi.
Na drugi dzień, tj. 7 czerwca, w niedzielę znów w kościele Świętych
Piotra i Pawła uroczystą mszę św. odprawił ks. kard. Adam Sapieha. Chór
kleryków z różnych zakonów wraz z chórem chłopięcym pod dyr. prof.
Suwary śpiewał pieśni religijne. Na koniec wszyscy zaśpiewali „Boże,
coś Polskę”. W „Złotej Sali” Domu Katolickiego w południe urządzono
akademię, w czasie której chór mieszany Towarzystwa Muzycznego pod
batutą dyrygenta B. Wallek-Walewskiego wykonał hymn „Bogurodzica”,
zaś chór mieszany Towarzystwa Oratoryjnego pod dyr. P. Kopycińskiego
– „Pieśń Rokoszan Zebrzydowskiego”, skomponowaną przez nieznanego
autora w r. 1606. Związek tej pieśni ze Skargą jest taki, że jezuita starał
się odwieść Zebrzydowskiego od rebelii, którą ten wszcząć zamierzał. Na
koniec akademii chór mieszany Towarzystwa Muzycznego zaśpiewał motet
Wacława z Szamotuł: „In Te, Domine, speravi” z r. 15553. Podczas pochodu,
który rozpoczął się o godz. 18.00 na Rynku Głównym i zmierzał do krypty,
gdzie złożono doczesne szczątki Skargi, grała orkiestra kompanii 20 pp.
O godz. 7 wieczorem Zemper zorganizował drugą akademię. Kompozycje
z czasów ks. Piotra Skargi wykonał Chór Cecyliański i chłopięcy pod batutą prof. Józefa Nowaka. Grała też orkiestra Zemper pod batutą Ludwika
Michniewskiego i kapelmistrza Franciszka Schaefera4. „Mały Dziennik”
z 9 VI 1936 podaje, że w radiu nadawano występy chórów, wykonujących
utwory z czasów Skargi, głównie M. Gomółki i Lwowczyka (Leopolity).
3
4

„Głos Narodu”, n. 156, s. 2..
„Ilustrowany Kurier Codzienny” n. 159, także „Głos Narodu”, 7 VI 1936.
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Jeszcze 8 listopada o godz. 12.30 w sali „Sokoła ” zorganizowano akademię
dla uczczenia czterechsetnej rocznicy urodzin Skargi.
Warszawskie uroczystości w dniach 10-13 września urządzono z wielkim
rozmachem. Wzięli w nich udział najwyżsi dostojnicy kościelni i państwowi
z prezydentem na czele. Wygłaszano mowy, wmurowano tablicę pamiątkową. Jednak od strony muzycznej te obchody przedstawiały się dość ubogo.
W niedzielę 13 września śpiewał chór pod kier. ks. W. Gieburowskiego.
Na początku orkiestra zagrała Hymn narodowy, podczas mszy św. zaś
o godz. 10.00 grała pieśni kościelne. Wprawdzie „Express Poranny” pisze
w reportażu, że „Zabrzmiał potężny głos chórów”, ale żaden reporter nie
podał, co śpiewano. Na koniec zaśpiewano „Boże, coś Polskę”. Podczas
pochodu grała orkiestra wojskowa.
Z powodu małej dostępności utworów ściśle związanych ze Skargą na
akademiach stosowano różne rodzaje muzyki. W Bydgoszczy np. podczas
akademii w Teatrze Miejskim chór „Echo” śpiewał G. Gorczyckiego, „Gaude, Mater Polonia”, dyrygował A. Rosler, F. Nowowiejskiego, „Ufajcie”.
Na końcu: „Boże, coś Polskę”5. 4 października 1936 r. na akademii w parafii
Trójcy św. p. Duszyński śpiewał solo: Michała Hertza, „Zdrowaś, Maryja”;
Aleksandra Stradelli, „Łaski, o Boże”. W Grudziądzu np. podczas akademii
18 października 1936 r. w programie były następujące utwory: w wykonaniu St. Topolińskiego (skrzypce solo) Raffa, Kavatina; H. Wieniawskiego,
Dudziarz; J. Brahmsa, Walc; H. Wieniawskiego, Kujawiak; S. Moniuszki,
„Pieśń wojenna”; S. Rachmaninoffa, „Zmartwychwstał Pan” w wykonaniu J. Gaczyńskiego (solo) i E. de Frendl (akompaniament fortepianu)6.
W Pułtusku, z którym Skarga był szczególnie związany, 21 października
1936 r. w czasie akademii wykonano Motet na baryton solo i chór mieszany; S. Moniuszki, „Chór sprawiedliwych”; z orkiestrą 13 pułku pod batutą
Stefana Dziedzickiego, solo Stanisław Dziedzicki; P. Czajkowskiego, Barkarola (orkiestra); K. Kurpińskiego, polonez „Witaj, Królu” (orkiestra). Na
końcu wszyscy razem z orkiestrą zaśpiewali „My chcemy Boga”7. Jeszcze
raz w Pułtusku uczczono Piotra Skargę 22 grudnia 1939 r. Chór mieszany
pod dyr. P. Wąsali wykonał: G. Gorczyckiego, „Gaude, Mater Polonia”,
F. Nowowiejskiego, „O święty kraju nasz”, Orkiestra symfoniczna 13 pp
odegrała: K. Kurpińskiego, polonez „Witaj, Królu”, W. A. Mozarta, Uwerturę z „Wesela Figara”, P. Czajkowskiego, Barkarolę oraz Zbiór melodyj
5
6
7

„Kurier Bydgoski”, 23 IX 1936.
„Goniec Nadwiślański”, 18 X 1936.
„Kurier Pułtuski”, 21 X 1936.
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narodowych Chopina i Moniuszki w opr. P. Słomkowskiego8. W Gnieźnie
10 listopada wykonano następujące utwory: J. Surzyńskiego, Kantata jubileuszowa – Chór Farny pod kier. P. Cichowicza; Fr. Chopina, Polonez fis-dur
i Walc as-dur – p. J. Bury; Faurégo, „Sancta Maria” – solo R. Skibiński;
P. Czajkowskiego, „Bez słów, przyjacielu” – solo R. Skibiński; J. Brahmsa,
„Cicha noc” – Chór Farny9. W Poznaniu w czasie akademii 21.listopada
śpiewano: Wacława z Szamotuł, „Powszednia spowiedź”, M. Gomółki,
„Pana ja wzywać będę”; F. Nowowiejskiego, „Ave, Maria”, „Jeżeli cię zapomnę, Jeruzalem”10. W Dąbrowie Górniczej 21 i 22 listopada urządzono
Wieczór Skargowski, podczas którego chór „Echo” śpiewał dwie kantaty ks.
K. Kleina: „Uroczysty dzisiaj czas” oraz „Miłość rodzi zgodę”. Dyrygował
p. Latało. Grała orkiestra kopalni „Paryż”11. Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, Oddział w Borysławiu, zorganizowało 29 listopada 1936 r. uroczystą
akademię w sali „Sokoła”. W programie były następujące utwory: J. Gall,
„Modlitwa” – chór pod dyr. p. Gąsiorowskiego; L. van Beethovena, Sonata f-moll – p. Maria Łańcucka z Drohobycza; Marsz „Wesoło z krzyżem”
– chór Krucjaty Eucharystycznej ze Szkoły Żeńskiej im. Marii Konopnickiej; Dürrer, „Zażegnanie burzy” – chór pod dyr. p. Gąsiorowskiego.
Także Lwów, gdzie Skarga zaczynał swoją duszpasterską działalność,
nie mógł pozostać obojętny. W sali Teatru Wielkiego urządzono 8 grudnia
1939 r. o godz. 12.15 akademię skargowską. W programie wykonano:
Fr. Chopina, Polonez A-dur – orkiestra symfoniczna 40 pułku; G. Gorczyckiego, „Gaude, Mater Polonia” – chór męski „Echo Macierz”; S. Moniuszki, Fantazja z opery „Halka” – orkiestra symfoniczna 40 pułku;
„Bogurodzica” i „Boże, coś Polskę” chór „Echo Macierz”12.
Wreszcie Wilno, które wiele zawdzięcza ks. Piotrowi Skardze jako
założycielowi Uniwersytetu i jego pierwszemu rektorowi. Tam 6 grudnia
na Uniwersytecie Stefana Batorego urządzono akademię. Śpiewał chór
„Hasło” następujące utwory: M. Gomółki, „Wszechmocny Panie”; F. Nowowiejskiego, „Ojczyzna”. Grała orkiestra wojskowa13.
Jeszcze w styczniu 1937 roku urządzono akademię ku czci Piotra Skargi
w Rzymie, gdzie odbywał on swój jezuicki nowicjat. Przy ul. Botteghe
Oscure 15, 21 stycznia 1937 r. odbyła się akademia, której program był na8
Tamże, 22 XII 1936.
9
„Lech Gniezno”, 10 XI 1936.
10
„Kurier Poznański”, 24 XI 1936.
11
„Kurier Zachodni”, 29 XI 1936.
12
„Głos Narodu”, 4 XI 1939.
13

„Gazeta Polska”, Warszawa, 7 XII 1939.
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stępujący: J. Górczyński (muzyka), Florentino Ogara SJ (słowa), „Exsurge
ovans, Polonia” śpiewał chór kleryków zmartwychwstańców; Fr. Chopin,
Nokturn, op. 9, n. 2 skrzypce – prof. Aldo Perugia, fortepian – prof. Gino
Lucci; O. M. Żukowski, „Boga Rodzico” i „Do Matki Boskiej Dobrej Rady”
– chór kleryków zmartwychwstańców. Choć melodia pieśni jest trudno
dostępna, tekst został opublikowany w programie. Oto on:
Exsurge ovans, Polonia, Summique
Regis gloriam
Heroë adauctum nobili Novo celebra
cantico!

Powstań i wiwatuj, Polsko, a chwałę
najwyższego Króla, wzbogaconą przez
szlachetnego Bohatera, wysławiaj
nowym śpiewem!

Tu, Petre, Christi signifer Periclitanti Ty, Piotrze, Chrystusa Chorąży, opatrzprovidus
nościowy Obrońco dany zagrożonej
Tutor datus Poloniae Tuis Polonis Polsce, opiekuj się twymi Rodakami!
prospicis.
Vocis tuae preconio Et principes, et Ty uczysz władców i poddanych, miasta
subditos
i dwór królewski, jakby wiecznotrwałą
Urbesque et aulam regiam Doces rzeką, słowa twego orędziem.
perenni flumine.
Nunc posteri superstitem Miramur
eloquentiam
Tuis refusam paginis Sacro repletis
Numine.

Obecnie my, potomkowie, podziwiamy
pozostawiony w spadku dar wymowy,
jaka pod natchnieniem Świętego Bóstwa rozlała się na kartach przez Ciebie
zapisanych.
Quo Te reclusus fervido Propellit Dokąd Cię popycha ogień zamknięty
ignis pectore,
w twej gorejącej piersi? Walczysz
Irrumpis, usque strenuus Nil non dzielnie, gotów na wszystko.
paratus aggredi.
Amore Christi gestiens, Vigil, tuisque prodigus
Tutor, paterque, apostolus Atque
omnibus fis omnia.

Radując się miłością Chrystusa, Ty,
jako czujny i szczodry opiekun twoich
pobratymców, ojciec i apostoł, stajesz
się wszystkim dla wszystkich.

O lux decora Patriae, O flamma
Sancti Spiritus,
Caeli beatus culmine Totam tuere
Ecclesiam!

O przecudne światło Ojczyzny, Płomieniu Ducha Świętego, cieszący się
szczęściem na wyżynach nieba, miej
w opiece cały Kościół!

Gdy idzie o zagranicę, to nawet w Stanach Zjednoczonych w Seminarium
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św. Franciszka w Milwaukee, jak podają „Nowiny Polskie”, urządzono
akademię skargowską. Program muzyczny był jednak skromny: Wykonano utwór: „Wodne lilije” na skrzypce z akompaniamentem fortepianu.
Zaśpiewano też trawestację pieśni „My chcemy Boga” z tekstem niezbyt
wysokich lotów: „My chcemy Skargę na ołtarzu...”.
Można zapytać, czy ks. Skarga życzyłby sobie obchodzenia swego jubileuszu czterechsetlecia z wielką pompą i bogatą oprawą muzyczną. Przecież
był człowiekiem niezwykle pokornym, jak o tym świadczą zakończenia
jego listów. Był on jednak również realistą i tam, gdzie chodziło o większą
chwałę Bożą, cieszył się wyrazami czci oddawanej mu jako kapłanowi
i zakonnikowi. Mogą o tym zaświadczyć słowa z listu pisanego 3 stycznia
1572 r. z Gorliczyna do O. Hieronima Nadala, Wikariusza Generalnego
Towarzystwa Jezusowego o postawie lwowian wobec jezuitów: „Zauważyłem szczególnie i z podziwem stwierdziłem to, że ów szacunek wobec
mnie, nędznego i niegodnego robaczka, u wszystkich stanów, począwszy
od duchowieństwa, tak wzrósł, iż nie da się w ogóle porównać z tym, co
było poprzednio. Zauważyłem, że każdemu poleceniu byli posłuszni, każde
nasze słowo przyjmowali z największą czcią”.
Sam ks. Piotr Skarga ani poetą, ani muzykiem nie był, chociaż przypisuje mu się, chyba niesłusznie, słowa dwóch kolęd: „Ach, ubogi żłobie”
oraz „W żłobie leży”. Popierał jednak śpiew i muzykę instrumentalną, nie
dla nich samych, lecz dlatego, że odpowiadały upodobaniom wiernych,
a szczególnie Polaków, i przyciągały ludzi do kościoła. Na ten temat mamy dość obfitą korespondencję ks. Piotra Skargi z władzami zakonnymi
w Rzymie. Z jednej strony przepisy Konstytucji [n. 586] wymagały, by
jezuici oddawali się pracy duszpasterskiej, która wymaga mobilności,
dlatego zrezygnowano z odprawiania w chórze godzin kanonicznych, zakazano też śpiewania mszy św. lub innych uroczystych nabożeństw. Jeden
z prowincjałów (Jan Argenti) przypomniał w uwagach powizytacyjnych
rektorowi kolegium w Wilnie, że „nie pozwala się Naszym grać na organach i śpiewać”14. Tymczasem wierni domagali się śpiewów w kościele,
i to nie tylko gregoriańskich, ale także ludowych, i udawali się do takich
kościołów, gdzie śpiew i muzyka organowa były pielęgnowane. W takiej
sytuacji trzeba było iść na ustępstwa, byle nie za daleko posunięte. Skarga
usiłował iść drogą pośrednią. Pisze o tym do generała Klaudiusza Akwawi14

Jerzy Kochanowicz, Przepisy dotyczące jezuickich burs muzycznych, Kraków 2002,
s. 63.
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wy z Rygi 17 marca 1582 r.: „Świątynia św. Jakuba, którą otrzymaliśmy od
Królewskiej Mości, wymaga śpiewu i uroczystych obrzędów, bez których
ludzi się nie przyciągnie. A ponieważ jest to obce naszemu Instytutowi,
a nam byłoby nie na rękę, należałoby wprowadzić w tejże świątyni proboszcza, który by zajmował się duszpasterstwem i administracją; konieczny
byłby stały wikariusz na wzór kościoła wileńskiego”. Sam negatywnie się
odnosił do muzyki wielogłosowej. W „Kazaniu o siedmi sakramentach”
ubolewał: „Dziś ta muzyka w kościołach bardzo się popsowała, sztuki tylo
i misterstwa patrzą, jako owi włoscy malarze, którzy odkryte nogi ukazują
i swego zalecenia w rzemieśle chcą, a nabożeństwa i pożytku ludzkiego
zaniechywają. Tak zdrobnieli, zmieszali i niewieścią a miękką muzykę
owę na głosów wiele uczynili, iż żadnej do nabożeństwa pobudki w niej
nie masz”15.
Kiedy jednak został przełożonym św. Barbary w Krakowie, nie przeszkadzał we wprowadzaniu tam śpiewu i muzyki instrumentalnej. Wkrótce
jednak spotkał się z ostrą reakcją prowincjała Pawła Campano. W liście
do generała Klaudiusza Akwawiwy prowincjał wspomina o nastawieniu
ks. Piotra Skargi do śpiewu w kościele: „Gdy wobec innych ojców radziłem się co do śpiewu wprowadzonego u św. Barbary, o. Skarga uznał
swoją winę i przeprosił za to, że bez wiedzy przełożonych go wprowadził. Trzeba jednak czasem na to pozwolić ze względu na zatwierdzone
dawne stowarzyszenie, które zawsze śpiewało, i na to, że cały ten lud do
tych śpiewów jest przywiązany. Dzięki temu, mówiono, przychodzi tak
wielu ludzi, niezależnie od sławy, jaką się cieszy [Skarga] jako dobry
kaznodzieja. Bez mojej wiedzy już przygotowano organy dla św. Barbary,
lecz nie będą mogli ich używać bez mojej wiedzy ani bez zgody Waszej
Ojcowskiej Wielebności. A jeśli Wasza Ojcowska Wielebność napisze coś
do W. O. Skargi, to myślę, że trzeba tak miarkować styl, żeby uznał, jak
bardzo trzeba szanować przepisy naszego Instytutu, ale też nie należy go
zbytnio martwić, bo i tak żałuje, i tu już wystarczająco wobec ojców w tej
sprawie doznał upokorzenia”16.
Sam zresztą prowincjał miał wątpliwości, czy zakazywać zupełnie
śpiewu. W innym liście z 27 IV 1585, pisanym w Braniewie, nawiązuje do
sprawy śpiewu u św. Barbary: „Jak już kiedyś pisałem i teraz powtarzam,
bez mojej wiedzy zaczęto u św. Barbary celebrować mszę świętą ze śpiewem, który wykonują kantorzy należący do niedawno założonej Sodalicji
15
16

P. Skarga, Kazania o siedmi sakramentach, Kraków 1600, s. 97.
ARSI, Germ. 164, f. 100. List P. Campano z 1 III 1585.
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Błogosławionej Dziewicy, a odprawia ją jakiś kapłan świecki i niekiedy
nasi. Wierni postarali się także o organy. Polacy i Niemcy niechętnie chodzą
tam, gdzie panuje cisza. Natomiast na te msze przybywały tłumy, ponieważ
Skarga zapewnił sobie od początku wysoką frekwencję i nadal ją podtrzymuje. Nakazałem mu, aby stopniowo i bez rozgłosu tę praktykę ograniczyć i zaprzestać śpiewać, dopóki nie otrzymam od Waszej Ojcowskiej
Wielebności odpowiedzi lub pozostawienia tej sprawy naszemu osądowi,
przy czym i tak nie będziemy do śpiewania zobowiązani i w każdej chwili
będziemy mogli z niego zrezygnować, gdy nam nie będzie odpowiadało, bo
i tak nasi tego nie organizują, lecz owa Sodalicja. Chciałbym też wcześniej
wiedzieć, czy mam pozwolić na naprawę organów i umieszczenie ich na
przygotowanym już dla nich miejscu”17.
W tej sytuacji Skarga w liście z 15 maja 1585 r. do generała tłumaczy
potrzebę tolerowania śpiewu i prosi o pozwolenie na śpiew w kościele,
aby przyciągnąć więcej ludzi. „Wiadomości na temat owoców duchowych
w naszym kościele, jakie Wasza Ojcowska Wielebność otrzymał, są dzięki
Miłosierdziu Bożemu prawdziwe. Tutejsi krakowianie bardzo się budują
śpiewem, który ich przyciąga. Niech więc Wasza Ojcowska Wielebność
łaskawie udzieli zezwolenia, by bez zaangażowania się w to naszych mogli
się tym zająć świeccy, a szczególnie Bractwo Miłosierdzia, które zostało
założone tu niedawno ku wielkiemu zbudowaniu wszystkich i zebrało
hojne jałmużny”18. Jeszcze jeden list wysłał ks. Piotr Skarga do generała
w sprawie tzw. mansjonarzy, odpowiedzialnych za śpiew w kościele. Pisze w nim: „Uznajemy i uznawaliśmy, że śpiew i posługa [mansjonarzy]
w kościele św. Barbary nie przeszkadza posługom naszego Towarzystwa.
Bo taki, jaki jest już teraz, jest krótki, trwa zaledwie półtorej godziny i nam
wcale nie przeszkadza. Gdy osoby spoza zakonu śpiewają, a ich śpiew
obecnie w święta jest dużo dłuższy, słucha się spowiedzi, odprawiamy
własne msze święte i spełniamy inne obowiązki. Uznajemy i uznawaliśmy,
że śpiew w naszym kościele nie tylko nie przeszkadza naszym posługom,
lecz bardzo im pomaga. Takie bowiem są upodobania Polaków, a szczególnie mieszkańców tego miasta, że śpiew przyciąga ich do kościoła,
i gdy się śpiewa, wtedy więcej ich przychodzi do kościoła i słucha kazań.
Lud ten nie może pojąć milczenia naszego Towarzystwa. I tylko wtedy
w tym królestwie owocniej służymy sposobem postępowania naszego
17
ARSI,
18

Germ 164, f. 187v-188.
Listy Piotra Skargi TJ z lat 1566-1610. Podług autografów wydał i objaśnił ks. J. Sygański TJ, Kraków 1912, s. 223.
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Towarzystwa i spełniamy posługi dla zbawienia dusz, gdy mamy szkoły
lub dołączamy się do kościołów parafialnych, lub gdy znajdują się osoby
spoza Towarzystwa, które odprawiają nabożeństwa ze śpiewem w kościele,
tak że nie musimy się tym martwić i rozpraszać się, co dzięki Bogu teraz
mamy. Ponieważ mieszkańcy tego miasta uważają, że nie zadośćuczynili
przykazaniu kościelnemu, jeśli w dzień świąteczny nie uczestniczyli we
mszy śpiewanej, Bractwo Miłosierdzia niemałym kosztem zapewnia naszemu kościołowi śpiewaków”19.
Z historii wiemy, że powoli jezuici odstępowali od pierwotnego rygoru
w dziedzinie muzyki. Dzięki temu Towarzystwo szczyciło się wieloma kompozytorami i wykonawcami. Samych muzyków związanych z jezuickimi
bursami muzycznymi J. Kochanowicz wymienia 2220. A przecież także po
przywróceniu Towarzystwa działali muzycy, tak wybitni jak ks. Aleksander Piątkiewicz. W latach pięćdziesiątych istniała praktyka corocznego
pielgrzymowania kleryków jezuickiego seminarium przy ul. Kopernika
26 do kościoła Świętych Piotra i Pawła w dzień bliski 27 września. Jeden
z jezuickich księży odprawiał mszę św., inny mówił kazanie. Ponieważ
chór klerycki liczył ok. 60 śpiewaków, można było zaśpiewać mszę wielogłosową z towarzyszeniem organów, na których grał p. Władysław Radwan. Ks. Józef Łaś SJ dyrygował chórem, dla którego też przygotowywał
materiały. Wtedy powstał hymn: „O Skargo, hołd niesiemy Ci”. Słowa
i melodię napisał ks. S. Ziemiański, harmonizacji dokonał ks. J. Łaś. Zob.
s. 367-369. Innym utworem śpiewanym był „Hymn na cześć ks. Piotra
Skargi SJ”, którego melodię ułożył R. Nowowiejski, a zharmonizował
także ks. J. Łaś. Zob. s. 365. Do słów Lucjana Rydla, wyzyskiwanych na
akademiach skargowskich, S. Ziemiański skomponował własną muzykę.
Piękny utwór muzyczny do „Modlitwy za Ojczyznę” skomponował ks.
Wojciech Kałamarz CM. Zob. s. 371-390. Utwory te zamieszczamy również w tej Księdze. Niech te okruchy muzyczne przyczynią się choć trochę
do uczczenia ks. Piotra Skargi, tego wielkiego Polaka, który może kiedyś
zostanie wyniesiony na ołtarze.
Stanisław Ziemiański SJ

19
ARSI,
20

Pol. 72, f. 5.
Por. Geneza, organizacja i działalność jezuickich burs muzycznych. Kraków 2002,
s. 187-190.
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MODLITWA
ZA OJCZYZNĘ
Do tekstu ks. Piotra Skargi SJ

„Patrzę na Kraków.
Mój Kraków, miasto mojego życia.
Miasto naszych dziejów.
I powtarzam słowa modlitwy,
która codziennie wraca na moje wargi:
Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej
racz nas nie wypuszczać
- słowa wielkiego Piotra Skargi,
którego szczątki doczesne spoczywają
w krakowskim kościele świętych Piotra i Pawła...”
Jan Paweł II, Kraków – Błonia, 10.06.1987 r.

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi
Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najśw. Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej,
by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła imieniowi Twemu,
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość
ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej
ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować,
przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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Słowa bliskie sercu każdego Polaka
Tekst opublikowany w: „Meteor”, 2011, nr 3-4, s. 33-38

Rok 2012 przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony rokiem ks. Piotra Skargi: nadwornego kaznodziei króla Zygmunta III Wazy;
rektora Akademii Wileńskiej; społecznika prowadzącego działalność
charytatywną; światłego obywatela I Rzeczypospolitej, który dostrzegał
problemy swego czasu i narodu; duszpasterza wskazującego na przyczyny
problemów osobistych i państwowych; księdza, który był mocno zaangażowany w sprawy nie tylko wiary i nauki Kościoła, ale także poruszającego
w swych wystąpieniach ważne problemy społeczno-polityczne.
Jednym z bardziej znanych tekstów ks. P. Skargi, poza Żywotami świętych i Kazaniami sejmowymi, jest jego Modlitwa za Ojczyznę. W wielu
polskich kościołach odmawia się ją także dzisiaj, zwłaszcza w niedzielę
przed błogosławieństwem. Odmawianą w ten sposób poznałem ją w swojej
rodzinnej parafii w Dębicy. Od razu ją bardzo polubiłem, byłem dumny,
że tak piękny tekst towarzyszy mojemu narodowi już od czterech wieków.
Lubiłem modlić się tymi słowami jako nastolatek i cenię tę modlitwę
obecnie. Po latach dowiedziałem się, iż była ona także ulubioną modlitwą
bł. Jana Pawła II. Na krakowskich Błoniach, 10 czerwca 1987 r. powiedział
on m.in.: Patrzę na Kraków. Mój Kraków, miasto mojego życia. Miasto
naszych dziejów. I powtarzam słowa modlitwy, która codziennie wraca
na moje wargi: «Boże, Rządco i Panie narodów , z ręki i karności Twojej
racz nas nie wypuszczać» – słowa wielkiego Piotra Skargi, którego szczątki
doczesne spoczywają w krakowskim kościele Świętych Piotra i Pawła. Modlitwa ta, jak wyznał papież, była jego codzienną praktyką duchową. W niej
wyrażała się troska i pamięć o naród polski, o polską ziemię, o tradycję,
o dziedzictwo zakorzenione w ukochanym mieście, miejscu spoczynku
wielkich Polaków, w tym także ks. P. Skargi. Przypatrzmy się zatem bliżej
sprawom poruszanym przez Skargę w jego Modlitwie za Ojczyznę.
Pierwszy wers: Boże, Rządco i Panie narodów – jest pokornym, ale
i uroczystym uznaniem, iż Bóg jest ponad wszystkim, jest Kyriosem, jest
władcą nie tylko polskiego narodu, ale także wszystkich ludzi. Prośba:
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać – jest odwołaniem się do
ojcowskiej natury Boga, w którego opiece, w objęciach, w dłoni – dziecko czuje się bezpieczne, ale i jest troskliwie wychowywane. Te słowa są
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zwróceniem przez Skargę uwagi na Miłość, która daje bezpieczeństwo, ale
i ze swej natury wymaga, wychowuje w karności, kształtuje w nas Swój
święty obraz, prowadzi, napomina, czasami także karci w trosce o dobro
człowieka. To wołanie do odwiecznego Pana i Króla jest podobne do początkowego wezwania w liturgii Mszy św., jakim są słowa Kyrie eleison.
A ponieważ prosząc o łaskę warto mieć kogoś, kto nas w naszej prośbie
wesprze, Skarga wzywa wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, którą
nazywa „naszą Królową”. Zwróćmy uwagę, iż czyni to na wiele lat przed
ślubami króla Jana Kazimierza. Tradycja bowiem Maryi jako Królowej
Polski obecna była w naszym narodzie od dawna, o czym świadczy chociażby najstarsza pieśń z polskim tekstem – Bogurodzica. Pierwsza część
Modlitwy za Ojczyznę kończy się prośbą o opiekę nad naszą Ojczyzną.
W drugiej części Kaznodzieja przedstawia sprawy, w których prosi o Bożą przychylność: by Polska była zawsze wierna Bogu, katolickiej wierze,
by przynosiła chwałę Trójcy Świętej, by po prostu Bóg, jak każdy ojciec
– był dumny ze swych dzieci, bo tylko wtedy będą one szczęśliwe.
Trzecia część modlitwy jest ponownym uroczystym zwróceniem się
ku Bogu: Wszechmogący wieczny Boże. Tym razem jednak Skarga kieruje
bardziej szczegółowo naszą uwagę na miłość do Ojczyzny i jej obywateli,
przypominając, że podstawą miłości jest ofiara z siebie. Być dobrym Polakiem to nie przedkładać własnych spraw nad dobro ogółu, lecz nierzadko
zapominać o sobie, by służyć innym. Tę prawdę ukazaną w życiu Jezusa
Chrystusa, w życiu milionów chrześcijan, królewski Kaznodzieja przekłada
na niezbędną cnotę każdego obywatela. Swoich pożytków zapomniawszy
to nauka płynąca przez wieki jak echo, która znalazła dobrą glebę w sercach kolejnych pokoleń polskich patriotów i zaowocowała bohaterskimi
czynami, z których dzisiaj tak bardzo jesteśmy dumni. A jednocześnie
zastanawiamy się – czy bylibyśmy gotowi przedłożyć sprawę kraju nad
własny interes? Czy w drobnych sprawach czynimy to na co dzień? Czy
także dzisiaj naród polski zerwałby się do bohaterskich czynów, godnych
naszych przodków?
Ostatnia część modlitwy jest wezwaniem Ducha Świętego, by udzielił
swych darów osobom sprawującym władzę. To wciąż aktualne wezwanie,
by Duch Święty kierował decyzjami ludzi rządzących, podejmujących
decyzje mające wpływ na życie milionów obywateli. Skarga przypomina prawdę ukazaną na początku modlitwy: tylko decyzje podejmowane
zgodnie z wolą Bożą, będą decyzjami mądrymi i będą służyć dobru ogółu.
Skarga nie przeklina rządzących, nie złorzeczy, ale wzorcowo prosi Ducha
o niezbędne dary dla ludzi sprawujących władzę.
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Niewątpliwie, ta niezwykle podniosła, ale i bardzo prosta Modlitwa za
Ojczyznę jest perłą naszej literatury i wyrazem szczerej, zdrowej troski
o losy naszego kraju.
Jako człowieka od dziecka zajmującego się muzyką, dziwiło mnie, iż
nikt nie napisał muzyki do tego wspaniałego tekstu. Wszyscy wokół mówili
mi, że do tego tekstu melodia powstać nie może, gdyż jest to utwór ułożony
niezbyt muzycznie. A mnie coś w głowie grało. Ilekroć słuchałem tych słów,
słyszałem je w powiązaniu z melodią, której pochodzenia za bardzo nie
znałem. Dźwięki były podniosłe, grane przez wiele instrumentów, śpiewane
przez ogromny chór… Na początku lat 90-tych zwierzyłem się mojemu
koledze ze szkoły muzycznej, że mam jakiś wewnętrzny przymus napisania
muzyki do tego tekstu. Myślałem, że jest to coś wyjątkowego. Tymczasem
on mi wyznał, że też mu coś w głowie gra i też chyba coś skomponuje.
Dlatego wówczas uznałem, że widocznie każdy muzyk, jeśli jest muzykiem
z powołania, to także ma zdolności twórcze w zakresie komponowania
– i zlekceważyłem tę wewnętrzną presję, odkładając ją na długie lata.
Pomysł skomponowania muzyki do Modlitwy za Ojczyznę powrócił
dopiero w czasie, gdy w warszawskiej bazylice św. Krzyża odbudowywano
Ołtarz Najświętszego Sakramentu, z woli Ojca św. Jana Pawła II noszący
miano Ołtarza Ojczyzny. Byłem już wtedy po studiach muzycznych, miałem na koncie sporo kompozycji, kilka nagród zdobytych w konkursach
kompozytorskich, więc zabrałem się do pracy. Mimo upływu czasu, muzyka
do Modlitwy ks. P. Skargi grzecznie czekała w mojej pamięci. Przelałem
więc na papier pomysły sprzed kilkunastu lat, choć nie w postaci, w której
słyszałem je pierwotnie. Z procesem twórczym często jest tak, iż przerasta
on możliwości twórcy. Zawsze w tych momentach poznaję niewystarczalność i ograniczoność narzędzia, jakim są moje zdolności do ukazania tych
rzeczy, które słyszę „w środku”. Na pewno muszę się jeszcze wiele nauczyć,
a może te rzeczy są nieprzekazywalne językiem dźwięków fizycznych,
słyszalnych przez ludzkie ucho? Jakkolwiek by było, utwór powstał.
W swej pierwotnej postaci był przeznaczony tylko na chór i organy.
Miałem nadzieję, iż zostanie wykonany w Warszawie, ale nie wzbudził
większego zainteresowania w świętokrzyskiej bazylice, poza opinią ks. prof.
K. Mrowca, iż jest dobry i poprawnie napisany. Pokazałem go więc panu
Janowi Rybarskiemu – dyrygentowi Chóru Mariańskiego w parafii NMP
z Lourdes w Krakowie. Jemu utwór bardzo się spodobał. Ale – jak wielu
wielkich wykonawców w przeszłości – pan Rybarski zaproponował sporo
przeróbek w tym utworze. Spodobała mi się propozycja ubogacenia obsady śpiewem solisty, który wziął na siebie trzy miejsca recytatywne w tym
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utworze (by Tobie zawsze wierna; swoich pożytków zapomniawszy; ślij
Ducha na sługi Twoje). Świetne były niektóre poprawki pana Jana co do
linii melodycznej i niektóre sugestie zmian harmonicznych. Inne pomysły
mi się jednak nie podobały, jak np.: dodanie tercji w sopranach i tenorach
w zakończeniu, czy tzw. „wystrzały armatnie” (klastery) w partii organów.
Miałem też mieszane uczucia co do trąbek w tym utworze. W sumie ich
partię dopisał pan Rybarski. W żadnym innym utworze nie ma tylu ingerencji drugiej osoby w materię mojego utworu, co w Modlitwie za Ojczyznę.
Nawet gdy uczyłem się kompozycji u moich profesorów, ich uwagi i sugestie były bardziej powściągliwe i kosmetyczne. Jednak wskutek ingerencji
osób trzecich – ustąpiłem we wszystkim. W efekcie mam utwór pod swoim
nazwiskiem, którego mniej więcej 30 procent nie pochodzi ode mnie. Pan
Jan jednak zakazał wpisywać jego współautorstwo w partyturę, co uważam nie jest do końca uczciwe względem słuchacza. W efekcie doszło do
wykonania tego utworu zarówno w Filharmonii Krakowskiej jak również
podczas jubileuszu 100-lecia Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy
na Stradomiu w Krakowie.
W obecnym kształcie utwór ma podniosły, instrumentalny wstęp w obsadzie: 6 trąbek, 3 puzony i organy. Osiem taktów uroczystego wezwania
do modlitwy całego polskiego narodu ubogaconych jest onomatopeicznymi klasterami w organach naśladującymi wspomniane wyżej – wystrzały
armatnie. Następnie, na tle brzmiącej oktawy w organach, rozpoczyna się
podstawowy temat muzyczny Modlitwy za Ojczyznę, dwukrotnie inicjowany powściągliwie przez różne pary głosów, z odpowiedziami chóralnego
czterogłosu, który w takcie 18. przeradza się w potężne wołanie: Boże,
Rządco i Panie narodów z dwukrotnie powtórzoną prośbą: błogosław Ojczyźnie naszej. W takcie 28, na tle delikatnego wybrzmiewania organów,
po raz pierwszy odzywa się recytatyw barytonu zanoszącego modlitwę:
by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe
wiodła ku szczęśliwości. Po tych słowach wyrażonych pokornie, tzn. delikatnymi środkami muzycznymi, z nową mocą wraca potężny chór wsparty
organowym forte: Wszechmogący wieczny Boże. Bardzo charakterystyczne
jest tu przewężenie obsadowe – mistrzowski pomysł pana Rybarskiego
– bowiem nagle, na kilka taktów milkną organy i chór śpiewa a cappella.
Zabieg zastosowany po to, by wzmocnić wybrzmienie słów: Ojczyźnie
naszej nie tylko dynamiką, wejściem po pauzie ósemkowej, harmonią, ale
także organowym forte. I kolejna muzyczna ilustracja słów – po chóralnym
śpiewie: byśmy jej i ludowi Twemu, nagle ściszając (subito piano) baryton
pokornie dodaje: swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
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Teraz następuje niemal mistyczna część błagalna tej modlitwy: Ześlij Ducha
Świętego na sługi Twoje. Muzycznie została ona wyrażona figurą zstępowania z nakładającym się, multiplikowanym też przez organy, tym samym
tematem muzycznym. To jakby krople, strumyczki deszczu spływające
jedna za drugą po szybie, promienie światła delikatnie spadające jeden za
drugim na ziemię, delikatne płomyki ognia zstępujące na ludzi. W pewnym
momencie następuje ich muzyczne zagęszczenie przy oczywistej autonomii
(cały czas ten sam temat). Zabieg ten jest doskonałą ilustracją chrześcijańskiej „wspólnoty jednostek”, na którą zstępuje Duch Święty. Po organowym
echo tej sytuacji następuje kolejny fragment barytonowego solo, proszącego
o mądrość dla sprawujących władzę. Konkluzja: Przez Chrystusa, Pana
naszego podrywa na nowo cały chór i organy. Utwór kończy się powrotem
głównego tematu Boże, Rządco i Panie narodów śpiewanego w divisi (podwójnej obsadzie głosów wokalnych) i solistę (baryton), w wolniejszym,
bardziej osadzonym tempie. Coda to potrójne, efektowne Amen, wzmocnione partią instrumentów dętych blaszanych, wykonujących swe uroczyste
akordy w rytmie trójkowym (triole) i organami pleno.
W sumie, utwór brzmi bardzo podniośle (może miejscami zbyt pompatycznie?) i jest dość ciekawą propozycją umuzycznienia jednej z piękniejszych i najbardziej powszechnych modlitw za naszą Ojczyznę. Można go
posłuchać w Internecie, korzystając np. ze strony www.youtube.pl.
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Piotr Skarga, Kazania sejmowe. Z pierwodruku r. 1597 wyd. i przedmową poprzedził Ignacy Chrzanowski. Wwa 1903, Gebethner i Wolff, ss. VIII, 136.
Biblioteka Dzieł Chrześcijańskich. - Toż. Wyd. 2 poprawione i uzupełnione.
Wwa 1912, ss. VI, 378.
Piotr Skarga, Kazania sejmowe. Wyd. 2 przerobione i poprawione. Oprac. dla
użytku szkolnego Michał Janik. Brody 1903, F. West, ss. 144. Arcydzieła
Polskich i Obcych Pisarzy 16.
Piotr Skarga, Kazania o Przenajświętszej Bogarodzicy Niepokalanej Dziewicy.
Wyd. Jarosław Rejowicz. Kr. 1905, WAM, ss. XX, 156.
Piotr Skarga, Wybór żywotów świętych Starego i Nowego Zakonu. Wstępem poprzedził Antoni Januszewski. Kr. 1912, Krak. Druk. Nakładowa, ss. 254.
Piotr Skarga, Żywoty świętych polskich. Wstępem i objaśnieniami opatrzył Antoni
Januszewski. Kr. 1912, Krak. Druk. Nakładowa, ss. 170.
Piotr Skarga, Wybór pism. Ułożył i wstępem opatrzył Antoni Januszewski. Kr.
1912, Krak. Druk. Nakładowa, ss. 176.
1

Jest to uzupełnione wydanie, opublikowane pierwotnie w książce: Podstawowa bibliografia do dziejów Towarzystwa Jezusowego w Polsce, Kraków 2009, WAM-Ignatianum,
t. II, s. 254–283, 410.
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Piotr Skarga, Kazania i pisma co najprzedniejsze. Wybrał, objaśnił i przedmową
opatrzył Wiktor Gomulicki. Wwa [1913], S. Olgerbrand, ss. XIV, 428.
Pierre Skarga, Les sermons politiques (Sermons de diète, 1597). Traduits par
August Berga. Paris 1916, Societé Française d’Imprimerie et de Librairie,
ss. 192.
Piotr Skarga, Pisma wszystkie. Wyd. St. F. Michalski-Iwieński. T. 1-5, Wwa 1923-1930, Wyd. Ultima Thule, ss. VI, 126, IV, 148, IV, 134, IV 208, VI, 134.
Piotr Skarga, Kazania sejmowe. Oprac. Stanisław Kot. Kr. 1925, Krak. Spółka
Wyd., ss. XCVI, 190. Biblioteka Narodowa I 70.
Skarga pośród nas. Ustępy z pism Księdza Piotra Skargi. Wybrał i słowo wstępne
napisał A. E. Balicki [Wwa] 1936, ss. 190.
Peter Skarga, The Eucharist. Translated by Edward J. Dworaczyk. Milwaukee
1939, Bruce, ss. XVIII, 226.
Piotr Skarga, Kazania sejmowe. Oprac. Janusz Tazbir, przy współudziale Mirosława Korolki. Wyd. 3 zmienione i uzupełnione. Wwa 1972, Ossolineum, ss.
CVI, 198. - Wyd. 4 uzup. Wwa 1984, Ossolineum, ss. CXVIII, 210. Biblioteka
Narodowa I 70.
Skarga Piotr, Cztery kazania sejmowe. Wstęp i oprac. Ignacy Chrzanowski. Lublin
1982, KAW, ss. 84. Biblioteczka Polskiej Myśli Politycznej 1.
Piotr Skarga, Kazania sejmowe i Wzywanie do pokuty obywatelów Korony Polskiej
i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wstęp i oprac. Mirosław Korolko. Wwa
1985, Pax, ss. XII, 124.
Skarga Piotr, Żywoty świętych polskich. Przygotowanie tekstu: Joanna Duska, Anna
Karasiowa. Słowo wstępne: Mieczysław Bednarz. Kr. 1987, WAM, ss. 236.

Listy
List Wielebnego X. Piotra Skargi, jezuity, zalecającego obojej płci Bractwo Miłosierdzia, pisany do mieszkańców Poznania dnia 19 września 1588. „Tygodnik
Katolicki” 4 (1863), s. 98-101.
Skarga Piotr, Listy Ks. Piotra Skargi T.J. z lat 1566-1610. Wyd. Jan Sygański. Kr.
1912, Wyd. Tow. Jez., ss. VIII, 330.
Z nieznanych listów Skargi. PP 113 (1912), s. 157-161.
Tyszkowski Kazimierz, Skarga a Chodkiewicze. Przyczynek biograficzny. „Pamiętnik Literacki” 22-23 (1925-1926), s. 370-373. *List do J. Chodkiewicza
z 1576 r., s. 372.
Starnawski Jerzy, List Piotra Skargi do Jana Zbigniewa Ossolińskiego (1594).
„Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 21 (1976), s. 141-143.
Szczucki Lech, Nieznany list Piotra Skargi. W: Jezuicka ars historica. Prace
ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi. Kr. 2001, WAM,
s. 539-541.
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Biografie ogólne
Osiński Alojzy, O życiu i pismach ks. Piotra Skargi. Krzemieniec 1812, ss. 95.
Rychcicki M. J. A. [Dzieduszycki Maurycy], Piotr Skarga i jego wiek. T. 1-2, Kr.
1850-1851, Wyd. Dzieł Katolickich, ss. 447, 595.
Ksiądz Piotr Skarga. W: Życiorysy znakomitych ludzi wsławionych w różnych
zawodach. T. 2, Wwa 1851, s. 271-290.
Mecherzyński Karol, O powołaniu i pracach kaznodziejskich Skargi. „Biblioteka
Warszawska” 1857, t. 3, s. 620-650.
Brodziński Kazimierz, Pisma. T. 3: Proza. Poznań 1872, Gebethner i Wolff,
ss. 477. *Piotr Skarga, s. 438-454.
Polkowski Ignacy, Żywot ks. Piotra Skargi Tow. Jez. Kr. 1884, ss. 36.
Pelczar Józef Sebastian, Mowa o zasługach ks. Piotra Skargi T.J. Kr. 1885,
ss. 14.
Bisztyga Kazimierz, X. Skarga, miłośnik ludu, Ojczyzny, Kościoła. Kr. 1912,
K. Koziański, ss. 104. - Wyd. 3. Kr. 1936, WAM, ss. 144.
Mazanowski Antoni, Piotr Skarga. Lwów 1912, Tow. im. Piotra Skargi, ss. IV,
68.
Wojciechowski Konstanty, Piotr Skarga. Lwów 1912, Macierz Polska, ss. 136.
Wydawnictwo Macierzy Polskiej 99.
Wojnar Kasper, Żywot, dzieła i proroctwa Księdza Piotra Skargi na tle współczesnych dziejów Polski. Kr. 1912, K. Wojnar, ss. 96. Wyd. im. Tadeusza Kościuszki
53. - Toż. Wyd. 2 uzupełnione. Wwa 1936, Wyd. im. T. Kościuszki, ss. 144.
Wojnar Kasper, Żywot, dzieła i proroctwa Księdza Piotra Skargi. Z przydaniem
„Kazań sejmowych”. Kr. 1912, K. Wojnar, ss. 136. Wyd. im. Tadeusza Kościuszki 54.
Życiorys Skargi, sługi bożego. Oświęcim 1912, Salezjanie, ss. 140.
Sygański Jan, Działalność Ks. Piotra Skargi T.J. na tle jego listów, 1566-1610.
Szkic historyczny. Kr. 1912, Wyd. Tow. Jez., ss. VIII, 140.
Berga Auguste, Un prédicateur de la cour de Pologne sous Sigismond III. Pierre
Skarga (1536-1612). Étude sur la Pologne du XVIe siècle et le protestantisme
polonais. Paris 1916, Société Française d’Imprimerie et de Librairie, ss. XVI,
376.
Windakiewicz Stanisław, Piotr Skarga. Kr. 1925, Nakł. Krak. Spółki Wyd., ss. 240.
Z Historii i Literatury 28.
Cyrek Józef, Wielki sługa Boży. Ks. Piotr Skarga Towarzystwa Jezusowego. Kr.
1936, WAM, ss. 130.
Bolek Francis, The life of Father Skarga. Buffalo, NY 1943, Riverside Press of
Buffalo, ss. 68.
Tazbir Janusz, Piotr Skarga. Wwa 1962, KiW, ss. 218. Światowid, Biblioteczka
Popularnonaukowa.
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Tazbir Janusz, Piotr Skarga, szermierz kontrreformacji. Wwa 1978, Wiedza Powszechna, ss. 344. - Wyd. 2. Wwa 1983, Wiedza Powszechna, ss. 288.
Drzymała Kazimierz, Ks. Piotr Skarga (1536-1612). NW 1982, z. 7, s. 131-142.
Drzymała Kazimierz, Ks. Piotr Skarga TJ. Kr. 1984, WAM, ss. 96.
Kosowski Stanisław, Epitafium dla O. Piotra Skargi S.J. Ks. Skarga w kazaniu pogrzebowym O. Fabiana Birkowskiego. Kr. 1985, Poligrafia Zaskale, ss. 77.
Drzymała Kazimierz, O. Piotr Skarga SJ. „Jezuici - NW” 1986, nr 2, s. 22-25.
Tazbir Janusz, Piotr Skarga (1536-1612), jezuita, kaznodzieja, społecznik, rektor
Uniwersytetu Wileńskiego, autor „Kazań sejmowych”. W: Z ziemi radomskiej
i dla niej. Radom 1998, s. 168-171.
Borowski Andrzej, Skarga Piotr. W: Encyclopedia of Renaissance 6 (1999),
s. 35-36.
Tarnowski Stanisław, Pisarze polityczni XVI wieku. Kr. 2000, Księg. Akad., ss. 948.
*Kazania sejmowe Skargi, s. 822-889.
Simon Constantin, Skarga Piotr. W: Dizionario enciclopedico dell’Oriente Cristiano (2000), s. 707-708.
Zielonka Zbigniew, Piotr Skarga-Pawęski. W: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. T. 3, Renesans. Bochnia-Kr.-Wwa [2002], s. 464-466. *Żywoty
świętych, s. 323-334. - Kazania sejmowe, s. 335-346.

Osoba – portret
Jougan Alojzy, Ks. Piotr Skarga. „Gaz. Kośc.” 9 (1901), s. 205-207, 214-216,
226-229, 239-242, 249-251.
Buchholtz Eugen, Peter Skarga Pawenski. Ein Charakterbild des grossen Polen
und Ordensmannes. „Historisch-Politische Blätter” 150 (1912), s. 437-451.
Bursche E., Piotr Skarga. „Zwiastun Ewangeliczny” 15 (1912), s. 40-46, 75-84,
107-113, 138-148, 168-175.
Grabowski Tadeusz, Piotr Skarga. „Biblioteka Warszawska” 285 (1912),
s. 1-13.
Kantak Kamil, Skarga na tle dziejowem. „Miesięcznik Kościelny” 8 (1912),
s. 161-171.
Lam Stanisław, Piotr Skarga (Odczyt). Lwów 1912, Komitet Obchodu Jubileuszowego, ss. 22.
Rossowski Stanisław, Czaszka Skargi. „Kronika Powszechna” 3 (1912), s. 221-222.
Sokołowski Czesław, Mocarz słowa, mocarz czynu. Mowa na nabożeństwie za
Skargę. Wwa 1912, Kronika Rodzinna, ss. 20.
Tarnowski Stanisław, Piotr Skarga. „Homiletyka” 28 (1912), s. 6-13.
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Gajkowski Jan, Ks. Piotr Skarga. „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 6 (1913),
s. 3-12, 40-44.
Schmidt Philipp, Peter Skarga SJ. Ein Lebensbild. „Der Katholik” 11 (1913),
s. 38-43.
Kallenbach Józef, P. Skarga wzorem księdza i Polaka. „Kwartalnik Teologiczny
Wileński” 1-2 (1923-1924), s. 29-44.
Przyboś Adam, Ks. Piotr Skarga. „Wiara i Życie” 13 (1933), s. 220-226.
LaFarge John, Poland’s prophet of the resurrection. „America” 54 (1935), s. 428-429.
Chrzanowski Ignacy, Autobiografia Skargi. W: Studia i szkice. T. 1, Kr. 1939
s. 43-50.
Dočkal Kamilo, O. Petar Skarga SJ (1536-1612). „Život” 18 (1937), s. 26-35,
49-58, 109-123.
Stracke D., Piotr Skarga (1536-1612). „Bode” 66 (1938), s. 249-253, 302-305.
Windakiewicz Stanisław, Piotr Skarga, great preacher and champion of Catholic
renaissance. W: Great men and women of Poland. New York 1941, Macmillan,
s. 81-88.
Godden G.M., Peter Skarga SJ (1536-1612), priest and patriot. „Month” 183
(1947), s. 359-368.

Szczegóły biograficzne
Wasiutyński L., Zapis ks. P. Skargi dla ubogich szpitala w Grójcu. „Biblioteka
Warszawska” 1855, t. 3.
Czuczyński Aleksander, Pochodzenie i rodzina ks. Piotra Skargi Powęskiego.
PP 34 (1892), s. 187-208.
Rolny Wilhelm, Epizod z życia ks. Piotra Skargi. „Kwartalnik Historyczny”
7 (1893), s. 627-630.
Birkowski Fabian OP, Na pogrzebie wielebnego Ojca Ks. Piotra Skargi, teologa
Societatis Jesu. W: Mowy pogrzebowe i przygodne. T. 1, Wwa 1901 s. 75-106.
- Toż. „Homiletyka” 28 (1912), s. 101-112, 199-212, 199-212, 303-304. - Cz.
2 mowy w: Skargowskie pokłosie na 400-letnią rocznicę urodzin Ks. Piotra
Skargi Tow. Jez. 1536-1612-1936. Chyrów 1936, s. 5-20.
Bostel Ferdynand, Kanonikat Piotra Skargi. „Pamiętnik Literacki” 1 (1902),
s. 120-138.
Suško Oleksandr, Epizod z žitia Petra Skargi. „Zapiški Naukovogo Tovaristva
imeni Ševčenka” 56 (1903), nr 4, s. 1-23.
Załęski Stanisław, Jezuici w Polsce. T. 1-5, Lwów-Kr. 1900-1906. T. 1, Lwów
1900: Jezuici pisarze 1564-1608. Piotr Skarga Powęski, s. 718-745.
Grabowski Tadeusz, Piotr Skarga na tle działalności jezuitów w Polsce. „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń AU w Krakowie” 17 (1912), nr 1, s. 2-3.
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Grabowski Tadeusz, Piotr Skarga na sejmie 1606 r. „Sprawozdanie Akademii
Umiejętności” 17 (1912), nr 7, s. 6-11.
Kurczewski Jan, Stosunki Ks. Piotra Skargi z kapitułą wileńską. „Dwutygodnik
Diecezjalny Wileński” 3 (1912), s. 250-252.
Kurczewski Jan, O. Piotr Skarga, założyciel Bractwa Miłosierdzia w Wilnie.
„Litwa i Ruś” 3 (1912), s. 153-160.
Pawelski Jan, W sprawie rzekomego zerwania sejmu 1606 r. przez Skargę. (Odpowiedź p. Sobieskiemu). „Rola” 30 (1912), s. 135-136, 150-151, 167.
Rejowicz Jarosław, Grób Skargi. PP 115 (1912), s. 259-274.
Sobieski Wacław, Czy Skarga był „turbatorem” ojczyzny? W: Studia historyczne.
Lwów 1912, s. 191-225.
Szydelski [Szczepan], U grobu Skargi. „Gaz. Kośc.” 20 (1912), s. 498-500.
Sygański Jan, Skarga i Batory. Na tle listów Skargi. PP 113 (1912), s. 149-156.
Sobieski Wacław, Pamiętny sejm. Wwa 1913, Gebethner i Wolff, ss. IV, 254.
*Rola Skargi, s. 141-153, 211-212, 239-242.
Wilusz Adam, Piotr Skarga w Jarosławiu. Jarosław 1913, Gimnazjum, ss. 30.
Zob. Księga pamiątkowa w trzechsetną rocznicę Ks. Piotra Skargi. Lwów
1913, I 4.
Tyszkowski Kazimierz, Skarga a Chodkiewicze. Przyczynek biograficzny. „Pamiętnik Literacki” 22-23 (1925-1926), s. 370-373.
Łempicki Stanisław, Piotr Skarga na ziemi czerwieńskiej. „Ziemia Czerwieńska”
(1935-1936), nr 2, s. 190-229.
Janoszanka M., U grobu ks. Piotra Skargi Pawęskiego. „Nasza Myśl” 5 (1936),
s. 92-93.
Okoniewski Stanisław Wojciech, X. Piotr Skarga o Pomorzu i na Pomorzu. „Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej” 79 (1936), s. 536-544.
Radkowski Tadeusz, Skarga i Herbest jako rektorzy dwóch szkół akademickich.
Wwa 1938, ss. 10.
Warszawski Józef, Polonica z rzymskiego kodeksu nowicjuszy Towarzystwa Jezusowego (1565-1586). Rzym 1955, ss. 205. Skarga Piotr, s. 82-88.
Wosiński Jan, Na szlaku Ks. Piotra Skargi w Pułtusku. „Miesięcznik Pasterski
Płocki” 48 (1963), s. 55-56.
Poplatek Jan, Studia jezuitów polskich w Akademii Krakowskiej w XVI w. „Nasza
Przeszłość” 20 (1964), s. 77-111. Piotr Skarga, s. 88.
Głuszek Lechosław, Losy fundacji Piotra Skargi. Z dziejów grójeckiego szpitala.
„Szpitalnictwo Polskie” 18 (1974), nr 4, s. 157-164.
Paszenda Jerzy, Kościół Św. Barbary w Krakowie z domem zakonnym księży jezuitów. Historia i architektura. Kr. 1985, Wyd. Literackie, ss. 408. Biblioteka
Krakowska 125. Skarga Piotr, s. 334-335.
Ciechanowicz Piotr, Piotr Skarga, pierwszy rektor Akademii Wileńskiej. W: Trzynastu sprawiedliwych. Wilno 1993, s. 37-54.
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Obirek Stanisław, Jezuici na dworach Batorego i Wazów. Kr. 1996, Wydz. Filoz.
Tow. Jez., ss. 99. Piotr Skarga, s. 18, 31-35, 54-57.
Obirek Stanisław, Ksiądz Piotr Skarga w Warszawie, 1598-1612. Kilka uwag nie
tylko rocznicowych. „Bobolanum” 9 (1998), z. 2, s. 255-262.
Rutkowski Henryk, Szlachectwo Piotra Skargi. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 42 (1998), s. 133-138.

Charakter i duchowość
Gapczyński Teofil, Przewodnik chrześcijanina rzymsko-katolickiego. Stuttgart
1905, O. Thoma, ss. [XVI]-932. *Żywot wielebnego księdza Piotra Skargi,
481-491.
Mitera Stanisław, „Indywidualność twórcza Skargi”. PP 113 (1912), s. 4-49, 262-280, 430-451; 114 (1912), s. 80-99, 234-246, 367-382; 115 (1912), s. 97-116;
116 (1912), s. 77-99.
Okoniewski Stanisław, Modlitewnik Skargi. Z modlitw w dziełach ks. Piotra Skargi
zawartych. Poznań 1912, Św. Wojciech, ss. 304.
Świątobliwy ks. Piotr Skarga Pawęski. „Życie Świętych” 7 (1912), s. 311-327.
Treter Mieczysław, Duch twórczy Skargi. PP 115 (1912), s. 21-49.
Windakiewicz Stanisław, Charakter Skargi. PP 113 (1912), s. 50-92. – Toż w jego
książce: Piotr Skarga, s. 7-53.
Windakiewicz Stanisław, Inteligencja Skargi. PP 115 (1912), s. 107-134. - Toż
w jego książce: Piotr Skarga, s. 87-120.
Florczak Józef, Ideały Skargi. „Miesięcznik Kościelny” 9 (1913), s. 81-93.
Wróblewski Karol, Smutek Skargi (Ślady i wykładniki przełomów w jego duszy).
Rzeszów 1913, Gimnazjum II, ss. 48. Por. Księga pamiątkowa w trzechsetną
rocznicę Ks. Piotra Skargi. Lwów 1913, II 8.
Talko-Hryncewicz J., Piotr Skarga Pawęski jako typ fizyczny. „Rozprawy Wydziału
Matematyczno-Przyrodniczego PAU” 59 B (1919), s. 485-508.
Mitana Tadeusz, Religijność Skargi. (Studium psychologiczne). Kr. 1922, Gebethner i Wolff, ss. XII, 232. Prace Historyczno-Literackie 17.
Bednarski Stanisław, Tragizm Skargi. „Verbum” (1936), s. 703-724.
Życie wewnętrzne Ks. Piotra Skargi. „Posłaniec Serca Jezusowego” 64 (1936),
s. 89-92.
Piątkiewicz Włodzimierz, O. P. Skarga jako jezuita. NW 11 (1935-1938), s. 113-134.
Piątkiewicz Włodzimierz, Piotr Skarga jako zakonnik i sługa Boży. PP 209 (1936),
s. 311-333.
Warszawski Józef, Skarga – Człowiek i program. „Wiara i Życie” 16 (1936),
s. 279-283.
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Kaznodzieja i mówca
Witwicki Stanisław, Wieczory pielgrzyma. Rozmaitości moralne, literackie i polityczne. T. 1, Paryż 1844, ss. 438. O kazaniach Piotra Skargi, s. 253-289.
Dykier Tadeusz, Ks. Piotr Skarga jako kaznodzieja. Poznań 1912, Św. Wojciech,
ss. 32.
Fijałek Jan, Skarga jako prorok-kaznodzieja. PP 115 (1912), s. 168-188.
Mitera Stanisław, O pogrzebowych kazaniach Skargi. „Pamiętnik Literacki” 11
(1912), s. 553-566.
Mondelski Stanisław, Skarga i Bossuet. Na tle kazań pogrzebowych. PP 113
(1912), s. 93-109.
Windakiewicz Stanisław, Kaznodziejstwo Skargi. PP 115 (1912), s. 135-167. - Toż
w jego książce: Piotr Skarga, s. 121-157.
Lewicki Kazimierz, Czy Skarga był Ciceronianinem? Stanisławów 1913, Gimnazjum I, ss. 22. Zob. Księga pamiątkowa w trzechsetną rocznicę Ks. Piotra
Skargi. Lwów 1913, II 9.
Mondelski Stanisław, Kazania pogrzebowe ks. Piotra Skargi. Tarnów 1913,
Gimnazjum II, ss. 36. - Por. też: Księga pamiątkowa w trzechsetną rocznicę
Ks. Piotra Skargi. Lwów 1913, II 11.
Paciorkiewicz Maurycy, Skarga i Bossuet. Tarnów 1913, Szkoła Realna, ss. 58.
- Zob. też: Księga pamiątkowa w trzechsetną rocznicę Ks. Piotra Skargi.
Lwów 1913, II 12.
Kosiński Kazimierz, Król i kaznodzieja: Zygmunt III i ks. Piotr Skarga. Wwa
1919, Pol. Tow. Krajoznawcze, ss. 24. Dobrze zasłużeni 2.
Sapiński Stanisław, Badania źródłowe nad kazaniami niedzielnemi i świątecznemi
Skargi. Kr. 1924, Gebethner i Wolff, ss. X, 336. Prace Historyczno-Literackie
20.
Bobicz Ildefons, Skarga – wzorem namaszczenia kaznodziejskiego. „Przegląd
Homiletyczny” 3 (1925), s. 19-25.
Kabe Franciszek, Piotr Skarga złotousty kaznodzieja i mąż nieustraszony. W: Tenże: Ścieżkami młodości wielkich mężów. T. 1, Sandomierz 1929, s. 51-60.
Bystrzonowski Antoni, Źródła i charakter wymowy ks. Piotra Skargi. „Przegląd
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Pazera Wojciech, Kaznodziejstwo w Polsce od początku do końca epoki baroku.
Częstochowa 1999, Wyd. WSP, ss. 315. *Piotr Skarga, s. 145-159.
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Sas Józef, Jeszcze o kazaniach sejmowych Skargi. PP 57 (1898), s. 319-324.
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Gudzij Nikolaj Kallinikovič, Perevody „Żywotów świętych” Piotra Skargi v JugoZapadnoj Rusi. Kiev 1917.
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en Pologne: l’exemple de Piotr Skarga. „Ricerche Slavistiche” 37 (1990),
s. 123-131.
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mundi. Jackowi Woźniakowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Wwa
1990, Agora, s. 312-318.

402

Ludwik Grzebień – Podstawowa bibliografia skargowska
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Witkowska Aleksandra, Nastałska Joanna, Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne. Bibliografia hagiografii staropolskiej. T. 1, Lublin 2007, Wyd. KUL.
Skarga Piotr, s. 162-166.
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(1913), s. 164-183.
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Straszewska M., Piotr Skarga jako czciciel Eucharystii. PP 115 (1912), s. 245-256.
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Wilczek Piotr, Znaczenie Pisma Świętego w polemikach Piotra Skargi z Hieronimem Moskorzowskim. W: Tenże, Dyskurs, przekład, interpretacja. Literatura
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Jankowska Ludmiła, Recepcja twórczości ks. Piotra Skargi SJ na Rusi – w spuściźnie św. Dymitra z Rostowa i innych. W: Jezuici a kultura polska. Kr. 1993,
WAM, s. 93-111.
Łużny Ryszard, Księdza Piotra Skargi SJ widzenie Kościoła wschodniego. W:
Jezuici a kultura polska. Kr. 1993, WAM, s. 199-207. - Toż: Księdza Piotra
Skargi widzenie Wschodu chrześcijańskiego. W: Polska-Ukraina. 1000 lat
sąsiedztwa. T. 2, Przemyśl 1994, s. 141-193.
Obirek Stanisław, Wkład ks. Piotra Skargi w przygotowanie Unii Brzeskiej. W:
Unia Brzeska. Przeszłość i teraźniejszość, 1596-1996. Kr. 1998, s. 187-200.
Chynczewska-Hennel Teresa, Koncepcje unii kościelnej Piotra Skargi. W: W kręgu „sacrum” i pogranicza. Pod red. Ewy Matuszczyk i Macieja Krzywosza.
Białystok 2004, Wyd. Uniwersytetu, s. 219-228.

Działalność społeczna
Bisztyga Kazimierz, „Robaczki ziemskie” a Skarga. Kr. 1912, Wyd. Ks. Jez.,
ss. 32. „Głosy Katolickie” 141.
Buchholz Eugen, Peter Skargas soziale Tätigkeit. „Kirche und Welt. Beilage zur
Germania” (1912), s. 305-307.
Fidziński Szczęsny, Działalność społeczna Skargi. PP 115 (1912), s. 50-79.
Haduch Henryk, Skarga a kwestia socjalna. SM 11 (1912), s. 300-311.
Lubecki Kazimierz, Miłosierny X. Skarga. „Rola” 29 (1911), s. 865-866, 881-882;
30 (1912), s. 7, 21-23.
Ludwiczak Antoni, Społeczna działalność ks. Skargi. Poznań 1912, Św. Wojciech,
ss. 24.
Okoniewski Stanisław, Społeczna działalność Skargi. „Miesięcznik Kościelny”
8 (1912), s. 401-410.
Serdeczny Lach [Pigoń Stanisław], Skarga obrońcą ludu. „Iskra” 3 (1912),
s. 138-141.
Cieszyński N[ikodem], Skarga – szermierz przeciwalkoholowy. „Przyjaciel Trzeźwości” 16 (1934), s. 80-82.
Chrzanowska Hanna, Miłosierdzie Skargi. „Pielęgniarka Polska”, rok VIII, nr 12,
grudzień 1936, s. 211-226.
Cyrek Józef, Ks. Piotr Skarga apostołem miłosierdzia. „Ruch Charytatywny” 19
(1936), s. 199-204.
Kot Aleksander, Ks. Piotr Skarga organizatorem dobroczynności. „Ruch Charytatywny” 19 (1936), s. 204-209.
Kwiatkowski Franciszek, Ojciec ubogich X. Piotr Skarga Pawęski. „Ruch Charytatywny” 19 (1936), s. 195-198.
Poznański A., Ks. Piotr Skarga – założyciel pierwszej kasy bezprocentowej w Polsce. „Życie Katolickie” 7 (1936), s. 724-725.
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Szkudelski Józef, Duszpasterstwo społeczne według Księdza Piotra Skargi. AK
37 (1936), s. 417-438; 38 (1936), s. 31-41.
Glemma Tadeusz, Piotr Skarga – apostoł miłosierdzia. „Caritas” (1945), nr 4,
s. 23-25.
Jelonek-Litewka Krystyna, Historia kamienicy Arcybractwa Miłosierdzia i Banku
Pobożnego w Krakowie, Rocznik Krakowski, t. VII, 1991, s. 193-196.
Obirek Stanisław, Koncepcja miłosierdzia w pismach księdza Piotra Skargi SJ. W:
Charitas. Miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, normach postępowania
i praktyce społeczności wyznaniowych w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku.
Pod red. U. Augustyniak i A. Karpińskiego. Wwa 1999, s. 19-29.
Jelonek-Litewka Krystyna, Arcybractwo Miłosierdzia w Krakowie, Kr. 2000
(wydano staraniem Arcybractwa Miłosierdzia).

Patriota
Janovskij L., Političeskaja dejatelnost’ Petra Skargi. Kiev 1907, ss. 238.
Fidziński Szczęsny, Piotr Skarga jako polityk. PP 115 (1912), s. 80-106.
Grabowski Tadeusz, Skarga jako polityk. „Pamiętnik Literacki” 11 (1912), s. 534-541.
J.K., Gdzie źródło miłości ojczyzny u Ks. Skargi? „Gaz. Kośc.” 20 (1912), s. 137-138, 165-166.
Paczkowski J., Staat und Gesellschaft in Polen im Urteil des Jesuiten Skarga.
„Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte” 2 (1912), s. 541-556.
Piskozub Adam, Piotr Skarga a jasnowidze polscy XVI wieku. „Kronika Powszechna” 3 (1912), s. 167-169.
Prohaska Antoni, Obywatelska działalność Piotra Skargi. AK 7 (1912), s. 193-203, 304-324.
Tudyka Paul, Skarga jako głos sumienia narodowego. W: Ku czci i pamięci X. Piotra Skargi-Pawęskiego w 300-tną rocznicę jego zgonu. Jednodniówka wydana
staraniem Komitetu obchodowego w Chicago. Chicago, Ill. 1912, s. 19-25.
Werytus [Skrzynecki Antoni], Piotr Skarga jako światło i sumienie narodu.
W 300-ną rocznicę zgonu. Wwa 1912, Polak-Katolik, ss. 32. Biblioteka im.
Jana Jeleńskiego 6.
Winkler Edward, Ks. Piotr Skarga a miłość Ojczyzny. AK 8 (1912), s. 26-40.
Winkler Edward, Wewnętrzny ustrój państwa według X. P. Skargi. AK 8 (1912),
s. 97-118.
Winkler Edward, Myśli polityczne X. Piotra Skargi. AK 7 (1912), s. 204-217,
325-334, 428-441.
Winkler Edward, Skarga o prawie i wymiarze sprawiedliwości. AK 8 (1912),
s. 312-324.
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Gątkiewicz Feliks, Skarga w sferze królewskich planów (w świetle listów). Kr.
1913, Gimnazjum Żeńskie im. Królowej Jadwigi, ss. 50. - Zob. Księga pamiątkowa w trzechsetną rocznicę Ks. Piotra Skargi. Lwów 1913, I 11.
Gątkiewicz Feliks, Zarys „egzekucji praw” u Skargi. Kr. 1913, Gimnazjum V,
ss. 66. - Zob. Księga pamiątkowa w trzechsetną rocznicę Ks. Piotra Skargi.
Lwów 1913, I 10.
Jaworski Kazimierz, Ideał królowej (z motywów skargowskich). Lwów 1913,
Liceum im. W. Niedziałkowskiej, ss. 12. - Zob. Księga pamiątkowa w trzechsetną rocznicę Ks. Piotra Skargi. Lwów 1913, II 4.
Sas Józef, O Skardze, „największym wichrzycielu Rzeczypospolitej”. Bąkowice
pod Chyrowem 1913, ss. 106. - Por. Księga pamiątkowa w trzechsetną rocznicę Ks. Piotra Skargi. Lwów 1913, I 1. - Toż. PP 119 (1913), s. 334-360; 120
(1913), s. 28-46, 228-244, 380-408.
Z dzieł X. Piotra Skargi T.J. Myśli o wojnie i pokoju. „Kwart. Chyr.” 23 (1915),
s. 5-11.
Adamski J[ózef] St[anisław], „Trzeci dzień” Skargi. PP 137 (1917), s. 133-151.
Z żołnierskich nauk X. P. Skargi. „Kwart. Chyr.” 25 (1917), s. 153-154.
Bielecki Tadeusz, Społeczno-polityczne poglądy Skargi. „Myśl Narodowa” 16
(1936), s. 626-627.
Chrzanowski Ignacy, Dlaczego Skarga wdawał się w politykę? W: Literatura
a naród. Lwów 1936, Ossolineum, s. 54-56.
Ptaszycki Jan, Trwałe wartości politycznego drogowskazu Skargi. PP 211 (1936),
s. 257-278.
Pisarski K., Pierwiastek ludowy i społeczny w piśmiennictwie polskim. Kr. 1948,
Wyd. Książek Popularnych, ss. 131. Piotr Skarga jako krytyk społeczeństwa
polskiego i sędzia narodowego sumienia, s. 34-37.
Gantkowski Paweł, Obywatelska działalność Ks. Skargi. Poznań 1912, Św. Wojciech, ss. 16.
Tyrawa Jan, Piotr Skarga – świadomość posłannictwa Polski. W: Polska teologia
narodu. Lublin 1986, TN KUL, s. 43-92.
Starnawski Jerzy, Znaczenie narodowe, artyzm pisarski i aktualność Piotra Skargi.
„Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN” 41 (1987), z. 6,
s. 1-15. - Toż w J. Starnawski, Odrodzenie. Czasy – ludzie – książki. Łódź 1991,
s. 340-355. - Toż w: J. Starnawski, Pisarze jezuiccy w Polsce (wiek XVI-XIX).
Studia i materiały. Kr. 2007, WAM, s. 75-91.
Obirek Stanisław, Koncepcja państwa w kazaniach Piotra Skargi SJ. W: Jezuici
a kultura polska. Kr. 1993, WAM, s. 209-225.
Sitkowa Anna, Piotra Skargi propozycje dla królewicza Władysława Zygmunta.
W: Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji. Katowice 1996,
Wyd. UŚl., s. 14-21.
Skiba Sławomir, Przestrogi dla Polski księdza Piotra Skargi. Kr. 2007, Instytut
im. Ks. Piotra Skargi, ss. 63.
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Sitkowa Anna, Piotr Skarga jako „kronikarz” domu Zygmunta III Wazy. W: R.
Ocieczek (red.), Sarmackie theatrum. T. 1, Katowice, s. 127-141.
Bernacki Włodzimierz, Mądrość – prawo – wolność w refleksji politycznej ks. Piotra Skargi SJ. W: Pamięć wieków kształtuje potomność. Księga jubileuszowa
dedykowana Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ z okazji 70.
urodzin. Kr. 2010, WSFP Ignatianum, Wyd. WAM, s. 355-367.

Zagadnienia szczegółowe
Seweryn P., Piotr Skarga o Japonii. „Wiedza i Praca” 3 (1905), s. 17-20.
Hahn Wiktor, Skarga w poezji polskiej. „Kronika Powszechna” 3 (1912), s. 170-173.
Kot Stanisław, Brożek a Skarga. „Pamiętnik Literacki” 11 (1912), s. 590-591.
Opatrzny Wit Jarosław, Z czasów Skargi, czytanka historyczna. Nowy Sącz 1913,
Gimnazjum II, ss. 110. - Zob. Księga pamiątkowa w trzechsetną rocznicę Ks.
Piotra Skargi. Lwów 1913, II 7.
Germain Wincenty, Skarga i Stapleton. (Studium porównawcze). „Przegląd Teologiczny” 2 (1922), s. 302-327.
Białecki Adam, Powodowski a Skarga. „Przegląd Homiletyczny” 4 (1926),
s. 109-116.
Janów Jan, Romans o Barlaamie i Josafacie w przeróbce Skargi, Baranowicza
i Lichoniewicza. „Przegląd Humanistytyczny” 7 (1932), s. 41-66.
Szyszko-Bohusz Maria, Drużbacka i Skarga. „Ruch Literacki” 10 (1935), s. 149-153.
Araszkiewicz Feliks, Kształtowanie się poglądu Prusa na dziejową rolę Skargi.
(Na podstawie materiałów rękopiśmiennych i drukowanych). „Zeszyty KUL”
3 (1960), nr 1, s. 97-108.
Kotański Mieczysław, Japonia u Skargi. „Prace Filologiczne” 18 (1965), s. 239-251.
Starnawski Jerzy, Piotr Skarga w legendzie wieków. „Pamiętnik Literacki” 60
(1969), nr 3, s. 3-46. - Toż w J. Starnawski, Odrodzenie. Czasy – ludzie – książki.
Łódź 1991, s. 355-392. - Toż w: J. Starnawski, Pisarze jezuiccy w Polsce (wiek
XVI-XIX). Studia i materiały. Kr. 2007, WAM, s. 93-135.
Vircioroveanu M., Mihai Viteazul in predica iezuitului Piotr Skarga. „Biserica
Ortodoxa Romana” 93 (1975), s. 679-692. M. Viteazul w kazaniach Piotra
Skargi.
Podraza-Kwiatkowska Maria, Wieża z kości słoniowej i kazalnica, czyli między
Des Esseintesem a Piotrem Skargą. W: Studia o Tadeuszu Micińskim. Kr. 1979,
Wyd. Literackie, s. 131-158.
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Płachcińska Krystyna, Działalność Piotra Skargi na ziemi przemyskiej i na terenach sąsiednich. „Rocznik Przemyski” 26 (1988), s. 5-9.
Sitkowa Anna, Argumenty z autorytetu. O mottach w dziełach Piotra Skargi.
„Horyzonty Wiary” 17 (1993), s. 52-64.

Oddziaływanie Skargi
Piotr Skarga. (Nasze stosunki narodowe w świetle jego życia i działalności). Lwów
1909, Tow. im. P. Skargi, ss. 36.
Chotkowski Władysław, Katolicyzm Skargi a katolicyzm Polski dzisiejszy. PP 116
(1912), s. 80-113 (po s. 152).
Cieszyński Nikodem, Czem Ksiądz Skarga być winien dla nas? Poznań 1912,
Księg. św. Wojciecha, ss. 36.
Dembiński Bolesław, Polski typ katolicki. PP 116 (1912), s. 114-122.
Lipke Leonard, Skarga na tle naszych czasów. PP 115 (1912), s. 5-19.
Rzepecka Helena, Księdza Piotra Skargi znaczenie w dziejach naszych. Poznań
1912, Księg. św. Wojciecha, ss. 32.
Rzepecka Helena, Księdza Piotra Skargi zasługi wobec piśmiennictwa naszego.
Poznań 1912, Księg. św. Wojciecha, ss. 32.
Kryczyński Bronisław, Epoka ks. Piotra Skargi a doba obecna. Kilka myśli luźnych (w trzechsetną rocznicę śmierci). Zaleszczyki 1913, Pryw. Gimnazjum
Realne, ss. VIII. Zob. Księga pamiątkowa w trzechsetną rocznicę Ks. Piotra
Skargi. Lwów 1913, II 13.
Posadzy L., Jaką przestrogę daje Piotr Skarga naszemu pokoleniu? „Świat” 22
(1925), s. 17-21.
Sobański Michał, Kazania Skargi a chwila obecna. „Wiara i Życie” 5 (1925),
s. 136-143.
Abt St., Aktualność Skargi dla katolicyzmu w Polsce. „Miesięcznik Kościelny”
51 (1931), s. 25-28.
Leżeński Jur, Skarga wśród naszych czasów. „Ruch Charytatywny” 19 (1936),
s. 215-220.
Posadzy L., Przestroga Piotra Skargi dla Polski współczesnej. „Przewodnik
Katolicki” 42 (1936), s. 67-68.
Żukowski A., Kim jest a kim powinien być Skarga dla inteligencji katolickiej? W:
Skargowskie pokłosie na 400-letnią rocznicę urodzin Ks. Piotra Skargi Tow.
Jez. 1536-1612-1936. Chyrów 1936, s. 33-44.
Polonus, Pierre Skarga et le temps présent. „Monde Slave” 14 (1937), nr 2,
s. 524-546.
Bieszk Stefan, Aktualność dzieła X. Piotra Skargi. „Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej” 82 (1939), s. 77-87.

Ludwik Grzebień – Podstawowa bibliografia skargowska

411

Urban Wincenty, Ks. Piotr Skarga w walce z sekciarstwem a chwila obecna.
„Homo Dei” 17 (1948), s. 172-180.
Williams George Hunston, Peter Skarga. W: Shapers of religious traditions in
Germany, Switzerland and Poland, 1560-1600. New Haven-London 1981,
Yale Univ. Press, s. 175-194.
Mirewicz Jerzy, Aktor wielkiego dramatu Europy. Piotr Skarga, 1536-1612. W:
Obrońcy i słudzy Europy. Kr. 1987, WAM, s. 240-247.
Brynkus Józef, Legenda księdza Piotra Skargi w edukacji historycznej i literaturze
popularnej XIX wieku. „Nasza Przeszłość” 82 (1994), s. 187-199.

Skarga w muzyce i sztuce
Gajewski Marcel, Piotr Skarga w muzyce. „Kronika Powszechna” 3 (1912),
s. 174-176.
Hoesick Ferdynand, Skarga na obrazie Matejki. W: Ku czci i pamięci X. Piotra
Skargi-Pawęskiego w 300-tną rocznicę jego zgonu. Jednodniówka wydana
staraniem Komitetu obchodowego w Chicago. Chicago, Ill. 1912, s. 25-29.
Schröder Artur, Piotr Skarga w malarstwie. „Kronika Powszechna” 3 (1912),
s. 176-181.
Birkenmayer Józef, Krakowski pomnik Ks. Skargi. W: Skargowskie pokłosie na
400-letnią rocznicę urodzin Ks. Piotra Skargi Tow. Jez. 1536-1612-1936.
Chyrów 1936, s. 25-32.
Szreniawa-Czerniewski Ludomił, Skarga i Matejko. „Myśl Narodowa” 16 (1936),
s. 591-593, 627-629.
Porębski Mieczysław, Jana Matejki Kazanie Skargi. Kr. 1953, PIW, ss. 26, pl. 44.
Klejnoty Sztuki Polskiej. - Toż w wersji niemieckiej: Jan Matejko. Die Predigt
des Skarga. Wwa 1965, Auriga, ss. 30, pl. 44. Kleinodien Polnischer Kunst.

Krótkie popularne biografie
Załuski Walentin, Ks. Piotr Skarga. Wwa 1902, „Gazeta Rolnicza”, ss. 48.
Bukowiecka Zofia, Życie ks. Piotra Skargi, kaznodziei. Wwa 1904, Księgarnia
Polska, ss. 32.
Bisztyga Kazimierz, Ojczyzna a Skarga. Kr. 1912, Wyd. Tow. Jez., ss. 32. Głosy
Katolickie, nr 142.
Bisztyga Kazimierz, Ks. Skarga i Kościół katolicki. Kr. 1912, Wyd. Tow. Jez.,
ss. 32. Głosy Katolickie nr 143.
Drzymała Kazimierz, O. Piotr Skarga SJ. „Jezuici – NW” 1986, nr 2, s. 22-25.
Gątkiewicz Feliks, Skarga, chwała narodu polskiego. W 300-tną rocznicę śmierci.
Kr. 1912, J. Jondry, ss. 48.
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Gomulicki Wiktor, Złotousty. O Piotrze Skardze jako człowieku, kapłanie, mówcy,
pisarzu i patriocie. (szkic popularny). Wwa 1912, M. Arcta, ss. 88. Książki
dla wszystkich 545.
Karpowicz Adam, Skarga. Wilno 1912, Znicz, ss. 36.
Konopka Kazimierz, Ks. Piotr Skarga T.J. Kr. 1912, Wyd. Tow. Jez., ss. 64. Głosy
Katolickie 139-140.
Pieniążek Czesław, O życiu, dziełach i zasługach ks. Piotra Skargi. Lwów 1912,
Tow. im. Piotra Skargi, ss. 64. Książki dla Polskiego Narodu 3.
Rzepecka Helena, Piotr Skarga. Poznań 1912, B. Chrzanowski, ss. 80.
Staniecki I., Ks. Piotr Skarga. Poznań 1912, Księg. św. Wojciecha, ss. 32.
Życki Ludwik, Ksiądz Piotr Skarga. Wilno 1912, Przyjaciel, ss. 64.
Grabowski Stanisław, Dzieło rosyjskie o ks. Piotrze Skardze. Kr. 1913, Gimnazjum
Św. Jacka, ss. 84. - Por. Księga pamiątkowa w trzechsetną rocznicę Ks. Piotra
Skargi. Lwów 1913, I 8.
Siuda Antoni, Ks. Piotr Skarga T.J. (1536-1612). Kr. 1913, Gimnazjum III, ss. 66.
- Por. Księga pamiątkowa w trzechsetną rocznicę Ks. Piotra Skargi. Lwów
1913, I 9.
Załęski Stanisław, Ks. Piotr Skarga T.J. Chyrów 1930, Chyr. Koło im. P. Skargi, ss. 48.
Dudziec Piotr, Ks. Piotr Skarga, apostoł wiary i miłości. W czterechsetną rocznicę
urodzin, 1536-1936. Płock 1936, Nakł. Autora, ss. 30.
Skoczylas Ludwik, Szlakiem Piotra Skargi. Kr. 1936, Ks. Jezuici, ss. 44. Obrona
Prawdy 5. - Toż. SM 35 (1936), s. 34-41.
Falkowski Czesław, Ksiądz Piotr Skarga. W: Sól polskiej ziemi. Dzieje sług Bożych. Wwa 1937, Koło Studiów Katolickich, s. 131-180.
Marekowski Tadeusz, Ks. Piotr Skarga w świetle listów własnych. Mikołów 1937,
Wyd. Ks. Salwatorianów, ss. 32.
Górski Jerzy Andrzej, Dilige et quod vis, fac! Wwa 1951, Pax, ss. 319. Skarga,
jakiego nie znamy, s. 25-43.
Panuś Kazimierz, Piotr Skarga, Kr. 2006, WAM, ss. 117 (Wielcy ludzie Kościoła).

Księgi pamiątkowe
Książka pamiątkowa Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie
od 1584 do 1884. Kraków 1884.
Ku czci i pamięci X. Piotra Skargi-Pawęskiego w 300-tną rocznicę jego zgonu.
Jednodniówka wydana staraniem Komitetu obchodowego w Chicago. Chicago,
Ill. 1912, ss. 48.
Księga pamiątkowa w trzechsetną rocznicę Ks. Piotra Skargi. T. 1-2, Lwów 1913,
Wyd. Tow. im. P. Skargi, 26 fascykułów. Niektóre fascykuły zostały rozpisane
w bibliografii.
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Skargowskie pokłosie. Na 400-letnią rocznicę urodzin Ks. Piotra Skargi Towarzystwa Jezusowego 1536-1612-1936. Chyrów 1936, Chyr. Koło Tow. P. Skargi,
ss. 112.
Duch Skargi w Polsce współczesnej. Księga pamiątkowa obchodu czterechsetlecia
urodzin Księdza Piotra Skargi w Warszawie, 1536-1936. Zestawił Jan Pawelski.
Wwa 1937, Wyd. Ks. Jez., ss. 264.
Zawiera:
Pawelski Jan, Rocznice Skargi dotychczasowe a przyszłe, s. 9-19. - Toż. PP
212 (1936), s. 265-275.
Warszawski Józef, Obchód jubileuszowy w stolicy, s. 20-30.
Nowakowski Marceli, Jedność Kościoła i Polski, naczelna idea Skargi, s. 91-102.
Blażejewicz Tadeusz, Rola dzisiejszych katolickich działaczy i publicystów
w świetle zasad i ducha Skargi, s. 103-123.
Nazaruk Józef, Ruś i Polska wobec jubileuszu Skargi, s. 124-128.
Urban Jan, Skarga a Kościół grecki, s. 129-137.
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The Perennial Value
of Peter Skarga’s Legacy

P

iotr Skarga operated in many fields: as a writer, theologian, royal
preacher, teacher, social activist, pioneer for Catholic reform (the
Counter Reformation) as well as being the first rector of the Wilno (Vilnius) Academy.
In the following piece I will devote somewhat more attention to those
areas of his rich and varied activity that I consider to be contemporarily
especially current. But first I shall recall the most important facts from his
life.

A short biography
Piotr Skarga (Pawęski, Powęski) was born on the 2nd of February 1536 in
Grójec near Warsaw. From 1552 to 1555 he studied at the Cracow Academy,
where he gained the degree of bachelor. Subsequently he became headmaster of the parish school at the church of St. John in Warsaw (1555–1557).
Then he engaged himself in the education of the sons of Andrzej Tęczyński,
the Cracow castellan (1557–1562). In 1564, in Lwów, he was ordained priest
becoming a cathedral canon and started his activities as a preacher; from
1565 he was chancellor of the chapter. In 1566 he transferred to the locality
of Gorliczyn near Przeworsk to the estate of Jan Krzysztof Tarnowski, the
son of the hetman, ‘in order to strengthen his faith’.
In 1568 Skarga left for Rome, where in 1569 he entered the Order of
Jesuits, served his novitiate and supplemented his theological studies
at Collegium Romanum (later the Pontifical Gregorian University). For
a certain time he also fulfilled the duties of penitentiary at the basilica of
St. Peter’s. In 1571 he returned to Poland. He worked as a preacher and
teacher at Pułtusk (1571–1572), travelling, on matters concerning the new
Jesuit centres, to Lwów, Jarosław and Płock. In 1573 he was sent to Wilno
where, from 1574, he was the deputy to the college rector, and subsequently
the first rector of the Wilno Academy (1579–1584). During this period, on
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the instructions of King Stefan Batory, he also organised Jesuit colleges
in Połock (Polotsk), Riga and Dorpat (Tartu). Upon his return to Cracow
(Kraków) he oversaw the house at St. Barbara’s Church.
In 1588 Skarga became the court preacher to King Zygmunt (Sigismund)
III. These duties he was to fulfil for 24 years. He initially resided chiefly in
Cracow but often in accompanying the king he would find himself outside
of the capital. In the last few years of his life – as a result of the relocating
of Poland’s capital – he lived in Warsaw. On Easter Sunday the 22nd April
1612 he was to give his final sermon in the presence of the king and court,
and in the June of that very year he moved to Cracow, to the Jesuit college
at the Church of the Holy Apostles Peter and Paul. He died in Cracow on the
27th of September 1612, revered as a saint. He was buried in the church’s
crypt. The sermon given at the funeral was delivered by the well-known
Dominican Fabian Birkowski. The sermon was published in 1612, 1613
and 1615; it was also later renewed several times. The rumours that Skarga
was still alive when buried have not found confirmation in sources.

The writer’s legacy
Skarga was to leave behind him a rich body of writings, particularly
on theology, religious polemics, homilies – incorporating socio-political
matters – hagiography, as well as translations.
Skarga’s most important works are: Pro sanctissima Eucharistia (Wilno
1576); O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim od
tej jedności odstąpieniu [On the Unity of the Divine Church under a Single
Shepherd and on the Greek Retraction from this Unity] (Wilno 1577); an
altered edition entitled O rządzie i jedności Kościoła Bożego pod jednym
pasterzem i o greckim i ruskim od tej jedności odstąpieniu [On the Governance and Unity of the Divine Church under a Single Shepherd and on
the Greek and Ruthenian Retraction from this Unity], 2nd edition: Cracow
1590, 6th edition: 1885); Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu,
wybrane z poważnych pisarzów i doktorów kościelnych [The lives of the
Saints of the Old and New Testament, selected from eminent writers and
Church doctors] (Wilno 1579); Proces konfederacji [The Process of the
Confederation] ([Cracow] 1595); Kazania sejmowe [The Sejm (Parliament)
Sermons] (published for the first time in the volume: Kazania na niedziele
i święta całego roku [Sermons for the Sundays and Feast Days of the Whole
Year], Cracow 1597); Synod Brzeski [The Synod of Brest] (Cracow 1597);
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Wzywanie do pokuty obywatelów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa
Litewskiego [A Call to Penance for the Citizens of the Polish Crown and
the Grand Duchy of Lithuania] (Cracow 1610); Wzywanie do jednej zbawiennej wiary [A Call for a Salutary Faith] (Wilno 1611).
Almost all of Skarga’s writings underwent numerous reprints, in particular The Lives of the Saints and The Sejm Sermons. The latter are often
republished, equally contemporarily, not simply as being a relic of beautiful
Polish, but also as an expression, example and proof of love for the homeland as well as its own form of patriotic school. The Lives of the Saints
have also seen numerous adaptations and partial editions.
In the 20th century there have been published, among others: Wybór pism
[Selected Works] (Cracow 1912); Pisma wszystkie [Complete Works], vols.
1-5, Warsaw 1923-1930; Kazania sejmowe [The Sejm Sermons], edited
by Janusz Tazbir (3rd ed.: Wrocław 1972, 7th ed.: 2008; equally on the
Internet in Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej [The Virtual Library
of Polish Literature); Żywoty świętych polskich [The Lives of the Polish
Saints] (Cracow 1988; reprint Cracow 2000); Żywoty świętych Starego
i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok [The Lives of the Saints of
the Old and the New Testament for every day of the year] (Cracow 1994).
Some of Skarga’s writings, particularly The Lives of the Saints and The
Sejm Sermons have been translated into other languages (into French as Les
sermons politiques, Paris 1916). Thanks to the numerous works written in
a simple studious while at the same time beautiful and lofty Polish, works
that have reached a wide range of readers (particularly The Lives of the
Saints), Skarga exerted a significant influence on the development of the
Polish language in the 16th and 17th centuries. His works constitute the
pinnacle of Polish prose achievements for the period in question.
I have selected from amongst Skarga’s rich and diverse output three areas
for consideration, ones that to this day have not lost their currency. These
are: patriotism, charitable work together with the propagation of banking
as well as the problem of Christian unity. I will herein devote somewhat
more attention to these.

Patriotism
Skarga actively participated in the social and political life of the Polish-Lithuanian State. His views within these fields as well as his patriotic
disposition are chiefly examined in The Sejm Sermons. They constitute
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their own form of political-social treatise, representing an evaluation of the
situation of Poland and Lithuania together with the principles of its reconstruction. Skarga conferred on it the form of sermons, presumably because
as an eminent preacher he considered this very form of address the most
appropriate for him, while also possibly in an attempt to avoid accusations
of meddling in politics, which in his day was an accusation levelled against
the Jesuits. This literary form equally could count on exerting a greater
influence than was the case with philosophical disquisitions.
Various authors repeat the view voiced long ago that the Sejm Sermons
were in fact never delivered. This is unacceptable considering that Skarga,
for 10 years prior to the publication of the Sejm Sermons, was the court and
Sejm preacher. It is difficult to imagine that he would have preached one
thing and given for publication something different. It cannot be excluded,
however, and in fact is highly likely, that the printed text differentiated
somewhat from that delivered in sermons. For this is what happens when
we prepare for publication a text that has been composed earlier.
The Sejm Sermons are eight speeches which already in the title contain
clearly defined theses and signalise ‘major dangers’. Only in the first, introductory sermon entitled At the Inauguration of the Sejm with a Holy Sejm
Mass, does Skarga consider the need for a wisdom in political and social
matters which is indispensible for the determining of laws and the ruling
of the state. The second sermon: On Love for the Fatherland constitutes
the peak of elocution as well as strength of argumentation.
Skarga’s depth of thought and richness in experiences appear within the
sermons. Beside a general human argumentation, Skarga makes recourse to
theological arguments, particularly from the Bible and the Church Fathers.
Let the following fragment comparing the fatherland (Poland) to a ship
serve as a meaningful and eloquent example:
‘When a ship is sinking, and the winds are overturning it, the fool fixes
his bags and trunks and lies upon them, doing nothing for the defence of
the ship and presumes that he alone loves himself, while he is going to be
lost. For when the ship has no protection then it along with everything it
has taken on board has to sink. But if he were to reject all of his chests and
property that he has aboard the vessel, and together with others stood in
the defence of the ship, having left behind all that was his: then, and only
then, would he gain it all and preserve with the same his health. This most
beloved vessel of the fatherland carries all of us, we have everything we own
within it. If something bad happens to the vessel, if we do not shore up the
hole, if we do not bale out the water, if we do not care for its preservation,
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if we ignore its safety for all that is at home, the vessel sinks and with it we
drown and perish. In this vessel we have sons, children, wives, property,
treasures, everything we love and hold dear. Within it are so many souls,
as many as a kingdom and a state combined possess’ (The Sejm Sermons
and a Call to Penance, edited by M. Korolko, Warszawa 1985, p. 20).
In the sermons Skarga discusses the worst ‘illnesses’ affecting the organism of the Commonwealth (Polish Republic) and threatening its existence:
Lack of love for the fatherland, discord in social matters (anarchy), the
tolerance of other faiths (heresy), the weakening in royal authority, unjust
laws, impunity of minor offences (‘blatant sins and their impunity’). Many
aspects of this diagnosis have not lost their currency and are contemporarily
often recalled.
Skarga contrasts these negative traits with the values he would encourage: love for the fatherland, social harmony, religious unity, a strengthening
of monarchic power, obedience and discipline, social justice, penance for
misdemeanours. He stands for a limitation in the gentry’s privileges and
the rights of deputies, he postulates improvement in the legal system. He
demanded a righting of the situation the peasantry found itself in.
Skarga touched on, in a brief and popular way, similar matters in his
work A Call to Penance for the Citizens of the Polish Crown and the Grand
Duchy of Lithuania (several editions).

Charitable activities
Skarga founded several charitable institutions of a new type i.e. directed
to the support of the genuine poor and those as a consequence worthy of
such help. ‘The real poor’ are those unable to exist independently, to a life
without the support of others, and therefore specifically the sick left without
care, the infirm, orphaned children. The poor who are capable of work and
earning money for themselves should, in his opinion, be looked after by
public institutions and organisations, particularly state ones.
It follows to distinguish several types from within the area of this rich
activity: hence the Confraternity of Charity in a strict sense, the Confraternity of St. Lazarus known also as the Bethany Confraternity, as well as St.
Nicholas’ Chest, and particularly the Bank of Piety. Skarga founded charitable institutions in various cities and towns of the Commonwealth, both
personally as well as with the help of others, particularly the Jesuits.
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The Confraternity of Charity
The beginnings of the Confraternity of Charity reach back to the period
of Skarga’s residence in Wilno where he worked from 1573, being from
1574 the deputy to the college rector, and subsequently the first rector of the
Vilnius Academy (1579–1584). It was there at the Church of St. Nicholas
that he founded his first charitable society, known later as St. Nicholas’
Chest with the aim of supporting widows and orphans. The membership
contributions were voluntary – depending on financial possibilities – collected at various times (annually, monthly and even weekly). To the ranks of
generous donators belonged Lew Sapieha, the Lithuanian deputy chancellor
of the treasury who, for a certain period, contributed 100 złoty of the day
each and every week, which for the time was a most sizeable sum. From
1584 right up until the dissolution of the order in 1773, the Confraternity
of Charity together with the Bank of Piety (Montes pietatis) operated in
Wilno, about which more below. Many well-known figures from Lithuanian
public life belonged to these associations. They possessed sizeable means;
at the height of their activities they owned around 20 houses, many building
lots and funds in cash. Besides material support for those most in need they
also helped the municipality to maintain the hospital.
Following his arrival in Cracow, where he became the superior of the
house and church of St. Barbara, Skarga further developed charitable works.
In the Foreword to his book Bractwo Miłosierdzia w Krakowie [The Confraternity of Charity in Cracow] he wrote:
‘To the CONFRATERNITY OF CHARITY OF BOTH SEXES in Cracow
at St. Barbara’s, Fr. Peter Skarga Societatis Iesu, wishes God’s grace and
peace in the Lord Jesus Christ.
To my lesser and duty-bound help for the human souls in this capital
city, out of the very heart-felt gift of God, suffering persecution with my
brothers I also take this great solace, though one never worthy in the face
of God: on which if a hundred years of preaching and teaching were done
reward in plenty would be had as a result that Lord God had deigned to
arouse your Confraternity within this city, in which charity, the mother of
all good deeds, the first salutary help towards the coming nigh of eternal
life, the escape of the poor, providing for human indigence a haven, the
first treasury in this kingdom for cottage hospitals, a chamber in loans for
the needy, righteous Sundays consecrated and fulfilling the wholeness of
God’s law and the blessing and benediction of your homes and of this city,
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the spiritual protection and inculcation of immense embellishment took
their roots. In which you already sedately survive the fourth year, with
each passing day the solace in God and the burning desire you bestow on
charitable acts enlarges.’
Skarga founded the Cracow Confraternity at St. Barbara’s Church on
the 7th of October 1584. On the 28th of September 1588 the papal legate,
Cardinal Ippolito Aldobrandini, endorsed the Confraternity of Charity and
Religious Bank of Piety (Montes pietatis). It was to shortly be confirmed
by Pope Sixtus V. Pope Gregory XIV again endorsed them in 1591 with the
bull Ex debito ministerii as well as extending their privileges. King Zygmunt
III Waza in 1611 – still during Skarga’s lifetime – made both institutions
independent of the municipal authorities and allowed for their foundation
within the entire territory of the Commonwealth. Other kings were to show
them support, particularly Jan Kazimierz and Jan III Sobieski.
The development of the Confraternity of Charity and the Bank of Piety
was supported by various diocese synods as well as primates of Poland. The
propagators of these institutions were first and foremost Jesuits. They were
founded in Wilno in 1584, Lublin and Warsaw at the Church of St. John in
1589, Poznan – in 1599, Pułtusk – before 1600, Łowicz – in 1600, Lwów
– in 1601, Zamość – in 1601, Rzeszów – 1636 as well as in other towns
and cities. From 1819 the Cracow Confraternity of Charity was honoured
with the title of Archconfraternity.
According to Skarga the overriding aim of the society was – speaking
most generally – the educating of society to an awareness of the responsibility of love, particularly charity in relation to the needy as well as the actual
going out with help to those disadvantaged and unable to exist independently. This help was to take on various forms over the course of the centuries.
The Archconfraternity of Charity is active in Cracow to this day.

The Bank of Piety –
– Skarga as a banking pioneer in Poland
A separate institution of a lending character, though one operating within
the scope of the Confraternity of Charity, was the Bank of Piety (Mons
Pietatis, i.e. a Charitable Corporation, an Institution for the Relief of the
Industrious Poor), whose functioning becomes singular around 1587.
The Bank, which derived its funds from charity and subsidies, lent money
to those who found themselves temporarily in financial difficulties as well

426

Roman Darowski – The Perennial Value of Peter Skarga’s Legacy

as those who intended to set up or develop a decent undertaking bringing
with it certain profits. In this way the Bank protected the impoverished
population first and foremost from those who lent, particularly usurers and
the representatives of the usury spreading at the time, which Skarga had
himself in various ways opposed. For a loan was given on very favourable
terms, usually accepting as security various objects (forfeits). At a later
period a minor payment was sometimes taken, covering merely the costs of
maintaining the institution. The new doctrine on the borrowing of money
considering it decent to charge moderate interest rates as a result of lucrum
cessans (the absence of profit as a result of ‘the freezing’ of the monies
borrowed) with also damnum emergens (the actual damage, loss of cash)
was to enter into the consciousness of Catholics with some difficulty.
The origin of the Bank of Piety, which was called the ‘House of the
Needy’, is written about by Skarga thus:
‘ON THE HOUSE OF THE NEEDY CALLED MONS PIETATIS.
Amongst the other Charitable deeds, there remains also that one act
recommended us urgently from Lord God, the lending of monies free of
charge and without any usury whatsoever to poor and needy people. [...]
Nevertheless however in striving to avert that these needy folk through such
impious usury were not troubled and died and that the charity according to
Divine will is fulfilled the Confraternity founded M o n t e m P i e t a t i s,
a Bank of the needy in the City of Cracow: with this aim that the poor and
needy be lent monies, movables, charitable donations for a certain period
without payment, without any usury whatsoever. The monies for which are
to be raised in part by subscription within the confraternity itself, a part
requested from pious people, a part p r o p r i o m o t u [voluntarily] from
God-fearing people from Divine inspiration their legacies and bequests
do bestow. The Confraternity, having such a duty, out of its earnest mercy,
take upon itself this labour in serving the needy and poor people, when
lavishing these monies’.
The first brotherhoods of charity and banks of piety were founded in
Italy in the 13th century, in particular in the Papal State. During the Council of Trent (16th century) they underwent reform. Pope Clement VIII,
within the apostolic constitution Quaecumque, defined in 1604 the detailed
regulations concerning their foundation and activities.
Banks of piety were founded at certain Bernardine monasteries by the
Blessed Władysław of Gielniów (circa 1440-1505). From the funds acquired
through subscription they gave the poor interest free loans. This custom
was however to soon disappear.
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Banks of Piety were to spread on a relatively wide scale during the
Commonwealth thanks to Piotr Skarga, who being in Rome had become
interested in them and transplanted them onto a Polish soil, having had
appropriate statutes drawn up for them. The banks operated in all the above
mentioned locations where there existed the Confraternity of Charity.
The Cracow Bank of Piety never charged interest. It drew on a special
fund ‘for the bank of Piety’ held at the Confraternity of Charity. While
to cover the losses incurred it borrowed money from the Brotherhood of
Charity’s almonry foundation.
The Bank of Piety was not strictly speaking a bank in the modern understanding of the term, rather being a form of public loan pawnbroker’s. Its
existence and activity was of great significance at the time, both economically and socially. As a result Skarga may be called the pioneer of genuine
banking in Poland and Lithuania.

St. Nicholas’ Chest
Within the circle of the Confraternity of Charity there was also in operation for the most part the so-called Chest of St. Nicholas, as a dowry fund
for impoverished maidens getting married or entering a nunnery.
‘There is also at the Confraternity the chest of St. Nicholas for those
particular young maidens who being properly brought up out of poverty
and a lack of dowry enter into the danger of losing their virtue and purity.
To save such and to free from such an unfortunate fall was always great
and a highly graceful charitable act to the Lord God.’
A great benefactor and endower of St. Nicholas’ Chest was Mikołaj
Zebrzydowski, the Cracow voivode. It was because of his connection
with the institution that the name of St. Nicholas’ Chest was adopted. The
bestowing of Zebrzydowski’s first name on the Chest made it easier for
Skarga to persuade him and subsequently others to contribute funds to the
foundation.

The St. Lazarus Confraternity
In 1592 on Easter Monday (in the week before Easter) Skarga founded
a separate specialist institution in Cracow to deal with beggars, and bestowed it with the title of the St. Lazarus Confraternity. He himself described
its origins:
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‘Certain among the pious on seeing the great number of beggars and the
disordered mix amongst them, those worthy of alms and those unworthy:
moved by Christian love and the poverty of the really sick lying around
the streets heeding the fine weather for their salvation: have agreed on
collective aid and brought about the Confraternity, to which they bestowed
the name St. Lazarus bringing themselves to him for his patronage of the
most Holy Mother of God, our Immaculate Lady, and holy Martha and
Magdalene and St. Stanisław (Stanislaus): of which such is the undertaking
and end of the Confraternity. This they aim to achieve with God’s help,
through the holding of theirs and people’s alms and labour they desire that
the genuine poor begging for dignified alms, wandering through Cracow,
and the sick lying on the streets, that the decent fellow is given alms at
guaranteed and demarcated places supplied by them, while those not fit
for such be driven out’.
A similar confraternity – on the model of the Cracow confraternity
– was called into being in Warsaw in the very same year. In Warsaw there
was built, out of the efforts of Skarga and from the alms obtained from the
king and other benefactors, the St. Lazarus Hospital at Mostowa Street.
Benedykt Wojna, the bishop of Wilno for the period 1600-1615 introduced
the St. Lazurus Confraternity to Wilno.
These activities of Skarga were to precede by several decades the similar work undertaken by St. Vincent de Paul in France, and which was
considered at the time as innovatory.

Skarga the propagator of Christian unity –
– the Union of Brest (1596)
In the 16th century, under the influence of the so-called Reformation,
a section of believers left the Catholic Church, joining the newly formed
Christian denominations. Certain adherents of Orthodoxy also succumbed
to the teachings of Reformation adherents, in particular adopting Lutheranism and Calvinism. Skarga deeply regretted this phenomenon and tried
in various ways to act against it, something that is borne out by almost
the whole of his activities. In a specific way he was to involve himself in
the matter of the unity with Rome of Orthodox Christians who inhabited
significant areas of the then Commonwealth. He was to devote to these
matters many of his sermons, writings, efforts and undertakings.
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Amongst broad strata of Catholics there was prevalent at the time the
opinion that denominational transfer from Orthodoxy to Catholicism was
inseparably connected with the adoption of the Latin rite. This dissuaded
and frightened off many Orthodox from attempts at Church unity. Skarga
in particular showed that the matter could be quite different.
From 1573 Skarga was in Wilno, where, from 1574, he was the deputy
to the college rector and from 1579 to 1584 the first rector of the Wilno
Academy. He was often to deliver sermons at St. John’s Church, where he
drew a sizeable following of not only Catholics but Orthodox Christians
as well.
During the last twenty five years of the 16th century there were formed
within the territory of the Commonwealth two strong centres directed towards the union of the Orthodox with Catholics. In both the Jesuits were
to play a significant role. The first centre was Wilno, where there existed
a Catholic bishopric, where the Orthodox metropolitan of Kiev resided
and where, from 1570 there was in operation a Jesuit college together with
school and from 1579 the Vilnius (Wilno) Academy.
Skarga’s predecessors in this work had been Stanisław Warszewicki
(circa. 1530-1591). From 1570 he organised a Jesuit college in Wilno
and was its first rector up until 1578 as well as overseeing its transformation in 1579 into the Wilno Academy. In his youth he had studied at the
Cracow Academy as well as at Wittenberg under the direction of Philipp
Melanchthon, where he came close to Lutheranism. Later he took up legal
studies in Padua. After his return to Poland he was for a time the royal
secretary. He broke with Lutheranism and took holy orders. In 1567 in Rome
he entered into the Order of Jesuits and completed his theological studies
at Collegium Romanum. In 1574 and 1578 as a papal legate he went on
diplomatic missions to Sweden. He was also royal chaplain to Katarzyna
Jagiellonka and tutor to her son Zygmunt, subsequently King Zygmunt III
(Sigismund III). From 1582 to 1590 he was the superior of the Jesuits in
Lublin and subsequently rector of the local college. In 1588 he took part
in the Moldavian mission. Warszewicki was consequently excellently prepared to act within the union arena, which he himself conducted together
with Skarga and those other Wilno activists for whom the matter was of
grave importance. Warszewicki and Skarga were the main champions of
the union, particularly within the Wilno milieu.
The second important centre was that of Lwów, which was the seat of two
metropolitans: one of the Latin rite and an Armenian as well as having an
Orthodox bishop. From 1584 a Jesuit centre existed in Lwów. Particularly
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active was Benedykt Herbest (circa. 1531-1598), originally from Nowe
Miasto near Przemyśl, who entered the Order of Jesuits – similarly to
Skarga – while in Rome, but two years later in 1571. From 1576 he worked
in ministry in Podole, Pokucie and Wołyń, working in particular to bring
together the Churches and to forge union. In 1584 he became superior of
the centre in Lwów, while from 1594 he resided in Jarosław. He developed
one of the first Polish catechisms entitled Nauka prawego chrześcijanina
[The Teaching of a True Christian] (Cracow 1566) as well as – with a view
to union – the book Wiary Kościoła rzymskiego wywody [The Arguments
for the Roman Church Faith] (Cracow 1586). Skarga equally operated for
several years in Lwów itself. For it was there he took holy orders in 1564
and was to commence his work as a preacher.
Skarga’s endeavours for union were supported by the papal legate,
the Italian Jesuit and eminent diplomat, Antonio Possevino (1533-1611).
He was, among other things, to serve in the papal legation to the King of
Sweden, John III for the years 1577-1578 and 1579-1580. Sent to Moscow
in 1581 he was instrumental in forging a peace between Tsar Ivan IV (the
Terrible) and King Stefan Batory in 1582 at Jam Zapolski. The history of
Muscovy, its customs and religious situation were described by him in the
book Moscovia (Wilno 1586). From 1582 he organised papal seminaries
at Braniewo, Wilno, Riga, Tartu (Dorpat) and Kolozsvár. It was he who
negotiated with Prince Konstanty Ostrogski and others with regard to
union between the Catholic Church and Orthodoxy. Also on the 23rd of
May 1583 he presented the first plan for the union of the Eastern Church
with the Holy See, within the metropolis of Kiev. Possevino was to finally
leave Poland in 1587.
Skarga, in urging for and heading towards union, emphasised that Ruś
had adopted the faith through the intermediacy of Constantinople and that
this had been at a time when the city was still in union with Rome. He drew
attention to the fact that the dogmatic differences for either denominations
were minor and insignificant for a Christian life. He recalled that over the
course of the centuries there had been many attempts to join divided Christianity; in particular the Council of Florence (1439).
In 1576 Skarga assembled materials on the subject, supplemented them
and in the following year published them in book form entitled O jedności
Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim od tej jedności odstąpieniu […] [On the Union of the Divine Church under a Single Shepherd
and on the Greek Abandonment of this Unity], Wilno 1577. The book
comprised three parts. The first was in character that of a dogmatic treatise
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on the Church, the second presented the circumstances and causes for the
genesis and spreading of the schisms, while the third was ‘a warning and
reproach of the Ruthenian nations standing by the Greeks for them to unite
with the Divine Church and the Holy See’.
Skarga dedicated the book to the senator and Kiev voivode Prince Konstanty Ostrogski, who as one of the first had taken up the question of union
within the Commonwealth and who had personally negotiated with Skarga
on the matter. Meanwhile Skarga was undertaking various other steps on
the route to Christian unity.
In 1590 in Cracow there appeared a second edition of the book, one not
significantly altered, entitled: O rządzie i jedności Kościoła Bożego pod
jednym pasterzem i o Greckim i Ruskim od tej jedności odstąpieniu [On
the Government and Unity of God’s Church under a Single Shepherd and
on the Greek and Ruthenian Abandonment of this Unity]. The book was
prefaced with a foreword directed to King Zygmunt III, in which Skarga
writes, among other things, that ‘this is the office of Christian kings, for the
monarchs who maintain in themselves the unity of the secular Commonwealth are to help in Church unity as well.’ (p. 2). Before Part I there is placed
a list: ‘Eight or nine assemblies, that is general Synods, who in agreement
and unity the Greeks and all the Eastern Churches with the members of the
Latin Church were held.’ These were the ecumenical councils beginning
with Nice (325) right up to that of Florence (1439).
The concluding of union was preceded by numerous meetings, lengthy
discussions and difficult negotiations. Despite the numerous endeavours of
Skarga and other activists the concluding of union was delayed for various
reasons. Finally the majority of issues were agreed upon in 1595 at the synod
of Brest-Litovsk. The secretary and synod preacher was Skarga himself.
All the time further discussions and arrangements were being conducted.
On the 30th of July 1595 King Zygmunt III Waza ratified the rights and
privileges of the Ruthenian clergy, making it equal with the clergy of the
Latin Rite. In November a delegation of Ruthenian bishops i.e. Bishops
Hipacy Pociej and Cyryl Terlecki arrived in Rome. For several weeks intensive discussions took place together with direct preparations for union
itself. During the course of the union ceremony on the 23rd of December
1595 Pope Clement VIII, in the bull Magnus Dominus et laudabilis nimis,
confirmed and announced the concluding of union between the Orthodox
Church in Poland and Lithuania and the Catholic Church. This did not
take place without the objections and protests of various individuals and
milieux.
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The conditions for union were finally established during a synod of the
provincial Eastern Church at Brest-Litovsk in the October of 1596, during
which there participated – besides several Catholic bishops – Skarga at
the head of a number of theologians. On the 8th of October 1596 (the 18th
according to the new calendar) the synod ceremoniously adopted and
proclaimed the Church union. The metropolitan of Kiev, Michał Rahoza,
five bishops and three archimandrites professed their faith and proclaimed
their obedience to the pope.
As a result of this union a significant part of the Orthodox Church, chiefly
within the eastern territories of the Commonwealth, united with the Roman Catholic Church. The hitherto Orthodox clergymen and lay Orthodox
believers recognised the Pope as the head of the Church and accepted the
Catholic dogmatic interpretation. They preserved, however, their existing
liturgy, the Julian Calendar that was in use, as well as the right to ordain
married men as priests.
Opponents of union protested intensely, advancing various difficulties
and accusations. Skarga answered these, defending the synod and the union,
in his book entitled Synod brzeski [The Synod of Brest] and Obrona synodu
brzeskiego [In Defence of the Synod of Brest] (Cracow 1597).
A third edition of the treatise O jedności Kościoła Bożego [On the Unity
of God’s Church] was still to appear during Skarga’s life. Here were placed collections of his writings which commence with Kazania przygodne
z innymi drobniejszymi pracami […] [Occasional sermons and more minor
works], Cracow 1610. In this edition of the studies O jedności [On the
Unity] Skarga made certain changes, particularly in Part III: A reproach of
the Ruthenian nations. In particular he omitted two chapters: ‘on mistakes
within the Ruthenian service’ and ‘on the causes of the collapse of the
Ruthenian Orthodox Church’, and also toned down several judgements
expressed in earlier editions. There were to be a further three editions of
the book: the sixth appeared in Cracow in 1885.
The Union of Brest was an important event not simply from the religious perspective as an expression of an aspiration for Christian unity and
its fruit, but it was equally an event of no little importance in terms of its
civilizational dimension – for it led in fact to a uniting of Europe. Despite
varied difficulties and oppositions this has lasted for over four centuries.
By the end of the twentieth century it covered one greater archbishopric
(of patriarchal rights) in Lwów, 16 dioceses, 3 apostolic exarchates and
over six million believers.
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Concluding remarks
Despite the fact that there exists a rich body of literature on Skarga, his
works and views still constitute the subject of research and studies. These
deal with both his theological and philosophical views, ones which have
received insufficient coverage to date.
As an adherent of strong royal authority and as a staunch defender of the
Catholic faith and tenacious opponent of the Reformation, Skarga exerted
– variously appraised – a significant influence on the political and social life
of Poland. He also was instrumental in the concluding in 1596 at the Synod
of Brest-Litovsk of union between the Roman Catholic Church and a part
of the Orthodox Church located within the then territory of the Commonwealth; something that was to have a religious significance, one extending
beyond the borders of the state, as equally a socio-political importance.
His activities met with general recognition both during his life as after
his death; something borne out by the texts included within this book:
Fabian Birkowski’s sermon at his funeral and the life of Skarga that was
to appear thirty years later.
During the period of Poland’s loss of national independence, Skarga was
widely respected and honoured as a fervent patriot and a model for civic
attitudes as well as being perceived as a national prophet who foresaw the
collapse of Poland if it did not return onto the path of righteousness. A part
of this arose thanks to Adam Mickiewicz and his referral to him in Księgi
narodu i pielgrzymstwa polskiego [The Books of the Polish Nation and
its Pilgrimage], and later thanks to Jan Matejko through his well-known
picture Kazanie Skargi [The Preaching of Skarga]. A revival in Skarga’s
popularity came about in the second half of the twentieth century, when
in particular the elements of his vision opposing communist domination
of the state were emphasised. Cardinal Stefan Wyszyński and Pope John
Paul II made references to Skarga.
Many contemporary institutions in Poland make recourse to Skarga,
particularly associations, institutes, research groups, departments and so
on. Several dozen schools have adopted him as their patron. Over 100
towns and settlements have streets that bear his name. Equally popular is
the prayer for the homeland arranged by him.
Translated from the Polish by Guy Torr
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...Skarga

jest mówcą, politykiem, kapłanem
i prorokiem. Nade wszystko dzieła jego odznaczają się patriotyzmem...

...Skarga wstępując na ambonę, zapomina
zupełnie o sobie, obraca głos do tej ojczyzny
idealnej, co zawsze stoi mu przed oczyma, dla
swoich słuchaczów jest – jak sam powiada:
„na przymówki, wrzaski, gniewy i groźby – słupem żelaznym i murem miedzianym”. Co zaś
najbardziej go nad wszystkich tych oratorów
wynosi, to ów duch prorocki, jakiego złożył dowody tak niezaprzeczone i tak jasne...
...Skarga zdaniem naszym spełnił ideał kaznodziei i patrioty. Jako mówca, jako pisarz stoi on
na równi z Bossuetem i Massillonem, a poniekąd wyżej...
Adam Mickiewicz
Literatura słowiańska
Paryż, lekcja 25 czerwca 1841 r.

www.wydawnictwowam.pl
ISBN 978-83-7614-071-1 (IGNATIANUM)
ISBN 978-83-7767-052-1
(WAM)

cena: 59 zł

