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wstęp
„Umysły konserwatywne lubią te wędrówki w krainach przeszłości”

(s. windakiewicz)

w dziejach polskiego piśmiennictwa niewielu jest autorów, którzy budziliby tyle 
kontrowersji, co piotr skarga. i chociaż na temat królewskiego kaznodziei i jego spu-
ścizny powstała olbrzymia literatura, współcześni badacze pozostają zgodni, że doro-
bek jezuity wciąż należy do słabo rozpoznanych�. pogląd ten wydaje się słuszny z tego 
chociażby powodu, że skarga do dziś w nauce o literaturze to przede wszystkim autor 
Żywotów świętych oraz Kazań sejmowych – bowiem na tych zwłaszcza dziełach skupia-
ła się dotąd uwaga uczonych. o ile jednak zainteresowanie drugim z utworów było 
w znacznej mierze rezultatem określonego momentu w dziejach polski, stając się swo-
istym fenomenem, o tyle w przypadku dzieła hagiograficznego przyczyny popularności 
były inne od historycznych i politycznych. Żywoty to wszak staropolski „bestseller”�, 
a nawet „longseller”�, jedno z najbardziej atrakcyjnych fabularnie i poczytnych dzieł 
dawnego piśmiennictwa w polsce. choć w świadomości czytelniczej oraz tradycji 
badawczej istnieje ono od dawna, to właściwie dopiero ostatnie dekady przybliżyły 
warsztat autora, artyzm i głębię ideową utworu – głównie za sprawą dwóch, w pewien 
sposób komplementarnych prac: przywołanej już książki andrei ceccherellego oraz 
rozprawy anny kapuścińskiej�. pozostałe pisma kaznodziei na ogół cieszyły się mniej-
szym zainteresowaniem, choć trzeba zaznaczyć, że w różnym stopniu. 

� zob. m. komorowska, Prolegomena do edycji dzieł Piotra Skargi, kraków �0��, s. 7.
� a. Borowski, Staropolska „książka dla wszystkich”, czyli „Żywoty świętych” Piotra Skargi SJ, [w:] Retoryka 
a tekst literacki, t. �, red. m. Hanczakowski i j. niedźwiedź, kraków �00�, s. 68. na popularność dzieła 
skargi wskazał już wcześniej H. Barycz (Z dziejów jednej książki, [w:] tenże, Z epoki renesansu, reformacji 
i baroku. Prądy – idee – ludzie – książki, warszawa �97�, s. 660–66�). 
� a. ceccherelli, Od Suriusa do Skargi. Studium porównawcze o „Żywotach świętych”, przeł. m. niewójt, 
izabelin �00�, s. ��.
� zob. a. kapuścińska, „Żywoty świętych” Piotra Skargi. Hagiografia – parenetyka – duchowość, szczecin �008.
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nie ma potrzeby dokonywać w tym miejscu szczegółowego przeglądu stanu badań 
na temat całej twórczości skargi. kierunki jej recepcji, począwszy od opinii formuło-
wanych przez współczesnych jezuicie, do ostatniego dziesięciolecia ubiegłego wieku, 
ukazał jerzy starnawski w rozprawie Piotr Skarga w legendzie wieków5, natomiast póź-
niejsze ustalenia omówiła magdalena komorowska6. z publikacji nowszych wskazać 
można kilka, które pojawiły się w związku z okrągłą rocznicą śmierci pisarza oraz usta-
nowieniem przez sejm rzeczypospolitej polskiej roku �0�� jego rokiem. prócz prac 
popularyzatorskich, które mają głównie charakter biograficzny7, ukazało się też kilka 
publikacji poszerzających stan badań.

wymienić tu należy tomy zbiorowe: Nad spuścizną Piotra Skargi8 i Ks. Piotr Skarga 
SJ (1536–1612). Życie i dziedzictwo. Rok jubileuszowy9, „Kto ojczyźnie swej służy, sam 
sobie służy”. Pamiątka obchodów czterechsetlecia śmierci Piotra Skargi�0, Thesauri civitatis 
Jaroslaviensis. Skargowskie i jezuickie dziedzictwo kultury i wiary w Jarosławiu��, Piotr 
Skarga w czterechsetną rocznicę śmierci�� oraz dwie prace problemowe: Kategoria miło-
sierdzia w kazaniach księdza Piotra Skargi jacka kwoska (katowice �0��) i Orzeł Biały 
na tle mroków nocy. Ikonografia Piotra Skargi kazimierza sebastiana ożoga (kraków 
�0��). za pokłosie jubileuszu uznać także należy numer tematyczny czasopisma „lit-
teraria copernicana” (toruń �0�5)��.

okazją do dyskusji na temat nadwornego kaznodziei zygmunta iii były ponad-
to konferencje i sesje naukowe: zorganizowana przez akademię ignatianum „rzecz 
o dziele piotra skargi sj” (kraków ��–�5 maja)��; „piotr skarga sj i kultura wielkiego 

5 zob. j. starnawski, Piotr Skarga w legendzie wieków, [w:] tenże, Pisarze jezuiccy w Polsce (wiek XVI–XIX), 
kraków �009, s. �55–�9�. jest to rozszerzona wersja studium opublikowanego po raz pierwszy w „pa-
miętniku literackim” (�969, z. �). zob. także pracę uczonego: Znaczenie narodowe, artyzm pisarski i ak-
tualność Piotra Skargi: w 450 rocznicę urodzin, Łódź �987.
6 m. komorowska, Prolegomena… autorka niemal zupełnie pominęła kwestię zagranicznych wydań 
utworów skargi. 
7 m. Balon, Piotr Skarga. Mała biografia, warszawa �0��; t. jankowska, Katolik polityk. Ksiądz Piotr Skar-
ga, warszawa �0��; k. koehler, Boży Podżegacz. Opowieść o Piotrze Skardze, warszawa �0��; j. kracik, 
Piotr Skarga. Droga krzyżowa, kraków �0��; k. panuś, Piotr Skarga, kraków �0��. 
8 Nad spuścizną Piotra Skargi, red. j. s. gruchała, kraków �0��.
9 Ks. Piotr Skarga SJ (1536–1612). Życie i dziedzictwo. Rok jubileuszowy, red. r. darowski, s. ziemiański, 
kraków �0��. tom zawiera głównie teksty źródłowe (między innymi wybór listów jezuity, Kazania sejmo-
we, Wzywanie do pokuty), a ponadto studia dotyczące muzykaliów oraz przedstawień plastycznych.
�0 „Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy”. Pamiątka obchodów czterechsetlecia śmierci Piotra Skar-
gi, red. m. lenart, opole �0��.
�� Thesauri civitatis Jaroslaviensis. Skargowskie i jezuickie dziedzictwo kultury i wiary w Jarosławiu, 
red. s. nabywaniec, t. Bednarz, jarosław �0��.
�� Piotr Skarga w czterechsetną rocznicę śmierci, red. B. puchalska-dąbrowska, Białystok �0��.
�� „litteraria copernicana” �0�5, nr �: Skarga, red. k. obremski.
�� materiały z konferencji zgromadzono w tomie Rzecz o dziele Piotra Skargi SJ. Słowo o historii, języku 
i kulturze, red. k. Biel, m. stankiewicz-kopeć, kraków �0��.
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księstwa litewskiego” (Uniwersytet wileński, ��–�� października)�5; „piotr skarga 
– w czterechsetlecie śmierci” (Łódź, ��–�6 października)�6.

jednak mimo że o skardze pisze się w ostatnich latach dużo, wciąż odczuwalny 
jest brak opracowań przybliżających warstwę ideową i artystyczną poszczególnych jego 
dzieł. do zagadnień dotąd nierozpoznanych należy kwestia stosunku pisarza do histo-
rii – zarówno w jej aspekcie przedmiotowym (wydarzenia, dzieje), jak i podmiotowym 
(rozumienie i ujmowanie wydarzeń, dziejów)�7. 

* * *

na przełomie wieków XVi i XVii, odpowiadającym czasowi literackiej działalności 
kaznodziei królewskiego, który – jak stwierdził janusz pelc – „i w stylu, i w posta-
wie wobec świata był twórcą pogranicza dwu epok”�8, w nauce europejskiej historia 
nie miała jeszcze statusu odrębnej dyscypliny. chociaż tradycje wykorzystywania jej 
do celów poznawczych sięgały czasów starożytnych, to jednak przez wielu myślicieli 
i pisarzy traktowana była przede wszystkim jako źródło erudycji, a przy tym jako do-
mena retoryki i teologii. służyła zatem celom głównie dydaktycznym, estetycznym 
i perswazyjnym. ten retoryczno-wychowawczy stosunek do dziejów dobrze ujmują 
formuły: „nauczycielka życia” i „głosicielka przeszłości” (cyceron), „świadek czasów” 
i „światło prawdy” (tytus liwiusz), „skarbnica wieków” i „matka ożywiająca rzeczy” 
(tasso-kochanowski).

odmawianie historii statusu nauki w pewien sposób kłóciło się z jej dużym zna-
czeniem w ówczesnej świadomości�9. Była ona szczególnie ważną częścią mentalności 
staropolskiej, wpływając na wiele elementów życia społeczno-kulturalnego i stano-
wiąc swoisty filtr, za pomocą którego postrzegano i wartościowano świat współcze-
sny. pielęgnowanie historii oraz dbanie o jej żywą obecność w świadomości społecznej 
należało więc do podstawowych obowiązków obywatelskich, jako że stanowiła ona 

�5 zob. j. rzegocka, Konferencja „Piotr Skarga SJ i kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego 1612–2012” 
(Wilno 11–12 października 2012), „ruch literacki” �0��, z. 6, s. 77�–776. materiały z konferencji 
opublikowano w okolicznościowym tomie „senoji liteuvos literatura” (t. �5–�6: Petras Skarga ir LDK 
kultűra, Vilnius �0�5).
�6 materiały pokonferencyjne opublikowano w tomie Piotr Skarga – w czterechsetlecie śmierci, red. m. ku-
ran i in., „acta Universitatis lodziensis. Folia litteraria polonica” �0��, nr �. obrady były okazją do 
refleksji nad miejscem, jakie kaznodzieja królewski zajmuje w świadomości współczesnego społeczeństwa. 
Łódzki kongres pokazał, że skarga wciąż jest postacią nieobojętną, a przy tym nadal budzącą skrajne 
emocje (zob. zapis dyskusji).
�7 jest to często stosowane w pracach historyków rozróżnienie. zob. choćby m. wichrowski, Spór o naturę 
procesu historycznego (od Hebrajczyków do śmierci Fryderyka Nietzschego), warszawa �995, s. 9; c. Bartnik, 
Historia ludzka i Chrystus. Szkice z chrześcijańskiej wizji dziejów, katowice �987, s. 7–8.
�8 j. pelc, Barok – epoka przeciwieństw, warszawa �99�, s. �5.
�9 zob. liczne uwagi na ten temat w książce lecha mokrzeckiego Tradycje nauczania historii do końca XVI 
wieku, gdańsk �99�.
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tworzywo dla tożsamości narodowej, religijnej, a także cywilizacyjnej. także biorąc 
pod uwagę zalecenia ówczesnej teologii pozytywno-kontrowersyjnej, dotyczące wyko-
rzystywania dorobku przeszłości w katolickiej praktyce literackiej i kaznodziejskiej�0, 
stwierdzić można, że w całym ówczesnym dyskursie religijnym opierano się właśnie 
na historii – jako źródle erudycji, ale również sumie całej ludzkiej wiedzy, p e w n e j 
i  s p r a w d z o n e j.

również dla skargi historia stanowiła obowiązujący kontekst dla teraźniejszości, 
tworzywo stale wykorzystywane w sporach i kazaniach, skarbnicę wzorów postępowa-
nia, często także obiekt rozmyślań��. Była też ważnym narzędziem działalności pole-
miczno-publicystycznej, służąc argumentowaniu stanowiska zgodnego z celami kontr-
reformacji: odnowie społeczeństwa w duchu potrydenckiej religijności. 

pisząc o tym ostatnim celu, czesław Hernas określił skargę mianem „teoretyka 
przemiany kulturowej”��. sformułowanie zwraca uwagę na to, że program społeczny 
jezuity był zakreślony bardzo szeroko. co jednak ważniejsze dla dalszych rozważań, 
program ten wymagał przeprowadzenia gruntownej analizy stanu obecnego, czego nie 
dało się uczynić bez sięgnięcia do przeszłości. jak konstatuje stanisław obirek:

skardze chodzi więc głównie o zmianę stylu życia, o podniesienie poziomu kulturalnego swoich czytelni-
ków. j e s t  g ł ę b o k o  p r z e k o n a n y ,  ż e  l e k t u r a  d z i e j ó w  p r z e s z ł o-
ś c i  m o ż e  w  t y m  p r o c e s i e  o d n o w y  o d e g r a ć  i s t o t n ą  r o l ę��.

odczytanie realiów obecnych oznaczało dla pisarza konieczność powrotu do ko-
rzeni kultury, by prześledzić drogi jej rozwoju i dzięki temu móc zrozumieć współcze-
sność oraz „ocenić miejsce własnego pokolenia w dziejach”��. 

�0 obowiązująca wówczas hierarchia loci theologici nakazywała sięgać w pierwszej kolejności do pisma św. 
(zwłaszcza ksiąg historycznych), następnie do patrystyki, dekretów papieskich i soborowych, hagiografii i dzie-
jopisarstwa. chodziło nie tylko o dbałość i rzetelność w zakresie źródeł argumentacji, lecz także o zachowa-
nie jednomyślności w wystąpieniach przeciw innowiercom; jednomyślności, która – jak stwierdził Bronisław 
natoński – „dodawała ciężaru gatunkowego poglądom głoszonym przez zakon” (tenże, Humanizm jezuicki 
i teologia pozytywno-kontrowersyjna od XVI do XVIII wieku. Nauka i piśmiennictwo, kraków �00�, s. 50).
�� w przedmowie do Rocznych dziejów kościelnych (kraków �60�) zachęcał skarga czytelnika: „chcesz 
widzieć odmiany i zguby wielkich królestw i na nich królujących osób, i na niestatek szczęścia ich, i do 
wzgardy się świata tego przywodzić? czytaj te historie. chcesz się ucieszyć strażą Boską nad pobożnemi, 
jako je umie p. Bóg z sideł i mocy nieprzyjaciół wyrywać i ze wszytkich złych przygód wyważać? chcesz 
patrzyć na komedyją świata tego, jako z żaka król, a wnet-że się z króla żak i sufleta staje? chcesz widzieć, 
jako na szachownicy króle, pany, żołnierze, a oni pyszno stoją, a wnet, gdy się gra skończy, wszyscy się 
w kropce jako w kośnicy pomieszają? czytaj stare dzieje. chcesz doma siedząc wszytkie królestwa świata 
tego zjeździć, a bez dróg i mil niezliczonych, co się w nich działo i dzieje dowiedzieć i wiadomości onej na 
kochanie rozumne i na przestrogu swoję i drugich użyć? czytaj historie” (k. )()(r).
�� c. Hernas, Barok, warszawa �97�, s. ���. w podobnym świetle, to znaczy jako teoretyka przemiany 
kulturowej i wyraziciela idei romanocentryzmu, postrzegano skargę już wiele lat temu (zob. l. lipke, 
Skarga na tle naszych czasów, „przegląd powszechny” �9��, s. 6–�6). 
�� s. obirek, Wizja Kościoła i państwa w kazaniach ks. Piotra Skargi SJ, kraków �99�, s. ��9 (podkr. – d.s.).
�� j. a. drob, Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni w polskich kazaniach barokowych, lublin �998, s. �0�. 
nieco dalej badacz stwierdził, że kaznodzieje kontrreformacyjni, chcący realizować podstawowy cel,  
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w XVi stuleciu istniało rozróżnienie na historię jako zdarzenia, fakty, czyny (res 
gestae) oraz na historię jako proces poznawczy, polegający na oglądaniu, dociekaniu, 
przekazywaniu itd. pomimo różnych celów i funkcji, jakie nadawano wówczas dzie-
jom, ówczesne definicje zwracały zwykle uwagę na te dwa aspekty, choć zdaje się, że 
dominowało podmiotowe rozumienie historii – jako domeny twórczej aktywności. 
postępując za tymi rozróżnieniami, także w odniesieniu do spuścizny skargi termin 
„historia” stosowany będzie w niniejszej pracy zarówno w sensie dowolnej relacji o bliż-
szej czy dalszej przeszłości, opisu pojedynczego zdarzenia bądź sekwencji wypadków, 
jak też refleksji wynikającej z tej relacji�5. 

* * *

wśród dawnych pisarzy oraz znawców literatury niewiele znaleźć można infor-
macji o zainteresowaniach skargi historią�6. jeśli uwagi na ten temat się pojawiały, to 

jakim było „kształtowanie postaw w określonych warunkach”, musieli dostrzegać „rzeczywistość dyna-
miczną, podlegającą zmianom jakościowym, wzlotom i upadkom, postępowi i regresowi” (s. �08).
�5 stanowisko opieram na ustaleniach andrzeja Feliksa grabskiego, który twierdzi, że termin obejmuje 
„w s z e l k i e  w y o b r a ż e n i a  o  p r z e s z ł o ś c i  n i e z a l e ż n i e  o d  t e g o, 
g d z i e  i  j a k  s i ę  u f o r m o w a ł y – czy powstały w rezultacie świadomych wysiłków, zmie-
rzających do poznania dziejowej prawdy, czy też ukształtowały się w wyniku oddziaływania tradycji, pod 
wpływem różnego rodzaju mitologii, bądź powstały w rezultacie ludzkiego przeżycia –  a  r ó w n i e ż 
n i e z a l e ż n i e  o d  t e g o,  w  j a k i e j  p o s t a c i  z o s t a ł y  u t r w a l o n e. 
w tym rozumieniu historią jest nie tylko historiografia […]; jest nią wszelkie piśmiennictwo zawierające 
historyczne treści […]” (Myśl historyczna polskiego Oświecenia, warszawa �976, s. 9; podkreślenia orygi-
nalne autora). Historyczny charakter tych treści – dodaje uczony – polega przede wszystkim na tym, że 
„umieszczają one fakty i dziejowe zdarzenia „na pewnej skali czasu”, a więc „w zmienności stawania się, 
co umożliwia ich pojmowanie jako historii” (tamże, s. 9). w zakres omawianego pojęcia wchodzą zatem 
również treści historiozoficzne, w których obrębie wyróżnia się m.in. miejsce i rolę człowieka w świecie, 
istotę i własności człowieczeństwa, relacje jednostki z otaczającym światem itp. (zob. z. kuderowicz, 
Filozofia dziejów, warszawa �98�, s. �8–�9). zob. d. woolf, A Global History of History, cambridge 
�0��, s. �–�.
�6 warto jednak zaznaczyć, że w epoce skargi doceniano przydatność jego pism historycznych (zob. F. Bir-
kowski, Na pogrzebie Wielkiego Ojca ks. Piotra Skargi, Teologa Societatis Iesu, […] kazanie, kraków �6��, 
k. c�v; s. starowolski, De claris oratoribus Sarmatie. O znakomitych mówcach Sarmacji, wyd. i przeł. 
e. j. głębicka, warszawa �00�, poz. 75). słowa uznania pod adresem pisarza wyrazili kardynał cezar 
Baroniusz oraz arcybiskup stanisław karnkowski – inicjator przekładu Roczników. obydwaj dostojni-
cy kościelni docenili trud polskiego jezuity w przybliżeniu rodakom znajomości dziejów kościoła (zob. 
list Baroniusza do skargi z �  września �60�, dołączony do drugiej edycji Rocznych dziejów kościelnych, 
kraków �607). ceniono fabularną (także faktograficzną) stronę dzieł skargi, o czym mogą świadczyć 
edycje Żywotów świętych i Rocznych dziejów kościelnych poza granicami dawnej rzeczypospolitej, a tak-
że obecność polskojęzycznych wydań tych dzieł w zagranicznych księgozbiorach (zob. a. ceccherelli, 
dz. cyt., s. ���–���). doceniano skrupulatność kaznodziei w przygotowywaniu kazań i żywotów (zob. 
[k. drużbicki], Żywot o. Piotra Skargi z Towarzystwa Jezusowego (zm. 1612), przeł. s. ziemiański, [w:] Ks. 
Piotr Skarga SJ. Życie i dziedzictwo, s. ��). skarga był także cennym źródłem do dziejów chrześcijaństwa 
dla autorów w XVi i XVii wieku. może wydawać się wymownym fakt, że w słowniku pisarzy jezuickich 
pedra ribadeneyry właśnie Żywoty świętych oraz Roczne dzieje kościelne zostały wymienione jako pierwsze 
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formułowano je głównie w duchu bezkrytycznego uwielbienia dla kaznodziei bądź 
też miały charakter krytyczny�7. poniższy przegląd ogranicza się do najważniejszych 
publikacji, wyznaczających wiodące kierunki w refleksji nad stosunkiem pisarza do 
historii.

Badaczem, który jak dotąd najdobitniej podkreślił jej rangę w twórczości kazno-
dziei, był stanisław windakiewicz. w swej monografii, która pomimo ponad stu 
lat od napisania wciąż w wielu kwestiach pozostaje aktualna�8, uczony stwierdził, że 
po „studiach biblijnych” historia była drugą „dziedziną zajęć umysłowych skargi”�9.  

spośród wszystkich pism skargi (Bibliotheca scriptorum Societatis Iesu, antverpia �6��, s. �99). z obu 
wymienionych dzieł korzystali między innymi twórcy sztuk teatralnych (zob. j. okoń, Dramat i teatr 
szkolny. Sceny jezuickie XVII w., wrocław �970, s. ��, �5, �6, ���–��5, �60, �06). Żywoty świętych stały 
się na długie lata obowiązkową lekturą szkolną (zob. H. Barycz, Z dziejów jednej książki, s. 660–66�). 
warto odnotować, że nazwisko skargi figuruje jako osobne hasło w dziele antoniego possevina, będą-
cym rozbudowaną, trzytomową edycją wcześniejszego o kilka lat traktatu Apparatus ad omnium gentium 
historiam (wenecja �597). Był to przewodnik bibliograficzny, który uzupełniał drugą, bardziej znaną 
pracę słynnego dyplomaty: Bibliotheca selecta, wydaną w rzymie w �59� roku (zob. i. Backus, Historical 
Method and Confessional Identity in the Era of the Reformation (1378–1615), leiden �00�, s. ���–��6). 
obecność skargi w wymienionym dziele, będącym swoistą jezuicką ars historica, stanowi ważne świadec-
two poczytności tekstów kaznodziei oraz ich przydatności dla innych autorów katolickich.
�7 zagadnienie zasługuje być może na osobne, szczegółowe studium. tu ograniczam się do wskazania 
miejsc, w których autorzy wypowiadali się na temat zainteresowań skargi tematyką historyczną: F. siar-
czyński, Obraz wieku panowania Zygmunta III […] zawierający opis osób żyjących pod jego panowaniem, 
cz. �, lwów �9�8, s. �9� (stanowisko jana pawła woronicza); a. osiński O życiu i pismach ks. Piotra 
Skargi rozprawa, krzemieniec �8��, s. ��; i. chodynicki, Dykcjonarz uczonych Polaków, t. �, lwów �8��, 
s. ���, ��0; k. Hoffmanowa, Biografie znakomitych Polaków i Polek, wrocław �8��, s. �7; a. mickie-
wicz, Kurs pierwszoletni (1840–1841) literatury sławiańskiej wykładanej w Kolegium Francuskim, paryż 
�8��, s. �7�; j. majorkiewicz, Słówko o ks. Piotrze Skardze Pawęskim, „przegląd naukowy” �8�6, nr ��, 
s. �0�, �05; m. wiszniewski, Historia literatury polskiej, t. 8, kraków �85�, s. �8�; w. a. maciejowski, 
Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830, t. �, warszawa �85�, s. 677–678, 69�, 
698, 70�; tenże, Ksiądz Piotr Skarga. Szkic historycznoliteracki, „Biblioteka naukowego zakładu imienia 
ossolińskich” �8�7, t. �, z. �, s. ���–�6�; k. mecherzyński, Historia wymowy kaznodziejskiej w Polsce, 
kraków �86�, s. �6�, �6�, �8�, �90; m. j. a. rychcicki [m. dzieduszycki], Piotr Skarga i jego wiek, 
wyd. � zmienione, t. �, kraków �868, s. �76, ��0–���, ��7; t. �, kraków �869, s. �70, �8�, �98, ��5, 
�90–�9�, ���–��6, 60�; k. Bartoszewicz, Historia literatury polskiej potocznym sposobem opowiedziana, 
wyd. � zmienione, t. �, kraków �877, s. ���–���; i. chrzanowski, Historia literatury niepodległej Polski 
(965–1795), wyd. ��, wstęp j. z. jakubowski, warszawa �98�, s. �56, �57; j. tretiak, Piotr Skarga 
w dziejach i literaturze unii brzeskiej kraków �9��, s. ��0; s. mitera, Indywidualność twórcza Skargi, 
kraków �9��, s. ��, �0, 50, 5�, 86, ��6, �95; t. grabowski, Piotr Skarga na tle katolickiej literatury reli-
gijnej w Polsce wieku XVI (1536–1612), kraków �9��, s. �7�–�7�, �88, �98, �08, �09, ��0, ��7, �0�, 
��6–��8, ��9–���, 5�0, 557–558, 575, 588, 6�0; a. Berga, Un prédicateur de la cour de Pologne sous 
Sigismond III, Pierre Skarga, 1536–1612. Étude sur la Pologne du XVIe siècle et le protestantisme polonaise, 
paris �9�6, s. �96–�97, �0�, �60, ��0, ���, ��0.
�8 s. windakiewicz, Piotr Skarga, kraków �9�5. jak sam autor stwierdził we wstępie, rozprawa ukazała 
się dopiero �8 lat od jej napisania. Fragment traktujący o zainteresowaniach skargi historią ukazał się 
w tomie ��5 „przeglądu powszechnego” (sierpień–wrzesień �9��, s. �07–���) jako rozprawa Inteligencja 
Piotra Skargi. odniesienia w tekście głównym do stron dotyczą publikacji książkowej.
�9 tenże, Piotr Skarga, s. 96.
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windakiewicz nie wahał się mówić o „skardze-historyku”�0 i stawiać go w jednym 
szeregu z marcinem Bielskim, maciejem stryjkowskim i Bartoszem paprockim��; kon-
statował też, że kaznodzieja miał „pewien elementarny zakrój na wielkiego history-
ka”��, że zajmował się historią przez całe życie�� i uprawiał ją „z predylekcją humanisty”��, 
że porównywał fakty i prowadził badania historyczne�5, wreszcie, że śledził rozwój idei 
w historii�6. Uczony zaznaczył przy tym, że kaznodzieja odnosił w swoich dociekaniach 
pewne sukcesy („Historia herezyj ze względu na polskę był to omal nie genialny wynala-
zek”�7). Uwag tych zapewne nie powinno się odczytywać zbyt dosłownie, choć przecież 
z drugiej strony windakiewicz akurat nie należał do bezkrytycznych entuzjastów skargi 
i wyraźnie zaznaczał, że kaznodzieja królewski miał do historii podejście osobliwe. 

pisząc o sposobach nawiązań do historii przez skargę, windakiewicz uznał go za 
„kompilatora w wielkim stylu”, choć przy tym mało krytycznego�8. stwierdził, że autor 
nie chciał być dziejopisarzem „z powołania”, gdyż historia była dla niego środkiem, 
a nie celem�9. Uczony twierdził, że jezuitę interesowały przede wszystkim dwa działy 
historii: dzieje herezji oraz soborów�0. na tej podstawie chciał skarga wyrobić sobie 
wobec wielu kwestii własne opinie, które następnie mógłby wykorzystać w polemi-
kach i pismach dydaktycznych��, ale także znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące 
zagadnień egzystencjalnych, takich jak losy rodzaju ludzkiego��.

z charakterystyki dokonanej przez windakiewicza wyłania się więc skarga jako 
twórca, który wprawdzie nie aspirował do rangi zawodowego dziejopisarza, jedna-
kowoż miał ku temu duże predyspozycje. problematykę przeszłości pisarz traktował 
użytkowo (jako narzędzie), ale też erudycyjnie (jako rezerwuar ludzkiej wiedzy), czym 
zasadniczo nie odbiegał od współczesnego mu rozumienia historii. stanowisko uczo-
nego sprowadzało się w istocie do twierdzenia, że można być wybitną osobowością, 

�0 tamże, s. 97.
�� tamże, s. 96.
�� tamże, s. �0�.
�� tamże.
�� tamże, s. 98.
�5 tamże, s. �0�, �0�.
�6 tamże, s. �59. nadmienić warto, że o inspiracjach humanistycznych skargi pisał także ignacy chrza-
nowski. Uczony podkreślał również oczytanie kaznodziei królewskiego m.in. w pismach historycznych 
(dz. cyt., s. �5�–�5�). z kolei juliusz kleiner (Zarys dziejów literatury polskiej, wyd. �, wrocław �97�, 
s. 6�) uznał stosunek skargi (a wraz z nim Frycza i orzechowskiego) do antyku za reprezentatywny dla 
czasów renesansu.
�7 s. windakiewicz, dz. cyt., s. �0�; zob. także s. �0�.
�8 tamże, s. 96.
�9 tamże, s. 98.
�0 tamże, s. �0�–�0�.
�� tamże, s. 98, �00.
�� tamże, s. 99–�00.
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nie tworząc zupełnie nowego i oryginalnego systemu��. tym jednak, co zdaniem win-
dakiewicza w sposób szczególny uwidacznia się w twórczości jezuity, było dostrzeżenie 
rangi historii (jako dyscypliny) i stosowania jej w celach perswazyjnych, zgodnie ze 
wskazówkami retorów antycznych i późniejszych. na tym tle szczególnie wyraziście 
brzmią słowa uczonego, że przez usta skargi „przemawia do nas najczęściej cała trady-
cja kościelna poważnym głosem stuleci doświadczenia”��. 

Uwagi windakiewicza nie spotkały się z odzewem ze strony późniejszych badaczy. 
w przypadku tematyki historycznej powojenna recepcja dzieł jezuity sprowadzała się 
właściwie do kwestii oryginalności Żywotów świętych oraz elementów krytyki źródło-
wej (bądź jej braku) u tego autora. skargę kojarzono przede wszystkim jako hagiografa 
oraz – okazjonalnie – jako tłumacza roczników Baroniusza�5. przypomnieć jednak warto 
cztery stanowiska, których autorzy poświęcili nieco miejsca skardze-historykowi. 

w pierwszej kolejności wspomnieć należy o książce mirosława korolki poświę-
conej artyzmowi prozy Kazań sejmowych. Uczony wspomniał, że skarga przynależał 
jeszcze do tej formacji jezuitów, którzy byli przede wszystkim działaczami, a w o wiele 
mniejszym stopniu badaczami�6. w swojej aktywności podporządkowywali się na-
ukom kościoła katolickiego, a w związku z tym fundamentem pewności był dla nich 
autorytet instytucji papiestwa oraz reprezentowanej przez nie tradycji�7. 

rozpatrując odniesienia do dziejów (głównie biblijnych) w Kazaniach sejmowych, 
a także program społeczno-polityczny dzieła, badacz stwierdził, że podstawową zasadą 
inwencyjną zbioru był realizm figuralny�8. skarga nie uznawał w związku z tym per-
spektywy czasowej, jako że „w rzeczywistości między mojżeszem i prymasem karn-
kowskim […] jest jedna wielka teraźniejszość”�9. 

pamiętać jednak trzeba, że korolko zajmował się wyłącznie jednym zbiorem kazań, 
stąd nie wszystkie jego ustalenia można odnieść do całej twórczości jezuity. przynaj-
mniej jednak trzy spostrzeżenia uczonego zdają się korespondować z charakterem jego 
całego dorobku pisarskiego. 

po pierwsze, autor stwierdził, że skarga, jako zwolennik interwencjonizmu Boga 
w dziejach, traktował je po augustyńsku jako teren ścierania się dwóch przeciwnych 
społeczności: civitas Dei oraz civitas terrena. „pod tym kątem – pisze korolko – prowa-
dził amatorskie studia historyczne”50. 

�� tamże, s. 56.
�� tamże, s. 5�.
�5 zob. j. tazbir, Baronius a Skarga, „odrodzenie i reformacja w polsce” �98�, t. �6, s. �9–��; j. ślaski, 
Cesare Baronio w przekładach polskich, [w:] Nurt religijny w literaturze polskiego średniowiecza i renesansu, 
red. s. nieznanowski, j. pelc, lublin �99�.
�6 zob. m. korolko, O prozie „Kazań sejmowych” Piotra Skargi, warszawa �97�, s. 6�.
�7 tamże, s. 7�. 
�8 tamże, s. �0�.
�9 tamże, s. �0�, �0�.
50 tamże, s. 7�.



~ �5 ~

po drugie, badacz dostrzegł wpływ średniowiecznego uniwersalizmu na myśl histo-
riozoficzną skargi, czego rezultatem było uwydatnianie w pismach kaznodziei prze-
ciwieństw czasowych, polegające na dodatnim wartościowaniu przeszłości i negacji 
teraźniejszości5�. 

po trzecie wreszcie, warto zacytować spostrzeżenie na temat stosunku skargi do 
wydarzeń z przeszłości:

autor Kazań na niedziele i święta zachowuje swoisty szacunek dla tzw. faktu historycznego. szacunek 
ten wynika przede wszystkim z kultu autorytetu uznanych przez kościół historycznych pisarzy, co jest 
w dobie kontrreformacji zrozumiałe. niemniej jednak rozgraniczenie źródeł autentycznych od „plotek 
i fabuł”, dokonane według katolickich kryteriów, zasługuje na uwagę. ten sam skarga, który do celów 
chrześcijańskiej parenezy pomieszał na kartach Żywotów świętych fantastykę z rzeczywistością (w naszym 
oczywiście mniemaniu), w pisarstwie teologiczno-polemicznym uświadamia sobie potrzebę krytycznego 
traktowania źródeł, na których opiera swoją perswazję. […] „powieść” historyczna jest dla skargi faktem, 
który ma wagę argumentu5�. 

jak widać, korolko zerwał z opiniami dawniejszych badaczy, odżegnujących się 
od przyznania skardze jakiegokolwiek zmysłu krytycznego. nie zapominając o ów-
czesnych uwarunkowaniach środowiskowych i religijnych oraz o ograniczeniach stąd 
wynikających, dostrzegł, że w pismach kaznodziei historia była czymś więcej niż tylko 
erudycyjnym popisem lub zawsze stronniczą ewokacją jakiegoś zdarzenia.

kolejnym studium wartym przywołania (nie tylko z uwagi na omawianą pro-
blematykę) jest monografia janusza tazbira Piotr Skarga. Szermierz kontrreformacji. 
dwa jej rozdziały dotyczą Żywotów świętych oraz Rocznych dziejów kościelnych. tę część 
pisarskiej działalności kaznodziei osadził tazbir na tle ówczesnego życia religijnego, 
stosunków międzywyznaniowych oraz formującej się duchowości kontrreformacyj-
nej5�. autor zwrócił uwagę na zabiegi najczęściej stosowane w tłumaczeniach skargi. 
powtórzył sąd poprzedników, że jezuita był kompilatorem, raczej pozbawionym zmy-
słu krytycznego, a przynajmniej ujawniającym go w stopniu mocno ograniczonym. 
podkreślił przy tym zainteresowania kaznodziei historią, mające, jego zdaniem, postać 
dość typową dla swego czasu. Badacz omówił szerzej niektóre elementy historiozofii 
skargi. jedno spostrzeżenie należy tu przywołać, jako że nie wszyscy badacze krytycz-
nie oceniający twórczość „historyczną” kaznodziei (zwłaszcza Żywoty świętych) zdawali 
się dostrzegać rzecz pozornie oczywistą. pisze tazbir: 

nawet biorąc pod uwagę fenomenalną łatwość pisania, jaka go cechowała, nie sposób przypuścić, że 
mógłby on w ciągu pół roku przygotować samodzielnie dwa woluminy liczące już w pierwszym wydaniu 
przeszło tysiąc stron, gdyby nie pracował nad tym wcześniej, z drugiej zaś strony nie posłużył się pracami 
innych hagiografów5�.

5� tamże, s. ���, ��5.
5� tamże, s. �06.
5� zob. j. tazbir, Piotr Skarga. Szermierz kontrreformacji, warszawa �98� (i wyd.: �978), s. 8�–���.
5� tamże, s. 8�.
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jest to argument, który można rozpatrywać zarówno na korzyść krytyków, jak i en-
tuzjastów skargi. kończąc pracę nad przekładem w tak krótkim czasie, musiał on 
obrać kierunek kompilatorski i w tym znaczeniu jego dzieła nie należy uznawać za 
twór całkowicie oryginalny. równocześnie jednak trudno byłoby wymagać od auto-
ra, dla którego pisarstwo nie było przecież jedyną dziedziną aktywności, aby w ciągu 
dwóch lat – jak sam deklarował – stworzył od podstaw dzieło tak obszerne i wymaga-
jące pogłębionych kwerend źródłowych, jak Żywoty świętych. mimo to jawi się skarga 
jako sprawny pisarz, bowiem nawet kompilatorstwo wymagało wówczas sporego wy-
siłku oraz na ogół dobrej znajomości literatury55. 

najważniejsze etapy dyskusji wokół oryginalności Żywotów świętych zreferował an-
drea ceccherelli56. konkluzja, w której częściowo badacz nawiązywał do wypowiedzi 
juliusza nowaka-dłużewskiego57, sprowadzała się do postulatu, aby zbadać „stopień, 
rodzaj i charakter” zależności łączących tłumaczenia skargi z pierwowzorami. tylko 
bowiem szczegółowe przyjrzenie się temu problemowi pozwoli dokładnie określić „ar-
tystyczny wygląd” oraz „ideologiczne treści” Żywotów58. 

niektóre uwagi ceccherellego, już z zasadniczej (analitycznej) części jego rozpra-
wy, godzi się tu przywołać. autor rozciągnął pole obserwacji na katolicką hagiografię 
zarówno XVi, jak i XVii wieku. osadził tym samym skargę (wraz z alojzym lip-
pomanem i wawrzyńcem suriuszem) pomiędzy dwoma „ogniwami” europejskiego 
żywotopisarstwa świętych – jakubem de Voragine oraz jeanem Bollandem. pojmował 
dzieło kaznodziei królewskiego jako wyraz swoistej ewolucji, którą przechodziła wów-
czas hagiografia na drodze do wykształcenia się nowożytnych metod krytyki filologicz-
nej i historycznej. w przypadku skargi oraz jego głównych wzorców metody te nie 
osiągnęły jeszcze postaci dojrzałej, jednakże dalekie były już od uprawiania hagiografii 
w typie średniowiecznym, pozbawionej metodologicznej refleksji (Voragine)59. polski 
kaznodzieja, podobnie jak jego najważniejsi poprzednicy, prowadził szczątkowe bada-
nia, porównywał dokumenty, ustalał ich hierarchię, wciąż jednak uprawiał żywotopi-
sarstwo w typie w ł a ś c i w y m  d l a  s w o i c h  c z a s ó w – popularyzatorsko 
i z zacięciem erudycyjnym60. włoski badacz zwrócił ponadto uwagę na źródła, z jakich 
korzystał skarga6�. ich szeroki zakres, w połączeniu z dobrze opanowaną umiejętnością 
poruszania się pośród świadectw, także może powiedzieć wiele o warsztacie i predys-

55 warto dodać, że wspomnianej techniki pisania uczono wówczas w szkołach, a na potrzeby parających się 
piórem układano zbiory erudycji, kompendia z przykładami. zob. w. pawlak, De eruditione comparanda 
in humanioribus. Studia z dziejów erudycji humanistycznej w XVII wieku, lublin �0��, s. �65–�70.
56 a. ceccherelli, dz. cyt., s. ��–�8.
57 zob. j. nowak-dłużewski, „Żywoty świętych” Piotra Skargi, [w:] tenże, Z polskiej literatury i kultury, 
warszawa �967, s. �6–6�.
58 a. ceccherelli, dz. cyt., s. ��. 
59 tamże, s. �8–�9.
60 tamże, s. ��, �8–5�.
6� tamże, s. 79.
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pozycjach kaznodziei – nie tylko w odniesieniu do zbioru hagiograficznego, ale i do po-
zostałych jego pism.

również przedstawione przez ceccherellego „strategie”, którymi kierował się pol-
ski jezuita, uzmysławiają dojrzałość warsztatu pisarskiego autora Żywotów oraz w pełni 
przemyślaną koncepcję odnowy katolicyzmu w duchu religijności ignacjańskiej i po-
trydenckiej6�. 

rozważania włoskiego badacza można uznać za najpełniejsze od czasów winda-
kiewicza, a jego dociekania na temat zainteresowań skargi tematyką przeszłości za 
najbardziej wnikliwe.

w niniejszym przeglądzie nie można pominąć również głosu aliny nowickiej-
-jeżowej, która zajęła się problematyką humanizmu renesansowego w pismach ka-
znodziei6�. jednym z zagadnień, na które autorka zwróciła uwagę, stał się stosunek 
jezuity wobec przeszłości. objaśniła go w kontekście najważniejszych nurtów myśli 
historycznej epoki odrodzenia:

znakiem humanizmu renesansowego jest historyzm: umiejętność rozpoznawania odrębności upostaciowań 
ponadhistorycznej idei w określonym historycznym czasie. właściwość ta ulega w pismach skargi zatarciu, 
akcentowany jest bowiem metafizyczny, a więc ponadczasowy sens dziejów. nie interesują też skargi żywo 
dyskutowane […] problemy metodologii humanistycznej, takie jak podział dziejów na epoki czy procedury 
badań archeologicznych. dla humanistów historia jest nauczycielką życia indywidualnego i politycznego w 
konkretnych okolicznościach, zbiorem egzemplarycznych faktów. skarga upatruje zaś znaczeń duchowych, 
ukrytych pod powierzchnią zdarzeń. interesuje go to, co – niezależnie od determinacji historycznych – pro-
wadzi do zbawienia lub wiedzie na potępienie, a zatem, i przede wszystkim, wartości6�.

jednocześnie dyskurs skargi – jak dodała – „nie zostaje wyzuty z historycznych 
konkretów”65. Historia jest integralną częścią kultury, a zatem:

w ramach struktury aksjologicznej, legitymizowanej przez doświadczenie zbiorowe przodków, zawiera 
się i kształtuje tożsamość narodowa. wierność ojczyźnie wymaga realizacji dziedziczonych wartości. nie-
uchronnym skutkiem niewierności jest katastrofa państwa – powtarza skarga nieustannie66.

Badaczka podkreśliła więc, że w dziełach jezuity traktowanie przeszłości i jej dzie-
dzictwa dokonywało się w sposób charakterystyczny dla formacji, z której się wywo-
dził. Było to przewartościowanie humanistycznej wizji świata w duchu religijności 
potrydenckiej i z „wyostrzonym imperatywem odpowiedzialności za kulturę i cywili-
zację, za losy narodu”67.

6� tamże, s. 80–���. ceccherelli wskazał następujące „strategie”: katolicko-uniwersalistyczną, zastępczą, 
rzymską, budującą, narodową i neomartyrologiczną. 
6� a. nowicka-jeżowa, Dialog z humanizmem renesansowym w dziełach Piotra Skargi, „ruch literacki” 
�0��, z. �–5.
6� tamże, s. �09.
65 tamże.
66 tamże, s. ���.
67 tamże, s. ���.
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przegląd najważniejszych stanowisk na temat zainteresowań skargi przeszłością do-
wodzi, że część badaczy (szczególnie tych z XiX i początków XX stulecia) rozpatrywała 
problem przez pryzmat współczesnego im rozumienia historii, zapominając jednocze-
śnie, że różniło się ono od tego, które dominowało w czasach, kiedy żył kaznodzieja 
królewski i kiedy  w i ą z a n o  z  h i s t o r i ą  n a  o g ó ł  o d m i e n n e 
c e l e.  w rezultacie lektura historyczna wyparła lekturę historycznoliteracką utworów 
skargi, co niewątpliwie zaważyło na ich ocenie68. trudno obecnie wdawać się w spór 
z niektórymi poglądami, skoro modernistycznego postulatu zupełnego obiektywizmu 
(starań, aby „rzeczy mówiły same”) nie sposób odnieść do czasów, kiedy dominującą 
tendencją w dziejopisarstwie był prezentyzm. odmienne od dzisiejszych cele, jakie 
obierali dawni autorzy, nie sprawiały, że historia (w znaczeniu podmiotowym – jako 
rozumienie dziejów i zdarzeń, a także przedmiotowym – jako „to, co się dzieje”) prze-
stawała być historią. 

równocześnie w pracach o skardze podkreślano wartość beletrystyczną dzieł trak-
tujących o przeszłości. w końcu sukces wydawniczy (a więc i czytelniczy) Żywotów 
świętych wynikał w dużej mierze z faktu, że utwór był opracowaniem popularyzator-
skim, dostarczającym wiedzy obiegowej także na temat dziejów świata i losów histo-
rycznych chrześcijaństwa. czy pod tym względem różnił się na przykład od Kroniki 
wszytkiego świata marcina Bielskiego69? skarga, podobnie zresztą jak większość daw-
nych pisarzy, również zajmujących się tematyką przeszłości „zawodowo” (historiogra-
fowie dworscy), traktował historię funkcjonalnie, zgodnie z duchem własnych czasów 
– a nie naukowo.  Być może to właśnie zadecydowało o braku zainteresowań ze strony 
badaczy omawianym aspektem twórczości polskiego jezuity70. 

przegląd stanu badań zdaje się wystarczająco uzasadniać potrzebę zajęcia się proble-
mem. wiele opinii należy zweryfikować, inne pogłębić i uzupełnić. same natomiast 
dzieła kaznodziei trzeba poddać szczegółowym analizom pod kątem tytułowej pro-
blematyki rozprawy. pozwoli to rzucić nowe światło na szereg zagadnień związanych 
z twórczością skargi, słabo dotąd rozpoznanych lub zgoła niedostrzeganych. 

kwestią wymagającą osobnego objaśnienia jest zakres wykorzystywanych w rozprawie 
źródeł. główny kierunek analiz będą wytyczać te dzieła bądź grupy dzieł, w których pro-
blematyka historii przyjęła postać określonej wizji, obejmującej w sposób możliwie pełny 

68 jak zauważył michał głowiński: „Użyciami dzieła są różne sposoby lektury. otóż niewątpliwie istnieje 
historyczny sposób lektury; historyczny – tzn. zmierzający do odczytania z dzieła literackiego rzeczy-
wistych stanów rzeczy, traktujący tekst jako przekaźnik wiadomości o tym, co znajduje się poza nim. 
lektura historyczna różni się od lektury, którą określiłbym jako historycznoliteracką, zmierzającą nie do 
odnalezienia wiadomości o świecie, o którym w dziele się mówi, ale do usytuowania owego dzieła w tym 
literackim kontekście, w którym się zrodziło i funkcjonowało, a przede wszystkim – do ujawnienia jego 
znaczeń” (tenże, Lektura dzieła a wiedza historyczna, [w:] Dzieło literackie jako źródło historyczne, red. 
z. stefanowska, j. sławiński, warszawa �978, s. 95). 
69 o Kronice Bielskiego jerzy ziomek pisał następująco: „jest to dzieło tak ambitne, że możliwe tylko pod 
piórem pozbawionym krytycyzmu” (Renesans, warszawa �00�, s. �6�). 
70 nie bez znaczenia pozostawała zresztą przynależność konfesyjna autora, która niewątpliwie wywarła wpływ 
na to, jak traktował on historię, a więc w kategoriach narzędzia, a nie samodzielnego przedmiotu badań.
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jakiś konkretny aspekt dziejów (np. historia obrządków wschodnich, dzieje reformacji, 
krytyka źródeł, wzorce osobowe, stosunek do tradycji chrześcijańskiej i starożytnej).

dla zachowania względnie jednolitego obszaru poszukiwań nie uwzględniono 
w pracy tłumaczeń. za ich wyłączeniem z analizy przemawiają dwie przyczyny. pierw-
sza ma źródła w praktyce pisarskiej samego kaznodziei. nawet jeśli skarga przekładał 
jakieś dzieło, wciąż uznawał swą rolę za wyłącznie pośrednią7�; nie stawiał więc zna-
ku równości między sobą i autorem oryginału. przyczyna druga znajduje natomiast 
uzasadnienie w koncepcji niniejszej rozprawy. przyjęto bowiem, że w odróżnieniu od 
tekstów własnych skargi, właściwe odczytanie pism tłumaczonych wymagałoby szcze-
gółowych badań źródłoznawczych i porównawczych (jak w studium ceccherellego 
o Żywotach świętych). Bez ich przeprowadzenia oraz ustalenia strategii przekładu źró-
deł „bazowych”, jak również tego, w jaki sposób owe strategie wpłynęły na obecność 
danego problemu w dziele, wszelkie analizy stwarzałyby ryzyko znaczących uprosz-
czeń7�. jest to jednak problem zbyt obszerny i wymagający osobnego omówienia. 

kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest układ materiału oraz zakres 
prezentacji poszczególnych dzieł. wobec wciąż niejednoznacznej typologii pism skar-
gi, kryterium genologiczne uznano za niewystarczające, z uwagi na jego umowność. 
ponadto omawianej problematyki nie sposób zamknąć w ramach takiego czy innego 
gatunku7� uprawianego przez kaznodzieję. Bardziej adekwatne wobec podejmowanych 
w rozprawie zagadnień wydało się natomiast kryterium tematyczne. już wstępna kla-
syfikacja utworów wykazała, że treści historyczne występowały w różnych postaciach 
i służyły różnym celom, w zależności od tematu i przeznaczenia utworu, adresata, 
a także okoliczności powstania dzieła. 

w rezultacie zdecydowano się na wyodrębnienie trzech najważniejszych grup tek-
stów, różniących się pod względem ujęcia problematyki historycznej. są to: pisma 
polemiczne, a wśród nich spory z reformacją i z kościołem wschodnim, następnie 
utwory kaznodziejskie oraz twórczość hagiograficzna. podział taki pozwala ukazać ba-
dany problem w sposób możliwie najpełniejszy, a więc uwzględniający najważniejsze 
aspekty i formy odwołań do historii w piśmiennictwie skargi, a zarazem w postaci, 
w jakiej rzeczywiście występowała ona w poszczególnych dziełach.

rozprawa składa się w sumie z sześciu rozdziałów. właściwą analizę poprzedza 
omówienie najważniejszych kierunków rozwoju myśli historycznej od starożytności 
do przełomu stuleci XVi i XVii (Źródła i inspiracje). osobne miejsce zajmuje tu próba 
7� zob. m. komorowska, Prolegomena…, s. 8�. dla porównania można przytoczyć zdanie juliusza do-
mańskiego: „taki erazm z rotterdamu na przykład nie czynił wielkiej różnicy między tym, co napisał,   
tym, co przełożył, jedno i drugie traktując jako dzieła własne” (tenże, Wstęp, [w:] O poprawnym przekła-
daniu. Teksty łacińskie i przekłady polskie, przeł. w. seńko, j. domański, w. olszaniec, t. �: Cyceron, św. 
Hieronim, Burgundiusz z Pizy, Leonardo Bruni, kęty �006, s. 88).
7� magdalena komorowska (Prolegomena…, s. 7�) zwróciła uwagę na problem bezrefleksyjnego i lekce-
ważącego stosunku do rzeczywistych źródeł Żywotów świętych wśród współczesnych badaczy, traktujących 
skargę jako w pełni samodzielnego autora przekładanych dzieł. to samo można by odnieść do innego 
tłumaczonego utworu, jakim były Roczne dzieje kościelne. 
7� zob. d. śnieżko, „Kronika wszytkiego świata” Marcina Bielskiego. Pogranicze dyskursów, szczecin �00�, 
s. ��7–��8.
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naświetlenia miejsca historii w państwie polsko-litewskim. dalsza część pracy dotyczy 
poszczególnych aspektów tytułowego problemu historii w dziełach skargi. pierwszy 
z rozdziałów analityczno-interpretacyjnych nosi tytuł Polemiki z reformacją. omawia-
ne są w nim następujące kwestie: argumentacja via notarum, dzieje różnowierstwa, 
krytyka reformacyjnego odczytywania źródeł oraz historyczne podstawy ataku na kon-
federację warszawską. rozdział kolejny to Polemiki z Kościołem wschodnim. na jego 
treść składają się przedstawione przez skargę historyczne stosunki rzymu z chrześci-
jaństwem wschodnim, a także analiza Synodu brzeskiego jako formy relacji z wydarzenia 
historycznego. w rozdziale Pisma kaznodziejskie omawiane są kolejno: stanowisko 
jezuity wobec starożytności wyrażone w dziele Areopagus, a następnie problem parene-
tyki historycznej, ukazywanej z dwu perspektyw: obywatelskiej i religijno-ascetycznej. 
rozdział Główne aspekty problematyki historycznej w „Żywotach świętych” skupia się wo-
kół biografii „oryginalnych”, a więc tych, które autor zamieścił w zbiorze obok tłuma-
czonych i kompilowanych. rozdział ostatni: W kręgu zagadnień retoryki ma charakter 
dopełniający i w pewnym sensie spajający wcześniejsze analizy. dotyczy miejsca, jakie 
zajmowała historia w strukturze retorycznej dzieł.

wszelkie podkreślenia, dopiski w cytatach oraz przekłady z języka łacińskiego, o ile 
nie zaznaczono inaczej, pochodzą od autora rozprawy. wersety pisma św. są przywoły-
wane w tłumaczeniu ks. jakuba wujka.

* * *

książka stanowi skróconą wersję rozprawy doktorskiej obronionej na wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w lutym �0�� roku. prawdopodobnie nie 
ujrzałaby światła dziennego po latach, gdyby nie zaangażowanie i namowy życz-
liwych osób, które nie pozwoliły piszącemu te słowa utracić wiary w sensowność 
przedsięwzięcia – zwłaszcza w sytuacji zawodowego rozstania z uczelnią, jakże dziś 
częstej wśród młodych badaczy. składam w związku z tym serdeczne podziękowania:

panu profesorowi janowi okoniowi, mojemu mistrzowi – za inspirację, wsparcie 
oraz zaproszenie do dalszej wędrówki po staropolszczyźnie, bez czego niniejsza rozpra-
wa nigdy by zapewne nie powstała.

pani profesor krystynie płachcińskiej – za zapewnienie mi poczucia swobody 
twórczej, za życzliwość oraz wysiłek, jaki podjęła, zostając opiekunem i promoto-
rem – moim i rozprawy.

panu profesorowi michałowi kuranowi – za pomoc w mierzeniu się z trudnościa-
mi i czuwanie nad kolejnymi etapami procesu wydawniczego, a także za rzeczowe, 
zawsze szczere opinie i spostrzeżenia – nie tylko na temat studiowania bonae litterae.

wyrazy wdzięczności kieruję także do pana profesora romana krzywego – za kry-
tyczną, bardzo wnikliwą lekturę oraz cenne podpowiedzi, jakich był uprzejmy udzielić 
mi na etapie przygotowywania książki do druku.

w sposób szczególny pragnę podziękować moim rodzicom – za wiarę i nieustające 
wsparcie, a także agacie, której dedykuję książkę – z wdzięcznością za to, co razem 
przeżyliśmy i nadzieją na to, co dopiero przed nami.
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rozdział i  
Źródła i inspiracje

w zamknięciu studium o Kazaniach sejmowych mirosław korolko stwierdził: „Hi-
storyczna, a więc sprawiedliwa ocena jakiegokolwiek działu staropolskiej literatury 
wymaga elementarnej znajomości tego, co oznaczało rozpatrywane dzieło dla pisarza 
i współczesnych odbiorców”�. dodać należy, iż dla właściwego odczytania pism piotra 
skargi równie ważne jest też rozpoznanie kulturowego kontekstu i duchowego dzie-
dzictwa, z których wyrastały. na literacką świadomość kaznodziei królewskiego miały 
wpływ pierwiastki ogólnoeuropejskie, na przykład filozofia, piśmiennictwo czy teologia, 
jak również rodzime – edukacja, stosunek do historii, mentalność, przeszłość własnego 
państwa, ustrój polityczny i twórczość literacka. nieco bliższe spojrzenie na możliwe 
źródła refleksji historycznej polskiego jezuity pozwoli przede wszystkim określić jego 
stanowisko wobec tradycji, a także wprowadzi niezbędne tło dla dalszych analiz. 

1. tradycje, cele i metody ujmowania historii w kulturze europejskiej

właściwą charakterystykę problemu powinno poprzedzić pytanie o to, co w ciągu 
stuleci włączano w zakres rozumienia historii oraz jakie zjawiska należy uznać za re-
prezentatywne dla danej epoki lub terytorium. należy również zwrócić uwagę, czemu, 
w opinii dawnych twórców, miało służyć opowiadanie o przeszłości, jakie atrybuty 
i cele wiązano z poznawaniem dziejów oraz z czego wynikał dany stan rzeczy. inaczej 
mówiąc, chodzi o wskazanie czynników stanowiących o doniosłej roli historii w świa-
domości europejczyków oraz motywujących wielostronne spojrzenia na dzieje w kul-
turze wczesnonowożytnej.

zagadnieniem wymagającym omówienia jest również problem fundamentalny dla 
wszelkiego poznania historycznego, a mianowicie stosunek autora (narratora) do prze-
kazów i świadectw, które wykorzystywał. kwestia źródeł wyróżnia historię spośród 

� m. korolko, O prozie „Kazań sejmowych” Piotra Skargi, warszawa �97�, s. �06.
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innych dziedzin tym chociażby, że minione zdarzenia, których sam autor nie był 
uczestnikiem, są ze swej natury niepoznawalne, a zatem ich rekonstrukcja w intere-
sującym mnie okresie – zanim rozwinęła się archeologia czy inne dyscypliny badające 
kulturę materialną – musiała opierać się na tym, co zostało utrwalone w piśmie. 

1.1. główne etapy rozwoju myśli historycznej od starożytności do wieku XVi

centralnym zagadnieniem historii jest czas, ściślej – sposoby dostrzegania i ujmo-
wania relacji między przeszłością i teraźniejszością, konkretnym wydarzeniem i mo-
mentem jego opowiadania, jak również całościowego biegu wypadków�. podstawą 
refleksji historycznej było uświadomienie sobie ciągłości i przemijania czasu. wyrażała 
się ona ścisłym związkiem tego, co obecne, z tym, co minione�.

w historiozofii europejskiej wyróżnia się dwa zasadnicze modele dziejów, które 
ulegały różnorakim interpretacjom i przekształceniom, w zależności od czynników 
natury filozoficznej, teologicznej, społecznej, geograficznej etc. mowa o koncepcji 
cykliczności i wektorowości (linearności) czasu. każdej z nich można przyporządko-
wać dodatkowe cechy, stanowiące o charakterze biegu zdarzeń, jak np. ciągłość – epi-
zodyczność, progresywność (kumulacyjność) – degeneracyjność (katastroficzność),  
konieczność – przypadkowość, jednorazowość – powtarzalność, całościowość – mo-
mentowość itd.� 

oba modele to oczywiście pewne ujęcia ogólne, które w literaturze zyskiwały róż-
norodne konkretyzacje. 

do najbardziej popularnych zaliczyć można te, które w sposób metaforyczny uka-
zywały następstwo epok. jedną z pierwszych takich wizji dziejów przedstawił Hezjod 
w znanym passusie Prac i dni, wyliczając pięć „pokoleń” ludzkości w porządku de-
generacyjnym5. jego koncepcję nieco zmodyfikował owidiusz w Przemianach, który 
wyróżnił cztery wieki ludzkości (złoty, srebrny, spiżowy i żelazny), oddzielając je od 
współczesności potopem6. 

starożytność grecka wykształciła ponadto teorię kołowrotu, w myśl której wszyst-
ko, co dzieje się obecnie, miało kiedyś miejsce, a w związku z tym nic nowego wyda-
rzyć się już nie może. tę koncepcję propagowali zarówno stoicy, jak i pitagorejczycy7. 

� zob. m. Bloch, Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka, przeł. w. jedlicka, przejrzał i przedmową 
opatrzył w. kula, przekład uzupełnił, zredagował i wprowadzeniem poprzedził H. Łaszkiewicz, kęty 
�009, s. 50. 
� a. F. grabski, Dzieje historiografii, wprowadzenie r. stobiecki, poznań �006, s. �.
� zob. c. Bartnik, Historia, [hasło w:] Encyklopedia katolicka, t. 6, red. j. walkusz i in., lublin �99�, szp. 9�0–9��; 
c. Bartnik, Historia ludzka i Chrystus. Szkice z chrześcijańskiej wizji dziejów, katowice �987, s. 5–�7.
5 zob. Hezjod, Narodziny bogów (Theogonia). Prace i dni, Tarcza, przeł. i oprac. j. Łanowski, warszawa 
�999, s. 9–�0: w. �09–�8�.
6 zob. owidiusz, Przemiany (Metamorfozy), przeł. B. kiciński, kraków �00�, s. 7–9: i 89–�50.
7 zob. z. zawirski, Wieczne powroty światów. Badanie historyczno-krytyczne nad doktryną wiecznego powro-
tu, „kwartalnik Filozoficzny” �9�7.


