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Wprowadzenie

w dniu 27 września 2012 roku przypadła czterechsetna rocznica śmierci Piotra 
skargi — jezuity, nadwornego kaznodziei zygmunta iii wazy, postaci wyjątkowej 
dla polskiej kultury, pisarza i mówcy niezwykle charyzmatycznego, który odcisnął 
swój wyraźny ślad na dziejach rzeczypospolitej obojga Narodów i obrósł legendą 
w czasie, gdy naród polski nie posiadał własnego niepodległego państwa. obszerny 
drukowany dorobek piśmienniczy,  niesłabnąca aktualność podejmowanej proble-
matyki oraz szczególny kunszt retoryczny skargowej prozy — to jedynie wybrane 
powody, dla których dokonania pisarskie słynnego jezuity cieszą się nieustannie za-
interesowaniem badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauki. Jak wiadomo, stał 
się skarga w XiX wieku, głównie za sprawą adama mickiewicza, narodowym proro-
kiem z przełomu stuleci XVi i XVii, wieszczącym szlachcie upadek ojczyzny1. 

optyka zainicjowana przez mickiewicza w wykładach z literatur słowiańskich, 
wygłaszanych w collège de France w latach 1840–18442, utrwalona później przez 
Jana matejkę w słynnym Kazaniu Skargi (1864), rozwinęła się w szczególną apolo-
gię postaci kaznodziei królewskiego3. Na początku stulecia XX powstawały liczne 
tablice pamiątkowe, pomniki — zwłaszcza z okazji trzechsetnej rocznicy śmierci 
skargi. ta przypadła dwa lata przed wybuchem i wojny światowej, która przyczy-
niła się do odrodzenia rzeczypospolitej jako niepodległego państwa. trudno zatem 
dziwić się, że kaznodzieja królewski stał się z górą sto lat temu duchowym patronem 
znacznej części patriotów, obywateli dumnego narodu żyjącego pod zaborami. 

Kazania sejmowe uznane zostały za żelazny punkt szkolnego i akademickiego 
kanonu literackiego (zwłaszcza za sprawą podręcznika ignacego chrzanowskiego)4, 

1 Pisał mickiewicz: „Przyszłość staje mu [tj. skardze — przyp. m.k.] przed oczyma jak otwarta 
księga, a on wszystkie jej karty przebiega i opowiada” (s. 576); i dalej: „wreszcie ponad wszystkich 
mówców wznosi się szczególnym darem niebios, darem proroczym, którego niezaprzeczone i naj-
jaśniejsze dowody okazują nam jego kazania” (s. 581) — a. mickiewicz, Dzieła, t. 8: Literatura 
słowiańska. Kurs pierwszy, przekł. l. Płoszewski, oprac. J. maślanka, warszawa 1997, Wykład XL.
2 Nadmienić należy, że mickiewicz, charakteryzując postać skargi na początku prelekcji, bardzo 
trzeźwo ocenia profil misji kaznodziei: „skarga, powołany do zwalczania różnowierców, do wspie-
rania zachowawczej władzy króla i do zawrócenia — jeśli to było jeszcze możliwe — rzeczypospo-
litej na tory, z których zeszła, pisał dzieła różnorodne: dogmatyczne, historyczne, homilie i wreszcie 
właściwe kazania” (tamże, s. 568).
3 zob. szerzej na temat: i. chrzanowski, Kult Skargi, „Pamiętnik literacki”, r. 11: 1912, z. 4, 
s. 517–533. w numerze tym znajdujemy także wypowiedzi innych badaczy na temat skargi i jego 
działalności.
4 i. chrzanowski, Historia literatury niepodległej Polski (965–1795) (z wypisami), wyd. 11, wstęp 
J. z. Jakubowski, warszawa 1971, s. 256–271. książka ukazała się po raz pierwszy w roku 1908.
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ukształtowanego pod wpływem autorytetu mickiewicza, a obowiązującego w 20-
-leciu międzywojennym, w czasie ii wojny światowej i długo po niej — aż do 
bezkrwawego niemalże przekształcenia się Polskiej rzeczypospolitej ludowej 
w rzeczpospolitą Polską. 

równolegle i nieprzerwanie kształtował skarga sumienia oraz religijność 
Polaków, którzy chętnie sięgali do jego kazań i Żywotów świętych. w świadomo-
ści czytelników pozostawał więc ważnym twórcą religijnym, dającym przestrogi, 
a zarazem niosącym pocieszenie. skargę studiowali uczeni: maurycy dziedu-
szycki, Józef tretiak, stanisław windakiewicz, wacław sobieski i tadeusz gra-
bowski, jego bibliografię opracował konstanty otwinowski5. Po ii wojnie świa-
towej, w okresie Prl-u — kiedy to obecność skargi w dyskursie publicznym 
została jednak znacząco ograniczona (na tle kultu, jakim był otaczany w mię-
dzywojniu) — pisał o nich wielki historyk, oskar halecki6. Bardzo wiele uwagi 
poświęcili piśmiennictwu jezuity Janusz tazbir, mirosław korolko7 i stanisław 
obirek, a ostatnio badali jego dokonania pisarskie andrea ceccherelli, anna ka-
puścińska, katarzyna kiszkowiak, mirosław lenart, Beata domalewska, magda-
lena komorowska i inni8. samą postać przybliżał zaś krzysztof koehler9.

o doniosłości jubileuszu 2012 świadczyło ogłoszenie uchwałą z dnia 16 paź-
dziernika 2011 roku przez sejm rzeczypospolitej Polskiej roku 2012 rokiem 
księdza Piotra skargi10. rocznicę uczczono w bardzo wielu ośrodkach i na różne 
sposoby: emitowano audycje radiowe i programy telewizyjne, wygłaszano oko-

5 m. dzieduszycki, Piotr Skarga i jego wiek, t. 1–2, kraków 1850; J. tretiak, Piotr Skar-
ga w dziejach i literaturze unii brzeskiej, kraków 1912; st. windakiewicz, Piotr Skarga, kra-
ków 1925; w. sobieski, Nienawiść wyznaniowa tłumów za czasów Zygmunta III, warszawa 1902; 
t. grabowski, Piotr Skarga na tle katolickiej literatury religijnej w Polsce wieku XVI 1536–1612, 
kraków 1913; bibliografię wydań dzieł skargi opracował konstanty otwinowski: Dzieła ks. Piotra 
Skargi TJ. Spis bibliograficzny, kraków 1916.

6 o. halecki, From Florence to Brest, rome 1958. Przekład polski: Od unii florenckiej do unii 
brzeskiej, przekł. a. Niklewicz osU, t. 1–2, lublin–rzym 1997.

7 J. tazbir, Piotr Skarga. Szermierz kontrreformacji, warszawa 1983; m. korolko, O prozie 
„Kazań sejmowych” Piotra Skargi, warszawa 1971. P. skarga, Kazania sejmowe, oprac. J. tazbir 
przy współudziale m. korolki, wyd. 3 zm. i uzup., wrocław 1972, BN i 70.

8 ks. st. obierk sJ, Wizja Kościoła i państwa w kazaniach ks. Piotra Skargi SJ, kraków 1994; 
tenże, Koncepcja państwa w kazaniach Piotra Skargi SJ, [w:] Jezuici a kultura polska, red. ks. 
l. grzebień sJ, ks. st. obirek sJ, kraków 1993, s. 209–225; a. ceccherelli, Od Suriusa do Skargi. 
Studium porównawcze o „Żywotach świętych”, przekł. m. Niewójt, izabelin 2003;  a. kapuściń-
ska, „Żywoty świętych” Piotra Skargi. Hagiografia — parenetyka — duchowość, szczecin 2008; 
k. kiszkowiak, W kręgu topiki hagiograficznej. „Żywoty świętych” Piotra Skargi, kraków 2008; 
m. lenart, Miles pius et iustus. Żołnierz chrześcijański katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie 
dawnej Rzeczypospolitej (XVI–XVIII w.), warszawa 2009; B. domalewska, Potrydencka demono-
logia Stanisława Hozjusza i Piotra Skargi, olsztyn 2009; m. komorowska, Prolegomena do edycji 
dzieł Piotra Skargi, kraków 2012.

9 k. koehler, Boży podżegacz. Opowieść o Piotrze Skardze, warszawa 2012.
10 monitor Polski, nr 87, poz. 907. dostęp: 11 grudnia 2013, dostępny: <http://isap.sejm.gov.

pl/detailsservlet?id=wmP20110870907>.
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licznościowe wykłady, odprawiano uroczyste msze święte, słuchano koncertów, 
wydawano publikacje w wersji tradycyjnej, jak i nowoczesnej (w internecie). 
w krakowie, wilnie, Pułtusku, warszawie oraz słupsku odbyły się okoliczno-
ściowe konferencje11. Przedsięwzięcia naukowe służyły przyjrzeniu się wielo-
stronnej działalności i bogatemu dorobkowi skargi. Należy jednak zaznaczyć, 
że organizatorów i prelegentów częściej interesowała recepcja dzieła skargi we 
współczesności niż jego dorobek pisarski oraz działalność religijna, społeczna 
i publicystyczno-polityczna na dworze królewskim12. 

kongresowi naukowemu „Piotr skarga — w czterechsetlecie śmierci”, zor-
ganizowanemu w roku 2012 w Łodzi przez katedrę literatury staropolskiej 
i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Łódzkiego oraz zakład literatury staropol-
skiej i oświeceniowej Uniwersytetu szczecińskiego, przyświecały inne cele. Nie 
chodziło nam bowiem o śledzenie oddziaływania skargi na naszą współczesność, 
nie chcieliśmy też stawiać kaznodziei kolejnego pomnika w postaci okoliczno-
ściowego tomu. Postanowiliśmy przyjrzeć się skardze i jego pisarstwu z wielu 
stron, dopuszczając różne punkty widzenia: apologetów, obrońców i sympaty-
ków, czytelników obojętnych, ale także tych wykazujących dużą dozę krytycy-
zmu, a nawet niechętnych wobec działalności jezuity i niego samego. 

chodziło zatem o to, by usunąć naniesione przez wieki na wizerunek skargi 
warstwy tradycji, rozumianej jako legenda tej postaci, i dotrzeć do jego obrazu 
z epoki. Ponowna lektura pism miała przynieść badawcze spojrzenie na działal-
ność jezuity w kontekście epoki, w której żył. chcieliśmy też przyjrzeć się recep-
cji skargi (postaci i pism) w czasach późniejszych. z satysfakcją można stwier-
dzić, że uczestnicy łódzkiego kongresu wnieśli swymi badaniami wiele nowego 
do, zdawałoby się, już dokładnie rozpoznanego obrazu — zwłaszcza jeśli chodzi 
o skargowskie obchody z roku 1912, jak i sposoby wykorzystywania lektury Ży-
wotów świętych przez twórców czerpiących inspirację z tego jakże ważnego dla 
kultury polskiej hagiograficznego kompendium jezuity. 

wysyłając zaproszenie na kongres Naukowy „Piotr skarga — w czterechset-
lecie śmierci”, zakładaliśmy, wraz ze szczecińskim współorganizatorem w oso-
bie dr anny kapuścińskiej, interdyscyplinarność przedsięwzięcia. zapraszaliśmy 
„historyków, historyków sztuki, teologów (szczególnie historyków duchowości 
oraz biblistów), literaturoznawców, językoznawców, bibliologów i socjologów”. 
zamierzaliśmy bowiem „spojrzeć na działalność i pisarstwo Piotra skargi z róż-
nych perspektyw, jak też zaktualizować i uzupełnić stan badań, który w dalszym 

11 wykaz obejmujący część inicjatyw rocznicowych dostępny jest na stronie <http://skarga-
piotr.pl/kalendarium/> (dostęp 11 grudnia 2013).

12 krakowskim obchodom towarzyszyła okolicznościowa publikacja Ks. Piotr Skarga SJ 
(1536–1612) życie i dziedzictwo. Rok Jubileuszowy, red. r. darowski sJ, st. ziemiański sJ, kraków 
2012, ss. 436. obchody uświetniło też wznowienie Kazań sejmowych i Wzywania do pokuty oby-
watelów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego (wstęp, oprac. i przypisy m. korolko, 
warszawa 2012 oraz tom Nad spuścizną Piotra Skargi, red. J. s. gruchała, kraków 2012.
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ciągu nie odzwierciedla wystarczająco dokonań polskiego kaznodziei w dziejach 
Narodu i kościoła”. Proponowaliśmy w związku z tym, aby referenci zajęli się 
następującą problematyką:

• „wokół biografii; kontrowersje wokół pochówku i beatyfikacji;
• rola skargi w życiu politycznym i społecznym; kontrreformacyjna działal-

ność skargi; działalność skargi w oczach innowierców; działalność apostol-
ska (bractwa);

• skarga jako teolog; teologia duchowości; działalność apologetyczno-pole-
miczna; eklezjologia;

• żywotopisarstwo — skarga jako hagiograf;
• problematyka wschodnia (m.in. wokół unii brzeskiej);
• kaznodziejstwo; homiletyka i retoryka; warsztat pisarski — funkcja retoryki;
• skarga w literaturze; recepcja w okresach późniejszych / dzieje recepcji;
• problemy edytorskie; dzieje wydawnicze dzieł; szata graficzna; przekłady;
• skargowskie inspiracje w sztuce / skarga a sztuka; czytelnicy skargi i jego 

dzieła w bibliotekach”.
Nie wszystkie spośród zagadnień spotkały się z zainteresowaniem przyszłych 

uczestników. Udział w kongresie zadeklarowało 31 badaczy reprezentujących 16 
instytucji krajowych i jedną zagraniczną (andrzej kruming miał wystąpić jako 
przedstawiciel rosyjskiej Biblioteki Państwowej). oprócz Uniwersytetu Łódz-
kiego i Uniwersytetu szczecińskiego, uczestnictwo w kongresie zapowiedzieli 
ludzie nauki z Uniwersytetów: Jagiellońskiego, warszawskiego, wrocławskie-
go, śląskiego, gdańskiego, opolskiego, marii curie-skłodowskiej w lublinie,  
kazimierza wielkiego w Bydgoszczy, Pedagogicznego w krakowie, Przyrodni-
czo-humanistycznego w siedlcach, Jana Pawła ii w lublinie i w krakowie, a 
ponadto wyższej szkoły europejskiej im. ks. Józefa tischnera w krakowie oraz 
towarzystw Naukowych: ostrołęckiego i ciechanowskiego. obok profesorów 
tytularnych i doktorów habilitowanych (Jan okoń, maria wichowa, ludmiła 
Jankowska, marek skwara, ks. andrzej Bruździński, Justyna dąbkowska-kujko, 
sławomir Baczewski i Jarosław cabaj) wystąpili także doktorzy (dariusz dybek, 
Jolanta sawicka-Jurek, ks. marek truszczyński, Jacek kwosek, anna kapuściń-
ska, magdalena kuran, michał kuran, ireneusz szczukowski, kazimierz ożóg, 
magdalena komorowska, katarzyna kiszkowiak, andrzej Borkowski, małgo-
rzata mieszek, kamila mrozek-kochanek i clarinda calma), doktoranci (dawid 
szymczak, agnieszka Pyczek, elżbieta albingier i dorota Jara), a także studenci 
i absolwenci studiów magisterskich (iwo hryniewicz i karolina trocka).

zaproszenie do udziału w kongresie wystosowano także do posłów i sena-
torów ziemi Łódzkiej, marszałka województwa, Prezydenta i wiceprezydentów 
Łodzi, dyrektora wydziału kultury, przedstawicieli duchowieństwa (biskupów, 
księży i jezuitów), instytucji kultury, mediów (prasa, radio i telewizja). Promocję 
kongresu prowadzono w internecie, w tym na Facebooku oraz portalach anonsu-
jących imprezy naukowe.
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w uroczystym otwarciu kongresu udział wzięli: przedstawiciel arcybiskupa 
łódzkiego marka Jędraszewskiego, ks. dr hab. Jan wolski, przedstawiciele łódz-
kiego domu oo. Jezuitów, o. superior kazimierz kubacki sJ i o. Jacek grana-
towski sJ, ponadto panie teresa Łęcka, dyrektor zespołu szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 19 w Łodzi, i katarzyna stroińska-kowalska, panowie Jerzy weinberg, 
polonista — emerytowany kustosz muzeum miasta Łodzi, i dr zygmunt dąbek 
z warszawy, jak też grupa studentów. Pozdrowienia dla uczestników kongresu 
na ręce sekretarza, mgr Joanny woron, przesłał poseł John godson. 

kongres otwierali prodziekan wydziału Filologicznego UŁ i kierownik ka-
tedry literatury staropolskiej i Nauk Pomocniczych UŁ dr hab. prof. UŁ krysty-
na Płachcińska, ówczesna dyrektor instytutu Filologii Polskiej dr hab. prof. UŁ 
krystyna Pietrych oraz dr hab. prof. Us marek skwara reprezentujący szczeciń-
skiego współorganizatora. otwarcie rejestrowała ekipa tVP Łódź.

obradom, które odbywały się w auli centrum szkoleniowo-konferencyjnego 
Uniwersytetu Łódzkiego, towarzyszyła wystawa „Piotr skarga w czterechsetlecie 
śmierci — twórczość, recepcja i badania”, przygotowana pod kierunkiem prof. Jana 
okonia przez p. marzenę kowalską z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Uro-
czyste otwarcie w gmachu Biblioteki było jednym z punktów programu kongresu. 
zgromadzone eksponaty prezentował prof. Jan okoń. w gablotach znalazły się re-
produkcje kart tytułowych dzieł skargi wydanych od XVi do XViii wieku, póź-
niejsze edycje od XiX do XXi wieku, wśród których przeważały wydania Żywotów 
świętych i Kazań sejmowych, liczne opracowania przybliżające biografię skargi 
i jego dokonania począwszy od rozprawy alojzego osińskiego, poprzez okolicz-
nościowe publikacje towarzyszące 300-leciu śmierci skargi w 1912 roku (zgroma-
dzono je nawet w osobnym dziale) aż po piśmiennictwo stanowiące pokłosie 400-
lecia śmierci kaznodziei zygmunta iii wazy. znaczące miejsce zarezerwowano dla 
wykładów z literatur słowiańskich adama mickiewicza w collège de France, jak 
również dla monografii z drugiej połowy XiX wieku i pierwszej połowy wieku XX, 
dla dokonań badaczy z okresu Prl-u (m.in. Janusza tazbira, mirosława korolki 
i Jerzego starnawskiego), a także najnowszych prac katarzyny kiszkowiak i mag-
daleny komorowskiej. eksponaty dokumentowały ponadto recepcję dzieła skargi 
oraz opracowania bibliograficzne jemu poświęcone. otwarciu wystawy towarzy-
szyła ekipa tV toya, której udzieliłem krótkiego wywiadu.

obecny tom jubileuszowy nie odzwierciedla układu wystąpień kongreso-
wych, nie gromadzi też wszystkich referatów wówczas wygłoszonych. Niektórzy 
mówcy nie przekazali swoich wystąpień, decydując się na publikację w innym 
wydawnictwie, natomiast część prac została wyłączona z tomu pod wpływem 
sugestii recenzentów. do zeszytu włączyliśmy natomiast dwa teksty, które nie 
zostały przedstawione jako referaty (studia Bernadetty Puchalskiej-dąbrowskiej 
z Uniwersytetu w Białymstoku i anny sitkowej z Uniwersytetu śląskiego).

rozprawy zgrupowano w sześciu działach. Pierwszy, zatytułowany Skarga 
a sprawy publiczne, gromadzi zróżnicowane ideowo teksty dokumentujące za-
angażowanie i obecność refleksji kaznodziei królewskiego w świadomości jemu 
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współczesnych oraz potomnych. Badacze ukazują przyczyny, dla których uznać 
należy działalność publiczną skargi za słuszną i pożyteczną bądź też — z drugiej 
strony — za szkodliwą i wrogą wobec społeczności szlacheckiej. trzy studia spo-
śród zamieszczonych w tym dziale, analizują sytuację z czasów kaznodziei królew-
skiego, natomiast jedno rejestruje oddziaływanie idei skargowskich w XX wieku.

w studium „Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi” — w poszukiwaniu au-
tora i gatunku Jan okoń stara się ustalić genezę i autorstwo przypisywanej skardze 
Modlitwy za Ojczyznę, przybliża przypadki jej zastosowania w dziejach, począw-
szy od roku 1910 (rocznicy bitwy pod grunwaldem), aż po rok 2012 (jubileusz 
skargowski). dostrzega niebagatelną rolę w jej upowszechnieniu przez metropoli-
tów krakowskich, kard. adama stefana sapiehę i kard. Franciszka macharskiego. 
zwraca uwagę na znaczenie Modlitwy oraz lektury pism skargi w formacji ducho-
wej karola wojtyły i później w nauczaniu Jana Pawła ii. Badacz przybliża dzieje 
jej funkcjonowania w praktyce liturgicznej archidiecezji krakowskiej, kreśli tło, na 
jakim była obecna w życiu publicznym, dokonuje także analizy stylistycznej tekstu, 
który zestawia ze stosownymi ustępami Kazań sejmowych. 

wątek aktywności politycznej samego skargi podejmuje ks. andrzej Bruź-
dziński, który poszukuje odpowiedzi na pytanie: Czy ksiądz Piotr Skarga wdawał 
się w politykę? tekst jest kolejnym głosem w dyskusji prowadzonej przez histo-
ryków i literaturoznawców od 150 lat z górą. Badacz inicjuje wywód definicją 
polityki, dowodzi, że w czasach skargi nie obowiązywał rozdział kościoła od 
państwa w rozumieniu dzisiejszym; przeciwnie, istniał „ścisły związek państwa 
i kościoła” (choćby z uwagi na wysoką pozycję duchowieństwa w politycznej 
hierarchii dawnej rzeczypospolitej). ks. Bruździński prześledził ponadto kolejne 
etapy związków skargi z dworem królewskim, począwszy od pierwszych kontak-
tów, poprzez objęcie funkcji nadwornego kaznodziei, genezę Kazań sejmowych 
(które stanowić mają swoistą syntezę myśli i idei prezentowanych przez skargę 
w mowach wygłaszanych z różnych oficjalnych okazji), następnie budzącą wiele 
kontrowersji aktywność publiczną jezuity w roku 1606 i w związku z rokoszem 
sandomierskim, aż po ilustrowany cytatami z pism jezuity wywód, w którym ba-
dacz dowodzi prawa kaznodziei do zabierania głosu w sprawach publicznych na 
płaszczyźnie teologiczno-moralnej. Nawoływanie współczesnych do zmiany posta-
wy etycznej spotkało się, według ks. Bruździńskiego, z zarzutem szlachty podjętym 
także przez późniejszych badaczy, że kaznodzieja „miesza się” w politykę.

odmienną optykę przyjął iwo hryniewicz, w którego tekście postać i dzia-
łalność skargi stanowią tło dla rozważań „nad przemocą w stosunkach między-
wyznaniowych w rzeczypospolitej w XVi i XVii wieku”. Badacz analizuje 
zjawisko, odwołując się do licznych funkcjonujących w światowej literaturze 
naukowej opracowań na temat przemocy, w tym przemocy religijnej. Ustalenia 
ogólne odnosi do sytuacji rzeczypospolitej na przełomie XVi i XVii wieku. ze-
stawiając z sobą wypowiedzi chrystusa o nadstawianiu drugiego policzka, prze-
kazane przez ewangelistów, z zachętami św. Jana chryzostoma do bicia w twarz 
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przeciwników, badacz dowodził ambiwalencji stosunku chrześcijaństwa wobec 
przemocy. Podjął próbę analizy stosunku Biblii do przemocy, dostrzegając róż-
norodność zgromadzonych w niej opinii, jak też przybliżył pojęcia „tolerancji” 
i „herezji”, uwzględniając ich rozumienie u skargi, według którego — utrzymu-
je badacz — „niemożliwe było pokojowe współżycie między różnymi grupami 
wyznaniowymi” (s. 83). Następnie omawia siedem przyczyn tego stanu rzeczy. 
Pamiętając o znaczeniu skargi dla kultury i chrześcijaństwa oraz zasługach dla 
języka polskiego, dowodzi hryniewicz, że kaznodzieja królewski gotów był karać 
rodaków śmiercią za odmienne przekonania.

z kolei sławomir Baczewski w studium Piotr Skarga w publicystyce rokoszu 
Zebrzydowskiego przeanalizował wypowiedzi krytyków kaznodziei królewskiego 
oraz wystąpienia samego jezuity (bądź też jemu przypisywane). Badacz szukał 
w publicystyce rokoszowej genezy sporu między szlachtą i królem. Uważał, że 
mikołaj zebrzydowski, jako zdeklarowany katolik, nie wywołał buntu z pobudek 
religijnych, lecz że  była to gwałtowna forma sprzeciwu szlachty wobec ograni-
czania jej stanowych wolności na rzecz wzmocnienia pozycji monarchy i senatu, 
zarazem marginalizująca rolę sejmu. zdaniem badacza, rokosz był też wyraźnym 
protestem wobec mieszania się jezuitów do spraw świeckich. z kolei antydemo-
kratyczne postulaty skargi miały być źródłem nieprzychylnej wobec niego po-
głoski o chłopskim pochodzeniu. zarazem Baczewski przedstawił powody, dla 
których szlachta uważała, że skarga zbyt silnie angażował się w politykę choćby 
tylko wygłaszając kazania, pisząc broszury, czy, ogólniej, odgrywając rolę staro-
testamentowych proroków. Badacz zarejestrował też obecne w poezji towarzy-
szącej rokoszowi ślady niechęci szlachty wobec jezuity. Nadmienić należy, że 
omawiane studium jest jedną z ostatnich prac uczonego zmarłego nieoczekiwanie 
i przedwcześnie w lipcu 2013 roku. Pani monice Baczewskiej dziękujemy za pod-
trzymanie woli męża i zgodę na druk jego artykułu.

dział drugi — Skarga jako filolog — gromadzi siedem rozpraw na temat 
techniki pisarskiej jezuity oraz wykorzystania przez niego narzędzi retorycznych. 
Badacze omawiają strukturę utworów i stosowaną argumentację, śledzą ponadto 
wykorzystanie motywów oraz analizują sztukę skargowskiej interpretacji. 

magdalena komorowska poszukuje odpowiedzi na pytanie: Mówca czy auto-
plagiator?, dążąc zarazem do ustalenia „książki miejsc wspólnych” skargi. wy-
mieniwszy źródła inwencyjne jezuity, najwięcej uwagi poświęciła loci biblijnym. 
omówiła też loci z ojców i doktorów kościoła oraz nieliczne mające prowe-
niencję antyczną. Uznała, że skarga świadomie unikał powtarzania tych samych 
treści, a pojawianie się powtórzeń wynikało z podejmowania przez kaznodzieję 
analogicznej problematyki w kilku tekstach i, co za tym idzie, prowadziło do ko-
rzystania z tego samego albo zbliżonego zestawu argumentów. Badaczka skon-
statowała, że skarga musiał korzystać z własnych notatek, florilegiów, jak i pism 
roberta Bellarmina oraz thomasa stapletona. dokładniej przeanalizowała analo-
gie między kazaniami „szablonowymi” (Na dziękowaniu za jakie pospolite kró-



lestwa wszytkiego dobrodziejstwo) a ich przypuszczalnymi zastosowaniami (Na 
moskiewskie zwycięstwo), wziąwszy pod uwagę zespół wykorzystanych egzem-
plów. Badaczka uznała ostatecznie, że mylił się mirosław korolko, dopatrując się 
w kaznodziejstwie skargi rozlicznych autoplagiatów.

Poszukiwaniu motywów anielskich w twórczości Piotra skargi poświęcił swe 
studium dariusz dybek. choć kaznodziei królewskiemu zdarzało się dość często 
przywoływać postaci aniołów, nigdzie jednak nie wymienił wszystkich dziewię-
ciu chórów. Jezuita wspominał o bytach niebiańskich między innymi dlatego, by 
dowieść, iż porządek w Państwie Bożym winien znaleźć odbicie w hierarchii ziem-
skiej, na której czele stoi król. według badacza, skarga pisał o aniołach zgodnie 
z konwencją obowiązującą w epoce, rozpoznaną przez dybka w twórczości innych 
kaznodziejów. skarga najczęściej pisał o aniołach w kontekście wojny. rycerzom 
biorącym w niej udział miała towarzyszyć armia istot niebieskich, dając przykład 
stawania w obronie dobra. wojsko anielskie — dowodzi dybek — towarzyszyło  
ponadto aktom wniebowstąpienia i wniebowzięcia. Udział nadprzyrodzonych po-
staci w codziennych sprawach ziemskich pozwolił skardze uzasadnić ich działanie 
również w celach politycznych i religijnych (aniołowie cieszyć się mieli na przykład 
z podpisania unii brzeskiej). Badacz omówił także motyw śpiewów anielskich, a po-
nadto scharakteryzował tematy anioła stróża i cudów, do których miało dochodzić 
za sprawą wstawiennictwa niebiańskich sług. mimo bogactwa przywołań badacz 
uznał, że skarga nie był wybitnym angelologiem.

dwom aspektom topiki inwencyjnej — tworzywu tematycznemu i argumen-
tacji poświęciła swe studium dorota Jara. omówiła zastosowanie dowodów tzw. 
wewnętrznych oraz zewnętrznych. w przypadku loci, najczęściej sięgał skarga 
do religijnych i teologicznych, wykorzystując w egzemplach Biblię, pisma oj-
ców kościoła, dokumenty soborowe i tradycję. korzystał zarazem z różnych ty-
pów loci: z podobieństwa,  z przeciwieństwa, z definicji, z porównania. chcąc 
pozyskać przychylność odbiorcy, sięgał do zróżnicowanych technik amplifika-
cji (incrementum, comparatio, ratiocinatio i congeries). Badaczka dostrzegła też 
i omówiła stosowanie przez jezuitę erotemy.

analiza katarzyny kiszkowiak to pierwsza spośród zamieszczonych w obec-
nym tomie wypowiedzi na temat Żywotów świętych skargi. omawiając strukturę 
utworu O Zwiastowaniu Panny Maryjej Bogarodzice i wcieleniu Syna Bożego, ba-
daczka przybliża zakres i sposób wykorzystania topiki inwencyjnej przez jezuitę. 
w świetle ustaleń badaczki skarga jawi się jako retor, ale też hagiograf, zarazem 
znawca Pisma świętego i teolog, który chętnie operuje symboliką biblijną, sięga-
jąc po gotowe struktury myślowe i egzempla.

z tematyką mariologiczną związany jest również artykuł marii wichowej, 
która dostrzegła, iż skarga aż trzykrotnie przedrukował w swoich dziełach Bo-
gurodzicę. Badaczka poddała analizie wykład, jaki kaznodzieja dołączył do słów 
utworu zamieszczonych po Żywocie św. Wojciecha w Żywotach świętych. do-
ceniła komunikatywność i prostotę wywodu, dostrzegła znaczenie amplifikacji 
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w realizowaniu celu perswazyjnego. Jako kontekst wprowadziła badaczka anali-
zę wykładu Bogurodzicy zamieszczonego w Harfie duchownej marcina laterny 
Uznała, że autor modlitewnika w swoim przekazie czerpał z interpretacji skargi. 

sporowi filologicznemu, jaki rozgorzał wokół kazania skargi wygłoszonego 
w wilnie 9 września 1601 roku, poświęcił uwagę dawid szymczak. Utwór został 
spisany po niemiecku przez rzekomego świadka kazania, a następnie dostarczony 
pisarzowi ewangelickiemu danielowi kramerowi i wydany w lipsku jako dzieło 
oczerniające skargę i jezuitów. kaznodzieja królewski opublikował własną wersję 
w 1602 roku jako Wsiadane na wojnę, dołączając przekład polski „poszpeconej” 
wersji kazania oraz komentarz krytyczny skargi. korzystając z instrumentarium 
retorycznego, szymczak analizuje zmiany, jakich dokonać miał reformacyjny tłu-
macz, jak też komentarze samego jezuity do tych zniekształceń. dowodzi, iż jezuita 
chciał zdemaskować obłudne mechanizmy hermeneutyki reformacyjnej, która miała 
być — zdaniem autora Kazań sejmowych — podporządkowana jedynie fałszowaniu 
świadectw, a więc preparowaniu dokumentów do celów antykatolickiej propagandy. 

Na artykuł michała kurana na temat kazań tryumfalnych skargi składa się 
analiza porównawcza struktury i sposobów ujęcia problematyki trzech mów kaz-
nodziei, uprzednio wygłoszonych, kolejno: po zwycięstwach wojennych Jana za-
mojskiego w 1600 roku, Jana karola chodkiewicza pod kircholmem w 1605 roku 
oraz  zdobyciu smoleńska przez armię zygmunta iii wazy w 1611 roku. w tle 
sytuuje się konspekt łacińskiej mowy skargi po zwycięstwie pod Byczyną w 1588 
roku. w strukturze tych kazań można wskazać trzy elementy: tożsame z narratio 
nakreślenie sytuacji wewnętrznej poprzedzającej wojnę, należące do argumenta-
tio właściwe dziękczynienie oraz pouczenie odbiorców, które określono jako mo-
ralistykę obywatelską. analiza wskazanych tekstów objęła związki z konwencją 
mowy ekshortacyjnej, refleksje kaznodziei na temat śmierci żołnierzy, stosowaną 
argumentację religijną i moralistyczną, a także egzempla i ich funkcję w tekście. 
zestawiono nadto wykaz motywów tworzących topikę mowy dziękczynno-try-
umfalnej.

Na kolejny dział — Skarga jako tłumacz — złożyły się trzy teksty, z których 
dwa charakteryzują działalność przekładową kaznodziei, natomiast trzeci omawia 
łacińską korespondencję jezuity z hieronimem Nadalem, a także zawiera współ-
czesny przekład jednego z listów autora Żywotów świętych.

analizę techniki translatorskiej w skargowym przekładzie kazania stefana 
tucciego sJ o męce Pańskiej, wygłoszonego w wieli Piątek w roku 1583 przed 
papieżem grzegorzem Xiii, przedstawiła magdalena kuran. zwróciła ona uwagę 
na krótkość przemowy tucciego, łączącej w sobie kazanie i Pasję. skarga, według 
badaczki, zachowując wierność oryginałowi, postanowił oddać lapidarność i kon-
densację treści łacińskiego oryginału. magdalena kuran analizuje ponadto strate-
gie translatorskie kaznodziei królewskiego według retorycznego klucza, z zasto-
sowaniem podziału figur języka sformułowanego przez kwintyliana (na adiectio, 
detractio, transmutatio i immutatio), zgodnego zaś z regułami współczesnej teorii 
przekładu, a opisanymi przez edwarda Balcerzana.
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z kolei clarinda calma podjęła zagadnienie dokonanego przez skargę (być 
może z inicjatywy stefana Batorego) przekładu Rationes decem edmunda cam-
piona. tekst polski, zatytułowany Dziesięć wywodów, dla których Edmundus Kam-
pianus […] wszytkie heretyki […] wyzwał […], został wydany po raz pierwszy w 
wilnie w 1584 roku. Pismo campiona przełożył też niemal równocześnie ka-
sper wilkowski. clarinda calma jedynie zasygnalizowała „skargowską strategię 
wiernego przekładu”, łącząc ją z opisaną przez lawrence’a Venutiego koncepcją 
„niewidoczności tłumacza”. dokonawszy analizy wybranych miejsc łacińskiego 
tekstu z uwzględnieniem tła w postaci angielskiego przekładu Rationes, badacz-
ka doszła do wniosku, że skargowe tłumaczenie jest bardzo bliskie oryginałowi, 
znacznie bliższe niż wersja angielska.

mało znaną łacińską korespondencję skargi z hieronimem Nadalem przy-
pomniała kamila mrozek-kochanek. zwróciła przy tym uwagę na rozległe mię-
dzynarodowe kontakty skargi z członkami towarzystwa Jezusowego. Badaczka 
przybliżyła postać samego Nadala, scharakteryzowała też część korpusu skargowej 
korespondencji z pochodzącym z majorki hiszpanem13. dokonała analizy formuł 
powitalnych, jak też omówiła tematykę listów, które poświęcone były staraniom 
skargi o ufundowanie kolegium jezuickiego w Jarosławiu. Badaczka dołączyła do 
studium własny przekład listu skargi do Nadala z 26 lutego 1572 roku14.

Na czwartą grupę tekstów — Z problematyki „Żywotów świętych” — składa-
ją się dwie wypowiedzi poświęcone temu kompendium. hagiograficzny zbiór cie-
szył się wprawdzie największym zainteresowaniem wśród badaczy, jednak część 
prac na jego temat — z uwagi na dominującą w nich problematykę retoryczną 
oraz analizę recepcji dzieła w twórczości późniejszych autorów — przenieśliśmy 
do innych działów.

w pierwszym za studiów elżbieta albingier poszukuje w kompendium ha-
giograficznym skargi genezy obecności żywotów męczenników jezuickich. Po-
dawszy przykłady martyrologiów protestanckich z drugiej połowy XVi wieku 
zauważyła, że kościół katolicki dopiero po soborze trydenckim podjął walkę 
z popularnymi wśród zwolenników reformacji opisami śmierci męczeńskiej pro-
testantów. Przyjrzawszy się bliżej skargowej Przedmowie o męczennikach here-
tyckich, dokonała analizy pod kątem apologetycznym wybranych żywotów jezu-
ickich, które miały wymowę nie tylko publicystyczno-polemiczną, ale też służyły 
objaśnianiu zawiłości doktrynalnych. albingier omówiła zgromadzone w Przy-
datku żywoty angielskich jezuitów: św. edmunda campiona i henryka garneta 
oraz historię czterdziestu jezuickich misjonarzy zmierzających do Brazylii. scha-
rakteryzowała również grupę żywotów misjonarzy w indiach, afryce i Japonii.

13 P. szpyrka sJ, Bogactwo charyzmatów pierwszych jezuitów, „Posłaniec serca Jezusowego”, 2006, 
nr 1, dostęp 10 grudnia 2013, dostępny: <http://www.psj.net.pl/?0601,artykul,towarzyszeJezusa>.

14 Nadmienić należy, że list ten został przełożony nieco wcześniej przez ks. st. ziemiańskiego 
sJ i opublikowany w tomie Ks. Piotr Skarga SJ (1536–1612) życie i dziedzictwo. Rok Jubileuszowy, 
s. 97–99.

14 michał kuran
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Przekrojową analizę biogramów wdów z Żywotów świętych skargi, przedsta-
wiła Bernadetta Puchalska-dąbrowska. Badaczka postanowiła wydobyć z wy-
branych żywotów (między innymi elżbiety węgierskiej, ryktrudy, Brygidy 
szwedzkiej, moniki, matki św. augustyna) zespół najważniejszych cech parene-
tycznych, jakie kształtowały wizerunek wdowy. Przykładowo, badaczka wskazała 
tu zachowanie czystości cielesnej, zamieszkanie w klasztorze lub pustelni. Uświę-
cenie wdów miało się dokonywać dzięki modlitwie i kontemplacji, a także asce-
zie, umartwieniom ciała, dobrowolnemu ubóstwu, jak też podejmowaniu różnych 
form apostolstwa, szczególnie poprzez zaangażowanie w służbę bliźniemu.

trzy prace składają się na dział piąty — Recepcja dzieł Skargi — poświęcony 
oddziaływaniu skargowej „metody hagiograficznej” począwszy od wieku XVi, 
aż do końca stulecia XiX.

Jak pokazuje studium anny sitkowej, Żywoty świętych skargi cieszyły się du-
żym autorytetem, o czym świadczą ślady lektury pozostawione w katolickich pu-
blikacjach z końca XVi wieku. Badaczka omówiła fragmenty wydobyte głównie 
z listu dedykacyjnego skierowanego do elżbiety z radziwiłłów mieleckiej, anny 
z Jordanów zebrzydowskiej, doroty goryńskiej 2o voto Barzi, jak też z przed-
mów do kolejnych edycji zbioru. ślady lektury Żywotów znalazła sitkowa w pi-
smach opata sieciechowskiego i biskupa kijowskiego Józefa wereszczyńskiego, 
cystersa Jana Bogusławskiego oraz anonimowego tłumacza  dzieła sébastiena de 
moraesa O żywocie i śmierci najaśniejszej księżny parmeńskiej (być może był nim 
jezuita szymon wysocki). 

erudycyjna rozprawa ludmiły Jankowskiej analizuje najpierw krytycznie 
ustalenia poprzedników na temat recepcji Żywotów świętych skargi w Księdze 
żywotów świętych św. dymitra z rostowa, począwszy od pracy iwana Franki, po-
przez między innymi studia stefana Vrtela-wierczyńskiego, teoktysta Paczowś-
kiego po o. aleksandra dzierżawina. Uczona dokonała analizy wybranych przy-
kładów rękopiśmiennych zapisków, jakie pozostawił św. dymitr na książkach 
zgromadzonych w jego bibliotece. Przedstawiła także egzemplarze dzieł skargi 
z tego księgozbioru, zawierające odręczne zapiski metropolity.

dokonawszy krytycznej analizy badań nad twórczością skargi prowadzo-
nych przez uczonych w XX wieku, anna kapuścińska stwierdziła, że ani dawna, 
ani nowsza hagiografia nie zostały do tej pory należycie opracowane. w cen-
trum uwagi badaczki znalazła się postać i dzieło XiX-wiecznego kapucyna, Pro-
kopa leszczyńskiego. o ile wzbudzał zainteresowanie u jemu współczesnych, 
o tyle praktycznie został on zmarginalizowany, wręcz pominięty w najnowszych 
kompendiach i opracowaniach — pomimo szczególnego znaczenia pisarza na tle 
pozostałych XiX-wiecznych hagiografów. dlatego wiele miejsca poświęciła ka-
puścińska nakreśleniu idei, jakie stanowić miały podbudowę dla koncepcji żywo-
topisarskiej leszczyńskiego. zwróciła uwagę zwłaszcza na francuski ultramon-
tanizm, skojarzony „z myślą patriotyczną”. Przypomniała ponadto o roli adama 
mickiewicza — twórcy legendy skargi jako natchnionego proroka, którego dzieło 
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(Żywoty świętych) zajmować miało centralne miejsce w formowaniu tożsamości 
narodowej Polaków. renesans hagiografii skargowskiej oraz przypomnienie jego 
dojrzałego programu parenetycznego wpłynęły — jak przekonuje kapuścińska 
— w znaczący sposób na profil żywotopisarstwa leszczyńskiego. w końcowej 
części studium, podawszy podstawowe składniki skargowej metody parenetycz-
nej, badaczka ustala, w jaki sposób leszczyński dokonał ich aktualizacji w no-
wych warunkach religijnych, politycznych i społecznych.

ostatni dział — Skargowskie rocznice — gromadzi trzy prace pokazujące 
obchody jubileuszowe z perspektyw kolejno: historyka, historyka sztuki i litera-
turoznawcy. analizowany jest zróżnicowany materiał, jak na przykład artykuły 
prasowe, pomniki i utwory dramatyczne. 

Jarosław cabaj dostrzegł, że uroczystości rocznicowe w roku 1912 przekro-
czyły granice zaboru austriackiego oraz że — wbrew sugestii Jerzego starnaw-
skiego — nie ograniczały się wyłącznie do środowiska katolickiego. Badacz do-
tarł do licznych artykułów z prasy codziennej, wydawanej na terytorium zaborów 
austriackiego i pruskiego. Natomiast w gazetach ukazujących się w królestwie 
Polskim znalazł jedynie zdawkowe informacje. Nie znaczy to jednak, zdaniem 
cabaja, że obchody nie interesowały ludności zaboru rosyjskiego. miały one 
wszak znacznie mniejszy zasięg niż w pozostałych dwóch zaborach — być może 
dlatego, że skarga kojarzył się zaborcom z „tryumfującym katolicyzmem” i okre-
sem „polskiej przewagi w stosunkach ze wschodnim sąsiadem”. Badacz dowodzi, 
iż skład komitetu rocznicowego miał charakter ponadzaborowy. Przekonuje też, 
że wspomniany jubileusz 1912 nie był pierwszą inicjatywą o charakterze ogólno-
narodowym. Na pewno poprzedziły ją obchody rocznicy grunwaldzkiej, jak też 
liczne zjazdy lekarskie. cabaj twierdzi, że podczas obrad podejmowano proble-
my ważkie dla całego narodu, jak choćby emigracja z powodów ekonomicznych 
(przykład stanowi artykuł leopolda caro). w ostatniej części studium Jarosław 
cabaj przedstawił formułowane w prasie opinie na temat zjazdu — aprobatywną 
Jerzego moszyńskiego („czas”) i krytyczne, podkreślające wyłącznie galicyjski 
charakter spotkania (warszawski „Prąd”). 

skargowskim rocznicom, właściwie obecności skargi w przestrzeni i dys-
kursie publicznym, począwszy od rocznicy 1912 roku a na jubileuszu roku 2012 
kończąc, poświęcił swój artykuł kazimierz ożóg. oś jego rozważań stanowiły 
prezentacje wizerunku skargi w sztukach plastycznych, takich jak obrazy (w tym 
portrety), pomniki, medale, tablice pamiątkowe, popiersia, znaczki pocztowe 
i memy; ponadto wykraczające poza ten krąg dzieła miłosierdzia oraz realiza-
cje parateatralne polegające na odegraniu przez aktorów roli skargi głoszącego 
kazania. wyjątkowo obfity był plon plastyczny rocznic z lat 1912 i 1936. okres 
późniejszy, zwłaszcza Prl, charakteryzuje się natomiast milczeniem wokół po-
staci kaznodziei królewskiego. swoisty renesans w obrazowaniu postaci kazno-
dziei królewskiego stanowią  inicjatywy plastyczne podjęte dopiero po 1989 roku 
— głównie te pomnikowe. Badacz przedstawił także przedsięwzięcia z ostatnie-
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go okresu oraz podjął próbę podsumowania obchodów czterechsetniej rocznicy 
śmierci skargi. stwierdził, że o ile rocznice z 1912 i 1936 roku miały charakter 
ogólnonarodowy, jednoczyły zróżnicowane środowiska, o tyle obecna rocznica 
cieszyła się zainteresowaniem jezuitów i naukowców, w szczególności literaturo-
znawców, zaś w mniejszym stopniu historyków.

ostatnia praca, autorstwa małgorzaty mieszek, dotyczy działalności trzech 
dramaturgów — władysława Bandurskiego, romana Borelowskiego i Jana Beł-
cikowskiego — którzy pisali utwory towarzyszące obchodom jubileuszu roku 
1912. dramaty te cechowała postawa apologetyczna oraz moralizatorski charak-
ter. wszystkie też spotkały się z druzgocącą krytyką. Badaczka stwierdziła, że 
owe utwory cechuje między innymi niefabularność i epizodyczność. Niektóre, 
nawiązujące wprost do tekstów skargi, dążyły wręcz, nieskutecznie zresztą, do 
odtworzenia stylu jezuity. mimo to badaczka stara się dostrzegać pozytywne stro-
ny omawianych dramatów — na przykład utworu Bandurskiego, wyróżniającego 
się „dobrym zmysłem obserwacji”, czy Bełcikowskiego, który „trafnie wplatał 
teksty źródłowe do dramatu”.

oprócz referatów konferencyjnych okolicznościowy numer „Foliów” zawiera 
również zapis dyskusji towarzyszącej obradom łódzkiego kongresu skargowskie-
go. chcieliśmy w ten sposób oddać atmosferę kongresu, utrwalić reakcje słuchaczy 
na głosy referentów, zachować repliki mówców, wreszcie — przybliżyć czytelniko-
wi ideowe kierunki wymiany zdań, do jakich dochodziło między referentami. 

z zamiaru powrotu do przeszłości, do korzeni, wynika sięgnięcie po auten-
tyczny, anonimowy portret skargi z XVii wieku, znajdujący się w Jezuickim 
domu Pisarzy w krakowie. odchodzimy zatem od apologetycznej wizji ucie-
leśniającej się i reprezentowanej przez bardzo atrakcyjny i nośny znaczeniowo 
wizerunek pędzla matejki na rzecz mniej efektownego i bardziej stonowanego 
portretu, zarazem też bliższego realiom wizerunku z epoki. takie spojrzenie na 
skargę i jego spuściznę patronuje całemu przedsięwzięciu. sfera pikturalna ma je 
podkreślać, odsyłając do prac badaczy — literaturoznawców i historyków, w tym 
i historyka sztuki.

kończąc, pragnę podziękować w pierwszej kolejności wszystkim, którzy 
zechcieli odpowiedzieć na zaproszenie do udziału w kongresie skargowskim, 
przybywając do Łodzi  jako prelegenci i goście. odsłonili oni często nowe drogi 
poszukiwań w skargowej spuściźnie lub też, podążając utartymi szlakami, ukazy-
wali w nowym świetle to, o czym już mówiono i pisano. można zatem stwierdzić, 
że bez trudu uczestników kongresu łódzkie spotkanie nie doszłoby do skutku.

dziękuję też gorąco szczecińskiemu współorganizatorowi łódzkiego kon-
gresu, dr annie kapuścińskiej, za współpracę na etapie przygotowania koncepcji 
przedsięwzięcia, jak też za próby pozyskania środków zewnętrznych na jego re-
alizację oraz za bogaty zestaw konferencyjnych upominków. 

dziękuję sekretarzom kongresu, pani Joannie woron i panu dawidowi 
szymczakowi — za starania mające na celu pozyskanie funduszów na organiza-



cję kongresu, promocję przedsięwzięcia w wersji tradycyjnej (wizyty w urzędach 
i placówkach kulturalnych, prowadzenie korespondencji) oraz w internecie, po-
nadto za bieżącą obsługę recepcji i sprzętu w sali obrad, wreszcie za przygotowa-
nie książki streszczeń.

dziękuję Urzędowi miasta Łodzi za wsparcie finansowe i materiałowe (map-
ki oraz materiały promujące miasto), które przyczyniły się do pokazania, że Łódź 
akademicka to nie tylko przemysły kreatywne, ale też poczciwa, stara humanisty-
ka — jednak nowoczesna i otwarta na nowe propozycje badawcze, choć zarazem 
nie wyrzekająca się chlubnych tradycji rodzimego literaturoznawstwa. 

Pani ewie maciejczyk dziękuję za sfilmowanie wystąpień konferencyjnych 
i umieszczenie ich w internecie na specjalnie utworzonym kanale youtube (Piotr 
skarga). Prelekcje często różnią się od tekstu przekazanego do druku. w sieci 
dostępne są też wystąpienia, które ostatecznie nie znalazły się w okolicznościo-
wym numerze „Folia litteraria Polonica”, jak na przykład bardzo ważny referat 
prof. Justyny dąbkowskiej-kujko, wystąpienia prof. marka skwary, ks. dr marka 
truszczyńskiego, dr andrzeja Borkowskiego i mgr agnieszki Pyczek. 

Michał Kuran
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