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Sługa Boży.

Pisano już wiele o P. Skardze, ja-
ko o  polityku, kaznodziei i  proroku, 
mężu stanu, publicyście i pisarzu. Jako 
o  pierwszym twórcy zakładów spo-
łecznych i  spółdzielczości, o  pionie-
rze kultury narodowej i  wychowaw-
cy. Podnoszono jego niezwykłe zasługi 
wobec Rzeczypospolitej, nieumniejszo-
ną przez wieki aktualność. Lecz może 
za mało pisano dotychczas o Skardze, 
jako o słudze Bożym. O jego życiu we-
wnętrznym, i stosunku, nie do spraw 
narodowych, lecz do najgłębszych wie-
czystych zagadnień.
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Kim był Piotr Skarga w swym włas-
nym, wewnętrznym życiu?

Pytanie na pozór dość trudne do 
rozwiązania. Piotr Skarga nie lubił zwie-
rzeń. Nie pisał memoriałów, nie udzie-
lał wywiadów, osobowość swoją odsu-
wał na daleki plan jako rzecz niegodną 
uwagi i zbędną. Nie przywiązywał do 
swojego j a większej uwagi i wagi niż do 
zrudziałej, zniszczonej sutanny służą-
cej mu za odzienie. W całej olbrzymiej 
spuściźnie literackiej Skargi znajdziemy 
najwyżej kilkanaście zdań odnoszących 
się do niego samego. Pomimo tej obo-
jętności, a może właśnie na skutek jej, 
indywidualność Skargi bucha z każde-
go jego słowa, każdego postępku. Zna-
my go lepiej, gruntowniej, niż gdyby pi-
sał o sobie całe tomy.
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– Czyż tak nie jest z każdym pisa-
rzem? – zapytacie. – O nie! Wprawdzie 
nieomal każdy pisząc spowiada po tro-
chu sam siebie. Są to jednak zazwy-
czaj tylko fragmenty, ułamki, starannie 
choć podświadomie przesiane i kokie-
teryjnie ułożone. Są to n i e z r e a l i z o-
w a n e  s ny  d u s z y  o  s o b i e  s a m e j. 
Są to zwierzenia o  tym, jakim czło-
wiek c h c i a ł b y  by ć,  gdyby mu star-
czyło woli.

Ileż razy wielki człowiek, myśliciel 
lub artysta, podaje potomności maskę 
przez siebie samego odlaną! Społeczeń-
stwo przyjmuje ją z zaufaniem, wiel-
bi zmarłego, w tym kształcie, aż prę-
dzej czy później, zjawia się wnikliwy 
zuchwały szperacz i   o d b r o n z ow i 
czczoną postać, Stwierdzi, że maska 
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nie przystawała ściśle do oblicza, że 
pozytyw haseł głoszonych, nie pokry-
wał się całkowicie z  negatywem ży-
cia, że zachodziły między nimi roz-
bieżności, że trafiały się w życiu danej 
wielkości momenty nie licujące zgoła 
z włożonym na nią nimbem. Mniejsza 
o to gdy chodzi o artystę i dzieło sztu-
ki. Gorzej, gdy znakomitość odbronzo-
wiona była czczoną dla wielkiej duszy 
albo charakteru.
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„Czarownik”.

Otóż w  sprawie Piotra Skargi nie 
było żadnej rozbieżności między tym 
co mówił i pisał, a tym co czynił, mię-
dzy jego działalnością, a życiem pry-
watnym. Żadne jego słowo nie wisiało 
w powietrzu, każde będąc osadzonym 
mocno w dniu codziennym. Dzień ten 
prosty i przejrzysty jak woda, nie zo-
stawia co do tego żadnych wątpliwo-
ści. Piotr Skarga już za życia przeszedł 
przez ręce upartych »odbronzowiaczy« 
usiłujących za wszelką cenę znaleźć 
skazę na monolicie jego charakteru. 
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Cóżby dali religijni i polityczni prze-
ciwnicy, by go móc poniżyć w oczach 
współczesnych! Jednakże nie zdo-
łali. Walka polityczna była wówczas 
uczciwszą, niż dzisiaj i nawet niena-
wiść jeśli stawiała zarzuty, poszuki-
wała dla nich jakiejś podstawy realnej, 
jakiegoś prawdopodobieństwa. Cóż za-
rzucali Skardze ludzie śmiertelnie go 
nienawidzący? Jakie oskarżenia wyna-
leźli bacznie podglądając jego życie?

Że jest »pyszny ze swej wiary«, tj. 
z przynależności do Kościoła katolickie-
go, że godzi mu się nazwa »psychotyran-
nos« – tyran dusz, a na koniec, że mu-
si być c z a r ow n i k i e m, gdyż dusze 
ludzkie, jak chce, słowami przyłudza...

Tyle zdołali mu zarzucić wrogowie. 
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Źródła czynu.

Gdy dołączymy do tego jeszcze 
przeliczne świadectwa obiektywne, nie 
podejrzane o  stronniczość, możemy 
przyjąć za pewnik, że Skarga w istocie 
swojej był takim właśnie człowiekiem 
jakim go nam przekazały historia, le-
genda i własne jego dzieła i że może-
my go rozpatrywać pod tym kątem wi-
dzenia, nie lękając się omyłek.

Jakiż to obraz? Jaki typ człowieka?
Niewątpliwie niesłychanie bogato 

obdarzony przez naturę. Starczyło by 


