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k a z i m i e r z  s .  o ż ó g

wileński wizerunek rektora skargi: 
źródła inspiracji i źródło inspiracji

a d n o ta C j a . tematem studium jest portret Piotra skargi, rektora akademii wi-
leńskiej, namalowany w końcu wieku Xvii, znajdujący się w zbiorach Litewskiego 
Muzeum narodowego. autor wskazuje na jego powiązanie z zachowanym do na-
szych czasów wizerunkiem stanisława warszewickiego i osadza go w artystycznym 
kontekście epoki, wykazując możliwe źródła inspiracji w zachowanych grafikach 
z Xvii wieku, m.in. z wyobrażeniami jezuickich teologów i pisarzy. omówiony 
zostaje również wpływ, jaki miał ten okazały portret na kolejne wieki i artystów 
(przede wszystkim wileńskich) podlegających jego wpływowi. 

s ł o wa k L u C z o w e : Piotr skarga; jezuici; portret; ikonografia.

Piotr skarga, jak było to widać dokładnie w czterechsetną rocznicę jego śmier-
ci, potrafi wciąż intrygować komentujących jego dzieło i postać. Co prawda, 
jego popularność z perspektywy stulecia dzielącego nas od szalonych w swo-
im przepychu obchodów roku 1912 obumarła i znacznie oklapła. nie jest 
już skarga Mesjaszem narodu, wieszczem i prorokiem widzącym więcej i da-
lej, niż ktokolwiek z jego pobratymców. Coraz częściej współcześni badacze 
przykładają do niego miarę naukowej neutralności, zwracając uwagę przede 
wszystkim na znaczenie jego dokonań literackich i widząc dwóch jezuitów: 
tego realnego kaznodzieję i pisarza, oddziałującego na swój czas oraz wizeru-
nek zakonnika panujący od połowy wieku XiX do okresu międzywojennego. 
skarga i jego zmieniający się obraz w narodowej świadomości jest znako-
mitym hasłem do badań nad kształtowaniem się świadomości narodowej i  
nowoczesnego patriotyzmu, zwłaszcza polskiego. za przyczyną komentarzy do 
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jego osoby i dzieł, powstałych w stuleciu romantyków i mesjanistów, nabrał on 
charakteru heroicznego i ponadludzkiego. zakonny habit zaczął okrywać postać 
przepojoną duchem proroczym, nadnaturalną w swojej przenikliwości, zarazem 
przekazującą posłanie nie z tego świata, stawiającą się w roli posła Boskiego1. 

Początki dopatrywania się w skardze kaznodziei obdarzonego proroczym 
darem datują się na koniec Xviii wieku i okoliczności związane bezpośrednio 
z niepokojami i wojnami schyłku rzeczpospolitej. istotny okres w którym je-
zuita ten został włączony do narodowego panteonu jako ten, który przewidział 
wszystkie klęski i wyznaczył program poprawy, konieczny dla wskrzeszenia 
państwa, to czas po klęsce powstania listopadowego. kluczową rolę odegrał 
w tym wypadku adam Mickiewicz, który w Wykładach Paryskich dał obraz 
takiego właśnie skargi, później jeszcze pogłębiany przez kolejnych komen-
tujących i piszących2. wszystkie te wizje wpłynęły na młodego jana Matejkę, 
który tworząc dwie dekady później i pokazując w 1864 roku Kazanie Skargi 
zachwycił publiczność. językiem malarskim wykreował wówczas postać, która 
od tej pory najczęściej kojarzy się z tą właśnie kompozycją. jej ekspresja i siła 
wynika w dużej mierze ze sposobu w jaki przed oczyma publiczności zaprezen-
towany został królewski kaznodzieja, stanowiący najmocniejszy punkt obrazu, 
szokujący swoją postawą i gestem, niezrozumiany i nie słuchany. skarga stał 
się podobny kluczowym dla tej wczesnej fazy twórczości Matejki postaciom  
stańczyka i rejtana. jego tragizm tkwi pomiędzy wewnętrznym smutkiem wi-
dzącego więcej błazna, a beznadziejnym gestem rozdzierającego szaty szlachcica. 

1 Por. Piotr skarga, „kazanie sejmowe viii”, 336–341, in: idem, Kazania Sejmowe, opracował 
stanisław kot, kraków: krakowska spółka wydawnicza, 1925, s. 186. 

2 adam Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs pierwszy, in: idem, Dzieła, t. 8, opracował 
julian Maślanka, tłumaczył Leon Płoszewski, warszawa: Czytelnik, 1997, s. 32–40, 539–554, 
567–582, 583–597; idem, Literatura słowiańska. Kurs drugi, in: idem, Dzieła, t. 9, opracował 
Maślanka, tłumaczył Płoszewski, warszawa: Czytelnik, 1997, s. 193–206. Po Mickiewiczu 
pozycję skargi jako narodowego proroka potwierdzają m.in. pisma witwickiego czy Bartos-
zewicza: stanisław witwicki, Wieczory pielgrzyma. Rozmaitości moralne, literackie i poli-
tyczne, t. i, Paryż: honore Chevalier, n. 3, 1844, s. 253–289; julian Bartoszewicz, Historja 
literatury polskiej potocznym sposobem opowiedziana, t. i, kraków: Gebethner i wolff, 1877, 
s. 258–268. warto zanotować, że mimo autorytetu Mickiewicza część badaczy pozostała 
obojętną na jego sposób patrzenia na skargę. Postawą taką cechował się m.in. kluczowy dla 
XiX wiecznej wiedzy o jezuicie dzieduszycki (pisząc m.in. o spostrzeżeniach Mickiewicza; 
„są to więc wszystko licencye poetyczne, które niepowinnyby były mieć miejsca w poważnych 
odczytach o literaturze słowiańskiej”). M. j. a. rychcicki, [Maurycy dzieduszycki,] Piotr 
Skarga i jego wiek, t. ii, kraków: zakład wydawnictwa dzieł katolickich, 1850, s. 264–265.
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il. 1. herman han, ołtarz  
z Buczka wielkiego, 1622, 
fragment z portretem  
Piotra skargi.  
[fot. archiwum Parafii trójcy 
Świętej w Buczku wielkim]

Pytanie: jak wyglądał skarga? jest zarazem trudne i łatwe. trudność wynika 
z faktu, że nie dysponujemy żadnym, historycznie potwierdzonym wizerun-
kiem do którego kaznodzieja by pozował, lub o którym mielibyśmy pewność, 
że powstał za jego życia. jednocześnie wiele portretów ma swoje wspólne źród-
ło, nieznane i zaginione i przechowuje mniej lub bardziej świadomie pewne 
cechy tożsame z tymi, które dały się zrekonstruować dzięki badaniom nad jego 
czaszką3. Cechy te zachował częściowo i Matejko, naznaczając jednocześnie 

3 zagadnieniu temu poświęcony był m.in. mój tekst „Prawdziwy wizerunek Piotra skargi” 
(in: Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 2012, r. XXXii, s. 295–307), w 
którym przybliżyłem te kwestie oraz fundamentalne dla tematu badania przeprowadzone 
niedługo po rocznicy roku 1912 przez juliana talko-hryncewicza, krakowskiego lekarza i 
antropologa. julian talko-hryncewicz, „Piotr skarga Pawęzki jako typ fizyczny”, Rozprawy 
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Polskiej Akademii Umiejętności, 1920, ser. iii, 
t. XiX, seria B, s. 485–508. 
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skargę rysem swojej własnej fizjonomii, co uzmysławia choćby szkic, stano-
wiący portretowe studium do Kazania Skargi4. 

do bycia wizerunkiem najstarszym pretenduje kilka ujęć malarskich i gra-
ficznych, datowanych najczęściej w przybliżeniu, wciąż oferujących badaczom 
więcej zagadek aniżeli punktów pewnych. w roku 1622 (lub tuż po tej dacie) 
powstał obraz „koronacja Marii” („alegoria kościoła”) autorstwa hermana 
hana, znajdujący się w Buczku wielkim niedaleko Piły. [il. 1] obok zastę-
pów świętych i błogosławionych, wielkich postaci świata polityki i kościoła, w 
jednym z dolnych szeregów postaci zapełniających boczne strefy tego płótna, 
znalazł się też, w swoim czarnym jezuickim habicie, nasz skarga5. najpewniej 
(choć pewności brak) o kilka lat wcześniej powstała grafika antwerpskiego szty-
charza, Carla de Mallery. [il. 2] wiele wskazuje, że grafik wykonał ją wkrótce 
po śmierci jezuity, a ponieważ nigdy w Polsce nie był, musiał zostać mu prze-
słany jakiś wzór, według którego zredagował swoje ciekawe ujęcie. zakonnik 
został w nim ukazany dwukrotnie: w ujęciu głównym w czasie modlitwy przed 
krucyfiksem w swojej celi, w tle zaś głosi kazanie przed królewskim dworem6. 

nie jesteśmy w stanie potwierdzić dziś daty powstania innych wizerun-
ków. rzekomo jeszcze za życia zakonnika został wykonany portret z krakow-
skiej siedziby arcybractwa Miłosierdzia7, [il. 3] wraz z późniejszymi kopiami 
znakomicie wpasowujący się w schematy ikonografii świętych zakonników 
tamtego czasu, jak widać to na przykładzie graficznych ujęć ignacego Loyoli i 
karola Boromeusza z początków Xvii wieku8. w tym też stuleciu (ale w której 

4 ołówek na papierze, 18,2 × 9 cm: Muzeum narodowe w krakowie (iX/753). juliusz sta-
rzyński, Jan Matejko, warszawa: arkady, 1973, il. 7; szymon kobyliński, Matejko maleńki 
olbrzym, warszawa: amber, 1997, s. 12–15.

5 janusz stanisław Pasierb, Malarz gdański Herman Han, warszawa: Pwn, 1974, s. 131–135; 
Marian Paździor, „nieznany obraz „koronacja nMP” z Xvii w., dzieło hermana hana”, 
Biuletyn Historii Sztuki, 1968, t. 30, nr 4, s. 463–481.

6 14,5 × 9 cm, w zbiorach Biblioteca nacional de españa, sign. er/121(51) [Pid 3119882]. 
jan sygański, Działalność Ks. Piotra Skargi T. J. na tle jego listów 1566–1610, kraków: waM, 
1912, s. 113; w. B., „karol de Mallery”, Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne, 1896, 
(rok viii), t. iii, nr 1 (27), k. 62–64.

7 stanisław windakiewicz, Piotr Skarga, kraków: krakowska spółka wydawnicza, 1925, 
s. 51; jan sygański, op. cit., s. 117; tadeusz dobrowolski, Polskie malarstwo portretowe. 
Ze studiów nad epoką sarmatyzmu, kraków: Polska akademia umiejętności, 1948, s. 53. 

8 kazimierz sebastian ożóg, Orzeł biały na tle mroków nocy. Ikonografia Piotra Skargi, 
kraków: waM, 2012, s. 40–44. 
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połowie?) powstały portretowe ujęcia skargi wiążące się z kolegiami zakon-
nymi. w części zachowały się one do naszych czasów: niezwykle interesujący 
portret „krakowski” [il. 4] i wizerunek ze zbiorów Muzeum narodowego w 
warszawie, z opisów i fotografii znamy portret z kolegium kaliskiego [il. 5] 
i uczynioną w wieku Xviii kopię starszego portretu z kolegium w Połocku9. 
wszystkie one z wyjątkową zgodnością przekazują część cech wyglądu Piotra 
skargi. obok nich w wieku tym powstało też zagadkowe dzieło (znów znane 

9 Portrety osobistości polskich znajdujące się w pokojach i w galerii pałacu w Wilanowie, 
redakcja stefan kozakiewicz, andrzej ryszkiewicz, krystyna sroczyńska, warszawa: Mu-
zeum narodowe, 1967, s. 192; jan sygański, op. cit., s. 117, tabl. i; stanisław Chodyński, 
Seminaryum Włocławskie. Szkic historyczny na podstawie akt i dokumentów miejscowych, 
włocławek: h. neuman, 1904, s. 291; józef smoliński, „Portret skargi w Lublinie”, Tygodnik 
Illustrowany, 1912, nr 39, s. 808.

il. 2. Carel de Mallery,  
grafika z wizerunkiem  
Piotra skargi, po 1612.  
[fot. archiwum autora]
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tylko z fotografii i opisów z początku wieku XX) pochodzące z kalisza. w 
obrazie tym obok postaci piszącego przy pulpicie skargi znalazło się przed-
stawienie wizji, jakiej doznał gdy objawił mu się zmarły przyjaciel, wieszcząc 
długie lata życia, na ukończenie wszystkich dzieł10. 

w końcu wieku Xvii do zespołu wizerunków wielkiego kaznodziei dołą-
czył portret najbardziej okazały w całym zespole ikonograficznym dotyczą-
cym jego postaci. jest to spory konterfekt ze zbiorów Litewskiego Muzeum 
narodowego, pochodzący z akademii wileńskiej. z kilku względów wyróżnia 
się w zbiorze podobizn Piotra skargi: najbardziej oczywistą jego cechą jest 
wielkość, nie mająca sobie równych, istotny jest również sposób, w jaki ujął 

10 stanisław windakiewicz, op. cit., s. 51; Duch Skargi w Polsce współczesnej. Księga pamiąt-
kowa obchodu czterechsetlecia urodzin księdza Piotra Skargi w Warszawie 1536–1612, 
redakcja jan Pawelski, warszawa: wydawnictwo księży jezuitów, 1937, il. s. 149.

il. 3. Portret skargi 
(być może sprzed 

1612 roku?) z arcy-
bractwa Miłosierdzia 

w krakowie.  
[fot. archiwum  

arcybractwa]
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go anonimowy malarz tworzący swoje dzieło w mniej więcej osiem dekad po 
śmierci jezuity. jest to bowiem jedyny tak okazały wizerunek rektora wileń-
skiej akademii11. [il. 6]

obraz został po raz pierwszy opisany w połowie wieku XiX przez Mauryce-
go dzieduszyckiego, który co prawda błędnie przyjął, że zostało ono wykonane 
jeszcze za życia modela, pisząc na jego temat stosunkowo niewiele: 

[…] należy wspomnieć o dwu oryginalnych (jak twierdzą) jego [skargi] portretach 

z których […] drugi był, jak donosi józef Bogusławski w życiach sławnych Polaków 

w roku 1788, w uniwersytecie wileńskim, z którego zdjęta kopia wisiała znów w 

tymże mieście w galeryi sławnych Polaków (?) pod nem 17.12 

11 olej na płótnie, 169 × 113 cm, Lietuvos nacionalinis muziejus, nr inw. t 412. niniejszy tekst 
jest opracowaniem szczegółowym wynikającym z moich badań nad ikonografią Piotra skargi 
sj i w swoich fragmentach wnikliwemu czytelnikowi może nasunąć skojarzenia z niektórymi 
akapitami rozdziałów ii, iv i vi wskazanej już wyżej książki Orzeł biały na tle mroków nocy…

12 Por. Maurycy dzieduszycki, op. cit., s. 575. do kwestii „zdjętej kopii” powrócę w dalszej 
części tekstu. 

il. 4. Portret skargi z Xvii wieku,  
z kręgu kolegiów jezuickich, obecnie  

w posiadaniu jezuickiego domu Pisarzy 
w krakowie. [fot. kazimierz s. ożóg]

il. 5. zaginiony portret skargi z Xvii wieku 
pochodzący z kolegium kaliskiego.  

[fot. archiwum Prowincji Polski  
Południowej tj w krakowie]
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il. 6. Portret Piotra skargi jako rektora akademii  
wileńskiej, kon. Xvii w. [fot. Lietuvos nacionalinis muziejus]
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Co ciekawe, wzmianka dzieduszyckiego jest samotna: później nie wyli-
cza tego arcyważnego portretu ani sygański (któremu z kolei zawdzięcza-
my znakomity katalog rycin dedykowanych temu jezuicie), ani też schröder 
(usiłujący zebrać w całość informacje dostarczone przez sygańskiego oraz 
nowsze, związane ze sztuką bliższą początkowi XX wieku), ani w końcu win-
dakiewicz13. Portret ten wzmiankuje inwentarz lustracyjny sporządzony po 
kasacie jezuitów, wskazując jego ówczesne miejsce przechowywania, którym 
był jeden z pokojów rektora kolegium. w nim właśnie znajdował się ten wize-
runek, wraz z czterema innymi portretami: jednym z nich był opisany nieco 
niżej konterfekt stanisława warszewickiego oraz trzy podobizny jezuickich 
generałów14. 

Płótno to, jak już zostało to zapisane wyżej, ukazuje naszego bohatera 
jako rektora akademii. skarga siedzi przy stole, zwrócony w lewo, odwraca 
się lekko w stronę widza. stół, z fatalnie opracowaną perspektywą, w gruncie 
rzeczy bardziej przypominający nieokreślony prostopadłościan na niskim co-
kole, nakryty jest zielonym suknem. krzesło, na którym spoczywa zakonnik 
obite jest skórą, sposób w jaki ułożone są nogi postaci jest jednak niejasny – 
wszystkie te dobrze widoczne niekonsekwencje w dolnej części płótna mogą 
wynikać z przemalowań, w efekcie których najprawdopodobniej też dokonano 
zmiany redakcji napisu i przeniesienia go na lewą część kompozycji, w efekcie 
którego tekst mówiący o dokonaniach skargi znalazł się na tle jednej z płasz-
czyzn pulpitu. w dolnym, prawym rogu widoczny jest taboret, na którym 
leży rektorska peleryna, na niej położna jest otwarta księga, na której z kolei 
znalazły się elementy świadczące o funkcji przedstawionej postaci: czerwony 
biret ze złotą lamówką, srebrne berło z niewielką figurką jeźdźca i pierścień 
z niebieskim kamieniem. Pierwszy rektor akademii pisze gęsim piórem w 
opartym o zastawiony książkami stół woluminie. napis w dolnym lewym rogu 
głosi pochwałę wileńskich przedsięwzięć jezuitów, jak i ogólną charakterysty-
kę tej konkretnej postaci: 

13 Por. artur schroeder, Śladem błękitnym, Lwów: h. altenberg, 1921, s. 24–35; jan sygański, 
op. cit., s. 110–120, 135–136; stanisław windakiewicz, op. cit., s. 51–52. 

14 inwentarz lustracyjny sporządzony po kasacie towarzystwa jezusowego w r. 1773–74 (Li-
tewskie Państwowe archiwum historyczne, f. 525, op. 8, nr 1028), fol. 103r. niech podzię-
kowania za bezcenną pomoc i ustalenia w tej kwestii zechce przyjąć pan Liudas jovaiša. 
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r. P. Petrus skarga / soc: iesu, 3tius Col-/legii vilnensis, 1mus / neo institutae 

aca-/demiae et univer-/sitatis rector a. d. / 1580. vir generis / clarit[a]te, vi-

tae santi-/monia, ap[osto]lico zelo[,] / doctrinae praestantia, / editisque variis 

doctri-/nae zeli et sanctita-/tis suae monumentis / Clarissimus obiit Craco-/viae 

1612. 27. sept.

w tle kompozycji znalazło się miejsce na regał z szesnastoma tomami, 
które obok znaczeń odnotowanych poprzez rektorskie insygnia kładą akcent 
na dzieło pisarskie skargi. dzięki nim wizerunek ten, co paradoksalnie sta-
nowi rzadki rys w jego ikonografii (!), nabiera charakteru pochwały człowieka 
nauki, myśliciela i pisarza. kwestia ta stanie się kluczowa przy próbie osadze-
nia tego przedstawienia w kontekście portretów uczonych tej epoki, wśród 
których z dużą łatwością można znaleźć podobizny jezuitów, których dzieło 
bliskie było dokonaniom królewskiego kaznodziei. 

istotne są fakty zaznaczone powyżej, odnoszące się do niedociągnięć formal-
nych. uwagę zwraca skrzywiona perspektywa, uwidaczniająca się w strukturze 
pulpitu, przy którym siedzi i pracuje skarga (wykluczające się ukosy bocznych 
krawędzi) jak i w sposobie oparcia na jego blacie księgi, w której czyni notatki 
zakonnik. Po wtóre sposób, w jaki zasiadł on na krześle, co wiąże się również z 
nielogicznym udrapowaniem dolnej części habitu, również nie jest prawidło-
wy. uwagę zwraca też sama twarz modela, mocno asymetryczna i niezgodna 
z anatomią (lewe oko i brew). Część tych niekonsekwencji wiąże się z praw-
dopodobnym przemalowaniem dzieła, jako że bliźniaczym do tego portretem 
jest [il. 7] wizerunek stanisława warszewickiego15, różniący się nieco swymi 
proporcjami i, co od razu zwraca uwagę, umiejscowieniem tekstu (na dolnym 
pasie), dodatkowo przybierającym zupełnie inną formę i stopień rozbudowania:

r. P. stanislaus warszawicki societ. jesu Primus Collegij vilnien[sis] rector, in 

quo iuventuti Lituanae literis ac pietate excolendae, publicas ipsis s. stanislai ferijs 

scholas aperuit. / huic ante susceptum societatis institutum, regiae Cancellariae 

regenti ac ecclesiae Gnesnensis scholastico, cum plurima et senatorium genus, 

et maximarum capax digni-/tatum ingenium offerrent, rex insuper episcopatum 

deferret, omnia religiosae humilitati et abiectioni post habuit. societatem a[nn]o  

15 olej na płótnie, 170 × 114 cm, Lietuvos nacionalinis muziejus, nr inw. t 411. 
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Christi 1567. aetatis suae prope / 40. romae ingressus primitius in societate fe-

ruoris retinentissimus, apostolici zeli exemplar omnibus quoad vixit, extitit. in 

domo Professa romana degens, obitum Beati stani-/slai kostka caelitus didicit. 

religiosae eius perfectioni iunctam doctrinam testatur, ab eo editus, typi vulga-

tus, Dux peccatorum. et X. libri Historiae Aethiopiae Cracoviae denique / tempore 

pestiferi aeris immortuus, die 3. octobr[is] anno salutis 1591, aetatis suae 64. 

religionis 24. Professionis, 4. votorum, 17. 

il. 7. Portret stani-
sława warszewickie-
go z 1693 roku  
[fot. Lietuvos nacio-
nalinis muziejus]
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Portret przeszedł konserwację w roku 1958, gdy wrócił z Moskwy do zbio-
rów litewskich, część napisu była wówczas zatarta, stąd możliwe błędy w do-
konanej rekonstrukcji16. na wizerunku warszewickiego, w lewym dolnym 
rogu znalazła się data [sw: 1693]. o ile dzieło to nie imponuje kształtem  
ukazanej sylwetki i tak znaczącymi atrybutami władzy, o tyle przechowany 
na nim zespół szczegółów jest znaczący. uwagę zwracają różnorodnie potrak-
towane grzbiety ksiąg na regałach, ale przede wszystkim przedmioty znaj-
dujące się na stole oraz na podłodze, wokół postaci siedzącego zakonnika. 
jezuita zajęty jest pisaniem – inaczej niż skarga zapełnia drobnym pismem  
pojedynczą kartkę (listu?). ułożone na niewielkiej widocznej powierzchni 
stołu przedmioty wiążą się z tym zajęciem (kałamarz, zapieczętowany list, 
szkatułka), mają też znaczenie symboliczne (klepsydra, krucyfiks). obok 
krzesła, na ziemi, widoczna jest infuła, dwa trudne do identyfikacji podłużne 
przedmioty, oraz jego rodowy herb kuszaba. 

jeden i drugi wizerunek nietrudno jest osadzić w tradycji sięgającej ikonogra-
fii ewangelistów, ojców kościoła czy – bliżej czasu powstania dzieł – wiążącej się 
z przedstawieniami myślicieli czasu odrodzenia, choćby erazma z rotterdamu. 
schemat pobożnego pisarza, tworzącego w natchnieniu Bożym wiąże się zarów-
no ze św. heronimem, zapisującym w swej pracowni łacińskie tłumaczenie Pisma 
Świętego, jak i z królewskim kaznodzieją z przełomu wieku Xvi i Xvii, zapisują-
cym kolejny ze swoich rozlicznych tomów. kompozycja ta była wielokrotnie wy-
korzystywana do prezentacji myślicieli współczesnych skardze, lub wizerunków 
stworzonych przed powstaniem analizowanej kompozycji. nietrudno znaleźć 
potencjalne źródła inspiracji w samym kręgu jezuickim i grafikach mających 
zapisać oblicza myślicieli i pisarzy wywodzących się z tego właśnie zakonu.

Mniej więcej pół wieku wcześniej powstało graficzne ujęcie portretu Leo-
narda Lessiusa, flamandzkiego jezuity i profesora teologii na uniwersytecie 
lowańskim, wykonanego przez rubensa. Miedzioryt na podstawie jego obrazu 

16 od końca wieku XiX portrety skargi i warszewickiego znajdowały się w Moskwie, skąd 
wróciły dopiero w 1956 roku. za te informacje, oraz sprawdzenie i uzupełnienie przepisanej 
z obrazu inskrypcji dziękuję pani Lijanie Birškytė-klimienė z LnM. Portret był eksponowany 
na wystawie „400 lat litewskiej prowincji jezuitów” (21 v–30 Xi 2008, Lietuvos nacionalinis 
muziejus). do tej pory portret nie doczekał się bliższych badań i analiz. zabrakło ich także 
w wydaniu artykułów po konferencji poświęconej dziedzictwu jezuickiemu, zorganizowa-
nej w 2008 r. Por. Jėzuitai Lietuvoje (1608–2008): gyvenimas, veikla, paveldas, sudarytoja 
neringa Markauskaitė, vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012.
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wykonał Cornelius Galle ii pomiędzy 1623 a 1650 rokiem17. [il. 8] zastosowa-
na w nim perspektywa jest bardzo bliska kadrowaniu, które widoczne jest w 
portrecie warszewickiego. dodatkowo zbliża się do niego przez zastosowanie 
pasa z legendą, zasłaniająca dolną część nóg. różnicą w stosunku do wizerun-
ków wileńskich jezuitów jest z pewnością znajdujące się w ujęciu Gallego okno 
rozświetlające wnętrze. niezwykle zbieżną z interesującym nas dziełem jest 
również kompozycja wykonana przez schelte adamszoona Bolswerta, także 
z wizerunkiem lowańskiego profesora18. [il. 9]

w niej to właśnie widoczna jest cała, siedząca przy stole sylwetka teologa. 
zupełnie tak samo, jak w opisywanym portrecie skargi, Lessius siedzi przy stole, 
na którym znalazła się otwarta księga (ułożona tutaj na niewysokim pulpicie). 
w palcach prawej dłoni delikatnie ujmuje pióro. Bardzo precyzyjnie zostały od-
dane w swojej strukturze, ażurach i ornamentach meble – fotel i masywny stół. 
regał z pokaźnymi woluminami jest tu nieco przesłonięty przez udrapowaną 
kotarę. zawartość tego ostatniego mebla jest znacząca i dobitnie podkreśla prob-
lem uporczywego pomijania w wizerunkach skargi jego dorobku pisarskiego19. 
w redakcji wileńskiego portretu skarga został określony wyłącznie przez szaty 
i insygnia władzy rektorskiej. Podobizna Lessiusa autorstwa Bolswerta definiuje 
bardzo konkretnie dzieło teologa, poprzez zapisanie na książkach (zarówno 
rozłożonych na stole, jak i stojących na półkach) tytułów jego dzieł (wśród 
których bez trudu znajdziemy takie jak m.in.: „theologia”, „de iustitia et iure”, 
„de Gratia”, „de summo Bono”, „de Moribus divinis”). Całości dopełnia emble-
matyczne przedstawienie sprawiedliwości w kartuszu w prawym górnym rogu 
kompozycji oraz elementy podkreślające jednoznacznie pobożność teologa,  

17 Miedzioryt 29,4 × 18,6 cm: rijksmuseum (rP-P-1905-168); wien, Österreichische 
nationalbibliothek, Bildarchiv und Grafiksammlung (zasoby digitaler Portraitindex: 
Port_00108668_01; dalej jako wÖn); British Museum (1891,0414.997). 

18 Miedzioryt, 40 × 26,8 cm: British Museum (1870,1008.2773); wÖn (Port_00108669_01). 
Por. też: alfred hamy, Galerie Illustrée de la Compagnie de Jesus. Album de 400 portraits, 
vol. v, Paris: Chez L’auteur, 1893, il. 5. 

19 w praktyce, aż do ii poł. XiX wieku nie zostało wykonane dzieło, które w swojej strukturze 
podkreślałoby dzieło jego pióra. w schemat ten wpisuje się klasycyzujący posąg tomasza 
oskara sosnowskiego, przekazany przez tego tworzącego w rzymie rzeźbiarza krakowowi 
i ustawiony pierwotnie w katedrze na wawelu, następnie w kościele św. Piotra i Pawła. 
Lechosław Lameński, Tomasz Oskar Sosnowski 1810–1886. Rzeźbiarz polski w Rzymie, 
Lublin: redakcja wydawnictw kuL, 1997, s. 225 i n; jarosław rejowicz, Grób Skargi, 
kraków: Przegląd Powszechny, 1912, s. 14 i n. 
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il. 8. Portret Leonarda Lessiusa wykonany przez Corneliusa Galle ii, ok. 1626  
[© trustees of the British Museum]
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il. 9. Portret Leonarda Lessiusa wykonany przez schelte adamszoona Bolswerta, ok. 1623 
[© trustees of the British Museum]
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których zabrakło zupełnie w wizerunku wileńskim: krucyfiks na stole (obecny 
przecież w portrecie warszewickiego), przed patrzącym na nas Lessiusem, jak 
i różaniec pod jego lewą dłonią, zwieszony na podłokietniku fotela. 

schemat zastosowany w obu grafikach, wskazanych powyżej, bez większe-
go trudu można znaleźć w innych współczesnych wizerunkach. jest on obecny 
choćby w portretach jezuickiego kardynała, roberta Bellarmina. szczegól-
nie interesujące jest tu znów ujęcie wykonane przez Bolswerta (za portretem  
rubensa), powstałe przed połową wieku Xvii20. [il. 10] jest ono zbieżne z 
wcześniej omówionym portretem, różni się jednak detalami, związanymi w 
tym wypadku z podkreśleniem godności kardynalskiej portretowanej oso-
by, jak również ujęciem zakrytego grubą materią stołu. dodatkowo, pojawia 
się sfera transcendentna, poprzez rozjaśniającą oblicze kardynała poświatę  
spływającą z obłoków obecnych w lewym górnym narożniku. inne wizerunki 
Bellarmina, w typie ukazującym piszącą postać to miedzioryty: Crispina de 
Passe (z i tercji Xvii w.)21 oraz francesco villameny z 1604 roku22. [il. 11] 
Pierwszy reprezentuje nieco inny typ przedstawienia, w którym widoczna jest 
treść książki, nad którą kardynał trzyma gęsie pióro. dodatkowo, pojawia się 
krucyfiks, w który zdaje się patrzeć postać. Podobne są jednak woluminy stoją-
ce (jak i leżące) na regale w tle. Grafika wtóra jest najstarszą, wykonaną jeszcze 
za życia Bellarmina i notuje jego sylwetkę jako piszącego, korzystającego z 
trzech rozłożonych na pierwszym planie książek. za oknem roztacza się pa-
norama z kościołem il Gesù, na ścianie wisi portret św. ignacego. Podobnie jak 
w portrecie wileńskim oraz w ujęciach Lessiusa, charakterystyczne jest wbite 
w obserwatora spojrzenie osoby oderwanej od pracy, wciąż o niej myślącej. 

w kręgu analizowanych powyżej konterfektów jezuickich znajdziemy 
również inne, wyprzedzające ujęcie wileńskie. takim będzie dość prosty 

20 Miedzioryt, 38,2 × 26,1 cm: British Museum (1891,0414.991); wÖn (Port_00004011_01). 
21 Miedzioryt, 16 × 9,5 cm: Münster, Landesmuseum für kunst und kulturgeschichte, Porträt-

archiv diepenbroick (zasoby digitaler Portraitindex: C-509413 Pad). 
22 Miedzioryt, 32,9 × 21,6 cm: British Museum (1876,0708.116); por. ursula könig-nordhoff, 

Ignatius von Loyola. Studien zur Entwicklung einer neuen Heiligen-Ikonographie im Rah-
men einer Kanonisationkampagne um 1600, Berlin, 1982, il. 150. kopie tego miedziorytu 
wykonali: około 1605 roku jean Leclerc (18,7 × 12,3 cm: MLwL (C-509415 Pad) oraz 
około połowy Xvii wieku wolfgang kilian; 8,5 × 5,1 cm: nürnberg, Germanisches national-
museum, Graphische sammlung (zasoby digitaler Portraitindex: MP 1890, kapsel-nr. 31). 
zob. też: alfred hamy, op. cit., vol. i, il. 34. 
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il. 10. Portret roberta Bellarmina wykonany przez schelte adamszoona Bolswerta,  
i poł. Xvii w. [© trustees of the British Museum]
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il. 11. Portret roberta Bellarmina wykonany przez francesco villamenę, 1604.  
[© trustees of the British Museum]
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wizerunek denisa Pétau, francuskiego teologa, na grafice powstałej przed 
1650 rokiem23. Portretowany wskazuje w nim na słowa z karty otwartej księgi. 
kompozycja została w tym przypadku rozświetlona i ożywiona fragmentem 
odległego pejzażu w tle. Germain audran wykonał w roku 1663 wizerunek 
théophila raynaud, francuskiego teologa i filozofa24. Co prawda i on nie jest 
zajęty pisaniem, opiera go jedynie dolną krawędzią na swoich kolanach, tuż 
przy krawędzi stołu, jednak regał z tomami, wraz z kotarą kojarzy się z anali-
zowanym przedstawieniem, a przede wszystkim (choćby przez nakrytą bire-
tem głowę) z portretem warszewickiego. 

nie jest, jak widać, problemem osadzenie wileńskiego konterfektu w kon-
tekście tradycji takiego właśnie ukazywania postaci będących mistrzami pió-
ra. Bez większego trudu daje się ją wychwycić również w środowisku jezuitów.  
Pominąwszy aspekt rektorskich insygniów i szat, uwagę zwraca z pewnością 
swoista „skromność” tego portretu, rozumiana choćby w kontekście braku ja-
kichkolwiek odniesień do osobistej dewocji oraz rzeczywistości pozaziemskiej, 
gdzieniegdzie spotykanych. o ile można ją wyjaśnić brakiem konotacji „ołtarzo-
wych” postaci skargi, mniej zrozumiały jest brak spersonalizowania jego dorobku 
przedstawionego w sposób dość symboliczny i mało konkretny w tym okazałym 
dziele. sprawę gmatwa fakt bardzo prawdopodobnych przeróbek i poprawek do-
konanych na materii malarskiej. wydaje się, że można przyjąć, że obecny napis 
umieszczony na wileńskim portrecie skargi, znacznie różniący się swą formą i 
ujętymi wątkami biograficznymi od trzykrotnie dłuższego opisu na wizerunku 
warszewickiego, jest późniejszy niż czas namalowania portretu. Co ciekawe, tekst 
ten składa się z konkretów związanych z akademią oraz ogólników sławiących 
wielkość postaci. Pomija jednocześnie kwestię obecną na wcześniejszych i póź-
niejszych wizerunkach skargi: posługi kaznodziejskiej na dworze królewskim. 

w dziejach ikonografii naszego jezuity wileński portret nie będzie z pew-
nością tym, który wywarł największy wpływ na twórców kolejnych stuleci (tu 
pierwszeństwo należy się bez wątpienia portretowi znajdującemu się dziś w 
zbiorach arcybractwa Miłosierdzia w krakowie), ale nie da się pominąć jego od-
działywania, szczególnie widocznego w kręgu lokalnym. niedługo po jego na-

23 akwaforta, 15 × 8,7 cm: wolfenbuttel, herzog august Bibliothek (zasoby digitaler Portrai-
tindex: a 16174; dalej jako whaB). 

24 Miedzioryt, 27 × 19 cm: whaB (a 17287). Por. też: alfred hamy, op. cit., vol. vii, il. 1. 
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malowaniu, światło dzienne ujrzała jedna z najciekawszych grafik portretowych 
ze skargą, będąca dziełem franciszka Balcewicza25, przygotowanym na potrze-
by edycji Żywotów świętych, która ukazała się w 1747 roku w wilnie26.[il. 12] 

25 Miedzioryt, 13,5 × 9,4 cm; jan sygański, op. cit., s. 114, tabl. v; Spis rycin przedstawiających 
portrety przeważnie polskich osobistości w zbiorze Emeryka Hrabiego Hutten – Czapskiego 
w Krakowie, kraków: Czas, 1901, s. 278 [nr 1758]; ignacy Polkowski, Żywot X. Piotra Skargi 
Tow. Jez., kraków: Czas, 1884, il. s. 13; teofil Bzowski, Skargowskie pokłosie. Na 400-letnią 
rocznicę Ks. Piotra Skargi Tow. Jez. 1536–1612–1936, Chyrów: wydawnictwo Chyrowskiego 
koła towarzystwa im. Piotra skargi, 1936, il. s. 17; Ku Czci i Pamięci X. Piotra Skargi-Pawęs-
kiego w 300-tną rocznicę Jego zgonu Jednodniówka wydana staraniem Komitetu Obchodowego 
w Chicago pod redakcyą Karola Wachtla, Chicago iLL, dnia 29-go września 1912, il. s. 16. 
na temat twórczości Balcewicza, czytaj więcej: ewa łomnicka-żakowska, Grafika polska 
XVIII wieku. Rytownicy polscy i w Polsce działający, warszawa: diG, 2008, s. 27–31. 

26 Piotr skarga, Żywotów świętych pierwsza część Starego y nowego zakonu, na każdy dzień 
przez cały rok wybranych z poważnych pisarzów y Doktorów kościelnych…, wilno: drukarnia 

il. 12. wizerunek skargi 
wykonany przez fran-

ciszka Balcewicza na 
potrzeby wileńskiego 

wydania „żywotów 
świętych…” z 1747 roku 
[fot. archiwum Prowin-

cji Polski Południowej 
tj w krakowie]
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o ile portret będący głównym przedmiotem zainteresowania niniejszego stu-
dium stanowił w pierwotnym zespole element większej całości, współistniejąc 
z wizerunkami zakonnych generałów, tutaj również natrafiamy na niezwykłą 
zgodność ze standardami zakonnymi. Balcewicz dopasował bowiem malarską 
redakcję do wersji bazującej na popularnych w tym czasie seriach graficznych 
z portretami najwyższych przełożonych zgromadzenia jezuitów27, stąd w jego 
wersji mamy do czynienia z nieskomplikowanym popiersiem, zamkniętym 
owalną ramą z majuskułowym tekstem. 

tutaj również, w owalu na prostokątnej ramie znalazło się popiersie zwróco-
nego w prawo skargi. Balcewicz nie zdecydował się na złagodzenie nieco przery-
sowanych rysów twarzy pierwowzoru, można uznać, że nawet je pogłębił, choć 
oczywiście wpływ na nasz odbiór ma zastosowana przez niego technika i maniera 
graficzna, mocno rysunkowa i ekspresyjna. niewielkie i zaciśnięte usta kontrastują 
z dużymi oczami modela, które w swej hipnotyzującej mocy nie łagodzą niestety 
odczuć związanych z uniesionymi łukami brwiowymi i dużym nosem. towarzy-
szące wizerunkowi napisy są odmienne w stosunku do oryginału, być może z uwagi 
na potencjalny zasięg książki, wykraczający poza środowisko lokalne. akcentują 
w związku z tym bardziej ogólne cechy skargi jako królewskiego kaznodziei, dają 
informację o dacie śmierci oraz pochówku, notują też nazwisko grafika28. 

trudna jest, w obecnym stanie badań, dokładna datacja obrazu znajdu-
jącego się dziś w zbiorach warszawskiego Muzeum narodowego (a ekspono-
wanego w Muzeum historycznym miasta warszawy)29. zamknięty w owalu 
portret powtarza schemat z wizerunku wileńskiego, jednak bezpośrednim 
pierwowzorem stała się w jego przypadku wspomniana przed momentem 

j. k. M. akademicka societatis jesu, 1747; z oryginalną odbitką miałem okazję zapoznać 
się w egzemplarzu ze zbiorów Biblioteki jagiellońskiej (58888 iii), mocno zniszczonego 
na pierwszych, z czego m.in. wynika brak możliwości odczytania części sygnatury. 

27 repr. m.in. in: Ludwik Piechnik, Powstanie i rozwój jezuickiej ratio studiorum (1548–1599), 
kraków: waM / wyższa szkoła filozoficzno-Pedagogiczna „ignatianum”, 2003, il. 1–5. 

28 w owalu napis: r. P. Petrus skarGa soc: jesu stePhani aC siGisMundi iii. reGuM 
PoL. 30. an. ConCionator, aPostoLiCus vir. Poniżej portretu: obiit Cracoviae 
a[nn]o 1612. sept: 27. aetatis a[nn]o. 76. / sepultus ibidem in ecclesia ss. apostol: Petri 
et Pauli. Przy dolnej krawędzi sygnatura: [wyraz nieczytelny] franc: Balcewicz sculp: vilnae. 
napisy te błędnie przepisane w: konstanty otwinowski, Dzieła X. Piotra Skargi T. J. Spis 
bibliograficzny, kraków: akademia umiejętności, 1916, s. 82. 

29 olej na płótnie, 87 × 72 cm: Muzeum historyczne m. st. warszawy (285/d), depozyt z 
Muzeum narodowego w warszawie (MP 4913). 
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redakcja Balcewicza, tutaj odbita lustrzanie. ten, wykonany zapewne nie-
długo po połowie Xviii wieku konterfekt, pochodzi z wileńskiej akademii, 
zaś w połowie XiX wieku został nabyty do warszawskiej kolekcji konstante-
go Świdzińskiego30. na bezpośrednią łączność ze sztychem z Żywotów Świę-
tych z roku 1747, oprócz kompozycji ogólnej i ujęcia samej twarzy, wskazują 
napisy – powtórzone z niewielkimi tylko różnicami31. Prawdopodobnie i to 
dzieło wzmiankował wspomniany wyżej inwentarz pokasacyjny, choć brak 
pewności, w którym miejscu. oprócz portretu całopostaciowego, będącego 
pierwowzorem, wymienione w nim zostają jeszcze dwa inne portrety skargi 
(jeden znajdował się w sali akademickiej, drugi zaś w refektarzu)32. 

niewykluczone, że drugim wskazanym w inwentarzu portretem jest wi-
zerunek wchodzący dziś w skład zbiorów Muzeum sztuki Litwy33. [il. 13] 
niewykluczone, że to o nim pisał dzieduszycki, notując kopię „zdjętą” z ory-
ginalnego portretu „rektorskiego”34. Mimo muzealnej datacji na rok 1871, 
dzieło to jest z pewnością wcześniejsze. obraz zachowuje zasadniczo układ 
pierwowzoru, choć anonimowy malarz częściowo wykadrował to ujęcie, zmie-
nił tło rezygnując z regału z książkami oraz plany bliższe (kładąc biret na 
książkach) oraz wreszcie samo oblicze skargi, odmładzając je m.in. prostym 
zabiegiem rezygnacji z zarostu. tekst przejęty został z obecnej wersji portretu 
„rektorskiego”, choć tu umieszczony został w dolnym pasie płótna35.

30 konstanty ajewski, Zbiory artystyczne Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich w War-
szawie. Losy, ludzie, znaczenie, warszawa: neriton, 2004, s. 138, 207, 440, il. nr 208 
(s. 528). Przy okazji opisywanych przez niego zbiorów wzmiankuje również niezidentyfiko-
wane popiersie skargi, przekazane przez wincentego krasińskiego do muzeum towarzystwa 
warszawskiego Przyjaciół nauk. Ibid., s. 89. 

31 napis na owalnej ramie przedstawienia portretowego: r. P. Petrus skarGa soc: iesv 
stePhani aC siGisMundi iii. reGuM PoL: Per 30. an. ConCionator aPosto-
LiCus vir. na wstędze poniżej: oBijt CraCoviae an. 1612 sePt. 27. aetatis an[n]o 
76 sepultus ibidem in ecclesia apost. Petri et Pauli. 

32 niewykluczone, że jeden z nich należał do wspomnianego wcześniej zespołu portretów 
skargi pochodzących z wieku Xvii, częściowo ocalałego do naszych czasów, powiązanych z 
kolegiami, prezentującymi w bardzo skromny sposób jego popiersie z ujęciu 3/4. kazimierz 
s. ożóg, Prawdziwy wizerunek Piotra Skargi… 

33 olej na płótnie, 12 × 81 cm: Lietuvos dailės muziejus (t-6194). rekord obiektu: http://
www.epaveldas.lt/vbspi/bidetails.do?birecordid=19952 (tam też łącza do powiększenia 
oraz bardziej szczegółowych informacji). 

34 Maurycy dzieduszycki, op. cit., s. 575.
35 r. P. Petrus skarGa s. j. tertius Collegii vil/nensis, Primus neo=institutæ aCadeMiæ 

et / universitatis reCtor. anno 1580.
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opisywany wizerunek oddziaływał jak widać na bezpośrednie otocze-
nie, już w kilka dekad po swoim powstaniu, ale i w kolejnych stuleciach 
odnajdziemy bez trudu jego ślady związane z kolejnymi kopiami i cytatami. 
Portretowym wycinkiem, kopiującym jedynie oblicze jezuity jest niewielki 
olejny obraz autorstwa Marcina januszkiewicza (w innym zapisie znanego 
jako januszewicza) namalowany w latach dwudziestych lub trzydziestych 
XiX wieku36. kameralny rozmiar, w którym tworzący w wilnie malarz po-
wtórzył niewielki fragment pierwotnej kompozycji, znakomicie współbrzmi 
z manierą, cechującą się w porównaniu z pierwowzorem znacznie większą 
delikatnością, dzięki której znacznemu złagodzeniu uległy pierwotne, dość 

36 olej na płótnie, 29 × 22 cm: Muzeum okręgowe w rzeszowie (Mra 1741). 

il. 13. kopia portretu  
z akademii wileńskiej,  
i poł. XiX w. (?)  
[fot. Lietuvos dailės 
muziejus]



65k a z i M i e r z s. ożó G. wileński wizerunek rektora skargi: źródła inspiracji i źródło inspiracji

karykaturalne rysy rektora skargi37. niedługo później, bo około połowy XiX 
wieku światło dzienne ujrzał staloryt będący względnie dokładną kopią cało-
postaciowego portretu38. [il. 14] niewielkie modyfikacje w proporcjach ciała 
i układzie szat (uwagę zwraca zwłaszcza logiczny układ nóg), nadały posta-
ci jezuity nieco więcej szlachetności i lekkości. delikatniejsze są też jego 
rysy twarzy. drobne zmiany objęły też tło, napis w dolnym, lewym rogu jest,  

37 na odwrocie napis: Piotr skarga kaznodzieja i mówca polski, / malowany w wilnie przez 
januszkiewicza, / j. P. w. hr. tarnowskich. Por. zofia karbowska, Malarstwo portretowe 
XVIII–XIX w. Katalog zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, rzeszów: Muzeum okrę-
gowe w rzeszowie, 2001, s. 26–27.

38 staloryt, 28 × 19 cm: zbiory ikonograficzne Biblioteki narodowej (G. 6648). Katalog portre-
tów osobistości polskich i obcych w Polsce działających, t. 4: P–S, redakcja hanna widacka, 
warszawa: Biblioteka narodowa, 1994, s. 288 [nr 4859]. 

il. 14. stalorytnicza 
kopia portretu z 

akademii wileńskiej, 
poł. XiX w. 

[fot. reprografia 
Biblioteki narodowej]
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z minimalnymi modyfikacjami, powtórzeniem tekstu towarzyszącemu pier-
wotnemu portretowi39. 

ostatnim obiektem związanym z naszym dziełem i pochodzącym z okre-
su, w którym pamięć o skardze była wciąż żywa, a jego dzieło i on sam były 
traktowane w sposób dla naszych czasów obcy i niezrozumiały, jest linoryt 
autorstwa Gracjana achrem-achremowicza wykonany w 1936 roku40. [il. 15] 
wileński twórca, w sposób oczywisty inspirując się naszym portretem, zde-
cydował się na lekkie skadrowanie pierwotnej kompozycji oraz jej delikatne 
modyfikacje wymuszone syntetycznością typową dla linorytu (powiększenie 
liczby półek na regale w tle, uporządkowanie stołu). odmienne jest ujęcie gło-
wy, które z uwagi na białe włosy, odwrócenie wzroku od widza i zawieszenie go 
w odległym punkcie, bardziej kojarzy się z uspokojoną redakcją wizerunku z 
„kazania skargi” Matejki, niż drapieżną fizjonomią z ujęcia wileńskiego. Przy 
okazji tej daty i lokalnych obchodów okrągłej rocznicy urodzin Piotra skargi, 
warto zanotować wystawę otwartą jesienią 1936 roku w wilnie, a poświęconą 
naszemu jezuicie, na której wystawiono m.in. trzy historyczne portrety (jak i 
współczesny, nieznany mi, namalowany przez tadeusza Gadomskiego) oraz 
ponad dwadzieścia wizerunków graficznych i reprodukcji41. 

warto odnotować, że w XX wieku, przy okazji obchodów rocznic skar-
gowskich w 1912 i 1936 roku, wydanych zostało wiele pocztówek, które upo-

39 r. P. Petr. skarga / soc. jesu ζtius Col- / legii vilnensis, 1mus / neo institutæ aca- / 
demiæ et univer- / sitatis rector. a.d. / 1580. vir generis / claritte, vitæ san- / ctimonia 
aplico zelo, / doctrinæ præstan- / tia, editisq variis / doctrinæ zeli et / sanctitatis suæ/ 
monumentis, / Clariʃsimus, obiit / Cracoviæ 1612 / 27 sept. nie można też wykluczyć, że 
w momencie przygotowywania tej grafiki portret „rektorski” skargi wyglądał właśnie w ten 
sposób – wówczas dolne części habitu zostałyby przemalowane później, w ii poł. wieku 
XiX, zaś wcześniejsza modyfikacja (o ile rzeczywiście była), związana z przeniesieniem 
tekstu w lewy, dolny róg płótna, byłaby wcześniejsza. 

40 Linoryt, 26,3 × 19,1 cm: Gabinet Grafiki Muzeum książąt Lubomirskich (inw.g.: 14.416). 
na dole karty z odbitką tekst: Linoryt G. a. achremowicza, wilno 1936 / drukarnia archi-
diecezjalna w wilnie, Metopolitalna 1, tel. 14–49. wizerunek skargi został umieszczony 
w grubych ramach, w dolnej części, w wydzielonym prostokącie napis antykwą: X·Piotr 
skarGa tj·, w dolnym prawym rogu wiązana sygnatura: Ga. 

41 „dzieła i pamiątki po wielkim umyśle. wystawa skargowska w sali smuglewicza”, Dziennik 
Wileński 1936, nr z dnia 9 Xii. Można przyjąć, że historyczne, wileńskie portrety znamy 
(pierwotny, kopia z Lietuvos dailės muziejus; trzecim jest najpewniej portret z Xviii wie-
ku z vilniaus valstybinis dailės muziejus [sygn. t-3714] prezentujący skargę w komży, 
czerwonej pelerynie i czarnym birecie). o ile w 1936 roku na wystawie znalazło się ponad 
dwadzieścia wizerunków graficznych, o tyle na wystawie zorganizowanej w 2012 roku w 
uniwersyteckiej Bibliotece pokazano już tylko jeden. 
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il. 15. Linoryt autorstwa 
Gracjana achrem-
achremowicza, 1936.  
[fot. reprografia zakładu 
narodowego  
im. ossolińskich]

wszechniały ujęcia portretowe (będące zarówno kadrem z kompozycji autor-
stwa jana Matejki, jak i reprodukcjami starych grafik). właśnie w okolicach 
1936 roku krakowski waM przygotował m.in. kartę z reprodukcją miedzio-
rytu Balcewicza, wciąż obecną na rynku antykwarycznym42. nie natknąłem 
się jednak na tego typu wydawnictwa związane z naszym portretem, poza 
pocztówką wydaną przy okazji wystawy w 2008 roku na jubileusz 400-lecia 
litewskiej prowincji jezuitów43. [il. 16] symptomatyczne jest również to, że 

42 oprócz niej upowszechniono w ten sposób również graficzne redakcje grafik Mallery’ego 
(opisaną wyżej), jak również pochodzące z Xviii wieku miedzioryty autorstwa johanna 
Christiana sandera i jana fryderyka Myliusa. 

43 na jej rewersie tekst: Petras skarga sj (1536–1612), vilniaus jėzuitų akademijos rektorius / 
nežinomas dailininkas, Xvii a. / Lietuvos nacionalinis muziejus / Paroda „Lietuvos jėzuitų 
provincijai – 400 metų“ / Lietuvos nacionalinis muziejus Lietuvos jėzuitų provincija / 

il. 16. znaczek wy-
dany przez litewską 
pocztę na 425 rocz-
nicę uniwersytetu, 

2004 [fot. archiwum 
autora]
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pośród bogactwa innych reprodukcji, obrazków z podobiznami skargi, portret 
wileński jest nieobecny w największym zespole archiwalnym, znajdującym 
się w zakonnym zbiorze jezuitów w krakowie. oddziaływał on przez długi 
czas w sposób czytelny na ograniczonym obszarze, ustępując innym, zarówno 
wcześniejszym, jak i późniejszym wizerunkom zakonnika. 

interesującą kwestią jest fakt, że fragment naszego portretu znalazł się na 
wydanym w 2004 roku na Litwie znaczku pocztowym, który wydrukowano 
w roku jubileuszu 425. rocznicy założenia późniejszego uniwersytetu wi-
leńskiego. Co ciekawe, walor ten stanowił ewenement, gdyż do 2012 roku był 
jedyną oficjalną emisją poczty narodowej (pierwszy polski znaczek, projektu 
kazimierza Bulika, wszedł do obiegu dopiero 27 września 2012 roku, i jest 
stosunkowo prostym kadrem fragmentu kompozycji jana Matejki). nad ry-
sunkowym widokiem dziedzińca skargi, z fasadą kościoła Św. jana, znalazły 
się portrety stefana Batorego i Piotra skargi w otokach z wieńców laurowych. 
o ile prawy profil króla odnosi się do przedstawień kojarzących się z moneta-
mi obiegowymi wybitymi w czasie jego królowania44, o tyle niewielki portrecik 
pierwszego rektora akademii związany jest już bezpośrednio z historią upa-
miętnionego znaczkiem miejsca i bazuje na opisywanym portrecie. 

w zespole wizerunków Piotra skargi, wciąż odkrywanym i opisywanym, 
wileński portret pierwszego rektora akademii zajmuje poczesne miejsce. jest 
jedynym nowożytnym wizerunkiem ujmującym tę postać w pełnym splen-
dorze: mam tu na myśli zarówno ujęcie całej sylwetki, jak i zaakcentowanie 
pozycji i znaczenia portretowanej osoby. zdecydowana większość wizerun-
ków skargi daje nam obraz zwykłego, pobożnego zakonnika, zaś od czasów 
Matejki wieszcza i proroka, bliższego ekspresyjnym podobiznom izajasza czy 
jezusa wypędzającego przekupniów ze świątyni. wileński wizerunek, dający 
osadzić się na tle dokonań ikonograficznych wieku Xvii, skupionych wokół 
tematyki zakonu jezuickiego, jest inny. właśnie przez to, jak i z uwagi na swoją 
„starożytność” oraz powiązanie z miejscem w historii Litwy i Polski niezwy-

2008 m. gegužès 21 d.–lapkričio 30 d. / Piotr skarga sj (1536–1612), first rector of vilnius 
jesuit academy / Painter unknown, 17th c. / national Museum of Lithuania / exhibition 
‘400 Years anniversary for the Lithuanian jesuit Province’ / national Museum of Lithuania 
Lithuanian Province of the society of jesus / May 21st – november 30th, 2008. 

44 etienne de komornicki, Essai d’une iconographie du roi Etienne Batory, Cracovie: université 
des jagiellons, 1935, s. 73–81. 



69k a z i M i e r z s. ożó G. wileński wizerunek rektora skargi: źródła inspiracji i źródło inspiracji

kle ważnym, był przez długi czas źródłem inspiracji dla kolejnych twórców, 
naśladujących go od pierwszych dekad po jego powstaniu, aż do ostatniej fali 
zainteresowania skargą, datującą się na rok 1936. 
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vilnietiškasis rektoriaus skargos portretas:  
įkvėpimo šaltiniai ir įkvėpimo šaltinis

S a n t r a u k a

tyrimo objektas yra labai įdomus anoniminio dailininko Xvii a. pabaigoje 
nutapytas Petro skargos, vilniaus akademijos rektoriaus, portretas, šiuo metu 
saugomas Lietuvos nacionalinio muziejaus fonduose. tai yra vienas iš nedidelės 
grupės išlikusių Xvii–Xviii a. portretų, vaizduojančių Petrą skargą. iš šio jėzuito 
portretų visumos minimasis paveikslas išsiskiria tiek savo dydžiu (yra vieninte-
lis, vaizduojantis skargą visu ūgiu), tiek ir pateikiamu skargos įvaizdžiu – šiame 
vieninteliame portrete skarga vaizduojamas kaip akademijos rektorius. straip-
snio tekste atskleidžiamos jo sąsajos su stanislovo varševickio portretu, išlikusiu 
iki mūsų dienų, taip pat – su meniniu epochos kontekstu. Čia svarbiausi galimi 
įkvėpimo šaltiniai slypi išlikusiose Xvii a. graviūrose, be kitų, – jėzuitų teologų 
ir poetų portretuose (ypač Lesijaus ir Belarmino). aptarta taip pat ir to portreto 
įtaka vėlesniems amžiams bei jo poveikį patyrusiems (visų pirma vilniaus) dai-
lininkams: šio poveikio pėdsakų galime nesunkiai pastebėti Xviii a. ir vėliau. 
Pirmojo akademijos rektoriaus atvaizdas, sukurtas re miantis ta koncepcija, 
matomas ir pirmajame istorijoje pašto ženkle, kuriame yra pavaizduotas skarga.

the vilnius image of rector skarga: 
the sources of inspiration and a source of inspiration

S u m m a r y

the study concerns an extremely interesting portrait of Piotr skarga, the rector 
of vilnius academy, painted by an anonymous artist at the end of the 18th 
century which nowadays is part of the collection of the Lithuanian national 
Museum. it is an element of a small set of images dated back to the 17th and 
18th centuries, preserved until today and presenting Piotr skarga. Being one of 
several images of this jesuit, this paining stands out because of its size (it is the 
only full-person portrait) as well as because of the view of skarga who – only 
in this painting – was portrayed as the rector of the academy. in the article, 
the author shows the connections between the image of skarga and the image 
of stanisław warszewicki, preserved until today, as well as with the artistic 
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context of the epoch, in which what is most important is the possible sources of 
inspiration in the 17th-century graphic arts (among others, with the ideas of jesuit 
theologians and writers, in particular Lessius and Bellarmin). the author also 
discusses the influence of the portrait on the next centuries and artists (especially 
those originating from vilnius) who were under its influence. the traces of this 
influence can be easily found in the 18th century as well as in the next century. 
the image of the first rector of the academy, modelled after this portrait, was 
placed on the first ever official post stamp with the image of Piotr skarga.
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