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KRÓTKA HISTORIA WYDANIA, A WŁAŚCIWIE  
NIEWYDANIA ŻYWOTÓW ŚWIĘTYCH KS. PIOTRA SKARGI SJ 

POD KONIEC XX WIEKU

Przystępując do pracy nad językowym opracowaniem tekstów 
obroków duchownych do Żywotów świętych..., zauważyłam w dwóch 
najnowszych książkach: Anny Kapuścińskiej Żywoty świętych Pio-
tra Skargi. Hagiografia – parenetyka – duchowość (Szczecin 2008) 
oraz Magdaleny Komorowskiej Prolegomena do edycji dzieł Piotra 
Skargi (Kraków 2012) uwagi dotyczące zainteresowania tą pozycją 
w drugiej połowie XX wieku1, a także informację o próbie wyda-

nia Żywotów... przez ks. Henryka Frosa SJ2. Ponieważ ks. Henryk 
Fros już nie żyje3, a ja byłam bezpośrednio zaangażowana w wyda-

nie Skargowskich Żywotów..., postanowiłam pewne sprawy wyjaśnić  
w poniższym artykule.

Jerzy Starnawski w pracy dotyczącej pisarzy jezuickich w dawnej 
Polsce dwukrotnie wspomina o niezwykłej fascynacji Żywotami świę-
tych Piotra Skargi siedmioletniego wówczas Michała Wiszniewskie-

go (późniejszego historyka literatury polskiej, profesora Uniwersy-

1 A. Kapuścińska, Żywoty świętych Piotra Skargi. Hagiografia – parenetyka – 
duchowość, Szczecin 2008, s. 71-72 oraz M. Komorowska, Prolegomena do edycji 
dzieł Piotra Skargi, Kraków 2012, s. 11.

2 M. Komorowska, Prolegomena do edycji dzieł Piotra Skargi, dz. cyt., s. 77.
3 Zmarł 24 kwietnia 1998 roku w Krakowie. Za: Wikipedia, wolna encyklopedia 

(dostęp: 22.06.12).
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tetu Jagiellońskiego), któremu lektura ta tak mocno zapadła w serce, 
że gotów był, podobnie jak święci pustelnicy opisani przez Skargę, 
pójść w miejsce odosobnione i tam zostać pustelnikiem4. Podobna 

historia wydarzyła się pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku. 
Pisząca te słowa, ukończywszy studia polonistyczne na Uniwersyte-

cie Jagiellońskim, zaczęła pracę w Krakowskiej Pracowni Słownika 
Polszczyzny XVI w. Słownik ten w kanonie podstawowym uwzględ-

niał cztery dzieła Skargi wydane przed rokiem 1600: wykorzystane  
w 100% O jedności Kościoła Bożego pod jednym Pasterzem. [...] (Wil-
no 1577, Druk. Radziwiłłowska) oraz Kazania sejmowe [...] (Kraków 
1597, A. Piotrkowczyk), wykorzystane w 20% Kazania na niedziele 
i święta całego roku [...] (Kraków 1595, A. Piotrkowczyk), a tak-

że wykorzystane w 50% Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu  
z Pisma Świętego y z powaznych pisarzow y Doktorow Kościelnych wy-
branych. Część Pierwsza [...] (Wilno 1579, Druk. Radziwiłłowska)5.

Owe 50% Żywotów... uzyskano modną wówczas metodą staty-

styczną, czyli ekscerpowana była co druga strona. Powodowało to ko-

nieczność częstego sięgania do oryginału, aby uzyskać niezbędny do 
ustalania znaczeń kontekst. Był rok 1978, miałam wówczas 20 lat wię-

cej niż wspomniany wyżej siedmiolatek, ale piękno tej księgi urzekło  
i mnie. Wielkie wrażenie wywarł na mnie zarówno język (będąc 
współautorem Słownika polszczyzny XVI w. miałam dostęp do sze-

rokiego spektrum prozy XVI-wiecznej), jak i niezwykła żarliwość 
perswazji zawartej w obrokach duchownych. Zorientowawszy 
się, że Żywoty świętych są praktycznie niedostępne na rynku księ-

garskim, przez co mało kto może mieć do nich dostęp i zachwycić 
się nimi, postanowiłam je wydać. Do tego pomysłu zapaliła się też 
moja koleżanka ze słownikowej pracowni Anna Karasiowa, wdowa 
po przedwcześnie zmarłym rektorze Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

4 J. Starnawski, Pisarze jezuiccy w Polsce (wiek XVI-XIX). Studia i materiały, 
Klasycy jezuickiej historiografii, t. 4, Kraków 2007, s. 79, 107.

5 Słownik polszczyzny XVI w. Bibliografia kanonu źródeł słownika, s. XCII-
XCIII.
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poloniście językoznawcy Mieczysławie Karasiu. Wybrałyśmy Wy-

dawnictwo PAX, kierując się jakością i poziomem wcześniej wy-

danych przez to wydawnictwo Kolęd polskich6 i Złotej legendy7. 

Nasza propozycja została życzliwie (choć nie od razu i po pewnym 
namyśle) przyjęta. Redaktorzy PAX-u odpisali, że od dawna nosi-
li się z zamiarem wydania tej pozycji, a ponieważ już rozmawiali 
o tym z Mirosławem Korolką, zapytali, czy zgodzimy się na jego 
udział, którą to propozycję oczywiście zaakceptowałyśmy. Byłyśmy 
w Warszawie na kilku naradach wydawniczych. Poproszono nas rów-

nież o poszukanie wśród krakowskich księży kogoś, kto mógłby być 
autorem komentarza hagiograficznego (trudność polegała na tym, 
nie wdając się w szczegóły, że współpraca księży z Wydawnictwem 
PAX nie była w Polsce dobrze widziana, z czego nie do końca zda-

wałyśmy sobie sprawę. Zapytani przez nas księża jezuici poradzi-
li nam, abyśmy skontaktowały się z ks. Henrykiem Frosem, który  
w tym czasie przebywał poza granicami kraju w centrum bollandy-

stów8, i dali nam jego adres. Ks. H. Fros odpisał na nasz list, zgodził 
się na współpracę, choć nie mógł do niej przystąpić od razu, gdyż był 
wówczas bardzo zajęty. 

W roku 1979 podpisałyśmy stosowne umowy i zaczęłyśmy kwe-

rendy w krakowskich bibliotekach. Za podstawę naszego opracowa-

nia wybrałyśmy, zgodnie z zasadami, wydanie z roku 1610, ostatnie, 
które ukazało się za życia autora. Zdecydowałyśmy się na wydanie 
krytyczne typu B9. Jako że wówczas w Polsce nie używano jeszcze 
komputerów z odpowiednimi programami do celów wydawniczych, 
metoda pracy była następująca: wypożyczyłyśmy od życzliwie na-

stawionych krakowskich księży jezuitów (kontaktowałyśmy się  
z o. Bronisławem Natońskim i o. Ludwikiem Grzebieniem) cztery 

6 Kolędy polskie. Średniowiecze i wiek XVI, Warszawa 1966.
7 J. de Voragine, Złota legenda. Wybór, Warszawa 1955.
8 Nazwa belgijskiego jezuickiego ośrodka badań hagiograficznych, pochodząca 

od nazwiska jego założyciela J. Bollanda.
9 Por. Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, przykłady opracował  

J. Woronczak, Wrocław 1955.
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tomy wydania Skargi z lat trzydziestych XX w.10, na których pozwo-

lono nam kreślić ołówkiem. Wypożyczono nam również starodruk  
z 1610 roku (drugi egzemplarz pożyczyłyśmy na tej samej zasadzie  
z biblioteki Krakowskiego Seminarium Duchownego). Przystąpi-
łyśmy do pracy, dzieląc się opracowywanym tekstem dokładnie po 
połowie, przy czym ja opracowałam jeszcze żywoty świętych „przy-

dane” przez Skargę11, a Anna Karasiowa podjęła się trudu napisania 
wstępu językoznawczego. Metoda pracy była następująca: na cztero-

tomowe wydanie z lat trzydziestych nanosiłyśmy ołówkiem popraw-

ki wg wydania z 1610 roku i taki tekst przepisywała na maszynie 
maszynistka (pani Barbara Michalska). Efektem były arkusze ma-

szynopisu będące transkrypcją wydania z 1610 roku. Tekst był dwu-

krotnie adiustowany przez nas i dodatkowo przez kolegę z Pracowni 
Słownika Polszczyzny XVI w. doktora Mariana Boreckiego, następ-

nie zestawiony z sześcioma poprzednimi wydaniami (od 1579 ro-

ku), a wszelkie różnice, zwłaszcza dotyczące obroków duchownych, 
zostały wykazane w naszym komentarzu wydawniczym. Wydanie 
dzieła było planowane na rok 1986, w którym przypadała 350. rocz-

nica urodzin Piotra Skargi. Niestety, z różnych względów paca prze-

dłużyła się. Zakończyłyśmy ją z końcem trzeciego kwartału 1986 –  
w październiku zawiozłyśmy ostatnie teczki do wydawnictwa.  
Ks. H. Fros jeszcze kończył swoje uwagi do żywotów przypadają-

cych na koniec publikacji. Dość szybko, bo w ciągu miesiąca, zapła-

cono nam 95% umówionego honorarium (5% wydawnictwo miało 
dopłacić po ukazaniu się książki). I tu zaczęły się nasze problemy. 

Jak wiadomo, ówczesna gospodarka chwiała się w posadach. 
Wydawnictwo popadło w trudności i w związku z nimi przesuwało 
termin wydania. My upominałyśmy się rzadko, wierząc w szczęś-

liwe zakończenie przedsięwzięcia. Z początkiem lat dziewięćdzie-

siątych wrócił do Krakowa autor komentarza hagiograficznego  

10 Żywoty świętych, t. 1-4, Kraków 1933-1936.
11 Dokładny wykaz żywotów „przydanych” zamieszczony jest w książce Mag-

daleny Komorowskiej Prolegomena do edycji dzieł Piotra Skargi, dz. cyt., s. 247-257.
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ks. H. Fros, który upominał się w Wydawnictwie PAX o przekro-

czony termin wydania naszego opracowania. Ostatecznie za namową  
ks. H. Frosa, który konsultował tę sprawę z prawnikami, 10 czerw-

ca 1996 roku napisaliśmy do wydawnictwa pismo podpisane przez 
całą naszą trójkę, że zrywamy umowę i prosimy o przygotowanie 
naszych maszynopisów do zwrotu. Ks. H. Fros próbował zaintereso-

wać naszym wydaniem PAU, rozmawiał nawet o tym z profesorem 
Jerzym Wyrozumskim. Podobno PAX zażądał jakiejś gratyfikacji, na 
którą PAU nie było stać. W związku z referatem przygotowywanym 
na konferencję związaną z Rokiem Skargi zadzwoniłam do obecne-

go dyrektora Wydawnictwa PAX, Krzysztofa Przestrzelskiego, który 
wspomniał o trzech przeprowadzkach i obiecał sprawdzić magazy-

ny. W rozmowie telefonicznej powiedział, że nie znaleziono naszych 
maszynopisów. Chcąc otrzymać te informacje na piśmie, wspólnie  
z Anną Karasiową wysłałyśmy list za potwierdzeniem odbioru, który 
dotarł do adresata 25 maja 2012 roku i na który do dziś (tj. 22 czerwca 
2012 roku) nie dostałyśmy odpowiedzi. 

*

W lipcu 1984 roku ks. H. Fros zwrócił się do nas z informacją, 
że księża jezuici, chcąc uczcić 350. rocznicę urodzin Skargi, pytają, 
czy możemy wspólnie przygotować tekst do wydania małego wyboru 
żywotów świętych polskich. Dwa tego typu wydania ukazały się już 
wcześniej w 1885 roku w Sanoku i w 1912 roku w Krakowie12. Lojal-
nie poinformowałyśmy PAX o tej propozycji i otrzymałyśmy zgodę 
wydawnictwa. Aby nie powielać tego, co zostało przygotowane dla 
PAX-u, a także ze względu na bardziej popularny charakter plano-

wanej publikacji, przygotowałyśmy dla WAM-u wybór dwunastu ży-

wotów świętych polskich, także na podstawie wydania z roku 1610, 
który był przeznaczonym dla szerszego grona odbiorców popularnym 

12 J. Duska, A. Karasiowa, Nota wydawnicza, w: P. Skarga, Żywoty świętych pol-
skich, Kraków 1986, s. 14.
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wydaniem typu C13. Napisałyśmy też specjalnie do tego wydania Notę 
wydawniczą i opracowałyśmy Słownik wyrazów staropolskich wystę-

pujących w tekście14. Ostatecznie ks. Henryk Fros wycofał się jednak 
z tego przedsięwzięcia. Na prośbę księży zaprosiłyśmy do współpra-

cy Macieja Bobra pracującego wówczas w gabinecie rycin PAN, któ-

ry zaproponował stosowne ilustracje z Icones et Miracula Sanctorum 
Poloniae i skomentował je we wstępie. Żywoty świętych polskich,  

z braku właściwego wydania całych Żywotów..., posłużyły nawet do 
tekstów naukowych m.in. Andrzejowi Borowskiemu15, Marii Kamiń-

skiej16 czy Iwonie Nowakowskiej-Kempnej17, a sądząc z dodruków, 
nadal cieszą się popytem, obecnie zostały nawet wydrukowane w no-

wej szacie graficznej18.

Myślę, że wobec tych faktów nie do końca miała rację autorka Pro-
legomenów do edycji dzieł Piotra Skargi, konstatując, że w XX stuleciu 
popularność wydawnicza Żywotów znacznie zmalała19. Natomiast spro-

stowania wymagają zawarte w jej publikacji informacje, które autorka 
podaje przy okazji omówienia edycji jezuitów z 1936 roku, pisząc, że 
„na podstawie tego wydania opracowywano niedoprowadzoną niestety 
do końca edycję „Żywotów..., przygotowywaną przez Henryka Frosa”20. 

Nie „na podstawie tego wydania”, gdyż posłużyło ono tylko jako egzem-

plarz, można powiedzieć, techniczny do przygotowania edycji na pod-

stawie wydania z roku 1610, nie „opracowywano” (w aspekcie niedo-

13 Por. Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, dz. cyt.
14 P. Skarga, Żywoty świętych polskich, dz. cyt., s. 9-12, 229-234.
15 A. Borowski, Staropolska książka dla wszystkich, czyli „Żywoty świętych” ks. 

Piotra Skargi SJ, w: Retoryka a tekst literacki, red. M. Hanczakowski, J. Niedźwiedź, 
t. 1, Kraków 2003.

16 M. Kamińska, Człowiek święty, cnotliwy w „Żywotach” ks. Piotra Skargi, w: 

Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy. Materiały z konferencji 11-14 maja 
1999, red. E. Woźniak, Łódź 2000, s. 357-365.

17 I. Nowakowska-Kempna, Ojciec Piotr Skarga SJ – świat wartości. Referat 

wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Rzecz o dziele Piotra Skar-
gi, Akademia Ignatianum w Krakowie, 14-15 maja 2012 roku.

18 P. Skarga, Żywoty świętych polskich, Kraków 2012.
19 M. Komorowska, Prolegomena do edycji dzieł Piotra Skargi, dz. cyt., s. 11, 77.
20 Tamże, s. 77.
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konanym), gdyż opracowano, zakończono opracowanie. Nieadekwatna 
jest też nieosobowa końcówka „-no” – edycję tekstu przygotowały dwie 
konkretne osoby – Joanna Duska (z domu Birczyńska) i Anna Karasio-

wa, a więc nie „przez Henryka Frosa”, tylko przez wymienione wyżej 
osoby, z którymi Henryk Fros współpracował jako ceniony hagiograf. 
Wyjaśnia się też następujący przypis z Prolegomenów… wspominający 
notatkę z egzemplarza Biblioteki Naukowej Księży Jezuitów w Kra-

kowie o naniesionych ołówkiem poprawkach według wydania z 1610 
roku: „Notatka na egz. Biblioteki Naukowej Księży Jezuitów w Krako-

wie 7920.1 z naniesionymi ołówkiem poprawkami według wyd. 1610. 
Zob. też A. Ceccherelli, Od Suriusa do Skargi, s. 23 z przypisem”21. 

Otóż są to poprawki wprowadzone przez Annę Karasiową i przeze mnie,  
o czym wspomniałam wyżej. 

Magdalena Komorowska odsyła też do strony 23 książki And-

rei Ceccherellego Od Suriusa do Skargi22. O tym, że wydawnictwo 
Universitas przejęło materiały od PAX-u z wielkim zadowoleniem 
dowiedziałam się od Andrzeja Borowskiego dobrych parę lat temu  
i nawet zgłaszałam mu, jeśli zaszłaby taka potrzeba, gotowość swo-

ją, a także Anny Karasiowej do ewentualnej współpracy przy wyda-

waniu Żywotów... przez Universitas. Pamiętając o tym, Borowski ja-

kieś dwa lata temu zachęcił mnie do tego, abym zgłosiła się do dy-

rektora Universitasu Andrzeja Nowakowskiego. Połączyłam się więc  
z nim telefonicznie i dowiedziałam się, że jeszcze nie mają koncepcji 
wydania oraz że prosi w tej sprawie o informację mailową. Prośbę tę 
spełniłam nieco później, ale nie dostałam żadnej odpowiedzi. Ostatnio 
Andrzej Nowakowski nie chciał podjąć ze mną rozmowy telefonicz-

nej na temat losów zamierzonego wydania, delegując jednego z re-

daktorów, który zarówno w niedawnej rozmowie telefonicznej ze mną, 
jak i później w rozmowie w czasie bezpośredniego spotkania ze mną  
i z Anną Karasiową stwierdził, że Universitas materiałów do Żywotów 
świętych Skargi nie posiadało i nie posiada. Powstaje więc pytanie: za 

21 Tamże, s. 77, przypis nr 220.
22 A. Ceccherelli, Od Suriusa do Skargi. Studium porównawcze o Żywotach 

świętych, Izabelin 2003, s. 23.
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co dziękuje Ceccherelli, pisząc w przypisie nr 14 na s. 26: „Korzystam 
z okazji, aby złożyć podziękowania wydawnictwu Universitas”, które 
udostępniło mi materiały przygotowawcze do wydania pozostawione 
przez Frosa”23?

Celem tej publikacji jest wyjaśnienie przynajmniej niektórych bia-

łych plam związanych z przygotowanym wydaniem Żywotów świę-
tych..., a także zwrócenie uwagi na to, że wraz z Anną Karasiową wy-

konałyśmy ogromną pracę, która dotychczas nie została wykorzystana. 
O tym, jak bardzo jest potrzebne nowe wydanie tego dzieła Skargi, nie 
trzeba chyba nikogo przekonywać. Wystarczy zwrócić uwagę na to,  
o czym już wspominałam, że nie tylko zwykli czytelnicy, ale nawet 
naukowcy korzystają z wyboru zaledwie 12 żywotów świętych pol-
skich zawartych w WAM-owskim wydaniu popularnym, notabene 
także przez nas opracowanym. O ileż bardziej potrzebne byłoby wy-

danie wszystkich, około 400, żywotów w transkrypcji typu B z do-

brym naukowym opracowaniem.

Summary

The article concerns an unknown history of a non-existent edition of P. Skarga’s 
“Żywoty świętych” by Joanna Duska and Anna Karasiowa on the basis of the edition 
from 1610. which was prepared for the PAX printing house. The hagiographic pre-

sentation was done by Priest Henryk Fros. PAX did not follow the agreement with 
the above mentioned scholars. The author of the present article is now working on the 
linguistic analysis of obroki duchowne (Skarga’s commentary of the lifes of the se-

lected saints). In the course of the research the author has noticed and explained some 
imprecisenerss and lack of certain facts in the works on Skarga’s “Żywoty świętych” 
published in the 20th century. She also pays attention to the popularity of Skarga’s 
“Żywot świętych polskich”, which contains only 12 lifes of the saint, published by 
WAM (also prepared by Joanna Duska and Anna Karasiowa many years ago) and 
she postulates the preparation of a new scientific edition of the complete version of 
Skarga’s “Żywoty świętych”.

23 Tamże, s. 26, przypis 14.
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