
klasa I   

Temat: Troska o losy ojczyzny w „Kazaniach sejmowych” ks. Piotra Skargi 

• Podręcznik, str. 46 („Kazania sejmowe”)

• W karcie pracy wyjaśnij, co to jest kazanie (ogólnie).

• Przeczytaj podane niżej informacje i wypełnij w karcie pracy: „Temat i budowa” oraz „Geneza utworu”

• Przeczytaj fragm. „Kazania sejmowego” z podr. i wymień w karcie pracy choroby Rzeczpospolitej oraz 

przewinienia (wady) szlachty.

(Jeśli nie możesz wydrukować karty pracy, napisz jej odpowiednik w formie notatki.)

*** 

1. „Kazania sejmowe” – temat i budowa

Piotr Skarga był kaznodzieją pochodzącym ze szlacheckiej rodziny. Duchownym został po ukończeniu 

studiów, gdy wyjechał do Rzymu. „Kazania sejmowe” nie były jego jedynym dziełem. Na swoim koncie miał 

ich o wiele więcej, lecz to właśnie te traktaty stały się jednym z jego najlepszych utworów.  

Tworzył w dobie renesansu. 

„Kazania sejmowe” Piotra Skargi wydano w roku 1597. Całość utworu to osiem kazań pełniących 

funkcję tak zwanych traktatów politycznych. Tego rodzaju publikacje były popularne w epoce renesansu. 

Ich rolą było wypowiedzenie się jednostki na tematy związane z rządami oraz zachowaniem społeczeństwa 

i nierzadko krytykowanie panujących zasad. Ogólnie rzecz biorąc, przygotowywano je zwykle w ramach 

publicznych wystąpień. 

W „Kazaniach sejmowych” nie brakuje cytatów z Biblii, które stanowią rodzaj porównań i odniesień  

w stosunku do życia codziennego. Autor używa metafor za każdym razem, gdy rozpoczyna kolejne kazanie. 

Dużo się też modli. Skarga chciał, aby jego kazania zostały wygłoszone na zebraniu obrad Sejmu, dlatego 

ich język przekształcił na mówiony, a nie pisany. Po raz pierwszy miały być wygłoszone podczas obrad 

Sejmu w roku 1597, ale ostatecznie zaniechano tego pomysłu. Autor nawoływał w nich do opamiętania się, 

zanim nastąpi upadek Polski. 
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2. Geneza utworu

Kazania nawiązują do sytuacji politycznej naszego kraju za czasów panowania Zygmunta III Wazy. To nie 

były najlepsze czasy dla Polski, ponieważ rosnąca pozycja szlachty utrudniała wprowadzanie zmian 

ustrojowych. Szlachta wymuszała na władzy coraz więcej przywilejów, a próba walki z tym zjawiskiem 

kończyła się jeszcze większymi sporami i rosnącą niechęcią społeczeństwa. Zygmunt III Waza bardzo chciał 

zmian, ale próbował również realizować inne, bardziej osobiste cele. Jego plany nie podobały się 

szlachcicom, którzy w okresie jego rządów mieli znaczną przewagę liczebną. 

Ich treść jest skierowana głównie do posłów i senatorów zasiadających w sejmie, którzy mieli największy 

wpływ na losy państwa. Niestety nigdy ich tam nie przeczytano. Pomimo tego, stały się jednym 

z najwybitniejszych dzieł epoki renesansu, bo w dosadny sposób komentowały rzeczywistość i skupiały się 

na problemach, które w tamtym czasie były najistotniejsze dla państwa i obywateli. 

W swoich „Kazaniach sejmowych” Skarga umieścił wiele cytatów z Biblii, zwłaszcza ze Starego Testamentu. 

Ich rolą miało być wpłynięcie na uczucia odbiorców. W pierwszym z napisanych traktatów wymienił 

wszystkie problemy, które jego zdaniem trawiły Polskę w tamtym okresie. W kolejnym zaś nawoływał do 

zaprzestania sporów, które miały rzekomo negatywny wpływ na sytuację polityczną państwa. Następne 

kazania Skargi omawiały problemy Polski trochę dokładniej. Autor zwracał w nich uwagę na tolerancję 

wobec heretyków, którzy sprzeciwiali się duchowieństwu. Według niego była to jedna z chorób kraju. 

Uważał także, że monarchia z jasnymi i klarownymi zasadami da stabilizację, której Polska tak bardzo 

potrzebuje. Konieczne było wypracowanie sprawnie działającego systemu sprawiedliwości, aby ograniczyć 

popełnianie przestępstw. 




