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Maria ROWIÑSKA-SZCZEPANIAK

Historia œwiêta i narodowa.
O „rozes³añcach” spod Grunwaldu
w szeœæsetlecie bitwy
Anno milleno quadringentesimo deno,
Sub mensis Julij die quinta decima quadam,
Divisionis que lux erat appostolorum,
Infra missarum solenia modo peracta1

Przytoczone s³owa jednego z zachowanych wierszy ³aciñskich, opiewaj¹cych
zwyciêstwo grunwaldzkie, upamiêtniaj¹ nie tylko dok³adn¹ datê tamtego zdarzenia, lecz tak¿e wskazuj¹, ¿e w ówczesnym kalendarzu liturgicznym by³o to
œwiêto Rozes³ania Aposto³ów (Divisio Apostolorum, Dispersio Apostolorum)2.
1

Z wiersza o Grunwaldzie anonimowego autora, XV w., cyt. za: T. Micha³owska, Œredniowiecze, Warszawa 1995, s. 675. Zob. Cz. Ocha³ówna, Bitwa grunwaldzka w poezji polsko-³aciñskiej
XV wieku, „Ma³opolskie Studia Historyczne” 1960, z. 1–2, s. 103–105; Œredniowieczna poezja
³aciñska w Polsce, oprac. M. W³odarski, Wroc³aw 2007, s. 106–109.
2

Na temat œwiêta Rozes³añców zob. H. W¹sowicz, Kult Aposto³ów do koñca XII wieku
w œwietle heortologii, [w:] Symbol Apostolski w nauczaniu i sztuce Koœcio³a do Soboru Trydenckiego, red. R. Knapiñski, Lublin 1997, s. 264–268; J.J. Janicki, Liturgiczne obchody œwiêta
Rozes³ania Aposto³ów upamiêtnieniem zwyciêstwa nad Krzy¿akami, [w:] Na znak œwietnego zwyciêstwa. W szeœæsetn¹ rocznicê bitwy pod Grunwaldem Katalog wystawy w Zamku Królewskim na
Wawelu, 15 lipca – 30 wrzeœnia 2010, red. T. Nowacki, t. 1: Studia, Kraków 2010, s. 41–52;
S. Galla, Aposto³ów rozes³anie, [w:] Podrêczna encyklopedia koœcielna, red. Z. Che³micki, t. 1–2,
Warszawa 1904, s. 288; K. Bartoszewski, Aposto³owie, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 1, red.
F. Gryglewicz, R. £ukaszyk, Z. Su³owski, Lublin 1985, kol. 834. W siedemnastowiecznym zbiorze autorstwa anonimowego dominikanina, stanowi¹cym swoisty, bo wierszem napisany poczet
œwiêtych, pod dat¹ 15 lipca czytamy:
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Œwi¹teczny charakter dnia odnotowano w kronikach: Jana D³ugosza – „We
wtorek, w dzieñ Rozes³ania Aposto³ów, piêtnastego lipca, W³adys³aw, król polski, postanowi³ na tym samym stanowisku przed œwitem wys³uchaæ Mszy œwiêtej”3; Marcina Bielskiego – „By³a to bitwa we wtorek w dzieñ ŒŒ. Aposto³ów,
które zowi¹ Rozes³añcy, lata 1410”4; Macieja Stryjkowskiego – „W dzieñ œwiêty Rozes³añców, potym siê puœcili, / A u wsi Grunewalda namioty rozbili”5.
Szczególne znaczenie tej „wielkiej wojny”6 okresu œredniowiecza i tryumfu orê¿a polskiego sprawi³o, ¿e Divisio Apostolorum jako festum fori7 (pocz¹tkowo
w Krakowie, a stopniowo podniesione do tej rangi w ca³ej polskiej prowincji
koœcielnej8) sta³o siê dodatkowo œwiêtem narodowym. O ustaleniach zwi¹zanych z nadaniem œwiêtu charakteru rocznicowego czytamy w Rocznikach
D³ugosza:
Król W³adys³aw i wszystkie stany duchowne i œwieckie zgodnym postanowieniem
i decyzj¹ zatwierdzi³y obowi¹zuj¹c¹ powszechnie uchwa³¹, by dzieñ Rozes³ania
Aposto³ów by³ obchodzony uroczyœcie jako œwiêto w ca³ym Królestwie Polskim i by
ojcowie uczyli swoich synów, wnuków i prawnuków oraz nastêpców, ¿eby po wieczne czasy zachowali w pamiêci ten dzieñ, w którym ³aska Bo¿a okaza³a swe mi³osierZ rozkazu Mistrza swego poszli w œwiat uczniowie,
A ¿e ich szczerze wspiera³ Duch œw. w wymowie,
St¹d nasta³o w Koœciele Œwiêto Rozes³añców,
¯e do wiary sk³aniali niewiernych pogañców.
(¯ywoty Œwiêtych Pañskich [...] poprawione i pomno¿one przez Aleksandra £adnowskiego, Bochnia 1864, s. LVII).
3
J. D³ugosz, Bitwa grunwaldzka (z historii Polski), oprac. J. D¹browski, Wroc³aw 2003, s. 57.
4
M. Bielski, Kronika polska, Warszawa 1830, cz. 4, ks. 3, s. 28.
5
M. Stryjkowski, Kronika polska, litewska, ¿mudzka i wszystkiej Rusi, t. 2, Warszawa 1846,
s. 130.
6
O roli czynu grunwaldzkiego w ocenie historyków zob. S.M. Kuczyñski, Wielka wojna z Zakonem Krzy¿ackim w latach 1409–1411, Warszawa 1955, s. 6–21.
7
Œwiêto traktowane na równi z niedziel¹ (z obowi¹zkiem powstrzymania siê od pracy i udzia³em
we Mszy œw.), zob. W. Danielski, H. W¹sowicz, Festum, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 5, red.
P. Hemperek i in., Lublin 1989, kol. 150–151.
8
Zob. Statuty synodalne wieluñsko-kaliskie Miko³aja Tr¹by z r. 1420, wyd. J. Fija³ek i A. Vetulani, Kraków 1951, s. 38. Na (pocz¹tkowo) ma³opolski charakter œwiêta oraz rolê Jana D³ugosza
i króla Kazimierza Jagielloñczyka w propagowaniu kultu Rozes³ania Aposto³ów zwraca uwagê:
T. Lalik, O patriotycznym œwiêcie Rozes³ania Aposto³ów w Ma³opolsce XV wieku, „Studia
ród³oznawcze” 1981, t. 26, s. 24–32. W przepisach synodu piotrkowskiego z 1628 r. równie¿
podkreœlono wymiar narodowy œwiêta: „[...] maxime vero in nostra Provincia, propter memorabilem victoria (1410) per Polonos ex Pruthenis et Cruciferis eo die reportatam”. Cyt. za: Encyklopedia koœcielna, t. 23, red. S. Biskupski, Warszawa 1899, s. 524. Por. E. Mateja, Œl¹ski kalendarz
liturgiczny œwiêtych. Geneza i rozwój do czasu reformy papie¿a Piusa X, Opole 2006, s. 62. Przypomnijmy, ¿e œwiêto Rozes³ania Aposto³ów w Polsce by³o obchodzone do 1914 r. Nadal jest
czczone w parafiach, które nosz¹ to wezwanie. Zob. J.J. Janicki, op. cit., s. 44.
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dzie wobec narodu i ludu polskiego, by wszystkie koœcio³y w ca³ym Królestwie Polskim tak miejskie, jak wiejskie czci³y ze swym ludem szczególnie uroczyœcie
mszami i procesjami dzieñ tak wielkiego triumfu i by sk³ada³y Bogu ogromne dziêki
za dobrodziejstwo udzielone narodowi polskiemu9.

Warto przypomnieæ, ¿e fragment Ewangelii przeznaczonej na œwiêto Rozes³añców w Ewangelistarzu bpa krakowskiego Piotra Tomickiego, a iluminowanym przez Stanis³awa Samostrzelnika, zdobi herb Królestwa Polskiego i panoplium z wizerunkiem króla W³adys³awa Jagie³³y. O wspania³ym zwyciêstwie
Polaków, które godne jest wiecznej pamiêci, mówi napis widniej¹cy na tabliczce wkomponowanej w dekoracyjne ga³¹zki umieszczone na marginesie karty rêkopisu: Insignis et memoranda perpetuo Polonorum de Prutenis hac facta die
VICTORIA10. Ozdobienie inicja³u Ewangelii Or³em Bia³ym – jak s³usznie zauwa¿a Marcin Starzyñski – „z jednej strony wskazuje na wagê œwiêta Rozes³ania Aposto³ów w liturgicznym kalendarzu krakowskim, z drugiej zaœ obrazuje pamiêæ i pewnego rodzaju mitologizacjê wiktorii grunwaldzkiej w œwiadomoœci spo³ecznej pocz¹tku XVI w.”11.
Wyrazem podtrzymywania w kolejnym stuleciu tradycji zwi¹zanej z uroczystym obchodzeniem religijno-narodowego œwiêta jest przyk³adowo informacja
odnotowana w siedemnastowiecznym przewodniku po koœcio³ach krakowskich.
Czytamy w nim, ¿e do koœcio³a pod wezwaniem œw. Jadwigi „w dzieñ Rozes³añców 15 Iulij ze wszytkich koœcio³ów Krakowa przychodz¹ procesye dziêkuj¹c P. Bogu z zwyciêstwa nad Prusaki od W³adys³awa Jagie³³a”12. Prawdopodobnie wybranie tego w³aœnie koœcio³a na miejsce docelowe organizowanych
procesji zwi¹zane by³o m.in. z „zamiarem uczczenia w osobie œwiêtej patronki
Œl¹ska, samej królowej Jadwigi Andegaweñskiej jako tej, która za œw. Brygid¹
zapowiedzia³a zwyciêstwo nad Krzy¿akami”13. Wiadomoœci o uroczystoœciach
zwi¹zanych ze œwiêtem Rozes³añców, które odbywa³y siê w koœciele na Strado9

J. D³ugosz, Roczniki czyli Kroniki s³awnego Królestwa Polskiego, ks. 11, Warszawa 2009, s. 213.

10

Cyt. za: B. Miodoñska, Miniatury Stanis³awa Samostrzelnika, Warszawa 1983, s. 129. Zob.
Sz. Fedorowicz, Ewangeliarze wawelskie biskupa Piotra Tomickiego, „Liturgia Sacra” 2008, nr 2,
s. 381–386.
11
M. Starzyñski, Rola i funkcje herbów w miniaturach Stanis³awa Samostrzelnika, „Cistercium Mater Nostra” 2007, R. 1, s. 102.
12

Kleynoty Sto³ecznego Miasta Krakowa abo Koœcio³y, i co w nich jest widzenia godnego
i znacznego krótko opisane. Do tego przydany jest Katalog Królów Polskich i Biskupów Krakowskich. Powtore z pilnoœci¹ przeyŸrzane i do druku podane przez Piotra Hiacyntha Pruszcza, Kraków 1650, s. 60.
13
M.A. Janicki, Grunwald w tradycji polskiej od wieku XV do XVII, [w:] Na znak œwietnego
zwyciêstwa..., s. 115. Tu m.in. autor daje informacje o porz¹dku procesji zapisanym w pontyfika³ach biskupów krakowskich. Por. J.J. Janicki, op. cit., s. 47–50.
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miu (nale¿¹cym do zakonu bo¿ogrobców z Miechowa), w tym dziêkczynnych
modlitwach za odniesione zwyciêstwo pod Grunwaldem, znajdujemy równie¿
w kazaniu Andrzeja Karpia (cystersa z klasztoru mogilskiego), który podkreœla³: „Zaprawdê Fest Rozes³añców Pañskich jest osobliw¹ uroczystoœci¹ w Zakonie Grobu Chrystusowego”14. Okolicznoœciowe kazania odegra³y szczególn¹
rolê w utrwalaniu pamiêci o tak donios³ym dla narodu polskiego wydarzeniu,
o wdziêcznoœci Bogu za dar zwyciêstwa oraz o wstawienniczej roli patronów15.
Zdaniem Marka Janickiego utwory pochodz¹ce z kopii piêtnastowiecznego kodeksu kaznodziejskiego, który nale¿a³ do bernardyna Mariana z Jeziorka (wœród
nich s¹ tak¿e teksty m.in. Miko³aja z B³onia), s¹ „jednym z najwa¿niejszych
œwiadectw kszta³towania siê tradycji grunwaldzkiej w jej powi¹zaniu z liturgi¹
i ideowym wydŸwiêkiem œwiêta Rozes³ania Aposto³ów”16.
Jednak nie nad œredniowiecznym kazaniem, ale siedemnastowiecznym – autorstwa dominikanina Fabiana Birkowskiego – zatrzymamy nasz¹ uwagê. Nad
tekstem, który dot¹d nie by³ przedmiotem zainteresowania badaczy, a zas³uguje
na to choæby z dwóch powodów. Jest przyk³adem potwierdzaj¹cym ci¹g³oœæ tradycji religijno-patriotycznej œwiêta przypadaj¹cego w dniu 15 lipca oraz wyrazem ujêcia problemu „rozes³ania” w znaczeniu parenetycznym. Kaznodzieja,
ukazuj¹c strony konfliktu grunwaldzkiego, ocenia je przez pryzmat ówczesnego
œwiêta. I tak Krzy¿acy, którym powierzona zosta³a misja nawracania pogan,
staj¹ siê sprzeniewierzonymi „rozes³añcami”. Im jako wzór zostaj¹ przeciwstawieni œwiêci „rozes³añcy” – królowie, a dok³adniej W³adys³aw Jagie³³o. Dominikanin przypomina o charakterze œwiêta nastêpuj¹co:
Mamy dziœ pami¹tkê w Koronie Polskiej zwyciêstwa, które da³ P. Bóg tego dnia
œwiêtych Rozes³añców W³adys³awowi Jagie³³owi z Krzy¿aków w Prusiech. ¯o³nierze
to byli Chrzeœciañscy i stró¿owie Religiej œ. Rzymskiej Katholickiej przeciwko poganom i nieprzyjacio³om Krzy¿a œ. Nie by³o ju¿ w nich cnoty Chrzeœciañskiej, do pogan nie chodzili, woleli Chrzeœciany drapaæ, szarpaæ w niewolê braæ zamki nimi Malborskie i inne budowaæ. Mówili do nich œwiêci Królowie Polscy: „Co czynicie
Krzy¿acy pamiêtajcie na krzy¿, ten który nosicie na szatach waszych, nie na te broni
14

Zob. A. Karp, Kazanie na poœwiêcaniu koœcio³a Jadwigi S. Xiê¿ny Polskiey, [w:] Dyamenty
na ozdobê Koœcio³a Jadwigi, S. Xiê¿ny Polskiey na Stradomiu przy Krakowie [...] ofiarowane,
Kraków 1674, s. 24.
15

O patronach zwyciêstwa grunwaldzkiego zob. L. Wojciechowski, Treœci ideowe œwiêta
Rozes³ania Aposto³ów w Polsce œredniowiecznej. Zarys problematyki, [w:] Symbol Apostolski...,
s. 318–320.
16

M.A. Janicki, op. cit., s. 116. Zob. te¿: J. Wolny, Kaznodziejstwo, [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, red. M. Rechowicz, t. 1: Œredniowiecze, Lublin 1974, s. 291–292; J. Kowalczyk,
Grunwald w tradycji kaznodziejsko-kronikarskiej z koñca XV w., „Analecta Cracoviensia” 1987,
t. 19, s. 255–275; L. Wojciechowski, op. cit., s. 325–329.
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waszych dobywajcie, którzy Chrystusa Pana chwal¹ i z wami pokoju sobie wielkiego
pragn¹ jako z braci¹, jako z przyjacio³y Chrzeœciañskimi”17.

Krzy¿acy, dalecy od przestrzegania z³o¿onych œlubów zakonnych (m.in. czystoœci i ubóstwa), prowadzili – zdaniem historyków – „ob³udn¹ politykê w³asnego interesu, intryg i cynicznego wykorzystywania pobo¿nych hase³ dla pokrycia
swych ma³o œwi¹tobliwych celów i poczynañ”18. Fragment objawieñ œw. Brygidy, zapowiadaj¹cy upadek Zakonu, mówi w³aœnie o tym odst¹pieniu zakonników od zadañ, do których zostali powo³ani „rozes³ani”:
[...] pokaza³em ci wy¿ej o pszczo³ach, ¿e trojakie dobro maj¹ od pszczelnika swego. Powiadam ci teraz, ¿e takie pszczo³y mieli byæ oni Krzy¿acy, których na onych
granicach Pañstw Chrzeœcijañskich posadzi³em, ale ju¿ oni walcz¹ przeciwko mnie,
bo o duszê nie dbaj¹; nie maj¹ te¿ ¿alu nad onemi, którzy nawrócili siê do wiary katolickiej i do mnie z b³êdu; œciskaj¹ ich bowiem pracami, odejmuj¹ wolnoœci, w wierze nie æwicz¹ ich; od Sakramentów Œwiêtych oddalaj¹ i z wiêkszym ¿alem posy³aj¹
ich do piek³a, ni¿ gdyby w swojem na³o¿onym pogañstwie ¿yli, ani te¿ walcz¹, tylko
¿eby rozszerzyli pychê swoj¹ i przyczynili chciwoœci swojej. Przeto przyjdzie im
czas, kiedy bêd¹ po³amane zêby ich, rêka prawa odciêta, a prawa noga oderwana bêdzie, aby ¿yli i samych siebie poznali19.

Birkowski kazanie na Na dzieñ œœ. Rozes³añców rozpoczyna od przedstawienia sceny, któr¹ mo¿na by zatytu³owaæ: „Przygotowanie do bitwy”. Uczestnicz¹
w niej dowódcy wojsk oraz ich zwierzchnik, a jest nim sam Bóg – najwy¿szy
Hetman. On to rozkazuje, aby „bitwê toczyli z czarty i z chorobami wielkiemi
[...], aby s³owo Bo¿e opowiadali i chorych leczyli” (Kazanie, 479). Zbiera wiêc
i rozsy³a po ca³ym œwiecie Aposto³ów w roli ¿o³nierzy z misj¹, która zobowi¹zuje do przyjêcia okreœlonej postawy, wynikaj¹cej z przestrzegania „regulaminu s³u¿by”. Jego treœæ stanowi¹ s³owa zaczerpniête z Ewangelii œw. £ukasza:
„Nie noœcie z sob¹ nic w drogê, ani rózgi, ani torby, ani chleba, ani pieniêdzy,
ani dwu sukien nie miewajcie”20. Do tego nakazu, by ¿yæ w ubóstwie, przydane
jest tak¿e zalecenie dotycz¹ce wybierania „stacji” w drodze: „Do którego domu
17

F. Birkowski, Na dzieñ œœ. Rozes³añców. Kazanie, [w:] idem, Kazania na niedziele i œwiêta
doroczne, t. 2, cz. 2, Kraków 1628, s. 482 (kolejne cytaty bêd¹ pochodzi³y ze wskazanego wydania opatrzone s³owem Kazanie i numerem strony).
18

S.M. Kuczyñski, op. cit., s. 37–38.

19

Skarby niebieskich tajemnic to jest Ksiêgi Objawienia Niebieskiego Œwiêtej Matki Brygitty
[...] z ³aciñskich na polskie prze³o¿one przez zakonnika Braci Mniejszych Ojców Bernardynów,
Zamoœæ 1698, s. 138. Zob. te¿: S. Szyller, S. Su³ecki, M. £anuszka, Œw. Brygida – Patronka krzy¿ackiej klêski, [w:] Na znak œwietnego zwyciêstwa..., t. 2: Noty katalogowe, s. 189–197.
20

F. Birkowski sam t³umaczy fragmenty Biblii. Nastêpne cytaty z tego dzie³a bêd¹ równie¿
przywo³ane za dominikaninem. Por. przek³ad wed³ug J. Wujka, £k 9,3.
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F. Birkowski, Na dzieñ œœ. Rozes³añców. Kazanie, [w:] idem, Kazania na niedziele i œwiêta doroczne,
t. 2, cz. 2, Kraków 1628, s. 479 (ze zbiorów Biblioteki Naukowej Ksiê¿y Jezuitów w Krakowie).

wnidziecie, tam mieszkajcie i stamt¹d nie wychodŸcie. A którzy nie przyjm¹
was, wyszedszy z miasta onego i proch z nóg waszych otrz¹œnicie, aby by³
œwiadectwem na nie”21. Wiernoœæ ¿o³nierzy Chrystusowych w przestrzeganiu
zasad otrzymanej instrukcji zapewnia im moc dzia³ania. Dlatego mog¹ siê „pojedynkowaæ z czarty, harce zwodziæ z œwiatem i z pompami jego” (Kazanie,
479) oraz staj¹ siê „gwiazdami zbawiennymi” na „niebie koœcielnym” (Kazanie,
480). A tak naprawdê – jak dopowiada kaznodzieja – s¹ czymœ cenniejszym ni¿
gwiazdy, poniewa¿ tamte „z nieba widome s¹, czuj¹ ich zmys³y nasze; Aposto³owie z ognia s¹ i z nieba rozumnego, tamte bydlêtom i bestiom œwiec¹, te
tylko ludziom i to rozumnym” (Kazanie, 480). Gwiazdy w postaci aposto³ów
wyró¿niaj¹ siê równie¿ tym, ¿e oœwieca je „S³oñce sprawiedliwoœci”22, dziêki
21

Por. przek³ad wed³ug J. Wujka, £k 9,4–5.
Kaznodzieja odwo³uje siê do biblijnych inspiracji (Mt 17,1–2; Mk 9,2–3; £k 9,28–30) zestawiaj¹cych Chrystusa ze œwiat³em i s³oñcem, a zarazem literackich upodobañ pos³ugiwania siê solarn¹ metaforyk¹ w Wiekach Œrednich. Zob. J. Tomoñ, Symbolika œwiat³a w poezji liturgicznej
polskiego œredniowiecza, [w:] WyobraŸnia œredniowieczna, red. T. Micha³owska, Warszawa
1996, s. 307–332.
22
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czemu ich cnoty b³yszcz¹ nie tylko w nocy, lecz tak¿e w dzieñ. St¹d Birkowski
podkreœla: „Wielkie szczêœcie narodów tych, do których te gwiazdy zasz³y, spêdzona z nich jest noc grzechowa i cieñ œmierci, a na to miejsce œwiat³oœæ wdziêczna
nast¹pi³a. Biada tym narodom, które od siebie odepchnê³y œwiat³o Apostolskie
[...]” (Kazanie, 480).
Dominikanin, przypominaj¹c z historii biblijnej w¹tek rozes³ania aposto³ów,
tak¿e z historii w³asnego narodu wydobywa „rozes³añca” godnego pamiêci i naœladowania, a jest nim przenikniêty blaskiem Bo¿ego œwiat³a W³adys³aw Jagie³³o, którego Klemens Janicki, nazywaj¹c zacnym i znakomitym mê¿em, wpisuje w³aœnie w poczet gwiazd. Poœwiêcony królowi utwór (wizerunek o strukturze z pogranicza emblematu i epigramatu23), koñczy s³owami: „Do promiennego nieba wzniós³ siê jasnych gwiazd”24. Przypomnijmy, ¿e na czeœæ króla
W³adys³awa, w zwi¹zku z wiktori¹ grunwaldzk¹, Jan z Kluczborka – œwie¿o po
zdobyciu bakalaureatu teologii, a mia³o to miejsce w³aœnie w 1410 roku –
wyg³osi³ na Uniwersytecie Krakowskim mowê, w której wychwalaj¹c ówczeœnie panuj¹cego, skreœli³ wizerunek wzorowego chrzeœcijañskiego monarchy.
Wymieniaj¹c cnoty m.in. stwierdzi³, ¿e by³ cz³owiekiem o nieopisanej poczciwoœci, m¹droœci, roztropnoœci, trzeŸwoœci, sprawiedliwoœci, zrêcznoœci ([...]
inenarrabili bonitate, sciencia, sapiencia et sobrietate, iusticia, solercia et alia
quacumque virte [...]25). Z kolei £ukasz z Wielkiego KoŸmina, tak¿e profesor
krakowskiej Almae Matris, w kazaniu bêd¹cym pochwa³¹ W³adys³awa Jagie³³y
mówi o bohaterze „rex christianissimus”26. Pozostaj¹c w krêgu literatury staropolskiej27, dopowiedzmy, ¿e Jan z Wiœlicy pisze o „zbo¿nym i prawym” królu
Jagielle28, Maciej Stryjkowski – „œwiêtym”29, a Szymon Starowolski – jako
23
Zob. J. Malicki, Przemiany gatunkowe renesansowego icones, [w:] idem, Legat wieku rycerskiego. Studia staropolskie, Wroc³aw 1989, s. 71.
24

K. Janicki, Jagie³³o, czyli W³adys³aw IV, [w:] Antologia poezji polsko-³aciñskiej 1470–1543,
wstêp i oprac. A. Jelicz, Szczecin 1985, s. 293.
25

Cyt. za: Z. Budkowa, Mowa mistrza Jana z Kluczborka na czeœæ króla W³adys³awa Jagie³³y,
[w:] Mediaevalia. W 50 rocznicê pracy naukowej Jana D¹browskiego, Warszawa 1960, s. 171.
Do artyku³u zosta³ do³¹czony tekst wyst¹pienia profesora.
26

Zob. M. Kowalczyk, Mowy i kazania uniwersyteckie £ukasza z Wielkiego KoŸmina, „Biuletyn Biblioteki Jagielloñskiej” 1960, nr 2, s. 18.
27

W¹tek grunwaldzki w literaturze ilustruj¹ m.in. prace: S³owo o Grunwaldzie, wyb. i objaœni³
S. £empicki, Warszawa 1945; W. Filler, „Oto jest olbrzymów dzie³o”. Grunwald w polskiej literaturze i sztuce, Toruñ 2005.
28

Jan z Wiœlicy, Z Wojny pruskiej, [w:] Najstarsza poezja polsko-³aciñska (do po³owy XVI
wieku), oprac. M. Plezia, Wroc³aw 1951, s. 57.
29
Niemcy krzycz¹ wo³aj¹c, i¿ siê ich król boi!
Tê trwogê Wito³d bacz¹c, w skok do króla bie¿a³,
Który krzy¿em, modl¹c siê przed o³tarzem le¿a³.
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o apostole. Autor Wojowników sarmackich, prezentuj¹c wzorzec osobowy
w³adcy, równie¿ pos³uguje siê metaforyk¹ cia³ niebieskich:
[...] Ojciec Ojczyzny, Wielki Jagie³³o, m¹¿ sprawiedliwy i szlachetny, zrodzony
po to, by byæ przyk³adem wszystkich wielkich cnót. Poœród przes³awnych królów sarmackich jaœnieje jak s³oñce poœród planet tak dalece, ¿e na ca³ej Pó³nocy nie by³o podobnego mu chwa³¹. Wielki w³adca, wielki ksi¹¿ê, wielki aposto³ swojego narodu,
ozdoba i chluba wszystkich królów polskich. Wielkie by³y jego zas³ugi wojenne, jak
równie¿ zas³ugi dla religii30.

Apostolski wymiar dzia³alnoœci Jagie³³y wczeœniej zaznacza D³ugosz, opisuj¹c troskê w³adcy o rozszerzenie wiary chrzeœcijañskiej na Litwie. Oto fragment zaczerpniêty z Roczników:
Odwiedzaj¹c osobiœcie rozmaite okolice, miasta, wsie i osady, zachêcaj¹c i przyci¹gaj¹c jeszcze nieochrzczonych do czci prawdziwego Boga, chrzcz¹c wod¹ œwiêt¹
osobiœcie i z pomoc¹ ksi¹¿¹t, panów i kap³anów polskich, kieruj¹c do nich œwiête napomnienia i zbawienne nauki, budowa³ i zak³ada³ w wielu miejscowoœciach koœcio³y,
kaplice i œwiête przybytki funduj¹c i obdarowuj¹c je tak, ¿e bardzo s³usznie mo¿e
uchodziæ za aposto³a, który nawróci³ naród litewski31.

Birkowski, charakteryzuj¹c biblijnych aposto³ów, podkreœla skutecznoœæ ich
dzia³ania („chory œwiat uleczyli”), mimo braku orê¿a („puklerzów nie mieli na
rêce, nie ci¹gnêli ³uku, ani strza³ puszczali”). Przez zastosowanie antytezy, jednego z charakterystycznych œrodków barokowej stylistyki, wskazuje na ubóstwo i zarazem bogactwo Dwunastu: „pieniêdzy nie mieli, ale królestwo niebieskie osi¹gnêli”; „byli nagimi œwiatu, ale odzianymi Chrystusowi”; „posi³ków
¿adnych nie mieli od cz³owieka, ale od Pana wielkie” (Kazanie, 480). Ich si³a
zatem tkwi³a we wspó³dzia³aniu z Bogiem, w relacji, któr¹ charakteryzuj¹ s³owa
barokowego poety nastêpuj¹co: „Ty mnie przy sobie postaw, a przezpiecznie /
Bêdê wojowa³ i wygram statecznie”32. Birkowski z kolei tê jednoœæ znajduje
w s³owach wypowiedzianych przez Jezusa: „Ja z wami jestem przez wszystkie
„Co czynisz ehej, przebóg! porzuæ ju¿ ty mod³y.
Czy czekasz, by pacierze Prusk¹ moc odbod³y?”
Tak go sfuka³, lecz œwiêty król nie wsta³ z modlitwy
A¿ po mszej, skutek Bogu polecaj¹c bitwy.
(M. Stryjkowski, op. cit., s. 132).
30
Sz. Starowolski, Wojownicy sarmaccy, prze³., wstêpem poprzedzi³ i przypisami opatrzy³
J. Starnawski, Warszawa 1978, s. 120.
31
32

J. D³ugosz, Roczniki..., ks. 10, Warszawa 1981, s. 221.

M. Sêp Szarzyñski, Sonet IIII, [w:] idem, Rytmy abo wiersze polskie, oprac. J. Soko³owska,
Warszawa 1957, s. 35.
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dni, a¿ do skoñczenia œwiata” (Mt 28,20). Dlatego jako motto kazania obiera
cytat z Ewangelii œw. £ukasza: „Zwo³awszy Pan Jezus 12 uczniów da³ im w³adzê i moc na wszystkie czarty” (£k 9,1).
Zauwa¿my, ¿e w myœli przewodniej kazania, podobnie jak w jego tytule:
O œwiêtych i o przeklêtych rozes³añcach, autor sygnalizuje dwie odmienne grupy bohaterów. Obok ¿o³nierzy Chrystusowych wymienia tych, którzy pozostaj¹
pod w³adz¹ z³ych mocy, tworz¹c pu³k konfederatów. Jest on prezentowany
przez „rozes³añców niedojrzanych i dojrzanych”. Ci pierwsi to anio³owie Ÿli,
o których œw. Pawe³ w Liœcie do Efezjan pisze: „Nie chodŸmy za pasy ze krwi¹,
abo z cia³em, ale z ksi¹¿êty i potentaty, ale z rz¹dcami œwiata ciemnoœci tych,
ale z dusznymi nieprawoœciami z nieba wygnanymi”33. Wojna zatem prowadzona jest nie z ludŸmi, lecz „z diab³y, którzy s¹ subtelni, Ÿli, mocni duchowie”
(Kazanie, 481). Tu Birkowski pos³uguje siê przyk³adem, zaczerpniêtym z dzie³a
œw. Grzegorza, ilustruj¹cym szkodliwoœæ ingerencji „niedojrzanych rozes³añców” w ¿ycie cz³owieka, ale i mo¿liwoœæ podjêcia skutecznej z nimi walki34.
Drug¹ grupê niegodziwych „rozes³añców” („dojrzanych”) tworz¹ synowie Koronni, okrutni wobec swojej matki Ojczyzny. Chodzi o „stró¿ów” Rzeczypospolitej, którzy stali siê „rozbójnikami wolnoœci i praw i swobody”. Tych w³aœnie
kaznodzieja – jako ¿o³nierz Chrystusowy – wzywa do raportu karnego: „Stañcie
tu Rycerze Polscy, wy którzy siê zowiecie Konfederaty [...]. Stañcie mi tu, zastanówcie siê trochê [...] ” (Kazanie, 484), i przedstawia im wykroczenia, jakich
dopuszczaj¹ siê wobec Ojczyzny oraz zobowi¹zuje do zmiany postêpowania.
Piêtnuje ich zazdroœæ i chciwoœæ. Z przesz³oœci – ku przestrodze – wydobywa
przyk³ad œwiadcz¹cy o tym, do czego prowadzi odstêpstwo od cnót chrzeœcijañskich, oraz podsuwa do naœladowania rycerskie wzorce:
Bojê siê ja tego Panowie ¯o³nierze Polscy, którzy niedawno z Moskwy, a drudzy
z Wo³och siê wracacie, ¿e to z wami bêdzie co z Krzy¿akami tamtymi. Zawo³a³a na
was Ojczyzna, abyœcie œcian jej bronili, które siê by³y zajê³y mocno od pogañstwa.
Otoliœcie siê zebrali (z jak¹ ochot¹ niektórzy, pamiêtacie) wróciliœcie siê zdrowo nazad i prosto do Ojczyzny: „Zap³aæ nam coœ powinna” [...]. „Nie tak konfederacyja
nasza lwowska ka¿e: daj nam zas³u¿one” [...]. Starzy oni przodkowie wasi, gdy OjczyŸnie s³u¿yli, s³u¿yli darmo, zw³aszcza, gdy wojny toczyli z pogañstwem: nie pyta33
34

Por. przek³ad wed³ug J. Wujka, Ef 6,12.

Zob. Kazanie, 481–482. Wprowadzone narracyjno-dialogowe exemplum ukazuje sposób
funkcjonowania mocy ciemnoœci, czyni¹cych szkodê dobrym ludziom. Bohaterem powiastki jest
wyznawca religii moj¿eszowej, który przez uczynienie znaku krzy¿a (jako „naczynie pró¿ne, ale
zapieczêtowane”) chroni siebie przed zgubnym dzia³aniem czartów. Pomaga równie¿ biskupowi
w drodze do zbawienia i w koñcu sam decyduje siê na przyjêcie chrztu. Warianty konstrukcyjne
exemplów stosowanych przez Birkowskiego omawia: J. Œniegocki, Exempla i koncepty barokowe
w kazaniach o œwiêtych Fabiana Birkowskiego, „Roczniki Humanistyczne” 1979, z. 1, s. 118–124.
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li siê o pieni¹dzach abo o ¿o³dach, pytali siê o nieprzyjacio³ach, kêdy s¹, a zaraz do
nich szable dobyte nieœli i tak ich witali (Kazanie, 483).

W cytowanym fragmencie autor nawi¹zuje do wydarzeñ wokó³ sporu miêdzy
wojskiem koronnym a królem i senatorami o zap³atê ¿o³du za udzia³ w wyprawie chocimskiej. W 1622 roku dosz³o do zawi¹zania konfederacji lwowskiej,
której uczestnicy wysunêli nie tylko ¿¹dania finansowe, lecz tak¿e polityczne35.
Do ¿o³nierzy, by zaniechali swych roszczeñ, mia³y przemówiæ tak¿e wzglêdy
religijne, czego wyrazem by³o np. anonimowe wydanie broszury, której celem
by³o „naukê daæ, aby siê przeyrzeli w swey konfederacyej, a obaczyli jako na
piek³o, utratê s³awy swej, na zniszczenie Oyczyzny Korony Polskiey, robi¹”36.
Birkowski – jak zosta³o ju¿ podkreœlone – przywo³uje tak¿e przyk³ady postaw
godnych naœladowania. Wœród nich jest pe³na pokory i pos³uszeñstwa postawa
chrzeœcijañskich panów i ksi¹¿¹t, „którzy swoje prywaty i obrazy tak ³acno
Rzeczypospolitej darowali i prêdko poszli z wielk¹ zgod¹ pod regiment jednego” (Kazanie, 484). Niezgoda natomiast wœród panów chrzeœcijañskich – przypomina kaznodzieja – „Turka panem uczyni³a i zwyciêzc¹”. Przez nagromadzenie nieco zmodyfikowanych przys³ów jako œrodka perswazji naucza, ¿e tak
dzieje siê zawsze, gdy zapominamy o sile tkwi¹cej w jednoœci i o konsekwencjach jej braku: „Biada m¹ce, gdy oko³o niej m³ynarze za ³eb id¹; biada królestwom, których niezgoda szarpa; d¹b, gdy upadnie bierze z niego æwierci kto
siê nie leni; na pochy³e drzewo i koz³owie mahometañscy podskoczyli; i zaj¹czkowie zdech³emu lwu grzywê targaæ umiej¹” (Kazanie, 485)37. Zaproponowany przez kaznodziejê proces poznania odbywa siê wiêc drog¹ analogii. Uniwersalne prawdy moralne pozwalaj¹ na jednoznaczn¹ ocenê postaw i zdarzeñ.
Dominikanin do konfederatów zwraca siê z pytaniem: „Czego szukacie panowie w Koronie, jakiego siê d³ugu upominacie [...]. Dawaj¹ wam pieni¹dze, a wy
braæ nie chcecie; sprzysiêgacie siê na ³upiestwo ojczyzny, na zdzieranie koœcio³ów, na rozboje miast i miasteczek; na zniesienie wolnoœci i praw Koron35

O wydarzeniach zwi¹zanych z tym ruchem ¿o³nierskim i jego wp³ywie na sytuacjê wewnêtrzn¹ Rzeczypospolitej pisze: J. Pietrzak, Konfederacja lwowska w 1622 roku, „Kwartalnik
Historyczny” 1973, z. 4, s. 845–871.
36

Cyt za: ibidem, s. 859. Autorem broszury pt. O Confederaciey lwowskiej w 1622 r. uczyniona nauka by³ Jan Achacy Kmita.
37

Por. Nowa ksiêga przys³ów i wyra¿eñ przys³owiowych polskich, zespó³ red. pod kier.
J. Krzy¿anowskiego, t. 1, Warszawa 1969, s. 416, 492–493; t. 2, Warszawa 1970, s. 429, 624; t. 3,
Warszawa 1972, s. 818. Stosowanie przez Birkowskiego przys³ów jako œrodka s³u¿¹cego perswazji zosta³o omówione na wybranych przyk³adach w pracy: A. Janowska, M. Pastuchowa, Barokowa rzeczywistoœæ jêzykiem opowiedziana (œrodki perswazyjne w kazaniach Fabiana Birkowskiego), [w:] Kreowanie œwiata w tekstach, red. A.M. Lewicki i R. Tokarski, Lublin 1995,
s. 262–263.
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nych” (Kazanie, 485)38. Birkowski odwo³uje siê do przyk³adu zaczerpniêtego
z Biblii, do pouczenia œw. Jana Chrzciciela, który na pytanie ¿o³nierzy, co czyniæ maj¹, odpowiada: „Nie wytrz¹sajcie nikogo, potwarzy nie czyñcie, a przestawajcie na ¿o³dach waszych” (£k 3,14). Czyni to, by pokazaæ, ¿e dzia³anie
„rozes³añców”, do których przemawia, jest w³aœnie odwrotne:
Wytrz¹sacie ³any z poborów, do których stanowienia (daleko mniej brania) ¿adnego prawa nie macie; ka¿ecie siê karmiæ, poiæ, zaczym waszy pacholcy spi¿arnie i komory i szkatu³y cudze wytrz¹saj¹ [...]. Aza to nie potwarz, gdy mówicie ¿eœcie potracili na wojnie wszytko. Na której wojnie. Jeœli na moskiewskiej: potwarz szczera, bo
na tej z stolice wziêliœcie skarby, posochy, diamenty carskie do r¹k siê waszych dosta³y; wynieœliœcie z ³aŸni carskiej tak wiele z³ota, srebra; kêdyœcie to podziali [...].
Toæ podobno na tej wojnie tureckiej pod Chocimiem potraciliœcie wszytko; trzeba
wam nagrody [...]. Jeœli zaœ tego siê upominacie coœcie mieli z sob¹, a pogubiliœcie to
w obozie. Pytam, jakoœcie pogubili. Widzia³em wielu, którzy gdy wo³ano, tr¹biono
do szañców, oni tym czasem koster¹ siê zabawiali. S³ysza³em o takich, którzy wszytko zas³u¿one swoje w kostki, w karty przegrali [...] godni¿ ci kosterowie, aby nagrodê wziêli za utraty swoje na wojnie. Godni, ale tak¹ która by im pamiêtnym by³a,
jako maj¹ potym OjczyŸnie s³u¿yæ [...]” (Kazanie, 485).

Birkowski jako kaznodzieja obozowy, a zarazem obserwator ¿ycia ¿o³nierskiego (uczestniczy³ w wyprawach królewicza W³adys³awa przeciw Moskwie
i pod Chocim), w swym przepowiadaniu staje siê nie tylko moralist¹, lecz tak¿e
kronikarzem. Jego nauczanie poparte wojennym doœwiadczeniem, o czym zapewnia s³owami: „widzia³em”, „pamiêtacie” (odwo³uj¹c siê do wspó³uczestników
zdarzeñ), oraz zdobytymi wiadomoœciami („s³ysza³em”, „czytamy”, „pisze tam
w liœcie jednym”), staje siê bardziej wiarygodne. Z kolei podjête w toku narracji
zestawienie negatywnych postaw ¿o³nierskich ze œwiadectwem œwiêtych „rozes³añców” czyni jego przepowiadanie bardziej sugestywnym. Sam mówca jednak nie jest w pe³ni przekonany co do otwarcia siê adresatów na s³owo: „S³uchaj¹, czy nie, ci nowi rozes³añcy?” (Kazanie, 486)39. W wezwaniu modlitewnym
38

Jak wyjaœnia J. Pietrzak: „¯o³nierze dopominali siê ¿o³du za 5 kwarta³ów i uwzglêdnienia
kursu monety z 1621 r. Komisarze natomiast byli gotowi zap³aciæ tylko za 2 kwarta³y i to wed³ug
aktualnie panuj¹cego kursu”. J. Pietrzak, op. cit., s. 847.
39

Problematykê dotycz¹c¹ postaw ¿o³nierzy Rzeczypospolitej XVII w. omawiaj¹ m.in.: J. Tazbir, Wzorce osobowe szlachty polskiej w XVII wieku, „Kwartalnik Historyczny” 1976, nr 4,
s. 787–788; A. Czekaj, Obywatele czy kondotierzy? Postawy obywatelskie i moralne ¿o³nierzy narodowego autoramentu wojsk Rzeczypospolitej w pierwszej po³owie XVII w., [w:] Staropolska
sztuka wojenna XVI–XVII wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Jaremie Maciszewskiemu, red.
M. Nagielski, Warszawa 2002, s. 85–101. Obrazy z ¿ycia ¿o³nierskiego utrwali³ równie¿ poeta
Zbigniew Morsztyn. Autor wiersza Kostyrowie obozowi – jak zaznacza Cz. Hernas – wiedzê
z w³asnej obserwacji i pamiêci wykorzysta³ do konfrontacji prawdy z utrwalonym wzorcem boha-
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prosi wiêc o ich opamiêtanie (uzdrowienie). Przypomnijmy – Oratio formularza
mszalnego (die XV Iulii) mówi o wstawienniczej roli œwiêtych aposto³ów i o zwyciêskim nauczaniu rozes³anych, dziêki czemu Bóg zbudowa³ swój Koœció³, rozpowszechniony w ca³ym œwiecie: Deus, qui Ecclesiam tuam distributam per orbem terrarum, sanctorum Apostolorum praedicatione fundasti: concede propitius; ut quorum hodierna die sub una celebritate recolimus insignia, eorum in
cunctis necessitatibus nostris experiamur suffragia40.
Birkowski przez zastosowanie amplifikacji retorycznej – odwo³anie siê do
konkretnego przyk³adu z historii biblijnej, a nastêpnie do wydarzenia z historii
Polski w celu przejœcia do uogólnienia, tzn. kwestii kondycji ¿o³nierza – znacznie rozszerza odczytanie symbolicznego wymiaru bitwy. W miejsce planu zdarzeñ z przesz³oœci z udzia³em dawnych „rozes³añców” wprowadza plan wspó³czesnych wydarzeñ wraz z nowymi „rozes³añcami”. Jean-Philippe Hashold,
nawi¹zuj¹c do Grunwaldu, zaznacza: „Polacy zwalczali na planie militarnym
zagra¿aj¹cy im Zakon, a na planie symbolicznym ideê szerzon¹ przez Krzy¿aków, ¿e Polaków mo¿na pokonaæ i podporz¹dkowaæ, poniewa¿ nie maj¹ ³aski
u Boga. Zwyciêstwo z 1410 r. sta³o siê znakiem, ¿e Bóg jest po stronie Polaków, udowodni³o ich niezale¿noœæ i niewzruszon¹ wiarê”41. Anonimowy autor
równie¿ pisze:
Nie ludzkie to moce sprawi³y, a tylko Bo¿a potêga
Losy tak u³o¿y³a i tryumf przygotowa³a
W wojnie tej dla Królestwa Polskiego i jego rycerzy42.

Ta „rywalizacja duchowa” – jak j¹ nazywa francuski badacz – dla siedemnastowiecznego kaznodziei oznacza starcie œwiêtych „rozes³añców” z niegodziwymi „rozes³añcami”. Grunwald staje siê symbolem zwyciêstwa pokory i ufnoœci
pok³adanej w Bogu nad pych¹ i chciwoœci¹ oraz symbolem wojny duchowej
tera, tworz¹c nowy sposób wypowiedzi epickiej. Zob. Cz. Hernas, Barok, Warszawa 1976,
s. 322–323.
40
Missale Romanum, Wratislaviae 1738, s. 556.
41
J.P. Hashold, „Dlaczego pod Grunwaldem œpiewano «Bogurodzicê»?”, czyli duchowa rywalizacja miêdzy Krzy¿akami a Polakami, „Pamiêtnik Literacki” 2005, z. 2, s. 48–49.
42
Wiersz o bitwie pod Grunwaldem, [w:] Œredniowieczna poezja ³aciñska w Polsce..., s. 107.
Bo¿¹ ingerencjê dostrzega Birkowski równie¿ pod Chocimiem, gdzie wojsko Rzeczypospolitej
odpar³o armiê tureck¹: „B¹dŸ¿e pochwalony Chryste Jezu, któryœ jako na inszych miejscach
i czasów inszych pokazowa³ cuda Twoje, tak i naszych czasów uwielbi³eœ imiê œwiête Twoje: wyrwa³eœ z paszczêki pogañskiej wiernych i wybranych Twoich i nauczy³eœ nas tego, i¿ nie masz tej
si³y pod s³oñcem œwiata, nie masz takiej mocy, która by nie mia³a paœæ pod nogi Twoje i pod nogi
synów Twoich, boj¹cych siê Ciebie i w tych, którzy ufnoœæ k³ad¹ w mi³osierdziu Twoim, w którym jedyna chwa³a Twoja na wieki wieków”. F. Birkowski, Panu Bogu [...] podziêkowanie za
uspokojenie Korony i W. X. L. z cesarzem tureckim, Kraków 1621, s. 16.
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(¿o³nierstwa duchowego, wynikaj¹cego z faktu bycia chrzeœcijaninem43) i jednoczeœnie realizacji ka¿dego powo³ania. Kaznodzieja, czcz¹c pamiêæ œwiêtych
aposto³ów i wielkoœæ przodków – œwiêtych „rozes³añców” spod Grunwaldu,
a przy tym przypominaj¹c o innych „chrzeœcijanach œwiêtych, którzy krzy¿ brali
przeciwko pogañstwu od Ojców œwiêtych, przy którym chêtnie umierali dla
wiary œwiêtej” (Kazanie, 483), w swym nauczaniu przyjmuje koncepcjê historii
jako magistrae vitae44. Realizuj¹c zadanie kreowania wzorca ¿o³nierza, obiera
wiêc formu³ê, która ilustruje – jak wyjaœnia Karlheinz Stierle – „zwi¹zek historii i filozofii moralnej stanowi¹cy ramy, w których ma swoje miejsce exemplum
jako «prosta forma». Formu³a ta podsuwa nam niejako teleskop, przy którego
u¿yciu historia staje siê dopiero widoczna. Ju¿ sama historia konstytuuje siê w perspektywie filozofii moralnej. Ukazuje siê jako wyodrêbniona z historycznego continuum i sama w sobie zawiera swój sens. Stanowi «makro – exemplum»”45.
To charakterystyczne dla kultury staropolskiej zainteresowanie przesz³oœci¹
znajduje wyraz w zaleceniach edukacyjnych np. królowej El¿biety (¿ony Kazimierza Jagielloñczyka): „Nauka historii staje siê dla ksi¹¿¹t ze wszech miar korzystn¹, poniewa¿ nie tylko obznajamia ich z czynami i zapatrywaniami godnymi
zapamiêtania, lecz i dlatego, ¿e poznaj¹c przypadki i losy innych ludzi ksi¹¿êta
sami zaprawiaj¹ siê do czynu. Wiedzieæ to tylko, co za naszych czasów siê dzieje,
znaczy to samo, co byæ zawsze ch³opiêciem, zawsze dzieckiem. Dlatego niechaj
nauczyciel czyta z królewiczem Tytusa Liwiusza, Pamiêtniki Cezara Sallustiusza,
Waleriusza Maksyma, Justyna, Kwintusa Kurcjusza i innych autorów, którzy spisali œwietne czyny królów i ksi¹¿¹t”46, a tak¿e Jakuba Sobieskiego: „[...] staraæ siê zaraz, aby obstalowaæ co najcelniejszego profesora, co by wam kontynuowa³ anna43
Na temat koncepcji ¿ycia jako bojowania zob. J. Pelc, Bohaterowie literaccy a wzorce osobowe w czasach polskiego renesansu oraz baroku, [w:] Problemy literatury staropolskiej, red.
J. Pelc, Warszawa 1978, s. 26–33; M. Lenart, Wojna duchowa w wyk³adzie dla wojska, [w:] idem,
„Miles pius et iustus”. ¯o³nierz chrzeœcijañski katolickiej wiary w kulturze i piœmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej (XVI–XVIII w.), Warszawa 2010, s. 123–133. Prezentacja wzorca „homo militans” na przyk³adzie wybranych tekstów Birkowskiego zosta³a omówiona w szkicu: M. Rowiñska-Szczepaniak, Fabian Birkowski i Stefan Chmielecki – portrety literackie obroñców
„przedmurza chrzeœcijañstwa”, [w:] Polacy w dziejach Europy Œrodkowej i Rosji (XVI–XX w.),
red. J. Rzoñca, Opole 2004, s. 27–38.
44
Autor w jednym z kazañ pogrzebowych stwierdza, ¿e historiê s³usznie nazwano „lucem temporum, magistra vitae; œwiat³em czasów, mistrzyni¹ ¿ywota”. F. Birkowski, Ksi¹¿ê Krzysztof
Zbaraski, koniuszy koronny abo Kazanie na pogrzebie Jaœnie Oœwieconego Ksi¹¿êcia [...] starosty, [w:] idem, Mowy pogrzebowe i przygodne, cz. 1, Warszawa 1901, s. 261.
45
K. Stierle, Historia jako exemplum – exemplum jako historia. O pragmatyce i poetyce tekstów narracyjnych, „Pamiêtnik Literacki” 1978, z. 4, s. 344–345.
46
Królowej El¿biety rozprawa o wychowaniu królewicza, [w:] ród³a do historii wychowania.
Wybór, cz. 1: Od staro¿ytnej Grecji do koñca w. XVII, wyb. i objaœni³ S. Kot, Warszawa 1929,
s. 160–161.
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les, a potem libros historiarum Taciti. [...] bêdziecie siê ze mn¹ przez listy
znosiæ, a ja wam bêdê naznacza³ dalsz¹ historicam lectionem privatam [...]”47.
Autor kazania, wydobywaj¹c godne pamiêci czyny przodków, poucza swoich
odbiorców, w jaki sposób doœwiadczyæ zwyciêstwa „Grunwaldu”. Wiarygodnoœæ jego wypowiedzi, o czym mówiliœmy, dope³nia fakt, ¿e sam by³ szczególnym „rozes³añcem”, bo jak czytamy w szesnastowiecznym Katechizmie: „Syn
Bo¿y da³ niektóre Aposto³y, niektóre Proroki, Pasterze i Doktory, którzy by
przepowiadali naukê ¿ywota, abyœmy siê nie unosili jako dzieci, nachylaj¹c siê
za ka¿dym wiatrem nauki, ale stoj¹c przy mocnym fundamencie wiary, abyœmy
siê stali domem Bo¿ym w Duchu œwiêtym spo³ecznie zbudowani”48.
Tekst Birkowskiego wpisuje siê w obraz funkcjonowania w XVII wieku tradycji zwi¹zanej z Grunwaldem, do której – powtórzmy za Markiem Janickim –
„umacniania i o¿ywiania [...] wci¹¿ przyczynia³ siê w znaczniej mierze Koœció³,
kultywuj¹c w ca³ej polskiej prowincji koœcielnej obchody œwiêta Rozes³ania
Aposto³ów wzorowane na krakowskich i wykorzystuj¹c w¹tek grunwaldzki do
krzewienia nauki o ukaranej pysze i nagrodzonej pokorze”49.
THE HISTORY OF A HOLIDAY AND ONE OF THE NATIONAL CHARACTER.
ABOUT THE ‘DISPERSED’ FROM GRUNWALD
ON THE 600TH ANNIVERSARY OF THE BATTLE
Summary
On 15 July 1410, according to the liturgical calendar – on the day of Dispersion of the
Apostles (Divisio Apostolorum) called the Feast of the Dispersed Apostles – the Polish-Lithuanian forces led by King Jogaila (W³adys³aw Jagie³³o), defeated the army of the Knights of
the Teutonic Order. The remembrance of that historic battle of the Middle Ages and the triumph
of the Polish sword has for ever been written in the history of our country. Additionally, the
church holiday gained an all-national character. In the paper, making reference to the literature of
Old Poland, the author recalls the religious-patriotic tradition of the holiday. She shows how the
Grunwald-related theme was used in sermons to propagate the teachings about victory of
submissiveness and trust in God over haughtiness and greed. Consequently, the sermon of a
seventeenth-century Dominican – Fabian Birkowski – makes the focal point of the paper. The
preacher, on discussing the instance of ‘sending messengers’ in the Biblical history, and then – in
the history of Poland – goes on to make a generalization, which is the question of the soldier’s
condition. Grunwald becomes, among others, a symbol of a spiritual war (spiritual soldiering) and
– simultaneously – one of realization of every vocation.
47

Jakuba Sobieskiego instrukcje dla synów, [w:] ród³a do historii wychowania..., s. 305–306.
O roli historii w dawnych wiekach zob. J. Malicki, Legat wieku rycerskiego. Studia staropolskie,
Wroc³aw 1989, s. 5–8.
48

Katechizm albo nauka wiary i pobo¿noœci krzeœcijañskiej, wed³ug uchwa³y S. Trydenckiego
Concilium [...], przez ksiêdza Walentego Kuczborskiego [...] z ³aciñskiego na polskie wy³o¿ony,
Kraków 1568, s. 2.
49

M.A. Janicki, op. cit., s. 151.

