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Maria ROWIÑSKA-SZCZEPANIAK

„Równianka pamiêci”

zwyciêzcom wojny chocimskiej

[...] imiona zacne tym gwiazdom, które

na tej wojnie tureckiej na czas pogas³y,

aby prêdko wiecznie œwieci³y.

F. Birkowski
1

Opisanie wojny tureckiej w Wo³oszech przeciwko najjaœniejszemu Królowi Jmci

polskiemu i szwedzkiemu, pocz¹tek bierze swój od œci¹gania wojsk pod Chocim,

który na ten czas by³ w rêku, przed rokiem od Graciana poddany, i w którym uwa¿n¹

rad¹ jmæ p. hetman wielki Karol Chodkiewicz wojewoda wileñski sedem belli uczy-

ni³. Ten¿e to pocz¹tek k³adzie siê, ultima Augusti w dzieñ wtorkowy, millesimo sex-

centesimo vigesimo primo, sposobem takim: i¿ ju¿ by³ jmæ p. hetman wielki z nie-

ma³¹ czêœci¹ wojska na Chocimiu mocni³ siê obozem, tak szañcami, jako okopami,

na ostatek wojska czekaj¹c, które siê tym sposobem œci¹ga³o
2
.

S³owa wojewody poznañskiego Jana z Ostroroga, zaczerpniête z Dziennika

wyprawy chocimskiej r. 1621 (Poznañ 1622), nie s¹ dla naszych rozwa¿añ – jak

mog³oby siê zdawaæ – zapowiedzi¹ przedstawienia przebiegu zdarzenia z histo-

rii Polski sprzed trzystu dziewiêædziesiêciu lat, ale swoistym wstêpem wyjaœ-
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niaj¹cym rocznicow¹ okolicznoœæ, zobowi¹zuj¹c¹ do odnowienia pamiêci o woj-

nie przez przywo³anie portretów jej uczestników. „Obrona Chocimia by³a – jak

podkreœla wspó³czesny historyk Leszek Podhorodecki – najwiêksz¹ w dziejach

dawnej Polski operacj¹ obronn¹, najwiêksz¹ wojn¹ pozycyjn¹ tamtych czasów

w Europie”
3
. Badacz przypomina równie¿, ¿e „[...] po raz pierwszy w Europie

zosta³a skutecznie powstrzymana niezwyciê¿ona dot¹d potêga osmañska, tu

z³amane zosta³y sny su³tana o dalszej ekspansji na kraje chrzeœcijañskie, tu wresz-

cie Rzeczpospolita jeszcze raz ukaza³a sw¹ potêgê i zadziwi³a ca³¹ Europê”
4
.

St¹d w pamiêtniku Jakuba Sobieskiego
5

(Commentariorum Chotinensis belli li-

bri tres, Gdañsk 1646) – dodajmy, i¿ zachowa³o siê wiele relacji, utworów pisa-

nych zarówno proz¹, jak i wierszem, opiewaj¹cych zwyciêstwo chocimskie
6

–

znajdujemy uzasadnienie potrzeby przeniesienia tamtych wydarzeñ w przysz³oœæ.

Chodzi bowiem o wojnê, „jakiej podobnej pamiêæ ludzka nie zasiêga; nad któr¹

wiêkszej wiek œmiertelnych nie widzia³! Wojnê straszliw¹ dla liczby wojska

i przygotowañ; s³awn¹ dla znakomitych cudów mêstwa, szybkich dzia³añ

i szczêœliwego zakoñczenia [...]”
7
. Zauwa¿my, ¿e ojciec póŸniejszego króla

Jana III, pisz¹c ów Pamiêtnik wojny chocimskiej (pe³ni³ w niej funkcjê komisa-

rza sejmowego przy boku Karola Chodkiewicza, uczestniczy³ w poselstwie do

Osmana, ale bra³ równie¿ udzia³ w samej walce
8
), ju¿ w pierwszych zdaniach

swej narracji wprowadza pojêcie s³awy. Jednoczeœnie podpowiada, ¿e mo¿na

rozpatrywaæ je na trzech p³aszczyznach, nierozerwalnie ze sob¹ zwi¹zanych:

heroicznych postaw, strategicznych dzia³añ i historycznych znaczeñ. Nasz¹

uwagê zatem, jak zosta³o ju¿ zapowiedziane, skupimy na s³awie zwi¹zanej z re-

alizacj¹ okreœlonego wzorca osobowego. Jest nim homo militans, tj. cz³owiek

bior¹cy udzia³ w wojnie zarówno dos³ownie – ¿o³nierz, jak i w sensie przenoœ-

nym – w „wojnie duchowej”
9
.
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Piotr Skarga, charakteryzuj¹c s³u¿bê ¿o³nierza, zwraca uwagê na trzy jej ele-

menty: obronê umi³owanej ojczyzny, w której urodzi³ siê, zosta³ ochrzczony

i posiada w niej swoje dobra, obronê wiary i Koœcio³a, a tak¿e zdobywanie wo-

jennej s³awy. Kaznodzieja przypomina, i¿ nasze rycerstwo, id¹c na wojnê,

mówi³o: „Niezbêdna s³awo, dziœ dla ciebie g³owê po³o¿ê”
10

, co ze zrozumie-

niem komentuje: „Trudno to dobrze urodzonym i w cnocie siê kochaj¹cym odej-

mowaæ, gdy¿ cnoty s³awa jest w³asna zap³ata, i u Boga, i u ludzi, i nad inne siê

po¿ytki przek³adaæ ma [...]”
11

. Potwierdzeniem tej tezy jest dla autora ¯o³nier-

skiego nabo¿eñstwa przyk³ad z Pisma Œwiêtego, gdy¿ pisze: „Matatiasz synom

z Rycerskiego dzie³a s³awê wielk¹ i wieczn¹ pamiêæ obiecuje”
12

.

Z postaci wpisuj¹cych siê w obraz „sarmackiej Bellony”, uznanej przez

Wac³awa Potockiego (w Przemowie do poematu Wojna chocimska) za „wieczys-

ty pomnik s³awy naszego narodu”
13

, wybierzmy dwóch bohaterów, wielkich ze

wzglêdu na heroiczne czyny wobec ojczyzny i dawane œwiadectwa wiary:

Patrzmy¿ te¿, co za ludzi mia³y tamte wieki,

Którzy nam tê ojczyznê dali do opieki!
14

Pierwszym jest hetman wielki Jan Karol Chodkiewicz, którego wizerunek,

jako chocimskiego herosa, Potocki przedstawia nastêpuj¹co:

Wszyscy oczy i serca na jednego zgodnie

Obróc¹ Chodkiewicza; tak siê zda, ¿e m³odnie,

¯e dzie³a nieœmiertelne, których mu nie szczêdz¹

PóŸne wieki, siwy w³os ze skroni mu pêdz¹,

Mars z oczu, powaga mu sama bije z twarzy,

Tak siê w nim wielkoœæ mêstwa i swoboda parzy;

¯e mu szczere tryumfy mo¿e czytaæ z czo³a
15

.

Drugim – wojewoda che³miñski Jan Wejher, dowódca piechoty niemieckiej,

tak¿e utrwalony przez autora Ogrodu fraszek w jednej ze scen bitewnych, roze-

granej 15 wrzeœnia 1621 roku (poleg³ wówczas turecki wódz Karakasz), w któ-

rej Chodkiewicz zagrzewa³ do pokonania wroga i jednoczeœnie zdobycia s³awy:

Na myœl naszym nie pad³o, ¿eby w k¹t tak œcis³y

Szturm Turcy daæ i mieli obracaæ zamys³y,
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Wejer w szañcu od pola, Lubomirski w drugim

U swej brony ma dzia³a przy muszkiecie d³ugim.

Ale skoro Karakasz, min¹wszy Wejera

I bronê Lubomirsk¹, prosto siê pobiera,

Kêdy cudz¹ Moœciñski æwiczony przygod¹

Patrzy, czy nie nañ Turcy szturmy one wiod¹;

To¿ hetmani do pola, to¿ w obozie larmo!

Wejer widz¹cy œlepych Turków, nie chce darmo

Strzelaæ; którzy gdy na szañc Moœciñskiego skor¹

Chêci¹ wpadn¹, od kosza naprzód rzeœko bior¹

[...]

Pe³no trwogi, pe³no krwie, gdy Chodkiewicz stary

Wpadnie w majdan i krzyknie, co w sobie ma pary:

„Ju¿ poganie w obozie! komu mi³a cnota,

Dziœ plac, dziœ ma do s³awy otworzone wrota!

Hej! moja ¿ywa m³odzi, do strzelby! do broni!

Niech tu znowu Turczyn kie³ wyuzdany zroni!”

Ledwo wyrzek³, a¿ wojsko jakoby z rêkawa

Sypie siê ze wszytkich stron...

[...]

To¿ siê Wejer ozowie, ani chybi cela,

Gdy ka¿dy Niemiec swemu w pi¹ty guzik strzela,

Kurzy im gêsto w tyle; z przodu ich nagrzewa

Podczaszy, choæ rêce krwi¹, czo³o potem zlewa
16

.

Wojenne zas³ugi Wejhera utrwali³y siê w pamiêci wspó³czesnych, czego wy-

razem s³owa Jerzego Zbaraskiego zawarte w liœcie skierowanym do Zygmunta

III Wazy. W obliczu zagro¿enia ze strony Szwedów kasztelan krakowski zwra-

ca siê do króla z nastêpuj¹c¹ proœb¹: „Prusom zaœ jako succurrere, w których

ju¿ nieprzyjaciel saevit, nie mo¿e na takiej skrzêtwie inaczej, jedno ¿ebyœ

WKM co prêdzej kaza³ 2000 tych ludzi wróciæ, co do Infland poszli, bo Litwa

ju¿ tam nic ciê¿kiego ucierpieæ nie mo¿e, kiedy siê tu Gustaw obróci³ [...], kto

tam bêdzie tymi ludŸmi zawiadywa³ i kto nimi obraca³, bez czego niepodobna

rzecz, ¿eby mia³ byæ eventus dobry [...]. Ja tam w Prusiech, jako¿ umar³ niebo-

szczyk pan wjwda malborski Wejer, nie znam nikogo, co by by³ do tego rz¹du

habilis”
17

. Szymon Starowolski równie¿ pisze: „Wœród mieszkañców Prus nie

by³o nikogo, kto by przewy¿sza³ Wejhera s³aw¹ wojenn¹, [...]”
18

. Okryty s³aw¹
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zdobyt¹ nie tylko pod Chocimiem, lecz tak¿e podczas wypraw do Szwecji, na

Wêgry, w walkach w Mo³dawii, na Wo³oszczyŸnie i pod Smoleñskiem zmar³

w 1626 roku. Autor Wojowników sarmackich w poœwiêconym mu epitafium,

zwracaj¹c siê do Ojczyzny, podkreœla: „[...] gdybyœ mia³a teraz tego wojownika,

by³by dla ciebie niew¹tpliwie chlub¹ i oparciem. Lecz jak¿e rzadkie s¹ wœród

œmiertelnych takie klejnoty! Jak czêsto niedocenione przez umys³y stworzone

do niewoli! IdŸ, Przechodniu, a je¿eli jesteœ mi³oœnikiem cnoty, niech ciê za-

smuci los wielkich mê¿ów”
19

.

Starowolski uczci³ tak¿e napisem nagrobnym Jana Chodkiewicza, zmar³ego

24 wrzeœnia 1621 roku w Chocimiu, stwierdzaj¹c m.in.: „[...] Herkules litewski,

wódz wojsk polskich przeciwko Turkom, s³awny i zwyciêski wojownik. Los

dochowywa³ mu przez ca³e ¿ycie wiernoœci. Uczyni³ go w m³odym wieku

wœród przygód wojennych na Wêgrzech, w Belgii i na Wo³oszczyŸnie najwy¿-

szym dowódc¹ wojska, ws³awi³ licznymi zwyciêstwami w Inflantach i ustawicz-

nymi tryumfami w wojnie moskiewskiej”
20

.

Przywo³ani wojewodowie zostali „pamiêci¹ pogrzebn¹” utrwaleni przez

dominikanina Fabiana Birkowskiego – kapelana obozowego i jednoczeœnie

œwiadka wiktorii pod Chocimiem
21

– który ju¿ w tytule kazañ podkreœla ich

wyj¹tkowoœæ: „wielmo¿ni, waleczni, pobo¿ni”. W dedykacji skierowanej do Ja-

kuba Sobieskiego równie¿ zostaj¹ przedstawieni jako osoby godne naœladowania:

Niedawnych czasów z tego œwiata poszli na lepszy ¿ywot dwaj wielcy wojewodo-

wie: wileñski i che³miñski, którzy umieli krzes³o swe senatorskie m¹dr¹ rad¹ ozdobiæ

i bu³awê, gdy im do r¹k przychodzi³a, tryumfami. M¹dre ich sentencye senat prze-

œwietny, mam za to, pamiêta, rycerskie ich dzie³a widzia³ i czu³ nad sob¹ poganin,
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heretyk, odszczepieniec okoliczny. [...] i przyjaciele ich widzieli wysokie cnoty ich,

cnoty pañskie, wielkim hetmanom i senatorom przynale¿yte. Nie maj¹ tedy z pamiê-

ci ludzkiej wychodziæ; owszem, jako k w i a t y n a p i ê k n i e j s z e, w r ó w n i a n -

k ê p a m i ê c i z w i ¹ z a n e, maj¹ kwitn¹æ [podkr. – M.R.-Sz.]
22

.

„Pamiêæ” wiêc sta³a siê s³owem kluczem, wykorzystanym przez staropolskie-

go kaznodziejê do rozwa¿añ na temat postawy moralnej bohaterów. O ich pa-

miêci – owszem – decyduje historia („Póki wojna chocimska w pamiêci ludz-

kiej bêdzie, póty bêdzie i Wejher [...]”
23

), ale fakt, ¿e pamiêæ jest – jak

podkreœla mówca – „cór¹ dobrego sumienia”, daje im mo¿liwoœæ decydowania

o swoim trwaniu w czasie. Myœl tê, jako zapowiedŸ tematu, odnajdujemy w de-

dykacji oraz w poprzedzaj¹cym j¹ wierszu na herb Sobieskich
24

autorstwa Jaku-

ba Vitelliusa. Przedmowa nieprzypadkowo skierowana zosta³a do Jakuba Sobies-

kiego. By³ przecie¿, jak ju¿ wspomnieliœmy, uczestnikiem chocimskich wyda-

rzeñ, co podkreœla równie¿ Birkowski: „[...] panie starosto, któryœ i obecnym

by³ w obozach tych przeciwko pogañstwu i odszczepieñstwu i wiele rzeczy ³aciñ-

skim jêzykiem ju¿ spisa³”
25

, ale i reprezentantem rodu zas³u¿onego dla Rze-

czypospolitej. Wierszem Vitelliusa

Remigio famae caelo subvecte Sobiesci,

Plena cui eloquii flumina abore cadunt.

Martigenas Scutum hoc loquitur, Patriaeque, periclis

Impensos vestram saepe dedisse Domum.

Yu mihi maior eris, namque; uno pectore, virtus

Herculea et Tulli, consociata tuo
26

,

Birkowski przedstawia interesuj¹cy kaznodziejê motyw s³awy, któr¹ wyzwala

cnota, a towarzysz¹c jej, razem staj¹ siê Ÿród³em pamiêci. St¹d kazanie Pamiêæ

sprawiedliwego, poœwiêcone Wejherowi, rozpoczyna s³owami: „Równo z cnot¹
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s³awa nastêpuje oraz dobre dzie³a i pamiêæ o nich pobo¿na wesz³a na œwiat”

(W., s. 198). W przywo³anym, ³aciñskim wierszu poeta, zwracaj¹c siê w sposób

nastêpuj¹cy do adresata: „O Sobieski, wynoszony ku niebu ¿aglem s³awy”, wy-

ra¿a podziw dla bohatera – utalentowanego mówcy
27

(„od ust, którego wartkie

strumienie wymowy p³yn¹”). Przez wprowadzenie toposu pochwa³y rodu („Tar-

cza ta mówi, ¿e Dom Wasz czêsto dawa³ ojczyŸnie, wœród niebezpieczeñstw,

niezliczone zwyciêstwa wojenne”), tak charakterystycznego dla konstrukcji ka-

zañ pogrzebowych
28

, tym bardziej eksponuje postaæ Sobieskiego, przypisuj¹c

mu cechy s³awnego, mitycznego bohatera oraz rzymskiego mówcy Cycerona:

„A Ty dla mnie wiêkszy jesteœ, bo w jednym Twym sercu z³¹czona jest dziel-

noœæ herkulesowa i cnota tuliañska”
29

.

Podobnie Birkowski, nawi¹zuj¹c do zasad genus demonstrativum, w mowie

na czeœæ Wejhera podkreœla wk³ad zmar³ego w kontynuowanie s³awy reprezen-

tantów rodu: „Synowie tak wielkiego senatora! nie potrzeba wam indzie szukaæ

przyk³adów zacnych, macie doma wojowniki wielkie, którzy s³awy przodków

swoich krwie w³asnej odwag¹ poprawiali, a miêdzy tymi ojca zacnego, którego

teraz cia³o do ziemie k³adziecie” (W., s. 217). O zaletach przodków przypomina

równie¿, gdy kreœli ¿ywot Chodkiewicza:

Urodzi³ siê z ojca kasztelana wileñskiego, marsza³ka W. Ks. Litewskiego, z dzia-

dów i pradziadów takich, z których rzadki by³, który by albo bu³awy hetmañskiej nie

nosi³, abo sto³ka senatorskiego nie zasiad³. Matka jego by³a Krystyna Zborowska,

wojewody krakowskiego córa, siostra braci onych, którzy wielkie dygnitarstwa

w Koronie trzymali, potomek onych senatorów, którzy w pokoju i na wojnie wielmi

kwitnêli
30

.
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27
O doskona³oœci wymowy J. Sobieskiego zob. M. Bar³owska, Jakub Sobieski – vir eloquen-

tissimus, [w:] eadem, Jakub Sobieski pamiêci wielkiego kawalera, Bart³omieja Nowodworskiego,

Szczecin 2006, s. LXXVIII–XCIII.

28
Zob. J. NiedŸwiedŸ, Nieœmiertelne teatra s³awy. Teoria i praktyka twórczoœci panegirycznej

na Litwie w XVII–XVIII w., Kraków 2003, s. 266–267; D. Platt, Kazania pogrzebowe z prze³omu

XVI i XVII wieku. Z dziejów prozy staropolskiej, Wroc³aw 1992, s. 60–61.

29
Por. t³. tekstu Vitelliusa w: Histoire de Pologne avant et sous le roi Jean Sobieski, t. 1, Paris

1829, s. 102.

30
F. Birkowski, Jan Karol Chodkiewicz, Wojewoda Wileñski, Wielki Hetman Koronny i W. Ks.

Litewskiego, [w:] idem, Mowy pogrzebowe i przygodne, cz. 1..., s. 213 (kolejne cytaty z kazania

bêd¹ opatrzone skrótem Ch. = Chodkiewicz i numerem strony). To budowanie wzorca osobowe-

go przez odwo³anie siê do cnót przodków odnajdujemy równie¿ w poemacie anonimowego autora

(Kraków 1621 r.):

Poleg³ Karol Chodkiewicz, on du¿y Sarmata,

Jakowy rzadko bywa³ po te wszytkie lata.

Odszed³ z mi³ej ojczyzny, któr¹ on mi³owa³,



Przed s³uchaczem i czytelnikiem rysuj¹ siê wiêc postawy bohaterów, których

mog¹ charakteryzowaæ s³owa bêd¹ce fragmentem napisu nagrobkowego, po-

œwiêconego Wejherowi:

Virtute, Sanguine, Gloria

MAGNUS.

Et contra hostes Poloni nominis

Christianique feminis,

[...]

Bellator Invictissimus.

Postquam in pace,

Prudentia, gravitate, iustitia, urbanitate,

Ac summa in omnes humanitate,

Et in bellis

Mira felicitate, fortitudine, vigilantia,

Reique militaris scientia

Inclaruisset
31

.

Niezwyciê¿eni wojownicy, którzy wielkoœæ zdobyli „cnot¹, pochodzeniem

i s³aw¹”, ³¹cz¹ w sobie rycerskoœæ, potwierdzon¹ dzielnoœci¹ i znajomoœci¹

sztuki wojennej, oraz rycerskoœæ, wynikaj¹c¹ z realizacji zadañ chrzeœcijanina.

¯ycie ich przenikniête bojowaniem mo¿e symbolizowaæ tarcza, jako element

uzbrojenia, nieustannie bowiem wystêpowali w obronie wiary i ojczyzny. Tak

wiêc nie herb rodowy Chodkiewicza czy Wejhera tworzy emblematyczn¹ kom-

pozycjê, któr¹ pos³ugiwali siê autorzy kazañ pogrzebowych
32

, ale herb Janina
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Zdrowie jej zdrowiem swoim czêstokroæ ratowa³

W rozmaitych k³opotach, w ka¿dym zamieszaniu,

W rozgromieniu koronnym, co jest w pamiêtaniu,

S³u¿y³ rad¹ i zbroj¹, nawet w³asnym zdrowiem,

Cnót przodków naœladuj¹c [...].

(Pami¹tka rycerstwa sarmackiego i senatorów Obojga Narodów przy ¿a³osnej œmierci Jana Ka-

rola Chodkiewicza, ze zbiorów rêkopiœmiennych poloników Archiwum Narodowego Szwecji

Skoklostersamlingen, wyd. D. Chemperek, Warszawa 2006, s. 27–28).

31
Sz. Starowolski, Monumenta Sarmatarum..., s. 745 („Cnot¹, pochodzeniem, s³aw¹ wielki.

I przeciw wrogom polskiego imienia i chrzeœcijañskiego plemienia [...] wojownik niezwyciê¿ony.

Jak w czasie pokoju m¹droœci¹, powag¹, sprawiedliwoœci¹, og³ad¹ i najwiêkszym wobec innych

humanizmem, tak w czasie wojen niezwyk³ym powodzeniem, dzielnoœci¹, pilnoœci¹, znajomoœci¹

wojskowoœci zas³yn¹³”).

32
Zob. D. Platt, Herb jako ikon, [w:] eadem, Kazania pogrzebowe z prze³omu XVI i XVII wie-

ku..., s. 131–146; S. Baczewski, Dyskurs genealogiczno-heraldyczny w kaznodziejstwie, [w:]

idem, Szlachectwo. Studium z dziejów idei w piœmiennictwie polskim. Druga po³owa XVI wieku.

XVII wiek, Lublin 2009, s. 234–249; M. Skwara, O dowodzeniu retorycznym w polskich drukowa-

nych oracjach pogrzebowych XVII wieku, Szczecin 1999, s. 343–345.



(„w polu czerwonym tarcza fioletowa”
33

) umieszczony przed dedykacj¹. Choæ

bezpoœrednio wskazuje on adresata przypisania, mo¿e przez analogiê, uwzglêd-

niaj¹c czyny bohaterów, zapowiadaæ równie¿ Birkowskiego prezentacjê „sar-

mackich wojowników”. Ale zapoznaj¹c siê z kazaniem poœwiêconym Chodkie-

wiczowi, widzimy, ¿e dominikanin w pe³ni nie rezygnuje ze znaku herbowego,

którym pieczêtowa³ siê ród hetmana. Wybiera bowiem jeden z jego elementów,

mianowicie lwa, i wykorzystuje jako alegoriê cnót zmar³ego. W tym miejscu

warto wprowadziæ uspokajaj¹ce s³owa innego kaznodziei – Bonawentury Czar-

liñskiego, pochodz¹ce z kazania wyg³oszonego na pogrzebie Chodkiewicza:

„Aleæ nam ju¿ Gryfa naszego na czêœci rozdzieliæ nie zawadzi”
34

. Zaznaczmy,

¿e autor ten w emblematycznej konstrukcji wypowiedzi za ikon wykorzystuje

w³aœnie herb Chodkiewiczów
35

. Charakteryzuj¹c bohatera, pos³uguje siê jednak

dwoma obrazami: or³a i lwa, które sk³adaj¹ siê na wizerunek Gryfa
36

. Dla Bir-

kowskiego podstaw¹ do wykazania podobieñstwa miêdzy sposobem zachowa-

nia Chodkiewicza podczas walki a lwem okazuje siê fragment z Pisma Œwiête-

go: „By³ jako lew w dzie³ach swoich i jako szczeniê lwie, rycz¹ce w ³owach”

(1 Mch 3,4)
37

, który spe³nia w kazaniu funkcjê motta. W Biblii król zwierz¹t

m.in. symbolizuje odwagê wojenn¹ ludu izraelskiego czy wybranych postaci
38

.

Kapelan obozowy, s³awi¹c zwyciêskiego wodza, w tok narracji wprowadza – na
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33
S. Górzyñski, J. Kochanowski, op. cit., s. 66.

34
B. Czarliñski, Kazanie na pogrzebie Jaœnie Wielmo¿nego Pana P. Jana Karola Chodkiewi-

cza [...] starosty, [s.l.] 1622, s. C. Wizerunek J.K. Chodkiewicza utrwalaj¹ równie¿ nastêpuj¹ce

kazania pogrzebowe: M. Stephanides, Kazanie ¿a³obne przy obchodzie szczêœliwej pamiêci Jaœnie

Wielmo¿nego Pana P. Jana Karola Chodkiewicza [...] Hetmana Wielkiego Koronnego, Zamoœæ

1624; J. Hasjusz, Kazanie na dzieñ naznaczony pogrzebowi Jaœnie Wielmo¿nego Pana P. Jana

Karola Chodkiewicza [...] starosty, Wilno 1622.

35
K. Niesiecki ukazuje tarczê „wzd³u¿ na dwie czêœci podzielon¹, na prawej stronie jej herb

zwyczajny Koœciesza z³o¿ony; na lewej Gryf bia³y w polu czerwonym, pazury, które tylko u nogi

lewej ni¿ej i wy¿ej widaæ czarne; jêzyk wywieszony czerwony, czyli raczej p³omienisty, ogon

¿ó³ty na grzbiet zadarty, przednimi nogami do góry wspiêty, miecz siniawy z rêkojeœci¹ srebrn¹

wyniesiony a¿ za szyjê, trzymaj¹c w przedniej nodze, g³ow¹ w praw¹ stronê tarczy skierowany:

nad he³mem korona, z której tak¹¿ formê Gryfa widaæ”. K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 3, Lipsk

1842, s. 52.

36
O podwójnej naturze gryfa i formach jego przedstawienia zob. D. Forstner, Œwiat symboliki

chrzeœcijañskiej, prze³. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyñski, Warszawa 1990,

s. 342–344. Na temat kazania B. Czarliñskiego zob. D. Platt, Herb jako ikon..., s. 131–135.

37
Zob. Pismo Œwiête Starego i Nowego Testamentu w przek³adzie z jêzyków oryginalnych,

oprac. zespó³ biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Warszawa 1982

(„W czynach swoich by³ podobny do lwa, do lwi¹tka, które ryczy [rzucaj¹c siê] na zdobycz”).

38
O symbolice lwa zob. D. Forstner, op. cit., s. 275–280. O odwadze hetmana, z wykorzysta-

niem motywów pochodz¹cych z historiografii rzymskiej, pisze Jakub Hasjusz. Zob. J. NiedŸ-

wiedŸ, op. cit., s. 268–270.



zasadzie „refrenu” – s³owa bêd¹ce odwo³aniem do przewodniej myœli wyst¹pie-

nia: „Podobny lwu w dzie³ach swoich”
39

. Na dowód, i¿ lew jako symbol najbar-

dziej trafnie oddaje bohaterstwo Chodkiewicza, przypomina herb papie¿a i w bez-

poœrednim zwrocie „zobowi¹zuje” hetmana (po wprowadzeniu korekty) do jego

przyjêcia:

Sykstus V, papie¿, bandyty z ojczyzny Piotra œw. zniós³szy wzi¹³ sobie za symbo-

lum abo za herb lwa, w ³apie pochodniê trzymaj¹cego: na górze lew stoi, a wilcy od

góry uciekaj¹. Bierz to symbolum, wielki hetmanie ode mnie, ale miasto pochodni

trzymaj bu³awê, lwie mê¿ny, przed któr¹ tak wiele wilków drapie¿nych uciek³o, nie

tylo tych, którzy siê we Szwecjej rodzili, nie tylo tych, którzy doma dostojeñstwo

króla JM targali, ale i tamtych, którzy w Moskwie, ale i tamtych, którzy z Azjej

z wielkimi kupami na Podole byli wtargnêli (Ch., s. 193–194).

Wyj¹tkowoœæ bohatera Birkowski dostrzega ju¿ w rysach jego twarzy,

pisz¹c: „Mia³ od Boga urodê tak¹, jak¹ mia³ mieæ wielki hetman: twarz jego, su-

rowa na pierwszym wejrzeniu, by³a majestatu pe³na, prawie marsowa, czo³a by³

wysokiego, nosa orlego, znak dostojeñstwa hetmañskiego [...]” (Ch., s. 183). Kaz-

nodzieja dziêkuje Bogu za dobrego, m¹drego, szczodrego (zw³aszcza wzglêdem

ubogich i rannych) oraz pobo¿nego („wielkiego w nabo¿eñstwie”) wodza, któ-

rego mêstwo porównuje nie tylko z odwag¹ lwa, lecz tak¿e Achillesa oraz Judy

Machabeusza. Uwa¿a, ¿e s³owa z pieœni pochwalnej na czeœæ hetmana izrael-

skiego – „I rozszerzy³ chwa³ê ludu swojego, i oblók³ na siê pancerz jako ol-

brzym, i przypasa³ do boku orê¿e wojenne swoje, i broni³ obozu mieczem swo-

im” (1 Mch 3,3)
40

– mo¿na równie¿ wypowiedzieæ pod adresem Chodkiewicza,

„który, jako olbrzym waleczny, wyjecha³ przeciwko tyranowi tureckiemu i ob-

roni³ obozy szabl¹ swoj¹” (Ch., s. 196). Dlatego te¿ – pisz¹c o wielkiej s³awie

chocimskiego bohatera, bo „wielkie rzeczy sprawi³” – jednoczeœnie akcentuje

pamiêæ o nim, która pozostanie w „b³ogos³awieñstwie u wszytkiego chrzeœcijañ-

stwa, zw³aszcza katolickiego, abowiem ucieszy³ nie raz, nie dwa plemiê wier-

nych Bo¿ych dzie³ami swoimi” (Ch., s. 193).

Pamiêci¹, jak ju¿ sygnalizowaliœmy, ogarniêty zostaje równie¿ Jan Wejher.

Wynika ona z postawy przyjêtej przez wojewodê: „[...] gdy mu na myœl rozko-

szy przypada³y, patrza³ na koniec ich i nie bra³ ich przed siê; wola³ siê zabawiaæ

dzie³ami robotnymi, na morzu i na ziemi wojen pilnuj¹c” (W., s. 215). Birko-

wski, œwiadek tych zmagañ, zwraca uwagê na religijnoœæ bohatera: „Pamiêtam,

pod Chocimiem, [...] do kapelanów królewicza JM przyszed³ [...] i prosi³ ich
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39
Rolê tego porównania w tekœcie F. Birkowskiego omawia D. Platt, Kazania pogrzebowe

z prze³omu XVI i XVII wieku..., s. 76–78.

40
Zob. T. Hanelt, Antologia postaci biblijnych. Stary Testament, Poznañ 2008, s. 333–343.



o Mszê jedn¹, a potem o wtór¹ i tak dopiero z Panem Bogiem szed³ do potrzeby

(W., s. 214). Za motto kazania dominikanin wybiera fragment z Ksiêgi

Przys³ów: „Pamiêæ sprawiedliwego z chwa³ami: imiê niezbo¿nych butwieje”

(Prz 10,7)
41

, który wskazuje uwarunkowania bycia – lub nie – w pamiêci in-

nych. Pierwsza czêœæ cytatu jest wizytówk¹ Wejhera – „oœwiadcza ¿ywot cnot-

liwie i pobo¿nie przepêdzony” (W., s. 198–199) – i dlatego autor pos³uguje siê

ni¹ w formie wariantowej (np. „pamiêæ jego z pochwa³ami”; „pamiêæ sprawied-

liwego naszego wojewody z pochwa³ami”). Druga natomiast dotyczy tych, któ-

rych ¿ywot pe³en jest wystêpków, i koncentruje siê na po¿ytkach teraŸniej-

szych. St¹d ju¿ w dedykacji wprowadza rozró¿nienie na ludzi pobo¿nych

i niezbo¿nych:

Wielka abowiem ró¿nica jest miêdzy niezbo¿nymi i pobo¿nymi, gdy umieraj¹.

Niezbo¿ne dusze, jako drew na wi¹zki i stosy wal¹ do pieców wapiennych, do onych,

mówiê, ogniów siarczystych, piekielnych; s¹ abowiem drzewa niepo¿yteczne, a dru-

gdy barzo szkodliwe koronom i pañstwom chrzeœcijañskim. Pobo¿nych zaœ dusze,

jako k w i a t y œ l i c z n e, palcem spokojnym bywaj¹ zrywane i w r ó w n i a n e c z -

k ê u w i t e i Panu Bogu na stó³ Jego niebieski od œmierci, (któr¹, jako pobereŸnicê

swoj¹ i po dobre, i po z³e posy³a) ofiarowane [podkr. – M.R.-Sz.]
42

.

Charakterystyczn¹ cech¹ pisarstwa ojca Fabiana – jak s³usznie zauwa¿a Do-

bros³awa Platt
43

– jest pos³ugiwanie siê przeciwieñstwami w celu uwypuklenia

wartoœci pozytywnego obrazu. Chc¹c ustrzec odbiorcê przed czynieniem z³a,

a w konsekwencji przed œmierci¹ duszy oraz utrat¹ pamiêci u potomnych, autor

w przywo³anym kazaniu wraz z prezentacj¹ wzorca i antywzorca wprowadza

rozró¿nienie s³awy: zrodzonej przez cnotê oraz opartej na „s³abych i ziemskich

rzeczach”. Pierwsza jest twarda, ostra, surowa – „wolna od wszelakiego próch-

na”, druga – miêkka, s³odka i „jako jab³ko czerwliwe butwieje” (W., s. 200–201).

Podkreœla jednoczeœnie, ¿e s³awa wymaga pielêgnowania przez dostarczanie

nowych œwiadectw, st¹d – za Plutarchem – porównuje j¹ do ³odzi, która

p³ywaj¹c po wodzie, wskutek wilgoci niszczeje: „przeto trzeba do niej nowych

deseczek, drzew etc.; s³oñce j¹ spali, jako nie poprawiasz, i rozsypie. Taki¿

rozs¹dek o s³awie daæ mo¿em, która, ¿e na opiniach ludzkich, jako woda niesta-

tecznych p³ywa, prêdko skazy nabierze; trzeba jej tedy poprawiaæ ustawicznie

nowymi dzie³ami. A ¿e niezbo¿ni ludzie niewiele dbaj¹ o naprawê dobrej

s³awy, przeto jako naprêdzej na kszta³t zaniedbanej ³odzi psuj¹ siê i wniwecz
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41
Zob. „Pamiêæ o prawym jest b³ogos³awiona, / a imiê nieprawych zaginie” (Pismo Œwiête

Starego i Nowego Testamentu...).

42
F. Birkowski, Wielmo¿nemu Panu, Jego Mci Panu Jakubowi Sobieskiemu..., s. 178.

43
Zob. D. Platt, Kazania pogrzebowe z prze³omu XVI i XVII wieku..., s. 90–99.



id¹” (W., s. 201). Birkowski s³awê zestawia równie¿ ze œwiat³em (p³omieniem)

– bezbo¿nych gaœnie, a cz³owieka sprawiedliwego „trwa wiecznie, abowiem

chwa³a, która z uczynków jego p³ynie, nie graniczy siê granicami ¿ywota tego

i ciasnoœciami, ale wszytkie kopce przeskoczywszy, oœwieca i ¿ywot przysz³y”

(W., s. 204). Poprzez przyk³ady sprawiedliwych mê¿ów zobowi¹zuje do reflek-

sji nad dobrym ¿yciem i dobr¹ œmierci¹, która ods³ania duchowy wymiar s³awy:

„[...] jako dusza pobo¿na nieba siêga, miêdzy gwiazdami œwieci, jako ksiê¿yc

najpiêkniejszy” (W., s. 218). O Wejherze, przypominaj¹c ostatni moment jego

¿ycia, ojciec Fabian pisze: „[...] jako¿ tu nie ma byæ z pochwa³ami pamiêæ jego,

poniewa¿ wszczepiona jest do Chrystusa”. Jednoczeœnie, przywo³uj¹c obrazy

zas³ug wojewody jako pos³a, senatora, œwietnego wojownika oraz wyliczaj¹c

jego cnoty, eksponuje ostatni, godny pochwa³y czyn rycerski, na który pracowa³

przez ca³e ¿ycie. W bezpoœrednich s³owach zwraca siê do Wejhera: „Tuœ naj-

bardziej cudownym by³, gdyœ na tym ostatnim placu pojedynek czyni³ ze œmier-

ci¹, a jakoby w drogê odje¿d¿aj¹c ma³¿onkêœ swoj¹, jaœnie wielmo¿n¹ pani¹

Annê z Sczawin, ¿egna³, gdyœ synom, jako oliwkom m³odym, oko³o ³o¿a twego

stoj¹cym, b³ogos³awi³; piêknie ich napominaj¹c do s³u¿by Bo¿ej, do wiary

œwiêtej katolickiej zachowania statecznego, do mi³oœci króla JM i Ojczyzny, do

dzie³ rycerskich, do cnót wielkich zaostrza³, aby dom swój przeœwietny Wejhe-

rowski [...], ozdabiali” (W., s. 217).

Chocimska wiktoria jest wiêc okazj¹ do rozpatrywania staropolskiej sztuki

wojennej i jednoczeœnie – o czym przekonuj¹ parenetyczne kazania pogrzebowe

Birkowskiego – uczenia siê sztuki osobistego zwyciêstwa. Przywo³anych boha-

terów, którzy wyniesieni zostali „ku niebu ¿aglem s³awy”, dominikanin pragn¹³

swoim piórem „potomnym czasom pozostawiæ, coby i budowa³o nowe i podob-

ne tym hetmany, i cieszy³o pamiêæ ich, do której, jako do skarbu, tak zacne klej-

noty, to jest cnoty i dzie³a znakomite zanaszaæ bêd¹ [...]. Nie maj¹ te pisma

gin¹æ, maj¹ o sobie, miêdzy innymi, ze mnie do czasów potomnych swego

przes³añca i opowiadacza”
44

. St¹d nasza „równianka pamiêci”.

“THE WREATH OF REMEMBRANCE”

TO THE VICTORS IN THE WAR OF CHOCIM

S u m m a r y

The paper commemorates the victory of the Army of the Republic of Poland at Chocim in 1621.

It recalls the heroes of the battlefield, whose deeds were recorded in numerous diaries, songs,

poems, sermons or epitaphs. The object of the research interest are images of two personages, viz.

Jan Karol Chodkiewicz and Jan Wejher, depicted in the funeral sermons by a witness to those

events – the camp chaplain Fabian Birkowski. The preacher, by carrying out the parenetic

tendencies in literature, constructs a personality model of a soldier, a citizen and a Christian.
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F. Birkowski, Wielmo¿nemu Panu, Jego Mci Panu Jakubowi Sobieskiemu..., s. 179.


