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Maria ROWIÑSKA-SZCZEPANIAK

Podziwiaæ – naœladowaæ – wspó³zawodniczyæ.

S³u¿ba œwiêtego wojownika

w przekazie parenetycznym Fabiana Birkowskiego

Sancta humilitas confundit superbiam et omnes homines,
qui sunt in mundo, similiter et omnia, quae in mundo sunt.

Œw. Franciszek1

Wizerunk duchownego ¿o³nierstwa chrzeœcijañskiego, wydany w Krakowie
w 1619 roku, pos³u¿y nam jako wprowadzenie do przyjrzenia siê „sztuce bojo-
wania”, a dok³adniej – „kroczenia po stopniach” widzialnej s³u¿by niewidzial-
nemu Bogu. Tekst jest swobodnym t³umaczeniem – na co wskazuje informacja
zawarta w podtytule: „[...] za naœladownym powodem œ. Bernarda Klarewalleñ-
skiego Opata, rytmów, w rozmowie Dysze z Cia³em [...]”2 – Visio Philiberti3,
dokonanym przez dominikanina Bernarda Paxillusa (w³aœciwe nazwisko –
Ko³ek4) z Brzeska. Do utworu do³¹czone s¹: Przedmowa o s³usznej potrzebie

1 „Œwiêta Pokora zawstydza pychê i wszystkich ludzi, którzy s¹ ze œwiata, podobnie i wszyst-
ko, co jest ze œwiata”. Œw. Franciszek, Salutatio virtutum [Pozdrowienie cnót], [w:] Œwiêci Fran-
ciszek i Klara z Asy¿u, Pisma, wydanie ³aciñsko-polskie, tekst ³aciñski, Fontes Franciscani, prze³.
K. Ambro¿kiewicz, Kraków 2002, s. 276–277.

2 B. Ko³ek (Paxillus), Wizerunk duchownego ¿o³nierstwa chrzeœcijañskiego, nowo a krótko na-
przód w ³aciñskich, potym na polski jêzyk przet³umaczonych rytmach, za naœladownym powodem
œ. Bernarda Klarewalleñskiego Opata, rytmów w rozmowie Dysze z Cia³em ku zbawiennemu ka-
tolickich chrzeœcijan po¿ytkowi drukownie wystawiony, Kraków 1619.

3 O polskich przek³adach utworu Visio Philiberti zob. M. Lenart, Spór duszy z cia³em i inne wier-
szowane spory w literaturze staropolskiej na tle tradycji œredniowiecznej, Opole 2002, s. 77–83.

4 Zob. R. Œwiêtochowski, Ko³ek (Paxillus, Paxyl, Paskylko, Praxillus) Bernard, [w:] Polski
s³ownik biograficzny, t. 13, Wroc³aw 1968, s. 333–334.



duchownego ¿o³nierstwa chrzeœcijañskiego skierowana do Anny z Ruœca Lubo-
mirskiej i tekst zatytu³owany Rynsztunek duchownego ¿o³nierstwa chrzeœcijañ-
skiego. Jego treœæ osnuta zosta³a wokó³ myœli œw. Paw³a, zaczerpniêtej z Listu
do Efezjan: „WeŸcie zupe³n¹ zbrojê Bo¿¹, abyœcie mogli sprzeciwiæ siê w dzieñ
z³y i we wszytkim doskonali staæ” (Ef 6,13)5. Dominikanin sytuuje cz³owieka
w przestrzeni symbolicznie nazwanej „wojennym placem”, czyli miejscem, na
którym rozgrywa siê jego ziemskie ¿ycie. Otoczony przez nieprzyjació³, „Któ-
rzy przemyœliwaj¹ okrutne zginienie, / Pragn¹c wszech ludzi wprawiæ w piekiel-
ne drêczenie”6, podejmuje walkê i dlatego autor, nawi¹zuj¹c do s³ów Joba, pod-
kreœla: „[...] s³usznie ten ¿ywot ¿o³nierstwem nazwany” (Hi 7,1). Przeciwko du-
szy wojuje cia³o – „I¿e za pierworodnym grzechem spanosza³o” (R., s. 1), œwiat
– „Swych przyjació³ nad spodziw oszukiwaj¹cy” (R., s. 2) oraz szatan – „[...]
swoj¹ hord¹ przepysznie tusz¹cy / Kr¹¿y ko³o cz³owieka jako lew rycz¹cy”
(R., s. 2). ¯o³nierz duchowny zobowi¹zany jest wiêc do przestrzegania zasad
bojowania, a dotycz¹ one m.in. w³o¿enia na siebie „zbroi”. St¹d autor charakte-
ryzuje jej elementy, a s¹ nimi: „bu³atny kirys”, przy³bica (nadziei) – „hartowne-
go stalenia”, miecz (ducha) – „bystrosieczny” oraz tarcza (wiary) – „barzo moc-
na”. Nastêpnie wyjaœnia, ¿e „kirysowna zbroja” jest „z czterech sztuk z³o¿ona”,
tj. pokory, bojaŸni Bo¿ej, mêstwa w bojowaniu oraz naœladowania œwiêtych.

Pierwsza z wymienionych zobowi¹zuje do szczerego wyznania w³asnych
przewinieñ:

Przyznawaæ siê z pokor¹ do swojej pod³oœci,
Która z grzechu naby³a ku cnotom ciê¿koœci,
A w tym¿e uni¿eniu czeœæ Bogu oddaj¹c,
W chrzeœcijañskiej w³asnoœci cnie siê poczuwaj¹c,
Masz o ratunek Bo¿y ustawicznie prosiæ,
Gdy¿ go On dufaj¹cym dopuszcza odnosiæ (R., s. 3).

Druga przekonuje, ¿e kto siê

[...] prawdziwie niebios rz¹dŸce boi
Wszelakimi dobrami opatrzony stoi,
Gdy¿ bojaŸñ jest pocz¹tkiem zbawiennej m¹droœci,
[...]. (R., s. 4).

4 Maria Rowiñska-Szczepaniak

5 Kolejne cytaty z Biblii bêd¹ pochodzi³y z wydania: Biblia to jest Ksiêgi Starego i Nowego
Testamentu wed³ug ³aciñskiego przek³adu starego w Koœciele powszechnym przyjêtego, na polski
jêzyk znowu z pilnoœci¹ prze³o¿one, [...] przez Jakuba Wujka z W¹growca, Kraków 1599.

6 B. Ko³ek (Paxillus), Rynsztunek duchownego ¿o³nierstwa chrzeœcijañskiego, [w:] idem, Wize-
runk duchownego ¿o³nierstwa chrzeœcijañskiego..., s. 1. Kolejne cytaty opatrzone zostan¹ skrótem
(R.) i numerem strony.



Trzecia przestrzega przed rezygnacj¹ z ofiarnoœci i z pe³nego zaanga¿owania
w walce:

Gdy¿ w utracenie wiecznych dóbr siê opatruje,
Z których w tê siê najwiêksz¹ szkodê w lot wprawuje,
¯e Pan Bóg ratunkiem byæ nie chce takowemu,
Podawaj¹c go ju¿ w moc swowoleñstwu swemu
[...]. (R., s. 4).

Czwarta z kolei zachêca do przyjmowania postawy bystrego obserwatora
œwiêtych:

[...] Byæ wzglêdu bystrego
Na ¿ycie œwiêtych Bo¿ych, gdy¿ z ratunku Jego,
Uganiali siê rzeœko z wojski nieprzyjació³
[...]. (R., s. 4).

„Duchowny bój” wymaga zatem odpowiedniego „stroju”, którego charakte-
rystykê przedstawia autor przez podobieñstwo do wizerunku ¿o³nierza „œwiec-
kiego”:

A jak œwieccy ¿o³nierze ten obyczaj maj¹,
I¿ wojny w mocnych zbrojach potê¿nie staczaj¹,
Tak i ¿o³nierz duchowny ma przestrzegaæ tego,
Aby siê jak najlepiej stawi³ zbrojonego:
Zw³aszcza przez wszystek ¿ycia bieg musi bojowaæ
[...], bo nieprzyjaciele nie chc¹ nic folgowaæ (R., s. 2–3).

Wykorzystywane w literaturze staropolskiej przyk³ady zastosowania tego po-
dobieñstwa, wynikaj¹cego z przyjêtej koncepcji ¿ycia zwanego „¿o³nierstwem”7,
st¹d preferuj¹cej postawê okreœlan¹ jako wzorzec osobowy homo militans, przy
wspólnoœci cech dopuszczaj¹ eksponowanie tylko niektórych. Jan B³oñski,
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7 Aposto³ Pawe³ w Liœcie do Tymoteusza pisze: „Pracuj jako dobry ¿o³nierz Chrystusa Jezusa”
(2 Tm 2,3). Papie¿ Innocenty III w dziele O wzgardzie œwiata albo o nêdzy stanu cz³owieczego
przypomina: „¯o³nierstwo tedy jest ¿ywot ludzki na ziemi”. Cyt. za: J. B³oñski, Miko³aj Sêp Sza-
rzyñski a pocz¹tki polskiego baroku, Kraków 1996, s. 34. Ideê walki w duchowoœci chrzeœcijañ-
skiej (militia Christi, miles Christi, miles christianus, pugna spiritualis) omawia m.in.: G. Minois,
Koœció³ i wojna. Od czasów Biblii do ery atomowej, prze³. A. Szymanowski, Warszawa 1998;
M. Lenart, Miles pius et iustus. ¯o³nierz chrzeœcijañski katolickiej wiary w kulturze i piœmiennic-
twie dawnej Rzeczypospolitej (XVI–XVIII w.), Warszawa 2009, s. 15–35; A. Kramiszewska, Miles
Christianus. ¯o³nierz Chrystusowy, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 12, zespó³ red. A. Bednarek et
al., Lublin 2008, s. 1044–1046; K. Moisan-Jab³oñska, Obrazowanie walki dobra ze z³em, Kraków
2002, s. 493–529.



odwo³uj¹c siê do stanowiska franciszkanina Miko³aja z Liri i œw. Ignacego, za-
uwa¿a:

Powiedzenie œredniowiecznego mnicha [„ca³e stworzenie stoi w ordynku ku Bogu,
jak armia ku dowódcy”] przywo³uje zw³aszcza ideê hierarchii i bojowego ordynku,
czyli porz¹dku stworzenia; kiedy jednak œwiêty Ignacy porównuje Chrystusa i Lucy-
fera do dwu „marsza³ków” (hetmanów!), wiod¹cych swe armie do ostatecznej bitwy,
k³adzie oczywiœcie nacisk na rozdarcie i sprzecznoœæ, tkwi¹ce w naturze ludzkiej8.

Janusz Pelc, œledz¹c przemiany biografii literackiej w okresie epok dawnych,
równie¿ wydobywa to, co „nowe” w koncepcji cz³owieka walcz¹cego z szata-
nem, œwiatem i cia³em (wizja Erazma z Rotterdamu czy Ignacego Loyoli)9,
a zatem mo¿emy mówiæ o pewnych wariantach w obrêbie okreœlonego podo-
bieñstwa.

S³u¿ba kap³añska w sposób szczególny wpisuje siê w ideê walki duchowej
i zw³aszcza wœród duchowieñstwa znajdujemy autorów opisuj¹cych ów „¿o³nier-
ski bój”, wymagaj¹cy wsparcia modlitewnego, by mê¿nie stawiæ czo³o „niewi-
domym” nieprzyjacio³om:

[...] pokornie proszê, pierwej miê Panie takim ¿o³nierzem uczyñ, i daj mi mocn¹ si³ê,
daj zbrojê potrzebn¹ i opatrzenie na wojnê duchown¹, na któr¹ ka¿dego wiernego
swego wysy³asz. Uzbroi³ mnie Aposto³ Twój mówi¹c: „Przepasujcie biodra wasze
prawd¹, ob³oczcie siê w pancerz sprawiedliwoœci, obujcie siê i gotowemi b¹dŸcie na
Ewangeli¹ pokoju wszêdzie, bierzcie tarcz¹ wiary i miecz ducha w modlitwie, na ka¿-
dy czas”. Mocna zbroja na czarta i na wszytki cielesne i œwieckie najazdy [...]10.

Jednak nie nad Piotra Skargi – autora przywo³anego fragmentu modlitwy –
¯o³nierskim nabo¿eñstwem ani jego kazaniami11 poruszaj¹cymi wskazan¹ tema-

6 Maria Rowiñska-Szczepaniak

8 J. B³oñski, op. cit., s. 185.

9 J. Pelc, Bohaterowie literaccy a wzorce osobowe w czasach polskiego renesansu oraz baro-
ku, [w:] Problemy literatury staropolskiej, red. J. Pelc, Wroc³aw 1978, S. 3, s. 26–33. Zob. Desi-
derius Erasmus Rotterodamus, Podrêcznik ¿o³nierza Chrystusowego nauk zbawiennych pe³ny,
przek³., wstêp krytyczny i przypisy J. Domañski, przedmowa L. Ko³akowski, Warszawa 1965;
I. Loyola, Æwiczenia duchowne, prze³. J. O¿óg, Kraków 1996.

10 P. Skarga, ¯o³nierskie nabo¿eñstwo, to jest nauki i modlitwy, i przyk³ady do tego stanu
s³u¿¹ce, Oliwa 1688, s. 65.

11 P. Skarga, O boju i ¿o³nierstwie chrzeœcijañskim z dusznemi nieprzyjacio³y (O przyczynach
wojny naszej i o pierwszym ludzkim nieprzyjacielu, który jest œwiat; O drugim nieprzyjacielu dusz
naszych, o Szatanie; O wojnie z czartem; O trzecim nieprzyjacielu naszym, który jest cia³o nasze
w³asne – kazanie I; O trzecim nieprzyjacielu, to jest o ciele w³asnym naszym – kazanie II, [w:]
idem, Kazania o siedmiu sakramentach Koœcio³a œ. katolickiego, do których s¹ przydane kazania
przygodne o rozmaitych nabo¿eñstwach [...] Regestr, Kraków 1600, s. 357–382.



tykê (utwory te doczeka³y siê ju¿ opracowañ12) siê zatrzymamy, lecz nad teksta-
mi jego nastêpcy, tak¿e królewskiego kaznodziei, dominikanina Fabiana Birkow-
skiego13. Reprezentuj¹c „rycerstwo koœcielne” tamtych czasów, stan ten charakte-
ryzuje w taki oto sposób: [...] ci nie tylo jako starzy Lewitowie w koœciele
wachtuj¹ i Bogu s³u¿¹, ale te¿ jako hetmani nastêpy czyni¹ przeciwko grzecho-
wi i czartom, drugich wiernych pobudzaj¹, przed nimi id¹, grzbiet im dzier¿¹
i nara¿aj¹ siê na wielki impet nieprzyjacielski [...]”14. WypowiedŸ ta wskazuje
na dwie funkcje g³osicieli s³owa Bo¿ego: s³u¿enia i dowodzenia, które realizo-
wane przez podobieñstwo do zadañ dowódcy wojsk ilustruj¹ kondycjê ¿o³nie-
rza, mê¿nie przeciwstawiaj¹cego siê dzia³aniom nieprzyjaciela.

Kaznodzieja za œw. Janem Z³otoustym rozró¿nia s³u¿bê ¿o³niersk¹ dobr¹
i z³¹, zalecaj¹c: „¿o³nierzuj dobr¹ ¿o³nierk¹”, o z³ej zaœ s³owami biskupa Kon-
stantynopola przypomina: „Jakoœcie wydawali cz³onki wasze orê¿em grzecho-
wi”. I dalej Birkowski wyjaœnia, na czym polega ró¿nica miêdzy z³¹ i dobr¹
sztuk¹ wojowania: „Oni s³u¿¹ ¿o³nierk¹ pod tyranem, my Królowi wiecznemu
s³u¿ymy”, co wymaga „rysztunku du¿ego, to jest trzeŸwoœci, wstrzemiêŸliwoœ-
ci, modlitw i niespania ustawicznego. Abyœ przybrany w tak¹ zbrojê, ¿o³nie-
rzem by³, maj¹c wiarê i dobre sumienie. Mistrz abowiem naprzód ma uczyæ sie-
bie samego, bo jako hetman jeœli pierwej nie bêdzie dobrym ¿o³nierzem
i hetmanem byæ nie mo¿e; tak i nauczyciel” (K. na dzieñ Œ.W., s. 175). Pod-
staw¹ wype³nienia tego zadania jest wed³ug Birkowskiego zami³owanie do kar-
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12 Teksty P. Skargi oraz innych autorów, np. S. Ko³akowskiego (Ku³akowskiego), S. Okolskie-
go, W. Potockiego, opisuj¹cych duchow¹ zbrojê ¿o³nierza chrzeœcijañskiego, przedstawiaj¹ m.in.:
M. Lenart, Miles pius et iustus?..., s. 122–150; J. Starnawski, Znaczenie narodowe, artyzm pisar-
ski i aktualnoœæ Piotra Skargi, [w:] idem, Pisarze jezuiccy w Polsce (wiek XVI–XIX). Studia i ma-
teria³y, Kraków 2007, s. 87–89; C. Hernas, Barok, Warszawa, s. 182–193; J. Malicki, Wac³awa
Potockiego „Rozbój duchowny”, [w:] idem, Legat wieku rycerskiego. Studia staropolskie dawne
i nowe, Katowice 2006, s. 209–233; J. Sokolski, „Certamen spirituale”. Staropolskie poematy
alegoryczne o wojnie duchownej, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace literackie” 1983,
t. 24, s. 45–48.

13 Postaæ tego kap³ana oraz jego rolê w rozwoju kaznodziejstwa staropolskiego przybli¿aj¹
m.in.: J. Œniegocki, Z problemów kaznodziejstwa Fabiana Birkowskiego (1566–1636), „Studia
P³ockie” 1977, t. 5, s. 67–83; J. Krochmal, Fabian Birkowski OP – lwowianin na królewskim
dworze (ok. 1569–1636), „Przemyskie Zapiski Historyczne” 1991–1992, R. 8–9, s. 37–55; W. Pa-
zera, Najwybitniejsi kaznodzieje epoki baroku, [w:] idem, Kaznodziejstwo w Polsce od pocz¹tku
do koñca epoki baroku, Czêstochowa 1999, s. 218–222; D. ¯ra³ko, Biografia Fabiana Birkow-
skiego w œwietle kazania pogrzebowego Adama Makowskiego i badañ archiwalnych, „Pamiêtnik
Literacki” 2005, z. 2, s. 215–227; M. Rowiñska-Szczepaniak, Fabian Birkowski i jego misyjne
przepowiadanie. W 370. rocznicê œmierci kapelana obozowego, „Napis” 2006, S. 12, s. 239–252.

14 F. Birkowski, Kazanie na dzieñ Œ. Wincentego diakona i mêczennika, o karnoœci stanu rycer-
skiego, [w:] idem, Kazania na œwiêta doroczne, t. 2, cz. 2, Kraków 1628, s. 175. Kolejne cytaty
bêd¹ opatrzone skrótem (K. na dzieñ Œ.W.) i numerem strony.



noœci. Birkowski w swym przepowiadaniu – przypomnijmy, by³ kapelanem woj-
skowym (uczestniczy³ w wyprawach wojennych na Moskwê oraz pod Cho-
cim15) – chêtnie pos³uguje siê s³ownictwem zwi¹zanym z terminem militia. St¹d
w biblijnej translacji s³owo disciplina ujmuje jako karnoœæ (wojskow¹): w psal-
mie – „Porwijcie karnoœæ, by snadŸ nie rozgniewa³ siê Pan, i nie wyginêliœcie
z drogi sprawiedliwej” (Ps 2,12); w Liœcie do Hebrajczyków – „Synu mi³y, nie
zaniedbuj karnoœci Pañskiej, ani têsknij, gdy ciê Pan karze” (Hbr 12,5). Dla po-
równania w Wujkowym przek³adzie wystêpuj¹ wyrazy „nauka, karanie”16.
Utrzymywanie siebie w karnoœci, zgoda na rygor, pos³uszeñstwo i przestrzega-
nie okreœlonych zasad wymagaj¹ cierpliwoœci, odwagi i rezygnacji ze swoich
przyzwyczajeñ oraz niejednokrotnie upodobañ. T³umacz z W¹growca s³owa
Boga skierowane do grzesznika zapisuje nastêpuj¹co: „Ano ty masz w nienawiœci
karnoœæ” (Ps 49,17). Birkowski we wskazanych fragmentach Biblii akcentuje
po¿ytek wyp³ywaj¹cy w³aœnie z karnoœci (³ac. disciplino ‘wprawiæ do dob-
rego’17). W zwrotach: „porwijcie karnoœæ”, „nie zaniedbuj karnoœci”, zawarte
jest zalecenie nie tylko przyjêcia jej z pokor¹, lecz tak¿e rozmi³owania siê
w niej, porwania z radoœci¹, zatrzymania i – co wiêcej – pielêgnowania w sobie
przez nieustanne æwiczenie. Karnoœæ ¿o³nierza duchownego polega bowiem „na
tym na czym ¿o³nierka œwiata tego”, a zatem uczy siê on zbrojê „na sobie nosiæ,
orê¿a u¿ywaæ, dzie³a rycerskie robiæ” i st¹d – zdaniem kaznodziei – „ma imiê
wojsko w ³acinie exercitus, jakoby æwiczennica” (K. na dzieñ Œ.W., s. 176).
Zgodnie z zaleceniem Aposto³a: „æwicz siê ku pobo¿noœci” (1 Tm 4,7), i przy-
pomnieniem, ¿e „ka¿dy, który siê potyka na placu [w t³umaczeniu Birkowskie-
go: «w bitwie jest» – M.R.-S.] od wszytkiego siê powœci¹ga” (1 Kor 9,25), kaz-

8 Maria Rowiñska-Szczepaniak

15 Zob. S. Dubisz, Fabian Birkowski – kaznodzieja obozowy i barokowy konceptysta, [w:]
idem, Jêzyk i polityka. Szkice z historii stylu retorycznego, Warszawa 1992, s. 57–69; M. Rowiñ-
ska-Szczepaniak, Fabian Birkowski i Stefan Chmielecki – portrety literackie obroñców „przed-
murza chrzeœcijañstwa”, [w:] Polacy w dziejach Europy Œrodkowej i Rosji (XVI–XX w.), red.
J. Rzoñca, Opole 2004, s. 27–38.

16 Por. Ps 2,12: Apprehendite disciplinam, nequando irascatur Dominus, et pereatis de via ju-
sta; Prz 3,11: Disciplinam Domini, fili mi, ne abjicias, nec deficias, cum ab eo corriperis (por.
Hbr 12,5). W Wujkowej translacji: „Chwyæcie siê nauki, by siê kiedy nie rozgniewa³ Pan i nie po-
ginêliœcie z drogi sprawiedliwej” (Ps 2, 12); „Karania Pañskiego synu mój nie odrzucaj, ani usta-
waj, gdy od niego karan bywasz” (Prz 3,11); „Synu mój, nie wzgardzaj karania Pañskiego, ani
os³abiaj, gdy od niego strofowan bywasz” (Hbr 12,5) – Biblia £aciñsko-Polska, czyli Pismo Œwiê-
te Starego i Nowego Testamentu, pod³ug tekstu ³aciñskiego Wulgaty i przek³adu polskiego ks. Ja-
kuba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T. J. prze³o¿onym na jêzyk polski, Wilno 1862.
Zob. D. Bieñkowska, S³ownictwo i frazeologia w „Psa³terzu” prze³o¿onym przez ks. Jakuba Wuj-
ka (1594), t. 1–2, £ódŸ 1999.

17 Lexicon latino-polonicum. S³ownik ³aciñsko-polski, u³o¿ony przez F. Bobrowskiego, t. 1,
Wilno 1905, s. 1160.



nodzieja zachêca do æwiczenia siê w cnotach: pos³uszeñstwa, wstrzemiêŸli-
woœci, mêstwa oraz skromnoœci w mówieniu, s³uchaniu, patrzeniu i jedzeniu.

Przywo³any przez nas Bernard Ko³ek, wyjaœniaj¹c, co znaczy byæ wyposa¿o-
nym w „kirysown¹ zbrojê”, omawia m.in. sztukê naœladowania œwiêtych. Ojciec
Fabian równie¿ siêga po biografie tych, co dost¹pili radoœci nieba. Im zawdziê-
czamy „ratunek, przyk³ad i zawstydzenie nasze”, tak wiêc – kaznodzieja wyjaœ-
nia – „kto zechce obraz cnoty na sobie wyraziæ, niechaj pilno patrzy na ¿ywoty
œwiêtych”18. Wœród mów utrwalaj¹cych m.in. pamiêæ œwiêtych mê¿ów, zamie-
szczonych w ³aciñskim zbiorze Birkowskiego Orationes ecclesiasticae, znajdu-
jemy postacie z rycerskiego rodu Odrow¹¿ów: œw. Jacka i b³. Czes³awa.
W przedmowie do tego tomu autor informuje, ¿e przedstawia œwiêtych g³ównie
wspólnoty dominikañskiej, maj¹ bowiem do tego prawo – wrêcz ¿¹daj¹ tego –
skoro narodzili siê w zakonie, by s³u¿yæ za przyk³ad ca³emu œwiatu teraz
i w przysz³oœci. Pragnie jednak, by potomnoœæ „[...] nie tylko podziwia³a, lecz
tak¿e naœladowa³a i wspó³zawodniczy³a w d¹¿eniu ku lepszemu [...]”19.

Kaznodzieja przedstawia biografie obu spokrewnionych dominikanów,
œw. Jacka i b³. Czes³awa20, wykorzystuj¹c wspomnian¹ ju¿ zasadê podobieñ-
stwa, dlatego pos³uguje siê zwrotem: „wspó³towarzysze broni moi” (commilito-
nes mei). Obrany sposób obrazowania, bêd¹cy podstaw¹ konstrukcji metaforycz-
nych, stanowi cechê charakterystyczn¹ techniki pisarskiej barokowych twór-
ców. Zwraca na to uwagê Marian Kaczmarek, wyjaœniaj¹c, ¿e parabolicznoœæ
wypowiedzi

[...] ma swoje uzasadnienie nie tylko w barokowej wizji œwiata, ale równie¿ w okre-
œlonej postawie wobec tego œwiata, manifestuj¹cej siê w poszukiwaniach „g³êbino-
wych” i boskich wyznaczników pod powierzchni¹ widzialnej rzeczywistoœci. [...] Po-
dobieñstwo jako dominanta strukturalna przypowieœci wyznacza³a prosty mechanizm
porównania eksponuj¹cego w planie znaczeñ dos³ownych sensy uniwersalne wypo-
wiedzi21.
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18 F. Birkowski, Na dzieñ Œ. Marcina Biskupa, kazanie. Z pamiêci o Œwiêtych po¿ytki, [w:]
idem, Kazania na œwiêta doroczne..., s. 848–849.

19 [...] non solum admiretur, sed etiam imitetur et aemuletur in illis charismata meliora [...].
F. Bircovius, Praefatio, [w:] idem, Orationes ecclesiasticae, Cracoviae 1622, s. 4.

20 Informacje o pochodzeniu i pokrewieñstwie pierwszych polskich dominikanów zob. M. Si-
korski, B³ogos³awiony Czes³aw patron Wroc³awia, Nowa Ruda 1993, s. 13–16; J. Woroniecki,
Œw. Jacek Odrow¹¿ i sprowadzenie Zakonu Kaznodziejskiego do Polski, Kraków 2007, s. 21–31;
M.L. Niedziela, Wokó³ wizerunku i dzia³alnoœci b³. Czes³awa, „Œl¹ski Kwartalnik Historyczny
Sobótka” 2009, nr 4, s. 647–653; W. Kucharski, Beatus Ceslaus natione Polonus. Dzieje kultu
b³ogos³awionego Czes³awa, Kraków 2012, s. 43–44, 199–202, 218.

21 M. Kaczmarek, Parabolicznoœæ jako barokowe uniwersum, [w:] W krêgu baroku i baroko-
woœci. Studia, red. M. Kaczmarek, Opole 1993, s. 9–10. Por. M. Adamczyk, Parabola, [has³o w:]



Pos³ugiwanie siê parabol¹ jako tropem literackim i jednoczeœnie retorycznym
œrodkiem perswazji wyrasta z tradycji biblijnej przypowieœci. Wypowiadaæ coœ
„pod podobieñstwo” to skuteczny sposób – wyjaœnia Jakub Wujek – przepowia-
dania: „[...] najwiêcej w [...] ksiêgach Salomon u¿ywa, jako te¿ i Pan Chrystus
w Ewangeliej czêsto mówi, bo taka nauka i ³acwie siê rozumie i d³u¿ej siê pa-
miêta”22.

ZapowiedŸ przyk³adu ¿o³nierskiego wizerunku znajdujemy ju¿ w tytule jed-
nej z mów Birkowskiego poœwiêconych œw. Jackowi23: Trzecia mowa ku czci
œw. Jacka, czyli o zbroi zakonnej. Bohater, pokonuj¹c samego siebie, decyduje
siê na dobrowolne za³o¿enie (przestrzeganie) he³mu ubóstwa, ko³czanu pos³u-
szeñstwa i pancerza czystoœci24. Owa zbroja to szata zakonna (na podobieñstwo
p³aszcza ¿o³nierza), któr¹ sam wybra³, choæ – jak podkreœla autor – przys³ugi-
wa³a mu „toga sarmacka, b³yszcz¹ca purpur¹”. Przywdziany strój zyskuje jed-
noczeœnie wymiar osobowy; nie jest jednak materialny, lecz transcendentny:
„O najszczêœliwsza szato, której typ i kszta³t nada³ p³aszcz ¿o³nierski, jak szata
Aaronowa w œwiêtym namiocie, nie jesteœ ograniczona ¿adnymi granicami, nie
posiada ciê tak¿e takie czy inne królestwo, lecz wszystko przenikasz, wszêdzie
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S³ownik literatury staropolskiej (Œredniowiecze. Renesans. Barok), red. T. Micha³owska, Wroc³aw
1990, s. 547–548; Podobieñstwo, [has³o w:] S³ownik staropolski, red. S. Urbañczyk, t. 6, z. 4,
Warszawa 1971, s. 262; A. Paciorek, Przypowieœæ, [has³o w:] Encyklopedia katolicka, t. 16, zes-
pó³ red. E. Gigilewicz et al., Lublin 2012, k. 783–785; J.C. Scaliger, Poetyka w siedmiu ksiêgach,
prze³. J. Mañkowski, [w:] Poetyka okresu renesansu. Antologia, wybór, wstêp i oprac. E. Sarnow-
ska-Temeriusz, Wroc³aw 1982, s. 272–273; E. Sarnowska-Temeriusz, Zarys dziejów poetyki. (Od
staro¿ytnoœci do koñca XVII w.), Warszawa 1985, s. 244–252; H. Lausberg, Retoryka literacka.
Podstawy wiedzy o literaturze, prze³., oprac. i wstêpem poprzedzi³ A. Gorzkowski, Bydgoszcz
2002, s. 243, 254; P. Wilczek, Ewolucja przypowieœci jako gatunku mowy – od s³ów Jezusa do
„Przypowieœci” Erazma Otwinowskiego, [w:] idem, Polonice et Latine. Studia o literaturze staro-
polskiej, Katowice 2007, s. 148–157.

22 Biblia to jest Ksiêgi Starego i Nowego Testamentu wed³ug ³aciñskiego przek³adu..., s. 653.
Por. Mt 13,34: Haec omnia locutus est Jesus in parabolis ad turbas; et sine parabolis non loque-
batur eis, [...] („To wszystko mówi³ Jezus w podobieñstwach do rzeszej: a krom podobieñstwa
nie mówi³ im [...]. Biblia £aciñsko-Polska, czyli Pismo Œwiête Starego i Nowego Testamentu...).
Zob. J. Frankowski, Metafora w „Biblii”, [w:] Studia o metaforze II, red. M. G³owiñski, A. Oko-
pieñ-S³awiñska, Wroc³aw 1983, s. 153–173.

23 Kaznodzieja poœwiêci³ temu œwiêtemu równie¿ inne teksty, zob. M. Rowiñska-Szczepaniak,
„Drogocenny kamieñ”. Fabiana Birkowskiego apoteoza postaci œw. Jacka, [w:] Œwiêty Jacek
i dziedzictwo dominikañskie, red. E. Mateja, A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowiñska-Szczepaniak,
Opole 2008, s. 237–248.

24 Por. F. Birkowski, Druga mowa ku czci œw. Jacka, czyli o drogach do wiecznoœci (Hyacint-
hina secunda, sive de itineribus aeternitatis), [w:] Mowy koœcielne Fabiana Birkowskiego o œwiê-
tym Jacku. Orationes ecclesiasticae Fabiani Bircovii Hyacinthinae, prze³. B. Gaj, oprac.
M. Rowiñska-Szczepaniak, Opole 2007, s. 28. Dalej przy cytacie z tej pozycji zostanie umiesz-
czony skrót tytu³u (Mowy) z numerem mowy i strony.



docierasz”25. W prezentowanej mowie sancta disciplina jest Ÿród³em nie tylko –
jak w Kazaniu na dzieñ Œ. Wincentego – radoœci, dobra, lecz tak¿e piêkna, które
staje siê skutecznym orê¿em w walce ze œwiatem. Zostaje on zwyciê¿ony, „gdy
widzi dyscyplinê cia³a, spuszczone oczy, panowanie nad ustami i to wszystko,
co kryje siê wewn¹trz, a co jest miernikiem wewnêtrznej doskona³oœci cnoty
ducha” (Mowy, III, s. 35). Tu Birkowski przypomina s³owa z Ksiêgi Syracha:
„Z wejŸrzenia poznaæ mê¿a, a od potkania oblicza poznaæ roztropnego” (Syr
19,26). Szata zdobi postaæ œw. Jacka i jest narzêdziem w czynieniu cudów: „[...]
najsilniejszy pr¹d Wis³y przep³ynê³a niczym lekka ³ódŸ i przewioz³a u³o¿onych
na niej braci; gdy zmar³ych wskrzesza³a, których podrzucano, by musnê³y ich
frêdzle p³aszcza œw. Jacka” (Mowy, III, s. 36). Zwróæmy uwagê, i¿ myœlenie
Birkowskiego przez analogiê ujawnia siê tak¿e w przypadku pos³ugiwania siê
kategoriami estetycznymi, do których nale¿y piêkno (doœwiadczenie blasku
zewnêtrznego i blasku duchowego). Autor Orationes – dla którego poznanie
jest procesem receptywnym – zak³ada, ¿e piêknem, zgodnie z definicj¹ œw. To-
masza z Akwinu, jest „to, co podoba siê, gdy siê na to patrzy”26; i za doktorem
Koœcio³a przyjmuje, ¿e „kiedy coœ nazywamy piêknym, to chodzi o swego ro-
dzaju blask, czy to duchowy, czy cielesny, oraz o jak¹œ budowê w odpowied-
nich proporcjach”27.

Wpisanie swojego imienia na „listê ¿o³nierzy Chrystusa” uwarunkowane jest
zobaczeniem wzorca wywo³uj¹cego podziw, zachêcaj¹cego do naœladowania
i wyzwalaj¹cego wolê wspó³zawodniczenia, czyli stawiania sobie coraz wy¿-
szych wymagañ, przy zachowaniu œwiêtej pokory (sancta humilitas). Birkow-
ski, opisuj¹c spotkanie œw. Jacka z za³o¿ycielem zakonu dominikanów, nie czy-
ni tego zgodnie z biografi¹ napisan¹ przez lektora Stanis³awa w 1352 roku28,
lecz maluje batalistyczn¹ scenê, w centrum której umiejscawia „dowódcê
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25 F. Birkowski, Trzecia mowa ku czci œw. Jacka, czyli o zbroi zakonnej (Hyacinthina tertia,
sive de ornamentis religiosorum), [w:] Mowy koœcielne Fabiana Birkowskiego o œwiêtym Jacku...,
s. 36.

26 Cyt. za: T. Bartoœ, Metafizyczny pejza¿. Œwiat wed³ug Tomasza z Akwinu, Kraków 2006, s. 184.
27 Cyt. za: ibidem, s. 185. T. Bartoœ, t³umacz traktatów œw. Tomasza, wyjaœnia: „Kierunek po-

stêpowania Akwinaty, id¹cego za tekstem Pseudo-Dionizego [...] jest nastêpuj¹cy: model wzorco-
wy opisu prze¿ycia piêkna zmys³owego zostaje zastosowany w jego elementach konstytutywnych
do prze¿ycia piêkna duchowego”. Do tez œw. Tomasza na temat piêkna odwo³uj¹ siê m.in.: P. Ja-
roszyñski, Metafizyka piêkna. Próba rekonstrukcji teorii piêkna w filozofii klasycznej, Lublin
1986, s. 84–101; S. Kobielus, Kategorie estetyczne jako kategorie moralne w „Katechizmie Koœ-
cio³a Katolickiego”, „Studia Theologica Varsaviensia” 1995, nr 2, s. 189–197.

28 Lektor Stanis³aw z Krakowa, ¯ycie i cuda œwiêtego Jacka z Zakonu Braci Kaznodziejów,
prze³. T. Ga³uszka, oprac. M. Zdanek, [w:] Œwiêty Jacek Odrow¹¿. Studia i Ÿród³a, red. M. Zda-
nek, Kraków 2007, s. 106–107.



wojsk” – œw. Dominika. Wœród s³ownictwa charakteryzuj¹cego ten sugestywny
obraz29 dominuje czasownik video, albowiem – by podziwiaæ, naœladowaæ
i wspó³zawodniczyæ – trzeba zobaczyæ:

Zobaczy³ œw. Dominika, najdzielniejszego wojownika na œwiecie. Zobaczy³ tak¿e
jego wojsko: ognist¹ tarczê jego mê¿nych, kohorty odziane w szkar³at. Us³ysza³
œwist bata pobudzaj¹cy konie do biegu, odg³os ataku oddzia³ów, które nadbieg³y
z ogromn¹ energi¹ i przerazi³y nawet odwa¿ne lwy. Zobaczy³ konie dr¿¹ce i r¿¹ce,
które z daleka czuj¹ wojnê; chwiej¹ce siê wozy, kamienie rozbijane stopami, iskry
lec¹ce ze ska³, wsiadaj¹cych na konie jeŸdŸców – pogromców uczuæ szalonych
i szemrz¹cych, b³yszcz¹ce miecze i w³ócznie niczym ostrza obosieczne jaœniej¹ce
s³owem Pana i pragnieniem przepowiadania Ewangelii. Ujrza³ mnóstwo pokonanych
grzeszników, którzy padali na twarz wzd³u¿ i wszerz przed tym wodzem niczym
przed piorunem wojny. Widzia³ ogromne spustoszenie wœród heretyków [...]30.

W konsekwencji bohater kieruje do samego siebie pe³ne zdziwienia pytania,
gdy¿ podjêcie ¿yciowej decyzji wydaje siê rzecz¹ oczywist¹: „Có¿ robisz w oj-
czystym domu wydelikacony ¿o³nierzyku? Gdzie wa³, gdzie fosa, gdzie noc zi-
mowa spêdzona pod namiotami?” (Mowy, I, s. 17). Poci¹gniêty przyk³adem Jac-
ka, Czes³aw (obu biskup krakowski Iwo Odrow¹¿, o czym czytamy w przeka-
zach Ÿród³owych31, zabra³ do Rzymu i tam otrzymali habit Zakonu Braci Kaz-
nodziejów) „zap³on¹³ ogniem szlachetnego wspó³zawodnictwa” (sancto igne
aemulationis accensus32), by „przewy¿szaæ nie ambicj¹, lecz uni¿onoœci¹” (non
ambitione, sed humilitate superare; S. Ceslaus, s. 295). Wyrazem wst¹pienia na
drogê zakonnego powo³ania jest scena, któr¹ Birkowski wprowadza w mowie
zatytu³owanej Œw. Czes³aw, czyli o godnych pochwa³y cnotach tego¿ Œwiêtego
(S. Ceslaus, sive de laudibus eiusdem Sancti, oratio), przedstawiaj¹ca Czes³awa
u stóp œw. Dominika33. Dei inclytus famulus, jakby z obaw¹, ale zarazem zaufa-
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29 Ekspresyjnoœæ s³owa to cecha charakterystyczna dla stylu przepowiadania F. Birkowskiego,
na co zwraca uwagê m.in. J. Krochmal, Rola Fabiana Birkowskiego OP w kaznodziejstwie potry-
denckim, „Summarium” 1987–1988, nr 36–37, s. 147–163.

30 F. Birkowski, Pierwsza mowa ku czci œw. Jacka, czyli o zakonnych œlubach œw. Jacka (Hya-
cinthina prima, sive de votis religiosis S. Hyacinthi), [w:] Mowy koœcielne Fabiana Birkowskiego
o œwiêtym Jacku..., s. 17.

31 Zob. A. Galar, Postaæ b³. Czes³awa w nowo¿ytnej literaturze hagiograficznej polskiej
i zachodnioeuropejskiej (XVI i XVII wiek), [w:] B³ogos³awiony Czes³aw Patron Wroc³awia, t. 1:
Œredniowiecze i czasy nowo¿ytne, red. M. Derwich, Wroc³aw 2006, s. 75–84; W. Kucharski,
op. cit., s. 113–118, 205–253.

32 F. Bircovius, S. Ceslaus, sive de laudibus eiusdem Sancti, oratio, [w:] idem, Orationes ecc-
lesiasticae, Cracoviae 1622, s. 295. Kolejne cytaty opatrzone zostan¹ skrótem (S. Ceslaus) i nu-
merem strony.

33 Warto przypomnieæ, ¿e scena ta utrwalona zosta³a na jednym z medalionów prezentuj¹cych
¿ycie b³. Czes³awa, a umieszczonych dooko³a jego wizerunku, ukazanego na tle oblê¿onego



niem, stawia pytanie mistrzowi generalnemu zakonu, czy ma tylko jedno
b³ogos³awieñstwo, i usilnie o ten dar prosi. To spotkanie naznaczone ojcowskim
b³ogos³awieñstwem bliskie jest ujêciu Abrahama Bzowskiego, autora dzie³a Tu-
telaris Silesiae34. W tekœcie czytamy, ¿e biskup Iwo i biskup praski Andrzej
prosili œw. Dominika, aby

[...] zechcia³ odst¹piæ Pó³nocy kilku towarzyszy ze swego zgromadzenia [...]. A po-
niewa¿ Dominik nie mia³ nikogo, kto zrozumia³by mowê tamtych ludów, oto Boskim
tchnieniem kierowani mê¿owie, od dawna d¹¿¹cy do doskona³oœci ¿ycia niebiañskie-
go: Jacek i Czes³aw bracia Odrow¹¿e, Morawianin Henryk i Niemiec Herman, do-
mownicy Iwona, wyskoczyli na œrodek b³agaj¹c, aby Dominik najs³odszym jarzmem
zakonu ozdobi³ ich karki. Dominik siê zgodzi³, przyj¹³ [ich] i kaznodziejski habit
na³o¿y³ im w najwa¿niejszym dla zakonu klasztorze Œw. Sabiny35.

Birkowski podkreœla, ¿e Jacek i Czes³aw, wybieraj¹c zakon ¿ebraczy, zamie-
nili „nadzieje rodziny”, a wiêc wszystko to, co mia³o s³u¿yæ doœwiadczaniu roz-
koszy wspó³czesnego œwiata, „na skrajne ubóstwo” (in extremam paupertatem;
S. Ceslaus, s. 295) i uznali je „za najmocniejsz¹ ochronê ¿ycia zakonnego, za
ostojê skromnoœci, która wœród bogactw niszczeje, za zwierciad³o uczciwoœci,
któr¹ czêsto w dostatku zaciemniaj¹ chmury grzechów; wreszcie za najbez-
pieczniejszy obóz skromnoœci czy przedmurze pokoju ducha” (Mowy, II, s. 29).
Dobrowolne ubóstwo w³aœnie czyni ¿o³nierza Chrystusowego gotowym do pod-
jêcia walki duchowej – „sposobnym do bitwy z niedojrzanymi nieprzyja-
ció³mi”36, o czym autor pisze w kazaniu na czeœæ franciszkanina œw. Antoniego,
równie¿ przedstawiciela zakonu mendykanckiego. Wskazani œwiêci nie dziêki
tarczom (clypeis) i w³óczniom (hastis), ale uzbrojeniu w wiarê (armatura fidei),
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Wroc³awia. Za wstawiennicz¹ modlitw¹ Czes³awa, przeora klasztoru, Bóg w cudowny sposób
uratowa³ miasto przed Tatarami w 1241 r. Patron w jednej rêce trzyma kulê ognist¹, w drugiej li-
liê. Rycinê wyda³ J. Lauro w Rzymie w 1601 r. Zob. R. Knapiñski, A. Witkowska, Polskie niebo.
Ikonografia hagiograficzna u progu XVII wieku, Pelplin 2007, s. 182–185 (w tym zbiorze znajdu-
je siê równie¿ rycina przedstawiaj¹ca postaæ œw. Jacka); J. D³ugosz, Roczniki, czyli Kroniki s³aw-
nego Królestwa Polskiego, Warszawa 1974, ks. VII, s. 18–19.

34 A. Bzovius, Tutelaris Silesiae, seu de vita rebusque praeclare gestis B. Ceslai Odrovansii,
Ordinis Praedicatorum, commentarius, Cracoviae 1608.

35 A. Bzowski, Patron Œl¹ska, czyli o ¿yciu przes³awnym i czynach B³ogos³awionego Czes³awa
Odrow¹¿a, dominikanina, opowieœæ, t³umaczenie do³¹czone do: T. Szostek, B³ogos³awiony
Czes³aw, jakiego przedstawiaj¹ Ÿród³a, [w:] Tutelaris Silesiae. B³ogos³awiony Czes³aw we
Wroc³awiu, red. E. Klimek, Wroc³aw 2007, s. 78. Okolicznoœci, w jakich œw. Jacek i jego towa-
rzysze rozpoczêli ¿ycie zakonne, omawia: J.A. Spie¿, Kilka uwag o chronologii ¿ycia œw. Jacka,
[w:] Œwiêty Jacek i dziedzictwo dominikañskie..., s. 20–29.

36 F. Birkowski, Kazanie na dzieñ Œ. Antoniego opata, [w:] idem, Kazania na œwiêta dorocz-
ne..., s. 160.



zbroi dobra (galea salutis) i mieczowi s³owa Bo¿ego (gladio verbi Dei) odnosz¹
zwyciêstwa. Prezentuj¹ model rycerstwa odpowiadaj¹cy okreœleniu miles pau-
perculus. Chodzi o postawê ho³duj¹c¹ idei wspó³zawodnictwa, zak³adaj¹c¹
aktywnoœæ duchow¹, której znakiem jest sancta humilitas. St¹d autor, for-
mu³uj¹c zawo³anie tego „stanu”, wykorzystuje myœl Cycerona: Cedant arma to-
gae, concedat laurea linguae („Niech ust¹pi zbroja todze, a laur niech ustêpuje
wymowie”), i ostatecznie wypowiada: Cedant diuitiae paupertati, concedat
opulentia mendicitati („Niech ust¹pi¹ bogactwa ubóstwu, a stan posiadania ¿e-
bractwu”; Mowy, II, s. 14).

Pos³ugiwanie siê przez Birkowskiego podobieñstwem jako œrodkiem perswa-
zji i nauczania ma – powtórzmy – swoje Ÿród³o m.in. w za³o¿eniu Akwinaty, ¿e
podstawowym narzêdziem w procesie poznania s¹ zmys³y cz³owieka. Dlatego
wed³ug filozofa „jest rzecz¹ niemo¿liw¹, aby boski promieñ œwieci³ nam inaczej
niŸli spowity ró¿norodnoœci¹ œwiêtych os³on”37. Przywo³ani bohaterowie –
œwiêci wojownicy – jako dzieci Œwiat³oœci, ³¹cz¹cy w sobie piêkno i dobro, s¹
tego potwierdzeniem. Swoj¹ postaw¹ dope³nia ten obraz sam ojciec Fabian,
o którym jezuita Adam Makowski w mowie pogrzebowej powiedzia³ m.in.:

Ten kap³an wst¹piwszy do zakonu, a jako nieba dopad³szy, widzia³ siê byæ jednym
z gwiazd niebieskich i ordynku albo szeregu ludzi kaznodziejskich. Zaczem stara³ siê
o œwiat³o œwi¹tobliwoœci, aby godnie i przyk³adnie urz¹d swój odprawowa³; tudzie¿
i o naukê, aby siê w niczem nie potkn¹³. Miejsca siê te¿ swego trzyma³, bo z nieba na
ziemiê nigdy nie zstêpowa³. [...] kazywa³ po dominikañsku, uczenie i skutecznie, wo-
jowa³ chwalebnie, potyka³ siê z heretykami i schizmatykami, z lwami, z lampartami,
ludŸmi zapamiêta³ymi; zawsze szczêœliwie dostawa³ placu i chwalebnie, z zwyciê-
stwem, a pozyskaniem dusz ich wraca³ siê z niego victrici manu, jako w tryumfie,
z korzyœci¹ i z ³upem, ku czci Boga Najwy¿szego38.

TO ADMIRE – TO IMITATE – TO COMPETE.
THE SERVICE OF A HOLLY WARRIOR IN THE PARENETIC MESSAGE

BY FABIAN BIRKOWSKI

S u m m a r y

The subject matter dealt with in this paper is the manner of presentation of the personality
model of homo militans found in the literature of Old Poland, with a special reference made to
Fabian Birkowski’s forecasting. The concept of man as a Christ’s knight fighting the Satan, the
world and the weaknesses of his own body, which has its roots in the biblical statement, „fighting
is man’s life on the Earth’, is presented by the Dominican on the basis of priest’s service.
Exceptionally, it writes into the idea of spiritual fight, which – through a similarity – the author
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37 Cyt. za: J. Frankowski, op. cit., s. 161.
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juxtaposes with the condition of a soldier. Hence, the elements of ‘armour’ put on voluntarily by
the hero compose a set of virtues indispensible to win a victory: a helmet of poverty, a quiver of
obedience and armour of purity. An instance of the soldier’s image are, among others,
biographies: of Saint Jacek and Blessed Czes³aw, contained in the Latin collection of Birkowski,
under the title Orationes ecclesiasticae. The characters equipped in faith and the sword of God’s
word present a model of knighthood which corresponds to the term miles pauperculus, thus an
attitude advocating the idea of competition, one assuming spiritually active life, whose sign is
sancta humilitas. Making use, by Birkowski, of similarity as a means of persuasion and teaching
makes a feature that is characteristic of the writing technique of Baroque creators.
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