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POSTAĆ JANA SOBIESKIEGO W KALENDARZACH 
CZAS0W SASKICH 

W wydanej ostatnio książce o literaturze poświęconej osobie Jana 
Sobieskiego autor jej, J. Śliziński, zwrócił uwagę na pewnego rodzaju 
wybuch panegiryków i dedykacji poświęconych wielkiemu hetmanowi 
i królowi w czasach jego chwalebnego życia 1

. Literatura ta, często nie 
najwyższej wartości, zalewała ówczesną Polskę, zwłaszcza przy okazji 
wielkich zwycięstw z czasów hetmańskich Sobieskiego, a potem jego 
wyboru na króJa i wspaniałej wiktorii wiedeńskiej. Ostatnim mocnym 
akordem w tej akcji literackiej były żale pozgonne z 1696 r. W następ
nym okresie, w czasach saskich, którym poświęcony jest komunikat, 
w literaturze pięknej postać Sobieskiego jest raczej przemilczana. Zda
niem Ślizińskiego, eksponowanie wielkiej postaci króla-sarmaty byłoby 
nie na rękę panującym wówczas Wettynom 2• Obok literatury pięknej 
warto jest przejrzeć pod kątem zainteresowań Sobieskim inne jeszcze 
gatunki piśmiennictwa. Warto tu zwrócić uwagę, że o Sobieskim kilka
krotnie wspominają ówczesne kalendarze, szczególnie szeroko rozcho
dzące się wśród społeczeństwa i odgrywające znaczną rolę w kształto
waniu poglądów swoich czytelników. 

Zwykły w owym czasie kalendarz najbardziej typowy, astrologicz- · 
no-prognostykarski, rozpoczynały tzw. ,,Rewolucje roczne", wymienia
jące najważniejsze daty z historii Rzpltej. Obok tak ważnych dat, jak 
data powstania Królestwa Polskiego, przyjęcia chrześcijaństwa, założe
nia Akademii Krakowskiej i unii z Litwą, zawsze wymieniano też lata, 
jakie upłynęły „od zniesienia Turków pod Wiedniem". Przypominano 
również stale rok „od wiktoryi pod Chocimiem" a. Czytelnik kalendarzy 
czasów saskich już z ich karty tytułowej dowiadywał się lub przypo
minał sobie o dwóch szczególnie .ważnych zwycięstwach Sobieskiego. 

1 J. ś 1 i z iński, Jan III Sobiesk.i w literaturze narodów Europy, Warszawa 

1979. 
2 Tamże, s. 85. 
a Por. Kalendarz pólstuletni 1750-1800, wybór tekstów, wstęp i oprac. B. Bacz

ko i H. Hinz, Warszawa 1975, s. 10. 
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Zresztą o czynach wojennych Sobieskiego traktują i szerzej niektóre 
kalendarze akademików krakowskich. Wyróżniają się tu: kalendarz Ka
zimierza Kubalewicza na rok 1709 i kalendarze Jana Sucharzewskiego 
na lata 1754 i 1755. Obaj redaktorzy kalendarzy wydrukowali w nich 
kilkustronicowe historyczne opisy oblężenia Wiednia w 1683 r. i bitwy 
stoczonej pod murami tego miasta przez Sobieskiego 4. Wspomniane re
lacje zawierają niemal identyczny tekst dotyczący opisu oblężenia i bi
twy. Warto zaznaczyć, że Sucharzewski dodał do swego artykułu drugi 
odcinek poświęcony opisom następstw klęski wiedeńskiej w państwie 
tureckim s. We wstępie Reiacji Kubalewicz stwierdził, że fakty doty
czące opisywanych wydarzeń podaje za „pisarzem kancelarii cesarskiej". 
Trudno jest jednak ustalić, z jakich materiałów korzystali redaktorzy 
przy przygotowaniu omawianych artykułów. W obu „relacjach" pod
kreślono tragiczne położenie Wiednia w czasie oblężenia, wskazując na 
bardzo liczne ofiary bombardowań tureckich i szerzącą się zarazę po
wstałą z trudności aprowizacyjnych. W sumie zginąć miało wtedy 14 ty
sięcy ludzi, a dalszych 8 tysięcy zostało rannych. Niżej wskazano, że 
król polski był wybawicielem oblężonego miasta, przyprowadził 14 ty
sięcy wojska polskiego i został naczelnym dowódcą wojsk chrześcijań
skich. Zwrócono uwagę na wielkie zdolności strategiczno-taktyczne Ja
na III, który wydając bitwę Turkom pod Wiedniem dokładnie obmyślił 
i ustalił uformowanie wojsk chrześcijańskich. W obu kalendarzach za
mieszczono ciekawy opis bitwy, w którym podkreślano osobiste męstwo 
bojowe króla polskiego i odwagę całości wojska polskiego. 13 września, 
po bitwie, Jan III Sobieski „jako Zwycięzca z wielką assystencyją wje
chawszy do Wiednia, był z wielką pompą, weselem i radosnym okrzy
kiem od Obywatelów Wiedeńskich przywitany, brzmiały najbardziej te 
głosy: Niech żyje Najjaśniejszy Król Polski Jan III Waleczny Zwycięz
ca, Król Miłościwy, prawdziwie Chrześcijański niech żyje". ,,Po połud
niu - czytamy dalej w kalendarzach - w kościel� S. Stefana wielki 
gmin ludzi cisnął się do pocałowania zwycięskiej Ręki, który akt z ra
dości płaczący lud odprawował, inni nie tylko Rękę Królewską, ale też 
i na ziemię się ścieląc, nogi i szaty królewskie całowali i oraz hojnemi 
łzami od radości skrapiali" 6. Wiktoria wiedeńska przyniosła Janowi III 
,,jako Zwycięzcy Bisurmańskiego Narodu, lubo w śmiertelnych złożone
mu prochach, nieśmiertelną sławę, Rycerstwu Polskiemu wiekopomny 

4 Rzymski i ruski kalendarz, w którym święta roczne i biegi niebieskie, aspekty 
i wybory... na rok 1709, przez Kazimierza Ku.balewicza ... , Toruń, Druk. Miejska. 

Artykuł pt. Relatia walnego oblężenia Wiednia roku. pańskiego 1683; Kalendarz 
polski i ruski, w którym święta roczne i biegi niebieskie ... na rok 1754 i 1755, przez 

Jana Kantego Sucharzewskiego ... , Kraków, Druk. Akademicka. Artykuł pt. Relacja 
walnego od Turków oblężenia Wiednia Roku Pańskiego 1683. 

5 Artykuł z kalendarza na 1755 r. Jana Sucharzewskiego nosi tytuł: Corpus ca
łego wojska. 

6 Cytaty za kalendarzem J. Sucharzewskiego. 
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zaszczyt". Pobożnym życzeniem redaktorów kalendarzy było, ,,żeby ta 
żarliwość, odwaga, męstwo i dzielność w Koronie Polskiej za Honor 
Boski, za Wiarę Swiętą, za całość Ojczyzny Polskiej, za złotą Wolność 
wiekowała" 1. 

Dwukrotnie drukowane w kalendarzach czasów saskich ciekawe opi
sy zwycięstwa wiedeńskiego przypominały ówczesnym czytelnikom nie
dawne najszczytniejsze czasy Rzpltej. Służyły kształtowaniu patriotycz
nych postaw szlachty. 

Szczególnie wiele informacji o Sobieskim znaleźć można w najpo
pularniejszych w czasach saskich kalendarzach Stanisława Duńczew
skiego. W jednym z nich wśród wierszy o poszczególnych władcach 
polskich znajdujemy też czterowiersz o Janie III: 

Piorun Turków, Kozaków, Ordy i Tatarów, 

Nabawił ich po dwakroć wiekopomnych marów, 

Pod Chocim[i]em, drugi raz na wiedeńskim boju, 

Po tym sami prosili u niego pokoju 8• 

W nieco późniejszym kalendarzu Duńczewskiego w podobnym wyka-
. -zie władców, ale pisanym już prozą, czytamy, że „Jan Sobieski mę
stwem, wiarą i zwycięstwem zasłużywszy koronę, wschodniego miesiąca 
piorunem nazwany i uznany, gdy kilkakroć sto tysięcy Turka zniósł 
z triumfem Kościoła św. i uszczęśliwienia własnej ojczyzny" 9• 

Obok tego postarał się Duńczewski o zamieszczenie w swoim wy
dawnictwie obszerniejszego artykułu o Janie III. W Geografii Króle

stwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego - pewnego rodzaju 
encyklopedii polityczno-przyrodnicz;ej poświęconej Rzpltej, drukowanej 
w kalendarzach foliowych - dał opis panowania króla przepisany 
z wielkiego dzieła W. Łubieńskiego 10

• Większość zawartych tu infor
macji poświęcona jest kolejno obradującym sejmom. Krótki opis zwy
cięstwa -wiedeńskiego zawiera natomiast uwagę, że „nazajutrz [po bi
twie 12 IX] Leopold Cesarz wyjechał do obozu polskiego na podzięko
wanie wyzwolonego Wiednia królowi Janowi, z wyrażeniem tegoż sa
mego wszystkim wojskowym, objeżdżając cały obóz". Ważne jest, że 
uwagi o dziejach Polski znanego polihistora czasów saskich upowszech
nione zostały w popularnym wydawnictwie kalendarzowym. 

W kalendariach ważnych rocznic z dziejów Rzpltej zawartych w ka-

7 Tamże. 
s Kalendarz polski i ruski na rok 1748 ... , przez Stanisława z Łazów Duńczew

skiego ... , Zamość, Druk. Akademicka, 4°. Artykuł pt. Wiadomość krótko zebrana. 
Ciekawość I. Relacja IV. 

9 Kalendarz polski i ruski na rok 1769 ... , przez Stanisława z Łazów Duńczew

skiego ... , Zamość, Druk. Akademicka 2
°. Artykuł pt. Chronologia najjaśniejszych 

ksiqżqt i królów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
10 Tamże (kalendarz na r. 1757). Artykuł pt. Geografia Królestwa Polskiego 

i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wiadomość II Relacja Il. Por. W. Ł ubi e ń s ki, 

świ�t we wszystkich swoich częściach ... , Wrocław 1740, s. 323-325. 
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lendarzach Duńczewskiego znajdujemy także wzmianki o zwycięstwach 

Sobieskiego. Już w kalendarzu na 1739 r. zapisano, że 56 lat temu 

12 września „król Jan III pod Wiedniem 54 544 Turków zabija, stąd 

samego prochu za złotych polskich 1 OOO OOO odebrał" 11. Podobnie nad
mienia o „wiedeńskiej wiktorii pod generalną komendą króla Jana" 

kalendarz na 1756 r. 12 Informacje takie znajdujemy również w kalen-

darzach Wawrzyńca Sałtszewicza 1s.
Tyle pisały o Sobieskim kalendarze astrologiczno-prognostykarskie, 

najbardziej typowe dla epoki saskiej. O czynach wielkiego władcy 

XVII-wiecznej Polski znajdujemy również wzmianki w nowocześniej

szych kalendarzach politycznych redagowanych przez ośrodki jezuickie

i pijarskie. Na uwagę zasługuje wykaz wielkich batalii wojennych ry
cerstwa polskiego zamieszczony w jednym z roczników „Kolędy W ar

szawskiej" (na 1758 r.). O bitwie pod Wiedniem czytamy tam, że Po

lacy pod wodzą Jana III „zbili Turków i najwięcej dopomogli do uwol
nienia Wiednia od oblężenia tureckiego i oswobodzenia całego Chrześci

jaństwa od Jarzma Mahometańskiego". Zwycięstwo to uznane zostało

za „nieskończonej chwały godne" 14. 

W piśmiennictwie kalendarzowym czasów saskich nie zapomniano 
więc o Sobieskim. Wręcz przeciwnie, szeroko informowano ówczesnego 
czytelnika o wielkich zwycięstwach króla. Podkreślano zalety osobiste 
władcy - jego waleczność, zdolności dowódcze. Właściwie wysoko oce
niano znaczenie wielkich zwycięstw Sobieskiego, zwłaszcza wiktorii wie
deńskiej. Słusznie zwracano uwagę na ogólnoeuropejskie aspekty tego 
wielkiego wydarzenia. Kalendarze czasów saskich przyczyniły się do 
propagowania pamięci Jana III i wielkości Rzpltej jego czasów w epoce 
pewnego rodzaju upadku ducha politycznego szlachty polskiej. Infor

macje kalendarzowe ważne są zwłaszcza dlatego, że o Janie III milczy 

w tym czasie w zasadzie literatura piękna, wyeksploatowana nadmier
nie w panegiryzmie czasów panowania tego króla. A kalendarze, należy 

to jeszcze raz podkreślić, były szczególnie ważnym masowo rozprowa

dzanym drukiem oddziaływającym na opinię różnych warstw społecz
nych. Można więc stwierdzić, że kształtowały właściwie poglądy histo
ryczne swoich czytelników, m. in. poprzez przedstawianie pięknych tra
dycji narodowych z najbliższej przeszłości. 

11 Kalendarz polski i ruski na rok 1739 ... , przez Stanisława z Łazów Duńczew

skiego ... , b. m., druk. 4°. Artykuł pt. Chronologia znaczniejszych dziejów Polskich 

z kronik poważnych Autorów. 
12 Toż, kalendarz na 1756. Artykuł pt. Diariusz sławniejszych dziejów polskich 

z kronik Autorów poważnych zebrany. 

13 Kalendarz polski i ruski, w którym święta roczne i biegi niebieskie ... na rok 

1739 i 1740, przez ordynariusza w Kolegium Akademii Krakowskiej, Kraków Druk. 

Akademii Krakowskiej 4° . 

14 Kolęda na rok 1757, Warszawa, Druk. XX Scbolarum Piarum. Artykuł pt. 

Batalie znaczniejsze w Polszcze. Waleczności Polaków dowody. 
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DIE GESTALT JOHANN SOBIESKIS IN KALENDERN AUS DER ZEIT 

DER SACHSENKUNIGE 
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In chronologischen Verzeichnissen historischer Gedenktage zeitgenossischen 

Kalender wurde Johann Sobieski des ofteren erwahnt. Die Redakteure der 

damaligen Kalender verfassten auch einige langere Artikel ilber diesen Herrscher. 

Uberall wurden die lobenswerten Seiten seiner Regierung, vor allem aber die 

Bedeutung des Sieges von Wien betont. 




