
KAZIMIERZ_ MALISZEWSKI (TORUŃ') 

Sobótka 1980 2 

PL ISSN 0037-7511 

JAKUB KAZIMIERZ RUBINKOWSKI, AUTOR „JANINY", 
POCZMISTRZ KRÓLEWSKI I RAJCA TORUŃSKI -

PROPAGATOR LEGENDY I KULTU JANA ID SOBIESKIEGO 
W CZASACH SASKICH 

Jan III Sobieski był ostatnim królem, który po klęskach „potopu" 

i przed okresem upokorzeń naszych dziejów XVIII w. i porozbiorowych 

dał narodowi odczuć tchnienie wielkości. Uznany za największego bo

hatera swych czasów, zwycięzca spod Wiednia, jeszcze za życia dostał 

się na Olimp. Wokół jego osoby zaczęła rodzić się legenda, która 

u schyłku XVII w. pojawiła się najpierw wśród całej plejady panegi

rystów, opiewających wierszem i prozą po łacinie i po polsku pogromcę 

islamu, a następnie podtrzymywana przez różne, często niefortunne 

dzieła epickie z XVIII w. przetrwała aż do czasów Sienkiewicza. Kult 

Jana III był szczególnie żywy, i to przez wieki w polskiej tradycji lu
dowej - w podaniach, legendach, powiastkach i anegdotach 1• Zwy

cięstwo króla polskiego pod Wiedniem odbiło się także silnym echem 

w literaturach innych narodów europejskich. Jego wiktorię sławili nie 

tylko Słowianie, ale opiewano ją również we Włoszech, w Hiszpanii, 

Portugalii, Francji, Anglii i w krajach skandynawskich. Rzecz cha

rakterystyczna, iż nawet u samych Turków zwycięstwo chrześcijań

skiego monarchy nie pozostało bez oddźwięku 2• 

Jednym z czołowych propagatorów legendy i kultu Jana III So

bieskiego w czasach saskich okazał się poczmistrz królewski, rajca i bur

grabia toruński, Jakub Kazimierz Rubinkowski, który równocześnie od-

1 K. M. Gó r sk i, KróL Jan III w poezji polskiej XVII w. (Pisma literackie. 
z badań nad literaturą polską XVII i XVIII wieku, Warszawa 1913); Cz. H e r n a s, 
� epiki dziadowskiej. Polskie i czeskie pieśni o obronie Wiednia (Pamiętnik Lite
racki, XLIX, 1958, z. 4, s. 475-495); J. K r z yż a n o w sk i, Jan Sobieski w tra
dysji anegdotycznej (Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folk

loru, Warszawa 1977, s. 387-392). 

2 Zob. wybór dzieł kronikarzy tureckich i tatarskich przełożonych na j. polski 
i opracowanych przez Z. Abrahamowicza, Kara Mustafa pod Wiedniem. Żródla 
muzułmańskie do dziejów wyprawy wiedeńskiej 1683 roku, Kraków 1974; J. S 1 i

z i ńs k i, Jan III Sobieski w Literaturze narodów Europy, Warszawa 1979. 
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grywał istotną rolę w życiu polsko-katolickiego Torunia pierwszej po
łowy XVIII w. Próbę całościowego ujęcia biografii tej dość osobliwej 
i barwnej postaci sarmackiego mieszczanina toruńskiego przedstawiłem 
w przygotowywanej do druku rozprawie doktorskiej. W tym miejscu 
warto jedynie podać kilka podstawowych faktów z jego życia. J. K. Ru
binkowski urodził się 1 V 1668 r. w Szaflarach koło Nowego Targu jako 
syn Wojciecha Rubinkowskiego i Katarzyny z Niegoszowskich. Mimo iż 
sam mienił się szlachcicem i w swej działalności publicznej, a zwłaszcza 
twórczości pisarskiej, reprezentował mentalność typowo sarmacką, spra
wa jego szlachectwa jest bardzo dyskusyjna. Najprawdopodobniej jego 
ojciec był rządcą folwarku w Szaflarach. Istotne znaczenie dla dziejów 
życia i kariery młodego Jakuba Kazimierza miał fakt dostania się na 
dwór królewski, gdzie przypuszczalnie pełnił jakąś niską funkcję, za
pewne zwykłego skryby w administracji dworskiej. Dla przybysza z Pod
hala dwór królewski stał się właściwą szkołą życia. Tu zdobył on nie 
tylko podstawy formacji intelektualnej, ale także szerokie znajomości 
i stosunki w śródowisku dworsko-magnackim. Największy jednak wpływ 
na młodego dworzanina wywarła osobowość samego króla Jana III, 
sławnego zwycięzcy spod Chocimia i Wiednia, nazywanego przez spo
łeczeństwo szlacheckie- polskim nowym „Goffredem". W ten sposób już 
od wczesnych lat młodości Rubinkowski pozostawał w kręgu oddziały
wania ideologii wojny ze światem islamu, która w tym okresie sta
nowiła swoisty konglomerat zjawisk kulturowych w skali ogólnoeuro:

pejskiej s. Syn rządcy z Szaflar miał także czysto osobiste powody do 
wielkiej sympatii dla króla Jana III, który dał mu dowód swego za
ufania, powierzając kolejno urzędy - najpierw pisarza podlaskiej ko
mory celnej, a następnie w 1694 r. stanowisko superintendenta ceł wod
nych i lądowych prowincji pruskiej i mazowieckiej. W tym też okresie 
Rubinkowski uzyskał tytuł sekretarza królewskiego i na pÓdstawie 
wyroku sądu marszałkowskiego w procesie sfingowanym o naganę szla
chectwa starał się uwolnić z zarzutów, że jest nieszlachcicem. W 1696 r. 
wpisał się na listę obywateli Torunia i w ten sposób od działalności 
głównie urzędniczo-dworskiej przeszedł etapami na pozycję patrycju
sza toruńskiego. Tu ożenił się, nabył nieruchomości miejskie, założył 
folwark i wieś Rubinkowo oraz doszedł do wysokich stanowisk miej
skich - poczmistrza (1715), rajcy (1724) i burgrabiego królewskiego 
'(1731). 

Przez cały półwiekowy z górą toruński okres życia tego aktywnego 
obywatela aż do jego śmierci w 1749 r. przewija si� jak złota nić 

8 O słowiańskiej ideologii świata „twierdz pogranicznych", która odżyła w XVI

i XiVII w. w zmaganiach z Turkami, stanowiąc swoiste przedłużenie heroicznej 

tradycji walk chrześcijaństwa z pogaństwem z okresu wypraw krzyżowych, szeroko 

pisze E. A n g y a 1, Swiat słowiańskiego baroku, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 

1972, szczególnie rozdz. V, s. 319-362 i passim. 
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jego duchowy związek i kult dla króla Jana III Sobieskiego. Przyby
cie 28-letniego Rubinkowskiego do Torunia zbiegło się niemal w cza
sie ze śmiercią zwycięzcy spod Wiednia. Podkreślmy w tym miejscu, 
iż wydarzenia z ostatnich lat panowania Sobieskiego, jego zwycięstwa 
i uroczystości familijne (np. ślub Teresy Kunegundy z elektorem ba
warskim), a zwłaszcza zgon pogromcy Turków odbiły się szczególnie 
głośnym echem w grodzie Kopernika. I tak 7 VII 1695 r. uczniowie 
toruńskiego Gimnazjum Akademickiego przedstawili inscenizację dra
matyczną, opracowaną przez profesora Patera, pt. Triumfująca starość. 

Treść utworu, wzięta z bajecznych dziejów greckich, nawiązywała bez
pośrednio do wątków homerowych, natomiast w sposób pośredni głosiła 
chwałę zwycięzcy spod Wiednia. W zaproszeniu Pater owe przedsta
wienie nazwał „Ein Heldenspiel", akcentując w ten sposób portret 
Jar:1a III jako króla i wojownika - bohatera chrześcijańskiej Europy 4. 

Wydaje się jednak, iż na gruncie toruńskim kult pamięci wielkiego 
monarchy znalazł najbardziej wyraźne odbicie w działalności Rubin
kowskiego, przede wszystkim w jego twórczości literackiej, ale także 
i w części fundowanych przez niego dzieł z zakresu sztuk plastycz
nych. 

Prawdopodobnie już we wczesnej młodości, być może jeszcze w okre
sie pobytu na dworze królewskim, pojawił się· u sekretarza królew
skiego zamysł stworzenia dzieła literackiego o fascynującej go postaci 

. Jana III Sobieskiego. W tym celu zbierał dokumenty, mate�iały i mis
cellanea, dotyczące różnorodnych zagadnień z historii politycznej Rzpltej 
XVI i XVII w., a zwłaszcza problematyki wojen polsko-tureckich. Praca 

zostało przygotowana do druku w 1731 r., dopiero jednak w 1739 r. 
ukazała się po raz pierwszy w oficynie wydawniczej kolegium jezuic
kiego w Poznaniu. Trudno jest jednoznacznie określić formę literacką 
utworu, noszącego wielce skomplikowany tytuł nawiązujący do herbu 
Sobieskich: Janina zwycięskich tryumfów dziełami ... s, gdyż praca ta 
stanowi jednocześnie apologetyczne i moralizatorskie dzieło historycz
ne, rodzaj poematu epicko-rycerskiego i wreszcie pisany prozą panegi
ryk. Zasadniczą treść Janiny wypełnia ujęty w konwencji hagiograficz
nej opis dziejów żywota Jana Sobieskiego. Mamy tutaj do czynienia 
z rodzajem idealizującej biografii, w której autor przedstawił najpierw 

4 Por. S. S a 1 m o n  o w i c z, Toruiiskie Gimnazjum Akademickie (1681-1817). 
Studium z dziejów nauki i oświaty, Poznań 1973, s. 181-183. Legenda i kult 
Jana III na Pomorzu zasługiwałyby na odrębne studium; por. zbiór panegiryków 
zachowanych w Książnicy M;iejskiej w Toruniu, klocki A. fol. 60 adl. 4; A. fol. 1

adl. 6, E-143/1; A. fol. 55 adl. 3-4 itd. 
5 Pełny tytuł dziełka Rubinkowskiego brzmiał: Janina zwycięzkich tryumfów 

dzieŁami i heroiczny"m męstwem Jana III Króla polskiego na Marsowym Polu

nayiaśnieyszy, po przeiamaney otomańskiey y tatarskiey potencyi nieśmiertelnym

wiekom do druku podany, Poznań 1739. 
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,,bezgrzeszną młodość" króla, jego świętość i skłonność do wielkich dzieł. 
która miała determinować jego przyszłe czyny i była prognostykiem 
,,doskonałego" panowania. Najwięcej miejsca poświęcił Rubinkowski opi
sowi wydarzeń z lat 1682-1687, skupiając się głównie na przedstawie
niu genezy i przebiegu wyprawy wiedeńskiej. W części tej znalazło się 
wiele cennych dokumentów, cytowanych przez autora w części lub „in 
extenso". Obok dość rzeczowej, na ogół zgodnej z prawdą historyczną, 
relacji o faktach i wydarzeniach politycznych dziejopis toruński za
mieścił sporo informacji o złowróżbnych znakach na niebie i na ziemi. 
którymi Bóg miał jakoby przestrzegać świat przed nową wojną. Warto 
podkreślić fakt, iż autor Janiny w sposób niezwykle· barwny potrafił 
przedstawić sceny batalistyczńe. Jego plastyczne, pełne dynamiki opisy 
bitew stanowią jakby obrazowo-słowne warianty współczesnego malar
stwa. Ponadto dla ilustracji narracji historycznej Rubinkowski zamieś
cił w pracy szereg rycin, wśród nich profile Jana III i Marysieńki, por
tret królowej szwedzkiej Krystyny, ,,dokumentarny" wizerunek i opis 
chorągwi Mahometa, czy też rysunek komety, która w 1682 r. ukazała 

· się nad Wiedniem.
Okazało się, iż tak skonstruowana książka od razu zyskała wielką

poczytność. Nakład jej pierwszego wydania w wysokości 3000 egzem
plarzy został w krótkim czasie wyczerpany. Popularność dziełka wzro
sła do tego stopnia, że w ciągu 20 lat (1739-1759) uzyskało ono 5 wy
dań 6_ Co złożyło się na ten niewątpliwie znaczny sukces wydawniczy?
Do spopularyzowania pracy przyczynił się na pewno sam autor, który
przesłał 30-40 „odautorskich" egzemplarzy do wielu znanych osobi
stości w Rzpltej, m. in. do prymasa K. Szembeka, biskupa J. A. Za
łuskiego, P. Sanguszki i kardynała J. A. Lipskiego, starając się przy
okazji załatwić szereg interesów osobistych.

Sukces wydawniczy, Janiny był jednak zjawiskiem bardziej złożo- . 
żonym. Wydaje się, iż dziełko poczmistrza toruńskiego, które - jak 
sam autor podkreślił - było pisane w tym celu, aby „w potomnych 
czasach do podobnych dzieł i heroicznych spraw wzajemnie się młódź 
polska i wspaniałego animuszu rycerstwo pobudziło", faktycznie odpo
wiadało na rzeczywiste zapotrzebowanie społeczne na wspaniałą, hero
iczną tradycję sarmacką. Szczególnie silnie występowało ono w latach 
40-60 XVIII w., u schyłku epoki saskiej, gdy właśnie ukazała się
książka Rubinkowskiego 7• Jak stwierdził jeden z czytelników: ,,właśnie
WM Pan tanquam ... z Phenixem odradzającym pozwoliłeś nomini et
famae walecznego Monarchy in publicum renasci, za co semper honos

6 Kolejne wydania Janiny: Poznań 1744, Supraśl 1754, Lwów 1757, Poznań 1759. 

7 Należy zauważyć, iż Rubinkowski niezwykle trafnie wybrał tytuł pracy, po

nieważ „Janina" jako herb i symbol króla - zwycięzcy spod Wiednia - stanowiła 

hasło wywoławcze w XVIII w., służące celom politycznym. Por. A. F. Gr a b  ski, 

MyśL historyczna poLskiego Oświecenia, Warszawa 1976, s. 82-84. 
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nomenque Tuum laudesque manebunt" s. W ten sposób Janina stała się 
w połowie XVIII w. jedną z form ożywienia gasnących w Rzpltej tra
dycji rycerskich. Ten wytwór historiografii czasów saskich trafił rów
nież do księgozbiorów oświeceniowych. U schyłku XVIII w. Janina

dotarła także do szlachty zaściankowej, mieszkającej na kresach wschod
nich Rzpltej. Dziełko to przeczytał m. in. młody Adam Mickiewicz 
i widocznie dostarczyło ono poecie silnych podniet patriotycznych, skoro 
po wielu latach uwiecznił je na kartach Pana Tadeusza 9

• Jeszcze jeden 
przedruk pra.i::y, która zyskała Rubinkowskiemu miano „historyka XVIII 
wieku", pojawił się w Poznaniu w 1842 'f. Niektórzy czytelnicy sporzą
dzali nawet jej rękopiśmienne odpisy. W tak żywej społecznej recepcji 
Janiny mamy ciekawy przykład, jakimi drogam'i przekazywana była 
heroiczna tradycja sarmacka pokoleniom dziewiętnastowiecznym i w ja
ki sposób poczmistrz toruński przyczynił się do rozs�erzenia się legendy 
i kultu Jana III Sobieskiego. 

Kult pamięci zwycięzcy spod Wiednia znalazł także odbicie w nie
których fundowanych przez Rubinkowskiego dziełach sztuki plastycz
nej. Należy tu przede wszystkim wspomnieć o dwóch tablicach pamiąt
kowych ofiarowanych przez burgrabiego królewskiego dla kościołów 
Św. Jana i NPMarii w Toruniu w celu uczczenia pamięci króla Jana III. 
Fundacja tych obiektów pozostawała w ścisłym związku z toruńską 
działalnością publiczną Rubinkowskiego jako nowo kreowanego rajcy 
katolickiego, a ich treść świadomie nawiązywała do szeroko pojętej 
tradycji sarmackiej 10. Obie tablice miały symbolizować z jednej strony 
duchowy i ideologiczny związek fundatora z owym potężnym nurtem 
sarmatyzmu, którego szczytowym punktem był okres panowania króla 
Jana III, z drugiej zaś strony w sposób ostentacyjny podkreślały łącz
ność Torunia z centralnym królewskim ośrodkiem władzy w Rzpltej co 
miało ęzczególne znaczenie przy wzrastających, po wydarzeniach 1724 r., 
tendencjach separatystycznych protestanckiej Rady Torunia 11. Jeszcze 

s Bibl. Zielińskich w Płocku, R. 10: Domus Rubinkowsciana ... (archiwum ro
dzinne Rubinkowskiego), k. 202-203; list nieczytelnego nadawcy do Rubinkow
skiego, Głażewo 22 III 1740. 

9 Por. Pan Tadeusz, ks. VIII, w. 186-190, gdzie Wojski wypowiada następujące 
słowa: 

,, ... także czytałem o nim w dziele 
pod tytułem „Janina", gdzie jest opisana 
cała wyprawa króla nieboszczyka Jana 
i wyryta chorągiew wielka Mahometa 
i ów taki, jak dziś go widzimy, kometa". 

10 Działalność fundacyjne-restauratorską Rubinkowskiego na tle klimatu ideolo
gicznego i kulturalnego epoki szeroko przedstawił Z. K r u s z e I n i c k i, Historyzm

w s::tuce Torunia XVIII w. (Teka Komisji Historii Sztuki, t. V, Warszawa 1972, 
s. 51-75).

11 Por. uwagi na ten temat S. S a 1 m o n  o w i c z  a, O problematyce politycznej

i prawnej tzw. tumultu toruńskiego z 1724 r. (CPH, t. XXIV, 1972, z. 1. s. 235-237).



432 Kazimierz Maliszewski 

jednym dowodem niekłamanego uczucia i osobistego kultu, jaki żywił 

poczmistrz toruński dla wielkiego króla, była fundacja tzw. ołtarzyka 

Sobieskigeo dla kościoła NPMarii. Główną część tego obiektu stanowił 

obraz Chrystusa Bolesnego, który prawdopodobnie Jan III Sobieski po

darował Rubinkowskiemu, gdy ten przebywał u boku władcy jako dwo
rzanin. Po śmierci monarchy rajca toruński pieczołowicie przechowywał 

tę cenną pamiątkę, a u schyłku swego życia w 1740 r. przekazał ó,v dar 

królewski miejscowym bernardynom i zatroszczył się o retabulum ołta

rzowe, które stanowiłoby godną ramę dla obrazu oraz podkreślałoby fakt, 

iż dzieło to pochodzi z dworu króla Jana. Rzecz znamienna, iż swoje na
zwisko umieścił Rubinkowski skrorrmie na niewidocznym w normalnych 

warunkach odwrocie obrazu, występując raczej jako królewski manda

tariusz niż właściwy fundator 12. 

W zakończeniu krótkiego szkicu możemy ogólnie stwierdzić, iż pocz

mistrz i rajca toruński Jakub Kazimierz Rubinkowski pozostawał wy

raźnie w kręgu oddziaływania tradycji i ideologii sarmackiej i przyczynił 
się w znacznym stopniu do propagowania legendy i kultu Jana III So

bieskiego w czasach saskich nie tylko na gruncie toruńskim, ale także, 

jako autor Janiny, miał swój poważny wkład dla ożywienia tego kultu 

w skali ogólnopolskiej. 

JAKOB KASIMIR RUBINKOWSKI, VERFASSER DER „JANINA", 

KONIGLICHER POSTMEISTER UND RATSHERR VON TORUŃ 

VERBREITER DER LEGENDE UND DES KULTS JOHANNS III. SOBmSKI 

IN DER ZEIT DER SACHSENKONIGE 

Einer der fiihrenden Verbreiter der Legende und des Kults Johanns III. So

bieski in der Zeit der Sachsenkonige war der konigliche Postmeister, Ratsherr und 

Burggraf von Toruń Jakob Kasimir Rubinkowski (1668-1749). Von wesentlicher 
Bedeutung war fiir den Lebensweg und die Karriere des jungen Rubinkowski, 

dessen Vater Verwalter von Szaflary bei Nowy Targ war, der Aufenthalt am 

koniglichen Hofe, wo er in den Wirkungskreis der Personlichkeit Johanns III. 
geriet. -Ober ein halbes Jahrhundert !ang wirkte dann der ehemalige konigliche 
Hofmann in Toruń, bekleidete wichtige Amter und spielte eine wesentliche Rolle 

in der Geschichte dieser Standt in der ersten Halfte des 18. Jh. Zeitlebens fiihlte er 

sich geistig mit dem grol3en Herrscher verbunden, was in seiner offentlichen 
Tatigkeit und Stiftungen, vor allem aber in seiner schriftstellerischen Arbeit zum 

Ausdruck kam. Grosser Beliebtheit erfreute sich sein in den Jahren 1739-1759 

funfmal herausgebrachtes Bilchlein Janina, eine das Leben und die kriegerischen 

Taten Johann Sobieskts verherrlichende Biographie, die u.a. Adam Mickiewicz 

gelesen und in dem Epos Pan Tadeusz festgehalten hatte. Die lebendige gesell

schaftliche Rezeption der Janina zeigt, auf welche Weise die heroische sarmatische 

Tradition den Generationen des 19.Jh. iiberliefert wurde. 

12 Taką rekonstrukcję dziejów „ołtarzyka Sobieskiego" przyjmuję za Kr u

s ·z e 1 n i c k i m, op. cit., s. 66-69, tamże reprodukcja obiektu. 




