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OBCHODY ROCi;NICY WIEDEŃSKIEJ W XIX WIEKU 1 

Wiktoria wiedeńska święcona była już w roku samej bitwy 2, na 
wielką skalę w 100 lat później, a następnie szereg razy w ciągu XIX w. 

Obchody te jednak w poszczególnych okresach przechodziły wyraźne na
silenie lub spadek. 

Geneza wszelkich rocznic sięgała zwłaszcza dwóch zjawisk, obchodów 

religijnych i dynastycznych (tak było nie tylko w Polsce, ale i w wielu 
innych krajach), przetwarzając się w święta narodowe, nieraz dopiero 

stopniowo i nie bez oporów. Setna rocznica Wiednia w 1783 r. przeja

wiła się przede wszystkim licznymi obchodami w szkołach KEN, a po
nadto znalazła swój wyraz w utworach literackich· 3 • Stanowiły one wy
raźny przełom w ewolucji obchodów rocznicowych od religijnych czy 

dynastycznych ku narodowym. 
Po 1783 r., choć niekiedy wracano jeszcze do wspomnień Wiednia 

(np. w 1788 r. 4), potrzeba wiedeńska ustąpiła miejsca innym wypadkom 
z przeszłości, najwcześniej wspomnieniom Konstytucji 3 maja 5. Za cza
sów Księstwa Warszawskiego nawet ona, nie mówiąc o bitwie wiedeń
skiej, ustępowała pierwszeństwa importowanym, rzekomym imieninom 
Napoleona 15 sierpnia, po kongresie wiedeńskim obchody oficjalne wy
pełnione były imieninami, urodzinami czy rocznicami wstąpienia na tron 

1 Wypowiedź powstała w związku z badaniami prowadzonymi w ramach pro

blemu węzłowego: Polska kultura narodowa, jej tendencje rozwojowe i percepcja, 

kierowanego przez prof. Cz. Hernasa. Ze względu na jej charakter możliwe było 

tylko ułamkowe przedstawienie obszernego zagadnienia. Szczególnie ograniczony 

został materiał dowodowy i odsyłacze. 
2 J. L. [J. W a w e  1 - L o u  i s]. Pierwszy obchód zwycięstwa pod Wiedniem,

Kraków 1883. 
3 Literatura i źródła do obchodów z 12 X 1783 (przeniesionych na październik

ze względu na wakacje) są liczne. Z literatów za pióro chwycili wówczas F. Kar

piński, F. D. Kniaźnin i J. U. Niemcewicz. 

4 (paź P ł ot n icki), Opisanie/festynu danego w Łazienkach rezydencji Letniej 
JKM z okoliczności bitwy króla Jana (E. H e  1 e n  i u s  z [E. I w a ń s k i], Pamiętniki 

polskie z różnych czasów, t. II, Kraków 1882). 
5 Obchodem z 3· V 1792 zająłem się w osobnym artykule (w druku).
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władców państw rozbiorowych (najbogatsza kolekcja takich obchodów 
rozwijała się, o dziwo, w Krakowie), czasem rocznicami ogłoszenia kon
stytucji. Obchody narodowe stały się na pół legalne czy całkiem niele
galne, często skryły się w zaciszu domów prywatnych. Prym wśród tych 
ostatnich wodził dzień 3 maja, jedynie bardzo rzadko natrafić można na 
wzmianki z Galicji, że pamiętano i o Wiedniu. 

Powstanie 1830 r. na· lat kilkadziesiąt na pierwszym planie postawiło 
rocznicę nocy 29 listopada (choć Czartoryski na emigracji próbował po
stawić obok niej 3 maja), inne obchody znalazły się na drugim plai=l.ie. 
Centrum wszelkich obchodów stała się wówczas, z natury rzeczy, emi
gracja i dopiero w 1848 r. rewolucja umożliwiła obchody rocznicowe 
w niektórych częściach ziem polskich. Wówczas okazało się, że Wiedeń 
stanowi dla opinii galicyjskiej ważny moment przeszłości 6

• 

Jednym z najpoważniejszych impulsów przedpowstaniowego okresu 
manifestacji były obchody rocznicowe, które nastąpiły już od końca lat 
pięćdziesiątych, ale wtedy, kontynuując tradycje Wielkiej Emigracji albo 
ulegając jej wpływom, rolę taką odegrał przede wszysfkim 29 listopada. 
Dopiero w okresie największego nasilenia manifestacji we wrześniu 
1861 r. wśród długiej listy wypadków z przeszłości, do których się odwo
ływano, bardziej zresztą w Poznańskiem niż w Królestwie, pojawił się 
także Wiedeń, jednak nie jako pierwszoplanowe wspomnienie 7• 

Po 1683 r. doszła jeszcze rocznica styczniowa, ale czasy nie sprzy
jały wspominaniu triumfów, nawet dla pokrzepienia serc. Bardziej cha
rakterystyczne niż nawiązywanie do konfederacji barskiej było wycią
ganie w1 1872 r. nauki z przedstuletniej lekcji. Wyjątkiem była Galicja, 
dobijająca się autonomicznych wolności, ale i tam przy głównych obcho
dach wybierano raczej inne fakty z przeszłości, a nie rok 1683. 

Zwrotem stał się 1883 r. ówczesny obchód miał największe w tym 
czasie znaczenie, rozmaity na poszczególnych terenach charakter i zło
żone skutki. W każdym razie był na pewno jednym z istotnych przeja
wów ożywienia działalności politycznej, społecznej i narodowej, choćby 
w bardzo nieraz odmiennych warunkach i rozmiarach. 

· Po 1883 r. Wiedeń wszedł na stałe do zestawu rocznic, a zestaw ten
im dalej, tym stawał się dłuższy. Przed 1914 r. liczba fa�tów historycz
nych, do których się odwoływano, dochodziła do kilkudziesięciu. Odsiecz 
Wiednia plasowała się wśród kilku najważniejszych, ale nie stała na czele 

6 Por. np. S. Sc h ii r - Pepłowski, Z przeszłości Galicji (1772-1862), t. II,

Lwów 1894, s. 303-304; J. K. Pre k ,  Czasy i Ludzie, Wrocław 1959, s. 338-339; 

,,Dziennik Narod owy", nr 154, 27 IX, s. 640; nr 158, 3 X 1848, s. 656. 
7 Obchod y w 1861 r. w Wielk opolsce por. np. ,,Dziennik Poznański" z 12 IX, 

13 IX 1861; ,,Nadwiślanin" z 12, 15 i 17 IX 1861; S. K a rw o w sk i, Historia 
W. Księstwa Poznańskiego, t. II, Poznań 1919, s. 89; A. W oj t ko wsk i ,  Sytwester

Pawicki, drukarz poznański 1850-1866 (Kronika m. Poznania, R. IX, s. 466);

F. H. Ge n t z e  n ,  GrosspoZen im Januaraufstand, Berlin 1958, s. 105-106.
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(wystarczy przypomnieć znaczenie obchodów kościuszkowskich w latach 
dziewięćdziesiątych czy Grunwald w 1910 r.). 

Nawet tak pobieżny przegląd wskazuje, że obchody rocznicy odsieczy 
wiedeńskiej dwukrotnie, w latach 1783 i 1883, odegrały szczególnie dużą 
rolę, za każdym razem jakby inicjując nowy okres obchodów rocznico
wych. Poza tymi zaś momentami albo nie odgrywały żadnej, albo w każ
dym razie już nie czołową rolę. Nie da się tego w pełni wytłumaczyć 
faktem, że w obu tych wypadkach chodziło o okrągłe rocznice. Dobór 
motywów z przeszłości jest zagadnieniem złożonym, nieraz ograniczyć się 
trzeba bardziej do przypuszczeń niż do afirmatywnych stwierdzeń. Nie 
zawsze przy tym wracano myślą do dni chwały; nie tylko w Polsce 
przypominano pierwszy rozbiór, ale np. w Szwecji Połtawę. 

Jeżeli stwierdzić, że obchody narodowe obliczone były w zamierzeniu 
pro foro interno i externo, to zamiar oddziaływania na własne społe
czeństwo ważny jest zawsze, gdy wzgląd na sytuację zagraniczną większą 
rolę na ogół odgrywał w okresie posiadania własnej państwowości. 

O obchodach 1783 r. jeden z historyków przypuścił, iż chodziło rów
nież o ofertę pod adresem Katarzyny udziału Rzpltej w koalicji anty
tureckiej s, ważniejsze było jednak dążenie do przygotowania społeczeń
stwa do ratowania państwa. Świadczą o tym już choćby metody, fakt, 
że główny nurt obchodów skierowany był na szkoły. Nie brakło tu także 
elementów dynastycznych. Obchodom towarzyszyło tak wyrażne wzno
szenie na piedestał Jana III, jak już nigdy później. W uroczystościach 
szkolnych kreowany był on na obraz najwyższych cnót, na wzorzec do 
naśladowania dla młodzieży. Nie brakło przy tym i wzmianek tworzą
cych wyrażny pomost pomiędzy Sobieskim a Poniatowskim, mimo wszel
kich różnic między tamtym panem wojennym a tym mecenasem nauk 
i sztuk. W charakterystykach Jana III podkreślano bardziej cnoty poli
tyka niż wodza. Domyśleć się można tworzenia podwalin pod projekty 
wzrostu -władzy królewskiej. Te same elementy jeszcze silniej wystąpią 
wkrótce podczas obchodów pierwszej rocznicy Konstytucji 3 maja. 

Dobór rocznic w warunkach braku własnej państwowości mógł być 
obliczony na pobudzanie sentymentów czy raczej resentymentów wobec 
zaborców. Zwycięstwo nad Turkami uzyskiwało wydźwięk tylko w sto
sunku do Austrii, wobec zaś niemieckiego charakteru monarchii habs
burskiej także wobec Prus czy w ogólności Niemiec. Stąd przy niewiel
kim znaczeniu rocznic wiedeńskich w pierwszej połowie XIX w. pamiąt
ka ta wyraźniej . odbiła się w Galicji w 1848 r., a w czasach przedpo
wstaniowych w zaborze pruskim. W pierwszym wypadku antyaustriacki 
jej charakter, przypominanie czasów, gdy oręż polski ratował Wiedeń 
z opresji, stanowił odpowiedź na świeżo dopiero obalony system Metter-

8 A. Job er t, La Commission d'education nationale de Pologne (1772-1794),
Paris 1941, s. 351. 

19 - Sobótka 2/80 
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nicha. W Wielkopolsce (zgoła inaczej niż w Warszawie, gdzie planowano 
nawet obchody schillerowskie) z mieszanymi uczuciami przyjmowano 
wzrost ruchu narodowego w Niemczech, pamiętając o stanowisku libe
rałów wobec sprawy polskiej w 1848 r. Dlatego obchody w 1861 r., choć 
wyrażały przede wszystkim poparcie dla Królestwa, a prowadziły do 
starć z władzami pruskimi, miały w pewnej mierze charakter anty
niemiecki. Ani w Galicji zaś, ani w Poznańskiem w czasach, gdy żywa 
była jeszcze sprawa polska, niemal żadnej roli nie odgrywała refleksja, 
że Sobieski mógł się mylić, że ratował przyszłego rozbiorcę. 

Dla oddziaływania na społeczeństwo polskie znaczenie rocznicy bi
twy wiedeńskiej w pierwszej połowie XIX w. zmniejszane było i tym, 
że podówczas cechą charakterystyczną było sięganie do rocznic jak naj
świeższych. Krańcowym przykładem są losy obchodów 29 listopada. 
Pierwszy miał miejsce już 29 XII 1830 r. i odtąd w ciągu powstania co 
miesiąc aż do lipca (z wyjątkiem, oczywiście, lutego) urządzano obchody. 
Reguła ta, od której niewiele było odstępstw, uległa zmianie dopiero 
w okresie powstania styczniowego, gdy nawet 1000-lecie chrześcijaństwa 
(licząc od Cyryla i Metodego) stało się jednym z motywów, do którego 
sięgnięto. 

Dobrze wiadomo, jakie wrażenie na społeczeństwie polskim wywarła 
klęska powstania. Obchody rocznicowe, nawet na emigracji, były znacz
nie słabsze niż po 1830 r., a co więcej, odmienny był ich ton przewodni. 
W latach trzydziestych tradycyjnie życzono sobie, aby następną rocznicę 
obchodzić w wolnej już Polsce i w to rzeczywiście wierzono; po 1863 r. 
znacznie więcej było rozpamiętywania tragicznych losów Polski, a w ry
chłe jej odbudowanie mało kto wierzył. Nie było też miejsca na wspo
minanie wielkiego zwycięstwa pod Wiedniem, bo mogło ono szyderczym 
grymasem skrzywić twarze przez porównanie dawnej świetności z obec
nym położeniem. Nawet w Galicji zdobywano się co najwyżej na obcho
dy lokalne, jaki np. w Żółkwi w 1867 r.9 

Jak w XVIII w. obchody stulecia Wiednia zapo.czątkowały nowoczes
ne rocznice, tak w pewnym stopniu rok 1883 przyniósł w tym zakresie 
wyraźną zmianę. Uderza przede wszystkim szeroki zakres terytorialny 
uroczystości 10

. Skoncentrowane były w Galicji, a w niej w Krakowie, 
ale zarazem sięgnęły tak daleko, jak żadne dotąd obchody. Nie tu miej
sce na szczegółowe przedstawianie wszystkich wystąpień, ograniczyć się 
trzeba będzie do niewielu tylko przykładów. Sam napływ do Krakowa 
tysięcy ludzi miał miejsce po raz pierwszy od 1792 r. Wówczas jednak 

9 B. Bo 1 e s  ł a w  i t a  [J. I. Kr a s  z e  w s  k i], Z roku 1867 (Rachunki, Poznań

1868, cz. I, s. 629-633). 
10 Materiały źródłowe do obchodów 1883 r. są niezwykle obfite; już współ

cześnie zestawiona bibliografia obe jmuje 1472 pozycje - [W. W i s ł o ck i], So

biesciana, Lwów 1884. Poza drukami sporo znaleźć można w archiwach, w WAP 

we Wrocławiu i w Deutsches Zentral-Archiv w Merseburgu. 
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przyjazd do Warszawy kilkudziesięciu tysięcy ludzi popierany był przez 
władze (poza tymi, którzy pochodzili z austriackiej już Galicji), teraz 
nawet autonomiczne władze Galicji patrzyły na przybyszów z miesza
nymi uczuciami, a co dopiero władze pruskie czy rosyjskie. 

Poza Krakowem można sporządzić długą listę miejscowości galicyj
skich, w których obok centralnych obchodów krakowskich święcono 
w ten czy inny sposób Wiedeń. Królestwo ujęte było twardym systemem 
Hurki i Apuchtina, toteż zakazane były nie tylko obchody, ale nawet 
opisywanie uroczystości na innych ziemiach. Można więc było wspo
minać Sobieskiego tylko w całej fali druków. W Wielkopolsce, mimo roz
maitych szykan wł°adz, świętowano rocznicę niemal w każdym miastecz
ku, nie mówiąc o delegacji wysłanej do Krakowa. Na Górnym Śląsku, 
znowu wbrew staraniom wyraź.nie zaniepokojonych władz pruskich 11, 

obchodami zajęły się gazety, ,,Katolik" i „Gazeta Górnośląska", rocznicy 
poświęcił wiersz poeta Juliusz Ligoń. Podobnie było na Kaszubach, gdzie 
Hieronim Derdowski upamiętnił bitwę z 1683 r. znanym utworem o Ka
szubie pod Wiedniem. Na Śląsku Cieszyńskim Związek Szląskich Kato
lików wydał z okazji rocznicy specjalną odezwę. 

Uroczystości rocznicowe dotarły poza ziemie polskie. Kolonia polska 
w Wiedniu rzuciła pierwsza projekt obchodów. W 1883 r. obchody miały 
miejsce nie tylko we Wrocławiu, ale i w Berlinie, i w innych miastach 
Rzeszy, w których dopiero powstawały nieliczne na razie skupiska pol
skie. Nawet w dalekiej Ameryce obchody stały się w pewnym sensie 
momentem przełomowym. Dotąd uroczystości narodowe odbywały się 
w wąskim kręgi:i uchodiców politycznych, wzbierająca masa emigrantów

zarobkowych p�grążona była w martwocie. W 1883 r. po raz pierwszy 
,,te chamy w Ameryce" wyszły tupiąc głośno na ulice Chicago. 

Przez ziemie polskie przeszła niebywała wręcz fala druków, poświę
conych Sobieskiemu i bitwie pod Wiedniem. Niemal każde wydawnictwo 
czuło się zobowiązane do wydania przynajmniej jednej książeczki. Bro
szurka Józefa Chociszewskiego Sobieski pod Wiedniem dnia 12 wrześ

nia 1683 w ciągu miesiąca rozeszła się w liczbie 100 tys. egz., wypadek 
na ówczesne czasy niebywały. Aż do 1894 r. żadna rocznica nie wywołała 
podobnego rezonansu. 

W Galicji rocznicę Wiednia ks. Stanisław Stojałowski spożytkował, 
aby ruszyć do Krakowa kilkanaście tysięcy chłopów. Znacznie później 
wspominał te uroczystości Jakub Bojko. Sam fakt rozciągnięcia obcho
dów na takie tereny, jak Górny Śląsk, Kaszuby, czy na emigrację, po
wodował, że łączyły się one z rozpowszechnianiem świadomości naro
dowej w szerokich kręgach. W synagodze zbaraskiej Wilhelm Feldman 
z okazji rocznicy wygłosił przemówienie, będące wyrazem jego drogi 

11 Por. np. pismo ministra spraw wewnętrznych z 2 IX 1883, WAP Wr., zespół 

Rejencji Opolskiej, Wydział I, nr 161, k. 12-14. 
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z getta żydowskiego do polskości (co prawda ratować się musiał uciecz

ką przed reakcją współwyznawców). 
Obchody pozostawiły sporo trwałych rezultatów, nie tylko tablicę 

na kościele Mariackim, ale i Gimnazjum im. Sobieskiego, i Muzeum Na
rodowe, niejedno także poza Krakowem. 

Ze znaczenia rocznic zdawano sobie sprawę już współcześnie. Obcho
dzimy je, pisał jeden ze współczesnych publicystów, ,,nie z samochwal
stwa lub dla dumy narodowej i nie dla ulżenia sercu rozgoryczonemu 

urazą doznanej niewdzięczności, lecz dla poznania samych siebie, czym 
byliśmy dawniej, czym jesteśmy dzisiaj i jak wstąpić powinniśmy 
w dziejowe jutro, ażeby bez zbrojnej ręki, którą nam odjęto, hartem 
naszej woli i siłą naszego umysłu strzec dalej świętości naszej mowy, 
naszej wiary, naszych obyczajów" 12. Na tle rosnącego niebezpieczeń
stwa dezintegracji społeczeństwa rocznica wiedeńska stała się jednym 
z obćhodów, które temu skutecznie przeciwdziałały. Jakby symbolem 
znaczenia kultury dla podobnych wysiłków stał się związany z obcho
dami pierwszy zjazd literatów i artystów polskich. 

Pamiętnikarz krakowski, L. Dębicki, wspominał obchody narodowe 
z lat Rzeczypospolitej Krakowskiej jako idyllę i przeciwstawiał je póź
niejszym, gdy stawały się niemal zawsze pretekstem do rozgrywek par
tyjnych 13

. Racji nie miał, gdyż niemal stale element walki i rywalizacji 
w czasie obchodów odgrywał rolę znaczną (lak było np. w czasie Wiel
kiej Emigracji). W drugiej połowie XIX w. jednak, gdy rosło znaczenie 
obchodów jako środka docierania do znacznych grup społeczeństwa, 
a ugrupowania polityczne zaczynały się przekształcać w przyszłe partie, 
ten element stawał się coraz ważniejszy. 

I pod tym względem· przebieg obchodów w 1883 r. przynosi wcale 
bogaty materiał. Tak było zwłaszcza w Galicji, i to ze zrozumiałych po
wodów, bo sprzyjały temu świeżo uzyskane swobody i było bardziej 
o co walczyć, o tę porcję władzy, jaką wprowadzała autonomia.

Na początku lat osiemdziesiątych konserwatyści osiągnęli w Galicji
dominujące wpływy. Demokraci ledwie próbowali zreorganizować swoje 
szeregi, ruch ludowy zaczynał dopiero stawiać pierwsze kroki. Mimo 
więc takich faktów, jak akcja ks. Stojałowskiego, który wyzyskał obcho
dy dla poruszenia chłopów, główna płaszczyzna starcia dzieliła dość po
litycznie bezkształtną opinię narodową i grupy umiarkowane czy wręcz 
konserwatywne. Pierwsza jak najaktywniej starała się o rozwinięcie uro

czystości, konserwatyści ustosunkowali się do nich różnie, wahając się 
pomiędzy hamowaniem, jakby przypominając sobie zadania ochotniczej 
straży pożarnej, a nadaniem im pożytecznego dla siebie kierunku. 

Niedopuszczenie do obchodów nie było możliwe, gdyż zbyt silny 
był napór opinii społeczeństwa, dlatego starano się przynajmniej o ode-

12 J. L., op. cit. 

n J. Dęb icki, Trzy pokolenia w Krakowie, Kraków 1896, s. 33. 
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branie im wszelkiego ostrza antyaustriackiego, które posiadały obchody 

odsieczy jeszcze ćwierć wieku wcześniej 14, oraz o nadanie im w miarę 

możliwości charakteru religijnego 15. Początkowo zamierzano także ogra

niczyć liczbę uczestników, zwłaszcza tłumów chłopskich (komitet orga

nizacyjny pierwotnie w programie nie przewidywał uroczystości ludo

wej, ale rychło okazało się to niemożliwe). 

Równie jak nie było celem tego szkicu przedstawienie w całości prze

biegu obchodów z 1883 r., tak trudno tu dokładnie omawiać towarzy

szące im starcia polityczne. Niemniej stwierdzić należy, że stanowiły one 

także zapowiedź tej praktyki, która rozwinie się później. Wzrost roz

miarów i znaczenia obchodów powodował, że opłacało się je coraz bar

dziej wykorzystywać do własnych celów, głównie dla uzyskania wpły

wów w społeczeństwie. 
Charakter odsieczy wiedeńskiej powodował, że w 1883 r. różne grupy 

polityczne mogły w niej szukać dla siebie argumentów. Później prze

ważyła praktyka nawiązywania przez poszczególne partie do odmiennych 

faktów z przeszłości, odpowiadających ich założeniom czy celom tak

tycznym. Odsiecz Wiednia stała się. wówczas uroczystością raczej kół 

umiarkowanych czy konserwatywnych (nie bez wielu od tego odstępstw, 
bo inaczej wyglądało np. w licznych skupiskach emigracyjnych) i takiego 

znaczenia, jakie posiadała w 1883 r., już nie uzyskała. 

DIE WIEN-JUBILXEN IM 19. JAHRHUNDERT 

Feiern aus Anlass historischer Jahrestage spielten auf polnischem Boden seit 
Ende des 18. Jh. eine wesentliche Rolle. Zu den Ereignissen aus der Vergangen
heit, auf die man sich berief, gehorte auch die Schlacht bei Wien aus dem Jahre 
1683, auch wenn andere Gedenktage Vorrang hatten. Die bedeutsamsten Feier
lichkeiten zum Gedenken an den Entsatz von Wien fanden in den Jahren 1783 
und 1883 statt. Im ersten Falle sollten die Festveranstaltungen besonders die Ju
gend beeinflussen und sie zur Befurwortung der vorgesehenen Staatsreformen 
vorbereiten. Hundert Jahre spater bildete dieser Jahrestag eines der wicptigsten 
Momente des Wiederauflebens der nationalen Aktivitat der Gesellschaft, 20 Jahre 
nach der katastrophalen Niederlage des Januaraufstandes. Das Jubilaum fand in 
den verschiedenen Gegenden unterschiedliches Echo, z.B. in Oberschlesien oder 
unter den Emigranten in den USA trug es zur Starkung- des nationalen Bewusst
seins bei. 

14 W sposób skrajny znalazło to wyraz w pracy J. Rzewuskiej: na tle rozkładu 
całej Europy tylko Austria znajduje się „w stanie szczęścia wyjątkowego i zdu
miewającego". ,,System polityczny cesarza Franciszka Józefa podwójnie doskonały 
i wspaniały; najprzód dlatego, że jest ludzki, później dlatego, że wczas nadany". 
,,Nie wiem, co więcej nad to, czym obdarzone obecnie kraje pod rządem austriac
kim zostające, życzyć by mogły". L. L e  1 i w a [J. R z e w u s k a], Jan Sobiesk'i 
i jego wiek, t. I, Kraków 1882, s. 22-23, 26. 

is A. N o w o 1 e c k  i, Na pamiątkę 200-letniej rocznicy odsieczy wiedeńskiej

1683, Kraków 1883, s. 11-13. 




