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JERZY ŚLIZIŃSKI (WARSZAW A) 

JAN III SOBIESKI 

I ODSIECZ WIEDENSKA W NIEMIECKIEJ POEZJI BAROKOWEJ 

Niemiecka literatura barokowa bogata jest w panegiryki dedykowane 
królom polskim. Wśród poetów niemieckich tego okresu, którzy wsławiali 
imiona naszych panując�ch, był i czołowy przedstawiciel niemieckiej po
ezji XVII-wiecznej, Marcin Opitz, który dedykował Władysławowi I swój 
Lobgedicht an die Konigliche Majestat zu Polen und Schweden. 

Jest rzeczą zrozumiałą; że część owych panegiryików poświęcono wła
śnie Janowi III Sobieskiemu, bohaterowi spod Wiednia w 1683 r. W li
teraturze niemieckiej natrafiamy już na wyraźne echa zwycięstwa So
bieskiego pod Chocimiem 1, na relacje o elekcji i tkoronacji Jana III. 
Szczególnie silnym echem odbiła się w niemieckim piśmiennictwie 
XVII w. odsiecz wiedeńska, chociaż rola Jana III w większości wypad
ków nie została tam należycie oceniona. Znacznie więcej miejsca poświę
cono Leopoldowi I, bohaterskiemu obrońcy Wiednia hr. Starhembergowi 
lub głównodowodzącemu wojsk cesarskich Karolowi Lotaryńskiemu. So
bieski ustępuje w poezji niemieckiej tego okresu przeważnie na plan 
dalszy, a o Czechu, Zdenku hr. Kapliru, przewodniczącym rady wojennej 
i generalnym komisarzu polnym, zapomina się nieraz całtkowicie. Od
siecz wiedeńską traktuje się szczególnie w latach późniejszych jako wy
darzenie, które należy „zu.den ruhmvollsten der deutschen Geschichte" 2

• 

Jak to można wytłumaczyć, że Sobieskiego, którego przecież w wyzwo
lonym Wiedniu witano jako zbawcę, do którego i książęta niemieccy 
ustosunkowali się tuż po zwycięstwie ze szczerą serdecznością i okazali 
mu największe uznanie, usunięto na plan dalszy? Sądzę, że na negatywny 
stosunek większości wodzów niemieckich do króla polsikiego oraz na uję
cie roli Sobieskiego w czasie odsieczy w większości utworów autorów 
niemieckich, opisujących zarówno prozą, jak i w formie wierszowanej 
samą bitwę z dnia 12 września, wpłynęła wyraźna niechęć, z jaką trak
tował Leopold zwycięzcę przy spotkaniu obu monarchów w Schwechat 

1 Por. m. in. J. Red witz, Corona Victoriae, Leszno 1674, oraz te n że, Ara 

Gioriae, Leszno 1674. 
2 Por. A. W o h I w i 11, Deutschiand, der Isiam und die Tiirkei (Euiphorion, 

Leipzig-Wien 1915, s. 7). 
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pod Wiedniem dnia 15 IX 1683 r. Niechęć ta była z pewnością spowodo
wana w dużym stopniu zazdrością i poczuciem upokorzenia cesaTza, któ
ry zamiast wytrwać w swojej stolicy salwował się ucieczką. Żadnego 
bowiem Habsburga chyba z takim entuzjazmem nie witano w swojej sto
licy, jak polskiego ·króla J,ana III, wjeżdżającego do wyzwolonego Wied
nia. Serdeczny stosunek większości książąt i wodzów niemieckich do na
szego króla zamienił się błyskawicznie w obojętność i chłód. To wszystko 
musiało się odbić i w większości utworów ówczesnej niemieckiej litera
tury, szczególnie panegirycznej. Nieliczni tylko autorzy niemieccy 
mieli odwagę narazić się swemu cesarzowi, przedstawiając w sposób 
właściwy rolę Jana III w odsieczy. Całkiem od.rębną pozycję zajmuje 
w niemieckiej literaturze barokowej poezja, która powstała w środowis
ku gd,ańskirn oraz na terenie Prus Królewskich. Były to tereny polskie, 
gdzie panegiryści nie byli zależni od cesarza. Inaczej przedstawiono 
w panegiry:kach powstałych tam właśnie w języku niemieckim rolę So- 1 

bieskiego pod Wiedniem. O zagadnieniu tym będzie mowa w odrębnej 
rozprawie. 

Stosunkowo dużo miejsca poświęcił Janowi III oraz wojsku polskiemu 
pochodzący ze.Śląska poeta i historyk Johann Constantin Feigius w swo
im poemacie pt. Adlers-Krafft oder Europaeischer Heldenkern 3. Feigius 
studiował w Wiedniu i ja�rn członek korpusu studenckiego był czynnym 
świadkiem wydarzeń z 1683 r. Prowadził on w czasie oblężenia skrupu
latny wierszowany dziennik, który chociaż nie posiada większej wartości 
artystycznej, odznacza się rzetel:nością oraz dokładnością i stanowi nader 
cenne źródło dla historyków. Epos poety śląskiego, składający się z 11 908 
wierszy, jest chyba jedynym tego rodzaju utworem w niemieckiej litera
turze poświęconym oblężeniu Wiednia i jego odsieczy 4. Dzieło swoje 
dedykował poeta, nie figurujący w żadnej z nowszych historii literatury 
niemieckiej, księciu bawarskiemu, z którym zresztą młody Jakub So
bieski był szczerze zaprzyjaźniony. Nie tylko wiarogodne są dane w dia
riuszu Feigiusa dotyczące oblężenia, ale ciekawy jest .z.więzły opis samej 
bitwy z dnia 12 września, widzi1any z perspektywy oblężonego miasta. 
Szczerą sympatią daTzył nasz poeta Sobieskiego, któremu przypisuje za
sługę zwycięstwa. Wezyra bowiem, który dobrze znał króla z licznych 
bi�ew na terenie polskim, sparaliżowała niespodziewana wieść, że sam 
Jan III stoi na czele armii chrześcijańskiej: 

Ich kan erzehlen nicht, dess Feindes grosses Schrocken, 
Das ihm der Konig heut, in Pohlen that erwecken, 
Selbsten der Gross-Vezier, auss Forchte war halb todt 

3 Wien 1685.

4 Por. R. Kr a I i k, Das Wiener Heldengedicht von 1683 (Feigius-Adlerskrafft
oder europćiischer Heldenkern) (Die Kultur, R. XVII, Wien 1916, s. 14-40), oraz 
E. Ca s t  Ie, Johannes Constantin Feigius. Der Epiker der Tilrkenbelagerung von
1683. Dichter und Dichtung aus Osterreich, Wien 1!)51, s. 5-16. 
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Es hatt der Gross-Vezier, noch im Gedachtnuss eben, 

Was ihm filr grosse Schlag, auch hatte schon gegeben 

Johannes der Konig und grossmachtige Heldt, 

Wie es auch kundtbar ist, schon !angst der gantzen Welt 5• 

Jana zaś charakteryzuje Feigius w sposób następujący: 

Mars war � wann man Ihn in Waffen donnem sah, 

Doch I.deblichkeit, wann er seinem Volck zusprach 6. 

a nieco niżej: 

Gegen den Feind ist der sieghaffte Held gezogen 

Mit seinem schonen aus-erlesen Krieges-Heer, 

Dass sich die Ti.ircken schon auch furchten trefflich sehr. 
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Słowami najwyższego uznania wyraża się poeta śląski o wojsku pol-
skim: 

Sein Volcker waren auch mit Lust da anzusehen, 

A'ls in der Oxdnung sie auch alle thaten stehen, 

Farb, Kley.dung, Waffen-Zier, Goldt, Eysen und Gemahlt, 

Die machten, dass die Sonne stets glietzte in dem Feldt. 

Die Fahnen in der Lufft, sich hin und her auch schwungen, 

Ein jedes Pfer<lt da aus Begierde ist gesprungen 7
• 

Pamięć o klęskach, które przysporzył Sobieski wojskom tureckim nie
raz w Polsce, przyczyniła się zdaniem Feigiusa do tego, że i tym razem 
wielki wezyr postanowił salwować się ucieczką: 

Drumb bier �eh> Gross-Vezier, 11och lagen diese Streiche 
Freylich wohl in dem Sinn, die Er im Konigreiche 

Pohlen bekom.men hatt, von diesem Helden schon, 
Drumb machte Er sich hier bey Zeiten auch davon. 

Opisując spotkanie Jana III z Leopoldem w Schwechat Feigius ani

słowem nie wspomina afrontu cesarza. Podkreśla natomiast godność So
bieskiego, z którą ten odpowiadał na słowa podziękowania Habsburga: 

Mit meinem eignen Volck, und eignen Kriegesheer, 

Allein dem hochsten Gott zu Lob auch Ruhro und Ehr, 

Und auch der Christenheit zu sonderbahren Nutzen, 

Will ich dem Feinde wohl auch seinen Hochmuth stutzen 8• 

Liczne „Lobgedichte" i łacińskie utwory panegiryczne dedykowali po
eci niemieccy z Rzeszy i Austrii cesarzowi, Starhembergowi, księciu Ka
rolowi Lotaryńskiemu i innym wodzom niemieckim. O Sobieskim na
trafiamy na ogół tylko na krótkie stosunkowo, lakonic.me wzmianki lub 
panuje całkowita cisza. Ponadto spotykamy się w wielu utworach o ten-

• F e  i g i u s, Adlerkraft, s. 209-210.

G Tamże, s. 2'10.

1 Tamże, s. 210-211.

a Tamże, s. 233. 
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dencjach antyfrancuskich, powstałych w Rzeszy niemieckiej wkrótce po 

wyzwoleniu Wiednia, z wyraźnie antypolskimi aluzjami 9_ 

Z licznych niemieckich druków okolicznościowych tego okresu zawie

rających wiersze panegiryczne wsławiające zwycięzców nad Turkami 

przytoczymy tu tylko trzy. Notowany przez W. Sturmingera druk wro

cławski pt. Das Ruhmwii.rdige und Frohlockende Wien ii.ber die Glorie

use Victorie, Bey Entsatz dieser Kaiserlichen Reisidentz-Stadt, und W eg

schlagung dess Erb-Feindes, dess Tilrcken. Gefertiget im Monat Septern

ber Anno 1683 10 zawiera cztery pod względem artystycznym niezbyt 

wartościowe wiersze niemieckie, a mianowicie: An den Kaiser, An den 

Konig von Polen, An Chur Bayern und Sachsen, An General Starhem

berg, oraz jeden łacińs'ki - Ad Principem Purpuratorum. Nas interesuje 

drugi wymieniony wyżej utwór, poświęcony pogromcy Turków - So

bieskiemu, w którym autor niemiecki dostrzega zbawcę chrześcijaństwa. 

Niezwyciężony jest król polski, Bogu i jemu nikt nie może się przeciw

stawić. Nieśmiertelna jest jego sława. Gdyby nawet wszystkie siły pie

kielne stanęły w pełnym uzbrojeniu, sam Bóg utoruje królowi drogę do 

zwycięstwa. Takie zdanie wyraża poeta o zwycięzcy spod Chocimia, o tri

umfatorze spod Wiednia w wierszu An den Konig von Polen, który tu 

przytoczymy in extenso: 

-----

Unsterblich grosser Held, dem Gluck und iiberwinden 
Stets auf dcm Fusse folgt, was hast du nicht getan? 
Die ganze Christenheit sieht deine Taten an, 
Und kann sich nicht genug in diese Wunder finden, 
Schwing, grosser Konig, schwing getrost die Sieges-Fahn, 
Gott macht dir liber Wall und Schanzen selbst die Bahn, 

Wenn alle Teufel gleich in vollen Waffen stilnden, 
Die Hunde kennen dich, o Stern der Helden schon 
Du hast zum ersten mal bei Choczim sie geschlagen, 
Jetzt auf das neu gedampft, und wirst zu ihrem Hohn 

Sie noch auss Stampold selbst durch deine Waffen jagen. 
Sie schreyn ietzunder schon, indem sie flilchtig gehen, 
Gott und seinem Segen kann niemand widerstehen. 11 

9 Por. m. in. Pohlen, Wie so kaltsinnig? Das ist warumb und welcher Gestalt die 

Hitze deT Polnischen Waffen wieder den Tii.rcken sich bishero vermindert. Durch 

was Staats-Griffe Franloreich diesen bestricket ... , Leipzig; lub Der Nach FTantzo
sischer Pfeiffen tantzende, Nun abeT hinckende odeT auSTuhende Polack ... , herausge

geben von einem unverfalschten Freund Teutscher Treu und Redlichkeit 1688. 
10 W. S t  u r  m i  ,n g e r, Bibliographie und Ikonographie der Tilrkenbelagerungen

Wiens 1529 und 1683, Graz 1955, poz. 3080. 
11 W wersji podanej przez Manfreda Hackla w antologii Fii.r Polens Freiheit, 

Berlin 1952, s. 47, ostatni wiersz brzmi: ,,Gott und dem Koenige kann widerstehen". 
Jako autora tego wiersza Hackel podaje jakiegoś J. S. C. Remarquable. Niemieckie

go poety barokowego o takim nazwisku nie ma. Na „nazwisko" Remarquable natra
fiamy jednak w związku z tym wierszem nieraz w literaturze fachowej. Otóż 
A. Camesina drukował w „Berichte und Mitteilungen des Altertumsvereins zu Wien",
t. VIII, 1865 Remarquable historische Briefe, a wśród nich róWiilież i cytowany

wiersz. Remarquable, jak wiadomo, znaczy godne uwagi. Przez błędne odczytanie
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Nie notowany natomiast ani przez Sturmingera, ani przez Estreichera 

jest nie znany na ogół okolicznościowy wiersz, drukowany w Legnicy 

w 1683 r.
1 

na który natrafiłem w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej 

we Wrocławiu, pióra zapomnianego całkowicie panegirysty legnickiego 
Georga Assmana 12

• Na wstępie wspomina autor pierwsze oblężenie Wied

nia przez Turków w 1529 r. i sromotną ich klęskę. To że i drugie oblę

żenie stolicy habsburskiej skończyło się haniebną po.l'ażką wojsk muzuł
mańskich, należy zdaniem autora przypisać bohaterstwu Starhemberga 

i Karola Lotaryńskiego. Wśród tych, którzy położyli według autora pew
ne zasługi w dniu 12 IX 1683 r., Assman wymienia i Sobieskiego, przy 

czym poniosła naszego wierszokletę poniekąd fantazja: 

. . . . . . . . . . . . . . . So hat auch vil verricht 

Der frischen Polen Herr, der seinen Fliigel fiihrte 

Mit grossem Helden Muth und wie auss dem Gesi<:ht 

Gradivus schrekkend blitzt, so hurtig auff die Hunde 
• Mit seinen Reutern drang, <lass einem auch geliikt

Den stoltzen Gross-Vezier durch eine tieffe Wunde

Zu fli.llen von dem Ross, auff dem er sich geschikt

Bei dir zu reiten ein, dass er sich kaum entrissen

Und alle seine Pracht gelassen in dem Stich:

Es ist der Kon.ig auch treueifrigst noch geflissen

Zu fordern fernern Sieg ...

Również w Legnicy ukazał się łaciński wiersz pt. Fama Buccinatrix 

Victoriae Christiani Exercitus contra Turcas ad Viennam acriter obses

sam, fortiter defensam, strenue liberatam auctore Johanne Ehrenfredo 

Eichornio Regii Provincialis Ducatu assesore 13. Eichhorn, uniżony pane
girysta, opiewający rzekomego zwycięzcę i triumfatora - Leopolda I, 
którego dkreśla jako „Humanus Jupiter", oraz czyny waleczne Starhem
berga, jest jednym z nielicznych wspominających również i zasługi Ka
plifa. Pompatycznym.i słowami rozpoczyna on swój panegiryk: 

Ad arma! Ad arma! 

Hannibal ante portas. 

Punica fide, Panico terrore 

Non Punicus, sed Turcicus, 

Eo ferocior, quo potentior. 

tytułu stworzono nazwisko poety, nigdy nie istniejącego, które powtarzało bezkry

tycznie wielu historyków literatury. 
12 Tytuł tego panegiryku brzmi: Die durch Gottes unter des AUerdurchleuchtig

sten, Grossmiichtigsten, Uniiberwindlichsten Kaisers, Konigs und Herrns, Herrn 

Leopold I miichtigstem Schutze d. 12. Sept. 1683 Siegreich entsetzte und annoch 

uniiberwindliche Stadt Wien Den 13. Oct. als an dem Von S. Reichs. Griiffl. Gn. dem 

Hochansehlichem Kaiser- und Konigl. H. Landes - Haubtman des Fiirstenthums 

Lignitz angeordneten Freuden- und Dank-Feste. In aUerunterthiinigster Devotion 

begriisset Von George Assman, Lignitz in der Kaiser!. Stadt, mit Christoph Watzoldts 

Schrifften gedrukkt 1683. 
13 Lignicii, Typis Christophori Waetzoldi. Druk ten notuje W. Sturminger (poz. 

1167), nie ,podaje jednak, że wydany został w Legnicy. 

B 
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Sobieskiego wymienia poeta leg.nicki tylko en passant jako jednego 
z „auxiliatores". 

Jakże inaczej pod względem treści wyglądają utwory panegirystów 
niemieckich żyjących na terenie Prus KTólewskich. Tam bez obawy na
rażenia się na niełaskę cesarza można było opiewać zasługi króla Jana, 
który zresztą sowicie wynagradzał swoich apologetów. Jako przykład 
przytoczymy tylko Mattheusa Praetoriusa, autora dedykowanych Ja
nowi III prac historycznych, wydawanych przez opata oliwskiego Rac
kiego. On jest też autorem rozwlekłego, napisanego w języku niemieckim 
poematu o zwycięstwie Sobieskiego pod Wiedniem_ 14• Dużo stosunkowo 
miejsca - aż 20 wierszy - poświęca walecznej postawie Jakuba Sobies
kiego. Praetorius pisze m. in.: 

. . . . . . . . . . . . . . . Du stelltest Dich zu Seiten 
Dem Herrn Vater, der keinen Augenblick von Weiten 
Dem blutigen Gefecht hat mtissig zugeschaut, 

Du hieltest samt Ihm dar die konigliche Haut. 

Prawie tyle samo miejsce co opis bitwy zajmuje w eposie Praetoriusa 
gloryfikacja herbu Jana - tarczy królewskiej, regium scutum, posiada
jącej znaczenie symboliczne: 

Dein herrlich Wappen ftihrt ein Schild in seinem Schilde: 
Es fragt sich bier, warum ein Schild im Schild' sich bilde? 
Du Schild des Vaterlands ! komt ftiglicher was bei 
Dem Konig, ais dass er ein Schild des Reich es sei? 

Autor nie jest zwolennikiem panowania Todów dynastycznych, lecz 
wyraża raczej poglądy republikańskie, chwaląc polski sposób wybierania 
królów: 

Wohl, wohl dem Konigreich, das selber Kon'ge wehlt! 
Man hat Exempel, dass es nicht so leicht gefehlt, 
Wenn man zu kiesen hat. 

Życzeniami wszelkiej pomyślności zakończył Praetorius swój poemat, 
napisany po to, aby głosić potomnym nieśmiertelną sławę zbawcy Eu-· 
ropy. 

O ile w barokowej literaturze niemieckiej powstałej na terenie Rzeszy 
i Austrii rola Sobieskiego i wojska polskiego na ogół traktowana jest po 
macoszemu, to wyraźnie podkreślają zasługi Polaków niemieckie pieśni 
ludowe z tego okresu. Liczne tego rodzaju utwory powstały zaraz po od
sieczy. Pieśnią taką, odzwierciedlającą powszechną opinię szerokiego 
ogółu niemieckiego, wzbogacając jednocześnie skarbnicę ludową, jest 

u Koniglicher Schild in dem glorwurdigen Sieg welchen der durchlauchtigste 

und grossmćich.tigste Furst und Herr Herr Johannes III ... den 12. September wieder 

die grausame Christen-Feinde ... gWcklichst erhalten hat. Der spa.teren Nach-Welt 

vermittelst einer Lob-Rede vorgestellt und zu dero Konigl. Majestat unsterblichen 

Ruhm untertćinigst hingelegt von Mattaeo Praetorio Otiv·a, J. J. Textor, 11384. 
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pieśń o porażce Turków pod Wiedniem - Niederlage der Tilrken vor 
Wien. W ostatniej, ósmej strofie wyraźnie jest mowa, kto zwycięży.! 

Turków: 

Polen hat mit seinem Adler 
Deinen Adler abgelost, 
Die erbosten Christentadler 
Von Pressburg zurilckgepresst; 
Polen hat sich nicht vergessen, 
Und dem Christenvolke treu, 
Mit den Tilrken abgemessen, 
Welcher Sabel starker sei. 

Pieśni tego typu jest znacznie więcej 1s.

W duchu ludowym utrzymane są również liczne „Turkische Bade-Stu

ben", ,,Bade-Mantel" itp., wydawane na ogół anonimowo jako druid 

ulotne, najczęściej zawierające 6-8 stron. Zwykle nie podaje się tam 

miejsca i roku wydania, wiadomo jednak, że prawie wszystkie ukazały 

się wkrótce po zwycięstwie. Są to na ogół toporne wierszowane utwory 

satyryczne, gdzie kpiono w sposób niewybredny z wielkiego wezyra, któ

remu sprawiono solidną łaźnię. W większości utworów tego typu, tak sa

mo zresztą jak i w licznych niemieckich pieśniach ludowych, nie wy

mienia się nazwisk dowódców, lecz bohaterami są prości żołnierze polscy, 

cesarscy, sascy i inni. Tak samo też jak w pieśniach i w tych utworach 

satyrycznych podkreślono aktywny udział polskich żołnierzy - tym ra

zem przy sprawianiu łaźni tureckiemu dygnitaTZowi. Jako typowy przy
kład tego rodz;aju utworu satyrycznego przytoczymy tu Die Wohlzugeri
chtete Kalte Schaale, Welche dem Qross Vezier Als er Auss der von de
nen Kayserl. Pohlen, Chur-Siichs. ihme vor Wien zubereiteten Bad-Stube 
Nach der Ottomanischen Pforte wieder zuriicke kam. Von des Sułtan 
Machomets Acha zu Adrianopol iiberbracht wurde im Jahr 1684. Oto

rada żołnierza polskiego, jak należy traktować Kara Mustafę przed 

opuszczeniem łaźni: 

Pohle: 
man muss ihm noch die Aschen 

Mit Lauche spielen ab, eh er geht aus dem Bad. 

Tak zaś zachwala żołnierz polski „Labsal" dla wielkiego wezyra: 

Wie so, mein Gross Vezier, ey last dir doch belieben, 
Sie ist wohl zugericht ich hab doch selbst nein gerieben 
Von Prtigel-Suppen-Safft, An Mandeln fehlt es nicht. 

Hier iss mein Gross Vezier, dass dich nicht rilhr der Sch1ag 

1;; Fr. von D i t  f u r t  h, Die historischen Volkslieder vom Ende des dreissigjćihri

gen Krieges 1648 bis zu Beginn des siebenjćihrigen 1756, Heilbronn 1877. 



294 Jerzy Sliziński 

W innej wersji „Łaźni tureckiej" 16 żołnierz polski zwraca się do wiel

kiego wezyra: 

Prosit, das warme Bad! Wie hat dir �iss behagt? 

Kara Mustafa zaś, któremu łaźnia ta nie przypadła do gustu, przy-

rzeka, że .nigdy już z niej korzystać nie będzie: 

Ich sags euch schlechten Dank vor euer Baden, Waschen, 
Hatt ichs vorher gewusst, ich wollte euch die Taschen 
Davor gewiesen han. Ich komme auch nicht mehr 
Vor mir und meinem Volck bleibt euch die Bad Stub lehr. 

W niektórych Bade-Stuben występuje jednak król polski osobiście 

(nazwiska jego na ogół się nie wymienia), m. in. w satyrze zatytułowa

nej Die Tiirckische vor der Stadt Wien gehaltene Bade Stube im Monat 

September dess 1683 Jahres. Pierwszą postacią, którą prezentuje nam 

nieznany autor, jest król polski. Jemu właśnie włożył w usta następujące 

słowa: 

Ich hab gar neulich noch durch schnelle Post vernommen 
Dass ftir das Edle Wien ein Ttirck$cher Gast sey kommen, 
Ich muss selbst auf den Weg, dass ich ihm gratulir, 
Und mit gesammter Hand erst bin zum Bade fi.ihr. 

Dopiero po królu polskim występują kolejno dowódcy niemieccy 

i szereg innych postaci, m. in. książę Lubomirski. Już po sprawianiu 

wezyrowi solidnej łaźni stwierdza zadowolony król: 

Wer hatt es sollen wol vorsagen oder meynen, 
Dass dieses Baden uns, so vielen bracht viel ein. 
So mir noch ferner der, wird gnadiglich erscheinen, 
Der Diss gab, so11 darvon den Seinen auch was seyn. 

Całkiem inaczej niż w piśmiennictwie .niemieckim traktowano Sobies

kiego w XVIl-wiecznej poezji innych narodów europejskich, szczególnie 

w poezji włoskiej, hiszpańskiej, niektórych narodów słowiańskich (zwła

szcza Słowian Południowych), a także w poezji angiels·kiej, szwedzkiej, 

.nie mówiąc o barokowej poezji polskiej. Z uznaniem wyrażali się o królu 

polskim nie tylko Rumuni i Grecy (którzy stali po drugiej stronie ba

rykady), ale i sami Turcy doceniali w swoich relacjach o oblężeniu Wied

nia męstwo i waleczność Jana III i wojska polskiego 17• 

1& Der wohlzugerichtete und verfertigte Bademantel, welchen des Tii.rckischen 

Sułtan Mahomets Gross-Vezier Als er auss der Wiener Bade-Stube entiauffen, 

An die Ottomanische Pforte mit zurii.ck brachte und wie ihm des Sułtan Mahomets 

Acha das warme Bad gesegnen sotl, 1684. 
11 Por. Z. Ab r a h a m  o w i c z, Kara Mustafa pod Wiedniem, Kraków 1973. 
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Im krassen Gegensatz zu den Literaturen der meisten europaischen Volker des 

i 7. Jh. hatte die deutsche Barockliteratur, die im Ra.urn des Deutschen Reiches 

entstanden war, den Retter Wiens von 11683, Jan III. Sobieski, im falschen Lichte 

gezeigt. In zahlreichen Panegyriken wird Kaiser Leopold, der Verteidiger Wiens 

Starhemberg sowie der Befehlshaber der kaiserlichen Truru,en, Herzog von Loth

ringen, gepriesen, Sobieski wird dagegen meistens lediglich als einer der zahlreichen 
„auxiliatores" dargestellt, der sich durch nichts besonderes auszeichnete. Anders ist 

das Bild •des polnischen Konigs in der deutschen Dichtung, die im Raum von 

Konigspreussen, insbesondere in Gdańsk, einem bedeutenden Zentrum der Barock

literatur, entstanden war. Gerecht war auch die damalige deutsche Vo'lksdichtung, 

die die Rolle des polnischen Elntsatzheeres und Jan III. in der denkwilrdigen 

Schlacht vom 12. September 1683 gebilhrlich einschatzte. 

10 - Sobótka 1976, z. 2 




