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(Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa)

 WYSTAWA „JAN III SOBIESKI. POLSKI KRÓL W WIEDNIU” 
(WIEDEŃ, 7 VII–1 XI 2017)

Atrakcją dla miłośników Lwa Lechistanu była wystawa „Jan III Sobieski. Pol-
ski król w Wiedniu”, którą zaprezentowało muzeum Belvedere w stolicy Austrii 
w dniach 7 VII — 1 XI 2017 r. Jej organizatorzy złamali niepisany zwyczaj 
przypominania o wiktorii wiedeńskiej w okrągłe rocznice bitwy (poprzednie 
wielkie wystawy organizowano w latach 1883, 1933 i 1983), choć i tym ra-
zem wybrana data nie była przypadkowa. Ekspozycję przygotowano bowiem 
w trzecią część tysiąclecia po bitwie, a więc w 334 rocznicę odsieczy wiedeń-
skiej. Wystawę zorganizowano dzięki współpracy austriackich i polskich in-
stytucji kultury: wiedeńskiego muzeum Belvedere, warszawskich muzeów Ła-
zienki Królewskie oraz Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, a także zamków 
królewskich w Warszawie i na Wawelu w Krakowie. Zaprezentowano eksponaty 
wypożyczone z 28 instytucji z Austrii, Francji, Niemiec, Polski, Ukrainy i Wę-
gier. Z oczywistych powodów większość z nich pochodzi z polskich archiwów, 
bibliotek i muzeów oraz klasztorów i kościołów parafi alnych. Wystawę poka-
zano w 11 komnatach Pałacu Zimowego (Winterpalais) księcia Eugeniusza Sa-
baudzkiego (1663–1736), który u progu swej wybitnej kariery wojskowej wziął 
udział w bitwie wiedeńskiej. Na wstępie pokazano wybrane aspekty z życia 
Sobieskiego — jego rodzinę, drogę do korony, mecenat artystyczny i naukowy. 
Zagadnienia te zajęły tak wiele miejsca, że zachwiana została proporcja po-
między wprowadzeniem w problematykę wystawy a jej zasadniczą tematyką 
— odsieczą obleganego przez Turków Wiednia, która była powodem wypra-
wy polskiego króla nad Dunaj. Druga część ekspozycji ukazuje okoliczności 
zawarcia sojuszu wojskowego cesarza Leopolda I z królem Janem III, samą 
bitwę wiedeńską, zmagania Ligi Świętej z Turkami oraz trofea wojenne. Uwagę 
zwracały nieliczne militaria: półzbroja husarska Karola Stanisława Radziwił-
ła (siostrzeńca Sobieskiego), karacena hetmana Stanisława Jabłonowskiego, 
a także tureckie tarcze — ozdobna oraz bojowa, wykonana ze skorupy żółwia 
morskiego. Okazale prezentował się znak władzy hetmańskiej Sobieskiego. 
Jest to zwieńczony ostrzem drzewiec, na którym osadzono orle pióra, ułożo-
ne na kształt skrzydła. Nie mogło też zabraknąć wojennego trofeum, którym 
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był buńczuk, ofi arowany jako wotum na Jasną Górę. Wystawę zdominowały 
jednak liczne portrety i rzeźby. Najwięcej z nich ukazuje Jana Sobieskiego 
i jego rodzinę — ukochaną żonę Marysieńkę oraz dzieci: Jakuba, Aleksandra, 
Konstantego i Teresę Kunegundę, a także rodziców króla — kasztelana kra-
kowskiego Jakuba Sobieskiego i Teofi lę z Daniłowiczów. Obok nich można było 
podziwiać wizerunki najważniejszych osobistości z czasów młodości i hetmań-
stwa Jana Sobieskiego — portrety króla Jana Kazimierza i królowej Ludwiki 
Marii oraz marszałka wielkiego i hetmana polnego koronnego Jerzego Seba-
stiana Lubomirskiego (1616–1667). Była to postać kontrowersyjna — wybitny 
wódz, pod którego wpływem pozostawał młody Sobieski podpatrując i ucząc 
się sztuki wojennej, a zarazem awanturnik, zdrajca i infamis, przywódca ro-
koszu przerodzonego w wojnę domową. Kolejne portrety ukazują wizerunki 
uczestników bitwy wiedeńskiej, hetmanów Stanisława Jabłonowskiego i Miko-
łaja Sieniawskiego oraz księcia Karola Lotaryńskiego (1643–1690). Ten wybitny 
strateg wojskowy wcześniej dwukrotnie pretendował do tronu polskiego, był 
więc w tych staraniach konkurentem Sobieskiego. Marzenia księcia o koronie 
polskiej nie ziściły się, a namiastką ich spełnienia był ślub z królową Ele-
onorą, cesarską siostrą, wdowę po królu Michale (Korybucie Wiśniowieckim). 
W Polsce mniej znaną postacią jest Ernst Rüdiger von Starhemberg, obroń-
ca obleganego przez dwa miesiące Wiednia. Specjalne miejsce na wystawie 
przeznaczono dla inicjatora sojuszu państw chrześcijańskich broniących Eu-
ropy przed turecką nawałą. Był nim papież Innocenty XI (1676–1689), którego 
okazałe popiersie z białego marmuru umieszczono w złotym gabinecie Pałacu 
Zimowego. Papież ten przyczynił się do zawarcia sojuszu obronnego Rzeczypo-
spolitej z cesarstwem, którego efektem była wyprawa wiedeńska Jana III. On 
też w 1684 r. uhonorował zwycięskiego króla zaszczytnym tytułem Obrońcy 
wiary (Fidei defensor). Na wystawie jego rzeźbę ustawiono na wprost gabloty 
z dokumentem traktatu karłowickiego z 1699 r., kończącego wojnę z Turcją, co 
sprawiało wrażenie, że papież spogląda na dokument wieńczący zainicjowaną 
przez siebie wieloletnią batalię.

Rzucała się w oczy skromna „obecność” cesarza Leopolda I (1658–1705). 
Autorzy ekspozycji słusznie odsunęli go w cień pamiętając, iż na wieść o zbli-
żających się wojskach tureckich cesarz uciekł do bawarskiej Pasawy. Dopie-
ro na wieść o nadchodzącej odsieczy przyjechał do Linzu, nadal pozostając 
w bezpiecznym oddaleniu od wydarzeń rozgrywających się pod murami swej 
stolicy. Ofi cjalnym, ale też wygodnym, pretekstem jego absencji na polu bitwy 
były względy dyplomatyczne. Akceptacja żądania Sobieskiego, domagającego 
się powierzenia mu naczelnego dowództwa wojsk sprzymierzonych, stworzy-
ła wygodną wymówkę tłumaczącą nieobecność cesarza, który nie mógł prze-
cież podlegać rozkazom króla, w dodatku elekcyjnego. Dopiero po rozgromieniu 
Turków Leopold przybył do Wiednia, by osobiście złożyć Janowi III podzięko-
wania i gratulacje. Habsburgowie i podległa im machina państwowa szybko 
zapomnieli o zasługach polskiego władcy, niemal nazajutrz po wielkiej bitwie 
przystępując do ich umniejszania. Starano się odebrać mu chwałę zwycięzcy, 
przenosząc ten zaszczyt na księcia Karola Lotaryńskiego, bądź też rozmywając 
zasługi króla Jana poprzez sprowadzenie go do roli jednego z wielu dowód-
ców wojsk sprzymierzonych. Ślady tych zabiegów są do dziś spotykane w hi-
storiografi i oraz w miejscach upamiętnień bitwy, także tych, podawanych jako 
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przykład pamięci wiedeńczyków o swym wybawcy, któremu jednak przez ponad 
trzy wieki nie zdołali ufundować pomnika.

Ważnym przypomnieniem polskiego wkładu w rozwój nauki było pokaza-
nie portretu Jana Heweliusza. Ten gdański astronom należał do najwybitniej-
szych uczonych XVII w. Cenił go Sobieski, który odwiedzał pracownię astrono-
ma i przyznał mu stałą pensję. Heweliusz odwdzięczył się królowi nazywając 
jego imieniem odkryty przez siebie gwiazdozbiór Tarcza Sobieskiego (Scutum 
Sobiescianum). Wśród eksponatów związanych z prywatnym życiem Sobieskie-
go na wystawie pokazano pas do zawiązywania powijaka i czepek chrzcielny 
małego Jasia Sobieskiego z 1624 r. Z lat szkolnych przyszłego króla, spędzonych 
w krakowskim Kolegium Nowodworskiego, pochodzi zeszyt ćwiczeń z odręczny-
mi notatkami, natomiast z wieku męskiego — jedwabny kaftan letni, zdobiona 
klejnotami laska oraz ozdobny kabinet, czyli mebel podarowany królowi przez 
papieża Innocentego XI w podzięce za wiedeńskie zwycięstwo. Uwagę widzów 
odwiedzających wystawę przyciągały obrazy pędzla Canaletta (Bernarda Bellot-
to), ukazujące ufundowany przez Sobieskiego pałac w Wilanowie oraz warszaw-
ski kościół Sakramentek, sprowadzonych do Polski przez Marię Kazimierę. Na 
wystawie nie mogło zabraknąć korespondencji Sobieskiego z Marysieńką. Jest 
więc słynny list napisany „w namiotach wezyrskich” w nocy 13 IX 1683 r. Są 
też dokumenty, wypożyczone z Archiwum Głównego Akt Dawnych, a więc akt 
elekcji Jana Sobieskiego na króla Polski z 22 V 1674 r.1, list cesarza Leopolda I 
napisany w Pasawie 3 VIII 1683 r., wzywający króla Jana III do pilnej odsieczy 
Wiednia2, rysunek szkicu szyku bojowego wojsk polskich nakreślony w 1687 r. 
przez Sobieskiego wraz z adnotacją: „Tak bym życzył iść”3 oraz dokument strony 
tureckiej traktatu pokojowego zawartego 26 I 1699 r. w Karłowicach4, na mocy 
którego Polska odzyskała utracony w 1672 r. Kamieniec wraz z Podolem. Wysta-
wę zamyka interesujący przykład francuskiego upamiętnienia chwały wojennej 
Sobieskiego. Jest nim grupa rzeźb wykonanych na zamówienie biskupa Arman-
da de Béthune’a do katedry w Le Puy-en-Velay w Owernii na wieść o triumfi e 
króla. Inicjatywa biskupa wynikała nie tylko z ekscytacji sukcesem wojsk ko-
alicji chrześcijańskiej, ale była umotywowana także względami osobistymi, brat 
Armanda — ambasador francuski Franciszek Béthune — był bowiem szwagrem 
królowej Marii Kazimiery.

Wystawie towarzyszył okazały katalog, przygotowany w językach polskim5 
i niemieckim. Został on bardzo starannie opracowany merytorycznie i edytor-
sko, a zamieszczone w nim ilustracje i komentarze uzupełniają treści poka-
zane na wystawie. Na 279 stronach zamieszczono ilustracje prezentowanych 
eksponatów, opatrzone komentarzami proweniencyjnymi i notami informacyj-
nymi. Poprzedzono je tekstami wprowadzającymi w problematykę wystawy wy-
jaśniającymi specyfi kę polskiego sarmatyzmu oraz przybliżającymi dzieje Rze-
czypospolitej 2. połowy XVII w. Niestety, w katalogu zabrakło większego tekstu 

1 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Zb. dok. perg., sygn. 8271.
2 AGAD, Archiwum Koronne Warszawskie, dz. Cesarskie, sygn. 26/10, k. 27–28.
3 AGAD, Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 51, k. 38. Zaczerpnięte z tego dokumentu szy-

ki bojowe wykorzystano jako element grafi czny okładki katalogu wystawy.
4 AGAD, Archiwum Koronne Warszawskie, dz. Tureckie, sygn. 78/503, nr 832.
5 Jan III Sobieski. Polski król w Wiedniu, red. M. Hohn, K. Pyzel, Wiedeń 2017.
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poświęconego kwestiom militarnym. To poważny brak, bo przecież wystawę 
przygotowano dla przypomnieniem starcia zbrojnego, które było głównym powo-
dem wizyty polskiego króla w Wiedniu.

Autorom i organizatorom wystawy należne są gratulacje za udane polsko-
-austriackie przedsięwzięcie. Podkreślając decydującą rolę Sobieskiego w wikto-
rii wiedeńskiej przypomniano wiedeńczykom postać wybawcy ich miasta. Z kolei 
dla turystów licznie odwiedzających Wiedeń była to zajmująca lekcja historii 
o dawnej Rzeczypospolitej.

Jak każda wystawa, również i ta jest dziełem koncepcji autorskiej oraz wy-
nikającego z niej doboru eksponatów. Podkreślono już jej liczne zalety, teraz 
warto wskazać tematy, których na niej zabrakło. Jak wspomniano, zbyt wie-
le miejsca poświęcono sprawom ogólnym bądź luźno związanym z Sobieskim 
(np. ekspozycja portretów trumiennych), łącznie zajmującym połowę wystawy, 
kosztem jej głównego tematu — starcia militarnego. Specyfi ka tematu sprawia, 
że widzowie o polskich korzeniach bez trudu odpowiedzieli sobie na pytanie 
o powody pobytu Sobieskiego nad Dunajem. Ale ekspozycję odwiedzały też oso-
by spoza polskiego, czy środkowoeuropejskiego, kręgu kulturowego. Wystawa 
nie udzieliła im odpowiedzi na pytanie: po co właściwie polski król przybył do 
Wiednia właśnie w 1683 r. Ukazano wprawdzie liczne sceny bitewne (Chocim, 
Wiedeń, Parkany), cykl rycin obrazujących oblężenie i odsiecz Wiednia, lunetę 
obserwacyjną, domniemany portret wielkiego wezyra Kara Mustafy oraz znak 
jego władzy — buzdygan, ale nie opatrzono ich właściwym kontekstem. Prze-
cież wojny były zawsze i wszędzie, na czym więc polegała wyjątkowość batalii 
wiedeńskiej? Otóż na wystawie zabrakło podkreślenia panującej w XVII-wiecz-
nej Europie grozy spowodowanej ekspansją turecką. Niosła ona za sobą nie tyle 
następstwa „zwykłego” podboju militarnego, co zagrożenie totalne — religijne 
i cywilizacyjne. Nie przypadkiem więc stoczoną 12 IX 1683 r. bitwę wiedeńską 
zaliczono do najważniejszych w dziejach świata. Wprawdzie w obecnych cza-
sach wydarzenia sprzed trzech wieków nabierają nowego kontekstu, nie moż-
na jednak popełniać anachronizmu poprzez politycznie poprawne niwelowanie 
znaczenia religijnego ówczesnych zmagań. Wiktoria wiedeńska zahamowała 
zwycięski marsz wojsk tureckich zmierzających na podbój chrześcijańskiej 
Europy, była też wielkim triumfem oręża polskiego, a osobiście — sukcesem 
Jana Sobieskiego. Zwycięski król wysłał papieżowi jedną ze zdobytych chorą-
gwi wraz z wiadomością „Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył”. To cha-
rakterystyczne dla jego formacji intelektualnej stwierdzenie było przejawem 
ideologii stawiającej Polskę w roli przedmurza chrześcijaństwa. Tu pojawia się 
jeszcze jeden kontekst — kultu maryjnego. W drodze pod Wiedeń Sobieski za-
trzymywał się w sanktuariach maryjnych składając śluby i prosząc o wiktorię, 
a po zwycięstwie rozsyłał do nich zdobyte trofea, w tym te, które pokazano na 
wystawie. Ale najbardziej rozpowszechnioną w Europie, a dziś rzadko rozu-
mianą pamiątką triumfu nad muzułmańskim mocarstwem, są umieszczone 
na wieżach barokowych kościołów fi gury Najśw. Maryi Panny stojącej na Pół-
księżycu. Jest to symboliczne nawiązanie nie tylko do proroctwa Apokalipsy 
św. Jana, ale też do triumfu nad Turkami, który odbił się głośnym echem 
w chrześcijańskim świecie. I na koniec jeszcze jedna sprawa, która również 
została pominięta. Na wystawie zabrakło rzeczy trudno uchwytnej — aromatu 
kawy. Wiktoria wiedeńska miała bowiem także wymiar kulinarno-kulturowy. 
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Wśród ogromnych zapasów żywności zgromadzonych w tureckich taborach był 
wielki skład kawy. W nagrodę za zasługi król podarował go Jerzemu Francisz-
kowi Kulczyckiemu6, kurierowi dostarczającemu wojskom sojuszniczym wieści 
z oblężonego Wiednia. Dar ten Kulczycki umiejętnie wykorzystał, otwierając 
w Wiedniu jedną z pierwszych kawiarni. Z czasem zwyczaj spożywania w nich 
tego aromatycznego napoju upowszechnił się na całym świecie.

6 Jerzy Franciszek Kulczycki (ok. 1640–1694), rodem prawdopodobnie z Kulczyc pod Sam-
borem; tłumacz języka tureckiego i kupiec towarów orientalnych osiedlony w Wiedniu; 
zob. Z. Abrahamowicz, Kulczycki [w:] Polski słownik biografi czny, t. 16, Wrocław–Warsza-
wa–Kraków 1971, s. 128–129; O. Forst de Battaglia, Jan Sobieski król Polski, przeł. K. Szysz-
kowska, Warszawa 1983, s. 213; J. Stoye, Oblężenie Wiednia, przeł. M. Bielewicz, Kraków 
2009, s. 195–197, 224, 318.


