ODSIECZ WIEDEŃSKA
1. Opis wydarzeń
Opatrznościowym wydarzeniem dla całej Europy było zwycięstwo nad
Turkami w 1683 roku.
Od sześćdziesięciu lat, czyli od czasów Stanisława śółkiewskiego
Rzeczpospolita prowadziła wojny z Turkami. Turcy wojowali równieŜ
z Habsburgami.
Na początku 1683 roku wiadomo było w Warszawie o wielkich
zbrojeniach w Stambule, ale nie wiedziano, w którą stronę skierowane będzie
uderzenie tureckie. Obradował Sejm, trwały pertraktacje z Austriakami,
a tymczasem w Warszawie zjawili się wysłańcy tureccy. śądali wypłaty
Tatarom zaległych „upominków” oraz przepuszczenia ordy przez Małopolskę
na Śląsk oraz do wrót Germanii.
Wiedziano teŜ w Warszawie o tym, Ŝe chan skupił znaczne siły pod
Kamieńcem Podolskim.
Dnia 1 kwietnia 1683 roku podpisano w Warszawie układ z posłem
cesarskim, hrabią Waldsteinen, który występował w imieniu cesarza Leopolda
I. Traktat przewidywał, Ŝe kaŜdy z władców walczyć ma w zasadzie na
własnym terytorium. Jedynie w przypadku oblęŜenia Wiednia lub Krakowa
naleŜało iść z pomocą sprzymierzeńcowi1.
Sobieski miał otrzymać subsydium w wysokości 1 200 000 dukatów na
sfinansowanie odsieczy Wiednia. Gdyby osobiście wziął udział w wyprawie,
miał zostać głównodowodzącym. Jak pisze N. Davies, aby uniknąć pechowej
daty, dokument antydatowano na 31 marca2.
Tego samego dnia wielki wezyr Kara Mustafa wyruszył prosto na
Wiedeń pomijając inne twierdze.
Sejm uchwalił, Ŝe Korona wystawi 36 tysięczne wojsko, Litwa zaś 12 tysięczne. Sejmiki uchwalały podatki, szlachta płaciła je ochotniej niŜ
zwykle. Było duŜo zapału do walki z niewiernymi, który był jednak takŜe
przejawem realizmu i wyrachowania.
Wyraził to Jan III Sobieski mówiąc, Ŝe źle będzie dla Rzeczypospolitej,
gdy Wiedeń upadnie, i niedobrze równieŜ, gdy obroni się własnymi siłami3.
W połowie lipca 1683 roku Turcy zaczęli oblegać Wiedeń.
Mieli 140 000 Ŝołnierzy. Cesarz z dworem wycofał się do Linzu.
Polskie wojska w połowie lata zaczęły zbierać się w Krakowie.
Zgromadzono 26 000 ludzi i 29 000 tysięcy koni4. 10 000 wysłano na Podole,
aby odwróciły uwagę Turków i broniły przed napadami Tatarów.
Por. P. Jasienica, Rzeczpospolita, cz. 2, dz. cyt., 373.
Por. N. Davies, t. 1, dz. cyt., 631.
3 Por. P. Jasienica, Rzeczpospolita, cz. 2, dz. cyt., 370.
4 „25 pułków husarii, 77 oddziałów kozackich, 31 oddziałów lekkiej kawalerii, 2 oddziały arkebuzerii,
37 pułków piechoty, 10 pułków dragonów i oddział artylerii”. N. Davies, t. 1, dz. cyt., 631n.
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Litwinom w sile 10 000 nakazano wyruszyć na spotkanie, które miało
nastąpić na Morawach. Opóźnili się o miesiąc i Sobieski na nich nie czekał.
Osiem tysięcy wozów z Ŝywnością przez sześć tygodni posuwało się
z prędkością około dwudziestu kilometrów dziennie.

Józef Brandt,
Wyjazd
z Wilanowa
króla Jana III
Sobieskiego

Dla przyspieszenia marszu wojsko udało się dwiema drogami.
Kolumna lewa pod dowództwem hetmana polnego koronnego Mikołaja
Sieniawskiego maszerowała przez Bielsko i śywiec.
Kolumna prawa, od 11 sierpnia pod dowództwem hetmana wielkiego
koronnego Stanisława Jabłonowskiego, wyruszyła w kierunku Tarnowskich
Gór.
Obie kolumny połączyły się w Mikułowie (Nikolsburg) pod Brnem.
Przeciwko 140 000 Turków
stanęło do walki wojsko polskoniemiecko-austriackie w liczbie
około 70 000, w tym 27 000
Polaków. Turkami dowodził
wezyr Kara Mustafa, siłami
sprzymierzonymi Jan III Sobieski.
Atak rozpoczęły wojska
austriackie posuwając się wzdłuŜ
Dunaju w kierunku Wiednia.
Następnie przyłączyła się jazda
polska i niemiecka.
Potomność zapamiętała atak
polskiej husarii uderzającej ze
wzgórza Kahlenberg w niedzielę
12 września 1683 roku.
Sobieski pod Wiedniem

Atak polskiej husarii poprzedził poranny wypad pojedynczej chorągwi
husarskiej Michała ZbroŜka, która starła się z Turkami i wróciła
zdziesiątkowana. Po południu husarzy w błyszczących zbrojach uderzyli
wprost na zielony sztandar Proroka i czerwony namiot wezyra.
W bitwie wyróŜniła się teŜ artyleria polska pod dowództwem gen.
Marcina Kątskiego. Ostateczną klęskę zadała Turkom w poniedziałek
kawaleria.
Jak podkreśla Jasienica, bitwę wygrało wojsko zmęczone i głodne.

W przeddzień starcia Sobieski
pisał do Marysieńki, swej Ŝony:
„Nie masz prowiantu dotąd
obiecanego ni na konie, ni na
ludzie”. Zdobyto jednak bardzo
bogate łupy. „Obłowili się teŜ w
tym obozie, jak w Ŝadnym ze
zdobytych w wojnach
poprzednich”. Naiwny, dziecięcy
zachwyt ogarnął samego króla na
widok „delicji”, jakie się
znajdowały w namiotach
Kara Mustafy1.

Jan Matejko, Jan III Sobieski

Wzbudziło to zazdrość Austriaków. Mieszkańcy Wiednia najpierw
wiwatowali na cześć zwycięzcy, ale wkrótce zaczęły się wystąpienia
nieprzyjazne, a nawet napady rabunkowe na Polaków.

2. Wymiar religijny odsieczy wiedeńskiej
Zwycięstwo pod Wiedniem naleŜy do bitew rozstrzygających o losach
Europy.
Uratowało chrześcijańską Europę przed zalewem islamu. Wielką
wiktorię wiedeńską mamy prawo przypisać zrządzeniom BoŜej Opatrzności.
Tym bardziej, Ŝe narzędziem Opatrzności był król religijny, poboŜny,
wzywający BoŜej pomocy. Cechowała go głęboka wiara i ufność w Opatrzność
BoŜą we wszystkich poczynaniach.
Dnia 18 lipca 1683 roku król Sobieski opuścił Wilanów. 24 lipca król wraz
z rodziną i otoczeniem przybył do Częstochowy na Jasną Górę.
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P. Jasienica, Rzeczpospolita, cz. 2, dz. cyt., 374.

Józef Brandt, Bitwa pod Wiedniem (fragment)
Muzeum Wojska Polskiego Warszawa

Pełen ufności w Opatrzność BoŜą cały następny dzień król spędził na
naboŜeństwach przed cudownym Obrazem Matki BoŜej. ZłoŜył votum
w intencji wyprawy, a od ojców paulinów otrzymał miecz w pochwie zdobionej
drogimi kamieniami. Sobieski przyjął miecz, natomiast pochwę zwrócił
zakonnikom.
W starciu z wrogiem potrzebne Ŝelazo... Srebro, złoto i diamenty niech dla
Najświętszej Panny zostaną.
W dniu 26 lipca Sobieski wyruszył w kierunku Krakowa, dokąd przybył
29 lipca.

Marcin Zaleski,
Brama Floriańska
Kraków

Dnia 10 sierpnia
rozpoczęły się
uroczystości religijne
poprzedzające
wymarsz Sobieskiego
pod Wiedeń.

Tego dnia Jan III Sobieski przybył do katedry wawelskiej. Tutaj
uczestniczył we Mszy św. pontyfikalnej, którą celebrował nuncjusz apostolski
Optius Pallavicini wraz z biskupami - krakowskim Janem Małachowskim,
przemyskim Janem Zbłąckim, łuckim Stanisławem Witwickim, kamienieckim
Stanisławem Wojeńskim. Nuncjusz pobłogosławił króla Jana „na szczęśliwy
wyjazd pod Wiedeń”.
Trzy dni później król z małŜonką nawiedzał pieszo krakowskie kościoły:
śś. Piotra i Pawła, w którym przechowywano relikwie św. Stanisława Kostki,
dominikanów z grobem św. Jacka, franciszkanów przechowujących relikwie
św. Salomei, kolegiaty uniwersyteckiej św. Anny, gdzie był grób św. Jana
Kantego. Pielgrzymka zakończyła się w kościele mariackim, gdzie przed
obrazem Matki BoŜej król z małŜonką odmówili litanię.
Dnia 15 sierpnia, w niedzielę, król udał się z rodziną do kościoła na
Piaskach, gdzie z Ŝoną i synem modlił się przed cudownym wizerunkiem
Matki BoŜej Piaskowej. Stąd, przez Zwierzyniec, wyruszył pod Wiedeń.

W drodze wstąpił do eremu
kamedułów na Bielanach: gdzie
natenczas solenne naboŜeństwo
Assumptionis BVM odprawiało się.
W dniu 20 sierpnia król
z królową przybyli do Tarnowskich
Gór. Król osobiście dokonał
inspekcji wojsk. 22 sierpnia
królowa wróciła do Krakowa,
a wojska dowodzone przez
Sobieskiego wyruszyły do Wiednia.
Do Marii Kazimiery (Marysieńki)
dosyć regularnie docierały listy
pisane przez króla.
Dnia 29 sierpnia napisał:
Pomnik Króla Jana III Sobieskiego
Mszy
św. słuchałem w Brunie
Warszawa - Wilanów
w kościele franciszkanów.
Wyprawa Sobieskiego otrzymywała intensywne wsparcie duchowe
z kraju. JuŜ 18 sierpnia rajcy krakowscy zamówili w kościele mariackim Mszę
św. wotywną z uroczystym kazaniem w intencji zwycięstwa wojsk
chrześcijańskich. W następnych dniach kościoły napełniały się coraz bardziej
rozmodlonymi ludźmi. Błagano o zwycięstwo wierząc głęboko w BoŜą
interwencję.
W dniu 3 września modlitwy w intencji zwycięstwa zarządził nuncjusz.
Szczególnie gorliwie modlono się w Krakowie.
W niedzielę - 12 września - wyruszyła z katedry na Rynek procesja „dla
uproszenia u Boga zwycięstwa dla walczących wojsk polskich pod Wiedniem.
Wzięły w niej udział cechy, bractwa religijne, Ŝacy i tłumy wiernych.
Niesiono relikwie świętych Jacka, Salomei, Jana Kantego i Stanisława Kostki.
TuŜ za relikwiami pod baldachimem postępował bp Małachowski trzymający
monstrancję, a dalej nuncjusz prowadzący Marię Kazimierę. Procesja
podąŜyła na Rynek do kościoła mariackiego. Stąd, po wysłuchaniu homilii,
odśpiewaniu suplikacji, błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem,
uroczysty orszak ok. godz. 19 powrócił na Wawel. Tę historyczną procesję
upamiętniono w kościele mariackim dwoma marmurowymi tablicami1.
Po zwycięstwie wiedeńskim i po triumfalnym wjeździe do miasta oraz
powitaniu króla przez rozentuzjazmowanych Wiedeńczyków, Sobieski
uczestniczył we Mszy św. w kaplicy NMP Loretańskiej oraz w krótkim
naboŜeństwie w katedrze św. Stefana.

C. Madey, „Przybyłem, zobaczyłem, a Bóg zwycięŜył”. O odsieczy wiedeńskiej, jako przykładzie
prowadzenia sprawiedliwej wojny (cz. 2), Rycerz Niepokalanej, 2003, 9.
1

W liście do Marysieńki napisanym 13 września w nocy po bitwie
w zdobytym namiocie wezyra wyznał:

Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę
narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały.
Działa wszystkie, obóz wszystek, dostatki nieoszacowane dostały
się w ręce nasze.
A wysyłając papieŜowi zielony sztandar proroka napisał słynne słowa:
Venimus, vidimus, Deus vicit - „przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwycięŜył;
(parafraza słów Cezara Veni, vidi, vici).
Został on wręczony papieŜowi Innocentemu XI 29 września.

Jan Matejko,
Jan III Sobieski wręcza
kanonikowi Denhoffowi
list do papieŜa
z wiadomością o
zwycięstwie
nad Turkami pod
Wiedniem
w roku 1683
(fragment szkicu)

W Rzymie i w krajach zachodnich wznoszono modły dziękczynne za
zwycięstwo.

Leon Wyczółkowski, Kościół Mariacki

W Krakowie 18 września w kościele
mariackim odprawiono Mszę św.
wotywną z inicjatywy rajców
miejskich. 18 września w katedrze
wawelskiej Mszę św. pontyfikalną
celebrował bp Jan Małachowski.
Dnia 20 września w kościele
mariackim uroczystą wotywę
odprawił nuncjusz.
PapieŜ Innocenty XI na pamiątkę
zwycięstwa pod Wiedniem ustanowił
święto Imienia Maryi obchodzone do
dzisiaj 12 września.

Malkontenci wypominają, Ŝe dziewięćdziesiąt lat później Austria wzięła
udział w rozbiorach Rzeczypospolitej. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z
tego, Ŝe los nasz nie byłby lepszy, gdyby południe kraju zajęli Turcy tyleŜ lat
wcześniej. Sobieski nie mógł przewidzieć, co będzie się działo sto lat później.
Mógł natomiast być pewny, Ŝe w przypadku zwycięstwa Turków, od wschodu
uderzy na nas Moskwa1.

Juliusz Kossak, Sobieski pod Wiedniem

Jan Paweł II napisał:
Jan III Sobieski ocalił Europę przed zagroŜeniem otomańskim w bitwie pod
Wiedniem (1683). To było zwycięstwo, które oddaliło od Europy
niebezpieczeństwo na długi czas. W pewnym sensie powtórzyło się pod
Wiedniem to, co wydarzyło się w XIII wieku pod Legnicą2.
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Por. P. Jasienica, Rzeczpospolita, cz. 2, dz. cyt., 369.
Jan Paweł II, dz. cyt., 144.

