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POEZJA OKOLICZNOŚCIOWA WOBEC ŚMIERCI PRYMASA 
MICHAŁA JERZEGO PONIATOWSKIEGO 

Wśród utworów poetyckich z czasu powstania kościuszkowskiego 
ważne miejsce zajmuje twórczość funeralna. Zdecydowaną większość 
tego bloku utworów stanowią wierszowane nagrobki poświęcone 
zdrajcom ojczyzny; rymy sławiące poległych w walce insurekcyjnej 
bohaterów (np. Józefa Wodzickiego , Jana Grochowskiego , Bartosza 
Głowackiego ) należą do rzadkości. Chyba najbardziej inspirowały 
poetów egzekucje wykonane na braciach Kossakowskich  ; pozostałe 
osoby, które podzieliły ich los, jakby mniej interesowały autorów. 
Niezależnie jednak od tego, czy straceni na szubienicach stali się 
bohaterami większej czy mniejszej liczby nagrobków, wszyscy zostali 
surowo potraktowani przez ostre, bezkompromisowe pióra autorów. 
Na wycieniowanie ich postaci zdobyli się nieliczni twórcy.

Osobne miejsce w bloku funeraliów kościuszkowskich zajmują 
nagrobki poświęcone wysoko postawionemu hierarsze Kościoła, 
prymasowi Michałowi Jerzemu Poniatowskiemu , bratu Stanisława 
Augusta , ale też trzeba zauważyć, że nie dosięgło go ramię szubienicy, 
przed którą — jak sugerowano — miała uchronić go trucizna, czy — 
według innej wersji — śmierć wywołana lękiem zawiśnięcia na stryczku.

Niejasności na temat zgonu prymasa pojawiły się od samego 
początku. Przekazano w tej sprawie wiele bałamutnych informacji, 
które znalazły wyraz w wierszach okolicznościowych poświęconych 
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zmarłemu. Składający rymy nagrobkowe ujawniali jednoznaczny 
stosunek do prymasa, pozytywny lub negatywny. Takie spojrzenie na 
księcia Michała Poniatowskiego  towarzyszyło mu również za życia, 
z którym to stwierdzeniem koresponduje pogląd podróżującego po 
Polsce Johanna Josepha Kauscha ; jego zdaniem: „książę (…) posiada 
wielu wrogów i z tego powodu opinia o nim w Polsce jest bardzo 
podzielona” (Kausch  1963: 320. Zob. Zielińska  1983: 455–471).

Aby lepiej zrozumieć diametralnie różny stosunek autorów w wier-
szach nagrobkowych do bohatera artykułu, przywołujemy niektóre 
teksty adresowane doń za życia, zaznaczając, że są to wybrane wier-
sze, ale — analogicznie do utworów pośmiertnych — apologizujące go 
bądź dyskryminujące.

Adresowane do prymasa wiersze mają charakter ofi cjalny 
i prywatny. Tym pierwszym nadawano zwykle formę podniosłej lub 
mniej koturnowej ody, a ich autorzy wypowiadali się w imieniu szer-
szego nadawcy, w większości reprezentując środowisko edukacyjne 
lub kościelne. Tego typu wiersze zwykle wpisywały się w uroczystą 
atmosferę wydarzenia o dużej randze i operowały powtarzanym reper-
tuarem motywów, takich jak doniosłość chwili, znaczenie wyniesienia 
adresata, jego rozliczne cnoty i zasługi, upoważniające do porówny-
wania go z wielkimi postaciami. W tym ostatnim zakresie autorzy 
wykazywali sporą pomysłowość. Po odę sięgali także twórcy wypowia-
dający się wyłącznie osobiście, których utwory krążyły w nurcie nieofi -
cjalnym, chociaż łatwo zauważyć, że wiele utworów z nieofi cjalnego 
obiegu cechował ton satyryczny, służący kompromitacji czy wręcz 
deprecjacji prymasa, czemu służyły różne gatunki literackie.

W nurcie apologetycznym przeważają wiersze odnoszące się do 
działalności edukacyjnej i pasterskiej księcia. Niektórzy poeci chwalili 
go ponad miarę, najpewniej licząc na pozyskanie przychylności brata 
królewskiego, hierarchy Kościoła i protektora nauki, co wydawało się 
bezcenne. Składającemu rymy w imieniu szkół wielkopolskich auto-
rowi książę Michał i jego koronowany brat przypominali Mojżesza 
i Aarona, wyprowadzających Izraelitów z niewoli egipskiej. Samego 
zaś Michała Poniatowskiego  poeta stawiał na równi z Medyceuszami , 
wielkimi książętami Toskanii, wsławionymi m.in. dokonaniami na 
rzecz rozkwitu sztuk pięknych i opieką sprawowaną nad znakomitymi 



POEZJA OKOLICZNOŚCIOWA WOBEC ŚMIERCI PRYMASA… 113

twórcami, nie mówiąc już o ich osiągnięciach w sferze ekonomicznej. 
Zdaniem poety, prymas może się mierzyć z Mecenasem , słynnym 
protektorem nauk, literatury i sztuki, a także dorównuje wielkością 
Karolowi Boromeuszowi , arcybiskupowi Mediolanu, którego działal-
ność (m.in. reforma Kościoła) dała podstawę dla jego kanonizacji 
(w 1610 roku). Autor wiersza wyznaczył prymasowi miejsce wśród 
„Bogów ziemskich”, stawiając go tym samym niemal w roli nadczło-
wieka, którego chwała trwać będzie —

Pokąd nie wyschną i Wisły, i Bugi,

Pokąd imienia cnych Polaków stanie,

Twoich dobrodziejstw w słusznym na nie względzie

Podawać pamięć wiek wiekowi będzie. 

(Wiersz 1785. Cyt. za: Estreicher  1913: 12–13)

Po inne znakomite postaci sięgnął ksiądz Feliks Synakiewicz , 
składając prymasowi „hołd atencji” w imieniu księży reformatów 
prowincji pruskiej. W utworze teologa królewskiego adresat znalazł 
się w kręgu fi lozofów ze szkoły stoików i ukazany został jako mędrzec, 
znawca Likurga , Platona , Seneki , dystansujący rozumem zasłużonych 
dla kultury galijskiej druidów:

Ty arcyksiążę Michale, nad zgraje

Druidów, nad ich schadzki radą sławne

Wyższyś i rozumu wyższy-ć kraj przyznaje.

Większego mędrca nad cię szkoły dawne

Nie miały, skąd ci naród chwałę daje;

Wszystkie prawidła znasz Likurga pewne,

Posiadasz mądrość stoicznego grona,

Uczniów Seneki, mądrego Platona (…) 

(Synakiewicz  1787: 75–64; zob. Estreicher  1934: 120)

Nazwiska wybitnych postaci wykorzystał Stanisław Trembecki  
w Odzie nie do druku (Trembecki  1963: 111–113, 292–293), ofi arowanej 
księciu Michałowi Poniatowskiemu  z okazji konsekracji na biskupa 
płockiego, która odbyła się 3 października 1773 roku. Poeta ukrył 
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adresata pod czytelnym kryptonimem: „J. O. Ks. J. M. P. B. P.”. Tutaj 
prymas pojawił się w kontekście dokonań Juliusza Cezara , Plutarcha  
oraz Benedykta XIV . Taki wybór postaci w przypadku Cezara można 
tłumaczyć niemal półboskim traktowaniem przez współczesnych, 
a jeśli chodzi o Plutarcha, to być może, jego przynależnością do 
kolegium kapłańskiego w Delfach. Z kolei papież Benedykt XIV  
(1740–1758) był postacią z bliskiego planu czasowego; szczególnie 
zasłużył się jako mecenas nauki i sztuki, a także projektodawca 
szeroko prowadzonych reform, w tym wewnątrzkościelnych.

Obrzęd udzielenia święceń biskupich księciu Michałowi  uczcił 
wierszem młody Kazimierz Nowicki , wówczas uczeń Szkoły Rycer-
skiej, pisząc Odę w dzień konsekracji na biskupstwo płockie J. O. Książęcia 
JMci Michała Poniatowskiego  (inc.: „Czas wniść, Książę, do kościoła”), 
który to utwór trafi ł na łamy „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych” 
w 1773 roku, podobnie jak i inne wiersze autora (oryginalne i tłuma-
czone) drukowane w tym periodyku. Poeta pisał o nowo miano-
wanym biskupie jako o Pomazańcu Bożym, widząc w nim Katona , 
będącego dla potomnych ucieleśnieniem najlepszych starorzymskich 
cnót (Nowicki  1773: 213–217).

Adam Naruszewicz  wyniesienie księcia Michała do godności biskupa 
fetował odą W dzień konsekracji J. O. Książęcia jego Mości Michała Jerzego 
Ciołka Poniatowskiego , Biskupa Płockiego, Książęcia Pułtuskiego, Opata 
Czerwieńskiego etc. etc., ogłaszając ją (tak jak wiersz Kazimierza Nowic-
kiego ) w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych”, a nadto publi-
kując tekst w osobnym druku ulotnym. Pochylając się nad trudnym 
zadaniem stojącym przed adresatem, rządzeniem ojczyzną i Kościo-
łem, poeta składał podniosłe rymy ku uświetnieniu konsekracji 
polskiego Solona :

W płodny wiek dziwów, gdy losem niechętnym,

Czystych lat kruszec w rdzawą stal przechodzi,

A świat zawrotem sprzeczny ginie mętnym,

Wchodzisz, Pasterzu, do Piotrowej łodzi (…)

Niesiesz przymioty szacowne przed światem,

Rozum, powagę i ludzkość przyjemną,
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Z którymi — choćbyś nie był króla bratem —

Kochałbym pewnie, i każdy Cię, ze mną. 

(Naruszewicz  1773: 240–251; ww. 1–4, 9–13)1

Dość zaskakujące skojarzenie znajdujemy w utworze Jana Pawła 
Woronicza . Porównywał on przybycie prymasa do parlamentu 
warszawskiego w 1786 roku ze zwycięskim wjazdem hetmana Stani-
sława Żółkiewskiego  z jeńcami (carem Wasylem Szujskim  i jego 
braćmi) do stolicy Polski po pokonaniu Moskwy w 1611 roku:

Ledwie taki widziano zamęt w tej stolicy,

Kiedyś, dzielny Żółkiewski, z zwycięskim obozem

Wjeżdżał w stalnym kirysiu, w laurowej przyłbicy,

Prowadząc nowomiejską bramą przed twym wozem

Jeńce mężnych Polaków — północne caryki,

A lud wam radosnymi poklaskał okrzyki. 

(Woronicz  2002: XXVII–XXVIII, 11–22; ww. 55–60)

Chociaż przybycie prymasa do sejmu było znaczące i nadano 
mu sens symboliczny, to — jak słusznie oceniają Wydawczynie 
pism Woronicza  — zestawienie z sytuacją Żółkiewskiego  okazało się 
chybione (jw.).

W panegirykach adresowanych do Michała Jerzego Poniatow-
skiego  niemal obowiązkowe stało się porównywanie go z najsław-
niejszymi postaciami, wodzami, mędrcami, a nawet z czczonymi 
bóstwami i bogami olimpijskimi. W Odzie do JW. Księcia JMci Michała 
Ciołka Poniatowskiego , biskupa płockiego, książęcia pułtuskiego, biskupa 

1 Krótko przed konsekracją Naruszewicz  gloryfi kował Michała Ponia-

towskiego  przy okazji uroczystości o charakterze prywatnym w Piosnce 
pastuszej. Z okazji imienin księżniczki Anny Sapieżanki , Anny Szaniawskiej  
i Anny Leforowej , które czestował niegdyś sekretarz wielki koronny. Okazją było 

okolicznościowe przyjęcie wydane przez księcia na cześć trzech arystokra-

tek warszawskich, obchodzących imieniny w dniu 26 VII 1773 r.: „Wierny 

przyjaciel i w wierze stateczny, / wezwawszy na dar ogrodny i mleczny, 

/ obchodzi święto, jak nam mówiono, / czestując trzech dam szacowne 

grono” (ww. 19–22), za: Mazurkowa  2008: 116–117.
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koadiutora krakowskiego (…) szkół płockich i mazowieckich prezesa, przy 
nowym zaczętym roku i przy zasłaniu kwartałowych raportów od szkół (…) 
Scholarum Piarum (…) 1776 (inc.: „Gdy ognistego Feba szybkie koła”) 
książę prymas jest Słońcem i Jowiszem (Oda 1776).

Wśród utworów chwalących Michała Jerzego Poniatowskiego  
sporo jest utworów imieninowych. Autorzy powinszowań byli zwykle 
powiązani w większym czy mniejszym stopniu ze środowiskiem 
królewskim, chociaż zdarzają się i dość przygodni, jak np. autor 
tekstu na imieniny prymasa w 1785 roku, podpisany: „Szlachcic 
okoliczny” (Zagadki 1996: 200–201). Składający życzenia mają atencję 
dla solenizanta i zwykle sięgają po wysoką strunę panegiryczną.

Tak jak sławiono prymasa w wierszach okolicznościowych, tak też 
go deprecjonowano, tyle tylko, że zoile — w przeciwieństwie do panegi-
rystów — na ogół rozpowszechniali swe utwory nieofi cjalnie. Nieprzy-
chylne pióra autorów zaktywizowały się szczególnie w związku z zaan-
gażowaniem się brata króla w uczczenie śmierci Ludwika XVI . Wówczas 
to kompromitowano go nie tylko jako polityka, przeciwnika jakobi-
nów, ale chętnie nawiązywano do jego konduity, związku z metresą, 
Petronelą z Ossowskich Oborską , małżonką Józefa , marszałka dworu 
prymasowskiego, którą w zagadce sejmowej przedstawiono bezceremo-
nialnie jako „kurwę zawołaną / Prymasa, Lentulusa , Blanka  i hetmana” 
(dodajmy: F. K. Branickiego ) (Zagadki 1996: 200–201). Wypominano 
mu nabożeństwo, jakie odprawił po śmierci Ludwika XVI  i związaną 
z tym odezwę pasterską, zachęcającą do najgorętszych modlitw, 
mających chronić Polaków przed rozlaniem się zarazy jakobińskiej. 
W związku z tym wydarzeniem jeden z autorów pytał:

Mości książę prymasie, czyś waść nie oszalał —

Że nam pozwalasz ginąć, byłeś sam ocalał? (ww. 1–2),

po czym drwił, wykorzystując do tego gorszący związek adresata 
z faworytą:

Za to, coś na ten pogrzeb piękny ekspensował,

Byłbyś ładną karetkę Oborskiej darował. 

(Do księcia prymasa Poniatowskiego  po pogrzebie Ludwika XVI , ww. 19–20; 

Wiersze 2008: 347–348)
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Inny anonimowy twórca uwiecznił schadzkę prymasa na warszaw-
skim Żoliborzu:

Jakby kozła w gołym worze,
Jakiem widział w Żoliborze:
Chodził prymas bez zasłony,
Koadiutor cudzej żony.
Obok chodząc coś jej prawił,
Ręką kiwał, z nią się bawił,
Nie zważając, że kto widzi,
I z prymasa, i z niej szydzi.
Domyślam się, że z jej głowy
Trzeba jemu rady zdrowéj.
Wszak jak widzisz, co się dzieje,
Że każdy się z ciebie śmieje,
Jeszcze trzeba w Żoliborze
Być z Oborską  w cudzej storze 
(Kaleta  1971: 251)2.

W kontekście romansu prymasa z Oborską  pojawił się także 
małżonek damy, piastujący urząd marszałka dworu prymasowskiego, 
hojnie wynagradzany za wyrozumiałość dla swej żony, użyczającej 
wdzięków jego chlebodawcy.

W Dytyrambie na wjazd J. W. W. Jmci Prymasa (inc.: „Jakież ognie 
nieci słońce”) Stanisław Kostka Potocki  pisał prześmiewczo, jak 
w 1786 roku przed karocą „kryształozłotą” prymasa jechał dumny 
kasztelan Oborski , „Błękitnym Orderem na ten dzień od JKMci 
łaskawie przyozdobiony”:

Jako na tle gwiazdolitym,
Księżyc światłem wszystko tłumi,
Tak na koniu jabłkowitym
Ćmić marszałek wszystkich umié,
Równie piękny mąż Wenery,

Sławne przedzi Jupitery. 

(Potocki  1786: s. nlb., ww. 19–24; zob. Kaleta  1971: 251)

2 Wyd. Kalety  wg rkpsu Biblioteki PAN w Kórniku 494, s. 259.
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Przedstawiony w wierszu wjazd księcia Jerzego Michała  miał praw-
dziwie koturnową oprawę:

Jakież ognie nieci słońce,

Jakież ja słyszę odgłosy:

Biją bruk przepyszne gońce,

Krzyk się wznosi pod niebiosy;

Lud z tym krzykiem serce wiąże,

Jedzie prymas, jedzie książę.

Huczą kotły i trębacze,

Niebotyczny odgłos dają,

Tu wesoły rumak skacze.

Więc ogiery cię witają (…). (jw. ww. 1–10)

Wyznaczona prymasowi przez poetę rola stróża dobrych obycza-
jów, wzoru do naśladowania, przywiodła mu na myśl wielkich mężów 
stanu, kardynałów Richelieu  i Mazariniego , których konduita pozo-
stawiała wiele do życzenia.

Imię prymasa pojawia się w kontekście afery Adama Łodzi Poniń-
skiego , który broniąc się przed Sądem Sejmowym w latach 1789–1790, 
przywoływał nie mniejszych od siebie winowajców, mówiąc m.in.:

A gdy wam szczerze mam otworzyć usta,

Mamy prymasa, mamy i Augusta.

Więc, chcący karać, zacznij od stolicy,

Ja na ostatku wartem szubienicy. 

(Wiersz na przywitanie Ponińskiego  do Warszawy, ww. 11–14; 

Wiersze 2008: 225)

Niejednoznaczne oceny księcia Michała Jerzego Poniatowskiego  
znalazły wyraz w poświęconych mu wierszach nagrobkowych. Znamy 
kilka takich utworów, ale trzeba przyznać, że pomimo dużego zain-
teresowania społecznego śmiercią — jakby nie patrzeć — wybitnej 
postaci, pod względem ilości tekstów zbiór inspirowany zgonem 
prymasa ustępuje miejsca twórczości poświęconej wielu „bohaterom” 
spod szubienicy czy gilotyny. Za ciekawe osiągnięcie literackie można 
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uznać druk ulotny, na który złożyły się dwa wiersze: Nadgrobek 
nieśmiertelnej pamięci J. O. Księcia JMci Michała Jerzego Ciołek Poniatow-
skiego , arcybiskupa gnieźnieńskiego, prymasa korony polskiej i W[ielkiego] 
Księstwa Lit[ewskiego] na czułych sercach wyryty. Dnia 13 sierpnia r[oku] 
1794 oraz Łza cicha Polimnii uroniona przy grobie tegoż drogiej pamięci 
przyjaciela ludzkości, wskrzesiciela i opiekuna nauk (Przybylski  1794). 
Ulotkę wydano typografi cznie anonimowo (wg ustaleń badaczy: 
w Drukarni Jana Maja  w Krakowie; zob.: NKa: 95, 371).

Łza cicha Polimnii wyszła spod pióra Jacka Idziego Przybylskiego , 
na którego autorstwo wskazywał przypis pierwodruku, informujący 
o innej pracy literackiej tegoż twórcy, to jest o Dysertacji o kunszcie pisania 
u starożytnych (…) z okoliczności imienin J. O. Księcia Jmci Michała Jerzego 
Ciołek Poniatowskiego , arcybiskupa gnieźnieńskiego (…) dnia 6 paździer-
nika roku 1788 w Sali Jagiellońskiej (…) czytanej (wyd.: Kraków 1788; 
NKa: 95). Nadgrobek skomponował wskazany w pierwodruku Andrzej 
Jan Kanty Trzciński , którego nadto pozwoliła zidentyfi kować wymie-
niona w przypisie pierwodruku inna jego praca — Mowa na wpro-
wadzenie nauk wzorowych do Szkół Władysławowskich r. 1777, a mówiąc 
precyzyjnie: Mowa przed licznym gości zgromadzeniem powiedziana, gdy 
ks. Kołłątaj  (…) od Prześwietnej Komisji nad Edukacją Narodową delego-
wany do Akademii Krakow[skiej] wizytator do Szkół Władysławowskich po 
uroczystym Ducha Ś[więtego] wezwaniu nowy instrukcji publicznej układ od 
tejże Komisji na wojewódzkie w całym narodzie szkoły przepisane wprowa-
dził, dnia 26 czerwca roku 1777 (wyd.: Kraków 1777; NKa: 370).

Fakt łącznego wydania wierszy obu autorów z pewnością podyk-
towany był ich bliskimi relacjami. Obaj związali się z Akademią 
Krakowską. Razem też dostali się na złośliwy ząb twórcy Zakusu nad 
zaciekami Wszechnicy Krakowskiej, czyli uwag nad niektórymi tej akademii 
dysertacjami, utworu pozostawiającego margines niepewności co do 
autorstwa, traktowanego jako dzieło wspólne Franciszka Ksawerego 
Dmochowskiego  i Franciszka Siarczyńskiego  (wyd.: Warszawa 1789; 
zob. NKb: 412). Była to surowa rozprawa ze środowiskiem naukowo-
-literackim akademików krakowskich. Chociaż obiektem szczególnego 
ataku stał się Trzciński , a w mniejszym stopniu Przybylski , poddany 
krytyce za Dysertację o kunszcie pisania u starożytnych (1788), to ten 
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drugi — w poczuciu osobistej urazy — wystąpił z niezwykle gwałtowną 
ripostą w formie poematu Heautoumastix, czyli Bicz na siebie samego 
(1789). Kiedy Dmochowski  dał odprawę Przybylskiemu Urywkiem 
z dzieła kręconego w Krakowie, w polemikę włączył się Trzciński , pisząc 
pod pseudonimem Przyjaciel Prawdy (Snopek  1994: 211). Wspólny 
odpór, jaki Przybylski  i Trzciński  dali autorowi Zakusu nad zaciekami 
z pewnością zacieśnił łączące ich więzi, czego dowodem zrymowany 
przez Przybylskiego  Wiersz z powinszowaniem imienin Jędrzejowi Trzciń-
skiemu (1795) (Snopek  1994: 215; NKa: 371). Obaj też z niekłamanym 
żalem przyjęli wiadomość o śmierci prymasa Poniatowskiego , czemu 
dali wyraz w formie ofi cjalnej, ogłaszając skomponowane przez nich 
wiersze nagrobkowe w jednym druku ulotnym.

Nadgrobek prymasa pióra Trzcińskiego  podaje w tytule datę 
13 sierpnia 1794 roku, czyli utrwala ofi cjalnie podaną informację 
o zakończeniu żywota przez prymasa w nocy z 12 na 13 sierpnia, 
chociaż faktycznie zgon nastąpił dzień wcześniej, z 11 na 12 sierp-
nia. Jako przyczynę śmierci Trzciński  wskazał letarg, co było zgodne 
z wersją podaną przez rodzinę królewską, wierzącą w śmierć pozorną 
członka swego rodu. Potwierdzeniem tego przeświadczenia może 
być fakt odsuwania przez rodzinę czasu rozpoczęcia sekcji zwłok, 
co znalazło wyraz w pamiętnikach Hipolita Kownackiego , przeby-
wającego na dworze prymasa, co powtarzamy za księdzem Józefem 
Wieteską  (na podstawie artykułu Stanisława Cieślaka  w „Przeglądzie 
Historycznym” z 1936 roku) —

Sekcji zwłok dokonano na żądanie familii, która obawiała się 

wypadku letargu, dopiero w czwartek — trzy dni po śmierci, 

i „znaleziono — pisze Kownacki  — płuca zepsute, żółć rozlaną etc.”. 

(Wieteska  1991: 12; zob.: Woltanowski  1987: 25–62)

Wiersz Trzcińskiego  jest jedynym tekstem nagrobkowym, 
w którym mowa o zapadnięciu prymasa w letarg, do którego dopro-
wadziły go nieszczęścia ojczyzny.

Trzciński  nie przywołał genealogii rodu zmarłego, jak to zwykle 
bywa w nagrobkach; ograniczył się do najwybitniejszego członka 
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rodu, Stanisława Augusta  Poniatowskiego , dla którego prymas — jak 
podano w wierszu — był podporą i życzliwym doradcą, dobrym 
duchem. Akcentując szlachetność i inne przymioty zmarłego, poeta 
chciał przekonać rodaków, że śmierć duchownego stanowi niepowe-
towaną dla ojczyzny stratę, że jego odejście zniweczyło nadzieje na 
pomyślność kraju. Broniąc dobrego imienia prymasa, co było ważne 
w kontekście insynuacji i plotek na temat jego zdrady na rzecz Fryde-
ryka Wilhelma II  czy (zgodnie z inną wersją) — Rosjan (Zielińska  
1983: 467), autor jakby wzywał do zadumy, refl eksji na temat ludzkiej 
egzystencji, co zdaje się sugerować motto z Horacego : Mors ultima 
linea rerum est, wskazujące na śmierć jako koniec wszystkiego. W przy-
padku prymasa, którego śmierć zabrała przedwcześnie, bo w połowie 
drogi życiowej, okrucieństwo losu stawało się szczególnie wymowne; 
w obliczu śmierci nic nie ma znaczenia, pozostaje tylko płacz:

Wśrzód powstania Warszawy śmierć wali Michała,

Na którym się nadzieja ojczyzny wspierała.

Dobro ludu, nauki, cnota, ołtarz prawy3

Były codzienne wielkiej duszy jego sprawy.

Dzielność, stałość umysłu i braterskie usta

Wpajały duch zbawienny w dobrego Augusta.

Gaśnie ludzkości zaszczyt w półwieku swej chwały,

Mało by na tak rzadkie życie był wiek cały.

Choćby nam orzeł powstał odwieczny z popiołu,

Co wydał w nim, nie wydałby w wielu pospołu.

Widzącego ojczyzny grób, letarg umarza.

Płacz, Przyjacielu! Nauk, Ludu i Ołtarza 

(Na śmierć Ks. Prymasa Poniatowskiego  d. 11 sierpnia 1794 r. zmarłego 
w Warszawie żal z pochwałą od przyjaciela wyrażony, ww. 1–12; cyt. za: 

Poezja 1946: 84)4

3 Przypis pierwodruku: Czytaj pisma ofi arnie na rzetelnych czynach 

wsparte, zacząwszy od Mowy na wprowadzenie nauk wzorowych do Szkół 
Władysławowskich R[oku] 1777 i inne dzieła autora.

4 Według egz. Biblioteki Ossolineum we Wrocławiu (dalej: BO) 

XVIII 13262 III. Z rkpsu Biblioteki Jagiellońskiej (dalej: BJ) 5069. K. 27. 
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Na skomponowany przez Trzcińskiego  Nadgrobek nieśmiertelnej 
pamięci J. O. Księcia JMci Michała Jerzego Ciołek Poniatowskiego  wyszedł 
wiersz polemiczny anonimowego twórcy, najprawdopodobniej z tego 
samego środowiska krakowskiego, w którym powstał oryginalny tekst. 
Nicując każdy wiersz oryginału, paszkwilant pastwił się nad zmarłym, 
zrzucając go z piedestału:

Wśród powstania Warszawy pada Michał Ciołek,
Co kraj w przepaść, a siebie wyniósł na wierzchołek.
Łakomstwo, niepobożność i wszystkie niecnoty
Były to podłej duszy codzienne roboty.
Hańbie ludzkości nieba pół wieku żyć dały,
Na którego by życie był wiele dzień cały.
I gdyby orzeł powstał odwieczny z popiołu,
Wszystkich zdrajców w nim zbrodnie ujrzałby pospołu.
Na widok szubienicy bojaźń go umarza,
Cieszcie się, Przyjaciele Ludu i Ołtarza. 
(Poezja 1946: 84, 138; ww. 1–10)5

I tak, zamiast nadziei, jakie w wierszu Trzcińskiego  ojczyzna wiązała 
z prymasem, w przeróbce pojawiała się przepaść, w którą prymas 
wtrącił kraj, a wywyższył siebie. Najlepsze cechy osobowości bohatera 
wiersza (wielkoduszność, mądrość, wspomaganie ojczyzny), zostały 
zastąpione przez wady, szczególnie dotkliwe w przypadku duchownego 
i polityka (m.in. chciwość, podłość, niepobożność). W rezultacie ten, 
który miał być zaszczytem narodu, stał się jego hańbą. Innymi słowy: 
sztandarowy patriota z wiersza apologetycznego przeistoczył się pod 
piórem parodysty w kwintesencję zdrajcy, podobnie jak też wcześniej-
sze wezwanie do opłakiwania zmarłego w trawestacji zastąpiło nawo-
ływanie do radości. Co więcej, replikant przypisywał prymasowi tchó-
rzostwo, podając, że zmarł ze strachu na widok szubienicy. W sumie 

W porównaniu z pierwodrukiem tekst zmieniony — krótszy o 2 wersy. 

Nowak-Dłużewski  (Poezja 1946: 138) podał także sygn. BJ 1032.
5 Z rkpsu BJ 5069. k. 28. Podany przez Nowaka  drugi zapis w BJ 

1032. Zdaniem Woltanowskiego jest to utwór poinsurekcyjny (Woltanow-

ski  1987: 42).
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dwanaście wersów oryginału posłużyło za kanwę dziesięciowersowej 
parafrazy. Pominięty w przeróbce dwuwiersz odnosił się do pozytyw-
nego oddziaływania prymasa na brata — króla. Być może niekoniecznie 
negatywny stosunek anonima do majestatu królewskiego zadecydował 
o wyłączeniu tego dystychu, choć nie można wykluczyć przeoczenia 
wierszy, braku dostatecznej staranności w podejściu do oryginału.

Zatrzymajmy się przez chwilę na stwierdzeniu anonima, odno-
szącym się do okoliczności śmierci prymasa. Czy miał podstawy do 
tego, by napisać: „Na widok szubienicy bojaźń go umarza”? Pytanie 
to pociąga za sobą następne, czy prymas mógł czuć realne zagrożenie 
ze strony radykałów insurekcyjnych i związaną z tym bojaźń? Wypadki 
warszawskie z 8–9 maja 1794 roku z pewnością były dla niego wstrzą-
sem. Po kraju krążyły wiersze, w których nie tylko ujawniano radość 
z powodu wykonanych egzekucji, ale też formułowano groźby pod 
adresem tych, których czeka szafot. Przykładem może być wydana 
w Drukarni Piotra Zawadzkiego  Odezwa zdrajców, zwłaszcza jej część 
Do zdrajców wywieszonych i żyjących, w której grożono:

Drżyjcie z bojaźni, wilcy ukryci,

Fałszywa cnota was nie zaszczyci,

Gdyż jak się złoto w ogniu próbuje,

Tak miłość kraju was wyszlamuje.

Lecz ci największej kary doznają,

Co was w powstaniu samym zdradzają,

Bo jeśli prawa, że siedząc w kole,

Knują zasadzki przy samym stole,

To nie wiem, jak to rozumieć trzeba:

Czy ich słać w piekło, czyli do nieba.

(Poezja 1946: 76–78)6

Była to wyraźna zapowiedź, że w ślad za powieszonymi pójdą 
kolejni zdrajcy. I nie była to groźba bez pokrycia, bo już 28 czerwca 
zostali powieszeni (dodajmy: bez wyroku sądowego) następni wino-
wajcy. Wtedy to pojawiła się przed Pałacem Prymasowskim szubie-
nica, a na Rynku warszawskim radykałowie śpiewali:

6 Według rkpsu BJ 5517: 26–32. Zob.: Szczepaniec  1995: 57–58.
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My Krakowiacy, nosiem guz u pasa

Powiesim sobie króla i prymasa. 

(Woltanowski  1987: 36 — bez wskazania źródła)

Atmosfera rewolty, samosądy i groźby musiały budzić grozę, 
a zatem przeświadczenie autora strawestowanego wiersza nagrob-
kowego o śmierci na skutek przerażenia, lęku przed jakobinami, 
oparte było na powszechnym mniemaniu, wyartykułowanym m.in. 
w dwuwierszu:

Francji śmierć prymasem polskim naznaczona,

Paryż wjeżdża w Warszawę, książę prymas kona. 

(Między 2006: 378)7

Pojawiły się też inne sugestie na temat przyczyny zgonu prymasa, 
ale zanim do tego przejdziemy, wracamy na krótko do druku ulot-
nego, czyli do nagrobka skomponowanego przez Jacka Przybylskiego . 
Mowa o wierszu Łza cicha Polimnii uroniona przy grobie tegoż drogiej 
pamięci Przyjaciela Ludzkości, wskrzesiciela i opiekuna nauk (inc.: „Gdy 
na miałkim ojczyzny krwią oblanym gruzie”).

Jak wskazuje tytuł utworu, łzę cichą nad grobem prymasa roni 
pogrążona w myślach Polihymnia, mówiąc szeptem:

Już nie masz ojca ludu, a brata Augusta.

Z nim nadzieja talentu i cnoty opieka

Na Pole Elizejskie za świat nasz ucieka.

Religija i ludzkość ranne gorzko płaczą,

Smutne z nimi nauki dzielą się rozpaczą.

Łka duchowny nad stratą, a ubóstwo ryczy,

Ogłuchły wdzięczne lutnie, ucichł jęk dziewiczy

Przed burzoną wojennym orężem Północą.

Muza się w cieniach grzebie, łzę roni sierocą.

Brzmi sam łoskot: już Filar Ołtarza skruszony!

Uleciał orzeł z gniazda, zgasł promień Korony. 

(Łza cicha Polimnii…, ww. 6–16; Przybylski 1794)

7 Z rkpsu Biblioteki Czartoryskich 2457 b.
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Już sam wybór opłakiwania zmarłego przez muzę, przedstawianą 
jako niewiastę zatopioną w myślach, zdawał się nakłaniać do zadumy 
nad stratą wielkiego człowieka, przyjaciela ludu i brata królewskiego. 
Jest to chyba jedyny wiersz niezawierający żadnej sugestii na temat 
przyczyny śmierci prymasa. Tutaj moment odejścia ze świata zyskał 
prawdziwie poetyckie ujęcie: zmarły jest ulatającym z gniazda 
szlachetnym ptakiem — orłem oraz światłem Korony, niestety, już 
zgasłym, gdyż zabrała go śmierć, która uderzyła „srogim grotem 
w Parnas, w Tron, w Kościół” (w. 3). A to znaczy, że odejście prymasa 
stanowi niepowetowaną stratę.

W nagrobkach wskazujących na śmierć Michała Poniatowskiego  
na skutek zażycia trucizny, w sposób bezdyskusyjny naznaczano 
zmarłego piętnem samobójcy, czyli sytuowano go w gronie osób 
niegodnych, pohańbionych. Konotacje haniebnego czynu prymasa 
mogły iść w kierunku odmówienia mu jako samobójcy katolickiego 
pogrzebu, co w przypadku hierarchy kościoła miałoby posmak 
skandalu. Byłoby to więc wykluczenie prymasa, wyrzucenie go poza 
nawias społeczności. Taki fi nał w przeświadczeniu antagonistów księ-
cia Michała stanowiłby sprawiedliwą zapłatę za jego przeszłość poli-
tyczną i całe złe (rozpustne) życie. Przekonany był o tym anonimowy 
twórca krążącego w wielu wersjach epigramatycznego nagrobka:

Pierwsze w polskim narodzie posiadał honory,

Posprzedawał kościoły, połupił klasztory,

Rozpustnik, marnotrawnik, zdrajca swej ojczyzny,

Bojąc się szubienicy, zginął od trucizny.

(Nagrobek księcia prymasa Poniatowskiego , Poezja 1946: 83)

podobnie jak i autor dystychu:

Książę — Prymas zwąchał linę:

Wolał proszek, niż drabinę.

(Poezja 1946: 83)8

8 Z rkpsu BJ 5069, k. 27–28. W Poezje 1946: 83 wskazano też rkps 
BJ 1032. Przedr.: Poezja 1954: 380, następne przedr.: Postępowa 1956: 188; 
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W jednej z wersji fakt zażycia trucizny wybito już w tytule epigra-
matu: Nadgrobek J. O. Księciu Michałowi Jerzemu Poniatowskiemu , pryma-
sowi koronnemu, bratu rodzonemu Najjaśniejszego Stanisława Augusta , 
króla polskiego, z własnej swej ręki otrutemu w roku 1794, któren z innymi 
zdrajcami ojczyzny wspólny los miał i zasłużył mieć (inc.: „Tu leży ten, co 
wszystkie posiadał honory”), zakończonego następująco: „Nie czekał 
szubienicy, umarł od trucizny”9.

Na rozpowszechnianie wersji z trucizną niewątpliwie wpłynął 
fakt zakrycia twarzy zmarłego podczas wystawienia ciała w Pałacu 
Prymasowskim w dniach od 15 do 17 sierpnia, co było konieczne 
ze względu na szybko postępujący proces rozkładu. Plotka o otruciu 
była tak atrakcyjna, że wskazywano nawet miejsce zakupu trucizny 
i osobę, która miała ją dostarczyć prymasowi, czyli samego króla, 
rzekomo chroniącego w ten sposób brata od hańbiącego stryczka 
(Woltanowski  1987: 42). Autorka biogramu prymasa dopełnia jesz-
cze te insynuacje „wersją bardziej udramatyzowaną”, według której 
„trujący proszek miał rzekomo przesłać bratu król (…) za wstawienni-
ctwem Kościuszki ” (Zielińska  1983: 468).

W wyjaśnieniu wątku dotyczącego trucizny pomocne wydaje się 
zdanie Kownackiego , a więc świadka tych zdarzeń:

bliżsi osoby książęcia żadnego podejrzenia nie mieliśmy i nie mamy, 
uważając, iż cztery miesiące niespokojności, zgryzoty ukrywanej 
i w sobie samym trawionej dostateczną jest trucizną do umorzenia 
czułość i delikatność mającego z natury księcia Poniatowskiego10.

Uroczystości pogrzebowe poświęcone prymasowi były na miarę 
męża stanu.

Woltanowski  1987: 44; Między 2006: 39, a na s. 378 — wersja z rkpsu BO 
692 I, pt. Nagrobek dla prymasa 1794:

Najpierwsze w Polsce posiadał honory,
Zdzierał kościoły, przedawał klasztory,
Rozpustnik, marnotrawnik, zdrajca swej ojczyzny,
By uszedł szubienicy, zginął od trucizny.

9 Rkps BJ 5517: 30–31. W rkpsie błędnie podana data roczna: 1795.
10 Cyt. za: Wieteska  1991: 12. Ten sam fragm. cyt. Woltanowski  1987: 42.
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SŁOWA KLUCZOWE: 

Michał Jerzy Poniatowski, prymas, śmierć, trucizna, wiersze nagrobkowe
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THE OCCASIONAL POETRY TOWARDS 
MICHAL JERZY PONIATOWSKI’S DEATH

(summary)
The Author looks at Primate Michal Jerzy Poniatowski’s  death not only 

through the prism of funerary poems. She also studies it in connection 

with the works dedicated to him during his life that show distinctly how 

different he was seen and judged. Among poems composed after the 

Primate’s death, the Author chooses the unique apologetic volume with 

two epitaphs by Jacek Idzi Przybylski  and Andrzej Jan Kanty Trzcinski  

as the subject of more detailed research. Among the works that express 

a depreciating attitude to Poniatowski, the Author cites the anonymous 

ones. The poems described in this paper harmonise well with the whole 

atmosphere that accompanied Poniatowski’s death.
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