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IGNACY KRASICKI  I STANISŁAW PONIATOWSKI . 
WIERSZE DO SYNOWCA KRÓLA 
I PRZYJAŹŃ BEZ ŚWIADECTW

Stanisław Poniatowski , bratanek Stanisława Augusta , w oczach 
i planach króla jego następca1, syn Kazimierza  i ojciec Józefa 2, 
biografi ą swoją rozpostarł się na siedmiu stronicach Polskiego Słow-
nika Biografi cznego w intrygującym, wielobarwnym portrecie, sporzą-
dzonym z poszanowaniem dla istotnych szczegółów przez wybitnego 
znawcę politycznych dziejów epoki stanisławowskiej, Jerzego Michal-
skiego  (Michalski  1983: 481–487).

„Stanisław August  dążył do stworzenia P[oniatowski]emu silnej 
pozycji materialnej i osobistej”. Bratanek króla w krótkim czasie 
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al. Kościuszki 65.

1 Plany te odsunął zapis konstytucji trzeciomajowej stanowiący 
o dziedzicznej sukcesji tronu; synowiec Stanisława Augusta  mógłby wstą-
pić na tron jedynie jako mąż infantki, wskazany przez saskiego elektora, 
przy czym wybór ten miał następnie zatwierdzić sejm.

„Gdyby marzenia Stanisława Augusta  spełniły się jednak, Stanisław III 
wstąpiłby na tron, Polska znalazłaby się pod rządami o ś w i e c o -
n e g o, a jednocześnie b e z l i t o ś n i e  t r z e ź w e g o  monarchy 
[podkr. W. P.], protoplasty rodzimej polskiej dynastii” (Butterwick  2000: 
305).

2 Tenora, kompozytora, śpiewaka, dyrygenta i dyplomaty, protoplasty 

francuskiej linii Poniatowskich.
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został „właścicielem bądź dzierżawcą ogromnych dóbr, głównie na 
Ukrainie i Litwie”. Sam „twierdził, że w ciągu dziesięciu lat (od r. 1775) 
bez wielkich starań stał się jednym z najbogatszych ludzi w Europie 
i miał pół miliona chłopów poddanych (w piśmie wydanym w r. 1818 
podawał, że było ich 400 000)” (Michalski  1983: 482).

Wielki majątek i umiejętność jego pomnażania, poziom inteligen-
cji i wykształcenia, znajomość Europy kontynentalnej i Anglii — efekt 
nieustających podróży, czynszowanie chłopów w imię ekonomicznej 
pragmatyki, aktywność polityczna i kolekcjonerska, czyniły Stani-
sława Poniatowskiego  postacią rozpoznawalną i wyraziście wyjąt-
kową3. Zdumiewa i zaciekawia przyjaźń majętnego księcia z królew-
skim nazwiskiem i księcia biskupa na uposażeniu władcy Prus, 
ludzi z dwóch odmiennych i odległych światów. I z dwóch różnych 
pokoleń, oddzielonych dziewiętnastoma latami4. Gdzie i kiedy się 
spotkali, i jak się zbliżyli, aby zostać wieloletnimi przyjaciółmi? Jak 
to się stało, że serdeczna więź połączyła chłodnego, nieprzystępnego 
bratanka króla z ujmującym i otwartym ulubieńcem salonów?

Ignacy Krasicki  zaadresował do Stanisława Poniatowskiego  trzy 
swoje wiersze: jeden konwencjonalny oraz dwa świetne, ważne 
i głośne. Chronologicznie pierwszy powstał 9 października 1778 roku 
na „prośbę Stanisława Augusta , który zwrócił się za pośrednictwem 
Husarzewskiego  o udział Krasickiego  w literackim propagowaniu 
aktu oczynszowania chłopów w dobrach Poniatowskiego” (Krasi-
cki  1976: I 64). Wedle adnotacji autora, wiersz został napisany 
„w Elblągu na popasie 9. 8-bris”, w drodze powrotnej z Gdańska 
(gdzie uczestniczył w konsekracji biskupa Karla Hohenzollerna ) na 
zimowy pobyt we Fromborku, i przekazany listownie Husarzew-

3 „[…] był spokojny, oszczędny, sceptyczny, t r z e ź w y  i gospo-

darny”. „Był t r z e ź w y  [podkr. W. P.], ostrożny, dalekowzroczny, 

oszczędny […], czasami uparty, z reguły jednak dobrze oceniał sytuację 

[…]. Można by sobie pofantazjować: czego dokonałby taki człowiek jako 

głowa Rzeczypospolitej?” (Łojek  1966: 18, 7).
4 Ignacy Krasicki  urodził się w 1735, Stanisław Poniatowski w 1754 r., 

w roku, w którym Krasicki  ukończył studia w seminarium księży misjona-

rzy przy kościele św. Krzyża w Warszawie.
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skiemu 5. Niezatytułowany utwór zachował się w autografi e, toteż 
fi guruje w edycjach pod incipitem: „Mości książę Poniatowski” (w: 
Krasicki  1976: I 333). Składa się on z czterech czterowersowych strof 
i w zgodzie z okolicznościami powstania ma charakter okazjonalnej 
pochwały, konwencjonalnie komplementującej w każdej ze zwrotek 
kolejne cnoty adresata. Brak emocjonalnego zaangażowania oraz 
ograniczenie się do etykietowania zasług, z pominięciem konkretów, 
każą widzieć w wierszu skierowanym do bratanka króla proste wyko-
nanie zamówienia Stanisława Augusta .

Osiem miesięcy później, 10 czerwca 1779 roku, w korespondencji 
oraz w gdańskiej prasie odnotowano fakt, który zastanawia w świetle 
zdawkowego komplementu, przypomnianego powyżej. Oto przez 
Bramę Nizinną (Leege Tor) „przybywają z Heilsberga Jego Książęca 
Mość Książę Poniatowski  wraz z Panem Biskupem Warmińskim , 
zatrzymali się w Domu Angielskim” (Goliński  2011: I 548). Czy przy-
jechali razem z Lidzbarka? Oznaczałoby to, że Krasicki  gościł u siebie 
Stanisława Poniatowskiego . Czy tak było, czy spotkali się w drodze 
do Gdańska — nie wiadomo. Ale byli już w tym czasie sobie bliscy. 
Stopień zażyłości obu dostojników, zaskakujący i intrygujący, odsła-
nia przygoda, która spotkała komisarza Stanisława Augusta  w Gdań-
sku, Aleksego Husarzewskiego  i którą opisał on 11 czerwca 1779 roku 
w liście do szefa królewskiego gabinetu, Jacka Ogrodzkiego :

Czy uwierzysz mi Pan, że mam obecnie szczęście gościć u siebie 

księcia Stanisława ? Przybył tu wczoraj wieczorem w towarzystwie 

Księcia Biskupa Warmińskiego. Ten ostatni, aby mi spłatać fi gla, 

wszedł nagle do mojego pokoju i po ucałowaniach z jednej i drugiej 

5 Aleksy Husarzewski , komisarz króla w Gdańsku, wysłał wiersz 

do Jacka Ogrodzkiego , sekretarza królewskiego gabinetu, informując: 

„Podczas pobytu tutaj Księcia Biskupa Warmińskiego prosiłem go o napi-

sanie czegoś na pochwałę Księcia Stanisława , w związku z oczynszowaniem 

przez niego chłopów we wsi Olszewnica. Oto, co mi przysłał z drogi. 

Mam nadzieję, że dojdzie to do Jego Wysokości, razem z zapewnieniami 

o moim szacunku” (Goliński  2011: I 532). Sekretarz gabinetu przekazał 

korespondencję Stanisławowi Augustowi .
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strony, powiedział, że chce mi przedstawić swojego nowego ucznia; 

wyszedł więc — i co za niespodzianka — zobaczyć go wracającego 

z księciem Stanisławem . Teraz muszę zrobić z nimi sprawunki, 

dlatego kończę, zapewniając Waszą Ekscelencję o moim stałym 

i szczerym przywiązaniu. (Goliński  2011: I 548)

Zaaranżowana scenka świadczy o doskonałym rozumieniu się 
obu gości Husarzewskiego . Zastanowić się wypada (ulubiona fraza 
Krasickiego  z Uwag) nad krążącą wówczas pogłoską, że Poniatow-
ski przybył z Krasickim  do Gdańska, aby „spotkać się z Nikołajem 
Repninem , powracającym z Berlina do Petersburga po podpisaniu 
traktatu cieszyńskiego [13 maja br.] Zadaniem i c h  [podkr. W. P.] 
było wysondować informacje, czy znalazły się w nim i jakie klauzule 
dotyczące granic Polski” (Goliński  2011: I 547–548). Współdziałanie 
S. Poniatowskiego z Krasickim  w misji polityczno-dyplomatycznej? 
Wykluczyć tego nie można. Jeżeli tak faktycznie było, to obaj działali 
w interesie króla. Nie wiemy, czy doszło do spotkania z podróżują-
cym incognito Repninem .

14 czerwca Krasicki  wyjechał z Poniatowskim z Gdańska6. Wedle 
miejscowej gazety, udali się obaj do Warszawy; faktycznie Krasicki  
wrócił do Lidzbarka. W Warszawie znalazł się Krasicki  jedenaście 
miesięcy później, uzyskawszy od Fryderyka II  pozwolenie na dłuższy 
wyjazd. W lutym 1780 roku Krasicki , dziękując Ghigiottiemu , swemu 
przedstawicielowi w Warszawie, za przesłaną czekoladę7, informuje 
go o pobycie w Lidzbarku Józefa Wybickiego . „Gościłem u siebie 
Wybickiego  z ramienia Księcia Stanisław a, który przysłał mi kolekcję 
sztychowanych portretów cesarzy” (Goliński  2011: I 575). Wzmianka 

6 Wedle ustaleń Edmunda Rabowicza (Rabowicz  1989: 95–122), 

ani wcześniej, ani później Krasicki  ze Stanisławem Poniatowskim  razem 

w Gdańsku nie gościli.
7 „Najbardziej lubił czekoladę” — tak otwiera Jan Kott  esej Gorzki 

Krasicki , którym poprzedził Wiersze wybrane poety (Krasicki  1964: 5). 

I precyzuje, amplifi kując — „W każdym razie ze wszystkich spraw tego 

świata najczęściej w listach Krasickiego  mowa jest o czekoladzie” 

(Obszerny zestaw przytoczeń — jw. 5–7).



IGNACY KRASICKI  I STANISŁAW PONIATOWSKI . WIERSZE DO SYNOWCA… 153

ta wprowadza na trop ważnej, udokumentowanej wspólnoty zainte-
resowań biskupa i księcia, czerpiących radość z pomnażania kolekcyj 
malarstwa i grafi ki8.

8 Wielostronna pasja kolekcjonerska Krasickiego  doczekała się licz-

nych komentarzy, opinii, ocen, w mniejszym stopniu stała się przedmio-

tem naukowych badań. Najpełniejsze, sumienne opracowanie autorstwa 

Magdaleny Górskiej : Krasickiego  kolekcje dzieł sztuki, znajdujemy w zbioro-

wej monografi i Ignacy Krasicki . Nowe spojrzenia (Górska  2001: 103–124). 

Rozprzedane dla pokrycia długów (z połowicznym efektem) zbiory 

dzieł sztuki w dużym stopniu, choć nieprecyzyjnie, dokumentują (dwa 

berlińskie i jeden warszawski) katalogi aukcyjne. W berlińskich odnoto-

wano 34 000 rycin i rysunków oraz 564 polskie i obce autografy (jw. 

104); w warszawskim 279 obrazów (jw. 107). Spisy te, siłą rzeczy, nie 

uwzględniają obiektów przekazanych, darowanych, sprzedanych wcześniej 

czy poza tymi aukcjami, dopełniających obraz rozległych zainteresowań 

Krasickiego .

„Wzmianki źródłowe i katalogi aukcyjne prezentują Krasickiego  jako 

świadomego i odpowiedzialnego zbieracza [konkluduje Górska  (jw. 123)] 

obecnego na rynku antykwarycznym i powiązanego licznymi kontaktami 

z artystami i kolekcjonerami (na uwagę zasługują zwłaszcza powiązania 

z dworami polskim i pruskim). W kręgu tym był biskup docenianym 

kolekcjonerem portretów. [(Przypis 88:) Świadczy o tym charakter daru 

księcia S. Poniatowskiego  (seria cesarzy) oraz korespondencja prowadzona 

z J. M. Ossolińskim  (1793) […]]. Posiadane przezeń zbiory dzieł sztuki 

ujawniają upodobanie w pięknym i oryginalnym przedmiocie oraz dobrą 

orientację we współczesnych kierunkach zbieractwa. Tematyka obrazów 

oraz działy wyodrębnione w kolekcji grafi cznej ilustrują pasje pisarza 

(m.in. historię, ogród, Chiny) oraz silne poczucie więzi duchownego-

-kolekcjonera z powierzoną mu diecezją i poprzednikami na tronach 

biskupim i arcybiskupim. Stosując ówczesne kryteria oceny można przy-

jąć, iż zbiory Krasickiego  należały do najciekawszych zespołów ówczesnej 

Rzeczypospolitej. Dotyczy to przede wszystkim kolekcji portretów.”

Warto sięgnąć po frapujący pisarski opis fascynacji Krasickiego  szty-

chami i portretami, jaki podarował nam Zbigniew Goliński  w urzekającej 

urodą słowa i znajomością realiów książkowej biografi i poety (Goliński  

1979: 340–341).
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Zezwolenie cesarza na wyjazd do Warszawy otrzymał Krasicki  
15 marca: „Może się udać na 3 miesiące”9. 25 marca Krasicki  infor-
muje Ghigiottiego , że zwrócił się do znajomego, „by […] wyszukał 
jaką dobrą kwaterę, nie w samym mieście, gdzie można się udusić, 
ale położoną w miejscu mającym lepszy nieco dopływ powietrza” 
(Krasicki  1958: 396). Wyjechał z Lidzbarka 12 kwietnia, listem z drogi 
wprosił się do Ghigiottiego , na kilka dni, by się rozejrzeć10. Przybył 
do Warszawy 17 kwietnia. Nie musiał jednak szukać kwatery; można 
przypuszczać, że z zaskoczeniem przyjął zaproszenie Stanisława Augu-
sta . „Król JMć dał mu w zamku swoim apartament do mieszkania, 
żeby częściej mógł się z nim bawić”11. Dopływ lepszego powietrza 
był wątpliwy, gwarancja znalezienia się na trzy letnie miesiące w wirze 
intensywnego życia dworsko-kulturalnego — pewna.

W gazetkach pisanych uważnie obserwowano fawory Księcia 
Biskupa, przedstawiano „poruszenia i zajęcia króla, któremu [Krasi-
cki ] towarzyszył nieodłącznie na Zamku, a następnie od połowy maja 
w Łazienkach (tu razem z siostrą Stanisława Augusta , Izabelą  i jej 
mężem Andrzejem Mokronowskim )”. „Stanisław August  potrakto-
wał Krasickiego  niemal na prawach członka rodziny” (Goliński  1979: 
309, 310). Zapewne Krasicki  stykał się z bratankiem króla, swoim 
przyjacielem.

To był jego najdłuższy pobyt w Warszawie — zawitał do niej po prawie 
pięciu latach, bardzo pracowitych literacko. Przywiózł manuskrypt 
przygotowywanego do druku Zbioru potrzebniejszych wiadomości, których 
zawartość, udoskonalenia i wydanie omawiano na obiadach czwartko-
wych (zob. Goliński  1979: 309)12. „Książę JMć warmiński” — infor-

9 Adnotacja Fryderyka II  na prośbie Krasickiego  (za: Goliński  2011: 

I 576).
10 Ruszył w drogę 12 IV. Trasę planował precyzyjnie: „Obiad zjem za 

Nieporętem przed Białołęką w karczmie zwanej «Wygoda»” (Krasicki  1958: 

I 398).
11 Informacja z gazetki pisanej (za: Goliński  2011: I 578).
12 20 V 1780 r. M. Gröll  ogłosił subskrypcję na Zbiór potrzebniejszych 

wiadomości (Goliński  2011: I 582). Tom pierwszy ukazał się pod koniec 

1781 r., drugi przy końcu 1782 (Goliński  1966: 288–289).
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mował gazetkarz 3 maja — podczas obiadów u JKMci literackich czyta 
dzieło swoje, opisujące wojnę chocimską” (za: Goliński  1979: 309)13. 
Do druku sposobił Krasicki  Antymonachomachię (oba poematy przepi-
sał mu adresat warszawskiego listu poetyckiego, kancelarzysta Tomasz 
Rotkiewicz )14. Od kwietnia do czerwca 1780 ukazały się u Grölla  
trzy komedie Krasickiego : Solenizant, Statysta, Łgarz (z autorstwem 
przypisanym na karcie tytułowej sekretarzowi biskupa, Michałowi 
Mowińskiemu  — Goliński  1966: 285, 286, 268). Z Drukarni Nadwor-
nej, kierowanej przez Franciszka Bohomolca , wyszło kilka wolantów 
zawierających wiersze Krasickiego , w tym satyry i napisane wówczas 
trzy listy poetyckie, które zapoczątkowały późniejszy ich cykl.

Nie po raz pierwszy ujawnił [Krasicki ] cechę swych uniwersalnych 
możliwości literackich — podkreślał Zbigniew Goliński . — W rozgwa-
rze nowych ludzi i zajęć towarzyskich, poza własnym biurkiem, umiał 
pracować spokojnie i sprawnie. Był pisarzem w każdych warunkach: 
miał niezwykłą umiejętność koncentracji, dar wyłączania się ze spraw 
zewnętrznych i nade wszystko to, co w różnych sytuacjach było 
widoczne: niezachwianą stałość umysłu i ducha (Goliński  1979: 310).

Wszystkie trzy napisane w Warszawie listy poetyckie zostały 
opublikowane w trakcie pobytu Krasickiego  w stolicy. Każdy z nich 
ukazał się jako odrębny druk ulotny w Drukarni Nadwornej; potem 
wplatano je w przypadkowe zbiorki wierszy Krasickiego 15.

8 lipca Drukarnia Nadworna anonsowała w „Gazecie Warszaw-
skiej” wiersz: Autor Podstolego do Jmć Pana Rotkiewicza  (Goliński  2011: 
587). Przed 17 lipca, czyli przed wyjazdem Krasickiego  z Warszawy, 
Drukarnia Nadworna wydrukowała ponadto (bez wcześniejszych 
zapowiedzi): Autor Podstolego do Jmć Pana Lucińskiego , podczaszego 
J. K. Mci; Do J. O. Księcia Stanisława Poniatowskiego , objeżdżającego Polskę 
(Goliński  1966: 262, 265).

13 Przywilej na druk Wojny chocimskiej uzyskał Gröll  27 V (Goliński  

2011: I 582).
14 Wyszła drukiem u M. Grölla  w VIII 1780 (Goliński  1966: 261–262).
15 Dokładnie o edycjach powstałych w Warszawie satyr, listów poety-

ckich, wierszy, i szerzej, o publikacji wszystkich druków ulotnych utworów 

Krasickiego  — zob. Goliński  1966: 30–40.
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Goliński  rozważając Zagadnienie autoryzacji druków (Goliński  1966: 
5–51), uogólnił i zestawił spostrzeżenia dotyczące druków ulotnych. 
Opublikowanie prawie wszystkich z nich poza ofi cyną Grölla , posia-
dającego monopol na teksty Krasickiego , sprawiło, między innymi, że 
„niemal wszystkie teksty znacznie odbiegają od tekstów autoryzowa-
nych”, oraz „że prawie wszystkie tytuły nie są tytułami oryginalnymi” 
(jw. 40). W wypadku wolantów warszawskich, wytłoczonych bez wyjątku 
w Drukarni Nadwornej, kwestie autoryzacji i tytulatury utworów da się 
określić — choć hipotetycznie — precyzyjniej. Franciszek Bohomolec , 
prefekt drukarni, kiedyś jezuickiej, a w owym czasie Nadwornej, był 
uczestnikiem czwartkowych spotkań literackich, odbywających się 
w letnich miesiącach 1780 roku. W ich trakcie czytywano i omawiano 
aktualne literackie produkcje, także, a może głównie Krasickiego . Jego 
wiersze znalazły się drukach ulotnych Bohomolca  zapewne za wiedzą 
autora i zgodnie z jego wolą. Tytuł poetyckiego listu, którego adresa-
tem był Stanisław Poniatowski , jako jedyny z trzech zawierał zapowiedź 
tematyki: Do (…) objeżdżającego Polskę. Tytuł powtórzono, drukując ten 
list powtórnie w sierpniu 1783 roku, w nieautoryzowanym zbiorku 
Przydatek do Opisania podróży do Biłgoraja16.

W autoryzowanej wersji tego listu, znajdującej się w Wierszach 
XBW z 1784 roku17, utwór zyskał tytuł Podróż pańska. Czy stało się 

16 Charakterystyka zawartości zbiorku — zob. Goliński  1966: 32. Jego 

opis bibliografi czny: Goliński  1976 I 282–283.
17 Zbigniew Goliński  kwestię autoryzacji utworów opublikowanych 

w Wierszach XBW traktuje we wszystkich opracowaniach dotyczących 

dorobku Ignacego Krasickiego  jako oczywistą. Jego zdaniem, o autoryzacji 

przesądza fakt, że utwory wprowadzone przez poetę do bloku tekstów 

wysłanych do Warszawy „uzyskały zgodę autorską na publikację” (Goliński  

1976: II 522). W tym samym Komentarzu dodaje kilka zdań dalej: „Autor-

ska publikacja oznacza przede wszystkim zgodę na zawartość w takim 

układzie, jaki w druku znajdujemy. Natomiast autentyczność tekstową 

poszczególnych wierszy tego zbioru traktować należy jak w przypadku 

innych autoryzowanych publikacji pism Krasickiego ” (jw. 523). Oznacza 

to, że mogło być tak, iż przesłany do Ghigiottiego  zbiór autografów, 

tenże zgodnie z wolą poety przekazał królowi („bądź łaskaw przedłożyć 
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tak w efekcie starannego namysłu autora? Tak czy inaczej, tytuł ten 
wyprowadza wiersz poza okoliczności towarzyszące jego powstaniu, 
jeżeli przyjmiemy, że faktycznie został napisany w związku z wyjaz-
dem Poniatowskiego z Warszawy w połowie maja 1780 roku.

Utarła się opinia, że list poetycki skierowany do Stanisława 
Poniatowskiego  zrodził się w aurze wygłaszanych opinii i rozmów 
toczonych podczas czwartkowych spotkań u Stanisława Augusta 18. 
Zapewne politycznie i dyplomatycznie ważna misja (wszak nie krajo-
znawcza eskapada Stanisława Poniatowskiego ) uniknęła salonowego 
dyskursu i jej detale pozostały nieznane Krasickiemu . Jeżeli jednak coś 
o niej usłyszał, dlaczego w tekście listu wskazuje inny jej kierunek niż 
zaplanowany? A może jest jakaś inna przyczyna rozbratu treściowych 
konkretów wiersza z celem i przebiegiem misji królewskiego bratanka?

Goliński  twierdzi, że Krasicki  napisał poetycki list przed wyjazdem 
Stanisława Poniatowskiego  z Warszawy w maju 1780 roku. Dowo-
dem jest, jego zdaniem, zakończenie wiersza19. W komentarzach do 

go w moim imieniu Jego Królewskiej Mości” — cytat z listu do Ghigiot-

tiego ; jw. 522), a po odebraniu z powrotem, przekazał Gröllowi  do druku. 

Ale mogło zdarzyć się i tak, czego Goliński  nie wyklucza, że „Stanisław 

August , otrzymawszy zbiorek w autografi e, dał go skopiować i kopię prze-

kazał drukarzowi (za pośrednictwem Ghigiottiego ). Tym można tłumaczyć 

znaczną ilość błędów” (jw. 523). Staranności i poprawności autografów, 

a szerzej — wkładu pracy Krasickiego  w przygotowanie tekstów do druku — 

Goliński  nie rozważa.
18 „Okoliczności napisania trzeciego wiersza, adresowanego do Stani-

sława Poniatowskiego ,(…) w przedmiocie modnego współcześnie wojażo-

wania, m o ż n a  w i ą z a ć  [wszystkie podkr. W. P.], zważywszy czas 

jego napisania, również z domniemaną dyskusją na ten temat w ścisłym 

gronie królewskim” (Goliński  1976: II 554).

„List łączy się p r a w d o p o d o b n i e  z podróżą Poniatowskiego 

na Białoruś w maju 1780 r.” (jw. 566, obj. do tyt. wiersza).

„List łączy się b e z p o ś r e d n i o  z podróżą Poniatowskiego  na 

Białoruś w maju 1780 r.” (Goliński  1988: 153).
19 „Jedźże teraz w twą podróż, a powracaj zdrowy” (I. Krasicki , Podróż 

pańska…, w: Krasicki  1976: II 292, w. 134).
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wydań utworów Krasickiego  nie podjęto kwestii sposobu przekazania 
wiersza adresatowi. Korespondencja między biskupem i księciem nie 
dochowała się, nie natrafi ono na informacje i świadectwa postronne.

Podróż pańska, drugi chronologicznie z wierszy adresowanych 
przez Krasickiego  do bratanka króla, wyróżnia się wyraźnie z grupy 
ośmiu utworów zaliczanych do listów poetyckich. Jest artystycznie 
najdoskonalszy, najbardziej epistolarny, kompozycyjnie złożony, 
wyjątkowo długi.

W Podróży pańskiej pomknęły spod pióra poety 134 wersy (jak 
w liście Do ks. Adama Naruszewicza ). Jego pozostałe listy poetyckie 
liczą od 48 do 106 wersów. W czterech z nich elementy epistolarne 
sprowadzają się do ramy, mającej postać lapidarnych formuł na 
początku i końcu listu (Do króla — list 1, 48 wersów; Do Krzysztofa 
Szembeka , koadiutora płockiego — 2, 54; Do ks. Adama Naruszewicza , 
koadiutora smoleńskiego — 6, 134; Do pana Rotkiewicza  — 7, 106). Trzy 
zawierają jedynie zwrot początkowy (Do Pawła, 3, 80; O obowiązkach 
obywatela. Do Antoniego  hrabi Krasickiego, 5, 102; Do pana Lucińskiego , 
8, 74). Z przywołaniem adresata w toku wywodu spotykamy się tylko 
w liście Do króla.

Zupełnie inaczej jest w Podróży pańskiej. Adresat pojawia się w pierw-
szym wersie w zaskakującym napomnieniu, sformułowanym w tonie 
kontynuowanej wymiany opinii:

A najprzód, mości książę, trzeba o tym wiedzieć,

Że jeśli dobrze jeździeć, lepiej w domu siedzieć,

Lepiej z władzy udzielnej korzystać choć w kącie,

Niźli peregrynować w cudzym horyzoncie. 

(Krasicki  1976: II 288–289, w. 1–4) 

Pouczać w przekornie żartobliwy sposób można kogoś, z kim 
pozostaje się w bezpośredniej, przyjacielskiej więzi20. Rozwinięcie 

20 W ówczesnych listownikach i pracach teoretycznych, tyczących 

listu i jego rodzajów, szczególną ostrożność zalecano dla listów poufa-

łych i żartobliwych. „Listy przyjacielskie, poufałe i trefne” w poczuciu ich 

odrębności i swoistości umieścił na czele swej systematyki wybitny w skali 
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w toku wiersza, sformułowanej na początku opinii, stanowi wyraz 
zadomowionego w pismach poety przekonania, że godna uwagi jest 
tylko istota rzeczy, a docieramy do niej przez zastanowienie (zob. 
Pusz  2003: 22–24, 35), nieosiągalne w ustawicznym ruchu. W prze-
mieszczaniu się „w cudzym horyzoncie” można uchwycić tylko to, 
co incydentalne i powierzchowne, bez szans na kontakt z sednem 
tego, czego się szuka.

Krasicki  z wersji przygotowanej w 1784 roku dla Wierszy XBW 
usunął cztery linijki tekstu następujące po wersie 18.

Nie szpećmy własne gniazdo; równie złe umysły

Nad brzegami Sekwany, Tamizy i Wisły.

Wszędzie rzadka jest cnota. Gdzie częstsza nieprawość?

Na co szperać, mój książę, zbytnia to ciekawość.

Goliński  za przyczynę wykreślenia fragmentu uznał to, że „tkwiła 
[w nim] niezamierzona aluzja (ponieważ Poniatowski  długo rzeczy-
wiście siedział nad Tamizą i Sekwaną)” (Goliński  1966: 35). Skądinąd 
obszerny wywód, poprzedzający ten czterowiersz, jednoznacznie 
przekreślał sens i użyteczność peregrynacji, w których pogrążył się 
wojażujący nieustannie Stanisław Poniatowski . Krytyka i dezaprobata, 
sformułowane wprost, dotyczyły bezpośrednio adresata21. W drugiej 
redakcji usunął Krasicki  jedynie to, co było już naddatkiem, ponadto 
literacko słabym.

W zgodzie z ówczesną teorią listu, wymagającą zmienności 
toku wypowiedzi, po części refl eksyjno-uogólniającej formułowanej 
w kontakcie z adresatem, przeszedł Krasicki  do właściwego tematu, 
mitygując samego siebie: „Wróćmy się do podróży” (w. 19). Drugi 
segment listu otwiera kolejny zwrot do adresata, i tym razem stawia-

europejskiej teoretyk, autor wzorcowego listownika, Stanisław Szymański  

(zob. Pusz  1985: 22–25, 39–40).
21 Nie ma sensu „trudzić się niewczasem, żeby ludzi poznać / Chcesz, 

czym są, czym być mogą, rozeznać i doznać, / Znajdziesz to i u siebie. […] / Na 

co jeździć daleko, powróć się do domu.” (w. 5–7, 14).
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jący go w niezręcznej sytuacji, poprzez imputowanie mu nagannego 
wyboru:

Pewnie jedziesz, ton dobry kędy jeździć każe,

Zagęściły gościńce polskie ekwipaże. (w. 21–22)

Od tego momentu żegnamy się z listem, a witamy z satyrą. Boha-
terami barwnej i dynamicznej scenki stają się modni wojażerowie: 
fi rcyk kasztelanic i utracjuszka starościna. Brawurowy popis satyrycz-
nej weny Krasickiego , rozprawiającego się ze społecznie nagannymi 
typami zachowań, przerywa w połowie wersu, znowuż bardzo episto-
larnie (ale i w duchu satyry) — opamiętanie korespondenta: 

[…] Nie twoje to wzory

Jedziesz w kraj, rodowita ciekawość cię budzi,

Chcesz zwiedzić Polskę, Litwę, nawet być na Żmudzi. (w. 58–60)

Po raz drugi w tym liście rozstajemy się z adresatem. Powodem 
jest życzliwa chęć przekazania mu dobrych rad na drogę, zobrazowa-
nie jak powinna wyglądać właściwa i pożyteczna podróż inspekcyjna 
magnata po swoich włościach. Trasa podróży, a także jej cel nie mają 
związku z misją białoruską Poniatowskiego  w maju 1780 roku. Rzuca 
się w oczy literackość listu: wyjazd adresata jest pretekstem do saty-
rycznego ośmieszania typowych a społecznie szkodliwych zachowań; 
udzielane rady mają charakter ironiczny, niby dobre, z natury są 
absurdalne, a w skutkach szkodliwe.

W niezapowiedzianym zakończeniu listu, fragmencie zaskakują-
cym kolejną zmianą tonu i tematu, wraca autor po raz trzeci i defi ni-
tywnie do osoby adresata. Jak poprzednio w radach, tym razem sięga 
po ironię formułując pretensje. „Tak to drudzy, a nie ty” (w. 121). 
Książę (pozatekstowo: czynszujący chłopów w swym majątku) powi-
nien się wstydzić, że nie czyni jak sportretowani powyżej wzorowi 
właściciele włościan. W imię przyjaźni, „co mnie słodkimi węzły 
z tobą wiąże” (w. 122) autor listu przypomina:



IGNACY KRASICKI  I STANISŁAW PONIATOWSKI . WIERSZE DO SYNOWCA… 161

[…] my od Jafeta, a chłopi od Chama:

Więc nam bić, a im cierpieć, nam drzeć, a im płacić,

Nie powinien pan swoich przywilejów tracić,

A zwłaszcza kiedy dawne i zysk z nich gotowy. (w. 130–133)

Pozorna przygana: mam za złe to, za co cenię — znak fi rmowy 
Krasickiego , jego literacki stempel — pieczętuje list do przyjaciela, 
żegnanego epistolarnie i krótko: „Jedźże teraz w twą podróż, a powra-
caj zdrowy” (w. 134).

Dlaczego Podróż pańska, treścią i tytułem odnosząca się do zagra-
nicznych eskapad modnych wojażerów oraz do magnackich inspekcji 
posiadanych majątków, miałaby się łączyć z dyplomatycznym wyjaz-
dem Stanisława Poniatowskiego  z polecenia stryja w celu spotkania 
się na Białorusi z carycą Rosji  i cesarzem Austrii? Stanisław Poniatow-
ski  wyjechał w połowie maja 1780 roku, wrócił 8 lipca po nieudanej 
misji22. Nigdzie nie krążył, nie załatwiał własnych interesów. Owszem, 
było tak, ale rok wcześniej. „W 1779 P[oniatowski] podróżował po 
Polsce: był w Wielkopolsce, Gdańsku, na Litwie i Ukrainie, docie-
rając do wybrzeży Morza Czarnego” (Michalski  1983: 483). Mógł 
o tym wyjeździe napisać Krasickiemu , czynił tak później, co wiemy 
ze wzmianek biskupa w listach do Ghigiottiego . Zresztą śledzono 
i opisywano podróże królewskiego bratanka.

22 „W maju 1780 wysłany został przez Stanisława Augusta  na zjazd 

Józefa II  z Katarzyną II , która przybyła na ziemie I rozbioru. W związku 

z pogłoskami, iż Potemkin  chce zostać księciem kurlandzkim, Stanisław 

August  upoważnił bratanka, aby w razie poruszenia tej sprawy ze strony 

rosyjskiej sugerował rekompensatę dla króla za zgodę na inwestyturę. 

P[oniatowski] bez porozumienia z królem wystąpił wobec Potemkina  

z ofertą Kurlandii w złudnym przekonaniu, że w zamian uzyska jego 

poparcie dla reform w Polsce. Zachęcony przez Potemkina , przesłał mu 

memoriał, przeznaczony dla Katarzyny II , w którym postulował wzmoc-

nienie władzy królewskiej, uczynienie jej dziedziczną, wprowadzenie więk-

szości głosów na sejmie oraz wskazywał na potrzebę polepszenia położe-

nia prawnego chłopów. Stanisław August  przeraził się krokiem bratanka, 

Katarzyna II  potraktowała jednak memoriał «per non est», nie udzielając 

nań odpowiedzi” (Michalski  1983: 483–484).
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Zgłaszam hipotezę: list poetycki Krasickiego  zatytułowany 
w pierwodruku: Do (…) objeżdżającego Polskę, a w wydaniu autoryzo-
wanym: Podróż pańska (…) — czyli znaczeniowo podobnie, literacko 
zgrabniej — napisany został w roku 1779. W kwietniu 1780 roku, 
w drodze do Warszawy, „bagaże podróżne Krasickiego  mieściły kilka 
manuskryptów” (Goliński  1978: 308), przewidzianych do publikacji. 
Gdy w maju pojawiła się wieść, że Stanisław Poniatowski  wyrusza 
z Warszawy, Krasicki  przypuszczalnie uznał, że to dobry moment, 
by związać z tym faktem list napisany wcześniej, z powodu podróży 
o zupełnie innym charakterze.

Nie wiemy dokładnie, kiedy został wydrukowany wiersz Do Stani-
sława Poniatowskiego  objeżdżającego Polskę, ale między powrotem adre-
sata do Warszawy (8 lipca) a wyjazdem z niej Krasickiego  (17 lipca) 
był czas, by wiersz Poniatowskiemu przekazać. Mogło zdarzyć się 
i tak, że Krasicki  wykorzystał ku temu pobyt w drodze powrotnej 
w majątku przyjaciela, w Górze koło Nowego Dworu. Informował 
o tym Ghigiottiego  bezpośrednio po powrocie do Lidzbarka, 23 lipca 
1780 roku „Wyjechałem z Warszawy 17 i podróż miałem dość 
miłą, ile że mnie w Górze przyjmował Ks[ią]że synowiec królewski, 
a w Waliszewie Ks[ią]że Biskup Płocki” (czyli Michał Poniatowski ) 
(Krasicki  1958: I 400)23.

Pobyt u księcia Stanisława  był zapewne krótki, powiązany z nocle-
giem. Jest to jedyna odnotowana gościna Krasickiego  u przyjaciela. 
Można założyć, że gdyby zdarzyły się inne, to pojawiłyby się o nich 
napomknienia w listach do dwóch stałych korespondentów: Lehn-
dorffa  i Ghigiottiego  (listy te są głównym źródłem szczegółowej 
biografi i poety, zrekonstruowanej przez Golińskiego ). Jeszcze bardziej 
prawdopodobne, że pochwaliłby się Krasicki  wizytą Stanisława Ponia-
towskiego  w Lidzbarku, jako podejmujący u siebie dostojnego gościa. 
Śladu takiej wizyty nie znajdujemy ani w korespondencji, ani w źród-

23 Weliszew, właśc. Waliszew, koło Nieporętu. Jak widać, w drodze 

powrotnej Krasicki  zaznał więcej wygody niż wiosną w Wygodzie. Żartob-

liwą kokieterią pobrzmiewa przysłówek „dość”, z uśmiechem cieniujący 

fawory rodziny królewskiej.
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łach pośrednich24. Wygląda więc na to, że Stanisław Poniatowski  nigdy 
nie był u Krasickiego . Podobnie Ghigiotti , który kilkakrotnie wybierał 
się do przyjaciela, ale ostatecznie nigdy go nie odwiedził. Z trójki 
przyjaciół Krasickiego  tylko Lehndorff  bywał w Lidzbarku.

Ze Stanisławem Poniatowskim  spotykał się Krasicki  w listach 
i może podczas pojawień w Warszawie (docelowych lub przejezd-
nych). Ta okazja była loteryjna: biskup warmiński bywał w Warszawie 
rzadko, Poniatowski krążył w podróżach.

Wiosenno-letni pobyt w Warszawie w 1780 roku mógł uznać 
Krasicki  za wyjątkowo udany. Wracając na Warmię miał powody, 
by odczuwać płynącą z wielu źródeł satysfakcję. Wszedł w krąg 
domowników króla. Błyszczał na zamku i w Łazienkach. „Jak dawniej 
zachwycał wszystkich w towarzystwie niezwykłym darem kontaktów” 
(Goliński  1978: 309). Opublikował pochwycone z poklaskiem utwory, 
kolejne się drukowały25. Wzmocnił bliskie więzi z królem. Na imieni-
nowe wiązanie, 31 lipca, otrzymał od Stanisława Augusta  serdeczny 
list i medal wybity w królewskiej mennicy, z inskrypcją w laurowym 
wieńcu na rewersie: Signum laude virum Musa vetat mori26.

W liście do brata Antoniego , z 3 sierpnia 1780 roku, Krasicki  
nie wspomina o sukcesach i zaszczytach warszawsko-królewskich27. 
Wymienia tylko swoje literackie nowości: ukończenie Wojny chocim-
skiej i opublikowanie trzech listów poetyckich. Zwróćmy uwagę: nie 
informuje, że w Warszawie je napisał, jedynie tylko, że „były druko-
wane”. W tym samym liście „z publicznych wiadomości” donosi 
bratu, że „Ks[ią]żę Pruski jedzie do Petersburga”, ma „w Królewcu 

24 Przypomnieć wypada, że nie dochowała się korespondencja Krasi-

ckiego  i Poniatowskiego .
25 Antymonachomachia, Wojna chocimska, Zbiór potrzebniejszych 

wiadomości…
26 Dewiza wyjęta z pieśni Horacego : „Godnym chwały mężom Muza 

nie pozwala umrzeć”. Splendory i wyróżnienie szczegółowo zinterpretował 

Goliński  (Goliński  1978: 313–315).
27 Można ten fakt uznać za charakterystyczny i skłaniający do inter-

pretacji więzi rodzinnych (w kręgu tej tylko familii, czy szerzej — w ogóle 

wówczas na określonych poziomach społeczności szlacheckiej).
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jedenastego stanąć […], ja więc tam także pojadę, żeby go przywitać” 
(Krasicki  1958: I 404–405). 17 sierpnia Krasicki  żartobliwie i zwięźle 
opisał Ghigiottiemu  oprawę wizyty następcy tronu w Królewcu (jw. 
407). Ze współczesnej relacji wynika, że Fryderyk Wilhelm  przybył do 
Królewca 10 sierpnia, a wyjechał 22 sierpnia, również z niej dowiadu-
jemy się, że 11. na jednym z przyjęć książę grał z Krasickim  w pikietę 
(Goliński  2011: I 597). W jednym i drugim liście Krasickiego  nie ma 
ani słowa, o czym informowano 31 lipca w warszawskiej gazetce pisa-
nej — że biskup warmiński spotka się w Królewcu z wyjeżdżającym 
właśnie z Warszawy Stanisławem Poniatowskim , „w intencji widzenia 
się i pomówienia nieco z Fryderykiem Wilhelmem ” (jw. I 594).

Przypomina to gdańskie spotkanie Poniatowskiego  z Krasickim  
rok wcześniej w czerwcu. Wtedy chodziło o wysondowanie Repnina , 
teraz — następcy pruskiego tronu. Można sądzić, że w obu wypadkach 
mamy do czynienia z realizacją zadania zleconego przez Stanisława 
Augusta . Biskup warmiński, poddany pruski, w dyplomatycznych 
posługach z księciem Poniatowskim, przynajmniej dwukrotnie — to 
zupełnie do tej pory nie brana pod uwagę praca Krasickiego  dla 
pożytku kraju. W tym świetle wyłania się nowy, niezauważony aspekt 
kontaktów Poniatowskiego  i Krasickiego , zarazem element ich przy-
jaźni, osadzonej w zgodności zainteresowań, estetycznych upodobań, 
myślowych horyzontów, wzmacnianej wspólną realizacją zadań.

Czerwiec 1779 Gdańsk, kwiecień, maj, lipiec Warszawa, sierpień 
1780 Królewiec — to okres częstych i ważnych spotkań Krasickiego  ze 
Stanisławem Poniatowskim . Znana korespondencja biskupa warmiń-
skiego obejmująca trzy pierwsze kwartały roku 1781 jest wyjątkowo 
nikła, więc niepełna informacyjnie. Krasicki  spodziewał się pod koniec 
sierpnia przybycia Poniatowskiego  do Sztynortu; bratanek króla był 
przyjacielem przyjaciela — spotykał się z Lehndorffem , odwiedzali 
się, mieli dla siebie uznanie, podzielali sympatię28. Liczył Krasicki , 

28 Możliwość „gruntownego poznania” Stanisława Poniatowskiego , 

miał również Antoni  Krasicki. W I 1782 r., wracając z Warmii do Dubie-

cka przez Warszawę, zyskał wizytę u Stanisława Augusta  i wtedy zapewne 

zetknął się ze Stanisławem Poniatowskim. Ucieszyło to bardzo Krasickiego  

(zob. Krasicki  1958: II 92, 94).
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że Poniatowski „zechce wracać […] przez Heilsberg” (Krasicki  1958: 
II 64). Może to sygnał, że tak się zdarzało? Goliński  odnotował: 
„O pobycie Stanisława Poniatowskiego  w Sztynorcie i Lidzbarku 
wiadomości brak” (Goliński  2011: II 638).

Ponownie Krasicki  i Poniatowski  mieli okazję się spotkać latem 
1782 roku, znowuż w trakcie pobytu poety w Warszawie, tym razem 
przejazdem. Krasicki  otrzymał od Fryderyka II  pozwolenie na podróż 
rodzinną do Dubiecka29. Przybył do Warszawy 31 lipca, zatrzymał się 
na tydzień, gościł go Stanisław August  w Łazienkach, jak w roku 1780 
(Goliński  2011: II 662–663). Podróż do Dubiecka opisał Krasicki  
w długim liście, w którym przeplatały się fragmenty prozą i wierszem, 
co stanowiło nawiązanie do tradycji antycznego prosimetrum, formy 
popularnej w europejskim oświeceniu, zwłaszcza we Francji (ponad 
sto pięćdziesiąt takich utworów wyszło spod pióra Woltera ). Adre-
sowany do Stanisława Poniatowskiego  list (i być może dostarczony 
mu pocztą) jest trzecim kolejnym wierszem (i ostatnim, jaki znamy) 
skierowanym do księcia. Jak zauważyła Teresa Kostkiewiczowa , adre-
sat w tego typu listach (prozą i wierszem) pojawiający się przeważnie 
tylko na początku i w zakończeniu wypowiedzi, w tekście Krasickiego  
przywołany został w konceptowym otwarciu listu w sposób wskazu-
jący na „pewną przypadkowość adresata zewnętrznego” (Kostkiewi-
czowa  2010: 319). Sądzę, że ta „przypadkowość”, czy raczej formalne 
tylko wprowadzenie adresowanych formuł początkujących i kończą-
cych wypowiedź, jest cechą listów z wierszami, odróżniającą tę formę 
epistolografi i literackiej (zwłaszcza w obrębie relacji z podróży) od 
pokrewnego listu poetyckiego30.

Pierwszy w dorobku poety, jak się przyjęło sądzić, list z wier-
szami Krasickiego  zrobił furorę; był, wedle dwudziestowiecznych 

kryteriów, bestsellerem. Ponawiała jego druk dysponująca autogra-

fem Drukarnia Nadworna, która dwa lata wcześniej opublikowała, 

co warto przypomnieć, trzy listy poetyckie Krasickiego . Pierwsze 

29 Tego pozwolenia nie znamy (por. Goliński  2011: I 575).
30 Teresa Kostkiewiczowa  dostrzegła i zaakcentowała bliskość obu 

gatunków (Kostkiewiczowa  2010: 314–314).
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wydanie druku ulotnego, zatytułowanego Opisanie podróży z Warszawy 
do Biłgoraju w liście do Jaśnie Oświeconego Księcia JMci Stanisława 
Poniatowskiego , ukazało się, zdaniem Golińskiego , „na pewno bez 

imprimatur, a także bez wiedzy autora, lecz w tekście uzyskanym 

bezpośrednio lub pośrednio od adresata” (Goliński  1976: II 324) — 

przed 7 grudnia 1782 roku (Goliński  1966: 275). Drugie wydanie, 

w tym samym roku, ze skróconą wersją tytułu, było przedrukiem 

pierwszego. Niezwykłą popularność listu potwierdza publikacja 

Opisania podróży… po raz trzeci w 1783 r. w Grodnie, w druku 

ulotnym, „różniącym się znacznie od obu wydań warszawskich”31. 

„Następnie list drukowany był w W
84
 [Wiersze XBW 1784] w tekście 

przeredagowanym i osobiście przygotowanym przez Krasickiego  do 

publikacji. Po raz piąty [pojawił się] razem z dopełniającym opisem 

powrotu do Warszawy z Dubiecka w LP1 [Listy i pisma różne XBW, 

t. 1. Warszawa 1786]” (Goliński  1976: II 324). Goliński  podkreśla, 

że teksty w Listach i pismach różnych były autoryzowane, natomiast 

„tytuły obu części [relacja z wyjazdu i powrotu] były pozaautorskie 

i tylko biernie przez poetę później zaakceptowane” (jw.)32.
Co mogło skłonić Krasickiego  do napisania tak szczegółowej 

i długiej relacji z kilkudniowej podróży z Warszawy nie do Biłgoraja — jak 

31 Po utworze głównym umieszczono ważny i ciekawy Przydatek dla 
rozrywki i nauki. Zawierał on trzy satyry Krasickiego : znane już z wyda-

nia Satyr w 1779 r. Małżeństwo oraz z druków ulotnych Do panów fi lutów 

(= Szczęśliwość fi lutów), Do panów szulerów (= Gracz), oraz list poetycki, też już 

drukowany, Do Lucińskiego . Ponadto w druku tym znalazło się „kilkanaście 

innych satyr obyczajowych na fi rki i fi rcyki […] innych autorów” (Goliński  

1966: 31–32).
32 Druga część Opisania podróży…, nazwana ostatecznie Powrót do 

Warszawy (zob. przedstawione przez Golińskiego  koleje tytułów cało-

ści relacji oraz obu jej części — Goliński  1976: II 324), powstała jako 

czasowo odległa retrospekcja „zapewne po październiku 1783 r., tj. po 

dacie wysłania rękopisu W
84
 do drukarza warszawskiego” (jw.). Ta część 

Opisania podróży…, niezwiązana ani tytułem, ani okolicznościami publikacji 

ze Stanisławem Poniatowskim , pozostaje poza obszarem dokonywanego 

opisu przyjacielskich i literackich kontaktów Krasickiego  i Poniatowskiego.
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dezorientował pozaautorski tytuł w druku ulotnym — ale do rodzin-
nego Dubiecka? Dlaczego zdecydował się, że uczyni to w prosime-
trum, technice literackiej, której (choć to domysł) do tej pory nie 
stosował? Kiedy i z jakiego powodu postanowił, że tę relację literacką, 
ale i ściśle listowną, zaadresuje do Stanisława Poniatowskiego ? Pytania 
te pozostają bez odpowiedzi; mało tego — nie zostały postawione. 
Nie wiemy nawet, czy ów literacki list został przesłany adresatowi 
pocztą, kiedy nadawca bawił w Dubiecku. Przebywał tam bowiem 
półtora miesiąca i wrócił do Warszawy (inną trasą) około 30 wrześ-
nia. Skoro jednak tekst opublikowany został dopiero w grudniu, to 
może przekazał go Krasicki  Poniatowskiemu dopiero w Warszawie? 
Co w jakimś stopniu wyjaśniałoby odległość w czasie od napisania-
-przesłania listu do jego publikacji.

Relacja z podróży była faktycznie listem, a nie utworem wyłącz-
nie literacko nacechowanym. I nie ma znaczenia, że listu tego nie 
otwierają typowe, ówczesne formuły. W pierwszym zdaniu sięgnął 
Krasicki  po jedną z form stosowanej przez niego z upodobaniem 
gry z czytelnikiem: projektuje reakcję odbiorcy na kierowane doń 
słowa. Jednak ujawnia przy tym decyzję napisania do Poniatowskiego 
właśnie listu z podróży.

Gdybym obiecał pisać do waszej książęcej mości z drogi, to, co 
teraz czynię, byłoby dotrzymaniem słowa; nie obiecawszy, gdy 
piszę, rozumiem, iż grzeczność w dwójnasób uznasz, a choćbyś 
mi w tym i przeczyć chciał, jak jednakże mojego zdania się trzy-
mam i nie bawiąc dłuższą przedmową, do opisania mojej podróży 
przystępuję33.

Schemat kompozycyjny Opisania podróży…34 jest prosty i utrzy-
many niemal w całości tekstu: dana miejscowość czy kolejne szcze-

33 I. Krasicki , Podróż z Warszawy do Biłgoraja. Do księcia Stanisława 
Poniatowskiego . Wyjazd z Warszawy, w: Krasicki  1976: II 7.

34 Tak będę określał pierwszą część całości, dopiero w Wierszach XBW 

nazwaną Podróżą z Warszawy. Do księcia Stanisław Poniatowskiego, a od 

wydań Golińskiego , wprowadzoną do kontaminacji tytułu pierwodruku 
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gólne miejsce na szlaku podróży wskazywane są nazwą, przybliżane 
historycznie i/lub topografi cznie, a potem opatrywane komentarzem 
lub puentą. Owe odautorskie wtrącenia są często ubarwione litera-
cko: żartem, konceptem, ironią. Nieraz mają postać esencjonalnie 
lapidarnych maksym, porzekadeł, zwrotów przysłowiowych („propo-
nowanych” lub adaptowanych)35.

Przypomnieć warto spostrzeżenie Teresy Kostkiewiczowej  doty-
czące prywatnego charakteru relacji.

„Podróż sentymentalna”, jaką była wyprawa w strony rodzinne, 

stała się dla Krasickiego  wielką przyjemnością i silnym przeżyciem. 

Opisał poeta kolejne etapy drogi z czułą uwagą i z żartobliwym 

dystansem, z wnikliwością bystrego obserwatora i mądrością fi lo-

zofa, wyciągającego ogólne nauki i wnioski z doświadczeń i przy-

gód. Nad wszystkim dominowała jednak refl eksja o życiu i sytuacji 

poety, który musiał wcześnie opuścić „ulubione gniazdo” (Kostkie-

wiczowa  1997: 22–23). 

Za niezaprzeczalny walor Opisania podróży… uznać należy jego 
epistolarnie zmienny tok relacji i dynamicznie dygresyjną podmio-
towość. W analizie Opisania podróży…, zawartej w rozprawie Teresy 
Kostkiewiczowej  Ignacego Krasickiego  „Wiersze z prozą”, autorka akcen-
tuje przemienność ról podmiotu w tym liście.

[…] Wiersze z prozą Krasickiego  […] cechuje swoista gra, prowa-

dzona na różnych poziomach relacji nadawczo-odbiorczej. Sprawcą 

komunikatu pomyślanego jako list i skierowanego do konkretnej, 

realnej osoby jest biskup Ignacy Krasicki , człowiek o określonej 

biografi i, do której niejednokrotnie odwołują się wypowiedzi. […] 

Podmiot mówiący jest tu równocześnie wyposażony w uprawnienia 

podmiotu utworu i podmiotu czynności twórczych, podejmującego 

i autoryzowanej wersji z 1784 r., w postaci: Podróż z Warszawy do Biłgoraja. 
Do księcia Stanisława Poniatowskiego , cz. 1: Wyjazd z Warszawy, cz. 2: Powrót 
z Warszawy.

35 W komentarzu do tego utworu Goliński  wskazał przypadki wykorzy-

stania lub stworzenia przysłów (Krasicki  1976: II 327, 329, 337, 339–340, 342).
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decyzję w sprawie własnych literackich poczynań, a zarazem oznaj-

miającego, że pisze przecież… zwyczajny list. (Kostkiewiczowa  2010: 

322, 323, 324)

Opisanie podróży…, utwór ujawniający oswajanie techniki przepla-

tania prozy i wiersza, był w warstwie spostrzeżeń i stwierdzeń bogaty 

oraz ciekawy, urzekał literacką urodą. Prezentował życiową, myślową 

i literacką dojrzałość poety. Oba literackie listy Krasickiego : Podróż 
pańska i Opisanie podróży… — od razu atrakcyjne dla czytelników 

i drukarni, zaliczane do najświetniejszych wierszy ich wybitnego 

autora — stanowiły wyjątkowy podarunek dla adresata.

Jak Stanisław Poniatowski  przyjął to wyróżnienie? Czy było ono 

źródłem satysfakcji, czy skłoniło do podzielenia się uwagami, rozwi-

nięcia jakichś wątków? W rozmowie czy w liście, czyli w rozmowie 

nieobecnych?

Tego nie wiemy. Nie dotarło do nas żadne słowo, jakie skierowali 

do siebie bezpośrednio. Milczenie Stanisława Poniatowskiego  jest 

absolutne. Krasicki  podrzucił ledwie kilka szczegółów wplecionych 

w listy do rodziny i przyjaciół. W sposób pośredni i w skromnym 

zakresie określają one charakter ich przyjaźni, przebieg i rodzaj 

kontaktów.

W grudniu 1780 roku (w kilka miesięcy po druku wiersza Do Stani-
sława Poniatowskiego  objeżdżającego Polskę), w świątecznym być może 

darze, otrzymuje Krasicki  od Stanisława Poniatowskiego  „cybuch 

nad cybuchami baszowski”36. W marcu 1784 roku Krasicki  informuje 

Ghigiottiego , że „doręczą [mu] skrzynkę, którą posłałem przez pewnego 

36 „Kalnassy [sekretarz biskupa] z Warszawy powrócił, tiutiuniu, lulek 

i cybuchów nawiózł lub nawiezie, bo jeszcze podobno tam wybieży. Nb. 

nie cybuchów, ale cybucha przywiózł od ks[ię]cia Poniatowskiego . Ale 

też to cybuch nad cybuchami baszowski” (Krasicki  1958: I 430, list do 

Antoniego  Krasickiego, 15 XII 1780). Twierdził o Krasickim  Paul Cazin : 

„Lubi tabakę. Od księcia Poniatowskiego dostaje w prezencie «wspaniałą 

fajkę turecką» — może był i palaczem? W każdym razie tabaki zażywa 

bezustannie” (Cazin  1983: 372).
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woźnicę księciu Stanisławowi”37. Jaka była funkcja tego podarunku, nie 
wiemy. W styczniu 1785 roku Krasicki  uprzedza Ghigiottiego : „Jeśli 
Książę Podskarbi Wielki oddał ci obraz i sztychy, które dla mnie prze-
znacza, zechciej proszę doręczyć je p. Grochowalskiemu ”38. Sztychy 
i obrazy, sentyment największy kolekcyj Krasickiego , bardzo często 
goszczą w jego korespondencji; siłą rzeczy pojawia się i Stanisław 
Poniatowski , przyjaciel o podobnej pasji. „Książę Stanisław  powrócił 
z podróży do Włoch, pewnie otrzymam parę sztychów, jeśli umyśli 
nawiązać znów korespondencję” (Krasicki  1958: II 296) — informował 
Krasicki  Lehndorffa  6 marca 1786 roku. Wcześniej, w liście do Ghigiot-
tiego  z 28 maja 1785 roku, martwił się o zdrowie Poniatowskiego, prze-
jęty otrzymaną wieścią (przesadzoną jak się okazało) o jego chorobie. 
„Ponieważ nie pisał do mnie dwa miesiące, proszę, byś mnie objaśnił, 
jak się rzeczy mają, i uspokoił moje obawy” (Krasicki  1958: II 270). 
W 1786 roku, po powrocie z Włoch, Poniatowski wznowił korespon-
dencję, jak pragnął Krasicki . 13 maja Krasicki  informuje Lehndorffa :

Książę Stanisław , bratanek króla, powrócił z Włoch. Pisał do mnie 

z Grodna donosząc mi, że przywiózł z Włoch wiele pięknych rzeczy, 

szczególnie starożytności. Podobno wydał bardzo poważne sumy na 

zakup posągów, popiersi, płaskorzeźb, etc. (Krasicki  1958: II 302)

Stwierdzenie Krasickiego : „nie pisał do mnie dwa miesiące”, skła-
nia do przypuszczenia, że wymiana listów między Krasickim  i Ponia-
towskim  była częsta; niepokój poety wzbudziła ponad normalna 
dwumiesięczna przerwa. Poniatowski wiele i ciągle podróżował, jego 
listy mogły tych wyjazdów dotyczyć39.

37 Krasicki  1958: II 209, list z 6 III. Doręczenie prezentów wiązało 

się wówczas — jak widać — z kłopotem znalezienia zaufanej ekspedycji. 

Cybuch dotarł do Krasickiego  przez jego sekretarza, skrzynka do Ponia-

towskiego  przez „pewnego woźnicę”.
38 Krasicki  1958: II 253, list z 9 I. Grochowalski  był sędzią generalnym 

warmińskim.
39 „Książę Stanisław , bratanek króla, pisze mi, że jedzie do górzystej 

części Śląska, by obejrzeć tam kopalnie i manufaktury, stamtąd zaś uda się 
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Po 1786 roku w dostępnej korespondencji Krasickiego  odnajdu-
jemy tylko jedną wzmiankę o Stanisławie Poniatowskim . Bratanek 
króla opuścił na stałe kraj w listopadzie 1791 roku, ostatecznie osiedlił 
się we Florencji; zmarł trzydzieści dwa lata po Krasickim , w roku 1833 
(zob. Michalski  1983). Jakiś czas po wyjeździe przyjaciele zapewne 
pisywali do siebie. Na początku września 1793 roku Krasicki  zwracał 
się do Ghigiottiego  o pośredniczenie.

Załączam list do ks. Stanisława  i proszę o łaskawe jego doręczenie. 

Odpowiedź dla mnie przyjdzie pod Twoim adresem, oczekuję jej, 

licząc na Twoją uprzejmość […] (Krasicki  1958: II 597).

Jak było później, nie wiadomo. Ostatnim przywołaniem Ponia-
towskiego jest westchnienie: „Jak szczęśliwi muszą być ci, którzy, jak 
mądry nasz Stanisław , oddychają powietrzem Italii” (w cytowanym 
liście do Ghigiottiego  — jw. 598).

Przyjaźń połączyła Krasickiego  i Poniatowskiego na kilkanaście lat, 
jeśli nie na więcej. Wymieniali w tym czasie listy, zapewne regularnie 
i często. Nie znamy żadnych słów, które skierowali do siebie. Zostały 
tylko trzy wiersze Krasickiego , adresowane do przyjaciela, ale nie 
o nim czy o nich. Pamiątki zaskakującej przyjaźni dwóch wybitnych 
i odmiennych indywidualności, tuzów polskiego oświecenia, księcia 
krwi i księcia poetów, rozpłynęły się w wydarzeniach upływającego 
czasu i w milczeniu świadków.

SŁOWA KLUCZOWE: 

Ignacy Krasicki, Stanisław Poniatowski, korespondencja Krasickiego, poezja 

Krasickiego, historia i kultura polskiego oświecenia

do Saksonii i do Hesji, po czym powróci na sejm do Grodna” — informo-

wał Krasicki  Lehndorffa  21 V 1784 r. (Krasicki  1958: II 224).

Dłuższe i ważne podróże i misje Poniatowskiego  wskazał i omówił 

J. Michalski  (Michalski  1983).
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IGNACY KRASICKI AND STANISLAUS PONIATOWSKI. 
POEMS FOR THE KING’S NEPHEW 

AND UNDOCUMENTED FRIENDSHIP

(summary)
The paper is dedicated to the friendship between Prince Stanislaus 

Poniatowski, the king’s nephew, and poet, bishop of Warmia Ignacy 

Krasicki. No testimony of the bond between these two prominent figures 

of the Polish Enlightenment has been preserved apart from letters of 

Krasicki  to Poniatowski  (no letters from the prince to the poet remain). 

In the name of friendship, Krasicki dedicated to Poniatowski three poems 

which are important thematically and artistically perfect. The paper 

presents the biographical and historical background of contacts between 

the two friends and interpretation of works by Krasicki.
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