ki
W Twych dziełach Polski pamiątka zostanie
Ignacy Krasicki o satyrze – 1791 rok:

Przekład wiersza Edwarda Yunga Franciszek Ksawery
Dmochowski dedykuje Krasickiemu:

Wolno szaleć młodzieży, wolno starym zwodzić
Wolno się na czas żenić, wolno i rozwodzić
Godzi się kraść ojczyznę łatwą i powolną
A mnie sarkać na takie bezprawia nie wolno?

W twych dziełach Polski pamiątka zostanie,
Wdziękiem ich wnucy będą się poili.
Zginęli Grecy, zginęli Rzymianie,
Lecz żyje wiecznie Homer i Wirgili

Niech się miota złość na cię i chytrość bezczelna
Ty mów prawdę. Mów śmiało satyro rzetelna

Franciszek Dmochowski 1788:

Krasicki – czyli na wiek zepsuty narzeka,
Czyli na świat młodego sposobi człowieka
Czyli graczów szulerskie rzemiosła ohydza
Czy hańbiące ród ludzki pijaństwo obrzydza
Czyli chytrze wstawia filutów zamiary
Czy modnej żony kładzie na oczy przywary
Wysokim doskonałej satyry jest wzorem.

Padnie taka budowla gdzie grunt nie jest stały
Chcemy nasz stan, stan kraju ustanowić trwały
Odmieńmy obyczaje a jąwszy się do pracy
Niech będą dobrzy a będą szczęśliwi Polacy

W redakcji Monitora – O naprawę Rzeczypospolitej. Recenzja
Samuela Gereta rezydenta Torunia w Warszawie na łamach
Thornischen Woechentliche Nachrichten 21 VI 1765:

Wychodzącemu obecnie w języku polskim
tygodnikowi pt. Monitor pozostaje więc zaszczyt
że będzie on pierwszym w Polsce tygodnikiem
godnym tej nazwy… współpracuje z nim wielu z
najznaczniejszych ludzi tego kraju, których wiedza,
rozum, smak i zasługi zyskały już na długo przedtem
szacunek wszystkich znawców.
Monitor nr 20 1765: Najprzystojniejsza rzecz cnotą,
a nie urodzeniem zaszczycać się… Dopraszamy się
częstokroć honorów, orderów, wakansów, do których
nie mając żadnych przez samych siebie zasług
nadstawiamy się długą przodków naszych liczbą.

Wiersz Stanisława Trembeckiego
„Gość w Heilsbergu” skierowany
do Ignacego Krasickiego. Pierwsza
strona wydania z 1784 r. w warszawskiej drukarni pijarów.
Trembecki był w Heilsbergu latem
1784 roku.

Król Stanisław August Poniatowski był
pierwszym recenzentem utworów Krasickiego nim ukazały się drukiem

Franciszek Bohomolec (1720–1784),
nauczyciel, redaktor, komediopisarz,
poeta, publicysta, tłumacz, wydawca,
wykładowca wymowy w Collegium Nobilium jezuitów w Warszawie w 1753
roku, redator „Monitora”

Do najważniejszych jej prac zalicza się
sześć rysunków bistrem do Monachomachii Ignacego Krasickiego wykonanych w Lidzbarku w okresie od listopada 1788 do sierpnia 1790. Prace te
zostały wszyte przez samego autora do
autografu Monachomachii; repliki tych
rysunków wykonane również przez
artystkę zostały przekazane królowi
w sierpniu 1790 roku

Franciszek Ksawery Dmochowski (1762–1808), pijar,
działacz polityczny, publicysta, teoretyk literatury klasycystycznej w Polsce, poeta i tłumacz, wydawca dzieł
wszystkich Krasickiego.

Stanisław Trembecki (1739–1812),
szambelan króla, poeta okresu oświecenia, w obrębie klasycyzmu jako prądu
literackiego, sekretarz królewski. Dramatopisarz, tłumacz i historyk.

Książę Adam Kazimierz Czartoryski, (1734–
1823), mąż stanu, krytyk literacki, publicysta,
polityk. Komendant Szkoły Rycerskiej która za swój hymn uznała fragment Myszeidy
Krasickiego zaczynający się od słów Święta
miłości Kochanej ojczyzny.

Anna z Krasickich Charczewska –
córka Antoniego Krasickiego i Róży z
Charczewskich, bratanica Ignacego Krasickiego, ilustratorka, rysowniczka i rytowniczka. Większość swojego życia spędziła
na Podkarpaciu i na Warmii w Lidzbarku

Sławnej zamieci Ignacy Krasicki, którego imię
w naukach polskich wiekować będzie, uczynił mi
ten zaszczyt, że mnie chciał mieć edytorem dzieł
swoich… śmierć jego nie pozwoliła mu cieszyć się
tą nową edycją dzieł swoich.
Fragment ogłoszenia w Nowym Pamiętniku
Warszawskim 30 XII 1802 Dmochowskiego

Pierwsze wydania dzieł Ignacego Krasickiego
Pamiątkowy medal Nagrody imienia Biskupa Ignacego Krasickiego.
Nagroda przyznawana jest od 1989 roku za znaczące dzieło lub
całokształt działań twórczych i artystycznych osobom związanym
z Warmią i Mazurami w dziedzinach: literatura, plastyka, muzyka,
dziennikarstwo, fotografika, teatr, architektura, ochrona dóbr kultury,
muzealnictwo, edytorstwo, szeroko pojęte nauki humanistyczne.
Wręczana jest w rocznicę Konstytucji 3 Maja w Olsztynie.

Mimo upływu lat, zmian kulturowych i postępu, nic nie straciła na aktualności i popularności twórczość Ignacego Krasickiego. Jego dzieła były i są wznawiane, niektóre weszły do
kanonu lektur szkolnych i są po prostu atrkacyjne dla współczesnego czytelnika.

Przy naszych książkach dać dopisek: Krasicki
patronuje ulicom naszych miast, szkołom.
nagrodom, literackim biesiadom. W Lidzbarku
Warmińskim w budynkach przedzamcza imię
biskupa przyjął hotel. W rocznicę jego urodzin
i śmierci organizowane są naukowe konferencje.
Liczne artykuły o nim pojawiły się na łamach
Komunikatów Mazursko-Warmińskich i Studiów
Warmińskich w regionalnych słownikach
biograficznych.

Autograf jednej ze stron „Bajek”
Ignacego Krasickiego – bajka Wilk
i owca. Zbiory Archiwum Archidiecezji w Olsztynie

Ukazały się książki: Ks. Alojzy Szorc opublikował
dokumenty pierwszych lata rządów Krasickiego na
Warmii; Stanisław Achremczyk ukazał Krasickiego
jako administratora, polityka i duszpasterza.
O Krasickim pisał biskup Jan Obłąk. W dwusetna
rocznicę Konstytucji 3 Maja w Olsztynie nakładem
OBN i Oddziału PTH ukazała się Powieść o kamienicy
narożnej w Kukorowcach z posłowiem Krystyny
Stasiewicz.

Pierwsza edycja źródeł, wydawca Alojzy Szorc

Wydanie Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego,
Olsztyn 2016

Wydanie Wydawnictwa Pojezierze, Olsztyn 1986

Wydanie Polskiego Towarzystwa Wydanie Ośrodka Badań NaBadań nad Wiekiem Osiemna- ukowych im. W. Kętrzyńskiego,
stym, Olsztyn 2001
Olsztyn 1991
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