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TowarzysTwo Naukowe
im. wojciecha kętrzyńskiego w olsztynie

Młode lata, edukacja

Biała Podlaska – rysunek rezydencji Radziwiłłów Biała Podlaska – rezydencja Radziwiłłów, stan obecnyHieronim Florian Radziwił

Lwów. Widok na kościół jezuitów pw. św. św. Piotra i Pawła. W lwowskim 
gimnazjum wraz z Sapiehami, Janem i Józefem, uczył się w latach 1743–1750

Warszawa, kościół św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Krasicki przyje-
chał do warszawskiego seminarium księży misjonarzy w maju 1751 r. z listem 
polecającym Ignacego Sapiehy do prowincjała zakonu ks. Piotra Hiacynta Śli-
wickiego: abyś go edukować raczył […] dla pomnożenia chwały Boskiej i poży-
tecznych usług dla Ojczyzny

Ignacy Krasicki – portret młodzieńczy

Rzym. Collegium Romanum. Do Rzymu wyjechał Krasicki w sierpniu 1759 r. z po-
leceniem opieki nad chorym Janem Rzewuskim, dowiózł go do Wiednia. Spotkanie 
ze starożytnością odnotował w liście: Przez czas bytności mojej w Rzymie najulubień-
szą przechadzką było […] Forum Romanum […] rozrzewniało umysł mój gdym dep-
tał ziemię śladami Katonów […] zdało mi się słyszeć Gracchy, Hortenzjuszów i Cyce-
rony […] każda myśl, gdy czuła, w stolicy świata wznosi umysł i wzrusza. 

W salonie u SanguszkowejPałac w Lubartowie Barbara z Duninów Sanguszkowa

U wojewody kijowskiego Franciszka Salezego Potockiego 
w Krystynopolu. Potocki zwany był królikiem Rusi, 
bez jego protekcji nie otrzymało się starostwa, urzędu, 
nie wygrało się sprawy w sądach, nie było awansu na 
senatorskie krzesło, opactwo, a nawet biskupstwo.
Matką Potockiego była Teofila Teresa Cetner.

Krystynopol – rezydencja wojewody kijowskiego 
Franciszka Salezego Potockiego

Franciszek Salezy Potocki (1700–1772)

Biskup Kajetan Sołtyk (1715–1788) – książę siewierski, biskup 
kijowski (1756–1759) i krakowski (1758–1788). Za sprzeciw 
wobec carskich planów został wywieziony z rozkazu carskiego 
ambasadora Repnina w 1767 r. do Kaługi. Do kraju wrócił 
w 1775 r., złamany psychicznie.

Ludwika z Mniszchów Potocka

Berdyczów – klasztor karmelitów, ufundowany przez 
Janusza Tyszkiewicza na XVIII-wiecznej rycinie i jego 

widok obecny

Krasiczyn – zamek, rodowa posiadłość Krasickich 
na dawnej rycinie i kościół św. Marcina 
współcześnie

Będąc u boku sufragana krakowskiego Kajetana Sołtyka, od 
1758 r. biskupa krakowskiego, w lipcu 1756 r. Krasicki wygłosił 
w Berdyczowie kazanie z okazji koronacji obrazu Matki Boskiej 
u karmelitów bosych. Krasicki został potem kaznodzieją 
diecezjalnym i kanonikiem kijowskim. Kazanie wygłosił 
Krasicki w stylu Cycerona. 
W 1758 r. Krasicki u boku Kajetana Sołtyka odwiedza Kraków, 
Kielce. Wchodzi w wielki świat polityki.

Ludwika z Mniszchów Potocka (1712–1785) – córka marszałka 
wielkiego koronnego, kasztelana krakowskiego Józefa Mniszcha 

i jego drugiej żony Konstanty Tarłówny. Ludwika była drugą żoną 
hetmana i wojewody krakowskiego Józefa Potockiego, który w swych 

dobrach zakładał manufaktury tkackie, a także był fundatorem na 
rzecz kościołów i klasztorów. Po jego śmierci w 1751 r. Ludwika 

kontynuowała działalność fundacyjną i artystyczną męża, m.in. 
odnowiła, wyposażyła i doprowadziła do konsekracji przez biskupa 

Hieronima Sierakowskiego w 1760 r. kościół w Krasiczynie.
W Krasiczynie w Wielkanoc 1755 r. gościł z wizytą Ignacy Krasicki

Wacław Hieronim Sierakowski 
(1699–1780) – biskup inflancki, ka-
mieniecki, przemyski (1742–1762), 
arcybiskup lwowski. Życie prowadził 
surowe, ale pobożne, obyczaje jego 
nienaganne w niczym prócz popędli-
wości w której się atoli zaraz prze-
strzegał (Hugo Kołłątaj)

W kolegiacie brzozowskiej Krasicki otrzymał święcenia subdiakonatu, zaś w ko-
legiacie jarosławskiej w 1757 r. otrzymał święcenia diakonatu. W 1759 r. otrzy-
mał święcenia kapłańskie. Po latach pisał: Szedłem dla grosza i chwały Bożej. 
Wyjechał później do Rzymu na studia (1759–1754). Po powrocie przebywał 
w rezydencjach: Hieronima Floriana Radziwiłła, Ludwiki z Mniszków Potoc-
kiej, Barbary z Duninów Sanguszkowej, Floriana Salezego Potockiego oraz 
w klasztorze karmelitów bosych w Berdyczowie. Przemyśl. Krasicki swoją kościelną karierę roz-

poczynał na dworze biskupa przemyskiego 
Wacława Hieronima Sierakowskiego. Talentem 
kaznodziejskim i osobowością zwrócił na siebie 
uwagę dostojników kościelnych

Ignacy KrasIcKI

Z wokacji i dyspozycji Boskiej a inklinacji mojej wziąwszy 
sobie za pryncypalny cel chwałę Pana Boga, obrałem stan 
duchowny, najwyborniejszy między stanami.

Fragment listu Ignacego Krasickiego 
do biskupa sufragana krakowskiego Michała Kunickiego (styczeń 1751), 

w którym informuje o podjęciu decyzji o zostaniu księdzem 

Najstarszy z pięciu braci (Ignacy Krasicki) oddany do szkół, 
uczył się we Lwowie u jezuitów. 

Adam Naruszewicz

Ignacy Krasicki gościł w rezydencji Hieronima 
Floriana Radziwiła w Białej Podlaskiej 27–30 

września 1754 r. Wygłosił wówczas imieninowe 
kazanie w czasie nabożeństwa 

W 1756  r. Ignacy Krasicki przebywał w Lubartowie 
u Barbary z Duninów Sanguszkowej, wdowy po mar-
szałku wielkim litewskim Pawle Karolu Sanguszce, 
noszącej przydomek matrony polskiej, kobiety ener-
gicznej, a do tego autorki, opiekunki ludzi piszących.

W 1744 r. zmiana nazwy Lewartów na Lubartów za 
przywilejem Augusta III. W XVI w. ważny ośrodek 

arian z ariańskim gimnazjum. W XVII i XVIII w. 
własność Lubomirskich i Sanguszków. Pałac ze 

zniszczeń wielkiej wojny północnej podniósł Pa-
weł Karol Sanguszko. Poślubił Barbarę z Duninów, 

gdy ta miała lat 17 i tylko dlatego, by przedłużyć ród 
Sanguszków. Małżeństwo trwało 16 lat i wieku doro-
słego dożyło sześciu potomków. Po śmierci Sangusz-

ki panią na Lubartowie została żona Barbara. Nie 
tylko wychowała dzieci, ale opieką otoczyła młodych, 

zdolnych synów szlacheckich.

Radziwiłł pod każdym względem figura 
nędzna. Pamiętnikarz Matuszewicz, blisko 
z nim związany pisał: 

Pan mizernego rozumu a auspicji 
bardzo prędkiej, wewnętrznie skąpy, 
lubił pochlebstwa i pochwały, wojska 
miał kilka tysięcy ale był sam w sobie 
bojaźliwy, dla służby srogi i okrutny.

Fragment jednej z satyr Ignacego Krasickiego:

Skąpy na czeladź, na zbytki utratny, 
Za to, że od pół roku służący niepłatny,
Prosił go o posiłek, łaknący czas długi, 
Dał plag dwieście za strawne, a sto za usługi

Na magNackich dworach


