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TowarzysTwo Naukowe
im. wojciecha kętrzyńskiego w olsztynie

Poddany dwóch królów

Ignacy KrasIcKI

Ignacy Krasicki, miedzioryt

Fryderyk II – Król Prus Poczdam. Pałac Sanssouci – rokokowy pałac Hohenzollernów 
wzniesiony w latach 1745–1747 jako rezydencja letnia na zlece-
nie króla Prus Fryderyka II Wielkiego

Pałac Rheinsberg był w latach 
1736–1740 rezydencją króla Prus, 
gdzie z dala od Berlina mógł się 
poświęcać swoim filozoficznym, 
literackim i muzycznym zaintere-
sowaniom. Tu gościł Krasickiego 
książę pruski Henryk Friedrich 
Hohenzollern.

Kazimierz Puławski (1745–1779) – jeden 
z dowódców i marszałek konfederacji bar-
skiej, generał i bohater wojny o niepodle-
głość Stanów Zjednoczonych, wolnomu-

larz

Na dworze Fryderyka II w pałacu Sanssouci by-
wał gościem Ignacy Krasicki. 
Obraz Okrągły Stół w Sanssouci

Adam Stanisław Krasiński (1714–
–1800) – pisarz polityczny, biskup 

kamieniecki, sekretarz wielki koron-
ny, prezydent Trybunału Głównego 
Koronnego, przywódca konfederacji 

barskiej

Modlitwa konfederatów barskich przed bitwą pod Lanckoroną (mal. Artur 
Grottger, 1863). W bitwie zginął Ksawery Sapieha, brat Jana i Józefa 

Sapiehów, szkolnych kolegów biskupa Ignacego, który oddał cześć poległym 
słowami: Zginąłem za ojczyznę – zazdrość, a nie żałuj

Pruska piechota w połowie 
XVIII w.

Z konieczności Ignacy Krasicki bywał corocznie na ma-
newrach armii pruskiej i nazywał siebie najbardziej mi-
litarnym z biskupów pruskich. 
Obraz przedsatwiający Fryderyka II ze swoim sztabem 
podczas bitwy pod Lutynią

Berlin. Pałac pruskich monar-
chów (Stadtschloss) był siedzi-
bą władców Prus aż do upadku 

monarchii w 1918 r.

Król Polski Stanisław August 
Poniatowski (1732–1798).
Ten co kunsztem, przemocą, 
zdradą nie ciemiężył, Cnotą 
cierpliwą lud swój Stanisław 
zwyciężył.

Warszawa. Łazienki Królewskie. Tu biskup prowadził rozmowy z królem 
i jego siostrą, bywał na obiadach czwartkowych.

Frombork. Katedra i zabudowa mieszkalna od strony wschodniej

Gdańsk–Oliwa. Pałac opatów. Biskup Ignacy odwiedzał w Oliwie opata 
Jacka Rybińskiego, później Karola von Hohenzollerna, a i sam starał się 
o opactwo oliwskie; bez rezultatu

Lidzbark Warmiński. Zamek nad Łyną

W grudniu 1774 r. Stanisław August 
uhonorował Krasickiego Orderem Orła Białego 

za twórczość i dotrzymanie wierności 
Rzeczypospolitej

Elekcja Stanisława 
Augusta, obraz 

Bernarda Bellotta 
(fragment)

Krasicki w obronie konfederatów barskich 
(rada senatu,  Warszawa 24 marca 1768 r.): 

po obywatelsku radzić WKMci i sądzić 
inaczej nie mogę, jako iż skonfederowani 
obywatele przy wierze i wolności, 
bracia nasi, krew nasza, powinni mieć 
względy sprawiedliwe, bo gdy pomoc 
jest zagraniczna z nami, radzić, żeby 
ich znosić lub o nowe przeciwko onym 
posiłki prosić, jest nie tylko narodowi 
przeciwnym, ale i na samych siebie 
bezwzględnym Za dni dziesięć przybędę, 
Hrabia, za powrotem.

Z Dziennika Ignacego Krasickiego wiersz Nagrobek wolności 
Polski, rok 1772: 

Zrodzona wskutek zbytniej łaskawości królów, 
Powiększona zbytnią pychą senatorów, 
Uciemiężona zbytnią swawolą szlachty, 
Zhańbiona zbytnią chciwością wszystkich, 
    Wolność 
W końcu popadła w jarzmo. 
Polityka władcy, małoduszność magnatów, 
Chytrość kleru, szaleństwo ludu, chciwość sąsiadów 
Opieszałość oddalonych narodów, powszechna ślepota 
   Ten pomnik niewoli 
    wystawiły

Order Orła Czerwonego.
Krasicki jako arcybiskup gnieźnieński podczas hołdu stanów pruskich w Kró-

lewcu otrzymał w czerwcu 1798 roku od Fryderyka Wilhelma III ten pruski or-
der. A o Prusakach pisał: Gdybym ja był Prusakiem ja bym był nie łupił, Gdybym 
był ja miał być  Niemcem ja bym się ni upił, Gdybym ja  był Moskalem mówiłbym 

otwarcie A jak to być Polakiem, gdy Polaków ganią. Niedobrze być nierządnym, 
słabym, mizerakiem. Prawda, jednak mi miło mówić żem Polakiem.


