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Streszczenie
Celem artyku u jest ukazanie portretu Wojciecha Miera wy aniaj cego si  z poezji jemu dedykowanych, b d  zawiera-

j cych wzmianki o nim. Analizie zosta y poddane wiersze Stanis awa Kostki Potockiego, Ignacego Potockiego, Wincente-
go Dunina, Stanis awa Trembeckiego oraz poezja anonimowa doby O wiecenia. Zaakcentowane zosta y pogl dy poetów 
na umiej tno ci literackie staro cica buskiego, jego talent oraz wybory estetyczne, jakich dokonywa  w swoich poezjach. 
Poruszony zosta  równie  obraz Þ lozoÞ cznych przekona  W. Miera, jaki zosta  utrwalony w omówionych utworach, ze 
szczególnym uwzgl dnieniem rysu liberty sko-epikurejskiego jego wiatopogl du.
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Wojciech Mier’s proÞ le, forgo  en poet of Enlightenment, and his interpersonal relationships emerging from po-
etry dedicated to or mentioning him

Abstract
Article’s aim is to present Wojciech Mier’s proÞ le emerging from poetry dedicated to or mentioning him. Analysed 

were poems of Stanis aw Kostka Potocki, Ignacy Potocki, Wincent Dunin, Stanis aw Trembecki and anonymous poetry of 
Enlightment. Stressed were poets’ views on literary skills of Busko’s starosta’s son, his talent, aesthetic choices made in his 
poetry. Mentioned were also Mier’s philosophical beliefs perpetuated in elaborated works with particular consideration of 
libertine-epicureic feature of his world-view.
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Posta  Wojciecha Miera nie cieszy si  popularno ci  w kr gach czytelników oraz historyków literatury. Dysponujemy
wprawdzie kilkoma opracowaniami dotycz cymi biograÞ i i twórczo ci1 poety oraz edycj  jego wierszy2, ale nie predesty-
nuje to staro cica buskiego do zaistnienia w wiadomo ci szerszego kr gu odbiorców literatury dawnej.

Nie jest moim celem rozstrzyga  o przyczynach takiego stanu rzeczy, gdy  wymaga oby to d u szego wywodu. Po-
dobnie, nie zamierzam rekonstruowa  kolei ycia W. Miera. Celem niniejszego tekstu jest bowiem „odmalowanie por-
tretu” zapomnianego poety doby stanis awowskiej w oparciu o dokumenty literackie z epoki. S  nimi wiersze o wie-
ceniowych poetów, cz sto b d cych przyjació mi Miera, dedykowane jemu samemu lub zawieraj ce wzmianki o nim. 
Naturalnym jest, e takie zarysowanie tematu owocuje otarciem si  o problematyk  relacji interpersonalnych poety w li-
terackim wiatku epoki. Ogl danie postaci przez pryzmat wiadectw poetyckich jest zabiegiem tyle  ciekawym, co nie-
bezpiecznym. Nie mo na si  da  porwa  ywio owi analizowanych liryków, gdy  ich odczytanie musi cechowa  wiado-
mo  konwencji poetyckiej, a tak e specyÞ cznej sytuacji nadawczo-odbiorczej zawi zuj cej si  mi dzy osob  dedykuj c  
utwór, a jego odbiorc . Tego typu relacja mo e nie  za sob  dwojakie konsekwencje: z jednej strony mo e skutkowa  
nadaniem utworowi charakteru panegirycznego,  natomiast z drugiej – satyryczn  deprecjacj  dorobku twórczego lub
osobowo ci bohatera wiersza, zarówno dla niewinnego artu, jak i w ramach wyraÞ nowanej towarzyskiej gry. Warto tu

1 Zob. E. Aleksandrowska, Wojciech Mier, [w:] T. Kostkiewiczowa, Z. Goli ski (red.), Pisarze polskiego O wiecenia, T.1, Warszawa 1992; A.Zahorski, 
Wojciech Mier, [w:] Polski S ownik BiograÞ czny, Warszawa 1979, T.20; A.Batowski, Wiadomo ci o Wojciechu Mierze, „Czasopismo Naukowe Od Zak adu Naro-
dowego im. Ossoli skich Wydane” 1832, z.1.

2 W. Mier, Poezje zebrane, E. Rabowicz, E. Aleksandrowska (oprac.), Wroc aw 1991.
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przywo a  casus Józefa Bielawskiego, który pad  oÞ ar  literackiej zabawy, w której udzia  brali mi dzy innymi Stanis aw 
Trembecki i Tomasz Kajetan W gierski3. 

Wystrzeganie si  tego typu metodologicznych pu apek pozwala przeprowadzi  analiz , której efektem jest uzyska-
nie unikalnego obrazu twórcy, podbarwionego oczywi cie rysem konwencji, ale opartego na spostrze eniach cz onków 
literackiej spo eczno ci danej epoki, a wi c ludzi maj cych z dan  osob  bezpo redni kontakt i rozumiej cych doskonale 
mechanizmy, jakimi rz dzi si  literatura. 

Portret Wojciecha Miera analizowany b dzie w oparciu o wiersze, które Edmund Rabowicz umie ci  w aneksie do 
edycji poezji staro cica buskiego, pod tytu em Wiersze do Miera i o Mierze4. S  to utwory braci Potockich, Stanis awa Kostki 
oraz Ignacego, Stanis awa Trembeckiego, Wincentego Dunina oraz dialog mi dzy Wojciechem Mierem a Marcinem Wol-
skim, autorstwa anonimowego twórcy. Wyj tek stanowi utwór St. K. Potockiego [Do W. Miera], og oszony drukiem przez 
Romana Kalet  w artykule Przyjaciele i zalotnicy. Korespondencja poetycka i wiersze do Krajczyny Potockiej Wojciecha Miera, 
Stanis awa Potockiego i Wojciecha Turskiego5.

Ze wzgl du na wi zy przyja ni cz ce staro cica z bra mi Potockimi6, które pozwalaj  mniema , e ich spojrzenie 
na bohatera niniejszych rozwa a  charakteryzowa o si  wi ksz  g bi  i przenikliwo ci , wypada rozpocz  wywód od 
analizy poezji, które wysz y spod ich pióra. W ród wierszy braci Potockich przewa aj  utwory Stanis awa Kostki (pi  
wierszy), wobec jednego utworu autorstwa Ignacego. Co wi cej, tak e na tle ca ego Aneksu Edmunda Rabowicza, Stani-
s aw Kostka jawi si  jako ten, który osobie W. Miera po wi ci  w swojej poezji najwi cej uwagi.

Motyw talentu Miera, rozumianego jako niezwyk y, a zarazem nobilituj cy w kr gach literackich dar Natury, powraca  
w ka dym z wierszy St. K. Potockiego dedykowanych przyjacielowi. Jasnym jest, e komplement ten pochodzi  z repertuaru 
konwencjonalnych pochwa . Sam W. Mier nie wystrzega  si  eksploatowania go w swojej poezji, czego najlepszym przy-
k adem jest wiersz [Krasicki z hojnej natury r ki ]7. W przypadku utworów St. K. Potockiego wspomniany motyw pojawi  si  
mi dzy innymi w utworze Na wiersze Mira8, Do niego. Zdaniem Stanis awa Kostki atwo  tworzenia poezji, harmonizuj ca 
z pi knem wierszy tak ci le, e rymy Miera sprawiaj  wra enie uk adanych bez wysi ku i bez podbudowy nauki oraz do-
wiadczenia, jest w a nie efektem askawo ci Natury dla staro cica. Poeta zauwa a  skromnie, e jemu samemu talentu takie-
go posk piono, w efekcie czego próba pój cia w poetyckie lady przyjaciela przeros a jego mo liwo ci. Konkludowa  wr cz: 

„Lecz gdy natura
Szepcze-  do ucha,
Niema i g ucha
Z wzgard  mnie m  a, 
Jak pi kno , która
Cho  wielu gardzi,
Gdy komu sprzyja, 
Kocha tym bardziej”9.

E. Rabowicz notowa  odno nie tego utworu cenn  uwag . Oddaj  wi c g os badaczowi: „Cho  nie wiemy, czy Potocki 
[Stanis aw Kostka – przyp. K.K.] ››pope ni ‹‹ kiedy jaki  wiersz 4-zg oskowy, rzecz pewna, e prawdopodobnie w r. 1782, 
wkrótce po wyje dzie Miera z Warszawy, przes a  mu na wie  wyborne na ladowanie jego stylu (a w parodii pan podstoli 
by  bezspornie mistrzem) — nast puj cy wierszyk [poni ej badacz zamie ci  tre  utworu – K.K.] (wszystko to mierow-
sko-bernisowskie: 5-zgoskowiec, frazeologia, dobór motywów, poza i ton)”10.

3 Wi cej informacji na temat bielawciady mo na znale  mi dzy innymi w publikacji: W. Wo nowski, Z pogranicza satyry i krytyki literackiej. Poeci 
stanis awowscy w wietle pamß etu i paszkwilu, „Roczniki Komisji Historycznoliterackiej” 1971, T.9.

4 E. Rabowicz, Aneks. Wiersze do Miera i o Mierze, [w:] W. Mier, dz.cyt., s. 238-255.
5 R. Kaleta, Przyjaciele i zalotnicy. Korespondencja poetycka i wiersze do Krawczyny Potockiej W. Miera, S. Potockiego i W. Turskiego. Miscellanea 

z doby O wiecenia, 3, „Archiwum Literackie” 1969, T.13.
6 Nale y zaznaczy , e drogi Miera oraz Potockich, które przez wiele lat bieg y torem wspólnych idei tak Þ lozoÞ cznych, jak i politycznych, rozesz y si  

w okresie trwania Sejmu Czteroletniego, kiedy to Wojciech Mier opowiedzia  si  przeciwko postulatom Stronnictwa Patriotycznego, z którym zwi zani byli bracia 
Potoccy.

7 W. Mier, [Krasicki z hojnej natury r ki], [w:] W. Mier, dz. cyt., s. 76-77.
8 Forma nazwiska Miera notowana jest tu, podobnie jak w innych wierszach Potockich, w formie preferowanej przez staro cica , a akcentuj cej szkockie 

korzenie jego rodziny.
9 St. K. Potocki, Na wiersze Mira. Do niego, [w:] W. Mier, dz. cyt., s.247. 
10 E. Rabowicz, Stanis aw Trembecki w wietle nowych róde , Wroc aw 1965, s. 268.
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Zacytowany uprzednio fragment wiersza sugeruje, e mamy do czynienie ze zg oskowcem, natomiast napomkni cie 
badacza o poezji 4-zg oskowej odnosi si  do wiersza Miera Do Pana Stanis awa Potockiego, który w Bernisie przeczytawszy 
czterosylabowe wiersze i sam chcia  takie po polsku robi , i mnie na to namawia . Utwór ten, b d cy popisem kunsztu poetyckiego 
staro cica sta  si  impulsem dla Stanis awa Kostki do udzielenia wierszowanego responsu. Niemniej teza o parodystycz-
nym charakterze rymów Potockiego jest istotna, poniewa  pozwala spojrze  na przywo ywany wiersz, jako na dowód 
konwencyjno ci peanów pod adresem mo liwo ci literackich W. Miera. Uzmys awia on bowiem, e podstoli potraÞ  po 
mistrzowsku bawi  si  form  oraz wersyÞ kacj , nie ust puj c w niczym staro cicowi. W wietle warsztatowych mo liwo-
ci Potockiego ujawnionych w utworze Na wiersze Mira, Do niego, topos skromno ci wykorzystywany przez autora Podró y 

do Ciemnogrodu jawi si  jako pusty konstrukt wymuszony prawid ami poetyki. 
W podobnym tonie utrzymany jest wiersz Do P[ana] Mira, gdzie St. K. Potocki podkre la  wszechstronno  Mierowe-

go pióra, które równie zgrabnie tworzy proz , jak i poezj . I tym razem poeta akcentowa , e nie czuje si  na si ach, eby 
rywalizowa  ze staro cicem buskim. Pozostaje mu cieszy  si  korespondencj  poetyck  z przyjacielem, natomiast aby 
ustrzec si  zarzutu o to, e „po nim pisze” woli delektowa  si  poezj  W. Miera w milczeniu, gdy druh predestynowany 
jest do jawnego „nucenia”11. 

Apogeum komplementowania staro cica nast pi o jednak w utworze Z okazji wierszów P[ana] Mira do P[ani]Krajczy-
ny12, w którym St. K. Potocki – sam zauroczony adresatk  wspomnianych poezji – tak przedstawia  zalety pióra swojego 
druha, którym on nie próbuje nawet dorówna : 

„Wierzaj, pi kna Temiro13, nie szukam tej chluby,
Bym wierszem godnym ciebie zrówna  ten rym luby, 
Który mi o  natchn a, co z o y y wdzi ki, 
A przyja  po wi ci a jako dar swej r ki”14.

Odmienny charakter ma wiersz, którego E. Rabowicz, z nieznanych mi przyczyn nie umie ci  w Aneksie do swojej 
edycji. Opublikowa  go natomiast R. Kaleta pod tytu em [Do W.Miera]15. Warto przywo a  w tym miejscu rzeczony utwór, 
nie tylko ze wzgl du na osob  adresata , ale tak e z uwagi na fakt, e St. K. Potocki wyzby  si  laudacyjnej konwencji oraz 
zrezygnowa  z równie konwencjonalnego akcentowania swojej ni szo ci. Pokusi  si  natomiast o danie wiadectwa przy-
ja ni cz cej obu poetów. Autor Podró y do Ciemnogrodu nie tylko podkre la  szczero  swojego przywi zania, ale czyni  
W. Miera odbiorc  reß eksji o niespe nionej mi o ci do Krajczyny. St. K. Potocki podkre la , e uczucie przykro ci pot guje 
fakt, e nie ma przy swoim boku przyjaciela, któremu móg by si  zwierzy  z doznanego zawodu. Z tego samego powodu 
nie mo e te  oczekiwa  od nikogo pocieszenia. Ko czy konstatacj  o wy szo ci uczu  przyjacielskich nad porywami 
serca, deklaruj c porzucenie mi ostek na rzecz g oszenia pochwa y przyja ni. 

Posta  staro cica pojawia si  równie  w utworze Satyra moja St. K. Potockiego, b d cym autoironicznym portretem 
poety, poprzedzonym wywodem kierowanym do Piórka, a maj cym za przedmiot jego nieokie znan  zjadliwo . Piór-
ko jednak baczy na stan i kondycj  o mieszanych osób tak, aby nie nara a  si  niepotrzebnie personom wp ywowym. 
Wzmianka o W. Mierze stanowi w wierszu St. K. Potockiego swoist  lini  delimitacyjn  mi dzy monologiem, którego 
adresatem jest wspomniane Piórko, a literackim autoportretem samego Stanis awa Kostki. Staro cic buski jawi si  w tym 
przywo aniu jako ten, którego Natura obdarzy a niepo lednim talentem, którego St. K. Potocki nie mie nieudolnie na la-
dowa , odmalowuj c prze miewcze portrety osób nielubianych. Deklaracja ta, cho  lapidarna i b d ca konwencjonalnym 
komplementem pozwala nie tylko pozna  opini  podstolego o talencie literackim przyjaciela, ale tak e daje mo liwo  
uzmys owienia sobie, e to antypatie kierowa y W. Mierem w doborze oÞ ar jego satyrycznych poczyna . Zami owanie 
staro cica do pisania prze miewczych utworów zosta o zaakcentowane przez St. K. Potockiego raz jeszcze w utworze 
o tytule [Gdyby my lom wspania ym równa y o dki…], gdzie poeta pisa  otwarcie, e t umacz Andromachy „ adnie naszych 
Þ rcyków gwi d e”16. 

11 St. K. Potocki, Do P[ana] Mira , [w:] W. Mier, dz. cyt., s.247-248.
12 Mowa o Annie Teresie z Ossoli skich Potockiej, onie Józefa Potockiego, muzie rodowiska literatów skupionych wokó  Stanis awa Kostki Potockie-

go.
13 Forma imienia, jakim przyjaciele zwracali si  do Potockiej.
14 W. Mier, dz. cyt., s. 248. Utwór przedrukowa  tak e R. Kaleta we wspomnianym artykule, na stronach 302-303.
15 R. Kaleta, dz. cyt., s. 304-305.
16 St. K. Potocki, [Gdyby my lom wspania ym równa y o dki…], [w:] W. Mier, dz. cyt., s. 245.
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Najciekawszym jednak, bo daj cym wyobra enie o Þ lozoÞ cznych zapatrywaniach W. Miera, jest wspomnienie osoby 
staro cica buskiego w wyraÞ nowanej, brawurowej satyrze na Adama Poni skiego i Andrzeja M odziejowskiego Piek o. 
Sen17. Przewrotny koncept zak adaj cy przywo anie opinii diab a o bohaterach utworu, ich czynach oraz ówczesnej mo-
ralno ci, a tak e boskich prawach rz dz cych wiatem jest atutem wiersza. Opis sennej podró y po piekielnej otch ani — 
podró y, zaznaczmy, której poetycki obraz obÞ tuje w odwa ne liberty skie konstatacje — rozpoczyna si  wa k  reß eksj  
Þ lozoÞ czn . Dotyczy ona dezawuowania prawdy oraz tradycji chrze c  a skiej we wspó czesnej literaturze, na kartach 
której prym wiod  zmy lenia, ludyczno  i obalanie u wi conych norm. Poeta jednocze nie nie zamierza  krytykowa  
takiego stanu rzeczy, a wr cz przeciwnie, s dzi , e droga taka jest warta grzechu – tak w przeno ni, jak i dos ownie. Ide-
alnego kompana do pój cia ni  widzia  natomiast w W. Mierze. mia y projekt St. K. Potockiego zarysowany w wierszu 
zak ada , e wspólnie ze staro cicem buskim uracz  samego diab a bezlitosn  satyr , w której odmaluj  mu wszystkie jego 
szata skie sprawki i zawstydz  ksi cia piekie . Co ciekawe, diabe  jawi si  jako sk onny do wstydu, w przeciwie stwie 
do Poni skiego. Dalej Potocki relacjonowa  swoj  podró  po piekielnych czelu ciach i dyskusje z ich gospodarzem, pe n  
politycznych aluzji i konstatacji ocieraj cych si  jawnie o blu nierstwo. Jest to temat na osobny artyku , wi c w niniejszym 
wywodzie jedynie wspominam o tej problematyce.

Rozs dnym wydaje si  pytanie, w jakim celu przywo ywa  utwór, w którym obecno  W. Miera jest tak marginalna, 
bowiem w satyrze licz cej sto dziewi dziesi t osiem wersów, nazwisko jego pada tylko raz. Otó  ma to sens, bowiem wy-
bieraj c staro cica buskiego za towarzysza swoich odwa nych poczyna  wobec Z ego, St. K. Potocki da  odbiorcy utworu 
mo liwo  domy lenia si  wolnomy licielskich pogl dów W. Miera. Czy  poeta przywo ywa by nazwisko przyjaciela 
w tak mia ym utworze, gdyby nie mia  w nim ideowego sojusznika, spod którego pióra wysz a Moja Þ lozoÞ a, epikurej-
sko-liberty ski manifest? Zapewne nie, st d mo na mie  pewno , e pod ubranymi w kostium ironii wersami St. Kostki, 
po o y by swój podpis tak e staro cic. Ideowa zgodno  obu poetów, w zakresie przekona  Þ lozoÞ cznych, okaza a si  
trwalsza ni  ich polityczna jednomy lno .

Charakter jedynego utworu, jaki I. Potocki dedykowa  W. Mierowi nie odbiega ideowo od omawianej powy ej pro-
pozycji drugiego z braci Potockich. Mowa o wierszu Do Mira18. Utwór na charakter poetyckich rozwa a  nad kondycj  
imienia Wojciech, które zdaniem poety utraci o swoj  pierwotn  wietno , jak  zawdzi cza o osobie biskupa Pragi. 
Kilka uwag o po miertnych losach szcz tków patrona Polski, Potocki podsumowywa  nieco liberty skim komentarzem. 
Mo na z niego wnosi , e Polacy byliby sk onni m ci  si  na Niemcach za mier  wi tego. Na Czechach natomiast 
wzi liby odwet, je li okaza oby si , e relikwie praskiego biskupa spoczywaj  nad We taw , a nie w Gnie nie. Rol  
W. Miera poeta widzia by natomiast w zagrzewaniu narodu do walki. Poezje staro cica mia yby bowiem szans  roz-
budzi  u pionego, narodowego ducha do tego stopnia, eby Polacy odzyskali pierwotne granice Rzeczypospolitej. Iro-
niczny wyd wi k utworu jest oczywisty, je li we mie si  pod uwag , fakt, e staro cic nie mia  ambicji tworzenia poezji 
o wyd wi ku patriotycznym, czy narodowym. Mo na jednak mniema , e postawienie Miera w takiej roli, jak  wybra  
dla niego I. Potocki mo na odczyta  jako komplement — nieco przesadzony, gdy  adresat utworu nie cieszy  si  nigdy 
w ród jemu wspó czesnych tak  s aw , która zapewni aby mu niekwestionowane miejsce na Parnasie — pod adresem 
si y oddzia ywania jego poezji. 

Co warto zauwa y , W. Mier nie pozostawi  wierszowanego podarunku imieninowego bez odpowiedzi. W utworze 
Odpis na wiersz Pana Pisarza Potockiego oÞ arowany mi na w. Wojciecha19 pokusi  si  o prze miewczy koncept, pe en antykato-
lickich i antyrelig  nych wtr tów. Wedle staro cica obra ony wierszem pisarza kamienieckiego wi ty objawi  si  Mierowi, 
szukaj c w jego piórze obrony przed despektem jaki go spotka  ze strony I. Potockiego. Zdaje si , e autor Mojej Þ lozoÞ i 
poszed  o krok dalej w sceptycyzmie ni  drugi z braci Potockich. Drwi c jawnie ze swojego patrona, kultu wi tych i kwe-
stii zbawienia duszy da  poetyckie wiadectwo wolnomy licielstwa i negatywnego stosunku do tradycji. Niemniej jednak 
wykaza  si  równie  odwag  w formu owaniu s dów i poczuciem humoru. Zamanifestowa  tak e cenn  umiej tno  
nadawania swoim rymom takiego kszta tu (pod wzgl dem tematyki, jak i formy), aby stanowi y adekwatn  odpowied  
na utwory do niego kierowane. Wspomniany wy ej wiersz nie by  jedynym adresowanym do I. Potockiego. Mier kiero-
wa  do niego równie  satyry i listy poetyckie, ceni c sobie przyja  i twórczo  pisarza kamienieckiego.

17 St. K. Potocki, Piek o. Sen, [w:] W. Mier, dz. cyt., s. 239-244. Satyra mia a za cel wy mianie Adama Poni skiego, marsza ka Sejmu Rozbiorowego 
oraz biskupa Andrzeja Stanis awa M odziejowskiego, konsyliarza Rady Nieustaj cej w 1775 r., znienawidzonych przez rodowisko patriotyczne i uznawanych za 
sprzedajnych zdrajców ojczyzny. Potocki ze wzgl du na swoje sympatie polityczne zdawa  si  zgadza  z tym stanowiskiem, co t umaczy sposób, w jaki przedsta-
wi  w satyrze obu dygnitarzy. Aluzja do mowy Karola Wyrwicza na pogrzebie M odziejowskiego pozwala postawi  tez , e utwór powsta  po 1780 r.

18 I. Potocki, Do Mira, [w:] W. Mier, dz. cyt., s. 244-245.
19 W. Mier, Odpis na wiersz Pana Pisarza Potockiego oÞ arowany mi na w. Wojciecha, [w:] W. Mier, dz. cyt., s. 86.



324     Ogrody nauk i sztuk nr 2014 (4)

Charakter wierszowanej korespondencji maj  równie  poezje Stanis awa Trembeckiego kierowane do W. Miera. Staro-
cica buskiego z autorem SoÞ ówki czy y wi zy przyja ni oraz porozumienia ideowo-Þ lozoÞ cznego, wszak S. Trembecki 
by  znanym epikurejczykiem20. Dodatkowo W. Mier uwa a  poet  za wzór do na ladowania pod wzgl dem umiej tno ci 
literackich i chcia  w nim mie  tutora. Warto doda , e i ta relacja, podobnie jak za y o  z bra mi Potockimi popsu a si  
na skutek ró nic politycznych. S. Trembecki, b d cy szambelanem Stanis awa Augusta sympatyzowa  z monarch , gdy 
tymczasem W. Mier zwi zany by  z opozycj  antykrólewsk . Rozbie no ci te da y o sobie zna  w sposób szczególny 
w roku 1785, kiedy to ujawniono afer  Dogrumowej. Autor Pow zek opowiedzia  si  wtedy po stronie w adcy, gdy tym-
czasem W. Mier sprzyja  Czartoryskim oraz Potockim. Staro cic buski, chyba nie do ko ca zdawa  sobie spraw  z oddania 
poety interesom monarszym, gdy  zwierza  si  szambelanowi ze swoich pogl dów i planowanych posuni  opozycji, co 
Trembecki wiernie powtarza  Stanis awowi Augustowi21. Nie by  to jednak Þ na  przyja ni. Paradoksalnie, cie ki ideowe 
literatów zbieg y si  ze sob  w dobie upadku Polski, kiedy to obaj sprzyjali posuni ciom Stanis awa Szcz snego Potoc-
kiego, a S. Trembecki sp dzi  nawet ostatnie lata ycia w tulczy skiej rezydencji magnata. Wiersze notowane w Aneksie 
przez E. Rabowicza pochodz  z okresu, w którym ró nice politycznie nie k ad y si  jeszcze cieniem na przyja ni poetów.

Poezje szambelana kierowane do staro cica wolne s  od tak rozbudowanych, konwencjonalnych komplementów, jak 
wiersze S. Potockiego, czego wiadectwem mo e by  utwór Odpis. Jest on odpowiedzi  dworaka na wiersz W. Miera 
Bilet do Pana Trembeckiego22, w którym staro cic buski prosi przyjaciela, aby ten przysy a  mu swoje poezje, by mia  z nich 
„wzory i rozkosze”23. Piewca Pow zek w swej ripo cie równie zr cznie komplementowa  nadawc  wiersza, obni a  kurtu-
azyjnie warto  swych rymów, a w Þ nale uraczy  W. Miera opini , któr  mo na odczytywa  jako pochwa , ale nie woln  
od z o liwego przytyku wobec staro cica , który by  niskiego wzrostu :

„Twym si  pismom lepiej zdarza, 
Podobne s  do pisarza: 
Malutkie, krótkie i mi e”24.

Wartym odnotowania uk onem w stron  upodoba  literackich Miera by a podj ta przez Trembeckiego próba na lado-
wania lapidarnego stylu poezji François – Joachima de Bernisa25. Mowa o Skoropisie do Wojciecha Miera. Jest to wierszowane 
usprawiedliwienie nieobecno ci na czekoladzie u staro cica buskiego, w którym S. Trembecki w bardzo dowcipny sposób 
t umaczy  swoj  absencj  chorob . Powiadamia  tak e przyjaciela o zaleceniach lekarskich, jakie otrzyma  od medyka 
Issory. Oto próbka: 

„Tego to, tego 
Eskulapiego
Rozkaz zagrodzi ,
Bym nie wychodzi
Z domu mojego.
Ka e bra  wanny,
U ywa  manny,
Przy tym nie yka
Ani si  tyka
Wdowy ni panny”26

20 wiadectwo epikureizmu poety odnajdujemy w Pami tnikach czasów moich J.U. Niemcewicza. Zob. J.U. Niemcewicz, Pami tniki czasów moich, 
T. 1, J. Dihm (oprac.), Warszawa 1957, s. 307-308.

21 E. Aleksandrowska, Kronika ycia i twórczo ci W.Miera z lat 1778-1831, [w:] W. Mier, dz. cyt., s. 36.
22 E. Rabowicz, dz.cyt., s. 259. Badacz przedrukowa  tu wersj  wiersza zgodn  z autografem, w przeciwie stwie do wersji, któr  drukiem og osi  Juliusz 

Wiktor Gomulicki w „Nowych ksi kach”, w swojej rubryce Podró e po Szpargalii. Zob. J.W. Gomulicki, Podró e po Szpargalii, „Nowe Ksi ki”1957, nr 11, 
s. 662.

23 Tam e, s.259.
24 Tam e, s. 260; W. Mier, dz.cyt., s. 248.
25 François–Joachim de Bernis (1717-1794), francuski duchowny, polityk i poeta. By  mistrzem krótkich, acz bardzo kunsztownych form poetyckich, 

charakteryzuj cych si  elegancj  i wyraÞ nowaniem. Pozostawi  po sobie dzie a proz  i wierszem, w tym erotyki. 
26 S. Trembecki, Skoropis do Wojciecha Miera, [w:] W. Mier, dz. cyt., s. 249.
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Wiersz w prawdzie nie wnosi nowych rysów do portretu W. Miera, a mówi du o o jego poczuciu humoru i gustach 
poetyckich oraz o sposobie, w jaki reagowali na fascynacje literackie staro cica jego przyjaciele po piórze.

Ostatnim z wierszy S. Trembeckiego adresowanym do W. Miera, którego powstanie E. Rabowicz datowa  na rok 
178327, jest utwór Odpis do Jmci Pana Miera mieszkaj cego na wsi28, znany równie  pod tytu em Do Wojciecha Miera bawi cego 
na wsi. Uczony uwa a ,  e wiersz by  elementem trzeciej wymiany p odów pióra mi dzy przyjació mi-wierszopisami (po-
ezje omawiane powy ej powsta y na fali — odpowiednio — pierwszej oraz drugiej przyjacielskiej wymiany utworów). 
Jest to bez w tpienia najobszerniejszy z wierszy kierowanych przez szambelana Poniatowskiego do staro cica buskiego, 
a jednocze nie nie jest on prostym podj ciem zabawy poetyckiej w na ladowani F.J. de Bernisa, ani konwencjonalnym 
komplementem. Jest to pochwa a natury i uroków ycia na jej onie, przy jednoczesnej dezaprobacie dla miejskiego stylu 
ycia, z jego pretensjonalnymi, nudnymi rozrywkami. 

 Dla lepszego osadzenia utworu w kontek cie, warto najpierw przywo a  wiersz W. Miera Do Pana Trembeckiego29, któ-
ry by  dla szambelana impulsem do napisania poetyckiej odpowiedzi. Staro cic opisywa  w tym utworze uroki wiejskiego 
ycia, dzieli  si  wra eniami z lektury polskiego przek adu Ogrodów Jacques’a Delille’a, dokonanego przez Franciszka Kar-

pi skiego oraz rozwa a  kwestie sensu pod ania za poetyck  s aw  i tracenia wielu lat ycia, na to, aby zaistnie  w pa-
mi ci potomnych. Dochodzi  do wniosku, e taki wybór nie sta by si  nigdy jego udzia em, gdy  woli by  szcz liwym ni  
s awnym. Wyra a  opini , e S. Trembecki nie musi zabiega  o s aw , gdy  jego niepo ledni talent, z którym nikt nie mie 
si  równa  gwarantuje mu miejsce na rodzimym Parnasie, co jemu samem nie jest pisane. S. Trembecki nie pozostawa  
przyjacielowi d u ny w pochwa ach i w wierszowanej ripo cie wyda  nast puj cy s d o mo liwo ciach literackich druha: 

„Tam atwo toczy dowcip twój p odny
Rymy w pami ci maj ce zosta ”30.

Przywo ywany wielokrotnie E. Rabowicz uwa a , e zestawienie tych utworów pozwala na ukazanie odr bnych po-
staw obu twórców. Oto jak charakteryzowa  staro cica, gdy w S. Trembeckim widzia  cz owieka, któremu nie zale a o ani 
na s awie, ani na losie jego spu cizny: „Miera zawsze po era a dza s awy literackiej, ambicja, która z czasem przekszta -
ci a si  w nieuleczaln  obsesj . Tote  nie trzeba zbyt serio bra  maski wie niaka, szukaj cego pono  w wiejskiej zaciszy 
››s odkiego bóstwa pokoju‹‹. Przeciwnie, spoza niej wyziera kompleks ni szo ci i zawi  wobec powodzenia ludzi miasta. 
Tak e wyrzeczenie si  satyry i spasowanie w walce ze z ym gustem jest tylko czcz  deklaracj . Mier nigdy ani z jednej, ani 
z drugiej nie zrezygnowa ”31.

Co wi cej, uczony w poetyckiej odpowiedzi S. Trembeckiego skierowanej do staro cica dopatrywa  si  faktycznej 
t sknoty za wiejskim zaciszem i odpoczynkiem od dworskiego rodowiska, z jego zawi ciami i animozjami. Pragnienie 
schronienia si  na onie natury mog o wynika  z kondycji maj tkowej szambelana, któremu ycie miejskie mia o pra-
wo kojarzy  si  z konieczno ci  ci g ego, poni aj cego zabiegania u króla o rodki Þ nansowe na egzystencj  w stolicy32. 
W. Mier, którego sytuacja Þ nansowa by a lepsza utyskiwa  na rodowisko miejskie z powodu swoich zawiedzionych 
ambicji. Nie zdoby  bowiem nigdy takiej s awy poetyckiej, jak  cieszyli si  Stanis aw Trembecki, Adam Naruszewicz czy 
Ignacy Krasicki. Na miar  swoich oczekiwa  W. Mier zatriumfowa  tylko raz, w marcu roku 1829, po krakowskiej prapre-
mierze Andromachy Jean-Baptiste Racine’a w jego przek adzie.

Analizuj c utwory mówi ce o W. Mierze lub do niego adresowane, nie mo na pomin  wiersza Wincentego Dunina33 
Do Alberta Miera, utrzymanego w tonie humorystycznej przygany. Poeta odmalowywa  staro cica buskiego, jako tego, 
który maj c niepo ledni talent literacki nie tworzy tyle, ile móg by, gdy jednocze nie grafomani, nie nak adaj cy adnych 
cugli na swoj  wyobra ni , ani nie maj cy poj cia o sztuce poetyckiej pisz  bez wstydu, obra aj c dobry smak. W. Dunin 

27 E. Rabowicz, dz. cyt., s. 271-275. Badacz dowodzi swojej tezy odno nie datowania utworu, odnosz c si  równie  do ustale  innych uczonych, np. 
Wiktora Juliusza Gomulickiego.

28 S. Trembecki, Odpis do Jmci Pana Miera mieszkaj cego na wsi, [w:] W. Mier, dz. cyt., s.249-250.
29 W. Mier, Do Pana Trembeckiego, [w:] E. Rabowicz, dz. cyt., s. 277-279.
30 Tam e, s. 250.
31 E. Rabowicz, dz. cyt., s. 279.
32 wiadectwem rozpaczliwego zabiegania Trembeckiego o niezale no  Þ nansow  s  liczne listy kierowane do Stanis awa Augusta Poniatowskiego, 

a zamieszczone w dwutomowym zbiorze korespondencji Trembeckiego, wydanym przez J. Kotta i R. Kalet . Zob. S. Trembecki, Listy, T. I-II, J. Kott, R. Kaleta 
(oprac.), przek ad listów francuskich M. Kruczkiewicz, Wroc aw 1954.

33 Informacje jakie posiadamy o Wincentym Duninie ograniczaj  si  jedynie do tego, e by  deputatem s dowym, co wiemy na podstawie wiersza Miera 
Do Dunina deputata s du g ównego podolskiego oraz e pisa  wiersze. Nie ma on has a osobowego w Polskim S owniku BiograÞ cznym.
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apelowa  wr cz do W. Miera, jako do tego, który jest przyjacielem Muz, jak równie , jako do tego, który zosta  obdarzony 
szczególnymi predyspozycjami poetyckimi, aby stan  w obronie zniewa anych z  poezj  mieszkanek Parnasu. Prosi , 
aby porzuci  on lenistwo i pokaza  czym jest prawdziwa sztuka uk adania rymów. Dla wzniecenia w adresacie p omienia 
s usznego gniewu na z ych wierszopisów i t umaczy, autor wiersza charakteryzowa  po krótce p ody pióra samozwa -
czych literatów. Oto przyk ad:

 
„Ten wysoko si  wznosi, porzuciwszy ziemi ,
Nie miertelno  nam tylko piewa bogów plemi
Lub zachwycony kr c w cia  niebieskich sferze,
Tylu wiatów obrotu ci ar na si  bierze, 
A gdy z bogiem si  jakim spu ci na dó  przecie,
Burzy wtenczas narody, jarzmem trony gniecie.
Drugi, równie wysoki, m drym piórem kry li
Nieznany zbiór dla gminu wybuja ych my li”34.

Przedstawiona w powy szym cytacie charakterystyka z ego gustu w poezji jest bardzo sugestywna. Namaszczenie 
W. Miera na obro c  Muz przed z ymi poezjami jest komplementem du ej miary. Nie mo na jednak nie zauwa y , e jed-
nocze nie W. Dunin imputowa  staro cicowi lenistwo, niech  do pracy poetyckiej, mimo posiadanego talentu. To jedyny 
wiersz, w który znajdujemy wiadectwo tej wady W. Miera. 

W zacytowanym utworze interesuj ce jest jeszcze to, e poeta sta  si  adresatem wiersza o takiej tre ci i utrzymanego 
w takim tonie nie jest przypadkowe. W. Dunin, co atwo wywnioskowa , pisa  krytycznie o literatach, których uwiod y 
nurty sentymentalne i preromantyczne, czyni c jednocze nie W. Miera tym, który by by w stanie da  literack  odpowied  
na kie kuj c  mod  poetyck  i obroni  warto  klasycystycznych, eleganckich rymów. St d wniosek, e staro cic równie 
krytycznie zapatrywa  si  na „czucie i wiar ” w poezji, jak sam autor wiersza. Pó niejsza niech  W. Miera do romantycz-
nych tendencji w literaturze nabra a charakteru anegdotycznego. Wspomina  o tym Juliusz Wiktor Gomulicki w 1957 r. 
w swoim cyklu Podró e po Szpargalii, przywo uj c opini  staro cica o Mickiewiczowskim Farysie z 1928 r.: „(…) zamkn  
swoj  opini  [W. Mier – przyp. K. K.] w nierównie krótszym zdaniu, które poprzedza  zazwyczaj (bo ci gle je powtarza  
[wtr cenie pochodzi od autora artyku u – przyp. K. K]) przytoczeniem paru lin  ek ze wst pu do ››Farysa‹‹ (…): ››Ha,ha,ha 
! …jakie to g upie! Ach, mon Dieu! … quel siècle, quel siècle!‹‹”35. Negatywny wyd wi k s du W. Miera o kasydzie Adama 
Mickiewicza oraz o gu cie literackim nowej epoki jest oczywisty.

Staro cic nie pozostawi  rymów W. Dunina bez komentarza. W wierszu Do Dunina deputata s du g ównego podolskiego 
komplementowa  poezje przyjaciela i zgadza  si  i  na bój w obronie dobrego smaku, ale w tej batalii widzia  nast puj cy 
podzia  ról:

„By gust zepsuty naprawi :
Prawid a chc  wzi  na siebie, 
A wzory Tobie zostawi ”36.

W toku rozwa a  nad obrazem W. Miera zachowanym w poezjach nie mo na nie wspomnie  Rozmowy Miko aja Wol-
skiego z Albertem Mierem dnia 2 lipca 1791 roku miana37, autorstwa anonimowego twórcy. Autor satyrycznego dialogu w o y  
w usta staro cica wyznanie, e wiele w swoim yciu nie napisa , a to co wysz o spod jego pióra mo na scharakteryzowa  
jako: „Madryga , dwie bajeczki i cztery paszkwile”38. Jednak konstatowa , e g osy krytyków, szerzenie si  obcej mu este-
tyki wprawiaj  go w tak  niech , e gotów by by chwyci  w odwecie za pióro. Szambelan Wolski, w przeciwie stwie do 
Dunina, nie widzia  jednak sensu takiego posuni cia, poniewa  o mo liwo ciach Miera wyra a  zdanie mniej pochlebne. 
We wspomnianym utworze interlokutor poety otwarcie twierdzi , e W. Mier mozolnie i d ugo tworzy swoje wiersze, 

34 W. Dunin, Do Alberta Miera, [w:] W. Mier, dz. cyt., s. 254.
35 J.W. Gomulicki, Podró e po Szpargalii, dz. cyt., s. 862.
36 W. Mier, Do Dunina deputata s du g ównego podolskiego, [w:] W. Mier, dz.cyt., s.117-118.
37 Anonim, Rozmowa Miko aja Wolskiego z Albertem Mierem dnia 2 lipca 1791 roku miana, [w:] W. Mier, dz. cyt., s. 253.
38 Tam e, s. 253.
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co mo na by odczytywa  jako komplement pod adresem klasycystycznego twórcy, który cyzelowa  swoje utwory. Ton 
utworu i jego wyd wi k sugerowa  jednak, e autor wiersza chcia  zamanifestowa  swoj  w tpliwo , co do faktycznego 
talentu staro cica. Jednocze nie dawa  do zrozumienia, e paszkwile autora Mojej Þ lozoÞ i nie s  odbierane przez czytel-
ników jako dowcipne, a jedynie jako pe ne jadu. Wprawdzie M. Wolski, wylewa równie  ale z powodu braku uznania 
dla p odów swojego pióra, w tym dla przek adu Wesela Figara, ale to przede wszystkim recenzja jak  wystawi  poezjom 
W. Miera jest w anonimowym utworze interesuj ca.

Podsumowuj c mo na zauwa y , e obraz W. Miera jaki wy ania si  z poezji jemu dedykowanych, czy zawieraj cych 
wzmianki o jego osobie nie jest zbyt wielobarwny. Koncentruje si  on przede wszystkim na jego talencie poetyckim, chwa-
lonym w do  konwencjonalnych komplementach. Nie obni a to jednak warto ci tych wiadectw. Bezcenne s  informacje 
o inspiracjach poetyckich W. Miera, jego zapatrywaniach na kwestie zwi zane z poetyk , a nade wszystko wiadectwa 
jego pogl dów Þ lozoÞ cznych. Pozwalaj  bowiem zrekonstruowa  obraz utalentowanego, dowcipnego poety-wolnomy-
liciela, lubuj cego si  w satyrze i klasycznych formach poetyckich oraz zdeklarowanego przeciwnika romantycznych 
wzrusze . Jednocze nie, ledz c wzmianki literatów o staro cicu buskim mo na zbudowa  cenn  map  literackich kon-
taktów, zale no ci i powi za  mi dzy twórcami Wieku wiate , odkrywa  cz ce ich wizy przyja ni lub ideowego tuto-
ratu, czy przeciwnie – dostrzec rodz ce si  mi dzy nimi animozje na tle politycznym, ideologicznym oraz estetycznym.
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