


„Noszę obraz Waszej Królewskiej 
Mości w moim sercu i moich myślach, 
ale rada bym też sprawić radość moim 
oczom i móc oglądać Waszą Królewską 
Mość wszędzie tam, gdzie będzie to dla 
mnie możliwe” – pisała Pani Geoffrin do 
Stanisława Augusta w liście z 7 grudnia 
roku 17641. Sądzić trzeba, że najpewniej 
nie posiadała jeszcze wówczas portre-
tu „Drogiego Syneczka”, jak zwykła do 
niego adresować swoje listy. Wprawdzie 
król niezwłocznie po koronacji wysłał jej 
medal ze swoim – mało udanym – profi-
lem, sprawiony na tę okazję w Londynie 
u pracującego tam medaliera Thomasa 
Pingo2, ale tego rodzaju podobizna 
z całą pewnością nie mogła jej usatys-
fakcjonować (il. 1). Toteż dowiedziaw-
szy się, że pewna dama wracająca do 
Francji z Polski, Caroline Truet, precep-

torka siostrzenicy królewskiej Urszuli 
Zamoyskiej3, która wiozła dla niej list 
od nowo wybranego króla, otrzyma-
ła w darze od niego jego pastelowy 
portret, zdecydowała udać się do niej 
z wizytą, aby go obejrzeć i sprawić sobie 
ewentualnie jego kopię, jeśli uzna podo-
biznę za udaną4.

Nie wiadomo, czy rzeczywiście tak zro-
biła. Zapewne jednak tego rodzaju kopia 
nie powstała, brak bowiem wiadomości 
o niej w korespondencji. Na pewno
też król aluzji zawartej w cytowanym 
liście nie zrozumiał, bowiem wówczas 
swego portretu „Drogiej Mamusi” – jak 
adresował listy do Pani Geoffrin – nie 
przesłał. Może to dziwić tym bardziej, iż 
Stanisław August nie wahał się ani chwi-
li, by rychło po elekcji ofiarować swój 
portret w miniaturze słynnej z urody 
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1. Thomas Pingo jr, Medal koronacyjny Stanisława Augusta, 1764 r., srebro, Zamek Królewski 
w Warszawie. Fot. Michał Zawadzki / Thomas Pingo jr, Médaille de couronnement de Stanislas Auguste, 
argent, Château royal de Varsovie. Photo Michał Zawadzki
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księżnej de la Vallière5, którą spotkał 
podczas swego pobytu w Paryżu w salo-
nie Pani Geoffrin6. Ją też zresztą poprosił 
wówczas o pomoc i wybranie „puzderka 
czy innej pamiątki, albo też odpowied-
niej bransoletki, godnej, by zaprezen-
tować w niej podobiznę króla”7. Ocena 
tego daru przez księżnę de la Vallière 
musiała być bardzo pochlebna, skoro 
król napisał potem do Pani Geoffrin: 
„Jestem bardzo poruszony i wielce usa-
tysfakcjonowany z listu, który pani de la 
Vallière napisała mi o moim portrecie”8.

Pani Geoffrin musiała tymczasem 
poczekać na ofiarowanie jej portretu 
przez Stanisława Augusta aż do swoje-
go pobytu w Warszawie, gdzie gościła 
u króla od 22 czerwca do 13 września 
1766 r. Szykując się już do powrotu 
do Francji, odmówiła wprawdzie przy-
jęcia od króla kosztownego prezentu 
na pamiątkę9 – „o ile bowiem lubiła 
dawać, o tyle nie znosiła dostawać”, 
pisał o niej Charles de Mouÿ, wydawca 
jej korespondencji z królem10 – jednak 
zabrała z Warszawy miniaturę z portre-
tem władcy; sądzić wypada, że otrzy-
maną od niego w prezencie. Kazała 
tylko jakoby, już we Francji, zdjąć z niej 
kosztowną oprawę z kamieni i ode-
słać do Warszawy11. Miniaturę pokazy-
wała w drodze powrotnej cesarzowej 
Marii Teresie podczas swego pobytu 
w Wiedniu: „Prosiła mnie ona o por-
tret Waszej Królewskiej Mości i znalazła 
go bardzo pięknym. Ja zaś zapewnia-
łam ją, że w rzeczywistości jest Wasza 
Królewska Mość o wiele bardziej urodzi-
wym” – pisała 25 września roku 176612. 
W liście zaś pisanym niecały miesiąc 
później ze Strasburga, gdzie zatrzymała 
się na postój, nie omieszkała podkre-
ślić, iż „Portret Waszej Królewskiej Mości 
wzbudził zachwyt u wszystkich”13.

Do Paryża Pani Geoffrin przybyła  
10 listopada 1766 r. Jej pierwszy list pisa-
ny do króla po powrocie, z 7 grudnia 
tego roku, przynosi informacje o twór-
cy tej pierwszej podobizny ofiarowa-
nej jej przez polskiego władcę: „Portret 
Waszej Królewskiej Mości po okrążeniu 

całego Paryża, gdzie wywołał u wszyst-
kich zachwyt, zawędrował do Wersalu, 
by budzić tam takie same uczucia (…). 
Poproszono mnie o portret Waszej 
Królewskiej Mości, więc go dałam. Król 
[Ludwik XV – A.Ch.M.] pokazywał go 
wszystkim swoim dworzanom, żeby 
dowiedzieć się, czy ci, co widzieli Waszą 
Królewską Mość we Francji, rozpozna-
ją go. Wszyscy jednym głosem orze-
kli, że portret jest wielce podobny i że 
Wasza Królewska Mość jest bardzo pięk-
nym królem. To prawda – portret jest 
pełen wdzięku i trzeba też powiedzieć 
na chwałę Grandisowi, że moi artyści 
z poniedziałkowego Salonu orzekli, że 
jest bardzo dobrze namalowany”14.

Król, bardzo rad z tej pochwały, nie 
powstrzymał się, aby nie powiedzieć 
o niej swemu malarzowi. Napisał o tym
Pani Geoffrin 7 stycznia 1767 r. w błyskot-
liwej grze słów, której źródłem był nie-
wielki wzrost artysty15: „Grandis [dosł. 
ktoś, kto rośnie] urósł jeszcze bardziej 
na swym krześle od czasu, kiedy powie-
działem mu o uznaniu [artystów] z Pani 
poniedziałkowego [Salonu]”16. Malarz 
ten, Jan Hieronim Grandis, pozostawał 
na służbie Stanisława Poniatowskiego 
przynajmniej od stycznia roku 176117. 
Jego twórczość jest stosunkowo słabo 
znana. Wiadomo, że był przede wszyst-
kim cenionym miniaturzystą18, co zresz-
tą potwierdzają inwentarze królewskiej 
kolekcji miniatur, gdzie odnotowano 
sześć jego prac19. Niezależnie od tego 
także rachunki królewskie świadczą, że 
malował liczne miniatury z podobizną 
władcy, zdobiące tabakiery i pierścienie 
przeznaczane na prezenty20.

Nic w istocie nie wiadomo o wyglą-
dzie tej pierwszej podobizny Stanisława 
Augusta, którą ofiarował on Pani 
Geoffrin21. Skoro jednak na drugiej 
miniaturze namalowanej dla niej przez 
Grandisa wyobrażenie króla en face nie 
wzbudziło jej uznania, sądzić wypada, 
że w tej pierwszej, szeroko podziwianej 
w Paryżu i Wersalu, władca prezento-
wał się w ujęciu en trois quarts, zgod-
nie zresztą z kanonem ikonograficznym  
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     praktykowanym w pierwszych latach 
jego panowania22. Czy odnotowaną przez 
Panią Geoffrin opinię dworzan Ludwika 
XV, iż przedstawiony w miniaturze 
Stanisław August „jest bardzo pięknym 
królem”, można uznać za wskazówkę, że 
wizerunek opatrzony był w regalia – trud-
no rozstrzygnąć.

Portrecik namalowany dla Pani 
Geoffrin przez Grandisa i podarowa-
ny przez nią „do Wersalu” nie jest dziś 
znany. Najpewniej nie zachował się do 
naszych czasów. Sądzić jednak wypa-
da, że przedstawienie to mieściło się 
w nurcie wczesnej ikonografii królew-
skiej Stanisława Augusta, którą Dorota 
Juszczak wywodzi z pastelowego por-
tretu władcy sporządzonego ad vivum 
już po jego elekcji, zaś przed korona-
cją, przez Louisa Marteau jesienią roku 
176423. Jeden z jego autorskich warian-
tów zachował się w zbiorach prywatnych 
we Włoszech. Ten piękny pastel i bardzo 
udany portret, swobodnie i sugestyw-
nie oddający charakterystyczne cechy 
młodzieńczej jeszcze urody króla, był 
chętnie powtarzany, toteż ustalił na kilka 
lat kanon określający sposób przedsta-
wiania twarzy młodego monarchy, do 
którego mógł się odwołać Grandis.

Pewne wyobrażenie o podobiźnie jego 
autorstwa może chyba dawać nieznana 
w Polsce miniatura zachowana w zbio-
rach książęcych Hessische Hausstift-
ung w muzeum Zamku Fasanerie 
w Eichenzell (il. 2)24. Wprawdzie król 
w tym przedstawieniu zwrócony jest 
w lewo, odwrotnie niż w pierwowzorze 
Marteau, toteż jego płaszcz spięty jest na 
lewym ramieniu, zaś wstęga Orderu Orła 
Białego przewieszona z prawego, ale nie 
wydaje się, by miniatura miała powstać 
tylko z graficznego powtórzenia pastelu, 
w rodzaju ryciny Antoine’a de Marcenaya 
de Ghuy sporządzonej na podstawie 
miniatury Fryderyki Bacciarelli, też 
wywodzonej z prototypu Marteau25. 
Miniatura z kolekcji heskiej reprezentuje 
zbyt wysoki poziom artystyczny oraz 
wnikliwość i żywotność charakterysty-
ki oblicza, aby uznać, iż jest wtórnym 

powtórzeniem graficznego pierwowzo-
ru. Nie była malowana ad vivum, ale 
wydaje się, że jej twórca miał okazję 
skonfrontować wypracowany schemat 
kompozycyjny i kanon rysów twarzy 
z rzeczywistym wyglądem władcy. Ten 
bardzo wdzięczny portrecik przedsta-
wia Stanisława Augusta w zbroi i pod-
bitym gronostajami płaszczu królew-
skim haftowanym w orły, z gwiazdą 
orderową na plecach oraz nieprawidło-
wo przewieszoną wstęgą Orderu Orła 
Białego widoczną na kirysie, z koroną 
dyskretnie umieszczoną w tle. Szczupła 
twarz o zaostrzonym nosie, wydatnych 
brwiach i wąskich ustach uderza pogod-
nym wyrazem. Tak niewątpliwie mógł 
wyglądać Stanisław August w podobiź-
nie Grandisa, aby podobać się Pani 

2. Autor nieokreślony, Miniatura z portretem
Stanisława Augusta, ok. 1765 r., akwarela, gwasz 
na kości słoniowej, Hessische Hausstiftung, 
Museum Schloss Fasanerie, Eichenzell, Niemcy. 
Fot. Bernd Pappe / Auteur inconnu, Miniature 
avec le portrait de Stanislas Auguste, vers 
1765, aquarelle, gouache sur ivoire, Hessische 
Hausstiftung, Musée du château de la Fasanerie, 
Eichenzell, Allemagne. Photo Bernd Pappe
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Geoffrin i paryskiemu towarzystwu 
bywającemu w jej salonie.

Skoro Pani Geoffrin została zobligo-
wana, aby ten pierwszy portret poda-
rowany jej przez króla ofiarować do 
Wersalu, Grandis, którego z pewnością 
musiała poznać podczas swego pobytu 
w Warszawie, przesłał jej drugą podo-
biznę władcy, zapewne na jej własną 
prośbę. Tym razem przedstawił króla en 
face, najpewniej w zbroi. Pani Geoffrin 
nie umiała powstrzymać się od wyraże-
nia królowi swego zawodu: „Ten [drugi 
portret], który mi przesłał [Grandis] po 
moim wyjeździe i który jest en face, 
mniej jest podobny i przyjemny, ale 
skoro przedstawia Waszą Królewską 
Mość, jest mi także drogi”26. Ujęcie 
władcy najwidoczniej nie przypadło 
Pani Geoffrin do gustu, skoro pozwo-
liła sobie także w dalszej części listu 
jasno wyrazić swoje oczekiwania: „Jeśli 
pewnego dnia Wasza Królewska Mość 
zechce mi wysłać swój portret en grand, 
upraszam, aby zechciał być w nim ubra-
ny w strój mundurowy, ten, który Wasza 
Królewska Mość nosił w dni galowe, 
a w którym prezentuje się tak dobrze. 
Napierśnik i naramienniki są okrop-
ne przez tę sztywność, którą krępują 
talię”27. Określenie en grand nie musiało 
tu oznaczać jakiegoś szczególnie okaza-
łego formatu czy też monumentalnego 
ujęcia28, raczej wskazywało na standar-
dowy portret, w odróżnieniu od minia-
tury. Zdaje się to zresztą potwierdzać 
przyrzeczenie dane przez króla, który 
w liście z 7 stycznia 1767 r. zapewniał 
Panią Geoffrin: „Będzie Pani miała ode 
mnie portret olejny w mundurze, który 
się tak Pani podobał”29. Obiecując por-
tret olejny, król przyrzekał tylko, że nie 
będzie to podobizna w miniaturze, 
malowanej zwykle w XVIII w. w techni-
ce gwaszu lub akwareli.

Pani Geoffrin musiała jednakże pocze-
kać jeszcze ponad rok, zanim król ziścił 
swoją obietnicę. Sądząc z jego korespon-
dencji z Karolem Schmidtem, zapomniał 
o swym przyrzeczeniu i to jego sekre-
tarz, wysłany wiosną 1768 r. do Paryża, 

podjął inicjatywę zabrania w tę podróż 
portretu władcy: „Pan Bacciarelli winien 
jest mi wdzięczność za pomysł, aby 
poprosić o portret Waszej Królewskiej 
Mości” – pisał Schmidt już z Paryża, 
w liście z 12 maja 1768 r.30. Łączyły go 
z Panią Geoffrin dobre stosunki jeszcze 
z czasów jej pobytu w Warszawie, gdzie 
był jedną z tych osobistości, które ota-
czały ją wielką estymą, jako damę opro-
mienioną sławą swego paryskiego salo-
nu. Nie było to wcale regułą – jeszcze 
w styczniu 1767 r. przybyły nieco wcześ-
niej do Warszawy bibliotekarz królew-
ski, Marc Reverdil, odnotował w swych 
Pamiętnikach kilka zabawnych aneg-
dot świadczących o tym, że pobyt Pani 
Geoffrin na królewskim dworze jej „dro-
giego Syneczka” nie u wszystkich budził 
entuzjazm31. Wydaje się, że zwłaszcza 
niektóre damy z wielkich rodzin z ary-
stokratyczną dumą i wyższością odno-
siły się do tej wpływowej mieszczki, 
słynącej w Europie ze swego salonu. 
Tymczasem Karol Schmidt i jego żona 
musieli pozostawać z Panią Geoffrin 
w bardzo dobrych stosunkach, skoro 
latem 1766 r. wysłany do Prus Schmidt 
słał do króla i Jacka Ogrodzkiego listy, 
ciągle przepytując o postępy robót na 
Zamku i w Ujazdowie, nie zaniedbując 
też wszakże żadnej okazji, aby zapy-
tać o wiadomości „od uroczej Pani de 
Geoffrin” i przekazać jej wyrazy swojej 
najlepszej pamięci32.

Karol Schmidt, starosta brodnicki, 
jeden z najbliższych współpracowników 
Stanisława Augusta w pierwszych latach 
jego panowania, został mianowany, 
pewnie jeszcze w 1765 r., jego „sekreta-
rzem osobistym i intendentem domu”33, 
toteż zajmował się również zamówienia-
mi artystycznymi władcy. Wiosną 1768 r. 
został wysłany do Francji, oficjalnie – dla 
poprawienia swego zdrowia. Tak przy-
najmniej sądziła Pani Geoffrin: „Biedny 
Schmidt pisał mi właśnie, że Wasza 
Królewska Mość pozwolił mu udać się 
do wód i zacząć tę podróż od Paryża. Jest 
pełen wdzięczności. Ja zaś widzę w tym 
dobroć i troskliwość Waszej Królewskiej 
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Mości. To z pewnością jeden z najwier-
niejszych poddanych”34. Niezależnie 
od względów zdrowotnych instrukcje 
udzielone mu przez króla świadczą, że 
wyjazd ten miał na celu przede wszyst-
kim „załatwienie i zamknięcie w naszym 
imieniu wszystkiego, co dotyczy zapła-
ty w Paryżu artystom i rzemieślnikom 
zatrudnianym dla nas przez pana Louisa, 
naszego architekta, i przesłanie ich prac 
tutaj [do Warszawy]”35. Chodziło więc 
o uregulowanie królewskich długów we
Francji: „Schmidt zapłaci lub zapewni 
zapłatę za wszystko, co jestem winien 
w Paryżu” – pisał król do Pani Geoffrin 
9 kwietnia roku 176836. Jednocześnie 
podróż ta miała ukryty cel polityczny: 
chodziło o przeciwdziałanie podejmo-
wanym przez konfederatów barskich 
staraniom o wsparcie przez Francję ich 
działań przeciwko królowi w Polsce37.

Karol Schmidt przybył do Paryża  
11 maja 1768 r., wioząc dla Pani Geoffrin 
portret Stanisława Augusta. Nie dała kró-
lowi długo czekać na list wyrażający 
entuzjazm, jaki w niej wzbudził zarów-
no widok Schmidta, jak i podarowana 
podobizna. Już 13 maja pisała: „Wasza 
Królewska Mość nie może sobie nawet 
wyobrazić, jaką radość sprawił mi on 
[Schmidt] swoim widokiem i rozmową 
o Waszej Królewskiej Mości. Zapewnił
mnie, że Wasza Królewska Mość ma się 
doskonale. Moim pierwszym bowiem 
pytaniem był stan zdrowia Waszej 
Królewskiej Mości, który potwierdził 
mi przepiękny portret ofiarowany od 
Waszej Królewskiej Mości. Jest dopraw-
dy pełen uroku i nie zostawia nic do 
życzenia. Wiem przecież dobrze, że 
niepokój i nieprzespane noce zostawia-
ją ślady na twarzy Waszej Królewskiej 
Mości. Jestem zatem pewna, że w dni, 
w które Wasza Królewska Mość pozo-
wał swemu malarzowi, był spokojnego 
ducha i wypoczęty. Nie sądzę, że byłoby 
możliwym namalować portret Waszej 
Królewskiej Mości bardziej podobny 
i piękniejszy. Marianna i Nanteuil38 pła-
kali na jego widok z radości. Ja zaś Panie 
nie potrafię nawet wyrazić mojej radości 

i wdzięczności. To najpiękniejszy pre-
zent, jaki Wasza Królewska Mość mógł 
mi sprawić, najdroższy mi i najbardziej 
przyjemny. Oto teraz pozostanę w obec-
ności Waszej Królewskiej Mości aż do 
końca mego życia”39.

Król odpisał Pani Geoffrin 1 czerw-
ca tego roku: „Mimo największych sta-
rań, aby nikomu nie pokazywać Pani 
listów, tak jak sobie tego Pani życzyła, nie 
mogłem powstrzymać się, aby pozbawić 
Bacciarellego radości z odczytania na 
własne oczy tego, co napisała Pani o por-
trecie przywiezionym ode mnie przez 
Schmidta. Nigdy jeszcze nie widziałem 
artysty bardziej uszczęśliwionego, bar-
dziej uniesionego, bardziej napełnione-
go radością, wdzięcznością i skromnoś-
cią. Niemal całkiem wychodził z siebie. 
Jego myśli krążą ciągle wokół Pani. Oto 
teraz pozostanę w Pana obecności do 
końca mego życia. Jakże wiele znaczy to 
dla malarza, jak wiele dla tego, kto przed-
stawiony został w portrecie”40.

Pani Geoffrin, która miała okazję spot-
kać Bacciarellego w Wiedniu, nie pognie-
wała się na króla za to, że wbrew zakazo-
wi pokazywania komukolwiek jej kore-
spondencji, dał do przeczytania jej list 
artyście: „Kiedy Wasza Królewska Mość 
będzie mógł kogoś uszczęśliwić, poka-
zując moje listy, będę uważała, że dobrze 
zrobił, dając je do czytania. Ten opis 
radości, którą sprawił Wasza Królewska 
Mość Bacciarellemu, pokazując mu na 
własne oczy pochwały, którymi obsy-
pałam nie tylko Waszą Królewską Mość, 
ale także talent malarza, sprawił mi tyle 
samo przyjemności, ile on sam mógł 
odczuć”41.

Namalowany przez Marcella Bac-
ciarellego portret Stanisława Augusta, 
który podarował on Pani Geoffrin 
wiosną 1768 r. ku jej tak wielkiej rado-
ści, zachował się szczęśliwie w zbio-
rach rodzinnych jej spadkobierców we 
Francji. Wiosną i wczesnym latem 2011 r. 
był prezentowany na wystawie Madame 
Geoffrin: une femme d’affaires et d’esprit, 
zorganizowanej w muzeum Maison  
de Châteaubriand w Châtenay-Malabry 
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pod Paryżem (il. 3)42. Obraz jest niesyg-
nowany i był pokazywany publicznie 
już wcześniej – na wystawie Les grands 
salons littéraires, zorganizowanej w 1927 r. 
w Musée Carnavalet w Paryżu, gdzie 
bez żadnych podstaw i naukowego uza-
sadnienia przypisany został rosyjskiemu 
malarzowi Dimitriemu Levitzkiemu43. Na 
owalnym portrecie, utrzymanym w nie-
wielkiej skali (75 x 59 cm) i kameral-
nej formule ikonograficznej, król przed-
stawiony został przez Bacciarellego na 
ciemnym, neutralnym tle, do pasa, z tor-
sem lekko zwróconym w lewo i głową 
niemal en face, delikatnie tylko skiero-
waną w prawo. Stanisław August uczynił 
zadość prośbie Pani Geoffrin i zgodnie 
z jej życzeniem, aby w portrecie en grand 
dać się dla niej przedstawić w mundurze 
noszonym w dni galowe, w którym jest 
mu tak do twarzy, zaprezentowany został 
przez Bacciarellego w uniformie szefa 
Korpusu Kadetów: granatowym, z czer-
wonymi wyłogami i kołnierzem, bardzo 
charakterystycznym ze względu na jeden 
tylko złoty epolet z frędzlami noszony na 
lewym ramieniu44. Jego kołnierz i wyłogi 
zdobi delikatny haft złotem w motywy 
roślinne mocno stylizowanego lauru, zaś 
obie poły – obfite chwosty.

Marcello Bacciarelli, którego autor-
stwo obrazu nie może budzić najmniej-
szych wątpliwości zarówno ze względu 
na jednoznaczną wymowę przekazu 
źródłowego – listów Stanisława Augusta 
i Pani Geoffrin – jak też na wysoką 
klasę artystyczną dzieła, zaprezentował 
władcę w formule bardzo kameralnej, 
którą kilka lat później powtórzył w serii 
portretów rodziny królewskiej przezna-
czonej do Sypialni Pałacu na Wodzie 
w Łazienkach45. Uderza w tym portrecie 
świetna charakterystyka twarzy władcy, 
pełnej powściągliwego dostojeństwa, 
dalekiego od ostentacyjnej wyniosłości, 
z dyskretnym uśmiechem błąkającym 
się na ustach i życzliwym wyrazem 
oczu ze skupieniem wpatrujących się 
w widza. W swym ujęciu i wyrazie obli-
cze Stanisława Augusta jest bardzo bli-
skie jego przedstawieniu w najbardziej 

lubianym przez króla portrecie, pre-
zentującym go w stroju koronacyjnym. 
Niewielkie różnice stanowią tylko inny 
sposób upięcia włosów oraz modelunek 
światłem, bardziej zdecydowanie wydo-
bywający rysy twarzy władcy w portre-
cie ofiarowanym Pani Geoffrin. Z całą 
pewnością przedstawienie to (a dato-
wać je trzeba na koniec 1767 lub sam 
początek 1768 r.) było jedną z tych prac, 
ważnych w dorobku Bacciarellego, które 
posłużyły mu w wypracowaniu takiej 
formuły prezentacji twarzy króla i ujęcia 
jego oblicza, że znalazło to zastosowanie 
w portrecie koronacyjnym46.

W podobiźnie króla przesłanej Pani 
Geoffrin zwraca uwagę i budzić musi 
zdziwienie brak u portretowanego wstę-
gi lub gwiazdy Orderu Orła Białego, któ-
rego Stanisław August – jak każdy król 
w Polsce, począwszy od Augusta II – był 
od czasu koronacji wielkim mistrzem. 
Jest to niewątpliwie odstępstwo od 
rygorów określających kanony ikono-
grafii królewskiej. Na jednym z najwcześ-
niejszych wizerunków prezentujących 
Stanisława Augusta jako króla – rycinie 
Mathäusa Deischa sporządzonej według 
pierwowzoru wywodzącego się z paste-
lu Louisa Marteau, sprzedawanej już 
28 września 1764 r. – władca występuje 
w zbroi i podbitym gronostajami płasz-
czu opatrzonym gwiazdą orderową Orła 
Białego47. Trzeba podkreślić, że niemal na 
wszystkich portretach Stanisław August 
występował z oznakami tego orderu: 
wstęgą, gwiazdą, stosunkowo najrzadziej 
– z krzyżem. Nawet w tych przedstawie-
niach, które prezentowały go całkowi-
cie prywatnie – jak portret Giovanniego 
Battisty Lampiego, w którym władca 
występuje w podbitym futrem szlaf-
roku48 – czy poza protokołem – jak 
portret z karnawałową maską49 – poja-
wiają się mniej lub bardziej widoczne 
oznaki orderowe. Wyjątkiem są tylko 
dwa, bardzo znane i późne już portrety 
króla: alegoryczny – „z klepsydrą”, pędz-
la Bacciarellego, oraz w kostiumie histo-
rycznym – w roli Henryka IV, namalowa-
ny w Petersburgu przez Elisabeth Vigée- 
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-Lebrun. Rachunki królewskich krawców 
potwierdzają zresztą, że na wszystkich 
noszonych przez władcę mundurach 
wojskowych, jak też na innych jego suk-
niach, król miał wyhaftowaną gwiazdę 
orderową Orła Białego50.

Mundur szefa Korpusu Kadetów, 
w którym król występuje na portre-
cie ofiarowanym Pani Geoffrin, został 
uszyty z pewnością po założeniu Szkoły 
Rycerskiej, a więc między jesienią 1765 r. 
a przyjazdem Pani Geoffrin do Warszawy 

3. Marcello Bacciarelli, Portret Stanisława Augusta, olej, płótno, własność prywatna we Francji.
Fot. Stéphane Dumas / Marcello Bacciarelli, Portrait de Stanislas Auguste, huile sur toile, collection parti-
culière. Photo Stéphane Dumas
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w czerwcu 1766 r. Nie jest znany rachu-
nek krawca za jego uszycie, natomiast 
w jednym z najwcześniejszych inwen-
tarzy garderoby króla (który wpraw-
dzie nie jest datowany dokładnie, ale 
można przypuszczać, że spisany został 
tuż po 1765 r.) odnotowano w trzeciej 
szafie „Mundur z sukna granatowego 
haftowany złotem z chwostami (wiel-
ki mundur kadetów)”51; niestety – bez 
żadnych szczegółów, także o znakach 
orderowych.

Portret królewski zawieziony Pani 
Geoffrin do Francji przez Karola 
Schmidta miał bez wątpienia charakter 
bardzo prywatny. Nie wydaje się jed-
nak, aby Bacciarelli przedstawił władcę 
bez oznak orderowych na jego własne 
życzenie. Bardziej prawdopodobne jest, 
że na „wielkim” mundurze kadeckim 
króla nie było po prostu wyhaftowa-
nej gwiazdy orderowej, przynajmniej 
w pierwszych latach po utworzeniu 
Szkoły Rycerskiej. Nie sposób tej kwe-
stii rozstrzygnąć. Wypada natomiast raz 
jeszcze podkreślić, że ofiarowany Pani 
Geoffrin portret jest w tym względzie 
przedstawieniem unikatowym w całej 
ikonografii Stanisława Augusta.

Portret ten, na którego kształt pewien 
wpływ wywarły oczekiwania Pani 
Geoffrin, nie odegrał żadnej poważniej-
szej roli w formowaniu oficjalnej iko-
nografii króla. Był najpewniej ważnym 
ogniwem w procesie tworzenia takiego 
ujęcia królewskiego oblicza, które zna-
lazło zastosowanie w portrecie korona-
cyjnym. Ale w tej wersji, w której dostał 
się w ręce Pani Geoffrin, był w Polsce 
i Europie właściwie nieznany: ani 
z replik i kopii, ani z edycji graficznych52. 
Potwierdza to zresztą jego absolutnie 
prywatny charakter, choć we Francji, 
gdzie spotkał się z entuzjastycznymi oce-
nami, głównie w kręgu towarzyskim Pani 
Geoffrin, był kopiowany przynajmniej 
dwukrotnie. Najpierw dla księżnej de 
la Vallière, która w liście z 14 września 

1768 r. pisała do króla: „Mam nadzieję, 
że zdrowie dopisuje Waszej Królewskiej 
Mości. Tak przynajmniej sądzić należy 
z portretu, który Wasza Królewska Mość 
przesłał Pani Geoffrin. Jest piękny, zaś 
Wasza Królewska Mość wygląda w nim 
tak świeżo, jak wówczas, gdy przebywał 
w Paryżu, a doświadczenia przeżytych 
lat nie miały jeszcze żadnego wpływu na 
świetną urodę Waszej Królewskiej Mości. 
Poprosiłam Panią Geoffrin, aby kazała 
dla mnie sporządzić jego kopię. Dała 
ona ją zrobić tak doskonale i tak podob-
ną, że można się pomylić. Pani Geoffrin 
dała też zrobić [do tego obrazu] bardzo 
piękną ramę, a jako że jest osobą bardzo 
szlachetną, podarowała mi to wszystko 
w prezencie”53.

Nie wiemy, komu Pani Geoffrin powie-
rzyła sporządzenie tej kopii54. Wiadomo 
natomiast, że dwa lata później powstała 
jeszcze jedna: „Wybudowano w Wersalu 
pałac na siedzibę [urzędu] spraw zagra-
nicznych, gdzie jest galeria wszystkich 
panujących [teraz] monarchów. Kilka 
dni temu przyjechano do mnie, aby 
poprosić o portret Waszej Królewskiej 
Mości, a ja nie umiałam go odmó-
wić. Byłam jednakże  trochę rozdarta 
z powodu tego oddalenia. Całe szczęś-
cie nie trwało ono długo. Widziałam 
już, że portret ku mojej radości wrócił. 
Doskonale oddaje podobieństwo i jest 
piękny” – pisała Pani Geoffrin do króla 
17 grudnia roku 177055.

„Pozostanę teraz w obecności Waszej 
Królewskiej Mości do końca mego 
życia” – rzeczywiście, portret „Drogiego 
Syneczka” zachowała Pani Geoffrin do 
swej śmierci, skoro przeszedł potem 
w posiadanie jej spadkobierców, u któ-
rych do dziś jest przechowywany. Ten 
bardzo piękny portret króla Stanisława 
Augusta, a w Polsce zupełnie niezna-
ny, jest niewątpliwie ważnym dopełnie-
niem ikonografii władcy, istotnym także 
w dorobku artystycznym jego malarza 
– Marcella Bacciarellego.
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Anita Chiron-Mrozowska
 LES PORTRAITS DU ROI STANISLAS AUGUSTE 
POUR MADAME GEOFFRIN

RÉSUMÉ

Madame Geoffrin, qui avait accueilli  
à Paris à l’automne 1753 le jeune Stanislas 
Poniatowski lors de son « grand tour », ne 
semble pas avoir été en possession d’un 
portrait de son protégé lorsque celui-ci 
monta sur le trône de Pologne en 1764. 
En effet, ayant appris qu’une ancienne 
gouvernante française de retour de Po-
logne ramenait avec elle un portrait en 
pastel du roi nouvellement élu, elle dé-
cida d’aller le voir et d’en faire faire une 
copie si elle trouvait l’œuvre à son goût.

Certes, le roi lui avait fait parvenir dès 
le 28 novembre 1764 la médaille frappée 
à l’occasion de son couronnement (ill.1), 
mais il fallut que Madame Geoffrin at-
tende son séjour à Varsovie (22 juin – 13 
septembre 1766) pour recevoir un pre-
mier portrait du roi. Ce premier portrait, 
une miniature de Jan Hieronim Grandis, 
représentait le roi en buste tourné, vrai-
semblablement en armure recouverte 
du manteau royal, certainement en 
conformité avec le premier schéma ico-
nographique qu’il utilisa. Une miniature 
conservée au château de la Fasanerie 
à Eichenzell laisse présager de ce que 
put être ce premier portrait de Stanislas 
Auguste pour Madame Geoffrin (ill. 2). 
Cette effigie, qui avait suscité l’admira-
tion lors du voyage de retour de Madame 
Geoffrin, provoqua le même effet à Paris, 

du reste Madame Geoffrin dut s’en sépa-
rer et la donner à la cour de Versailles. 
Grandis renvoya, certainement à la de-
mande de la vieille dame, une seconde 
miniature où cette fois-ci le roi était re-
présenté en armure de face. Madame 
Geoffrin ne trouva pas ce portrait à son 
goût et exprima le désir de recevoir un 
portrait du roi « en grand », c’est à dire 
un tableau et non plus une miniature, 
sur lequel Stanislas Auguste serait repré-
senté dans l’uniforme qu’il mettait les 
jours de gala et qu’elle lui avait vu porter 
à Varsovie lors de son séjour. Ce souhait 
de Madame Geoffrin fut exaucé un peu 
plus d’un an plus tard par l’intermédiaire 
de Karol Schmidt, un proche de Stanislas 
Auguste qui s’occupait notamment de 
ses affaires artistiques. Schmidt fut, en 
effet, envoyé à Paris (mai – septembre 
1768) pour régler, entre autres, les dettes 
que le roi avait en France auprès des 
artistes et artisans qui avaient travaillé 
pour lui. Schmidt emporta donc à cette 
occasion un portait du roi peint par 
Marcello Bacciarelli. La toile provoqua 
l’enthousiasme de Madame Geoffrin et 
de ses proches. Ce portrait (75 x 59 cm) 
conservé dans une collection particu-
lière a été présenté en France en 2011 
lors de l’exposition Madame Geoffrin, 
une femme d’affaires et d’esprit qui s’est 
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tenue à la Maison de Châteaubriand, 
Châtenay-Malabrie (ill. 3). Le roi obéit à la 
vieille dame en lui envoyant un tableau 
à l’huile le représentant dans le grand 
uniforme du corps des cadets, créé  
à l’automne 1765. Marcello Bacciarelli 
représenta Stanislas Auguste sur fond 
neutre et sombre de trois-quarts face 
dans une attitude intimiste qu’il réuti-
lisera dix ans plus tard lors de la série 
des portraits de la famille du roi pour 
le palais de Łazienki. Cette iconogra-
phie ne rencontra presque aucun écho 
en Pologne. En revanche, en France on 
sait que Madame Geoffrin fit réaliser en 

1768 une copie de ce portrait pour Julie 
de Crussol duchesse de la Vallière, qui 
avait rencontré le jeune Stanislas dans le 
salon de Madame Geoffrin et qu’une se-
conde copie fut également exécutée en 
1770 pour la galerie de portraits qui se 
trouvait dans le nouvel hôtel des affaires 
étrangères construit à Versailles. 

« Me voilà en votre présence pour 
le reste de ma vie » avait écrit Madame 
Geoffrin à Stanislas Auguste et ce fut 
vrai, Madame Geoffrin ne se sépara plus 
du portrait de « son cher fils » jusqu’à sa 
mort en 1777.


