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wne : Rej tego nie mógł napisać, ależ niepodobna dojść autora. 
Jeżeli prof. Dobrzycki w „Studjach nad Kochanowskim “ autora 
parafrazy modlitwy Pańskiej („Prosim Cię k tóry  mieszkasz i t. d.) 
szuka w ciasnem kółku (Kochanowski, Rej, Trzycieski i t. d.) 
i zgadza się ostatecznie na Trzycieskiego, to uważam samo 
założenie za mylne, bo poetów było moc — byle katechizm 
czy kancjonał wydają i w akrostychach nieznanych nam  skąd 
inąd „poetów“, np. Tomasz Sokołowski, Tomasz Chodoski i i. 
w katechizmie nieświeskim  1563 r. Albo autorstw o „Proteusza“ 
z r. 1564 — jedno jest pewne : nie mógł go, choćby ze wzglę
dów dogmatycznych, napisać Statorius, ależ na tem i koniec. 
Wobec braku pewnych wskazówek odgadywania daremne, 
sprawdzian językowy, walory estetyczne zbijają tylko z tropu. 
Nierównie większą wartość mają wszelkie cechy zewnętrzne, 
np. w zbiorku zamoyskim istotne wiersze Sępowe: to mi w y
starczyło, abym cały zbiorek Sępowi przypisał, skoroż inne 
jeszcze cechy tem u się nie przeciwiły, np. wiersz ruski w poezji 
zimnowodzkiego panicza; żeby tych wierszy odmówić Sępowi, 
na to potrzebaby całkiem innych, ważniejszych argumentów, 
niż wszystkie dotąd przytaczane. Styl i m aniera Sępowe od
mieniały się z m aterją — nic w tem nadzwyczajnego, ale 
i w erotyku i w wierszach ascetycznych objawiał się poeta, 
nie wierszokleta tylko. Słusznie więc spodziewali się po nim 
spółcześni znakomitego postępu: czy tylko śmierć przedwcze
sna go uniemożliwiła, inne pytanie. A. Brückner.

Czy Jan Gawiński był szlachcicem ?

Mimo najobfitszego w m aterjały do biografji tego poety 
studjum L. M. Dziamy *), jest nadal autor Sielanek, Dworzanek 
i jedyny obok Jana Kochanowskiego przed J. E. Minasowiczem 
tłumacz Anakreonta, postacią zagadkową a przedstaw iającą 
interesujący typ poety-urzędnika, mieszczanina i szlachcica 
napoły, zarówno w życiu jak w poetyckiej twórczości. Kwe- 
stja szlachectwa Jana Gawińskiego przedstaw iała się dotych
czas niejasno i nastręczała niejednokrotnie trudności w rozu
mieniu jego utw orów 2), rozstrzygnięcie jej zatem w świetle 
nieznanego dotąd autografu poety nie będzie, wydaje mi się, 
bez pożytku. Dokument ten  został mi łaskawie użyczony przez 
znanego artystę malarza, pana Antoniego G aw ińskiego3); po
chodzi z roku 1667 i dotyczy spraw  związanych z urzędowa
niem Jana Gawińskiego w czasie przygotowawczych prac Ko-

1) L. M. Dziama: Jan Gawiński Kraków 1905.
2) Np. interpretacja wiersza „Do Hanny“ przez Dziamę.
3) Jaką drogą dostał się do rąk ojca p. Antoniego Gawińskiego, nie

wiadomo.
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misji Lwowskiej do wojny z Turcją. Jego treść faktyczna po
zostaje w ścisłym związkn z kwitem, datowanym 16 września' 
1667, ogłoszonym przez T. W ierzbowskiego x) i wykorzystanym  
w pracy L. M. Dziamy. Przytaczam  dokument in extenso, za
chowując pisownię oryginału.

„Sławetnym P. P. Burmistrzowi, Raycom у wszystkiemu 
Pospólstwu Miast Jego Kroi. Mci, Duchownych у Ziemskich, 
a mianowicie Wieliczki, Bochniey, Olkusza, Tarnowa, Sącza no
wego, Sącza starego, Biecza, Rzeszowa, Przeworska, Kańczugi 
do wiadomości podaie niżey podpisany.

Włożona iest na mnie Functia, abym Podatek titulo Do- 
natyw y nazwany, na teraznieyszym  Seymie W arszawskim gwoli 
potrzebom Rzpltei uchwalony według Taxy w Uniwersałach eo 
nomine wydanych iako naiprędzei z Miast wyzei specificowa- 
nych wybrał у do Skarbu Rzpltey Koronnego oddałł. A przeto 
stosuiąc się ad mentem... (wyraz nieczytelny) z Copią Uniwer
sału za rzecz słuszną wydać rozumiałem, abyście Waszec zaw
czasu powziąwszy wiadomość ten Podatek sine mora na czas 
w Uniwersale przeznaczony złożyli, у za zaiazdem moim przez 
ręce moie effective do Skarbu Koronnego oddali. Ktorego Uni
wersału takow a słowo w słowo iest essentia : (Tu przytoczony 
uniw ersał Jana Kazimierza na Krasnem Krasińskiego, pod
skarbiego Wielkiego koronnego, wydany w W arszawie 30 maja 
1667 r., podpisany przez Krasińskiego i przez Hiacynta Bian-
chi’ego, podczaszego w arszaw skiego)  którego Uniwersału
Copię przepisawszy у do skutku przywiodszy Posłańca tego 
teiże godziny żebyście W sce odprawili у attestacią onemu 
bytności iego у odprawy prętkiey dawali żądam. Na co się 
ręką własną podpisuje у pieczęć przyciskam. Datt w Kra
kowie die 7 Iunii Anno 166 septimo Jan Gawiński Subdele- 
gat do wybierania Donatiwy od Skarbu deputowany, Pisarz 
Skarbu Rzp. Koronnego“.

Z lewej strony przed podpisem przyłożona pieczęć lakowa, 
na której widnieje w tarczy podkowa z krzyżem jak w herbie 
Pobóg. Górna część pieczęci niezbyt wyraźna. Godło nad tar
czą umieszczone wygląda na rękę z mieczem, atoli takiego 
herbu w żadnym z herbarzów ilustrowanych, nawet najkom plet
niejszych, znaleźć nie mogłem. Powinien być w herbie Pobóg 
pies nad tarczą, w pozycji stojącej na łapach tylnych do po
łowy tylko widoczny, z obrożą na szyi i ze smyczą od niej 
w kierunku poziomym odchodzącą; otóż wypadnie chyba po
zostać przy Pobogu, jako najbardziej zbliżonym do herbu na 
pieczęci.

Jakiż jest stosunek tego dokum entu do znanych już ma- 
terjałów? W herbarzach: Niesieckiego, Wojciecha Wielądka, 
Paprockiego, Okólskiego, Małachowskiego, Borkowskiego, Ku-

ł) Materjały do dziejów piśm. poi. Warszawa 1904. t. I(. str. 93 ar. 150.

40*
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ropatnickiego o Gawińskich ani wzmianki, głucho też o nich 
w rękopiśm iennych herbarzach Żegoty Paulego i H enryka Ka- 
picy (przejrzanych przez Dziamę). Jedynie w herbarzu Adama 
Bonieckiegox) spotyka się Gawińskich kilka rodzin. Figuruje 
też tu  Jan Gawiński „z Wielomowic“, „znany w drugiej poło
wie XVII wieku poeta“, ale bez herbu jak i inni Gawińscy. 
Z jakich Wielomowic pochodził nasz poeta niewiadomo. Słownik 
geograficzny podaje kilka wsi tej nazwy, żadna jednak nigdy 
do Gawińskich nie na leżała2). Tytułu „de Wielomowice“ prze
stał używać on sam już od roku 1650 i nigdy do niego nie 
wrócił. Jest to data początkowa jego karjery urzędniczej, którą 
zaczyna od stopnia „alumna grodu K rakowskiego“. W cztery 
lata potem zjawia się przy nazwisku Jana Gawińskiego tytuł 
„nobilis“ a w roku 1658 „generosus“ przy mianowaniu go za
stępcą podwojewodziego krakowskiego3). Tytuł ten występuje 
potem  jeszcze przy wierszach do dziełka W. Kochowskiego 
„Hypomnema Reginarum Poloniae“ z r. 1672 4) i przy łacińskich 
epigramatach, polecających „Oekonomikę ziemiańską generalną“ 
Jakóba Kazimierza Haura, wydaną r. 1675. W tych latach zaj
muje Gawiński stanowisko superintendenta warzelni solnych 
w Bochni i Wieliczce, cytowany dokum ent świadczy zaś, że 
był poborcą podatków i pisarzem skarbowym, obydwa zaś te 
stanowiska powierzano tylko szlachcicom 5). Akta sądowe i grodz
kie Krakowskie notują, jak świadczy Dziama, wielu Gawiń
skich mieszczan; naprowadza na to przypuszczenie, że może 
Jan  Gawiński był nobilitowany, szlachectwo jego bowiem zdaje 
się wobec przytoczonych faktów niewątpliwem, przynajmniej 
od roku 1667, z którego pochodzi cytowany dokument. Na za
kończenie dodam jeszcze, że Jan Gawiński, podpisany na do
kumencie, jest tą samą osobą co i autor rękopiśmiennego „He- 
likonu“, z Biblj. Uniw. Warsz. oraz rękopisu „Praxis“ razem 
z „Planktam i“, co dla znającego charakter pism a poety nie 
stanowi najmniejszej wątpliwości. Henryk Staszewski.

Do dziejów teatru za Stanisława Augusta w Polsce.

W ostatnim zeszycie „Pam iętnika literackiego“ umieścił 
Ludwik Simon „Uwagi na m arginesie dzieła Ludwika Bernac- 
kiego o repertuarze teatrów w Polsce za czasów Stanisława Au
gusta, (str. 242—272)“. Uwagi te wymagają małego uzupełnienia.

1) Herbarz Polski Warszawa 1902. Т. V str. 388.
2) Wszelkie możliwe hipotezy na tem at pochodzenia J. G. snuje L. 

M. Dziama, i powtarzać je rzecz zbędna.
3) L. M. Dziama 1. c. str. 48 i nast.
4) „Nobilis quoque eruditus vir D. Joannes Gawiński“.
4) X. Fr. Siarczyński : Obraz wieku panowania Zygmunta III, Poznań 

1858 t. II passim.


