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były; 666 siódme, czyt. siednie; 677— 8 Leda czym się barwt, maże, 
Zmłodzi sobie twarz, pokazi, czyt. Leda czymś się barwią, mażą, 
Zmłodu sobie twarz pokażą ( =  zeszpecą), bo „zinlâdÿ“ nie jest 8 os.
1. p. cz. ter. jakiegoś słowa * z m l a d i t i ,  jeno znanym przysłówkiem 
z m l a d i ;  692 tu muszę zmienić, czyt. to m. zm. (jak Ch.); 712 
Rozprawiajmyź, czyt. Porozprawiaj lub Porozmawiaj; 718 Hań, czyt. 
hen; 714 Znajomy z młodego wieka, czyt. Jest nam znan z (= o d )  
m. w. ; 746 Powróz na szyję kładziecie, czyt. Powrozu na kark szu
kacie (hâdate), do czego rym : wydawacie zam. wydajecie ; 749 
w męskiej kolei, czyt. w męskiem gronie (kolegium), bo kolej w tem 
rozumieniu obca językowi polskiemu ; 752 Z ludzi więc nie pośmie- 
wajcie, czyt. więcej ; „Dokończenie“, czyt. „Zamknienie“ (Zâwÿrka) ; 
759 chytrość tym nie jest wina, czyt. temu; 765 Choćby on z włosy  
nie wisiał, czyt. Choćby on z włosy ( = włosami całymi) nie wyszedł·, 
t. zn. choćby nie wyszedł cało z przeprawy z wami, bo w czeskim 
wydrukowano „newyssel“, a nie „ ne wy sei“, jak czyta B., a to zna
czy „nevyśel“, nie zaś „nevisel“ ; 767 Życzę sobie: pić mi dacie, 
Czech napisał : żądam (t. zn. proszę), żebyście mi pić dali.

Franciszek Krćek.

Ig n . Chrzanowski; „ Ec h o  e p i z o d u  s o c h a c z e w s k i e g o “. 
(Nadbitka z księgi zbiorowej „Z wieku Mikołaja Reja“, Warszawa, 

1905, 4-0 str. 23—27).

pomiędzy siedmiu broszurami z XVI wieku, razem opra- 
wionemi w następnem stuleciu w tom, który opatrzono 
na grzbiecie napisem : „Vergerii varia“, a znajdującymi 
się w księgozbiorze hr. Krasińskich w Warszawie, jest 
też jedna: „O sochaczowskim (!) wymęczonym a wypalo
nym na żydzie Bogu i o fałszywych jego cudach“. Jest 

ona oddźwiękiem pewnego wypadku, o którym pod rokiem 1556 piszą 
ks. Bukowski i Lubowicz w swych dziejach reformacyi w Polsce. 
Broszura sama pisze o nim : „(Papieźnicy) roztrząsają nowiny, rozda- 
wając między ludzi jakoby ekstrakty z ksiąg sochaczewskich (!) o spa
leniu Bieniasza żyda, który tam spalon jest przeto (jako ten eks
trakt omawia), iż ciało Syna Bożego kupił za talar i za suknią czer
woną (!) u Doroty Łazęckiej, z której świątości ciała Syna Bożego 
pod osobą (h)ostiej, gdy ją źydowie igłami kłóli, iż krew płynęła ; 
a iż jej napuścili baniuszkę popieniężną, ćwierdzą i za ewanjelią to 
mieć chcą, koniecznie tym bałamuckim na żydzie wypalonym cudem 
tego dowodząc, iż bytnością przyrodzoną w opłatkowej albo w osobie 
ostiej tak cieleśnie jest Syn Boży, jako się z panny narodził“. Otóż
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właśnie zbijaniu tego twierdzenia poświęcił pisarz bezimienny bro
szurkę niewielką, bo 11 kart małej ósemki, i zakończył ją „modlitwą 
a prośbą zboru wiernego kr(z)eścijańskiego ku Panu Bogu, aby słowo 
Boże z dufanim a z śmiałością było powiadano“. Pan Chrzanowski 
przedrukował obecnie to pismo ulotne, nie zmieniając — jak uprzedza 
we wstępie — ani pisowni, ani przecinkowania.

Mojem zadaniem byłoby przekonać się, czy uczynił tak rzeczy
wiście. Ale warunki moje obecne nie pozwalają mi na wglądnięcie 
w pierwodruk, znajdujący się w Warszawie, więc muszę poprzestać 
na wrażeniu osobistem. To jest wogóle korzystnem mimo drobnych 
wątpliwości. Tak np. na k. A verso czytam secundu ; zapewne opu
szczono (w pierwodruku czy w przedruku ?) znak skrócenia nad w, bo 
trzeba rozumieć secundum. Albo na k. A2 raz czytamy błędy, choć 
zresztą pierwodruk (i przedruk naturalnie) albo nie oznacza — i to 
z prawidła widocznie — nosowości, pisząc a i e  zamiast ą i ę, albo 
(rzadko bardzo) oznacza ją przydaniem spółgłoski nosowej (Lazenc- 
kiey, świantości). Na k. A2 verso wydrukowano Tconiecnie, choć zwy
kle używa się w tej broszurze w znaczeniu cz dzisiejszej dwójki cz, 
która tam ma nieraz nawet zwyczajem dawnym znaczenie ó (czwier- 
dza). Na k. A3 verso „z opisani aiego“ może być błędem przedruku, 
ale może i pierwodruku. Na к. B verso ksześciański, zam krześciań- 
ski, a dalej : „Aby też dobrze ta wykriecona“ należy czytać : „A by 
( = A  choćby) też dobrze ta wykręcona“ ; — czy tu t dostało się przez 
omyłkę już do pierwodruku ? Na k. B 3 czytamy dyiw zam. dziw 
i Archimedzity, zam. Archimedrity, t. zn. Archimędryty (ę zam. an). 
Na k. B 3 verso spotykamy pzrestrzeźenie, zam. przestrzeżenie, na 
k. B 4 verso uwiesza, zam. uwierzą ( = uwierzą), na к. C. Bożego, zam. 
Bożego i budma, zam. budma (budują), na C2 bońata, zam. bogata, 
wreszcie na C3 verso sźiumic, zam. siłumic (c, s, z stale w tym druku, 
zam. <f, ź). Szkoda, źe p. Chrzanowski nieco za lekko pojął obo
wiązki wydawcy. Chcę wierzyć, że podał wierny przedruk oryginału. 
Ale wydawca nowoczesny powinien postępować według nowoczesnych 
prawideł. Na to mamy środki takie, jak wykrzyknik, sic, uwaga, aby 
upewnić filologa o rzetelności tekstu podanego ; na to zresztą ma wy
dawca wstęp, ażeby w nim wymienił i oświetlił wszystko, co może 
się wydać podejrzanem, lub co wymaga objaśnienia *). Bądź co bądź 
trzeba być wdzięcznym p. Ch. za przedruk taki nawet, jaki jest, bo 
i jako dziwoląg drukarski i dla swych właściwości językowych zaj
mie filologa polskiego, a treścią swą zainteresuje dziejopisa piśmien
nictwa wyznaniowego i reformacyi w Polsce. Z tych właściwości 
językowych przytoczę parę: cud zam. cudów, bodzienie=kłucie, tego 
nie potrzeb (jak w dzisiejszych gwarach ludowych), szalić w znacze
niu przechodniem (ludzkie zmysły szaląc, prw. czeskie saliti =  oszuki
wać), źe pominę takie : morderstwo, fałeszny (obok fałszywy), trza-

*) Np. na k. A* czytamy : „Umęczon pod Pontskim Piłatem, iście nie 
pod Borkiem“ — co to znaczy?
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skawica, przeklęctwo, wyświadczanie, zmartwywstanie zam. zmar
twychwstanie, jak mówimy dziś przez niezrozumienie pierwotnego 
składu tego wyrazu (z martwy wstanie, t. zn. wstanie z martwoty). 
Dziejopisa Kościoła w Polsce może obejść szczegół, iż były relacye, 
przeciwne „plotce“ sochaczewskiej, „z ksiąg gostyńskich, kowalewskich 
i innych pod pieczęciami wyjęte“.

Franciszek Krćek.

Giedroyó Fr. dr.: P o g l ą d y  l e k a r s k i e  Rej  a . 1505—1905. 
P odał... Odbitka z „Krytyki lekarskiej“ za rok 1905. Warszawa, 

1905, str. 15.

ieliczne znajdujemy w dziełach nagłowickiego pana wzmian
ki i wycieczki w dziedzinę medycyny, pojmowanej przez 
wieki średnie nader obszernie— bo w wielu wypadkach 
na astrologi się opierającej —  a przejętej i jeszcze bar
dziej w tej formie rozszerzonej przez odrodzenie i repre
zentowane w niem umiejętności praktyczne, „artes reales“; 

ale te, które możemy przyjąć za „lekarskie“ zapatrywania Reja, jak 
pragnie autor przytoczonej w nagłówku rozprawki, świadczą niezbi
cie, że jak wszędzie, tak i tu był nasz Rej dziecięciem swego wieku 
i wiernym sługą poglądów, którym te czasy hołdowały. Zbiera więc 
dr. G-edroyć te Rejowe poglądy na medycynę, rozgatunkowuje we
dług działów dzisiejszej nauki lekarskiej i stwierdza ich zgodność 
ze stanem współczesnej wiedzy medycznej, której ojcem i źródłem 
w tym wieku, tak jak w całem średniowieczu, był głównie Galen 
i jego komentatorowie. Materyału dostarczył autorowi tylko „W ize
runek“ i „Żywot“, w innych bowiem dziełach Reja niema żadnych 
enuncyacyi z zakresu tej gałęzi wiedzy. Przesuwają się więc przed 
naszemi oczyma cztery „wilgotności“, od których przewagi i układu 
w organiźmie zależy temperament człowieka ; wszak współcześnie 
także Siennik w swej „Nauce rządzenia ciał człowieczych“ z r. 1564 
poświęca im osobny rozdział; jednak zarówno te, jak i wszystkie 
inne zdania Reja o ludzkich przypadłościach , nie wychodzą zupełnie 
z zakresu ogólników, co do których dałoby się nawet niewątpliwie 
wykryć ich źródło. Dlatego nie mogę pisać się na założenie, jakie 
autor przyjął przy pisaniu swej rozprawki, źe Rej „ujawnił zawsze 
taką samodzielność w opracowaniu przedmiotu (zaczerpniętego skąd
inąd), że nie mamy tu potrzeby wyszukiwać pierwowzorów w obawie, 
by nie przyjąć poglądu obcego za Rejowy“. Dziś zdanie to zachwiano 
poważnie, a szczegółowe przeglądnięcie współczesnej Rejowi litera
tury medycznej wykazałoby nam również, skąd ten typowy renesan


