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Anatomia Martynusa Lutra.

K. Estreicher w Bibliografii XV—XVI stulecia str. 30, 140 
i w tomie XVI. (1898) 83 przypisał fałszywie satyrę wymienioną w ty
tule Erazmowi z Rotterdamu, wprowadzony w błąd tytułem : 
„PrzezDezyderyusza Erazma... odprawiana. Roku 1546.17 Februari]“- 
W rzeczywistości mamy tu do czynienia z fikcyą (w r. 1546 Erazm 
już dawno nie żył, data zaś 17.11. jest niedokładną datą śmierci 
Lutra 18.11. 1546), której używano w Niemczech w pismach pole·· 
micznych. Sekcya, przeprowadzona przez Erazma, przeciwnika 
reformacyi, na zwłokach Lutra ma uzmysłowić rozłam i podział 
na sekty wśród luteran. Motywem tym posługiwali się zarówno 
katolicy jak i protestanci, wymienię np.: (Pistorius) Anatomiae 
Lutheri pars prima Coin 1595, secunda 1598, Sanctii Galindi 
e S. J. Anatomia Soc. Jesu Lubduni Baumgartner 1633, (Graben 
zum Stein) Schematismus Anatomiae hodiernae Romanae Eccle
siae Coloniae 1731 i t. p.

A n a t o m i a  owa jest przeróbką Zrzenczyckiego, nie zaś, jak 
autor podaje na karcie tytułowej, przekładem z języka niemieckiego. 
Źródłem była A n a t o m i a  Jana Nassa * 19.III. 1534 +  16.V. 15901), 
zob. Das Antipapistisch eins und hundert quarta centuria Ingol
stadt Weissenhorn MDLXVIII—LXX, wymierzona przeciwko Ana
tomii Papatus Jana Fischarta z r. 1568.2)

Lipsk. Dr. Józef Fritz.

Do historyi teatru lwowskiego w r. 1797, 1799 i 1813.

W wydaniu Różnych dzie ł Walentego Gurskiego (w Kra
kowie i we Lwowie, 1804—1817, w sześciu tomach) znajdują się 
przy jego komedyach podane daty pierwszych ich przedstawień 
w teatrach lwowskim i warszawskim. Szczegóły o teatrze lwow
skim odnoszą się do r. 1797, 1799 i 1813, a mianowicie: wy
stawiono we Lwowie po raz pierwszy następujące komedye Gur
skiego: 1) 25. czerwca 1797 r. komedyę czteroaktową : Rozwód 
w masce (T. II. 129), 2) 14. kwietnia 1799. komedyę pięcioak
tową : Rycerz zakochany czyli m iłość prowadzi do odwagi i sławy  
(T. III. 59), 3) 29. grudnia 1813 r. komedyę czteroaktową: Zem
sta pięknej kobietki (T. VI. 109). Dwie pierwsze daty podał 
Karol Estreicher {Teatra w Folsce, Kraków 1879, III. 142, 144), 
nie wspomina o nich jednak ani W. Bogusławski (w Dziejach 
teatru narodowego w Polsce), ani S. Schniir-Pepłowski (zarówno 
w Teatrze polskim we Lwowie (7780— 1881), Lwów, 1889, jakoteż

*) J o h a n n  В. S c h ö p f :  Johannes Nasus. Bozen, 1860 .
2) Zeitschrift fü r  deutsche Philologie, tom 36 ., str. 165  nn.


