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PRZEDMOWA TŁUMACZA.

Excutile Grajos, congnoscite Roma- 
nos, versate Arabes, repetitam et confir- 
mutam ubique invenietis doctrinam Hip- 
pocratis. ( B o e r h a a v e ,  Orat, d. studio 
Hippocratico;.

Dzieła Hipokrata zajmują w histotyi Medy-. 
cyny, a nawet cywilizacyi, tak wybitne i za
szczytne stanowisko, że zbytecznem byłoby 
wykazywać znaczenie ich dla lecznictwa i nauki 
w ogólności. Zasługi jenialnego mistrza z Kos 
powszechnie i przez wszystkich jednogłośnie 
w ciągu 2200 lat uznawane i cenione, nie po
trzebują nowych dowodów, jak niespożyta sława 
jego świeżych wawrzynów. O życiu i pracach 
jego pisaliśmy zresztą obszerniej w przedmo
wie do przekładu Aforyzmów 1). W  tem miejscu

l) H ip ok ra tesa  A fo r y z m y  i R ok ow ania  
w raz z p rzy s ięg ą  etc. tłum. Dr. Łuczkiewicz. War
szawa 1804.

Dwie ksigi Hipokratesa. I
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przeto ograniczymy się na przypomnieniu: że 
Hipokrates (II) urodził się na wyspie Kos (dzi
siejsze S t a n c h o )  w r. 460 przed Chr., umarł 
w  Larissie r. 377; że on pi erwszy z uczonych 
Greków oddzielił medycynę od filozofii, zrzucił 
z niej szaty teurgiczne i nazwał ją : s z t u k ą  
lekarską;  że podał pierwsze zasady tej sztuki, 
które w znacznej liczbie do dzisiejszego dnia 
zachowały swą wartość, w następstwie czego 
od najdawniejszych czasów poczytywanym był 
i jest za t w ó r c ę  i właściwego ojca nauki le
karskiej.

Obok nadzwyczajnej bystrości obserwacyj
nej i rzetelności postrzeżeń podziwiać trzeba 
głębokość i rozległość filozoficznego poglądu 
Hipokrata, niemniej trafność kombinacyi i lo
giczność wywodów, opierających się zawsze na 
dokładnej znajomości natury ludzkiej. Lekarza 
nigdy zastanawiać nie przestanie Hipokratesa 
usiłowanie p r z e d m i o t o w e g o  badania; na
t u r a l n e g o  sposobu leczenia choroby, roko
wanie przyszłości z danych objawów obecnych, 
rozpoznawanie ropy w płucach pomocą auskul- 
tacyi. nauka o krytycznem p r z e s i l e n i u  cho
rób i t. p. Jego zasady „natura leczy chorobę" 
albo „każda choroba powstaje właściwym sobie
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sposobem wedle praw natury" i t. p. trwają nie
wzruszone i trwać będą do końca świata!

O pożyteczności zatem przekładu dziel ta
kiego mistrza, nikt z ludzi poważnie nauko
wych wątpić nie zechce: chyba tylko ten, kto 
nie wie. że nauka empiryczna, jaką po większej 
części jest medycyna, bez tradyeyi ostać się 
nie może — albo taki. który wszelkiej wartości 
starożytnych klasyków wprost zaprzecza dla
tego. że żadnego z nich nie czytał: takiej atoli 
negacyi ani prostować, ani tłumaczyć nie wi
dzimy potrzeby.

Wypada nam przecież uprawiedliwić się ra
czej z wyboru ksiąg, jakie w przekładzie poda
jemy, uprzedzając zarzut, że w pismach twórcy 
lecznictwa są inne. któreby może więcej na 
przyswojenie tegoczesnym czytelnikom zasługi
wały. Otóż. w szeregu rozpraw, (około 50), wy
dawanych pospolicie pod tytułem ..pism Hipo- 
kratesa" , mieści się, wobec nowoczesnej krytyki, 
zaledwie 12 autentycznych, z których jeszcze 
parę poddają niektórzy historycy nie bezza
sadnej wątpliwości. Z owych 12, trzy. treści 
ogólno-patologicznej i prognostycznej, poczy- 
tywane zawsze za najważniejsze zabytki me
dycyny greckiej, ogłosiłem dawniej (p. w .); 
z pozostałych 9, cztery zajmują się anatomią
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i chirurgią (De ossium natura. De yulnerihus 
capitis, De fraeturis, De articulis;, które z po
wodu olbrzymieli postępów tegoczesnych, histo
ryczne tylko mogą mieć znaczenie. To samo 
tyczy się także 2 innych (Epidemicorum Lib. 
I, III. De victus ratione), w których autor przed
stawia postrzeżenia niezmiernie trafne i pou
czające co do chorób nagminnie panujących, 
z dołączeniem wielkiej liczby opisów kazuisty- 
cznych. — i zasady dye t e t yc z ne go  leczenia 
chorób gorączkowych, w czem okazał się nie
zrównanym wzorem postępowania terapeuty
cznego dla wszystkich pokoleń następnych. 
Wszelako, ponieważ księgi te obejmują opis 
obserwacyj miejscowych i prawidła leczenia spe- 
cyalnych rodzajów chorób przy pomocy ów 
c z e s n y c h  środków, zrozumieć łatwo, że le
karz dzisiejszy ani prawidłami temi kierować 
się. aniteż środkami tamtymi posługiwać się nie 
może. Mają wprawdzie Księgi te w oczach hi
storyka nieoszacowaną wartość; pomimo to je 
dnak treść ich dla naszych lekarzy, którzy 
historyą nauki swej prawie wcale się nie zaj
mują. byłaby całkiem obojętną.

Oto są powody, które mię skłoniły do po
minięcia ksiąg przytoczonych, a opracowania 
pozostających dwóch t. j. „O powietrzu, wo
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dach i okolicach", tudzież .,0 lecznictwie pier- 
wotnem" 1) .

Treść obydwóch ostatnich zupełnie odmienna 
od wszystkich rozpraw autora, jakkolwiek nie- 
tylko nie pozbawiona charakteru lekarskiego, 
ale i owszem najściślej z lecznictwem zwią
zana. co więcej p a t o l o g i ą  właśnie i leczni
ctwo o b j a ś n i a j ą c a ,  a to w myśl poglądów 
obecnie panujących, co znowu stawia Hipokrata 
w rzędzie najpoważniejszych myślicieli staro
żytnych.

W  pierwszej z nich (O powietrzu, wodach 
i okolicach) wykazuje autor wpływ stosunków 
klimatycznych i telurycznych na człowieka, tak 
pod względem hygienicznym, jakoteż patolo
gicznym. rozbierając szczegółowo działanie: 
wiatrów, deszczów, słońca. gór. nizin, nadto 
wody (źródlanej, deszczowej, bagnistej etc.), 
pokarmów i rodzaju zajęcia, wyprowadzając 
z wpływu tych warunków kosmicznych i dye- 
tetycznych wnioski, nietylko na stan somaty
czny mieszkańców, ale także na usposobienie 
ich psychiczne.— Jestto p i e r w s z a  i j edyna  
praca w historyi medycyny starożytnej i śre-

1) W przekładzie łacińskim noszą ono napisy: De 
aere, aquis et locis, D e veteri medicina.
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dniowiecznej. mająca za przedmiot Geograf i ą 
l e k a r s k ą ,  której znaczenie zrozumiano do
piero w naszych czasach z dzieła Hirsch'a, F u- 
chs'a i t. p. W  niej znajdujemy dalej opis życia, 
zwyczajów i chorób ówczesnych Scytów. Sar
matów, azyatyckich ludów w ogóle, w porówna
niu do europejskich resp. greckich, tak. że księga 
ta zaciekawić może zarówno lekarza, jak histo
ryka. etnologa, geografa, psychologa, w ogólności 
człowieka wykształconego. — O realistycznym 
duchu przekonali i nauki Hipokrata świadczy 
dowodnie to, że nawet zjawiska natury, jak: 
mgły, chmury, deszcz, naprzekór wierzeniom 
mitycznym, objaśnia on trafnie prawami fizyczne- 
mi, przez p a r o w a n i e w o d y (p. 29). — Może 
Hipokrat nieraz mylić się w sądzie, może z da
nych warunków błędne dla naszych pojęć wy
prowadzać wnioski — zasługa jednak usiłowań 
jego i pierwszeństwa tłumaczenia rzeczy na 
podstawie stosunków f i z y c z n y c h ,  pozostanie 
przy nim na zawsze.

Druga księga ( O lecznictwie pierwotnem) daje 
nam przykład (zarazem, śmiało powiedzieć mo
żna. wzór  walki polemicznej o zasady. Autor 
występuje tu przeciwko nowej, jednostronnej 
teoryi ówczesnych filozofów szkoły eleackiej 
wedle której wszystkie choroby powstają wy-
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łącznie w następstwie j edne j  i tej samej przy
czyny 1): twierdzi on. że medycyna nie może 
opierać się na hi ypotezi e  z góry przyjętej: wska
zuje m e t o d ę. jakiej przy badaniu lekarskiem 
trzymać się należy, mianowicie: obserwacyi fak
tów realnych, zmysłami sprawdzić się dających 
i tem usprawiedliwia przyjęte przez siebie za
sady lecznictwa.— Rozprawa ta jest arcydziełem 
w swoim rodzaju: obrona medycyny przeciwko 
jednostronnym hypotezom zastosować się da 
z dobrym skutkiem w sporach z późniejszymi 
pneumatykami. metodykami, jatrochemikami 
i wszystkimi systematykami zeszłego a nawet 
bieżącego stulecia; metoda badania lekarskiego 
przez autora wskazana, zachowa na wieki nie
wzruszoną wartość; zdanie zaś. że źródłem cho
roby jest zmiana c i e c z y  i b u d o w y  c i a ł a  
(utkania), stanowi i dziś jeszcze podstawę nauki 
lekarskiej. Zrozumieć wprawdzie i ocenić potrzeba 
także w tym razie różnicę, jaka zachodzi po
między naszemi wiadomościami co do cieczy

’) Jakkolwiek Hip. nie przytacza żadnego nazwi
ska. a Littre w jednym tylko rękopisie odnalazł imię 
Empedokla, zdaje się, że filozofem, przeciw któremu 
skierowana polemika. był Melissus, o którym wyraźnie 
wspomina zięć Hipokrata Pulybus w rozprawie podo
bnej treści.
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i budowy ciała a znajomością na 400 lat przed 
Chr.; rzecz jednakże, w zasadzie, ta sama. -— 
W  polemicznej tej księdze zasługuje na szczegól
niejszą uwagę jeszcze ta okoliczność, że autor 
p i e r w s z y  raz  w y j a ś n i a  począt ek B r o 
m a t o l o g i i  t. j. sposobu żywienia się czło
wieka. i na tej zasadzie, prosto i racyonalnie, 
wyprowadza p o c z ą t e k  c h o r ó b  i l e c z n i 
c twa,  wbrew wszystkim podaniom wszystkich 
narodów, któro pierwotne źródło chorób i le
czenia ich wywodzą z gniewu, resp. łaski mi
tycznych bogów 1). Tym sposobem tłumaczy 
się. dlaczego terapia Hipokrata polegała głów
nie na zarządzeniu odpowiedniej dyety.

Większa część pism. ozdobionych nazwi
skiem Hipokrata. jest niewątpliwie apokryficzną, 
opracowaną przez lekarzy późniejszych, może 
także wcześniejszych, zawsze zwolenników

1) Ustęp ten, co do treści jedyny w literaturze sta
rożytnej. był dla mnie powodem do zatytułowania tej 
Księgi napisem: O lecznictwie p i e rw o t nem, zwła
szcza. że wyrazy "stare, dawniejsze" używane pospo
licie w przedladach De veteri medicina. De l'ancienne 
medecine) niezupełnie odpowiadają treści, gdyż autor 
mówi wprawdzie o ..starej", lecz także o współczesnej, 
filozoficznej i o swojej własnej medycynie: słowo zre
sztą ' i y z  oznacza „stary" , ale także ..początkowy. 
pierwiastkowy" (jak ΖΛ-ή = initium, principium).
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szkoły koick iej: w liczbie tych zamieszczają 
niektórzy historycy i krytycy także rozprawę 
o Lecznictwie pierwotnem. Littre w klasycznem 
swem dziele (Ocurres completes d'Hippocrate, 
Traduction nouvelle avec le texte grec en regard 
etc. T. 10. Paris 18 3 9 - 1861 ) 1) usunął wszelkie
pod tym względem wątpliwości, wykazawszy 
na zasadzie rękopisów, treści, stylu i t. p.. że 
autorem tej księgi nie może być kto inny, jeno 
sam Hipokrat. W 10 rękopisach Biblioteki kró
lewskiej w Paryżu, noszących imię Hip., znaj
dujemy rzeczoną rozprawę (mianowicie Nra 
2242, 2140. 2141. 2142. 2144. 2145. 2146. 2254. 
2255, wszystkie z X l V w., i 2254 z X wieku . 
Najważniejszym zresztą dowodem jej autenty
czności jest to. że Pluto, najbliżej Hipokrata 
żyjący, mówiąc o poznawaniu i s t o t y  duszy 
(Phaedrus) , przytacza dosłownie z tej księgi 
zdanie, zowiąc je wyraźnie Hipokratowrm 2).

1) Pracę tę rozebrał i ocenił dokładnie najbieglej- 
szy u nas w  historyi medycyny prof. dr. Oetinger w ar
tykule ..Zbiór pism Hipokratowy w świetle nowożytnej 
krytyki" (Przegl. lek. 1879).

2) Socrate: Penses — tu qu'on puisse comprendre 
jusqu'a un certain point. la nature de l,ame sans etu- 
dier la nature de 1’ensemble des choses? Phedre ..Si 
l'on en croit Hippocrate. le fils des Asclepiades. on ne 
peut comprendre meme la nature du corps sans cette
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Sądzę nadto. że. ponieważ księga ta broni za
sad notorycznie w ł a s n y c h Hipokrata, nikt 
inny napisać jej nie mógł: nikt z autorów wcze
śniejszych, bo ich znać nie mógł. — nikt także 
z współczesnych, ani późniejszych, gdyż. wy
głaszając zasady, których autor powszechnie 
był znany, nie mógł wyrażać się „ja zaś sa
dzę — ja tak rozumiem — mojem zdaniem" 
które ciągle się tu powtarzają! — Oprócz wy
kazania autentyczności tej rozprawy, zasłużył 
się Littre jeszcze tem . że tekst je j. bardzo 
skoszlawiony. w ogólności poprawił, objaśnił 
i zrozumiałym uczynił.

Należy jeszcze zwrócić uwagę czytelnika na 
to. że słowa: zimno, ciepło, wilgoć, suchość, 
o które w rozprawie tej toczy się polemika, 
nie mogą być brane abstrakcyjnie; mają one 
bowiem w nauce starożytnej, przy zupełnym 
braku szczegółowych wiadomości o istocie rze
czy organicznych, znaczenie realne, jeśli pojęte 
będą w charakterze w ł a s n o ś c i  1) czterech

methode. Socrate: C'est tres bien, mon ami. qu‘ Hiopo- 
crate s'exprime ainsi. Mais. outre Hippocrate, il faul 
interroger la raison. et examiner·s i elle s'accorde avec 
lui" , (Littre o. c. T. I. p.295) .

1) Pojęcie i zastosowanie nadmienionych wł as no 
ści zachowało się w medycynie przez wszystkie czasy



XI

żywiołów (powietrze, ogień, ziemia, woda) i czte
rech cieczy (soków, t.j. krew, śluz. czarna i żółta 
żółć), z których ciał razem wziętych, pośre
dnich i bezpośrednich, harmonijnie pomiesza
nych. składa się ciało ludzkie, utrzymujące się 
pod wpływem i kierunkiem wrodzonego ciepła 
(έμφυτον łkyμó y ) w cieczach także tkwią wła
sności : słodkie, kwaśne, gorzkie, cierpkie. Pra
widłowy skład cieczy i tkanek (wraz z odpo
wiedniemu własnościami) zachowuje się w stanie 
zdrowia przez pokarmy (podzielone także we
dle swych własności zasadniczych), których 
przyswojeniem zarządza wrodzone ciepło, utrzy
mywane znowu przez wdechane powietrze i za
warty wniem pierwiastek ożywiający ("νήμα).— 
Nie godzi się zapominać, że wiadomości anato
miczne czerpano wówczas tylko z oględzin 
zwierząt; co do człowieka ograniczały się one 
na znajomości kości, stawów i trzewów w po
wierzchownych jedynie zarysach.

aż do dni naszych; wszak codzień słyszymy i mówimy 
,.że to rozgrzewa a tamto chłodzi, to wysusza, tamto 
zwilża" ; nietylko zresztą lud, ale nawet farmakologia 
orzeka, że kamfora, rozbudza w żołądku uczucie ciepła, 
kwasy chłodu! i nie może być inaczej, gdyż to są zja
wiska organiczne — zawsze jednakowe, (Por. str. 21. 
przyp. 2).



Autentyczność księgi powietrzu, wodach 
i okolicach" uznaną została jednogłośnie przez 
wszystkich pisarzy.

Na czele wydania pomienionych rozpraw, 
zamieściłem krótki artykuł ..Przykazanie" 1), 
objęty zbiorem Littre'go, i pomimo wątpliwości 
niektórych krytyków, za pismo Hipokratowe 
poczytany. Już z treści domyślać się można, 
wskazującej niejako m e t o d ę  kształcenia się 
młodych adeptów sztuki lekarskiej, że artykuł 
ten przeznaczonym być musiał na „W stęp" do 
któregoś dzieła, które albo zaginęło, albo opra- 
cowanem nie zostało.

Tekst przełożonych tu trzech pism znajdzie 
czytelnik we wszystkich wydaniach komple
tnych Zbioru ksiąg Hipokratowych, z których 
ważniejsze są: Calvus, w tłumaczeniu łaciń-
skiem. 1525, Rom. — Aldus, tekst grecki 1526, 
Venet. — Corn a rus (Froben Littrego), t. grecki, 
1538, Basil. — Tegoż wyd. łacińskie (vulgata) 
1545, Venet., 1554. Basil.— Mereurialis, grecko- 

1 Lex Hippocratis.
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łaciński 1588. Venet. — Foesius·, greck, łacińs. 
1590. Francof. — Van der Linden, greck.-łac. 
1665. Lugd. B. — Chartier. grecko-łac. 1979, 
Par. — Mack. grecko-łac. 1749 (nieskończone).— 
Merey. gr. łac. 1813. — Grimm, niem. przekł. 
1781—1792.— Gardeil, franc·. 1801, Toulouse.— 
K uhn, greck. łac. (tekst i przekład Foesiusa), 
1825. — L ilienhain, gr. łac. 1859— 1865. — Rein- 
hold. greck. 1864— 1867. — Pierer, łac. 1806. — 
Lilienhain (przekł. Grimm'a 1837—39).— Upman, 
niem. 1847. — Daremberg, franc. 1843. 1850.— 
D e Vita, włoski przekład Daremberg’a. 1850.— 
Adams, ang. 1849.

Oddzielne wydania Ks. O l e c z n i c t w i e  
p i e r w o t n e m: Gorracus, tekst grecki z przekł. 
łacińskim, 1544. — Zwinger , grecko-łaciński 
1579. — Blondi, łac. 1545. — Cornarus, łac. 
1543. — Heurnius, łac. 1597. — Schenk;, łac. 
1619. — Portius. łac. 1981. — M orrey, łac. 1813.

O p o w i e t r z u ,  w o d a c h  i o k o l i c a c h :  
Rhasis, przekł. łaciński 1497. — Cornarus, łac. 
1529. — Alemanus (Lalemant) gr. łac·. 1557. — 
Cardanus, łac. 1570. — Posienus, łac. 1574. — 
Zwinger, gr. łac. 1579. — Baldus, łac. 1589. — 
Laz. a Scoto, łac. 1589. — Septalius, gr. łac.
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1590. — Flαvius, gr. łac. 1596. — Martinus, 
gr. łac. 1646. — ap. Elsevirum, gr. łac. 1658.— 
Magnan, franc. 1787. · Clifton, ang. 1734. —
Coray, gr. franc. 1800, 1816. — Hoegmuller, 
niem. 1804. — Bonafon, Hiszp. 1808. — Chailly , 
gr. franc. 1817. — Fick, łac. 1831. — Petersen, 
łac. 1833. — Ruder z przekł. niem. 1848.

Prof. Dr. Łuczkiewicz
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PRZYKAZANIE (HIPOKRATA).
(ΙΙΙΙΙΟΚΡAΤA ΟΪΣ ΝΟΜΟΣ ).

1. Lecznictwo jest sztuką ze wszystkich za
prawdę najszlachetniejszą: przez nieuctwo je 
dnak wykonawców jego. zarówno jak i płytkość 
sądu tych, którzy tamtych oceniają, staje się 
sztuka nasza teraz już ze wszystkich najpośled- 
niejszą 1). Główną przyczyną takiego zboczenia 
zdaje mi się być ta okoliczność, że w jednem 
tylko lecznictwie niemasz na wykroczenia prze-

1) Nazwą „sztuki" obejmowano wszystkie (z wy
jątkiem filozofii) gałęzie wiedzy, sztuki piękne, a nawet 
rzemiosła, rozróżniając, jak objaśnia Galen (De constit. 
artis med.) sztuki t wo r z ąc e ,  jak budownictwo np. 
i naprawi a j ąc e  dzieła przyrody, do których oczy
wiście należy sztuka lekarska. Pierwszy Hipokrates, 
jak wiadomo, nazwał lecznictwo sztuką,  oddzielając 
je od obrzędów religijnych i filozofii.

Dwie księgi Hipokratesa-

I.

1
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ciwko pomyślności powszechnej 1), żadnej pra
wem ustanowionej kary — krom niesławy, która 
przecież nie obraża tych, którzy z rozmysłem 
lekarza rolę przybierają2). Ludzie tego rodzaju 
przedstawiają największe podobieństwo do wpro
wadzonych na scenę w tragedyach figurantów 3).

1) εν ζ\σι πoλεσιν; Littre tłumaczy „dans los cites“ 
przypuszczając tem samem, że Hipokrat uskarża się 
na brak p o l i c y i  lekarskiej, któraby nieukom zabra
niała trudnić się lecznictwem. Pojęcie takie zdaje mi 
się nie właściwem dlatego, że w takim razie nie byłby 
autor ograniczał tej władzy tylko do "miast" , ale roz- 
ciągnąćby ją musiał na całą Grecyą — nie użyłby więc 
wyrazu πολεσιν; powtóre. autor mówi tu w ogóle o le
karzach niedostatecznie wykształconych, szarlatanach, 
źle swoje zadanie spełniających, a przez publiczność 
wysoko cenionych, zatem do leczenia uprawnionych, 
ale do praktyki meuzdolnionych i na r o z g ł o s  nie za
sługujących. Słowo πολίσ oznacza zresztą: miasto, gród, 
ale także s pr aw y  p ub l i c z ne :  tak też pojmuje Cor- 
narus.

2) Wyrażenie autora w tem miejscu bardzo nieja
sne (τού; έ; οότέη; συγκε:μένοΐ);) tłumaczy Littre „qui 
en vivent“ , co o tyle nie zgadza się z treścią, że oso
bom żyjącym z lecznictwa musiałaby właśnie wielce 
szkodzić nies ława,  autor zaś mówi, że ona ich nie 
obraża, więc nie szkodzi. Właściwiej więc i zgodniej 
pod względem filologicznym tłumaczy Cona rus „qui ex 
composito personam ejus (medici) induerunt" .

3) Właściwie słowo -'λζμ τλ '.ζ·.·/ należałoby tłóma- 
czyć „nieme maski” ; dla łatwiejszego jednak zrozu
mienia rzeczy użyliśmy wyrazu powszechnie znanego
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pozorują oni wprawdzie układ, strój i oblicze 
aktorów, chociaż w rzeczy samej aktorami nie 
są. Tak też dzieje się z lekarzami: z wieści 
i nazwy jest ich wielu — z działania zaś bar
dzo mało.

2. Ktokolwiek bowiem umiejętność leczenia 
gruntownie przyswoić sobie pragnie, powinien 
celu swojego dosięgać przy pomocy warunków 
następujących: wrodzonego usposobienia1), na
uki w odpowiedniem miejscu nabytej, przy- 
gotowania do niej od wieku chłopięcego 2), 
zamiłowania w pracy, i długoletniej wprawy. 
Najpierwszem przeto w rzędzie wspomnianych 
warunków jest usposobienie wrodzone: gdzie 
więc przyroda staje w sprzeczności z założe
niem, tam wszystkie usiłowania będą marne. 
Jeśli zaś sama przyroda do najwznioślejszej 
rzeczy3) drogę wskaże, wówczas znajomość
„figurantów" . Cornarus tłumaczy to poprostu przez 
„aktorów" przedstawiających osoby, któremi nie są; 
tymczasem autor pisze wyraźnie, że oni przedstawiają 
a kt o r ó w (pjroy.f.Tai), a nie są aktorami .

1) ω(ισoς oznacza wtem miejscu: skłonność i zdol
ność do sztuki lekarskiej.

2) Powtarza to samo Galen (1. c.) mówiąc „educatio 
exercitatioque a teneris annis". Galen dodaje siódmy 
jeszcze warunek „pewną metodę" w gromadzeniu wia
domości.

3) Rozumie się „do sztuki lekarskiej".
1*
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sztuki nabywa się z łatwością,. Potrzeba wszakże 
zjednywać ją sobie rozważnie, przyspasabiając 
się do tego zawczasu i to w miejscu do wy
kształcenia w tym kierunku dogodnem. Usil
nego następnie przykładać potrzeba starania 
i przez długie zaiste lata, ażeby zaszczepiona 
w umysł nauka pożyteczne i bujne wydała 
owoce.

3. Jakoż prawidła tyczące się pozyskania 
płodów ziemi, stosują się w zupełności do na
bywania wiadomości lekarskich. W ięc usposo
bienie nasze wrodzone przedstawia jakoby glebę: 
zasady przez nauczycieli podane, niby nasienie: 
przyuczanie od dzieciństwa odpowiada właści
wej porze rzucania w ziemię nasienia. Miejsco
wość znowu, w której odbywa się nauczanie, 
wyobraża otaczające powietrze, z którego wy
rastająca z gruntu roślina czerpie pożywienie; 
pracowitość ucznia zastępuje uprawę roli 1): czas 
wreszcie ukrzepia wszystko, aby plon doścignął 
w zupełności.

4. W  takieto niezbędne dla sztuki leczniczej 
warunki zaopatrzony młodzieniec, przyswoiwszy

1) £ν,-α-y  oznacza w tem miejscu, odpowiednio do 
całego porównania ze sprawą rolnictwa, ,.uprawę roli" 
zgodnie zresztą z filologicznem znaczeniem, nie zaś 
r o b o t ę  w ogólności, jak pisze Littre ,,la maim d’ocuvre“.
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sobie dokładną jej zna jomość, powinien w końcu, 
chodząc z miasta do miasta, ćwiczyć się w za
wodzie 1), aby nietylko w rozprawach słownych, 
ale w wykonaniu także stal się lekarzem. Nie- 
doświadczoność — lichy to skarb i nieszczęsne 
mienie tych, co na niem zawsze 2) polegać mu
szą . pozbawia ona dzielności, ufności w sie
bie i właściwego zadowolnienia. a jest źródłem 
trwoźliwości i zuchwałości. Trwożliwość — to 
objaw bezsilności; zuchwalstwo — nieznajomo
ści sztuki. Dwie są bowiem możliwości: świa
domość siebie, i dobre o sobie mniemanie: 
pierwszą z nich przynosi nauka — drugie nie
uctwo.

1) Na to przebywanie w różnych miastach dla 
wprawy i doświadczenia, kładzie autor ważny przycisk 
używając wyrazu zv.z'mu, co zresztą stwierdza się tem, 
że o tem samem kilkakrotnie wspomina w księdze 
„O powietrzu, wodach i okolicach", że to samo zaleca 
usilnie także Galen mówiąc „necesse est. ut suis ipse 
oculis urbes intueatur" , że wreszcie, jak przekonywa 
historya, każdy ze znakomitszych lekarzy starożytnych, 
w licznych podróżach gromadził doświadczenie z pra
ktyki.

2) Wyrażenie greckie /.or i /r .  ϋ-'/c. sen i czu
wanie; oznacza w tem miejscu „zawsze, ciągle, bez
ustannie" tak jak u nas mówi się „myślał o tem dzień 
i noc": dlatego dziwić może tłumaczenie tych słów 
przez Cornarusa niejasnym frazesem „et insomnium aut 
potius somnium diurn um et maxime verum".
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δ. Rzeczy święte zresztą poświęconym tylko 
wyjawiają się ludziom; profani prawa do tego 
nie mają, dopóki chrztu tajemnic wiedzy nie 
otrzymają 1). 

1) Zastrzeżenie to odpowiada ustępowi zawartemu 
w „Przysiędze" (',;///<;) mieszczącej się w Zbiorze pism 
Hipokratesa, która obowiązywała kapłanów Eskulapa
i następnie lekarzy w wieku naszego autora, a który 
brzmi „prawidła sztuki, wykład jej ustny i całą naukę 
właściwą wygłaszać będę moim synom, mojego nau
czyciela synom i innym przysięgą lekarską związanym 
uczniom; o p r ó c z  t ych  nikomu więcej " .



II.
Ο POWIETRZU, WODACH I OKOLICACH.

(ΙΙEΡΙ ΑΚΡΩΝ ΪΛAΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΩΝ 1).

§ 1. Ο wpływie stosunków zewnętrznych na zdrowie 
i potrzebie ich znajomości 2).

Kto sztukę lekarską dokładnie przyswoić 
sobie pragnie, tak postępować winien: najprzód 
zbadać, ma pory roku, jaki każda z nich wpływ

1) Tak brzmi tytuł tej rozprawy zamieszczony 
w pierwszem poprawnem wydaniu dzieł Hipokrata 
w języku greckim przez Cornarusa 1538, Basil. f., który 
powszechnie został przyjęty. Wedle Galena rozprawa 
ta miała nosić tytuł: O osadach,  wodach,  po rach  
roku i oko l i c ac h ;  często jednak podaje Galen po
wyższy napis. W  jednym rękopisie czyta Gadaldinus 
napis: O powiet rzu,  o ko l i c a c h, w o d a c h, po
r a c h roku,  wi a t r ac h  i konst e l acyach .  Erotian 
podaje tytuł: O o k o l i c a c h  i kl imatach.  (Littre) .

2) Przy każdym paragrafie podaję, ku wygodzie 
czytelnika, napis wskazujący treść, czego w tekście, 
podobnie jak w kodeksach rękopiśmiennych, niema; 
wskazanych przez Littre’go paragrafów nie ma także 
w wydaniu Cornarusa.
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wywierać może ? żadna bowiem w niczem nie 
podobna do drugiej, a i pomiędzy sobą nawet 
różnią się one znacznie przez zachodzące w nich 
zmiany. — Następnie poznać ma wiatry, ciepłe 
i zimne, szczególnie zaś te, które wspólne są 
wszystkim okolicom, jak i te. które w każdej 
miejscowości są wyłącznie panujące.— Potrzeba 
również zapoznać się z własnościami wody, 
o ile bowiem rozmaitą bywa ona pod wzglę
dem smaku i ciężkości, o tyle także zachodzi 
wielka różnica w działaniu każdej.— Jakoż, przy
bywszy do nieznanego sobie miasta, trzeba roz
patrzyć się w położeniu jego, jużto względnie 
do panujących tu wiatrów, jużteż do wschodu 
słońca, ponieważ wpływ miasta zwróconego ku 
północy nie równa się wcale położonemu na połu
dnie, aniteż leżącego ku wschodowi, miastu pa
trzącemu na zachód. Wszystko to najtroskliwiej 
rozważonem być powinno; niemniej własności 
wody, jakiej tutejsi mieszkańcy używają, miano
wicie : czy błotnistej i miękkiej, czy twardej ? 
z wyżyn lub skał wytryskającej, czy też słonawej 
id o  gotowania niezdatnej?1) Zbadać takoż po-

1) ’ατεράμνοiσiν; słowo to tłumaczą rozmaicie: c ru-· 
dis (Cornarus), saum atres  (Littre), zum K o c h en 
u n tau g lich  (Grimm); ponieważ słowo to objaśnia 
Schrevellius, jako złożone z a priv. i τέραμνος c o c tu
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trzeba grunt okoliczny: żali on nagi i suchy, albo 
porośnięty1) i wilgotny? czy niski i ciepły, czy 
też wzniesiony i zimny? — Powiadomić się ró
wnież należy o trybie życia miejscowej ludności: 
pijaństwu-li oddana, biesiadom i próżniactwu, czy 
też do ćwiczeń ciała nawykła, wytrwała w pracy, 
ni jadła obfitego, ni trunku nie chciwa2).

§ 2. Dalszy ciąg· poprzedzającego.

Wszystko to trzeba rozważyć po szcze
góle. Albowiem, kto wszystkie te stosunki, albo.

f ac i l i s  (Them. τειοιο tero), co w zupełności odpowiada 
myśli w tem miejscu, zatem przyjmujemy tłumaczenie 
Grimm'a  Węclewski tłumaczy przez: twardy, niezmięk- 
czony, surowy, n i e s t r a w n y, — w którem też osta- 
tniem znaczeniu istotnie Hipokrates używa nieraz tego 
wyrazu, gdyż t r awi e n i e  w jego pojęciu jest sprawą 
g o t o w a n i a  w żołądku.

1) oassta; niewłaściwie tłumaczy Grimm, Lilienhain: 
di ch t, t honig,  także Cornarus: d e n s a, kiedy słowo 
to przeciwstawia autor wyrazowi ψ./.ή (nagi).

2) οΰκ έίωίοι χα; αποτο;; tak czytał Calvus, tak też po
dali Haller i Coray; wyrzucają ',·> /. Foesius, K uhn Littre: 
Littre tłumacząc: mangeant  b e a u c o u p  et b uvant 
peu, powołuje się przytem na tekst Hipokrata po
niżej (§ 4), gdzie autor, mówiąc o mieszkaniach wy
stawionych na zimne wiatry północne, dodaje, że jedzą 
dużo a piją niewiele. Tłumaczenie to. naszem zdaniem 
niewłaściwe, gdyż w tem miejscu autor zdaje się prze
ciwstawiać ludność pijacką trzeźwej i pracowitej, ła
komą skromnej·, zachowujemy przeto tekst Coray'a.
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jeżeli to niemożliwe, przynajmniej większą ich 
część poznał, dla tego, po przybyciu do nie
znanego mu nawet miasta, nie będą tajne ani 
choroby miejscowe, ani też ogólna ich. jaka
kolwiek natura: nie dozna też żadnej wątpli
wości. ani pomyłki w leczeniu, w jaką popada 
zazwyczaj ten, który wcześnie z rzeczonemi nie 
poznajomił się okolicznościami. Tak roztrzą- 
snąwszy wszystkie stosunki przyszłego roku 
i nadchodzącej pory. przepowie lekarz: jakie 
właśnie choroby w ogólności napastować mają 
dane miasto w zimie i w lecie, i jakie niebez
pieczeństwo każdemu w szczególności grozi od 
zmiany trybu życia? Znając bowiem przemiany 
pór roku. czas wschodu i zachodu gwiazd, po 
szczególe przewidzieć snadnie: jakiego też roku 
oczekiwać mamy?— Dochodzeniem i przewidy
waniem właściwości pór roku lekarz najpewniej
szą pozyskałby wiadomość o każdej z nich, naj
skuteczniej pielęgnowałby zdrowie i z niemałym 
pożytkiem wykonywałby swoją sztukę. Jeżeliby 
zaś kto mniemał, jakoby sprawy te należały do 
zakresu meteorologii, to pozbywszy się takiego 
przekonania, zrozumiałby, że astronomia nie- 
tylko nie mało. lecz bardzo znacznie pomaga 
lecznictwu; wraz bowiem z owemi porami roku 
zmienia się także i stan wnętrzności człowieka.
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§ 3. Wpływ wiatrów południowych.

Jak zaś każdy z rzeczonych warunków ba
danym i rozważanym być powinien? wyłożę 
jasno.— W  mieście położonem przeciwko wia
trom ciepłym, t. j. wiejącym pomiędzy zimo
wym słońca wschodem a zachodem, będą wiatry 
te miejscowe i właściwe1); od północnych przeto 
wiatrów będzie to miasto zasłonięte. W  miej
scowości takiej bywa obfitość wody słonawej 2). 
z konieczności miałkiej 3). a przeto ciepłej w lo
cie. a zimnej w zimie 4). Głowy mieszkańców

1) ςΰννομζ =  τύννομα; dosłownie znaczyłoby ,.będą 
te wiatry wspólne (miastu), stale towarzyszące"· co Cor- 
narus tłumaczy ,,peculiares" ; niewłaściwie przeto pi
sze Littre „ouverte a ces ventes", gdyż autor mówi 
właśnie o mieście wystawionym na te wiatry. Tem 
dziwniej przedstawia się tłumaczenie Grimm'a ,.wenn 
diese Winde vorherschend sind, wenn die Stadt auch 
gegen Nordwinde geschutzt ist etc."

2) ϋία/.ct; dosłownie ,.podmorskie": Littre ..sauma-
tres“ : Cornarus „subsalsae".

3) μετέωρα =  wysoko położone, zatem nie głęboko, 
płytko; Grimm „Schichtwasser“ ; Littre ,,peu proton- 
des". W  niektórych wydaniach stoi: ;ιή μετέωρα — nie 
wysoko .  Lilienhajn : „aus hohen Gegenden hervor- 
quillt , coby wprost sprzeciwialo się podanym własno
ściom jej.

W tem miejscu zachodzą w kodeksach i wyda
niach ważne zmiany, co zaznacza Foesius słowami: 
„Hac parte exemplaria graeca omnia mirum in modum
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tutejszych są wilgotne i wozgrzy pełne; trzewy 
ich ulegają częstokroć silnym zaburzeniom z po
wodu spływającej z głowy wozgrzy. a ciało- 
twór ich w ogólności bywa wątlejszy. Jadać 
także i pijać dużo nie zdolni, albowiem kto ma 
głowę słabszą, ten wiele pić (wina) nie może, 
ponieważ ból głowy (po przepitku) dokucza 
mu bardziej. — Następujące zresztą choroby 
należą tu do chorób swojskich: niewiasty prze- 
dewszystkiem bywają słabowite i upławom pod
legle1); pomiędzy niemi jest nadto wiele niepło
dnych, a to nie z natury, lecz z choroby i wiele

vitiata sunt‘‘. W rękopisie 2146 znajduje się luka, po- 
czem tekst „lienterye i puchliny etc "  zamieszczone 
w § 10 str. 40. W  niektórych wydaniach spotykamy tu 
ustęp powtórzony w przekładzie Cornarusa, Grimm’a 
i Liliehain'a tej treści: „Miasta przeto, położone po-
„myślnie względem wiatrów i słońca, a nadto mające 
„dobrą wodę, mniej doznają skutków owych zmian; 
„miasta zaś. których ludność używa wody błotnistej, 
„stojącej, i niepomyślnie do wiatrów i słońca leżące, 
„narażone są bardziej na zmiany tego rodzaju. W cza- 
„sie gorącego lata. kończą się choroby prędzej, w slo- 
„tnym zaś przeciągają się, i powstający wówczas wrzód 
„zamienia się pospolicie na lagedeniczny". Słusznie 
twierdzi Littre, że ustęp ten nie nadaje się do tekstu 
w tem miejscu i dlatego opuszcza go całkiem.

1) ρ ν . υ ο  domyślać się tu trzeba zarówno krwo 
t o k ó w jak i u p ł a w ó w  białych.
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często roniących. Dzieci popadają w drgawki 
z dusznością, poczytywane tu za rzecz dziecię
cemu wiekowi właściwą i za chorobę świętą 
(padaczkę) 1).

U mężczyzn występują dysenterye. biegunki, 
dreszcze2) i gorączki przewlekłe zimowe; także 
rozliczne wysypki nocne 3) i krwawnice w stolcu. 
Zapalenia opłucnej zaś i płuc, zarówno jak 
gorączki pałające i jakiekolwiek inne choroby, 
zwane ostremi, nie wywięzują się w większej 
ilości z powodu, że u osób, których wypróżnie
nia stolcowe są płynne, choroby te silnie roz
wijać się nie mogą. — Choroby oczne bywają 
natury wilgotnej, niezbyt ciężkie i krótkotrwałe, 
wyjąwszy, że przyłączy się jakaś choroba, ze 
zmiany powietrza powstała, a powszechnie gra-

1) Epilepsya w całej starożytności nosi nazwę cho
r o b y  święt e j :  Hipokrates zowie ją także ,.dzie-
cięcą“ .

2) ήπίαλους ; tak nazywano silne dreszcze, a także cho
robę złośliwą, która rozpoczynała się silnymi dreszcza
mi, poczem następowała łagodna gorączka: w tem 
miejscu ep ia l os  ma pierwsze znaczenie, gdyż autor 
mówi dalej ζα: πυρετούς πολυχρονίους ( gorączk i  długo-  
t r w a ł e).

3) έπινυκτίοας; pod Epi nyc t i s  rozumiano wysypkę 
krostowatą, która tylko w nocy występowała, albo naj
bardziej wtedy dokuczała (p. Cels Ks. V Roz. 28).
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sująca. Po piędziesiątym roku życia ulegają 
tamtejsi mieszkańcy częściowemu porażeniu 1) 
w następstwie spływającej z głowy cieczy, jak 
skoro głowa nagle od słońca rozgrzaną lub silnie 
oziębioną zostanie. — Takieto choroby są miej
scowościom tym właściwe, nie mówiąc o tych, 
które, ze zmianą pory roku powstając, stają się 
ogólnemi, i również mieszkańców napastują.

§ 4. Wpływ wiatrów północnych.

W  miastach znowu przeciwnie położonych, 
zwróconych ku wiatrom zimnym, wiejącym 
od północy pomiędzy letnim słońca zachodem 
i letnim jego wschodem, panują także wiatry 
miejscowe tego rodzaju, jako miasta te zasło
nięte są od południa i od wiatrów ciepłych; tu 
więc przedstawia się rzecz w sposób następu
jący. Przedewszystkiem wytryskają 2) tu wody

1) : porażenie częściowe, jednostron
ne, zwali starożytni parap l eg i a  — zaś porażenie 
ogólne Apop l ex i a ,  czego przyczyną miał być spływ 
cieczy z głowy. Aretaeus (Lib. I. Cap. VII p. 58) mówi: 
„paraplegia est tactus motusque remissio, sed in mem- 
bro uno, ut puta mami crureve". p. Hipp. Epidem. L. 
I: Galen De locis aff. 4.

ΐ) έγγίγνΞτα:: po większej części piszą tu γ).·>χα:νετα: 
(sta ją  się s łod k iem i); Aldus ■·>.Ί·>ν.ί'χτ'χ·.: Coray v> 
■ρ.·>/.'ί·.,ι~Ί·., zatem poszło, że Cornarus tłumaczy ,,aquae



zazwyczaj twarde i zimne. Ludność, wyposa
żona pospolicie cialotworem jędrnym i suchym ; 
brzuszne trzewy dolne bywają po większej 
części zaparte i twarde 1), górne zato łatwo 
spływające; udola ich bywa raczej żółciowa, jak 
wozgrzywowa; głowa silna i twarda 2) ; pospo
litą nadto jest skłonność naczyń do pękania.— 
Z chorób nagminnych występują tu zapalenia 
opłucnej częstokroć i tak zwane choroby ostre, 
co oczywiście pochodzi ztąd, że stolce bywają 
zatwardzone. — Ropienie wewnętrzne występuje 
u wielu osób przy lada jakiej okoliczności, czego 
przyczyną jest stężałość ciała i zatwardzenie

ut plurimum d u lce s  sunt; Grimm „die kalten W as- 
ser werden meistens s uss“. Nic trudno zrozumieć, że 
s ł o d k o ś ć  wody nie odpowiada myśli autora, że za
tem poprawka Li ttre'go jest usprawiedliwioną.

') τ'/t  Ttot/.iaj ατϊοαανους εχε'.ν καί ζ / λ τ^ ,ό ς  τζς κάτω; 
możnaby tu tłumaczyć „stolce niestrawione i twarde", 
gdyż znaczy wnę t r zno ś c i ,  j ama  b r z us z na
i s to l c e ;  ponieważ jednak autor mówi tż; oi o.,m 
ζόί,ωζζί,ος. (górne zaś p ł y n ą c e  bardziej ) ,  trzeba 
więc tak pojmować, że zdaniem jego ludzie ci miewają 
s t o l c e  t w a r d e. a w ymi o t  u j ą  łat w o.

2) Głową silną lub zdrową |·>|-·.ηοο;ι nazywa Hip. 
tę, która rzadko lub nigdy nie ulega bólom; twardość 
zaś odnosi się do czaszki, raczej do ilości szwów 
w czaszce, co przy skaleczeniu czaszki miało ważne 
znaczenie. P. Hip. De vuln. capit is.

—  15 —
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żołądka. albowiem suchość ciałotworu i zimna 
woda powodują, pikanie naczyń 1). Osoby takie 
muszą koniecznie dużo jadać a mało pijać; nie 
podobna bowiem, aby były zarazem żarłokami 
i opojami. — Od czasu do czasu wywięzują się 
choroby oczu, suche i ciężkie, przyczem wnet 
pęka oko.

Podczas lata pojawiają się przed trzydzie
stym rokiem życia obfite krwotoki z nosa : cho
roby znowu świętemi nazywane (epilepsye) wy
stępują rzadko wprawdzie, bywają zato cięż
kie. Więcej jak prawdopodobną jest. że ludność 
tamtejsza żyje dłużej, jak w innych miastach. 
"Wrzody nie bywają tu brudne 2), ani złośliwe.— 
Obyczaje ludzi tych są więcej surowe, aniżeli 
łagodne.

Otóż u mężczyzn panują rzeczone dopiero- 
co choroby, nie wyjmując tych. które wystę-

1) Myśl w okresie tym zawarta zasługuje na za
znaczenie: jakiekolwiek bowiem wyszukuje autor przy
czyny pękania naczyń, faktem jest przecież, że wykro
czeniu krwi ( Ex t ra v a s at u m) przypisuje powstawanie 
ropniowi! Nadmienić zresztą wypada, że ε;ι-·ιί: (Em 
p y o s ) nie znaczy wyłącznie „ropień płucny", lecz 
w ogólności r o p i e n i e  wewnętrzne .

2) v> ζ/,ιγ'ΐ'λτω'ιΐ'/.; Grimm tłumaczy błędnie „olme 
Entzundung", gdyż stan zapalny nazywa autor z/.t- 
γαονι»5ΐ; (p h l eg m o n o d e s  a nie phl egm atodes.)
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pują powszechnie przy zmianie pory roku. Nie
wiasty zaś bywają często stężałe 1), z przyczyny 
twardej, niestrawnej i zimnej wody; czyszczenia 
ich nie występują; odpowiednio do miesięcznych 
okresów, bywają nadto skąpe i bolesne 2); ro
dzą one ciężko, zato ronią nieczęsto. Urodziwszy 
dziecię, karmić go nie mogą. albowiem pokarm, 
pod wpływem twardości i niestrawności wody 
zanika im w piersi.— U położnie rozwijają się 
częstokroć suchoty, ponieważ zbyteczne wysilenie 
sprowadza pękanie naczyń i kurcze. —- U chłop
ców spotyka się często puchlinę jąder w młod
szym wieku, która jednak z postępem lat znika: 
późno zresztą w tych miejscowościach dosię
gają oni pory dojrzałości (płciowej .— Tak przeto

1) z-yry/T. ; jakkolwiek wyraz ten. obok twardości, 
stężałości, oznacza także n ieżyzn y. niewłaściwie prze
cież tłumaczy Cornarus i Grimm ..niepłodne··, gdyż au
tor nie przypisuje im wcale n i ep ł odnoś c i ,  tylko 
wspomina o ciężkich porodach, co w jego mniemaniu, 
pochodzi od twardości, niepodatności ciała.

2) πονηρά:: wszyscy (Cornarus, Grimm. Littre) tłu
maczą ten wyraz przez czyszczenia o z ł y ch  wł as no 
ś c i a c h (prav ae. mauvai se  n a t ur e, s c h lech t e 
B e s c haf f enhei t ) : mimo to sądzę, że autor miał tu 
na myśli „bolesne, trudne miesiączkowanie", co w zu
pełności odpowiada innym własnościom tych niewiast 
i skąpym czyszczeniom.

Dwie księgi Hipokratesa. 2
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ma się rzecz przy wiatrach ciepłych i zimnych 
i w miastach na nie wystawionych.

§ 3. Wpływ wiatrów wschodnich.

W  miastach znowu, położonych przeciw
ko wiatrom wiejącym pomiędzy letnim słońca 
wschodem a zimowym (w ia tr o m  w s c h o -  
d n i m), i zwróconych ku stronie przeciwnej — 
zachodzą stosunki następującego rodzaju. Osa
dy, leżące ku wschodowi słońca, są oczywiście 
zdrowsze od tych, które patrzą ku północy, ta
koż od położonych przeciw wiatrom ciepłym, 
chociażby przestrzeń pomiędzy niemi wynosiła 
zaledwie jedno staje 1). W  pierwszych bowiem, 
tak ciepło jako też zimno bywa więcej umiar- 
kowanem: zatem też i woda. wytryskająca w ta
kich miastach ze źródeł naprzeciwko wschodu 
słońca leżących, musi być czystą, wonną, miękką 
i przyjemną, ponieważ oczyszcza ją swym bla
skiem wschodzące słońce, rozpierzchając m gły 2) 
zalegające zazwyczaj nad ranem. — Ludność 
tamtejsza posiada czerstwą cerę i świeży wygląd,

1) ; miara długości, 123 kroków wynosząca.
2) -'j γάί εωθινόν ϊνΑϊζ'ιτι ccjx ος ό ή ή ο έ-έ/ε·. ώς ζ~’. το 

ιτου/.ό; Grimm, wbrew wszystkim, tłumaczy: „wahrend 
die.· Morgenluft uberal frische Kalte verbreitet“ .



19

jeżeli choroba jakaś temu na przeszkodzie nie 
stanie; głos bywa dżwięczniejszy, charakter 
i umysł dzielniejszy, aniżeli u ludności półno
cnej ; jakoż także wszystkie płody tutejsze są 
przedniejsze. Powietrze tak położonego miasta 
najpodobniejszem jest do wiosennego, z powodu 
umiarkowanego ciepła i zimna. — Choroby też 
występują tu w mniejszej liczbie i sile. a po
dobne są do tych. które panują w miastach na 
ciepłe wiatry wystawionych. Niewiasty odzna
czają się tu niezwykłą płodnością i rodzą łatwo.— 
Tak więc mają się sprawy w rzeczonych miej
scowościach.

§ 6. Wpływ wiatrów zachodnich.

Miasta znowu położone ku zachodowi i za
słonięte od wiatrów ze wschodu wiejących, 
a przewiewane jużto przez wiatry cieple, jużteż 
zimne północne, takie mówię, muszą, ze względu 
na swe położenie, przedstawiać najwięcej wa
runków chorobotwórczych 1). Po pierwsze, woda

') Użyłem tu wyrazu tegoczesnego, ( c ho r o bo 
twórczy ; .  który, jakkolwiek nowy, oddaje pojęcie do
brze znane starożytnym t. j. zdolność w y w o ł a n i a  
choroby, w rozróżnieniu od samej choroby i c h o ro 
witoś c i; autor użył w tem miejscu słowa ηζτβ'ις (no-
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tu bywa nieprzezroczysta, czego przyczyna, jest 
to. że rozpostarta zazwyczaj nad ranem mgła. 
zmieszawszy się z wodą. pozbawia ją przezro
czystości. ponieważ słońce nie świeci jasno, do
póki w górę się nie wzniesie. W  lecie więc 
wieje ze świtem powietrze zimne i opada rosa; 
przez resztę dnia znowu słońce, zachodząc ku 
nim. tak bardzo przypieka, że ludzie stają 
się bezbarwnymi i bezsilnymi, zatem w części 
podlegają wszystkim przerzeczonym chorobom; 
od żadnej bowiem z nich nie są wyłączeni 1), 
Głos mieć muszą gruby i chrypowaty. a to 
z przyczyny, że powietrze w owych stronach 
po większej części bywa nieczyste i niezdrowe; 
nie oczyszczają go bowiem dostatecznie wiatry 
północne, które tu nie wieją stale: te zaś. które 
stale tu panują, są arcy wilgotne, ponieważ są

seros = wytwarzający chorobę = zur Krankheit geneigt 
machend. Kraus), a nie νο-ωοτρ (nosodes = morbosus, 
chorowity): pospolicie tłumacza to słowo ..szkodliwy 
dla zdrowia".

') οΊ5$ν ί:>-ι ·,·.ζ·.ί okres ten tłumaczą roz
maicie: Mercurialis. Cornarus piszą „nulla enim re ab 
ipsis (morbis) separantur". 'Z winger ..praedictis morbis 
praecipitare eosdem nihil prohibet". Foesius opuszcza 
go całkiem: Coray. zanim Littre ..aucune (maladie) ne 
leur partient exclusivement": Grimm ..da sir aut' keine 
Weise dagegen geschutzt sind".
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zachodnie 1). Takie też położenie miasta podo- 
bnem jest najhardziej do późnej jesieni z uwagi 
na zachodzące w dniu przemiany, ile że odda
lenie ranka od wieczoru jest bardzo znaczne.— 
Tak przeto ma się rzecz pod względem wia
trów zdrowiu przychylnych i szkodliwych.

§ 7. 0 wpływie różnych gatunków wody źródlanej.

Co się innych wód dotyczy, objaśnić te
raz zamierzam: które z nich są szkodliwe, które 
zaś najzdrowsze? jakie szkody i jakie korzyści 
z użycia wody wynikają? wpływ jej bowiem 
na zdrowie jest bardzo znaczny. — W oda ba
gienna, stojąca, i błotnista musi być oczywiście 
w lecie ciepłą, gęstą i cuchnącą, gdyż, nie ma
jąc odpływu, zasilana ciągle nową deszczówką 
i ogrzewana słońcem, staje się koniecznie bru
dną. szkodliwą, zarazem żółć pobudzającą 2).

1) Foesius nie rozdziela następujących słów kropką, 
ale łączy je pisząc ,,czyto z uwagi na wiatr zachodni, 
który podobnym jest do jesieni, czy na położenie mia
sta etc.” My trzymamy się tekstu Coray’a, Littre'go, 
Cornarusa. Grimm' a.

2) /ολιύοΞ'ζ; dla zrozumienia myśli autora w tem 
miejscu, zarówno jak następującego zaraz słowa ■/>.;- 
γΜ.7.τιυο·-τατν. (łatwe sprowadzenie zaflegmienia) trzeba 
pamiętać, że Hip. wyprowadza choroby w ogóle: z uszko-
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W  zimie znowu bywa ona lodowato zimną, 
zmąconą śniegiem i lodem tak. że bardzo łatwo 
sprowadza zaflegmienie i chrypkę. — U osób 
używających tej wody spotykamy śledzionę po
większoną. stwardniałą (zwartą), żywot twardy, 
szczupły a gorący, barki, okolicę obojczykową 
i lica schudzone, ponieważ ciało wszelakie roz
pływa się w śledzionę, w następstwie czego 
osoby te szczupleją. Jedzą oni dużo i mają 
silne pragnienie ; trzewy ich brzuszne, tak górne 
jak dolne bywają bardzo suche, zkąd pochodzi, 
że wymagają silniejszych leków (wypróżniają
cych)1). Rzeczony stan chorobowy utrzymuje się 
u nich zimą i latem. — Krom tego. występują 
u nich bardzo często puchliny i to bardzo za- 

dzenia zewnętrznego, złego powietrza i z obfitości, wez
brania lub przemieszczenia, ubytku itd. jednej z czte
rech zasadniczych cieczy t. j. krwi.  ż ó ł c i  czarnej ,  
ż ó ł t e j  i wo z gr z y .  z których pierwsza oznacza się 
własnością ciepła i wilgoci — druga zimna i sucho
ści — trzecia ciepła i suchości — czwarta zimna i wilgoci. 
Odnośnie do pory wieku i roku: wzbiera krew u dzieci
i na wiosnę, żółta żółć w młodości i lecie, czarna w wieku 
średnim i jesieni, wozgrza u starców i w zimie. Temu 
to pojęciu odpowiada podział temperamentów na: sang- 
winiczny, choleryczny, melancholiczny i flegmatyczny.

1) Lekarze starożytni wyrazem <<cL;i.'r/.ov (lekar
stwo, także trucizna) oznaczali zawsze środek prze
czyszczający.
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bójcze z powodu, że w lecie napastują ich 
często dysenterye, biegunki i przeciągłe gorą
czki czwartaczkowe (zimnice), któreto choroby, 
utrzymując się przez dłuższy czas, wywołują 
u takich osób, puchlinę i sprowadzają śmierć. 
Oto są choroby występujące podczas lata.— "W zi
mie znowu zapadają młodzi na zapalenie płuc 
i choroby połączone z majaczeniem; starsi na 
gorączki pałające, mianowicie z powodu zapar
tych stolców.— U kobiet pojawiają się obrzęki 
nóg i występuje stan białej wozgrzywości 1). 
Zapładniają się one nie łatwo, a rozwięzują 
z trudnością, wydając na świat płody duże i na
dęte, które nadto podczas karmienia więdną 
i cherlają; czyszczenia miesięczne nie wsta
wiają się u tych niewiast po porodzie w od
powiednich porach.— U dzieci tamtejszych wy
stępują bardzo łatwo przepukliny, zaś u doro
słych mężczyzn żylaki i wrzody na goleniach.

’) φλέγμα λευκόν; Grimm tłumaczy to błędnie ,.weis- 
ser Fluss"; Littre, Cornarus, Lilieuhain poprostu L e u- 
c o ph l e g mat hi a  (puchlina skóry): tymczasem podane 
wyrażenie oznacza u Hipokratesa stan, czyli zmianę 
składu ciała z przeważającą niejako wozgrzą, będącą 
ź r ó d ł e m puchlinę', co w zupełności odpowiada na
szemu pojęciu w o d n i c y  (Hydraemia): jakoż Aforyzm 
(70, VII) brzmi: ε~: λευκω φλεγματ: ΰοφωψ επ:γ:γν:τα: (przy 
białej wozgrzywości występuje puchlina).
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zaczem idzie, że osoby tego ciałoskladu dłu
gowiecznymi być nie mogą. lecz przedwcześnie 
starzeją się. Nadto jeszcze poczytują się nie
wiasty niekiedy za ciężarne, gdy tymczasem, 
przy nadejściu pory rozwiązania, znika pełność 
żywota, co wydarza się wtedy, gdy macica ulega 
puchlinie 1). Wody tego rodzaju uważam za 
nieprzydatne do żadnego użytku. -— Na drugiem 
miejscu stawię te , których źródła wytryskają 
ze skał, są one bowiem zawsze twarde; nie
mniej wypływające z ziemi kryjącej w sobie 
wody cieple, albo żelazo, albo miedź, albo sre
bro. albo złoto, albo siarkę, albo ałun. albo 
sodę 2) — wszystko to bowiem rodzi się w niej 
potęgą ciepła: tryszczące przeto z tego rodzaju 
gruntu wody nie mogą być dobre, tylko twarde 
i rozpalające, które z trudnością, wydzielają się 
z moczem i tamują wypróżnienia stolcowe.'" —

1) ίζ-Α',ί:.; w  niektórych ręko
pisach i wydaniach czyta się ir.·· ■>'Αγη. dlatego Cor- 
narus i Grimm tłumaczą „dies ruhrt von der Wasser- 
sucht. da d ie Frauen a n W a s s e rs u c h t der Ge- 
barmutter leiden" (jak gdyby wszystkie kobiety na 
wodę w macicy chorowały ?).

2) -i Α.-γη\ błędnie tłumacza, to Cornarus i Littre przez 
N itrum saletra,  ponieważ w starożytności wyraz 
ten oznaczał ciało alkaliczne w ogólności, a mianowi
cie sodę w stanie surowym.



Najlepszą więc będzie ta woda, która wypływa 
z miejsc wyniosłych lub pagórków ziemistych: 
ta bowiem jest słodka, przeźroczysta i tak. jak 
jest, wymaca malej ilości wina1) ; w zimie bywa 
ona ciepła, w lecie zimna, albowiem pochodzie 
ona zwykła z najcichszych źródeł. — Najbar- 
dziej jednak zalecają się te wody. których źródła 
wybuchają w strona wschodu słońca, zwłaszcza 
ku wschodowi letniemu, ponieważ takie bywają 
zawsze czyściejsze, przyjemnej woni i lekkie. — 
Wody słonawe. trudne do zagotowania i twardo, 
nie stosują się do powszechnego za napój uży
cia. Są wprawdzie pewne osoby, także choroby, 
którym wody tego rodzaju służą skutecznie, 
o czem właśnie teraz mówić będę. Jakoż pod 
względem tych wód znowu zaznaczyć należy, 
że najlepsze z pomiędzy nich są te. których 
źródła zwrócone, są ku wschodowi: drugie miej
sce po nich zajmują te. które wypływają po
między letnim wschodem i zachodem słońca

— 25 -

1} Dla zrozumienia myśli wyrażonej w tem miejscu 
trzeba pamiętać, że Grecy niddy nie pijali szczerego 
wina, ani czystej wody. chyba z polecenia lekarskiego; 
wino zawsze roztwarzali wodą, a do wody dodawali 
wina; ta jednak woda. o której tu mowa, ma być zda
niem autora tak dobrą, że pić ją można z małym 
d o da t ki e m w i n a.
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(na północy), lepsze przecież są zbliżone kn 
wschodowi; na trzecim kładę wody wytryska
jące pomiędzy letnim i zimowym zachodem1). 
Najpośledniejsze są te. które zwrócone są na 
południe i te, które wychodzą pomiędzy zimo
wym 2) wschodem i zachodem: nader szkodliwą 
jest ona rzesztą dla mieszkańców południowych, 
lepszą zaś dla północnych

Co się tyczy tych wód (użycia) służyć mają 
następujące przykazania: kto zdrów i silny, ten, 
nie przebierając, niech pije wodę. jaka się na
darza; kto zaś, gwoli choroby jakiej, pragnie

1) Wbrew wszystkim pisze Grimm, zanim Lilienhain 
„welche zwischen Sommer = und Winter = Aufgang der 
Sonne (im Osten) liegen", co nie zgadza się z poprze
dzającym zdaniem.

2) Cornarus pisze „letnim"; wszyscy zresztą przyj
mują tekst (Gadaldinusa (zimowym).

3) το·;. νοt :oi ; :  r.wz τλνν,ρά, το:;: Zi βορεώ:;.ν άμείνω: 
oczywiście autor, wychodząc z zasady, że wody wy
tryskające ku południowi są gorsze od innych, chce tu 
zaznaczyć, że te same wody szkodliwsze są jeszcze 
w krajach południowych, gdzie słońce bardziej jeszcze 
je ogrzewa, więc νοτίο:;:, βορεώ:;:ν rozumie się άνθρωπο·;: 
(ludziom południowcom); Littre odnosi te przymiotniki 
do w i a t r ó w  i mówi: ..los vents cl u midi en augmen- 
tent les mauyaises ąualites, les vents du nord les atte- 
nuent": Cornaruss zaś. do położenia źródeł, jako leżące 
bardziej na południc gorszą dają wodę, aniżeli te, które 
zbliżone do północy głosce prawdopodobnie).
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pić najodpowiedniejszą dla siebie, ten, dla osią- 
gnienia zdrowia, najkorzystniej tak postępo
wać -winien: przy stężeniu trzewów brzusznych 
i skłonności ich do zapaleń1), najlepiej służą 
wody bardzo słodkie (łagodne), bardzo lekkie 
i czyste; przy miękkości zaś 2), wilgotności 
i wozgrzywości trzewów skuteczne są wody 
bardzo twarde, trudno wrzące i słonawe, które 
najsnadniej wysuszają; ponieważ woda do za
gotowania najłatwiejsza i bardzo miękka, roz
walnia takoż i rozmiękcza najprędzej trzewy, 
gdy przeciwnie woda niestrawna, twarda i do 
za wrzenia niezdatna, ściąga je raczej i wysusza. 
Mylą się przeto nieświadomi rzeczy poczytując 
wody słone za środek rozwalniający, które wła-

1) ίυνκαίειν ayedłoż; słowo ν.ν.υι znaczy właściwie pa
lić , ztąd ν.αΰ-o; = gorączka pałająca, dlatego tłumaczy
my to „skłonnością do zapaleń"; Liltre pisze „faciles 
a s’echauffer".

2) Użyty w tem miejscu wyraz μαλθ-ay.cć musimy 
tłumaczyć (jak też robią wszyscy) przez „miękkość", 
odpowiednio do poprzedzającego cz/.ęoai (stężenie, twar
dość); sądzę jednak, że autor miał tu na myśli „zapar
cie i rozwolnienie stolca", a to dlatego, że naturę tka
nek czyli własności ciała określa tu innemi słowy 
„skłonność do zapaleń — wilgotność", a tym właśnie 
odpowiadałby stan żołądka (t. j. zaparcia i rozwolnie
nia). Z takiem też pojęciem zgadzałaby się najlepiej 
treść następującego zaraz okresu.



śnie rozwolnieniu stolca najbardziej są przeci
wne. jako niestrawne i do gotowania niezdatne, 
one zatem raczej stolce zapierają, aniżeli roz- 
walniają.— Oto więc. co wiedzieć trzeba o wo
dach źródlanych.

§ 8. Wpływ wody deszczowej i śniegowej.
Powstawanie mgły i deszczu.

Obecnie mówić mamy o wodzie deszczowej 
i śniegowej. "Woda deszczowa jest najrzadszą 
i najczystszą, albowiem słońce wyciąga i unosi 
w górę najdrobniejsze i najlżejsze pierwiastki 
wody. Rzeczywistość tej sprawy’ wykazują wody 
słone 1); części słone z powodu gęstości swej i cięż
kości pozostają w nich i tworzą sól. gdy tymcza-

1) iwWiK, Ktiltit, llnlltr i i. piszą tu w. Olz;·, Coray 
poprawił ó: z czego wypada, że pierwsi tłumaczą
..rzeczywistość tego stwierdza m o r z e  — Littre za 
Corray'em „tworzenie się soli" .  Niewłaściwość poprawki 
wykazuje się tem. że tuż po tem. mówi autor ..pier
wiastki słone o pada j ą  i t worzą  sól" ;  jakże mogą 
ze sol i  opadać pierwiastki s ł one  i t w o r z y ć  sól? 
Unika się tego przy tłumaczeniu naszem i oddaje wier
nie myśl autora, który tu objaśnia powstawanie de
szczu  z wód i wilgoci. Z drugiej strony nie należy 
ύ: ύι.ζ; tłumaczyć przez „morza", ponieważ nieco niżej 
mówi autor, jako słońce wyciąga także z morza  
pierwiastki lotne.

— 2 8  —
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sem części nikłe, dla ich lekkości, porywa słońce. 
Jakoż wyciąga ono takowe nietylko z samych 
wód bagnistych, ale także z morza, tudzież ze 
wszystkiego, gdziekolwiek znajduje się wilgoć, 
a tkwi ona we wszystkich przedmiotach: nie
mniej z człowieka nawet samego wydobywa 
słońce najniklejsze i najlżejsze części cieczy 
(krwi). Najdowodniejszy przykład tego mamy 
na człowieku, który w odzieniu przechadza się 
na słońcu, albo siedzi: widzimy wtedy, że ża
dna cześć ciała, oświecona słońcem, wcale sie 
nie poci, gdyż słońce porywa natychmiast pot 
na jaw występujący, kiedy części pokryte odzieżą 
lub osłonięte czymkolwiek innem. są spocone; 
wytwarza się wprawdzie i wymusza pot pod 
wpływem gorąca, zatrzymuje się on wszakże 
pod okryciem tak, że nie rozprasza go słońce. 
Jak skoro jednak człowiek ów podejdzie w cień, 
wówczas całe ciało zarówno pot wydziela, gdyż 
nie jest oświecone słońcem. Dlatego też woda 
deszczowa najprędzej ze wszystkich psuje się 
i nabiera przykrej woni, ponieważ składa się 
z połączenia i mięszaniny wielu innych, co przy
śpiesza gnicie. — Nadto jeszcze, porwana i unie
siona w górę woda, krążąc w powietrzu, mięsza 
się z niem; a wtedy brudne i nieprzezroczyste 
części jej oddzielają się, tworząc atmosferę
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niższą 1) i mgłę, zaś najdrobniejsze i najlżejsze 
cząstki pozostają w powietrzu, ogrzewają się 
pod wpływem słońca i przegotowane stają się 
słodkiemi; wszystko bowiem po przegotowaniu 
robi się słodkiem. Jak długo części te są roz
proszone i niezbite, unoszą się one w wyższych 
warstwach; kiedy jednak, pod działaniem prze
ciwnych sobie wiatrów nagle zgromadzone i sku
pione zostaną, rozdzierają się w miejscu naj
bardziej zbitem i spadają na dół. Dzieje się to 
prawdopodobnie najprędzej wtedy, kiedy chmury 
pobudzone i popychane przez pędzące wiatry, 
nagle przez wiatr lub chmury z przeciwnej 
strony w tył odepchnięte zostaną. "Wówczas 
zgniata się (przy spotkaniu) część naczelna; na 
nią uderza tuż następująca; przezco one wszy
stkie grubieją, czernieją i w kupę się zbijają, 
poczem dla ciężkości swej opadają na dół, — 
zkąd powstaje deszcz. Z tego więc powodu woda 
deszczowa jest najlepsza; musi być ona jednak 
przegotowaną i przecedzoną 2), inaczej posiada

1) άήρ, jońskie ήήρ oznacza dolną warstwy powie
trza, atmosferę ziemską, w przeciwieństwie do czystego 
w górze powietrza zw. ά:ί>ήρ (aether).

2) W  tem miejscu rękopisy i większa część wydań 
mają słowo ά-ο-τ-ι-ίΐα: (zepsutą, gniłą), co żadnym spo
sobem dopuszczonym być nie może, chyba tylko w tym
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woń przykrą, a użycie jej sprowadza chrypkę 
i zgrubienie głosu. — Woda z lodu i śniegu 
powstała, jest zawsze szkodliwa (zła); jak skoro 
bowiem woda raz zmarznie, nigdy już potem 
pierwotnych swych własności nie odzyska, po- 
nieważ cząstki jej czyste, lekkie i słodkie od
dzielają się i giną, najbrudniejsze zaś i naj
cięższe pozostają. Przekonać się o tem łatwo 
tym sposobem: jeżeli w porze zimowej wie
jemy do jakiegoś naczynia pewną odmierzoną 
ilość wody i umieścimy to na otwartem po- 
wietrzu w nocy, aby dobrze zmarzła, a nastę
pnego dnia wystawimy na ciepło słoneczne, 
gdzie lód z łatwością roztaja, to. zmierzywszy 
wodę po zupełnem rozpuszczeniu lodu, znaj-

razie, gdyby przed niem było ου, ουκ, ου/, ϋυκ: (nie), 
coby dosyć odpowiadało treści. Ponieważ jednak w ża
dnym kodeksie przeczącego wyrazu nie ma — zatem 
wyraz ten musiał być przekręconym przez pierwszego 
już przepisywacza. Foesius (mówi Littre) podaje nato
miast słowo «ποιήίΗσΜ-α: (przecedzoną), całkiem odpo
wiednie: Coray przyjmuje to, Littre zaś w tłumaczeniu 
opuszcza ten wyraz. Otóż myli się Littre przypisując 
poprawkę Foesiusowi, ponieważ w moim egzemplarzu 
Cornatrusa z r. 1546V enetiis ex ofiic. Erasmiana) za
tem na 44 lat przed wydaniem Foesiusa czytam: „ve- 
rum opus habent, ut decoquantur (aquae pluviales) ac 
e x c o l e n t u r “ ; musiał przeto Cornarus mieć jakiś le
pszy rękopis.



dzietny znacznie mniejszą jej ilość. Dowodzi to. 
że przez zamarznięcie części na jdrobniejsze i naj
lżejsze uchodzą i wysuszają się 1). nie czynią 
zaś tego cząstki gęstsze i cięższe, bo uczynić 
nie mogą. Z tej to przyczyny nazywam wody. 
ze śniegu i lodu wytworzone, zarówno jak wszy
stkie im podobne za niezdatne do żadnego użyt
ku. — Takie moje przekonanie co do wód de
szczowych. śniegowych i lodowych.

§ 9. 0 kamieniach pęcherzowych.

Kamienie pęcherzowe, cierpienia nerek, 
trudne moczenie, bóle biodrowe i przepukliny 
wywiązują się najczęściej u osób, które uży
wają za napój wód rozmaitych, jużto z rzek 
wielkich, w które wlewają się inne rzeki, jużto 
ze stawów, przejmujących wiele i rozmaitych 
strumyków, niemniej także wód doprowadza
nych i dostawianych 2) nie z bliskiej, lecz z da
lekiej odległości. Niepodobna przecież, ażeby

1) Ostatniego wyrazu (άναςηραίνετα;) nie ma c or- 
Narus, ani Aldus; wypadałoby właściwie powiedzieć 
,,ulatniają się", gdyby powyższe słowo nie miało ściśle 
określonego znaczenia ,.wysuszyć się" .

2) Pomimo jasnego wyrażenia autora i-m.-j,\:·. (od 
słowa sira-fiu = doprowadzić, dostawić) opisuje Littre. na-

—  32 —
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jedna woda była równa, drugiej, kiedy ta słodka, 
tamta słonawa. inna ałunowa 1), a jeszcze inna 
z ciepłych pochodzi źródeł. "Wszystkie one je 
dna z dru gą połączone razem, burzą się, a naj
silniejsza bierze górę nad innemi; nie zawsze 
atoli przeważa jedna i ta sama, lecz raz jedna, 
drugi raz druga, stosownie do wiatru: jednej 
daje przewagę wiatr północny, drugiej połu
dniowy, co zarówno odnosi się do innych także. 
Z wód takich osiada też w naczyniach konie
cznie muł i piasek, a używanie ich za napój 
sprowadza ludziom rzeczone powyżej choroby. 
Dlaczego to jednak nie wszystkim się wydarza? 
objaśnię natychmiast: u kogo stolce są wolne 
(płynne) i zdrowe, pęcherz nie zaogniony, ani 
też szyjka pęcherza niezbyt zwężona, ten wy
puszcza mocz z łatwością i w pęcherzu jego 
nic się nie zgromadza. U kogo zaś żywot pała. 
musi też naturalnie, i pęcherz temu ulegać; 
skoro zaś rozgrzanie przekroczy granicę pra
widłowości, wywiązuje się zapalenie szyjki jego;

dając tekstowi niewłaściwe znaczenie ,.arrivant, non du 
voisinage mais de lieux eloignes, deviennent heteroge- 
nes dans le long trajet qu’elles parcourent" .

1) 3rιπτηρ.ώοεα; słowo -τυ-την.οι oznacza właściwie 
wszelaką, sól ściągającą, zatem witryol, koperwas, ałun, 
z których ostatni pospolicie tak był nazywanym.

Dwie księgi Hipokratesa. 3
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co, gdy nastąpi, przestaje mocz się wydzielać 
w całości, lecz sam w sobie warzy się ') i spala. 
Część jego najrzadsza oddziela się: najczystsza 
przechodzi i wydziela się z moczem, gdy tym
czasem cząstki najgęstsze i najbrudniejsze sku
piają się i twardnieją; najprzód w małej, na
stępnie w większej objętości; wirując bowiem 
z moczem, łączą się i spajają ze sobą jego 
części gęstsze, przez co właśnie wzmaga się 
osad i kamienieje.— W  czasie urynowania po
pada kamień, moczeni popychany, w szyjkę pę
cherza, tamuje wydzielanie i wywołuje gwał
towne boleści, z któregoto powodu dzieci na 
kamień cierpiące trą i naciągają prącie w mnie
maniu, że w niem leży przyczyna takiego (tru
dnego) urynowania. Że tak w istocie odbywa 
się sprawa, stwierdza ta okoliczność, że osoby 
takie wydają mocz bardzo czysty2), albowiem

1) Zamiast ςυνέψε: pisze Galen, za nim Coray żrri/ν. 
(powstrzymuje się) , co nie byłoby nieodpowiedniem; 
wszakże w rękopisie łacińskim (7027) czyta Littre 
„decoquit", a Cornarus „in seipsa concoquit".

2) W niektórych rękopisach i wydaniach znajduje 
się tu dodatek „jak serwatka", co zamieszczają Corna
rus i Grimm. Niewłaściwość tego uzupełnienia, poda
nego oczywiście przez jakiegoś przepisywacza. wykazał 
Coray i podane słowa, jako niepotrzebne, wyrzucił.



najgęstsze i najbrudniejsze 1) części jego pozo
stają (w pęcherzu) i zbijają się. — Największa 
liczba kamieni tworzy się więc takim sposobem. 
Powstają one przecież u dzieci także i z mleka, 
jeżeli ono niezdrowe, nazbyt gorące i żółciowe, 
albowiem rozgrzewa ono bardzo jelita i pęcherz, 
w następstwie czego przepalony -) mocz spro
wadza tę chorobę. Jakoż sądzę, że lepiej bę
dzie podawać dzieciom wino jak najbardziej 
wodą roztworzone, które żyły mniej rozpala 
i wysusza.— U dziewcząt nie wytwarza się ka
mień równie często ponieważ cewka moczowa 
ich krótka i przestronna, tak, że mocz wydala 
się łatwo: nie trą więc one sromu tak często, 
ani też nie dotykają się cewki moczowej, któ- * 2 3

') Powszechnie pisano tu χολωοέ-τατον (żółciowe), 
co poprawił van der L in d en na Οολωοε'ΐΜίτον, przy
jęte następnie przez wszystkich wydawców.

2) Niewłaściwie tłumaczy Littre ,.devenue ardento“, 
gdyż zdaniem autora nie ..gorący" ale „przepalony" 
mocz ΐςυγκαώμενον), pozbawiony części lekkich (lotnych), 
daje początek kamieniom moczowym (t. j. części zie
miste moczu).

3) Okres ten różni wydawcy piszą rozmaicie pod 
względem stylistycznym; w niektórych atoli kodeksach 
i wydaniach niema przeczącego ου. co zmienia zupeł
nie myśl; poprawił to z rękopisu Gadaldinus, za nim 
słusznie poszli wszyscy nowsi.



rej otwór wychodzi bezpośrednio do srom u 
(kiedy u mężczyzn cewka nie otwiera się tak 
prosto, zatem także nie jest tak przestronną 1); 
piją 2) one też więcej, jak chłopcy. — Tak. albo 
bardzo podobnie mają się sprawy, o których 
mówiliśmy.

§ 10. O zapowiedzi chorób w roku przyszłym 
i porach roku.

Rozważywszy podane poniżej okoliczno
śc i 3) możnaby orzec, jakim będzie rok przy
szły: czy szkodliwy dla zdrowia, czy pomyślny? 
Jeżeli więc zjawiska niebieskie podczas zachodu 1 2 3

1) Nawiasu tego niema w pierwotnych tekstach; 
zamieszcza go jednak na zasadzie rękopisu greckiego 
Gadaldinus; w rękopisie łacińskim czyta Littre „in viris 
vero non patet". W drugiej części nawiasu („zatem 
cewka nie jest tak przestronną") także uzupełnił Ga- 
daldinus tekst dodaniem przeczącego „nie", czego pier
wej nie miano, a które znajduje Littre w rękopisie ła
cińskim.

2) K ahn, Foesius, Septalius, Mack, Lullemant czytają 
„oddają mocz" (oóyśoo-·.). zamiast piją (πίνου-:,·.

3) Rozdział ten rozpoczyna się w niektórych wy
daniach (Cornarus) słowami „Co dotyczy roku" (-ty. 
έτέων); Zwinger wykreśla je z powodu, że słowa te sta
nowią u tamtych wydawców tytuł  Rozdziału i do 
tekstu nie należą.

36 —
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i wschodu gwiazd następują we właściwym po
rządku. i w jesieni padają deszcze, a zima jest 
umiarkowaną, ani zbyt łagodną, ani nad miarę 
mroźną, — gdy na wiosnę i w locie okażą się 
deszcze porom tym odpowiednie, — będzie też 
i rok także z pewnością bardzo zdrowiu przy
chylny. — Kiedy znowu zima sucha przy wie
trze północnym, a wiosna dżdżysta z wiatrem 
południowym, będzie lato niewątpliwie sprowa
dzał· choroby zapalne, cierpienia oczu i dysen- 
terye. Ilekroć bowiem nagle wystąpi upał, przy 
wilgotnej jeszcze ziemi, w następstwie wiosen
nych deszczów i południowego wiatru, podwa
jać się musi gorąco pod wpływem przemokłej 
i cieplej ziemi z jednej strony, a piekącego 
słońca z drugiej, gdy tymczasem trzewy czło
wieka nie są jeszcze dostatecznie skurczone, 
ani mózg z wilgoci osuszony. Niepodobna prze
cież. aby przy takiej wiośnie ciało i mięśnie 
wilgocią przesiąknięte nie były. zaczem idzie, 
że wszyscy ulegają gorączkom bardzo ostrym, 
a przedewszystkiem osoby wozgrzywowe ; nadto 
jeszcze i dysenterye nawiedzają zazwyczaj nie
wiasty i ludzi wilgotniejszego ciałoskładu. — 
Gdyby jednak na początku skwarnej pory (ka- 
nikularnej) spadły deszcze i nastały chłody, 
obok zwyczajnych wiatrów rocznych, możnaby
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spodziewać się złagodzenia złego i pomyślnej 
dla zdrowia jesieni. W  przeciwnym razie za
graża śmierć dzieciom i niewiastom, najmniej 
starcom: zaś tym, którzy pozostaną, przy ży
ciu. niebezpieczeństwo popadniącia w czwar- 
taczkę a w następstwie tej w puchlinę. — Jeśli 
znowu zima, przy wietrze południowym, okaże 
się słotną i łagodną, wiosna, przy panujących 
wiatrach północnych, suchą i mroźną, wówczas 
przedewszystkiem ronią kobiety brzemienne, 
które na wiosnę właśnie miałyby przyjść cło 
połogu; te znowu, które donoszą, wydają dzieci 
bezsilne i chorowite, które albo zaraz umierają, 
albo też żyją wątłe, słabe i chorobliwe.— Tak 
ma się rzecz u niewiast; reszta ludności zapada 
zwykle na dysenteryą. suche zapalenie oczu. 
niektóre na opływy 1) z głowy do płuc. U osób 
wozgrzywowych. także u niewiast, wywięzują 
się zapewne dysenterye przez spływanie woz- ·)

1) κατόφόου;; wyrazem tym oznaczał Hipokrat po
jęcie spływania cieczy z głowy do trzewów piersio
wych i brzusznych, co miało stanowić źródło wielu 
chorób, głównie płucnych: spływ ich do kończyn zaś 
powodował choroby reumatyczne. Później dopiero przy
wiązano do obszernego, ogólnego znaczenia Catar- 
rhus, pojęcie ścisłe cierpienia błony śluzowej, w szcze
gólności nosa.  gdyż. jeszcze Cels nazywa tę chorobę 
g r a v e do. dest i l lat i o ,  a Hipokrat Coryza.
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grzy z mózgu z powodu wilgotności ciałoskładu; 
u żółciowych suche cierpienia oczu z przy
czyny suchości i gorącości mięs; u starców zaś 
opływy, powodowane wiotkością i wycieńcze
niem 1) żył, a to tego rodzaju, że jedni z nich 
giną zaraz 2), drudzy zostają porażeni po stro
nie prawej lub lewej. Gdy bowiem podczas 
cieplej zimy przy wiatrach południowych, ani 
ciało, ani ży ły  3) nie zdołały skurczyć się. to 
w następującej wiośnie suchej i mroźnej, przy 
północnych wiatrach, mózg. który powinienby

1) εχτηί'.ν = C o 11 iquat io ;  taki wyraz podaje Galen; 
inni piszą εκτ7.3:ν = rozszerzenie; tak, czy owak będzie
my tłumaczyć to słowo, widać przecież, że autor wy
prowadza chorobą tą mózgową z cierpienia naczyń 
krwionośnych!

2) Rozumie tu autor śmierć od za l ewu i A j i o - 

plexia) ;  w innych wypadkach, pozostaje po zalewie 
połowicze porażenie (Hemiplegia,  u niego Para-  
p legi  a).

3) W tem miejscu Littre, opierając się na niewy
raźnym (jak sam przyznaje) tekście rękopisu łacińskiego, 
zmienia tekst, dodaje wyraz ά:μα (krew), którego ni
gdzie niema i pisze: κα: θ·ερμοΟ ταύ οώματ&ϊ, μή ίνήττγμα: 
iiwyj. i>:r/A qi.z$zę (ni le sang, ni les veines, dans un corps 
echauffe, ne peuvent se resserer) — gdy tymczasem 
jasny tekst Coray'a brzmi: καί ίερμοϋ, τό τώμα μή 
τα: μγμε ę/.έβε;; tak też tłumaczą Cornarus, Grimm.
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w tym czasie zwątlić się i oczyścić 1) przez 
nieżyty i chrypki, wówczas właśnie ściąga się 
i twardnieje, dlatego też przy nagleni nadejściu 
wiosny, upału i takowej zmiany, wywięzują się 
rzeczone c h o r o b y 2) — Miasta, położone po
myślnie względem słońca i wiatrów, używające 
za napój dobrej wody, uczuwają mniej skutków 
wspomnionych przemian ; przeciwnie zaś, posłu
gujące się wodą bagnistą lub stojącą, położone 
niepomyślnie względem wiatrów i słońca, cier
pi:) więcej. — Podczas suchego lata, kończą się 
choroby szybciej ; kiedy podczas dżdżystego 
przeciągają się długo; nadto grozi niebezpie
czeństwo, że wrzody (rany) przy lada sposo
bności przybiorą charakter fagedeniczny, a do 
chorób na ukończeniu będących, przyłączą się 
lienterye i puchliny; nie łatwo bowiem wnętrzno
ści osuszyć się zdołają. — Wrazie znowu słotnego 
lata przy południowych wiatrach i takiejże na
stępującej jesieni, będzie zima z pewnością 
zdrowiu szkodliwa: jakoż u osób wozgrzywo-

1) i-o -Ξ χορϋζτ,ί /■ v. β'.οίγ/ιυν; Cornarus iG rimm tłu
maczą „oczyścić się od nieżytów i chrypki" , niewła
ściwie. albowiem w pojęciu Hip. oczyszcza się mózg 
przez spływ wilgoci, zatem przez  nieżyty.

2) W tem miejscu dopiero zamieszcza Littre ustęp 
opuszczony w Rozdz. III p. wyżej str. 1 -2.
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wych i starszych mul czterdzieści lat wywią
zywać się mogą gorączki pałające, zaś u żół
ciowych zapalenia płuc i opłucnej.— Po suchem 
zaś i zimnem 1) lecie, gdy nastąpi jesień dżdży
sta i ciepła 2), spodziewać się trzeba w zimie 
Indów głowy i chorób mózgu ze zniszczeniem 
jego połączonych, w dodatku: chrypek, nieży
tów nosa, kaszlów, a u niektórych osób nawet 
suchot. — Susza znowu przy północnych wiatrach 
(w jesieni) 3) i brak deszczów około kanikuły, 
tudzież na początku jesieni, służą najlepiej lu
dziom wozgrzywowym i wilgotnego ciałoskładu. 
niemniej kobietom: najszkodliwsze zaś są dla 
żółciowych, ponieważ zbytecznie ich wysuszają 
i sprowadzają im suche choroby oczu, ostre 
i długotrwałe gorączki, niekiedy melancholią. 
Wówczas bowiem najrzadsze i wodniste pier- 1 2 3

1) Inni piszą „ciepłem", co nic może być w odnie
sieniu do poprzedzającego okresu.

2) Inni „zimna"  (niewłaściwie).
3) Niezupełnie właściwie dodaje tu Littre w prze

kładzie. „ pendant  1'ete et l'a n to m ne" , ile że w tek
ście tego niema, a tuż przedtem mówi autor ..po sa
chem i zimnem lecie, gdy nastąpi jesień dżdżysta 
i ciepła" , — więc w tem miejscu ma Hip. na myśli 
tylko „jesień”; tak też pojmował Cornarus. Tem mniej 
odpowiedniem jest tłumaczenie Grimm’a .,Wenn der 
S o m m e r  bej Nordluft trocken ist".



wiastki żółci ronią się. najgęstsze zaś i naj
ostrzejsze pozostają, co również, i z tej samej 
przyczyny ma miejsce w krwi. zkąd powstają 
u nich przerzeczone choroby. Wszystko to działa 
korzystnie znowu na osoby wozgrzywowe, które 
osuszają się w porę. a zima zastaje ich bez wil
goci. suchych 1).

§ 11. Ci ąg dalszy.

Kto rzeczone pory roku dobrze rozważy 
i zastanowi się. będzie w stanie przepowiedzieć 
wiele rzeczj·. z owych zmian wyniknąć mają
cych. Szczególnie zaś baczyć należy na zna
czniejsze zmiany, aby w nich ani leków czy-

1) Ά  -λαouivr;j. άλλα άν;ςηρα;αένο:: tak poprawiony 
tekst wedle Galena przyjęli Baccius. Mack,C o ray i Lit- 
tre; poprzednio pisano: ά-’αλλων τ’ε; άλλα άνα|ηρα:νάρ.ενοι, 
co niewątpliwie było tylko przekręceniem tekstu przez 
przepisywacza. co Grimm w ciemnych słowach tłuma
czy: „gewinnen den Winter durch die anderen ab- 
wechselnd eingetretenen Jahreszeiten“. W  rękopisach 
greckich i w łacińskim (7027) następuje tu okres taki: 
„Po suchej z północnym wiatrem zimie, i słotnej wio
śnie z wiatrem południowym, występują w lecie silne 
choroby oczu i ostre gorączki u osób młodych i nie
wiast". Baccius. Zwingerr. van der Liitden. Coray i Littre. 
wykreślają go. ponieważ to samo powiedziano już 
na str. 37.
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szczących bezpotrzebnie nie podawać, ani okolic 
brzusznych nie przyżegać, ani też nie nacinać 
przed upływem dziesięciu, nawet więcej dni 1). 
Największym grożą niebezpieczeństwem oby
dwie pory przesilenia dnia, zwłaszcza letniego, 
i obydwóch porównań dnia z nocą, mianowicie 
jesiennego 2). — Zważyć takoż potrzeba czas 
wschodu gwiazd, w szczególności Syryjusza 3) 
i Niedźwiedzicy, także zachodu plejadów; w tych 
bowiem dniach najczęściej choroby się przesi
lają: jedne z nich zabijają chorych, drugie ustę
pują, wszystkie inne zaś przybierają albo inną

1) Do tych słów przyłączają pospolicie następujące 
w tekście wyrazy: μέγ'.ατα; oi ε;σ!ν ά: 8έχα (co n a j w i ę 
ce j  dz i e s i ę c i u  dni);  ponieważ dodatek ten jest zby
teczny i poprostu bezmyślny, zmienił Coray tekst po
łożeniem kropki po słowach „nawet więcej dni", odnie
sieniem przytoczonych wyrazów do następnego okresu, 
i rozdzieleniem słów ά; ίέκα, na ά; 2 ε y.cń έ-'./.υνίυνοτκτ'/;, 
przezco uniknął niepotrzebnego dodatku i wyjaśnił treść 
następującego okresu.

2) Przesilenie dnia t.j. pora najdłuższego dnia przy
pada 21— 22 Czerwca, — porównanie dnia z norą je
sienne przypada 23  Września.

3) toi κυνίι; = gwiazdy kanikulamej. Syryjusz, naj
świetniejsza gwiazda, do zbioru psa wi e l k i e g o  na
leżąca, do której słońce w Sierpniu najbardziej się 
zbliża, czemu Grecy przypisywali silne upały, zkad po
wstała nazwa pory k ani kul ar n ej t. j. skwarnej 
(kanikuły).
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postać, albo inny charakter. — Takie jest moje, 
pod tym względem mniemanie.

§ 12. 0 różnicy pomiędzy klimatem Europy i Azyi 
i ich ludami.

Zamierzam teraz wykazać: jak Azya pod 
każdym względem różni się od Europy i jak 
dalece plemiona ich, co do kształtów samych 
odmienne, w niczem do siebie podobnemi nie 
są. Wszelako, ponieważ mówić o wszystkiem 
wypadłoby zbyt długo, wspomnę tu tylko o róż
nicach najważniejszych i najwybitniejszych, jak 
one mnie się przedstawiają. — Azya wyróżnia 
się. mojem zdaniem, od Europy bardzo znacznie 
ogólnym charakterem (naturą) wszystkiego, za
równo co do płodów ziemi, jako też ludności; 
wszystko bowiem rodzi się w A zy i 1) daleko 
piękniejsze i okazalsze; klimat tamtejszy jest 
łagodniejszy od tutejszego, (ziemia tam lepiej 1

1  Łatwo zrozumieć, że autor ma tu na myśli Azya 
mniejszą i południowej część zachodnią po rzekę In
dus, jak daleko sięgały pochody Aleksandra W .; zatem 
kraje położone pomiędzy zatoka perską i morzem czer- 
wonem a Kaukazem i zachodnim krańcem gór Hima- 
layskich (Lydia. Cylicia, Kapadocya, Medya. Persya 
i Baktrya. powyżej Scytya azyjatycka).



οd naszej uprawiona), usposobienie ludności 1) 
spokojniejsze i przyjaźniejsze. Przyczyna tego 
spoczywa w pewnej równowadze pór roku. ile że 
kraj ten leży w pośrodku miedzy letnim i zi
mowym słońca wschodem ku jutrzence, odda
lony od zimna (północy), 2) co po większej części 
wpływa na wzrost i uszlachetnienie wszystkiego; 
gdyż nic tu nie działa gwałtownie, lecz wszy
stko w równym stopniu. "Wszelako, nie wszę
dzie w Azyi dzieje się jednako; która bowiem 
okolica leży pośrodku między zimnym pasem 
a gorącym, ta jest najżyzniejszą. najobfitszą 
w drzewa, najłagodniejsze ma powietrze i wy
daje też najlepsze wody, zarówno deszczowe 
jak i źródlane, ponieważ ani gorąco kraju tego 
nie wypala zbytecznie, ani posucha, ni brak 
wody nie wyniszcza, ani mróz nie zwarza. "Więc 
też ziemia, rozpulchniona częstym deszczem 
i śniegiem, musi oczywiście wydawać tam w swo
jej porze obfitość plonu, tak z posianego nasie-

1) τα ήθ·εα των άνθ-ριύττων; słowo r ,'Κτ ma znaczenie 
bardzo rozmaite, jako: siedziba, zwyczaj, obyczaj, cha
rakter, usposobienie, dusza, uczucie, zasada, moralność 
i t. p .: wtem miejscu piszą także niektórzy είΗ/τα (lud, 
naród, szczep, gmin etc.)

2) W  niektórych rękopisach jest dodatek „i gorąca", 
co zamieszczają Cona rus i Grimm.
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nia, jakoteż z wybujających wprost z ziemi 
roślin, których owoce spożywa człowiek, uszla
chetniając je przez stosowne przesadzanie na 
swój pożytek. — Bydło domowe chowa się tu 
również wybornie, rozpładzając się bujnie i ho
dując doskonale. — Ludność tu dobrze żywiona, 
bardzo pięknej bywa postaci i nader wysokiego 
wzrostu, przyczem jeden człowiek bynajmniej 1) 
nie różni się od drugiego ani rysami oblicza, 
ani wysokością. Taka też kraina, własnościami 
swojemi i umiarkowaniem pór roku, odpowiada 
najbardziej wiośnie 2). Wszakże przy rzeczo-

1) Littre mówi „different tres peu" ; tymczasem gre
ckie oznacza: bynajm niej, zgoła. w cale nie.

2) ó /,.; εγγύτατα; tak brzmi kodeks Gadaldinusa, 
co przyjął Coray, zamiast zwyczajnego tekstu, w któ
rym zamiast ήρογ εγγύτατα, pisano προτεγγύτατα; zgadza 
sit; z poprawką przekład rękopiśmienny łaciński „vorno 
proximos esse“ . Cornarus, Grimm, Lilienhain. nie przyj
mując poprawki, piszą „kraj taki musi najbardziej zbli
żać się do własności pór roku i umiarkowanej tempe
ratury", albo „do natury i temperatury najlepszych wła
sności". Poprawkę Coray'a przyjmujemy dlatego, że 
odpowiada ona pojęciu Hipokratesa fizyologicznemu 
i nosogenicznemu, wedle którego własności czterech 
kardynalnych cieczy (krew. wozgrza. czarna i żółta żółć) 
odpowiadały czterem porom życia i roku, względnie do 
których stosowała się czynność owych cieczy i zbo
czenia ich. (Galen. H ippocr. d o g matum brev is  
e x p 1 i c a t i o).

—  46 —
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nych własnościach nie może u ludu rozwijać 
się ani męstwo, ani wytrwałość w pracy i tru
dach, ani odwaga, tak u tubylców jak i cudzo
ziemców, zato panować tu musi pragnienie 
rozkoszy ...1): z tego też powodu powstaje wie- 
lokształtność u dzikich. — Takie same. mojem 
zdaniem. zachodzą stosunki w Egipcie i Libyi.

§ 13. 0 mieszkańcach z nad jeziora Meotskiego.

Co się tyczy ludności, żyjącej na prawo od 
letniego wschodu 2) słońca aż do Meotskiego 
jeziora, które stanowi granicę między Europą

1) W tem miejscu brakuje oczywiście jakichś wy
razów, gdyż myśl następująca nie wiąże się z poprze
dzającą, chociaż Cornatus i G rimm nie zaznaczają tego. 
Coray, przypuszczając dwie luki w tekście, uzupełnia 
go na domysł i pisze: „tout jusqu’aux animaux est. 
necessainnent domine par 1’attrait du plaisir. au points 
qu‘ils ne font aucitne distinction d'espece ou dc sexe 
quand il s’agit de satisfaire les desirs de la naturę, et 
de la vient qu'on y voit des formes si variees parmi 
les betes sauyages-1.

2) Foesius, Kahn, Cornarus piszą „od zimowego" , 
za kodeksemGadaldinusa, co jednak, ze względu na 
położenie wyspy Kos (na której przebywał Hipokrates) 
zmienia Coray, za nim Littre. — M e o t s k i e m j e z i o 
rem nazywano dzisiejsze morze  A z o w s k i e :  mowa 
tu więc o Tatarach, raczej Mongołach, zamieszkujących 
kraje nad rzeczonem morzem.
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i Azyą. rzecz ma się w ten sposób. Pomiędzy 
tutejszymi mieszkańcami zachodzi wyraźniejsza 
różnica, aniżeli między ludźmi dopieroco wspo
mnianymi. a to z powodu zmian w porach roku 
i natury kraju. Odnosi się to zarówno do sa
mej ziemi, jak i do ogółu ludności1). Odzie bo
wiem pory roku bardzo ważne i częste przed
stawiają zmiany, tam też i sama miejscowość 
bywa bardzo dziką i niejednostajną: więc obok 
licznych gór porośniętych, spotkasz także równe 
pola i łąki; gdzie znowu pory roku małym ule
gają zmianom, tam i kraj będzie całkiem równo- 
stajny. Takie same stosunki zachodzą także po
między ludźmi, jeżeli kto im dobrze przypatrzyć 
się zechce: więc jedni z nich przypominają 
z wejrzenia góry lesiste i w źródła obfitujące, 
drudzy nagie i bezwodne. inni znowu robią 
wrażenie bujnych łąk lub miejsc błotnistych, 
a jeszcze inni równin jałowych i suchych; co 
ztąd pochodzi, że pory roku, zmieniające przy
rodę kształtów, różnią się między sobą. a czem 
wybitniejsze są te różnice, tem różnorodniejsze 
także wyradzają się postacie w ludziach.

') κατά τους άλλους άν9·ρώ-ους; Cornarus tłumaczy: 
„circa aliorum hominum terras".
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§ 11. Ο ludności długogłowej.

Pomijam ludy. które nieznaczne pomiędzy 
sobą wykazują różnice: pomówię zaś o tych. 
które różnią się wyraźnie, tak pod względem 
budowy ciała 1). jakoteż swoich obyczajów. "Wspo
mnę przedewszystkiem o ludziach długoglo- 
wych 2); niemasz bowiem żadnego zaiste narodu, 
któryby podobne im przedstawiał formy gło
wy. — Pierwotną przyczyną wydłużonych głów 
był żywiony w ludzie zwyczaj : obecnie sama 
przyroda przychodzi mu z pomocą: poczyty
wano bowiem osoby z bardzo długiemi głowami 
za ludzi najszlachetniejszego rodu. Rzeczony 
zwyczaj polegał mianowicie na tem. że dziecię
ciu. tuż po urodzeniu, dopóki jego głowa je 
szcze soczysta i miękka, kształtowano ją rę-

1) ή ζ·)3ζ: ή νο'υ,ιυ ; zdaje mi się, że najstosowniej- 
szem tu będzie tłumaczenie słowa phys i s  przez ..bu
dowę ciała", zgodnie z treścią tego paragrafu. Littre 
tłumaczy ,.o różnicach, wywołanych przyrodą i oby
czajami".

2) ττερι τών ιιαχροχεβά/.ων; słowo makros znaczy 
właściwie długi ,  czasem jednak wi e lki ;  zatem ma- 
c r o c e p h a l u s  można tłumaczyć w i e l k o g ł ó w  i d ł u- 
g o g ł o w y ;  w tem miejscu, jak przekonywa treść Roz- 
działu, mówi autor o głowach długi ch,  ile że forma ta 
odpowiada rzeczywiście dotychczas żyjącym tu ludom.

Dwie księgi Hipokratesa. 4
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kami i zmuszano do wzrostu w kierunku po
dłużnym, za pomocą taśm i odpowiednich przy
rządów w celu, iżby powstrzymać kulistość 
głowy, a powiększyć jej długość. Tak przeto 
początkowy zwyczaj doprowadził do tego, że 
przemocą uzyskano wspomniony kształt głowy; 
z biegiem czasu przeszło to w naturę tak. że 
zwyczajowo już teraz głowy uciskać nie trzeba. 
w szak nasienie wytwarza się z całego ciała; 
z części zdrowych zdrowe, z chorowitych cho
rowite. Jak skoro w samej rzeczy z łysy cli ro
dziców rodzą się łysi. z modrookich modroocy, 
z kędzierzawych kędzierzawi, i gdy to samo 
rozciąga się wogóle także na inne własności 
zewnętrzne. coż może stać na przeszkodzie, 
żeby z długogłowyeh rodzili się długoglowi? 
Obecnie wprawdzie nie zdarza się to równie 
często jak dawniej, z powodu, że dawniejszy 
obyczaj, przez obcowanie z innymi ludźmi, utra
cił moc swoją — Takie jest moje o tej sprawie 
przekonanie. 1

1) Cornarus, Grimm, Lilienhaim tłumaczą koniec okresu 
całkiem inaczej, mianowicie: ..z powodu, że dawniejszy 
zwyczaj, przez niedbalość mieszkańców zaniechanym 
został”, opierając się na słowie άιιελίττ,ν pierwszych 
tekstów, co Gadaldinus z rękopisu zmienił na óie./.ir;/, 
a Erotian objaśnia tak: ,,ije./.ir, ma trojakie znaczenie, 
w t e m mi e j s cu  oznacza pobyt ,  zaży ł ość ,  ob co-
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§ 15. O mieszkańcach Kolchidy.

Co znowu do mieszkańców nad rzeka, Fa- 
zys 1) nadmienię, że krąjto bagnisty, ciepły, 
wilgotny i zadrzewiony: deszcze padają tu
o każdej porze obfite i częste: ludność tutej
sza przepędza życie na żuławach, w domach 
z drzewa i trzciny na wodach zbudowanych. 
Rzadko kiedy wychodzą oni pieszo do miasta 
lub na targi, lecz przepływają łódką z jednego 
pnia sporządzoną, w górę i nadół. po licznych 
tu wodotokach. Piją, wodę ciepłą ze stawów, 
skwarem słonecznym zepsutą i deszczami zasi
laną. Sama też Fazys jest najspokojniejszą ze 
wszystkich rzek i płynie niezmiernie wolno. 
Wszystkie rosnące tu owoce są jałowe, niesma
czne i karłowate, z powodu zbytniej obfitości 
wody, dlatego i niedościgle; często też zalega 
krainę mgła z onych wód się wznosząca. Dla

waniw": Littre przyjmuje więc to objaśnienie: — my 
zaś idąc za nim dodajemy, że Hipokrates mógł także 
przypuszcza»· s p ó ł k o w a nie, któreto pojęcie mieści się 
zarówno w słowie ó;iu.:r(, i do zmiany kształtu głowy 
nie mało przyczynić się może.

1) Rzeka tego imienia wypływa z południowego 
stoku gór Kaukazkich i wpada do Czarnego Morza, 
w dawniejszej Kolchidzie, dzisiejszej Mingrelii.

Γ



52

tychto przyczyn wyróżniają się Fazyjczycy już 
postacią swą od wszystkich innych ludzi: mają 
bowiem wzrost niezwyczajny i tuszę niepo
mierną, przy której stawy i żyły stają się nie
widzialne: cerę żółtą, jakby w żółtaczce: wydają 
głos grubszy od innych, ponieważ oddychają 
powietrzem zgoła nie czystem, lecz mglistem 
i wilgotnem; dlatego także gnuśne ich ciało 
bywa niezdolnem do wytrwałej pracy.—· W po
rach roku nie spotyka się tu wybitniejszych 
wykroczeń ani pod względem gorąca, ani zimna. 
Po większej części wieją tu wiatry południowe, 
z wyjątkiem jednego miejscowego, który nie
kiedy dmie gwałtownie, bywa szkodliwy i cie
pły. któremu przydano nazwę .kenchron" : 
wiatr północny dochodzi tu rzadko, a jeśli się 
zdarzy, bywa słaby i łagodny. — Tyle powie
dzieć uważałem za potrzebne o różnicy, zacho
dzącej pod względem natury i kształtów, po
między ludami azyatyekimi i europejskimi.

§ 16. O wpływie pór roku na charakter ludności.

Co się zaś dotyczy trwożliwości i braku 
męstwa Azyatów. przezco oni daleko mniej 
wojennego ducha od Europejczyków posiadają 
i są łagodniejszego od tamtych usposobienia,



to główną tego przyczyną są właściwe krajowi 
pory roku. które nie przedstawiają większych 
zmian, tak pod względem ciepła, jakoteż zimna, 
lecz przeciwnie prawie jednostajnie przebiegają. 
Nie doznawają bowiem ci mieszkańcy ani sil
nych wstrząśnień umysłowych, ani gwałtownych 
wzburzeń cielesnych, od których zazwyczaj roz
drażniają się namiętności, w połączeniu z nie
rozwagą i zapalczywością, daleko bardziej 1), 
aniżeli u osób w jednym stanie ciągle pozo
stających.

Przedewszystkiem bowiem wzruszenia 2) wła
śnie rozbudzają władze duszy człowieka i nie 
dozwalają im spoczywać. Dla tychto. mojem 
zdaniem, przyczyn zbywa szczepowi azyaty-

1) τού άγνωμο ν o ς ■/ν.: ibjpor.oEoę μετε’/ειν μάλλον; 
tak brzmi tekst według rękopisu Gadaldina. kiedy po
spolicie czytano γνώμονος ν.ν: ιΉομοο (rozumem i go- 
rącością) co Cornarus tłumaczy ..cognitionemque et ca- 
lorem". Grimm: ,,verstin diger und feuriger·. Coray 
i Littre przyjmują tekst Gadaldina: jakoż mojem zda
niem słusznie, gdyż wzburzona namiętność czy gniew 
(οργή) nigdy nie idą w parze z rozumem,  rozwagą,  
tylko przeciwnie.

2) Wprawdzie pisze tu autor ,,μετάβολα·." (zmiany ), 
co pospolicie odnoszą tłumacze do zmian powietrza; 
nam się jednak zdaje, że wyraz ten oznacza tu zmiany 
w życiu psychicznem raczej, wstrząśnienia. o których 
właśnie mówił autor.
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okienni na duchu wojennym, a nadto jeszcze 
z powodu tamtejszych urządzeń państwowych. 
W  większej albowiem części krajów azyjaty- 
ckich sprawiają rządy królowie. (Idzie zaś lu
dność nie posiada władzy sama nad sobą. i nie 
rządzi się własnemi prawami, lecz pozwala wła
dać sobą. tam nikt nie troszczy się o to, jak 
ma wprawiać się do walki. — lecz o to. jakby 
okazać się niezdolnym do boju. Niebezpieczeń
stwo bowiem dla obu stron nierówne: poddani 
wyruszają w pole. podejmują ciężkie trudy wo
jenne. narażają się na zgubę z musu za swoich 
władców, pozostawiając w domu dzieci, żony 
i resztę swych przyjaciół: o ile zaś oni dziel
niej i mężniej rzecz sprawują, o tyle władcy 
ich wzmagają s ię  na sile i rosną w potęgę, 
kiedy tamtych udziałem są tylko niebezpieczeń
stwa i śmierć. Nadto jeszcze, mieszkańcy tych 
krajów zmuszeni są opuszczać ziemię, z po
wodu wojen i zaniedbanej uprawy j e j 1); — 
zaczem idzie, że nawet człowiek z natury mę-

1) ·>-ί ro/.ε;η’ων ν.ν.Ι άργίης; w niektórych wyda
niach stoi άπολειΰων. dlatego Cornarus i Grimm tłuma
czą powodu zaniedbania wojennej sztuki i bezczyn
ności i (opuszczać muszą ziemię)" , co nie odpowiada 
poprzedzającemu orzeczeniu autora, jako lud ten nie 
posiada ducha wojennego: dlatego sądzę słuszną być



żny i szlachetnie myślący, musi pozbyć sit» 
swojego usposobienia wobec rzeczonych urzą
dzeń państwowych 1).

Jasnym przykładem tego jest to. że żyjący 
Azyi Grecy albo cudzoziemcy, nie podwładni 

samodzierżcy. lecz rządzący się wlasnemi pra
wami i pracujący znojnie dla siebie samych, 
są ze wszystkich najbitniejsi, ponieważ narażają 
się na niebezpieczeństwa dla obrony własnej 
i zbierają nagrody swojej waleczności zarówno, 
jak ponoszą kary swojego tchórzostwa.— Pośród 
samych atoli Azyatów dostrzeżesz także pewne 
różnice: jedni z nich są dzielniejsi, drudzy 
trwożliwsi. czego przyczynę stanowią przemiany 
pór roku. jak to wyżej już powiedziałem. — Tak 
więc przedstawia się rzecz odnośnie do miesz
kańców azyjatyckich.

poprawkę Littre'go, ile że ona zgadza się z rękopiśmien
nym przekładem łacińskim ..propter bellum desolare 
terram"; Coray mówi „par les derastations des ennemis". 
άρ,'ίη oznacza b e z c z yn n o ś ć. także zani edbani e  
rzemiosła, w tym razie u pr awy  ziemi.

1) z- otpśttsiłte Trν γνώ;ιτ(ν ί,τλ των yoiuuv; Cornarus 
i Lilienhain tłumaczą ..musi powstać przeciwko takim 
prawom": nam się zdaje stósowniejszem tłumaczenie 
w myśl Foesiusa. Grimm'a. Littre'go.
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§ 17. Ο amazonkach sarmackich.

W  Europie zaś żyje szczep scytyjski, około 
jeziora Meotyckiego osiedlony, różniący się od 
wszystkich, innych ludów, zwany Sarmatami 1). 
Niewiasty ich jeżdżą konno, strzelają z luku, 
wyrzucają z konia pociski, walczą z nieprzy
jaciółmi. dopóki są dziewicami; nie zawierają 
one związków małżeńskich pierwej, zanim trzech 
nieprzyjaciół trupem nie położą i nie wchodzą 
w dom mężowski pierwej, dopóki nie złożą bo
gom przepisanej obyczajem ofiary. Po wyszu
kaniu sobie męża, wolną jest dziewczyna od 
jazdy konnej, chyba, że zaskoczy potrzeba ogól
nego wyruszenia w pole. — Prawej piersi nie 
mają kobiety 2), albowiem córkom, w dziecięcym 1 2

1) W starożytności rozróżniano dwa szczepy scy
tyjskie. z których azyatycki zajmował kraje na wschód 
morza Kaspijskiego, powyżej Baktryi leżące: — euro
pejski zaś. kraje pomiędzy Dunajem a Donem: w ogól
ności zaś Scytami zwano ludy północne, dzikie, koczu
jące. "Wedle opisu Hipokratesa Sarmaci zamieszkiwali 
ziemię leżącą pomiędzy Dnieprem a Donem, tuż nad 
Krymem.

2) Pierś niewieścia zowie się po grecku ,υζίζο; (ma- 
z o s ), słowo zaś amazos  znaczy „bez piersi " ;  ztąd 
powstała nazwa Amazonki ,  t. j. właściwie kobiety 
bez jednej piersi, któreto nazwanie służy dziś do ozna
czenia kobiety jeżdżącej konno, jak ongi Sarmatki.
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wieku jeszcze, matki okładają miejsce prawej 
sutki rozżarzonem, a w tym celu sporządzonem 
narzędziem kruszcowem (miedzianem) i wy
palają je dla powstrzymania wzrostu piersi, 
iżby cała siła- i zasób cały zwróciły się od niej 
do barku i ramienia z prawej strony.

§ 18. O życiu i obyczajach Scytów.

Co do innych ludów scytyjskich, które 
o tyle równe są pomiędzy sobą pod względem 
zewnętrznej formy ciała, o ile właśnie różnią 
się od innych narodów, rzecz ma sie tak samo 
jak u Egipcyan, z tą tylko różnicą, że u tych 
jest to następstwem gorąca, co u pierwszych 
wypadkiem zimna.— Tak zwana puszcza scytyj
ska jest wyniosłą 1), z obfitenii łąkami równiną, 
miernie nawodnioną, gdyż wielkie rzeki odpro
wadzają (niby kanały) z pól wodę. Tu przeby
wają Scytowie, mianowani Nomadami z po
wodu. że nie mając domów, wiodą życie na 
wozach, z których najmniejsze są czterokołowe, 
inne sześciokołowe; wozy otoczone bywają

1)  ύψγρ.ή; pospolicie pisano ψιλή (naga, bez drzew). 
Dzisiejsza gubernia Astrachańska i stepy Kirgizkie.



pilśnią1) i zbudowane na sposób domów, jużto 
pojedynczych, j użteż o trzech przedziałach2; 
i dachem zawarowane od deszczu, śniegu i wia
trów. Do pociągu wozów używają zaprzęgu 
wołów, czasem dwóch, czasem trzech par. które 
pozbawione są rogów, w następstwie zimna im 
nie wyrastających. W  rzeczonych budach, na 
wozach spoczywają podczas pochodu kobiety, 
którym towarzyszą konno mężczyźni, postępu
jąc za pędzonemi przed sobą trzodami owiec, 
bydła i koni. Pozostają oni na jednem miejscu 
tak długo, dopóki dla bydła ich wystarcza pa
sza: jak skoro tej zbraknie, przenoszą się w inną 
okolicę.— Za pokarm używają gotowanego mięsa, 
za napój mleka klaczego: pogryzają takoż hip- 
p a kę .  która nie jest czeni innem. jak serem 
z klaczego mleka sporządzonym 3). — Tyle po-

1) τ.ΰ,ν.ς: ; Aldus czyta πή/.ν.; (gliną), jakoż Cornarus 
tłumaczy ,,luto obturati".

2) Niektórzy, za Coray'em piszą ..o d wó c h  lub 
trzech przedziałach", co niema ważniejszego znaczenia: 
błędnem atoli i nieprawdopodobnem jest tłumaczyć 
ά-)Λ, zy.r.iA ,.jedno lub trzy piątra" , jak to czyni Grimm. 
Lilienheim.

3) W czwartej księdze traktatu ,.o chorobach" (list: 
νού-ιυν) czytamy opis sporządzenia tego sera w tych 
słowach: „Wlewają i Scytowie i mleko klacze do naczyń 
drewnianych i kłócą je. przez co spienione mleko roz-
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wiedzieć miałem o sposobie życia i obyczajach 
scytyjskich.

§ 19. 0 klimacie scytyjskim i składzie ciała 
mieszkańców.

Pod względem klimatu i zewnętrznej for
my ciała odbiega plemię scytyjskie bardzo 
daleko od innych ludów, a pojedyncze osobniki 
jego. podobnie jak u Egipcyan. równe są po
między sobą. Plemię to bardzo mało się roz- 
pładza; kraj zaś wyżywia tylko najdrobniejsze 
zwierzęta i to w bardzo szczuplej ilości. leży 
bowiem pod konstelacyą niedźwiedzicy i u pod
nóża gór Rifejskich zkąd wieje wiatr półno
cny. Słońce pokazuje się tu tylko w końcowym

dzieła się: część tłusta, zwana masłem, pozostaje na 
wierzchu, ponieważ jest lżejsza: część gęsta i ciężka 
Osiada na spodzie; ta więc. ścięta i wysuszona, zowie 
się h ippake.

1) Bliższe określenie gór, zwanych Riphejskiemi, jest 
trudne: sam autor mówi o pustyni płaskiej, która zaj
mowali Scytowie: tu znów pisze jako żyją u podnóża 
(•ra 'ifis:-'. gór Riphejskich. Pliniusz, który
zresztą nie grzeszy dokładnością, pisze (IV. 12), że Ta- 
nais (Don) wypływa z gór t. n. Czyby to miały być 
góry Uralskie? pospolicie zwano je Hyperbore i  mon· 
tes:  gdyby nawet tak było. niepodobna powiedzieć, że 
Scytowie żyją u s t ó p tych gór! Hipokrates pisze tylko
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okresie przesilenia letniego, świeci i wtedy przez 
krótki zaledwie czas i ogrzewa słabo.— Wiatry 
znowu, z ciepłych stron wiejące, nie dochodzą 
tu wcale, albo rzadko kiedy i słabe, kiedy prze
ciwnie dmą tu ustawicznie wiatry północne, 
zimne od śniegów, lodów i deszczów obfitych, 
od których góry te nigdy nie są wolne, z któ
rej to przyczyny one wcale zamieszkałe nie są. 
Gęsta mgła zalega po całych dniach równiny, 
w których przebywają Scytowie; zaczem idzie, 
że u nich ciągle prawie panuje zima, lato zaś 
przez kilka dni zaledwie i to niezbyt ciepłe, 
ponieważ równinato wyniosła, naga, górami 
wcale nieosłonięta, lecz podnosząca się stromo 
ku północy. Nawet dzikie zwierzęta nie docho
dzą tam do znacznej wielkości, lecz tylko do 
takiej, że pod ziemią ukrywać się mogą: ta
mują bowiem wzrost ich ostrość zimy i nagość 
gruntu, jak niemniej brak słońca i cienia1).

o ludach żyjących około morza Azowskiego i Kaspij
skiego: rzeka Wołga (Rha) była, zdaje się. granicą wia
domości Greków o północnej Europie, jak zachodnia 
Himalaya o Azyi. Na mapie oznaczono tą nazwą góry 
Wałdajskie Nowogrodzkiej gubernii.

1) z.a: ot: trjz. εστ'.ν '//.łr ουοέ r/lTTT; Littre tłumaczy 
(..la nudite d‘un sol) qui leur refuse couvert et pro- 
tection". .Jestto pleonastyczny dodatek do określenia 
nag ośc i  gruntu: sądzę jednak, że autor słowami temi



Przemiany pór rocznych nie bywają tu ani wy
raźne. ani gwałtowne, ale prawie jednostajne 
z małemi tylko zmianami, z którejto przyczyny 
i twarze mieszkańców wszystkie jedna do dru
giej podobne.— Żywność ich również zawsze jest 
ta sama: odzież zimą i latem jednakowa: po
wietrze wilgotne, duszne i ciężkie. Za napój 
używają wody z roztajonego śniegu albo lodu 
i wiodą życie bez nużącej pracy, boć niepo
dobna. iżby ciało lub umysł mógł oddawać się 
wysilającym trudom tam. gdzie zmiany klimatu 
nie są wybitne. Pod wpływem tych nieprzepar
tych okoliczności ciało tutejszych mieszkańców 
bywa grube, mięsiste, o zgładzonych stawach, 
wilgotne i bezsilne; trzewy ich 1) przepełnione 
cieczą, a najbardziej ze wszystkich trzewy brzu
szne dolne; jakoż nie zdoła osuszyć się żywot 
w takim kraju, takiej przyrodzie i takich sto
sunkach klimatycznych. Tusza i brak porostu

oznacza bliżej przyczyny małego wzrostu zwierząt, ja- 
kiemi są ..brak słońca i cienia” . 'Ważnem tu jest pier
wsze słowo και, które zamieszcza Coray. Littre przyj
muje je w tekście a opuszcza w przekładzie, zkąd po
wstała inna myśl.

’) κοιλίαι wszędzie tłumaczy Littre przez ,.cavites", 
co po większej części. j ak w tem także miejscu jest 
niestósownem. ile że autor mówi ,,a najbardziej do ln e ” .
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sprawiają to, że wszystkie twarze podobne są 
do siebie, mianowicie męskie do męskich, a nie
wieście do niewieścich. Przy ciągłej albowiem 
równostajności prawie pór roku nie ulega też 
i mięszanina cieczy zapładniających ani zmia
nie żadnej 1), ani zepsuciu, chyba pod wpływem 
wypadku jakiego gwałtownego lub choroby.

§ 20. Dalszy ciąg o Scytach.

Przekonywający dowód zbytecznej wilgo
tności Scytów przytoczę natychmiast: wielka 
ich liczba, wszyscy zwłaszcza Nomadowie, mają 
przyżegane barki, ramiona, stawy ręczne, piersi, 
krzyże, biodra, a to nie z innej przyczyny, jak 
tylko gwoli wilgotności i miękkości ciała, po
nieważ z powodu owej wilgotności i bezsilno
ści ramienia nie zdołają oni ani łuku mocno 
naciągnąć. ani też pocisku silnie wyrzucić; 
po przyżeganiu zaś wysychają zbyteczne cie
cze w stawach, przez co one stają się mo- 1

1) Littre kładzie tu ψί)·ο&α· (zniszczeniu, zagładzie, 
utracie). co nie zdaje się nam być wlaściwem: stóso- 
wniejszem jest tu słowo o:afopal (zm ianie), odpowia
dając rękopisowi łacińskiemu (7027) „differentiae“ , wszak 
tu autor chce wytłumaczyć przyczynę p o d o b i e ń s t w a  
twarzy jednych do drugich.
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cniejsze. ciało odżywia się lepiej i członki zy
skują na sile· 1). Nogi mają na zewnątrz wygięte 
i płaskie'2), raz dlatego, ponieważ nie obwijają 
ciała, jak Egipcyanie. pieluchami, któregoto zwy
czaju nie przyjmują przecież w celu, iżby na 
koniu jadąc, dobrze trzymać się na nim mogli,

1) ryłto(p>;uV/.; słowo niewyraźne, podobnie jak po
dane przez Coray'a'» ϊιτ,οΑ-ρωαΐ’ν·/. Littre tłumaczy ..et 
donnę a, leurs membres plus de r e l iet": wątpić mo
żna. ażeby Hip. odnosił w tem miejscu skutki przyże- 
gania do samej form y, zwłaszcza u Scytów: prawdo
podobniej uwzględnia tu autor ..sił ę rami enia” — tak 
też pojmuje Cornarus pisząc· ..articulorum potentia".

2) Cornarus tłumaczy „fluida corpora” : Littre
..Leur corps est flasque". Inni. wbrew pisowni Foesiusa, 
K uhn'a, Coray'a piszą όο:ν.ά, zaczem Grimm, Lilienhain 
tłumaczą ..Sie haben einwiirts gekrumte Fusse", co 
istotnie odpowiada ustawicznemu przebywaniu na ko
niu i nogi kawaleryjskie). Pomimo wielkiej powagi rze
czonych wydawców, nie można zaprzeczyć, że tłuma
czenie Grimm'a jest odpowiedniejsze, z uwagi na ob
jaśnienie autora, że powodem tego składu ciała jest 
jazda konna, dla której przyczyny odrzucają Scytowie 
zwyczaj egipski zawijania ciała. — powtóre bezustanne 
siedzenie, zapewne z podwiniętemi nogami. Drugi wy
raz τ.).Ί-i'/, tłumaczy Cornarus „lata": Littre „trapu". 
Grimm „untersetzter Statur". Ciało s z e r o kie nie idzie 
w parze z konną jazdą: krępa budowa nie odpowiada 
znowu wiotkości ciała: omija się te sprzeczności przy 
naszem pojmowaniu rzeczy, gdyż oznacza także
płaskie,  jeżeli odniesiemy to do nóg.
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powtóre, z powodu długiego wysiadywania; 
albowiem chłopacy, zanim zdołają dosiąść wierz
chowca. przesiadują cały czas w swojej chacie 
i rzadko tylko używają przechadzki z przy
czyny ciągłej wędrówki i jeżdżenia. — Kobiety 
są niewypowiedzianie rozlazłe i gnuśne. — Cera 
ludu scytyjskiego bywa ryżą. od zimna i nie
dostatku palących promieni słonecznych, ponie
waż zimno wytrawia białość skóry i czyni ją 
czerwono-żółtą.

§ 21. Dla czego Scytowie nie rozpładzają się?

Ludzie rzeczonego ciałotworu nie mogą 
też być bardzo płodni. ponieważ mężczyźni, 
z powodu wilgotności ciała, wiotkości i ozię
bienia trzewów nie czują pożądliwości obco
wania. zkąd także zapewne pochodzi ich niemoc 
zapłodnienia: nadto jeszcze, ciągłe na koniu 
tłuczenie się czyni ich bezsilnymi do spółko- 
wania 1). — Takie zatem przyczyny złego spoty
kamy u mężczyzn: u kobiet wywołują to oty
łość i wilgotność ciała, gdyż macica ich nie

1) Autor upatruje przyczyny nieznacznego rozpła- 
dzania się (οϋχ τζο'ι,ϋγονονj) plemienia scytyjskiego w trzech 
niedostatkach ze strony mężczyzn t. j. braku pożądli
wości obcowania z kobietą (ι έ-:θ·υμ;η τη- ρίς'.ος), w nie-



jest w stanie zatrzymać w sobie nasienia. 
Czyszczenia miesięczne nie zjawiają się u nich 
w porze właściwej, lecz skąpe tylko i w długich 
ustępach czasu: ujście maciczne, zaparte tłu
szczem. nie dozwala im przyjąć nasienia mę
skiego 1): same zaś niewiasty są leniwe, otyłe: 
trzewy ich wiotkie i chłodne.— Jasną jest zatem, 
że w następstwie wykazanych okoliczności, 
szczep scytyjski nie odznacza się wielką pło
dnością. Oczywisty dowód prawdziwości tego 
dają niewolnice tamtejsze, które, zaledwie zetkną 
się z mężczyzną 2). aliści zachodzą w ciążę, a to 
z powodu pracowitego życia i szczupłości ciała.

możności wypuszczenia siemienia czyli zapłodnienia 
(λαγνεόε'.ν) i bezsilności spółkowania. inaczej braku wzwo
du prącia (άτίΗνέες ϊ- τήν μί;·.) . Nie są to wiec syno
nimy ani pleonazmy, ale objaśnienia fizyologiczne.

2) Ze strony kobiet znowu przyczyna niepłodności 
leży. zdaniem Hip., w niemożności przyjęcia nasienia 
(όποοέ/ομα: τον γο’νον) dla zalegającego tłuszczu w otwo
rze. i w niemożności przetrzymania jego (ςοναο-αζε'.ν 
τον γονον i z powodu wiotkości macicy.

2) ο·> γόο tpłtóvou3: παοα όνο o o. άγικνεόμενα:. καί εν γα- 
στρί ’ιτχοοη; okres ten tłumaczą rozmaicie: Cornarus 
„nam hae viris misceri plurimum gaudent"; K uhn, 
Foesius ,.quae virorum congressum non gaudent": 
Grimm ..sie eilen ihren Herren bei iluer Ankunft nicht 
in die Annę". Ponieważ słowo φθ-άνω stoi tu z prze
czeniem '/·> i następnem καί, co oznacza wtedy „zale- 

Dwie księgi Hipokratesa. 5
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§ 22. Przyczyny niemocy męskiej u Scytów. Pierwotne 
źródło chorób.

Krom tego jeszcze jest bardzo wielu po
między Scytami wcale niepłodnych 1) którzy 
sprawiają czynności kobiece, a nawet mowę 
kobiecą przejmują i otrzymują nazwę niewie- 
ściuchó w  2). Przyczynę owej niemocy przypisują 
krajowcy bogom, a przeto szanują takich ludzi, 
na klęczkach cześć im oddają, z obawy, iżby 
sami w to nie popadli 3). W edle mojego prze-

dwie — a już", więc wszystkie powyższe tłumaczenia 
zdają się nam niewłaściwe, tem bardziej, że nie odpo
wiadają myśli autora, który tu przeciwstawia niewol
nice paniom. W tym też duchu tłumaczy Littre i Li- 
lienhain.

1) Autor pisze εΰνουχια·. (E u n u ch i). co jednakże 
nie oznacza rzezańca, gdyż zwyczaju tego w Scytyi 
nie było. lecz n i e z d o l n y c h  do zapłodnieni a ,  ni 
spó ł kowani a .  niby kastratów. jak to przekonywa 
dalszy ciąg artykułu.

2) άν'/νίν.ε:ς; Littre nazywa ich „eff emines", Grimm 
„Unmanner", Lilienhheim „weibische Manner". Cornarus 
„eff o eminati"; w naszym języku najstosowniejszą dla 
nich nazwą będzie „niewieściuchy". nie chcąc użyć od
powiedniego wprawdzie, lecz zaniechanego słowa „bez- 
kost” .

3) Wedle podania Herodota (Hist. Libr. IX, IV. cap. 
67) chorobę niemocy męskiej (przez niego zwaną 9-ηλεία 
vo’j3ti;) zesłała na Scytów Wenera za splądrowanie jej
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konania wszakże, cierpienie rzeczone jest za
równo pochodzenia boskiego, jak zresztą wszy
stkie inne i żadne z nich nie jest ani więcej 
boskiem. ani więcej ludzkiem od drugiego, lecz 
wszystkie są jednakowe i wszystkie boskie; 
każde jednakże ma właściwą sobie naturę, ile 
że żadne cierpienie bez współdziałania natury 
nie powstaje1). Jakim zaś sposobem, wedle mo
jego zdania, wywięzuje się owa niemoc? wy
jaśnię zaraz: bezustanna jazda konna wywołuje 
u mężczyzn przewlekle bóle członków 2) w na
stępstwie wiecznego zwieszenia n óg : bóle te 
powodują wreszcie u osób. które silniej im ule-

świątyni w Askalon. Ponieważ Larrey zauważył w Egip
cie chorobę wiądu j ą de r  z odpowiedniemi następ
stwami. nasuwa się pytanie, żali u Scytów taż sama 
zmiana anatomiczna nie była powodem rzeczonej nie
mocy? !

1) Głębokie to a istotne pojęcie o powstawaniu 
c h o r o b y  w ogólności jest podstawą patologii i terapii 
Hipokrata, zarazem jedną z najszczytniejszych zasług 
jego: przez długie wieki niedokładnie oceniane, w na
szych dopiero czasach pierwotne odzyskało znaczenie. 
Temu pojęciu patogenicznemu odpowiada w terapii 
aforyzm niespożyty jenialnego mistrza: „natura leczy, 
a lekarz jest jej pomocnikiem".

2) κέϊματα; u Hipokrata i Galena oznacza ten wy
raz reumatyczne bóle w członkach, głównie w okolicy 
biodrowej: czasem także d y m ie n ice  pac hwi nowe .
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gają. chromanie i powłóczenie nogam i1) 2. Leczą 
się zaś w takim razie sami i następującym spo
sobem: w samym początku choroby nacinają 
obustronnie żyły poza uszami leżące: po upły
wie krwi opanowywa ich z osłabienia sen. i chory 
zasypia; przebudziwszy się·, jeden z nich od
zyskuje zdrowie, drugi pozostaje w stanie da
wniejszym. Mnie się przeto widzi, że samo to 
leczenie już niszczy nasienie 2): poza uszami 
bowiem przebiegają żyły. których nacięcie spro
wadza u tych. którym je  otworzono, niemoc 
płciową, a te właśnie żyły. jak sądzę, bywają 
nacinane. Kiedy potem przyszedłszy do żony. 
nie są w stanie jej użyć. nie domyślają się ni
czego złego, więc też żadnych przeciw temu

—  68  —

1) ϊκ/.',ί-.ί:. ; tak pisze Littre. co właściwie oznacza, 
,,ciągnąć, włóczyć" i w zupełności odpowiada myśli: 
Mereurialis chce czytać έλκουν τα: (od έλκοο), coby zna
czyło ..ranić się": Cornarus, zanim Grimm tłumaczą 
„nogi kurczą się··, a Littre „la claudication et la disteu- 
sion de la hanche".

2) oe/.-f ίΗ:ο:-ί>α: ó γονος; Littre przełożył „me semble 
alterer la liqueur seminale". Dosłownie biorąc wyraz 
przez autora użyty może być tłumaczonym przez ..zmie
nić, uszkodzić, zniszczyć"; wszelako ponieważ mowa 
tu o zupełnej niepłodności, sądzę, że „zniszczenie" bę
dzie tu odpowiedniejszem. Dziwna rzecz, że Cornarus 
tak ściśle trzymający się tekstu, tłumaczy „se ipsos 
perdere".



nie podejmują środków. Skoro jednak po dwu. 
trzech i wielokrotnych nawet usiłowaniach, ża
dnej na lepsze nie dostrzegą zmiany, poczytują 
sieliie ze grzeszników względom bóstwa, i jemu 
winę złego przypisują; wówczas też przywdzie
wają suknie białogłowskie i uznają się być nie
płodnymi: żyją więc na sposób kobiecy i speł
niają obowiązki właściwe kobietom wraz z niemi. 
Niemocy tej ulegają, w następstwie bezustannej 
jazdy konnej, bogaci Scytowie, i to nie z niskiej 
klasy, lecz z najszlachetniejszych rodów, któ
rzy ogromnych dobili się majątków: mniej
podpadają jemu biedacy, ponieważ nie jeżdżą 
wierzchem. A przecież, gdyby choroba ta była 
więcej od innych pochodzenia boskiego, nie 
mogłaby napastować samych tylko ludzi naj
znakomitszego urodzenia i największych boga
czy. lecz wszystkich zarówno, a nawet bardziej 
jeszcze niezamożnych i żadnych ofiar nie skła
dających. jeżeli istotnie bogowie lubują się 
w czci przez ludzi im wyrażanej i za takową 
odpłacają się im swoją przychylnością. Wszak 
bogaci składają liczne bogom podarki, na cześć 
ich krwawe niosą ofiary ze swoich dobytków 
i wielbią ich. gdy tymczasem ubodzy, dla nie- 
zamożności swej. nie czynią tego. a nawet uża
lają się. że im żadnych bogactw nie dostar-
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c-zono: jakoż kara za takie uchybienie przypa
dałaby raczej biednym, aniżeli bogatym. A za
tem. jak powiedziano wyżej, cierpienie to. będąc· 
podobnie jak wszystkie inne. pochodzenia bo
skiego. wywiązuje się przecież, zarówno jak 
każde, wedle prawideł przyrodzonych: wiec też 
i choroba w mowie będąca powstaje u Scytów 
z przytoczonych wyżej powodów. — To samo 
zresztą dzieje się także u innych ludzi. Gdzie
kolwiek bowiem mężczyźni oddają się długiej 
i częstej je ździe konnej, wszędzie ulegają upor
czywym bólom członków, bioder i cierpieniom 
dnawym. i są wszędzie bardzo niedołężni pod 
względem płciowym. Te same przypadłości spo
tykamy u Scytów, a przeto i zupełna niemoc 
męska pochodzi z nadmienionej przyczyny, do 
czego przyłącza się i to. że używają oni zawsze 
szarawarów 1), przepędzają większą część życia 
na koniu i nawet rękami części płciowych do
sięgnąć nie zdołają 2): nadto, że pod wpływem

1) ανα;υριί?α;; krótkie a szerokie spodnie, używane 
wedle Herodota (VII. 64) przez Scytów. Persów i inne 
ludy północne: inni tłumaczą to przez ..spódnice, far
tuchy: inni przez ..nagolenice".

2) Uwaga ..że rękami części płciowych nawet do
sięgnąć i dotknąć· się nie mogą", jest niezrozumiała.: 
czy z powodu szarawarów? ale w takim razie słowa
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zimna i znużenia przytłumia się u nich pożą
dliwość lubieżna i pragnienie spółkowania. wre
szcie. że niczego wcześniej, zanim utracą siłę 
zapłodnienia, nie przedsiębiorą1). — Tyle oto po
wiedzieć miałem o szczepie scytyjskim.

te zadaleko stoją od tamtych: czy też owo dotykanie 
odnosi się do rozbudzenia chuci ? !

1) /.'/.i ρ,τίέν ή άνανϊροιί^να:; tekst
ten ważnej ulega zmianie, rozmaicie też bywa tłuma
czonym: zamiast bowiem słowa 'izioięuułl-rya:, ('utracił
silę męska, zdolność spólkowania. zapłodnienia', zamie
szczonego w rękopisie greckim (ιίϊίΰΓ>), w wydaniach 
Mercuricurialusa. Foesiusa. Κahn'α. Grimm'a. czytamy w rę
kopisie innym (2446) w wydaniu Alda i Coray'a wprost 
przeciwnie wyraz av5ę.odł-r(va'. (zmężnieć, pozyskać lub 
odzyskać siłę spółkowania). zaczem poszło, że Littre 
tłumaczy ,,et qu’au moment ou ils font des tentati- 
ves. ils on deja perdu leur puissance ririle", — Coray 
zaś „qu’ils ne se hasardent a rien tenter. qu'ils ne 
soient assures d’ayoir recouvre la virilite” . tak samo 
Lilienhaim; kiedy znowu Grimm mówi ..Sie bestreben 
sieli auch um nichts mehr, ais unyermogend zu wer- 
den“ . a Cornarus ,,neque prius aliud silu taciendum 
putent, ipiam ut eyirati iiant". Żadne z tych tłumaczeń 
nie oddaje mojem zdaniem, myśli autora, a najmniej 
przekład Coray’a, gdyż o odzyskaniu siły męskiej mowy 
tu być nie może, skoro cala rzecz toczy się właśnie 
o stanowczej utracie jej. Sądzę przeto, że dla zrozu
mienia tych słów autora, należy porównać je z poprze
dzającym opisem powstawania bezsilności, gdzie mówi 
Hip., że ,.nie domyślając się niczego złego, żadnych 
p r z e c i w  temu nie p o d e j mu j ą  ś r o d k ó w  (rozu-
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§ 23. Przyczyny różnorodności ludów europejskich 
w stosunku do azjatyckich.

Inne ludy europejskie różnią się od sie
bie tak co do wzrostu, jakoteż kształtów, z po
wodu równie znacznych, jak i częstych zmian 
w porach roku, t. j. wielkich upałów, ostrych 
zim, obfitych deszczów i następnie długotrwa- 
jącej suszy, tudzież wiatrów, zkąd liczne i bar
dzo rozmaite wyradzają się przemiany powie
trza. Z tego też zapewne powodu daje się do
strzegać rozmaitość zarodka z połączenia płynów 
nasiennych 1) i różnorodność nasienia u jednej 
i tej samej osoby w lecie. w zimie, podczas 
deszczów i posuchy; otóż dlatego, jak mnie
mam. zmieniają się twarze Europejczyków da
leko bardziej, aniżeli Azyatów. Nawet wzrost 
także przedstawia się nader rozmaitym u mie
szkańców każdego miasta, gdyż podczas czę
stych zboczeń w powietrzu, wywięzują się także

mie się leczniczych)" — a wtedy przedstawia się nam 
ten okres tak: jako. obok jazdy, szarawarów, zimna, 
utrudzenia, uśpienia lubieżności. przyczynia się do nie
mocy męskiej i to, że nie starają się Scytowie lekar
stwami zapobiedz jej wcześniej, z an i m nastąpi  zu
pełna b e z s i l n o ś ć  s p ó ł k o w a n i a.

1) t. j. męskiego i żeńskiego, dla utworzenia płodu.
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ważniejsze zaburzenia w nasiennych cieczach 
przy spotkaniu się ich, aniżeli tam, gdzie pory 
roku prawie równe i jednostajne.

To samo odnosi się takoż do strony moral
nej ; u ludzi pierwszego rodzaju wyradza się 
gwałtowność, szorstkość i odwaga, albowiem 
częste wstrząśnienia umysłu rozbudzają namię
tności, zagłuszają zaś dobrotliwość i łagodność 
charakteru.— Dla tych powodów, sądzę, ludność 
europejska jest waleczniejszą od azyjatyckiej ; 
ciągla bowiem jednostajność klimatu sprowadza 
gnuśność ciała i umysłu, kiedy zmienność wy
twarza energią ich : w spokoju i bezczynności 
wzmaga się tchórzliwość, zaś pośród trudów 
i ćwiczenia potęguje się męstwo. — Gwoli tym 
stosunkom Europejczycy są bitniejsi od Azya- 
tów, a także z powodu swoich urządzeń, po
nieważ nie podlegają królom, jak ci ostatni, 
gdyż, jak powiedziałem wyżej, jedynowładztwo 
wyradzać musi tchórzostwo u ludności, która, 
zgnębiona niewolniczem życiem, nie myśli do
browolnie narażać się na niebezpieczeństwa dla 
wzmocnienia potęgi drugich. Ci zaś, którzy wła- 
snemi rządzą się prawami, wystawiając się na 
niebezpieczeństwa w obronie własnej, nie cu
dzej, podejmują się ochotnie i śmiało wszela
kiego trudu, gdyż nagroda zwycięstwa jest ich
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udziałem. Urządzenia przeto państwowe przy
czyniają się niemało do wyrobienia waleczno
ści.— Takie więc w ogólności zachodzą stosunki 
pomiędzy ludami europejskimi i azyjatyckimi.

§ 24. 0 własnościach różnych ludów europejskich.

Są nadto w Europie plemiona, różniące się 
między sobą tak wzrostem i kształtami, jako- 
też i męstwem: istotę te j różnorodności stano
wią. te same przyczyny, o których mówiłem 
poprzednio, a co w tein miejscu jaśniej przed
stawię. — Lud, zamieszkujący okolice górskie, 
skaliste, wyniosłe i w wodę obfitujące1), gdzie 
zmiany pór roku bywają bardzo wyraźne i roz
maite. odznacza się zazwyczaj wysokim wzro
stem. wyposażony z natury zdolnością do po
noszenia trudów i walecznością; niemniej prze
cież ludzie tego rodzaju bywają charakteru

1) Galen przytaczając ten ustęp pisze „bezwodne" , 
za nim poszli Cornarus, Grimm : Littre. polegając na rę
kopisie łacińskim (7027). przyjmuje poprawkę Coray'a, 
która brzmi ενυορον, zamiast άνυορον: powoływanie się 
(Grimma na ustęp poniżej zamieszczony, jest niewła
ściwe z powodu, że tu mowa o miejscach górzystych, 
tam o wyżynach równych, gilzie znowu rozróżnia autor 
okolice mające wodę i jej pozbawione.



gwałtownego i dzikiego.— Ludność znowu, ży
jącą w okolicach nisko położonych, w łąki obfi
tujących. w parnych dolinach, nawiedzanych czę
ściej wiatrami ciepłymi, aniżeli zimnymi, uży
wająca za napój wody także cieplej, nie bywa 
ani wysokiego wzrostu, ani prawidłowej bu
dowy. lecz z urodzenia już w szerz rozrosłą, 
mięsistą, o czarnych włosach, cery czarnej ra
czej. jak białej, żółciowego bardziej, aniżeli 
flegmatycznego usposobienia1). Natura nie ob
darzyła tych ludzi równym stopniem waleczno
ści. ni pracowitości: wszelako powołane w po
moc odpowiednie prawa i zwyczaje mogłyby 
rzeczone własności w nich wykształcić. Jeśliby 
w okolicy takiej znajdowały się rzeki, któreby 
wody stojące i deszczowe odprowadzały, mie
szkańcy jej byliby zdrowi i czerstwi: gdyby 
jednakże nie było rzek i ludność tamtejsza po
siłkowała się wodą studzienną 2). stojącą i ba

1) φλεγματία·. τε γ,3αιν r γοΐ.ιίώεις ; w przekładzie pi
sze Littre ,.leur censtitution plutót phlegmatique que 
bilieuse“ , kiedy tekst każe wprost przeciwnie t. j. 
„m niej flegmatycznego, jak żółciowego" , jakoż Curna- 
rus mówi „minus de pituita habent quam de bile" : 
tak samo Grimm.

2) We wszystkich rękopisach stoi tu wyraz κρ/ραΐα 
(woda źródlana): Coray przypuszcza ('za nim Littre) 
słusznie, że wyraz ten nie odpowiada treści, boć w rze-
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gnistą. w takim razie musza, u tych ludzi po
wstawać wielkie brzuchy 1) i śledziony. — Mie
szkańcy wyżyn równych, wiatrem nawiedzanych 
i obfitujących w wodę. są wysokiego wzrostu, 
o kształtach prawie sobie równych, trwożliw- 
szego 2) i łagodniejszego usposobienia: mie
szkańcy zaś okolicy jałowej, nagiej i bezwodnej, 
gdzie zmiany pór roku różnym ulegają waha
niom. muszą mieć i ciało suche, napięte, cerę

czy samej, jak mógłby autor ..wodę źródlaną" postawić 
obok ..stojącej, bagnistej" i przypisywać- jej szkodliwe 
dla zdrowia następstwa? !  Cornarus pisze też ,.aquas 
puteorum". Grimm ..Brunnenwasser" ; to też Zwinger do
dał na marginesie przy owem słowie ..τΟεαταϊα" (woda 
.studzienna), a w rękopisie łacińskim czyta się ..aqua 
autem l o ca", co wprawdzie nie bardzo stosowne, za
wsze jednak dowodzi, że nie mogło tu być κρηναία.

1) -Λ τοιαύτα έίίεα -οογαατρότ·ρα είναι και "πλτ,νιΰοεα ; 
tak brzmi tekst Gadaldina, z czem zgadza się rękopis 
łaciński (7027) „species ventrosas esse et splenetieas·", 
w zamian za niejasne brzmienie tekstu pospolitego 
(ατ/,ρεα). — Zaznaczyć należy trafne i z dzisiejszem poj
mowaniem zgodne postrzeżenie autora o p o wi ę k s z e 
niu ś l e d z i o ny  przy użyciu wody stojącej i bagni
stej. niewątpliwie w następstwie zakażenia malary- 
cznego.

2) άνανοροτεραι και ηαερωτεραι; tak pisze Coray i Lit- 
tre wedle tekstu Galena i rękopisu łacińskiego; pospo
licie kładziono wyrazy άνορθ-ύτεραι και ήιτιιυτεραι (prosto 
zbudowani, łagodnego usposobienia!, jak też tłumaczy 
Cornarus (e re c t ae  f o r ma e ).
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żółtą raczej jak czarną, charakter popędliwy, 
samowolny i uparty 1). Gdziekolwiek bowiem 
klimat ulega częstym i rozmaitym zmianom, 
tam zawsze spotyka się wielka różnorodność 
kształtów zewnętrznych, obyczajów i charakte
rów' pomiędzy ludnością.— Najbardziej też wpły
wają rzeczone dopieroco stosunki na zmianę 
natury człowieka: zaczem idzie grunt ziemi, 
z której człowiek czerpie swą żywność, wreszcie 
woda do użytku służąca. Jakoż w ogólności 
z naturą miejscowości idą w parze zawsze tak 
zewnętrzne kształty, jakoteż i wewnętrzne uspo
sobienie ludności. Gdzie przeto gleba tłusta, 
pulchna, nawodniona, gdzie źródła bardzo płyt
kie, tak, że woda ich ciepła w lecie a zimna 
w zimie, gdzie pory roku względnie odpowie
dnie, tam też i skład ciała mieszkańców bywa 
mięsisty, wilgotny, o wygładzonych stawach, 
niezdolny do znoszenia trudów znojnych, zaś 
umysł ich najczęściej płytki 2); gnuśność i ospa
łość panują nad nimi; w zakresie sztuk pięknych 
są ciężcy, bez polotu i bystrości. — W  miej-

1) Niesłusznie przypisuje Littre tym mieszkańcom 
„niepojętność, tępość umysłu" (ind o c i1ite ), kiedy 
wyraz tekstu ΐϊ-.ογνώμονας oznacza tylko upartych.

2) hol·. τήν pr/ry κακό:: Littre ,.sans courage dans 
l’ame“ ; Cornarus ..maligni nascuntur".
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scowości znowu nagiej, nieosłoniętej, skalistej 
przez mrozy ściskanej zarówno, jak przez upały 
prażonej, bywa lud szczupły, silny, o wyraźnych 
stawach, jędrny i bujnie porośnięty. Pracowi
tość. bystrość i czujność znamienują tych lu
dzi, zarazem diuna z uporem obok zapalczywo- 
ści, przeważającej nad łagodnością charakteru; 
w sprawie sztuk pięknych są daleko bystrzejsi 
i pojętniejsi od tamtych, a na wojnie wale
czniejsi. Wszystkie także płody tutejsze odpo
wiadają własnościom takiej ziemi.— Tak przed
stawia się rzecz co do wprost przeciwległych 
sobie stosunków pod względem istoty i kształtu 
ludów. — Kto. wnioskując z tych danych, o re
szcie rozstrzygać zechce, ten nie rozminie się 
z prawdą 1).

1) W rękopisie łacińskim ostatni okres brzmi tak: 
.,Z rzeczonych danych wnioskować należy o reszcie" ; 
poczem dodano czerwonemi literami: „ E x p l i c it l iber 
Y p o c r a t i s  de aer ibus  et de l o c i s  et de aquis”. 
(Na tem kończy się Księga Hipokrata o powietrzu, 
okolicach i wodach).



ΙΠ.

Ο LECZNICTWIE PIERWOTNYM.
(HEIM ΑΡΧΛΙΙΙΪ ΠΓΠΜΚΙΙ1).

1. Kto, zamierzając rozprawiać albo pisać
o lecznictwie, przyjmie za podstawy swojej pracy 
przypuszczenie, że ciepło albo zimno, wilgo
tność albo suchość, lub krótko mówiąc, cokol
wiek innego wedle upodobania autora, stanowi 
pierwotną przyczynę chorób i śmierci ludzi,
i u wszystkich to samo, jużto jedno z nich, 
jużteż dwoje —- ten oczywiście w swej rozpra
wie wielokrotne popełni błędy. Najbardziej zaś 
uzasadnionem jest to zażalenie dlatego, ponie
waż dotyczy ono sztuki już istniejącej, którą 
wszyscy posługują się w sprawach najważniej
szych, a biegłych w niej mistrzów, jakoteż wy
konawców 1) wysoce szanują.— Pomiędzy wyko-

1) Lekarzom dawano w starożytnej Grecyi roz
maite nazwania: ιατρός (lekarz z zawodu), χειροτέχνης, 
δημιουργός, τεχνίτης, które miały zapewne bliższe, nie-
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nawcami jedni są bez wartości, drudzy bardzo 
znakomici; co nie miałoby miejsca, gdyby le
cznictwo zgoła jeszcze nie istniało 1) i żadnych 
w niem postrzeżeń. ani odkryć dotąd nie po
czyniono: boć wówczas wszyscy jednako byliby 
nieświadomi rzeczy i niedoświadczeni, a wszy- 
stkiemi sprawami cierpiących kierowałby .jedy
nie przypadek losowy.

Obecnie przecież tak nie jest i podobnie jak 
we wszystkich innych sztukach, wykonawcy bar
dzo znacznie różnią się od siebie, bądżto zrę
cznością. bądżteż umyslowością. tak samo dzieje 
się także i w lecznictwie. Z tego też powodu 
nie sądziłbym. żeby sztuka ta potrzebowała 
czczych przypuszczeń, na podobieństwo tych

znane dziś, określenia. Littre kładzie, wedle kodeksu 
paryskiego (2253) χειρατε/νας και οεμίνιργου, z czego
wypada, że pierwsze oznacza lekarzy naukowych, dru
gie praktyków t. j. lekarzy wolnych, dobru powsze
chnemu służących, bez żadnych obowiązków publicznych 
czyli urzędów. Wyrazu ostatniego jednak (ϊτ,μίοϋργοας) 
niema w żadnem innem wydaniu, chociaż on zdaje się 
być na miejscu, ile że autor tuż po tern o nich mówi.

1) ϊ: μή ήν ϊητρική (ji.m- ; nie właściwie tłumaczy 
Littre ..si la medecine n’etait qu'une hypothese" , gdyż 
ήν stoi tu oczywiście w znaczeniu ή-αν. ponieważ autor 
twierdzi, że lecznictwo nie może opierać się na przy
puszczeniach. Hip. dowodzi tu i s tni enia  lecznictwa.
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niejasnych i wątpliwych, dla których, mając 
o nich rozprawiać, niezbędną jest domniemalna 
podstawa: tak np. jeśliby ktoś rozprawia! o rze
czach nadziemskich lub podziemnych i wiedzieć 
się zdawał: jak one się mają?, coby przecież 
ani dla samego mówiącego, ani słuchającego 
suadź pewnem nie było: żali to prawdą jest 
lub nie? nie masz bowiem nic takiego, do cze- 
goby się odnieść było można o wyjaśnienie 
wiadomości 1).

2. Lecznictwo przecież. od dawna istniejąc, 
ma wszystko, tak zasadę jak i sposób postę
powania wytknięte, przy pomocy których po
czyniono liczne i bardzo pożyteczne odkrycia 
w ciągu długiego czasu, i reszta także odkrytą 
zostanie, jeżeliby ktoś dostatecznie uzdolniony 
i z wynalazkami tymi obeznany, na nich pole
gając. dalej prowadził dochodzenia. Gdyby zaś 
ktokolwiek, zrzekając się tych nabytków i od 1

1) Autor sądzi, że objaśnianie pomocą przypuszczeń 
(hypotez) dozwolonem jest tylko w tych naukach, w któ
rych takta i wiadomości niczem naocznie sprawdzić 
się nie dają, przytaczając za przykład astronomią i ge
ologią: lecznictwo zaś zdaniem jego, nie potrzebuje 
hypotezy, albowiem tu takta stwierdzają się zmysłami 
lekarza na chorych.

Dwie księgi Hipokratesa. 6
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rzucając wszystko, pokusił się innym sposobem 
i na innej podstawie rzecz badać i prawił o no
wym jakoby wynalazku, wprowadzałby w błąd 
sam siebie i drugich: albowiem to niemożliwe. 
Dla jakich zaś koniecznych powodów możli- 
wem to nie jest. postaram się wykazać i pou
czyć: co  to je s t  le c z n ic tw o '? 1), z czego wy
padnie dowód oczywisty, że inną drogą, oprócz 
rzeczonej, niczego odkryć nie podobna. — Naj- 
ważniąjszem zdaje mi się być to, ażeby, rozpra
wiając o sztuce leczniczej, przedstawiać ludziom 
prostym rzeczy znane. Nad niczem więc innem 
zastanawiać się. ani o czemś innem rozmawiać 
nie wypada, tylko o chorobach, którym ulega
jąc oni sami cierpią; nie jest bowiem rzeczą 
łatwą dla osób nieświadomych zrozumieć, jakim 
sposobem choroby, które ich samych napastują, 
powstają i kończą się, — ani też, z jakich po
wodów nasilają się lub zwalniają? łatwą zaś 
pojąć to, co kto inny obmyślał i wyłożył, po
nieważ to niczem innem nie jest nad przypo-

1) W tem miejscu różnią się teksty: Littre'go brzmi 
„co to jest lecznictwo?·1 Cornarusa: „że lecznictwo 
istnieje” : różnica pochodzi ztąd, że pierwszy czyta 
w rękopicie "· τ: εστιν — drugi οτ: (podług kodeksu 2253); 
za Littre'm przemawia wyraz poprzedzający „pouczyć" 
jakoby o treści lecznictwa.



minanie słuchającemu tego, co jemu samemu 
sit; przydarzyło 1). Jeżeli zatem ktoś nie trafi do 
przekonania nieświadomych i słuchaczy swoich 
odpowiednio nie przysposobi, ten rozminie się 
takoż z rzeczywistością. Z tej więc przyczyny 
lecznictwo żadnych nie potrzebuje zasad do
myślnych.

3. Sztuka lekarska nie byłaby zaiste ani wyna
lezioną zrazu, ani poszukiwaną (ponieważ nikt by 
potrzeby jej nie doznawał), jeżeliby cierpiące 
osoby, prowadząc w ogólności tryb życia i spo
żywając to, co jedzą i piją zdrowe, były dozna
wały ulgi i gdyby nic lepszego nad to nie miały. 
Wszelako, sama potrzeba właśnie zniewoliła czło
wieka do poszukiwania i wynalezienia lecznictwa, 
ponieważ używanie pokarmu dla zdrowych wła
ściwego, wcale chorym nie służyło, jak też i obe
cnie nie służy. Nadto jeszcze sądziłbym nawet, że 
ani tryb życia, ani żywność obecnie przez zdro
wych używane,nie byłyby wynalezione.gdyby dla

1) Littre poprawił tekst ostatniego okresu wedle 
rękopisu 2253, który przedtem pospolicie (podług wy
dania Cornarusa) brzmią!: ..nikt bowiem niczego nie 
słucha chętniej, nad opowiadania przebytych przez sie
bie cierpień".
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człowieka wystarczały pokarmy i napoje, jakie 
służą wołom, koniom i innym nieludzkim stwo
rzeniom. jakiemi są płody ziemi, owoce, rośliny, 
trawa; z pomocą tych bowiem wzrastają zwie
rzęta i utrzymują żywot bez dolegliwości, ża
dnej innej strawy nie potrzebując. -Jakoż mnie
małbym, że w czasach pierwotnych nawet 
i człowiek zadowalniał się takimi tylko pokar
mami; zaś żywność d z i ś  używana i sztucznie 
sporządzona jest. wedle mego zdania, wynalaz
kiem i nabytkiem długiego czasu, ile że licznym 
i ciężkim podpadali cierpieniom ludzie przy 
owym twardym i bydlęcym trybie życia, kar
miący się surową, w silne i potężne własności 
obfitującą strawą; takim też właśnie skutkom 
i dzisiaj podpadliby z tej samej przyczyn}·, ule
gając ciężkim dolegliwościom, chorobom i groź
bie bliskiej śmierci. Mniej zapewne cierpieli od 
tego ludzie ó w c z e ś n i  z powodu nawyknienia, 
jakkolwiek dotkliwie nawet wtedy; większa 
część ich . zwłaszcza słabszego usposobienia, 
ginęła prawdopodobnie, kiedy inni, którzy to 
przezwyciężyć mogli, dłuższy czas się przy ży
ciu zachowali, jak to np. i obecnie się dzieje 
przy silnych pokarmach, które jeden znosi ła
two, drugi tylko śród mnogich i ciężkich dole
gliwości.— Dla takichto przyczyn potrzebą wy



wołanych, poszukiwano ,  jak innie się zdaje, 
pokarmu naturze (człowieka) odpowiedniego 
i wyszukano ten. którym obecnie się posługu
jemy. Z pszenicy więc. przez zamoczenie jej, 
szrótowanie. mielenie, zaczynianie i pieczenie 
otrzymano chleli: z jęczmienia krupy i wiele 
innych potraw z tego wykonywanych: gotując, 
piekąc, mieszając i łącząc rzeczy silne i gwał
towne ze słabszemi. wytwarzając wszystko sto
sownie do usposobienia i sił człowieka, w prze
konaniu, że pokarmy silniejsze, które po spo
życiu nie będą mogły być pokonanymi przez 
człowieka (naturę), muszą spowodować boleści, 
chorobę i śmierć: zaś te. które człowiek poko
nać zdoła, dostarczają mu pożywienia, przy
bytku i zdrowia. — Dla takich więc dochodzeń 
i takich odkryć, jakież może być nazwisko bar
dziej usprawiedliwionem i odpowiedniejszćm, 
jak miano lecznictwa ? ile że wynalezionem 
ono zostało dla zdrowia człowieka, pożywienia 
jego i ocalenia życia w zamian za dawny tryb 
postępowania, z którego wynikały cierpienia, 
choroby i śmierć 1).

1) .Jestto. o ile mnie wiadomo, pierwszy,  może je
dyny. naturalną drogą wyprowadzony, początek żywno
ści człowieka, z którym głęboko myślący autor łączy 
(w następnych paragrafach i początek lecznictwa, po-
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4. Jeżeli zaś to za sztukę poczytaniem nie 
jest —- nic dziwnego; albowiem, ponieważ nie- 
masz nikogo, ktoby o tem nie wiedział i wszy
scy pojmują potrzebę i pożyteczność tej rzeczy, 
nie przystoi więc tu nikogo nazywać mistrzem;  
a przecież stanowi to ważny wynalazek, wiel
kiej sztuki i rozwagi wymagający. Wszakże 
i dziś jeszcze ludzie zajmujący się ćwiczeniami 
ciała i rozwojem sił, postępując tą samą. co 
i tamci, drogą, przydają wciąż nowe wynalazki 
co do tego: jakie potrawy i napoje kto najle
piej znosić będzie i przy jakich sam coraz sil
niejszym się okaże?!

o. Zastanówmy się przecież nad lecznictwem 
jednozgodnie za takie uznanćm. dla dobra cho
rych wynalezionćm, które i nazwę właściwą 
i wykonawców posiada 1). żali ono nad niem

mijając całkiem t e u r g i c z n e  źródło, które pospolicie 
za najwłaściwsze dla medycyny przez wszystkie ludy 
uznanem zostało. Ten iście naturalistyczny kierunek 
autora w dochodzeniu zasługuje na szczególniejsze 
uznanie, ile że historycy nie podnoszą go jak należy. 
Taki pogląd na początek lecznictwa tłumaczy dostate
cznie. dlaczego Hipokrat w terapii najważniejsze zna
czenie przypisuje właśnie dyecie.

1) Tu znowu zmienia tekst Cornarusa pisząc: „czy 
ono posiada nazwę i wykonawców?" — niewłaściwie,
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panować jest zdolnem 1) i zkąd ono pierwotnie 
początek swój wzięło? Mnie się zdaje, jak to 
już na początku powiedziałem, że nigdy nikt 
zaiste nie byłby wcale poszukiwał sztuki leczni
czej, gdyby jedna i ta sama żywność wystar
czała dla chorych i zdrowych. Wszak jeszcze 
dotąd nawet, cudzoziemcy i niektórzy Grecy, 
nieznający lecznictwa, prowadzą w chorobie 
taki sam tryb życia jak w czasie zdrowia, we
dle własnego upodobania, nie odmawiając sobie 
niczego, coby się im zachciało i w niczem się 
nie ograniczając. Ci zaś. którzy sztuki tej szu
kali i ją  wynaleźli, mając w myśli ten sam cel

gdyż autor mówiąc ,.o lecznictwie jednozgodnie za ta
kie uznanem" nie może zastanawiać się nad tem „czy 
ono ma nazwę i wykonawców” : tekst poprawia Littre 
podług kodeksu 2253.

') i :  κρατέε:·/ καί αυτή τών αυτέων έθ-ελε: ; oddanie tej 
myśli przedstawia pewne trudności: przekład Littre'go 
dowolny i niejasny „voyons si elle se propose quelqu’un 
des memes objets” — o założeniu żadnem przy poda
nych słowach mowy niema — i o jakich tu przedmio
tach myśli tłumacz? .Ta pojmuję rzecz tak: autor mó
wił poprzednio o wynalazku pożywienia dla z d r o 
wych,  przyznając, że wynalazek ten daje człowiekowi 
zdrowie, żywność i ocalenie życia: w tem miejscu za
mierzając mówić o lecznictwie, stawia sobie pytanie: 
żali ono może p ano wa ć  nad zdr owi em,  ż y w n o 
ścią i życ iem chorych,  jak tamten wynalazek u zdro
wych. Cornarus pisze: ,.an ipsa dominari ipsis velit“ .
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co i tamci, o których wyżej mówiłem, ujęli 
chorym przedewszystkiem, jak sądzę, pewną 
część z pokarmu dotąd używanego i zamiast 
obfitej ilości, przeznaczyli żywność szczupłą. 
Jak skoro ta niektórym tylko cierpiącym oka
zała się wystarczającą i oczywiście pożyteczną, 
ale przecież nie wszystkim, i byli tacy chorzy, 
co nawet i tej szczupłej żywności przetrawić 
nie byli w stanie, nabrano przekonania, że ci 
ostatni potrzebują jeszcze lżejszego pożywienia 
i przeszukano dla nich polewki ,  mieszając małą 
ilość posilnego pokarmu z wielką ilością wody 
i łagodząc siłę jego przez połączenie i gotowa
nie. Gdy atoli niektórzy ani polewki nawet 
przenieść nie mogli, usunięto i tę. a zwrócono 
się do samych napitków,  przetrzegając bacznie 
pewnej miary, tak co do mieszaniny ich, jako- 
też ilości, iżby tym osobom nie podawać ani 
więcej jak należy, ani nic silniejszego 1), ani też 
w zbyt małej ilości.

1) at.yry.iz-.zyi oznacza właściwie „czystsze, mniej zmie
szane z czemś innem. szczersze (zwłaszcza co do wina), 
mniej rozpalające·· — oczywiście też ma tu na myśli 
autor „wino. mniej wodą roztworzone" , co się tłuma
czy tem. że starożytni Grecy i Rzymianie nie używali 
dyetetycznie nigdy wina szczerego, lecz zawsze roztwo
rzonego wodą i dlatego mówiono o napoju „mniej lub 
więcej czystym".



89

6. Należy przeto wiedzieć dokładnie o tem, 
że pewnym osobom w pewnych chorobach po
lewki wcale nie płużą, a przeciwnie, jak tylko 
ich użyją,, zaostrza się u nich gorączka i bo
leści. z czego wypada oczywiście, że służą one 
wtedy za posiłek i wzmocnienie samej c ho r o 
b i e ,  niszcząc zaś i osłabiając ciało. Podając 
znowu osobom w takiem usposobieniu znajdu
jącym się. pokarm suchy albo papkę jęczmien
ną, albo chleb, chociażby w bardzo malej ilości, 
sprowadzamy im dziesięć razy większe i wyra
źniejsze dolegliwości, aniżeli polewką, i to nie 
dla jakiejkolwiek innej przyczyny, jak tylko dla 
niezwykłej przy tem usposobieniu, siły pokar
mu 1). — Komu znowu pożyteczne są polewki, 
a szkodzą pokarmy, ten jedząc obficie, doznaje 
daleko więcej cierpień, aniżeli przy skromnem 
pożywieniu; jedząc zaś mało. cierpi mimo to 
przecież.— "Wszystkie zatem przyczyny cierpień

1) Cornarus i Foesius kładąc w tem miejscu przy
cinek (zamiast kropki i przyłączając do tego okresu 
tuż następujące stówa, pisząc: „dla niezwykłej sity po
karmu przy usposobieniu, w którem polewki służą 
a pokarmy szkodzą", kończą tu okres kropką — stają 
w sprzeczności z pierwszym okresem tego paragrafu, 
gdyż autor mówi wyraźnie o osobach, którym polewki 
nie s łużą;  słuszną jest przeto interpunkcya Littre'go.
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określić się dają tak: że pokarmy bardzo silne 
szkodzą wielce i bardzo wyraźnie człowiekowi, 
czy to zdrowemu czy też choremu 1).

7. Cóż zaiste innego, zdaje się. miał na celu 
człowiek zwany l ekarzem i za mistrza sztuki 
zgodnie uznany, który odkrył tryb życia i ży
wność dla chorych, jak ów, co w samym po
czątku, wyszukując z dzikiego i zwierzęcego 
pożywienia, przyrządził i wskazał dla wszystkich 
ludzi pokarm, którego obecnie używamy? mo- 
jem zdaniem jest to ten sam sposób postępo
wania. jeden i ten sam wynalazek. Jeden z nich 
starał się usunąć to. czego nie zdoła pokonać 
natura człowieka zdrowego, z przyczyny suro
wości i złego składu strawy — drugi zaś to, 
czego człowiek w danem usposobieniu, w jakie 
każdy każdej chwili przypadkiem popaść może, 
przezwyciężyć nie jest w stanie. Czemże więc 
różni się ta sztuka od tamtej ? chyba tylko 
tern. że drugie przedstawia więcej  form. więcej

1) Ostatnie cztery wyrazy, zamieszczone w tekście 
greckim, u Cornarusa i wszystkich kodeksach. Littre 
opuszcza w tłumaczeniu, bez podania przyczyny.
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rozmaitości i więcej wymaga zajęcia: p o c z ą 
t e k  wszakże zrobiła ta. co pierwej powstała1 2).

8. Jeżeliby kto zastanawiał się nad żywno
ścią, dla chorych, w porównaniu do żywności 
zdrowych, dostrzegłby, że ta zaiste nie jest 
szkodliwszą dla chorych, jak dla zdrowych, 
względnie do ich pożywienia, strawa dzikich 
zwierząt i innych stworzeń żyjących 2). Albo
wiem. gdyby człowiek cierpiący na chorobę

1) W przekładzie ostatniego okresu idziemy za 
tekstem Cornarusa. wyrażającym zdanie ogólne,  że po
czątek' daje ta. która pierwej powstała, t. j. sztuka ży
wienia zdrowych. Littre  przyznaje wp r o s t  tej sztuce 
początek lecznictwa.

2) Okres ten. z powodu licznych waryantów w rę
kopisach (zapewne i pomyłek przepisywaczy) i zmian 
w wydaniach, rozmaicie bywa wykładanym. Littre. wyj
mując pojedyncze słowa z różnych kodeksów, zredago
wał go wedle zasad gramatycznych, ale myśli nie wy
jaśnił, czego dowodem jest przekład jego francuski: 
„L’alimentation des malades comparee a celle des gens 
hien portants ne parait pas plus nuisihle que 1'alimen- 
tation des gens hien portants comparee a celle des 
hetes saucages". Dlaczego i k o mu  żywność chorych 
ma być szkodliwszą od żywności zdrowych?! i komu 
znowu ta żywność zdrowych lub zwierzęca ma szko
dzić?! — niejasne i nielogiczne. Przekład znowu Cor- 
narusa (nazwany przez Littreygo „bez sensu") jest zro
zumiałym, nie odpowiada wszakże następującemu tuż



wcale nie ciężką i nieznośną, ani też na cał
kiem łagodną, lecz taką. która po jakiemś 
wyraź nem uchybieniu (w dyecie) występować 
zwykła — chciał zjeść chleba, lub mięsa, lub 
czegoś innego, co płuży zdrowemu, i to nie dużo, 
ale nawet znacznie mniej jak zdrowy znieść 
może: gdyby znowu drugi człowiek zdrowy, 
ani zbyt wątłej, ani też zbytecznie silnej na
tury zjadł to. co wolu lub koniowi przynosi 
pożytek i siłę, np. grochu włoskiego, albo ję 
czmienia, albo czegoś podobnego, nie wiele, 
choćby nawet daleko mniej, jakby zjeść mógł,— 
wówczas zdrowy nie cierpiałby zapewne mniej,

wyjaśnieniu autora, a brzmi tak: ...diaetam sanorum 
n o c e n t i o r e m esse aegris quam cum quae ferrorum 
ust, sanis" . Zważywszy wyjaśnienie na przykładzie po
dane bezpośrednio, widzimy, że autor utrzymuje „jako 
żywność z d r o w y c h  podana w niewłaściwej porze 
chorym bvwa dla tych ch o r y c h  nic s z k o d l i ws z ą  
od żywności zwierząt spożytej przez z d r o w y c h " , 
którą to myśl wyraziliśmy w naszym przekładzie. Że 
dobrze pojęliśmy myśl autora i że przekład Littre’go 
był niewłaściwym, stwierdza i przyznaje sam Littre 
w II tomie swojego wydania, gdzie na str. L (Ad- 
d en da et co rr i gen d a) każe powyższy okres zmienić 
w sposób następujący ..a le bien prendre, l‘inconve- 
nient serait egal de niettre les malades au regime des 
gens bien portants et de mettre les gens bien por- 
tants au regime des betes sauyages et des autres ani-
maux".
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ani na mniejsze nie narażałby się niebezpie
czeństwa. jak ów chory, któryby w niewłaści
wej porze jadł podany mu chleli lub papkę. 
To wszystko wykazuje, że sztuka lekarska 
w ogólności, w ten sposób poszukiwana, mo
głaby sama przez się 1) być wynalezioną.

9. Gdyby przeto rzecz przedstawiała się tak 
prosto, że. jak myślano, wszystko co silniejsze 
szkodzi, a wszystko słabsze służ}· i odżywia 
tak chorego, jak i zdrowego2) — sprawa by
łaby łatwą; wypadałoby bowiem wówczas bez
piecznie tylko obni żać  pokarm aż do zupełnej 
bezsilności jego. Wszelako byłby to nie mały 
błąd, gdyż podanie niedostatecznego i szczu
plejszego. jak należy, pożywienia, nie mniejsze 
sprowadza uszkodzenie ( j a k  w w y p a d k u 
p r z e c i w n y m), albowiem głód wywiera bar
dzo ważny wpływ na stan zdrowia człowieka

1) Wyprowadzony z poprzedzającego przykładu 
wniosek służyć ma zdaje się do wykazania, że leczni
ctwo bez wynalazku ż y w n o ś c i  dla z d r o w y c h  
mogło było być wynalezionem — odnosi się to więc 
do końcowego aforyzmu poprzedniego paragrafu ..po
czątek zrobiła ta sztuka, która pierwej powstała".

1) Por. końcowy ustęp §. 6.
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jużto polepszający 1), jużto pogarszający, jużteż 
zabójczy. Wiele bowiem chorób powstaje z opró
żnienia (ciała), wprawdzie innych i odmiennych, 
zarówno przecież ciężkich jak te, które wystę
pują po przepełnieniu; dlatego też formy cho
rób bywają o wiele różnorodniejsze i wielkiej 
bystrości w dochodzeniu wymagające2).— Należy 
przeto umieć utrafić pewną miarę. Miary jednak 
innej, ani wagi. ani liczby żadnej, do której by 
ową bystrość odnieść można, wcale nie znaj-

1) Littre przyjmuje redakcyą rękopisu 2253. w któ
rym stoi wyraz γv.wzcv. ('osłabić i, zamiast dawniejszego 
powszechmie przyjętego słowa · ι γ · . ώ ('polepszyć zdro
wie) i tłumaczy ,.pour rendre taible. pour remlre malade, 
pour tuer". Ponieważ jednak następująco po tamtem 
słowo 1-ii'j. -ν.ϊρ'ι:. znaczy właśnie o s ł a b i ć  (pogor
szyć zdrowie), autor zaś oczywiście wykazać pragnie 
różnorodne skutki głodu,  trzymamy się tekstu da
wniejszego. jako odpowiedniejszego.

2) Littre, przyjmując podług kodeksu 2253 przymio
tnik π'χχίλώτερά (zamiast przysłówka πο;κ:λώτέοη\ nie 
chce odnieść jego formy żeńskiej ani do xs'vcu3:j ( opró
żnienie). ani do πγγ;ρώσ:ς (przepełnienie); tymczasem 
przymiotnik to nie Nomin. femini sing. ale oczywiście 
Nom. plur. neutr. i odnosi się wyraźnie i logicznie do 
poprzedzającego κ'/κά (chorobyj, które, j ak mówi autor, 
występują zarówno po wypróżnieniu jak przepełnieniu, 
zkąd r ó ż n o r o d n o ś ć  form. wymagająca bystrości 
w dochodzeniu, na co zwraca autor uwagę. Zupełnie 
też bez związku z całością wypadł przekład francuski: 
..A insi  la me d e c i n e  a hien plus d 'une fa c e !"
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dziesz, prócz jednego uczuc ia  w ciele; zatem 
obowiązkiem twoim będzie nabyć takiej bie
głości, iżbyś nieznacznie tylko mylił się w tym 
lub owym kierunku. Jakoż z mojej strony taki 
właśnie lekarz wysokiego godnym byłby uwiel
bienia. który m a ł y c h  tylko dopuszczałby się 
pomyłek.  Biegłość tego rodzaju jednak spotyka 
się rzadko, gdy tymczasem większa część leka
rzy robi na mnie wrażenie złych sterników.  
Podobnie jak. kiedy sternik podczas ciszy mor
skiej pomyli się. błąd jego na jaw nie wycho
dzi, zaś. gdy zaskoczy go burza wielka i wiatr 
 przeciwny, wszyscy wtedy zrozumieją, że okręt 
przez nieznajomość rzeczy i pomyłki jego za
tonął — tak samo dzieje się ze z łymi  większej 
części lekarzami; dopóki leczą choroby niecięż- 
kie, w biegu których największe nawet pomyłki 
lekarza żadnego nie sprowadziłyby uszczerbku, 
(a takie choroby wydarzają się często, nawet 
daleko częściej, aniżeli niebezpieczne), dopóty 
błędy leczącego nie bywają dla gminu wido
czne. Kiedy jednak spotka się on z chorobą 
ciężką, gwałtowną i niebezpieczną, wyjawią się 
zaraz przed wszystkimi jego pomyłki i niezna
jomość sztuki; ponieważ skutki przewinienia 
każdego z nich nie każą długo czekać na sie
bie, lecz występują natychmiast.



10. Że wskutek niewczesnego opróżnienia  
nie mniejsze u człowieka występują dolegliwo
ści. jak po przepełnieniu, przekonywamy się 
o tem dostatecznie odnosząc rzecz do zdrowych. 
Są wżdy osoby, którym wystarcza j e d n o k r o 
tne na dzień jedzenie, którego też zwyczaju dla 
własnej korzyści same one przestrzegają; są 
znowu inne, które próc z  tego spożywają śnia
danie , również z potrzeby tej samej korzyści: 
są nawet tacy. którzy nie dla korzyści, lecz dla 
przyjemności samej, lub dla jakich innych przy
padkowych względów wdrażają się w ten lub 
ów tryb życia: większej bowiem liczbie osób 
nie robi to żadnej różnicy, jakiego z pomienio- 
nych zwyczajów trzymać się będą. mianowicie: 
czy tylko obiad, czy także i śniadanie jadać 
będą. Są jednakże ludzie, którzy niczego z rze
czy dla nich pożytecznych, bez szwanku pozba
wić się nie mogą. u których więc przy zmianie, 
choćby na jeden dzień i nie w całości, jednego 
z dwóch trybów życia, występują niezwyczajne 
cierpienia.— Tak przeto niektórzy, po spożyciu 
śniadania, którego im nie było potrzeba, do
świadczają ociężałości, znużenia ciała i umysłu, 
ziewania, senności i dokuczliwego pragnienia; 
gdy zaś nadto jeszcze zjedzą obiad, doznawają 
wzdęcia, morzyska i rozwolnienia. U wielu na



9 7 —

wet ludzi rozwija się poważna choroba. jeżeli 
ten sam pokarm, który raz w dniu przyjmować 
byli zwykli, spożyją, dwukrotnie, chociażby ża
dnej innej przyczyny nie podali.— Inni znowu, 
nawykli do śniadania, które im pluży. gdy ta
kowego nie spożyją, uczuwają tuż po przejściu 
pory śniadannej. ciężkiego osłabienia, drżenia 
członków, omdlenia, poczem występują: żółtość 
oczu. mocz gęsty i piekący, gorycz w ustach, 
uczucie opadania trzewów brzusznych, zawrót 
z zamroczeniem wzroku, rozstrojenie umysłu, 
niezdolność do pracy: a mimo to wszystko, je 
śli potem obiad jeść próbują, przedstawia się 
im każdy pokarm wstrętnym i spożyć nie są 
w stanie tego. co pierwej obok śniadania zja
dali 1): potrawy zaś. przechodząc śród rżnięcia 
i burkotania ku dołowi, rozpalają 2) wnętrzności; 1 2

1) Okres ten (od słów ,.a mimo to wszystko....) 
wyrażający myśl jasną, sprostował Littre wedle ręko
pisu W dawniejszych wydaniach (Cornarus. Foe-
sius etc.) pisano niezrozumiale: ..'Wszystko to występo
wało, gdy obiad jeść próbowali: następnie przystę
pując do śniadania nie byli wstanie zjeść tego. co jadali 
na obiad".

2) W rękopisie 2253 stoi tu wyraz ;υγκχ·.ε·. (rozgrze
wać, rozpalać): w dawnych wydaniach τιγχ).ε:ε·. (zamy
kać), dlatego Cornarus tłumaczy ,.alvum concludunt" 
(zapiera stolec', co. jak słusznie uważa Littre, mniej 
odpowiada myśli tego okresu.

Dwie księgi Hipokratesa. 7



człowiek taki miewa nadto sen niespokojny, 
marzenia burzliwe i bezładne, a dla wielu z nich 
bywa to początkiem jakowejś choroby.

11. Zważyć też należy p r z y c z y n y  sprowa
dzające pomienione przypadłości. Otóż sądzę, 
że człowiek, przyzwyczajony jadać raz na dzień, 
jeżeli nie wyczeka odpowiedniej pory, w której 
żołądek przyjętych w dniu poprzedzającym po
traw w zupełności nie przetrawi, nie zużyje, nie 
oswobodzi się i nie odpocznie, lecz rozgrzanemu 
i fermentującemu nowych dostarcza pokarmów,— 
to żołądek taki daleko powolniej trawi, dłuż
szego wymaga wypoczynku i spokoju. Kiedy 
znowu człowiek przywykły do śniadania, w chwili 
domagania się ze strony ciała szybkiego posiłku, 
po zużyciu poprzedniego i w braku świeżego 
pożywienia, nie dostawi mu nowego pokarmu 
natychmiast — wówczas ciało niszczeje i wy
cieńcza się z głodu: wszystkie bowiem wspo- 
mnione cierpienia takich osób, przypisać trzeba, 
mojem zdaniem, następstwom g ł o d u .  Sądzę 
także, iż wszyscy inni, pozbawieni w stanie 
zdrowia przez dwa lub trzy dni pokarmu, na
rażeni są także na dolegliwości, jakich doświad
czają. jak mówiłem, ci, którzy nie zjedzą wbrew 
z wy c z aj owi śniadania.



12. Osoby, które wpływ rzeczonych błędów 
uczuwają rychło i dotkliwie, poczytuję za s łab
sze od innych; do słabszych zbliżają się naj
bardziej ludzie c h o r z y ,  którzy, słabsi jeszcze 
od słabych, przepuściwszy właściwą porę (jedze
nia) bardziej jeszcze od tamtych cierpieć mu
szą.— W  braku dokładnej ścisłości w sztuce tru
dno zaiste utrafić zawsze w to, co jest właśnie 
najprawdziwszą rzeczywistością; wiele przecież 
spraw w lecznictwie dosięgło owej dokładności, 
o czem pomówimy poniżej. - - Nie sądzę więc, 
żeby godziło się lecznictwo dawniejsze, jakoby 
nie istniejące i ścisłych dochodzeń pozbawione, 
odrzucać dlatego, że nie zdoła wszystki ego  
gruntownie określić: ale i owszem należy, w mo- 
j em przekonaniu, chwalić je, że przybliżyło się 
do istotnej rzeczywistości, której przy pomocy 
rozumowania dosięgnąć może, i wielbić nabytki 
z grubej niewiadomości wyprowadzone drogą 
odpowiednią i pewną, a nie przypadkowo 1). 1

1) Poważne to upomnienie głęboko myślacgo leka
rza należałoby często powtarzać dzisiejszemu pokole
niu. które, utnę w nowożytne nabytki i dumne z wiado
mości tysiąca drobiazgów, pogardliwie pomiata dziełami 
starszych i doświadczeniem poprzedników, na czem prze
cież opiera się wiedza dzisiejsza.

- 99 —
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13. Powracam atoli do tych. którzy w roz
patrywaniu sztuki lekarskiej posługują się. nowo
czesnym sposobem, przypuszczeniami .  Jeżeli 
więc przyczyną szkodliwości jest ciepło albo 
zimno, suchość albo wilgotność i biegły lekarz 
zwalczać ma zimno ciepłem a ciepło zimnem, 
wilgoć suchością a suchość wilgocią — niechże 
wówczas spotkam człowieka nie silnego, lecz 
słabszego, któryby żywił się zbożem wprost 
z pola wziętem. surowem i nieprzyrządzonem. 
nadto mięsem także surowem i gasił pragnienie 
wodą. Człowiek takiego trybu życia, jestem 
tego pewny, musi uledz licznym i ciężkim do
legliwościom. albowiem zmęczą go bóle. ciało 
utraci siły, żołądek się popsuje i życie na dłuż
szy czas utrzymać się nie będzie mogło. Jakiż 
więc dla takiego człowieka wypadnie mieć śro
dek na pogotowiu? czy ciepło, czyteż zimno, 
czy suchość czyteż wilgotność? Oczywistą1) 
przecież jest, że koniecznie jedno z nich. Jak 
skoro bowiem szkodliwością było coś im nie
odpowiedniego. to usuwać ją wypada, wedle ich

1) 5ή/.ον γαρ wedle kodeksu 2253: inne wszystkie 
rękopisy i wydania mają: άπλόν albo ά-λοΰν, zaczem 
poszło, że wszyscy tłumacze podawali ten okres tak:
,.każdo z nich bowiem jest pojedyńczem i ciałem)” t. j. 
prostem. niezłożonem, czyli żywiołem.
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rady, działaniem przeciwnem. Najpewniejszem 
więc i najoczywistszem lekarstwem w owym 
razie będzie uchylenie żywnośc i ,  której uży
wano. zatem podanie chleba w miejsce zboża, 
gotowanego mięsa zamiast surowego, i wina po 
spożyciu tychże. Jakoż niepodobna, żeby zdro
wie przy takiej zmianie nie powróciło, chyba, 
że pod wpływem takiej żywności przez dłuż
szy czas. w zupełności podkopanem zostało. 
Cóż tu powiedzieć? czy, że człowiek ten za
chorował od zimna, a zalecone mu ciepło wy
leczyło go — czyteż stało się przeciwnie? 
Myślę, że odpowiedź na to wielkim nabawiać 
musi kłopotem zapytanego. Cóż bowiem, przy
rządzając chleb, usuwa się z pszenicy: c-zy cie
pło, czy zimno, suchość czy wilgoć? boć prze
cież chleb. poddany działaniu ognia, wody i wielu 
innych czynników, z których każdy posiada wła
ściwą sobie silę i przyrodę, jedne z przyrodzo
nych własności roni. z drugiemi zaś łączy się 
i miesza.

14. "Wiadomo mi także i to dokładnie, że 
zachodzi ważna różnica w tem. czy człowiek 
żywi się czystym chlebem pszennym, czy mie
szanym. sporządzonym z pszenicy nietłuczonej
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w stępie, czy zeszrótowanej. zaczynionej obfitą 
czy małą ilością wody. z ciasta mocno czy 
wcale niezarobionego. dobrze lub źle wypie
czonego? i tysiąca innych stosunków. To samo 
powiedzieć można o papce jęczmiennej. "Wła
sności każdego p o k a r m u  są bardzo znaczne 
i żaden z nich w niezem niepodobny do dru
giego. Kto tego dobrze nie rozważył, albo roz
ważając nie zrozumiał1), jakim sposobem taki 
może wiedzieć cośkolwiek o chorobach czło
wieka? pod wpływem bowiem każdej z tych 
okoliczności doznaje człowiek pewnego wraże
nia i przekształca się w ten lub ów sposób; 
jakoż na nich polega życie ludzi zdrowych, do 
zdrowia z choroby powracających i chorych. 
Niemasz przeto zaiste żadnej potrzebniejszej 
nad tę i niezbędniejszej wiadomości.— Tak też 
pojęli to pierwsi wynalazcy sztuki, badający 
rzetelnie, przy pomocy odpowiedniego rozu
mowania w zastosowaniu do natury człowieka 
i poczytali naukę tę za godną pochodzenia bo
skiego.  za jaką też uznaną została. W  przeko
naniu, że ani suchość, ani wilgotność, ani cie-

1) W dawniejszych wydaniach okres ten przedsta
wiony niezupełnie, brzmi ..kto nie rozważywszy tego 
nie zrozumiał··: poprawił Littre według rękopisu 2253
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pło. ani zimno, ani też cokolwiek innego tego 
rodzaju nie stanowi ani szkodliwości, ani też 
żadnej dla człowieka potrzeby, lecz. poczytując 
za szkodliwość to. co jest zbyt  si lnem u każ
dego i naturę ludzką przewyższa, czego on za
tem pokonać nie zdoła. — to właśnie usunąć 
usiłowali. Najsilniejszem zaś jest: najsłodsze ze 
słodkich, najbardziej gorzkie z gorzkich, naj
kwaśniejsze z kwaśnych i w ogólności na j wyż 
s z y  stopień każdej własności; owoż postrze
żono. że to samo tkwi w człowieku i że to 
właśnie jemu szkodzi. — Są bowiem w ciele 
jego pierwiastki gorzkie, słone, słodkie, cierpkie, 
płynne i innych tysiące najrozmaitszych wła
sności. ilości i siły. Wszystko to razem zmie
szane i jedno z drugiem stosownie połączone 
uchyla się z przed oczu i nie narusza zdrowia 
ludzkiego: skoro jednak cośkolwiek od reszty 
się oddziel i  i samo dla siebie istnieć zacznie, 
wystąpi zaraz na jaw i uszkodzi człowieka. Tak 
też dzieje się z pokarmami: który z nich dla 
nas niestosowny i spożyty szkodzi, każdy bywa 
albo gorzki, albo nieprzyprawiony. słony lub 
kwaśny, albo też wogóle niezłagodzony i za- 
mocny. i z tego powodu sprowadza w nas za
burzenie podobnie, jak to czyni np. cośkolwiek 
z ciała wydzielonego. Wszystkie zaś używane
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przez człowieka pokarmy i napoje nie mają 
oczywiście nic wspólnego z taką silną i gó
rującą cieczą, jakoto: chleb pszenny, papka 
jęczmienna i inne im podobne, któremi czło
wiek najobficiej i zawsze posilać się nawykł, 
z wyjątkiem tych. które jedynie dla przyje
mności i przesycenia się wymyśla sobie i przy
rządzą. Spożycie największej ilości rzeczonych 
pokarmów nie wywołuje u człowieka bynaj
mniej ani zaburzenia, ani oddzielenia własności 
ciała: wzmacnia się zaś ciało jego przy nich, 
wzrasta, a przedewszystkiem odżywia się nie 
z innej przyczyny, jak tylko z tej, że one stó- 
sownie p o ł ąc z o n e ,  nie zawierają w sobie nic 
niezlagodzonego, ani gwałtownego, lecz stano
wią jedną, niezbyt silną 1) całość.

15. Ja. z mojej strony, nie pojmuję zaprawdę, 
jak ludzie takich przekonań, sprowadzając le
cznictwo z dotychczasowej drogi na domysły,

1) W przypisku Littre'go czytamy uwagę, że wszy
stkie rękopisy i wydania dawniejsze zamieszczają tu 
„silną całość- i że dopiero van der Linden (r. l 665) 
podaje ..nie zbyt silną": tymczasem Cornarus na 120 
lat przed v. d. Linden' em pisze „totum umtm et sim- 
plex et non fo r te " .
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będą kiedyś leczyć chorych wedle swojego za
łożenia ? Nic bowiem, jak ja sądzę, nie wykryto 
takiego, coby samo przez się było ciepłem, 
zimnem, suchem lub wilgotnem, i z żadną inną 
postacią nie było zespolonem ; jestem przeciw
nie przekonany, że nie rozprządzają oni innymi 
pokarmami ni napojami, jak tymi, których wszy
scy używamy; przypisują przecież jednemu 
własność ciepła, drugiemu zimna, trzeciemu su
chości. czwartemu wilgotności. Jakoż kłopo
tliwą dla nich będzie rzeczą polecić choremu, 
iżby zażył c o ś  ciepłego; natychmiast bowiem 
zada on pytanie: co to zacz? a wówczas wy
padnie koniecznie albo pleść koszałki opałki, 
albo odwołać się do czegoś powszechnie zna- 
 nego. W razie zaś. gdyby zdarzyło się właśnie 
jakieś ciało cieple zarazem cierpkie, albo inne 
znowu ciepłe i mocno wilgotne, lub też cieple 
a wzburzające wszak jest jeszcze Wiele innych 
rzeczy ciepłych o wielu innych, wprost prze
ciwnych własnościach) — cóż wypadnie wtedy 
przedłożyć choremu? albo ciepłe wilgotne, albo 
ciepłe cierpkie, albo może zimne cierpkie (ta
kie bowiem są również), albo też zimne wilgotne. 
Wszelako wiadomo mi, że całkiem przeciwne 
skutki występują po każdem z nich. i to nie- 
tylko u człowieka, ale także na skórze, na drze
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wie i wielu innych przedmiotach daleko więcej 
od człowieka nieczułych. Toć przecież nie samo 
tylko ciepło posiada tak znaczną w sobie siłę. 
ale także ciała cierpkie i wilgotne, tudzież inne.
o których mówiliśmy 1). czyto w człowieku 
tkwiące, czyteż poza nim. tak do jedzenia jak
i picia służące, albo używane do smarowania 
ciała, lub w jakikolwiek inny sposób stóso- 
wane.

16. Co się mnie tyczy, sądzę, że zimno 
i ciepło wywierają najmniejszy ze wszystkich 
własności wpływ na ciało ludzkie, a to z na
stępujących powodów: jak długo połączone 
będą razem ze sobą zimno i ciepło, nie przy
niesie to żadnej szkody; odpowiednie bowiem 
i umiarkowane zespolenie ich powstaje przez 
wpływ ciepła na zimno i odwrotnie zimna na 
ciepło: skoro zaś jedno z nich oddziel i  się od 
drugiego — wówczas zrodzi się szkodliwość. 
ΛΥ tej samej atoli chwili, kiedy powstaje u czło
wieka zimno i obraża jego. rozwija się natych
miast przez to samo w ciele jego ciepło, bez

') Tu Littre: rozmija się w przekładzie z wyraźnym 
tekstem, który brzmi: κα: τά/.'.α ~·,ζί \y,\ hyc-ni·., mówiąc 
,,ce sont toutes les ipialites que j’ai enumerees".
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żadnej innej pomocy i żadnego przygotowania, 
a to zarówno u zdrowego, jakoteż u chorego. 
Jakoż, gdyby kto zdrowym będąc chciał w zi
mie ochłodzie ciało bądżto zimną kąpielą, bądź- 
też innym jakim sposobem, i posunął to za da
leko, nie przemarzłszy jednak w zupełności, to- 
po wdzianiu odzieży i wejściu do izby roz
grzeje się, lepiej jeszcze i mocniej, aniżeli po
przednio. Przeciwnie, kto w chęci silnego roz
grzania się, czyto w łaźni gorącej, czy przy 
ogniu wielkim, potem, w tem samem odzieniu 
pozostanie w tem samem miejscu, w którem 
się ochłodził, temu tu zdawać się będzie daleko 
zimniej i mocniej od zimna trząść się będzie 
Kto z powodu upału wystawi się na przewiew 
powietrza i tym sposobem sam sobie sprowadzi

1) Littre kładzie· tu kropkę, oddzielając następne 
słowa w formie drugiego przykładu występowania cie
pła po zimie. "Wszyscy dotąd wydawcy, zgodnie z ko
deksami. łączą to w jeden okres, z czego jednak wy
pada niejasność, której autorowi przypisać nie podobna.
Przekład więc Cornarusa brzmi: ....... temu tu będzie
zdawać się daleko zimniej i bardziej od zimna trząść 
się będzie, aniżeli ten, kto dla gorąca wystawił się na 
przewiew i sam sobie zimno sprowadził i w ten spo
sób się ochłodził; albowiem kto tak zrobił, uczuwa 
dziesięć razy więcej upału i rozgrzania, jak ten kto 
tego nie zrobił".
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oziębienie, ten po zaprzestaniu tego, uczuje 
dziesięć razy więcej upału i rozgrzania, aniżeli 
ten, co tego wcale nie czynił.— Są nadto lepsze 
jeszcze dowody: kto. idąc po śniegu albo w inną 
porę mroźną, zmarznie mocno w nogi, ręce lub 
głowę, ileż on wycierpi w nocy, kiedy schroni 
się do ciepłego miejsca, od rozgrzania i swę
dzenia? u niektórych występują nawet bąble, 
jakby po oparzeniu ogniem, a nigdy to uczu- 
wać się nie daje pierwej, zanim się człowiek 
nie rozgrzeje. Takto łatwo występuje każde 
z nich. jedno po drugiem. Tysiące innych jeszcze 
mógłbym przytoczyć przykładów. — U cho
rych znowu, żali nie każdego, po wystąpieniu 
dreszczów, rozpala silna gorączka? wprawdzie 
nie gwałtowna, po krótkiem trwaniu przemija
jąca i często zresztą nieszkodliwa; wszelako, 
gdy ona trwa dłużej, rozgrzewa chorego zna
cznie. rozchodzi się po calem ciele i kończy 
pospolicie na nogach, w których dreszcze i zi
mno najdotkliwsze najdłużej się utrzymywały; 
następnie, gdy po nadejściu potów gorączka 
ustąpi, ziębnie chory bardziej, aniżeli gdyby 
pierwej gorączki był nie miał. Jeśli przeto wprost 
przeciwne własności występują tak szybko po 
sobie i jedna drugą znosi s a m o r o d n i e ,  cóż 
więc ważnego lub niebezpiecznego stać się
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z nich może. i czyż potrzeba w tym celu ja- 
kowejś dzielnej pomocy ? 1).

17. Zarzuci mi ktoś wszakże, iż u chorych 
z gorączka, pałającą, zapaleniem pluć lub inną 
jaką gwałtowną chorobą, gorączka nie ustępuje 
tak szybko  i że w tych wypadkach nie poja
wia sic zimno po gorącu. Ja. z mojej strony, 
upatruję w tem właśnie najlepszy dowód, że 
człowiek nie gorączkuje gwoli s a m e g o  tylko 
gorąca, jakoteż. że ono samo jedynie wcale nie 
stanowi przyczyny cierpienia (niemocy;. lecz 
jest także c o ś  gorzkiego i ciepłego zarazem.

1) .Takkolwiek autor, wyprowadziwszy w ten spo
sób prosty a fizyologiczny konieczne następstwu zmiany 
temperatury, przychodzi do wniosku, że ani zimno, ani 
gorąco nie może wywołać ważnej szkody w organiz
mie, nie należy przypuszczał’, że Hipokrat nie znal wy
sokiego znaczenia tych dwóch żywiołów dla zdrowia 
i życia; wszak on pierwszy określił pojęcie gorączki 
jako „nienaturalny stopień ciepła" — i często wspo
mina o zimnie jako przyczynie choroby, a potrawy i le
karstwa dzieli na „rozgrzewające i chłodzące". W tem 
miejscu zaznacza tylko, że ani zimno, ani gorąco nie 
może być poczytanem jak chcą filozofowie! za j edyną  
i wyłączną przyczynę wszys t k i ch  chorób, gdyż, jak 
mówi zaraz niżej, nawet gorączka nie zależy wy ł ą 
cznie  od podniesienia ciepłoty.
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coś ciepłego i kwaśnego, coś słonego i cie
płego. i mnóstwo innych, i przeciwnie zimno 
z różnemi także własnościami.

Takie oto są szkodliwości: o bok  tego działa 
także i ciepło swoją potęgą, kierując, zaostrza
jąc i podnosząc sprawę wraz z tamtemi, nie 
posiadając wszelako żadnej zapewne innej siły 
prócz tej, która mu przypada.

18. Że tak w istocie mają się rzeczy 1), ma
my przedewszystkiem bardzo jasne tego znaki, 
których sami wszyscy częstokroć doświadczy
liśmy i jeszcze doświadczać będziemy. Niech 
oto kto z nas zapadnie na sapkę, przyczem po
jawi się odpływ z nosa ; to śluz, będąc daleko 
ostrzejszym jak bywał poprzednio i jak codzień 
wydzielać się zwykł, wywołuje obrzmienie nosa, 
rozbudza ciepło w nim i żar niezwyczajny; je 
śli zaś rękę będziesz doń przykładał, to i sapka

1) W tem miejscu znowu różni się tekst Littrego 
od wszystkich dotychczasowych, z powodu interpunk
cyi. Dotychczas brzmiał tekst tak: ..Otóż w ten spo
sób mają się te rzeczy. Teraz przedstawimy znaki bar
dzo wyraźne, których . sami wszyscy doświadczyliśmy 
etc.” — Jak widzimy, rzecz sama w sobie niewiele się 
przez to zmienia.
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dłużej potrwa i owrzodzi się błona nosa, bez
mięsna zazwyczaj i twarda. Uśmierza się zaś 
wogóle pałanie w nosie nie wtedy, kiedy ciecz 
odpływa i zapalenie trwa, lecz gdy odpływ 
stanie się gęstszym, mniej ostrym, przewalczo
nym i więcej z dawniejszą cieczą pomieszanym; 
wtedy dopiero ustąpi pałanie. Niekiedy powstaje 
katar oczywiście pod wpływem samego tylko 
zimna, bez żadnego innego współdziałania 
Ustępuje on zawsze przecież po rozgrzaniu się 
zziębniętych, a po ochłodzeniu rozgrzanych, co 
następuje szybko jedno po drugiem i żadnego 
przewarzenia nie wymaga. W e wszystkich in-

1) Littre, odstępując w tem miejscu od tekstu wy
dań poprzednich, nawet od kodeksu 2253. kładzie tu 
przycinek, mówiąc ,.że u tych wszystkich (gdzie katar 
rozwinął się po działaniu zimna) ustępuje katar po roz
grzaniu z z ię b n ię ty c h .Rozmija się tu Littre niewąt
pliwie z myślą autora a to raz dlatego, że autor nie 
mógłby napisać przytem ..po ochłodzeniu rozgrza
nych", ponieważ o rozgrzanych tu mowy niema — po- 
wtóre, że autor kładzie to za przykład, jako zimno 
i gorąco występują koniecznie jedno po drugiem, co 
jak utrzymuje w tym samym okresie „żadnego przewa
rzenia nie wymaga": nareszcie, ostatni okres tego para
grafu o koniecznem przewarzeniu w wypadkach kataru 
wskutek ostrości soków, nie miałby racyi bytu, — kiedy 
w redakcyi przez nas utrzymanej, przedstawia się ja
sno myśl autora.
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nych wypadkach, gdzie katar, mojem zdaniem, 
rozwija się skutkiem ostrości i złej mieszanin}' 
soków, powraca zdrowie tym samym rzeczonym 
sposobem t. j. przez zmianę mieszaniny i prze- 
warzenie.

19. W  razie znowu, gdy odpływ skieruje się 
ku o c z o m , wywołuje on przez swoją tęgość 
i rozmaitego rodzaju ostrość, owrzodzenie po
wiek. nadżarcie policzka, niekiedy i okolicy pod- 
ocznej. dokąd ciecz spływa, pękanie i obraże
nie nawet błony ocznej. Ból zaś. pałanie i za
palenie bardzo mocne utrzymuje się dopóty, 
dopóki ciecz się nie przewarzy. nie zgęstnieje 
i ropa z oczu nie popłynie: taka zaś dojrzałość 
cieczy następuje po zmieszaniu się ich. wza- 
jemnem na siebie podziałaniu i wspólnem prze- 
warzeniu. Tam znowu, gdzie ciecz spływa do 
gardła, zkąd powstają chrypka, ślinogórz. róża 
i zapalenie płuc. wszędzie tu wydziela się naj
przód płyn słonawy. rzadki i ostre, od którego 
nasilają się choroby: skoro jednak on zgęstnieje, 
lepiej dojrzeje i wszelakiej ostrości się pozbę
dzie. wówczas dopiero ustąpi gorączka i wszelka 
dla chorego szkodliwość. Należy bowiem za 
p rzy czy n ę  każdej ch orob y  poczytywać wła
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ściwie to. czego obecność sprowadza kon ie
czn ie  dany stan zdrowia, a z czego przemianą 
w inny skład, ustępuje tamten.

Jak skoro jedno cierpienie, powstałe od sa
mego ciepła lub zimna czystego, bez współ
działania żadnej innej siły, ustępuje po zamianie 
zimna na ciepło i odwrotnie ciepła na zimno, 
sposobem wyżej rzeczonym — więc też i wszy
stkie inne słabości człowieka występują, także 
pod wpływem podobnych własności 1). Otóż. 
gdy gorycz jakowaś. zwana przez nas żółtą 
żółcią, rozleje się po ciele, czyż nie opanowywa 
człowieka jakaś posępność. pałanie i bezsilność? 
a potem, kiedy tenże uwolni się od tej gory
czy i przeczyści bądźto samowolnie, bądżteż 
pomocą lekarstwa, o ile to w odpowiedniej stało 
się porze, czyż nie pozbawia się widocznie cier
pień i pałania ? wszelako, dopóki ciecz owa bę
dzie górującą 2) nieprzerobioną i niezmięszaną.

1) Autor, powołując się na wyżej przytoczony przy
kład kataru nosa, chce przekonać, że nietylko ciepło 
luli zimno, lecz, podobnie jak one. służą także inne 
wł as no ś c i  czyli siły organiczne za przyczynę chorób, 
usiłując tem samem obalić przypuszczenie hypotetyczne 
filozofów, że jedna lub dwie rzeczone własności wy
wołują. zawsze i wszędzie w s z y s t k i e  choroby.

2) μετειύοα mojem zdaniem w żaden sposób tłuma
czyć nie można, jak pisze Littre „en mourement", ile

Dwie księgi Hipokratesa. 8
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nie zdołasz żadną sztuką usunąć ni boleści, ni 
gorączki. Kiedy znowu napastuje kogo gryząca, 
kwaśna ostrość, czyż nie powstaje szalone wzbu
rzenie. przeszywający ból w trzewach brzu
sznych i piersiach, i zwątpienie o sobie? wszakże 
nie ukoją się dolegliwości pierwej, zanim ostrość 
nie będzie oczyszczoną, złagodzoną i z innemi 
cieczami rozmieszaną. — Sprawa jednak przewa- 
rzenia. przeobrażenia, rozcieńczenia i zagęszcze
nia w postać innych soków, odbywa się licznymi 
i bardzo rozmaitymi sposobami1): ważne przeto 
znaczenie mają w tych wypadkach przesileń ia

że to nie zgadza się z filologicznem znaczeniem słowa 
(wyniosłe, podniesione i, ani też nie odpowiada myśli 
autora, który mówi tu o wylaniu się żółci t. j. obtito- 
ści jej: nasz więc wyraz jest najwłaściwszy, zwłaszcza, 
że wedle zdania Hipokrata przyczynę choroby stanowi 
zawsze jakaś własność od innych oddz i e lona,  prze
ważająca nad innemi.

1) W II tomie dzieła (A d d e nda et c or r i genda)  
Littre zmienia i wedle Ermerinusa) interpunkcyą tego 
okresu, zatem i myśl przekładu swego w ten sposób 
„Sprawa przewarzenia. przeobrażenia, rozcieńczenia 
i zgęszczenia. które stan c z ł o wi e ka  zmieni a j ą  
w s posób  bardzo  rozmai t y . . . "  naszem zdaniem 
niewłaściwie, ponieważ autor bezpośrednio potem, ob
jaśniając to. nie mówi wcale o zmianach stanu zdro
wia. tylko o zmianach własności .



i rachuba d n i 1). Najmniej też ze wszystkich 
własności doznaje tu zmiany ciepło lub zimno, 
które ani gniciu, ani zgeszczeniu nie ulegają. 
Cóż zaiste, że tak powiem, jest im właściwemu2) 
jedynie zdolność mieszania się jednego z drą
giem nawzajem; ponieważ ciepło zmieszane 
z czemkołwiekbądż innem. nie pozbędzie się

1) Autor zaznacza w tem miejscu doniosłość prze
silenia (Crisis)  z powodu, że w przekonaniu jego 
przesilenie choroby t. j. zwrot ku wyzdrowieniu, na
stępowało po dokonanem p r z e w a r z e n i u ('oczyszcze
niu. zgęszczeniu itp. i surowej jakoby materyi chorobnej, 
a wydalenie jej z organizmu (z potem, moczem etc.) 
stanowi akt kliniczny przesilenia: ponieważ zaś akt
ten występuje w pewnych (nieparzystych i dniach, więc 
potrzebnią była rachuba dni.

2) 3’av óejvi φάιηρ,εν ; słowa te tłumaczy Littre 
odmiennie od dotychczasowych wydawców, odnosząc 
to zapytanie do sprawy przewarzania etc. i mówi: .que 
deyons-nous dom: y voir?‘‘ i stosownie do tego odpo
wiada: ..des melanges ddiumeurs qui ont des proprie- 
tes diyerses les unes par rapport aux autres. tandisąue 
le chaud..." Nie można nic zarzucie temu zwrotowi 
myśli, który nie stoi w sprzeczności z zasadami i to
kiem wykładu autora. Wszelako, ponieważ Hip. mówi 
bezpośrednio przedtem o samem c i ep l e  i zimnie,  
jako one nie mają udziału w pomienionych sprawach 
przewarzania, rozcieńczania etc. — więc też najbliż- 
szem jest przypuszczenie, że tuż po tein. stawia pyta
nie ..jakież właściwie własności one posiadają? oto 
zdolność mieszania się wyłącznie ze sobą!"— co rów-
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ciepła, tylko przez zimno, ani też zimno zimna, 
tylko przez ciepło. "Wszystkie inne soki. stają 
się o tyle łagodniejszymi i korzystniejszymi, 
o ile jak najwięcej mieszają się z drugimi. Jakoż 
człowiek najlepiej rozpolożonym jest w chwili, 
kiedy trawi i zachowuje się spokojnie, nie wy
kazując żadnej górującej własności. — Codo tego 
więc wyraziłem, jak sądzę, jasno swoje zdanie.

20. Niektórzy lekarze i uczeni twierdzą, jako 
nikt nie może pojąć sztuki lekarskiej, kto nie 
zrozumie is to ty  człowieka 1) i że poznać ją po
winien dobrze ten, kto należycie chorych leczyć

nież odpowiada zasadom i tokowi wykładu autora — 
a utwierdza jeszcze hardziej w tein przypuszczeniu 
okres bezpośrednio po tem następujący. Tak pojmowali 
dawniejsi tłumacze (Cornstus. Foesius) i my też po
szliśmy za nimi.

1) Następujących potem słów. aż do pytania ..jak 
powstał pierwotnie?" nie dostaje we wszystkich ręko
pisach (z wyjątkiem paryskiego 2253) i wszystkich wy
daniach; pierwszy raz zamieszcza ten ustęp Littre. 
Oprócz wspomnienia nazwiska Empedokla. co zapewne 
obojętnrm dla historyi medycyny nie jest — niemasz 
zresztą w ustępie tym niczego, coby w czemkolwiek 
tekst zmieniać mogło. Że coś w miejscu tem być mu
siało, dowodzi luka próżna w innych rękopisach i wy
daniach. Czy jednak rzeczony rękopis, z X  wieku po-
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chce. Twierdzenie to odnosi się do filozoficznych 
przekonań na wzór Empedokla i innych au
torów dziel o istocie człowieka, rozważających 
z góry: co jest właściwie człowiek, ja k  powstał 
pierwotnie i z cz e g o  właściwie utworzonym zo
stał ? Ja wszakże z mojej strony myślę, że 
wszystko to, co lekarz jakiś lub uczony powie
dział albo napisał o istocie człowieka, przypada 
mniej do sztuki lekarskiej, jak raczej do pi
śmiennictwa1). Sądzę bowiem, że poznać coś
kolwiek pew nego o naturze człowieka nie po
dobna z żadnej innej nauki 2). jak tylko z le
karskiej ; pojąć to wszakże zdoła tylko ten, 
kto lecznictwo w całości ogarnie i dokładnie

chodzący, zapełnia tę lukę według autografu, czy do
mysłu przepisywacza ? orzec trudno, Cornurus bez za
znaczenia luki i naruszenia tekstu pisze tz opuszczeniem 
tego ustępu) .,qui non novit: quid sit homo et quomodo 
primum factus et compaetus sit” .

1) Dotychczas wyraz γοαsncj tłumaczyli wszyscy 
„malarstwu": tak jusze Cotnsrus: „minus arti medicae 
convenire quam pictoriae” . Littre podał także w tłu
maczeniu „l'art de dessin": jeden Gardeil przełożył 
„faiseur de livres". Dopiero w II tomie poprawia Littre 
swój przekład przez słowo l i t terature.  powołując się 
na Aristotelesa, który powyższego słowa używa w tem 
znaczeniu, co też odpowiada myśli naszego autora.

2) dosłownie: znikąd zkądinąd.
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zrozumie. Jak obecnie1), zdaje mi się. dużo je 
szcze potrzeba do tego. mówię mianowicie do 
wiadomości badaniem  nabytej i dokładnej: co 
to jest człowiek, dla jakich powodów się rodzi 
i t. p. ? Mniemam przecież być rzeczą konie
czną. żeby każdy lekarz posiadał wiadomość 
o naturze człowieka i najusilniej starał się po
znać. jeżeli pragnie zadośćuczynić swoim obo
wiązkom. czem jest człowiek w stosunku do 
pokarmów i napojów, tudzież do innych po
trzeb życia, i co każdemu człowiekowi od każ
dego z nich przydarzyć się może? Nie dosyć

1) με/'.: ίέ ΐν.τ·'/); słowa te wyrażające zawsze: 
,.jak dotąd. aż dotąd, jak obecnie" tłumacze Littre „sans 
cela” , colty oznaczało, że Hipokratowi jakoby wystar
czała ówczesna znajomość medycyny do poznania istoty 
człowieka: tymczasem wedle słownego, przez nas przy
jętego przekładu, myśl autora przedstawia się całkiem 
inaczej t. j. że Hipokrat znal niedostatek ówczesnej 
nauki, i to zaznaczy:· chciał, czyli, że rozumiał niemoż
liwość· poznania już wówczas, zrozwiazania tych zaga
dnień. dla lilaku potrzebnych wiadomości. Tak samo 
wprawdzie pojmuje to Littre: jednak w przekładzie 
wygląda to inaczej przez owo ..sans cela". Przeciwnie 
tłumacza to dawniejsi wydawcy przyznając wyraźnie, 
jakoby wielu z lekarzy ówczesnych już wiele z tych 
tajemnic poznali, jak wskazuje przekład Cornarusa ,.Ve- 
rum quatenus illi prodiderunt. muilti mihi cognovisse 
videntur. cognovisse autem dico, narrationem scilicet 
hane : quid est homo. ob cpias catisas nascitur?”.
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jest bowiem poczytywać np. ser za pokarm 
szkodliwy wprost dlatego, że sprowadza boleści 
temu, kto się nim opakował, ale wiedzieć: ja
kie boleści sprawia, z jakiej przyczyny i dla 
jakiej części człowieka on jest niestosownym? 
Wszak jest wiele innych pokarmów i napojów, 
nieprzyjaznych naturze i naruszających czło
wieka. tylko nie jednakowym sposobem. Weź
my oto za przykład wino szczere, które, wypite 
w większej ilości, sprowadza pewnego rodzaju 
osłabienie ; widząc to. poznają wszyscy, że osła
bienie takie pochodzi od działania wina i że 
ono samo jest przyczyną tego: na jakie zaś 
c z ę ś c i  ciała wywiera ono główne działanie? 
wiadomo. Taką też samą prawdziwość pragnę 
mieć ujawnioną zarówno w innych rzeczach. 
"Wszakże ser (ponieważ przyjęliśmy go za przy
kład), nie wszystkim ludziom szkodzi jednako
wo: są przecież osoby, którym obfite spożycie 
jego najmniejszego uszczerbku nie przynosi; 
podany zaś osobom szczupłym nawet dziwnie 
służy 1). Są jednak tacy. co z trudnością pozby-

1)ά/,λά κα: τν.ς :3yv7:*:v αν iy i . ζ ί ' Λ ’.'/ Μ-αυαα-ιιιις π α ν - 
έ/ετα:; tak brzmi tekst dawniejszych wszystkich wy
dań. Littre (wedle rękopisu 2253 pisze: α/./.ά ν.α· :αχυν 
αν ςυα-ίέντ, etc.; co znaczy ,.a nawet dziwnie wzmacnia 
(ser) tych, którym służy. Littre mniema, że tekst
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wają się tego pokarmu. Oczywiście więc różne 
bywają pod tym względem usposobienia; różnią 
się zaś one w tem, że jest w ciele c o ś  prze
ciwnego serowi, co po zjedzeniu jego zostaje 
pobudzonem i w ruch wprowadzonem. U kogo 
więc sok taki w większej znajduje się ilości 
i bardziej nad inne góruje, taki człowiek oczy
wiście także silniej od sera cierpieć będzie mu
siał; gdyby zaś ser dla całego składu ciała 
w ogólności był wrogim, naruszałby zarówno 
zdrowie wszystkich. Ktoby więc o tem wie
dział 1), uniknąłby cierpienia.

dawniejszy powstał z połączenia przez piszącego dwóch 
słów w jedno :z/j',-.z:, ; co przecież odwro
tnie mógł zrobić kopista rękopisu 2253 t. j. rozdzielić 
jedno słowo na dwa. Ponieważ więc objaśnienie to 
zdaje mi się być niedostatecznem. a myśl dawniejszych 
wydawców zrozumialszą. idziemy za tymi ostatnimi.

1) t. j. że w ciele jego jest ciecz, przeciwna sero
wi. którego strawić czyli jak autor się wyraził, pozbyć 
się jego nie może. Zadanie poznania tego usposobienia 
człowieka w każdym razie, względnie do różnych po
karmów. ciąży na lekarzu. Dla ocenienia wartości tego 
prawidła dyetetycznego, które zarówno wtedy, jak dziś 
i zawsze zachowa nienaruszoną moc swoją z powodu 
indywidualności, idiosynkrazyi i t. p. trzeba się cofnąć 
myślą o 2OOO lat. a wtedy zrozumie się. że w prostych, 
nienaukowych na dziś słowach, tkwi niespożyta prawda.
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21. W  czasie powrotu do zdrowia z cho
roby. niemniej w ciągu długo trwających cho
rób powstają liczne zaburzenia, jużto same od 
siebie, jużteż w następstwie okoliczności przy
padkowych. Znalem wielu lekarzy, którzy, gdy 
chory w danym dniu przypadkiem coś nowego 
przedsięwziął, Hp. wykapał się, przespacerował 
albo coś innego zjadł. co zresztą nawet ko- 
rzystniejszem dlań było, aniżeli gdyby tego nie 
byl zrobił, — którzy mimo to. niby nieuki, winę 
złego temu właśnie przypisywali i nieświa
domi przyczyny prawdziwej potępiali to, co 
w ty m  wypadku było najpożyteczniejszego. 
Tak wszakże postępować nie godzi się, lecz 
należy znać, co niewczesna kąpiel sprowadzić 
ma, a co znużenie? albowiem każde z nich wy
wołuje inne cierpienie, podobnie, jak inne także 
sprowadza przepełnienie, inne ta lub owa po
trawa. Kto więc nie zrozumie, jak każda z tych 
rzeczy ma się względem człowieka? ten nie bę
dzie wiedzieć, co z użycia czegoś wyniknąć 
może, ani jak coś odpowiednio zastosować 
trzeba.

22. Należy także, wedle mojego zdania, wie
dzieć: jakie choroby wywięzują się u .człowieka 
z działania własności c ie czy , jakie znowu w na
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stępstwie układu trzewów? Rozumiem to zaś 
tak: własnością, nazywam najwyższy stopień 
siły i potęgi soków. — układem znowu budowę 
trzewów ludzkich 1). Jedne z nich bowiem są 
puste a przestronne zrazu, ścieśniające się na
stępnie. drugie rozpostarte; jedne miąższe i obłe. 
drugie szerokie i zwieszone: jedne długie, inne 
ścisłe: jedne szczupłe, inne pełne; jeszcze inne 
gąbczaste i miękkie. Które z nich przeto mogą 
najłatwiej przyciągać ciecze z innych okolic 
ciała i zatrzymywać takowe w sobie ? czy pu
ste i rozpostarte, czy miąższe i obłe. czy też 
przestronne zrazu a następnie zwarte ? Mnie
mam zaiste, że uczynią to najsnadniej trzewy. 
które z pustych i przestronnych ścieśniają się.
o czem przekonać się można z naocznego przy
kładu. W szak przy otwartych ustach żadnego 
nie wciągniesz płynu: wydłużywszy atoli wargi
i ściągnąwszy je. a do ściśniętych przyłożywszy 
jeszcze rurkę, wciągniesz płynu, ile zechcesz.

1) Powszechnie poczytuje się Hipokrates za autora 
i wyłącznego patologii humoralnej zwolennika. Zdanie 
w tem miejscu wypowiedziane, zaprzecza temu sta
nowczo : zwraca on baczność lekarza zarówno na wpływ 
cieczy t. i. ich własności, jako też na stan. jeżeli tak 
wyrazić się wolno, anatomiczny organów, w zboczeniu 
których widzi także przyczynę chorób.
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Jakoż i bańki w tym samym celu wyrabiają 
się szersze z jednej strony, a węższe z dru
giej. iżby przystawione wyciągały soki z ciała 
i utrzymywały je w sobie; takiego też rodzaju 
jest jeszcze wiele innych rzeczy. Taką samą 
własność i budowę mają u człowieka: pęcherz 
(moczowy), głowa i macica niewieścia; oczywi
ście zatem wciągają one najlepiej i przepełnio
ne są ustawicznie naciągniętą cieczą. — Trzewy 
znowu puste i rozprzestrzenione przejmowałyby 
zapewne najłatwiej ze wszystkich spływającą 
do nich ciecz, nie przyciągałyby wszakże ró
wnie dobrze: kiedy miąższe i obłe ani przycią
gać, ani napływającej cieczy przyjmować nie 
zdołają, albowiem ześlizgiwałaby się ona. nie 
mając miejsca, gdzieby się zatrzymać na nich 
mogła. — Trzewy gąbczaste i wiotkie . jakoto : 
śledziona, płuca i sutki piersiowe mogą naj
bardziej nasiąkać oblegającą ich cieczą 1) zara
zem najsnadniej przez spotykany płyn twar
dnieć i powiększać się 2) : niemasz bowiem w śle-

1) -pjsy.otiηΐομίνα; Littre odnosi ten imiesłów do or
ganów rzeczonych i pisze: ..laces pres des liquides", 
tymczasem słuszniej, zdaje się nam. odnieść to do c i e 
c zy  oblegających organy.

2) Cornarus, zanim van der Linden dodają tu jeszcze 
,,przedewszystkiem płuca", czego w żadnym kodeksie
nie ma.



124

dzienne1), podobnie jak w trzewie pustyni, miej
sca. w które luby płyn zewnętrzny zatrzymywać 
się i zkądby codzień wydalać się mógł, lecz 
przeciwnie. po nasiąknieniu i zachowaniu w so
bie płynu, miejsca próżne śledziony, wiotkie, aż 
do najmniejszego wypełniają się. a w miejsce 
wiotkich i miękkich stają się twardemi i zbite- 
m i, gdyż ani ona go przetrawić, ani wydalić 
z siebie nie może.— Tak się ma rzecz ze względu 
na budowę trzewów. Wszystko znowu, co wy
wołuje wiatry i zaburzenia (kolki) w ciele2), 
zwykło w trzewach pustych i przestronnych, 
jako w żołądku i w piersiach, powodować

1) Tekst w tem miejscu, prawdopodobnie skoszla- 
wiony w pierwszych już rękopisach, podają wydawcy 
bardzo rozmaicie i wszyscy, jak Cornarus, Foersius, pi
szą słowa niezrozumiałe, np. pierwszy mówi „Non enim 
in ventriculo inest. in quo humorom estrinsecus conti- 
neat ipse ventriculus, in quo est humor" — drugi: neque 
enim si in centriculo humor iusit. eumque foris contineat11. 
Littre, trzymając się myśli wykładu, zredagował okres 
tak. że w samej rzeczy odpowiada treści: nie może tu 
być mowy o żołądku,  lecz o trzewie gąbczastym, 
niezdolnym do przechowywania i każdodziennego wy
dalania cieczy.

2) ντα νε φντάν τΐ ζα: ανεΰ.ήματα ενεογάζοντα: εν τώ - ιύ - 
ματ:: pomimo, zdaje się. wyraźnego tekstu w duchu 
naszego tłumaczenia, Littre pisze: „Tout ce qui est 
cause que 1'air s'engendre et tournoie dans le corps".
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szelest i kruczenie; kiedy bowiem one nie wy
pełnią sio do tego stopnia, ażeby musiały się 
zastanowić 1). lecz ulegają zmianom miejsca 
i poruszają sic;, muszą ztąd powstawać szmery 
i wyraźne ruchy.— W  mięsistych znowu i mięk
kich występuje stężenie i napęcznienie 2) jak to

Słowo άνειλήμα znaczyć może zarówno z a b urżenie  
jak mor zy sko ,  kolki  — co również odpowiada do
świadczeniu klinicznemu — dlatego kładziemy obydwa 
wyrazy.

1) Littre odnosi to znowu do wiat rów,  a nie do 
trzewów: tymczasem nie wiatry, lecz trze wy prze
pełnione wiatrami mogą się zastanowić w ruchach 
(στήναι), albo zmieniać miejsce i poruszać się. co wła
śnie powoduje szmery i widoczne ruchy (w kiszkach). 
Następujący okres stwierdza dowodnie, że mowa tu 
o zmianie t r ze wó w.  Tak też pojmuje Cornarus.

2) νάρκαι xs και πληρώματα; Littre tłumaczy „stu- 
peurs et des obstructions", Cornarus „torpores et ex- 
crescentia" . Słowo ναρκα znaczy wprawdzie tak s tę
pienie,  jak też s t ę ż e n i e = Betaubung, Erstarrung 
(Kraus, Krit .  ethymol .  mediz.  Lexikon) ;  ponie
waż jednak Galen nazywa to wyraźnie s t ę p i e n i e m 
cz uc i a  (Anaesthesia). zaś Hipokrates w tem miejscu 
nie mówi o zboczeniach czucia, tylko o zmianach f i zy
c z n y c h mięśni (i nigdy, bez potrzeby, na inne sprawy, 
objawy etc. przeskakiwać nie zwykł) — sądzę, że wy
raz „stężenie" będzie tu stosowniejszym, ile że z nim 
łączy się także pojęcie utraty władzy ruchu. — Słowo 
πληρώμα oznacza filologicznie i klinicznie prz e pe ł n i e 
nie;  z uwagi atoli, że to nie odnosi się do wypełnie
nia krwią,  użyliśmy wyrazu „napęcznienie".
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ma miejsce u osób udarem dotkniętych 1). Jeśli 
zaś powietrze spotka jakąś zaporę plaska, o którą 
się oprze, a która właśnie nie jest dosyć silną 
dla wytrzymania naporu bez żadnego uszko
dzenia, ani też dostatecznie miękką i wiotką, 
aby pod naparciem usunąć się mogła. lecz 
owszem jest soczystą, bujną, krwistą i miąższą, 
jak np. wątroba, która przez swą miąższość 
i obfitość stawia opór i wcale nie ustępuje, — 
gdy nadto przybywające powietrze wzmaga się, 
staje się silniejszem i gwałtownie w zaporę 
uderza — nie może w takim razie obejść się 
bez dolegliwości, z przyczyny miękkości i krwi- 
stości trzewu; jakoż z powodu tych okoliczno
ści powstają w tem miejscu najczęściej bardzo 
gwałtowne boleści, ropnie i liczne nabrzmiało
ści.— "Wydarza się to 2) takoż z wielką gwałto
wnością w okolicy przepony, wszelako mniej 1 2

1) sv άποπληγεία;; różni wydawcy rozmaicie
piszą ostatni wyraz: άποϊφαγήα: (zamordowanych),
rj.-',zz:.';iiz·. (zadaszonych, zasznurowanych). Littre do
myślnie stawia ά π ' ι χ Μ co istotnie rzeczy najlepiej 
może odpowiada.

2) Cornarus odnosi to wyrażenie ιγίνεται 'Λ κα;) do 
wspomnianych boleści, ropni, nabrzmiałości; niewłaści
wie jednak, gdyż o tych wspomina autor w okresie 
końcowym: w tem miejscu m a  na myśli owe zaburze
nia wiatrami  powodowane.



często, albowiem przepona roztacza się wpraw
dzie szeroko i jest odporna, budowa jej wszakże 
jest więcej ścięgnistą i tęższą, dlatego ona mniej 
tkliwa. Występują przecież około niej również 
boleści i nabrzmiałości.

‘23. Liczne i rozmaite zresztą są jeszcze 
formy budowy ciała, tak zewnętrznej jak we
wnętrznej . które bardzo znacznie pomiędzy 
solni różnią się co do wywoływania dolegliwo
ści. czyto u osób zdrowych. czyteż chorych, 
jakoto: głowy małe i duże. szyje cienkie i gru
be. długie i krótkie. brzuchy długie i krągłe, 
piersi i żebra szerokie i ważkie: nadto inne 
niezliczone, które wszystkie, o ile one między 
sobą różnią się. znać wypada w celu. iżby. zna
jąc przyczynę każdego cierpienia 1), lekarz do
kładne mógł robić postrzeżenia.

1) όπιο;, τα αίτια εκα-τιΰν ΐίοιότ. uioibtję ττρν.τ;: Littre 
tłumaczy: „afin, qu'avec un savoir exact on observe 
les causes de cliaque choses", odnosząc postrzeżenie 
do p r z y c z y n  cierpienia, — tymczasem autor mówi 
wyraźnie, aby „znając p r z y c z y n ę  c i e rp i eni a "  wy
nikającego z r ó ż n i c y  budo  wy i mógł dokładne ro
bić postrzeżenia, rozumie się nad biegiem choroby i nie 
przypisywać chorobie tego. co jest następstwem samej 
b u d o w y.

1*27
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24. Pod względem własności s o kó w docho
dzić wypada: jak każdy z nich na człowieka 
wpływać może. o czem mówiliśmy poprzednio, 
niemniej badać powinowactwa, jakie pomiędzy 
nimi zachodzą1). Rozumiem to tak: jeżeliby 
sok słodki przeobraził się w inną jaką postać, 
wszelako nie przez zmieszanie z innym, lecz

1) Tekst w tem miejscu podają wydawcy rozmai
cie; różnią się też i rękopisy między sobą. Littre wy
biera tekst rękopisu 2253, ale wyrzuca z niego pewne 
słowa, a pewne znowu wkłada; pisze więc tak: „(plant 
aux qualites des humeurs et a l’examen des actions 
que chacune d'elles peut exercer sur le corps, ił en 
deja ete parle. ainsi que des atfinites qu:elles ont les 
unes pour les autres". Jakkolwiek redakcya ta odpo
wiadać może konstrukcyi gramatycznej, nie zgadza się 
ona przecież z t reśc ią  wykładu, ponieważ o dzia
łaniu pojedynczych soków na ciało, a tem mniej o po
w i n o w a c t w a c h  ich wzajemnych, w księdze tej autor 
wc a l e  nie mówi ł :  wspominał tylko o różnorodności 
soków, o niewątpliwem działaniu ich na powstanie cho
roby. obalając twierdzenie przeciwników o wywoływa
niu choroby przez j e d n ę  wyłącznie własność. ale 
o p o s z c z e g ó l n  y m w p 1 y w i e każdego soku z osobna 
mowy nie było. Co znowu tyczy się p o w i n o w a c t w a ,  
to w tem miejscu używa autor p i e r w s z y  raz do
piero tego słowa: zatem taka redakcya jest, naszein 
zdaniem, całkiem niewłaściwą. Autor p o l e c a  więc tu 
badanie działania poszczególnych soków, stosownie do 
tego. co wyżej powiedział, a nadto d o c h o d z e n i e  
powinowactwa, czego dowodem jest to. że zaraz tłu-
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sam w sobie zmieniwszy siej, — jakim stałby się 
on najpierwej : 1) czy gorzkim, czy słonym, czy 
cierpkim, czyteż kwaśnym? Sądzę, że kwaś
nym 2). A przeto, ciecz kwaśna byłaby tu ze 
wszystkich podawanych 3) najbardziej nieodpo
wiednią; jeśliby zaś była słodką, okazałaby się 
ze wszystkich najstosowniejszą. — Ten przeto,

maczy na przykładzie, co właściwie rozumie pod sło
wem „powinowactwo" mówiąc: Λέγω οέ τ'/ το'.όυτον
(quod dico, tale est), co Littre tłumaczy znowu niewła
ściwie „sur quoi, je demande".

1) Tu znowu Corrnarus zmienia myśl, stawiając za
pytanie: czy sok słodki zmieni się w stosunku do po
p r z e d n i e g o  stanu? „An humor dulcis mutetur... et 
immutatus ab eo, ąualis pr i mum fuerat,  amarus 
etc.", kiedy tekst brzmi wyraźnie: έ: γλυκύς χυμός με- 
τκ,ίάλλο'. . . .  aν.ός τ:ς Γί,ώτυς γένυ'.τυ ?

2) Tych trzech słów niema w wydaniu Foesiusa 
i innych następnych, pomimo, że są one w wydaniu 
Aldinskiem; opuszczenie to tem dziwniejsze, że nawet 
Cornarius w przekładzie łacińskim je zamieścił.

3) Nie ulega wątpliwości, że słowa -υουγόοων «ν 
τών λυ'.κών odnoszą się do zalecać się mających środ
ków w razie takiego przeobrażenia słodkiego soku na 
kwaśny, czemu w zupełności odpowiada następujący 
okres terapeutyczny: tymczasem Corns rus tłumaczy to 
niezrozumiale w duchu patologicznym: „Ergo acidus 
humor reliquos praecellens maxime incommodus fuerit; 
si utique dulcis, omnium commodissimus existit".

9
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ktoby mógł przy badaniu zewnętrznie już wy
szukać własności, mógłby zawsze ze wszystkich, 
wybrać środki najlepsze; najlepszem zaś jest 
to, co najbardziej oddalonem jest od szkodli
wości.
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