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Z DZIEJÓW KSIĄG ORIENTALNYCH 
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WYBRZEŻY MORZA ŚRÓDZIEMNEGO

Tytuł niniejszego szkicu informuje, iż nie chodzi w nim o usystematyzowane i wyczer
pujące potraktowanie zagadnienia, lecz zaledwie o zaakcentowanie wybranych kwestii, 
ograniczonych tematycznie, terytorialnie i czasowo1. Ufam jednak, iż powstanie 
w przyszłości możliwie obszerna, szczegółowa publikacja na temat losów i roli ksiąg 
orientalnych w kształtowaniu kultury Europy2 3, tym bardziej iż coraz wyraźniej rysuje 
się proces odchodzenia od europocentrycznej wizji historii. 

1 Tekst ten nie zajmuje się także związanymi z zagadnieniem powstawania ksiąg wynalazkami pisma, 
cyfr czy papieru, przeniesionymi ze Wschodu do Europy. 

2 Już teraz znajdujemy, na przykład, tak wyspecjalizowane periodyki, jak wydawany w Wielkiej Bryta
nii „Al-Masaq. Islam and the Medieval Mediterranean”. 

3 N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 1998, s. 45.
4 J. Goćkowski, Uniwersytet i tradycja w nauce, Kraków 1999, s. 36-37.
5 Ch. Toll, The Purpose of Contemporary Islamic Studies [w:j Studies on Asian Topics no. 12, Islam: 

State and Society, ed. K. Ferdinand, M. Mozaffari, London 1988, s. 16.
6 J. Goćkowski, op.cit., s. 38, 39, 42, 46.

W publikacjach sprzed zaledwie kilku lat czytamy, iż wszystko, co jest w jakiś spo
sób wschodnie czy „orientalne” zwykło się uważać za gorsze lub zacofane i wobec 
tego niewarte uwagi. Oddziaływanie tego syndromu doskonale widać przede wszyst
kim w postawie wobec islamu i świata arabskiego. Pisze o tym na przykład Norman 
Davies. Mamy Europę „traktowaną przez nią samą, jako wzór cywilizacji, która ze 
wzoru europejskiego uczyniła wzór cywilizacji w skali naszego globu”4. Orientaliści 
również bywają oskarżani o negatywny stosunek do Orientu - przedmiotu swej specja
lizacji naukowej - i zajmowanie się głównie tekstami z orientalnych ksiąg5. Równo
cześnie znajdujemy jednak wypowiedzi, iż ludzie wieków średnich, stając się Europej
czykami, weszli na szlak nowoczesnej cywilizacji, ku społeczeństwu miejsko- 
-przemysłowemu i demokratycznemu, o kulturze opartej na nauce, a owa nauka stano
wiła pluralizm idei, których mozaika jest jednością. Na uniwersytetach panuje plura
lizm idei i koncepcji, wielość szkół i nurtów, zaś uniwersytety są bezpośrednimi spad
kobiercami tłumaczy-badaczy zajmujących się analizą i interpretacją tekstów nie tylko 
greckich, lecz i arabskich6. Korzystano obficie z dorobku intelektualnego islamu, pro



162 Jadwiga Pstrusińska

wadzono dialog z elitami intelektualnymi judaizmu. Znajdujemy i bardziej precyzyjne 
sformułowania:

Arabie science, or classical scholarship as transmitted by the Arabs, gave rise to European 
universities. In Salerno a medical school was founded, and in Bologna, Padua, Montpellier and 
Paris philosophy, botany, zoology, physics and alchemy were studied to Arab tradition. ...The 
twelfth century marked the beginning of the great period of translations from Arabic by Christian 
scholars. Works to be translated were chosen mainly from the fields of medicine, mathematics 
and astronomy, and show that the aim was to acquire practical knowledge. There was, however, 
also an interest in Arabic philosophical works7.

7 Ch. Toll, op.cit., s. 14.
8 Np. J. Bielawski, Koran, przekład i komentarze, Warszawa 1986, s. 811.

W istocie jednak niewiele mówi się współcześnie o wkładzie kultur orientalnych do 
kultur Europy i zwykle orientalista może mieć poczucie znacznego niedosytu, słucha
jąc dyskusji na temat dziedzictwa kulturowego i religijnego naszego kontynentu. 
W ogromnej liczbie napisanych historii Europy, autorstwa badaczy rozmaitych euro
pejskich nacji, ze zdziwieniem można zauważyć, iż znaczna ich część stara się zagad
nienie niemal pominąć lub przynajmniej nieadekwatnie do istniejących danych zbaga
telizować, kreując obraz kultury europejskiej nacechowany ideologicznie. Można 
wskazać wiele przykładów takich publikacji. Lecz obecnie, w czasach absolutnej ko
nieczności rzetelnego dialogu kultur, warto zapewne ów wkład orientalnej prowenien
cji obiektywnie dostrzegać i staranniej analizować.

Nie wiadomo, kiedy pierwsza księga orientalna trafiła do Europy i jaka to była 
księga. Ale jest cały szereg takich ksiąg orientalnych, o których wiemy bardzo wiele 
¡jesteśmy w pełni świadomi, iż odegrały w historii kultury całej Europy, nie tylko 
krajów leżących u północno-zachodnich wybrzeży Morza Śródziemnego, ogromną, 
bez wątpienia fundamentalną rolę. Chodzi tu rzecz jasna przede wszystkim o Biblię, 
świętą księgę chrześcijan, powstałą na terenie azjatyckim, który był kolebką religii 
dominującej w Europie od wczesnego średniowiecza. Ale jest to sprawa tak szczegól
na, tak oczywista i tak rozległa, że nie podlega rozważaniom w niniejszym tekście. 
Faktem jednak jest, iż kulturę europejską definiujemy nader często przede wszystkim 
jako chrześcijańską, a więc ukształtowaną w zasadniczy sposób przez tę właśnie, przy
niesioną z Orientu, księgę. Także żydowska Tora i muzułmański Koran mają, jak wia
domo, proweniencję orientalną, a zarówno judaizm, jak i islam, w różnym stopniu, ale 
zawsze istotnie, były i są obecne w Europie. Muzułmanie i ich święta księga pojawiali 
się w kulturze terenów europejskich bezustannie niemal od momentu powstania isla
mu. W czasach panowania arabskiego na Półwyspie Iberyjskim posługiwano się języ
kiem arabskim jako ojczystym, był on w różnym stopniu znany od Atlantyku aż do co 
najmniej Indii.

Percepcja Koranu w świecie chrześcijańskim ma długą i interesującą historię. Usto
sunkowanie się do islamu, a więc przede wszystkim do tekstu Koranu, ulegało ewolu
cji i rozmaitym zmianom. Od nastawienia skrajnie wrogiego po próby obiektywnego 
poznania i zrozumienia poprzez skrupulatne studia. Zainteresowanie ową księgą bu
dziło się w Europie najżywiej tam, gdzie ludność bezpośrednio stykała się z wyznaw
cami islamu, a więc nie tylko w Bizancjum, lecz również na Sycylii i w Hiszpanii8. 
Historia kultury Półwyspu Iberyjskiego w czasach, gdy panowały tam dynastie mu
zułmańskie, jest tego niewątpliwie bardzo spektakularnym przykładem. Lecz równo
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cześnie poszczególne rejony Morza Śródziemnego żyły własnym życiem i rysują się tu 
znaczne różnice lokalne . Gerard Labuda pisze, iż najbardziej zdumiewającym wyda
rzeniem okazał się całkowity brak oporu przed inwazją arabskich najeźdźców; ostatni 
król wizygocki padł w boju w 711 roku zdradzony przez swoich. Powstał wtedy, jak 
wiemy, arabsko-berberyjski emirat Omajjadów (756-929), przekształcony następnie 
w kalifat (929—1010)9 10 11. Ale ostateczna likwidacja emiratu Granady miała wszak miej
sce dopiero w 1492 roku. Tak więc mamy do czynienia nie z krótkim incydentem, lecz 
z ponad siedmioma wiekami obecności arabskiej na Półwyspie Iberyjskim. Nie dłuższa 
jest historia chrześcijaństwa na znacznych obszarach Europy. Za Omajjadów Kordobę 
uważano za najwyżej stojące pod względem kultury miasto w Europie. Byli przy nim 
akredytowani oficjalni przedstawiciele cesarza Bizancjum oraz królów Niemiec, 
Włoch i Francji. Siedziba kalifa - Kordoba - liczyła ponad pół miliona mieszkańców 
i miała ok. 700 meczetów, 70 bibliotek, wybrukowane ulice oraz 300 łaźni publicz
nych.

9 Np. E. Wipszycka, Sporów o upadek Cesarstwa rzymskiego dzień dzisiejszy [w:] Narodziny średnio
wiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, Warszawa 1999, s. 44.

10 Np. G. Labuda, Kształtowanie się systemu państw i narodów europejskich [w:] Narodziny średnio
wiecznej..., s. 296.

11 Np. Ph.K. Hitti, Dzieje Arabów, Warszawa 1969, s. 442.
12 Ch. Dawson, Tworzenie się Europy, Warszawa 2000 (wyd. I, London 1932), s. 176.
13 Ph.K. Hitti, op.cit., s. 443.
14 M. Banniard, Wczesne Średniowiecze na Zachodzie, Warszawa 1998, s. 22.
15 B. Ostafin, Arabskie wpływy literackie w Europie [w:] Collectanea Eurasiatica Cracoviensia: Zro

zumieć Eurazję - od starożytności do czasów współczesnych, red. J. Pstrusińska, P. Stalmaszczyk, Kraków 
2003, s. 174.

Kiedy jeszcze uniwersytet oksfordzki uważał kąpiel za obyczaj pogański, całe generacje 
uczonych kordowian korzystały z łaźni znajdujących się w luksusowych pomieszczeniach".

W tym samym czasie Paryż czy Londyn, na przykład, jawiły się bez porównania 
skromniej.

Muzułmańscy władcy rywalizowali z sobą o patronaty nad uczonymi, poetami 
i muzykami, a biblioteka kalifa w Kordobie zgromadziła podobno 400 tys. rękopi
sów12. Niestety, nie znamy losów większości z nich. Wiele jednak bibliotek usytuowa
nych na europejskich wybrzeżach Morza Śródziemnego do tej pory posiada wspaniałe 
rękopisy orientalne, piękne z punktu widzenia artystycznego, lub bardzo istotne 
z punktu widzenia historii nauki lub literatury. Sława muzułmańskiej stolicy była tak 
wielka, iż pewna mniszka saska określiła ją jako „klejnot świata”13 14. Rychło pojawiły 
się liczne opisy wspaniałości muzułmańskiej HiszpaniiM. Później, gdy już konse
kwentnie eliminowano spuściznę epoki muzułmańskiej na tym terenie, wielu miesz
kańców potajemnie wyznawało islam i kultywowało arabskie tradycje15.

Dla znajomości Koranu w Europie duże znaczenie musiało mieć niewątpliwie To
ledo, słynące jako wybitny ośrodek tłumaczeń ksiąg arabskich na łacinę. Zaintereso
wanie tekstem Koranu w kręgach kościelnych miało jednak przyczynę pozanaukową 
i związane było przede wszystkim z antagonizmem pomiędzy hiszpańskimi prowin
cjami chrześcijańskimi a tymi, w których zakorzeniła się głęboko kultura arabsko- 
-muzułmańska. Być może, to na prośbę Rzymu podróżujący do Hiszpanii, w latach 
1141-1143, Petrus Venerabilis zamówił tłumaczenie Koranu na łacinę. Trudu podjął 
się Robert z Rétines, z którym miał współpracować pewien zakonnik z miejscowości 
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Citeaux. List, który Petrus Venerabilis napisał potem do św. Bernarda i przesłał wraz 
z kopią przekładu, dowodzi, iż został on sporządzony w duchu „wojny krzyżowej” 
i chęci zwalczania islamu. O negatywnym nastawieniu do islamu świadczy także Bo
ska Komedia, w której Dante Alighieri nazwał Muhammada „siewcą zgorszenia i schi
zmy”. Znaleźć można jednak i przykłady zgoła odmienne. Żyjący u progu renesansu 
Mikołaj z Kuzy (Nicolaus Cusanus), filozof, teolog i kardynał w jednej osobie, oraz 
przyjaciel papieża Piusa II, napisał istotny traktat o Koranie Cribatio Alcorani (Odsie
wanie Koranu), w którym objawia wielką tolerancję, a nawet ducha ekumenizmu. Swą 
rzetelną wiedzę o Koranie zaczerpnął, m.in., z łacińskiego traktatu Propugnado fidei, 
napisanego ok. 1310 roku przez dominikanina z Florencji, niejakiego Ricoldusa, który 
podróżował wiele po Wschodzie, żył pewien czas w Bagdadzie i znał wystarczająco 
język arabski. Dzieło Mikołaja z Kuzy powstało po upadku Konstantynopola i było 
wyrazem poczucia zagrożenia ze strony Turków. Niestety, to jedyne radykalne odej
ście od tradycyjnie wrogiej polemiki chrześcijańskiej i Mikołaj z Kuzy nie znalazł 
naśladowców1 .

W XVI wieku nastąpiła jednakże wyraźna zmiana stosunku Europejczyków do 
Orientu, jego kultury, religii, zatem i Koranu. Objawiło się to przede wszystkim 
w kołach wpływowych Rzymu. Orient zaczyna być postrzegany jako świat posiadający 
pewien urok, choć nadal jest jeszcze w zasadzie wrogi. Fascynacja Orientem powoli 
zaczyna sobie jednak torować drogę, co oczywiście miało wpływ także na stosunek do 
jego piśmiennictwa16 17 18. Bardzo znanych ksiąg orientalnych w Europie było naprawdę 
wiele. Każdy z nas zna choćby Księgę tysiąca i jednej nocy, przynajmniej fragmenty 
zatytułowane Przygody Sindbada Żeglarza, Cudowna lampa Aladyna czy też Ali Baba 
i czterdziestu rozbójników™. Ów zbiór opowieści, baśni, legend, podań i anegdot 
o najróżniejszej treści, należący do arabskiej literatury ludowej zrobił w całej Europie 
niezwykłą karierę. Oryginalne jądro jest w nim indyjsko-irańskie, opracowane później 
i ubrane w szatę arabsko-muzułmańską19. Także inne arabskie gatunki literackie zazna
czyły swe wpływy w literaturze Europy Zachodniej20.

16 J. Bielawski, op.cit., s. 815.
17 Ibidem, s. 811-823.
18 Teatr Polski w Warszawie tak pisał, w 2002 roku, w ulotce reklamującej przygotowane przedstawie

nie: „Przygody Sindbada Żeglarza, bodaj najbardziej znany wątek Księgi tysiąca i jednej nocy, w poetyc
kim ujęciu Bolesława Leśmiana, to jedna z najpiękniejszych książek dla dzieci i młodzieży jakie kiedykol
wiek napisano”; zaś oficyna wydawnicza G&P z Poznania określiła wydaną przez siebie w 2002 roku 
książkę Ali Baba i czterdziestu rozbójników jako baśń wszech czasów.

19 Mały słownik kultury świata arabskiego, red. J. Bielawski, Warszawa 1971, s. 45—46.
20 B. Ostafin, op.cit.,passim.

W średniowieczu rozwijał się w Europie gatunek będący zapowiedzią późniejszej 
noweli. Były to krótkie opowiastki, wierszowane lub pisane prozą zgrupowane w róż
nych zbiorach. Często służyły kaznodziejom do urozmaicania kazań, co przyczyniało 
się do ich popularności. Większość owych zbiorów miała pochodzenie orientalne. Naj
starszy znany nam to Disciplina Clericalis Mojżesza Sefardí, znanego też jako Piotr 
Alfonsi od czasu gdy przyjął chrzest, bo jego chrzestnym ojcem był król Aragonii 
i Nawary Alfons. Zbiór Disciplina Clericalis ma budowę i technikę narracyjną typową 
dla zbiorów indyjskich. Również sam autor wskazuje na orientalne źródło swej pracy 
i pisze, iż korzystał z opracowań arabskich. Faktem jest, iż księgi orientalne trafiały 
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pod postacią tego typu zbiorów do chrześcijańskiej działalności kaznodziejskiej, a więc 
do szerokiej grupy odbiorców21. Lidia Sudyka dowodzi:

21 L. Sudyka, Wątki z bajek indyjskich w europejskiej literaturze średniowiecznej, „Przegląd Orientali- 
styczny”, t. 4/87, s. 488-497.

22 L. Sudyka, op.cit., s. 496-497.
23 Zainteresowanie kabałą jest nadal, także w Polsce, bardzo żywe. Np. „Dziennik Polski” z 22 marca 

2003 donosił: „W dużej mierze wokół księgi Zohar toczyć się będą rozważania Aviego Nachmiasa, wybit
nego kabalisty, podczas zaplanowanego na niedzielę wykładu. Krakowską wizytę uczonego wykorzystała 
galeria Szalom na Kazimierzu (ul. Józefa 16) i zaprosiła na wykład”.

24 N. Davies, op.cit., s. 430-432.

Wszystkie te średniowieczne zbiory łacińskie odegrały bardzo ważną rolę w rozwoju później
szej literatury. W całej Europie znano Gesta Romanorum, Disciplina Clericalis, Historia septem 
sapientum, Directorium vitae humanae. Po tematy w nich zawarte sięgali różni twórcy. Od mo
mentu, gdy zbiory te zostały rozpowszechnione, wątki analogiczne do znanych nam indyjskich 
pojawiły się w literaturze różnych krajów. Często już przetworzone - trafiały do bajek ludowych, 
żyły w fantazji ludu, skąd nieraz ponownie wracały do utworów literackich22.

Nie rozważając tu znaczenia ksiąg Tory i obecności wyznawców judaizmu dla kul
turowego obrazu Europy, wspomnij my jednak o jednej choćby księdze pochodzącej 
z tego kręgu religijnego, mianowicie o napisanej po hebrajsku tajemnej księdze Zohar 
(Sefer ha Zohar al ha-Torah - Księdze Blasku Prawd), podstawowym dziele kabały, 
teozoficzno-filozoficznego nurtu w judaizmie, która w II połowie XIII wieku zaczęła 
krążyć wśród Żydów zamieszkujących Hiszpanię, rozpowszechniła się także we Fran
cji, Włoszech i Palestynie. Dzieło miało formę zawiłych i długich komentarzy do Pię
cioksięgu, a czytali je zarówno żydowscy, jak i chrześcijańscy badacze Biblii. Osta
tecznie trzytomowa wersja została wydana w Mantui we Włoszech, w latach 1558— 
1560, i to właśnie wydanie jest do dziś standardowym podręcznikiem kabały, szcze
gólnie atrakcyjnej dla chasydów późniejszych epok, którzy śpiewali i tańczyli w rytm 
kabalistycznych zaklęć i wierzyli w niezachwianą prawdę proroczych zagadek 
i przepowiedni wygłaszanych przez cadyków. Ale i wielu chrześcijańskich mędrców 
było zafascynowanych kabałą tak, iż wkrótce stała się istotnym elementem europej
skiej magii23. Pochodzące z niej idee, obrazy i słownictwo na stałe przeniknęły do 
języków i literatury Europy, choć często tego nie przyznawano, ani nie odwoływano 
się do źródła, więc nie zawsze jest to oczywiste24.

Siłę oddziaływania kultury arabskiej na chrześcijańskich mieszkańców Półwyspu 
Iberyjskiego oddaje opinia pisarza łacińskiego i biskupa Kordoby, niejakiego Pawła 
Alvaro z IX wieku, wyrażona w niewielkim dziele Rejestr świetlany (Indiculus lumino- 
sus), utworze poświęconym męczennikom chrześcijańskim. W madryckim wydaniu 
z 1753 roku czytamy:

Liczni moi współbracia czytają wiersze i bajki arabskie, studiują utwory muzułmańskich filo
zofów i teologów nie po to, aby je krytykować, ale studiują te dzieła jako wzory prawidłowej 
i wytwornej mowy arabskiej. A gdzież znaleźć można teraz chociażby jednego umiejącego czytać 
łacińskie komentarze do Pisma Świętego. Kto spośród nich czyta Ewangelię i Proroctwa? Nies
tety, wszyscy młodzi i zdolni ludzie zachwycają się tylko językiem i literaturą arabską, tracą tak
że ogromne sumy na gromadzenie księgozbiorów i nie tają swego zachwytu dla tej literatury. 
O książkach chrześcijańskich mówią z pogardą, że nie zasługują na żadną uwagę. A chrześcijanie 
sami zapomnieli swojego języka i sądzę, że z trudnością znajdzie się jeden człowiek na tysiąc 
umiejący napisać list po łacinie, chociaż z drugiej strony, nie mają takich trudności w wyrażaniu 
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swoich myśli w arabskim. Wszak w tym języku wyrażają się z najwyższą elegancją i tworzą 
wiersze piękniejsze i z większym talentem niż sami Arabowie25.

25 J. Hauziński, Kraje i kultury śródziemnomorskie, Poznań 1990, s. 118.
26 Ch. Dawson, op.cit., s. 175.
27 Np. Ph.K. Hitti, op.cit., s. 213.
28 Np. B. Ostafin, Znajomość medycyny arabskiej w Europie do końca XVII wieku [w:] Collectanea Eu- 

rasiatica Cracoviensia...
W krakowskim środowisku arabistycznym problematyką tą zajmuje się dr Barbara Ostafin. Pragnę wy

razić podziękowanie za udostępnienie maszynopisów Jej autorstwa, opublikowanych dopiero w roku 2003.
29 Np. B. Ostafin, Znajomość medycyny...

Zważywszy bardzo wysoki procent analfabetyzmu wśród ówczesnych Europejczy
ków nie jest to informacja bez znaczenia. Jak widać, kulturowe wpływy Arabów, także 
w zakresie interesującym filologa, były bardzo intensywne i nie można uważać ich za 
powierzchowne. Jak pisze Christopher Dawson:

Jesteśmy tak przyzwyczajeni do uznawania naszej kultury za właściwą kulturę Zachodu, że 
trudno nam uświadomić sobie, że istniała epoka, w której najbardziej cywilizowanym terenem 
Europy Zachodniej była prowincja o obcej kulturze, a Morzu Śródziemnemu, kolebce naszej cy
wilizacji, groziło stanie się morzem arabskim. Hiszpania, Portugalia i Sycylia stanowiły teren 
rozkwitu kultury muzułmańskiej. Dopiero w XIII wieku, po wyprawach krzyżowych i wielkiej 
katastrofie inwazji mongolskich, cywilizacja zachodniego chrześcijaństwa zaczęła osiągać pozy
cję porównywalną z pozycją islamu, a nawet i wtedy była jeszcze przesiąknięta wpływami orien
talnymi. Dopiero w XV stuleciu, w okresie renesansu i wielkiej morskiej ekspansji państw euro
pejskich, Zachód chrześcijański zdobył przewagę cywilizacyjną którą dziś uważamy za prawo 
naturalne26.

Wiedza, mówią Arabowie, jest podwójna: ta, która dotyczy religii i ta, która doty
czy ciała, to jest medycyny27. Stąd, m.in., tak wiele w istniejących opracowaniach 
o arabskich księgach medycznych28. W Europie bywa akcentowany przede wszystkim 
wkład zmarłego w 1037 roku, sławnego Ibn Siny (Awicenny) oraz Abu Bakra Mu- 
hammada ibn Zakariya ar-Raziego, zmarłego w 925 roku, znanego także jako Rhazes, 
choć obaj pisali ważne dzieła i z innych dziedzin. Studiowanie medycyny profesjonal
nej było możliwe, np. w Andaluzji, u boku lekarzy średniowiecznych władców, który
mi bardzo często byli Żydzi lub Arabowie. Istotnym momentem okazało się przywie
zienie przez Konstantyna Afrykańczyka (1010-1087) traktatów medycznych zebra
nych w Azji i Afryce, do Salemo, i przełożenie ich na łacinę. Przypisuje mu się prze
kład ok. 30 takich traktatów, tak więc nie były to sporadyczne, marginalne zdarzenia. 
Za najważniejszą z przełożonych przez niego z języka arabskiego ksiąg uważa się 
dzieło Kamil as-sina'a at-tibbiyya - Doskonałą księgę o praktyce medycznej, znaną 
powszechnie jako Kitab al-maliki - Księga królewska. Afrykańczyk przełożył to dzieło 
jako Liber Regalis. Jest to jeden z najwcześniejszych poświadczonych przekładów 
osiągnięć medycyny arabskiej, studiowany na pierwszej świeckiej medycznej uczelni 
w nowożytnej Europie. Owa księga doczekała się przekładu z wydania późniejszego, 
dokonanego przez niejakiego Stefana z Antiochii w 1127 roku. Jego przekład był pod
stawą do wydania księgi w Wenecji w 1492 roku, a następnie w Lyonie w 1523 roku. 
Drugim ważnym ośrodkiem studiów medycznych, obok Salemo, było Montpellier, 
gdzie dzieła Ibn Siny i Ar-Raziego wykładano do 1555 roku 29.
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Władza muzułmanów nad Italią stała się na tyle silna, iż papież Jan VIII (872-882) 
płacił im przez pewien czas daninę30. Na Sycylii panował cały szereg dynastii arab
skich. Jedyny opis Palermo, jaki posiadamy z owych czasów, wyszedł spod pióra Ibn 
Hawqala, działającego w latach 943-977. Według jego relacji, istniało tam 300 me
czetów31. Szczególny bodziec do upowszechniania muzułmańskich ksiąg, także me
dycznych, w miastach południowych i centralnych Włoch stanowiło panowanie Nor
manów na Sycylii. Od 1091 roku cała Sycylia znalazła się pod ich władaniem. Wpływy 
arabskie zaznaczyły się szczególnie za panowania Rogera II, władcy Neapolu i Sycylii, 
od 1101 roku księcia, a od 1130-1154 roku króla, kiedy to nastąpił rozkwit interesują
cej kultury chrześcijańsko-muzułmańskiej. Ceremoniał na dworze Rogera II był cere
moniałem muzułmańskim, władca ubierał się w szaty wschodnie, powszechnie też 
używano języka arabskiego32. Nawet kobiety chrześcijańskie wkładały szaty arabskie. 
Ozdobą dworu Rogera został najznamienitszy geograf i kartograf średniowiecza Al 
Idrisi, zmarły w 1166 roku, autor sławnego traktatu Odpoczynek tęskniącego za jazdą 
po świecie. To on skonstruował dla swego protektora mapę świata w kształcie dysku 
i sklepienie niebieskie33. Nauki Koranu, islam i kultura, która im towarzyszyła były nie 
tylko atrakcyjne, lecz i w pełni akceptowalne, skoro napisy w alfabecie arabskim 
wplatano w szaty sycylijskiego władcy, a jeszcze w XV wieku także w aureolę Matki 
Boskiej, aniołów, czy też świętych, np. św. Józefa lub św. Stefana, ukazanych na reli
gijnych obrazach mistrzów włoskich. Na sukience Dzieciątka Jezus zaś odczytujemy 
bez trudu wkomponowane imię proroka Muhammada34. Malowidła owe można oglą
dać we Florencji czy Padwie. Mamy tu do czynienia z przykładem daleko posuniętego 
melanżu i symbiozy dwu kultur.

30 Np. Ph.K. Hitti, op.cit., s. 508.
31 Ibidem, s. 510-511.
32 B. Ostafin, Znajomość medycyny..., s. 183.
33 Np. Ph.K. Hitti, op.cit., s. 511-512.
34 F. Leemhuis, Heiligenscheine fremder Herkunft, Der Islam, „Zeitschrift für Geschichte und Kultur 

des islamischen Orients”, Bd. 77, Heft 2, Berlin 2000, s. 286-306.
35 J. Goćkowski, op.cit., s. 42.

Choć znaczna część Italii, z Sycylią, stała się ważnym ośrodkiem upowszechniania 
nauki arabskiej, to jednak największą rolę odegrała w tej dziedzinie, posiadająca do 
dziś swą nazwę arabskiego pochodzenia, Andaluzja, do której z różnych zakątków 
Europy przybywali uczeni by studiować, a także przekładać, rozmaite księgi pocho
dzące ze świata muzułmańskiego. Warto wspomnieć, iż w Toledo istniało specjalne 
centrum translatorskie przyczyniające się do rozpowszechniania treści ksiąg oriental
nych, przede wszystkim arabskich, w średniowiecznej Europie. Już po wyzwoleniu 
spod panowania Arabów, uczyniono z Toledo centrum intelektualne Hiszpanii. Zainte
resowania nie ograniczały się do nauk medycznych. Przyswojono Europie także trak
taty filozoficzne, dzieła geograficzne, astronomiczne czy matematyczne. Po raz pierw
szy bodaj, łacińska Europa miała możność w tak znacznym stopniu czerpać z oryginal
nych osiągnięć uczonych Orientu. Równocześnie mogła odzyskiwać to, co zaginęło 
z dorobku starożytnych, a zostało ongiś przełożone na język arabski. W kwestii trans- 
latorskiej znajdujemy na przykład taki zapis niejakiego Piotra Venerabilisa:

Aby zaś wierność przekładu była całkowita i aby żadna omyłka nie skaziła pełni naszego ro
zumienia, tłumaczom chrześcijańskim przydałem jednego Saracena35.
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Do najważniejszych przekładów należy niewątpliwie Kanon (Qanun fi’t-tibb) Ibn 
Siny, wykorzystywany w szkołach medycznych do XVII wieku. Podkreślmy, iż na 
uniwersytecie w Brukseli Kanon Ibn Siny przetrwał, być może przez przeoczenie, na 
liście lektur do 1909 roku. Bardzo znany był także przekład traktatu chemicznego Ar- 
-Raziego De Aluminibus et Salibus oraz jego Liber Almansoris36.

36 B. Ostafin, Znajomość medycyny..., s. 185-186.
37 Ibidem, s. 188.
38 R. Israeli, Medieval Muslim Travellers to China, „Journal of Muslim Minority Affairs”, vol. 20, nr 2, 

October 2000, s. 313.
39 E. Gilson, Historia filozofii w wiekach średnich, Warszawa 1987, s. 172.
40 Z. Pucko, O wpływie Awicenny na filozofię zachodnioeuropejską [w:] Collectanea Eurasiatica Cra- 

coviensia..., s. 244, 247.
Dziękuję autorowi za udostępnienie rękopisu jeszcze przed ukończeniem druku.

Drugi, krótszy i mniej istotny okres poznawania dzieł orientalnych rozpoczął się 
pod koniec XVI wieku, kiedy w świecie arabskim zaczęli się pojawiać coraz liczniej 
podróżnicy, także uczeni z Europy. W rezultacie takich podróży powstała w Europie, 
np. farmakopea Muzaffara ibn Muhammada al-Husayniego (zm. w 1556 r.), której 
tytuł w przekładzie brzmiał Pharmacopoea Persica ex idomate in Latinum, wydana 
w Paryżu w 1681 roku, oraz Gazophylacium linguam persarum - słownik słów per
skich z objaśnieniami w języku włoskim, łacińskim i francuskim37. Zgodnie z tradycją 
już prorok Mohammad zalecał podróżowanie w celu zdobywania wiedzy. Wytworzył 
się nawet specjalny gatunek piśmiennictwa rihla - zawierający relacje z podróży. Tego 
rodzaju utwory powstałe oryginalnie w języku arabskim były czytywane również 
w Europie38.

Wśród tekstów Ibn Siny, które w przekładach trafiły na Zachód, są również bardzo 
istotne dzieła filozoficzne i być może to one powinny być tutaj wspomniane w pierw
szej kolejności. Jest to przede wszystkim Księga uzdrowienia oraz Księga wybawienia, 
obszerne prace filozoficzne, napisane przez autora w języku arabskim, obejmujące 
kilka dyscyplin: logikę, fizykę, matematykę oraz metafizykę. Za najbardziej syntetycz
ny wykład filozofii Awicenny uznano jednak w Europie Księgę wiedzy. Jak wiadomo, 
Awicenna był nie tylko komentatorem Arystotelesa. Owa indywidualna interpretacja 
myśli Arystotelesa nosi w sobie tak dalece piętno jego własnych przemyśleń, że, jak 
pisze E. Gilson, można ją „traktować jako źródło odrębnego nurtu doktrynalnego, rów
nie łatwo na pierwszy rzut oka rozpoznawalnego”39. Znajdujemy opracowania mówią
ce o całej długiej liście filozofów europejskich, którzy powtarzali myśl Awicenny. 
Ponoć św. Tomasz z Akwinu we wszystkich swych pracach powołuje się na Awicennę 
ponad 250 razy (!), argumentując tym właśnie autorytetem swoje stanowisko. Formu
łowanie problemów filozoficznych, które nadal rozważamy, zostało wyznaczone 
w dużej mierze także przez filozofię arabską, w tym w znacznym stopniu przez filozo
fię Awicenny40.

Historia kultury Europy, także historia krajów położonych w najodleglejszych od 
Orientu północno-zachodnich regionach Morza Śródziemnego, z całą pewnością 
znacznie dokładniej rysuje się, gdy umieścimy ją na tle kultur Eurazji. Europa śre
dniowieczna raczej nie dystansowała się od wiedzy oraz wartości literackich ksiąg 
orientalnych. Nie mówiąc już o roli orientalnej proweniencji ksiąg świętych, Biblii, 
Tory, również Koranu, fundamentalnej dla kultur Europy, także w trzecim tysiącleciu, 
którego początek w drastyczny sposób skłania do rozszerzenia i weryfikowania naszej 
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wiedzy o islamie i jego istocie, także w europejskiej historii. Obok kwestii terroryzmu 
i wojen, zaczynają się też dyskusje na temat współczesnego procesu tzw. peaceful 
penetration orientalnych kultur religijnych w Europie, związanej z masowym napły
wem imigrantów. Liczebność wyznawców islamu w Europie stale rośnie i nie jest to 
z całą pewnością mniejszość religijna o znaczeniu marginalnym.

Wspomnijmy jeszcze o pozornie drobnym fakcie, który także ma związek z dawną 
obecnością arabskich ksiąg orientalnych w europejskich krainach Morza Śródziemne
go. Zainteresowany czytelnik znajdzie w książce Janusza Goćkowskiego Uniwersytet 
i tradycja w nauce, która mówi o europejskiej tradycji nauki i o tworzeniu się europej
skich uniwersytetów, współczesne użycie dawnego arabskiego terminu asabija. 
W jakim kontekście pojawił się ów arabski termin w polskiej pracy z dziedziny nauko- 
znawstwa? Czytamy:

Rzecz w tym, że uczeni nie są stale i powszechnie nauczani dowodzić swym postępowaniem, 
iż właściwa jest im asabija stosowna do ethosu nauki - postawa czynnego uczestniczenia w walce 
o wolność potrzebną do gry o prawdę naukową, otwarte nazywanie po imieniu praktyk będących 
»oprymowaniem praw kardynalnych« uczonych uniwersyteckich, wskazywanie imiennie win
nych takich procederów, stosowanie wobec takich osobników z szeregów swoich demaskacji 
i ostracyzmu. Asabija owa łączy się, jeśli ma coś dać »nauce akademickiej«, z czujnością 
i przemyślnością wobec wrogów prawdy naukowej wszelkiego rodzaju - tych zwłaszcza, którzy 
dowodzą dialektycznie swego »światopoglądu naukowego« i występują w rolach »najlepszych 
przyjaciół nauki«. W »nauce akademickiej«, jaką znamy, za mało jest »szkół charakteru nauko
wego«, czyli szkół asabiji nauki...41.

41 J. Goćkowski, op.cit., s.100.
42 Mały słownik..., s. 79, 205-207.
43 Na gruncie języka polskiego znakomity przykład podała Danuta Wesołowska. .Jeśli powiemy, iż 

Wojciech Kossak malował bohaterskiego ułana na bułanym rumaku, to tylko przyimek na jest polski. 
Pozostałe wyrazy, to zapożyczenia tatarsko-tureckie, a więc od naszych wielowiekowych wrogów”. (Roz
mowa z prof. Danutą Wesołowską, językoznawcą z Instytutu Filologii Polskiej UJ, „Dziennik Polski”, 
2 lutego 2001.)

A co oryginalnie znaczy ów termin w języku i kulturze arabskiej? ‘Asabijja (al-) to 
termin na określenie poczucia solidarności i wierności plemiennej, odpowiednik gorą
cego patriotyzmu. Termin ów został sformułowany przez Ibn Chalduna (1332 Tunis - 
1406 Kair) na podstawie studiów historycznych i obserwacji życia Arabów pustyn
nych. Ibn Chaldun zaś to wybitny myśliciel-humanista, zajmujący się problematyką 
społeczną, który, wiele podróżując, przebywał także w rejonie północno-zachodnich 
wybrzeży Morza Śródziemnego, w Hiszpanii42. I tak oto arabski termin zastosowany 
w nauce najprawdopodobniej w XIV wieku, lecz o znacznie starszym rodowodzie, 
trafił pod koniec XX wieku do polskiego naukoznawstwa uprawianego na Uniwersyte
cie Jagiellońskim w Krakowie, stanowiąc przykład bardzo odległego w czasie wpływu 
idei zawartych w księgach orientalnych na współczesną naukę europejską.

Kulturowa cezura pomiędzy Europą i Azją jest znacznie mniejsza niż mogłoby się 
to na pozór wydawać, a odkrywanie, opisywanie i przybliżanie wątków, w istotnej 
mierze orientalnych, z których kultura Europy została utkana43, jest niewątpliwie ak
tualne i potrzebne, także po to, by w erze globalnego spojrzenia na człowieka rozsze
rzać świadomość kulturowych „wspólnych mianowników”.
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SOME REMARKS ON ORIENTAL BOOKS 
IN NORTH-EASTERN MEDITERRANEAN COUNTRIES

Summary

In discussing Eastern contributions to the making of European cultures, one cannot fail to notice 
among the varied Oriental influences the crucial importance of Oriental books. The article is not 
concerned with the fundamental role played especially by the Bible, and also by the Torah and the 
Koran, although it makes several references to them. Instead, it focuses on works whose contribution 
is less obvious.

The text starts from legends, accounts, and anecdotes with an Indo-Iranian root, later clothed in 
Arab-Muslim garb, surviving in folk fantasies whence they often found their way to literary creations, 
to significant Arab works of science. They are mostly books on medicine and philosophy as it was 
translations of those - next to works on mathematics, zoology, botany, physics, pharmacy or alchemy 
- that seem to have had most importance. Nor is there much awareness of Arabic literary genres that 
influenced European writing. Finally, an instance is observed of an Arabic term (’asabijja) used in 
a contemporary Polish publication on science.
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