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Z DZIEJÓW RECEPCJI PIŚMIENNICTWA ARABSKIEGO 
LEKARZ-ARABISTA PIOTR KIRSTEN

Pierwsze próby przyswojenia światu zachodniemu dzieł arabskich 
datują się, jak wiadomo, na koniec XI w .1. Poprzez język; arabski dosta
ły się do średniowiecznej Europy dzieła pisarzy greckich, które wywo
łały ożywienie nauki; obok nich zapoznano się z arabską medycyną 
i z Koranem. Od tego czasu znaczna część wysiłku europejskich orien- 
talistów skoncentrowała się właśnie wokół Koranu i arabskiego piś
miennictwa medycznego2. Zainteresowania orientalistyczne w  Europie 
rozwinęły się potem znacznie pod wpływem humanizmu i reformacji. 
Nabrały one zarazem charakteru naukowego; zaczęto świadomie ko
rzystać z (bogatego piśmiennictwa wschodniego.

Duże znaczenie dla recepcji piśmiennictwa arabskiego na gruncie 
europejskim miał wynalazek druku. Już w  XV w. wydam» liczne dzieła 
pisarzy arabskich. Musiały one cieszyć się znacznym powodzeniem, sko
ro osiągały czasem liczbę kilkunastu wydań; np. Kanon medycyny Awi- 
cenny ukazał się do> 1500 r. w całości luib w  części piętnastokrotnie3. 
Pięciu autorów arabskich: Awicenna, Rhazes, Awerroes, Abul Kasem 
i Mesue znalazło się wśród najpoczytniejszych pisarzy naukowych okre
su inkunabułów4. W XVI w. natomiast zaczęto wydawać dzieła arabskie 
już nie tylko w przekładach na język łaciński, lecz także w  języku ory
ginału, po arahsku. Liczba osób Zajmujących się arabistyką nie była jed
nak początkowo duża. Działały nadal silnie zastrzeżenia kościoła kato
lickiego co do nauki języków orientalnych. Były też znaczne kłopoty 
z drukiem arabskim: prawie do końca XVI w. żadna drukarnia nie po
siadała arabskich czcionek, a teksty arabskie Odbijano z drzeworytów5.

Na tym tle szczególnie dodatnio zarysowuje się postać śląskiego le- 
karza-arabisty Piotra Kirstena (łac.: Petrus Kirstenius), który w  począt
kach XVII w. stworzył sprzyjające warunki dla rozwoju arabskiej ty- 
pografii we Wrocławiu! Dał on przez to świadectwo własnych zaintere
sowań arabMycznych, wydane zaś przez niego książki arabskie mówią
o ¡recepcji piśmiennictwa orientalnego' w  naukowym środowisku Wro

1 Por. np.: J. F ü c k, Die arabischen Studien in Europa. ¡Leipzig 1955, s. 4.
2 Por.: F. W ü s t e n f e l d ,  Die Übersetzungen arabischer Werke in das Lateini

sche seit dem XI. Jahrhundert. Göttingen 1877; M. S i e i n  s c h n e i d e  r, Die 
europäischen Übersetzungen aus dem Arabischen bis Mitte des 17. Jhs. [„¡Sitzungs
berichte der Philosophisch-Historischen Klasse der Kaiserlichen Akademie der 'Wis
senschaften“, Wien, t. 14)9, zesz. 4/1905, t. 151, zesz. -11/1119106]. Graz 1956 (wydanie foto- 
mechaniczne).

* Por.: A. Miel i ,  La science arabe et son rôle dans l’évolution scientifique 
mondiale. Leiden 19B8, es 102 i nast.

4 Por.: G. Sart on,  The Scientific Literature Transmitted through the Incu
nabula. „Osiris“, Ii938 t. 5, ss. 183—185.

* Por.: J. Flick,  op. cit., s. 53.
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cławia. Jako lekarz, Kirsten zajął się językiem i piśmiennictwem arab
skim głównie z uwagi na Awicennę6, według siedemnastowiecznego 
określenia unum oculum ad Arabicam suam linguam, alterum ad me- 
dicinam refleccit7 (jedno oko kierował ku językowi arabskiemu, drugie 
ku medycynie).

Piotr Kirsten .urodził się 25 grudnia 1577 r. we Wrocławiu, w ku
pieckiej, patryicjuszowskiej rodzinie iPiotra i 'Marty KirstenóW8. Rodzi
ców stracił bardzo wcześnie, a wychowujący go krewni przeznaczyli mu 
także ojcoiwski zawód kupca. Początkowe nauki Kirsten otrzymał 
w mieście rodzinnym. Później przez sześć lat, prawie do siedemnaste
go roku życia (1587— 1593), przebywał u krewnych w Poznaniu; miał 
tam przede wszystkim opanować dobrze język polski9, język ten bo
wiem miał najistotniejsze znaczenie dla przyszłego kupca wrocławskie
go. Kirsten pragnął zostać lekarzem. Toteż jednocześnie pillnie zgłę
biał fizykę, anatomię i botanikę razem, zgodnie z tendencjami epoki, 
z łaciną i greką oraz językami hebrajskim ii syryjskim. Następnie 
Kirsten odbył studia wyższe w  Lipsku, Wittenberdze i  Jenie, zalkoń- 
czcine uzyskaniem ¿topnia magisitra filozofii. Młody wrocławianin jed
nakże zdecydował się jeszcze na dalsze studia — na medycynę w  Ba
zylei. Przyszły lekarz dobrze wybrał uczelnię, wydział medyczny uni
wersytetu w Bazylei cieszył się bowiem dużym uznaniem w świede 
naukowym. Stawiane tam przy egzaminach wielkie wymagania powo
dowały, że dyplomy z Bazylei były wówczas szczególnie cenione10. 
29 sierpnia 1601 r. Kirsten obronił swoje Positiones de peste i otrzymał 
tytuł doktora medycyny.

Wzorem wielu współczesnych Kirsten dużo podróżował. Jego biogra
fowie podają, że odbył podróże naukowe do Fraricji, Italii, Hiszpanii, 
Anglii, Niderlandów oraz na Węgry. Podobno zwiedził też Grecję. Dla 
poznania motywów jego późniejszego działania na polu arabistyki ważne 
byłoby ustalenie, czy podróżował po krajach orientalnych. Przekazy

8 Por.: J. E ey c hm an, Awicenna w Polsce. W pracy zbiorowej: Auńcenna. Abu 
Ali Ibn Sina. Pod red. A. Zajączkowskiego. Warszawa 1850, s. ,202.

7 P. IF r e h e r, Theatrum virorum eruditione clarorum. Nürnberg 1688, s. 1871.
8 Materiały biograficzne o Kirstenie są zawarte m.in. w rękopisach Biblioteki 

Uniwersyteckiej we Wrocławiu: M. Ha nk e ,  Vitae Silesiorum eruditorum 1621—1660 
K. 197v—199ir. sygin. (1040 KIN 600, także materiały dotyczące Kirstena zebrane 
przez S. B. K  Łasego, sygn. 1194)9 KN 1177; ponadto w pracach: J. Lenaeus ,  C h r i 
s t l i c h e  L e i c h  p r e d i g t  [...]. Stockholm 1640; J. L o c c e n i u s ,  Oraitio funebris 
[...]. Stockholm 1640 ¡(obydwie mowy są przedrukowane w: H. W it  ten,  Memoriae 
medicorum nostri seculi Clarissimorum. Frankfurt aM. 1676, gb. 112—1:24); P. Fre-  
her,  ap. dt., ss. 1370—1371; J. S c h e f f e r ,  Suecia literata seu de scriptis et scrip- 
toribus gentis Suedae. Hamburg 1'09B, ss.2®3, 449—450; P. Bayle ,  Dicthonnaire his- 
torique et critique. Paris 1695.—170(5 (i w innych wydaniach, np. Paris 172(0, 1730); J. 
F ü l de n e r ,  Bio- et Bibliiographia Silesvaca das ist Schlesische Bibliothec und 
Bücher-Historie. Wyd. 2. Leszno ¡1731, s.. 640; J. K u n d  man n, Academiae et scholae 
Germaniae, praecipue Ducatus Süesiae. Wrocław 174il, ss. 96—97; J. Peuc'ker,  
Kurze biographische Nachrichten der vornehmsten scMesischen Gelehrten, die vor 
dem 18. Jahrhundert geboren wurden, nebst einer Anzeige ihrer Schriften. Grodków 
17®8, ss. 56^-68; Biographie universelle, ancienne et moderne. T. 212. Paris 1018, ss. 
453—454; Allgemeine Deutsche Biographie. T. 16. Leipzig 1882, ss.34—35; J. Fück,  
op. cit., ss. 57—59; Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten 
und Völker. T. 3. Wyd. 3. München 1902, ss. 532—533. Dane autobiograficzne podaje 
Kirsten w dedykacji swojej książki Grammatices arabicae liber I. Wrocław 1606.

9 Niektórzy autorzy twierdzą wręcz, że Kirsten był Polakiem; tak np.: G. Cro-  
waeus ,  Elenchus scriptorum in Sacram Scripturam. London 1672, s. 291.

“  Por.: Wł. S z u m o w s k i ,  Historia medycyny. Warszawa 19611, s. 275.
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o tym są jednak zbyt ogólnikowe i nie dość wiarogodne. J. Kundmann 11 
pisze, że Kirsten zwiedził liczne kraje orientalne; nie podaje jednak, ja
kie i kiedy. Oparł się on widocznie na zwrocie z mowy J. Locceniuisa 12, 
iż Kirsten Alcurani sedem permigraret, Asiam (ojczyznę Alkoranu prze
mierzył, Azję). Sformułowanie to należy chyba rozuSmieć inaczej; mo
że mówi ono o znajomości Wschodu u Kir stena poprzez piśmiennictwo 
orientalne? Co do tego zaś nie ma żadnych wątpliwości. Już w okre
sie studiów Kirslten uczył się języków orientalnych. Ich znajomość 
polepszył zapewne podczas podróży po ośrodkach nauki całej Euro
py. We Włoszech czy w  Hiszpanii miał nawet jakiegoś nauczyciela ję
zyka arabskiego (praeceptor Arabs). Z pisarzy arabskich interesował 
się Kirsten głównie lekarzami. Od lektury piśmiennictwa fachowego, me
dycznego przeszedł później Kirsten do filologii orientalnej i stał się nie 
tylko odbiorcą tej problematyki, lecz i autorem prac z tego zakresu.

Zainteresowania arabistyczne uzewnętrznił Kirsten po powrocie w 
1608 r. ze studiów i podróży do rodzinnego Wrocławia. Miał już wtedy 
w planie wiele prac arabistycznych. Plany te zaczął szybko realizować. 
W ciągu czterech kolejnych lat (1608— 1611) wydał we Wrocławiu dzie
więć książek z dziedziny arabistyki. Zasługą Kirstena jest stworzenie we 
Wrocławiu drukarni arabskiej. Nie była to prawdopodobnie samodziel
na oficyna; własnymi czcionkami arabskimi, sporządzonymi przez P. von 
Selau, drukował chyba Kirsten w drukami J. Baumanna13. Czcionki je
go były gorsze od rzymskich (z drukarni arabskiej założonej przez kar
dynała Ferdynanda Medici w latach osiemdziesiątych XVI w.), lecz czy
telne. Druki arabistyczne Kirstena są pierwszymi książkami wydruko
wanymi w środkowej Europie przy użyciu oryginalnych znaków alfa
betu arabskiego. Wysiłek Kirstena był więc czynem pionierskim.

W ogóle przed Kirstenem niewielu było w  tych stronach Europy 
arabistów z prawdziwego zdarzenia. W drugiej połowie XVI w. działał 
w Heidelbergu, pochodzący zresztą z Ferrary, I. Tremellius (1510— 1580), 
potem zaś F. Junius (1545—fl'602). Dzieła arabistyczne wydali Ch. Ham
mer i R. Spey. Dopiero w  pierwszej połowie XVII w., już po okresie 
działalności Kirstena, wybitnego przedstawiciela miała arabistyka nie
miecka, mianowicie J. Eliehmana (zm. 1639), pochodzącego też ze 
Śląska 14.

Pierwszym dziełem Kirstena była trzytomow'a gramatyka arabska 
Grammatices arabicae libri III sive I. Orthographia et prosodia arabica, 
II. Etymologia arabica, III. Syntaxis arabica ;(t. 1 —  Wrocław, 1608 r.; 
t. 2—3 — Wrocław, 1610 r.). We wstępie do tomu pierwszego Kirsten 
wyjaśnił, że do podjęcia trudu wydania gramatyki skłonił go brak li
teratury arab ist ycznej i błędy w podręcznikach już istniejących. Szeroko 
też opisał autor potrzebę znajomości języków, głównie arabskiego i he
brajskiego. W poglądach tych kierował nim utylitarny punkt widze
nia lekarza. Kirsten wiedział dobrze, że jego działalność toruje orien- 
talistyce nowe drogi; był dumny z powodu posiadania przez Wrocław 
bardzo rzadkich ówcześnie czcionek arabskich 15.

11 J. Ku n d m a n n ,  op. cit., loc. cit.
12 J. L o c c e n i u s ,  op. cit.
13 J. Fück,  op. cit., loc. cit.
14 G. F l ü g e  1, Orientalische Studien. W wydawnictwie: Erschs und Grubers 

-Enzyklopädie. T. 5. Cz. 3., Leipzig 1834, ss. 198, 199, 203; J. Fück,  op. cit., s. 01.
15 For.: S. B a u mg a r t e n ,  Nachrichten von merkwürdigen Büchern. Halle 

1752—1758, t. 6, ss. 13—14.



232 Krzysztof Migoń

W tym samym 1608 r., gdy wyszła pierwsza część gramatyki arab
skiej, ukazały się dwie inne książki Kirstena: Tria specimina characte- 
rum Arabicorum i  Vitae evangelistarum quatuor. Pierwsza książka za
wierała przykłady pisma i języka arabskiego: siedemnasty rozdział 
z Ewangelii św. Jana, psalm pięćdziesiąty i pierwszą surę Koranu. Frag
ment Ewangelii wydał Kirsten ex vetusto codice manu-scripto Arábico 16 
(ze starodawnego rękopiśmiennego kodeksu arabskiego), co świadczy 
wyraźnie o korzystaniu ze zbiorów rękopiśmiennych, może nawet wro
cławskich 17. Arabski tekst pierwszej sury Koranu Kirsten opatrzył włas
nym tłumaczeniem łacińskim, a dla porównania dodał przekłady Bdblian- 
dra i G. Póstela. Również Vitae evangelistarum quatuor wydał Kirsten 
z rękopisu, o czym mówi podtytuł książki Nunc primum, ex antiquissimo 
códice MSSo Arábico Caesario, erutae 18. Rękopisu tego oraz manuskryp
tu fragmentu wydanego później Kanonu Awicenny dostarczył Kirsteno- 
wi S. Tengnagel, bibliotekarz biblioteki nadwornej w  Wiedniu. Na jego 
zlecenie pewien Turek miał dokonywać odpisów dla Kirstena 19.

W 1!6'09 r. Kirsten zestawił Decas sacra canticorum et carminorum 
Arabicorum ex aliquot MSSis cum latiría, ad verbum interpretatione. 
Książka ta miała służyć do nauki języka arabskiego. Zawierała teksty 
arabskie fragmentów Nowego Testamentu, głównie Ewangelii św. Łu
kasza, oraz pięć pieśni religijnych muzułmańskich. Książka ta jest bar
dzo rzadka i trudno znaleźć świadectwa korzystania z niej zgodnie z prze
znaczeniem. W 1610 r. Kirsten wydał studium filologiczno-biblijne Notae 
in Evangelium S. Matthaei ex collatione textuum Arabicorum, Aegyptia- 
corum, Hebraeorum Syriacorum, Graecorum, Latinorum. Teolog ewan
gelicki i bibliograf S. Baumgarten tak ocenił pracę Kirstena *: Sonderlich 
ist die damals nicht sehr gewönliche Vergleichung vieler Handschriften 
zu bewundern, wodurch die Arbeit zur volständigen Samlung der ver
schiedenen Lesearten des Textes Matthäi sehr brauchbar ist [...] 20 (¡szcze
gólnie godne podziwu jest nieczęsto spotykane do tej pory porównanie 
wielu rękopisów, dzięki czemu praca jest nader użyteczna dla kompleto
wania zbioru różnych interpretacji tekstów Mateusza [...]). W flotach 
Kirsten wykazał się znajomością wielu języków oraz metodą pracy fi
lologicznej. W ostatnim wreszcie roku swojej arabistycznej działalności 
we Wrocławiu, w  1611 r., wydrukował Kirsten Epistoła S. Judae Apo
stoli ex MSSo Heidelbergensi arábico ad verbum translata.

Wydawanie religijnych tekstów chrześcijańskich w języku arabskim 
przez Kirstena jest zrozumiałe na tle ogólnych tendencji w  ówczesnej 
arabistyce. Miała ona według początkowych zamierzeń pełnić rolę pomoc
niczego narzędzia w  krytyce biblijnej oraz szerzyć Chrześcijaństwo w świe- 
cie Islamu. Ta potencjalna funkcja języka arabskiego' była motorem 
postanowień kościoła katolickiego już w XIV w (sobór w Vienne, 1311 r.). 
Potem książkami drukowanymi wspierano odpowiednie działania misyj

18 Nie udało się niestety ustalić bliższych danych o tym rękopisie.
17 Por.: K. Mi goń,  Rękopisy orientalne na Śląsku do końca XVIII wieku i ich 

właściciele. „Acta Unrver,sitatis Wratislaviemsis", seria: „Bibliotekoznawstwo“, zesz. 
4, Wrocław 1066, ss. 27—60.

18 Ch. Jocher pisze błędnie w swoim Allgemeines Gelehrten-Lexikon, Leipzig 
1750, t. 2, szp. 2106¡—21Ö7, że Kirsten wydał Quatuor Evangelistas arab ice.

“  Por.: S. B a u m g a r t e n ,  op. cit., loe. cit.
* iW oryginalnych cytatach podobnie jak w tytułach autor ściśle przekazuje 

autentyczną pisownię bez zmian i bez poprawek oczywistych nawet błędów Lite—
* rowych. (Przypis redaklcji).

20 Ibidem, sß. U —12.
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ne. Nie jest więc przypadkiem, że pierwsza w dziejach drukowana alfa
betem arabskim książka (Septem horae canonicae, Fano 1314) przezna
czona była dla egipskich jakobitów21. Później wydano dziesiątki innych 
tekstów chrześcijańskich w  języku arabskim ‘n .

Najważniejszym dziełem Kirstena, łekarza-arabisty, wydaje się edy
cja fragmentu Kanonu medycyny Awicenny. Tym wydaniem spłacał 
wrocławski medyk dług wdzięczności uczonemu, którego uważał za swe
go mistrza i którego naukę propagował dalej. Kirsten był zdania, że 
qui medicus bonus vult fieri practicus, bonus necesse sit Avicennista (kto 
chce być dobrym lekarzem-praktykiem, ten musi być dobrym awicenni- 
stą). Na gruncie takiego stanowiska wyrosła edycja Kanonu. Jednocześ
nie jednak Kirsten był filologiem i jako taki zachwycał się pięknem ję
zyka u Awicenny, którego uważał za araibskiegO' Cycerona lub Bocca
ccia 23. Fragment Kanonu ukazał się w 1009 r. pod tytułem Liber secun- 
dus de Canone Canonis a filio Sina [...] ex Asiático et Africano exemplari 
MSS [...]. Wydanie części księgi drugiej Kanonu było przypadkowe i wy
nikło z niedostępności rękopisów arabskich zawierających inne partie 
dzieła. Przygotowując wydanie Kanonu, Kirsten pracowicie zapoznał się 
z kilkoma jego tekstami, rękopiśmiennymi i drukowanymi 24. Miał więc 
w rękach m.in. MSSm Genense, .przywieziony do Saksonii z Cezarei, wy
dania drukowane: Gerarda z Kremony pochodzące z oficyny Mentelina 
w Strasbourgu, wydanie lyońskie z 1522 r., bazylejskfie z 1556 r. i we
neckie z 1595 r.

Nie wiemy, niestety, czy publikacja Kirstena była początkiem pracy 
edytorskiej nad całym dziełem Awicenny, czy też dla celów dydaktycz
nych — ale dla kogo? — zamierzał wydać, tylko fragment drugiej księgi 
i na tym poprzestać. Możliwe, że do dalszej pracy nad Awicenną zniechę
ciło go nienadzwyczajne przyjęcie tej książki przez czytelników. We 
Wrocławiu i w  ogóle na Śląsku nie było zapewne jeszcze wtedy wielu 
odbiorców piśmiennictwa orientalnego, zwłaszcza takich, którzy by mo
gli ocenić przedsięwzięcie Kirstena. Profesjonalni orientaliści natomiast 
uważali Kirstena, nie 'bez racji, za dyletanta i krytykowali go. Orienta
lista niderlandzki T. Erpenius (1584— 1624) tak pisał w  lipcu 1610 r. do in
nego orientalisty, I. Casaubona (15591—1614), o  dziele Kirstena: Vidi nu- 
per initium secundi libri Avicennae cum versione latina et notis Kirste- 
nii. Quam iste homo est nugator! Quam parum peritus Arabismi, et ctoep- 
tis suis imparZ25 (widziałem świeżo początek drugiej księgi Awicenny 
z tłumaczeniem łacińskim i objaśnieniami Kirstena. Jakiż z tego- czło
wieka fanfaron! Jak on nie zna arabskiego, jak nie dorósł do swoich 
przedsięwzięć!). Podobną opinię o Kirstenowym wydaniu Kanonu wyra
ził w XIX w. L. Choulant: Das Ganze ist eine nicht geschatzte Arbeit, da 
Kirsten dieser Aufgabe nicht gewachsen vxir26 (całość nie jest pracą 
cenioną, bo Kirsten nie dorastał do swego zadania).

S1 J. Fiick, op. cit., s. 35.
22 Ch. de S c h n u r r e  r, Bibliatheca Arabica. Halle 1011; J. Ze nk er ,  Biblio- 

theca Orientalis. T. 1—2. Leipzig 1®46—1801.
29 Rkps. Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, sygn. 1949 KIN 1,177, k. 9v.
24 P. K i r s t e n ,  Liber secundus de Canone Canonis d filio Sina. Wrocław 1509, 

ss. 131—132.
25 I. C a e a u b o n u s ,  Epistołae. (Rotterdam 1709, s. 356. Cytuję za: Ch. de 

S c h n u r r e r, op. cit., s. 462.
2" L. Ch oul ant ,  Handbuch der Bücherkunde für die ältere Medizin. [Leip

zig 184)1] Graz 1956, s. 366 (wydanie fotomechaniczne).
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Bardzo negatywnie wypowiedział się też Erpenius o wydanej wcześ
niej gramatyce arabskiej Kirstena; w 1611 r. pisał do Casaubona: Petrus 
Kirstenius nuper reliquos duos Grammaticae suae libros evulgavit; qui 
quales sint, vis uno verbo dicam? Non merentur legi27 (Piotr Kirsten 
świeżo ogłosił pozostałe dwa tomy swojej Gramatyki; ile są warte, jakby 
rzec jednym słowem? Nie zasługują na czytanie). Także współczesny hi
storyk europejskiej araibistyki J. Fück pisze o licznych Wędach w pracach 
Kirstena 28.

Kirsten zdawał sobie niewątpliwie sprawą ze swoich braków w za
kresie arabistyki. Chciał jednak spopularyzować swoje książki i przeko
nać potencjalnych czytelników o ich znacznej wartości. W tym celu 
wydał w  1611 r. w Lipsku, oczywiście anonimowo, ludida è multis quae- 
dam virorum reverendorum, nobñissimorum ac clarissimorum de labori- 
bus Dn. Petri Kirstenii Vratislaviensis 29, zawierające oceną jego prac ara- 
bistyeznych. W druku tym znalazło się trzydzieści anonimowych a bardzo 
pochlebnych opinii o książkach Kirstena. W tym czasie jednak Kirsten 
zakończył już swoją działalność edytorską w arąbistyce. Stracił widocznie 
nadzieję zostania wybitnym orientalistą. Uznał, że jako samouk, w  dodat
ku oddalony od zachodnioeuropejskich ośrodków naukowych, nie ma szans 
na większe osiągnięcia w  rozwijającej się szybko nauce o Wschodzie.

Nie możemy zatem uważać wrocławskiego uczonego za wybitnego 
orientalistę. Jego zasługi natomiast należy oceniać w  innym aspekcie. 
Był bowiem na pewno zdolnym organizatorem nauki. Jego pomysł spo
rządzenia czcionek arabskich był pierwszy w środkowej Europie. W ciągu 
paru lat rozwinął rzadko spotykaną aktywność wydawniczą. Wydane 
we Wrocławiu przez Kirstena' książki arabskie były czytane i wykorzy
stywane przez późniejszych adeptów śląskiej orientalistyki. Przede wszy
stkim znał je wielki następca Kirstena A. Akolut <1654— 1704) 3°, który 
był zdania, że Dnum P. Kirstenium posteritas numerabit inter Silesiae 
miracula31 (P. P. Kirstena potomność zaliczy do cudów Śląska). Opinia 
ta była może przesadzona, lecz rzeczywiście nie można oceniać Kirstena 
tylko z punktu widzenia poprawności jego wydań książek arabskich. Był 
przecież pionierem wrocławskiej, śląskiej orientalistyki. Stąd mimo 'błę
dów jego ranga w  dziejach tej nauki.

Kirsten był także, i przede Wszystkim, lekarzem. Obok swoich tez 
doktorskich i fragmentu Kanonu Awicenny opublikował kilka innych ksią
żek medycznych. W 1610 r. wydał dziełko Liber de vero usu et abusu me- 
dicinae, które jednocześnie ukazało się w przekładzie niemieckim pi. 
Trewe Warnung von rechtem Gebrauch und Missbrauch der Artzriey. By
ła to praca o charakterze ogólnym, dotycząca etyki lekarskiej, higieny 
i podstawowych zasad medycyny. Już na pierwszy rzut oka wykazuje 
---------------  ¡ i ■ - ' i '

27 I. C a s a u b o n u s ,  op. cit., s. 662. Nie była jednak gramatyka Kirstena 
pozbawiona zupełnie wartości, skoro w dwieście łat później używano jej jeszcze 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Por.: K. M i c h a l è w s k a ,  Z dziejów nauczania 
języków orientalnych na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1818—36. W pra
cy .zibionofwej : Szkice z dziejów polskiej orientalistyki. T. 2. Pod red. J. Heycbmana. 
Warszawa >1966, s. 111.

28 J. Fück,  op. dt., iss. 58—59.
29 Pof. opinię IS. Raumgartena, op. cit., e. 15.
30 Por.: K. Mi goń,  Wrocławski orientalista Andrzej Akolut (Jego życie, prace, 

księgozbiór). .Przegląd Orientalistyczny“, nr 4/1965, &s. 325—335.
81 A. A c o 1 u t h, itTQanXa Alcoránica. Berlin WOCL, s. 38.
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ona znaczne podobieństwo do niektórych partii Kanonu Awicenny 32 Nie 
szczędzi zresztą Kirsten cytatów z Kanonu, Układ książki opiera się na 
zdaniu z Awicenny '(Kanon, teen. 1, twierdz. 1, rozdz. 2): „Stan ludzkiego 
ciała jest trojaki. Mianowicie: zdrowie, choroba i stan pośredni“ . Cieka"- 
we i brzmiące bardzo (nowocześnie są te części książki Kirstena, które 
mówią o higienie żywienia, znaczeniu powietrza, ruchu, spokoju i snu 
dla zdrowia. Kirsten docenia rolę lekarza, lecz jednocześnie zna granice 
jego 'możliwości: „Sztuka leczenia nie jest sztuką, która nas uwalnia od 
śmierci“  (Kcurwn, ks. 1, tem. 3, rozdz. 1).

Całość pracy jest, jak i Kanon Awicenny, przedstawieniem założeń 
tradycyjnej medycyny grecko-arabskiej. Widać już z tego, że Kirsten, nie 
był zwolennikiem modnej wówczas nauki Paracelsa. Paracelsus był prze
cież zaciekłym ahtyawicennistą, który posunął się aż do demonstracyjne
go spalenia KanonuM. Kirsten nie określał właściwie wyraźnie swego 
stanowiska, lecz Liber de vero usu et abusu medicinae zawiera wypo
wiedź przeciwko tym, którzy w  swojej praktyce medycznej nie postępują 
według scholastycznej, akademickiej tradycji34. W Bibliotece Królew
skiej w Sztokholmie znajduje się rękopiśmienna księga recept Kirstena 
z lat 1612— 1616 (rkps. X  101), zawierająca około 1000 recept35. Są to re
cepty typu Galenowego.

Kiedy w  listopadzie 1639 r. odbywała się wizytacja uniwersytetu w 
Uppsali, Kirsten, wówczas ¡profesor medycyny, zdeklarował się jako 
zwolennik szkoły Hipokratesa. Protokół wizytacji podaje: Cui sectae me- 
dicorum ejus discipuli sese adjunxerunt Gallenicae ari Hermeticae Para- 
celsicae? Cui Chirstenius [!]: Ego cum meis vexilla mea admovi scholae 
Hippocraticae 36 (czy wychowankowie tutejszych lekarzy przyłączą się do 
szkoły Galena, czy dk> szkoły hermetycznej Paracelsa? Na to Ohiristlean [!]: 
Ja z moimi zaciągnąłem się pod znaki szkoły Hipokratesowej).

Jako lekarz cieszył się Kirsten dużym uznaniem. Podkreślano jego 
życzliwy stosunek do chorych, odpowiedzialność i rozwagę w stosowa
niu medykamentów, solidną wiedzę 37.

W drugim dziesięcioleciu XVII w. opuścił Kirsten piastowane przez 
pewien czas stanowisko rektora wrocławskiego gimnazjum św. Elżbiety 
(¡Sprawował swój urząd od 5 ¡sierpnia 1610 r.) 38 oraz zrezygnował z funkcji 
inspektora wszystkich szkół wrocławskich, pełnionej od 9 grudnia tegoż 
roku 39.

Niewiele wiadomo o  kolejach życia Kirstena w latach-1611—1635. 
Przebywał podobno w Prusach, ale nie wiemy dokładniej gdzie 40. Był 
Chyba w początkach lat trzydziestych XVII w. w Gdańsku, gdyż tam 
w 1631 r., w  oficynie G. Rhetego, ukazała się mowa J. Mochingera, pro
fesora retoryki tamtejszego gimnazjum akademickiego, pt. Histori von

32 Por.: B. S k a r ż y ń s k i ,  Awicenna jako lekarz i przyrodnik. W zbiorze 
cytowanym w przypisie 6, ss. 140—'1¡42.

33 Wł. S z u m o w s k i ,  op. cit., es. 226 i nast.
34 Pot.: S. Liindroth,  Paracelsismen i Sverige till 1600-talets mit. Uppsala 

1943, ss. 379’—38/1.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
37 Pot. >m.in.: J. L o e c e n i u s ,  op. cit,
38 Zob. m.in.: rkps. Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, eygn. 1940¡ KN 

1177, k. 2v.
39 Bekanntmachungen der „Präsides Scholarum“  (Kirsten, 9 XII 16110). Biblioteka 

Uniwersytecka we Wrocławiu, sy.gn. Yu 770.
40 S. L i n d r o t h, op. cit., loc. cit.
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dem Todt und Begräbnus Same, Beschrieben im 1 Buch Mosis im 23 Ca
pitel, bey gleichem fall des seligen Todtes und Christlicher Begräbnuss 
der weyland Edlen und viel Ehrentugendreichen Frawn Barbarae gebor- 
ner Schröterin, gewesener ehelicher Haussfrawen H. Doctoris Petri Kir- 
stein berümbten Medici. Erklehret iri einer Predigt gehalten in der Pfarr
kirchen in Dantzigk den 7 Martii, Anno 1631 4i. Żona Kirstena Barbara, 
Jrtóra, jak widać, zmarła w 1631 r., była córką profesora z Jeny Jana Fry
deryka Schrótera42. Z ośmiorga dzieci Kirstenów tylko troje przeżyło 
swego o jca 43.

Przed wyjazdem do Szwecji Kirsten raz jeszcze przebywał w  Jenie. Tu 
pozostawał w kontaktach ze szwedzkim kanclerzem A. Oxeinstiemą. Za 
iego namową i przy jego pomocy Kirsten przeniósł się do Uppsali44 gdzie 
pełnił od 1636 r. obowiązki lekarza Oxenstierny. W tym samym roku objął 
katedrę medycyny wakującą po śmierci Chesnecophorusa. Prawdopodo>b- 
nie uczył też fizyki, skoro — według protokołu konsystorium z 11 lutego 
1637 r. — przedmiotem jego wykładów miała być physica et institutiones 
medicinae t&. Za podstawę swoich wykładów medycznych wziął Kirsten 
pracę urodzonego też we Wrocławiu D. Sennerta (1572— 1637) Institutio
nes medicmae. Swoich uczniów bowiem egzaminował podczas wspomnia
nej poprzednio wizytacji de morbis eorumque differentiis ex D. Sennerto 
(o chorobach i różnicach między nimi według D. Sennerta). Jednocześnie 
były wrocławianin został nadzwyczajnym lekarzem przybocznym królo
wej Krystyny.

Przeniesienie się Kirstena do Szwecji i niezwykle szybkie uzyskanie 
tam poważnych stanowisk wytłumaczyć się da tylko' protekcją Oxenstier
ny, który właśnie w 1636 r. zaczął uczestniczyć w radzie regencyjnej 
małoletniej królowej Krystyny. Poparcie zaś Oxenstierny dla Kirstena, 
nieznanego przecież w  Szwecji cudzoziemca, dowodzi niewątpliwie itih 
wcześniejszej znajomości. Jest prawie pewne, że Kirsten i Oxenstierna 
poznali się podczas studiów w Jenie, gdzie w tym samym czasie, w ciągu 
dwóch — trzech lat na przełomie XVI i XVII w. zdobywali wiedzę.

Wzorem lekarzy XVI w. Kirsten był więc lekarzem międzynarodo
wym-; sam dyplom nadawiał mu zresztą prawo ubique practicandi i ubi
que docendi46 (praktykować gdziekolwiek i luczyć gdziekolwiek).

W Szwecji Kirsten kontynuował swą działalność wydawniczą, za
początkowaną przed ćwierćwieczem we Wrocławiu. Wydaje się, że po 
burzliwych kolejach życia ii krótkich okresach względnej stabilizacji, 
np. w latach 1608— 1611 we Wrocławiu, dopiero na ziemi szwedzkiej 
znalazł on u schyłku życia spokojną przystań i stałe zajęcie, co umożli
wiło mu podjęcie pracy naukowej. Zajął się tu już wyłącznie medycyną, 
chociaż nie rozstał się zupełnie zę swoimi zainteresowaniami orientali-

41 E s t r e i c h e r ,  XXII,  b. 474.
42 Por.: Gamelia /...7 Dn. Petro Kirstenio [...] Sponso et Virgini [...] Barbarae 

Schróterae [...] Dn. Jóhannis Friderici Schroteri [...] filiae, Sponsae [...]. Jena, 31 
X  l!603.

48 J. Siacklén,  Sveriges Lakarehistoria. T. 1. Nykoping 118122, s. 456.
44 Wrocławianina Piotra Kirstena nie należy mylić z lekarzem o tym samym 

nazwisku Jerzym Kirstenem (Georgius Kirstenius, 1613—1660) ze Szczecina, autorem 
dzieła Adversaria in Agricolae Chirurgiam (Szczecin, 1658 r.), który również pod 
konfec życia przeniósł się do Szwecji. Por.: P. F r e łi e r, op. cit., es. 1387—138®.

45 S. L i n d  rot h, op. cit., loc. cit. Niektóre wiadomości dotyczące Kirstena 
z czasów jego pobytu w Szwecji przekazał mi łaskawie dr Telemak FredbSrj ze 
Sztokholmu, któremu składam serdeczne podziękowania.

4® Wił. S z u m o w s k i ,  op. cit., e. !274.
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stycznymi. J. SaCklén47 podaje, że Kirsten wprowadził do Szwecji druk 
arabski. Drukarnia arabska miała być jego własnością prywatną, a po 
1640 r. po śmierci Kirstena, została na rozkaz 'królowej Krystyny wy
kupiona przez Akademię Uppsalską. Chodzi tu pewnie tyllko o  czcion
ki arabskie, które Kirsten zabrał ze sobą do Szwecji w  nadziei, że jemu 
lub komuś innemu mogą być potrzebne. Czcionki te jednak zostały uży
te dopiero w  1706 r. do wydrukowania katalogu orientaliów Biblioteki 
Uniwersyteckiej w  Uppsali, sporządzonego przez J. G. Sparvenfelda 48.

Wkrótce po przybyciu do Szwecji w 1636 r. wydał ponownie Kirsten 
opublikowaną już we Wrocławiu w 1610 r. Liber de vero usu et abusu me- 
dicinae 49. W tym samym roku Kirsten wydał Cl. Galeni paraphrastae Me- 
nodoti filij Svasoria ad artes oratio. Cum Alexandrini medid caesarei 
annotationibus, którą to książkę poświęcił Oxenstiemie. Praca ta, jak po
daje S. Lindrothl50, miała wyjść z drukarni Kirstena. Oznaczać to chyba 
jednak 'będzie, że ukazała się, podobnie jak większość jego książek, w na
kładzie własnym. 3 marca 1637 r. Kirsten wydał ' InnoxQárovQ vó/ioę. 
Hippocratis lex. Versio Anutij Foesij Mediomatrid 51. I wreszcie w roku 
następnym wyszła jego Ostatnia książka Ynoxvnomg sive Informatio 
medicae artis studioso perutilis, aliquandiu in Pharmacopolio versaturo 
Dn. Casperi Peuceri[...] e msso Petri Kirstenii [...] ad Dn. Danielem Sen- 
nertum52. C. Peucer (1525—1602) był proifesorem medycyny w Witten- 
berdze i może Kirsten tam właśnie zdobył rękopis jego dzieła, które wydał 
dopiero po czterdziestu laitach.

Kirsten zmlarł w Uppsali 8 kwietnia 1640 r.53 po czteroletnim pobycie 
w Szwecji. Przyczyną śmierci był catarrhus in pulmones. Pochowiany zo
stał w katedrze uppsalskiej; na płycie - nagrobkowej znalazł się napis: 
Hic situs est Petrus Kirstenius, Wratisl. Philos, et Med. Doctor, ejusdem 
Professor et Practicus Regius. Obiit in Domino die V. Aprilis Anno 1640 
(Tu spoczywa Piotr Kirsten, wrocławianin, doktor filozofii i  medycyny, 
oniże profesor i królewski lekarz nadworny. Zmarł w  Pamlu 5 kwietnia 
1640 r.) Nagrobek ten uległ zniszczeniu podczas pożaru katedry w  1702 r.54

Syn Piotra Kirstena Jan Piotr55 wydał w 1663 r. w Sztokholmie 
Epitaphium Petri Kirstenii56 oraz spis prac swego ojca pt. Petri Kirstenij 
[...]vomehmlich selbst geschriebene und auf eigenes bekosten gedruckte 
Bücher[...] 57. Chciał niewątpliwie ocalić od zapomnienia naukowy doro
bek ojca. Były zresztą pisma Piotra Kirstena rzeczywiście znane i cenio
ne w XVII w. Świadczy o tym pokaźna liczba publikacji, w  których zna

47 Op. cist., loc. cit.
48 Por.: Biographie universelle [...], s. 454.
4S J. S c h e f f e r ,  op. cit., s. 263.
M Op. cii., loc. cit.
S1 Jedyny znany egzemplarz znajduje się w Linköping. Odnalazł go dr T. Fred- 

tofirj. Obydwu ostatnich pozycji nie notuje L. Choulant, op. cit.
“  Podobno książkę tę wydał Kirsten po raz pierwszy we Wrocławiu w 16118 r. 

Nie jest to jednak pewne.
55 Niektóre źródła podają też 4 lub 5 kwietnia.
54 S. L i n d r o t h., op. cit., loc. cit.
55 Jan Piotr Kirsten związany był już wyłącznie ze Szwecją. Studiował w Uppsa

li; 2:1 XV 1640 zapisał się tu na uniwersytet. Por.: A. A n d e r s s o n ,  Uppsala Urii- 
versitets Matrikel. 2. 1632—1650. Uppsala '1002.

59 Egzemplarz tego druku notuje Catalogus librorum impressorum. Bibliothecae 
Regiae Academiae Upsaliensis. T. 1. Upsałiae 18il4, s. 463.

57 Jedyny znany egzemplarz tego jednokartkowego spisu znajduje się w Biblio
tece Uniwersyteckiej w Uppsali.
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lazły się wiadomości o nich i o ich autorze 58. Dzieła Kirstena. trafiły do 
wielu księgozbiorów prywatnych, zwłaszcza wrocławskich, znajdując 
zapewne życzliwych czytelników. Taką popularnością cieszyła się przede 
wszystkim Liber de vero usu et abusu medciinae, notowana w  licznych 
katalogach, np. u Schaffa 59 czy tí G, Maguscha 60. Wszystkie wrocław
skie druki Kirstena zachowały się w  Bibliotece Uniwersyteckiej we Wro
cławiu '(dawniej miejskiej) i są ważnym przyczynkiem do dziejów myśli 
medycznej na Śląsku61.

Nie zatraciły się też z upływem lat wartości orientalistyczne książek 
Kirstena. Stanowiły,one ważny czynnik rozwoju i rangi śląskiej orienta- 
listyki w XVII i XVIII w. 62. Można bez przesady chyba stwierdzić, że 
na drukach Kirstena wychowało się nowe pokolenie śląskich orientali- 
stów. Wysiłek Kirstena, trudny,, bo pionierski, dał jednak w  ostatecznym 
efekcie wyniki. Z tej racji widzimy w Kirstenie wybitną postać siedem
nastowiecznej nauki wrocławskiej.

Rozległość horyzontów Kirstena, jego liczne zainteresowania, erudy
cja, podróże pozwalają go nazwać humanistą. Odpowiadał on w pełni 
wyobrażeniom o ludziach minionego już renesansu. Był pracownity i ak
tywny w  wielu dziedzinach jednocześnie. Jako lekarz, orientalista, peda
gog, homo nie tylko triliriguis, lecz multilinguis —; znał podobno 26 języ
ków — zasłużył się nauce.

H3 HOTOPHH PEUEIIIiHH APAECKOM JIMTEPATYPŁI 
BPAS-OPHEHTAJIHCT IIETP KHPCTEH

ApaScKaa jnrrepaTypa CTajia pacnpocTpaHaTbca b EBpone b X I b. CHaiajia npoHBjwjica 
HHTepec rjiaBHHM 06pa3OM k Kapany h Meflm̂ HCKoił jmiepaiype. B nocnê yroiĘHe CTOJienra 
3HaK0MCTBy c npoH3Be/ieHHflMH apa6cKnx aBTopoB cnoco6cTBOBajio H3o6peTemłe KHKroneMaTaiow, 
a Taicace KynhTypa PeHeccaHca. OflHaxo eme b XVI b. nenaTarae apa6cKnx 6yKB HaTajucmajiocb 
Ha ęepbe3HHe Tpŷ Hocni, npHTOM omymajica HeflocTaroK yieHbix — cneipiajmcTOB no Hccjie- 
HOBaHHK» apaócKoñ KyitbTypw.

OflHHM H3 imOHepOB B 3TO0 06jlaCTH OpHeHTajlHCTHKH HBHJICSt IleTp KapCTCH H3 BpoijjiaBa 
(no-jtaTbiHH: IleTpyc KapcTemiyc, 1577—1640). Oh okohhhji JlemmurcKHił yHHBepcirreT, noce- 
majl Tarace BHpTeH6epCKHK, HeHCKuń h Ea3iutLCKnñ yinmepcirreTH, a b flajibHeńmęM 6bih ppąioM 
h ne^aroroM. Hbynaji apaScKHH fl3HK npeacfle Bcero n0T0My, >rro HHTepecoBajicu tboptoctbom 
ABHręeHHW. H3flaji Ha ochobc pyKonHCH otphbok H3 Kanona Medutfunbi. KpoMe Toro, oh 6bui 
aBxopoM apa6cKoił rpaMMaunoi h pHfla HayiHhix TpyflOB, nocB«meHHbix apaScieofi <ł>HJiojiorHH 
h TeonorHH. rjiaBHofi 3acnyroił KnpcTeHa stbhjioci, ocHOBaHHe b 1608—1611 it. apaócicoft th- 
norpa4>HH — nepBoro Taicoro po.ua mnorpâ cKoro npê ApzHTHfl b IJeHTpajibHofi EBpone, b ko- 
TopoM oh nenaTan cboh npoH3BefleHHH. KpoMe pa6oT no opaeHTaitHcmKe, KHpcreH raflaji pa# 
MeRHUHHCKHx KHHT, rjiaBHast H3 hhx Liber de vero usu et abusu medicinae.

58 Zob. przypis 8. : ,
59 Catalogus librorum selectorum. Wrocław br., k. 38 poz. 4(1, k. 46 poż. 213', 30

(Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn. 8 R 339*>). • • -
60 Catalogus bibliothecae G. W. Magusch. Wrocław 1775, poz. 41305 i 66911.
“  Por.: K. G ł o m b  i o w s k i, Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 
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B  1636— 1640 i t .  K ap cTeH  6h ji  rrpo<j>eccopoM m cahi^hhh b Y ncajle  h  npnUB opiiHM  Bpa^OM  

KopojieBH K pncTH Hbi H Kam piepa OKceHTHepHa. X o t a  b  t o  BpeMa o h  yace He HSflaBaji cbohx Tpy- 
flOB n o  apaScKoń KyjibType, h o  eM y npm m cbraaioT BHeflpemie apaócKoft n e ia ™  b UlBeunH.

K up cTeH , KaK Hccjie^oBaTeju. apaócKoił jnrrepaTypM , He H36eacan psfla o h ih6ok, HejcoTopbie 

H3 e r o  H3flaHHH BCTpeTHJIHCb C pe3KO0 KpHTHKOń CO CTpOHH OpHeHTajlHCTOB. T eM  He MeHee OH 

6 h j i  nnoHepoM b o6nacTH cm iescK o ił, uiBeflCKoił h  HeMeipcoń opneHTajm cTHKH, nocBjrmeHHoK 

royieHmo apaScKOH KyjlbTypbi. K a p cr e H  6biJi H3BecTHMVi BpanoM, H3#aTejleM h  neflaroroM* 

BbWaromHMca 3HaTOKOM nenaTHOii h  pyKOimCHOfi apa6cicofi k h h th . Ha ero Tpyflax no apaocKoił 

K yjibType B ocm n ra jiocb  nocneflyiomee noicojieirae cnne3CKHX op H em a ra cT O B  h  B p a ie g . K a p c t e a  
BHec 6ojibinoa BKJiafl b pa3BHTHe HayKH n 3a M Ji b ee m ctophh n p o r a y w  n o3Hięmo.

A PAGE FROM THE HISTORY OiF THE RECEPTION OF ARABIC LITERATURE 
PIOTR KIRSTEN — PHYSICIAN AND ARABIST

The reception of Aralbiic literature in Europe began in the eleventh century. 
At the time, the people "were -chiefly interested in the Koran and in the Arabic 
medical literature. The development of Arabic philology and the knowledge of 
Arabic literature in Europe were favored, later on, toy the invention of printing 
and by the Renaissance currents. As late as the sixteenth century, however, the 
printing with Arabic types involved considerable difficulties; there were lacking, 
besides, any Arabists of consequence.

One of the first Arabists was Piotr Kirsten of Wrocław '(in ¡Latin: Petrus- Kirste- 
nius, 157’?—il'64Q), alumnus of the universities of Leipzig, Wittenberge, Jena and 
Basel, and then pedagogue and physician in Wrocław. He became interested in 
the Arabic language chiefly for the sake of Avicenna, and he published, from the 
manuscript, a fragment of 'The Canon of Medicine. He was, besides, the author 
of an Arabic grammar and of several Arabist works on the line of philology and 
theology. The -basic contribution of Kirsten was the foundation of an Arabic print
ing house in Wrocław (1608—161 T>, the first one in central Europe, where he printed 
his Works. Apart from orientalist writings, Kirsten -published some medical works, 
to mention especially the Liber de vero usu et abusu medicinae.

Jh -the yeans 1630—164-0, he was a professor of medicine at Uppsala and a physi
cian in ordinary of Quieten 'Christine and of Chancellor Oxenstierna. Although, at 
that time, he no longer published Arabic works, he is accredited with the introduc
tion of the Arabic prinit -into Sweden.

AS Arabist, Kirsten was not devoid of errors; some of his publishing enterprises 
were sharply criticized by orientalists. He was, nevertheless, a pioneer of Arabic 
philology on Silesian, German, and Swedish territories; he rendered great services 
as physician, publisher, and pedagogue. Kirsten was an outstanding judge of 
printed and manuscript oriental -books; it was on hiis Arabic works that the following 
generations of Silesian orientalists were -brought up. Great i-s Kirsten’s contribution 
to science, and he holds a durable -place in its history.


