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MAJMON l DES 
i jego modlitwa poranna lekarza 

Od zarania dziejów rozwojowi nauk 
medycznych towarzyszyły rozważania 
nad zasadami postępowania lekarza. 
W tradycji europejskiej utrwaliły się 
normy deontologiczne, zawarte w przy
siędze Hipokratesa (460 377 p.n.e.) , 
nazywanego ojcem medycyny. Przysięga 
ta, od czasów renesansu była składana 
przez absolwentów wydziałów lekar
skich, otrzymujących uniwersyteckie dy
plomy. Jest także pierwowzorem współ
czesnego ślubowania lekarzy. 

Warto jednak przypomnieć zasady 
deontologii lekarskiej , powstałe w kręgu 
medycyny arabskiej, która przewyższała 
wczesnośredniowieczną medycynę na 
obszarach objętych wpływami chrześ
cijaństwa. 

Z kręgu kultury arabskiej wywodzi się 
hebrajski lekarz i filozof Majmonides -
Moses ben Majmon ( 1135- 1204). W przy
szłym roku przypada 800 rocznica śmierci 
tego uczonego. 

Pod względem popularności u po
tomnych przegrywa on w konkurencji 
z twórcą Kanonu Medycyny Avicenną, 

czy innym arabskim uczonym Razesem, 
jednak jego dzieła po przetłumaczeniu 
były, długo jeszcze po jego śmierci, uni
wersyteckimi podręcznikami. W swych 
dziełach Majmonides pisał o anatomii, fiz
jologii, badaniu tętna i oglądaniu moczu, 
chirurgii, ginekologii, balneologii. Wiele 
myśli tego uczonego zachowało swoją 
aktualność. Zwłaszcza te, dotyczące profi
laktyki, higieny indywidualnej i społe
cznej oraz psychicznej. 

W poglądach Majmonidesa dominuje 
przekonanie, że medycyna nie jest ani 
rzemiosłem, ani zawodem, lecz ciągle 

doskonalącą się wiedzą i sztuką. Dlatego 
w jego tekście, prezentowanym tutaj , 
słowo "sztuka" odpowiada pojęciu "nauki 
medyczne". Nie tracą też aktualności, 
mimo upływu 800 lat, zasady etyki 
lekarskiej Majmonidesa, zawarte w jego 
"modlitwie porannej lekarza", której 
nadał on też piękną literacką formę . 

"Niech mnie ożywia miłość do sztuki 
i do Twoich tworów. Nie dopuść, ażeby 
żądza zysku, gonienie za sławą, zaszczy
tami, wzięły udział w zatrudnieniu moim; 
ci nieprzyjaciele prawdy i miłości ludzi 
mogą łatwo mnie zwieść i usunąć od 
przeznaczenia wielkiego czynić dobrze 
dzieciom Twoim. Wzmocnij siły serca 
mojego, ażeby ono gotowe było służyć 

Avicenna w Bydgoszczy? 
Habent sua Jata libelli. W dzieje 

niektórych wplątane są również losy ludzi ... 
Kiedy blisko pięć lat temu , w okresie 
wielkich obchodów 900-lecia powstania 
zakonu cystersów, organizowaliśmy, wraz 
ze śp. ks. drem Romanem Ciecholewskim 
- Dyrektorem pelplińskiego Muzeum 
Diecezjalnego w dawnym pięknym opac
twie cysterskim w Pelplinie wystawę 
iluminowanych kodeksów rękopiśmien
nych i inkunabułów ze zbiorów Biblioteki 
tamtejszego Seminarium Duchownego, 
nie przypuszczałem, że zainteresowanie 
przeniesieniem tej ekspozycji wykaże 
właśnie Bydgoszcz. Muzeum Tradycji 

Pomorskiego Okręgu Wojskowego goś
ciło bezcenne księgi jesienią 1998 r., 
wystawa zaś cieszyła się znacznym zain
teresowaniem mieszkańców Bydgoszczy. 
Tym bardziej wówczas nie przypu
szczałem, że po latach z miastem tym 
zwiążę się na nowo, tym razem również 
poprzez książkę - że przyjdzie mi pra
cować dla książnicy tutejszej Akademii 
Medycznej. Z tamtej wystawy chciałbym 
przypomnieć jedną - szczególnie dla 
historyka medycyny - interesującą księgę . 

Wśród dzieł rękopiśmiennych, które 
znalazły się na wspomnianej bydgoskiej 
wystawie, stanowiących własność biblio-
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jednakowo biednemu i bogatemu, 
dobremu i złemu, przyjacielowi i wro
gowi. Obym w cierpiącym widział tylko 
człowieka; niech duch mój u łoża chorego 
zawsze zapanuje nad sobą i niech go myśl 
obca nie rozprasza, niech mu zawsze 
towarzyszy wszystko, co nauczyły go 
doświadczenie i badanie; albowiem zba
wienne i wielkie jest badanie w ciszy tego, 
co ma utrzymać dobro i życie stworzeń. 
Udziel chorym zaufania do mnie i do 
sztuki mojej i ażeby słuchali moich 
przepisów i wskazówek. Oddal od łoża 
ich wszelkich szarlatanów i całą armię 
radzących krewnych i przemądrych 
posługaczek; jest to bowiem lud straszny, 
który z próżności udaremnia najlepsze 
zamiary sztuki i twory Twoje często 
prowadzi do śmierci. Gdy nieświadomi 
mnie ganią i wyszydzają, niech miłość do 
sztuki uczyni ducha mojego niedo
stępnym dla zranień jak pancerz, ażeby 
pozostał przy prawdzie nie zważając na 
sławę, wiek i znaczenie jego wrogów. 
Udziel mi, o Boże, łagodności i cierpli
wości przy chorych upartych i obraża
jących mnie, udziel mi umiarkowania we 
wszystkim, tylko nie w poznaniu; w nim 
niech będę nienasycony i niech daleka 
będzie ode mnie myśl , że wszystko wiem 
i potrafię. Daj mi siłę, wolę swobodę 

i sposobność rozszerzania wiedzy mojej, 
aby duch mój mógł poznać i odkryć błędy 
w umiejętności , których wczoraj nie 
przeczuwał; sztuka jest wielka, lecz rozum 
ludzki sięga coraz dalej". 

(Cyt. za: T. Brzeziński, Etyka lekarska, 
Warszawa 2002, s.28) 

dr 11. hum. Walentyna Kotpalska 
Zaklad Historii Medycyny i Pielęgniarstwa 

teki dawnego opactwa cystersów w Pe1-
plinie (obecnie Pelplin, Biblioteka Semi
narium Duchownego sygn. rkps 43179) na 
wyróżnienie zasługuje znany, głównie 
w kręgu historyków sztuki, XIIl- wieczny 
pergaminowy kodeks w formacie folio 
zawierający teksty medyczne dwóch 
słynnych lekarzy arabskich. Autorem 
pierwszego traktatu- Li ber medicinalis ad 
Almansorum, liczącego w naszym wolu
minie 48 kart, był znakomity perski lekarz 
i nauczyciel medycyny w Bagdadzie A bu 
Bekr Mohamed ibn Zakariah al Rasi 
znany jako Rhazes (ok. 850-923). Drugie 
dzieło obejmujące ogółem blisko 150 kart 



to najsłynniejszy arabski traktat Canon 
medicinae cieszącego się niezwykłąsławą 
tadżyckiego lekarza i przyrodnika z Su
chary Avieeony (Abu Ali al Husein ibn 
Sina, 980-1037). Canon Księga praw 
medycyny oparta głównie na Galenie 
dzięki całościowemu ujęciu medycyny 
i jasności wykładu stała się niezwykle 
poczytna wśród lekarzy arabskich 
i europejskich, zaś Avieeona zyskał sobie 
dzięki niej przydomek księcia lekarzy. 

Omawiany kodeks uznać można za 
dzieło skopiowane w północnej Francji, 
z dużym prawdopodobieństwem w jed
nym z licznie działających w Xlli stuleciu 
skryptoriów Paryża. Trafił on do zbiorów 
pelplińskich cystersów najprawdopo
dobniej zakupiony przez któregoś z opa
tów jak wzmiankuje kronika klasztorna 

nader często wyjeżdżających do Francji 
na posiedzenia Kapituły Generalnej. 
Cechami, które pozwalają włączyć 
kodeks ten do grupy manuskryptów 
produkcji paryskiej jest jedwabisty, cienki 
pergamin, staranne pismo oraz harmonia 
w zestawianiu poszczególnych elemen
tów dekoracji i rozmieszczeniu ich pomię
dzy kolumnami tekstu. 

Powszechna praktyka uzupełniania 
ksiąg iluminacjami, czyli dekoracją 
figuratywną bądź roślinną i ornamentalną, 
wprowadzania ozdobnej pierwszej litery 
- zwanej inicjałem - rozpoczynającej 

rozdział, wynikała z potrzeby artykulacji 
tekstu dla nadania mu przejrzystości , 

podkreślenia jego treści w celu lepszego 
zrozumienia, a także dla podniesienia 
walorów estetycznych dzieła . Zarówno 
tekst Rhazesa, jak i Avieeony (do karty 
l 38) otrzymały precyzyjnie wykonaną 
zróżnicowaną dekorację, na którązłożyło 
się dziewięć (w tym sześć złoconych) 
inicjałów roślinno zoomorficznych , 
jeden figuralny oraz dwie laski margi
nalne, zdobiące karty rozpoczynające 
tekst obu autorów. Na wyróżnienie 
zasługuje scena wpisana w inicjał "D" (k. 
50v, która pięknie zdobi okładkę obec
nego numeru Wiadomości) ukazująca 
najprawdopodobniej Avicennę, twórcę 
traktatu, zasiadającego na katedrze ze 
wspartą na niej księgą i nauczającego 
zgromadzonych wokół i skupionych na 
lekturze uczniów. Do wykonania wszyst
kich inicjałów użyto barw charaktery
stycznych dla paryskiego malarstwa 
książkowego: złota płatkowego, jako tła 
dla zdobień , ultramaryny, różu i cynobru . 

Kodeks pelpliński jest o tyle ciekawy, 
że nie stanowi jednorodnej całości . Od 
karty 139 zarówno iluminacje, dukt pisma 
jak i inkaust a także pergamin znacznie 
odstają od pierwszej części woluminu . 
Stąd wniosek, iż manuskrypt powstać 
musiał w dwóch miejscach : pierwsza 
część w jednym ze skryptoriów paryskich, 

•-----~~---------~ 

Wiadomości Akademickie 

Avicenna .. Canon medicinae ·· rkp.s. 43179 str 170 v. 

a druga słabsza pod względem warszta
towym, ozdobiona wyłącznie skromnymi 
inicjałami filigranowymi najprawdopo
dobniej na miejscu w Pelplinie. Trudno 
ustalić co zmusiło zakonników do pracy 
nad dokończeniem dzieła Avicenny. Czy 
pelplińscy opaci zakupili kodeks nie 
w pełni gotowy? A może uległ on zni
szczeniu i wówczas skrupulatni cystersi 
przystąpili do uzupełnienia brakującej 
części? l wreszcie skąd pochodziło źródło, 

na podstawie którego przepisano braku
jący fragment traktatu? Dziś już tajemnice 
te pozostanąpewnie bez wyjaśnienia . Fakt 
zaś starannego- choć może mniej wpraw
nego od francuskich kopistów - prze
pisania rękopisu świadczy zarówno 
o wielkiej kulturze książki w zakonie 
cysterskim, jak i o popularności dzieła 
Avieeony w pelplińskim opactwie. Na 
powszechne użytkowanie kodeksu w mu-
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rach klasztoru wskazuje również oprawa 
w białą świńską skórę na deskach bez 
zdobień posiadająca wyraźne ślady 

inkatenacji pulpitowej . Wiadomo bo
wiem, że stałe przytwierdzanie ksiąg 
łańcuchami do pulpitów wynikało nie 
tylko z wielkiej wartości woluminu, ale 
również z potrzeby jego ciągłej ekspozycji 
dla czytelników. 

Wolumin zawierający wspomniane 
dwa dzieła Rhazesa i Avieeony należy bez 
wątpienia do najpiękniejszych i najcen
niej szych średniowiecznych manu
skryptów medycznych przechowywanych 
w zbiorach Pol ski . Tym bardziej więc 
cieszy, i ż eksponowano go w mieście 
po s iadającym tak liczne środowisko 

lekarskie , gdzie dumnie potwierdzał 
wielosetletnią tradycję kultury medycznej 
regionu . 

dr KrZI'.SZtof Nierz11'icki 
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