R

E

C

E

N

Z

J

E

Antoni B a r t u n e k : Dejiny slovenského lekárnictva, I. 10 stor.–1918. Preszow 2012, s. 398
Dr Antoni Bartunek – jeden z najwybitniejszych współczesnych słowackich historyków farmacji – podjął się napisania pierwszych syntetycznych Dziejów słowackie o
aptekarstwa. Badanie słowackiej historii farmacji było zadaniem bardzo ambitnym,
przede wszystkim ze względu na trudny do określenia zasięg terytorialny. Autor, zgodnie z słowacką historiografią, przyjął państwo Wielkomorawskie z IX wieku za pierwsze niezależne państwo słowackie. Po najeździe koczowniczych plemion węgierskich
Wielkie Morawy upadły, a tereny Słowacji zostały włączone do ich królestwa pod
nazwą Górne Węgry. Pod koniec XVII w. zaczęto posługiwać się pojęciem Słowacja
określając tym terminem obszar pomiędzy Karpatami, Cisą i Dunajem. Przez wieki tereny te były pod panowaniem węgierskim, również w czasie panowania Habsburgów.
Utworzenie wspólnego państwa federalnego z Czechami w 1918 r. było administracyjnym potwierdzeniem bardzo silnego poczucia tożsamości narodowej, w następstwie
którego w 1993 r. powstała suwerenna Republika Słowacka.
Zasięg terytorialny „dziejów aptekarstwa” obejmuje ziemie historycznie zamieszkałe przez ludność narodowości słowackiej. Autor rozpoczął swoją opowieść od powstania aptek klasztornych na przełomie IX i X wieku, a następnie kontynuował ją
opisując historię aptek miejskich (cywilnych) od początku XIV w. do 1918 r., czyli
do czasów utworzenia niepodległej Czechosłowacji. Głównym celem pracy jest więc
pokazanie słowackich tradycji aptekarskich na tle europejskiej historii farmacji. Ponieważ apteki klasztorne odgrywały w początkowym okresie bardzo istotną rolę, autor
przywołał historię świętego Benedykta z Nursji, założyciela zakonu na Monte Cassino
w 529 r. i kontynuował opisując tradycje aptek klasztornych na ziemiach słowackich.
W okresie od X do połowy XV wieku powstało tam co najmniej 19 klasztorów benedyktynów i dziesiątki innych w tym Kartuzów i Kamedułów. Dla historii farmacji
najważniejsze znaczenie miał Czerwony Klasztor, zamieszkiwany początkowo przez
mnichów z zakonu kartuzów, a później kamedułów. Mnisi na swoim terenie wznieśli m.in. szpital i aptekę. W XVIII w. wielką sławą cieszył się tamtejszy mnich Cyprian (Franz Ignatz J schke), który w klasztorze pełnił obowiązki lekarza i aptekarza,
a w przyklasztornych ogrodach uprawiał zioła na potrzeby apteki. Pozostał po nim
cenny zielnik, w którym znajduje się około 300 skatalogowanych i opisanych gatunków
roślin rosnących m.in. w Pieninach, Tatrach, i Dolinie Kieżmarskiej. Zielnik jest obecnie przechowywany w Słowackim Muzeum Narodowym.
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Recenzje

Najbardziej rozpowszechnioną sieć aptek klasztornych na ziemiach słowackich
posiadali Jezuici, dzięki którym znacznie podniósł się również poziom aptekarstwa
cywilnego. Jezuici mieli apteki w Trnawie (1635), Koszycach (1640), Skalicy (1659),
Bratysławie (1628), Trenczynie (1646) i Preszowie. Wśród aptekarzy tego zakonu wy-
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różniał się brat Johannes z apteki św. Ducha w Trenczynie. Wielkie znaczenie dla historii farmacji mają zachowane meble z aptek w Koszycach i Bratysławie, a szczególnie piękna barokowa apteka w budynku szpitala św. Elżbiety.
Pierwsze wzmianki w źródłach historycznych o słowackich aptekach cywilnych
sięgają początku XIV wieku i dotyczą aptek w Bratysławie Anonymusa Apothecariusa
w 1310 r., Mateja Brandinusa i Tomasa Apothekera w 1373 i 1394 r. oraz w Koszycach
Jacobusa Apothecariusa w 1394 r. W XV w. odnotowano wydarzenia związane z aptekami w Bardejowie, Koszycach, Bratysławie, Kremnicy, Bańskiej Bystrzycy, Bańskiej
Szczawnicy, a później w Lewoczy i Preszowie. Oczywiście pierwsze apteki na Słowacji
tak, jak w pozostałej części Europy, zostały założone w miastach, w których rozwijało
się rzemiosło, górnictwo oraz w wolnych miastach królewskich. Wśród zasłużonych
aptekarz szczególna pamięć pozostała po Batolomeju Czottmanie z Koszyc, ze względu na dar dla katedry św. Elżbiety w Koszycach w postaci obrazu ołtarzowego z wizerunkiem fundatora i jego żony obok świętych Kosmy i Damiana, w otoczeniu symboli
farmaceutycznych. W szesnastym wieku liczba aptek wzrastała, ale ich znaczący rozwój przypada dopiero na XVII w. Najbardziej znaczącą osobistością wśród aptekarzy
był Jan Weber (1612-1684) z Preszowa, Główny Królewski Aptekarz Górnych Węgier,
burmistrz miasta przez 14 lat, pisarz, dyplomata, autor czterech utworów literackich,
z których jeden był pierwszą publikacją w języku słowackim na temat zdrowia.
W XVIII w. na ziemiach słowackich istniało 55 aptek i odnotowano już pierwsze
inicjatywy utworzenia publicznej opieki zdrowotnej, której wielkimi zwolennikami byli
związani z farmacją Otto Moller, Matej Bel, Jan Adam Rayman. W tym czasie jednak
dużą stratą było przeniesienie w 1777 r. edukacji medycznej z Trnawy do Budy. Dalszy
rozwój aptekarstwa charakteryzował się znacznym wzrostem liczby aptek, szczególnie
w małych miasteczkach, a nawet dużych wsiach. Pod koniec I wojny światowej było już
na ziemiach słowackich aż 266 aptek cywilnych.
Utworzenie suwerennej Słowacji niewątpliwie wpłynęło na powstanie nieco „wypreparowanych” dziejów aptekarstwa, ale biorąc pod uwagę, że w historii byliśmy również związani terytorialnie, są one wyjątkowo ciekawe jako materiał porównawczy dla
naszej historii farmacji.
Książka jest bardzo pięknie wydana, a ogromna liczba bardzo ciekawych ilustracji
daje możliwość traktowania pracy jako cennego materiału ikonograficznego.
Autor zapowiada realizację drugiego tomu dotyczącego aptekarstwa w latach
1918-2018.
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