
MISC E L L A N E A ŹR Ó D Ł O W E

Sobótka 1985 2 
PL lSSN OO:l7-7511 

BOZEXA PŁONKA-SYROKA, ANDRZEJ SYROKA 

USTAWODAWSTWO APTECZNE PIASTÓW BRZESKICH W XVII W. 

Aktywna rola książąt śląskich z dynastii piastowskiej przejawiała się 
nie tylko w umacnianiu gospodarczym księstw, w rozwoju życia umy
słowego i kulturalnego, lecz. także w prawnej regulacji wszelkich prze
jawów życia swych poddanych. Linia legnicko-brzeska, której poświę
cone jest niniejsze opracowanie, zgodnie z duchem Renesansu przyczy
niła się do utworzenia gimnazjum i biblioteki w Brzegu, sprawowała 
także protektorat nad drukarniami, podjęła starania, wprawdzie nieuda
ne, o utworzenie uniwersytetu najpierw w Legnicy, potem we Wrocła
wiu. Wpływy humanizmu znalazły swe odbicie także w architekturze, 
c?.ego przykładem może być: wspaniały renesansowy zamek w Brzegu. 

Obiektywnymi uwarunkowaniami wydania ustawodawstwa aptekar
skiego były przemiany w naukach przyrodniczych XVI i XVII w. w Eu
ropie, a co za tym idzie, i na Śląsku. Pojawienie się nowych, pozaeuro
pejskich roślin i preparatów leczniczych, zapoczątkowany przez Para
celsusa nowy kierunek badań chemicznych - jatrochemia, dały nowe 
podstawy rozwoju lecznictwa i otrzymywania leków. Niezależnie od tego 
stworzyły one szerokie możliwości łatwego zarobku dla wędro\vnych 
kramarzy, pokątnych handlarzy, różnego rodzaju szalbierzy, trudniących 
się sprzedażą leków i ich przygotowywaniem, ze szkodą dla chorych oraz 
dla wykształconych aptekarzy. Spory powstawały także między lc..'ka
rzami i aptekarzami. Dotyczyły one podsta\vowcgo z3gadnienia, kto ma 
prawo leczyć, a kto ma prawo przygotowywać i sprzedawać leki. Syi.ua
cja taka wymagała regulacji prawnej. Legnicko-brzeskie ustawodaw
stwo aptekarskie współistniało z podobnymi aktami prav:mymi wyd;;wa
nymi ówcześnie w innych państwach europejskich i jest kolejnym ('b
pem kodyfikacji prawnych w tej dziedzinie na Śląsku 1

. 

Celem artykułu jest przedstawienie trzech aktów prawnych, rcgulu
j<-lcych zagadnienia zawodu aptekarskiego w księstwie legnicko-brzes-

1 Pierwsze ustawy aptekarskie zostały wydane w Legnicy w 1568 i 1584 r. 
Kolejne w latach 1604, 1614 i 1662; por. A. Ad 1 u n g, G. Urd a n g, Grttndriss 
der cleutschen Pharmazie, Berlin 1935, s. 521-527, 
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kim. Eędziemy je rozpatrywać na przykładzie trzech ordynacji z cenni
kami, wydanych w 160-t, 1614 i dla porównania w 1662 r. � Wysta,vcą 
dokumentu z 1604: r. była księżna Anna i\faria (1561--1605) w imieniu 
małoletniego syn:i Jerzego Rudolfa (1595-1653), który z kolei był wy
sLnvcą ordynacji z l 61 ,1 r. Akt prawny z 1662 r. miał aż dwóch wy
stawców. Pierwszym byi biążę Luclwik (1616-1663), który zmarł przed 
\Vyd,tnicm opraco\\',il1!2j na _je-go zlecenie ordynacji i taksy·. Dzieło jego 
kontynuował następca, książę Chrystian (1618�167:2.), o czym świadczą 
dwie przedmowy sporządzone w formie dokumentu, znajduj,icc sic; 
\V tekście aktu prawnego. 

Ordynacja z 1604 r. regulow<,!a zagadnienia upt.ekarskie otoz cu1y 
środków leczniczych, kt0,·e zosta ly u;:;hlone i ,,;ydanc w fo:-mi·J ocln, b
ncj taksy. Akt prawny składał się jakby z dwóch CZ(�ści, z który-::1: 
pierwsza była teksU:m mowy k;i�żęcej, uzasadnia.i<tccj \Vprowadz·�·nie 
nowego porządku prawnego, a drug,1 zawierała rozszerz=:nic decy1:,:i 
książęcej i potwierdzenie jej przez burmistrza oraz radnych mi3sta Leg
nicy. C1,ęść zasadnicza wprowadzała artykuły, do których rnusi·�li �taso
wać się adresaci. Także '.vydana osobno taksa aptec;:n,·t bylil poprzedzo
na przedmową bur11,ish'z�,, powołującego się n,:i. wok; księei,1. E-m,rni:--;U:ć 
oznajmiał mies,:k:-.ihco:r. księstwa wah; k•;ięcia, a takż-:; wsk2.zy\vał rLi 
lrnry grożące za nicprz0slrzeganie jego zarzQdzeń. 

Akt prawny z 1614: r. wydmy był łącznie z taks,i regulującą n"·i:-c 
�)roduktów lccznic:ćy-ch. Podobnie :ictk w n.:gulacji z 1G04 r. zarn.ie,;z,·w
rio tu przedn10wc; :rnrmist:·za o zbliżone.i treści. 

Rcguhcjc'l zag�1clnic11 a;,)tebuskich z 1662 r. 1:!ia;J U\0.'i':� p:·zsdnlO'>'-'Y 
l:::;iąż1t wystawców. '.:ik]adab się z tekstu edyktów k;iążc;cych or:..tz cL<..;�
ci zasadniczej, b,7d:;iccj zbiorem nrtyku:ów prawnych. Nic zawi('r�,:a, 
\V przeciwiei1stwi: do poprzednich kodyfikacji, fragmentów sporządzo
nych w imieniu !mrmistr;::a i radnych miejskich, '..1 _icdynie nak,nywala 
im wprowad�cnie ordynacji w życic. Jest to być moż'--' Z'-.viązanc z upad
kiem znaczenia mel miejskich n�1 Sląsku po wo_ini0 tr"<:ydziestolc-tnie1 
(1618-1648). 

Omawiane dokumenty zosbly sporządzone w _:ęzyku niemieckim 
z elementami łaciny, taksy pis«ne były w języku laci11skim z dodani(·l11 
tłumaczenia na język niemiecki. Języki te spełniały unifikuj,1cc1 roll: 
w kontaktach handlowych. Zwlnszcza łacil'1skie nazwy surowców i spo-

2 Confirmirte Apotheken-Orclnung eines Ehrbarn Rat/1cs der Stadt Liq;nitz. 

Gcdruckt zur Licgnitz clurch Nicokum Sch:1eicier. Im 1G04 Juhre, BUWr., sygn. 

361 508; Der Fiirstlicl,cn Stadt Liegnitz il.poteken-Ordnnng und Taxa. Bey clero 

im M onat Julie des 1614 Jahres gehałtenen Visitation rcvic/irct, gemeh.rct 1rnd 

1·ersesset. Gedruckt zur Liegnitz durch Nicolaum Schneider. BUWr., sygn. 361 510; 
Neu Revidirte Apothccker-Ordnung uncl Tnxa im !-iirstentlw.mb Uegnit;:;. Gedruckt 
im der Flirstl. Residentz-Stadt Liegnitz. Ducch Zach. Schnriclcr im 1662 Jahr., 

BUWr., �ygn. 361, 51!. 361, 512.
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rządzanych leków ulatwiały prow�1dzcnic wymiany handlo\-..:cj "l caiym 
ówc;�c�:nym światem. 

:\naliza ordynac.ii bGdzie 
z 160± r. ,'. później wydanymi 
łych zmian. 

dokonana poprzL"z. zestawienie: tekstu 
ordynacjami, z uwzględnienic·m z·:istnia-

Dokument z 1601 r., tak jak i pozostałe, zawiera 17 artykułów. Pier
v,.:szy z nich dotyczy suro\vców do produkcji leków, normuj..: czas ich 
przechowywania. sposób n:ibywrmia i koniecznoś0 okresoN-:go uzupd
nhmi::i. Docbtkowo w l1i6:'.. r. artykul 1 uzupełniono o zakaz nabyw.rnL1 
nic sprawdzonych ziół, korz,::ni i minerałów u kramarzy i laborantów. 

,\:-tyku1 2 dotyczy kontroli prze;:: fizyka miejskiego i (od 1632 r.) 
lekarza książęcego �urowców, z których spor:t.ądzune są leki. Nakazuje 
on t:ptckarzowi, ::by informował friyk:., i mć<lyka książęcego o rodzaju 
ziói l:rajowych używanych do wyrobu !eków, wpro·,vadza Lkż2 naka:,; 
umil'szczania na naczyniach upt,·cznych <lokludncj cbty spon<;dzt:,1i.1 le
ku, która powinna być n;,vnież wpi:;,ma do ksiqgi ,i1,tecznej. 

Artykuł 3 wprowadza \Vymóg dok:adnego przestrzeg�,ni�t rcc;\:,lur·y 
przy ,·porządzaniu kków. Zobowin_;,.uie on apld;:ar..-:1 do ok.i-: 'cili 01 i'i;.y
kowi mic,;:::ki:::1'!1u wszystkich :-::z 1 az!nE..::u\\·, kc1Ji·,, :., _Jkka:::-z 1:1:d,.i. sioc=o-
wal do produkcji ll'k01,v. Tym s,.mym do \';yro::rct ivków rnO/il i.J'..';: u·iy
warn.� tylko środki zn,111e i ::·prawdwnc. W 1662 r. zostc1_ic W!:·o-,vc.dzona 
ścislc.jsza kontrob paygoLowywdnia leków. Każdorazovvo p,·cd sporzą
dzC'nicm nowego Icku jego :::k'.adniki powinny by2 sprawdw!w pr,:tcz fi
zyka. osobistego lekarz.:i i wyzn:•czonycl� p1·z0z rad� micjs;�,1 i księcia 
aptC'karzy (verordnetcn Apotlw<.:kc:n IforrenJ '1• Po spr,:l\vdzeniu �urow
ców i w obecności wyżej W,}"mi,•nionyc.:h osób apt<..k:.u-z mógł pr,::ycltqpic 
do przyrządzania leków. Przepi�; h.:n odnosi sic; do lekarstw sh J,.;, prze
chowywanych w aptece. 

1\rtykut 4 n::ikazuje przyrządzanie leków w� dług Dispensatorimn 
Cordus.l 1

, w 1662 r. - Dispensatorilltn Augustanmn :;_ Artykuł z 1662 r. 
wprowadza możliwość korzystania z receptur z.iwartych -.v księgach 

3 Ko11holę aptek w myśl zaiożei"1 ustawodawców spr.iwować midi lekarze ksi,1-
ŻGCY, fizy;, miejski, deputowani z raciy miejskiej i wyznaczeni aptekarze, tzw. 
Apothcd:•.:n Herren. Powolar;ie de komisji osób wykw,1lifikowanyci1 - apteka
rzy - nasuwa analogie do ustaw mcdycwyci1 Królestwa Sycylii z lat l H0-12-11 
lub chociażby do ustawy aptekarskiej wyda1,cj w Gclar1sku \V Li97 r. Patrz: 
W. W. Głowacki, U0taw11 rneclycznc Królestux1 Syc11lii::: /at 1140-1241 (Arch. 
Hist. Mccl., 1983, z. 2, s. 137-146); A. Dryg as, Gclcdtskie tLStCTl()!f C1ptelrnrskie 
z 1507 i 1703 r. i konfrontacja ich ::: pr,�episami dziś ol)Olt'i(!zrtjący:ni lL' Poł.sce. 
Cz. I (Farmacja Polska. 1982, z, 4-5, s. 149-155). 

4 V. Co r du s, Dispensatorium lwc.: est Pharmacorton conficii:ndonnn rcttio.
Venetiis i .562. 

5 Pliarmacopea Augustana reno·c·ata, b.m., Typis et Sumptibus Joanni:; Jacobi 
Loterii, 1731. 
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sprawdzonych przez Zwolfera G_ W wyjątkowych wypadkach aptl'karz 
mógł sporządzać leki według własnej receptury, za zgodą fizyka miej
skiego. Na potrzeby własne lekarza aptekarz mógł wykonać lek według 
podanej przez niego receptury, nie miał prawa jednak jej powielać. Spo
sób przyrządzania leku powinien być wpisany do księgi aptecznej. 

Artykuł 5 stwierdza, że w razie braku wskazanego na recepcie skład
nika nie wolno go zastc;pować innym bez zgody lekarza. Tak samo na
leży porozumieć się z lekarzem w wypadku, gdy recepta jest niejasna. 

Treścią artykułu 6 są zasady przygotowywania naparów o szczegól
nych właściwościach (,,przenikających") w podwójnych, glazurowanych, 
glinianych naczyniach, nie zaś w miedzianych lub mosiężnych. 

Artykuł 7 naknujc wyciski.� substancje używane do wyrobu leków 
w małych, żelaznych lub drewni,rnych p;-,1sacL, aby wykorzystać całą 
zawartość surowca, co korzystnie wpłynie na jakość leku. 

Personelowi aptecznemu poświęcony jest artykuł 8. Dwaj wyuczeni 
czeladnicy powinni zaprzysiąc przed księciem, że będą uczciwie przygo
towywać leki, nie będq używać do ich wyrobu surowców sfałszowanych, 
mało skuteeznych i o złym smaku. 

Artykuł 9 dotyczy uczniów aptckarskieh, którzy mogą smnodziclnie 
przyrządzać leki po 2 latach nauki. Przed upływem tego okresu uczeń 
może przyrządzać lek tylko \\' obecności aptekarza lub lekarza, zwłasz
cza jeżeli są to leki o działaniu przeczyszczającym (purgantia), w któ
rych bardzo istotna jest ich ściśle określona waga. 

W artykule 10 nakazuje się, by aptekarz był zawsze obecny w apte
ce, zarówno w dni pracy, jak i podczas .świąt. Ma on niezwłocznie reali
zować recepty, niezależnie od pory dnia i nocy. Aptekarza w aptece 
mógł zastępować wyuczony i zaprzysiężony czeladnik. 

Artykuł 11 zakazuje sprzedaży trucizn i leków silnie działających 
(np. arszenik, środki przeczyszczające) osobom, które mogłyby użyć ich 
do otruć lub spędzenia p:odu. Wyjątek stanowi zezwolenie lekarza na 
sprzedaż tych środków. Aptekarz mógł sprzedać tego typu leki w wy
jątkowych sytuacjach osobie, do której miał pełne zaufanie i która 
w sposób wiarygodny uzasadniła chęć ich użycia. 

Przestrzeganiu tajemnicy zawodowej poświęcony jest artykuł 12. Zo
bowiązuje on również aptekarza, jego czeladników i uczniów do zc1cho
wania dyskrecji. w spravvach dotyczących pacjentów i leków przez nich 
nabywanych. 

J\rtylrnł 13 wprow:�d-n ks.•;::rtalną kontrolę leków, ich składników, 
prz,�prowadzaną przez ;:,piekarza lub czebdników, or,1z nakazuje, :,_by 
wszystki'.' wody apteczne były uwolnione od żelaza i corocznie zmienia
ne. \V 1 GG2 r. kontro Je: rnd lekami złożonymi powierzono fizykowi miej
�kienn i kk,rwwi k:;i,�żęce:11U. \Iieli oni prawo kontro]ow.mi 1 ,1t)tek. 

c- ZwriJl'cra wymieni;! S. HorJ'rn;,11, patrz: Ili:;loria farnwcji, Kraków 190,>.
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Artykuł 14 wprowadza obowiązek przechowywania receptur lekar

skich w aptece oraz nakazuje dokonanie wyceny l\;cepty przez lekarza. 
W 1662 r. wprowadzono zakaz powielania recept lekarskich przez apte

karza. 

Miarom i wagom aptecznym poświęcony jest artykuł 15, nakazujący 
posługiwanie się odważnikami medycznymi według wzoru norymber
skiego, wykonanymi z mosiądzu, nie zaś z ołowiu. W 1662 r. wprowa
dzono poprawkę, precyzującą poprzednie postanowienia. Nakazywała 
ona, by przy zakupie towarów aptekarz: posługiwał się systemem wago
wym stosowanym przez kramarzy. \V związku z tym przy zakupie to
waru powinien otrzymywać dodatkowo 1/4 funta więcej. Natomiast przy

realizacji recept winien stosować wagi medyczne (pondus medicinale), 
jak w ustawach wcześniejszych. 

Ceny leków reguluje artykuł 16, wprowadzający ustawowe ich okre

ślenie. Normuje także zasady zakupu na kredyt, ustalając termin kredy
towania na 1 miesiąc. 

Ostatni już z artykułów porusza zagadnienia ruchu cen na towary 
apteczne. Dwa razy do roku, po targach lipskich odbywających się 
w okresie Wielkanocy i po dniu św. Michała (29 IX), aptekarz był zo
bowiązany przedstawić kwity zakupu surowców aptecznych fizyko\vi 
miejskiemu i wyznaczonym aptekarzom (Apothecken Herren). Kwity te 
były podstawą do ustaienia nowych cen surowców. Na podstawie przed
łożonych kwitów sporządzano nowy cennik i wywieszano go w ratuszu 
i w aptece. W 1662 r. wprowadzono nakaz Vlywieszania trzech takich 
cenników - \V ratuszu, w aptece i w kancelarii książęcej. Artykuł 17 
nakazuje także aptekarzom oprócz przysięgi micszcza11skiej złożenie spe
cjalnej przysięgi aptekarskiej przed księciem. 

Porównując teksty dokumentów z lat 1604, 1614 i 1662 stwierdza
my, że dwa pierwsze wykazują daleko idącą zbieżność. Wydanie nowej 
taksy z 1614 r. uzasadnione było przez wprowadzenie nowego, nieznacz
nie tylko zmienionego systemu cen. Różnice występują także w ukła
dz:ie taksy aptecznej. Taksa z 1604 r. zawiera 51 rozdziałów i grupuje 
leki według pochodzenia i postaci. Zawiera spis treści według rozdziałów. 
Taksa z 1614 r. składa się z dwóch części (część I - 21 rozdziałów, część: 
II - 40 rozdziałów). Wprowadza próbę systematyki leków (leki proste, 
leki złożone, podział według sposobów przygotowywania, surowców, 
przcznacz2nia). Taksa z 1662 r. zawiera bardziej rozbudowaną systema
tykę, dzieląc leki na cruda (surowce) - 14 rozdziałów i elaborab - 28 
rozdzi,llów. Cruda dzielą się na mineralia, animalia i vegetabilia. Ebbo

rata dzielą siG na uzyskane przez cominutionem, destilationem, extra
ctionem, condituram, expressioncm, confectionem, sublirnationcm, prae
cipitationem i per mixtionem. .Jest to podział według rodzaj u surowca 

i sposobu otrzymywania leku. Dokumenty z lat 1614 i 1662 wprowa
dzają w specjalnym dodatku (appendix) cennik opłat za pracę apteka-



280 Bożena Płonka-Syroka, Andrzej Syroka 
--- --· ---�--. - ------- -·-----··-- - ---�-------------- --------------

rza przy sporządzaniu leków. Taksa z 1614 r. zawiera spis symboli, miar 
i wag, na podć'tawie których ustalono ceny surowców. Dwie pozostałe 
taksy wskc1w_jq na leki o cenach ruchomych, uwzględnione w 17 arty
kule dokunwnlów z 1614 i 1662 r. 

An,,liza dokumentów z lat lG0-1:, 1614 i 1662. wskazuje na wzrasta
jącą rok; ksi�cia i postępujQce osiabienie mieszczaństwa. Książę spra
·.vujc nadzó1· nad egzekucją ustaw poprzez swoich urzędników, posta
wionych ponad władzami miejskimi. Kontrolę nad przestrzeganiem or
dynacji i nad komisją powołaną do kontroli aptek sprawował starosta
l,rajowy (Landhauptmann).

Do tekstu ordynacji dołączony j,:st książęcy edykt apteczny, który 
w htach 1 GO-± i 1614 zawiera jeszcze odezwę burmistrza i rajców miej
skich, natomiast w 1662 r. cały L'dy;d sporzc)dzony jest wyłąc:rnic i.v imi> 
niu księcia. \V skład powyż:ozego edyktu ,vcJ,odziła także przy;.;ięga apte
karska składana księciu oraz rozwinięcie następujących zagadnień: nad
zór fizykó\v miejskich i (od 1362 1.J lekarzy książęcych nad aptekarzami 
i aptekami. ustc:lenic wyłącznego p,·.nva apl('lrnrzy do sprzedaży kków, 
określenie kom;)etcnc_ji lnlwierzy onz regulacja stosunków zawodowyc]; 
i etycznych między lekarzami i :1ptek<1.rzarni (bezpłatne leczenie, darmo
we leki). Równocześnie w myśl edyktu kontrola aptek i aptekarzy przez 
fizykó,v 1:,icjskich i kk:1rzy ksi[\żc;cych mogła odbywać się każdorazo
'.VO według woli osób kontroluj::1cych, bez prawa sprzeciwu ze strony 
aplukarza. Naruszeni" postanowicr'i książęcych i taksy groziło obok nie
L,ski władcy karą -,vysokicj grzywny, a także innymi, bliżej nic sprecy
zowanymi konsekwenc.iami. ,J cdnocześnic burmistrz i rad,l miei:;ka 
stwierdzali, że krytyka i podważ,rnii.� zasadności postanowień ksic1żęcych 
i cennika :c;ą bczpodsfo,vne, a ich moc, ze wzg1ędu na ustawod:iwcz(· 
kompetenc.\c b:ir;cia, jest obowiązująca. 

Analin XVII-wiecznych ordynacji aptekarskich nnsuwa kilka wnio
sków natury ogólnej. Wiele z wp:·owadzonych wówczas przepisów do 
dzisiejszego dnie\ zc1chowało swą aktualność (zagadnienia etyczne, kon
trola recept i procesu sporządzania leków, konieczność datacji leków, 
sprawdzanie kwa1ifikacji aptekarzy itp.). Ewolucja ordynacji aptekar
skich ukazuje stopniowy proces centralizacji władzy. Kompetencje usta
wodawcze, które w początku XVII w. książę dzielił z przedstawicielami 
władz miejskich (w sprawach dotyczących tylko miast), przechodzą pod 
koniec wicku wyłącznie do rąk księcia, którego prerogatywy już niedłu
go przejmie absolutystyczny mon:ll'cha. 




