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HISTORIa FaRMaCjI 
W ujęCIu jANA FRyDeRyKA WolFGANGA

 I jóZEFa SaWICZEWSKIEgO

Abstract

The aim of the paper was to compare the two oldest Polish papers on the history of pharmacy: Histori-
cal Notes on the state pharmacy by JF Wolfgang, a professor of pharmacy at the University of Vilnius in the 
years 1810–1831, and History of Pharmacy by J. Sawiczewski, a professor of pharmacy at the Jagiellonian 
University in the years 1810–1825.

Streszczenie

Celem pracy było porównanie dwóch najstarszych polskich artykułów na temat historii farmacji: za-
pisów historycznych dotyczących apteki państwowej Jana Fryderyka Wolfganga, profesora farmacji na 
Uniwersytecie w Wilnie w latach 1810-1831 oraz Historii Farmacji Józefa Sawiczewskiego, profesora 
farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1810-1825.

Jan Fryderyk Wolfgang był profesorem farmacji na Uniwersytecie Wileńskim w la-
tach 1810–1831, Józef Sawiczewski profesorem farmacji na Uniwersytecie Jagielloń-
skim w latach 1810–1825. Poświęcona historii farmacji praca Wolfganga nosiła tytuł 
„Uwagi nad stanem farmacyi”, praca Sawiczewskiego została opublikowana pod tytu-
łem „Historia farmacyi”. Obie prace to najstarsze polskie opracowania dotyczące tej 
dziedziny wiedzy. 

Chronologicznie pierwsze było opracowanie Wolfganga. Ukazało się w trzech od-
cinkach w trzech kolejnych numerach Dziennika Wileńskiego z 1816 roku. W sumie 
trzy zachowane odcinki liczą 134 strony. „Uwagi nad stanem farmacyi” opracował 
Wolfgang w oparciu o prace niemieckich historyków, głównie „Historii medycyny” 
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Sprengla i „Historii chemii” Wiegleba. Odcinek pierwszy zachował sie też wśród ręko-
pisów Wolfganga, gdzie nosi tytuł „Historya Farmakologii i Farmacyi”.1 

Pierwsza część tego opracowania ma charakter ogólny – jest czymś w rodzaju zary-
su, którego poszczególne aspekty rozwinął autor w trzech kolejnych częściach, nazwa-
nych przez niego „przypisami”2; przy czym ostatni „przypis”, określony też przez Wol-
fganga jak „ciąg 3ci”, choć zapowiadany (zob. Ilustracja 2), z nieznanych powodów 
ani w kolejnym, V tomie „Dziennika Wileńskiego”, ani w ogóle gdziekolwiek, opubli-
kowany nie został. Nie ma go też wśród przechowywanych w wileńskich archiwach 
rękopisów Wolfganga3. Można się jednak domyślać, na podstawie tego, co pisze Wol-

1 Biblioteka Wróblewskich w Wilnie, teka F9–849
2 „Przypisy do tej rzeczy, zawierające zupełnieysze wyłuszczenie objętych w niey przedmiotów, dla 

obszerności swojey za udzielne pismo uważać się mogące, osobno późniey pomieścim.”  
3 Biblioteka Wróblewskich w Wilnie, teki BF 723–724:  „J.F. Wolfgang, Pisma rozmaitej treści, 1817”; 

Il. 1. Pierwsze dwie strony artykułu J. Wofganga pt. Uwagi historyczne nad stanem farmacyi.
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fgang w pierwszej, ogólnej części swego opracowania, że w owym nieopublikowanym 
odcinku rozszerzeniu uległy informacje dotyczące naukowego już charakteru farmacji 
w XVIII-wiecznej Europie, a także na Litwie, gdzie wprawdzie „ta zbawienna odmia-
na (tzn. przemiana farmacji przednaukowej w naukową) po wszystkich oświeconych 
krajach nie od razu doszła”, ale gdzie „razem ze zmianą rządu (chodzi o zmianę rządu 
polskiego na rosyjski) ustanowiona została w miastach litewskich policya medyczna 
pod imieniem Wraczebnej Uprawy, która dozór aptek i examina aptekarzów stosownie 
do ustanowionych prawideł zaprowadziła”. „Takie urządzenie – pisze dalej Wolfgang – 
zdaje się bydź epoką, od której w Litwie zaczyna się polepszać stan aptekarstwa. Aliści 
nic bardziey nie przyczyniło się do pożądanego kierunku nauki farmaceutycznej, jak 
wprowadzenie w roku 1810 prawidła względem examinowania urzędników medycz-
nych i farmaceutów. Wypełnienie tedy powinności naszego powołania stosownie do 
praw najmiłościwiej nam dozwolonych przy takowey troskliwości i dobrodzieystwach 
rządu (rosyjskiego ) dla nauki, nie mamy powodu zazdrościć innym narodom naukami 
od dawna słynącym”, jako że „przy takiej troskliwości i dobrodzieystwach rządu dla 
oświecenia powinniśmy z pewnością nayzbawienniejszych ztąd oczekiwać skutków, 
dziękując wszechmocney Opatrzności, że nam żyć dozwoliła pod berłem nayłaskaw-
szego MONARCHY.” (Uwagi… s. 258).4 

F9–1402: „J.F. Wolfgang, Autobiografia, listy, skrypty”; F9 154–155: „Listy do J.F. Wolfganga od botani-
ków i aptekarzy. Część 1: Korespondencja z aptekarzami i botanikami 1805–1841”

4 Trudno w tym miejscu nie zauważyć, że były to czasy, gdy w Wilnie działali Filomaci i Filareci, czyli 
polskie tajne stowarzyszenia patriotyczne

Il. 2. Zapowiedź kolejnego, ostatniego odcinka artykułu Wolfganga, 
który z niewiadomych powodów nie został opublikowany
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Pierwszą, ogólną część swego opracowania podzielił Wolfgang na rozdziały, któ-
re opatrzył tytułami: Początek, Nazwanie, Epoki, Definicye i Ważność. „Początek” to 
początki farmacji, czyli „przypadkowe odkrycia, które nauki jeszcze nie stanowiły”. 
W „Nazwaniu” chodzi o etymologię wyrazu farmacja, utworzonego z greckiego phar-
maka, który oznaczał nie tylko, jak pisze Wolfgang, leki i trucizny, ale też „żywice, 
oleje i zioła aromatyczne”, używane przez Egipcjan do balsamowania zwłok. W roz-
dziale pt. Epoki czytamy, że „autorzy pospolicie dzielą historię farmacji na 3 epoki, to 
iest mitologiczną, ciemną i pewną” – ale według Wolfganga jest to podział zbyt ogólny, 
i dlatego proponuje inny, bardziej szczegółowy, mianowicie na epoki grecką, arabską, 
włoską, nowożytną i współczesną. O pierwszej z nich czytamy, że choć wiedza o środ-
kach leczniczych w tej epoce od różnych pochodziła narodów, nie tylko od Greków, 
ale też od Egipcjan, Rzymian, „Indyan” (tzn. mieszkańców Indii) i „Chińczyków, to 
jednak to Grecy „massę poznań ludzkich nagromadziwszy, potrafili ją utwierdzić, od 
zatracenia zabezpieczyć i do potomności przesłać; przeto możemy ich (tzn. Greków) 
za najdostoynieyszych i szanowanych na zawsze nauczycielów i pierwszych przewod-
ników uważać”. Z kolei Arabowie „zniszczywszy szkołę i bibliotekę aleksandryjską, 
wygrzebywali później szczątki skarbów wiedzy greckiej, potem wzbogacili ją, swoją 
nadawszy jej postać”, „w nauce przewodnikami byli chrześcijanom, aż dopóki ci ostat-
ni wzorem Arabów nie zaczęli szkół zakładać i różne naukowe czynić dokonania”. „Tę 
epokę – pisze dalej Wolfgang – określić można od wzięcia przez Arabów Aleksandrii 
roku 642 po Chrystusie aż do wsławienia się szkoły salernitańskiej na początku XII 
wieku.” O epoce włoskiej czytamy, że „kiedy nastała szkoła salernitańska” i „Arabo-
wie we wszystkich względach zaczęli upadać”, we Włoszech „wzmagało się oświece-
nie” i „stamtąd wszystkie nauki udzielały się reszcie Europy, stamtąd brano lekarstwa 
i rady lekarskie”. Epoką nowożytną nazywa Wolfgang okres, kiedy „ważne zaszły od-
miany i wielkie poczyniono już wynalazki, ale razem wiele narodów na to się wszystko 
składało i w różnych już pracowano i pisano językach”. Wreszcie epoka współczesna 
to okres, kiedy „odkrycia Lavoisiera naywiększe w wiedzy fizycznej zrobiły odmiany”, 
dzięki czemu „inną też zupełnie postać przybierać poczęła i farmacya.” (Uwagi… ss. 
317–322) 

„Definicye” dotyczą trzech terminów. Pierwszy to farmakologia, zwana też przez 
Wolfganga farmakografią lub materią farmaceutyczną. Drugi to farmacja, nazywana 
też przez Wolfganga farmakochemią, „które to dwie nauki razem połączone Farma-
ceutyką nazywamy”. Trzeci termin to farmakodynamika. Definicje tych terminów są 
następujące: „Farmakologia, obejmując wszystkie płody natury za skuteczne w lecz-
nictwie uznane, uczy ich wyglądu i nazwy, opisuje wszystkie ich własności, uczy 
sposobu i czasu zbierania, odpowiedniego przechowywania, odkrywania zafałszowań 
i oznak zepsucia, wymienia substancje czynne i określa je pod względem chemicznym, 
uczy, jakie robi się z nich leki i w jaki sposób ich używać.” Z kolei „Farmacya podaje 



360 Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

sposoby robienia lekarstw złożonych”, natomiast farmakodynamika, zwana też przez 
Wolfganga „materią medyczną”, jest już kompetencją lekarzy, ponieważ zajmuje się 
„śledzeniem skutków lekarstw, ukazaniem ich właściwości i w jakich chorobach uży-
wane bydź mają, tudzież oznaczeniem ich dawki” (Uwagi… ss. 322–324) 

Ostatni w tej części rozdział, pt. Ważność, to po prostu przypomnienie, że farmacja 
jest ważną dziedziną wiedzy, ponieważ na równi z medycyną „ma za cel rzecz dla czło-
wieka naydroższą, utrzymanie i przywrócenie utraconego zdrowia”. I że w związku 
z tym zawód farmaceuty, podobnie jak lekarza, należy traktować jak powołanie. 

Po czym następuje systematyczny już wykład historii farmacji, którego rozdziały 
zostały skonstruowane i ułożone według jeszcze innego kryterium, to znaczy według 
tego kto, kiedy, pod jakim względem i w jakim zakresie przyczynił się do tego, że far-
macja w końcu stała się nauką. W związku z czym poszczególne rozdziały w tej części 
opracowania Wolfganga otrzymały następujące tytuły: Egipcjanie, Grecy, Alexandrya, 
Rzymianie, Medycyna indyyska, Medycyna chińska, Arabowie, Wiek XI, Wiek XII 
(tu osobny podrozdział zatytułowany Salerno), Wiek XIII, Wiek XIV, Wiek XV i Wiek 
XVI. 

Na przykład w długim rozdziale (Arabowie), po wyliczeniu licznych tego naro-
du i znanych historykom zasług dla rozwoju farmacji, czytamy też, że Avicenna „do 
pierwszych dziwaków swojego czasu należał”, ponieważ „złoto, srebro, inne metalle 
i kamienie drogie, jako też i pluskwy wewnątrz używać zalecał jako lekarstw krew 
czyszczących”;5 i że „Abulcasis pierwszy w historii gorzałkę wzmiankuje, którą jed-
nak tylko do lekarstw pędził” (Uwagi… ss. 568–569). W rodziale pt. Wiek XI czytamy 
m.in. że Gariopontus6 „zostawił dzieło Passionarius Galeni zwane, w którym znayduje 
się zbiór rozmaitych przepisów lekarstw, mających służyć na wszystkie choroby, a te 
po większey części z Prysciana7 żywcem powybierał, opuszczając miejsca, gdzie nie 
mógł zrozumieć”, a takim sposobem dziwaczną ułożył zbieraninę, dowodzącą jego 
niedołężności” (Uwagi… s. 520). Zaś „wiek XIV pokazuje nam obraz walki przesądu 
z rozumem, wszystkie nauki na dawnym stopniu zostawały, cała medycyna w pier-
wiastkowej (tzn. pierwotnej) znajdowała się postaci, a historya naturalna, materia me-
dyczna, farmakologia i farmacya mały uczynić mogły postęp, bo tylko Greków i Ara-
bów naśladowano. A że Dioskorides i Serapion z sobą nie byli zgodni, więc się tylko 
wysilano nad ich porównywaniem” (Uwagi… s. 542)

Omówienie okresu od XVII wieku do początku wieku XIX, jak już wspomniano, 
nie zostało opublikowane. Gdyby się zachowało, to takie kompletne opracowanie mo-

5 Pluskwy jako surowiec leczniczy to nie wymysł Awicenny, lecz dużo wcześniejszych autorów grec-
kich, zaliczanych do szkoły Empiryków. 

6 Gariopontus z Salerno (XI wiek) – najwcześniejszy autor kojarzony ze szkołą medyczną w Salerno.
7 Theodorus Priscianus (IV wiek n.e.), lekarz w Konstantynopolu, autor łacińskiej pracy Rerum Medica-

rum Libri Quatuor (O medycynie ksiąg cztery).
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Il. 3. Strony 568 i 569 w Uwagach nad stanem Farmacyi poświęcone m.in. Awicennie

głoby z powodzeniem pełnić również i dzisiaj funkcję podręcznika historii farmacji, 
oczywiście tylko do początku XIX wieku i z koniecznymi, wynikającymi z dzisiej-
szego stanu badań sprostowaniami, na przykład takimi, że Avicenna to może jednak 
niekoniecznie dziwak, skoro za sprawą swojego Kanonu medycyny zdołał podzielić 
europejskie środowisko lekarskie na zwolenników Galena i na swoich zwolenników; 
czy na przykład że Geber to jednak autor łaciński, który żył na przełomie XIII i XIV 
wieku, a nie arabski autor Jabir ibn Hayan, który żył w VIII wieku; i że Basilius Valen-
tinus to jednak nie postać autentyczna, która żyła jakoby w XV wieku, lecz pseudonim 
Johanna Thöldego, który żył w XVII wieku. No i może niekoniecznie z peanami na 
cześć Rosji i rosyjskiego monarchy, które może byłyby niektórym wykładowcom przy-
datne w czasach PRLu, ale już raczej na pewno nie dzisiaj.

Historya farmacyi Józefa Sawiczewskiego ukazała się w krakowskim Roczniku To-
warzystwa Naukowego z 1925 roku, a więc 9 lat po Uwagach Wolfganga. Ze względu 
na objętość, blisko czterokrotnie mniejszą, a także ze względu na brak powołań i obja-
śnień, które u Wolfganga są standardem, rozprawa Sawiczewskiego ma raczej charak-
ter popularno-naukowego eseju, a nie pracy naukowej sensu stricte.
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Tym bardziej, że za wyjątkiem konstatacji na temat początków farmacji, według 
której „pasterze i rolnicy naypierwey w roślinach skutki zbawienne dostrzegli”, o czym 
Wolfgang rzeczywiście nie pisze, informacje Sawiczewskiego dotyczące okresu od spo-
rządzania leków przez egipskich i innych kapłanów (indyjskich, żydowskich itd.) do 
wieku XVI włącznie w zasadzie nie różnią się od tych, jakie znajdujemy u Wolfganga, 
a czasami są wręcz identyczne – co oznacza, że swój artykuł opracował Sawiczewski 
w oparciu o opracowanie Wolfganga. Czytamy więc również u Sawiczewskiego o tych 
samych co u Wolfganga autorach greckich, aleksandryjskich, rzymskich i arabskich, 
o Monte Cassino, Salerno i Konstantynie Afrykańczyku, o dotyczących aptekarstwa 
regulacjach prawnych Fryderyka II i ich wpływie na europejskie aptekarstwo w okre-
sie od XIII do XV wieku; o Paracelsusie i jego wyznawcach, takich jak Quercetanus, 
Sylvius, van Helmont, Minderer, Glauber itd., a także o szesnastowiecznych autorach 
prac botaniczno-lekarskich, takich jak Otto Brunsfeld, Hieronim Tragus, Hieronim 

Il. 4. Po lewej: strona tytułowa Rocznika Towarzystwa Naukowego z 1825 roku. 
Po prawej: strona początkująca artykuł J. Sawiczewskiego pt. Historya Farmacyi
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Brunschwig, Pietro Andrea Mattioli itd., wreszcie o alchemii, tym „potworze zdrowe-
go rozsądku”, która jednak „niemało za podstawę tey nauce (tzn. farmacji) posłużyła” 
(Historya farmacyi, s. 292). I tak samo jak Wolfgang, również Sawiczewski daje wyraz 
swojemu lojalizmowi wobec zaborców, pisząc o „Komisarzach Pełnomocnych Nay-
jaśniejszych trzech naszych Protektorów”, którzy przy „urządzaniu Uniwersytetu Ja-
giellońskiego” szczególną jakoby mieli zwrócić uwagę na konieczność akademickiego 
nauczania farmacji (Historya… s. 311). 

Natomiast w odróżnieniu od Wolfganga pisze Sawiczewski też o polskich tzw. her-
barzach: Falimirza, Spiczyńskiego, Siennika itd., i o krakowskim wydaniu De herba-
rum virtutibus Macera Floridusa, w opracowaniu Szymona z Łowicza, gdzie zamiesz-
czone zostały łacińsko-polskie słowniki nazw ziół leczniczych i nazw chorób. 

W kontekście braku ostatniej części opracowania Wolfganga informacje Sawiczew-
skiego na temat postępów farmacji w XVII i XVIII, a także w dwóch pierwszych de-
kadach XIX wieku należy docenić jako pierwsze polskie opracowanie tego okresu hi-
storii farmacji. Rozpoczyna je Sawiczewski od podniosłej konstatacji, że „nadeszła na 
koniec dla farmacyi ta szczęśliwa chwila, w którey ciemnota pełna przesądów, Magia, 
Alchimia, Astrologia, Kabalistyka i inne tym podobne porzuconemi, a prawdziwe i na 
właściwych zasadach wsparte nauki od pierwszych odróżnione, przyzwoite zyskały 
znaczenie” (Historya… s. 299). W kontekście XVII wieku padają tutaj takie m.in. na-
zwiska aptekarzy i równocześnie autorów prac o charakterze farmaceutycznym jak Jo-
hann Zwelfer8 czy Nicolas Lémery9. Natomiast w XVIII wieku „farmacja doskonałości 
wyższej osiągnęła cechę”, a to za sprawą przede wszystkim „nieśmiertelnego Linne-
usza, pierwszego twórcę systematu”, na którym wsparli się pozostali koryfeusze nowo-
czesnej już botaniki lekarskiej, tacy jak Albrecht Haller10, Johann Georg Gmelin11, Gio-
vanni Antonio Scopoli12, a z polskich Krzysztof Kluk i Stanisław Jundziłł13. Natomiast 
spośród osiemnastowiecznych farmaceutów, „którzy przez gruntowne doświadczenia 
i uczone teorye nowy Chemii byt i znaczenie nadali”, wymienia Sawiczewski takie 
m.in. nazwiska jak wspomniany już przed chwilą Giovanni Scopoli14, poza tym Caspar 

8 Autor Königliche Apothek oder Dispensatorium (1692)
9 Autor m.in. Kursu chemii (1675) i Farmakopei uniwersalnej (1697)
10 Albrecht von Haller, szwajcarski naturalista, autor m.in.  pracy o lekach roślinnych pt. Geschichte der 

Arzneyen de Pflanzenreich (1782)
11 Johann Georg Gmelin, niemiecki botanik, profesor chemii i historii naturalnej, autor m.in. pracy pt. 

Flora Sibirica
12 Giovanni Antonio Scopoli, włoski naturalista, autor m.in. Podstaw botaniki. 
13 Autor książki pt. Gabinet historyi naturalnej i Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wileńskiego.
14 Autor podręcznika pt. Elementi di chimica e di farmacia
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Neumann15, Andreas Marggraf16, Carl Sheele17, Martin Klaproth18, Jöns Jacob Berze-
lius19 i Pierre Joseph Pelletier20; a z polskich Jędrzej Śniadecki21. Na koniec swojego 
opracowania pisze Sawiczewski o innych przejawach postępu farmacji jako nauki w 
XVIII i na początku XIX wieku, takich m.in. jak edukacja farmaceutyczna, zakładanie 
towarzystw zawodowych, wydawanie fachowych czasopism itd. 

Biorąc pod uwagę fakt, że ostatni odcinek opracowania Wolfganga, dotyczący po-
czątków farmacji naukowej, nie został opublikowany, i że okres ten omawia w swoim 
opracowaniu Sawiczewski, można uznać, że obydwa te opracowania są do pewnego 
stopnia komplementarne i jako takie tworzą razem całość, od której polscy studenci 
farmacji powinni zaczynać poznawanie tej dziedziny wiedzy.22 Tym bardziej, że wiele 
przedstawionych tam faktów, nazwisk, tytułów itd. późniejsi polscy autorzy już raczej 
nie uwzględniali. 

15 Niemiecki chemik, autor m.in. Praelectiones Chemicae
16 Aptekarz i chemik niemiecki, odkrywca m.in. cyjanku potasu, a także cukru (sacharozy) w tkankach 

wielu roślin 
17 Szwedzki aptekarz, odkrywca tlenu, wielu kwasów organicznych i nieorganicznych.
18 Niemiecki aptekarz i profesor chemii na Uniwersytecie Berlińskim, odkrywca uranu, tytanu i stron-

tu. 
19 Szwedzki chemik, wprowadził dzisiejsze symbole chemiczne
20 Aptekarz, profesor paryskiej École de Pharmacie, wyizolował m.in. atropinę i chininę
21 Profesor chemii i medycyny  w Szkole Głównej Wileńskiej, autor pierwszego polskiego podręcznika 

chemii.
22 Faksymilowe wydanie obu tych tekstów, opracowane w krakowskim Muzeum Farmacji, zaopatrzone 

w odpowiedni wstęp, ukaże się na początku 2016 roku


