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NaczyNia apteczNe z końca XViii wieku 
w zbiorach MuzeuM FarMacji 
(oddział MuzeuM warszawy)

W 2015 roku kolekcja Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej (od-
dział Muzeum Warszawy) powiększyła się o  kilkanaście obiektów. Wśród 
nich znajduje się porcelanowy dzban apteczny, cztery szklane wazoniki ap-
teczne oraz słoik apteczny wykonany z tak zwanego szkła mlecznego. Obiek-
ty te stanowią wyjątkowe uzupełnienie kolekcji warszawskiego Muzeum, 
mają również swoje analogie w innych placówkach muzealnych. Fakt ich po-
zyskania do zbiorów (w formie daru) jest okazją do wstępnego omówienia tej 
interesującej grupy naczyń.

Nabytki Muzeum Farmacji z 2015 roku

Dzban [1] wykonano z białej, nieprzeświecającej porcelany. Stan jego zacho-
wania jest słaby. Szczególnie widoczny jest znaczny ubytek wylewki, ponad-
to przy krawędzi wylewu widać pojedyncze obtłuczenia, natomiast korpus 
oraz wylew noszą ślady pęknięć. Poszczególne części naczynia są zdobione 
motywami malowanymi farbami szkliwnymi w  kolorach fioletowym i  zło-
tym. Na korpusie tworzą one szyldzik o owalnym polu z osią większą zorien-
towaną poziomo. W polu szyldzika umieszczono sygnaturę apteczną, wyko-
naną kolorami czerwonym i czarnym, o treści podanej w języku łacińskim: 
„SYRUP./RIBIUM”. Malowane zdobienia noszą ślady znacznych przetarć, 
zwłaszcza w dolnej partii korpusu oraz w obramieniu szyldzika (ryc. 1, 1a).
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Sygnaturę apteczną informującą o preparacie, do którego naczynie było 
przeznaczone, należy tłumaczyć jako syrop porzeczkowy (łac. Syrupus 
Ribium)1. Na zewnętrznej powierzchni stopki dzbana znajduje się sygnatura 
jego wytwórcy – Königliche Porzellan Manufaktur w Berlinie. Forma tej syg-
natury pozwala datować naczynie na lata 1775–18342.

Wazoniki apteczne [2–5] zostały wykonane ze szkła półbiałego, to znaczy 
przezroczystego i  częściowo odbarwionego3. Naczynia te są bardzo podob-
ne pod względem stylu i  wymiarów. Ich formę można zaliczyć do typu „g” 
według klasyfikacji Wojciecha Roeske. W  grupie tej znajdują się wazoniki 
cechujące się dnem z podnóżkiem i nóżką, graniastym korpusem oraz krót-
ką i wąską szyjką4. Omawiane naczynia zamykane są zatyczkami w postaci 
szklanych korków, które nie mają szlifu laboratoryjnego (wytarcie cześci 
wpuszczanych w szyjki naczyń wynika z naturalnego zużycia5).

Opisywane wazoniki zdobione są malaturą wykonaną farbami szkliw-
nymi w  kolorach złotym, fioletowym i  białym. Zdobienia te, znajdujące się 
przede wszystkim na powierzchniach podnóżków i  korpusów, noszą ślady 
znacznych przetarć. Korpusy naczyń zaopatrzone są w  owalne szyldziki 
o osi większej zorientowanej pionowo, z polami malowanymi na biało, w któ-
rych, z jednym wyjątkiem, umieszczono sygnatury apteczne wykonane ko-
lorami czerwonym i czarnym, informujące w języku łacińskim o oryginalnej 
zawartości naczyń. Treści sygnatur są następujące:

[2]  „ESS:/CARDA/MOM” – Esencja z  kardamonu, łac. Essentia Cardamo-
mi6 (ryc. 2a).

[4]  „TR:/LIGN:S:/RUBR:” – Nalewka z drewna sandałowca czerwonego, łac. 
Tinctura Ligni Santali Rubri7 (ryc. 2c).

[5]  „ESS:/ANIS/STELL:” – Esencja z  anyżu gwiazdkowego, łac. Essentia 
Anisi Stellati8 (ryc. 2d).

W przypadku jednego z wazoników pole szyldzika jest puste [3] (ryc. 2b). 
Jego oględziny wykluczyły istnienie na nim sygnatury aptecznej w przeszło-

1 Pharmacopoeia Regni Poloniae, Varsoviae 1817, s. 159; E. Dietrich, Neues pharmazeutisches Manual, 
b.m., 1913, s. 499; J. Podbielski, M. Rostafinski, Polski manuał farmaceutyczny, Warszawa 1932, s. 392 
(Sirupus Ribis).

2 L. Danckert, Manuel de la porcelaine européenne, Paris, b.r., s. 20, 21.
3 Zagadnienia technologiczne, odnoszące się do omawianych w niniejszym tekście zabytków szklanych, 

podaję na podstawie konsultacji z  inż. Lutosławem Lichotą, któremu chciałbym w  tym miejscu 
podziękować za poświęcony czas i uwagę.

4 W. Roeske, Zabytkowe szkło apteczne w  Muzeum Farmacji Akademii Medycznej w  Krakowie, Kraków 
1986, s. 53.

5 W  przypadku naczynia [3] część korka wpuszczana w  szyjkę naczynia owinięta jest przezroczystą 
taśmą samoprzylepną – w takim stanie naczynie to trafiło do Muzeum.

6 Pharmacopoeia Regni Poloniae..., s. 10, Pharmacopoea Polonica II [dalej: FP II], Warszawa 1937, s. 407, 
408. W obydwu przytoczonych tu dziełach podano surowiec farmaceutyczny – kardamon malabarski 
(Elettaria Cardamomum, Maton), bez informacji o preparatach farmaceutycznych.

7 Pharmacopoea universalis, t. 2, Weimar 1830, s. 512–514. W  przytoczonym tutaj dziele podano trzy 
gatunki sandałowca, w  tym czerwony, jako surowce farmaceutyczne oraz kilka preparatów z  nich 
wykonywanych, jednak nie ma informacji o nalewce.

8 A. Pachur, Tabellarische Arzneimittellehre für praktische Ärzte und Wundärzte, Berlin 1824, 
s.  212. W  przytoczonym tutaj dziele podano anyż gwiazdkowy (nasiona tej rośliny) jako surowiec 
farmaceutyczny, bez informacji o preparacie w postaci esencji.
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ści, mamy tu zatem do czynienia najprawdopodobniej z naczyniem zapaso-
wym, które mogło być przechowywane w aptece do wykorzystania w miarę 
bieżących potrzeb.

Stan zachowania wazoników jest dobry. Jedynie w  przypadku jednego 
naczynia [5] mamy do czynienia z wewnętrznym pęknięciem szkła w górnej 
partii korpusu i w strukturze szyjki oraz z ubytkiem tworzywa na wylewie.

Słoik apteczny [6] (ryc. 3) został wykonany z  tak zwanego szkła mlecz-
nego. Jest to szkło barwy mlecznobiałej, stosowane przede wszystkim jako 
imitacja porcelany9. Forma naczynia jest zbliżona do typu „j” w  grupie sło-
ików zamkniętych aptecznych według Wojciecha Roeske. Są to pojemniki 
o korpusach kielichowatych zaopatrzonych w podnóżek, z krótką i szeroką 
szyjką10. W  przypadku opisywanego słoika funkcję zatyczki pełni wpusz-
czana przykrywka wykonana z drewna, toczona, zwieńczona profilowanym 
uchwytem.

Dolna partia korpusu jest zdobiona przy wykorzystaniu obróbki hutni-
czej, ponadto naczynie dekorowane jest malaturą wykonaną farbami szkliw-
nymi w kolorach fioletowym i złotym. Na powierzchni korpusu dekoracja ta 
tworzy owalny szyldzik o zorientowanej poziomo osi większej, w jego polu 
znajduje się napis o treści „MAGISTER”, a poniżej niego motyw graficzny zbli-
żony do krzyżyka. Litery napisu wykonane są kolorami czerwonym i czar-
nym, motyw – kolorem czerwonym. Opisana malatura nosi ślady znacznych 
przetarć oraz ubytków, szczególnie w  przypadku dolnej partii ornamentu 
zdobiącego obramienie szyldzika. Ponadto na podnóżku widoczny jest dość 
znaczny ubytek tworzywa szklanego, natomiast przykrywka wydaje się być 
późniejsza od naczynia, ewentualnie pokryta świeżą warstwą lakieru w nie-
odległym czasie, choć druga uwaga dotyczy tylko górnej partii przykrywki, 
widocznej, kiedy przykrywka jest umieszczona w szyjce naczynia.

Przedstawiona powyżej treść szyldzika nie jest sygnaturą apteczną, bo-
wiem ani napis, ani symbol nie odnoszą się do żadnego surowca farmaceu-
tycznego lub preparatu. Prawdopodobnie więc opisywane naczynie pełniło 
w aptece funkcję ozdobną, na przykład w izbie ekspedycyjnej, czyli tej czę-
ści apteki, w  której przebywali pacjenci. Grupa tego typu naczyń została 
wydzielona i  omówiona w  piśmiennictwie poświęconym historii farmacji, 
choć scharakteryzowane tam obiekty odbiegają nieco formą od opisywanego 
w niniejszym tekście11.

Na powierzchni słoika, podobnie jak w  przypadku omówionych wyżej 
wazoników, brak sygnatury wytwórcy. Wyznacznikiem datowania jest tutaj 
przede wszystkim stylistyka naczyń, utrzymana w manierze późnobaroko-
wej. Pozwala to określić czas ich powstania na ostatnią ćwierć XVIII wieku. 
Podobnie datowane są analogiczne obiekty przechowywane w warszawskim 

9 Zob. np.: O. Drahotová, Szkło europejskie, Warszawa 1984, s. 217.
10 W. Roeske, Zabytkowe szkło apteczne..., s. 52, 53.
11 Por. S. Proń, Musaeum Poloniae pharmaceuticum seu artis pharmaceuticae experimentalis spectrum. Rzecz 

o muzealnictwie historycznym aptekarstwa w Polsce, Warszawa 1967, s. 161–164: ryc. 92, a–d, ryc. 93.
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Muzeum Farmacji, a także w Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskie-
go Collegium Medicum w Krakowie. Ich omówienie znajduje się poniżej.

Obiekty analogiczne 

Jak już wspomniałem, opisane powyżej obiekty stanowią wyjątkowe uzupeł-
nienie istniejącej kolekcji warszawskiego Muzeum Farmacji. Od 2006 roku 
znajduje się bowiem w zbiorach tegoż Muzeum seria pięciu wazoników ap-
tecznych [7–11] (ryc. 4, a–e) oraz pięciu słoików aptecznych [12–16] (ryc. 5, 
a–e), utrzymanych w  identycznej stylistyce co nabytki z  2015 roku, jednak 
z innymi sygnaturami aptecznymi.

Wazoniki wykonane są ze szkła półbiałego. Naturalny kolor szkła, biorą-
cy się z zanieczyszczeń piasku użytego do jego produkcji, widoczny jest pod 
kilkakrotnym powiększeniem w postaci zielonkawoniebieskawej poświaty. 
Z kolei tworzywem słoików jest szkło mleczne w odmianie zbliżonej do szkła 
opakowego, w  małym stopniu przejrzyste. Pod kilkakrotnym powiększe-
niem widoczny jest jego niebieskawy kolor. Wazoniki i słoiki z racji późnoba-
rokowej stylistyki, w jakiej są utrzymane, można datować na ostatnią ćwierć 
XVIII stulecia12.

Analogiczne naczynia w  zbiorach krakowskiego Muzeum Farmacji są 
liczniejsze. Przede wszystkim w Krakowie znajduje się dzban apteczny o for-
mie bardzo zbliżonej do formy dzbana opisanego powyżej, jednak z  inną 
sygnaturą apteczną, która brzmi: „SYRUP/PAPAV:RHED”13. Pochodzi z apte-
ki w Białobrzegach (pow. białobrzeski, woj. mazowieckie), datowany jest na 
koniec XVIII wieku14. W dalszej kolejności wymienić należy serię 21 wazoni-
ków aptecznych pochodzących z tej samej apteki; tworzywo 11 z nich zostało 
określone jako szkło bezbarwne, przezroczyste, pozostałe 10 wykonano ze 
szkła kobaltowego, czyli przezroczystego, barwionego na kolor ciemnonie-
bieski. Datowane są na drugą połowę XVIII wieku. Żadne z tych naczyń nie 
ma sygnatury aptecznej takiej jak naczynia w  Warszawie. Warto zwrócić 
uwagę, że naczynia ze szkła kobaltowego są dużo mniejsze od naczyń ze szkła 
bezbarwnego15. Na zakończenie trzeba wymienić grupę 37 słoików ze szkła 
mlecznego (opakowego) z drewnianymi wpuszczanymi nakrywami, pocho-
dzących z Apteki Społecznej nr 86 w Białobrzegach oraz Apteki Społecznej 
nr 43 w Mogielnicy (pow. grójecki, woj. mazowieckie). Datowane są na drugą 

12 Informacje technologiczne oraz propozycję datowania obiektów podaję po konsultacjach z  inż. 
Lutosławem Lichotą.

13 Sygnaturę tę należy rozwinąć w: Syrupus Papaveris Rhoeados/Rhoeadis – syrop z maku polnego (Papaver 
rhoeas L.), por. np. A. Duncan, The Edinburgh New Dispensatory, etc., Edinburgh 1830, s. 1089, także:  
T. Castle, Lexicon Pharmaceuticum, Or A Pharmaceutical Dictionary, Comprehending The Pharmacopoeias 
Of London, Edinburgh, And Dublin, With A Variety Of Other Useful Information Relative to Medicine And 
Pharmacy, London 1928, s. 191.

14 S. Proń, Musaeum Poloniae pharmaceuticum..., s. 146: ryc. 79.
15 W. Roeske, Zabytkowe szkło apteczne..., s. 57: ryc. 19, 20, s. 91 (tutaj doszczegółowiono proweniencję 

naczyń, podając informację: „Apt. Społ. nr 86 w Białobrzegach Radomskich”); S. Proń, Musaeum Poloniae 
pharmaceuticum..., s. 154: ryc. 85 (drugie i trzecie naczynie od lewej).
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połowę XVIII wieku. Podobnie jak w przypadku dzbana oraz wazoników – 
ich sygnatury apteczne nie dublują się z sygnaturami analogicznych naczyń 
z Muzeum Farmacji w Warszawie16.

Treści sygnatur aptecznych obiektów analogicznych

Cechą charakterystyczną sygnatur aptecznych na szyldzikach omawianych 
tu wszystkich naczyń, a  informujących o  ich oryginalnej zawartości jest 
dwubarwna czcionka o  jednolitym kroju, złożona z  wielkich liter, uzupeł-
niona symbolami alchemicznymi, które jednak nie występują na każdym 
szyldziku17. Zastosowano dwa kolory – czarny i czerwony, przy czym pierw-
szy z nich jest dominujący. Użycie koloru czerwonego miało cel praktyczny. 
Z powodu ograniczonego miejsca na powierzchi szyldzików zawarte w tre-
ści sygnatury aptecznej słowa podane są w formie skrótów, dodatkowo bez 
przerw pomiędzy poszczególnymi wyrazami. Na czerwono uwydatniono 
pierwsze litery tych skrótów, co czyni treść sygnatury bardziej czytelną, niż 
gdyby wszystkie znaki utrzymano w jednym kolorze.

Brzmienia sygnatur aptecznych nabytków Muzeum z  2015 roku zostały 
omówione wyżej, z kolei zbliżone objaśnienie sygnatur z naczyń w Muzeum 
Farmacji w Krakowie dostępne jest w cytowanej już tutaj literaturze18. Poni-
żej przedstawiam propozycję odczytania sygnatur aptecznych naczyń znaj-
dujących się w zbiorach Muzeum od 2006 roku [7–16]:

[7]  „ESS:/FULIG/CL:” – Essentia Fuliginis Clauderi – Esencja z rośliny z ro-
dzaju śluzowców (Fuligo Haller) wg G. Clauderiego19 (ryc. 4a).

[8]  „ESS:/MELIS:/CITR:” – Essentia Melisae Citrinae – Esencja z  melisy20 
(ryc. 4b).

[9]  „TR:/MART/ADSTR” – Tinctura Martis Adstringens – Nalewka żela-
zowa ściągająca. Nazwę żelaza zapisano tutaj na sposób alchemiczny; 
według alchemii pierwiastek ten był jednym z  metali planetarnych, 

16 W. Roeske, Zabytkowe szkło apteczne..., s. 57: ryc. 18, s. 83–91; S. Proń, Musaeum Poloniae 
pharmaceuticum..., s. 96: ryc. 37, s. 104: ryc. 46; W. Roeske, Z historii naczyń aptecznych w Polsce od XVI 
do połowy XIX wieku (Z Muzeum Farmacji AM w Krakowie), „Farmacja Polska”, 1970, nr 9, s. 777: ryc. 2.

17 Tzw. alchemia, w  potocznym rozumieniu kojarzona z  próbami wyprodukowania złota z  metali 
nieszlachetnych, jest w  istocie zagadnieniem niezwykle szerokim. Złożone są również przyczyny 
pojawienia się symboliki alchemicznej na naczyniach aptecznych, a także w inwentarzach aptecznych, 
co nastąpiło w XVII–XVIII wieku. W treści niniejszego tekstu sprawę tę można ująć tylko bardzo ogólnie, 
wspominając jedynie, że cały proces zapoczątkował szwajcarski lekarz Paracelsus (1493–1541), który 
stwierdził, że: „Prawdziwym celem chemii nie jest robienie złota, lecz przygotowywanie leków” (cytat 
za: J. Sikora, Z historii chemii..., Warszawa 1977, s. 40). Należy zwrócić uwagę na to, że chociaż Paracelsus 
pominął przedrostek „al” w słowie „alchemia”, pojęcie to było używane nadal w pełnej wersji w czasach 
późniejszych.

18 W. Roeske, Zabytkowe szkło apteczne..., s. 83–91 (omówienie rycin 18–20).
19 Zob. dalej: G. Clauderus, Methodus balsamandi corpora humana, etc., Altenburg 1679 (strona 

nienumerowana indeksu, hasło: „Fuligo...”); V.A. Riecke, Die neuern Arzneimittel, etc., Stuttgart 1840,  
s. 351–353.

20 Chodzi tutaj o  melisę lekarską (Melissa officinalis L.), zob. Pharmacopoea Edinburgensis, etc., Brema 
1784, s. 135; http://umm.edu/health/medical/altmed/herb/lemon-balm [dostęp: 2 IV 2016].
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odpowiadała mu planeta Mars21. Inna nazwa przytoczonego preparatu 
brzmiała: Tinctura Martis Acetosa – Nalewka z żelaza octowa (z wyko-
rzystaniem octanu żelaza)22 (ryc. 4c).

[10]  „ELIX/VISCER|H/VINM”; ponadto w  lewej dolnej partii szyldzika 
znajduje się symbol alchemiczny o  kształcie zbliżonym do litery „ć”. 
Elixir visceraale Hoffmanni = Elixir Aurantii compositum – Eliksir po-
marańczowy złożony23. W recepurze tego środka, pochodzącej z koń-
ca XVIII wieku, podano m.in. wino z Wysp Kanaryjskich (vinum ca-
narini) oraz węglan potasu (sal tartari)24, stąd na szyldziku, obok cyto-
wanej nazwy preparatu, podano wyrażenie „VIN[U]M” oraz symbol 
alchemiczny najprawdopodobniej określający potas25 (ryc. 4d).

[11]  „ESS:/SUCCIN”; poniżej cytowanego tekstu znajduje się symbol alche-
miczny o  kształcie zbliżonym do litery „ć” (z  lewej strony), identycz-
ny jak na naczyniu [10], oraz symbol alchemiczny w formie litery „O” 
przekreślonej poziomą linią (z prawej strony). Essentia Succini – Esen-
cja bursztynowa. W  pochodzącej z  początku XIX wieku recepturze 
tego preparatu podano uzupełniające składniki, które stosowano 
wymiennie, w celu wzmocnienia działania leku; były to m.in. czysty 
potas oraz węglan potasu26 (ryc. 4e). Najprawdopodobniej z nimi na-
leży wiązać symbol alchemiczny umieszczony jako pierwszy z lewej, 
omówiony przy okazji naczynia [10]. Z kolei pierwszy z prawej sym-
bol alchemiczny określa „sól” lub „sól zwykłą” (Sal Commune)27; w tym 
kontekście przytoczę słowa Wojciecha Tylkowskiego z 1680 roku, od-
noszące się do destylacji bursztynu:

 Nam przedstawiono kawałek będący po części bursztynem, po części żywicą, do-
chodzi jednak smoła, ałun, soda i witriol, a także sól. Bowiem gdy się go chemicznie 
podgrzewa, wydaje i wyziew witriolowy, i ałunowy, solny z wilgocią, a ponadto sól 
obficie przylega do szyjki retorty.28.

Wspomniana powyżej „sól zwykła” odnosi się do soli kuchennej, czyli 
chlorku sodu29. Warto zwrócić uwagę, że zawarty w  bursztynie kwas bur-
sztynowy ma postać fizyczną zbliżoną wizualnie do wspomnianej soli.

21 Por. W. Roeske, Zabytkowe szkło apteczne..., s. 29; R. Rembieliński, B. Kuźnicka, Historia farmacji, 
Warszawa 1987, s. 82: ryc. 32.

22 S. Hahnemann, Apothekerlexikon, 1. Abt., 1. Teil, Leipzig 1793, hasło: „Eisen (Ferrum, Mars)”.
23 H. Hager, Commentar zur Pharmacopoea Germanica Editio Alter, 1. Band, b.m., 1883, s. 630.
24 J.G. Zimmerman, J.H. Herman, Verhandeling over de roode loop, Arnhem 1770, s. 483; J. Barner, Chemia 

filozoficzna, Warszawa 2012, s. 573.
25 Por. B. Koskowski, Receptura czyli prawidła przepisywania i przyrządzania leków, Warszawa 1946, s. 14 

(Kali).
26 The London Medical Dictionary..., t. 2, London 1809, s. 691 (hasło: „Succinum”).
27 Tablica z  symbolami alchemicznymi z  1691 roku reprodukowana w: S. Proń, Musaeum Poloniae 

pharmaceuticum..., s. 98: ryc. 38; B. Koskowski, Receptura..., s. 15.
28 W. Tylkowski, Pars tertia physicae. De meteoris seu meteorologia curiosa, Olivae 1680, za: Bursztyn 

w dawnej Polsce. Antologia 1534–1900, Gdańsk 2011, s. 126.
29 J. Barner, Chemia filozoficzna..., s. 573.



Naczynia apteczne z końca XVIII wieku w zbiorach Muzeum Farmacji (oddział Muzeum Warszawy)

[12]  „MAC[lub G]NES/ALB”; w  dolnym wierszu, na lewo od określenia 
„ALB” symbol alchemiczny w  formie litery „O” z  linią biegnącą pio-
nowo w  jej polu. W  przypadku tej sygnatury podam dwie odrębne 
propozycje jej odczytania, wynikające ze sposobu interpretacji sym-
bolu alchemicznego. Przy założeniu, że symbol ten oznacza saletrę, 
a ściślej azotan potasu (Nitrum)30, sygnatura określałaby azotan pota-
sowo-magnezowy. Jeżeli zaś wspomniany symbol odnieść do oznacze-
nia siarczanu (Vitriolum)31, wówczas sygnaturę należałołby odczytać 
jako Magnesium sulfuricum siccatum, czyli wysuszony siarczan mag-
nezowy, który ma postać białego, bezwonnego, lekkiego proszku32 
(łac. albus – biały) (ryc. 5a).

[13]  Symbol alchemiczny w postaci litery „P” o nóżce podwójnie poziomo 
przekreślonej – alchemiczne określenie proszku (Pulvis) lub sprosz-
kowania33, poniżej: „SEM|CINAE” – Semen Cinae – Siemię cytwarowe; 
całościowo sygnaturę apteczną należy odczytać jako sproszkowane 
nasiona cytwaru, czyli rupnika (Artemisia Cina. Berg i in.)34 (ryc. 5b).

[14]  Symbol alchemiczny rtęci strąconej (Mercurius praecipitatus)35, obok 
określenie: „FLAV” – łac. flavus – żółty. W  symbolice alchemicznej 
rtęć była jednym z metali planetarnych, z odpowiadającą jej planetą 
Merkury36. Całościowo zapis na naczyniu należy odczytać jako żółta 
rtęć strącona, czyli żółty tlenek rtęciowy, według współczesnej no-
menklatury chemicznej tlenek rtęci (II). Otrzymywano go poprzez 
wytrącenie jego osadu w  roztworze wodnym chlorku rtęciowego 
i ługu sodowego37. Tlenek rtęci (II) ma barwę żółtą lub czerwoną w za-
leżności od stopnia rozdrobnienia (ryc. 5c).

[15]  „DENT:/APR|PPT”, gdzie nóżki dwóch położonych obok siebie liter „P” 
są połączone podwójnym poziomym przekreśleniem – jest to stoso-
wane w alchemii określenie preparatu (Praeparatum)38. Rozwinięcie 
sygnatury brzmi: Dentes Apri Praeparati – preparat z  kłów dzika39 
(ryc. 5d).

30 Tablica z  symbolami alchemicznymi z  1775 roku reprodukowana w: S. Proń, Musaeum Poloniae 
pharmaceuticum..., s. 103: ryc. 43b; J. Barner, Chemia filozoficzna..., s. 573.

31 Por.: tablica z  symbolami alchemicznymi z  1775 roku reprodukowana w: S. Proń, Musaeum Poloniae 
harmaceuticum..., s. 103: ryc. 43c. W materiale zabytkowym spotkałem się z symbolem alchemicznym 
o formie jak w treści omawianej sygnatury aptecznej, zawartym w nazwie eteru – Oleum dulci vitrioli, 
zob. R. Rembieliński, B. Kuźnicka, Historia farmacji..., s. 280: ryc. 105 (trzecie naczynie z lewej).

32 FP II, s. 542, 543.
33 Por. W. Roeske, Zabytkowe szkło apteczne..., s. 86 i nast.
34 Pharmacopoeia Regni Poloniae..., s. 69 (tutaj zawarto określenie: „cytwarowe nasienie”); por. też FP II,  

s. 132–135.
35 Tablice z symbolami alchemicznymi z XVII i XVIII wieku reprodukowane w: S. Proń, Musaeum Poloniae 

Pharmaceuticum..., s. 98: ryc. 38, s. 101: ryc. 43, s. 103: ryc. 45b.
36 R. Rembieliński, B. Kuźnicka, Historia farmacji..., s. 82: ryc. 32
37 FP II, s. 487, 488.
38 Por.: B. Koskowski, Receptura..., s. 15.
39 A.C. Ernsting, Nucleus Totius Medicinae Quinque Partitus oder des vollkommenen und allezeit fertigen 

Apothekers…, 2. Band, Lemgo 1770, s. 376 (dosł.: „praparirte wilde Schweinszähne” – przygotowane 
zęby dzikiej świni).
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[16]  Symbol alchemiczny w  postaci litery „P” o  nóżce podwójnie pozio-
mo przekreślonej – alchemiczne określenie proszku (Pulvis) lub 
sproszkowania, omówione już przy okazji naczynia [13], poniżej: 
„RAD|VALER” – Radix Valerianae – korzeń waleriany, czyli kozłka 
lekarskiego (Valeriana officinalis L.). Całościowo sygnatura apteczna 
brzmi: sproszkowany korzeń waleriany40 (ryc. 5e).

Przedstawione powyżej omówienie treści sygnatur aptecznych stanowi 
wstępną propozycję ich odczytania. Uwaga ta dotyczy również naczyń [1–6]. 
Mamy tutaj do czynienia zarówno z preparatami, na przykład [1], [9–11], jak i su-
rowcami farmaceutycznymi służącymi do ich przygotowania, na przykład [13], 
[16]. Już na tym wstępnym etapie zaznaczają się pewne rozbieżności w treści nie-
których sygnatur w stosunku do informacji podanych w cytowanych tu źród-
łach, zwłaszcza pochodzących z okresu zbliżonego do czasu powstania i użyt-
kowania tych naczyń41. Występuje to przede wszystkim w przypadku obiektów 
[2], [4], [5], [15]. Odrębną, wymagającą osobnego omówienia kwestią jest zagad-
nienie, na jakie choroby czy dolegliwości poszczególne leki były stosowane.

Przedstawione powyżej odczytanie symboliki alchemicznej stanowi rów-
nież propozycję wstępną, wymagającą dalszej analizy. Na tym etapie można 
wnioskować, że symbolika ta, z  wyłączeniem naczyń [12] lub [14], stanowi 
uzupełnienie przekazu werbalnego zawartego na szyldzikach naczyń. Do-
tyczy postaci przechowywanej w danym naczyniu substancji [13], [16], wy-
branych elementów receptury leków [10], [11], sposobu otrzymywania danej 
substancji [14]; w jednym przypadku językiem alchemicznym posłużono się 
przy zapisie werbalnym zawartym w treści sygnatury aptecznej [9].

Podsumowanie

Powyższy tekst stanowi prezentację części nabytków pozyskanych do zbiorów 
warszawskiego Muzeum Farmacji w 2015 roku, w kontekście obiektów znajdują-
cych się w zbiorach tegoż Muzeum od 2006 roku, które są zbliżone czy też iden-
tyczne pod względem stylistycznym. Prezentacja ta została uzupełniona o przy-
toczenie analogicznych obiektów z  kolekcji Muzeum Farmacji w  Krakowie, 
obszernie publikowanych w literaturze z zakresu historii farmacji. Pomimo że 
naczynia wykonano z różnych tworzyw – porcelany (dzbany apteczne), szkła pół-
białego (wazoniki apteczne), szkła kobaltowego (wazoniki apteczne mniejszych 
rozmiarów w porównaniu z wazonikami ze szkła półbiałego), szkła mlecznego 
(opakowego – słoiki apteczne), drewna (przykrywki słoików aptecznych), całość 

40 Por.: Pharmacopoeia Regni Poloniae..., s. 64.
41 Istotną rolę odgrywa tutaj nie tylko czas, ale i miejsce, bowiem określone przepisy dotyczące aptek oraz 

sposoby zapisu nazw preparatów/surowców obowiązywały nie tylko w  określonym czasie, ale także na 
określonym terenie, np. danego państwa. Tymczasem z wyjątkiem dzbana aptecznego, miejsce powstania 
oraz proweniencja omawianych naczyń ze zbiorów Muzeum w Warszawie nie jest znana, choć przypuszczalnie 
powstały one na terenie Czech lub Śląska (teza postawiona na podstawie konsultacji z  inż. Lutosławem 
Lichotą). Przy takim założeniu jako pierwsze należałoby dokładnie przeanalizować źródła (farmakopee, 
leksykony aptekarskie, inwentarze aptek itp.) z terenu Królestwa Prus oraz monarchii Habsburgów.
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przedstawionego materiału wydaje się być dość spójna pod względem plastycz-
nym42, przede wszystkim w zakresie stylistyki malatur stanowiących dekoracje 
powierzchni naczyń (sposób zdobienia, kolory farb). Ponadto propozycje da-
towania poszczególnych naczyń są zbliżone i plasują się ogólnie w końcu XVIII 
stulecia. Skłania to do postawienia hipotezy, że obiekty te wykonane zostały na 
zlecenie jednej apteki. Na obecnym etapie badań apteka ta nie może być wskaza-
na. Proweniencja zbiorów krakowskich jest co prawda znana, odwrotna sytuacja 
ma jednak miejsce w przypadku eksponatów warszawskich. W kwestii miejsca 
wykonania obiektów w jednym przypadku, mianowicie porcelanowego dzbana 
z kolekcji Muzeum Farmacji w Warszawie [1], jest ono znane. Tym samym jest to 
najcenniejszy obiekt, przynajmniej w  zbiorze warszawskim, bowiem obecność 
sygnatury wytwórcy „ustawia” cały zbiór pod względem datowania absolutnego 
(przy założeniu, że zbiór ten jest jednorodny pod względem proweniencji)43. Nato-
miast miejsce wykonania obiektów szklanych nie jest znane, ponieważ naczynia 
te pozbawione są sygnatur jego wytwórcy/wytwórców. Można w tym miejscu po-
stawić kolejną hipotezę, że zostały wyprodukowane w jednej hucie szkła. Liczba 
tych obiektów, sumując egzemplarze przechowywane w Warszawie i Krakowie, 
wynosi 7344. Jednakże odmienne wyobrażenie o liczbie egzemplarzy hipotetycz-
nej kolekcji dają numery zawarte na szyldzikach większości wazoników aptecz-
nych, umieszczone poniżej sygnatur aptecznych. Są to najprawdopodobniej nu-
mery (liczby) porządkowe naczyń, nadane na zlecenie apteki. W przypadku na-
czyń warszawskich numer o najwyższej wartości to 171 [9]45. Należy tutaj dodać, 
że wziąwszy pod uwagę cykl pracy hut szkła w końcu XVIII wieku w rejonie na 
północ od Alp, wytop serii naczyń obejmowałby liczbę około 300 egzemplarzy46.

Podsumowując propozycje zawarte w  powyższych wnioskach, wypada 
wskazać dalszy kierunek ewentualnych badań. Byłaby to przede wszystkim 
kwerenda w zbiorach polskich muzeów farmacji oraz tych placówek, które 
posiadają eksponaty z zakresu historii farmacji, ukierunkowana na poszuki-
wania naczyń zbliżonych stylistycznie do omówionych w niniejszym tekście. 
Sygnały, że prawdopodobne jest odnalezienie tego typu obiektów, są bowiem 
obecne w literaturze przedmiotu47.

42 Istnieją tutaj wszakże drobne różnice, np. drewniane przykrywki słoików ze szkła mlecznego 
(opakowego) mają dwie odmienne formy – jedną z uchwytem w górnej partii [6], [12], [13], drugą bez 
takiegoż uchwytu [14], [15] (w przypadku jednego z naczyń przykrywka się nie zachowała [16]).

43 Z racji złego stanu zachowania zdecydowano się włączyć ten eksponat do spisu niemuzealiów.
44 Z  czego 20 to liczba wazoników aptecznych ze szkła półbiałego, 10 – liczba wazoników ze szkła 

kobaltowego, 43 – liczba słoików ze szkła mlecznego (opakowego).
45 Sposób zapisu to: „171.”. Pozostałe numery: „64” [2], „170.” [4], „47” [5], „82” [7], „35” [10], „118” [11]. Liczby 

porządkowe naczyń w  aptekach powiązane były z  liczbami porządkowymi korków doszlifowanych do 
konkretnych naczyń. W przypadku omawianych obiektów zachowane korki pozbawione są takich oznakowań, 
jednak są to korki bez szlifu laboratoryjnego. Z kolei na szyldach słoików aptecznych brak numeracji.

46 Do liczby tej należy dodać kilkadziesiąt sztuk naczyń stanowiących wytop próbny, nienadających się 
do dalszego użytku i przerabianych na stłuczkę szklaną, dodawaną następnie do zestawu szklarskiego 
(informacje od inż. Lutosława Lichoty).

47 Zob. np.: J. Majewski, Muzea farmacji i zbiory aptekarskie w Polsce, Poznań 2006, s. 163: ryc. 234. Przedstawiono 
tu fotografię naczynia określonego jako karafka, które wydaje się bardzo zbliżone pod względem stylistycznym 
do wazoników omawianych w  niniejszym tekście, zaopatrzone jest wszakże w  metalową zatyczkę, a  jego 
datowanie określono na przełom XIX/XX wieku. Znajduje się w zbiorach Muzeum Farmacji w Łodzi.
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Katalog obiektów ze zbiorów Muzeum Farmacji w Warszawie 
(oddział Muzeum Warszawy)

[1] (ryc. 1, 1a)
Dzban apteczny po syropie porzeczkowym
Königliche Porzellan Manufaktur, Berlin/
nieznana apteka 1775–1834,
porcelana, wysokość: 24 cm; średnica 
korpusu: 12,5 cm; średnica podstawy: 8,7 cm; 
szerokość naczynia z uwzględnieniem 
wylewki: 15 cm
MF 61/Ds, dar z 2015 r.
sygnatura apteczna: „SYRUP./RIBIUM”

[2] (ryc. 2a)
Wazonik apteczny z korkiem po esencji z kardamonu, nieznana huta szkła/nieznana apteka, 4. ćw. 
XVIII w., szkło półbiałe, wysokość naczynia z uwzględnieniem korka: 19,5 cm; szerokość korpusu naczy-
nia: 8 cm; głębokość korpusu naczynia: 7 cm; wymiary podstawy naczynia: 6,4 x 6 cm; wysokość korka: 
6 cm; średnica główki korka: 5 cm, MF 3900/a-b, dar z 2015 r.
sygnatura apteczna: „ESS:/CARDA/MOM” (poniżej sygnatury: „64”)

2a 2b 2c 2d

1

1a 
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[6] (ryc. 3)
Słoik apteczny z przykrywką, nieznana 
huta szkła/nieznana apteka, 4. ćw. XVIII w.
szkło mleczne (opakowe), drewno (przy-
krywka), wysokość naczynia z uwzględ-
nieniem przykrywki: 17 cm; średnica 
korpusu naczynia: 8,5 cm; średnica 
podstawy naczynia: 6,6 cm; wysokość 
przykrywki: 5,9 cm; średnica przykryw-
ki: 5,7 cm, MF 3894/a-b, dar z 2015 r.
brak sygnatury aptecznej; na korpusie 
napis: „MAGISTER”, fot. Igor Oleś

[3] (ryc. 2b)
Wazonik apteczny z korkiem, nieznana huta szkła/nieznana apteka, 4. ćw. XVIII w., szkło półbiałe, 
wysokość naczynia z uwzględnieniem korka: 18,5 cm, szerokość korpusu naczynia: 8,1 cm, głębokość 
korpusu naczynia: 7,1 cm; wymiary podstawy naczynia: 6,9 x 5,7 cm; wysokość korka: 5,5 cm; średnica 
główki korka: 5,1 cm, MF 3902/a-b, dar z 2015 r.
brak sygnatury aptecznej

[4] (ryc. 2c)
Wazonik apteczny z korkiem po nalewce z drewna sandałowca czerwonego, nieznana huta szkła/
nieznana apteka, 4. ćw. XVIII w., szkło półbiałe, wysokość naczynia z uwzględnieniem korka: 19,7 cm, 
szerokość korpusu naczynia: 8 cm, głębokość korpusu naczynia: 7 cm; wymiary podstawy naczynia:  
6,5 x 6,1 cm; wysokość korka: 6 cm; średnica główki korka: 5,3 cm, MF 3901/a-b, dar z 2015 r.
sygnatura apteczna: „TR:/LIGN:S:/RUBR:” (poniżej sygnatury: „170.”)

[5] (ryc. 2d)
Wazonik apteczny z korkiem po esencji z anyżu gwiazdkowego, nieznana huta szkła/nieznana apteka
4. ćw. XVIII w., szkło półbiałe, wysokość naczynia z uwzględnieniem korka: 20,6 cm; szerokość korpusu 
naczynia: 8,4 cm; głębokość korpusu naczynia: 7 cm; wymiary podstawy naczynia: 6,9 x 5,7 cm; wyso-
kość korka: 6 cm; średnica główki korka: 4,9 cm, MF 3899/a-b, dar z 2015 r.
sygnatura apteczna: „ESS:/ANIS/STELL:” (poniżej sygnatury: „47”)

3
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[7] (ryc. 4a)
Wazonik apteczny po esencji z rośliny z rodzaju śluzowców wg G. Clauderiego, nieznana huta szkła/
nieznana apteka, 4. ćw. XVIII w., szkło półbiałe, wysokość: 17,5 cm; wymiary podstawy: 6,5 x 5,5 cm,
MF 1763, zakup w 2006 r.  
sygnatura apteczna: „ESS:/FULIG/CL:” (poniżej sygnatury: „82”)

[8] (ryc. 4b)
Wazonik apteczny po esencji z melisy, nieznana huta szkła/nieznana apteka, 4. ćw. XVIII w., szkło 
półbiałe, wysokość: 17,5 cm; wymiary podstawy: 6,5 x 5,5 cm, MF 1764, zakup w 2006 r.
sygnatura apteczna: „ESS:/MELIS:/CITR:”

[9] (ryc. 4c)
Wazonik apteczny po nalewce żelazowej ściągającej, nieznana huta szkła/nieznana apteka, 4. ćw. XVIII w.,  
szkło półbiałe, wysokość: 16,7 cm; wymiary podstawy: 5,8 x 5,8 cm, MF 1765, zakup w 2006 r.
sygnatura apteczna: „TR:/MART/ADSTR” (poniżej sygnatury: „171.”)

[10] (ryc. 4d)
Wazonik apteczny po eliksirze pomarańczowym złożonym wg Hoffmana, nieznana huta szkła/niezna-
na apteka, 4. ćw. XVIII w., szkło półbiałe, wysokość: 16 cm; wymiary podstawy: 6,7 x 5,8 cm,
MF 1766, zakup w 2006 r.
sygnatura apteczna: „ELIX/VISCER|H/VINM” oraz symbol alchemiczny określający potas (poniżej 
sygnatury: „35”)

[11] (ryc. 4e)
Wazonik apteczny po esencji bursztynowej, nieznana huta szkła/nieznana apteka, 4. ćw. XVIII w.
szkło półbiałe, wysokość: 16,6 cm; wymiary podstawy: 6,5 x 5,7 cm, MF 1767, zakup w 2006 r.
sygnatura apteczna: „ESS:/SUCCIN” oraz symbole alchemiczne określające potas (z lewej) i sól zwyczaj-
ną (z prawej); poniżej sygnatury znajduje się: „118”

4a 4b 4c 4d 4e
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[12] (ryc. 5a)
Słoik apteczny z przykrywką po azotanie potasowo-magnezowym lub wysuszonym siarczanie 
magnezowym, nieznana huta szkła/nieznana apteka, 4. ćw. XVIII w., szkło mleczne (opakowe), drewno 
(przykrywka), wysokość naczynia z uwzględnieniem przykrywki: 16,6 cm; wysokość naczynia bez 
przykrywki: 13,1 cm; średnica korpusu naczynia: 9 cm; wysokość przykrywki: 5,8 cm; szerokość przy-
krywki: 5,9 cm, MF 1758/a–b, zakup w 2006 roku
sygnatura apteczna: „MAC[lub G]NES/ALB”; w dolnym wierszu, na lewo od określenia „ALB” symbol 
alchemiczny w formie litery „O” z linią biegnącą pionowo w jej polu

[13] (ryc. 5b)
Słoik apteczny z przykrywką po sproszkowanych nasionach cytwaru (rupnika), nieznana huta szkła/
nieznana apteka, 4. ćw. XVIII w., szkło mleczne (opakowe), drewno (przykrywka), wysokość: 17 cm; 
średnica podstawy naczynia: 6,7 cm, MF 1759/a–b, zakup w 2006 r.
sygnatura apteczna: symbol alchemiczny określający proszek (Pulvis) w formie litery „P” o nóżce 
podwójnie poziomo przekreślonej, poniżej: „SEM|CINAE”

[14] (ryc. 5c)
Słoik apteczny z przykrywką po tlenku rtęci, nieznana huta szkła/nieznana apteka, 4. ćw. XVIII w.
szkło mleczne (opakowe), drewno (przykrywka), wysokość naczynia z przykrywką: 14 cm; wysokość 
naczynia bez przykrywki: 13 cm; średnica korpusu naczynia: 9,3 cm; średnica podstawy naczynia: 
6,7 cm; wysokość przykrywki: 3,2 cm; średnica przykrywki: 5,8 cm, MF 1760/a–b, zakup w 2006 r.
sygnatura apteczna: symbolika alchemiczna określająca rtęć strąconą (Mercurius praecipitatus) w for-
mie symbolu planety Merkury oraz symbolu zbliżonego do znaku równości z dolną linią wybrzuszoną 
ku dołowi; obok wyrażenie „FLAV”

[15] (ryc. 5d)
Słoik apteczny z przykrywką po preparacie z kłów dzika, nieznana huta szkła/nieznana apteka, 4. ćw. 
XVIII w., szkło mleczne (opakowe), drewno (przykrywka), wysokość: 13 cm; średnica podstawy: 6,7 cm
MF 1761/a–b, zakup w 2006 r.
sygnatura apteczna: „DENT:/APR|PPT” (gdzie nóżki dwóch położonych obok siebie liter „P” połączone 
podwójnym poziomym przekreśleniem, co w alchemii oznacza Praeparatum – preparat)

[16] (ryc. 5e)
Słoik apteczny po sproszkowanym korzeniu waleriany, nieznana huta szkła/nieznana apteka, 4. ćw. 
XVIII w., szkło mleczne (opakowe), brak przykrywki, wysokość: 13 cm; średnica podstawy: 6,7 cm
MF 1762, zakup w 2006 r.
sygnatura apteczna: symbol alchemiczny określający proszek (Pulvis) w formie litery „P” o nóżce 
podwójnie poziomo przekreślonej, poniżej: „RAD|VALER”

Fotografie 1, 1a, 2a–d, 3 – Igor Oleś, zaś 4a–e i 5a–e Marcin Więcek
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Marcin Więcek

Pharmacy receptacles from the late 18th century  
in the Museum of Pharmacy collection  
(Division of the Museum of Warsaw) – summary

In 2015, the collection of the Museum of Pharmacy (Museum of Warsaw Divi-
sion) was enriched by six pharmacy receptacles in the style of late baroque, 
dating back to the late 18th century. The receptacles are unique addenda to the 
Museum collection since there are already ten receptacles in the style similar 
to the new acquisitions in the collection. Several dozens of similar receptacles 
are part of the Museum of Pharmacy in Krakow. These receptacles, made of 
various materials (semi-white glass, milk glass, cobalt glass and porcelain), 
were given pharmacy signatures in Latin, complete with alchemic symbolism. 
None of the signatures is doubled, which – together with the similar style of 
the items – may lead to a hypothesis that all the items had been ordered by 
one pharmacy. In the case of glass objects, it is also likely that they had been 
produced in one glass factory. The above hypotheses could be verified by con-
ducting research in the Polish archives aimed at locating further items from 
the hypothetical collection.

Key words: pharmacy receptacle, pharmacy pot, pharmacy bowls, pharmacy 
jars, alchemic symbolism




