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Jan Hecker – aptekarz warszawski 
z połowy XVii wieku 

Niniejszy artykuł prezentuje koleje życia i  dokonania zawodowe Jana 
Heckera (około 1605 – przed 1660), aptekarza królewskiego dwóch ostatnich 
Wazów, Władysława IV oraz Jana Kazimierza. Szkic ma charakter biogra-
ficzny i jest próbą identyfikacji korzeni rodzinnych owego nadwornego ap-
tekarza i jego działalności na dworze królów Wazów, a także etapów budowy 
i funkcjonowania apteki zamkowej w omawianym okresie.     

Jan Hecker (także Hekier, Heckier) wywodził się z mieszczańskiej rodzi-
ny niemieckiej, pochodzącej z  Kolonii, a  od początków XV wieku osiadłej 
w Gdańsku i Brodnicy – z niej pochodzili także dwaj inni Janowie Heckerowie 
– pierwszy (1603–1668), rajca i ławnik gdański, i drugi, jego syn (1625–1675), 
także rajca i astronom miejski, spokrewnieni ze słynnym astronomem Janem 
Heweliuszem, często w literaturze myleni z nadwornym aptekarzem „dwóch 
ostatnich Wazów”1. 

Aptekarz Jan Hecker urodził się około 1605 roku w  Brodnicy w  woje-
wództwie chełmińskim. W czerwcu 1619 roku wpisał się do grona słuchaczy 

1 Jan Hecker „starszy” ( jako stary rajca gdański i komisarz wojenny) otrzymał w 1660 roku nobilitację 
i własny herb szlachecki, zob. Album armorum nobilium Regni Poloniae XV–XVIII saec. Herby nobilitacji 
i indygenatów XV–XVIII w., oprac. B.Trelińska, Lublin 2001, s. 338, nr 881. 
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Gimnazjum Gdańskiego i pobierał nauki lekarskie zapewne aż do 1621 roku2. 
Hecker uczęszczał wówczas na wykłady w  katedrze anatomii i  medycy-
ny, poznając tajniki pochodzenia surowców leczniczych, ich przetwórstwa 
i praktycznego zastosowania w wielu różnych dolegliwościach chorobowych. 
W Gimnazjum zdobywano podstawowe wykształcenie teoretyczne z dziedzi-
ny farmacji, ale wiadomości praktycznych nabywano w trakcie obowiązkowej 
nauki cechowej w  miejskich aptekach3. Po ukończeniu nauki w  Gimnazjum 
młody Jan Hecker praktykował w nieznanej nam aptece gdańskiej. 

Prawdopodobnie po elekcji w 1632 roku znalazł się w kręgu zainteresowa-
nia dworu królewskiego Władysława IV i  jego rodziny, zapewne polecony 
przez któregoś z  dworzan albo magnatów, ze względu na zdolności i  liczne 
osiągnięcia, toteż dość szybko przeniósł się do Warszawy. 

Pierwszy raz nazwisko Heckera pojawia się w  źródłach historycznych 
w  1646 roku, kiedy król Władysław IV Waza, po powrocie z  podróży ze 
Lwowa do Warszawy, 5 września tegoż roku wyjechał do Wielkopolski dla 
poratowania zdrowia. Tutaj we wsi Główienka 8 września 1646 roku nadał 
Heckerowi kilka łanów ziemi we wsi Tiegenhof, w ekonomii malborskiej, za 
poniesione już zasługi na rzecz ratowania królewskiego zdrowia4. 

Wieś Tiegenhof (Nowy Dwór Gdański) była położona nad rzeką Tugą, na 
Żuławach Malborskich, a  jako niewielkie nadrzeczne targowisko przeżyła 
już swój rozkwit w  końcu XVI wieku, gdy w  1568 roku przybyli tutaj nowi 
osadnicy, czyli mennonici – emigranci z Niderlandów, wywodzący się z pro-
testanckiego ugrupowania anabaptystów z  Fryzji. Korzystając z  własnych 
doświadczeń, osuszyli oni miejscowe moczary i  zamieszkali tutaj na stałe, 
mając także oparcie w polskich monarchach i kasztelanach elbląskich. W po-
łowie XVII wieku we wsi Tiegenhof znajdowała się siedziba majątków kró-
lewskich należących do ekonomii malborskiej. Nadanie ziemskie w tym re-
jonie należało zatem do szczególnie cennych – zaplecze rolnicze, możliwość 
rozwoju, lecz zwłaszcza bliskość centrum administracji królewskiej czyniły 
z niego prawdziwą nagrodę dla skromnego aptekarza. 

W tekście owego dokumentu jest mowa o osobistych zasługach Heckera 
w leczeniu królewskich niedomagań, a zatem można sądzić, że jeszcze przed 
1646 rokiem towarzyszył on królowi Władysławowi IV Wazie w jego podró-
żach i skutecznie łagodził cierpienia władcy. Tytułował się „aptekarzem kró-
lewskim”, stąd wynika wniosek, że musiał przejąć zarząd apteki królewskiej 
po swym poprzedniku Hansie Mertenie5 na długo przed 1646 rokiem. 

Jeszcze jako królewicz Władysław Waza chorował na podagrę i na nerki, 
miewał trudności z chodzeniem, kiedy to powoli nabierał „zbytecznej tuszy”. 
Poddawał się kuracjom wodnym w  kraju i  za granicą, często opuszczając 

2 Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego 1580–1814, wyd. Z. Nowak, P. Szafran, Warszawa 1974,  
s. 108, nr 47. 

3 A. Drygas, Aptekarstwo gdańskie 1399–1939, Wrocław 1983, s. 159–163.
4 AGAD, Metryka Koronna, nr 189, k. 476v–477. 
5 K. Kwiatkowski, Dzieje narodu polskiego za panowania Władysława IV, Warszawa 1823, s. 229. 
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Warszawę, stosował także okłady i wywary z egzotycznych ziół, różnego ro-
dzaju balsamy, a te wytwarzali nie tylko nadworni medycy i aptekarze, ale 
również zwykli oszuści i szarlatani6. 

Władysław IV cierpiał między innymi na silne ataki podagry – w  paź-
dzierniku 1646 roku Hecker zastosował balsam wyrobu żony dworskiego ka-
pelmistrza, którym po podgrzaniu smarował króla co pół godziny. W marcu 
1647 roku do monarchy zgłosił się nieznany wieśniak z Prus, który w obec-
ności samego Heckera przygotował specjalny roztwór z  ziół, dodając doń 
czarnego piwa z  kilkoma goździkami i  łyżkę oliwy. Aptekarz podawał ten 
płyn królowi w celu wypocenia się, lecz owe lekarstwa pomagały choremu 
jedynie okresowo, po jakimś czasie Władysław IV ponownie cierpiał na silne 
bóle w nogach7. 

Hecker towarzyszył królowi podczas sejmu warszawskiego (od 25 
października do 8 grudnia 1646 roku) oraz na kolejnym, który rozpo-
czął obrady 2 maja 1647 roku. W  sierpniu tegoż roku towarzyszył królo-
wi Władysławowi  IV w  ceremoniach pogrzebowych jego jedynego syna 
Zygmunta Kazimierza, zmarłego po ataku biegunki 9 sierpnia 1647 roku, 
zaś jesienią wyjechał wraz z monarchą i jego dworem królewskim do Prus, 
a następnie na Litwę (styczeń – marzec 1648 roku).  

Tymczasem z  powodu rozpoczęcia walk polsko-kozackich na Ukrainie 
w marcu król postanowił wrócić do Warszawy, opuścił więc Wilno i przez 
Troki dotarł 4 maja do Merecza, gdzie zatrzymał się w jednej z kamieniczek 
w miejskim rynku. Po dniu spędzonym na polowaniu w nocy doznał jednak 
nagłego ataku kamicy wraz z silnymi bólami nerek. Hecker zastosował wów-
czas gorącą kąpiel i  dolegliwości chwilowo ustąpiły, ale pojawiły się nowe, 
gorsze – tym razem były to nasilające się bóle żołądkowe. 

Oddajmy obecnie głos nadwornemu lekarzowi Władysława IV, Maciejowi 
Vorbek-Lettowowi, który zanotował w swym pamiętniku:

zachorowawszy tamże, gdy mu inszego ratunku dać nie umiał albo nie chciał 
Doctor Casparus Krafft, Kolega mój, dał 9 ziaren antimonii praeparati in ovo sorbili 
(w płynnym jajku), jeszcze nie z apteki J.K.Mci, bo Hecker Aptekarz Królewski nie 
miał, ale [ze] szkatuły cyrulika […]8. 

Zastosowanie antymonu, prawdopodobnie w zbyt dużej dawce i z niewia-
domego źródła, spowodowało jednak gwałtowną biegunkę i osłabienie kró-
la9. Zawezwano wówczas z Wilna medyków, Macieja Vorbek- Lettowa i Pawła 

6 H. Wisner, Władysław IV Waza, Wrocław 1995, s. 149–150. 
7 F. Giedroyć, Król Władysław IV, s. 103–109: żona kapelmistrza otrzymała wówczas 1000 zł, a  chłop 

„pruski” aż 6000 zł. 
8 M. Vorbek-Lettow, Skarbnica pamięci. Pamiętnik lekarza króla Władysława IV, oprac. E. Galos i F. Mincer, 

Wrocław 1968, s. 151.
9 Według relacji lekarza toruńskiego Szymona Szulca był to „crocus metallorum” – związek antymonu 

z calcium nitricum, zob. F. Giedroyć, Źródła biograficzno-bibliograficzne do dziejów medycyny w dawnej 
Polsce, Warszawa 1911, s. 807–808. 
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Podchocimskiego, ale królewscy lekarze byli już bezradni – Władysław IV 
zmarł w Mereczu w nocy z 19 na 20 maja 1648 roku o godzinie 1.30, przyjąwszy 
ostatnie namaszczenie. 

Po południu 20 maja odbyła się sekcja zwłok, w  której uczestniczyli:  
Jan Kacper Krafft, Maciej Vorbek-Lettow, Jan Teuber, Dytrych Vigbort, Jan 
Lancberg, Hans Merten i Jan Hecker. Stwierdzono ropne zapalenie lewej ner-
ki, dalej stan zapalny żołądka i innych narządów, zaś z prawej nerki wydo-
byto jeden duży oraz kilka małych kamieni10. Wszystkie zachowane źródła 
jednoznacznie wskazują na obecność Heckera w  Mereczu, a  także na jego 
uczestnictwo w leczeniu króla i w sekcji zwłok polskiego monarchy. 

Skarb królewski był winny aptekarzowi sumę 2000 zł, za służbę od 1646 
roku. Zaległości te regulowano do 1652 roku, wypłacając Heckerowi ze 
skarbu litewskiego jedynie kwotę 1700 zł, i  to w  kilku ratach, co daje pew-
ne pojęcie o zarobkach ówczesnych aptekarzy11. Z zachowanych rachunków 
wynika, że Hecker pobierał uposażenie w wysokości 1014 zł (w kwartalnych 
ratach)12. W tych samych latach uzupełnieniem pensji aptekarza były sumy 
wypłacane doraźnie ze skarbu królewskiego, w  formie rekompensaty za 
pewne wydatki na potrzeby apteki zamkowej – były to przeważnie drobne 
kwoty od 7 do 150 zł. Jedynie 24 grudnia 1650 roku zapłacono większy ra-
chunek opiewający na 2200 zł i 29 gr, zaś 9 lutego 1652 roku wypłacono mu 
1694 zł i 13 gr13. 

Po śmierci polskiego monarchy Hecker przeszedł na służbę jego następcy 
i brata – Jana Kazimierza. Przygotowując lekarstwa dla kolejnego już władcy, 
spełniał także inne polecenia – na przykład 28 sierpnia 1650 roku, gdy król 
wybierał się do Białowieży, aptekarz sprzedał mu ozdobne „puzderko do 
wódek”14, natomiast 29 grudnia 1650 roku otrzymał 7 zł za dwa narzędzia ap-
tekarskie w kształcie haków, które aptekarz kupił do swojego laboratorium15. 
Na początku września 1651 roku aptekarz królewski wyjechał specjalnie do 
Gdańska w celu zakupienia specjalnych „kotów morskich i inszych potrzeb” 
(kwiatostan wierzby i leszczyny, rosnących jedynie nad morzem)16. 

Rachunki królewskie z  lat 1650–1653 jednoznacznie wskazują, że u boku 
Jana Kazimierza przebywała spora nawet grupa lekarzy i aptekarzy, a wśród 
nich aptekarz podróżny Jerzy Hann i  aptekarz nadworny Jan Hecker, a  ci 

10 O chorobie i śmierci króla zob. L. Gąsiorowski, Zbiór wiadomości do historii sztuki lekarskiej w Polsce, t. 2, 
Poznań 1853, s. 250–251; F. Giedroyć, Król Władysław IV (Historia choroby), „Krytyka Lekarska”, 1903,  
t. 7, s. 80–82; Rumbold z Połocka, Zdrowie Władysława IV, „Przegląd Historyczny”, 1911, t. 13, s. 21–22, 
167, 301–314. 

11 Była to suma wysoka i można za nią było kupić niewielką wieś mazowiecką . Rachunki podskarbstwa 
litewskiego 1648–1652, wyd. E. Tyszkiewicz, Wilno 1855, s. 30. 

12 AGAD, Archiwum Skarbu Koronnego (dalej: ASK), dział 1, nr 305, k. 1v, 12v, 31v, 57v, 65v, 72v, 79v 
(rachunki od 1 VII 1650 do 31 III 1652); Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie (dalej: B. Czart),  
nr 1729, k. 10, 24, 37, 44 (rachunki od 1 IV 1652 do 31 III 1653). 

13 AGAD, ASK, dział 1, nr 305, k. 40v, 46v, 47, 101, 106v. 
14 AGAD, ASK tamże, k. 43v (rachunki  z lata 1650–1652).
15 Tamże, k. 47.
16 Tamże, k. 101. 
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z kilkoma kolejnymi cyrulikami stanowili najbliższe „medyczne” otoczenie 
monarchy i jego dworu17.   

Zasługi Heckera w zwalczaniu codziennych dolegliwości Jana Kazimierza 
były doceniane przez polskiego monarchę. W 1650 roku uzyskał on przywilej 
na dożywotnie przejęcie placu pod budowę kamienicy w Starej Warszawie18. 
W 1651 roku pozyskał także zwolnienie od obowiązku stawienia się na pospo-
lite ruszenie, co wiązało się jednak z pewnymi wydatkami i ryzykiem porzu-
cenia intratnej służby królewskiej19. Osiemnastego listopada 1652 roku otrzy-
mał następny przywilej – Jan Kazimierz nadał mu trzy włóki gruntu we wsi 
Wielka Wola (obecnie dzielnica Warszawy)20, zaś 23 października 1654 roku 
pozyskał przeniesienie praw chirurga Bartłomieja Taubenleina do użytko-
wania młyna w Osieku w starostwie osieckim na siebie i na żonę21. 

Jan Hecker zmarł przed 1660 rokiem, gdyż w  tym roku wdowa Urszula 
z domu Szperlingen podała lustratorom wsi Wielka Wola następującą infor-
mację: 

na folwark w tejże wsi będący, na ten czas przez nieprzyjaciela spalony, na trzech 
włókach rolej z dawna zasiadły, które quondam P. Jan Hekier aptekarz JKM teraź-
niejszego trzymał, pokazała przywilej P. Urszula Szperlingen Hekierowa, in soli-
dum sobie z nieboszczykiem P. Hekierem, jako małżonkiem swoim służący ad vitae 
tempora, teraźniejszego Króla JM Jana Kazimierza de data die 18 Novembris 1652, 
salvis oneribus, si quae antea ex hoc praedio et eius adiacentiis et pertinentiis omni-
bus pendebantur22. 

Aptekarz królewski Wazów niewątpliwie pozostawił po sobie potomków, 
ale nieznanych z imion, którzy mieszkali w Warszawie w XVIII wieku, i jesz-
cze w drugiej połowie XIX wieku odnajdziemy nazwiska Hecker lub Heckier 
i Haekier w spisach stołecznych mieszkańców. 

Jan Hecker zamieszkał na Zamku Królewskim w momencie, gdy budowla 
– rezydencja polskich królów – została za panowania Władysława IV Wazy 
już ukończona, a  jej pomieszczenia otrzymały swoje przeznaczenie – sejmo-
we, sądowe i  urzędowe, nie mówiąc o  apartamentach dworskich. Potem po-
wstały niewielkie obiekty architektoniczne, takie jak galerie, kuchnie, sala 
teatralna, i wiele innych nowych pomieszczeń. Tymczasem budowa w latach 
1643–1644 Kolumny Zygmunta III Wazy przyniosła zmianę otoczenia zamko-
wego – uporządkowano wjazd do Bramy Grodzkiej i  utworzono wjazd do 

17 K. Targosz, Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi (1646–1667). Z  dziejów polsko-francuskich stosunków 
naukowych, Wrocław 1975, s. 98–99. 

18 E. Świeżawski, K. Wenda, Materiały do dziejów farmacji w  dawnej Polsce, Warszawa 1887, s. 89;  
S. Kośmiński, Słownik lekarzów polskich, Warszawa 1888, s. 163. 

19 A. Boniecki, Herbarz Polski, t. 5, Warszawa 1904, s. 226. 
20 Dzieje Woli, red. J. Kazimierski, Warszawa 1974, s. 50. 
21 AGAD, Metryka Koronna, nr 392, k. 39. 
22 Lustracje województwa mazowieckiego XVII wieku, t. 5, cz. 2, 1660–1661, wyd. A. Wawrzyńczyk, 

Warszawa 1989, s. 47.   



100

Marek Wagner

Zamku Królewskiego od strony Starego Miasta ulicą Przedzamkową. Jego 
zasadniczym elementem była Brama Świętojańska ulokowana na wprost bra-
my w  Wieży Zygmuntowskiej, zatem pomiędzy budynkiem stajni i  apteki. 
Brama została wzniesiona z granitu w formie wielkiego portalu, wspartego na 
dwóch pilastrach podtrzymujących naczółek z kartuszem herbowym Wazów 
i Rzeczypospolitej. Przejazd bramny dla karet i powozów został wyburzony na 
początku XIX wieku wraz z likwidacją infrastruktury Dziedzińca Przedniego. 

W czasach panowania Wazów powstał więc ostateczny oraz funkcjonalny 
element przyszłego pl. Zamkowego, a właściwie jego części zachodniej, w po-
staci Dziedzińca Przedniego, łączącego kamienice pierzei Starego Miasta 
z bryłą Zamku Królewskiego. Po stronie południowej znajdowała się apteka 
królewska, a dalej Brama Świętojańska i pozostałe zabudowania murowane 
i  częściowo drewniane. Poważnym wyzwaniem dla ówczesnych mieszkań-
ców miasta i  Zamku był najazd szwedzki i  okupacja Warszawy (1655–1657), 
a także jej grabież przez wojska Karola Gustawa. Dość szybko, gdyż na prze-
łomie 1657 i 1658 roku, Zamek został prawie całkowicie odrestaurowany i już 
od połowy 1658 roku pełnił właściwe dla siebie funkcje sejmowe oraz urzęd-
nicze i rezydencjonalne23.               

Apteka królewska na Zamku Królewskim powstała z pracowni alchemika 
królewskiego Baltazara Smosarskiego, medyka królów Zygmunta I Starego 
i Zygmunta Augusta, który w latach trzydziestych XVI wieku prowadził tu-
taj badania i jednocześnie leczył obu monarchów. Jego następcy, korzystają-
cy z dawnych i już nowych przywilejów, mieli swoje prawa i obowiązki i wy-
konywali zawód bez obostrzeń cechowych. Apteka królewska przetrwała do 
początku XIX wieku, gdy w wyniku zawalenia się Bramy Krakowskiej i prze-
budowy pl. Zamkowego przeniosła się na ul. Trębacką, ale w połowie stulecia 
została zlikwidowana.   

Obejmując jeszcze przed 1646 rokiem zarząd apteki królewskiej, miesz-
czącej się na Zamku, Hecker został wprowadzony w  środowisko dworu 
królewskiego i zamieszkał w pomieszczeniach zamkowych. Jeszcze w latach 
1597–1619 dokonano ich rozbudowy na pl. Zamkowym, gdzie znajdowały się 
zabudowania gospodarcze. Pomiędzy Bramą Krakowską a narożnikiem ka-
mienicy Księży Mansjonarzy przy ul. Świętojańskiej 2 wyburzono część do-
mów i wzniesiono mur z kamienną bramą i z dwiema furtami. Owa Brama 
Świętojańska prowadziła od wąskiego wylotu ul. Piwnej w kierunku Wieży 
Zygmuntowskiej, tworząc przed fasadą zamkową dwa podwórza – północny 
stajenny i południowy apteczny24. 

Apteka królewska zajmowała piętrową oficynę na planie pięcioboku przy 
Bramie Świętojańskiej, po prawej stronie wewnętrznego podwórka25. Za bra-

23 J. Lileyko, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1986, s. 80–99.
24 W. Tomkiewicz, Budowa Zamku Królewskiego w  Warszawie za panowania Zygmunta III, „Rocznik 

Warszawski”, 1962, t. 2, s. 5–34. 
25 K. Wenda, Apteka za zamku warszawskim i aptekarze królewscy. Kartka z dziejów Warszawy, Warszawa 

1917, s. 5.
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mą znajdowała się mała sień z dwoma pokojami, dalej droga prowadziła na ob-
szerne podwórko, z którego wychodziło się na dziedziniec „apteczny”. Schody 
w sieni prowadziły na piętro oraz do piwnicy – na piętrze znajdowało się miesz-
kanie aptekarza królewskiego, a na parterze dwa niewielkie laboratoria z kil-
koma piecami26. Jeden z nich był ceglany z kominami i z dość dużym miechem 
kowalskim do podsycania ognia, a zatem do prac na otwartym ogniu, a drugi, 
z kilkoma zamkniętymi paleniskami, został zbudowany z kamieni rzecznych 
i wyposażony był w kocioł i łaźnię wodną z retortą. Używano tutaj tygli i kot-
łów miedzianych oraz licznych narzędzi  niezbędnych do destylacji. Centralne 
miejsce zajmowała kamienna ława z otworami na moździerze, gdzie ucierano 
maści ziołowe, a także stół z marmurowym blatem do wyrobu cukrów i marce-
panów, po bokach lokowano drewniane prasy do wyciskania soków, moździe-
rze, tygle, młynki czy wagi miedziane i mosiężne potrzebne w codziennej pro-
dukcji aptecznej. W pomieszczeniach apteki ustawiono drewniane lady, szafy 
i regały z małymi szufladkami, jak również drewniane i cynowe puszki oraz 
naczynia szklane z gotowymi lekarstwami27. 

Podobnie urządzona była piwnica apteczna, zwana popularnie sklepem, 
o czym przekonują nas wyniki badań archeologicznych wykonanych w 1977 
roku na pl. Zamkowym, gdzie odkryto ślady kilku sklepionych pomieszczeń 
z  wejściami z  kamiennymi portalami. Prowadzone wówczas poszukiwania 
na terenie przyziemia aptecznego przyniosły zaskakujące odkrycia, ale je-
dynie dotyczące połowy XVIII wieku. Z ziemi wydobyto mianowicie kilkaset 
szkieł aptecznych – ponad 600 egzemplarzy pochodzących z samej apteki, jak 
również z kilku laboratoriów aptecznych. Większość to słoiki, butelki, bute-
leczki i  szklanki, wykonane przeważnie z  kolorowych i  przyciemnianych 
szkieł, ale znaleziono także kilka egzemplarzy naczyń laboratoryjnych (che-
micznych) – w tym liczne retorty, kolby czy zlewki, a ponadto gąsiory, flasze, 
talerze i naczynia wykonane z kamionki28. 

Dodajmy, że wszystkie wydobyte podczas tych badań archeologicz-
nych przedmioty znalazły swoje właściwe miejsce w  stołecznym Muzeum 
Farmacji imienia mgr Antoniny Leśniewskiej. W latach osiemdziesiątych XX 
wieku pojawiła się inicjatywa odtworzenia apteki zamkowej już w  Zamku 
Królewskim, ale z  różnych powodów nie została ona zrealizowana. Jeszcze 
później, w  listopadzie i  grudniu 2005 roku, grupa warszawskich archeolo-
gów prowadziła poszukiwania w  północnym narożniku Zamku, tam gdzie 
niegdyś w  tak zwanej donicy znajdowała się zabytkowa topola, ostatecznie 
usunięta w tymże roku, ale oprócz kilku starych kafli i naczyń nie natrafiono 
na żadne cenne znaleziska29.

26 K. Skórewicz. Zamek Królewski w Warszawie, Kraków 1924, s. 16 i 26 (ryciny z XVII–XVIII w.). 
27 E. Swieżawski, K. Wenda, Apteka jako Officina sanitatis w dawnej Polsce, „Wiadomości Farmaceutyczne”, 

1881, t. 8, s. 321–323. 
28 R. Kozłowska, A. Nowakowski, Szkło apteczne z badań archeologicznych Apteki Królewskiej w Warszawie, 

„Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia 12. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, 1987, z. 177, 
Archeologia Szkła, s. 123–141.     

29 Zob. artykuły archeologiczne zamieszczone w roczniku „Almanach Warszawy”, 2014, t. 8. 
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Powracając do XVII wieku, dodajmy, że ówczesne pomieszczenia aptecz-
ne kilkakrotnie przebudowywano i  modernizowano – pierwszy raz prace 
wykonał w latach 1601–1603 kierownik robót budowlanych na Zamku archi-
tekt Jakub Rodondo, który to „odrzwia kamienne przy sklepie aptekarskim 
wystawiał”30. Natomiast w styczniu 1651 roku w całej aptece Heckera dokona-
no poważnych prac stolarskich i malarskich na łączną sumę 975 zł31.   

Aptekarz królewski stosował w leczeniu różnego rodzaju surowce – za-
tem od ziół, liści, nasion i kwiatów przez korzenie, owoce, kory, soki i żywice 
aż po kamienie pospolite i szlachetne, nawet surowce pochodzenia zwierzę-
cego i morskiego. Hecker wykonywał z nich specjalne przetwory lecznicze, 
a  także sprowadzał gotowe już medykamenty, wytwarzane przez przygod-
nych nieraz amatorów32.  

Hecker niewątpliwie był zawodowym aptekarzem, mającym fachowe 
wykształcenie, znaczące doświadczenie i pobierającym z tego powodu także 
specjalne uposażenie ze skarbu królewskiego. Właśnie opieka dwóch królów 
Wazów, w formie patronatu społecznego i ekonomicznego, była dla naszego 
bohatera ważnym motywem osiedlenia się na stałe na terenie Warszawy. 
W  jego przypadku postępowanie to nie odbiegało od tradycyjnego układu 
patron – klient, który funkcjonował między innymi w środowisku oficerów 
gwardii królewskiej w  połowie XVII wieku. Należy również stwierdzić, że 
biografia Heckera jest dobrym przykładem pokazującym miejsce królew-
skiego aptekarza w mieszczańskim społeczeństwie dawnej Warszawy.            

Ocena dorobku Jana Heckera jest właściwie dość prosta – w gronie apte-
karzy i medyków królewskich był on znanym fachowcem, a także cenionym 
praktykiem, chociaż nie teoretykiem, ponieważ nie zostawił po sobie żadne-
go traktatu aptekarskiego ani dzieła medycznego. Jako nadworny aptekarz 
obracał się w  otoczeniu dwóch ostatnich Wazów, pomagając polskim mo-
narchom w ich zmaganiach z chorobami, a za swoje zasługi uzyskał dość in-
tratne nadania królewskie pozwalające na założenie rodziny i zamieszkanie 
w Warszawie.          

Jan Hecker (ok. 1605-1660) - aptekarz warszawski  
z poł. XVII w. – streszczenie

Artykuł analizuje etapy życia oraz dokonania zawodowe aptekarza kró-
lewskiego „dwóch ostatnich Wazów”, Władysława IV oraz Jana Kazimierza, 
a mianowicie Jana Heckera (około 1605 – przed 1660), działającego na dworach 
monarszych w połowie XVII w. Szkic ma charakter biograficzny i jest próbą 
identyfikacji korzeni rodzinnych nadwornego aptekarza, a także analizy jego 

30 W. Tomkiewicz, Budowa Zamku Królewskiego..., s. 17–18. 
31 AGAD, ASK, dział 1, nr 305, k. 48v i 49v. 
32 S. Proń, Musaeum Poloniae Pharmaceuticum. Rzecz o muzealnictwie historycznym aptekarstwa w Polsce, 

Warszawa 1967, s. 11–15. 
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zawodowej działalności w stołecznym środowisku królów Wazów oraz eta-
pów budowy i funkcjonowania Apteki Królewskiej,  czynnej w omawianym 
okresie na terenie warszawskiego Zamku Królewskiego.      

Słowa kluczowe: Warszawa, Zamek Królewski, apteka królewska, 
aptekarstwo, Wazowie




