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TRoSKa o cHoRycH. 
apTeKa KoLegIum jeZuIcKIego w KłodZKu 

I jej SpRZedaż w 1777 R.

apteki zakładane przez jezuitów służyły zakonnikom, ich uczniom i wykładow-
com, a także miejscowej i okolicznej ludności niezależnie od wyznawanej religii. 
apteki były znakiem mówiącym, że jezuici troszczyli się nie tylko o sprawy du-
chowe, ale także o zdrowie ciała. Były wyrazem troski o chorych. miały w sobie 
element ewangelizacyjny. Niejednokrotnie zdrowie uzyskane dzięki jezuitom i ich  
medykamentom przez poszczególne osobistości społeczności lokalnej budziło 
uznanie dla nich, zwiększało szacunek i potęgowało wdzięczność. do przygoto-
wywania medykamentów służyły dziko rosnące rośliny i zioła. Zakładano też przy 
aptekach specjalne ogrody, w których hodowano potrzebne rośliny.

Na Śląsku apteki były organizowane i prowadzone przy kolegiach jezuickich 
we wrocławiu, Kłodzku, opawie, Nysie, głogowie, żaganiu, Świdnicy Śląskiej, 
opolu, Legnicy. 

apteka kolegium jezuickiego w Kłodzku była wyposażona we wszelkiego ro-
dzaju medykamenty. przed 1757 r. była bardzo znana i słynna. w czasach pruskich 
nie można w niej było już jednak sprzedawać leków, ani ich rozdawać biednym, 
dlatego dążono do tego, aby ją całkowicie odsprzedać, co było na rękę aptekarzom 
miejskim1. przyjrzyjmy się najpierw personelowi i medykamentom, które serwo-
wano w jezuickiej aptece jeszcze przed jej sprzedażą.

1 B. duhr. Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge. T. 4. cz. 1. münchen–Re-
gensburg 1928 s. 451.
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1. obsada personalna

chociaż dostęp do nauk przyrodniczych był ograniczony, to u jezuitów kształcili 
się aptekarze, infirmarze, a nawet lekarze. Zinstytucjonalizowana edukacja me-
dyczna i farmaceutyczna rozpoczęła się dopiero w epoce oświecenia2. u jezuitów 
zawód aptekarza należał do zawodów praktykowanych przez całe życie, w wielu 
różnych miastach, w których działały ich placówki. aptekarz bardzo często peł-
nił również obowiązki infirmarza. Infirmarzami mogli być bracia zakonni odzna-
czający się cechami fizycznymi i duchowymi. mieli być rośli i silni oraz pogodni  
i życzliwi. mieli się troszczyć głównie o fizyczny stan chorych, stosować przepisane 
przez lekarza lub aptekarza lekarstwa i nieść duchową pociechę3.

w śląskich kolegiach aptekarzami byli bracia zakonni należący do Towarzy-
stwa jezusowego. Bracia posługujący w śląskich aptekach wstępowali do nowicjatu 
w Brnie, odbywali odpowiednią formację duchową i intelektualną, składali śluby4. 
Ich działalność w kolegium w charakterze aptekarza była zwykle połączona z funk- 
cją infirmarza i trwała od kilku do nawet kilkunastu lat w konkretnej placówce.  
w niektórych przypadkach funkcje te pełnione były znacznie krócej. Zdarzało 
się też, że bracia aptekarze oprócz funkcji infirmarza spełniali także inne zadania 
przeznaczone dla braci zakonnych. Było tak jednak w sytuacjach nadzwyczajnych, 
gdy w kolegium brakowało pełnej obsady personalnej.

w czasie swojej działalności w Kłodzku w latach 1597–1776 jezuici już  
w 1598 r. w spisie urzędów swojej placówki wymieniają brata infirmarza joan-
nesa Lahiera5. jeżeli była taka funkcja w klasztorze, to z całą pewnością już wte-
dy w placówce była także apteka, zaopatrzona przynajmniej w najpotrzebniejsze  

2 j. Brzezińska. Wzrost wymagań dotyczących wykształcenia aptekarzy w XVIII i XIX wieku 
na przykładzie Pomorza Zachodniego. „Farmacja polska” 13:1996 s. 611–616.

3 d. pietrzkiewicz-Sobczak. O aptekach u jezuitów polskich w XVI–XIX w. (Wprowadzenie 
do tematu). w: Zawód farmaceuty na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Red. B. urbanek. Katowi-
ce–warszawa 2006 s. 48–52.

4  w kilkudziesięciu biogramach aptekarzy i infirmarzy jezuickich pracujących w Kłodzku  
i przedstawionych w poniższych przypisach stosuję typowe skróty. wyjaśnienia wymaga jednak skrót 
ctp. stawiany przy dacie ślubów zakonnych, który oznacza coadiutor temporalis – koadiutor w spra-
wach doczesnych. Bracia zakonni, którzy składali te śluby, spełniali obowiązki związane z admini-
stracją i obsługą domów zakonnych. dlatego musieli posiadać własny zawód przed wstąpieniem do 
zakonu lub wystarczające zdolności, aby się go nauczyć podczas nowicjatu. warto jeszcze dodać, że 
wspomniane śluby zakonne składane były z reguły 2 lutego lub 15 sierpnia.

5 pełnił on wtedy jednocześnie funkcję kucharza i szafarza. Zob. Z. Lec. Jezuici w Kłodzku 
(1597–1776): katalog osób i urzędów, materiały źródłowe, literatura. Szczecin 2013 s. 40. Lahier (Lay-
er) joannes, br., ur. ok. 1578 r. Toul (Francja), wst. 22 sierpnia 1596 r. graz, zm. 14 października 1606 r. 
wiedeń, 1598/99–1601/02: Kłodzko, kucharz, szafarz, infirmarz. Zob. L. Lukács. Catalogi persona-
rum et officiorum Provincie Austriae S.I. I: 1551–1600. Romae 1978 s. 714.
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medykamenty. o funkcji aptekarza w kłodzkim kolegium jezuitów pierwszy raz 
źródła wspominają w 1641 r., wówczas funkcję tę pełnił brat Sebastianus mentzel6. 

w kolegium kłodzkim w latach 1641–1705 funkcję aptekarza połączono  
z funkcją infirmarza i powierzano bratu zakonnemu. pełnili ją następujący bracia: 
mentzel Sebastianus (1641–1646), Robelius melchior (1646–1653)7, Krum david 
(1655–1656)8, Kieffel joannes (1656–1666)9, erb Henricus (1666–1668, 1674–
1675, 1676–1677, 1678–1680)10, Neinachbar joannes (1668–1670)11, minesius 
guilielmus (1675–1676)12, Schwab christianus (1680–1682)13, Kober johannes  

6 Lec. Jezuici w Kłodzku. s. 60. mentzel (mensel) Sebastianus, br., ur. ok. 1610 r. grissoviensis/ 
Śląsk, wst. ok. 1635 r. Brno, ctp. 8 września 1644 r., zm. 28 sierpnia 1648 r. Brno, 1641/42–1645/46: 
Kłodzko, aptekarz, infirmarz. Zob. j. Fejér. Defuncti secundi saeculi Societatis Jesu, 1641–1740. pars 
II. Vol. 3. Romae 1988 s. 282; K. a. F. Fischer. Catalogus (generalis) provinciae Bohemiae et Silesiae 
Societatis Jesu. Roma 1978 s. 99.

7 Robelius melchior, br., ur. ok. 1614 r. grosnicensis/Lusata, wst. ok. 1635 r. Brno, ctp. 21 paź-
dziernika 1646 r., zm. 7 września 1655 r., olomouc, 1646/47–1649/50: Kłodzko, aptekarz, infirmarz. 
Zob. Fischer. Catalogus (generalis). s. 133. 

8 Krum david, br., ur. ok. 1629 r. Iglava, wst. 31 sierpnia 1650 r. Brno, ctp. 2 grudnia 1660 r., 
zm. 23 lipca 1667 r. Nysa, 1654/55–1655/56: Kłodzko, aptekarz, infirmarz, 1666/67: Nysa, aptekarz, 
infirmarz. Zob. Fejér. Defuncti secundi saeculi. pars II. Vol. 3 s. 89; Fischer. Catalogus (generalis). 
s. 82.

9 Kieffel (Küffel) joannes, br., zm. 14 maja 1684 r. Novaedomi, 1656/57–1665/66: Kłodzko, 
aptekarz, infirmarz. Zob. Fejér. Defuncti secundi saeculi. pars II. Vol. 3 s. 60; Fischer. Catalogus 
(generalis). s. 72.

10 erb Henricus, br., ur. 1632 r. Leobschicensis/Śląsk, wst. 14 października 1654 r. Brno, ctp. 17 
października 1664 r., zm. 24 lipca 1680 r. Kłodzko, 1666/67–1667/68: Kłodzko, aptekarz, infirmarz, 
1674/75: Kłodzko, aptekarz, infirmarz, 1676/77: Kłodzko, aptekarz, infirmarz, 1678/79–1679/80: 
Kłodzko, aptekarz, infirmarz. Zob. Fejér. Defuncti secundi saeculi. pars II. Vol. 2 s. 84; Fischer. 
Catalogus (generalis). s. 29.

11 Neinachbar (Neünachbar) joannes, br., ur. 15 maja 1644 r. commotoviae, wst. 9 lutego 1664 r. 
Brno, ctp. 15 sierpnia 1671 r., zm. 15 stycznia 1717 r. commotovii, 1668/69–1669/70: Kłodzko, ap-
tekarz, infirmarz, 1682/83–1698/99: Nysa, aptekarz, infirmarz, 1699/1700: Nysa, aptekarz, 1700/01–
1701/02: Kłodzko, socjusz refektarskiego, 1702/03–1703/04: żagań, refektarski, infirmarz, 1704/05: 
żagań, socjusz infirmarza, 1705/06: żagań, aptekarz, socjusz infirmarza 1706/07–1707/08: żagań, 
socjusz aptekarza, 1708/09–1710/11: żagań, aptekarz, infirmarz. Zob. Fejér. Defuncti secundi saecu-
li. pars II. Vol. 4 s. 9; Fischer. Catalogus (generalis). s. 108.

12 minesius guilielmus, br., ur. 1626 r. aberdonensis/Scotus, wst. 11 października 1653 r. Brno, 
ctp. 2 lutego 1664 r., zm. 16 maja 1688 r. Znoymae, 1654/55–1656/57: Nysa, aptekarz, infirmarz, 
1675/76: Kłodzko, aptekarz, infirmarz, 1686/87: Świdnica, aptekarz. Zob. Fejér. Defuncti secundi 
saeculi. pars II. Vol. 3 s. 303; Fischer. Catalogus (generalis). s. 102.

13 Schwab christianus, br., ur. 2 maja 1654 r. crumloviae, wst. 2 października 1674 r. Brno,  
zm. 18 lutego 1700 r. Kłodzko, 1678/79–1679/80: żagań, aptekarz, infirmarz, 1680/81–1681/82: 
Kłodzko, aptekarz, infirmarz, 1682/83: żagań, aptekarz, infirmarz, 1683/84–1685/86: głogów, ap-
tekarz, infirmarz, 1687/88–1692/93: Świdnica, aptekarz, 1693/94–1694/95: głogów, aptekarz, in-
firmarz, 1699/1700: wrocław, infirmarz. Zob. Fejér. Defuncti secundi saeculi. pars II. Vol. 5 s. 67; 
Fischer. Catalogus (generalis). s. 146.
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(1682–1683)14, czeliske georgius (1683–1684)15, Strecker casparus (1684–1691)16, 
wolfart Ferdinandus (1691–1693)17, mattern christophorus (1693–1694)18, Bayer 
casparus (1694–1705)19.

w kolejnych latach, od 1705 do 1714 r. funkcję samodzielnego aptekarza peł-
nili: gleixner joannes (1705–1710)20 oraz wolff antonius (1710–1714)21. 

od 1714 r. znowu jednemu bratu powierzano zarówno funkcję aptekarza,  
jak i infirmarza. Byli to exner johannes (1714–1718)22, Schmidt georgius (1718–

14 Kober joannes, br., ur. 18 lipca 1642 r. Vet. wilmsdorffensis/glatzius, wst. 14 października 
1666 r. Brno, ctp. 2 lutego 1677 r., zm. 26 kwietnia 1713 r. Legnica, 1667/68–1674/75: Nysa, aptekarz, 
infirmarz. 1676/77–1679/80: Nysa, aptekarz, infirmarz, 1681/82: żagań, aptekarz, infirmarz, 1682/83: 
Kłodzko, aptekarz, infirmarz, 1691/92–1692/93: głogów, aptekarz, infirmarz, 1693/94–1694/95: 
Świdnica, aptekarz, 1695/96–1698/99: głogów, aptekarz, infirmarz, 1699/00–1708/09: Świdnica, ap-
tekarz, 1709/10–1712/13: Legnica, refekt. Zob. Fejér. Defuncti secundi saeculi. pars II. Vol. 3 s. 70; 
Fischer. Catalogus (generalis). s. 75.

15 czeliske (celiske, czeliczka) georgius, br., ur. 13 czerwca 1665 r. opawa, wst. 18 paździer-
nika 1671 r. Brno, zm. 30 września 1694 r. Brzeznicii, 1676/77: żagań, aptekarz, infirmarz, 1683/84: 
Kłodzko, aptekarz, infirmarz. Zob. Fejér. Defuncti secundi saeculi. pars II. Vol. 4. s. 304; Fischer. 
Catalogus (generalis). s. 21; H. Hoffmann. Schlesische, mährische und böhmische Jesuiten in der 
Heidenmission. Breslau 1939 s. 8.

16 Strecker casparus, br., ur. 6 kwietnia 1656 r. Libaviensis/czechy, wst. 30 stycznia 1683 r. 
Brno, ctp. 2 lutego 1693 r., zm. 5 stycznia 1707 r. praga, 1684/85–1690/91: Kłodzko, aptekarz, in-
firmarz, 1700/01–1701/02: Nysa, aptekarz, infirmarz. Zob. Fejér. Defuncti secundi saeculi. pars II.  
Vol. 5 s. 144; Fischer. Catalogus (generalis). s. 160.

17 wolfart (wohlfahrt) Ferdinandus, br., ur. 16 czerwca 1663 r. wrocław, wst. 12 grudnia 1683 r. 
Brno, ctp. 2 lutego 1696 r., zm. 17 grudnia 1717 r. Novaedomi, 1691/92–1692/93: Kłodzko, aptekarz, 
infirmarz. Zob. Fischer. Catalogus (generalis). s. 160.

18  mattern christophorus, br., ur. 13 grudnia 1661 r. grisoviensis/Śląsk, wst. 9 październi-
ka 1681 r. Brno, ctp. 2 lutego 1692 r., zm. 21 maja 1721 r. goae (prow. goana), 1693/94: Kłodzko, 
aptekarz, infirmarz. Zob. Fejér. Defuncti secundi saeculi. pars II. Vol. 3 s. 258; Fischer. Catalogus 
(generalis). s. 97.

19 Bayer (Baier, Bajer) casparus, br., ur. 25 lipca 1666 r. woschicensis/czech, wst. 9 paździer-
nika 1691 r. Brno, ctp. 2 lutego 1702 r. zm. 1 listopada 1737 r. praga, 1693/94: Kłodzko, socjusz 
aptekarza i infirmarza, 1694/95–1704/05: Kłodzko, aptekarz, infirmarz. Zob. Fejér. Defuncti secundi 
saeculi. pars II. Vol. 1 s. 97; Fischer. Catalogus (generalis). s. 6.

20 gleixner (glaixner) joannes, br. ur. 26 grudnia 1667 r. Iglava, wst. 28 lipca 1690 r. Brno, zm. 
3 września 1710 r. Kłodzko, 1692/93–1698/99: opole, aptekarz, infirmarz, refektarski, 1699/1700: 
opole, furtian, aptekarz, 1705/06–1709/10: Kłodzko, aptekarz. Zob. Fejér. Defuncti secundi saeculi. 
pars II. Vol. 2 s. 209; Fischer. Catalogus (generalis). s. 43. 

21  wolff antonius, br., ur. 27 listopada 1667 r. Neurode, wst. 10 lipca 1698 r. Brno, ctp. 15 
sierpnia 1708 r., zm. 15 lutego 1728 r. Świdnica, 1700/01: Kłodzko, wiceaptekarz, 1710/11–1713/14: 
Kłodzko, aptekarz, 1714/15–1715/16: żagań, aptekarz, infirmarz, 1716/17–1719/20: głogów, apte-
karz, infirmarz, 1720/21–1724/25: żagań, aptekarz, infirmarz, 1725/26–1727/28: Świdnica, aptekarz. 
Zob. Fejér. Defuncti secundi saeculi. pars II. Vol. 5 s. 335; Fischer. Catalogus (generalis). s. 181;  
H. Hoffmann. Die Jesuiten in Schweidnitz. Schweidnitz 1930 s. 331.

22 exner johannes, br., ur. 19 kwietnia 1675 r. Świdnica, wst. 31 października 1699 r. Brno, zm. 
30 października 1724 r. Novaedomi, 1709/10–1710/11: Świdnica, aptekarz, 1711/12–1713/14: żagań, 
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1719)23, Stertzl Franciscus (1719–1722)24, Haam Franciscus (1722–1726)25, oehl 
antonius (1726–1730, 1748–1751)26, Bartl christophorus (1730–1748)27, Herman 
godefridus (1751–1752)28, Nentwig joannes (1753–1754)29, putschur wilhelmus 
(1754–1755)30, Fischer andreas (1761–1762)31.

od 1762 r. jezuici w swoim kłodzkim katalogu osób i urzędów nie wspomi-
nają już o aptekarzu, a jedynie o infirmarzu. Funkcję tę pełnili: Scheibner  Ignatius  

aptekarz, infirmarz, 1714/15–1717/18: Kłodzko, aptekarz, infirmarz. Zob. Fejér. Defuncti secundi 
saeculi. pars II. Vol. 2 s. 94; Fischer. Catalogus (generalis). s. 30.

23 Schmidt georgius, br., ur. 1686 r. egrensis/Noricus, wst. 13 września 1708 r. Brno, ctp. 2 lu-
tego 1719 r., zm. 11 maja 1723 r. Litomericii, 1710/11: Kłodzko, infirmarz, 1712/13: Nysa, infirmarz, 
1713/14–1715/16: głogów, aptekarz, infirmarz, 1718/19: Kłodzko, aptekarz, infirmarz. Zob. Fejér. 
Defuncti secundi saeculi. pars II. Vol. 5 s. 57; Fischer. Catalogus (generalis). s. 141.

24 Stertzl (Stertzel) Franciscus, br., ur. ok. 1690 r. Zatec/czechy, wst. 1712 r. Brno, 1719/20–
1721/22: Kłodzko, aptekarz, infirmarz, od 1722 misjonarz w chile. Zob. Fischer. Catalogus (genera-
lis). s. 158; Hoffmann. Schlesische. s. 14, 52.

25 Haam Franciscus, br., ur. 20 sierpnia 1694 r. Hermersdorffensis/czechy, wst. 13 września 
1719 r. Brno, ctp. 2 lutego 1730 r., zm. 16 stycznia 1734 r. Iglaviae, 1722/23–1725/26: Kłodzko, ap-
tekarz, infirmarz. Zob. Fejér. Defuncti secundi saeculi. pars II. Vol. 2 s. 269; Fischer. Catalogus 
(generalis). s. 49.

26 oehl antonius, br., ur. 15 marca 1695 r. Legnica, wst. 14 sierpnia 1716 r. Brno, ctp. 15 sierp-
nia 1726 r., zm. 7 lutego 1759 r. mariae Scheinae/grupnae, 1719/20–1721/22: opole, aptekarz, infir-
marz, furtian, 1726/27–1729/30: Kłodzko, aptekarz, infirmarz, 1733/34–1734/35: głogów, aptekarz, 
infirmarz, 1746/47: Legnica, aptekarz, infirmarz, 1748/49–1750/51: Kłodzko, aptekarz, infirmarz. 
Zob. Fischer. Catalogus (generalis). s. 111.

27 Bartl (Barthl) christophorus br., ur. 19 marca 1699 r. Schlaggenwaldensis/czech, wst. 22 
kwietnia 1722 r. Brno, ctp. 15 sierpnia 1732 r., zm. 17 sierpnia 1759 r. Litomericii, 1730/31–1747/48: 
Kłodzko, aptekarz, infirmarz. Zob. Fischer. Catalogus (generalis). s. 6.

28 Herman (Herrman) godefridus, br., ur. 9 stycznia 1703 r. żagań, wst. 31 maja 1727 r. Brno, 
ctemp. 15 sierpnia 1737 r., 1735/36–1746/47: głogów, aptekarz, infirmarz, 1749/50–1750/51: Legni-
ca, aptekarz, infirmarz, 1751/52: Kłodzko, aptekarz, infirmarz, 1754/55–1755/56: Świdnica, aptekarz. 
Zob. K. a. F. Fischer. Catalogus generalis Provinciae Silesiae SJ. Roma 1977 s. 6; Tenże. Catalogus 
(generalis). s. 56; H. Hoffmann. Die Saganer Jesuiten und ihr Gymnasium. B.m.w. 1928 s. 195.

29  Nentwig joannes, br., ur. 10 marca 1702 r. Kłodzko, wst. 19 listopada 1729 r. Brno, ctp. 
9 marca 1739 r., zm. 21 października 1758 r. olomouc, 1734/35–1737/38: żagań, aptekarz, infir-
marz, 1738/39–1739/40: Legnica, aptekarz, infirmarz, 1753/54: Kłodzko, aptekarz, infirmarz. Zob. 
Fischer. Catalogus (generalis). s. 106.

30 putschur wilhelmus, br., ur. 20 maja 1711 r. Hanoviensis/Śląsk, wst. 23 września 1741 r., ctp. 
2 lutego 1752 r., 1748/49–1753/54: żagań, aptekarz, infirmarz, refekt., 1754/55: Kłodzko, aptekarz, 
infirmarz, 1763/64–1765/66: opole, brat, 1768/69–1769/70: Świdnica, furtian, 1768/69–1769/70: 
Świdnica, aptekarz, 1772/73–1775/1776: Kłodzko, infirmarz. Zob. Fischer. Catalogus generalis Pro-
vinciae Silesiae. s. 12; Tenże. Catalogus (generalis). s. 126.

31 Fischer andreas, br., ur. 14 grudnia 1699 r. eger, wst. 27 września 1728 r. Brno, ctp. 2 lutego 
1739 r., zm. 14 listopada 1771 r. Hradistii, 1761/62: Kłodzko, aptekarz, infirmarz, furtian. Zob. Fis-
cher. Catalogus (generalis). s. 33.
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(1762–1763)32, wagner antonius (1768–1772)33, putschur wilhelmus (1772–
1776)34. dlaczego tak było? widocznie w zmienionej sytuacji politycznej apteka 
kłodzkich jezuitów nie mogła już funkcjonować na zewnątrz kolegium, pełniąc 
jedynie rolę zbioru medykamentów potrzebnych infirmarzowi w jego posłudze 
wewnątrz placówki. potwierdza to fakt jej sprzedaży aptekarzowi z Ząbkowic  
o nazwisku Krause na początku 1777 r.

2. wykaz medykamentów sprzedanych wraz z apteką

Lecznictwo jezuitów cieszyło się w europie dobrą opinią ze względu na sławę, 
którą zdobyli w różnych stronach świata. Lekarstwo pochodzące z peru i Boliwii, 
dzięki misjonarzom jezuickim zwane proszkiem jezuickim (pulvis jesuitorum), 
było bardzo popularne i stosowane przeciwko gorączce i malarii. Była to sprosz-
kowana kora drzewa chinowego. dodajmy jeszcze, że już od końca XVI w. dużym 
uznaniem cieszyły się „pigułki jezuickie” stosowane szczególnie w miastach prze-
ciwko „morowemu powietrzu”35.

mamy do dyspozycji oryginalny wykaz medykamentów36, które wraz z całą 
apteką nabył aptekarz Krause w 1777 r. dają nam one pogląd na to, co w drugiej 
połowie XVIII w. aptekarze europejscy oferowali swoim pacjentom. alfabetyczny 
wykaz medykamentów sporządzony jest w języku łacińskim i wykazuje 267 specy-
fików. dzielą się one zasadniczo na „extracta” (wyciągi), „olea coctas et destill” 
(oleje niedestylowane i destylowane), „praeparatae” (preparaty), „Radices” (korze-
nie), „Salia” (sole), „Semina” (nasienia).

jeśli chodzi o „extracta”37, to jezuici w Kłodzku mieli do dyspozycji następu-
jące specyfiki: extract agarici, extract cum amoniac, extract Bazoardie, extract 
cartomi, extract cartorei, extract catolici, extract cochiar,  extract calocÿnth, 
extract crocis, extract mastich, extract methocanna, extract mÿrrha, extract 
opii, extract phlegmagog, extract Rei, extract Theriacath.

32  Scheibner Ignatius, br., ur. 18 marca 1734 r. commotoviae, wst. 5 stycznia 1758 r. Brno,  
ctp. 2 lutego 1768 r., zm. po 1772 r., 1762/63: Kłodzko, infirmarz. Zob. Fischer. Catalogus (genera-
lis). s. 139.

33 wagner antonius, br., ur. 30 października 1754 r. Neo-Rodensis/glatz, wst. 10 paździer-
nika 1746 r. Brno, ctemp. 2 lutego 1757 r. Legnica, 1751/52–1758/59: Legnica, aptekarz, infirmarz, 
1763/64: Legnica, aptekarz, 1768/69–1771/72: Kłodzko, infirmarz, 1772/73–1775/76: Legnica, Infir-
marz, furtian. Zob. Fischer. Catalogus generalis Provinciae Silesiae. s. 17; Tenże. Catalogus (gene-
ralis). s. 172.

34 Zob. przypis 30.
35 pietrzkiewicz-Sobczak. O aptekach u jezuitów. s. 49.
36 Biblioteka uniwersytecka we wrocławiu (dalej: Buwr.). oddział Rękopisów (dalej: oR). 

Jezuici. Kłodzko: Apteka, XVIII w. Sygn. akc 1968/0315. k. 13–18v.
37 Tamże. k. 13v–15. 
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 w dziale leków „olea coctas et destill”38 jezuici w Kłodzku mieli do dys-
pozycji: oleum c: anethi, oleum c: Sormicar, oleum c: Lumbricor, oleum  
c: palmas, oleum c: Scorpion, oleum c: Verbasci, oleum destil. anethi, oleum 
destil. anthos, oleum destil. angelica, oleum destil. camphor, oleum destil. 
carvi, oleum destil. cort aurant, oleum destil. cort citi, oleum destil. cumi-
ni, oleum destil. Focniculi, oleum destil. juniperis, oleum destil. Spica, oleum 
destil. petra, oleum destil. Sashato, opobalsam Liquid.

Również „praeparatae”39 proponowały pacjentom bogaty asortyment. Były 
to: corallia alba, dentes apris, dentes Hippopotamis, Lac Lunae, Lac Sulphuris, 
Lapis alabastr, Lapis carniae, Lapis crÿstal mont, Lapis granat, Lapis Hematit:, 
Lapis Hÿacÿnth, Lapis Lazuli, Lapis osteocol, Lapis percarum, Lapis Saphiris, La-
pis Smaragdis, margaritae, mandibas Luc pisc, Nitrum antimoniatum, ossa de 
corde carvis, Spodium, Specificum Stomach poteris, Tutiae alex: pp, unicorn 
Foshis, unicorn Ver:, pulvis s. euphorbiis, pulvis s. juttae, pulvis Lign. aloes, pul-
vis s. myrrhae, pulvis Sandoraca, pulvis Spica Indic.

dużym zainteresowaniem cieszyły się także „Radices”40. w tym dziale jezuici 
kłodzcy proponowali: Radix alkana, Radix aristoloch Long:, Radix dato Rotunch, 
Radix Baris Brav, Radix Been alb, Radix dato Rubr, Radix Bistort, Radix consch 
major, Radix carlina, Radix cort amor, Radix curcuma, Radix cÿper ot, Radix 
diptami alb, Radix doronici Rom, Radix ellebor alb, Radix dato Nigr, Radix Fi-
lipenduh, Radix galanga, Radix Hermodactic, Radix Hÿrundinar, Radix Ireos Fl,  
Radix mandragora, Radix petasitidis, Radix pimpenolh, Radix Rhapontic, Radix 
Srophulen, Radix Tormantill, Radix Thurpeli, Radix Valerian.

wśród medykamentów znalazły się także „Salia” 41. Były to następujące sole: 
Sal armoniaei, Sal arcan dupl, Sal card Baneti, Sal chamomill, Sal centaurmin, 
Sal Fabar, Sal Foenicul, Sal Fraxinis, Sal genista, Sal getrosell, Sal Rutha, Sal Vel 
Sachar Saturnis, Sal olis coagulus, Sal Vitriol martis.

do lekarstw, które proponowali jezuici w Kłodzku należały także „Semina”42. 
wśród nich znalazły się: Semen agni caslis, Semen ammeos, Semen ammonis, 
Semen Bombao, Semen catapuc maj., Semen catapuc min., Semen cartami, Se-
men cinae, Semen cochliariae, Semen coriandr, Semen cumini, Semen dau-
cis Vulg., Semen Hyosciam, Semen Lupinor, Semen mill Solis, Semen Nasturci, 
Semen Soen grac, Semen Quatuor Frigiae major, Semen Ruthae, Semen Salviae, 
Semen Sileris mont, Semen Violariae.

38 Tamże. k. 15.
39 Tamże. k. 15–16. 
40 Tamże. k. 16–16v.
41 Tamże. k. 16v.
42 Tamże. k. 16v–17.
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3. Sprzedaż apteki

o sprzedaży apteki dowiadujemy się z korespondencji przesyłanej rektorowi  
o. Norbertowi Rossmannowi w Kłodzku przez Królewską pruską generalną ad-
ministrację Szkół z wrocławia w latach 1776–1777, począwszy od 29 grudnia  
1776 r.43 jakie były okoliczności sprzedaży tej apteki? otóż 21 lutego 1776 r. nastą-
piło opublikowanie breve kasacyjnego, kolegium w Kłodzku przestało istnieć jako 
kolegium jezuickie44. jednocześnie król Fryderyk II pruski dokonał sekularyza-
cji całej własności jezuickiej, co zostało upowszechnione na Śląsku i w Hrabstwie 
Kłodzkim w lipcu 1776 r.45 jezuici zmienili habit zakonny na sutannę księży die-
cezjalnych. wyraził na to zgodę arcybiskup praski antonin petr hrabia přichovský  
z přichovic46. Zakonnicy zaczęli odchodzić z placówki. Została ich nieliczna gru-
pa. ponadto apteka przestała pełnić swoją dotychczasową funkcję, pojawiła się 
więc sugestia, żeby ją sprzedać.

Zjawiło się kilku potencjalnych kupców, a wśród nich Konstanty – opat cy-
stersów z Henrykowa47, aptekarz Specht48 oraz aptekarz miejski Krause z Ząbko-
wic Śląskich49. Temu ostatniemu ostatecznie na początku 1777 r. o. rektor Norbert 
Rossmann sprzedał za 140 talarów królewskich50 interesującą nas aptekę, wartą 
172 talary królewskie51. Królewska pruska generalna administracja Szkół z wroc-
ławia zarządziła, aby o. Rossmann po przekazaniu aptekarzowi Spechtowi 5 tala-
rów królewskich pozostałą kwotę, tj. 135 talarów królewskich przekazał za pokwi-
towaniem do urzędu Szkolnego w Szalejowie dolnym koło Kłodzka52.

Zakończenie

apteki prowadzone przez jezuitów w okresie XVI–XVIII w. cieszyły się dużym  
i powszechnym uznaniem. w tej grupie znalazła się także apteka w Kłodzku, któ-
ra w austriackich czasach Kłodzka mogła działać w mieście i okolicy w sposób  

43 Tamże. k. 2v. 
44 duhr. Geschichte der Jesuiten. s. 457; e. L. wedekind. Geschichte der Grafschaft Glatz. Chro-

nik der Städte, Flecken, Dörfer, Kolonien, Schlösser dieser souverainen Grafschaft von der frühesten 
Vergangenheit bis auf die Gegenwart. Neurode 1857 s. 508.

45 j. wosch. Terytorialny rozwój własności ziemskiej zakonu jezuitów na Śląsku od XVI do XVIII 
wieku. „Studia Śląskie” (Seria nowa) 34:1978 s. 49.

46 Kłodzko należało w tym czasie do archidiecezji praskiej. Z. Szczepaniak. Kolegium jezuickie 
i konwikt w Kłodzku 1597–1945. Kłodzko 2005 s. 111–112.

47 Buwr. oR. Jezuici. k. 2, 6–6v. 
48 Tamże. k. 2, 4.
49 Tamże. k. 7, 9.
50 Tamże. k. 9.
51 Tamże. k. 18v.
52 Tamże. k. 9.
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nieskrępowany. jej sytuacja zmieniła się diametralnie po 1740 r., czyli po przejęciu 
Śląska przez państwo pruskie. w konsekwencji doprowadziło to do jej dekadencji 
i sprzedaży tej fundacji zakonnej osobie świeckiej.

FüRSoRge FüR dIe KRaNKeN. apoTHeKe jeSuITeNKoLLeg IN KłodZKo 
(gLaTZ) uNd deReN VeRKauF Im jaHR 1777

Z u s a m m e n f a s s u n g

während des siebzehnten und achtzehnten jahrhunderts jesuitenkolleg apotheke in 
Kłodzko (glatz) gehörte zu den prominenten Institutionen dieser art in Schlesien. damals 
handelte die Funktion des apothekers in etwa 30 mönche. apotheke schlagte über 260 
medikamente vor, die in auszügen, Öle und Zubereitungen, wurzeln, Salz, Samen geteilt 
wurden. Nach der auflösung des ordens apotheke Besitzer waren gezwungen, es im jahr 
1777 zu verkaufen.

Słowa kluczowe:  kolegium jezuickie, apteka zakonna, aptekarze, medykamenty, historia 
jezuitów, Kłodzko, historia Kościoła.

Key words:  jesuit college, monastic chemist, pharmacists, medicaments, history of  jesuits,  
Kłodzko, history of the church.


