


302 Recenzje

gdzie Maryja, matka Boża, doznaje szczególnego kultu, jest zrozumiałe, że obok 
motywu Chrystusa -  Aptekarza musiał po pewnym czasie pojawić się symbol 
Maryi jako Aptekarki. Jest ona przedstawiona w grafice dr K. Kmiecia jako 
Królowa Nieba z koroną i aureoląświętości. W jednym ręku trzyma wagę a w dru
gim pistel nad moździerzem -  atrybuty pracy aptekarza. Ten pierwszy wizeru
nek Maryi jako aptekarki łączy się z tradycyjnym symbolem Chrystusa -  Apte
karza w motywacji ich niebiańskiej mocy dla ratowania zdrowia poprzez leki. 
Wyraża myśl, że tylko interwencja Matki Bożej i łaska Chrystusa sprawiają, że 
zwykły lek staje się cudownym źródłem zdrowia” .

Zaprzyjaźniona z Jadwigą Brzezińską farmaceutka, mgr Irena Kałłaur, która 
zajmuje się szczególnie postacią Chrystusa jako Aptekarza, została przez ar
tystę, Krzysztofa Kmiecia, obdarowana ekslibrisem z nowocześnie wyrażoną 
postacią Chrystusa -  Aptekarza. Mianowicie na planie krzyża w środku zaryso
wana jest głowa Chrystusa w aureoli, a na czterech częściach krzyża usytuowa
ne jest repozytorium z naczyniami i utensyliami aptecznymi.

Bogactwo inkonografii Sacrum w aptekarstwie jest tak ogromne, że z wielkim 
skupieniem można wiele razy oglądać te piękne, mistrzowsko wykonane obrazy.
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Praca składa się z pięciu części. W dwóch pierwszych autor przedstawił pro
cesy zachodzące w ciele ludzkim po śmierci z punktu widzenia nauk medycz
nych oraz sposoby jego traktowania w różnych tradycjach kulturowych. Trzy 
ostatnie części zostały poświęcone opisowi dawnych i współczesnych praktyk 
mumifikacyjnych. Przy omawianiu wyżej wspomnianej problematyki autor sta
rał się ukazać związki zachodzące pomiędzy działaniami wynikającymi z wie
rzeń religijnych a czynnościami mającymi źródło w racjonalnych przesłankach 
oraz ukazać wpływ realnych doświadczeń na formowanie wierzeń religijnych 
i wpływ tych ostatnich na praktyki pogrzebowe.


