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którzy funkcjonowali na Ziemi Ciechanowskiej; opisywali polskie czasopiś-
miennictwo stomatologiczne w okresie międzywojennym („Kronika Denty-
styczna", „Kwartalnik Stomatologiczny", „Przegląd Dentystyczny", „Wiadomości 
Dentystyczne", „Polska Dentystyka", „Polska Stomatologia", „Dentystyczne Wia-
domości Związkowe", „Dwumiesięcznik Stomatologiczny"); zajmowali się wypo-
sażeniem gabinetów dentystycznych i pracowni techniczno-dentystycznych w la-
tach 1898-1939 w sprzęt i narzędzia; omawiali sprawy zawodowe stomatologów 
jak reklama dentystyczna, ogłoszenia w prasie fachowej, organizacje zawodo-
we; badali kształtowanie się wrocławskiego środowiska stomatologii akademic-
kiej po II wojnie światowej; na koniec zajęli się znakami graficznymi książek le-
karzy i współczesnych stomatologów polskich. 

Wszystkie te prace są napisane rzetelnie, ze znajomością tematu, opatrzone 
piśmiennictwem. Bogato ilustrowany jest zwłaszcza artykuł o wyposażeniu gabi-
netów dentystycznych i o ekslibrisach. Cenny jest dołączony szczegółowy Indeks 
instytucji zajmujący aż 13 szpalt. Można by tylko pragnąć, aby zamieszczono tu 
również charakterystykę stomatologów zajmujących się także historią medycy-
ny: poza wspomnianymi już we Wstąpię lekarzami do tego grona należy również 
doc. Bożena Bujałowska. Przydałyby się także informacje o autorach. 

Publikacja jest wartościowa i potrzebna. Ma format dużej ósemki i twardą 
okładkę ozdobioną fragmentem przedwojennej reklamy cementu dentystyczne-
go przedstawiającej dentystę opierającego się o wyolbrzymiony trzonowy ząb. 
Książka ta przyda się stomatologom, historykom nauki i historykom techniki. 

Teresa Ostrowska 
(Warszawa) 

,MAJĄ I BABY LEKI PRZEDZIWNE..." 
Iwona A r a b a s : Apteczki domowe w polskich dworach szlacheckich. Stu-

dium z dziejów kultury zdrowotnej, Warszawa 2006. 

Posiadaczki „przedziwnych leków", „którymi leczą jak doskonałe lekarki" to 
bohaterki osiemnastowiecznej anonimowej satyry o znamiennym tytule Krytyka 
na baby, które się doktorstwem bawią. Książka Iwony Arabas to w gruncie rze-
czy rozprawa o owych „bawiących się", czyli zajmujących się niemal profesjo-
nalnie lekami i „doktorstwem", kobietach. Wpisuje się nie tylko w badania nad 
„dziejami kultury zdrowotnej", ale i w badania nad miejscem kobiet w dawnych 
wiekach. 

Wiele mówi się i pisze obecnie o społecznych rolach kobiet. Jest to temat 
modny i podejmują go przedstawiciele różnych dziedzin nauki. Przez wieki, nie-
zależnie od kręgu kulturowego, kobiety miały do wypełnienia trzy życiowe ro-
le: żony, matki i gospodyni. Każda z owych ról wymagała od nich umiejętności 
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radzenia sobie z problemami związanymi ze zdrowiem. Rola opiekunki w cho-
robie wpisana była w kobiece życie. Wrodzona delikatność, cierpliwość, intui-
cja i odporność na stres, jak to określilibyśmy dziś, predestynowały właśnie tę 
część społeczeństwa do zajmowania się osobami słabymi, chorymi, a więc wy-
magającymi szczególnej opieki. W końcu boginiami zdrowia już w świecie sta-
rożytnym były kobiety! Z kolei, opiekowanie się chorymi wymagało odpowied-
nich środków. Już przed wiekami zdawano sobie sprawę z tego, że sposób 
odżywiania się wpływa na jakość życia, że niektóre składniki pożywienia mogą 
zwalczać pewne dolegliwości lub je nasilać. Kobiety-gospodynie przygoto-
wujące pożywienie miały tu najlepszy „punkt obserwacyjny" i najwięcej mogły 
w tym względzie zdziałać. O tym, że gospodyni była po trochu „farmaceutką-
zielarką" świadczy najlepiej fakt, że w owych apteczkach przechowywano, o czym 
przeczytamy choćby w Encyklopedii staropolskiej Glogera, zarówno „korzenie 
kuchenne, przysmaki, konfitury, soki, wódki i likwory", jak i „lekarstwa domo-
we". By jak najlepiej wywiązać się z obowiązków, szlacheckie gospodynie pie-
czołowicie dbały o domową apteczkę i starannie ją uzupełniały. W większych 
dworach zatrudniano panny apteczkowe, których funkcja ograniczała się właś-
nie do sprawowania pieczy nad owym „składem" (jeśli odwołać się do greckiej 
etymologii słowa apteka) leków. 

Szlacheckie gospodynie leczyły nie tylko domo-
wników, ale i poddanych w swych włościach. Zda-
rzało się nawet - jeśli wierzyć poecie Wacławowi Po-
tockiemu, którego żona, Katarzyna z Morsztynów, 
wzorem wielu polskich ziemianek chętnie ponoć 
udzielała porad medycznych we wsi i sporządzała 
przy tym własne, ziołowe leki - poświęcały swe ży-
cie, ratując ubogich kmiotków. Jeszcze w okresie 
międzywojennym panny dziedziczki czuły się zobo-
wiązane do niesienia pomocy medycznej „ludowi". 

Książka o apteczkach domowych jest zatem 
przede wszystkim książką o kobietach, które rządząc 
prawie od zarania świata mniej lub bardziej zinstytu-
cjonalizowanymi apteczkami domowymi, wpłynęły 

na kształt współczesnej wiedzy. Ale żeby ukazać ową doniosłą rolę kobiecej 
części społeczeństwa w krzewieniu higieny i wiedzy o leku, autorka podjęła no-
we wyzwanie - uwzględniła nie tylko wiedzę z zakresu historii farmacji i medy-
cyny, ale też z zakresu szeroko pojętej historii kultury i historii powszechnej, 
prezentując tym samym niezwykle cenny kontekst dla interesującego ją tematu. 
Pisze: „Osobne traktowanie kontekstu kulturowego, społecznego, edukacyjnego 
i terapeutycznego [dla działalności kobiet opiekujących się apteczkami] daje w 
efekcie obraz niepełny, nie ukazujący w sposób dostateczny ich wiedzy i 
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umiejętności praktycznych. Nie poruszano dotąd również - pisze dalej autorka 
- problemu konfrontacji uregulowań prawnych z realnymi możliwościami ofi-
cjalnej medycyny i farmacji, ani nie badano źródeł wiedzy wykorzystywanych 
przez opiekunki apteczek domowych do tworzenia, na potrzeby dworu, włas-
nych receptariuszy, stanowiących najczęściej integralną część ksiąg dworskich" 
(s. 11). Dostrzegając ten istotny brak w badaniach nad dziejami kultury zdrowot-
nej, Iwona Arabas, podjęła między innymi żmudne poszukiwania w archiwach, 
dzięki czemu dotarła do dokumentów i rękopisów, które do tej pory nie były wy-
korzystane, drobiazgowo zbadała obecność tej tematyki w dawnych kalenda-
rzach, kompendiach wiedzy i czasopiśmiennictwie, sięgnęła do ustaleń i inicja-
tyw Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. W efekcie powstała 
niezwykle cenna praca, którą wykorzystać mogą przedstawiciele różnych dy-
scyplin naukowych, także badacze zajmujący się historią kobiet. 

Zwraca uwagę piękna oprawa graficzna książki, utrzymana w kolorze sepii, 
wzbogacona dobrze dobranymi ilustracjami. Swój niezaprzeczalny walor ma 
bezcenna bibliografia i Aneksy, zwłaszcza po raz pierwszy opublikowany z rę-
kopisu pamiętnik Celiny Treterówny, „niezwykle cenny dokument, tak charak-
terystyczny dla kultury szlacheckiej" (s. 69). 

23 kwietnia 1849 roku Celina zapisała: 

„...dziś tak niespodziewanie tysiące nowych zatrudnień i poświęceń (jeśli to 
kto tak nazywa, bo ja to nie) przybyło mi - już teraz zniosłyśmy do naszego po-
koiku małą szafkę, w której kiedyś będzie pełno ziół, leków i maści naszej robo-
ty, a dziś tylko pozbierałyśmy od mamy i taty różne lekarstwa i w porządku pou-
stawiały w naszej apteczce" (Aneks, s. 278). 

Staje tu przed nami żywa, dziewiętnastowieczna „panna apteczkowa". Gdy 
zapoznamy się już z erudycyjną, naukową, świetnie zresztą napisaną, częścią 
książki Iwony Arabas Apteczki domowe w polskich dworach szlacheckich, cze-
ka nas „deser" w postaci tego niewielkiego, ale jakże ważnego i interesującego 
pamiętniczka. 

Joanna Partyka 
Instytut Badań Literackich P A N 

O B T A U W 
(Warszawa) 

FARMACJI DOLNOŚLĄSKIEJ DZIEJE 
Dzieje Farmacji Dolnośląskiej 2001-2006. 

Red. Joanna P i ą t k o w s k a . Wrocław 2006. 80 ss., ilustr. 

Dzięki staraniom mgr farm Joannie Piątkowskiej, prezesa Dolnośląskiej Iz-
by Aptekarskiej, ukazała się ostatnio nowa publikacja, dokumentująca działał-


