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Сажетак
Град Котор, у свом веку, променио је велик и број владара и империја.
Пун клут урни и привредни процват дож ивео је у средњем веку у време
владавине династије Немањића (1185–1371. године). Колико је град значио
господарима (из племените лозе Немањића) најбоље илуструју речи ца
ра Душана „верни, столни, љубљени и славни град Котор“, а колико су
господари значили граду сведоче чињенице: оснивање градске средње
школе, сликарске, грађевинске, златарске школе, ковнице новца, прве
апотеке.
Први подаци о постојању апотеке у Котору односе се на 1326. годину,
а везани су за најстарије сачуване судско-нотарске списе. Ипак имајућ и
у виду чињеницу да се у навединим документима из 1326. године исто
времено бележ и присуство три апотек ара (Албергето из Млетак а, Енрик
Бонанини и Ђовани Анђелов из Барлете) као и више лек ара (Филипо из
Ферма, Јакобо из Осима, Марин Баранин) које је финансирала општина,
може се претпоставити да су апотек ари, а самим тим и апотеке у Котору
постојале и пре наведеног периода.
Рад градске апотеке надзирао је општински лек ар, чија је надле
жност била састављање спискова обавезних медик амената који су, пре
ма доступним изворима, садрж али богат и разноврстан спектар терапе
утика.
Као печат времена, редак споменик своје врсте, данас у Котору, зиди
не палате Грубоња увеличава рељефна плоча – амблем прве градске апо
теке, јединствена композиција сачињена од лобање, кроз чије се очне и
ушне дупље провлаче две змије, испод се налази прелом љена бутна кост,
а са стране пузе миш, гуштер и корњача.
Кључне речи: средњи век, Србија, прва апотек а, Котор
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PHARMACIES AND PHARMACISTS IN KOTOR DURING THE NEMANJIC
DYNASTY
Ana Kosać, Nebojša Jović
Summary
Тhe city of Kotor, in it’s being, has changed many empires and emperors. It
had reached ultimate cult ural and economical development in the Middle-ages
during the rule of the Nemanjic dynasty.
In the period between 1185. and 1371. first high school, art, engineering
school, first pharmacy were built and began their growth and development.
First facts of existence of pharmacy in Kotor refered to the 1326 and rela
ted to the oldest saved legal - notary documents.
Having in mind the fact that documents from 1326 at the same time regi
ster presence of three pharmacists as well as few physicians, financed by com
munity, it can be assumed that pharmacy and both pharmacists existed and
lived before that period in Kotor.
Work of the city pharmacy was supervised by physician, whose duty was
to make list of obligatory medicaments, whitch, according to the available
facts, consisted abundant and heterogeneous sorts of drugs.
Today in Kotor as a symbol of time, rare monument of it’s kind, the or
nament – first Serbian pharmacy emblem, magnif ies the walls of Grubonja’s
Palace.
Key words: Middle age, Serbia, first pharmacy, Kotor

Средњовековна медицина била је претеж но верска, и обу х ватала је
кононску медицину, засновану на учењу званичне црк ве и апокрифну
медицину, утемељену у учењу и веровању староседелачког становни
штва. Свештена лица обраћала су се болесницима молитвама, веровало
се у исцељитељску моћ материјалних остатак а светаца (моштију). Ипак
српску средњовековну медицину обликовала је и интег рисала организо
вана мисао и идеја, принца и просветитеља српског св. Саве. Први мана
стири српски били су и прве болнице. Манaстири Хиландар, Милешева
и Студеница били су база и исходиште сазнања о лечењу, нези, примени
терапеу тика у сврху оздрављења оболелих од акутних али и хроничних,
неизлечивих болести.
Пут калуђера српских из Византије био је и пут медицинских зна
ња, интег рисаних у књигама, које су преведене, служ иле као основа и
полазиште за даљу надг радњу. Други стуб срeдњовековног знања носила
је западна медицина инкорпорисана у српско тло радом и посвећеношћу
учених стручњак а, лек ара и апотек ара, школованих у медицинским
цент рима западне Европе.
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Традиција улагања у унапређење медицинских знања постојала је
током владавине династије Немањића. У прикупљању нових сазнања
истицали су се лучк и градови, попут Котора, који је био једно од кут ур
них средишта српске држ аве.
Срeдњовековни град Котор, драг уљ бококоторског залива – полож а
јем тајновита лука, поносио се раскошним привредним и култ урним
животом. Административну базу и подршку развоју пруж ала је град
ска управа, кнез, Мало и Велико веће, судије и градски Стат ут, док је су
штинску вредност утемељивала јавна градска школа, слик арска, грађе
винска, златарска школа, ковница новца, прва апотек а.
Под покровитељством и са посебном нак лоношћу владара племени
те лозе Немањића, Котор се убрзано развијао и заузимао све значајнију
позицију у срцу и свести српских моћник а, о чему најверније сведоче ре
чи Цара Душана „верни, столни, љубљени и славни град Котор“.
Обрисе и дах прошлог времена и данас можемо осетити пролазећи
поред которских средњовековних здања попут цркве св. Луке, цркве св.
Марије, катедрале св. Трипуна, палате Грубоња. Последња наведена, али
свакако међу првима узвишена стоји палата Грубоња, која ласкаво чува
причу случајно откривеног седишта прве српске апотеке. Наиме, према
архивским изворима, сачуваним судско – нотарским списима из 1326–37.
и 1395–1400. године, свештеник Томико није финансијски могао измирити
дуг (30 перпера) према Вучети Наплат, обућару из Котора, те је општин
ском одлуком део куће у којој је свештеник становао додељен потражиоцу
дуга. Кућа је морала бити процењена и описана те у даљем тексту сазнаје
мо да је свештеникова мајка, порек лом которанка, кућу „која се налази код
цркве св Марије на ријеци, изнад јавног пута, уз кућу Ника Пена“ донела у
мираз свом супругу Марку Паулу из Млетака. Марко Паоло, отац свеште
ника Томика, био је апотекар, међу првима у Котору, а посао је обављао
управо у просторијама своје куће – прве српске апотеке. Пола века касније
у списима се наводи друга апотека у Котору, смештена у кући Лауренција
Буће, на Тргу св. Трипуна, којом је руководио Апотекар Пјетро из Болоње.
Поред Марка Паола, у средњовековном Котору бораво је и радио већ и
број апотекара, махом из Италије, док је број апотек ара са наших про
стора скроман, свега три наведена. Први сачувани арх ивски докумени
из 1326. године истовремено бележе присуство три апотек ара у Котору,
што нас индиректно наводи на зак ључак да су апотек ари а самим тим и
апотеке постојале у Котору и пре овог времена, али о томе нема сачува
них материјалних док аза. Имајућ и у виду чињеницу да је базични извор
података управо судско нотарска докумантација, јасно је да је траг посто
јања и рада апотек ара и лек ара у Котору бележен кроз задужења, пот ра
живања, пуномоћја, извјаве пред судом. Тако су остала сачувана и имена
првих которских апотек ара: Албергета из Млетак а, Енрик а Бонанинија,
Ђованија Анђелова из Барлете, Ратк а Озренића из Дубровник а и Јакоба
Камбијева из Луке.
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Паралелно са именима апотек ара важ но је истаћ и и лек аре тог вре
мена. Истовремено (од 1326. године) бележ и се присуство по два или три
лекара, италијанског порек ла, и то интернисте, хирурга и берберина-зу
бара, ученика чувених медицинских школа у Болоњи и Падови. Хирург
Филипо из Ферма, интерниста Јакобо из Осима, хирург Марин Баранин,
физик Петар Валенс из Рима само су нек а од сачуваних имена која су
доприносила средњевековном которском медицинском развоју. Поред
прегледа пацијената, постављања дијагноза и прописивања адек ватне
терапије, лек ари су надзирали рад градске апотеке и састављали списко
ве обавезних медик амената. За најранији период (14. век) нису сачувани
описи лекарских поруџбина, али спискове лекова налазимо у каснијем
периоду. Најстарији сачувани списак лекова датира из 1556. године, са
чињен руком которског лек ара Лодовик а Буцак аринија. Садрж и обаве
зне „природне и справљане“ медик аменте одабране сходно пот ребама и
инциденцији оболевања од најзаступљенијих болести. Поред лекова зна
чајни су и пописи апотек арског посуђа (из 1628. и 1632. године) у којима
су наведене бројне скупоцене вазе мајолике као и бронзани, стак лени и
зем љани авани.
Имајући у виду специфичан однос лек ара и апотек ара, након фор
малног раздвајања фармације и медицине Салернским едиктом из 1240.
године, ни Котору нису биле стране међусобне опт ужбе лек ара и апоте
кара, проистек ле из односа ривалитета и конкуреције. Ипак верује се да
је заједничк и труд и ент узијазам ових људи допринео утемељењу и да
љем развоју српске медицине и фармације.
Данас у Котору, као печат времена, редак споменик своје врсте, зи
дине палате Грубоња увеличава рељефна плоча – амблем прве градске
апотеке, јединствена композиција сачињена од лобање, кроз чије се оч
не и ушне дупље провлаче две змије, испод се налази прелом љена бутна
кост, а са стране пузе миш, гуштер и корњача. Одговор о порек лу и зна
чењу симбола истакнутих на грбу прве српске апотеке, у друштву херал
дичара нисмо пронашли, те питање остаје отворено и позива знатижељ
не и заинтересоване читаоце на даље размишљање и допринос овој теми.
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