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КО ТОР СКЕ АПО ТЕ КЕ И АПО ТЕ КА РИ У ДО БА НЕ МА ЊИ ЋА
Ана Ко саћ 1, Не бој ша Јо вић 1,2

1 Кли ни ка за не у ро ло ги ју и пси хи ја три ју за де цу и омла ди ну, 
Бе о град, Ср би ја

2 Ме ди цин ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Бе о град, Ср би ја

Са же так

Град Ко тор, у свом ве ку, про ме нио је ве ли ки број вла да ра и им пе ри ја. 
Пун клу тур ни и при вред ни про цват до жи вео је у сред њем ве ку у вре ме 
вла да ви не ди на сти је Не ма њи ћа (1185–1371. го ди не). Ко ли ко је град зна чио 
го спо да ри ма (из пле ме ни те ло зе Не ма њи ћа) нај бо ље илу стру ју ре чи ца-
ра Ду ша на „вер ни, стол ни, љу бље ни и слав ни град Ко тор“, а ко ли ко су 
го спо да ри зна чи ли гра ду све до че чи ње ни це: осни ва ње град ске сред ње 
шко ле, сли кар ске, гра ђе вин ске, зла тар ске шко ле, ков ни це нов ца, пр ве 
апо те ке. 

Пр ви по да ци о по сто ја њу апо те ке у Ко то ру од но се се на 1326. го ди ну, 
а ве за ни су за нај ста ри је са чу ва не суд ско-но тар ске спи се. Ипак има ју ћи 
у ви ду чи ње ни цу да се у на ве ди ним до ку мен ти ма из 1326. го ди не исто-
вре ме но бе ле жи при су ство три апо те ка ра (Ал бер ге то из Мле та ка, Ен рик 
Бо на ни ни и Ђо ва ни Ан ђе лов из Бар ле те) као и ви ше ле ка ра (Фи ли по из 
Фер ма, Ја ко бо из Оси ма, Ма рин Ба ра нин) ко је је фи нан си ра ла оп шти на, 
мо же се прет по ста ви ти да су апо те ка ри, а са мим тим и апо те ке у Ко то ру 
по сто ја ле и пре на ве де ног пе ри о да.

Рад град ске апо те ке над зи рао је оп штин ски ле кар, чи ја је над ле-
жност би ла са ста вља ње спи ско ва оба ве зних ме ди ка ме на та ко ји су, пре-
ма до ступ ним из во ри ма, са др жа ли бо гат и ра зно вр стан спек тар те ра пе-
у ти ка.

Као пе чат вре ме на, ре дак спо ме ник сво је вр сте, да нас у Ко то ру, зи ди-
не па ла те Гру бо ња уве ли ча ва ре љеф на пло ча – ам блем пр ве град ске апо-
те ке, је дин стве на ком по зи ци ја са чи ње на од ло ба ње, кроз чи је се оч не и 
ушне ду пље про вла че две зми је, ис под се на ла зи пре ло мље на бут на кост, 
а са стра не пу зе миш, гу штер и кор ња ча. 

Кључ не ре чи: сред њи век, Ср би ја, пр ва апо те ка, Ко тор
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PHAR MA CI ES AND PHAR MA CISTS IN KO TOR DU RING THE NE MA NJIC 
DYNASTY

Ana Ko sać, Ne boj ša Jo vić

Sum mary

Тhe city of Ko tor, in it’s be ing, has chan ged many em pi res and em pe rors. It 
had re ac hed ul ti ma te cul tu ral and eco no mi cal de ve lop ment in the Mid dle-ages 
du ring the ru le of the Ne ma njic dynasty.

In the pe riod bet we en 1185. and 1371. first high school, art, en gi ne e ring 
school, first phar macy we re bu ilt and be gan the ir growth and de ve lop ment.

First facts of exi sten ce of phar macy in Ko tor re fe red to the 1326 and re la-
ted to the ol dest sa ved le gal - no tary do cu ments.

Ha ving in mind the fact that do cu ments from 1326 at the sa me ti me re gi-
ster pre sen ce of three phar ma cists as well as few physi ci ans, fi nan ced by com-
mu nity, it can be as su med that phar macy and both phar ma cists exi sted and 
li ved be fo re that pe riod in Ko tor.

Work of the city phar macy was su per vi sed by physi cian, who se duty was 
to ma ke list of obli ga tory me di ca ments, whitch, ac cor ding to the ava i la ble 
facts, con si sted abun dant and he te ro ge ne o us sorts of drugs.

To day in Ko tor as a symbol of ti me, ra re mo nu ment of it’s kind, the or-
na ment – first Ser bian phar macy em blem, mag ni fi es the walls of Gru bo nja’s 
Pa la ce. 

Key words: Mid dle age, Ser bia, first phar macy, Ko tor

Сред њо ве ков на ме ди ци на би ла је пре те жно вер ска, и об у хва та ла је 
ко нон ску ме ди ци ну, за сно ва ну на уче њу зва нич не цр кве и апо криф ну 
ме ди ци ну, уте ме ље ну у уче њу и ве ро ва њу ста ро се де лач ког ста нов ни-
штва. Све ште на ли ца обра ћа ла су се бо ле сни ци ма мо ли тва ма, ве ро ва ло 
се у ис це љи тељ ску моћ ма те ри јал них оста та ка све та ца (мо шти ју). Ипак 
срп ску сред њо ве ков ну ме ди ци ну об ли ко ва ла је и ин те гри са ла ор га ни зо-
ва на ми сао и иде ја, прин ца и про све ти те ља срп ског св. Са ве. Пр ви ма на-
сти ри срп ски би ли су и пр ве бол ни це. Манaстири Хи лан дар, Ми ле ше ва 
и Сту де ни ца би ли су ба за и ис хо ди ште са зна ња о ле че њу, не зи, при ме ни 
те ра пе у ти ка у свр ху оздра вље ња обо ле лих од акут них али и хро нич них, 
не из ле чи вих бо ле сти. 

Пут ка лу ђе ра срп ских из Ви зан ти је био је и пут ме ди цин ских зна-
ња, ин те гри са них у књи га ма, ко је су пре ве де не, слу жи ле као осно ва и 
по ла зи ште за да љу над град њу. Дру ги стуб срeдњовековног зна ња но си ла 
је за пад на ме ди ци на ин кор по ри са на у срп ско тло ра дом и по све ће но шћу 
уче них струч ња ка, ле ка ра и апо те ка ра, шко ло ва них у ме ди цин ским 
цен три ма за пад не Евро пе.
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Тра ди ци ја ула га ња у уна пре ђе ње ме ди цин ских зна ња по сто ја ла је 
то ком вла да ви не ди на сти је Не ма њи ћа. У при ку пља њу но вих са зна ња 
ис ти ца ли су се луч ки гра до ви, по пут Ко то ра, ко ји је био јед но од ку тур-
них сре ди шта срп ске др жа ве.

Срeдњовековни град Ко тор, дра гуљ бо ко ко тор ског за ли ва – по ло жа-
јем тај но ви та лу ка, по но сио се рас ко шним при вред ним и кул тур ним 
жи во том. Ад ми ни стра тив ну ба зу и по др шку раз во ју пру жа ла је град-
ска упра ва, кнез, Ма ло и Ве ли ко ве ће, су ди је и град ски Ста тут, док је су-
штин ску вред ност уте ме љи ва ла јав на град ска шко ла, сли кар ска, гра ђе-
вин ска, зла тар ска шко ла, ков ни ца нов ца, пр ва апо те ка. 

Под по кро ви тељ ством и са по себ ном на кло но шћу вла да ра пле ме ни-
те ло зе Не ма њи ћа, Ко тор се убр за но раз ви јао и за у зи мао све зна чај ни ју 
по зи ци ју у ср цу и све сти срп ских моћ ни ка, о че му нај вер ни је све до че ре-
чи Ца ра Ду ша на „вер ни, стол ни, љу бље ни и слав ни град Ко тор“.

Обри се и дах про шлог вре ме на и да нас мо же мо осе ти ти про ла зе ћи 
по ред ко тор ских сред њо ве ков них зда ња по пут цр кве св. Лу ке, цр кве св. 
Ма ри је, ка те дра ле св. Три пу на, па ла те Гру бо ња. По след ња на ве де на, али 
сва ка ко ме ђу пр ви ма уз ви ше на сто ји па ла та Гру бо ња, ко ја ла ска во чу ва 
при чу слу чај но от кри ве ног се ди шта пр ве срп ске апо те ке. На и ме, пре ма 
ар хив ским из во ри ма, са чу ва ним суд ско – но тар ским спи си ма из 1326–37. 
и 1395–1400. го ди не, све ште ник То ми ко ни је фи нан сиј ски мо гао из ми ри ти 
дуг (30 пер пе ра) пре ма Ву че ти На плат, обу ћа ру из Ко то ра, те је оп штин-
ском од лу ком део ку ће у ко јој је све ште ник ста но вао до де љен по тра жи о цу 
ду га. Ку ћа је мо ра ла би ти про це ње на и опи са на те у да љем тек сту са зна је-
мо да је све ште ни ко ва мај ка, по ре клом ко то ран ка, ку ћу „ко ја се на ла зи код 
цр кве св Ма ри је на ри је ци, из над јав ног пу та, уз ку ћу Ни ка Пе на“ до не ла у 
ми раз свом су пру гу Мар ку Па у лу из Мле та ка. Мар ко Па о ло, отац све ште-
ни ка То ми ка, био је апо те кар, ме ђу пр ви ма у Ко то ру, а по сао је оба вљао 
упра во у про сто ри ја ма сво је ку ће – пр ве срп ске апо те ке. По ла ве ка ка сни је 
у спи си ма се на во ди дру га апо те ка у Ко то ру, сме ште на у ку ћи Ла у рен ци ја 
Бу ће, на Тр гу св. Три пу на, ко јом је ру ко во дио Апо те кар Пје тро из Бо ло ње.

По ред Мар ка Па о ла, у сред њо ве ков ном Ко то ру бо ра во је и ра дио ве ћи 
број апо те ка ра, ма хом из Ита ли је, док је број апо те ка ра са на ших про-
сто ра скро ман, све га три на ве де на. Пр ви са чу ва ни ар хив ски до ку ме ни 
из 1326. го ди не исто вре ме но бе ле же при су ство три апо те ка ра у Ко то ру, 
што нас ин ди рект но на во ди на за кљу чак да су апо те ка ри а са мим тим и 
апо те ке по сто ја ле у Ко то ру и пре овог вре ме на, али о то ме не ма са чу ва-
них ма те ри јал них до ка за. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је ба зич ни из вор 
по да та ка упра во суд ско но тар ска до ку ман та ци ја, ја сно је да је траг по сто-
ја ња и ра да апо те ка ра и ле ка ра у Ко то ру бе ле жен кроз за ду же ња, по тра-
жи ва ња, пу но моћ ја, из вја ве пред су дом. Та ко су оста ла са чу ва на и име на 
пр вих ко тор ских апо те ка ра: Ал бер ге та из Мле та ка, Ен ри ка Бо на ни ни ја, 
Ђо ва ни ја Ан ђе ло ва из Бар ле те, Рат ка Озре ни ћа из Ду бров ни ка и Ја ко ба 
Кам би је ва из Лу ке. 
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Па ра лел но са име ни ма апо те ка ра ва жно је ис та ћи и ле ка ре тог вре-
ме на. Исто вре ме но (од 1326. го ди не) бе ле жи се при су ство по два или три 
ле ка ра, ита ли јан ског по ре кла, и то ин тер ни сте, хи рур га и бер бе ри на-зу-
ба ра, уче ни ка чу ве них ме ди цин ских шко ла у Бо ло њи и Па до ви. Хи рург 
Фи ли по из Фер ма, ин тер ни ста Ја ко бо из Оси ма, хи рург Ма рин Ба ра нин, 
фи зик Пе тар Ва ленс из Ри ма са мо су не ка од са чу ва них име на ко ја су 
до при но си ла сред ње ве ков ном ко тор ском ме ди цин ском раз во ју. По ред 
пре гле да па ци је на та, по ста вља ња ди јаг но за и про пи си ва ња аде кват не 
те ра пи је, ле ка ри су над зи ра ли рад град ске апо те ке и са ста вља ли спи ско-
ве оба ве зних ме ди ка ме на та. За нај ра ни ји пе ри од (14. век) ни су са чу ва ни 
опи си ле кар ских по руџ би на, али спи ско ве ле ко ва на ла зи мо у ка сни јем 
пе ри о ду. Нај ста ри ји са чу ва ни спи сак ле ко ва да ти ра из 1556. го ди не, са-
чи њен ру ком ко тор ског ле ка ра Ло до ви ка Бу ца ка ри ни ја. Са др жи оба ве-
зне „при род не и спра вља не“ ме ди ка мен те ода бра не сход но по тре ба ма и 
ин ци ден ци ји обо ле ва ња од нај за сту пље ни јих бо ле сти. По ред ле ко ва зна-
чај ни су и по пи си апо те кар ског по су ђа (из 1628. и 1632. го ди не) у ко ји ма 
су на ве де не број не ску по це не ва зе ма јо ли ке као и брон за ни, ста кле ни и 
зе мља ни ава ни. 

Има ју ћи у ви ду спе ци фи чан од нос ле ка ра и апо те ка ра, на кон фор-
мал ног раз два ја ња фар ма ци је и ме ди ци не Са лерн ским едик том из 1240. 
го ди не, ни Ко то ру ни су би ле стра не ме ђу соб не оп ту жбе ле ка ра и апо те-
ка ра, про ис те кле из од но са ри ва ли те та и кон ку ре ци је. Ипак ве ру је се да 
је за јед нич ки труд и ен ту зи ја зам ових љу ди до при нео уте ме ље њу и да-
љем раз во ју срп ске ме ди ци не и фар ма ци је.

Да нас у Ко то ру, као пе чат вре ме на, ре дак спо ме ник сво је вр сте, зи-
ди не па ла те Гру бо ња уве ли ча ва ре љеф на пло ча – ам блем пр ве град ске 
апо те ке, је дин стве на ком по зи ци ја са чи ње на од ло ба ње, кроз чи је се оч-
не и ушне ду пље про вла че две зми је, ис под се на ла зи пре ло мље на бут на 
кост, а са стра не пу зе миш, гу штер и кор ња ча. Од го вор о по ре клу и зна-
че њу сим бо ла ис так ну тих на гр бу пр ве срп ске апо те ке, у дру штву хе рал-
ди ча ра ни смо про на шли, те пи та ње оста је отво ре но и по зи ва зна ти жељ-
не и за ин те ре со ва не чи та о це на да ље раз ми шља ње и до при нос овој те ми.
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