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A D R E S 
D O  KO R E S P O N D E N C J I :

Rośliny lecznicze w osiemnastowiecznym 
polskim poradniku medycznym Compendium 

medicum auctum. Część 2

S T R E S Z C Z E N I E

Praca poświęcona jest identyfikacji gatunków roślin leczniczych wymie-
nionych w polskim poradniku medycznym pt. Compendium medicum auc-
tum. Podajemy drugą część haseł, na litery L–Z. Opis dzieła i metodyka 
znajduje się w części 1 [1].

M AT E R I A Ł  I  M E T O DY

Krytycznie opracowano wykaz roślin i grzybów leczniczych na podstawie 
egzemplarza Compendium medicum auctum wydanego w Częstochowie w 
1752 r. (wydanie 7.). Autorstwo dzieła jest wciąż wątpliwe (brat Apolinary 
Wieczorkowicz lub lekarz Maciej Daniłkowicz). Gatunki roślin i grzybów 
(w tym porostów) leczniczych są zestawione w jednym z początkowych 
rozdziałów (strony 19 do 29). Rozpoznano je na podstawie ich XVIII-
wiecznych przedlinneuszowskich nazw łacińskich i polskich posługując 
się opracowaniami z zakresu XVIII- i XIX-wiecznej farmakognozji oraz 
słownikami nazw roślin z podobnego okresu.

W Y N I K I  I  W N I O S K I

Lista roślin i grzybów leczniczych w Compendium liczy 288 pozycji wraz 
z 8 odsyłaczami oraz hasłami dotyczącymi powtarzających się gatunków. 
Nie wszystkie nazwy pozwalają w sposób pewny zidentyfikować gatunek 
rośliny. Dzieło zawiera zarówno krajowe rośliny dziko rosnące (stanowią 
większość w spisie), gatunki uprawne lub hodowane w ogrodach (w tym 
ozdobne), a także rośliny obce, importowane. Compendium medicum wy-
mienia stosunkowo dużo roślin egzotycznych. Większość roślin egzotycz-
nych to gatunki południowoeuropejskie, śródziemnomorskie; kilka po-
chodzi z zachodniej Europy. Znaczna liczba błędów i niejasności w spisie 
roślin świadczy, że zestawienie wykonał autor (kompilator) nieposiadają-
cy wymaganej wiedzy botanicznej.

PRACA ORYGINALNA
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S Ł O WA  K L U C Z O W E

rośliny lecznicze, grzyby lecznicze, historia leku naturalnego, XVIII wiek, Polska.

A B S T R AC T  

The study is devoted to the identification of medicinal plants and fungi species which are enli-
sted in an 18th-century Polish medical help-book entitled Compendium medicum auctum. This 
2nd part of the study contains remaining entries from L to Z, the first part with the description of 
the work, materials and methods has already been released in the part 1 [1].

M AT E R I A L S  A N D  M E T H O D S . 

The subject of the critical study is the list of medicinal plants and fungi names from the 7th 
edition issued 1752 in Częstochowa. The authorship of the work is still uncertain (frater Apoli-
nary Wieczorkowicz or a physician Maciej Daniłkowicz). Species of medicinal plants and fungi 
(with lichens) are listed in one of the initial captions (pages 19 to 29). The plants were indenti-
fied on the grounds of their 18th-century Polish and pre-Linnaean Latin names. We used 18th- and 
19th-century monographs and dictionaries on mareria medica and vernacular names of plants.

R E S U LT S  A N D  C O N C L U S I O N S

The list of medicinal plants and fungi in the Compendium contains 288 entries together with 
8 cross-references and those entries which concern the same repeated species. Some names can 
hardly be appended to an individual plant species. The studied work enumerates both local (na-
tive) i.e. wild growing plants (they prevail in the list), species cultivated in fields and in gardens 
(including ornamentals), as well as some exotic, imported plants. Compendium medicum enlists 
relatively a great deal of exotic species; most of them are south-European, Mediterranean ones, 
a few species originate from the West Europe. The number of errors and obscurities in the list 
is really large. These mistakes reveal that the author (or compiler) had no sufficient botanical 
education and knowledge.

K E Y  W O R D S

medicinal plants, medicinal fungi, history of herbal medicine, 18th century, Poland.

K R Y T YC Z N A  L I S T A  R O Ś L I N  I 
G R Z Y B ÓW  L E C Z N I C Z YC H  W 

C O M P E N D I U M  M E D I C U M  A U C T U M 
( 1 7 5 2 ) .  

C Z Ę Ś Ć  2 :  L – Z .

L
148. Labrum veneris, Oſet wielki z 

ſzczotkámi. — Roślina macierzysta: 
szczeć pospolita Dipsacus sylvestris L. 
(gatunek dziko rosnący). Nazwa szczotka, 
szczotki dla szczeci występuje już w Ziel-

niku Syreniusa [18]. Szczotkowate jajo-
wate kwiatostany szczeci były używane 
przez foluszników do filcowania tkanin.

149. Lactuca, Sáłata. — Roślina macierzysta: 
sałata siewna Lactuca sativa L. (roślina 
uprawna). 

150. Lapatum acutum [lapathum acutum]. 
Kobyli ſzczaw. — Roślina macierzysta: 
głównie szczaw tępolistny Rumex obtusi-
folius L., może także szczaw kędzierzawy 
R. crispus L. (gatunki dziko rosnące). Po-
równaj hasło  4. Acetoſa.



53

ROŚLINY LECZNICZE W OSIEMNASTOWIECZNYM POLSKIM PORADNIKU MEDYCZNYM... CZĘŚĆ 2

151. Lappa major vide Bardana. (patrz hasło 
 37. Bardana major).

152. Laureola, Wilcze łyko. — Roślina ma-
cierzysta: wawrzynek wilczełyko Daphne 
mezereum L. (gatunek dziko rosnący). 
Prowadzi tu odsyłacz  179. Metercum.

153. Lauri folia, Bobkowe liśćie. — Roślina 
macierzysta: wawrzyn szlachetny Laurus 
nobilis L. (surowiec importowany, roślina 
śródziemnomorska).

154. Lavandula, Lewándá. — Roślina macie-
rzysta: lawenda wąskolistna Lavandula 
angustifolia Mill. (roślina ogrodowa, gatu-
nek śródziemnomorski). Porównaj hasło 

 261. Spica lavandula.
155. Lenc [lens], Rząſá. — Roślina macierzy-

sta: rzęsa drobna Lemna minor L. (gatu-
nek dziko rosnący). Niewykluczone, że 
wraz z tym pospolitym gatunkiem zbiera-
no także inne, rzadsze, ale zwykle rosnące 
wraz z nim gatunki z rodziny rzęsowatych 
(Lemnaceae).

156. Leviſticum, Lubczyk. — Roślina macie-
rzysta: lubczyk ogrodowy Levisticum offi-
cinale W. D. J. Koch (roślina ogrodowa).

157. Liguſtrum, Liguſtr. — Roślina macierzy-
sta: ligustr pospolity Ligustrum vulgare 
L. (gatunek dziko rosnący, zapewne też 
hodowany jako ozdobny).

158. Lilium Convallium, Konwália. — Rośli-
na macierzysta: konwalia majowa Con-
vallaria majalis L. (gatunek dziko rosnący, 
także hodowany w ogrodach).

159. Lilium, Lilia. — Roślina macierzysta: 
Lilia biała Lilium candidum L. (roślina 
ogrodowa).

160. Linaria, Lenek. — Roślina macierzysta: 
Linaria vulgaris Mill. (gatunek dziko ros-
nący).

161. Linua avis [lingua avis], Naśienie Ieśio-
nowe. — Roślina macierzysta: jesion 
wyniosły Fraxinus exclesior L. (gatunek 
dziko rosnący). Surowcem są owoce typu 
skrzydlaków (mylnie „nasiona”). Porów-
naj hasło  115. Fraxini folia.

162. Lupuſculi, Wierzchołki chmielowe. 
— Roślina macierzysta: chmiel zwyczaj-
ny Humulus lupulus L. (gatunek dziko 
rosnący, także uprawiany). Wierzchołki 
chmielowe to prawdopodobnie nazwa 
szczytów pędów pokrytych „szyszkami” 
chmielowymi (owocostanami).

M

163. Majoronna, Máieran. — Roślina macie-
rzysta: majeranek Origanum majorana L. 
(roślina ogrodowa). Prowadzi tu odsyłacz 

 239. Samſuccus.
164. Malva arborea, Slaz rożowy. — Roślina 

macierzysta: malwa różowa Alcea rosea L. 
(roślina ogrodowa).

165. Malva, Slaz zwyczáyny. — Roślina ma-
cierzysta: ślaz dziki Malva sylvestris L. 
(gatunek dziko rosnący).

166. Mandoagora [mandragora], Pokrzyk. 
— Roślina macierzysta: pokrzyk wilcza 
jagoda Atropa belladonna L. (gatunek dzi-
ko rosnący, uprawiany w ogrodach).

167. Marum Siriacum, Máieran Syryiſki. 
— Roślina macierzysta: ożanka kocia 
Teucrium marum L. lub lebiodka z gatun-
ku Origanum syriacum L. Jednak zdaniem 
późniejszych autorów „dawniej mylnie 
sądzono, że rośliną macierzystą jest O. 
syriacum L.” [2] (surowce importowane, 
rośliny śródziemnomorskie). Porównaj 
hasło 168. niżej.

168. Marum, Máieran Kreteńſki. — Roślina 
macierzysta: ożanka z gatunku Teucrium 
marum L. (roślina śródziemnomorska, 
być może uprawiana). Porównaj hasło 
168. wyżej.

169. Matricaria, Máruná. — Roślina macie-
rzysta: prawdopodobnie wrotycz maruna 
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. [= 
Matricaria parthenium L.] (roślina ogro-
dowa). Kluk [3] nazywa ten gatunek 
maruna prawdziwą. Maruną nazywano 
dawniej wiele innych, nawet niepodob-
nych roślin [4, 5]. 

170. Matruſium album [marrubium album], 
Szántá biała. — Roślina macierzysta: 
szanta zwyczajna Marrubium vulgare L. 
(gatunek dziko rosnący, zapewne też ho-
dowany w ogrodach). Prowadzi tu odsy-
łacz  224. Praſſium.

171. Meliſſa citrata, Meliſſophium [melis-
sophyllum], Meliſſá cytrynowego za-
páchu. — Roślina macierzysta: melisa 
lekarska Melissa officinalis L. (roślina 
ogrodowa).

172. Meliſſa ſilveſtris, Kádźidło źiele [kadzid-
łowe ziele]. — Roślina macierzysta: mio-
downik melisowaty Melittis melissophyl-
lum L. (gatunek dziko rosnący) [6].

173. Mellelotus [melilotus], Noſtrzeg [no-
strzyk]. — Roślina macierzysta: na pod-
stawie nazwy polskiej nostrzyk biały 
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Melilotus albus Medik. (gatunek dziko 
rosnący). Niewykluczone, że zbierano 
jednak także (lub zamiast niego) pokrew-
ny nostryk żółty M. officinalis (L.) Lam., 
roślinę o silniej pachnących nektarodaj-
nych kwiatach, ale o zielu po wysuszeniu 
słabiej pachnącym kumaryną.

174. Menta [mentha], Miętá. — Roślina ma-
cierzysta: mięta pieprzowa Mentha ×pi-
perta L. (roślina ogrodowa).

175. Menta criſpa, Miętá kędzierzáwa. 
— Roślina macierzysta: mięta kędzierza-
wa Mentha crispa L. (roślina ogrodowa), 
może także podobna mięta kłosowa M. 
spicata L. (gatunek dziko rosnący, być 
może hodowany w ogrodach).

176. Menta Saracenica, ſeu Graca [mentha 
Sarracenica seu Graeca], Márzymietá 
albo Piwonia. — Roślina macierzysta: 
wrotycz szerokolistny (= bełżyna balsa-
miczna) Tanacetum balsamita L. (roślina 
ogrodowa). Porównaj hasła:  200 Pa-
eonia, 237. Salvia Romana.

177. Menta ſtrum [menthastrum], Kobyla 
miętá. — Roślina macierzysta: mięta 
długolistna Mentha longifolia L. (gatunek 
dziko rosnący).

178. Mercuriales, Sczer. — Roślina macierzy-
sta: szczyr roczny Mercurialis annua L. 
lub szczyr trwały M. perennis L. (gatunki 
dziko rosnące). Rośliny trudne do roz-
różnienia. Źródła późniejsze z przełomu 
XVIII i XIX w. nakazywały zbierać tylko 
szczyr roczny M. annua, a nie szczyr 
trwały, uznawany za trujący [2, 7, 8]. 
Trujące są jednak oba gatunki.

179. Metercum [mezereum] vide Laureola. 
Patrz hasło  152. Laureola.

180. Meu, Oleśnik. — Roślina macierzysta: 
wszewłoga górska Meum athamanticum 
Jacq. (roślina dziko rosnąca). Dawniej 
meum (gen. sing. mei) nazywano inne 
rośliny z rodziny selerowatych: marchew 
zwyczajną Daucus carota L. (ta jednak 
jest w wykazie pod nazwą  90. Dan-
cus) i Athamanta matthioli Wulf. [9]. 
Natomiast w renesansowej łacinie meu i 
hiszp. meo oznaczało inne dziko rosnące 
rośliny, np. gorysz błotny Peucedanum 
palustre (L.) Moench [10].

181. Millefolium, Krwáwnik. — Roślina ma-
cierzysta: krwawnik pospolity Achillea 
millefolium L. s. str. (gatunek dziko ros-
nący).

182. Molum folis [milium solis], Wroble 
proſo [wróble proso]. — Roślina macie-
rzysta: nawrot lekarski Lithospermum 
officinale L. (roślina ogrodowa) lub na-
wrot polny L. arvense L. (gatunek dziko 
rosnący). 

183. Mora Celſi, Ieżyny. — owoce jeżyn 
Rubus L., różnych gatunków objętych 
dawną nazwą jeżyna krzewiasta Rubus 
fruticosus L. (gatunki dziko rosnące).

184. Mora rubi, Maliny. — owoce maliny 
właściwej Rubus idaeus L. (gatunek dziko 
rosnący).

185. Morbus diaboli [morsus diaboli], Czár-
towe źiebro. — Roślina macierzysta: 
czarcikęs łąkowy Succisa pratensis Mo-
ench (gatunek dziko rosnący). Porównaj 
hasło  133. Herba S. Peri.

186. Muſus [muscus,] uſnea, Mech rożny 
[mech różny]. — Roślina macierzysta 
niemożliwa do ustalenia. Surowcem były 
różnorodne gatunki mchów i porostów 
zasiedlające korę starych drzew [11] (ga-
tunki dziko rosnące). Porównaj hasła:  
227 Pulmonaria, arborea muſcoſa,  
280. Vſmea.

187. Napellus, Omięg. — Roślina macierzy-
sta: tojad mocny Aconitum napellus L. 
(gatunek dziko rosnący, także hodowany 
jako ozdobny).

188. Naſturtium aquaticum, Rzeżucha 
wodna. — Roślina macierzysta: rukiew 
wodna Rorippa nasturtium-aquaticum 
(L.) Hayek [= Nasturtium officinale R. Br.] 
(gatunek dziko rosnący). Porównaj hasło 

 82. Cochlearia. 
189. Naſturtium hortenſe, Rzeżucha ogrod-

na. — Roślina macierzysta: pieprzyca 
siewna Lepidium sativum L. (roślina 
ogrodowa).

190. Nepeta, Kotcza miętá [kocia mięta]. — 
Roślina macierzysta: kocimiętka właści-
wa Nepeta cataria L. (roślina ogrodowa).

191. Nicotiana, Tutoń [tytoń]. — Roślina 
macierzysta: tytoń szlachetny Nicotiana 
tabacum L. (roślina uprawna lub ogro-
dowa).

192. Nigella, Czárnuſzka. — Roślina macie-
rzysta: czarnuszka siewna Nigella sativa 
L. (roślina ogrodowa).

193. Nimphaea alba, Grzybienie biało kwit-
nące. — Roślina macierzysta: grzybienie 
białe Nymphaea alba L. (gatunek dziko 
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rosnący, także hodowany w stawach jako 
ozdobny).

194. Nimphaea lutea [nymphaea lutea], 
Nenofar [nenuphar], Grzybienie żółto 
kwitnące na ſtáwách. — Roślina macie-
rzysta: grążel żółty Nuphar luteum (L.) 
Sibth. et Sm. (gatunek dziko rosnący i 
hodowany jak poprzedni).

195. Nummularia, Pieniężnik. — Roślina 
macierzysta: tojeść rozesłana Lysimachia 
nummularia L. (gatunek dziko rosnący).

O
196. Ononis, Liśi ogon. — Roślina macie-

rzysta: wilżyna polna Ononis arvensis L. 
(gatunek dziko rosnący).

197. Orchis [myrrhis], Popie iayká. — Rośli-
na macierzysta: świerząbek bulwiasty 
Chaerophyllum bulbosum L. (gatunek dzi-
ko rosnący) [6]. Nie mylić z nazwą lisie 
jayka określającą dawniej liczne rośliny z 
rodziny storczykowatych [12]. Porównaj 
hasło  245. Satyrion.

198. Origanum Cretenſe, Lebiodká 
kreteńſká. — Roślina macierzysta: Ori-
ganum vulgare L. subsp. hirtum (Link) 
Ietsw. (surowiec importowany, roślina 
śródziemnomorska).

199. Origanum vulgare, Lebiodká. — Roślina 
macierzysta: lebiodka pospolita Origa-
num vulgare L. (roślina dziko rosnąca i 
ogrodowa, przyprawa).

P
200. Paeonia, Piwonia. — Roślina macierzy-

sta: piwonia lekarska Paeonia officinalis 
L. (roślina ogrodowa). Być może stoso-
wano i inne ogrodowe piwonie. Porów-
naj hasło  176. Menta Saracenica.

201. Palma Chriſti, Rączki. — Roślina ma-
cierzysta: rącznik pospolity Ricinus com-
munis L. (roślina ogrodowa). Porównaj 
hasło  64. Cataputinum majus.

202. Papaver erraticum, Máczek polny. — 
Roślina macierzysta: mak polny Papaver 
rhoeas L. (gatunek dziko rosnący).

203. Papaver, Mák. — Roślina macierzysta: 
mak lekarski Papaver somniferum L. (ro-
ślina ogrodowa).

204. Paretrum [pyrethrum], Zębowe ziele. 
— Roślina macierzysta: bertram (pier-
ściennik) z gatunku Anacyclus pyrethrum 
(L.) Link (roślina importowana, gatunek 
śródziemnomorski, niewykluczone jed-
nak, że był dawniej w Polsce uprawiany; 

obecnie uprawy udają się już w Cze-
chach i wschodnich Niemczech [13]).

205. Parietaria [,] Helxine, Pomurne źiele. 
— Roślina macierzysta: parietaria lekar-
ska Parietaria officinalis L. (gatunek dziko 
rosnący).

206. Paris, Uvaverſa [uva vesca], Lupina, 
Iedná iágodá. — Roślina macierzysta: 
czworolist pospolity Paris quadrifolia L. 
(gatunek dziko rosnący).

207. Paſtinaca Sylveſtris, Páſternak polny. 
— Roślina macierzysta: pasternak zwy-
czajny Pastinaca sativa L. s. str., ale tylko 
okazy dziko rosnące. Ten sam gatunek 
hodowany w ogrodach uważano za od-
rębną roślinę leczniczą o nazwie pastina-
ca sativa [2].

208. Pentaphilum [pentaphyllum], Quina 
folium [quinquefolium], Pięćiornik. 
— Roślina macierzysta: Potentilla reptans 
L. (gatunek dziko rosnący).

209. Perfoliata, Pępownik, Obieży świát. 
— Roślina macierzysta: przewiercień 
okrągłolistny Bupleurum rotundifolium L. 
(gatunek dziko rosnący).

210. Perſicaria [,] Pulicaria, Rdeſt. — Roślina 
macierzysta: rdest plamisty Polygonum 
persicaria L. (gatunek dziko rosnący).

211. Perſici folia, Brzoſkwiniowe liśćie. — 
Roślina macierzysta: brzoskwinia Prunus 
persica (L.) Batsch. (gatunek uprawiany).

212. Petaſites [chamaepitys], Powietrzne 
ziele. — Roślina macierzysta: dąbrówka 
żółtokwiatowa Ajuga chamaepitys (L.) 
Schreb. (albo być może ożanka z gatunku 
Teucrium chamepitys L.?) (rośliny ogro-
dowe). Powietrznym zielem nazywano 
te gatunki na podstawie przypisywanej 
zdolności zwalczania zarazy (zwanej 
dawniej powietrzem). Nie nazywano 
tak po polsku roślin z rodzaju lepiężnik 
Petasites L. [6]. Porównaj hasło  73. 
Chamaepithis.

213. Petroſellinum [petroselinum], 
Pietruſzká. — Roślina macierzysta: pie-
truszka zwyczajna Petroselinum crispum 
(Mill.) A. W. Hill (roślina ogrodowa).

214. Piloſella, Niedoſpiałek. — Roślina ma-
cierzysta: jastrzębiec kosmaczek Hiera-
cium pilosella L. (gatunek dziko rosnący). 
Porównaj hasło  32. Auricula muris. 

215. Pimpinella, Germanica [pimpinella Ger-
manica], Biedrzeniec mnieyſzy. — Ro-
ślina macierzysta: biedrzeniec mniejszy 
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Pimpinella saxifraga L. (gatunek dziko 
rosnący).

216. Pimpinella, Italica, Sangquiſorba [pim-
pinella Italica, sanguisorba], Sowia 
ſtrzáła. — Roślina macierzysta: Sangui-
sorba officnalis L. (gatunek dziko rosną-
cy).

217. Plantago minor, Ięzyczki. — Roślina 
macierzysta: Plantago lanceolata L. (gatu-
nek dziko rosnący).

218. Platago major [plantago major] vide 
Arnogloſum [arnoglossum]. Patrz hasło 

 26. Arnogloſſa.
219. Poligonum, Centinodia, Sporyſz. 

— Roślina macierzysta: rdest ptasi Po-
lygonum aviculare L. (gatunek dziko 
rosnący). Porównaj hasło  69. Centino-
dia. 

220. Polipodium, Páproć dębowa. — Roślina 
macierzysta: paprotka zwyczajna Polypo-
dium vulgare L. (gatunek dziko rosnący). 
Jej rzadko spotykana staropolska nazwa 
brzmiała paprotka filix quercina, czyli 
‘paproć dębowa’ [4], w dawnej farmacji 
polypodium quercinum, nazwa angiel-
ska polypody of the oak [14, 15]. Mimo 
powtarzania tej nazwy w źródłach, pa-
protka zwyczajna na dębach nie rośnie. 
Dziwił się tej nieuprawnionej nazwie już 
Catalogus… [16].

221. Polium Creticum, Poley kreteńſki. — 
Roślina macierzysta: ożanka z gatunku 
Teucrium creticum L. (surowiec importo-
wany, roślina śródziemnomorska).

222. Portulaca, Kurza nogá. — Roślina ma-
cierzysta: portulaka pospolita Portulaca 
oleracea L. (gatunek dziko rosnący).

223. Potentilla, Anſerina, Gęsie źiele. — Ro-
ślina macierzysta: pięciornik gęsi Poten-
tilla anserina L. (gatunek dziko rosnący). 
Porównaj jednak hasło  23. Argentina. 

224. Praſſium [prasium], vide Marrubium. 
Patrz hasło  170. Matruſium album.

225. Prunella, Głowienki. — Roślina macie-
rzysta: głowienka pospolita Prunella vul-
garis L. (gatunek dziko rosnący).

226. Pulegium, Poley. — Roślina macierzysta: 
mięta polej Mentha pulegium L. (roślina 
ogrodowa).

227. Pulmonaria, arborea muſcoſa [pulmo-
naria arborea muscosa], Płucnik. — Ro-
ślina macierzysta: płucnica islandzka 
Cetraria islandica (L.) Ach. (gatunek 
dziko rosnący). Jest to porost naziemny, 

jednak mogły być zbierane inne gatunki 
porostów nadrzewnych, ze względu na 
mylący epitet arborea (por. [11]). Po-
równaj hasła:  186. Muſus i  280. 
Vſmea.

228. Pulnovaria, maculoſa [pulmonaria ma-
culosa], Miodunká. — Roślina macie-
rzysta: miodunka plamista Pulmonaria 
officinalis L. s. str. (gatunek dziko rosną-
cy). Porównaj hasło 227. powyżej.

229. Pyrola, Gruſzyczká. — Roślina macie-
rzysta: gruszyczka mniejsza Pyrola minor 
L. i podobna, zapewne nieodróżniana 
od niej gruszyczka okrągłolistna P. ro-
tundifolia L. Być może i inne gatunki z 
tego rodzaju, np. gruszyczka zielonawa P. 
chlorantha Sw. Praktycznie nierozróżnial-
ne w stanie płonnym (wszystkie gatunki 
dziko rosnące).

R
230. Roſmarinus, Rozmáryn. — Roślina ma-

cierzysta: rozmaryn lekarski Rosmarinus 
officinalis L. (roślina ogrodowa i donicz-
kowa). Porównaj hasło  19. Anthos.

231. Roſſolis [ros solis], Rorella, Rośiczká. 
— Roślina macierzysta: rosiczka okrą-
głolistna Drosera rotundifolia L. i inne 
nieodróżniane podobne, rzadsze gatunki 
rosiczek (gatunki dziko rosnące).

232. Rutta [ruta], Rutá. — Roślina macierzy-
sta: ruta zwyczajna Ruta graveolens L. 
(roślina ogrodowa).

233. Rutta muraria, Skálna rutá. — Roślina 
macierzysta: zanokcica murowa Asple-
nium ruta-muraria L. (gatunek dziko 
rosnący).

S
234. Sabina, Sáwina. — Roślina macierzysta: 

jałowiec sabiński Juniperus sabina L. (ga-
tunek dziko rosnący, być może hodowa-
ny jako ozdobny).

235. Salvia bertenſis [hortensis], Száłwia. 
— Roślina macierzysta: szałwia lekarska 
Salvia officinalis L. (roślina ogrodowa). 
Porównaj hasła 236–238 niżej.

236. Salvia minor, Cruciuta [cruciata], Száł-
wia mniejſa. — Roślina macierzysta; 
szałwia lekarska Salvia officinalis L., 
forma ogrodowa o liściach mniejszych 
(w porównaniu z drugą, szerokolistną 
formą nazywaną dawniej salvia major) 
[17] (patrz hasło 235. powyżej). Zielnik 
Dodonaeusa używa natomiast nazwy 
Cruciata dla zupełnie innej rośliny, przy-
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tulinki krzyżowej Cruciata laevipes Opiz. 
Nazwy cruciata ani salvia minor nie pa-
dają natomiast w polskim Zielniku Syre-
niusza [18] z 1613 r.

237. Salvia Romana, Száłwia Rzymſka. 
— Roślina macierzysta: prawdopodob-
nie wrotycz szerokolistny (= bełżyna 
balsamiczna) Tanacetum balsamita L. 
(roślina ogrodowa). Porównaj hasło  
176. Menta Saracenica.

238. Salvia Silveſtris [sylvestris], Száłwia 
polna. — Roślina macierzysta: szałwia 
łąkowa Salvia pratensis L. (gatunek dziko 
rosnący).

239. Samſuccus vide Maleranna [sampsuchus 
vide majroana]. Patrz hasło  163. Ma-
joronna.

240. Sanicula, Zankiel. — Roślina macierzy-
sta: żankiel zwyczajny Sanicula europaea 
L. (gatunek dziko rosnący).

241. Santonicum, Cytwarowe naśienie. 
— Surowiec leczniczy pochodzący z kil-
ku nieodróżnianych przez zielarzy ga-
tunków bylic, co najmniej z dwóch: Ar-
temisia contra L. lub Artemisia judaica L. 
[6]. Być może stosowano pod tą nazwą 
dalsze podobne i podobnie działające ga-
tunki: bylicę nadmorską A. maritima L. i 
bylicę cytwarową A. cina Berg, [19, 20], 
a może dalsze niemożliwe dziś do usta-
lenia gatunki z tego bogatego rodzaju. 
Surowcem są drobne koszyczki kwiatowe 
(kwitnące lub przekwitłe), przypomi-
nające nasiona (surowiec importowany, 
wszystkie rośliny śródziemnomorskie).

242. Saponaria, Mydlnik. — Roślina ma-
cierzysta: mydlnica lekarska Saponaria 
officinalis L. (gatunek dziko rosnący, być 
może też hodowany w ogrodach).

243. Sarpentaria [serpentaria], Wężownik. 
— Roślina macierzysta: rdest wężownik 
Polygonum bistorta L. (gatunek dziko ros-
nący). Porównaj hasło  41. Beſtorta.

244. Saturegia [satureja], Cząber. — Roślina 
macierzysta: cząber ogrodowy Satureja 
hortensis L. (roślina ogrodowa).

245. Satyrion, Liśie iayká. — Roślina macie-
rzysta: storczyk kukawka Orchis militaris 
L. oraz storczyk samiczy Anacamptis mo-
rio R. M. Bateman et al. [= Orchis morio 
L.]. Prawdopodobnie używano i innych 
gatunków o podobnie zbudowanej bul-
wie. Wg Kluka [3] najbardziej jednak 
ceniono bulwy storczyków egzotycz-

nych, przywożonych z obszaru śródziem-
nomorskiego i Bliskiego Wschodu (por. 
[12]).

246. Scabioſa, Polna Dryakiew. — Roślina 
macierzysta: świerzbnica polna Knautia 
arvensis (L.) Coult. (gatunek dziko ros-
nący). 

247. Scariola, Dźiki mlecz. — Roślina macie-
rzysta: sałata kompasowa Lactuca serrio-
la L. (gatunek dziko rosnący).

248. Scordium, Czoſnkowe źiele. — Roślina 
macierzysta: ożanka czosnkowa Teu-
crium scordium L. (roślina ogrodowa). 

249. Scrophalaria [scrophularia], Trędownik. 
— Roślina macierzysta: trędownik bul-
wiasty Scrophularia nodosa L. (gatunek 
dziko rosnący).

250. Sedum arborum, Roſchodnik ná drze-
wách rosnący. — Roślina macierzysta 
to prawdopodobnie eonium Aeonium 
arboreum (L.) Webb et Berth., gatunek o 
dawnej nazwie polskiej zawszesz [6] (ro-
ślina śródziemnomorska).

251. Sedum majus, Roſchodnik więkſzy. 
— Roślina macierzysta: rojnik murowy 
Sempervivum tectorum L. Uwaga: roz-
chodnik wielki Hylotelephium maximum 
(L.) Holub [= Sedum maximum (L.) 
Hoffm.] nosił dawniej nazwę łac. sedum 
magnum [6], ale niewykluczone, że może 
tu chodzić o ten właśnie pospolity, dziko 
rosnący gatunek. Porównaj hasło  36. 
Barbara jovis.

252. Sedum minus, Roſchodnik mnieyſzy. 
— Roślina macierzysta: rozchodnik ostry 
Sedum acre L. (gatunek dziko rosnący).

253. Sena folia [sennae folia], Senes. — Li-
ście senesu: senes aleksandryjski Senna 
alexandrina Mill. (= Cassia lanceolata 
Forrsk.) oraz senes włoski S. italica Mill. 
(= C. obovata Collad.) stosowane równo-
rzędnie i zwykle bez rozróżniania (suro-
wiec importowany, rośliny śródziemno-
morskie i indyjskie). Uwaga: namiastką 
tego cenionego importowanego surowca 
były liście moszenek południowych Co-
lutea arborescens L., czyli kolutei — no-
sił on także pol. nazwę senes (oraz w 
XIX-w. recepturze senna germanica) [2, 
16], jednak mimo europejskiego pocho-
dzenia, był to surowiec bardzo rzadki w 
recepturze. Senes włoski i aleksandryjski 
to nazwy sortów liści senesowych, wy-
korzystane w miarę poznawania takso-
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nomii roślin macierzystych jako nazwy 
gatunkowe w rodzaju Senna Mill., obec-
nie obowiązujące.

254. Senecio, Przymiętowe źiele [przymioto-
we ziele, przymięta]. — Roślina macie-
rzysta: starzec zwyczajny Senecio vulgaris 
L. (gatunek dziko rosnący).

255. Seolapendria [scolopendria], vide Ceta-
rach. Patrz hasło  71. Cetarach.

256. Serpillum, Mácierzanká. — Roślina ma-
cierzysta: macierzanka piaskowa Thymus 
serpyllum L. (gatunek dziko rosnący).

257. Sexifragia alba [saxifraga alba], Złomi-
kámień. — Roślina macierzysta: skalni-
ca gronkowa Saxifraga granulata L. (gatu-
nek dziko rosnący).

258. Sigillum Salomonis, Kokorzyczká. — 
Roślina macierzysta: kokoryczka wonna 
Polygonatum odoratum (Miller) Druce. 
Zapewne jednak stosowano też bez roz-
różniania bardzo podobną kokoryczkę 
wielokwiatową P. multiflorum (L.) All. 
(gatunki dziko rosnące).

259. Solanum, Pśinki [psinka, psianka]. — 
Roślina macierzysta: psianka słodkogórz 
Solanum dulcamara L. (gatunek dziko 
rosnący). 

260. Soldanella, Kápuſta morſka. — Roślina 
macierzysta: kielisznik wydmowy Ca-
lystegia soldanella (L.) Roem. et Schult. 
[2] (surowiec importowany, roślina śród-
ziemnomorska i zachodnioeuropejska). 
Majewski [6] podaje nazwę kapusta 
morska mylnie dla dwóch roślin: wyso-
kogórskiego gatunku urdzika alpejskiego 
Soldanella alpina L. (!) oraz modraka 
nadmorskiego Crambe maritima L., rośli-
ny nadmorskiej. Oba gatunki są bardzo 
rzadkie w leczn. XVIII-w., poza tym S. 
alpina nie mógłby być nazwany rośliną 
morską. Gr. krambe thallassia (u Diosku-
rydesa) i jej odpowiednik łac. brassica 
marina oznaczały C. soldanella [9]!

261. Spica lavandula [lavandula spica], Le-
wándá. — Roślina macierzysta: lawenda 
z gatunku Lavandula spica L. (roślina 
ogrodowa). Porównaj hasło  154. La-
vandula.

262. Spinachia [spinacia], Spinak. — Roślina 
macierzysta: szpinak warzywny Spinacia 
oleracea L. (roślina uprawiana).

263. Stechas citrinum [stoechas citrina], Ko-
czenki żółte. — Roślina macierzysta: ko-

canki piaskowe Helichrysum arenarium 
(L.) Moench. (gatunek dziko rosnący). 

264. Synapis [sinapis], Gorczycá czarna. 
— Roślina macierzysta: kapusta czarna 
Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch. (roślina 
uprawiana).

T
265. Tamariſcus, Támaryſzek. — Roślina 

macierzysta: września pobrzeżna Myrica-
ria gernmanica (L.) Desv. (gatunek dziko 
rosnący). 

266. Tanacetum vide Atbanaſia [athanasia]. 
Patrz hasło  22. Archanaſia. 

267. Tapſus barbatus [thapsus barbatus], 
Verbaſcus [verbascum], Dźiewánná. 
— Rośliny macierzyste: różne nieod-
różniane, podobne do siebie gatunki 
dziewann: dziewanna kutnerowata 
Verbascum phlomoides L., dziewanna 
wielkokwiatowa V. densifolrum Bertol. i 
dziewanna drobnokwiatowa V. thapsus 
L. (gatunki dziko rosnące). Późniejsi au-
torzy (np. [2]) pod nazwą flos thapsi bar-
bati rozumieli kwiaty dwóch pierwszych 
gatunków, lecz zwykle nie rozróżniali 
jeszcze V. densiflorum od bardzo podob-
nej V. thapsus. Gatunek V. densiflorum 
wyróżniono dopiero w 1810 r. Porównaj 
hasło  282. Verbaſcus.

268. Tarexacum [taraxacum], Mlecz niſki. 
— Rośliny macierzyste: mniszek Tara-
xacum Wigg. sect. Taraxacum — mni-
szek, różne pospolite gatunki. krajowe 
objęte dawną nazwą T. officinale Weber 
— mniszek lekarski [21] (gatunki dziko 
rosnące). Porównaj hasło  56. Caput 
Monachi.

269. Thymus [,] Serpillum Romanum, Dzię-
cielnicá, Szmer włoſki. — Roślina ma-
cierzysta: prawdopodobnie tymianek 
Thymus vulgaris L. (roślina ogrodowa).

270. Tormentilla, Kurze źiele. — Roślina ma-
cierzysta: pięciornik kurze ziele Potentilla 
erecta (L.) Räusch. (gatunek dziko rosną-
cy).

271. Tribulus aquaticus, Wodny orzech. 
— Roślina macierzysta: kotewka orzech 
wodny Trapa natans L. (gatunek dziko 
rosnący).

272. Trifolium fibrinum, Wodny ſzczaw. — 
Roślina macierzysta: bobrek trójlistkowy 
Menyanthes trifoliata L. (gatunek dziko 
rosnący). 
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273. Trifolium, Konik. — Rośliny macierzy-
ste: koniczyna biała Trifolium repens L. i 
koniczyna łąkowa T. pratense L. (gatunki 
dziko rosnące).

274. Tunica, Gwoździki ogrodne. — Roślina 
macierzysta: goździk ogrodowy Dianthus 
caryophyllus L. (roślina ogrodowa). 

275. Tuſſilago, Podbiał. — Roślina macierzy-
sta: podbiał pospolity Tussilago farfara L. 
(gatunek dziko rosnący). 

276. Tutimalus [tithymalus], Románowe 
ziele. — Roślina macierzysta niepewna, 
jeden lub oba gatunki: wilczomlecz sosn-
ka Euphorbia cyparissias L., wilczomlecz 
obrotny E. helioscopia L. (gatunki dziko 
rosnące). Polską nazwę romanowe ziele 
podaje Majewski także dla trzeciego ga-
tunku, afrykańskiego wilczomlecza drze-
wiastego E. dendroides L. [6]. Porównaj 
hasła:  65. Cataputinum minus,  
102. Eſula minor,  101. Eſula major.

U
277. Vlmaria [ulmaria], Barba Capryna [bar-

ba caprina], Koźia brodá. — Roślina 
macierzysta: wiązówka błotna Filipen-
dula ulmaria (L.) Maxim. (gatunek dziko 
rosnący). 

278. Vngula cabalina [ungula caballina], 
Podbiał wielki. — Roślina macierzysta: 
lepiężnik Petasites hybridus (L.) Gärtn. 
(gatunek dziko rosnący). Uwaga: w 
późniejszym lecznictwie nazwę ungulae 
caballinae folium stosowano dla liści 
podbiału popolitego Tussilago farfara L. 
[22, 23].

279. Vrtica [urtica], Pokrzywá. — Roślina 
macierzysta: pokrzywa zwyczajna Urtica 
dioica L. (gatunek dziko rosnący).

280. Vſmea [usnea], Mech. — Roślina macie-
rzysta niemożliwa do ustalenia, uwagi 
jak w haśle  186. Muſus uſnea. Porów-
naj hasło  227. Pulmonaria, arborea 
muſcoſa.

V
281. Valeriana, Phu majus, Kozłek. — Rośli-

na macierzysta: być może kozłek z ga-
tunku Valeriana phu L. (roślina uprawia-
na?), możliwe jednak, że sięgano zamiast 
niego po rodzimy, dziko rosnący, łatwo 
dostępny kozłek lekarski V. officinalis L., 
odznaczający się znaczną zmiennością 
morfologiczną, w tym wysokością pędu. 
Hipoteza tym pewniejsza, że Compen-

dium nie wymienia żadnego innego ga-
tunku kozłka.

282. Verbaſcus [verbascum], Dźiewánná. 
— Rośliny macierzyste: trzy gatunki 
dziewann Verbascum L. takie jak wymie-
nione w haśle  267. Tapſus barbatus 
albo też czwarty, odmienny od nich (i 
dlatego inaczej nazwany) gatunek dzie-
wanna pospolita Verbascum nigrum L.

283. Verbena, Koſzyſko [koszysko]. — Rośli-
na macierzysta: werbena pospolita Ver-
bena officnalis L. (roślina ogrodowa).

284. Veronica, Przetácznik. — Roślina macie-
rzysta niepewna. Nazwę polską przetacz-
nik (bez żadnych epitetów) podaje Ma-
jewski [6] dla następujących gatunków: 
przetacznika bobownika Veronica ana-
galis L., bobowniczka V. beccabunga L. i 
przetacznika ożankowego V. chamaedrys 
L. Z drugiej strony, najczęściej stosowa-
nym w lecznictwie gatunkiem jest prze-
tacznik leśny V. officinalis L. (por. [2]), 
częsty i łatwy do znalezienia w lasach.

285. Vinca pervinca, Bárwinek. — Roślina 
macierzysta: barwinek pospolity Vinca 
minor L. (gatunek dziko rosnący, także 
hodowany w ogrodach jako ozdobny).

286. Violaria, Fiałkowe liśćie. — Roślina ma-
cierzysta: fiołek wonny Viola odorata L. 
(gatunek dziko rosnący).

287. Virga aurea vide Conſolida Saracenica. 
Patrz hasło  85. Coſolida Saraceníca.

288. Volubilis, Powoy. — Roślina macierzysta: 
powój polny Convolvulus arvensis L. (ga-
tunek dziko rosnący).

DY S K U S J A  I  W N I O S K I 

Na przełomie XVII i XVIII w. w Polsce nastąpi-
ła powszechna stagnacja nauk lekarskich. Po-
ziom wydawanych i wznawianych publikacji 
medycznych był nader niski, a opisy leczenia 
chorób i dolegliwości w większości przerażają-
ce i odpychające. To samo można powiedzieć 
o omawianym dziele. Autorzy badający Com-
pendium są zgodni, że w zakresie tematyki 
medycznej było ono przeżytkiem już w swoich 
czasach (np. [26]).
Jest swego rodzaju paradoksem, że Compen-
dium posiadając deklarację w podtytule: „i 
teraz świeżo (…) z errorow typograficznych 
expurgowáne”, jak na ironię przynajmniej w 
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dziedzinie polskich i łacińskich nazw roślin 
prezentuje wielki nieład, a ilość błędów pisow-
ni jest znaczna (zapewne nawarstwiała się w 
kolejnych przedrukach). Utrudniło to nam do-
datkowo krytyczne ustalenie gatunków roślin. 
Omawiane wznowienie Compendium ukazało 
się tuż przed opublikowaniem Species planta-
rum Linneusza w 1753 r. [24], posługuje się 
więc starym nazewnictwem roślin. Niemniej 
jednak, nie zmieniono w nim nic w tym wzglę-
dzie aż do ostatniego wydania z 1789 r. mimo 
że w owym czasie nauka Linneusza była już 
szeroko znana w Europie. Systematyką i no-
menklaturą Linneusza posługiwał się w Polsce 
już Kluk [3] w II połowie XVIII w., co świadczy 
o błyskawicznym rozprzestrzenieniu się nowej 
myśli taksonomicznej w świecie ówczesnej na-
uki.
Dokładna liczba gatunków leczniczych w 
Compendium jest z powodu wieloznaczności 
nazw niemożliwa do ustalenia. Widać wyraź-
nie, że większość to rośliny krajowe, ponadto 
są w nim odnotowane gatunki hodowane w 
ogrodach i uprawiane (uprawy polowe) oraz 
rośliny egzotyczne. W spisie figuruje 1 gatu-
nek grzyba oraz 2–3 nazwy odnoszące się do 
mchów i porostów.
Spis pełni rolę przeglądu ziół lub raczej jedynie 
przewodnika po samych nazwach. W wykazie 
szereg roślin powtarza się, np. 53. Equisetum 
i 87. Crepium, 64. Cataputinum majus i 201. 
Palma Chriſti, a ilość odsyłaczy jest niewystar-
czająca. Odsyłaczy oryginalnych jest zaledwie 
osiem (akapity o numerach: 151, 179, 218, 224, 
239, 255, 266, 287) i prowadzą tylko od haseł 
z drugiej do haseł z pierwszej (początkowej) 
części spisu (dla nazw od A do K; patrz [1]). 
Można wątpić, czy autor Compendium zdawał 
sobie w ogóle sprawę, że wykaz zawiera liczne 
powtarzające się gatunki. Większość oryginal-
nych odsyłaczy kieruje do haseł (nazw) inaczej 
brzmiących niż wskazane, np. 224. Praſſium 
vide Marrubium, ale 170. brzmi Matruſium al-
bum; 151. Lappa major vide Bardana ale 37. 
brzmi Bardana major).
Pewne hasła nie są nazwami roślin leczniczych, 
lecz samych surowców. Możemy na tej podsta-
wie wnioskować, że te surowce były importo-
wane i zapisano tylko łacińską lub polską na-
zwę handlową towaru. Są to na pewno 153. 
Lauri folia i 253. Sena folia oraz być może 19. 
Anthos, Kwiát rozmárynowy — razem 2–3 su-
rowce. Podano również w ten sposób surowce 
z jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior L. (pod 

nazwami 115. Fraxini folia i 161. Linua avis) 
(jest to pospolite drzewo krajowe), owoce róży 
(80. Cinosbatud), owoce jeżyn i malin (183. 
Mora Celſi, 184. Mora rubi) oraz liście brzos-
kwini (211. Perſici folia), gatunku hodowanego 
w sadach jednak w tych przypadkach, choć to 
gatunki krajowe, nazwa wskazuje na konkretny 
organ dużej rośliny — krzewu lub drzewa. Nie 
wyklucza to jednak, że także inne surowce eg-
zotyczne importowano w stanie wysuszonym, 
choć w Compendium wymieniono dla nich 
nazwy „całych” roślin macierzystych, np. 93. 
Dictamus Creticus, 198. Origanum Cretenſe.
Zadziwia stwierdzenie, że insze dwa gatunki 
[kokornaku] nie rosną u nas (patrz akapit  25.). 
Wygląda ono na przepisane bezkrytycznie. W 
spisie figuruje bowiem kilkadziesiąt egzotycz-
nych roślin leczniczych, np. z rodzaju ożanka 
Teucrium L. (167. Marum Siriacum, 168. Ma-
rum, 221. Polium Creticum), bylica Artemisia 
L. (2. Abſintium Ponticum, 241. Santonicum), 
santolina Santolina L. (81. Cipariſius) i inne. 
Czyżby z ich zamorskiego pochodzenia kom-
pilator nie zdawał sobie sprawy? Z pewnością 
wszystkie były surowcami trudno osiągalnymi, 
za które trzeba było niemało płacić w apte-
kach. Gwoli ścisłości, w XVIII w. świadomość 
istnienia licznych zamienników ziół była w 
powijakach. Dopiero w I połowie XIX w. za-
częto systematycznie badać i zestawiać rośliny 
na podstawie obserwowanego działania leczni-
czego, działań niepożądanych, dawki trującej i 
własności organoleptycznych, co pozwoliło 
stopniowo na ukierunkowane poszukiwania 
odpowiedników ziół i wartościowanie ich pod 
względem jakości leczniczej.
A zatem, redaktor Compendium zapewne nie 
znał botaniki. Świadczy o tym znaczna ilość 
zniekształconych, nieskorygowanych nazw, 
i to nawet pospolitych, krajowych gatunków. 
Nie zadał sobie trudu przytoczenia choćby 
krótkiego ich opisu z innych dzieł, co by znacz-
nie podniosło wartość Compendium jako po-
radnika, tym bardziej że surowce roślinne były 
w owych czasach pierwszym, podstawowym 
źródłem leku i tym bardziej, że książka kie-
rowana była do szerokiego kręgu odbiorców. 
Compendium nie jest więc przewodnikiem zie-
larskim. Nie zawiera rysunków roślin ani żad-
nej charakterystyki wymienionych gatunków. 
Sam ich spis mógł być pomocą co najwyżej w 
ordynowaniu ziół, o czym zaświadczałby jego 
podtytuł: …które są w pospolitszym używaniu 
do różnych lekarstw. (ale Compendium nie 
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zawiera żadnych recept na leki!). Czy jednak 
dostępność tych surowców była jednakowa? 
Nawet to jest bardzo wątpliwe. Wykaz zawie-
ra pospolite gatunki krajowe, rośliny ogrodo-
we, jak i rzadkie rośliny rosnące w południo-
wej Europie, na pewno bardzo drogie i trudno 
dostępne. Skoro jednak omawiane dzieło jest 
kompilacją ponad 20 autorów zagranicznych, 
nie wolno twierdzić, że spis ziół prezentuje ar-
senał polskiego ziołolecznictwa.
Na koniec należy zauważyć, że w Compen-
dium wspomina się dalsze surowce roślinne. 
Są to przyprawy, np. cynamon, imbir, pieprz, 
„kwiat” muszkatołowy (osnówka nasion musz-
katołowca), kawa, groch (nasiona), a ponadto 
wydzieliny roślinne o rozmaitym leczniczym i 
pozaleczniczym zastosowaniu: opium (spis wy-
mienia dostarczający je gatunek macierzysty: 
mak lekarski Papaver somniferum L.), maść to-
polową (z pączków topól Populus spp.), alonę 
(sok aloesu Aloë spp.), galban (wydzielinę róż-
nych afrykańskich roślin z rodziny Apiaceae), 
gumę arabską (wydzielina afrykańskich akacji 
Acacia spp.). Pojawiają się one w różnorodnych 
przepisach, np. na wódki, i w poradach gospo-
darskich, np. dotyczących sporządzania atra-
mentów, wywabiania plam, ochrony tkanin 
przed molami (wybór tych przepisów podaje 
Szyndler [25]). 
Wszystkie te surowce stosowano także w 
XVIII-w. europejskiej farmacji (por. np. [14]). 
Compendium medicum auctum znajdowało 
się jednak wyraźnie poza jej naukowym nur-
tem, zarówno pod względem (i za sprawą) swej 
popularnej formy, jak i niespójnej treści.
DODATEK
Wykaz współczesnych naukowych łacińskich 
nazw roślin i grzybów leczniczych wymienio-
nych i dyskutowanych w tekście niniejszego 
opracowania. Numer kieruje do akapitu, w 
którym mowa o danym gatunku. Hasła o nu-
merach 1–147 znajdują się w 1. części pracy 
[1].
Objaśnienie skrótów używanych w takso-
nomii: s. str. — w ścisłym znaczeniu, spp. div. 
— różne gatunki, sect. — sekcja (kategoria tak-
sonomiczna), sensu — w ujęciu. Kursywą po-
dano bardziej znane synonimy rozpowszech-
nione we współczesnej farmakognozji (są to 
nazwy nieobowiązujące!). 
Ogólnie: 
grzyby — 8.
mchy i porosty — 186, 227, 280.
paprotniki — 53, 54, 87, 110, 220.

Gatunki
Acanthus mollis L. — 48.
Achillea ageratum L. — 103.
— millefolium L. — 181.
Aconitum napellus L. — 187.
Acorus calamus L. — 7.
Adiantum capillus-veneris L. — 54.
Aeonium arboreum (L.) Webb et Berth. — 
250.
Agrimonia eupatoria L. — 9.
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. — 73, 212.
Alcea rosea L. — 164.
Alchemilla sp. div. sensu Alchemilla vulgaris L. 
— 6.
Allium sativum L. — 11.
Althaea officinalis L. — 13, 45.
Amaranthus tricolor L. (i inne gatunki?) — 
14.
Anacamptis morio R. M. Bateman et al. [= Or-
chis morio L.] (i inne gatunki) — 245.
Anacyclus pyrethrum (L.) Link — 204.
Anagallis arvensis L. — 15.
Anemone hepatica L. [= Hepatica nobilis 
Schreb.] — 130.
Anethum graveolens L. — 16.
Angelica archangelica L. — 17.
Anthemis arvensis L. — 51, 75.
— cotula L. — 72.
— nobilis L.  Chamaemelum nobile (L.) All.
— tinctoria L.  Cota tinctoria (L.) J. Gay
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. — 70.
Apium graveolens L. — 20.
Aquilegia vulgaris L. — 21.
Arctium lappa L. (i inne gatunki?) — 37, 151.
Aristolochia clematitis L. — 24.
— fontanesii Boiss. et Reut. [= Aristolochia lon-
ga L.] — 25.
— longa L.  Aristolochia fontanesii Boiss. et 
Reut. 
— rotunda L. — 25.
Artemisia abrotanum L. — 1.
— absinthium L. — 3.
— cina Berg, — 241.
— contra L. — 241.
— judaica L. — 241.
— maritima L. — 241.
— pontica L. — 2.
— vulgaris L. — 27.
Arum maculatum L. — 35.
Asarum europaeum L. — 28.
Asparagus officinalis L. — 29.
Asperula odorata L.  Galium odoratum (L.) 
Scop.
Asplenium ruta-muraria L. — 233.
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Athyrium filix-femina (L.) Roth — 110.
Atriplex patula L. (i inne gatunki?) — 30.
Atropa belladonna L. — 166.
Bellis perennis L. — 40.
Beta vulgaris L. subsp. vulgaris cv. crassa Alef. 
— 42.
— — cv. vulgaris — 42.
Betonica officinalis L.  Stachys officinalis (L.). 
Trev.
Betula alba L.  Betula pendula Roth i B. pu-
bescens Ehrh.
— pendula Roth — 44.
— pubescens Ehrh. — 44.
Borago officinalis L. — 46.
Bryonia alba (L.) Jacq. (i inne gatunki?) — 47.
Bupleurum rotundifolium L. — 209.
Butomus umbellatus L. — 141.
Calamintha officinalis Moench  Clinopo-
dium nepeta (L.) Kuntze subsp. glandulosum 
(Req.) Govaerts
Caledula officinalis L. — 67.
Calystegia soldanella (L.) Roem. et Schult. — 
260.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. — 49.
Cardamine amara L. — 33, 82.
— pratensis L. — 82.
Carex L. spp. div. — 141.
Carlina acaulis L. — 58, 61.
Carthamus tinctorius L. — 62.
Carum carvi L. — 63.
Cassia lanceolata Forrsk.  Senna alexandrina 
Mill.
— obovata Collad.  Senna italica Mill.
Centaurea benedicta (L.) L. [= Cnicus benedic-
tus L.] — 59.
— cyanus L.  Cyanus segetum Hill
Centaurium erythraea Rafn — 68.
Cetraria islandica (L.) Ach. — 227.
Chaerophyllum bulbosum L. — 197.
Chamaemelum nobile (L.) All. [= Anthemis no-
bilis L.] — 75.
Chamomilla recutita (L.) Räusch.  Matricaria 
chamomilla L.
Cheiranthus cheiri L.  Erysimum cheiri (L.) 
Crantz
Chelidonium majus L. — 77.
Cichorium endivia L. — 95.
— intybus L. — 66.
Cicuta virosa L. — 78.
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze subsp. glan-
dulosum (Req.) Govaerts [=Calamintha offici-
nalis Moench] — 52.
— vulgare L. — 52.

Cnicus benedictus L.  Centaurea benedicta 
(L.) L.
Cochlearia officinalis L. — 82.
Colutea arborescens L. — 253.
Conocephalum conicum (L.) Dumort. — 129.
Consolida regalis Gray — 83.
Convallaria majalis L. — 158.
Convolvulus arvensis L. — 288.
Cota tinctoria (L.) J. Gay [= Anthemis tinctoria 
L.] — 51.
Crambe maritima L. — 260. 
Cruciata laevipes Opiz — 236.
Cuscuta epithymum (L.) L. — 98.
— europaea L. (i inne gatunki?) — 88.
Cyanus segetum Hill [= Centaurea cyanus L.] 
— 89.
Cynoglossum officinale L. — 79.
Cytisus scoparius (L.) Link [= Sarothamnus 
scpoarius (L.) Wimm. ex W. D. J. Koch] — 120.
Daphne mezereum L. — 152, 179.
Datura stramonium L. — 91.
Daucus carota L. — 90.
Dianthus caryophyllus L. — 274.
Dictamnus albus L. — 92, 114.
Dipsacus sylvestris L. — 148.
Drosera rotundifolia L. — 231.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott — 110.
Echium vulgare L. — 50.
Equisetum arvense L. — 53, 87.
— fluviatile L. — 53.
Eryngium campestre L. — 99.
Erysimum cheiri (L.) Crantz [= Cheiranthus 
cheiri L.] — 147.
Eupatorium cannabinum L. — 104.
Euphorbia cyparissias L. — 102, 276.
— dendroides L. — 276.
— esula L. — 101.
— helioscopia L. — 276.
— lathyris L. — 65.
Euphrasia officinalis L. — 105.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. — 277.
— vulgaris Moench — 109.
Foeniculum vulgare Mill. — 106.
Fragaria vesca L. (i inne gatunki) — 113.
Fraxinus excelsior L. — 115, 161.
Fumaria officinalis L. — 116.
Galega officinalis L. — 117.
Galium odoratum (L.) Scop. [= Asperula odora-
ta L.] — 131.
Gentiana pneumonanthe L. — 121.
Geranium robertianum L. — 122.
Geum rivale L. — 119.
— urbanum L. — 119.
Glechoma hederacea L. — 125.
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Gratiola officinalis L. — 123.
Hedera helix L. — 124.
Hepatica nobilis Schreb.  Anemone hepatica 
L. 
Heracleum sphondylium L. — 48.
Herniaria glabra L. — 136.
— hirsuta L. — 136.
Hieracium pilosella L. — 32, 214.
Humulus lupulus L. — 162.
Hylotelephium maximum (L.) Holub [= Sedum 
maximum (L.) Hoffm.; S. telephium L. subsp. 
maximum (L.) Krock.] — 86, 112, 251.
— telephium (L.) H. Ohba [= Sedum telephium 
L. var. purpureum L., S. telephium L. var. album 
L., S. telephium L. var. telephium] — 143.
— — subsp. fabaria (W. D. J. Koch) H. Ohba 
[= Sedum fabaria W. D. J. Koch; S. telephium L.. 
subsp. fabaria (W. D. J. Koch) Kirschl.] — 86, 
112.
Hyoscyamus albus L. — 137.
Hypericum maculatum Crantz — 138.
— perforatum L. — 138.
Hyssopus officinalis L. — 139.
Inula helenium L. — 97.
Iris ×germanica L. — 144.
— ×germanica L. ‘Florentina’ [= Iris florentina 
auct.] — 144.
— florentina auct.  Iris ×germanica L. ‘Floren-
tina’
— illyrica Tomm.  Iris pallida Lam. subsp. 
illyrica (Tomm. ex Vis.) K. Richt.
— pallida Lam. — 144.
— pallida Lam. subsp. illyrica (Tomm. ex Vis.) 
K. Richt. [= Iris illyrica Tomm.] — 144, 145.
— versicolor L. — 144.
Jasminum officinale L. — 141.
Juncus L. spp. div. — 140.
Juniperus communis L. — 146.
— sabina L. — 234.
Knautia arvensis (L.) Coult. — 246.
Lactuca sativa L. — 149.
— serriola L. — 247.
Lamium album L. — 118.
Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. et Pouzar 
— 8.
Laurus nobilis L. — 153.
Lavandula angustifolia Mill. — 154.
— spica L. — 261.
Lemna minor L. — 155.
Leonurus cardiaca L. — 57.
Lepidium sativum L. — 189.
Levisticum officinale W. D. J. Koch — 156.
Ligustrum vulgare L. — 157.
Lilium candidum L. — 159.

Linaria vulgaris Mill. — 160.
Lithospermum arvense L. — 182.
— officinale L. — 182.
Lonicera caprifolium L. — 55.
Lysimachia nummularia L. — 195.
Malva sylvestris L. — 165.
Marchantia polymorpha L. — 129.
Marrubium vulgare L. — 170, 224.
Matricaria chamomilla L. [= Chamomilla recu-
tita (L.) Räusch.] — 76.
— parthenium L.  Tanacetum parthenium 
(L.) Sch. Bip.
Melampyrum nemorosum L. — 134.
Melilotus albus Medik. — 173.
— officinalis (L.) Lam. — 173.
Melissa officinalis L. — 171.
Melittis melissophyllum L. — 172.
Mentha aquatica L. — 34.
— crispa L. — 175.
— longifolia L. — 177.
— ×piperta L. — 174.
— pulegium L. — 226.
— spicata L. — 175.
Menyanthes trifoliata L. — 272.
Mercurialis perennis L. — 178.
Meum athamanticum Jacq. — 180.
Myricaria gernmanica (L.) Desv. — 265.
Nasturtium officinale R. Br.  Rorippa nastur-
tium-aquaticum (L.) Hayek
Nepeta cataria L. — 190.
Nicotiana tabacum L. — 191.
Nigella sativa L. — 192.
Nuphar luteum (L.) Sibth. et Sm. — 194.
Nymphaea alba L. — 193.
Ocimum basilicum L. — 38.
Ononis arvensis L. — 196.
Orchis militaris L. (i inne gatunki) — 245.
— morio L.  Anacamptis morio R. M. Bate-
man et al.
Origanum dictamnus L. — 92.
— majorana L. — 163, 239.
— syriacum L. — 167.
Origanum vulgare L. — 199.
— — subsp. hirtum (Link) Ietsw. — 198.
Oxalis acetosella L. — 5.
Paeonia officinalis L. (i inne gatunki?) — 200.
Papaver rhoeas L. — 202.
— somniferum L. — 203.
Parietaria officinalis L. — 205.
Paris quadrifolia L. — 206.
Parnassia palustris L. — 128.
Pastinaca sativa L. s. str. — 207.
Petasites hybridus (L.) Gärtn. — 278.
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Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill — 
213.
Peucedanum ostruthium (L.) Koch — 142.
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman — 71.
Physalis alkekengi L. — 10.
Pimpinella anisum L. — 18.
— saxifraga L. — 215.
Plantago lanceolata L. — 217.
— major L. — 26.
Polygonatum multiflorum (L.) All. — 258.
— odoratum (Miller) Druce — 258.
Polygonum aviculare L. — 69, 219.
— bistorta L. — 41, 243.
— persicaria L. — 210.
Polypodium vulgare L. — 220.
Portulaca oleracea L. — 222.
Potentilla anserina L. — 23, 223.
— argentea L. — 23.
— erecta (L.) Räusch. — 270.
— reptans L. — 208.
Primula auricula L. — 132.
— elatior (L.) Hill — 132.
— veris L. — 132.
— vulgaris Huds. — 132.
Prunella vulgaris L. — 225.
Prunus persica (L.) Batsch. — 211.
Pulmonaria officinalis L. s. str. — 228.
Pyrola minor L. (i inne gatunki?) — 229.
— rotundifolia L. (i inne gatunki?) — 229.
Ranunculus flammula L. — 111.
Ricinus communis L. — 64, 201.
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek [= 
Nasturtium officinale R. Br.] — 82, 188.
Rosa canina L. (i inne gatunki?) — 80.
Rosmarinus officinalis L. — 19, 230.
Rubus fruticosus L. (i inne gatunki) — 183.
— idaeus L. — 184.
Rumex acetosa L. — 4.
— crispus L. — 150.
— obtusifolius L. — 150.
Ruta graveolens L. — 232.
Salix alba L. [= S. vitellina L.] — 31.
Salvia horminum L. — 135.
— officinalis L. — 235, 236.
— pratensis L. — 238.
— sclarea L. — 135.
Sambucus ebulus L. — 94.
Sanguisorba officnalis L. — 216.
Sanicula europaea L. — 240.
Santolina chamaecyparissus L. — 81.
Saponaria officinalis L. — 242.
Sarothamnus scpoarius (L.) Wimm. ex W. D. J. 
Koch  Cytisus scoparius (L.) Link
Satureja hortensis L. — 244.

Saxifraga granulata L. — 257.
Scirpus sylvaticus L. — 140.
Scrophularia nodosa L. — 249.
Sedum acre L. — 252.
— fabaria W. D. J. Koch  Hylotelephium tel-
ephium (L.) H. Ohba subsp. fabaria (W. D. J. 
Koch) H. Ohba
— maximum (L.) Hoffm.  Hylotelephium 
maximum (L.) Holub
— telephium L.. subsp. fabaria (W. D. J. Koch) 
Kirschl.  Hylotelephium telephium (L.) H. 
Ohba subsp. fabaria (W. D. J. Koch) H. Ohba
— — subsp. maximum (L.) Krock.  Hylotel-
ephium maximum (L.) Holub
— — var. album L.  Hylotelephium telephium 
(L.) H. Ohba
— — var. telephium  Hylotelephium tele-
phium (L.) H. Ohba
— — var. purpureum L.  Hylotelephium tel-
ephium (L.) H. Ohba
Sempervivum tectorum L. — 36, 251.
Senecio vulgaris L. — 254.
Senna alexandrina Mill. [= Cassia lanceolata 
Forrsk.] — 253.
— italica Mill. [= Cassia obovata Collad.] — 
253.
Silybum marianum (L.) Gärtn. — 60.
Sinapis alba L. — 100.
Solanum dulcamara L. — 259.
Soldanella alpina L. — 260.
Solidago virgaurea L. s. str. — 85, 287.
Sonchus oleraceus L. — 96.
Spinacia oleracea L. — 262.
Stachys officinalis (L.). Trev. [= Betonica offici-
nalis L.] — 43, 132.
Stellaria media (L.) Vill. — 12.
Succisa pratensis Moench — 133, 185.
Symphytum officinale L. — 84.
Tanacetum balsamita L. — 176, 237.
— parthenium (L.) Sch. Bip. [= Matricaria 
parthenium L.] — 169.
— vulgare L. — 22, 266.
Taraxacum Wigg. sect. Taraxacum, sp. div. sen-
su T. officinale Weber — 56.
Teucrium chamaedrys L. — 74.
— chamepitys L. — 212.
— creticum L. — 221.
— marum L. — 167, 168.
— scordium L. — 248.
Thymus serpyllum L. — 256.
— vulgaris L. — 269.
Trapa natans L. — 271.
Trifolium pratense L. — 273.
— repens L. — 273.
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Trigonella foenum-graecum L. — 107.
Tussilago farfara L. — 108, 275.
Urtica dioica L. — 279.
Valeriana phu L. (i inne gatunki?) — 281.
Veratrum album L. s. str. — 126.
— nigrum L. — 127.
Verbascum densiflorum Bertol. — 267, 282.

— nigrum L. — 282.
— phlomoides L. — 267, 282.
— thapsus L. — 267, 282.
Verbena officnalis L. — 283.
Veronica beccabunga L. — 39.
— officinalis L. (i inne gatunki?) — 284.
Vinca minor L. — 285.
Viola odorata L. — 286.
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