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Obraz Nowego wiata w staropolskiej
literaturze botanicznej i przyrodniczo-lekarskiej1
Image of the New World in the ancient Polish botanical
and medical scientific literature
ADAM E LBANOWSKI
A. Elbanowski Uniwersytet Warszawski, Wydzia³ Lingwistyki Stosowanej,
Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej
ABSTRACT : The purpose of this article is to present an image of the American nature
in the ancient Polish botanical and medical scientific literature, from herbaria1 of the
age of Renaissance (Stefan Falimirz, Hieronim Spiczyñski, Marcin z Urzêdowa,
Marcin Siennik, Wojciech Oczko), the seventeenth-century agricultural guides and
farmers almanacs (Jakub Kazimierz Haur) and herbaria (Szymon Syreñski), up to
The Dictionary of Plants by Jan Krzysztof Kluk, published in the second half
of the eighteenth century. These herbaria, the most known in the Old Polish
botanical literature, originate from three different ages, what allows to understand
the process of learning and adoption in Poland of various kinds of herbs, fruits,
vegetables, flowers and spices from the New World.
KEY

WORDS :

Latin America, nature, plants, ancient, encyclopedia, Poland, literature

Pierwsze wzmianki
Odkrycie egzotycznych gatunków z Nowego wiata mia³o prze³omowe
znaczenie dla postrzegania przyrody przez ówczesnych naturalistów, a z drugiej
strony, wraz z pojawieniem siê kukurydzy, pomidora, s³onecznika, ziemniaka
i wielu innych produktów przeobrazi³o europejskie rolnictwo. Owe egzotyczne
gatunki sprowadzane by³y do Europy na przestrzeni XVI wieku, jak na przyk³ad
agawa (1561), s³onecznik zwyczajny (1568) czy ziemniak (1590)2 .
1
2

Uwzglêdnimy tak¿e traktaty medyczne, poradniki lekarskie i ziemiañskie.
Zob. Alicja Zemanek, Botanika Renesansu w wietle wspó³czesnej nauki w: Wiadomoci
botaniczne nr. 41(1), 1997, s. 1415.

Elbanowski A. 2014. Obraz Nowego wiata w staropolskiej literaturze botanicznej i przyrodniczolekarskiej. Acta Botanica Silesiaca 10: 207234.
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Wczeniej zaczyna siê historia pomidora3 . Pierwsza o nim wzmianka pojawia
siê u w³oskiego naturalisty, botanika i lekarza, Pierandrea Matthioli, w dziele
Di Pedacio Dioscoride libri cinque della historia... (1544). W nieco póniejszej
edycji, któr¹ tu wykorzystujemy, z roku 1555, w rozdziale opisuj¹cym mandragorê
pojawi siê krótka nota, ¿e do W³och dotar³a w³anie nowa odmiana mandragory,
zwana pomi doro, tyle ¿e autor nie wyjania pochodzenia tego nowego gatunku
(Portasene à i tempi nostri unaltra spezie in Italia, le quali si chiamano POMI
doro; Matthioli 1555: 502). Nieco póniej inny w³oski medyk i botanik, Castore
Durante, w Herbario nuouo (1585) u¿yje tej samej nazwy, porównuj¹c pomidora
do bak³a¿ana i zamieszczaj¹c drzeworyt, który przedstawia tê egzotyczn¹ rolinê.
Rozmaite nazwy przewijaj¹ siê w przek³adach Di Pedacio Dioscoride
Matthiolego  poma aurea, poma amoris  z kolei Konrad Gesner nada mu
nazwê pomum aureum. Dopiero w roku 1568 pomidor bêdzie wzmiankowany
w Anglii. Opisze go, chocia¿ bez podania nazwy, zielnikarz, ornitolog, lekarz i
botanik William Turner, jeden z prekursorów angielskiej historii naturalnej.
W traktacie The First and Seconde Partes of the Herbal of William Turner
(Kolonia, 1568) autor, cytuj¹c Matthiolego, okreli tê rolinê jako odmianê
mandragory (Turner 1568: cz. II, 4748). Z kolei w czêci trzeciej traktatu
(dzie³o to sk³ada siê z trzech, a nie z dwóch czêci jak sugeruje tytu³) krótko
przedstawi, tak¿e w lad za w³oskim naturalist¹, w³aciwoci lecznicze zarzaparilli,
czyli kolcorola, któr¹ nazwie salsaperilla, choæ nie poda jej pochodzenia. Ten
rozdzia³ jest interesuj¹cym przyk³adem americana, bowiem William Turner
wymieni tu tak¿e dwa inne gatunki egzotyczne  guaico i the rote chine  powo³uj¹c
siê na bli¿ej nieokrelonych the newe writers (Turner 1568: cz. III, 65).
Jeli chodzi o Hiszpaniê, co dziwniejsze, pomidora nie odnotowuje jeszcze
s³ownik Sebastiana de Covarrubiasa Tesoro de la lengua castellana, o española
(1611), choæ rolina ta jest ju¿ uprawiana w tym kraju od koñca XVI wieku,
o czym wzmiankuje w pierwszym traktacie ogrodniczym napisanym po hiszpañsku
 La Agricultura de Jardines (1592)  ksi¹dz Gregorio de los Ríos, który
z woli Filipa II sprawowa³ pieczê nad królewskimi ogrodami Casa del Campo.
Gregorio de los Ríos u¿yje s³owa pomates, i co ciekawe, w przeciwieñstwie

3

George Allen Mccue w The History of the Use of the Tomato: An Annotated
Bibliography(Annals of the Missouri Botanical Garden 39, 1952, s. 289348)
przedstawia szczegó³ow¹ bibliografiê dziejów zastosowania pomidora w ró¿nych regionach
wiata a¿ do pocz¹tku XX wieku. Autor pomija jednak Europê rodkowo-Wschodni¹,
w tym Polskê. W¹tpliwoci budzi chaotyczny uk³ad zarówno chronologiczny, jak i terytorialny, a nadto pominiêcie wielu publikacji autorów hiszpañskich: George Allen Mccue
odnotowuje np. jako pierwsz¹ wzmiankê w pimiennictwie hiszpañskim dopiero traktat
jezuity Juana Eusebia Nieremberga z 1635 roku (George Allen Mccue, s. 303).
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do innych zielnikarzy zauwa¿y, ¿e nie chodzi o jeden, ale o kilka gatunków,
a nadto zaprzeczy, by pomidor wydawa³ niemi³¹ woñ, bo nijakiego zapachu
nie ma (Los Ríos 1604: 6). Wczeniej s³owa tomate u¿y³ jeden z kronikarzy
Indii  José de Acosta w swojej Historia natural y moral de las Indias (1590)
zapewniaj¹c, ¿e s¹ smaczne, zdrowe i robi siê z nich wyborny sos 4 .
Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e w pierwszej po³owie XVI wieku zainteresowanie
amerykañsk¹ histori¹ naturaln¹ ogranicza³o siê wy³¹cznie do celów cile
medycznych lub handlowych, a p³ody amerykañskiej ziemi d³ugo jeszcze nie
wejd¹ na sta³e do europejskiego jad³ospisu, najpierw bowiem traktowane by³y
wy³¹cznie jako roliny ozdobne, co dotyczy nie tylko s³onecznika, ale tak¿e
ziemniaka, pomidora i tytoniu5 . Podobny proces mia³ miejsce w Polsce, tyle
¿e w znacznie póniejszym okresie. I tak, czekolada pojawi³a siê w naszym
kraju u schy³ku XVII wieku, ale z uwagi na jej wysok¹ cenê upowszechni³a
siê dopiero pod koniec nastêpnego stulecia. Cena by³a tak¿e barier¹ dla
zastosowania innych importowanych gatunków, jak w medycynie zarzaparilla
(smilax aspera), czy w farbiarstwie koszenila, o czym wspomina Krzysztof
Kluk w swoim zielniku (Kluk 17861788: I, 37 i 92)6 .
Wczeniej, bo w 1590 roku dotar³y do naszego kraju nasiona tytoniu, chocia¿
szersza uprawa datuje siê na schy³ek XVII, a dopiero w XVIII wieku sta³a
siê powszechna. Ziemniak trafi³ do Polski w ostatnich dekadach XVII wieku
jako rolina ozdobna, ale jego uprawa upowszechni³a siê dopiero w po³owie
/.../ Spo¿ywaj¹ tak¿e pomidory, smakowite i zdrowe, co s¹ na kszta³t wielkich, soczystych
ziaren i robi¹ z nich wyborny sos i strawê (Acosta 2002: 253254).
5
Por. Andrea Ubrizsy Savoia The influence of New World species on the botany of the
16th century w: Asclepio, CSIC, vol. XLVIlI21996, s.164165. W Europie pó³nocnej
nawet w wieku XVIII pomidor uprawiany by³ wy³¹cznie jako rolina ozdobna (Zob. Pío
Font Quer Plantas medicinales: El Dioscórides renovado, Labor, Barcelona 1980, s. 588).
Jako produkt spo¿ywczy pomidor stosowany by³ w Hiszpanii ju¿ w XVII wieku, ale
w Europie rodkowej i pó³nocnej, dopiero od koñca XIX wieku (Zob. Simon Varey,
Rafael Chabrán, Dora B. Weiner (wyd.) Searching for the Secrets of Nature: The Life
and Works of Dr. Francisco Hernández, Stanford University Press, 2000, s. 155). O tytoniu
 komentarz dotyczy drugiej po³owy XVI wieku  pisze Nicolás Monardes, ¿e w Hiszpanii
jest ozdob¹ ogrodów, (by oczy cieszy³ swym piêknym wygl¹dem), a nie baczy siê,
ubolewa sewilski medyk, na jego cudowne zalety medyczne (Monardes 1579: 18).
6
St¹d sugestia Krzysztofa Kluka, by siêgn¹æ po swojski ³opian, co kosztown¹ Sassaparillê
niepotrzebn¹ czyni¹ (Kluk 17861788: I, 37). Koszenila, która dotar³a po raz pierwszy
do Hiszpanii w 1526 i do koñca tego stulecia stanowi³a ponad 40% towarów sprowadzanych
do Sewilli z Nowego wiata, w znacznej czêci by³a wysy³ana dalej, do Francji, W³och
i Flandrii, i prawdopodobnie dopiero stamt¹d dociera³a do Polski (Por. Victor Manuel
Patiño Historia de la cultura material en la América Equinoccial, T. VI, Instituto Caro
y Cuervo, Santafé de Bogotá 1993, s. 166). Z kolei o wysokiej cenie w Polsce w ostatnich latach XVIII wieku innego barwnika  indygo  informuje duchowny przyrodnik
Bonifacy Stanis³aw Jundzi³³ w Botanice stosowanej (Jundzi³³ 1799: 329).
4
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nastêpnego stulecia. Pocz¹tki uprawy kukurydzy, najpierw w niewielkich
ilociach, datuj¹ siê na wiek XVIII, za pod koniec tego stulecia zaczêto uprawiaæ
pomidory7 .

Poszukiwanie nazw i próby klasyfikacji
Podobnie jak w innych dziedzinach wiedzy odkrycie na antypodach
nieznanych wczeniej gatunków dokona³o w XVI wieku prze³omu w naukach
przyrodniczych. Jeszcze wczeniej, od koñca wieku XV, wydawane s¹ pierwsze
dzie³a encyklopedyczne, zwane ogrodami zdrowia (Hortus sanitatis) 
pozostaj¹ce pod wp³ywem Arystotelesa, Teofrasta, Dioskorydesa i Pliniusza
Starszego  które przedstawia³y w porz¹dku alfabetycznym nazwy rolin i ich
zastosowanie w lecznictwie8 . Zielniki, zwane inaczej herbarzami, czyli ilustrowane
ksiêgi o rolinach wiata i ich u¿ytkowaniu przez cz³owieka, nale¿¹ do dzie³
najpe³niej wyra¿aj¹cych d¹¿enia Renesansu do szerokiej syntezy i po³¹czenia
idei nauki i sztuki. Traktaty zielnikarzy by³y najbardziej popularnymi ksiêgami
wydawanymi w XVI wieku9 .
Naturaln¹ kolej¹ rzeczy dochodzi te¿ do nieuniknionego konfliktu pomiêdzy
obserwacjami empirycznymi  lawinowo narastaj¹cymi relacjami odkrywców,
podró¿ników, autorów historii naturalnych  a si³¹ tradycji antycznej. D³ugo
jeszcze (tu narzucaj¹ siê analogie z ówczesn¹ kosmografi¹) usi³owano dopasowaæ
to, co do niedawna by³o nieznane, do tego, co ju¿ od stuleci opisywali pisarze
Antyku. Problem dotyczy³ zatem prób naukowego opisywania i klasyfikowania
rolin z Nowego wiata w oparciu o obraz przyrody Starego wiata, ³¹cznie
z przenoszeniem na egzotyczne gatunki zza Atlantyku nazw ju¿ udokumentowanych rolin. A przecie¿ zielnikarze antyczni i redniowieczni mieli do czynienia
 w porównaniu z autorami herbarzy z koñca XVII stulecia  z dwoma
7

8

9

Por. Janusz Tazbir rozdz. IX »Indyjskie» skarby w: Sarmaci i wiat (Janusz Tazbir
Prace wybrane tom 3, Universitas, Kraków 2001). Krzysztof Kluk w swoim Dykcyonarzu
rolinnym podaje kolejne informacje dotycz¹ce pojawiania siê w egzotycznych gatunków
z Nowego wiata: [Nasturcja mniejsza] ronie dziko w Ameryce, w Krajach Peru
i Chilli, zk¹d do Europy przywieziona iest Roku 1580 (Kluk 17861788: III, 134).
Ziemniaki pojawi³y siê w Europie, twierdzi autor, od 1585, ale u nas dopiero w tym
wieku [XVIII] poznalimy siê nieco na nich (III, 87). Wzmiankowany wy¿ej B.S. Jundzi³³
kilkakrotnie zaznacza w swej Botanice stosowanej, ¿e ziemniaki uprawiane s¹ w Polsce
od niedawna (Jundzi³³ 1799: 88, 90). Szczegó³owo informuje Kluk o rozpowszechnianiu
siê tytoniu w Europie, pocz¹wszy od Hiszpanii i Portugalii, sk¹d w 1560 do Francji
sprowadzi³ tê u¿ywkê Jean Nicot, i od którego nazwê wziê³a nicotiana, za z Wirginii
do Anglii, w roku 1568, Richard Grenwil /.../ i nauczy³ Europejczyków sposobu kurzenia
i za¿ywania Tabaki (Kluk 17861788: II, 139).
Por. Krzysztof Rostañski Szymon Syreniusz i jego dzie³o w: Wiadomoci botaniczne,
nr. 41 (2): 1997, s. 712.
Por. A. Zemanek, op.cit., s. 12
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nieprzystaj¹cymi do siebie obrazami natury. Ci pierwsi znali oko³o 1000 gatunków
zió³, ci drudzy  6000 10 . Ulisses Aldrovandi jako jeden z pierwszych badaczy
odst¹pi³ w klasyfikacji zió³ od zasady dopasowywania starych nazw do nowych,
odnosz¹cych siê do flory amerykañskiej. Co ciekawe, w³oski humanista
i przyrodnik w opisie egzotycznych rolin nie tylko odwo³ywa³ siê do nazw
hiszpañskich, ale tak¿e do indianizmów, co potem przej¹³ w swoim systemie
taksonomicznym Linneusz11 .
Ulisses Aldrovandi w traktacie Antidotarii Bononiensis (1574) wzmiankuje
miêdzy innymi lecznicze w³asnoci oleju gwajakowego, podobnie jak wczeniej
zrobi³ to jego rodak Girolamo Ruscelli 12 , a jeszcze wczeniej Pierandrea
Matthioli13 . O leczniczych w³asnociach gwajakowca jako remedium na syfilis
pisa³ ju¿ na pocz¹tku XVI wieku niemiecki rycerz, pisarz i humanista Ulrich
von Hutten w De guaiaci medicina et morbo gallico (1519) i to on rozpowszechni³
w Europie ten medykament. Przy czym, co znamienne, o w³asnociach
gwajakowca pisali w owym stuleciu nie tylko medycy (Nicolás Monardes),
ale tak¿e autorzy kompendiów kosmograficznych, jak niemiecki humanista Petrus
Apianus w Cosmographiae Introductio (1529) i twórcy miscellanea
kolekcjonuj¹cych wszelkiego typu osobliwoci, jak hiszpañski pisarz Luis de
Zapata Chaves w Miscelánea. Silva de casos curiosos (1595). Zadziwiaj¹co
urozmaicona jest lista autorów  s¹ wród nich podró¿nicy, medycy, ¿eglarze,
kosmografowie, humanici  którzy w XVI stuleciu opisywali lecznicze w³asnoci
zió³ i rolin Nowego wiata 14 .
O dobroczynnym dzia³aniu gwajakowca pisa³ tak¿e Castore Durante. W swoim
Nowym herbarzu (Herbario nuouo), wydanym w roku 1585 w Rzymie,
nazywa go guaiacum albo legno santo (Durante 1585: 219). Warto przybli¿yæ
herbarz Castore Durante, dzie³o to by³o bowiem wówczas jednym z najbardziej
poczytnych zielników i doczeka³o siê 11 wydañ w³oskich oraz przek³adu na
niemiecki i hiszpañski. Odzwierciedla ono tak¿e znajomoæ zió³ amerykañskich
w Europie w drugiej po³owie XVI wieku i chocia¿ dwaj polscy zielnikarze tej
epoki, których dalej przedstawimy  Stefan Falimirz i Marcin Siennik  wydali
swoje herbarze wczeniej, to z pewnoci¹ dzie³o Castore Durante wyznacza
Ibidem., s. 9.
Por. A. Ubrizsy Savoia, op.cit. s.169170.
12
Oleum ex Ligno Guaiaco (Aldrovandi 1574: 372); Ruscellli 1558: 3234.
13
Matthioli 1555: 116118. Autor szczegó³owo przedstawia lecznicze w³aciwoci legno
guaiaco, u¿ywaj¹c tak¿e nazwy legno santo. Jest to jedno z najbardziej rozbudowanych
hase³ wI Discorsi.
14
Wzmiankuje siê w³asnoci takich gatunków, jak str¹czyniec i kolcorol (Benzoni 1572:
7 i 167), chinowiec (Thevet 1558: 86), koka (Botero 1595: 110; Cardani: 1558, 148;
Huygen van Linschoten 1598: 238), sasafras i balsam peruwiañski (Monardes 1571: 2758,
102105), tytoñ (Boemus: 1556: 261; Monardes 1571: 127), palo santo (gwajakowiec),
kolcorol, bezoar (Zapata 1859: 356).
10
11
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punkt odniesienia dla zielników polskich tworzonych na pocz¹tku nastêpnego
stulecia, jak Zielnik Szymona Syreñskiego, czy herbarze póniejszych autorów.
Ju¿ sama karta tytu³owa dzie³a Castore Durante zapowiada obecnoæ
gatunków amerykañskich: Herbario nvovo... Con Figure, che rappresentano
le vive Piante, che nascono in tutta Europa, & nellIndie Orientali, & Occidentali.
Istotnie, w³oski uczony zawar³ noty o oko³o dwudziestu zio³ach, drzewach
i kwiatach z Nowego wiata. Ka¿da nota, jak sugeruje tytu³ dzie³a, ilustrowana
drzeworytem, ma podobn¹ kompozycjê: nazwy danej roliny, odmiany, opis,
wystêpowanie i jej jakoci i zalety (qualità & virtù). Nazwy podane s¹ zawsze
po w³osku i ³acinie, czêsto tak¿e po hiszpañsku, a w niektórych wypadkach
tak¿e po niemiecku i francusku, gdy za mowa o gatunkach znanych ju¿ od
dawna, równie¿ po grecku i arabsku.
Lista rolin z Nowego wiata obejmuje m.in.: agawê amerykañsk¹ (maguey),
ananas, balsam, bataty, opuncjê, kukurydzê, gwajakowiec, guacatan15 , tytoñ,
drimys (legno aromatico), peruwiañskie drzewo pieprzowe, mecchiochan
(rabarbar indyjski), pomidor, pinipinchi (drzewo z gatunku wilczomleczowatych), sasafras, zarzaparilla (kolcorol).
W kilku wypadkach autor, podobnie jak Ulisses Aldrovandi, cytuje nazwy
indiañskie: maitz (kukurydza; Durante 1585: 217), meccioacan (rabarbar
indyjski; s. 277), guacatan (s. 219), paume (sasafras; s. 413), maguey (aloes amerykañski; s. 18), pinipinicchi (euphorbia centunculoides; s. 362).
W hale Lentisco del Peru pisze autor, ¿e drzewo to (czyli peruwiañskie drzewo
pieprzowe) zwane jest w Peru Molle: to kolejny lad indianizmu, bowiem ³aciñskie
brzmienie tej nazwy pochodzi od s³owa mulli w keczua16 .
Zwraca uwagê termin amerykañski w hale agawa (Aloe Americana):
wszêdzie indziej autor u¿ywa sformu³owania indyjski albo pochodz¹cy z Indii17 .
W opisach rolin pojawiaj¹ siê inne toponimy, okrelaj¹ce pochodzenie lub
wystêpowanie danego gatunku: Meksyk, Nowa Hiszpania, Michoacán
(Mecciochan), Floryda, Brazylia, Peru. Nie zawsze jednak autor informuje
o amerykañskim pochodzeniu danego gatunku, jak w wypadku batatas,
kukurydzy, czy opuncji (fico dIndia).
15

16

17

Jeden z pierwszych opisów tego zio³a z Nowej Hiszpanii zawar³ Nicolás Monardes
w Segunda parte del libro de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales.
Porównuje je hiszpañski medyk do o¿anki i zachwala jako skuteczne remedium na
hemoroidy (Monardes 1571: 6869).
Víctor Manuel Patiño Historia y dispersión de los frutales nativos del neotrópico, El
Centro Internacional de Agricultura Tropical, Cali 2002, s. 207; Johannes Seidemann
World Spice Plants, Springer, Berlin 2005, s. 337.
S³owo America odnotowane jest we w³oskich s³ownikach dopiero kilkadziesi¹t lat póniej,
w Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612), ale w przeciwieñstwie do herbarzy,
dykcjonarze w³oskie z pocz¹tków XVII wieku nie zawieraj¹ jeszcze ani odniesieñ do
Nowego wiata, ani amerykanizmów, co ilustruje np. Terza Parte del Tesoro delle tre
lingue, italiana, francese, e spagnuola Girolama Vittori (Genewa, 1609).
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Niektóre u¿yte w herbarzu sformu³owania dowodz¹, ¿e wiele egzotycznych
gatunków z Nowego wiata by³o ju¿ rozpowszechnionych w ówczesnej Europie.
Czytamy zatem o agawie amerykañskiej z Meksyku, ¿e powszechnie uprawiana
jest we w³oskich ogrodach (Nasce in gran copia in Mexico, & se ue trououa
in molti giardini dItalia; Durante 1585: 18); tak¿e opuncja, jak pisze autor,
gatunek do niedawna nieznany, ju¿ rozpowszechniony jest jako rolina ozdobna.
Dodajmy, ¿e w³anie we W³oszech, najszybciej po Hiszpanii, przyj¹³ siê pomidor
jako sk³adnik potraw.
Pomijaj¹c liczne synonimy i odpowiedniki, podawane czasem w piêciu lub
wiêcej jêzykach, kwestia nazw wydaje siê w Nowym herbarzu bardzo
znacz¹ca. Wzmiankowalimy ju¿ pomidora. Co zadziwiaj¹ce, to jedno z najkrótszych hase³ w ca³ym herbarzu 18 . Nazwany jest on zatem po w³osku jako
pomi doro lub pomi damor (s. 372), po ³acinie jako aurea mala lub aurea
poma, po niemiecku  Goltosffel; brakuje odpowiednika hiszpañskiego.
Zarzaparilla figuruje pod trzema ró¿nymi nazwami: zarza parilla, sarsa pariglia
i salsa parilia. Kukurydza pojawia siê pod has³em pszenicy indyjskiej (grano
dIndia) albo pszenicy indiañskiej (grano indiano); obok znajdzie siê odpowiednik ³aciñski (frumentum indicum), niemiecki (TurchischenKora), a nadto
nazwa indiañska  maitz (zniekszta³cone s³owo z jêzyka taíno  mahiz). Has³o
guaiacum odsy³a do has³a legno santo, choæ nigdzie nie ma hiszpañskiego
odpowiednika. Interesuj¹cym has³em jest Herba S.Croce (s. 227229): tu autor
podaje hiszpañski odpowiednik  tabacco  i szczegó³owo opisuje zastosowanie
i wygl¹d tej roliny, zwracaj¹c uwagê na jej szczególne znaczenie dla Indian:
Vsano glIndiani occidentali questherba per ristorarsi della stanchezza,
& per prendere alleuiamento nella fatiga /.../ (s. 227). Opis mo¿na równie dobrze
odnieæ do koki, o której Durante nie wspomina. Nie jest wykluczone, ¿e chodzi
tu o zwyczaj ³¹czenia lici koki z tytoniem, o czym wzmiankuje Nicolás Monardes.

Zielniki polskie: pierwsze wzmianki o rolinach z nowego wiata
Stefan Falimirz
Dopiero w tak pokrótce naszkicowanym kontekcie mo¿emy przedstawiæ
polskie herbarze. Zacznijmy od dzie³a Stefana Falimirza O zio³ach i o mocy
ich (O ziolach y o moczy gich).
O Stefanie Falimirzu (Falimierzu) wiadomo niewiele. By³ dworzaninem Jana
Têczyñskiego i to w³anie wojewodzie podolskiemu zadedykowa³ swój herbarz,
wydany w krakowskiej drukarni Floriana Ungleriusa w roku 1534. To obszerne,
licz¹ce 870 stron dzie³o, bogato ilustrowane ponad 500 drzeworytami, jest jedn¹
18

W niezmienionej formie has³o to pojawi³o siê w póniejszej edycji Nowego herbarza
(Wenecja, 1602).
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z pierwszych polskich encyklopedii przyrodniczych. Zielnik ten, bêd¹cy
kompilacj¹ ³aciñskich herbarzy, czy wrêcz ich t³umaczeniem19 , naladowaæ bêd¹
z kolei: Hieronim Spiczyñski (O Ziolach tutecznych y zamorskich y o mocy
ich, 1542) i Marcin Siennik (Herbarz, to jest zió³ tutecznych, postronnych
i zamorskich opisanie, co za moc maj¹, 1568)20 .
Opisuje Falimirz rozmaite zio³a i ich zastosowanie w medycynie, a nadto
zdrowotne w³asnoci ptaków, zwierz¹t, ryb, jak te¿ kamieni i minera³ów
(O kamieniach drogich. Na wiele rzeczy potrzebnych). Karta tytu³owa, pe³ni¹ca
rolê spisu treci, dowodzi, ¿e O zio³ach i o mocy ich jest zarówno zielnikiem
i dzie³em botanicznym, jak poradnikiem lekarskim i gospodarskim: O zio³ach
i o mocy ich, O paleniu wódek z zió³, O olejkach przyprawianiu, O rzeczach
zamorskich, O zwierzêtach, o ptaczech, i o rybach, O kamieniu drogim, O urynie,
o pulsie, i o innych znamionach, O rodzeniu dziatek, O nauce gwiazdecznej,
O stawianiu baniek i o puszczaniu krwi, O rz¹dzeniu czasu powietrza morowego,
O lekarstwach dowiadczonych na wiele niemocy, O nauce barwierskiej.
W herbarzu Falimirza zwraca uwagê precyzyjna kompozycja i przejrzyste,
podane w uk³adzie alfabetycznym indeksy: od zió³, po d³ugi rejestr chorób
i dolegliwoci. Dzie³o nie zawiera jednak ¿adnych bezporednich odniesieñ do
Nowego wiata. Myl¹cy jest fragment z rozdzia³u 57, w którym autor opisuje
banie, czyli cucurbita, której niektóre gatunki wywodz¹ siê z Nowego wiata
(Falimirz 1534: 3940), tyle, ¿e w tym miejscu autor powo³uje siê na Pliniusza
i jego opis dyni, znanej wszak¿e ju¿ w staro¿ytnoci. Nieobecnoæ w¹tków
amerykañskich wynika z doboru róde³, z których korzysta³ Falimirz. Widaæ
tu zw³aszcza liczne zapo¿yczenia z Historii naturalnej Pliniusza 21 . Zwraca
uwagê tak¿e fakt, ¿e wiele zió³ i zwierz¹t, ju¿ powszechnie znanych w Polsce
w nastêpnym stuleciu, nie ma jeszcze u Falimirza polskiego odpowiednika
³aciñskiej nazwy. Innymi s³owy, O zio³ach i o mocy ich odzwierciedla wiedzê
przyrodnicz¹ w Polsce w pierwszych dekadach XVI wieku i dokumentuje
najstarsze polskie s³ownictwo z zakresu historii naturalnej.
19

20

21

Zielnik ten  twierdzi Józef Rostafiñski /.../ nie jest oryginaln¹ prac¹, tylko zlepkiem
osobnych ksi¹¿ek /.../ (Józef Rostafiñski Porównanie tak zwanych zielników Falimirza,
Spiczyñskiegoi Siennika, Osobne odbicie z XIV tomu Pamiêtnika Wydzia³u matematycznoprzyrodniczego Akademii Umiejêtnoci, Drukarnia Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków
1888, s. 1).
Estreicher dowodzi w swojej Bibliografii, ¿e oba te herbarze s¹ przeróbk¹ Falimirza
(Estreicher 29, 3, 18, s. 118).
Zob. Leszek Hajdukiewicz  Wstêp, rozdzia³ VI Wp³yw Pliniusza w Europie w: Pliniusz,
Historia naturalna, T. I, Ossolineum, Wroc³aw 2004, ss. LIXLXXI. Autor omawia
wp³yw przyrodniczych pogl¹dów Pliniusza wy³o¿onych w Historii naturalnej na polsk¹
literaturê botaniczn¹ XV i XVI wieku. Wskazuj¹c na liczne zapo¿yczenia z Pliniusza
w traktacie Stefana Falimirza i w przeróbkach tego dzie³a dokonanych przez Hieronima
Spiczyñskiego i Marcina Siennika, podkrela ¿e dopiero Syreniusz odrzuci autorytet
Pliniusza w opisach rolin.
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Hieronim Spiczyñski
Hieronim Spiczyñski  krakowski rajca, poeta, botanik, a byæ mo¿e i medyk
 wyda³ w Krakowie w roku 1542 O Ziolach tutecznych y zamorskich
y o mocy ich, a kthemu kxiêgi lekarskie wedle regestru ni¿ey nowo wypisanego
wssem wielmi uzyteczne.
Ponad po³owê dzie³a wype³niaj¹ poradniki lekarskie i opis praktycznego
zastosowania naturalnych medykamentów (ten spis  Regestr na wszelkie
niemoce  zdecydowanie jest najd³u¿szy w traktacie), za lista zió³ sprowadza
siê do gatunków krajowych, st¹d dominuj¹ podwójne nazwy, zarówno polskie,
jak i ³aciñskie. Z kolei w bardzo szczup³ej czêci obejmuj¹cej Spis rzeczy
zamorskich, wiele zió³ ma jedynie nazwê ³aciñsk¹. Jeszcze skromniejsza jest
lista zwierz¹t, ptaków, ryb i kamieni szlachetnych. W porównaniu do herbarzy
w³oskich dzie³o Hieronima Spiczyñskiego w sposób nazbyt zwiêz³y i skrótowy
opisuje wybrane zio³a, przy czym nigdzie nie jest wzmiankowane pochodzenie,
ani wystêpowanie danego gatunku Traktat jest ilustrowany piêknymi drzeworytami, zarówno otwieraj¹cymi poszczególne rozdzia³y, jak i towarzysz¹cymi
opisom, i to w³anie one zdominowa³y czêæ tekstow¹.
Marcin z Urzêdowa (Marcin Urzêdów)
Niemal w tym samym czasie, na prze³omie lat czterdziestych i piêædziesi¹tych
XVI wieku, zosta³ napisany przez Marcina z Urzêdowa (Marcin Urzêdów),
zielarza, botanika i lekarza, Herbarz Polski to iest o przyrodzeniu zio³ y drzew
rozmaitych, y inszych rzeczy do lekarstw nale¿¹cych ksiêgi dwoje22 . Rêkopis,
którego autor potem ani nie poprawi³, ani nie uzupe³ni³23 , zosta³ wydany dopiero
po jego mierci, w 1595 roku. Ju¿ przedmowa wydawcy do traktatu botaniczno
medycznego Marcina z Urzêdowa wskazuje na charakter kompilacyjny owego
dzie³a, opartego, jak wszystkie polskie zielniki z tamtej epoki, na autorytetach
Antyku, g³ównie Pliniuszu, Dioskurydesie i Galenusie: ktemu te¿ nic z swey
g³owy abo rozumu nie pisa³, ale wszytko z nauki starych Lekarzów, którzy od
kila tysiêcy lat zacni y s³awni byli (Marcin z Urzêdowa 1595: Przedmowa).
Tym niemniej, w ród³ach umieszczonych na pocz¹tku dzie³a, Marcin z Urzêdowa
wymienia nie tylko dawnych medyków i filozofów, ale równie¿ figuruj¹ tam
Philozophowie a Lekarze nowi. Hase³ jest w Herbarzu polskim znacznie
wiêcej ni¿ u Hieronima Spiczyñskiego i póniej u Marcina Siennika, a nadto
autor precyzuje pochodzenie lub wystêpowanie danego gatunku, obficie przytaczaj¹c, z podaniem czêsto ród³a cytatu, authorow z których ksi¹g Herbarz
ten zebrany.
22
23

Data za Bibliografi¹ Estreichera, 32, III 21, s. 78.
Ibidem. s.7879. Wed³ug Józefa Rostafiñskiego Herbarz zosta³ napisany przed rokiem
1556 (Józef Rostafiñski Nasza literatura botaniczna XVI w. oraz jej autorowie lub
t³omacze, Drukarnia Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 1888, s. 32).
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W pierwszej, najobszerniejszej ksiêdze autor opisuje szczegó³owo zio³a
lecznicze rosn¹ce w Polsce, a z kolei w drugiej, znacznie szczuplejszej, przedstawia
lecznicze w³aciwoci drzew i zió³ zamorskich. To w³anie do tej ksiêgi odnieæ
mo¿na fragment przedmowy autora do czytelników, gdzie mowa o medykach,
którzy /.../ obrócili sie na zamorskie y cudzoziemskie lekarstwa / aby z nich
tym ³atwiey po¿ytek sobie czynili (Marcin z Urzêdowa 1595: Doktor Marcin
Urzedow do Czytelnika). W istocie, w Herbarzu Polskim znajdziemy jeden
z nielicznych ladów obecnoci Nowego wiata w szesnastowiecznych polskich
zielnikach. W rozdziale XLIII autor umieci³ has³o Guaiacum, w którym opisuje
szczegó³owo wygl¹d gwajakowca, a dalej przedstawia dobroczynne dzia³anie
ekstraktu z tego drzewa i sposób przyrz¹dzania zeñ nalewki. By lepiej zobrazowaæ
czytelnikowi to egzotyczne drzewo, autor porówna je do jesionu24 . Byæ mo¿e
wiedzê o gwajakowcu zaczerpn¹³ z pism Ulricha von Huttena, którego  obok
kilku innych autorów  wzmiankuje w tym rozdziale, chocia¿ ów niemiecki rycerz
i humanista nie figuruje w indeksie róde³: /.../ napisano o tym drzewie tak
wiele ksi¹g / i¿ te¿ niewiedzieæ ktore iu¿ czciæ. Wszak¿e ile ku historiiey prostemu
dosyæ czyni Hulricus Hutenus, który wypija³ / iako go tym drzewem leczono /
barzo ie wys³awiai¹c (s. 349). Warto bli¿ej przyjrzeæ siê temu fragmentowi,
bowiem obrazuje on stan wiedzy ówczesnych polskich botaników i zielnikarzy
na temat Nowego wiata. Obok ³aciñskiego s³owa Guaiacum (guaiacanum,
lignum sanctum) pojawia siê polski odpowiednik  gwaiak  czy te¿, gwaiakowe
drzewo, jak czytamy na górze karty  po którym nastêpuje rozwiniêcie has³a:
albo drzewo które pii¹ pospolicie przeciw francy (s. 347)25 .
O gwajakowcu wspomina autor ju¿ w poprzednim rozdziale, opisuj¹c heban.
Wskazuj¹c na podobne w³aciwoci lecznicze hebanu i gwajakowca oraz na
fakt, ¿e oba drzewa ton¹ w wodzie, zastanawia siê, czy nie chodzi tu o jeden
i ten sam gatunek. Powo³uje siê na autorytet Dioskurydesa, który wszak /.../
zowie [heban] innym imieniem / a nie Guaiacum (s. 340). Do tej kwestii powróci
autor w interesuj¹cym nas rozdziale i dopiero w tym miejscu zdecydowanie
odrzuci tezê, ¿e ebenus jest gwaiakowym drzewem, albowiem ¿adni ze starych
Lekarzów nieznali tego drzewa /.../, abowiem niewiedzieli o tych ziemiach /
bo ¿aden cz³owiek tam niedochodzi³ / ani doie¿d¿a³ /.../ ale czasow dzisieyszych
Hiszpanowie z Portugaliiey [sic] ie¿d¿¹c po morzu / wynaleli te ziemie y wyspy
/ o ktorym do naszych czasów nies³ychano. W tych te¿ ziemiach miêdzy innemi
rzeczami naleziono drzewo / które zowi¹ Guaiacanum, ktorego dzi barzo
24

25

Tak¿e Krzysztof Kluk w Dykcyonarzu rolinnym porówna je do jesionu, a w innym
miejscu do dêbu, dowodz¹c, ¿e oba te krajowe drzewa s¹ równie skuteczne na francusk¹
chorobê, co gwajakowiec (Kluk 17861788: II, 217 i 224).
Piotr Artomiusz w swoim wydanym cztery lata wczeniej ³aciñsko-niemiecko-polskim
dykcjonarzu zamieci osobliw¹, skrócon¹ wersjê tego has³a: Guaiacum: Drzewo co ie
pij¹ (Artomiusz 1591: 40).
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po¿ywai¹ przeciw francowatey niemocy (s. 347). Dodaje, ¿e obecnie wszystkie
statki przybywaj¹ce z Indii to w³anie drzewo przywo¿¹ w du¿ej iloci. Czytamy
nastêpnie, ¿e drzewo to w Indiiey / iakom rzek³ / ronie na wyspiech / gdzie
iest Kalikut / albo Kalekut /.../ (s. 347). Z jednej strony, autor rzetelnie omawia
lecznicze zalety tego drzewa, podaj¹c szczegó³owy przepis na sporz¹dzenie
nalewki gwajakowej, a z drugiej, uto¿samia indyjski Kalikat z wyspami Indii
Zachodnich, nie wspominaj¹c o kuriozalnej wzmiance o wyprawach Hiszpanów
z Portugalii. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e autor pomyli³ wyprawê Kolumba
z dotarciem Vasco da Gamy do Kalikatu w szeæ lat póniej. Pomy³ka tym
bardziej zadziwiaj¹ca, ¿e dotyczy wyk³adowcy Akademii Krakowskiej, któr¹
to funkcjê pe³ni³ Marcin z Urzêdowa w drugiej i trzeciej dekadzie XVI wieku.
Trudno wyt³umaczyæ ignorancjê autora, skoro ród³a z pocz¹tku XVI wieku
wyranie okrelaj¹ miejsce wystêpowania owego drzewa. Oto Ulrich von Hutten,
którego wszak cytuje Marcin z Urzêdowa, w De guaiaci medicina et morbo
gallico (1519) w rozdziale VI pisze, ¿e ronie to drzewo na Spagnola Insula
w Ameryce (nb. to jedno z pierwszych zastosowañ tego toponimu w traktacie
medycznym), odkrytej przez Hiszpanów na zachodniej pó³kuli (Hutten 1519:
caput VI Gvaiaci descriptio et eivs inuentio ac nomen). Spróbujmy wskazaæ
inne ród³o, tym razem wyjaniaj¹c brak americana w Herbarzu Polskim.
Marcin z Urzêdowa, w otwieraj¹cym jego dzie³o rejestrze róde³  Philozophowie a Lekarze nowi  powo³uje siê na Leonharta Fuchsa, którego traktat
De Historia Strirpium Commentarii Insignes (Bazylea, 1542) w znacznej mierze
powiela. Otó¿ niemiecki naturalista, powo³uj¹c siê w ka¿dym hale wy³¹cznie
na autorytet Pliniusza, Dioskurydesa i Galenusa, tym samym nie uwzglêdni³
gatunków z Nowego wiata. Nie doda³ nawet guaiacum, które w tej epoce
niezmiennie przewija siê we wszystkich herbarzach.
Marcin Siennik
Dzie³o kolejnego polskiego zielnikarza  Marcina Siennika nosi tytu³ Herbarz,
to jest zió³ tutecznych, postronnych i zamorskich opisanie, co za moc maj¹,
a jako ich u¿ywaæ... Teraz nowo wedle herbarzów dzisiejszego wieku i innych
zacnych medyków poprawiony. Przydano Alexego Pedemontana ksiêgi omiory
o tajemnych a skrytych lekarstwiech  (Kraków, 1568). Ju¿ w samym tytule
autor, który nie mia³ nota bene ¿adnego wykszta³cenia medycznego26 , sugeruje,
¿e jego herbarz jest kompilacj¹ dawniejszych zielników. A nadto tytu³ dzie³a
Marcina Siennika wskazuje na w³oskiego medyka i alchimistê Alexiusa
Pedemontanusa, za dedykacja dla Jana Herburta, kasztelana sanockiego
(Nawiêcej w tym Mathiola zacnego tych czasów medyka i inych doktorów,
którzy Simplicia teraz opisali, naladuj¹c) sugeruje kolejnego w³oskiego autora,
26

J. Rostafiñski Nasza literatura botaniczna..., op.cit., s. 27.
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wspomnianego ju¿ wczeniej, Pierandrea Matthioli ze Sieny. W wypadku obu
róde³ chodzi o traktaty lekarskie zamieszczone w zielniku. Zastanawia fakt,
dlaczego, bior¹c pod uwagê ród³a, z których czerpa³ Marcin Siennik, autor
ograniczy³ siê wy³¹cznie do gatunków znanych od dawna w Europie. Na przyk³ad
wzmiankowany przez niego Alexius Pedemontanus (pseudonim Girolama
Ruscelliego) powiêca ca³y rozdzia³ swego traktatu De Secreti del reverendo
donno Alessio Piemontese, który ukaza³ siê dziesiêæ lat przed Herbarzem
Siennika, opisowi kuracji syfilisu (Facilissimo, et ottimo rimedio à sanare ogni
cruda sorte di mal Francese ...) przez zastosowanie ekstraktu z gwajakowca,
którego autor nazywa legno dIndia, czy te¿ legno santo, wiête drewno,
odpowiednik hiszpañskiego palo santo 27 . Przywo³uj¹c opiniê Józefa Rostafiñskiego mo¿na stwierdziæ, ¿e Herbarz jest dzie³em mieszczanina-amatora, który
niewiele mia³ wspólnego z medycyn¹ i zielarstwem28 .
Wojciech Oczko
Wojciech Oczko  medyk królewski, filozof, jeden z twórców polskiej
medycyny  jest zarazem autorem pierwszego polskiego podrêcznika
wenerologii29 . Jego traktat medyczny pod zadziwiaj¹co zwiêz³ym jak na tamt¹
epokê tytule (i równie krótkim s³owie do czytelnika)  Przymiot (Kraków,
1581)  zawiera obszerne omówienie kilku rolin z Nowego wiata: gwajakowca,
zarzaparrilli (kolcrol) i chinowca. Dzie³o Oczki, w przeciwieñstwie do innych
analizowanych tu tekstów, nie jest ani zielnikiem, ani poradnikiem, ale wnikliwym
traktatem medycznym, w którym autor szczegó³owo analizuje i opisuje choroby
i przypad³oci, a zarazem przedstawia wybrane zio³a jako rodki lecznicze. Traktat
jest zatem skomponowany nie wedle indeksu zió³, ale chorób. Znajdziemy tu
zatem rozdzia³y powiêcone takim przypad³ociom, jak: omdlenia, podniebienia
zdziurawienie, biegunki, niespanie, febra, pot z cia³a zbytni, kurcz, zatwardzenie, g³owy bolenie, w¹troby zapalenie, kamienie nerkowe, skaleczenia,
krwotok, wrzody i wierzb, w siedzeniu krosty, cz³onkowa choroba. W sumie
lista obejmuje stosunkowo niewiele, bo kilkadziesi¹t chorób, a zatem znacznie
mniej ni¿ w typowych poradnikach medycznych epoki.

27

28

29

Wzi¹æ pó³ funta drewna indyjskiego, czy te¿ wiêtego drewna, utrzeæ abo drobno
posiekaæ /.../: Ruscelli 1558: 33.
W ka¿dym razie by³to mieszczanin, niezajmuj¹cy ¿adnego naukowego stanowiska,
niemaj¹cy ¿adnego naukowego stopnia /.../: Józef Rostafiñski Nasza literatura
botaniczna..., s. 28.
Por. Sandra Koleta Koronowska 430 lat wenerologii polskiej w: Nowiny lekarskie,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 79, 6, 2010, s. 488;
Stanis³aw Konopka O ród³ach do dziejów medycyny polskiej w: Kwartalnik Historii
Nauki i Techniki, nr. 2. 1974, s. 272.
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Zwraca szczególn¹ uwagê rozdzia³ Drzewo, który jest pierwszym w Polsce
studium choroby francuskiej i niezwykle obszernym opisem leczniczych
w³asnoci wiêtego drzewa (Oczko 1581: 85113). W Przymiocie interesuje
nas nie tyle strona medyczna wybranych fragmentów, co u¿ycie pewnych
toponimów, które zestawimy z zielnikiem Marcina z Urzêdowa. Podobnie jak
autor Herbarza polskiego Wojciech Oczko tak¿e porównuje heban i gwajakowiec, tym niemniej od razu stwierdza stanowczo, ¿e /.../ eben /.../ w³asnoci
do u¿ywania ¿adney nie ma z gwaiakiem podobney (Oczko 1581: I, 87).
O ile Marcin z Urzêdowa okrela pochodzenie gwajakowca w sposób ca³kowicie
b³êdny, o tyle Wojciech Oczko stwierdza enigmatycznie, ¿e gwajakowiec pochodzi
z Indii i /.../ od ludzi Indiyskich t¹ chorob¹ utrapionych gwaiakiem nazwane
(Oczko 1581: 85). Tym niemniej, zauwa¿a dalej, ¿e to Hiszpanie przywlekli do
Europy ow¹ chorobê, ale tak¿e i drzewo wiête, jako remedium, co wyranie
sugeruje Indie Zachodnie. W nastêpnym fragmencie autor podaje dwa toponimy,
które potwierdzaj¹ tê sugestiê: /.../ z wysep Jana [San Juan] y Krzy¿a wiêtego
(Ibidem). Ten drugi termin odnosi siê oczywicie do Terra da Santa Cruz,
czyli pierwotnej nazwy Brazylii. Nastêpny rozdzia³ Przymiotu, powiêcony
jest zarzaparrilli  pod nieco myl¹cym tytu³em Salsa. Autor zwraca uwagê
na etymologiê nazwy nadanej przez Hiszpanów, nawi¹zuj¹cej do leczniczego
wywaru uzyskiwanego z jej korzenia, który leczy wierzb, krosty, guzy, wrzody,
liszaje /.../ i insze plugawe, ciekn¹ce wody /.../ (s. 114). Autor wskazuje,
nieca³kiem zgodnie z prawd¹, na pochodzenie tej roliny: /.../ która to salsa
z tamtych¿e kraiów zachodnich iako y drzewo idzie /.../ (s. 114). Rolina ta,
jak ju¿ by³o powiedziane, nie jest gatunkiem amerykañskim i choæ szybko tam
zosta³a upowszechniona, pochodzi ze Starego wiata. Rozdzia³ China opowiada
o leczniczych w³asnociach chinowca, który wywodzi siê, pisze autor,
z Zachodnich Indii (s. 125).
Przymiot Wojciecha Oczki ukaza³ siê w tym samym czasie, w którym
medyk hiszpañski Nicolás Monardes wydaje swoje najwa¿niejsze traktaty
opisuj¹ce zio³a i roliny z Nowego wiata, to jest w latach szeædziesi¹tych
i siedemdziesi¹tych XVI wieku. Polski medyk kilkakrotnie powo³uje siê na
Monardesa, co dowodzi, jak szybko dzie³a sewilskiego lekarza  niemal od razu
t³umaczone na najwa¿niejsze jêzyki 30  dociera³y do naszego kraju i by³y
komentowane. To w³anie fakt, ¿e Wojciech Oczko wykorzysta³ Monardesa,
pozwoli³ mu na unikniêcie b³êdów Marcina z Urzêdowa, który nie odró¿nia³
Indii Wschodnich od Zachodnich. Pisze zatem Oczko: i byli Hiszpani co morzem
tam tych kraiów doiechawszy, i z nich ró¿ne towary wywiózszy /.../ (s. 125).
30

Przek³ad angielski Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias
Occidentales (Dzieje medyczne dóbr sprowadzanych z naszych Indii Zachodnich;
1565) ukaza³ siê w 1577 i 1580; ³aciñski w 1574, 1579, 1582 i 1593; francuski w 1602
i 1619.
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Innym, nieco wczeniejszym ród³em, na które powo³uje siê Oczko, jest
portugalsko-¿ydowski medyk Amato Lusitano (João Rodrigues de Castelo
Branco), jeden z pierwszych szesnastowiecznych komentatorów Dioskurydesa,
autor Curationum Medicinalium Centuriæ Septem (1556) i pierwszy badacz,
który szczegó³owo opisa³ uk³ad krwionony. I tak na przyk³ad, Oczko cytuje
za Amato Lusitano przepis na polewkê z korzenia chiny (s. 133).
Nieobecnoæ gatunków z Nowego wiata w szesnastowiecznych polskich
herbarzach, z wyj¹tkiem dzie³ Marcina z Urzêdowa i Wojciecha Oczki, wynika
z oczywistych powodów. Herbarze te, szczególnie w wypadku Marcina Siennika
i Hieronima Spiczyñskiego, s¹ w istocie poradnikami lekarskimi skierowanymi
do szerszego krêgu odbiorców, którzy przecie¿ a¿ do schy³ku XVI wieku nie
mieli okazji poznaæ egzotycznych zió³ z Nowego wiata, nie mówi¹c o ich
stosowaniu. Nawet Wojciech Oczko, powo³uj¹c siê na Monardesa i Amata
Lusitano  którzy przytaczaj¹, zw³aszcza ten pierwszy, obszern¹ listê leczniczych
rolin amerykañskich  opisuje tylko kilka gatunków.
Widaæ wyranie jak bardzo w epoce Renesansu polskie zielnikarstwo, szerzej,
historia naturalna, w przeciwieñstwie do prac kosmografów Akademii
Krakowskiej odstawa³o nawet od innych peryferyjnych orodków naukowych31 .
Odwo³ajmy siê do s¹siednich Czech. Tu, za spraw¹ obecnoci Pierandrea
Matthiolego  który od roku 1554 obj¹³ funkcjê osobistego medyka arcyksiêcia
Ferdynanda i rozbudowywa³ w Pradze ogrody królewskie, do których sprowadza³
egzotyczne gatunki  flora amerykañska by³a znacznie lepiej znana. W roku
1562 ukazuje siê Herbáø, czeski przek³ad Commentarii Matthiolego, co
pozostawi³o lad na polskiej terminologii botanicznej32 . W edycji tej pojawiaj¹
siê na przyk³ad takie gatunki, wedle terminologii ³aciñskiej i czeskiej, jak: guaiacum
(gwayakowe døewo; Matthioli 1562: ks. I, rozdz. 47), cucurbita lagenaria (tykve;
II, 46) frumentum indicum ( indycka aneb turecká pssenice; II, 93), piper
indicum (pepø indyský; II, 59). Co wymowne jednak, w przeciwieñstwie do
wersji w³oskiej Matthiolego, w rozdziale o mandragorze pominiêty jest pomidor
(Matthioli 1562: IV, 62).

W ogóle nasza literatura botaniczna wietn¹ nie jest, jest ni¿sz¹ od W³oskiej i Niemieckiej,
Francuzkiej i Holenderskiej, ale idzie tu¿ po za Hiszpañsk¹: J. Rostafiñski Nasza
literatura botaniczna..., s. 51. Trudno polemizowaæ z nestorem polskiej botaniki, ale
zadziwia pominiêcie wk³adu Portugalczyków, ¿eby wymieniæ tylko Garciê de Orta, czy
Amata Lusitano.
32
Por. J. Rostafiñski Nasza literatura botaniczna, s. 30. Na temat czeskiego przek³adu
Matthiolego Zob. Lucie Èermáková Pietro Andrea Mattioli, Tadeá Hájek z Hájku a vìdìní
o rostlinách v 16. Století, Pøírodovìdecká fakulta, Katedra filosofie a dìjin pøírodních
vìd, Univerzita Karlova v Praze, 2009.
31
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Szymon Syreñski (Syreniusz)
Zielnik herbarzem z jêzyka ³aciñskiego zowi¹, to iest opisanie w³asne imion,
kszta³tu, przyrodzenia, skutków y mocy zió³ wszelakich... (Kraków, 1613)
Szymona Syreñskiego (Syreniusza) jest w opinii badaczy najobszerniejszym
staropolskim dzie³em botanicznym 33 , czy wrêcz najwiêksz¹ chyba ksiêg¹
botaniczno-medyczn¹, jaka kiedykolwiek napisana zosta³a przez polskiego
botanika-lekarza34 . Syreniusz  lekarz, botanik, naturalista, profesor Akademii
Krakowskiej  podró¿owa³ po Niemczech, W³oszech, Holandii i Szwajcarii,
gdzie zapozna³ siê z najwa¿niejszymi dzie³ami botaniczno-medycznymi tego
okresu. Podstawowym ród³em jego herbarza s¹ cytowane wczeniej krytyczne
analizy dzie³a greckiego lekarza Pedaniosa Dioskurydesa dokonane przez
Pierandrea Matthioli 35 .
Dzie³o Syreniusza, bogato ilustrowane drzeworytami, na ponad 1580 stronicach
opisuje 765 rolin. S¹ to g³ównie roliny lecznicze z Europy rodkowej
i Po³udniowej, chocia¿ autor wzmiankuje tak¿e gatunki z innych rejonów wiata,
w tym z Ameryki. Herbarz, co ju¿ sugeruje jego tytu³, kierowany jest do
szerokiego krêgu odbiorców: lekarzy, aptekarzy, cyrulików, barbierzy,
roztrucharzy, koñskich lekarzy, masztalerzy, ogrodników, kucharzy, szynkarzy,
gospodarzy, mamek, pañ i panien. Zawiera recepty leków rolinnych, opisy
skutków leczniczego dzia³ania, sposoby przyrz¹dzania medykamentów, a tak¿e
przepisy kulinarne, sposoby zwalczania szkodników, leczenia byd³a domowego
oraz dawne ludowe zwyczaje i obrzêdy zwi¹zane z rolinami.
Syreniusz, wzorem w³oskich herbarzy, opisuje systematycznie ka¿d¹ rolinê:
najpierw podaje jej wstêpn¹ charakterystykê, a dalej miejsce wystêpowania,
sposoby uprawy i zbioru oraz jej dobroczynne dzia³anie.
Na pocz¹tku Zielnika pojawia siê Rejestr lekarstw, poprzedzaj¹cy piêæ
ksi¹g o rolinach i ich leczniczym dzia³aniu, dalej za osobliwy fragment (bli¿ej
nie wiadomo, czy autora, czy wydawcy) pt. Rzecz krótka o ¯ydziech, a na
ostatniej numerowanej stronie Poprawki tekstu. Na koñcu dzie³a, bez paginacji,
zamieszczony jest indeks nazw ³aciñskich (Index latinus plantarum), polski
indeks rolin, a potem indeks terminów niemieckich oraz rejestr rzeczowy polski
(lecznicze dzia³anie rolin na konkretne, wymienione przypad³oci: Reiest
lekarstw i rzeczy innych wiela).
Zanim przedstawimy has³a w Zielniku przypomnijmy w¹tki amerykañskie
u Matthiola 1555. S¹ bardzo nieliczne (pomidor, gwajakowiec, zarzaparilla),
zw³aszcza w porównaniu z Durante 1585, co dowodzi stopniowego poszerzania
wiedzy o gatunkach z Nowego wiata we w³oskich herbarzach.
33
34
35

A. Zemanek, op.cit. s. 7.
K. Rostañski, op.cit., s. 11.
Szerzej na ten temat: K. Rostañski, op.cit., s. 712.
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Tych hase³ u Syreniusza jest nieco wiêcej, nadal jednak brakuje dobrze ju¿
znanych w Europie gatunków, a co najdziwniejsze, autor pomin¹³ guaiacum.
Syreniusz szeroko rozpisuje siê w hale cucurbita, podaj¹c liczne polskie nazwy
 kurbs, kurbasy, banie 36  które nazywa swojskimi, ale nie precyzuje, czy
obce odmiany (banie cudzoziemskie albo Indiyskie; Syreniusz 1613b: IV,1178)
dotycz¹ tak¿e tych zza Atlantyku. Opisuje s³onecznik, który nazywa s³onecznikiem peruwiañskim albo s³oncem indiyskim: Z Indiey wschodniej, z Ameriki,
od Peru do Europy zaniesione (Syreniusz 1613b: V,1527). Nieco problemów
terminologicznych sprawi³a autorowi kukurydza. W rozdziale 15 czwartego tomu
wzmiankuje pszenicê tureck¹ (maizum, maizium), któr¹ okrela jako zbo¿e
azjatyckie, by w nastêpnym rozdziale porównaæ j¹ ze zbo¿em indiyanskim
(maizum indicum, frumentum indum, indicum). Pisze, ¿e nasamprzód z Indii
Zachodnich dotar³o do Hiszpanii, potym w inne strony rozniesiona (IV, 963).
Tu, po raz pierwszy w staropolskim pimiennictwie, mamy wiêcej szczegó³ów
dotycz¹cych uprawy kukurydzy. Dowodzi zatem autor, ¿e ciep³e miejsca lubi,
za w zimnych ginie, a i polewania czêstego potrzebuje. Indiañczycy zachodni
 czytamy dalej  ten obyczaj sadzenia zachowuj¹ i ko³kiem dziurê robi¹ i tam
po cztery lub piêæ ziaren wrzucaj¹, nog¹ ugniataj¹, ¿eby papugi nie wydzioba³y.
Wczeniej ziarna w wodzie dwa dni mocz¹. India wschodnia  koñczy Syreniusz
 tego zbo¿a nie zna37 . U Pierandrei Matthioli nie ma wzmianki o kukurydzy nie
tylko w pierwszym wydaniu, ale i w póniejszych edycjach (Wenecja, 1558 i 1565).
W rozdziale 95 tomu pi¹tego Syreniusz zawar³ has³o Jab³ko mi³oci albo
z³ote, które figuruje tak¿e pod ³aciñsk¹ nazw¹ pomum amoris. Zapachu jest
przykrego, stwierdza autor, ale nie wyjania sk¹d owo jab³ko pochodzi.
Jakub Kazimierz Haur
Sk³ad abo skarbiec znakomitych sekretów oekonomiej ziemiañskiej (1689)
jest dzie³em Jakuba Kazimierza Haura, siedemnastowiecznego poety i autora
poczytnych traktatów i poradników rolniczych. Jego dzie³o jest swoistym
ziemiañskim silva rerum, czy te¿ kompendium epoki sarmackiej, gdzie obok
praktycznych porad rolniczych, ogrodniczych i kulinarnych, obrazów ¿ycia
codziennego i obyczajów, opisów zwierz¹t, ryb i ptaków, mnóstwo jest anegdot,
przypowieci i curiosa  wyró¿nionych kursyw¹  a w nich w³anie, obok
przyk³adów z rozmaitych zak¹tków wiata, nieoczekiwanie przewijaæ siê bêd¹
36

37

W zielniku Hieronima Spiczyñskiego figuruj¹: cucurbita, bania i korbus (Spiczyñski
1542: 27).
Niemal sto lat wczeniej szczegó³owy opis sadzenia kukurydzy pozostawi³ Fernández
de Oviedo w swoim Sumario de la natural historia de las Indias  Sumariuszu historii
naturalnej Indii (rozdz. IV Del pan de los indios, que hacen del maíz). Wersja
Syreniusza wydaje siê byæ wiernym streszczeniem tego fragmentu dzie³a hiszpañskiego
kronikarza, co dowodzi, ¿e kroniki Indii, mimo wielokrotnych przeróbek i kompilacji,
niezmiennie stanowi³y punkt odniesienia dla póniejszych zielnikarzy.
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w¹tki amerykañskie. Warto te¿ nadmieniæ, ¿e w latach szeædziesi¹tych XVII
wieku Haur odby³ liczne podró¿e po Europie  Niemczech, Holandii, W³oszech
i Anglii, co niew¹tpliwie znalaz³o odbicie w Sk³adzie abo skarbcu. Przyjrzyjmy
siê drugiemu  znacznie rozszerzonemu  wydaniu tego kompendium, które
ukaza³o siê w Krakowie, w roku 1693. Dodajmy na marginesie, ¿e wydany
wczeniej traktat Oekonomika ziemiañska generalna (Kraków, 1675) i jego
rozszerzone wydanie  Ziemiañska generalna oekonomika (Kraków, 1679)
nie zawiera ¿adnych wzmianek o Nowym wiecie. Widaæ stanowi³ on jeszcze
zbyt nieznany i egzotyczny wiat, by s³u¿yæ  jak czytamy na karcie tytu³owej
 Dawnym Gospodarzom za memoria³, nowym za Instruktarz.
Sk³ad abo skarbiec znakomitych sekretów oekonomiej ziemiañskiej zawiera
oko³o dwudziestu americana, od krótkich wzmianek o zio³ach, rolinach
i zwierzêtach, po d³u¿sze dygresje, które ilustruj¹ wywody autora, czasem bardzo
luno zwi¹zane z przytoczonym przyk³adem. Sk¹d Haur czerpa³ wiadomoci
o Nowym wiecie? Odpowied znajdziemy w Traktacie XIII, gdzie autor
wymienia ksiêgi, które znaleæ siê powinny w kancelarii ziemiañskiej. W spisie
figuruje Theatrum wszystkiego Swiata, czyli polska wersja Relationi
Universali Giovanniego Botero. ¯e jest to w³aciwy trop, sugeruj¹ liczne analogie
miêdzy przytoczonymi przez Haura w¹tkami amerykañskimi a relacj¹ Botero,
cilej  polsk¹ wersj¹ z roku 1659 38 .
Zacznijmy jednak od tego, ¿e zabrak³o w poradniku Haura wzmianki o najczêciej chyba cytowanych w herbarzach dobroczynnych skutkach gwajakowca.
Co dziwne, autor w d³ugim spisie chorób nie podaje francuskiej choroby,
co w ¿aden sposób nie wynika ze wstydliwej proweniencji tej przypad³oci:
w wielu miejscach Haur, z zadziwiaj¹c¹ otwartoci¹, czy mo¿e raczej sarmack¹ rubasznoci¹, opisuje tê sferê ¿ycia. Trudno wyjaniæ to pominiêcie. Wszak
leczono tê chorobê ju¿ od 1528 roku w Krakowie, w szpitalu wiêtych Sebastiana
i Rocha, w³anie przy pomocy nalewki gwajakowej39 . A zatem i remedium, i choroba znana by³a w Polsce od dawna, bo odnotowano j¹ jeszcze u schy³ku XV
wieku 40 . Byæ mo¿e nieobecnoæ gwajakowca w traktacie Haura da siê
wyt³umaczyæ, tym, ¿e stopniowo medykament ów zastêpowany by³ rtêci¹ 41 .
Na karcie tytu³owej edycji z 1659 figuruje nazwisko t³umacza, ojca bernardyna W.O.Lencicyusa,
którego wzmiankuje Haur, a które nie jest podane w pierwszym wydaniu z 1609, ani w drugim
(1613). Tu czytamy jedynie, ¿e dzie³o zosta³o przet³umaczone z w³oskiego na polski
przez iednego Zakonnika od Bernardynow. Nadto obie edycje ukaza³y siê pod innymi
tytu³ami: Relatiae powszechne (1609, 1613) i Theatrum Swiata Wszytkiego (1659).
39
Por. S. Koleta Koronowska, op. cit., s. 487494.
40
Pierwsza wzmianka o tej chorobie w Polsce pojawia siê w Chronica Polonorum Macieja
z Miechowa, w której kronikarz komentuj¹c przypadki morbus gallicus pisze: /.../ apud
nos in Cracouia prima mulier hoc morbo infecta, anno 1495 /.../ (Maciej z Miechowa 1521:
lib. IV, CCCLVII). Kronikarz nie mówi, sk¹d ta choroba przywêdrowa³a do Europy, co
uczyni dopiero Wojciech Oczko w Przymiocie.
41
Zob. Jundzi³³ 1799: 196.
38
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W rozdziale O ¿ywnoci y lekarstwach Rybom Jakub Kazimierz Haur
nieoczekiwanie zawar³ wzmiankê o pewnym drzewie rosn¹cym w Brazylii,
którego ¿ywica, czy te¿ balsam, goi rany i stanowi antidotum na uk¹szenie wê¿y.
Co osobliwsze, czytamy, same nawet gadziny do tych drzew chodz¹, dla
poratunku swoich dolegliwoci, iakosz tameczni Obywatele /.../ (Haur 1689:
139)42 . Z kolei w rozdziale O potomstwie w Stanie Ma³¿eñskim znalaz³o siê
miejsce na skutki za¿ywania tabaki, któr¹ Haur nazywa proszkiem francuskim
do nosa, a który szczególnie dla mê¿czyzn jest szkodliwy, bowiem nasienie
w nim niszczy y psuie (s. 202). Sporo miejsca powiêca autor barwnikom
sprowadzanym z Ameryki. W rozdziale traktuj¹cym o farbiarstwie kilkakrotnie
wzmiankuje indygo (indych) (s. 366, 367, 368) i czerwon¹ Bryzeliê (s. 363,
368, 377), co dowodzi, ¿e oba barwniki powszechnie by³y stosowane w folwarkach
ziemiañskich. Natomiast w poradach kulinarnych, a cilej w opisie zastosowania
soli, znalaz³a siê wzmianka o mieszkañcach Nowej Grenady, cierpi¹cych
niedostatek z powodu braku tego produktu. Ba³amutna to informacja43 , poniewa¿
jeszcze przed konkwist¹ obszar dzisiejszej Kolumbii obfitowa³ w sól, zarówno
kamienn¹, wydobywan¹ w istniej¹cych po dzieñ dzisiejszy kopalniach soli
w okolicach Bogoty, jak i morsk¹, uzyskiwan¹ w departamencie Guajira.
W opisie zwierz¹t Haur zawar³ wzmiankê o stworze nigdzie indziej
niewidzianym i nies³ychanym  tamandui czyli mrówkojadzie (zwierz Tamandá,
który siê pasie mrówkami; s. 333) i o oposie (choæ jego nazwy autor nie
podaje), który w swej torbie nosi m³ode 44 . W podrozdziale o Wê¿ach sprosnych pojawi siê d³u¿sza dygresja o Kolumbie (autor jednym wprowadzaj¹cym
zdaniem opisa³ okolicznoci pierwszej wyprawy) i o epizodzie, który mia³ miejsce
na wyspie Powhatan (tu autorowi pomyli³y siê Antyle z Wirgini¹), gdy jeden
z cz³onków za³ogi, za¿ywaj¹c k¹pieli, na oczach Admira³a po¿arty zosta³ przez
gigantycznego wê¿a. Byæ mo¿e autor mia³ na myli mokasyna b³otnego, choæ
opis bardziej pasowa³by do anakondy, która wszak zamieszkuje Amerykê
Po³udniow¹, a nie wyspy karaibskie. W nastêpnej dygresji o gadach, dotycz¹cej
tym razem Afryki, autor opisuje skrzydlatego wê¿a. Nie mniej osobliwa jest
nota o s³oniu, który w dowcipie y rostropnoci, prawie Cz³owiekowi podobny
i iêzyki rozumie wszystkie, wed³ug ktorego Kraiu, iako gdzie gadai¹ (s. 320);
zamieszkuje nie tylko Afrykê i Azjê, ale nadto i Amerykê. Nota bene, to jeden
z nielicznych fragmentów w dziele Haura, gdzie mowa jest w³anie o Ameryce,
42

43

44

Haur, cytuj¹c americana za Giovannim Botero, tak w³anie interpretuje urywek z Theatrum
Swiata Wszytkiego: jest tam miêdzy drzewy, Copiba [copaiba], z ktorego kory nacietey
ciecze Balsam, barzo dobry na rany. Co te¿ znai¹ i bestye, bo czui¹c ¿e ich ob³azi /.../
wierzb, udaia siê do tego lekarstwa, przeto¿ wiele takiego drzewa widaæ tam pogryzionego
i po³upionego (Botero 1659: cz. I, ks. VI, 299).
Haur w tym fragmencie ca³kowicie przeinaczy³ opis Nowej Grenady w Theatrum Swiata
Wszytkiego (Botero 1659: cz. I, ks. VI, 296297).
Por. Botero 1659: cz. I, ks. VI, 299.
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a nie o Indiach w nowym wiecie. Z kolei w rozdziale O Gorach Ognistych
autor przytacza dygresjê o amerykañskich wulkanach, i choæ fragment
otwieraj¹cy ten akapit budzi u czytelnika uzasadniony sceptycyzm (/.../ za
Islandya, w Czêci Ameryki /.../) opis jest tak sugestywny, ¿e warto go
przytoczyæ: /.../ wulkan ustawicznie na Powietrze straszne nadyma Ognie,
p³omieniste y iskrzace, ¿e ludzie od strachu tego truchlei¹, y nieme bestye nawet
o podal od takowych mieysc uciekai¹, widz¹c takowe od cudow widowisko,
y przerazliwe kowadla (s. 91)45 .
Trzy dygresje powiêcone s¹ Meksykowi. W doæ zaskakuj¹cy sposób we
wspomnianym wy¿ej rozdziale o wulkanach autor wplót³ refleksjê o wielkich
i s³awnych metropoliach wiata, gdzie obok Rzymu, Wenecji, Pary¿a, Londynu
i Konstantynopola, wzmiankuje miasto Meksyk. W doæ osobliwym kontekcie,
mianowicie w rozdziale O miêsiwach wszelkich Domowych, y Dzikich, pojawi
siê d³u¿sza dygresja, jak zapowiada nota na marginesie, pt. Historya o samoiedzi.
Czytamy w niej o misji Cortesa, (nastêpca po Columbusie w Indiey, na nowym
wiecie [sic]; s. 505), który z niema³ym trudem odwiód³ mieszkañców Meksyku
od ludo¿erstwa i pijañstwa. W zawoalowany sposób odmalowana jest srogoæ
i bezwzglêdnoæ Hiszpanów, którzy mierci¹ karz¹c zdo³ali owe praktyki wypleniæ
i dopiero wtedy lud tamtejszy za spraw¹ misjonarzy zosta³ doprowadzony do
pobo¿nych a skromnych obyczaiow (s. 505) 46 . Pojawi siê zatem ten sam
w¹tek, który zaakcentowa³ szeæ lat póniej Jan Kwiatkiewicz w swoich anna³ach
Roczne dzieie kocielne od Roku Pañskiego 1198 a¿ do lat naszych (1695).
Zarówno jezuita, jak i autor poradników rolniczych, s¹ zgodni w tym, ¿e
bezwzglêdnoæ Hiszpanów wynika³a z uporu, z jakim Indianie, zwiedzeni przez
demona, trzymali siê barbarzyñskich praktyk i ba³wochwalstwa. Kolejne
odniesienie do Meksyku znajdziemy w traktacie XIII Sk³adu abo skarbca,
gdzie opisana jest kancelaria ziemiañska. Tam¿e autor wzmiankuj¹c rozliczne
ksiêgi i biblioteki ró¿nych ludów wiata dotycz¹ce sposobów gospodarowania,
d³u¿szy opis powiêca ksiêgom azteckim. Fragment zaczyna sie ponownie od
wzmianki o Cortesie jako nastêpcy Kolumba, dalej za autor pozostawi³ niezwykle
pochlebny portret mieszkañców Nowej Hiszpanii: Naród tameczny w dowcipie,
Intentiey, w polityce, rz¹dzie, w suptelnym i sk³adnym swoim iêzyku, y sprawiedliwoci, ka¿demu teraz w Europie zrowna Krolestwu (s. 170) 47 .
45
46
47

Por. Botero 1659: cz. I, ks. VI, 314.
Por. Botero 1659: cz. V, ks. III, 45, 4748.
Porównajmy ten fragment z wersj¹ Botero. W³oski historyk chwal¹c zas³ugi Cortesa pisze,
¿e to w³anie jemu zawdziêcza swój dobrobyt Nowa Hiszpania ktora ani wspania³oci,
ani w bogactwach, ani w politiey, ani w szlachectwie y zacnoci nie ustepuie nic przednieyszym
Prowincyom Europy (Botero 1659: cz. I, ks. IV, 283). Wymowne, ¿e Haur zmodyfikowa³
cytat przenosz¹c akcent z kraju na jego mieszkañców. Dodajmy na marginesie, ¿e cytowanego
zdania nie ma w pierwszym wydaniu wersji w³oskiej (Vicenza, 1595), pojawia siê natomiast
w edycji weneckiej Relazioni Universali z 1640 roku, w takiej dok³adnie formie, jak podaje
polski t³umacz (Botero 1640: cz. I, ks. V, 176).
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Streszczaj¹c tê nieco zawi³¹ parafrazê Botero, dodajmy, ¿e wedle Haura,
Hiszpanie nie byli w stanie poj¹æ sposobu gospodarowania, jaki stosowali
mieszkañcy Nowej Hiszpanii i dopiero lektura odnalezionej ksiêgi zapisanej
tamtejszym pismem, która traktowa³a o gospodarce, umo¿liwi³a, po prze³o¿eniu
jej na alfabet ³aciñski, poznanie owego sekretu. Pisze dalej autor, ¿e wielce
siê temu Mexikani dziwowali; mówi¹c: niedawnocie tu w naszym Kraiu,
a wszystkiecie nasze przenikneli sposoby do Gospodarowania /.../ (s. 170).
Stwierdza w podsumowaniu Haur, ¿e w tym le¿y przyczyna ogromnych bogactw,
które Hiszpania czerpie z Meksyku.
Zarówno poradnik Haura, jak i wzmiankowane Roczne dzieje kocielne
Jana Kwiatkiewicza, to najobszerniejsze w pimiennictwie staropolskim XVII
wieku dzie³a obrazuj¹ce osobliwoci Nowego wiata. Dopiero w pó³ wieku
póniej znajdziemy rozwiniêcie tego w¹tku w Nowych Atenach Benedykta
Chmielowskiego.
Jan Krzysztof Kluk
Dykcyonarz rolinny: w którym pod³ug uk³adu Linneusza s¹ opisane roliny
nietylko kraiowe dzikie, pozyteczne albo szkodliwe... ale oraz y cudzoziemskie,
ktoreby w kraiu po¿yteczne byæ mog³y... (Warszawa 17861788) Jana
Krzysztofa Kluka jest pierwszym zielnikiem w pimiennictwie staropolskim,
który wyczerpuj¹co przedstawia florê Nowego wiata.
Jan Krzysztof Kluk  duchowny, przyrodnik, entomolog i agronom  jest
tak¿e autorem takich dzie³, jak Rolin potrzebnych i po¿ytecznych opisanie
(17771780) i dwutomowy podrêcznik geologii i mineralogii Rzeczy kopalnych
osobliwie zdatniejszych szukanie, poznanie i za¿ycie (17811782). W roku
1785 wyda³ dla Komisji Edukacji Narodowej Zoologiê czyli zwierzêtopismo,
wczeniej za zoologii powiêci³ czterotomowy traktat Zwierz¹t domowych
i dzikich, osobliwie krajowych, potrzebnych i po¿ytecznych, domowych, chowanie,
rozmno¿enie, chorób leczenie, dzikich ³owienie, oswojenie, za¿ycie, szkodliwych
za wygubienie (17791780).
W Dykcyonarzu rolinnym opisanych jest 1536 gatunków, zarówno polskich,
jak i obcych, u³o¿onych w alfabetycznym porz¹dku wed³ug nazw ³aciñskich
z przyporz¹dkowanymi im nazwami polskimi. Zielnik ma bardzo przejrzyst¹
kompozycjê, a dodatkowo zamieszczone aneksy pozwalaj¹ na szybkie odszukanie
potrzebnych wiadomoci. Aneksów jest piêæ: Przydatek do dykcyonarza
roslinnego; Kluk 17861788: 176192 (gdzie autor uzupe³ni³ swe dzie³o o nowe
wiadomoci); Regestr imion roslinnych; Regestr imion polskich (wed³ug
nazw polskich z przyporz¹dkowanymi im nazwami ³aciñskim; tu tak¿e autor
wzmiankuje zielnik Syreniusza jako ród³o); Regestr rolin zdatnych do ro¿nego
za¿ycia ekonomicznego (zawarty jest tu alfabetyczny spis chorób ludzi i zwierz¹t,
przypad³oci, praktyczne wykorzystanie zió³, porady, barwniki, ludziom ro¿ne
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po¿ywienie, a obok lista stosownych zió³); Reiestr rolin zdatnych do za¿ycia
lekarskiego (autor poda³ tu listê wszelakich chorób).
Americana obejmuj¹ oko³o 50 zió³, drzew, kwiatów, barwników, przypraw
z obu Ameryk. Zwraca uwagê niewiele wzmianek o owocach. Imponuj¹ca
jest lista nazw geograficznych podawanych przez Kluka: Mexyko, Nowa
Hiszpania, S.Dominica, Jamajka, Brazylia, Peru, Chili, Kanada, Wirginia,
Martynika... Czasem lokalizacja danego gatunku jest jeszcze dok³adniejsza:
ronie [cinchona] obficie w Peru oko³o Loxa (I, 130), ronie [drzewo
balsamowe] w Ameryce oko³o Kartageny i Tolu (III,117) 48 . W innym miejscu
autor stwierdza ogólnikowo: Ronie [sasafras] w pó³nocnych krajach Ameryki
(II, 76), ale najczêciej powtarza: Ojczyzn¹ jest ciep³a Ameryka (I, 73; I, 92;
I, 153). Z drugiej strony, autor nie zawsze wyjania pochodzenie danego gatunku,
co dla czytelnika nie musi byæ sk¹din¹d informacj¹ konieczn¹, jak chocia¿by
w hale klucya kaskarylla, w którym przemilcza³, ¿e cascarilla pochodzi
z Karaibów. Trudniej jednak wyjaniæ fakt, ¿e w hale brezylia autor zadowoli³
siê ogólnikowym stwierdzeniem, ¿e drzewo to pochodzi z Ameryki. Wzmiankuj¹c
tubylców, Kluk nigdy nie u¿ywa s³owa Indianie, lecz Amerykanie. W istocie
s¹ oni niemal niewidoczni na tle przyrody i tylko z rzadka o nich napomina, jak
przy opisie cucurbity bani tykwy: Amerykanie, osobliwie b³¹kaj¹cy siê, rzadko
inne znaj¹ naczynia (I, 169). To sformu³owanie, stosowane przez autorów
z epoki, odnosi siê oczywicie do koczowniczego trybu ¿ycia rdzennych
mieszkañców Nowego wiata.
Czasem widaæ u autora wyrane wahanie odnonie pisowni danej nazwy,
co zreszt¹ obrazuj¹ te¿ polskie leksykony geograficzne wydawane w tym samym
czasie: Wysp Karybayskich, Wyspy Antylliyskie. Czasem autor podaje
osobliwe nazwy, ka¿¹ce domniemywaæ, i¿ s¹ to jego w³asne twory jêzykowe,
co tak¿e wiadczy o p³ynnym czy wrêcz nie do koñca istniej¹cym nazewnictwie.
Problem ten, jak zobaczymy, wróci w innym dziele Kluka  w Zwierzêtach
domowych i dzikich  tym razem w odniesieniu do fauny amerykañskiej.
A zatem rosnie dziko w Indyi (II, 127) balzamowe jab³ko serca skrycie
[balsamka pospolita]; ronie w Indyi y Ameryce (I, 194195) smokowe drzewo
krwawosok [drzewo smocze albo smokowiec: nie jest gatunkiem amerykañskim],
a z kolei wiesio³ek dwuletni zyska³ bardziej obrazow¹ nazwê: nocna wieca
dwuroczna. W hale zea mays autor po³¹czy³ star¹  myln¹  nazwê z now¹:
kukuryca turecka pszenica. Chwali przyjemny, winny zapach balzamowego
ziela amerykañskiego; szeroko rozpisuje siê o zaletach kory chinowca, co
ruchawoæ ¿ycia orzewia.(I, 130); rozwodzi siê nad ziarnami kakao, które
48

Nazwa, która datuje sie na wiek XVI, jest odniesieniem do pochodzenia drzewa balsamowego
z prowincji Tolú, na wybrze¿u karaibskim obecnej Kolumbii. Bardzo szybko wiadomoæ
o zaletach balsamu z Tolú dotar³a do Hiszpanii, a potem do innych krajów Europy.
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s¹ pe³ne ³agodney, i po¿ywney t³ustoci /.../ (III, 112); zachwyca siê majestatem
sosny kanadyjskiej i piêknem amarilisa narcyssowa Lilia Naypiêkniejsza (I, 28).
Id¹c w lady kronikarzy Indii opisuje kwiat passiflory  mêczennicy  jako
symbolu mêki Pañskiej, choæ, czytamy, znaki nie s¹ wyrane, jakby sztuka malarska
mog³a uczyniæ, ale natura w swej prostocie dosyæ wyrazi³a  gwodzie, koronê,
krzy¿. Te kilka hase³ pokazuje z jednej strony ca³e bogactwo amerykañskiej
flory, niejako jej stronê estetyczn¹ przedstawion¹ przez autora, ale tak¿e,
a mo¿e przede wszystkim, jej stronê praktyczn¹, a zatem u¿ytecznoæ owych
egzotycznych gatunków.
Szczególne miejsce w dziele Kluka zajmuj¹ roliny ju¿ w Polsce znane,
zw³aszcza te uprawne, jak kukurydza i ziemniak, a tak¿e pomidor, a dalej kakaowiec
i tytoñ. Co ciekawe, opisuj¹c kukurydzê, autor stwierdza, ¿e u nas iest znajoma
bardziey podobno dla ciekawoci, iak, ile mi wiadomo, dla po¿ytku (III, 173).
Tymczasem, kontynuuje, Ameryka, Wschodnie Indie i W³ochy ¿ywi¹ siê chlebem
z tej roliny. Kluk podaje kilka jej odmian i utrzymuje, niebyt zgodnie z prawd¹,
¿e najbardziej znana odmiana amerykañska, wielka i pospolita, wyrasta do 5 ³okci
wysokoci, rodzi obficie, lecz ciep³ych krajów potrzebuje. Uspokaja zarazem
czytelników, i¿ pogl¹d, ¿e zamula wnêtrznoci, nie zosta³ potwierdzony. Jako
dowód podaje fakt, ¿e Europejczycy przybyli do Ameryki, pierwsi dowiadczyliby
tego, lecz tak siê nie sta³o.
Pisz¹c o psiance kartofel zauwa¿a, ¿e pocz¹tkowo pochodzi z Peru
w Ameryce (III, 86), ale teraz wszêdzie wystêpuje; ¿adna rolina nie zosta³a
w Europie tak powszechnie i szybko przyjêta. W swej bardzo obszernej,
wype³niaj¹cej piêæ szpalt nocie, Kluk szczegó³owo omawia odmiany ziemniaka,
sposób uprawy, w³aciwoci, praktyczne zastosowanie i sposoby gotowania.
Niewiele natomiast uwagi powiêca trzcinie cukrowej, zadawalaj¹c siê wzmiank¹,
¿e ronie ona dziko w Nowej Hiszpanii, na Martynice i Santo Domingo i uprawiana
jest w Ameryce w prawie wszystkich osadach hiszpañskich, angielskich
i francuskich.
W hale Psianka jab³ko mi³osne (III, 8889) mowa o tym, ¿e owocem
jagoda okr¹g³a czerwona ... (III, 89); ogrodnicy nazywaj¹ je poma amoris,
a ronie dziko w gor¹cych krajach Ameryki (III, 88). Id¹c w lady w³oskich
autorów herbarzy, Kluk zastrzega, ¿e ma ono zapach s³aby, acz podejrzany,
ale zarazem prostuje, by mia³o ono moc odurzaj¹c¹.
Szczegó³owo opisa³ autor kakao zwyczayne: pocz¹wszy od pnia, lici i kwiatów,
po owoc. Wzmiankuje te¿ czekoladê, trunek, do którego Amerykanie Europejczykom pochop dali (III, 112) i podaje sposoby jej przyrz¹dzania. Powo³uj¹c siê
na opiniê medyków, twierdzi, ¿e czekolada jest u¿yteczna, tyle ¿e bez dodatków
korzennych. Z tym wi¹¿e siê inne has³o  Podszewnica wanilia, której str¹k jest
przypraw¹ wiadomey Czokolaty i choæ lekarze czokolaty z wanili¹ zakazuj¹,
faktem jest, ¿e ona najbardziej skutkuje w cz³onku rodzaynym (I, 200).
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Tak¿e obszernie, bo na czterech szpaltach, omówiony jest Tytun,
z wyliczeniem siedmiu jego gatunków. Wyczerpuj¹co, jak by³o wzmiankowane,
przedstawia autor pochodzenie tytoniu i  to jedyny przypadek w jego
Dykcyonarzu rolinnym  podaje nazwê indiañsk¹ (piziel), a dalej terminy
u¿ywane przez Europejczyków: petum, hyoscyamus peruvianus, tabaco, herba
medica, nicotiana. Kluk zauwa¿a, ¿e ca³a ta rolina ma odurzaj¹c¹, zasypiaj¹c¹,
i ból umierzaj¹c¹ moc: czyni kichanie, czyni womity /.../ (II, 140), za jej
za¿ywanie i kurzenie jest szkodliwe, zw³aszcza dla melancholijnych
i cholerycznych osób.
Zio³a lecznicze stanowi¹ wa¿n¹ czêæ dzie³a. St¹d drobiazgowe omówienie
Gwaiaku lekarskiego (ronie dziko w Hiszpanioli i Jamaice /.../; II, 33),
skutecznego remedium na rozrzedzenie krwi, a osobliwie we francuzkiey
chorobie (II, 34), a tak¿e kory kiny, za¿ywanej w formie proszku, ekstrakcji,
esencji lub syropu. Co wymowne, o korze z chinowca czêsto pisali te¿ autorzy
ówczesnych leksykonów geograficznych, przy czym remedium owo,
w tym samym dziele  zacytujmy Dykcyonarzyk geograficzny Laurencea
Echarda  raz nazwane jest quinquina (Echard 1782: I, 26), a raz, kinkina
(Echard 1782: II, 275). Z kolei w niektórych poradnikach medycznych, jak Rada
dla pospolstwa wzgledem zdrowia Jego (1785), mowa jest o kwinkwinie49 .
Dykcyonarz rolinny jest niew¹tpliwie najpe³niejszym i najrzetelniej
opracowanym herbarzem tamtej epoki. Dowodzi rosn¹cego zainteresowania
Nowym wiatem ze strony polskich zielnikarzy, a owo zainteresowanie podzielali
geografowie, choæ ju¿ nie leksykografowie. W pewien sposób herbarz Krzysztofa
Kluka dope³niaj¹ w³anie kompendia i podrêczniki geografii wydane w tym samym
czasie. Ograniczmy siê do jednego tylko przyk³adu. Mimo d³ugiej listy zió³
amerykañskich Kluk nie uwzglêdni³ jednego z najbardziej znanych gatunków:
koki50 . Tê lukê wype³ni³ wydany kilka lat wczeniej Dykcyonarzyk geograficzny
Echarda, gdzie wzmiankowane jest yerba mate, ziele paragwajskie z drzewa
podobnego do Peruañskiego koku (Echard 1782: II,260). To samo dotyczy
manioku, o którym wspomina Dykcyonarzyk (chleb z drzewa manioc; Echard
1782: II, 132), a jeszcze wczeniej Swiat we wszystkich swoich czêsciach
W³adys³awa £ubieñskiego (mandyoka  korzeñ ogrodowy z którego Brezylianie
robi¹ chleb; £ubieñski 1740: 648).
Aby uzupe³niæ obraz amerykañskiej przyrody, odwo³ajmy siê do innego
dzie³a Krzysztofa Kluka  Zwierz¹t domowych i dzikich osobliwie kraiowych
historyi naturalney pocz¹tki i gospodarstwo (Warszawa, 1779).
Kwinkwina iest kora drzewa Amerykañskiego, rosn¹cego w Pañstwie Peru; z tey lekarstwo
dziwnie iest pomocne y skuteczne na febry (Tissot 1785: II, 89).
50
Koka by³a wzmiankowana znacznie wczeniej w pimiennictwie staropolskim, bo pojawia
siê w ju¿ Theatrum Swiata Wszytkiego: znayduie sie tam wiele ziela Coca /.../
(Botero 1659: cz. I, ks. VI, 307).
49
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Obszerna lista zwierz¹t Nowego wiata obejmuje liczne gatunki amerykañskich wiewiórek; nietoperze (jak nocnik amerykañski), ca³okolce, czyli je¿e;
zaj¹ce; tapirus albo danta; tur amerykañski (bizon); tamtejsze odmiany myszy
(tu pojawi siê lotek, którego zacytuje Samuel Linde w swoim s³owniku, a tak¿e
winka morska i prosiêcokrolik, czyli aguti); amerykañska koza; tamtejsze
gatunki ma³p; mrówkojadów (tamandua albo guacu); pancerników (tu synonimy:
dasypus, armadyl, pancernik); mexykañski lis (chodzi o wilka meksykañskiego); gornokot czyli pardalis; kot brazyliañski (puma); wielb³¹do-owca
(vigogna zwana; Kluk 1779: 88); wielb³¹do-koza; ostropysk brazyliañski
(monodelphis), a nadto manaty, leniwiec, mierdziuch i koaty.
I ponownie, jak w wypadku Dykcyonarza rolinnego, tu tak¿e geografowie
uzupe³nili listê Krzysztofa Kluka, opisuj¹c takie zwierzêta, jak: kozy wigoñskie,
czyli wigonie (Wyrwicz 1773: 577); koty na kszta³t tygrysów, czyli jaguary (Wyrwicz
1773: 583); ¿uki b³yszcz¹ce, czyli wietliki cocuyo (Mikucki 1776: 286); ptaszek
kolibry godny podziwu dla swej piêknoci (Echard 1782: I, 6061)51 .

Podsumowanie
Proces poznawania Nowego wiata przebiega³ w Polsce nieco inaczej ni¿
w Zachodniej Europie. Po znacz¹cych dzie³ach kosmograficznych okresu
Renesansu, a¿ do epoki Owiecenia, o Ameryce pisano bardzo niewiele.
W wieku XVI Polska wnios³a w³asny wk³ad do poznawania Ameryki
(Jan Dantyszek), a noty o Nowym wiecie opracowywane przez profesorów
Akademii Krakowskiej (Jana Schillinga z G³ogowa, Jana ze Stobnicy, Mateusza
z Szamotu³, Jana Hontera) by³y rozpowszechniane i komentowane w ca³ej
Europie. Publikacje epoki stanis³awowskiej, wyrastaj¹c z ducha Komisji Edukacji
Narodowej, stanowi¹ kumulacj¹ owej wiedzy: od kompendiów i podrêczników
geografii (W³adys³aw £ubieñski, Karol Wyrwicz, Antoni Mikucki, Franciszek
Siarczyñski), po encyklopedie (Nowe Ateny Benedykta Chmielowskiego
i Zbiór potrzebniejszych wiadomoci Ignacego Krasickiego) i dykcjonarze
(Micha³ Abraham Troc, Grzegorz Knapski). W wypadku herbarzy funkcjê tê
pe³ni Dykcyonarz rolinny Jana Krzysztofa Kluka. Przedstawione

51

Nazwy zwierz¹t zawarte w polskiej wersji Giovanniego Botero, dowodz¹, ¿e w po³owie
XVII wieku polszczyzna nie przyswoi³a jeszcze leksyki obejmuj¹cej faunê Nowego
wiata. Oto garæ przyk³adów z Theatrum Swiata Wszytkiego: Iguana, zwierzê
podobne jaszczurce (Botero 1659: cz. I, ks. VI, 295); Tatusia, zwana przez Hiszpanów
Armadilio [pancernik] (cz. I, ks. VI, 299); Tamandoa (mrówkojad); Kerigoni (opos);
Pigritia (leniwiec); Kameloty: tak zowi¹ Hiszpani niektore bestye podobne owcom,
ale wielkie, y podobne twarz¹ do wielb³¹dow, tylko i¿ garbow nie mai¹ (cz. I, ks. VI,
309);  /.../ sie pasie niezliczona rzecz Vicum [wigoni] (s¹ to zwierzeta, iakoby kozy
dzikie), y Guanachow [gwanaków] /.../ (cz. I, ks. VI, 306307).
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w niniejszym szkicu dzie³a dowodz¹ jednak, ¿e autorzy staropolskich zielników
znacznie wczeniej ni¿ osiemnastowieczni geografowie, encyklopedyci
i leksykografowie dostrzegli i opisali Nowy wiat. Traktaty Marcina z Urzêdowa,
Wojciecha Oczko, Jakuba Kazimierza Haura, czy Szymona Syreñskiego, choæ
w wypadku w¹tków amerykañskich nie s¹ dzie³ami oryginalnymi, to jednak,
parafrazuj¹c Janusza Tazbira52 , zbli¿y³y Sarmatów do Nowego wiata, a wiele
egzotycznych amerykañskich rolin, drzew, kwiatów, warzyw, upraw i zió³ wros³o
w polski krajobraz.

Teksty ród³owe
A COSTA , J OSÉ D E 2002. Historia natural y moral de las Indias (1590). Dastin
Historia, Madrid.
A LDROVANDI , U LISSE 1574. Antidotarii Bononiensis, siue de vsitata ratione
componendorum, miscendorumque medicamentorum, epitome. Apud Ioannem
Rossium, Bononiae. amshistorica.unibo.it
A RTOMIUSZ , P IOTR ; B IBER , J OHANN 1591. Nomenclator, selectissimas rerum
appellationes tribus linguis, latina, germanica, polonica, explicatas indicans.
In usum Scholarum Borussicarum et Polonicarum. Cum Serenissimi Regis
Poloniae gratia et privilegio ad decennium, Andrzej Koteniusz, Toruñ.
B ENZONI , G IROLAMO 1572. La Historia del Mondo Nuovo (1565). Ad instantia di
Pietro [e] Francesco Tini, fratelli, Venezia.
B OEMUS , J OHANN 1556. El libro de las costumbres de todas las gentes del mundo
y de las Indias, traduzido y copilado por el Bachiller Francisco Thamara. En
casa de Martin Nucio, Anvers.
BOTERO, GIOVANNI 1595. Relationi Universali. Appresso gli heredi di Perin, Vicenza.
B OTERO , G IOVANNI 1609. Relatiae powszechne. Abo nowiny pospolite przez Iana
Botera roz³ozone na piêæ czêci. W Drukarni Miko³aia Loba, Kraków.
B OTERO , G IOVANNI 1613. Relatiae powszechne. Abo nowiny pospolite: Iana Botera
Benesiusa. Roz³o¿one na piêæ czêci. W Drukarni Miko³aia Loba, Kraków.
B OTERO , G IOVANNI 1640. Relationi Universali. Appresso I. Giunti, Venetia.
B OTERO , G IOVANNI 1659. Theatrvm Swiata Wszytkiego; Na Ktorem Europa, Asia,
Afryka y Ameryka: Takze Narodow, Kraiow, Miast, Naicy obyczaie, Bogactwa,
y insze przymioty s¹ wystawione. / Po W³osku naprzod przez Iana Botera [...]
Opisane: A potym z W³oskiego na Polski iêzyk [...] Przez W. O. Lencicyvsa
[...] przetlumaczone, y do Druku Podane. W Drukarni Dziedzicow Stanis³awa
Lenczewskiego Bertvtowica, Kraków.
CARDANI, HIERONIMI 1558. De Rerum Varietate Libri XVII. Per Matthaeum Vincentium,
Avinione.

52

Zob. Janusz Tazbir Sarmaci i wiat (Janusz Tazbir Prace wybrane tom 3, Universitas,
Kraków 2001).

232

Adam-Elbanowski

232

D URANTE , C ASTORE 1585. Herbario nuouo... Con Figure, che rappresentano le vive
Piante, che nascono in tutta Europa, & nellIndie Orientali, & Occidentali. Per
Iacomo Bericchia & Iacomo Tornerij, Roma.
E CHARD , L AURENCE ; L ADVOCAT J EAN B APTISTE 1782. Dykcyonarzyk geograficzny
czyli Opisanie krolestw, prowincyi, miast, biskupstw, xiêstw, hrabstw, margrabstw,
portow, fortec y innych mieysc znacznieyszych w czterech czêciach wiata...
po angielsku napisany przez Pana Echarda, Tom III. W Drukarni Piotra
Dufour, Warszawa. Tom I: books.google.pl; Tom II: books.google.pl; Tom III
(1783).
F ALIMIRZ , S TEFAN (F ALIMIERZ ) 1534. O zio³ach i o mocy ich (O ziolach y o moczy
gich). Drukarnia Floriana Ungleriusa, Kraków.
H AUR , J AKUB K AZIMIERZ 1679. Ziemianska generalna oekonomika obszernieyszym
edycyey stylem supplementowana. Typis Universitatis, Cracoviae.
HAUR , JAKUB K AZIMIERZ 1693. Sk³ad abo skarbiec znakomitych sekretów oekonomiej
ziemiañskiej. W Drukarni Miko³aia Alexandra Schedla, Kraków.
H UTTEN , U LRICH V ON 1519. Ulrichi De Hutten Eq. De guaiaci medicina et morbo
gallico Liber unus. Ex typis Petri Vidoue, Sub Scuto Basiliensi.
H UYGEN V AN L INSCHOTEN , J AN 1598. Iohn Huighen van Linschoten, His discours
of voyages into ye Easte [and] West Indies. Iohn Wolfe, London.
JUNDZI££, BONIFACY STANIS£AW 1799. Botanika stosowana czyli wiadomoæ o w³asnociach y uzyciu roslin w handlu, ekonomice, rêkodzie³ach, o ich Oyczynie, mno¿eniu,
utrzymywaniu wed³ug uk³adu Linneusza. W Drukarni Dyecezalney, Wilno.
K LUK , J AN K RZYSZTOF 1779. Zwierz¹t domowych i dzikich osobliwie kraiowych
historyi naturalney pocz¹tki i gospodarstwo, Tom 1. W Drukarni JKM, U XX.
Scholarum Pijarum, Warszawa.
K LUK , J AN K RZYSZTOF 17861788. Dykcyonarz rolinny : w którym pod³ug uk³adu
Linneusza s¹ opisane roliny nietylko kraiowe dzikie, pozyteczne albo szkodliwe...
ale oraz y cudzoziemskie, ktoreby w kraiu po¿yteczne byæ mog³y..., W Warszawie
: W Drukarni J.K.Mci y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum. Tom I
(1786), Tom II (1787), Tom III (1788).
L OS R ÍOS , G REGORIO D E 1604. Agricultura de Jardines, que trata de la manera que
se han de criar, governar, y conseruar las plantas... por Gregorio de los Ríos.
Impresso en Çaragoça: por Carlos de Lauayen, y Iuan de Larumbe.
£ UBIEÑSKI , W £ADYS£AW A LEKSANDER 1740. Swiat we wszystkich swoich czêsciach
wiêkszych y mnieyszych, to iest: w Europie, Azyi, Affryce y Ameryce, w monarchiach,
krolestwach, xiêstwach, prowincyach, wyspach y miastach, geograficznie, chronologicznie y historycznie okryslony [...], T. 1. Academia Societatis Jesu, Wroc³aw.
MACIEJ Z M IECHOWA (M IECHOWITA ) 1521. Chronica Polonorum. Hieronymi Vietoris
Chalcographi, Cracoviae.
M ARCIN Z U RZÊDOWA (U RZÊDÓW ) 1595. Herbarz Polski to iest o przyrodzeniu zio³
y drzew rozmaitych, y inszych rzeczy do lekarstw nale¿¹cych ksiêgi dwoje.
W Krakowie, w Drukarni Lazarzowey.
MATTHIOLI , PIETRO ANDREA 1555. I Discorsi di M. Pietro Andrea Matthioli ne i sei
libri della materia medicinale di Pedacio Dioscoride Anazarbeo. Appresso Vincenzo
Valgrisi, Vinegia.

233

Obraz-Nowego-wiata-w-staropolskiej-literaturze-botanicznej-i-przyrodniczo-lekarskiej

233

M ATTHIOLI , P IETRO A NDREA ; H ÁJEK , T ADEÁ 1562. Herbarz ginak Bylináø welmi
uiteèný, a figúrami [...] ozdobeny [...] na ceskau reè od [...] Thadeásse Hágka
z Hágku pøeloený [...]. Wytisstieno w Starém Miestie Praském u Girzijka
Melantrycha z Awentynu.
M IKUCKI , A NTONI 1776. Krotkie Zebranie Geografii Naturalney, Polityczney
Y Historyczney : Ku Po¿ytkowi M³odzi Szlacheckiey Ucz¹cey Siê W Konwikcie
XX. Szko³ Poboznych Wydane. W Drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey XX.
Scholarum Piarum, Wilno.
MONARDES , NICOLÁS 1571. Segunda parte del libro de las cosas que se traen de
nuestras Indias Occidentales, que sirven al uso de la medicina. En casa Alonso
Escriuano, Sevilla.
M ONARDES , N ICOLÁS 1579. Simplicium medicamentorum ex Nouo Orbe delatorum,
quorum in medicina vsus est... . Ex officina Christophori Plantini, Antverpiae.
O CZKO , W OJCIECH 1581. Przymiot. W Drukarniey Lazarzowey, Kraków.
R USCELLI , G IROLAMO (P EDEMONTANUS , A LEXIUS ) 1558. De Secreti del reverendo
donno Alessio Piemontese, prima parte divisa in sei libri... . In Lyone, per Theobaldo
Pagano.
S IENNIK , M ARCIN 1568. Herbarz, to iest zió³ tutecznych, postronnych y zamorskich
opisanie [...] : teraz nowo wedle Herbarzow dzisieyszego wieku, y innych
zacnych medykow, poprawiony: przydano Alexego Pedemontana Ksiêgi omiory,
o taiemnych a skrytych lekarstwiech. W Drukarni Miko³aia Szarffenberga,
Kraków.
S PICZYÑSKI , H IERONIM 1542. O Ziolach tutecznych y zamorskich y o mocy ich,
a kthemu kxiêgi lekarskie wedle regestru ni¿ey nowo wypisanego wssem
wielmi uzyteczne. Cracouiae apud Viduam Floriani Vnglerij.
SYRENIUSZ (SYREÑSKI , S ZYMON ) 1613. Zielnik herbarzem z jêzyka ³aciñskiego zowi¹,
to iest opisanie w³asne imion, kszta³tu, przyrodzenia, skutków y mocy zió³
wszelakich... . Kraków 1613. Ks. IIV (Syreniusz 1613a); Ks. IIIV (Syreniusz
1613b).
THEVET , A NDRÉ 1558. Les Singularitez de la France antarctique, autrement nommée
Amérique, & de plusieurs terres et isles découvertes de nostre temps... . Chez
les héritiers de Maurice de La Porte, Paris.
T ISSOT , S AMUEL A UGUSTE A NDRE D AVID 1785. Rada dla pospolstwa wzgledem
zdrowia Jego, Tom II. W Drukarni J.K. Mci i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum
Piarum, Warszawa.
T URNER , W ILLIAM 1568. The First and Seconde Partes of the Herbal of William
Turner. Imprinted in Collen, by Arnold Birckman.
WYRWICZ, KAROL 1773. Geografia Powszechna Czasow Teraznieyszych Albo Opisanie
krótkie kraiów ca³ego wiata [...] : Z naywie¿szych wiadomoci, Kraiopisarzów,
i Wêdrowników Zebrana, Ku po¿ytkowi M³odzi Narodowey na szko³y publiczne.
Wydana. W Drukarni Collegio Soc. Jesu, Warszawa.
Z APATA , L UIS D E C HAVES 1859. Miscelánea. Silva de casos curiosos (1595). En:
Memorial histórico español, Real Academia de la Historia, Vol. XI, Madrid.

234

Adam-Elbanowski

234

Summary
The purpose of this article is to present an image of the American nature in the
ancient Polish botanical and medical scientific literature, from herbaria of the age
of Renaissance (Stefan Falimirz, Hieronim Spiczyñski, Marcin z Urzêdowa, Marcin
Siennik, Wojciech Oczko), the seventeenth-century agricultural guides and farmers
almanacs (Jakub Kazimierz Haur) and herbaria (Szymon Syreñski), up to The Dictionary
of Plants by Jan Krzysztof Kluk, published in the second half of the eighteenth
century. These herbaria, the most known in the Old Polish botanical literature,
originate from three different ages, what allows to understand the process of
learning and adoption in Poland of various kinds of herbs, fruits, vegetables,
flowers and spices from the New World.

