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Rozdział 1 

Rośliny lecznicze od starożytności po użytkownika końcowego (Hipokratesa, 

Theophrastosa Galenusa, innych). 

Podsumowanie  

Prezentowane treści: Wykorzystanie leków ziołowych w leczeniu chorób w sposób, w jaki 
zostały udokumentowane tysiąc lat temu; prace słynnego terapeuty od starożytności do dziś, 
a także najważniejsze teorie alternatywnego uzdrawiania w obecnych czasach 

            Opis efektów uczenia się 

Po ukończeniu kursu, uczestnicy zdobędą: 

             Wiedzę, zrozumienie i umiejętności zawodowe w zakresie: 

1. Definicji pojęć, roślin leczniczych i medycznego zastosowania ziół 

2. Omawiania pojęć używanych z historycznego punktu widzenia i od 

starożytności do dnia dzisiejszego. 

3. Klasyfikacji różnic między współczesnymi teoriami alternatywnego leczenia 

Umiejętności ogólne i uniwersalne: 

1. Poprawnie komunikuje się ustnie i pisemnie.  

2. Wykazuje ogólną umiejętność obsługi komputera 

3. Wyszukuje informacje z różnych źródeł za pomocą komputera. 

4. Wykorzystuje uzyskane informacje w celu poprawy statusu zawodowego. 

5. Planuje zadania i pracuje niezależnie. 

6.  Pracuje w zespole pod minimalnym kierownictwem. 

 

 

Rozdział 1 

Rośliny lecznicze od starożytności po użytkownika końcowego (Hipokratesa, 

Theophrastosa Galenusa, innych). 

Dokumentacja archeologiczna i dokumenty pisemne zawierają źródła dostępne dla badań 

historii stosowania roślin leczniczych (a także odżywczych i toksycznych). Nawet w mitologii 

znajdujemy zapis zabiegów ziołowych. Mistrzem medycyny ziołowej uważany jest Centaur 

o imieniu Chiron, który mieszkał w Pelionie i wykształcił medycznego boga Asclepiusa. 

(Marketos S. 1997) 



 

 

Apollo dostarcza Asclepius do Chironu. Goltzius, Hendrick, 1590, trawienie. Muzeum Haarlemów, Muzeum 

Teylerów KG 0249 

Godne uwagi są odniesienia do epik Homera, omawiające użycie ziół do celów 

terapeutycznych lub zapobiegające zatruciom. W Iliadzie, kiedy Diomedes rani Ares, Zeus 

wzywa lekarza Peionony, który odżywiał wściekłych Aresów używając mleka figowego. W 

Odyssei czytamy o "nepenthe", który Helen otrzymała z Egiptu i dała Telemachosowi, aby 

zapomniał o obecności konkurentów w domu ojca. Czarownica Circe, wiedząc wiele o ziołach 

i ich właściwościach farmaceutycznych, używała tzw. magicznych napojów, aby sprawić, że 

towarzysze Odysseusa zapomną o swojej misji. Z tego powodu Hermes dał Odysseusowi 

"molę", aby mógł oprzeć się wpływowi magicznych napojów Chirce (Skaltsa E., 2001). 

Historia etnofarmakologii sięga wieki wstecz. Pierwsze pisemne odniesienie w zbiorze roślin 

do celów terapeutycznych zostało przetłumaczone z pisma klinowego i przypisane do 

Sumeryjczyków w 4000 r. p. n. e. Inne pisemne raporty zostały odkryte w Chinach 

i Mezopotamii (3000 p. n. e.) oraz Egipcie (2500 p. n. e.). Pierwsza "Botanologia" została 

napisana w Chinach w 2700 roku p. n. e.. Chińscy uzdrowiciele używali 365 roślin leczniczych. 

Egipski papirus datowany około 1700 roku p. n. e. wspomina o wielu pospolitych ziołach 

używanych w medycynie. W epoce Ramzesa III konopie indyjskie stosowano w leczeniu 

chorób oczu, wyciąg z maku łagodził płacz niemowląt, a czosnek był znany z właściwości 

leczniczych. (Benedum J., Loew D., Schiler H. 2006) 

Hipokrates, znany jako "ojciec medycyny", urodził się w Kosie około 460 roku p. n. e. Jest on 

uważany za jedną z najwybitniejszych postaci w historii medycyny. Wielki filozof badał 

naturę ludzką, ciało i jego funkcjonowanie, ale także wpływ klimatu i środowiska na zdrowie. 

Hipokrates był pod wpływem przed-sokrateskich filozofów, którzy uważali, że świat składa 

się z czterech pierwiastków: ognia, wody, powietrza i ziemi, związanych z podstawowymi 

właściwościami ciepła, zimna, suchości i wilgotności, a także kojarzonych ze wszystkimi 

czterema porami roku. Kategoryzował wszystkie rodzaje żywności i ziół według ich 



 

podstawowych atrybutów - a mianowicie: ciepłe, zimne, suche lub mokre i sądził, że dobre 

zdrowie jest zachowane, gdy właściwości te są w równowadze. 

             

Grawer wykonany przez Petera Paula Rubensa, 1638                         Posąg Hippocratesa w Larissie w Grecji 

Hipokrates wykorzystywał rośliny i zioła w medycynie, ponieważ głęboko wierzył 

w uzdrawiającą moc natury. Spośród około 256 wykorzystywanych przez niego roślin, wiele 

z nich nadal znajduje się w bazie nowoczesnych leków (Totelin L., 2009). 

Założycielem botanologii jest Theophrastus. Urodził się on w 372 roku p. n. e. w Eressos, 

Lesvos, był uczniem Platona i po jego śmierci podążał za Arystotelesem, gdyż bardzo go cenił. 

Kiedy w 323 r. p. n. e. Arystoteles został oskarżony o brak szacunku i zmuszony do ucieczki 

do Chalkidy, przekazał swoją bibliotekę Theophrastusowi i powierzył mu kierownictwo szkoły 

perypackiej. Teofrastus pozostał na wydziale przez 35 lat i w tym czasie głównie uczył, ale też 

pozostawił wiele rękopisów. Niestety, z całej jego pracy naukowej przetrwały tylko dwie 

prace botanologiczne, z których pierwsza (chronologicznie) nosi tytuł "On the Causes of 

Plantants". W swojej pracy Theophrastus połączył wiedzę empiryczną i myślenie filozoficzne 

(pod względem metodologicznym). Podstawowe zasady badań roślin zostały przyjęte od 

Arystotelesa, ale Theophrastus sformułował podstawowe pojęcia botanologii i w bardzo 

szczegółowy i konkretny sposób opisał części roślin, zwracając szczególną uwagę na liście 

i korzenie. Praca Theophrastusa dotyczy nie tylko botanologii, ale także fitoterapii, ponieważ 

odnosi się również do ich zastosowań farmaceutycznych. (Biblioteka klasycystyczna, 1980 r.) 



 

 

Historia plantarum, 1549 

Wśród prekursorów fitoterapii można wymienić Heraclidesa Tarantino, słynnego 

starożytnego greckiego lekarza, który zasłynął w I wieku p. n. e. Był jednym z najważniejszych 

przedstawicieli szkoły medycznej empiryków, a Galen nazwał go Heraclidesem empirykiem. 

Używał roślin, zwłaszcza opium, pieprzu i balsamu, a według badań eksperymentował 

z przygotowaniem antidotum dla trujących roślin (hemlock, hejoscyamus itp.). 

Za największego farmakologa starożytności uważany jest Pedanios Dioskourides (40-90 AD), 

który był ważnym lekarzem, farmakologiem i botanikiem z Anazarbos z Cilicii, znany głównie 

z pięcioczęściowej pracy "De Materia Medica” z wielkim wpływem na farmakologię do 1600 

roku AD. Od wczesnych lat był szczególnie skłonny do studiowania roślin i ziół, a po 

zakończeniu studiów lekarskich badał właściwości farmakologiczne wielu roślin, podążając za  

rzymską armią w różnych krajach śródziemnomorskich, służąc jako lekarz i mając obowiązek 

leczenia rannych. Dioskourides zarejestrował ponad 1000 substancji farmaceutycznych; 

większość z nich pochodziła z roślin. Znał właściwości mandrake, jego wartość terapeutyczną 

i  przydatność w premedykacji i narkozie (Scarborough J., 1982).  



 

 

Dioskorides De Materia Medica Hiszpania 12 i13  wiek 

Obserwował też i opisywał zjawisko wstrząsu alergicznego wywołanego używaniem leków. 

Efekt jego pracy sięga co najmniej do okresu renesansu i powszechnie uznaje się, że metody 

obserwacyjne Dioscouridesa dały mocne podstawy do rozwoju farmakologii.  

Claudius Galen (Pergamos, 129 - Rzym, 199) zajmował się większością dyscyplin medycznych. 

Podobnie jak Hipokrates, Galen uważał, że cztery płyny - krew, żółta żółć, czarna żółć i żółć 

oraz flegma, są zimne lub gorące, mokre lub suche. Aby poradzić sobie z chorobą, konieczne 

było wybranie leczenia "kontratakowego" o takiej samej intensywności. W ten sposób 

choroby, które były ciepłe i mokre w trzecim stopniu, leczono terapią zimną i suchą 

w trzecim stopniu. Jeśli pacjent był przeziębiony i miał katar, stosowano leki i żywność 

podgrzewaną i suszoną. Przywracając równowagę soków, ciało wracało do stanu 

"neutralnego". 

 

Malowidło na murze ukazujące Galena i Hippocratesa. 12 wiek, Anagni, Włochy 



 

Galen studiował właściwości lecznicze ziół i produkował różne złożone preparaty 

farmaceutyczne znane w literaturze jako "m galeniczne", a odpowiednia apteka zwana jest 

"apteką galeniczną". 

Avickens (980-1037), słynny muzułmański filozof i lekarz, uważany jest za najbardziej 

systematycznego przedstawiciela filozofii islamskiej. Medyczny punkt widzenia Avickena jest 

również oparty na teorii 4 płynach Hipokratesa. Najbardziej znaną z około stu książek, które 

napisał jest „Cannes of Medicine”, która od wieków była punktem odniesienia dla nauk 

medycznych. W książce tej opisuje 764 proste leki i ich właściwości farmaceutyczne, oparte 

na źródłach Dioscouridesa, Galena i niektórych innych pochodzenia arabskiego i indyjskiego. 

Wybitnym farmaceutą w Bizancjum był Mikołaj Myrepsos (1222 - 1255 AD), który był także 

lekarzem, botanikiem i doktorem dworu Ioannisa Vatzesa, cesarza Nicaea (XVIII w.). Głęboko 

poznał on właściwości lecznicze roślin i był autorem pracy "Dynameron", która zawierała 

2656 recept lekarskich. W pracy tej rejestrowano surowce, metody przygotowawcze, formy 

dawkowania, proporcje i substytuty. W pracy tej starał się także stworzyć terminologię, która 

przez wieki była używana przez europejskich farmaceutów. Do XVIII wieku był to oficjalny 

zachodni kodeks farmaceutyczny i oficjalny podręcznik szkoły medycznej w Paryżu. 

(Marketos S. 2008) 

Paracelsus (1493-1541), alchemik amator, był synem lekarza medycyny, od którego pobierał 

pierwsze lekcje, a następnie studiował medycynę na Uniwersytecie Wiedeńskim. Był 

badaczem filozofii platońskiej i alchemii, pojechał do Egiptu, Ziemi Świętej, Konstantynopola 

i innych miejsc, szukając wiedzy alchemicznej. Był przenikliwym, innowacyjnym i wielkim 

rewolucjonistą swoich czasów. Sprzeciwił się tradycyjnym pisarzom, takim jak Galenos i 

Avickens, interesował się filozofią hermetyczną, neoplatońską i pitagorajską. Według niego 

elementy metalowe w organizmie powinny być zrównoważone, a choroby można wyleczyć 

poprzez użycie chemikaliów. Podstawową ideą było to, że procesy życiowe mają charakter 

chemiczny i że zbawienie zależy od zrównoważonego składu płynów, które można 

przywrócić przy użyciu odpowiednich leków. Z tego powodu Paracelsus przywiązywał wielką 

wagę do przygotowania leków, w których to badaniach poświęcił wiele czasu na swoje życie, 

łącząc obserwacje eksperymentalne z odczuciami alchemicznymi. Wykorzystywał rośliny do 

swoich terapii i eksperymentów, wzbogacał swoją wiedzę i pomógł odkryć lecznicze 

właściwości wielu roślin. Wprowadził także ziołowe nalewki i wyciągi w medycynie (Skaltsa 

E., 2005). 

Niemiecki lekarz Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843), uważany za ojca 

homeopatii, był badaczem nauk Paracelsusa. Hahnemann, eksperymentując na sobie, 

zauważył, że skórka cynchony wywołuje gorączkę człowieka i jest znana z leczenia osób 

cierpiących na malarię. Uważał on również, że powodem, dla którego skórka cynchony jest 

lecznicza, jest właśnie zdolność do wywoływania podobnych objawów w organizmach 

zdrowych.  Przez sześć lat eksperymentował z innymi lekami, rejestrując objawy, które 

wywołują u zdrowych osób i tym sposobem stworzył homeopatię. 

 



 

         

Cinchona succirubra                       Christian Friedrich Samuel Hahnemann 

Zebrał również wszystkie znane wcześniej elementy toksykologii, ponieważ znał język 

łaciński, grecki, arabski, angielski i francuski. Cała ta wiedza była fundamentem Materii 

Medica (Farmakologia) Homeopatii. Farmakologia homeopatyczna zawiera wiele informacji 

na temat właściwości roślinnych, które były dotychczas stosowane zgodnie z zasadami 

homeopatii. Badanie działania rośliny było powodem stworzenia i usystematyzowania 

nowego systemu terapeutycznego. Homeopatyczne środki lecznicze pochodzą od roślin, ale 

nie wszystkie. W przeciwieństwie do termostatów homeopatycznych, fitoterapia stosuje 

suszony materiał roślinny lub wyciągi z części roślinnych w określonych dawkach 

terapeutycznych, aby leczyć objawy choroby w taki sposób, jak ma to miejsce w medycynie 

konwencjonalnej. Stosowanie leków ziołowych w udokumentowanym lub naukowym 

podejściu do leczenia i zapobiegania chorobom znane jest jako fitoterapia (racjonalna). 

Homeopatia nie jest jedynym systemem leczniczym pochodzącym z fitoterapii. 

Gemmoterapia Pola Henriego to wyrafinowana dziedzina fitoterapii, odkryta przez niego 

w 1965 roku. W odróżnieniu od fitoterapii, w której stosuje się roślinę dojrzałą, 

gemmoterapia wykorzystuje wyłącznie rosnące rośliny, tj. tkanki embrionalne roślinne, takie 

jak młode korzenie, nasiona itp. Te naturalne tkanki są bogate w czynniki wzrostu, takie jak 

witaminy, pierwiastki śladowe, fitohormony i składniki, które nie zawsze występują 

w dojrzałej roślinie. 

Lekarstwa z kwiatów zostały początkowo odkryte i zastosowane przez angielskiego lekarza 

Edwarda Bacha (1930). Pierwotna ilość produkowana przez Bacha ostała poszerzona przez 

innych terapeutów. Są one wykonywane z kwiatów roślin, krzewów lub drzew. Uwalniają 

ludzi od emocjonalnego niepokoju, takiego jak strach, panika, lęk, depresja, niepewność, 

brak pewności siebie, zazdrość itp. Opierają się one na teorii, że każdy negatywny stan 

fizyczny lub psychiczny wpływa na nasz system obronny, który staje się podatny na infekcje 

i choroby. Dlatego lekarstwo jest wybierane w zależności od charakteru, nastroju i uczuć, 

które powodują dysharmonię u danej osoby. 



 

Chociaż historia fitoterapii jest zasadniczo identyczna z historią apteki, przynajmniej do 

czasów II wojny światowej, to jednak wraz z dominującą w medycynie "rewolucją 

chemiczną" rozpoczyna się krótki 20-30-letni spadek. W tym czasie zainteresowanie 

środowiska naukowego skupia się na chemicznej preparacji fragmentów, a tym samym 

zaniedbuje fitoterapię. Jednak w dzisiejszych czasach ludzie dostrzegają korzyści płynące 

z fitoterapii i brak efektów ubocznych formuł fitoterapeutycznych w porównaniu z lekami 

chemicznymi, a coraz więcej naukowców zmuszonych jest szukać naturalnych rozwiązań 

oferowanych przez fitoterapię. Dlatego wierzymy, że w najbliższych latach fitoterapia będzie 

kwitła i odzyskiwała miejsce, na jakie zasługuje w naukach ścisłych. 
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