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o proponowanej późniejszej nazwie Acanthium 
onopordon Gueldenst. Dostarczał on w XVIII w. li-
ści, korzeni, ziela i owoców – folium, radix, herba 
i „semen” Acanthii [5]. Gr. άκανθα (akantha) – dosł. 
„cierń” oznaczało jakiś gatunek ostu Carduus L. Zda-
niem Beckmanna [3] gr. άκάνθιoν (akanthion), będą-
ce zdrobnieniem od άκανθα, mogło oznaczać popłoch 
(zlatynizowane do acanthium). Jednak gr. άκανθίον 
(akanthion) znaczy „jeż”, co by oddawało budowę 
okrywy koszyczków popłochu: są one kuliste i najeżo-
ne kolcami odstającymi prostopadle z każdego liścia 
okrywy koszyczka. Natomiast gr. άκανθoς (akanthos) 
oznacza „akant”, śródziemnomorską roślinę z gatun-
ku Acanthus mollis L. [1]. Nazwę carduus tomentosus 
acanthium dictus vulgaris dla popłochu (dosł. „oset 
filcowaty zwany acanthium zwykły”) notują w XVI 
i XVII w. m.in. Matthiolus i Dodoneus [6, 8]. Wskazuje 

WSTĘP

Niektóre objaśnienia nazw roślin leczniczych są 
tak silnie zakorzenione w historii botaniki i farmacji, 
że nie podejrzewamy iż mogą być nieprawidłowe. Ba-
dania nad terminologią botaniczną, będącą w istocie 
także językiem nauk farmaceutycznych przynajmniej 
do połowy XIX w., były uprawiane z upodobaniem 
przez wielu autorów, szczególnie u schyłku XVIII w. 
Wymieńmy tu np. bogate słowniki Blanckarda (1748) 
[1], Julliota (1768) [2] czy Beckmanna (1801) [3] po-
święcone li tylko zagadnieniom nazewniczym z dzie-
dziny farmacji i medycyny. Wszelako dorobek tego 
typu dzieł jest dziś niemal zapomniany. Mając jako 
inspirację niedawny artykuł Dolatowskiego [4], po-
święcony mylnej interpretacji niektórych łacińskich 
nazw w dendrologii, pozwalam sobie przedstawić kil-
ka uwag na temat nazw wybranych ziół.

Pelecinus
Rośliną leczniczą o tej nazwie farmaceutycznej jest 

śródziemnomorski gatunek Biserrula pelecinus L., na-
zwany później także Pelecinus vulgaris Lam., P. biserrula 
Moench i Astragalus pelecinus (L.) Barneby, z rodziny bo-
bowatych Fabaceae. Dostarczał nasion o nazwie semen 
Pelecini o działaniu słabo moczopędnym i żołądkowym 
[5]. Nazwa pelecinus powszechnie objaśniana jest jako 
związana z gr. πελεκίνος (pelekinos) – „pelikan”. Jednak 
budowa rośliny nie ma nic wspólnego z tym ptakiem 
ani z jego pożywieniem, a pochodzi od gr. πήληξ (pelex) 
– „grzebień”, gdyż na obu krawędziach strąków znaj-
dują się ząbki tworzące wyraźne grzebienie (ryc. 1a). 
Podobne znaczenie ma Linneuszowska nazwa rodza-
jowa Biserrula (od łac. bis – „podwójny” i serra – „piła”).

Acanthium
Acanthium to apteczna nazwa rośliny z gatun-

ku popłoch pospolity Onopordum acanthium L., 
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ona na liście podobne do liści akantu Acanthus L. 
Francuska nazwa popłochu brzmi onoporde acanthe, 
w innych językach nazywany jest ostem: ang. cotton 
thistle, giant thistle, Scotch thistle, niem. Eseldistel, 
szwedz. ulltistel, tistelborre, fr. chardon aux ânes, ho-
lend. witte wegdistel, portug. cardo-bastardo.

Chamaelea
Rośliną o dawnej nazwie chamaelea jest Cneorum 

tricoccon L. (dzieła farmaceutyczne powszechnie za-
pisują ją błędnie „Cneorum tricoccum L.”). Dostarczała 
ona liści folium chamaeleae wykorzystywanych lecz-
niczo bardzo rzadko, zaledwie do początku XIX w. [7].

Renesansową łac. nazwę chamaelea (u Mat-
thiolego [8]) można rozpatrywać jako zniekształco-
ną pisownię nazwy Thymelaea, określającą rośliny 
z obecnego rodzaju wilczypieprz Thymelea L, do któ-
rych C. tricoccon ma podobne liście. Lepiej jednak 
uważać ją za zniekształcone złożenie gr. χαμαί (cha-
mai) – „na ziemi” (element nazwy wielu roślin o nie-
pozornym wzroście i płożących się) i gr. έλαία (elaia) 
– „oliwka (drzewo)”, a zatem χαμαιλαία to „karłowa-
ta oliwka” [3], tym bardziej że C. tricoccon nosi też 
inną farmaceuttczną nazwę olivella – zdrobnienie od 
łac. oliva – „oliwka” (np. u Hahnemanna [5]). Liście tej 
niewielkiej rośliny rzeczywiście przypominają liście 
oliwki europejskiej Olea europaea L. Jednak greckie 
χαμαίλεα (chamailea) to antyczna nazwa innej rośli-
ny, krzewu z rodzaju wawrzynek, Daphne oleoides 
Schreb. [9], również podobnego liśćmi do oliwki. Z ko-
lei w słowniku Abramowiczówny znajdujemy informa-
cję, że podobne gr. χαμαιλέων (chamaileon) oznaczało 
różne rośliny o liściach zmieniających barwę (jak skó-
ra kameleona) [10], jednak nie jest to cecha liści C. tri-
coccon. Interpretacja związana z kameleonem jest 
trudna do utrzymania. Podobnie Blanckaert [1] tłu-
maczy, że chamaeleon to „gatunek ostu o liściach 
mieniących się kolorami ziemi”, a z opisu wynika, że 
chodzi o dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis L., 
w rzeczywistości nie obserwujemy jednak i u niego 
przebarwiania liści.

Apocynum i Cynanchium
Apocynum w dawnej farmacji to toina konopna 

Apocynum cannabinum L. Dostarczała ona korzeni 
radix Apocyni. Gr. άπóκυνoν (apokynon) oznaczało ja-
kąś roślinę szkodliwą dla psów, jako złożenie gr. άπó 
(apo) – „z dala od” i κύoν, gen. κυνóς (kyon, dopełniacz 
kynos) – „pies” [11]. Stąd powstała łac. nazwa rodza-
jowa Apocynum L. – toina oraz niemieckie nazwy to-
iny konopnej Hundsgift, Hundstod [12] związane ze 
słowem pies. Jednak ustalono, że gr. άπóκυνoν (apo-
kynon) u Dioskurydesa było nazwą innego gatunku, 
Marsdenia erecta R. Br. (= Cynanchum erectum L.) [10, 
13]. Nazwa cynanchium ma zbliżoną etymologię, od 
gr. κύoν i άγχειν (anchein) – „dławić”, wskazuje więc 
znowu na działanie toksyczne obserwowane u psów. 

Zatrucie owym cynanchium lub cynanche powodo-
wało m.in. „zapalenie wewnętrznych mięśni krtani 
z trudnościami w oddychaniu” [1]. Jak pisze Blanc-
kaert [1], apocynum otruwa wszystkie czworonogi, 
szczególnie psy, gdy dostanie się do pożywienia. Inni 
uważają, że gatunkiem tym jest Calotropis gigantea 
(L.) W. T. Ait. (= Asclepias gigantea L.), roślina o nazwie 
arabskiej beidel-ossar [1, 14, 15].

Cataputia, catapotia
Łac. catapotia i cataputia to elementy nazw kilku 

surowców leczniczych; wszystkie one są dość dużymi 
nasionami. Od XVII w. cataputia major oznacza rącz-
nik pospolity Ricinus communis L. (u Dodoneusa, Bau-
hina), jego nasiona w farmacji to cataputiae majores 
[5, 16, 17] lub semen cataputiae majoris. Czasami na-
zwa ta była stosowana dla nasion pokrewnego ga-
tunku Jatropha curcas L. [5]. Średniowiecznołacińskie 
cataputia, także w pisowni catapucia [18] pochodzi 
od gr. κατάποτον (katapoton), zdrobniale καταπάτιον 
(katapotion) – „pigułka”. Ta zaś nazwa wywodzi się 
od gr. κατάποδις (katapodis) – „przełknięcie”. Termin 
ten opisuje pierwotnie stałą postać leku zdatną do 
przełknięcia (najstarsza postać leku dzielonego to 
wyrobione ręcznie pigułki, kształtu kulistego lub jajo-
watego). Został zastąpiony przez łac. pilula – „kulecz-
ka”, skąd mamy pigułkę. Termin cataputia oddaje też 
kształt nasion rącznika [5]. Cataputia nazywano i inne 
rośliny o podobnych nasionach. Cataputia media to 
małe nasiona rącznika (uważane początkowo za na-
leżące do innego gatunku; rącznik jest jednak rośliną 
o bardzo zmiennych rozmiarach, zależnie od warun-
ków uprawy). Cataputiae minores były to zaś nasio-
na różnych wilczomleczy (roślin z rodzaju Euphorbia 
L.): nazwa ta jest bardzo niejednoznaczna, w różnych 
krajach i okresach w farmacji oznaczała różnorod-
ne gatunki. W lecznictwie europejskim wskazywała 
głównie wilczomlecz groszkowy E. lathyris L. [5, 7, 19, 
20, 21, 22], stosowany już w starożytnej medycynie, 
rzadziej wilczomlecz błotny E. palustris L. [23] (oba te 
gatunki nazywano dawniej esula major), a w lecznic-
twie północnoamerykańskim – wilczomlecz dziuraw-
colistny E. hypericifolia L. [24].

Wszystkie wymienione nasiona uważano za rów-
norzędny surowiec leczniczy [22, 25] o silnym działa-
niu przeczyszczającym – purgantia. W XVIII w. słowo 
cataputia oznaczało rośliny, zaś dla pigułek rezerwo-
wano nazwę catapotium [1].

Melampodium
Nazwa ta oznacza ciemiernik czarny Heleborus ni-

ger L. Z jego korzeni – radix melampodii sporządza-
no nalewkę tinctura melampodii [26]. Gr. μελαμπóδιον 
(melampodion) i klasyczne łacińskie melampodium 
rozpoznano jako śródziemnomorski gatunek ciemier-
nika Helleborus cyclophyllus Boiss. lub małoazjatyc-
ki H. orientalis Lam. W średniowieczu melampodium 
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oznaczało liczne gatunki ciemierników, także te za-
chodnioeuropejskie [18]. Nazwę surowca tłumaczy 
legenda: „pasterz Melampus (postać z mitologii gr.) 
podpatrzył, że chore owce szukają korzeni tej rośliny 
i nimi się leczą. Ta obserwacja pozwoliła zastosować 
korzeń w leczeniu ludzi. Od imienia obserwatora na-
zwano go radix Melampodii – korzeniem Melampusa 
[1, 27]. Jednak gr. μελάμπους (melampus) – „czarnono-
gi” opisuje nie tylko umaszczenie nóg owiec, ale też 
zabarwienie dolnej części łodygi u wielu ciemierni-
ków; jest ona łatwo widoczna wobec wysoko wyra-
stających liści łodygowych. Zgodnie z teorią sygnatur, 
uprawianą z różnym nasileniem już od starożytności, 
obserwowano wszak uważnie budowę roślin. Tak mo-
gło się nasunąć skojarzenie z owcami i narodzić po-
danie o Melampusie.

Scolopendrium
Scolopendrium to w farmacji dobrze znana paproć 

z gatunku języcznik zwyczajny Asplenium scolopen-
drium L. (= Phyllitis scolopendrium (L.) Newman; Sco-
lopendrium vulgare Sm.; S. officinarum Sw.). Jej liście 
nazywano tradycyjnie herba Scolopendrii – „zielem” 
języcznika [19, 22], a także z racji kształtu, m.in. lin-
gua cervina – „jeleni język” [5, 20]. Gr. σκολóπενδρον 
(skolopendron) było nazwą różnych paproci, według 
większości źródeł właśnie języcznika zwyczajnego. 
Nic dziwnego, że użyty przez Linneusza epitet ga-
tunkowy naprowadza nas od razu na języcznik. Ga-
tunek ten jest rozpowszechniony także w basenie 
Morza Śródziemnego, a jego całobrzegie, wydłużone 
liście przypominają kształtem język wielu zwierząt. 
Natomiast greckie słowo σκολóπενδρα (skolopendra) 
oznacza śródziemnomorskie bezkręgowce (pareczni-
ki) z rodzaju skolopendra (Scolopendra L.) [28], do któ-
rych języcznik nie jest wcale podobny (ryc. 1b). Inna 
paproć śródziemnomorska ma liście przypominają-
ce skolopendrę, jest to śledzionka górska Asplenium 
ceterach L. (= Ceterach officinarum Willd.). Wcina-
nie blaszek liściowych i skręcenie każdego odcin-
ka blaszki śledzionki o około 70°–90° powoduje, że 
liść z daleka przypomina sylwetkę skolopendry; wiel-
kość liścia także odpowiada rozmiarom tego zwie-
rzęcia (ryc. 1c). Dolna strona liścia śledzionki jest 
pokryta brązowymi łuskami; ciało skolopendry zaś 
jest brązowo-czarne. Próbując zaadaptować gr. sło-
wo σκολóπενδρα na gruncie botaniki środkowoeuro-
pejskiej, związano je z języcznikiem. Nic dziwnego, 
śledzionka poza obszarem śródziemnomorskim jest 
w Europie bardzo rzadka, tym samym mało znana. 
W łacinie farmaceutycznej języcznik nosił też nazwy 
scolopendrium i rzadziej scolopendria (gen. sing. sco-
lopendriae) [16], fr. scolopendre, wł. scolopendria, 
hiszp. escolopendra, a epitet gatunkowy w dawnej na-
zwie Ceterach officinarum wskazuje na zastosowanie 
lecznicze (łac. officina – „apteka”). Inną gr. nazwą śle-
dzionki (u Dioskurydesa) było άσπληνον (asplenion) 

[29], na jej kanwie utworzono łacińską nazwę rodza-
jową Asplenium L.

Onagra
Renesansowa łacińska nazwa onagra oznaczała 

w farmacji wiesiołek dwuletni Oenothera biennis L. 
Pod nazwą onagra latifolia – „szerokolistna onagra” 
pojawia się ok. 1614 r. w ogrodach europejskich jako 
roślina ozdobna [11]. Nazwa onagra pospolicie wy-
wodzona jest od gr. ŏναγρος (onagros) – „dziki osioł” 
i wychodząc od tej interpertacji próbuje się ją przy-
bliżać do ŏνος άγρος (onos agros) – „osioł pól”. Tym-
czasem podobne greckie ŏναγρον (onagron) oznacza 
śródziemnomorski krzew, oleander pospolity Nerium 
oleander L. [10]. Kwiaty i liście wiesiołków są podob-
ne do kwiatów i liści oleandru, różna jest tylko liczba 
płatków (odpowiednio 4 i 5), ale ogrodowe odmiany 
o kwiatach pełnych mają u jednego i drugiego gatun-
ku płatki liczne. Z daleka więc kwiaty wiesiołka przy-
pominają kwiaty oleandrów.
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