


Wieloaspektowość 
Antropologii 
Kulturowej 



6j'olityka �ciół 51\wtura 

ARCHAEGRAPH 
Wydawnictwo Naukowe 



Redakcja Naukowa: 
Karol Łukomiak 

Recenzenci: 
Dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ 
Prof. dr hab. Maciej Salamon UJ 
prof. dr hab. Janusz Wrona UMCS 
Ks. Prof. dr hab. Józef Marecki UPJPII 
dr hab. Leszek Wierzbicki UMCS 
Dr Grzegorz Tokarz UWr 

Skład, łamanie i projekt okładki: 
Karol Łukomiak 

© Copyright by ArchaeGraph 

ISBN 978-83-948914-4-2 (Książka) 
ISBN 978-83-948914-5-9 (Ebook) 

ArchaeGraph, Łódź 2018 r. 



Spis Treści 

Anna Ciechomska 

Ziołolecznictwo ludowe 
w Polsce 

7 

Aleksandra Makowicz-Kmiecik 

Wieloaspektowość wykorzystania niemieckich 
cmentarzy ewangelickich w badaniach 

społecznych, demograficznych i genealogicznych 
na przykładzie nekropolii 

z powiatu zielonogórskiego 

 39 

Marcin Franciszek Rdzak 

Zwrot archiwalny oczami archiwisty- 
Próba posumowania 

71 

Krzysztof kofin 

Rola Kościoła Katolickiego jako politycznego 
wychowawcy narodów 

- w historiozofii prof. Feliksa Konecznego

87 



Kamil Michaluk 

Biskup inflancki Józef Kazimierz  Kossakowski 
w staraniach o bogatszą diecezję (1781-1789) 

109 

Marcin Franciszek Rdzak 

Archiwa Kościoła Katolickiego 
- w służbie Kościoła i społeczeństwa

137 

Maciej Wójcik 

Organizacja kościelna Ziemi Radomskiej 
od XI do XIII w. 

Wybrane problemy badawcze 

155 

Karolina Gomerska 

Stosunki amerykańsko-niemieckie 
w dobie prezydentury Baracka Obamy 

173 

Sylwia Maleszak 

W walce o równe prawa 
- Formy nacisku wywierane na władze państwowe

przez angielskie sufrażystki 
na przełomie XIX i XX wieku 

189 



Anna Ciechomska 
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 

Ziołolecznictwo ludowe w Polsce 

Wstęp 

Rośliny na obszarach wiejskich są nierozłączną częścią 
zwyczajnego krajobrazu. Ale ten krajobraz roślinny był, choć 
jednocześnie nie był światem człowieka. Do ludzi należały 
rośliny, które służyły im za pokarm. Inne, dziko rosnące, 
budziły ciekawość, gdy ich nie znano, a respekt, gdy 
doświadczono już ich mocy magicznej lub uzdrawiającej1  

W Polsce dość wcześnie, bo już od XVI w., pojawiły się 
różne dzieła traktujące o roślinach. Należą do nich na przykład 
tłumaczenia Ksiąg o gospodarstwie Piotra Crescentyna, czy 
Lekarstwa doświadczone Pileckiego albo Herbarz polski 
Marcina z Urzędowa.  Były to opracowania naukowe 
zawierające racjonalną wiedzę na temat przyrody. Ale nawet 
tam, gdzieś spod naukowych uzasadnień wyziera dawne 
tradycyjne podejście, łączące przedchrześcijańskie wierzenia 
z wiejskimi praktykami magii, z legendami o pochodzeniu 

1 A. Zadrożyńska A., Świętowania polskie, Warszawa 2002 
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roślin, z popularną w polskim społeczeństwie ich symboliką 
(Zadrożyńska, 1985). 

W obrzędach i świętowaniach często można było spotkać 
trawy, zioła i kwiaty, które z różnych powodów zdobyły sobie 
miano symboli. Demonstrowano więc wyrabiane z nich 
bukiety, wieńce i wiązanki, które święcono, zatykano za 
framugi okien lub belki w pomieszczeniach gospodarczych. 
Zjawiały się wszędzie, gdzie rytuały wymagały ubłagania 
zaświatów o przychylność, urodzaj i powodzenie. 

Szczególnie przydatne okazywały się w przypadku 
choroby, kiedy to człowiekowi groziło poważne nie-
bezpieczeństwo. Stosowano wtedy metody zarówno 
racjonalne, jak i oparte na magii i wierzeniach chrze-
ścijańskich, aby uratować chorego. Rytuały związane z lecze-
niem były bardzo istotnym elementem kultury ludowej. 

Jednak niewiele prac etnograficznych podejmowało temat 
ziołolecznictwa ludowego. Jest to jeden z najsłabiej opisanych 
elementów ludowej kultury. M. Udziela2 zastanawia się, 
czemu „dziwnym biegiem w badaniach kultury narodów, 
medycyna ludowa długie czasy leżała odłogiem, mimo że 
przedstawia najbogatsze źródło, w którem się kryją 
zapatrywania naszych przodków o życiu, jego cierpieniach, 
niedoskonałości itd.” 

Coraz częściej jakby wraca się do bliższego związku 
z przyrodą. Obserwuje się rosnące zainteresowanie medycyny 
naukowej roślinnymi środkami leczniczymi. Po okresie 
stosowania przez lekarzy niemal wyłącznie leków chemicznych, 

2 M. Udziela M., Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego, Warszawa 
1891. 
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stopniowo następuje powrót do ziołolecznictwa. Prowadzone 
są badania nad dobroczynnym, leczniczym wpływem ziół na 
organizm ludzki. Bardzo duża część ziół (w tym wszystkie 
wymienione w tej pracy) jest uznana za oficjalne środki 
lecznicze. 

Medycyna ludowa rzeczywiście posługiwała się 
przeważnie leczniczymi roślinami i prawdopodobnie stała się 
początkiem współczesnej farmakologii. Miał rację znany 
przyrodnik, lekarz i filozof XVI w - Paracelsus – gdy 
powiedział, że nasze łąki i lasy to apteki3.  

Pozyskiwanie roślin leczniczych 

Na wsi polskiej zbierano głównie zioła rosnące dziko na 
łąkach, pastwiskach, miedzach i w lasach, ale także uprawiano 
je w najbliższym otoczeniu gospodarstwa. „Zioła to koło domu 
rosną. (...) Koło domu rośnie pokrzywa, rumianek, mięta. 
Mięta to i dzika jest i sadzą ludzie”4.  

Według E. Traczyńskiego5, w wiejskich ogródkach, 
w wieku XIX i w pierwszej połowie XX, obok roślin 
ozdobnych uprawiano rumianek, miętę pieprzową, szałwię, 
piołun, nagietek, dziurawiec i bylicę pospolitą. Ponadto 
pozwalało się rosnąć roślinom powszechnie uznawanym we 
współczesnych ogrodach za chwasty, które mają jednak 
właściwości lecznicze. Należały do nich między innymi 
pokrzywa, krwawnik i babka zwyczajna. Rośliny te nadawały 

3 J. Augustyn – Puziewicz, E. Kuźniewski, Przewodnik ziołolecznictwa 
ludowego, Warszawa 1984 
4 E. Szot - Radziszewska, Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, 
leczenie, Warszawa 2005. 
5 E. Traczyński, Zieleń na wsi kieleckiej, Kielce 1995. 
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wiejskiemu ogródkowi swoistej malowniczości. Zioła sadzone 
były zwykle w miejscach nasłonecznionych. 

W dzisiejszych czasach zioła zbierane mogą być przez 
wszystkich, którzy mają na to ochotę i posiadają pewien zasób 
wiedzy na ich temat. Tradycyjnie jednakże obowiązywały 
pewne reguły, które były przestrzegane jeszcze w pierwszej 
połowie XX wieku. Reguły te, jak podaje B. Szychowska - 
Boebel6, wypływały głównie z wiary, iż lecznicze właściwości 
ziół mają boski rodowód. Po pierwsze zbiorem ziół zajmowały 
się kobiety. Spowodowane to było podziałem ról społecznych 
oraz predyspozycjami kobiet, które wiążą się z procesem 
leczenia, takimi jak opiekuńczość oraz wrażliwość na cudze 
cierpienie. Zdaniem E. Szot - Radziszewskiej7 niebagatelną 
rolę odgrywała też ludowa dychotomiczność wizji świata, 
w której kobiety, w przeciwieństwie do mężczyzn, posiadały 
pewne cechy demoniczne, moc magicznego działania na 
otaczającą rzeczywistość. Zioła zasiane lub zebrane przez 
mężczyznę miały posiadać dużo mniejszą moc leczniczą. 
Ponadto uważano, iż zioła powinny być zbierane przez kobiety 
po okresie menopauzy lub, choć rzadziej, ze względu na brak 
życiowego doświadczenia, młode dziewczęta. Było to 
spowodowane wiarą w to, iż kobiety w czasie okresu, ciąży 
oraz połogu są „nieczyste” i zioła przez nie zebrane mogłyby 
komuś zaszkodzić8. E. Szot - Radziszewska9 podaje, że rośliny 

6 B. Szychowska – Boebel, Lecznictwo ludowe na Kujawach, Toruń 1972. 
7 E. Szot - Radziszewska, Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, 
leczenie, Warszawa 2005. 
8 D. Simonides, Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego, 
Wrocław 2007. 
9 E. Szot - Radziszewska, Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, 
leczenie, Warszawa 2005. 
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w wiejskich ogrodach siane były kępami lub w pojedynczych 
rzędach. Grządki pojawiły się dopiero w okresie 
międzywojennym.  

Według A. Palucha10 istotny był czas oraz miejsce zbioru 
ziół. Wierzono, że najskuteczniejsze działanie mają te rosnące 
na miedzach, granicach, przy płotach oraz w szczególnych 
miejscach, w okolicach kapliczek, figur przedstawiających 
świętych lub przydrożnych krzyży. Przekonania te źródło 
swoje miały w wierze w zwiększoną moc magiczną wyżej 
wymienionych miejsc, która wynikać miała z tego, iż miedze, 
rozstaje dróg, płoty, ściany domów i tym podobne były to 
granice oddzielające przestrzeń uważaną przez mieszkańców 
wsi za własną, a część „obcą”. W tych właśnie miejscach miały 
się dziać rzeczy tajemnicze, ukazywać się diabły i demony. 
Tu także rosnąć miały zioła, których lecznicze działanie 
wsparte było przez magiczne moce. Przydrożne krzyże, 
kapliczki i figury świętych należały zaś do sfery sacrum, więc 
wierzono, iż posiadają one sakralno - magiczną moc. Ponadto 
zwykle znajdują się na granicach wsi, co miało dodatkowo 
potęgować ich siłę. Wierzono także, iż silne działanie 
terapeutyczne posiadają rośliny rosnące głęboko w lesie11  

Istniały pewne zakazy dotyczące miejsca zbioru ziół. Do 
dziś przestrzegany wśród mieszkańców wsi jest zakaz zbioru na 
cmentarzach i drogach do nich prowadzących, a także pod 
drzewami, w które uderzył piorun i na których ktoś się 

10 A. Paluch A., Zerwij ziele z dziewięciu miedz: ziołolecznictwo ludowe 
w Polsce w XIX i początku XX wieku, Wrocław 1989. 
11 J. Radzicki, Znachorstwo w aspekcie medyczno – sądowym, prawnym     
i społecznym , Warszawa 1960. 
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powiesił. Nie zbierało się również ziół na cudzych polach, gdyż 
groziło to posądzeniem o czary12.  

Jak podaje M. Udziela13, nadziemne części roślin 
zbierano głównie w okresie kwitnienia, gdy liście były jeszcze 
młode, czyli wiosną, głównie w maju oraz czerwcu. Wiele jest 
słuszności w tym zaleceniu, gdyż większość ziół osiąga wtedy 
największe stężenie substancji biologicznie aktywnych. 
Zdaniem E. Szot - Radziszewskiej14 wierzono, iż zioła należy 
zbierać do 24 czerwca, czyli św. Jana, gdyż w wigilię tego 
święta czarownice plugawią i zanieczyszczają je. Istniały też dni 
szczególne, w czasie których zioła miały mieć moc największą. 
Najczęściej były to wigilie niektórych świąt kościelnych. Poza 
wigilią św. Jana Chrzciciela była to wigilia Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny i innych świąt maryjnych oraz 
Bożego Ciała. Niekiedy podaje się także wigilię św. Wojciecha 
- 13 kwietnia oraz świętych Piotrai Pawła - 29 czerwca.
Korzenie wykopywano głównie na jesieni, gdyż posiadają one
wtedy najwyższe stężenie składników o dużej wartości
zdrowotnej15.

Duże znaczenie podczas zbioru ziół miały fazy księżyca. 
Najlepiej było przeprowadzać go w czasie pełni lub pierwszej 
kwadry księżyca. Uważano, że nie powinno się ziół zbierać    
w czasie ostatniej kwadry, gdy księżyc dąży do nowiu: 
„Zbierano wtedy, gdy księżyc rośnie, bowiem wtedy rozmaite 

12 M. Udziela M., Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego, Warszawa 
1891. 
13 M. Udziela, Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego, Warszawa 1891. 
14 E. Szot - Radziszewska, Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, 
leczenie, Warszawa 2005. 
15 N. Bittel - Dobrzyńska, Jak wiedźma Agrypicha znachorstwa mnie uczyła, 
Gdańsk 1991. 
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rzeczy się pomnażają, natomiast gdy księżyc maleje, wtedy się 
pomniejszają”16. 

Dużą wagę przykładano do pory dnia, w której zbierano 
zioła. Najczęściej zalecany był zbiór przed południem, 
a najlepiej wczesnym rankiem. Istotnym było także, aby 
zbierać zioła w dni pogodne, kiedy nie są zmoczone przez rosę 
lub deszcz: „To do południa przeważnie, żeby to nie było tej 
rosy przeważnie, bo to kwiaty raz rozchodzą się, ale to do 
południa przeważnie, ale jak nie ma czasu to i od wieczora. Ja 
to tak lubię to te zbierać, i krwawnik, i dziurawiec, i mięta” 
(Niebrzegowska, 2000). Według Udzieli (1891) nie należało 
zbierać ziół przed wschodem słońca lub po jego zachodzie, 
gdyż można było zostać posądzonym o czary.  

Reasumując, pewne odcinki czasu rocznego, miesię-
cznego oraz dobowego uważane były za graniczne, jedno-
cześnie oddzielające i łączące pewne okresy. Wyod-rębniano je 
głównie na podstawie obserwacji przyrody oraz nieba. Duże 
znaczenie odgrywała długość dnia i nocy. Te momenty 
graniczne były dla mieszkańców wsi czasem szczególnym. Gdy 
na przełomowe momenty w kalendarzu solarnym oraz 
wegetacyjno - agrarnym nakładały się święta kościelne, 
spodziewano się wzmocnienia magicznych mocy, pojawiania 
się diabłów, demonów i czarownic, a także większej 
skuteczności działań magicznych. Był to czas zarówno 
niebezpieczny dla człowieka, jak też możliwy do wykorzystania 

16 A. Paluch, Zerwij ziele z dziewięciu miedz: ziołolecznictwo ludowe w Polsce 
w XIX i początku XX wieku, Wrocław 1989. 
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w przypadku podjęcia odpowiednich działań. Podobne 
znaczenie przypisywano granicom dobowym17. 

Dużą wagę przykładano do święcenia zebranych ziół. 
Odbywało się to dwa razy w roku, w oktawę Bożego Ciała 
oraz w święto Matki Boskiej Zielnej, przypadające 
15 sierpnia18. 

Przy zbiorze ziół nie używano metalowych przedmiotów, 
bowiem wierzono, iż dotknięcie zioła metalem obniża jego 
wartość leczniczą19. Jak podaje Muszyński20, nie wolno było 
także zebranych ziół ugniatać w workach, tylko układać luźno 
w łubiankach lub koszykach, aby nie ciemniały przy suszeniu. 
Ponadto Bańkowski C. i Kuźniewski E.21 podają, iż nie 
zbierano roślin zarażonych chorobami pasożytniczymi, 
uszkodzonych lub posiadających uschnięte lub zżółkłe liście. 
Unikano także zbioru przekwitających kwiatów. 

Przyrządzanie leków roślinnych 

Niektóre rośliny, jak na przykład babka, krwawnik, czy 
pokrzywa, podawane były choremu bezpośrednio po zerwaniu, 
inne zaś podlegały uprzedniemu przygotowaniu. Jak podaje 
Paluch22, sposób przyrządzenia leku zależał zarówno od 

17 A. Paluch, Zerwij ziele z dziewięciu miedz: ziołolecznictwo ludowe w Polsce 
w XIX i początku XX wieku, Wrocław 1989. 
18 D. Tylkowa, Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat Polskich: tradycja 
i współczesność, Wrocław 1989. 
19 J. Radzicki, Znachorstwo w aspekcie medyczno – sądowym, prawnym     
i społecznym, Warszawa 1960. 
20 J. Muszyński, Roślinne leki ludowe, Warszawa 1958. 
21 C. Bańkowski, E. Kuźniewski, Ziołolecznictwo ludowe, Warszawa 1980. 
22 A. Paluch, Zerwij ziele z dziewięciu miedz: ziołolecznictwo ludowe w Polsce 
w XIX i początku XX wieku, Wrocław 1989. 
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rodzaju surowca, czyli pozyskiwanej części rośliny jak również 
jego przeznaczenia. Przygotowanie medykamentu odbywało 
się zwykle w dwóch etapach. Pierwszy polegał na obróbce 
wstępnej, czyli oczyszczaniu, rozdrabnianiu, a w razie potrze-
by, suszeniu. Przykładano znaczną wagę do tego, aby ziół nie 
wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych, 
gdyż powodowało to obniżenie ich własności leczniczych23. 
Według Muszyńskiego (1958) suszenie odbywało się zwykle 
na strychach, w szopach lub na piecu. Zwracano uwagę, aby 
miejsce było suche i przewiewne i rozkładano zioła na sitach, 
plecionkach, przewiewnych tkaninach lub papierze. Proces 
suszenia kończono, gdy zioła łatwo się łamały i kruszyły. Drugi 
etap to obróbka właściwa. Po przygotowaniu, leki ziołowe 
przechowywało się w słoikach lub workach, w miejscach 
suchych i zaciemnionych, zwykle nie dłużej niż jeden rok. 
Istniało wiele postaci leków stosowanych zarówno 
wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Należały do nich między 
innymi napary, wywary, nalewki, soki, syropy,  maści 
i proszki24. 

Proszki przyrządzano poprzez rozdrabnianie wysuszonych 
części ziół w moździerzu. Stosowano je wewnętrznie lub do 
posypywania ran i wrzodów25. 

W przypadku naparów odpowiednią ilość surowca 
zalewano wrzątkiem i zostawiano na pewien czas pod 
przykryciem. Przygotowywano je zwykle z kwiatów, liści 

23 N. Bittel - Dobrzyńska, Jak wiedźma Agrypicha znachorstwa mnie uczyła, 
Gdańsk 1991. 
24 J. Radzicki, Znachorstwo w aspekcie medyczno – sądowym, prawnym 
i społecznym, Warszawa 1960. 
25 S. J. Sokołow, Recepty zdrowia, Warszawa 1992. 
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i łodyg rozdrobnionych do części nie przekraczających 5 mm. 
Mieszanki kilku gatunków ziół zdarzały się rzadko, częściej 
dwóch26 

Wywary wytwarzano poprzez rozdrobnienie i gotowanie 
surowca, którym były zwykle twarde części roślin, takie jak 
korzenie i kłącza, rozdrabniane do cząstek wielkości około 
3 mm. Gotowanie trwało zwykle 15-30 minut. Następnie 
naczynie schładzano, wywar odcedzano, pozostały surowiec 
odciskano27.  

Zarówno napary jak i odwary są nietrwałymi postaciami 
leków ziołowych, więc przyrządzano je na bieżące potrzeby. 
Ich przechowywanie trwało najwyżej jeden lub dwa dni, 
w miejscach chłodnych i zaciemnionych. Do użytku 
zewnętrznego przyrządzało się je w postaci bardziej stężonej 
niż te do użytku wewnętrznego28. 

Zdaniem M. Kawałko29 zioła poddawano także maceracji 
wodnej lub alkoholowej, jednak ta pierwsza stosowana była 
rzadko, gdyż jest mniej trwała. Nalewki sporządzano poprzez 
zalanie ziół spirytusem, wódką, winem lub piwem. Następnie 
przechowywano je w szczelnie zamkniętych szklanych 
naczyniach w miejscach zaciemnionych. „Ta macierzanka, 
piołun, kurze ziele i dziurawiec to sie zbierało, suszyło sie, tak 
żeby nie na słońcu, gdzieś tam na strychu w cieniu. I kiedy to 
wyschło ziele, to sie brało tak. Ćwiartke na przykład wódki 
i tak sie skruszyło, późnij te zioła suche i do tej butelki sie tam 

26 C. Bańkowski, E. Kuźniewski, Ziołolecznictwo ludowe, Państwowe, 
Warszawa 1980. 
27 J. Muszyński, Roślinne leki ludowe, Warszawa 1958. 
28 S. J., Recepty zdrowia, Warszawa 1992. 
29 M. J., Kawałko, Historie ziołowe, Lublin 1986. 
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tak wpychało, to takie kawałeczki. I te ziólka, jak sie 
pokruszyło, do tej buteleczki sie włożyło i zalewało sie wódko. 
I to postało dwa tygodnie. Postało dwa tygodnie, 
to naciągneło i wtenczas naprawde, żeby jakie boleści złapali, 
toto pómagało”30. 

Produkowano także syropy oraz soki, zarówno do użytku 
wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Soki przyrządzane były 
głównie z miazgi pozyskiwanej z podziemnych części rośliny, 
poprzez ich zmiażdżenie i staranne wyciśnięcie. Często 
utrwalano je poprzez zagotowanie z cukrem. Syropy były 
mocno zagęszczonymi sokami przyrządzanymi poprzez 
kilkakrotne zagotowanie oraz dodanie dużych ilości cukru31. 

Maści, służące ludności wiejskiej do nacierania, 
produkowane były z rozdrobnionego surowca zielarskiego 
połączonego z woskiem, tłuszczem lub miodem. Stosowano 
zarówno korzenie, jak też liście, czy płatki kwiatowe. 
Popularne były na przykład maści produkowane z żywokostu, 
tłuszczu zwierzęcego i żywicy świerkowej32. 

Ponadto stosowane były okłady ze świeżych lub 
sproszkowanych ziół, kąpiele oraz płukania33. 

Rytuały lecznicze 

Zioła wiązały się także z licznymi wierzeniami. Dość dużą 
grupę w tej kategorii tworzyły rośliny, które posiadać miały 

30 S., Niebrzegowska, Przestrach od przestrachu. Rośliny w ludowych 
przekazach ustnych, Lublin 2000. 
31 S. J. Sokołow, Recepty zdrowia, Warszawa 1992. 
32 A. Paluch, Zerwij ziele z dziewięciu miedz: ziołolecznictwo ludowe w Polsce 
w XIX i początku XX wieku, Wrocław 1989. 
33 M. J. Kawałko, Historie ziołowe, Lublin 1986. 
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moc przeciwdziałania czarom i urokom. Należały do nich 
między innymi bylica pospolita (Artemisia vulgaris) i przestęp 
(Bronia alba). 

Bylicy przypisywano zadziwiające właściwości. 
Udowodnione jest jej wzmacniające działanie na naczynia 
krwionośne, zaś w tradycji magii leczniczej jest ona zielem 
życia, w czarnej magii zaś stosowana była jako trucizna, ziele 
przynoszące szaleństwo i śmierć.  Przypisywano jej właściwości 
hipnotyczne i aborcyjne. Była też głównym zielem nocy 
świętojańskiej. Uważano ją za roślinę księżycową, której 
spalenie miało moc odegnania złego losu. Pojawia się w wielu 
rytuałach, głównie weselnych, a także zwyczajach naro-
dzinowych34. W podobny sposób traktowany był w trady-
cyjnych obyczajach przestęp, który miał przynosić szczęście 
gospodarstwu, w którym się znajdował. Na Podhalu do roślin 
odpędzających złe duchy należał dziurawiec (Hypericum 
perforatum), który często z tych względów ludzie nosili przy 
sobie, macierzanka (Thymus vulgaris) i inne. W wyniku wiary 
w ich magiczne działanie zioła te często trzymano 
w mieszkaniach35. 

Następną grupę tworzyły rośliny posiadające zastosowanie 
w zabiegach miłosnych. Do najbardziej znanych należały: 
dzięgiel (Angelica silvestris), lubczyk (Levisticum officinale) oraz 
ruta (Ruta graveolens). 

Rośliną, która zdobyła wielką sławę, była cudzoziemska 
mandragora. Pisali o niej Machiavelli, Boccaccio, Shakesperare 
oraz Goethe. Był to afrodyzjak, najpotężniejsze zioło lecznicze 

34 A. Zadrożyńska, Świętowania polskie, Warszawa 2002. 
35 D. Tylkowa, Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat Polskich: tradycja 
i współczesność, Wrocław 1989. 
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oraz najskuteczniejszy amulet. Mandragora była zła i dobra 
jednocześnie – wierzono, że to ona była drzewem, z którego 
Ewa zerwała rajskie jabłko. 

O tym jak mandragorę zdobyć i w jaki sposób wyrwa 
z ziemi, by ujść z życiem piszą P. Soszyński i P. Chatkowski36: 
„obecnie nie znajdziemy jej pod szubienicą wisielca, bo tych 
się już nie stawia. Najlepiej więc udać się na cmentarz. Jak ją 
poznać? Otóż błyszczy jak gwiazda, dlatego łatwiej znaleźć ją 
w nocy, przy pełnym księżycu, który użycza jej swego blasku. 
Sprzyjającym dniem jest wtorek. Kiedy już znajdziemy roślinę, 
nie możemy pozwolić, by wiatr wiał nam prosto w twarz, bo 
zapach nie zebranej jeszcze mandragory jest zabójczy. Nie 
rzucajmy się też na nią i nie wyrywajmy jej, bo ta zakrzyczy 
nas na śmierć. Powinniśmy zabrać ze sobą złotą łyżkę, żelazny 
nóż, ołowiane bransoletki i psa. Przed przystąpieniem do 
dzieła zdejmijmy buty i skarpetki, ewentualnie rękawiczki. 
Nożem kreślimy trzy kręgi wokół mandragory (stoimy na 
zewnątrz kręgów) – tak zaleca Pliniusz i Teofast. Teraz należy 
rozpulchnić ziemię, wokół korzenia i powoli, bez gwałtownych 
ruchów, wysunąć upragniona roślinę. Bezpiecznie jednak użyć 
do tego wspomnianą złotą łyżeczkę. Oczywiście i to nie jest 
bezpieczne, więc wyjściem optymalnym byłoby przywiązanie 
rośliny do psiego ogona, ostatecznie to zwierzę zdechnie, nie 
my. Następnie zerwaną mandragorę trzeba oczyścić i szanować 
jak członka rodziny. Ewentualnie sprzedać, jeśli ktoś nie 
wierzy w jej cudowne właściwości – w 1950 roku pewien 
Francuz zapłacił za nią 35000 franków”. 

36 P. Soszyński, P. Chatkowski, Magia ludowa, Machina 2008. 
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Czarodziejskie własności zagranicznej i trudno dostępnej 
mandragory przenoszono rzekomo na zawierający 
skopolaminę korzeń pokrzyka (Atropa belladonna). Miał on 
mieć kształt człowieka i krzyczeć, gdy go wyciągano z ziemi. 
Szarlatani sprzedający go ludności poprawiali jego postać 
kozikiem, aby bardziej uczłowieczyć jego postać37. 

Kuracje roślinne wspomagane były zwykle elementami 
rytualnymi oraz werbalnymi. Istotną rolę odgrywały także pora 
dnia i miesiąca  oraz miejsce kuracji, czas jej trwania oraz 
częstotliwość przeprowadzanych zabiegów. Lecznictwo ludowe 
jest niezmiernie różnorodne w zaleceniach i sposobach 
leczniczych, gdyż zawiera w sobie wpływy z czasów 
pogańskich, a także elementy płynące z medycyny oficjalnej 
oraz nauki kościoła38. Zdaniem E. Szot - Radziszewskiej39, do 
dziś paradygmaty mające swój początek w tradycyjnym 
lecznictwie ludowym funkcjonują w świadomości ludności 
obszarów wiejskich, choć w różnym stopniu nasilenia. Pełny 
obraz medycyny ludowej zawiera w sobie zarówno pierwiastek 
racjonalny, jak również warstwę wierzeniową, mistyczną, 
wynikającą ze światopoglądu ludowego, która przejawia się 
poprzez magiczno - religijne techniki terapeutyczne. Obie te 
części tworzą nierozerwalną całość. Jak podaje Moszyński40, 
„nawet gdybyśmy pominęli całe mnóstwo materiału dwu- czy 
wieloznacznego i zajęli się tylko resztą, zaliczając wszystko, co 
w tej reszcie byłoby wyraźnie technicznego, do techniki, co 

37 W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987. 
38 W. Szumowski, Historia medycyny, Warszawa 1961. 
39 E. Szot - Radziszewska, Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, 
leczenie, Warszawa 2005. 
40 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, Warszawa 1967. 
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byłoby magicznego, do magii, a co kultowego, do kultu, (...) 
cała ta żmudna i niewątpliwie pod pewnym względem 
pożyteczna praca miałaby jednak dla nas kardynalny brak: 
rozbiłaby ludową medycynę na strzępy. Tym samym 
unicestwiłaby zwarty, niezmiernie – jako całość – 
charakterystyczny dział wiejskiej kultury, dający głęboki wgląd 
w życie ludu.” 

Według Kuchowicza41, wiele z przedstawionych poniżej 
przesądów funkcjonowało przez cały wiek XIX, a niektóre 
przetrwały do dziś dzięki transmisji pokoleniowej, aczkolwiek 
zwykle w formie silnie zmienionej i nie zawsze czytelnej. 
Należy jednak zaznaczyć, iż magia lecznicza stanowiła zwykle 
otoczkę racjonalnych metod kuracji. Stosowanie środków 
irracjonalnych jako jedynego sposobu walki w chorobą 
zdarzało się zdecydowanie rzadziej42. Jak zauważa B. 
Szychowska - Boebel43, współcześnie wciąż na wsiach stosuje 
się tradycyjne metody leczenia, lecz coraz częściej eliminowane 
są zabiegi zabobonne i magiczne.  

Choroby, według etiologii ludowej, pochodziły ze świata 
obcego, wrogiego człowiekowi. Liczne sposoby odczyniania 
czarów biorą swój początek z wiary w czarownice, czary 
i możliwość kontaktowania się z diabłem oraz czynienia z jego 
pomocą zła innym ludziom metodami nadprzyrodzonymi44. 
Niektóre choroby mogły być też karą zesłaną przez Boga. Stąd 
też w medycynie ludowej pojawia się wiele rytuałów leczenia 

41 Z. Kuchowicz, Leki i gusła dawnej wsi, Warszawa 1954. 
42 D. Tylkowa, Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat Polskich: tradycja 
i współczesność, Wrocław 1989. 
43 B. Szychowska – Boebel, Lecznictwo ludowe na Kujawach, Toruń 1972. 
44 Tamże. 
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odwołujących się zarówno do magii, jak i wierzeń 
chrześcijańskich. Zdaniem E. Szot - Radziszewskiej45, ten brak 
oddzielenia religii i magii jest bardzo charakterystyczny dla 
wierzeń ludowych. 

Metody diagnostyczne stosowane w medycynie ludowej 
łączyły w sobie zarówno pewien zasób wiedzy medycznej, lecz 
również, w większym nawet stopniu, podejście intuicyjne. 
Powszechne było diagnozowanie chorób na podstawie 
oględzin tęczówki oka, wynikające z przekonania, iż ma w niej 
odbicie każdy ludzki organ, a choroba lekko zmienia 
zabarwienie partii danemu organowi odpowiadającej. Ponadto 
poddawano oględzinom mocz pacjenta. O chorobie świadczył 
mocz mętny i intensywnie żółty. Oglądano także język. 
Obecność białego nalotu sygnalizowała chorobę. W diagnozie 
pomocne były także relacje pacjenta lub innych osób 
dotyczące objawów. Stosowano też metody stricte irracjonalne, 
polegające na jasnowidzeniu, oględzinach dłoni pacjenta, jego 
odzieży, fotografii lub przedmiotów do niego należących46. 

Wierzono, iż chory człowiek staje się nieczysty 
i niebezpieczny, gdyż balansuje na granicy zaświatów i życia 
ziemskiego. Należało wejść w sferę sacrum, aby mu pomóc,    
a to wymagało wiele umiejętności i tajemnej wiedzy. Proces 
leczenia był uważany za niezwykle trudny i męczący. Znachor 

45 E. Szot - Radziszewska, Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, 
leczenie, Warszawa 2005. 
46 D. Tylkowa, Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat Polskich: tradycja 
i współczesność, Wrocław 1989. 
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podczas rytuału stawał się swoistym mediatorem pomiędzy 
tym, co ziemskie i tym, co niebieskie47.  

Podczas rytuału leczenia zwracano uwagę na czas jego 
przeprowadzenia. Według Radzickiego48 najistotniejsza była tu 
pora dnia. Zabiegi odbywały się najczęściej o wschodzie lub 
zachodzie słońca oraz w godzinach wieczornych i rannych. 
Spowodowane było to wiarą w magiczną moc czasów 
granicznych49.  

Powszechna była wiara w moc liczb nieparzystych, 
szczególnie trójki oraz dziewiątki. Kuracje często 
przeprowadzało się nieparzystą liczbę dni lub nieparzystą liczbę 
razy. Liczby te uznawane były za szczególne, nie tylko 
w medycynie ludowej, lecz również w innych aspektach życia 
człowieka. Ogromne znaczenie im przypisywane posiada 
bardzo odległą metrykę. Znane było już w starożytnej Grecji 
i Rzymie. Na przykład Pitagoras uważał liczbę trzy za 
doskonałą, wyrażającą początek, środek i koniec. Również 
zasięg tych wierzeń jest ogromny, gdyż występują one 
w folklorze bardzo wielu krajów. Liczby te spotyka się często 
w magii, pieśniach, obrzędach, legendach, bajkach, 
powiedzeniach50  

Liczby nieparzyste spotyka się w sytuacjach, w których 
oczekuje się zmian, metamorfozy, przejścia, otwartości, parzyst 

47 E. Szot - Radziszewska, Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, 
leczenie, Warszawa 2005 
48 J. Radzicki, Znachorstwo w aspekcie medyczno – sądowym, prawnym 
i społecznym, Warszawa 1960. 
49 A. Paluch, Zerwij ziele z dziewięciu miedz: ziołolecznictwo ludowe w Polsce 
w XIX i początku XX wieku, Wrocław 1989 
50 Tamże. 
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zaś obecne są w sytuacjach nie podlegających zmianom51. Tak 
więc występowanie trójki oraz dziewiątki wyraża oczekiwanie 
na zmianę stanu chorobowego w stan zdrowia. Wierzono, że 
aby wzmocnić lecznicze działanie liczb, należy je na siebie 
nałożyć: „Brało się szklankę wody i wsypywało się do niej trzy 
razy po trzy szczypty soli. Następnie wrzucało się do niej trzy 
razy po trzy płonące (...) węgielki. (...) Odmawiająca uroki 
kropiła chorego wodą ze szklanki trzy razy (...). Zabieg ten 
trzeba było powtarzać przez trzy dni”52.. 

Podobne znaczenie miało nazywanie roślin leczniczych 
nazwami zawierającymi w sobie liczby nieparzyste, takimi jak 
dziewięćsił. Także w zamawianiach często powtarzały się trójki 
i dziewiątki. W przypadku liszaju powtarzano między innymi 
tak: 

 „A ty liszaj, 
Nie tu pisaj, 
Ino w kościele, na słupie 
I u księdza na chałupie.” 

Zamawianie należało odmówić trzy razy, a następnie 
wyrecytować trzy razy modlitwę „Zdrowaś Maria”53 

Zdaniem Palucha54 popularną zasadą stosowaną 
w lecznictwie ludowym było stosowanie w terapii analogii. 

51 D. Tylkowa, Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat Polskich: tradycja           
i współczesność, Wrocław 1989. 
52 A. Paluch, Zerwij ziele z dziewięciu miedz: ziołolecznictwo ludowe w Polsce 
w XIX i początku XX wieku, Wrocław 1989 
53 H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929. 
54 A. Paluch, Zerwij ziele z dziewięciu miedz: ziołolecznictwo ludowe w Polsce 
w XIX i początku XX wieku, Wrocław 1989 



Ziołolecznictwo ludowe w Polsce  25 

Spotykana jest ona powszechnie w różnych częściach świata 
i jest charakterystyczna dla kultur pierwotnych oraz 
tradycyjnych. Z tej przyczyny żółtaczkę próbowano zwalczać 
za pomocą kontaktu z żółtym lub złotym kolorem, poprzez 
spożywanie miodu pszczelego, czy całowanie złotych 
akcesoriów liturgicznych. Na czerwonkę zalecano podawanie 
suszonej krwi zwierzęcej. Na zatwardzenie  miało pomagać jajo 
na twardo55. Choroby skóry leczono okładami z kory drzew, 
a ostre bóle igłami krzewów i drzew iglastych56. W przypadku 
bólu zębów należało je okadzać dymem pochodzącym 
z palenia końskiego zęba57. 

Stosowano także zasadę opozycji. Do kąpieli dzieci 
chorych na krzywicę dodawano igły sosny lub leszczynowe 
witki, aby dzieci rosły prosto, tak jak te rośliny. Przy łysieniu 
myło się głowę w naparze z szyszek chmielu zwyczajnego, aby 
włosy rosły tak bujnie, jak chmiel58. 

Według Z. Kuchowicza59 ludność wsi przypisywała 
ogromną wagę do magii słowa. Przeważało ono w rytuałach 
leczniczych. Wierzono, iż można chorobę zamodlić za pomocą 
modłów (i śpiewu) odmawianych przez nieparzystą liczbę dni. 
Powszechnie stosowano też zaklęcia, odczynianie uroków 
i zamawianie, czyli formuły słowne wypowiadane podczas 

55 S. Szpilczyński, Z dziejów przesądu i zabobonu w lecznictwie, Warszawa 
1956. 
56 A. Paluch, Zerwij ziele z dziewięciu miedz: ziołolecznictwo ludowe w Polsce 
w XIX i początku XX wieku, Wrocław 1989. 
57 D. Sztych, Zwierzęta gospodarskie w praktykach leczniczych, [w:] Dawna 
medycyna i weterynaria, pod red. Felsmann M., Szarka J., Felsmann M., 
Chełmno 2007. 
58 A. Paluch, Zerwij ziele z dziewięciu miedz: ziołolecznictwo ludowe w Polsce 
w XIX i początku XX wieku, Wrocław 1989. 
59 Z. Kuchowicz, Leki i gusła dawnej wsi, Warszawa 1954. 
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wykonywania określonych czynności w obecności chorego. 
Jeśli były one przeprowadzone w odpowiedniej formie, czasie 
i miejscu, prowadzić miały nieuchronnie do wyleczenia. 
Zamowy zwykle przypisane były konkretnym dolegliwościom. 
Miały one różne formy, często bardzo rozbudowane, których 
zamawiający musiał uczyć się na pamięć. Charakteryzowała je 
znaczna obrazowość oraz częste stosowanie formy 
rymowanej60. 

Według J. Radzickiego61 istniała również wiara w to, że 
moc magiczną zamawiania i zaklęć zwiększa wypowiadanie ich 
szeptem oraz powtarzanie imienia chorego. Można 
zaobserwować znaczne zróżnicowanie terytorialne tej formy 
terapii, które dotyczyło używanych formuł słownych, znaków 
i wykonywanych czynności62. Przykładowo na leczenie róży 
lud wiejski nie posiadał innego sposobu niż zamowy, gdyż nie 
znał antybiotyków ani sulfonamidów. Jeden ze sposobów 
zamawiania róży polegał na wzięciu mąki żytniej, odwróceniu 
się ku wschodowi słońca i wymawianiu słów: „Trzy róży rosno 
w Panajezusowym ogrodzie: biała, różowa i czerwona; 
czerwona, różowa i biała. Wielka ich siła, wielka moc!”63. 
Następnie należało wziąć garść mąki i mówić: „Róża, róża 
czerwona od listków zielonych oddzielona, od stwoła twardego 
odróżniona. Wielka moc w tobie róża czerwona! Czerwień 

60 M. Udziela, Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego, Warszawa 1891. 
61 J. Radzicki, Znachorstwo w aspekcie medyczno – sądowym, prawnym 
i społecznym, Warszawa 1960. 
62 D. Tylkowa, Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat Polskich: tradycja 
i współczesność, Wrocław 1989. 
63 N. Bittel - Dobrzyńska, Jak wiedźma Agrypicha znachorstwa mnie uczyła, 
Gdańsk 1991. 
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swoja z twarzy (...) zabierz, róża czerwona!”64. Następnie mąkę 
zawijało się w lnianą szmatkę, brano drugą garść i mówiono: 
„Róża, róża różowa, dnia nowego osnowa, niebo różem 
zalewasz, rankiem ptak róż twój śpiewa, wielka moc w tobie 
róża różowa! Wielka moc! Zabierz swoją różowość z twarzy 
(...)”65. Drugą garść zawijało się w oddzielną szmatkę, 
następnie brało się trzecią garść żytniej mąki i mówiło: „Róża, 
róża biała, do białych skrzydeł anioła podobna, do śniegu 
białego i zimnego, wielka w tobie łagodność, wielka 
spokojność, wielka siła! Zabierz pał z twarzy (...), a bladość 
swoją (...) twarzy daj!”66. Następnie trzecią garść w szmatkę 
lnianą zawijano i mówiono: „Trzy róże rosno 
w Panajezusowym ogrodzie: czerwona, różowa i biała. Wielka 
ich siła, wielka moc” (Bittel - Dobrzyńska, 1991). Potem 
chory musiał posypywać mąką różę, najpierw z pierwszej 
garści, potem drugiej, a na końcu z trzeciej, aż do ustąpienia 
objawów choroby. 

Ciekawym zjawiskiem było, iż w moc zamawiania 
wierzyła nie tylko społeczność wiejska, lecz często zdarzało się, 
że ludzie wykształceni korzystali z tej formy terapii67, wybitny 
polski pisarz, dziennikarz, publicysta i reportażysta, 
pochodzący z ziemiańskiej rodziny, w swym dziele pod 
tytułem „Szczenięce lata” tak pisał o kucharce pracującej 
w jego domu: „Dwór w stosunku do tych obyczajów 
i przesądów miał niesłychanie dużo wyrozumiałości. Ba, 
podzielał je nieraz (ja sam dotychczas wierzę w zamawianie 

64 Tamże. 
65 Tamże. 
66 Tamże. 
67 M. Wańkowicz, Szczenięce lata, Kraków 1987. 
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róży); nasza Alinka obiecała, umierając, zwierzyć mej żonie 
formułkę; wtajemniczony, pod rygorem utraty skuteczności 
formułki, ma prawo przekazać ją w ciągu całego swego życia 
tylko jednej osobie, i to tylko wtedy, gdy osoba, od której sam 
otrzymał wtajemniczenie, już nie żyje; ja sam zawdzięczam 
życie zamawianiu.”  

Charakterystyczne jest włączanie w teksty zamów 
elementów religijnych. Niewiele osób zdaje sobie dziś sprawę, 
iż powszechnie znane, kojarzone z rytuałami magicznymi 
słowo Abrakadabra pochodzi z dialektu syryjskiego i w języku 
hebrajskim znaczy „Ojciec, Syn i Duch Święty”68. Przykład 
ten wskazuje na zatarcie granic pomiędzy magią, a religią 
chrześcijańską. Zamawiania i zażegnywania pod względem 
roli, którą miały pełnić, niewiele różniły się od modlitw 
zawartych w modlitewnikach. Zdaniem E. Szot – 
Radziszewskiej69 elementy religijne miały służyć zwiększeniu 
wiary pacjenta w wyleczenie oraz uchronić znachora przed 
posądzeniem przez społeczność lokalną lub kler o leczenie 
dzięki kontaktom ze złymi mocami. Osoba zamawiająca 
wzywała Boga lub świętych na pomocw uzdro-wieniu chorego: 
„Nie ja robię swoją mocą. Tylko Pana Jezusa, Matki Boskiej 
dopomocą (...) tylko boską mocą (...) i wszystkich świętych 
pomocą”70. Wielu świętych, według wierzeń, miała przypisaną 
moc leczenia określonych chorób. 

68 D. Simonides, Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego, 
Wrocław 2007. 
69 E. Szot - Radziszewska, Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, 
leczenie, Warszawa 2005. 
70 W. Siarkowski, Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc, Kielce 
2000. 
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Według D. Simonidesa71, zażegnywanie często składało 
się z dwóch części. W pierwszej przedstawiony był fragment 
życia świętych lub Chrystusa, w drugiej zaś następowała 
inwokacja do Stwórcy i prośba o boską interwencję, taką jak 
opisana w części pierwszej. Często zażegnywaniu towarzyszyło 
wykonanie trzykrotnie znaku krzyża. Stosowane były przy tym 
relikwie, szkaplerze, medaliki oraz święcona woda. Często 
przed zastosowaniem środków leczniczych były one 
poświęcone przez kapłana, gdyż wierzono, iż dodaje im to siłę 
działania72. Popularne było opisywanie miejsca dotkniętego 
chorobą święconą kredą. Kreśliło się  nią zwykle koło73. 

Według Udzieli74, często praktykowanym rytuałem 
leczniczym było okadzanie chorego. Tę praktykę stosowano 
w przypadku chorób tajemniczych, groźnych 
i niecodziennych, jak konwulsje, cholera, zaraza czy przestrach. 
Wierzono, iż choroby te spowodowane są przez demony
i uroki, a oka-dzanie jest najlepszym sposobem na ich 
odpędzenie, gdyż lotna forma kuracji najsilniej może 
oddziaływać na siły niematerialne. W praktyce tej używano 
ziół uprzednio poświęconych, co miało nadawać mu 
dodatkową sakralną moc odpędzania sił demonicznych75. 
W rzeczy-wistości okadzanie miało działanie inhalacyjne 
i faktycznie pomagać mogło przy przestrachu, czyli lękach 

71 D. Simonides, Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego, 
Wrocław 2007. 
72 B. Szychowska – Boebel, Lecznictwo ludowe na Kujawach, Toruń 1972. 
73 J. Radzicki, Znachorstwo w aspekcie medyczno – sądowym, prawnym 
i społecznym, Warszawa 1960. 
74 M. Udziela, Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego, Warszawa 1891. 
75 A. Paluch, Zerwij ziele z dziewięciu miedz: ziołolecznictwo ludowe w Polsce 
w XIX i początku XX wieku, Wrocław 1989. 
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i płaczach nocnych oraz zaburzeniach snu, występujących 
głównie u dzieci76. 

Według wierzeń ludowych chorobę można wypędzić 
przez obrzydzenie jej bytowania w ludzkim ciele. Często 
technikę tę stosowano przy chorobach pasożytniczych. 
Podawano choremu kwaśne, gorzkie lub brzydko pachnące 
środki, na przykład czosnek. Niekiedy także bito chorych, aby 
wymusić na chorobie opuszczenie ciała77. Ponadto stosowano 
opluwanie. Zdarzały się także praktyki zupełnie odmienne, 
polegające na dogadzaniu chorobie i składaniu jej ofiar, aby ją 
udobruchać i wyprosić u niej opuszczenie ciała chorego78. 

Zdaniem Z. Kuchowicza79 leczono chorobę poprzez 
przeniesienie jej na zwierzęta, które miały ją zabrać, 
doprowadzając do wyzdrowienia. Czyniono to na przykład 
poprzez wspólną kąpiel chorego i zwierzęcia lub karmienie psa 
chlebem, którego dotknął chory. Przeciwko szaleństwom, 
w celu wyciągnięcia choroby, jeszcze w wieku XX przykładana 
była choremu czarna kura80. Przenoszono też choroby na 
przedmioty, na przykład korale noszone przez osobę chorą,   
a także na drzewa81. 

W celu oddalenia choroby zakopywano paznokcie, włosy 
bądź wydzieliny chorego w ziemi, najlepiej na rozstaju dróg,    

76 Z. Kuchowicz, Leki i gusła dawnej wsi, Warszawa 1954. 
77 Tamże. 
78 J. Radzicki J., Znachorstwo w aspekcie medyczno – sądowym, prawnym     
i społecznym, Warszawa 1960. 
79 Z. Kuchowicz, Leki i gusła dawnej wsi, Warszawa 1954. 
80 D. Sztych, Zwierzęta gospodarskie w praktykach leczniczych, [w:] Dawna 
medycyna i weterynaria, pod red. Felsmann M., Szarka J., Felsmann M., 
Chełmno 2007. 
81 B. Szychowska – Boebel, Lecznictwo ludowe na Kujawach, Toruń 1972. 
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w mrowisku, pod dużym kamieniem, korzeniami drzew, 
ogniskiem oraz na śmietnisku, lub rzucano je w wodę82. 
Podobne praktyki dotyczyły części garderoby chorego oraz 
wody, którą przemywane było jego ciało. Można było także          
z materiałów tych zrobić lalkę i spalić ją. W czasie drogi 
docelowej, a także powrotnej, nie wolno było oglądać się za 
siebie. Należało także zachować milczenie i wracać jak 
najszybciej83. M. Udziela84 podaje, że najczęściej tego typu 
praktyki wykonywało się przed wschodem lub po zachodzie 
słońca. 

Popularne było także liczenie wsteczne, najczęściej od 
siedmiu lub dziewięciu do zera. Wiązało się to ze skojarzeniem 
takiego liczenia z cofaniem się choroby i jej zanikiem. 
Mówiono na przykład, że chory ma daną chorobę siedem razy, 
a następnie: 

„Nie siedem razy – sześć razy 
Nie sześć – pięć 
Nie pięć – cztery (...) 
Nie dwa – jeden raz. 
Ani razu, nic.”85  

Zaklinano chorobę poprzez przywiązanie jej do pewnego 
miejsca za pomocą czarodziejskich środków, na przykład 
klinem, kołkiem lub gwoździem. Wierzono także, iż chorobę 
można ją zatańczyć, zmuszając złego ducha do opuszczenia 

82 Z. Kuchowicz, Leki i gusła dawnej wsi, Warszawa 1954. 
83 D. Tylkowa, Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat Polskich: tradycja           
i współczesność, Wrocław 1989. 
84 M. Udziela, Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego, Warszawa 1891. 
85 H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929. 
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ciała chorego. Istniała praktyka zapisywania choroby poprzez 
wypisanie na chlebie lub papierze zaklęć oraz fragmentów 
modlitw i podanie choremu do zjedzenia86. 

Niejednokrotnie poszczono lub dawano ofiary na kościół, 
a także pielgrzymowano, aby wybłagać u Boga litość 
i interwencję. Popularne było chuchanie na chore członki, 
okładanie chorego miejsca kośćmi zmarłych ludzi lub zwierząt 
oraz spluwanie na chorobę (Szpilczyński, 1956). Powszechna 
była wiara w cudowne właściwości wód. Jednym z zaleceń było 
pobranie wody z dziewięciu źródeł i podanie choremu do 
wypicia87. Stosowano także odmierzanie chorego88. Wierzono 
w skuteczność przeciągania chorego przez progi, płoty 
i rozłupane przez piorun drzewa. Jak podaje89, choroba, nie 
mając już dla siebie miejsca, miała ustąpić. Praktykowano 
także zawiązywanie choroby, poprzez przewiązanie chorej 
części ciała90. 

Według B. Szychowskiej - Boebel91 niekiedy stosowano 
w trakcie rytuałów środki mające racjonalne zastosowanie, 
takie jak masaże, stawianie baniek, wygrzewanie się w ciepłym 
piasku lub na słońcu, ciepłe okłady albo moczenie nóg 
w ciepłej wodzie. W celu uśmierzenia bólu najczęściej 
podawano do wypicia wysokoprocentowy alkohol92. 

86 Z. Kuchowicz, Leki i gusła dawnej wsi, Warszawa 1954. 
87 D. Simonides, Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego, 
Wrocław 2007. 
88 H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929. 
89 S. Spittal, Lecznictwo ludowe w Załoźcach i okolicy, Tarnopol 1938. 
90 B. Szychowska – Boebel B., Lecznictwo ludowe na Kujawach, Toruń 1972. 
91 Tamże. 
92 S. Spittal, Lecznictwo ludowe w Załoźcach i okolicy, Tarnopol 1938. 
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Rytuały lecznicze miały przede wszystkim znaczenie 
psychologiczne. Zwiększały wiarę chorego w możliwość 
uleczenia, co dodatnio wpływało na przebieg terapii. Im 
bardziej magiczne formuły i zabiegi były absurdalne, tym 
większą cechowały się skutecznością w zwalczaniu choroby93. 
B. Lipińska i J. Hoga94 twierdzą, iż bazowały one na
znajomości mentalności ludności wiejskiej, podatnej na wiarę
i sugestię. Połączenie magii i podejścia realistycznego w terapii
ludowej zainspirowało wielu psychologów, między innymi C.
G. Junga, J. Szafrańca, B. Bettelheima i A. Weila, do
stworzenia technik terapeutycznych mających na celu
wzmocnienie sił obronnych organizmu i w efekcie
wyleczenie95, gdyż, jak twierdzi D. Simonides96, póki ludzie
wierzą w praktyki magiczne, mogą być nimi skutecznie
leczeni.

Podsumowanie 

Użytkowanie ziół w ludowej medycynie nie było sprawą 
przypadku, lecz wiązało się z szeroką wiedzą dotyczącą ich 
działania leczniczego. Oczywiście nie wszystkie praktyki mają 
racjonalne wytłumaczenie, co wynika z tego, iż medycyna 
ludowa wywodzi się z ludowej wizji świata i jest jej integralną 

93 D. Sztych, Zwierzęta gospodarskie w praktykach leczniczych, [w:] Dawna 
medycyna i weterynaria, pod red. Felsmann M., Szarka J., Felsmann M., 
Chełmno 2007. 
94 B. Lipińska, J. Hoga, Zabić czarną kurę.... Czarownice, znachorzy, lekarze, 
Szczecin 1987. 
95 E. Szot - Radziszewska, Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, 
leczenie, Warszawa 2005. 
96 D. Simonides, Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego, 
Wrocław 2007. 
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częścią. Dlatego też działania racjonalne oraz magiczno – 
rytualne tworzyły w procesie leczenia nierozerwalną całość, a 
przedchrześcijańskie wierzenia łączyły się z wiejskimi 
praktykami magii, z legendami o pochodzeniu roślin.  

Magiczno – rytualne praktyki lecznictwa ludowego są tak 
stare jak ludzkość. Są one zaliczane do skarbnicy wiedzy 
ludowej kształtującej światopogląd społeczności wiejskiej. 
Wiedza ta, tak jak stroje ludowe, tańce, obrzędy, zwyczaje jest 
dziedzictwem kulturowym polskiej wsi. 

Bibliografia: 

Augustyn – Puziewicz Janina, Kuźniewski E., Przewodnik 
ziołolecznictwa ludowego, Warszawa 1984. 

Bańkowski Czesław, Kuźniewski E., Ziołolecznictwo ludowe, 
Warszawa 1980. 

Biegeleisen Henryk, Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929. 

Bittel - Dobrzyńska Nadzieja, Jak wiedźma Agrypicha 
znachorstwa mnie uczyła, Gdańsk 1991. 

Kawałko Marian Janusz, Historie ziołowe, Lublin 1986. 

Kopaliński Władysław, Słownik mitów i tradycji kultury, 
Warszawa 1987. 

Kuchowicz Zbigniew, Leki i gusła dawnej wsi, Warszawa 1954. 



Ziołolecznictwo ludowe w Polsce  35 

Lipińska Barbara, Hoga Janusz, Zabić czarną kurę.... 
Czarownice, znachorzy, lekarze, Szczecin 1987. 

Moszyński Kazimierz, Kultura ludowa Słowian, Warszawa 
1967. 

Muszyński Jan, Roślinne leki ludowe, Warszawa 1958. 

Niebrzegowska Stanisława, Przestrach od przestrachu. Rośliny 
w ludowych przekazach ustnych, Lublin 2000. 

Paluch Aadam, Zerwij ziele z dziewięciu miedz: ziołolecznictwo 
ludowe w Polsce w XIX i początku XX wieku, Wrocław 1989. 

Radzicki Józef, Znachorstwo w aspekcie medyczno – sądowym, 
prawnym i społecznym, Warszawa 1960. 

Siarkowski Władysław, Materiały do etnografii ludu polskiego 
z okolic Kielc, Kielce 2000. 

Simonides Dorota, Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe 
Śląska Opolskiego, Wrocław 2007. 

Sokołow Sergiej J., Recepty zdrowia, Warszawa 1992. 

Soszyński Paweł, Chatkowski P., Magia ludowa, Machina, 
2008. 

Spittal Stanisław, Lecznictwo ludowe w Załoźcach i okolicy, 
Tarnopol 1938. 



36  Anna Ciechomska 

Szot - Radziszewska Elżbieta, Sekrety ziół. Wiedza ludowa, 
magia, obrzędy, leczenie, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 
2005. 

Szpilczyński Stanisław, Z dziejów przesądu i zabobonu            
w lecznictwie, Warszawa 1956. 

Sztych Danuta, Zwierzęta gospodarskie w praktykach 
leczniczych, [w:] Dawna medycyna i weterynaria, pod red. 
Felsmann M., Szarka J., Felsmann M., Chełmno 2007. 

Szumowski Władysław, Historia medycyny, Warszawa 1961. 

Szychowska – Boebel Barbara, Lecznictwo ludowe na 
Kujawach, Toruń 1972. 

Traczyński Edward, Zieleń na wsi kieleckiej, Kielce 1995. 

Tryfan Barbara, Kobieta wiejska i rodzina wobec zmian 
systemowych, [w:] Kobieta wiejska w Polsce, pod red. Sawickiej 
J., Warszawa 1995. 

Tylkowa Danuta, Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat 
Polskich: tradycja i współczesność, Wrocław 1989. 

Udziela Marian, Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego, 
Warszawa 1891. 

Wańkowicz Melchior, Szczenięce lata, Kraków 1987. 



Ziołolecznictwo ludowe w Polsce  37 

Zadrożyńska Anna, Powtarzać czas początku, Warszawa 1985. 

Zadrożyńska Anna, Świętowania polskie, Warszawa 2002. 

Summary 

Folk Herbalism in Poland 

The chapter presents an important part of the Polish folk 
culture, namely a traditional knowledge about the healing 
properties of products of plant origin, passed from generation 
to generation for thousands of years. The chapter presents the 
most popular herbs in Poland and shows traditional ways to 
obtain medicinal raw materials and techniques of making 
medicines out of them. Utility of herbs and their role   
in mysterious rituals of fighting disease are described. The 
chapter draws attention to the rational element as well as to 
ritual-magical acts, sorcery and superstitions, which are an 
integral part of the folk worldview and increase the faith of the 
sick to be healed. The blurring of boundaries between magic 
and the Christian religion is indicated.
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