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Małe przypomnienie… 

Tacuinum sanitatis (przetłumaczone na 

łacinę XI-wieczne dzieło Ibn Butlana  

z Bagdadu 

Poglądy  

świętej Hildegardy  

z Bingen  

na naturę 

wszechświata  

i człowieka 





Piotra Crescentyna Kxięgi o gospodarstwie  

y o opatrzeniu rozmnożenia rozlicžnych 

pożytkow każdemu stanowi potrzebne, 1549 





"Groch jest jarzyna biała a okrągła [...] Jest groch 

zimny w pierwszym stopniu, a trzyma środek między 

suchością a wilgocią. Łuska jego ciepła jest, przeto 

zapieka żołądek, ale oddarty od łuski jest bardzo 

dobry pokarm, bowiem czyni wilgoć dobrą w ciele, 

nie dopuszczając takich wiatrów i odymania, jakie 

czyni bób, o którym niżej będzie powieść  

i nazdrowszy jest ku jedzeniu [w] lecie, a w ciepłych 

krainach zwłaszcza [...]". 

"[...] bób za świeża jest zimny a wilgotny w pirwszym 

stopniu. Przeto jego pożywanie czyni wilgoty surowe, 

grube i odymające, które czynią wiatry w ciele, 

przeto taki bób żołądkowi jest szkodliwy. Takież bób 

suchy a dostały, iż jest zimny a suchy w pirwszym 

stopniu, przeto czyni krew niedobrą. Ciało też 

nadyma i rozszyrza, a to w nim sprawia, co czyni 

kwas w mące. Przeto na wirzchu żołądka czyni 

wilgotność grubą, odymającą, z której dymy  

w głowie przychodzą szkodliwe, które sny szpetne  

a straszliwe czynią". 



Giovannino da Grassi, 

Historia Plantarum, 

1399/1400 (Lombardia) 







Albert Wielki (zm. 1280) 

• jest autorem cieszącego się wielką popularnością dzieła De vegetabilibus libri VII. 

 
• W księdze VI umieścił alfabetyczny spis kilkudziesięciu ziół oraz ich właściwości. 

 
• W części pierwszej księgi VII pomieścił uwagi o sztuce ogrodowej, wyróżniając w rozdziale 

14. (De plantatione viridariorum) problematykę roślin sadzonych w wirydarzach 
klasztornych. 

Herrada z Landsbergu (ur. ok. 1125-1130, zm. 1195) 
• przeorysza klasztoru św. Odylii w Alzacji 
• autorka florilegium zatytułowanego Hortus deliciarum 
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