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Kiedy „w drogę iść”, a kiedy „z wielkimi pany mowić”, czyli Nauka 
krotka, cokolwiek kto ma począć po<d> każdym znamieniem niebieskim. 

Tekst astrologiczny ze zbioru Conservatio sanitatis (1535 rok)1

Przedmiotem analiz jest Nauka krotka cokolwiek kto ma począć po<d> 
każdym znamieniem niebieskim: krótki tekst astrologiczny pochodzący ze 
zbioru Conservatio sanitatis2 – kodeksu z 1535 roku powstałego w klasztorze 
kanoników regularnych w Czerwińsku3. Ma on wymiary 21×17 cm, liczy 216 
kart, oprawa (skóra i tektura) jest konserwatorska4. Rękopis jest pisany jedną 
ręką, zawiera teksty polskie i łacińskie dotyczące głównie kwestii związa-
nych ze zdrowiem i higieną człowieka.

Wśród nich znajduje się Nauka krotka… (k. 93v-96r) – tekst najprawdo-
podobniej przepisany z dodatku do kalendarza na konkretny rok5. Wraz z po-
przedzającą ją Nauką o puszczaniu krwie oraz O puszczaniu baniek stanowiła 
ona zapewne treść atrakcyjną pod względem zawartych w nich informacji 
i z tej przyczyny została włączona przez kopistę do zbioru6. Na Naukę krot-
ką… składają się wskazówki dotyczące tego, co warto lub czego nie warto 

1 Artykuł został przygotowany w ramach projektu grantowego BESTStudentGrant Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod opieką naukową dr Doroty Masłej.

2 Conservatio sanitatis, Rps BOZ 69, 1535. Zbiór dostępny jest w wersji cyfrowej w bi-
bliotece Polona pod adresem: https://polona.pl/item/conservatio-sanitatis,ODU0ODIy-
OQ/0/#item [dostęp: 5.07.2022].

3 Za: Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, oprac. 
J. Kaliszuk, S. Szyller, Warszawa 2012, s. 8.

4 Ibidem, s. 48.
5 Świadczy o tym odnaleziony przeze mnie w archiwum cyfrowym o dwadzieścia lat młod-

szy prognostyk autorstwa Piotra z Proboszczowic, Praktyka na rok 1555 (Piotr z Pro-
boszczowic, [Praktyka na rok 1555], Kraków 1554/1555), do którego dołączone były 
Nauka krotka… oraz Nauka o puszczaniu krwie i O puszczaniu baniek w postaci niemal 
tożsamej z wersją rękopiśmienną. Wyszczególnienie nielicznych, lecz znaczących różnic 
między dwiema wersjami tekstu stanie się przedmiotem odrębnego artykułu.

6 Więcej uwag dotyczących możliwych strategii doboru tekstów do zbioru Conservatio 
sanitatis w części poświęconej analizie Nauki krotkiej…
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czynić wtedy, gdy słońce znajduje się w kolejnych znakach zodiaku. Porady 
te, silnie skonwencjonalizowane i ułożone według reguł zgodnych z tradycją 
nauki astrologicznej, tworzą zwięzłą instrukcję mającą wybitnie praktyczny 
charakter. Treść każdego ze znaków zodiaku można podzielić na działy zwią-
zane z codziennym funkcjonowaniem ówczesnych ludzi: wiele znajduje się 
w nich wskazówek dotyczących gospodarstwa – związanych z wykonywa-
niem robót ogrodowych i z budowaniem. Nie brak także tych dotyczących re-
lacji społecznych – rozstrzygania sporów, załatwiania ważnych kwestii czy 
handlowania. Najliczniej jednak reprezentowane są wśród nich porady o cha-
rakterze medycznym i higienicznym, co było zapewne związane z wysokim 
zapotrzebowaniem mniej zamożnych warstw społeczeństwa na instrukcje 
wykonywania prostych zabiegów mających na celu utrzymanie zdrowia i le-
czenie najczęściej pojawiających się dolegliwości7.

Tekst ten wpisuje się w grupę tekstów astrologicznych, obejmujących 
różnorodne źródła łacińskie i nieliczne utwory polskie – ich rosnąca już od 
XV wieku popularność wiąże się z rozwojem astrologii jako dyscypliny na-
ukowej, w czym wielką rolę odegrała Akademia Krakowska, która stała się 

7 Kalendarze jako specyficzna forma piśmiennictwa znajdują się w polu badań filologów, 
których interesuje zwłaszcza badanie fenomenu popularności tego typu wydawnictw, 
sposobów ich recepcji w wiekach dawnych wraz z próbami klasyfikacji (zob. zwłaszcza 
Kalendarze staropolskie, red. I.M. Dacka-Górzyńska i J. Partyka, Warszawa 2013) oraz 
szeroko rozumiany kontekst kulturowy zakładający również sięganie do innych tekstów 
pokrewnych kalendarzom i prognostykom, takich jak popularne horoskopy (zob. E. Śnie-
żyńska-Stolot, „Zamek piękny na wzgórzu…”. Horoskopy – zapomniane źródło historycz-
ne, Kraków 2015) czy naukowe traktaty astronomiczne (np. N. Turkiewicz, Computus 
chirometralis Jana z Głogowa. Studium chronologii technicznej z przekładem i komenta-
rzem, Rzeszów 2020). Nie można rozpatrywać treści porad astrologicznych w oderwaniu 
od realiów ówczesnego życia codziennego czy powszechnej praktyki medycznej, ponie-
waż, ze względu na ich popularny charakter, na przestrzeni wieków ewolucji form kalen-
darzowo-prognostykarskich stały się one zbiorami informacji niezwykle różnorodnych. 
Osadzenie Nauki krotkiej… w owym szerszym, kulturowym kontekście jest przedmiotem 
osobnego opracowania, w którym zawarta zostały m.in. analiza jatromatematycznych 
porad tam występujących oraz szczegółowe omówienie jej treści w kontekście rozwoju 
katedry astrologii na Akademii Krakowskiej, który nastąpił pod koniec XV i na początku 
XVI wieku, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestię obiegu wiedzy astrologicznej. 
Zob. M. Paszkiewicz, XVI-wieczny tekst kalendarzowy Nauka krotka, cokolwiek kto ma 
począć po<d> każdym znamieniem niebieskim: Między katedrą astrologii a klasztornym 
poradnikiem, tekst złożony do druku.
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jednym z najważniejszych europejskich centrów owej gałęzi wiedzy8. Oma-
wiana tu Nauka krotka… nie została dotychczas wydana, nie jest więc wyko-
rzystywana do badań przez historyków języka i kultury. Tymczasem stano-
wi ona nieocenione źródło wiedzy o ówczesnym życiu codziennym, a także 
o kształtującej się w XVI wieku odmianie polskiego języka naukowego oraz 
uzupełnia kanon znanych tekstów astrologicznych tego czasu, zasługuje za-
tem na edycję i opracowanie.

Celem niniejszej pracy jest więc udostępnienie Nauki krotkiej… do dal-
szych badań w postaci transliteracji i transkrypcji oraz jej językowa analiza. 
Oprócz omówienia formy i ukształtowania składniowego tekstu artykuł za-
wiera także przyczynek do rozważań na temat kształtowania się stylu popu-
larnonaukowego i naukowego w języku polskim oraz roli, jaką w tym proce-
sie odgrywało zapożyczanie elementów terminologii łacińskiej, jako że:

językiem nauki w XVI, XVII czy jeszcze w 1. połowie XVIII wieku była łacina, zaś po-
wstające polskojęzyczne prace dotyczące nauki i techniki z dzisiejszego punktu widzenia 
miały raczej charakter tekstów popularyzatorskich, popularnonaukowych niż stricte nauko-
wych [por. Klemensiewicz 1974: 433]. Niemniej jednak są to pierwsze polskojęzyczne tek-
sty, których podstawowym celem było dzielenie się z czytelnikiem wiedzą o charakterze 
naukowym. Na przykładzie tychże tekstów możemy obserwować początki kształtowania się 
polskiego stylu naukowego9.

Transliteracja

Transliteracja tekstu została przygotowana zgodnie z Zasadami wy-
dawania tekstów staropolskich. Projekt10, nieobecne jest w niej jedynie roz-
różnianie tzw. ſ długiego od s krótkiego, gdyż te litery nie są stosowane przez 
kopistę do oznaczenia różnic w wymowie. W rękopisie dominuje ſ długie, 

8  Szerzej o historii krakowskiej astrologii i jej znaczeniu zob. S. Konarska-Zimnicka, „We-
nus panią roku, Mars towarzyszem…”. Astrologia w Krakowie XV i początku XVI wieku, 
Kielce 2018.

9  A. Szczaus, Teksty naukowe i techniczne doby średniopolskiej jako źródło badań histo-
rycznojęzykowych, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2015, t. 22 
(42), nr 1, s. 253.

10 Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, Wrocław 1955.
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s krótkie pojawia się jako pierwsza lub ostatnia litera wyrazu w nagłówku 
(primis, Scorpione, Sagitario, piſcibvs) lub wyjątkowo jako litera rozpoczy-
nająca wyraz w tekście podstawowym (trzykrotnie w wyrazie slvzebnikÿ). 
Kopista konsekwentnie stosuje ÿ (y kropkowane), które w tranliteracji zo-
stało zastąpione y zwykłym. Zachowano układ graficzny oryginału – jeden 
wers transliteracji odpowiada jednemu wersowi rękopisu. Pozostawiono 
także podkreślenia pełniące w zabytku funkcję organizującą tekst i służące 
łatwiejszemu odnajdywaniu informacji. Nie uwzględniono natomiast podkre-
śleń, które – jak w wielu zabytkach średniowiecznych – służyły przypisaniu 
danego wyrazu do wersu znajdującego się powyżej (bracz w Ariete i robicz 
w Tauro); te oznaczono zgodnie z przyjętą konwencją znakiem ⌊. Znaki deli-
mitacyjne występujące w rękopisie oddane są poprzez współczesne symbole: 
: (dwukropek), / (ukośnik) oraz . (kropka).

Wykaz znaków przyjętych w edycji:

⟦⟧ – skreślenie dokonane przez kopistę

{} – litery dopisane przez kopistę w interlinii

ogniem – rozwinięcie abrewiacji

⌊ – wyraz znajdujący się w wierszu poniżej, a należący do wiersza poprzedniego.

<k. 93v>

navką krotka czokolwiek 
kto ma poczacz po kazdym zna: 
mieniem niebieskim



39

Matylda Paszkiewicz, Kiedy „w drogę iść”… 

In primis Arietę . 
Dobrze iesth iscz wdroge y na kvpye: 
cztwo / nowa szate oblecz / posly slacz 
krvszecz zlewacz / ogniem robicz / ws: 
sythko czinicz / kvpowacz przedawacz 
krew pvszczacz / zylamy y bankami / 
okrom glowney zily . Zle yesth 
slvzebniki iednacz / krew z nosa pvsz: 
czacz domy stawyacz y do nych sye 
prowadzicz / zenicz sye / wlosy strzidz / 
swary y roznice rownacz pvrgacia 
   ⌊bracz

In Tavro 
Dobrze iest siacz y szczepicz y wyno
<k. 94r>
rozsadzacz . bvdowacz . w droge iscz 
przedawacz kvpowacz / slvzebniky 
iednacz / prowadzicz sie / zenic sye / 
wlosy strzidz . swary rownacz / dzie: 
cy zostawiacz . Zle iest krew pvsz: 
czacz / pvrgacia bracz na woyne iscz / 
nowe szathy oblecz / posly slacz ogniem 
   ⌊robicz

In Gemini 
Dobrze walką11 zaczacz kvpowacz prze: 
dawacz . slvgy iednacz domy stawiacz 
a do nich sye prowadzicz / zenicz sye / 
wloszy y paznokcie obrzinacz po: 
sly slacz ⟦krew pvszczacz⟧ ogniem ro: 

11 Litera „ą” prawdopodobnie przerobiona z litery „e”.
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bicz . Zle yesth krew pvszczacz pvr: 
gacia bracz / na droge iscz nowa sza: 
the oblecz swary rownacz

In Cancro 
Dobrze iscz na droge kv valcze stawy 
stvdnie / mlyny stawiacz / Nowa sza: 
the oblecz posly slacz krew pvsz: 
czacz / okrom plvczney zyly / pvr: 
gacia bracz w Elektuarzach . Zle yest 
kvpowacz przedavacz / slvzebniki
<k. 94v>
iednacz / domy stawicz / paznokcie 
strzidz / ogniem robicz / swary iednacz .

In Leone 
Dobrze kvpowacz / przedawacz zwiel: 
kiemi pany mowicz a nieczo iednacz 
stawiacz domy / prowadzicz sie / ze: 
nicz sie / strzydz wlosy ogniem robicz / 
roznice iednacz . Zle yest krew pusz: 
czacz / pvrgacia bracz na droge iscz 
slvzebniki iednacz / nowa szathe oblecz 
posly slacz

In virginę 
Dobrze iest szczepicz / siacz / okolo zie: 
mie robicz / dzieczi zostawiacz / na dro: 
ge iscz kvpowacz przedawacz / slvze: 
bniki iednacz / prowadzicz sie nowe 
szathi oblecz posly slacz . ogniem robicz 
swary rownacz . dziecy na nauke da: 
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wacz . Zle iest zenicz sie / krew pvsz: 
czacz / pvrgacia bracz przesz Elektu: 
:arze

<k. 95r>
In Libra 
Dobrze iesth pvrgacia bracz / wtowa: 
rzistwo wstapicz / w droge yscz / kv 
powacz . przedawacz slvzebniki ie: 
dnacz prowadzicz sie / nowe szathy 
oblecz / zenicz sie / strzidz wlosy po: 
sly slacz . Zle iest bvdowacz . ogniem 
robicz / swary iednacz .

In Scorpione 
Dobrze iest krew pvszczacz / pvrga: 
tia bracz wnapoiu / rudy abo krvsz: 
ce zlewacz / wlazni sie mycz Zle 
iest wdroge iscz / kvpowacz / przeda: 
wacz / slvzebniki iednacz / szathy oblo: 
czicz zenicz sie / wlosy strzidz / prowa: 
dzicz sie / nowe swary iednacz .

In Sagitario 
Dobrze krew pvszczacz kromia vdo: 
:w w droge iscz / wprzyiacielstwo w: 
stapicz / wlazni sie mycz kvpowacz / 
przedawacz . slvzebniki iednacz /
<k. 95v>
domy stawicz / prowadzicz sie / nowe 
szathy obloczicz / zenicz sie / strzydz wlo: 
sy posly slacz ogniem robicz roznice 
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rownacz . Zle iest pvrgacia bracz 
szczepicz y syacz

In Capricorno 
Dobrze iesth okolo ziemie robicz / win: 
nice ogrody szczepycz dziecy zostaw: 
:iacz Domy stawicz / nowe szathy oblo: 
czicz wlosy strzydz posly slacz . 
Zle yest krew pvszczacz / pvrgacie 
bracz przedawacz / kvpowacz / slv: 
ze{b}niky iednacz zenicz się ogniem ro: 
bicz / rosterky iednacz .

In Aquario 
Dobrze iest krew pvszczacz pvrgacie 
bracz wewszem / wprzyiacielstwo 
wstapicz wdroge iscz . kvpowacz / 
przedawacz . slvzebniki iednacz Do: 
my stawiacz / prowadzicz sie / zenicz 
sie wlosy strzydz . Zle yest posly 
slacz ogniem robicz rostyrky iednacz .
<k. 96r>

In piscibvs 
Dobrze krew pvszczacz / pvrgacią 
bracz wpilulach / wprzyiacyelstwo 
wstapicz pyeniadze odmieniacz / zwel: 
na sie obieracz / mlyny robicz / piwo 
y robothy wodne / na droge iscz kvpo: 
wacz przedawacz Domy stawyacz 
w szathy sie oblecz / zenic sie / posly 
slacz / krvszce zlewacz . Zle yest 
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slvzebniky iednacz wlosy strzydz . 
w droge yscz . etcaetera

Transkrypcja

Podczas sporządzania transkrypcji również kierowano się Zasadami wy-
dawania tekstów staropolskich. Projekt12. W transkrypcji nie oddano ukła-
du graficznego zabytku. Wprowadzono interpunkcję zgodną ze współczesną 
konwencją, z uwzględnieniem składniowych właściwości tekstu13. Ujednoli-
cono zapis nazw znaków zodiaku, przy zapisach wielką lub małą literą zasto-
sowano współczesną konwencję. Rozwinięto skróty występujące w zabytku.

Głoski nosowe transkrybowano wedle zaleceń Zasad wydawania tekstów 
staropolskich, zaimek zwrotny się zapisany został zgodnie ze współczesną 
normą językową.

Wykaz znaków przyjętych w edycji:

<> – uzupełnienie liter opuszczonych przez kopistę

⟦⟧ – skreślenie dokonane przez kopistę.

Nauka krotka, cokolwiek kto ma począć po<d> każdym 
znamieniem niebieskim

In primis Ariete
Dobrze jest iść w drogę i na kupiectwo, nową szatę oblec, posły słać, kruszec 
zlewać, ogniem robić, wszystko czynić, kupować, przedawać, krew puszczać 
żyłami i bańkami okrom głownej żyły. Źle jest służebniki jednać, krew z nosa 

12 Zasady wydawania…
13 Zgodnie z postulatami Tomasza Miki i Olgi Ziółkowskiej zawartymi w T. Mika, O. Ziół-

kowska, Jak wprowadzać interpunkcję do transkrypcji tekstu staropolskiego?, w: Staro-
polskie Spotkania Językoznawcze, t. 2: Jak wydawać teksty dawne, red. K. Borowiec i in., 
Poznań 2017, s. 108.
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puszczać, domy stawiać i do nich się prowadzić, żenić się, włosy strzyc, swa-
ry i rożnice rownać, purgacyją brać.

In Tauro
Dobrze jest siać i szczepić, i wino rozsadzać, budować, w drogę iść, prze-
dawać, kupować, służebniki jednać, prowadzić się, żenić się, włosy strzyc, 
swary rownać, dzieci zostawiać. Źle jest krew puszczać, purgacyją brać, na 
wojnę iść, nowe szaty oblec, posły słać, ogniem robić.

In Gemini
Dobrze walkę zacząć, kupować, przedawać, sługi jednać, domy stawiać, a do 
nich się prowadzić, żenić się, włosy i paznokcie obrzynać, posły słać, ⟦krew 
puszczać⟧, ogniem robić. Źle jest krew puszczać, purgacyją brać, na drogę 
iść, nową szatę oblec, swary rownać.

In Cancro
Dobrze iść na drogę ku walce, stawy, studnie, młyny stawiać, nową szatę 
oblec, posły słać, krew puszczać okrom płucnej żyły, purgacyją brać w elek-
twarzach. Źle jest kupować, przedawać, służebniki jednać, domy stawić, pa-
znokcie strzyc, ogniem robić, swary jednać.

In Leone
Dobrze kupować, przedawać, z wielkiemi pany mowić, a nieco jednać, sta-
wiać domy, prowadzić się, żenić się, strzyc włosy, ogniem robić, rożnice jed-
nać. Źle jest krew puszczać, purgacyją brać, na drogę iść, służebniki jednać, 
nową szatę oblec, posły słać.

In Virgine
Dobrze jest szczepić, siać, około ziemie robić, dzieci zostawiać, na drogę iść, 
kupować, przedawać, służebniki jednać, prowadzić się, nowe szaty oblec, 
posły słać, ogniem robić, swary rownać, dzieci na naukę dawać. Źle jest żenić 
się, krew puszczać, purgacyją brać przez elektwarze.
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In Libra
Dobrze jest purgacyją brać, w towarzystwo wstąpić, w drogę iść, kupować, 
przedawać, służebniki jednać, prowadzić się, nowe szaty oblec, żenić się, 
strzyc włosy, posły słać. Źle jest budować, ogniem robić, swary jednać.

In Scorpione
Dobrze jest krew puszczać, purgacyją brać w napoju, rudy abo kruszce zle-
wać, w łaźni się myć. Źle jest w drogę iść, kupować, przedawać, służebniki 
jednać, szaty obłoczyć, żenić się, włosy strzyc, prowadzić się, nowe swary 
jednać.

In Sagitario
Dobrze krew puszczać kromia udow, w drogę iść, w przyjacielstwo wstąpić, 
w łaźni się myć, kupować, przedawać, służebniki jednać, domy stawić, pro-
wadzić się, nowe szaty obłoczyć, żenić się, strzyc włosy, posły słać, ogniem 
robić, rożnice rownać. Źle jest purgacyją brać, szczepić i siać.

In Capricorno
Dobrze jest około ziemie robić, winnice, ogrody szczepić, dzieci zostawiać, 
domy stawić, nowe szaty obłoczyć, włosy strzyc, posły słać. Źle jest krew 
puszczać, purgacyje brać, przedawać, kupować, służebniki jednać, żenić się, 
ogniem robić, rozterki jednać.

In Aquario
Dobrze jest krew puszczać, purgacyje brać we wszem, w przyjacielstwo 
wstąpić, w drogę iść, kupować, przedawać, służebniki jednać, domy stawiać, 
prowadzić się, żenić się, włosy strzyc. Źle jest posły słać, ogniem robić, roz-
tyrki jednać.

In Piscibus
Dobrze krew puszczać, purgacyją brać w piłułach, w przyjacielstwo wstąpić, 
pieniądze odmieniać, z wełną się obierać, młyny robić, piwo i roboty wodne, 
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na drogę iść, kupować, przedawać, domy stawiać, w szaty się oblec, żenić się, 
posły słać, kruszce zlewać. Źle jest służebniki jednać, włosy strzyc, w drogę 
iść, et caetera.

Od postaci graficznej tekstu do jego składni – schemat i zwięzłość

Wspomniany praktyczny charakter tekstu jest wyraźnie zauważalny w za-
stosowanym przez kopistę sposobie zapisu: pomiędzy kolejnymi częściami 
Nauki krotkiej…, które oznaczono nagłówkami wielkością znacząco różnią-
cymi się od tekstu podstawowego, pozostawione zostało światło, zaś słowa 
dobrze jest i źle jest (niekiedy z następującą po nich bezpośrednio częścią) 
podkreślono. Na poniższym zdjęciu przedstawiającym opis dotyczący jedne-
go ze znaków zodiaku widać, że kopista nie przywiązywał wagi do dokładne-
go wyróżniania owych cząstek: w dobrze jest nie dociągnął piórem do koń-
ca ostatniego słowa, w źle jest natomiast podkreśleniem objęta została także 
duża część słowa krew. Zapewne ma to związek z notatkowym charakterem 
zapisu, w którym najważniejszy jest sam fakt podkreślenia części jednostki 
myślowo-zdaniowej, zaś jego estetyka odgrywa drugorzędną rolę, zwłaszcza 
że bez względu na brak precyzji w zastosowaniu tego wyróżnienia podkre-
ślenie i tak spełniało swoją podstawową funkcję: wydzielenia porcji tekstu 
i ułatwienia poruszania się po tekście.

Rys. 1. Fragment tekstu astronomicznego ze zbioru Conservatio sanitatis. Źródło: Polona
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Każde z działań podjętych przez osobę przepisującą miało służyć jak 
najłatwiejszej nawigacji po Nauce krotkiej… w celu uzyskania potrzebnych 
informacji. Zapisany w ten sposób „współpracujący z odbiorcą” tekst jest 
w istocie skondensowanym wyliczeniem, zamykającym maksymalną ilość 
treści w minimalnej liczbie słów, o czym świadczy specyficzna składnia – po-
szczególne jednostki myślowo-zdaniowe są współrzędnie złożone, połączone 
w przeważającej liczbie przypadków bezspójnikowo, często oddzielane zna-
kiem interpunkcyjnym (/ .). Nieliczne spójniki – i, a, abo – łączą następujące 
po sobie zalecenia, które były zapewne postrzegane jako integralna całość: 
oddane dwoma wyrazami o znaczeniu podobnym (np. rudy abo kruszce zle-
wać), zapisane jako ciąg powiązanych ze sobą czynności (np. domy stawiać, 
a do nich się prowadzić) czy wyrażone za pomocą wyrazów pochodzących 
z tego samego pola semantycznego, ale różnych znaczeniowo (np. Dobrze 
jest siać i szczepić, i wino rozsadzać). Przyimki typu okrom, kromia pełnią 
w tym tekście funkcję wykluczającą pewne części ciała z przeprowadzania 
zabiegu puszczania krwi: krew puszczać żyłami i bańkami okrom głownej 
żyły; Dobrze krew puszczać kromia udow. Jest to ich najbardziej typowa 
funkcja, wskazana przez autorów Słownika zapomnianych wyrażeń funkcyj-
nych: „wskazanie na wyłączenie ze zbioru, z pewnego zakresu ‘wyłączając 
kogoś, coś, oprócz’”14, „komunikowanie relacji wyłączającej: ‘wyłączając 
kogoś, coś, oprócz’”15. Drobna przewaga we frekwencji okrom może być od-
wierciedleniem chętnego posługiwania się tym spójnikiem w XVI wieku16, 
lecz tekst jest zbyt krótki, by jednoznacznie uznać ten fakt za wynik oddzia-
ływania ówczesnych zwyczajów językowych.

Niemal każda z cząstek zdań wielokrotnie złożonych zbudowana jest 
według schematu: dobrze/źle jest + dopełnienie w bierniku + bezokolicznik 
z nielicznymi urozmaiceniami w postaci prostych elips czasownikowych (np. 
młyny robić, piwo i roboty wodne), co nadaje tekstowi swoisty rytm. Z jed-

14 A. Janowska, Kromia [hasło], w: Słownik zapomnianych wyrażeń funkcyjnych, red. R.Pa-
welec, Warszawa 2015, s. 83.

15 Eadem, Okrom [hasło], w: Słownik zapomnianych wyrażeń…, s. 102–103.
16 Ibidem.
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nej strony tak powtarzalna i monotonna struktura może świadczyć o mnemo-
technicznym rodowodzie typu piśmiennictwa, z którego wywodzi się Nauka 
krotka…17, z drugiej zaś – o kształtowaniu się specyficznego rodzaju budo-
wania wypowiedzi z pogranicza stylu naukowego i popularnonaukowego, co 
zostanie omówione szerzej w następnej części analizy.

Warto jednak zauważyć, że w sferze leksykalnej występują nieliczne wy-
jątki od „mechanicznej” powtarzalności – w tym kontekście szczególnie 
warto zwrócić uwagę na użycie synonimów strzyc i obrzynać odnoszących 
się do czynności obcinania paznokci i włosów. Wyraz obrzynać pojawia się 
w tekście raz, co, biorąc pod uwagę 10 wystąpień w nim słowa strzyc, należy 
rozpatrywać jako wyjątek – proporcje te odzwierciedlają popularność obu 
czasowników w dobie staropolskiej. W Słowniku staropolskim słowo strzyc 
stanowi odrębny artykuł hasłowy (7 poświadczeń, znaczenie czasownika 
wskazane jako ‘ciąć, ucinać włosy, sierść’)18, obrzynać natomiast nie jest no-
towane w tej publikacji. Z kolei w Słowniku polszczyzny XVI wieku strzyc wy-
stąpiło 59 razy19, obrzynać zaś tylko 5 (wyjąwszy dwa notowania dotyczące 
zabiegów pielęgnacyjnych w winnicy)20. Również inne czynności są niekiedy 
opisywane za pomocą różnych czasowników, także opartych na tym samym 
rdzeniu, jak w wypadku oblec i obłoczyć (oblec występuje w tekście 8 razy, 
obłoczyć zaś – 3 razy).

Możliwe, że paralelna struktura cząstek zdaniowych oraz stosunkowo mała 
wariantywność w zakresie doboru słownictwa miały służyć właśnie jak naj-
większej ścisłości i jasności przekazu, którego charakter był konwencjonalny 

17 Z. Krążyńska, T. Mika, A. Słoboda, Składnia średniowiecznej polszczyzny, cz. I: Kontek-
sty – metody – tendencje, Poznań 2015, s. 51. Hipotezę ową potwierdza ponadto fakt, 
że mnemotechnikę w średniowieczu i wczesnej nowożytności stosowano bardzo często 
do zapisu tekstów o charakterze astrologiczno-astronomicznym i medycznym właśnie. 
W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej znakomita większość kodeksów mnemotechnicz-
nych z XV wieku zawiera „pisma astronomiczno-astrologiczne, kalendarze i pisma 
medyczne”. Zob. R. Wójcik, Kto powinien badać dzieje mnemotechniki? Wokół kra-
kowskiego traktatu o sztuce pamięci z 1504 roku, Mediewistyka.net, 2006, http://www.
mediewistyka.pl/content/view/118/40 [dostęp: 17.08.2022].

18 Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 8, Wrocław–Warszawa–Kraków 1981, s. 490.
19 Należy zastrzec, że w tej chwili hasło nie jest jeszcze opracowane i opublikowane 

w Słowniku i nie ma możliwości sprawdzenia kontekstów użycia tego czasownika.
20 Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M. Mayenowa, t. 19, Wrocław 1990, s. 443.
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– Nauka krotka… pełniła funkcję zwięzłej, łatwej do zapamiętania notatki, 
porady dotyczącej tego, jak postępować w życiu codziennym w zależności od 
układu gwiazd w danym momencie roku, i właśnie ze względu na to została 
przepisana z niezidentyfikowanego jeszcze jednoznacznie prognostyku.

Najprawdopodobniej Nauka krotka… jest tekstem skopiowanym, czego 
nieliczne dowody można wskazać w rękopisie. Najsilniejszą przesłanką jest 
skreślenie, które pojawia się w partii tekstu zatytułowanej In Gemini, w czę-
ści aktywności zalecanych w tym czasie. Obejmuje ono całą frazę krew pusz-
czać, pojawiającą się następnie w czynnościach, których wykonywanie nie 
jest wskazane. W związku z tym, że w rękopisie oba miejsca dzieli tylko 
jeden wers, można przypuszczać, że kopista spojrzał w nieodpowiednie miej-
sce oryginału, lecz szybko dostrzegł swoją pomyłkę i ją naprawił: skreślił 
błąd i zapisał ów fragment w tekście w odpowiednim miejscu – nie był zmu-
szony do poczynienia dopisku na marginesie lub między wierszami.

O Nauce krotkiej… jako o tekście przepisanym pozwala też myśleć pro-
weniencja Conservatio sanitatis oraz wtórny charakter treści zbioru, który 
jawi się nie tylko jako zapis medycznych zainteresowań zakonników, ale 
również, w szerszej perspektywie, jako dowód tego, w jaki sposób podcho-
dzono do tworzenia zbioru tekstów dotyczących konkretnej dziedziny. Zain-
teresowania medyczne kanoników regularnych w Czerwińsku (przynajmniej 
w świetle analizowanego tu kodeksu) były w tym czasie szerokie: obok dzieł 
o ambicjach teoretycznych, autorstwa chociażby Pseudo-Arystotelesa, zapi-
sanych po łacinie, znajdują się tam m.in. polskie przepisy na konfekty i le-
karstwa czy Nauka krotka… właśnie. W związku z tym, że niepodjęte zostały 
jeszcze badania nad Conservatio sanitatis jako całością, do przeanalizowania 
pozostają przyczyny, które doprowadziły do takiego ukształtowania zbioru. 
Po pobieżnym zapoznaniu się z zawartością Conservatio sanitatis pozostaje 
tylko wysnuć podejrzenie, że możemy w tym przypadku mieć do czynienia 
z wczesnym przykładem swoistego notatnika czy rodzaju sylwy, w której 
znalazły się teksty w danym momencie zakonnikom potrzebne. Nie można 
jednak zupełnie uniknąć choćby częściowej odpowiedzi na pytanie, w jaki 
sposób kopista podszedł do zadania komponowania tego zbioru. Tekst Na-
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uki krotkiej został najpewniej przepisany w całości, z odrzuceniem tracących 
aktualność instrukcji na konkretny rok, z zachowaniem z kolei całej części 
ogólnej, w tym zaleceń, które prawdopodobnie nie dotyczyły bezpośrednio 
życia zakonnego (poświęconych na przykład postępowaniu z dziećmi).

W stronę stylu popularnonaukowego

Nauka krotka…, jak już wspomniano, stanowi prawdopodobnie część wpi-
sanego do Conservatio sanitatis dodatku informacyjnego z prognostyku na 
konkretny rok – ten fakt sytuuje więc ową instrukcję w kręgu tekstów astro-
nomiczno-astrologicznych powstałych pod koniec XV i na początku XVI 
wieku jako efekt działalności wykładowców skupionych przede wszystkim 
wokół katedry astrologii Akademii Krakowskiej21. Od drugiej połowy XV 
wieku profesorowie, którzy kierowali tą katedrą, byli zobowiązani do przy-
gotowania trzech prognostyków na każdy rok – dwóch specjalistycznych, 
adresowanych do społeczności akademickiej oraz do astrologów i astrono-
mów, trzeciego zaś, uproszczonego i zaopatrzonego w podstawowe infor-
macje, zredagowanego zazwyczaj w języku polskim, skierowanego do osób 
niezaznajomionych z tajnikami wiedzy gwiazdarskiej. Ostatnia kategoria 
prognostyków stanowi cenne źródło dla badaczy procesów kształtowania się 
naukowej i popularnonaukowej odmiany polszczyzny. Autorzy tych tekstów, 
posługujący się w swojej pracy łaciną i zapisujący efekty badań w tymże ję-
zyku, by je sporządzić, musieli podjąć wysiłek dwojakiego rodzaju: wybrać 
treści najbardziej przydatne przeciętnemu odbiorcy oraz dokonać myślowego 
przekładu tychże na język polski, nadając im ponadto skrajnie utylitarną for-
mę. Rezultatami tych działań okazało się powstanie piśmiennictwa specyficz-
nego rodzaju: z jednej strony znajdującego się w kręgu kształtującego się już 

21 Szerzej traktować o tym będzie wspominane już opracowanie, w którym zamieszczona 
zostanie analiza Nauki krotkiej… jako elementu obiegu wiedzy astrologicznej na po-
czątku XVI wieku; więcej na temat astrologii w Krakowie zob. S. Konarska-Zimnicka, 
op.cit.; kwestia szesnastowiecznych kalendarzy omówiona została natomiast w: J. Seru-
ga, Krakowskie kalendarze XVI wieku, Kraków 1913.
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w XVI wieku dyskursu naukowego22, z drugiej zaś mocno zakorzenionego 
w rzeczywistości codziennej, „popularnej” właśnie, ze swej istoty bardzo od 
akademickiej nauki odległej.

Dlatego też Nauka krotka…, tyleż z racji swojej niewielkiej objętości, 
co ściśle praktycznego, instruktażowego charakteru, nie nosi wszystkich 
wyszczególnionych przez Irenę Bajerową głównych cech dyskursu nauko-
wego23. Możliwe jest rozpatrzenie tego tekstu w kategorii ścisłości (a więc 
obecności terminologii) i jasności (czyli, w tym przypadku, składni)24.

Wyrażenia terminologiczne w Nauce krotkiej… można podzielić wedle 
dwóch kryteriów: pochodzenia oraz dziedziny, której dotyczą. Ze względu 
na pochodzenie wyróżnimy: zapożyczenia leksykalne z łaciny oraz wyra-
żenia rodzime, mające niekiedy źródłosłów w konstrukcjach łacińskich; ze 
względu na dziedzinę zaś – elementy słownictwa astronomiczno-astrolo-
gicznego oraz medycznego.

Na wyrażenie z dziedziny terminologii astronomicznej natrafiamy już 
w tytule tekstu. Znamię niebieskie wymienione zostało w Polskiej nauko-
wej terminologii astronomicznej25 jako wyrażenie, które nie zachowało się 
we współczesnej polszczyźnie – jego ostatnie poświadczenia przypadają na 
XVIII wiek. W czasach powstawania Nauki krotkiej… wyraz znamię był po-
wszechnie używany w jego astronomicznym znaczeniu, które, choć definiowa-
ne przez Słownik staropolski jako ‘jakiś gwiazdozbiór’, Jadwiga Waniakowa 
proponuje rozszerzyć na ‘gwiazdozbiór’ w znaczeniu ogólnym26. Wyrażenie 
to wpisuje się ponadto w tendencję tłumaczenia elementów rozbudowanej 
łacińskiej terminologii na język polski – signum znaczy m.in. ‘znak, gwiazdo-

22 Zgodnie z ustaleniami Ireny Bajerowej oraz, szerzej, badaczy, którzy dostrzegają już 
w tekstach szesnastowiecznych początki kształtowania się naukowej odmiany języka 
polskiego; za: A. Rejter, Styl czy dyskurs naukowy? Perspektywa historyczna, „Forum 
Lingwistyczne” 2018, nr 5, s. 22.

23 Pozostałe z nich to: obiektywizm, metodyczność, swoista intertekstualność; I. Bajerowa, 
Początki polskiego dyskursu naukowego – język dzieł Marcina Bielskiego i Stanisława 
Grzepskiego, „Onomastica Slavogermanica” 2008, nr 27, s. 74.

24 Ibidem, s. 75–76.
25 J. Waniakowa, Polska naukowa terminologia astronomiczna, Kraków 2003, s. 87.
26 Ibidem.
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zbiór (zwłaszcza zodiakalny)’27. Co ciekawe, mimo obecności wyrazu zodiak 
w szesnastowiecznej polszczyźnie nie był on wtedy powszechnie stosowany28, 
zaś zestawienia znak zodiaku zaczęto używać dopiero w XVIII wieku29. Nauka 
krotka… jawi się w tym świetle jako tekst typowy, używający najczęściej wy-
stępującego słownictwa astronomicznego, funkcjonującego w świadomości 
posługujących się językiem polskim jako rodzime, obrazujące.

Same nazwy znaków zodiaku z kolei zapisano po łacinie i odmieniono kon-
sekwentnie według łacińskiego paradygmatu (np. In Tauro, In Capricorno). 
Świadczy to o stopniowości procesu wykształcania się polskiej terminologii 
astronomiczno-astrologicznej – w prognostyku o 20 lat młodszym od tekstu 
wpisanego do Conservatio sanitatis użyto już nazw polskich30, co można za-
pewne tłumaczyć rozpowszechnianiem się popularnego piśmiennictwa zwią-
zanego z astrologią. Polskie nazwy znaków zodiaku ponadto mogły pomagać 
odbiorcom nieznającym łaciny w wizualizacji tego abstrakcyjnego pojęcia 
poprzez odniesienia do znanych im elementów rzeczywistości31.

Kształtująca się ówcześnie rodzima terminologia medyczna jest natomiast 
w Nauce krotkiej… reprezentowana przez trzy wyrażenia, które zasługują na 
omówienie. Pierwsze dwa z nich to głowna żyła oraz płucna żyła – nazwy 
żył zbudowane poprzez dodanie do rzeczownika odpowiedniego przymiot-
nika. Głowny, spośród wielu znaczeń wymienianych przez Słownik staropol-
ski, występuje tu oczywiście w znaczeniu ‘pozostający w związku z głową’32, 
a konkretniej w notowanym przez Słownik połączeniu żyła głowna, które 
odnalezione zostało w glosach33. Słownik polszczyzny XVI wieku podaje waż-
ną w kontekście Nauki krotkiej… definicję tego wyrażenia ‘vena cephalica 
(żyła odpromieniowa), z której puszczanie krwi miało pomagać na choroby 

27 Ibidem.
28 Ibidem, s. 96.
29 Ibidem, s. 111.
30 Piotr z Proboszczowic, [Praktyka na rok 1555], Kraków 1554/1555.
31 Zob. M. Paszkiewicz, op.cit.
32 Słownik staropolski, t. 2, s. 431.
33 Ibidem.
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głowy’34. Można zatem wnioskować, że pojawiało się ono niemal wyłącznie 
w odniesieniu do przeprowadzania zabiegu flebotomii – a więc w kontekście 
wybitnie praktycznym. Potwierdzają to przytoczone notowania tego połącze-
nia wyrazowego, które pochodzą z dzieł medycznych o walorach popularyza-
torskich: O ziołach i mocy ich Falimirza, Lekarstw doświadczonych Siennika 
oraz z druku kalendarzowego z Dziennych spraw Goskiego. Analogicznie 
prezentuje się kwestia obecności wyrażenia płucna żyła w polszczyźnie 
sprzed XVI wieku i w wieku XVI – obecne jest już w Słowniku staropolskim 
w znaczeniu ‘żyła doprowadzająca z płuc do serca krew tętniczą’35, w Słowni-
ku polszczyzny XVI wieku zaś odnotowano je 26 razy36.

Oprócz wymienionych nazw żył, czyli wyrazów z dziedziny anatomii, 
w Nauce krotkiej… występuje również wyraz bańka (użyty w liczbie mno-
giej) oznaczający przyrząd medyczny, a konkretnie, wg Słownika staropol-
skiego, ‘naczynie cyrulickie do spuszczania krwi’37. W Słowniku polszczyzny 
XVI wieku przytoczonych jest wiele notowań tego wyrazu, w których wystę-
puje on zarówno w kontekstach przeprowadzania zabiegu stawiania baniek, 
jak i w kontekstach literackich wykorzystujących przenośnie znaczenie me-
dyczne, szczególnie zaś aspekt związany z wyciąganiem zła z ciała ludzkie-
go38. Zabieg ten, równie co puszczanie krwi powszechny, stał się elementem 
rzeczywistości codziennej, zwykłej – specjalistyczne konotacje wyrazu bań-
ka były zapewne dla przeciętnego odbiorcy słabo zauważalne.

Wśród obecnej w Nauce krotkiej… terminologii medycznej znalazły się 
również zapożyczenia z łaciny: purgacyja, elektwarz oraz piłuła. Pierwszy 
z wyrazów w Słowniku staropolskim nie występuje, w Słowniku polszczy-
zny XVI wieku definiowany jest w pierwszym, obecnym w tekście znaczeniu 
jako ‘przeczyszczenie; zabieg lub lekarstwo powodujące wypróżnienie’ – po-
chodzi od łacińskiego purgatio39. W Nauce krotkiej… wyraz ten występuje 

34 Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 7, s. 426.
35 Słownik staropolski, t. 6, s. 176.
36 Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 24, s. 439.
37 Słownik staropolski, t. 1, s. 60.
38 Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 2, s. 1.
39 Ibidem, t. 34, s. 466.
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w notowanym przez Słownik polszczyzny XVI wieku zwrocie purgacyją brać. 
Łączy się w ten sposób często z innymi wyrazami pochodzącymi z terminolo-
gii medycznej: purgacyją brać przez elektwarze / w elektwarzach / w napoju / 
w piłułach / (ale też, generalizująco) we wszem. Purgacyja występuje w tek-
ście głównie w liczbie pojedynczej – interesująco na tym tle wypada swoiste 
zagęszczenie dwóch użyć tego wyrazu w liczbie mnogiej (In Capricorno i In 
Aquario – przy tym znaku notowane jest jedyne generalizujące we wszem).

Następny wyraz, elektwarz, pochodzi od łacińskiego electuarium i ozna-
cza ‘roślinny roztwór służący do wyrobu wieloskładnikowych lekarstw lub 
gotowe lekarstwo o mazistej konsystencji produkowane z odpowiednich czę-
ści roślin i cukru lub miodu’40. Słownik staropolski notuje formę lektwarz 
oraz lekwar41, ani nie podając formy elektwarz, ani nie wskazując na łaciński 
wyraz podstawowy, w Słowniku polszczyzny XVI wieku natomiast forma 
lektwarz jest co prawda podstawowa, lecz wśród innych form elektwarz po-
jawia się już jako druga najpopularniejsza42. Zapewne jej frekwencja rosła 
stopniowo od początku XVI wieku, co stanowi następny dowód pozwalający 
zaliczyć Naukę krotką… do tekstów używających słownictwa typowego i za-
pewne w owym czasie najbardziej aktualnego. Co ciekawe, kopista, zapisując 
elektwarz dwukrotnie, za każdym razem użył wielkiej litery. Ze względu na 
zbyt małą frekwencję owego wyrazu w tekście nie można stwierdzić, czy 
była to konsekwentna praktyka, co ostrożne przypuszczenie o oznaczaniu 
w ten sposób wyrazów odczuwanych jako obce pozostawia tylko w sferze 
domysłów. Warto zaznaczyć natomiast, że w Nauce krotkiej… wyraz elek-
twarz występuje wyłącznie w liczbie mnogiej, która dla odbiorców oznaczała 
najprawdopodobniej dowolność w wyborze rodzaju syropu do sporządzenia 
środka przeczyszczającego.

Ostatniego z wyrazów zapożyczonych z łacińskiej terminologii medycznej, 
piłuły, Słownik staropolski również nie notuje, Słownik polszczyzny XVI wie-
ku zaś, nie podając łacińskiego źródłosłowu (pilula – I. ‘kulka, kuleczka’, III. 

40 Ibidem, t. 12, s. 135.
41 Słownik staropolski, t. 4, s. 19.
42 Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 12, s. 135.
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med. ‘pigułka’43), definiuje go jako ‘lekarstwo utarte na proszek, zmieszane 
z substancją płynną i uformowane w małą kulkę (zazwyczaj wielkości lasko-
wego orzecha)’44. Definicja ta przeczy nieco naszemu potocznemu skojarze-
niu, które budzi piłuła (piguła). Niezależnie jednak od spodziewanego kształ-
tu czy wielkości tego obiektu najważniejsze jest to, że zawierał on w sobie 
substancję leczniczą. Ówczesna praktyka lekarska (czego przykłady można 
odnaleźć w wielu szesnasto- i siedemnastowiecznych prognostykach45) wy-
raźnie rozgraniczała dwa sposoby podawania środków przeczyszczających 
(przez syrop i przez piguły), co pozostawało w związku z powszechnie wtedy 
znaną teorią humoralną, która wyraźnie się w Nauce krotkiej… uwidacznia46.

Kategoria jasności, tak ważna dla naukowej i popularnonaukowej odmiany 
języka, znalazła w Nauce krótkiej… zastosowanie już na poziomie organizacji 
treści, co omówione zostało szerzej w poprzedniej części rozważań. Praktyka 
graficznego segmentowania tekstu, która wspomagała uporządkowanie infor-
macji w przejrzysty dla odbiorcy sposób, była w XVI wieku rozpowszech-
niona47 i zapewne ważna: prawdopodobnie układ drukowanej wersji Nauki 
krotkiej… „przewędrował” do wersji rękopiśmiennej.

Jako pierwszy bezpośrednio związany z treścią element wpływający na ja-
sność wywodu (czy, ogólniej, przekazywania informacji) Danuta Ostaszewska 
podała obecność „językowych sygnalizatorów rozwoju tematu”, które „zapo-
wiadają problem, o którym traktuje dana wypowiedź”48. Formuła taka znajduje 
się w tytule omawianego dodatku kalendarzowego: Nauka krotka cokolwiek 
kto ma począć po<d> każdym znamieniem niebieskim. W ten sposób autor 
zarówno wskazał temat tekstu, jak i określił jego niewielką, skrótową obję-
tość oraz zwrócił uwagę na powszechność informacji, które są w niej zawarte.

43 Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, t. IV, P-R, Warszawa 1999, s. 164.
44 Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 24, s. 224.
45 Np. Michał z Wiślicy, [Ephemeris ad annum 1535. Polonice], Kraków 1534.
46 Szerzej o zastosowaniu elementów teorii humoralnej w Nauce krotkiej… zob. M. Pasz-

kiewicz, op.cit.
47 D. Ostaszewska, Z zagadnień ewolucji stylu naukowego. XVI-wieczne początki kształto-

wania się wyznaczników przebiegu procesu myślowego, „Prace Językoznawcze”, red. A. 
Kowalska, t. 22, Studia historycznojęzykowe, Katowice 1994, s. 88.

48 Ibidem, s. 89.
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Poza wspominanymi już mnemotechnicznymi walorami składni jej sche-
matyczność jest jednym z ważnych czynników decydujących o jasności tek-
stu, do której przyczyniają się również (co charakterystyczne w przypadku 
Nauki krotkiej…) obecność zdań wyłącznie współrzędnie złożonych oraz bez-
osobowe formy dobrze jest / źle jest. Formy owe spełniają w Nauce krotkiej… 
funkcję porządkującą proces myślowy49, wpływają również na „instruktażo-
wość” tekstu – tak przekazana informacja była dla odbiorcy przejrzysta i za-
pewne wygodna w użytkowaniu.

Podsumowanie

Specyficzne ukształtowanie wypowiedzi decyduje o skrótowym, notatko-
wym charakterze Nauki krotkiej…, która dzięki temu nie sprawiała czytelni-
kowi trudności w odbiorze – mógł on w łatwy sposób wyszukać interesujące 
go porady z zakresu życia codziennego: dotyczące gospodarowania, relacji 
społecznych czy zabiegów medyczno-pielęgnacyjnych. Występujące w tek-
ście słownictwo z zakresu terminologii astronomiczno-astrologicznej oraz 
medycznej (zarówno rodzime, jak i zapożyczone z łaciny) zostało dobrane 
tak, aby nieposiadający odpowiedniego wykształcenia odbiorca mógł w pra-
widłowy sposób korzystać z instrukcji. Użyte w niej wyrazy były powszech-
nie znane, typowe dla powstających ówcześnie zalążków popularnonaukowej 
odmiany polszczyzny, ukształtowanie porad zaś jednoznacznie instruowało 
odbiorcę co do sposobu przeprowadzenia czynności, których wykonywanie 
wiązało się z ryzykiem spowodowania pogorszenia stanu zdrowia osoby po-
trzebującej na przykład (w ówczesnym mniemaniu) zabiegu upuszczenia krwi.

Analizowana Nauka krotka…, będąca fragmentem dodatku informacyjne-
go umieszczanego w prognostykach na konkretne lata, została włączona do 
zbioru Conservatio sanitatis ze względu na użyteczność, którą przedstawia-
ła dla osoby (lub osób) decydujących o zawartości kodeksu. W ten sposób 
zachowany tekst staje się dowodem współistnienia różnych form przekazu 
piśmiennego obecnych na początku XVI wieku oraz rzuca nowe światło na 

49 Ibidem, s. 90.
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drogi, jakimi rozprzestrzeniały się informacje naukowe dostosowane do moż-
liwości odbioru przeciętnego czytelnika. Mimo niewątpliwie popularnego 
charakteru Nauki krotkiej… da się w niej wyróżnić niektóre z cech dyskursu 
naukowego – ścisłość i jasność – co pozwala na umieszczenie tekstu w kręgu 
form przejściowych, w żywiole kształtującej się popularnonaukowej odmia-
ny języka polskiego.
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When to go on the road and when to speak with great masters 
– A short lesson whatever one must do under every heavenly sign. 

Astrological text from the codex Conservatio sanitatis (1535)

Summary
The article provides a transliteration and a transcription of an astrological text 
from the beginning of the 16th century. The text copied into codex Conservatio 
sanitatis from an early-modern prognostic has a condensed form and uses a 
few words from astronomical, astrological and medical terminology, often 
derived from Latin. An analysis of these factors gives an insight towards 
understanding the process of popularisation of knowledge and emerging a 
popular scientific and scientific style of Polish language.

Key words: astrology, prognostics, early-modern medicine, popular science, 
scientific terminology.
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