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Strukturalnotekstowe wyznaczniki  
dyskursu naukowego wieków dawnych

Początków polskiego dyskursu naukowego upatruje się w wieku XVI, co 
potwierdzają badania, także językoznawcze (np. Bajerowa 2008; Biniewicz 
1996, 2002; Ostaszewska 1994; Rejter 2018a, 2018b; Szczaus 2015)1. Wpraw-
dzie już w połowie XV stulecia pojawia się Traktat o ortografii polskiej Jakuba 
Parkoszowica z polskojęzycznym wierszowanym Obiecadem, niemniej jest to 
przypadek odosobniony i traktować go należy w kategoriach zapowiedzi przy-
szłego przyrostu piśmiennictwa naukowego, które rozwinie się w dobie Złotego 
Wieku. Oczywiście nie jest to jeszcze wówczas w pełni ukształtowana odmiana2, 
ten stan przyniesie dopiero tak naprawdę stulecie XIX, wiele z cech naukowości 
można tam jednak odnaleźć.

W niniejszym opracowaniu pragnę poruszyć problem wybranych cech 
struktury tekstu naukowego wieków dawnych jako wyznaczników dyskursu na 
wczesnym etapie jego kształtowania się. Posługuję się terminem dyskurs, choć 
nieobce są mi założenia współczesnej stylistyki, a także tekstologii i genologii 
lingwistycznej3. Niezależnie od przyjętej koncepcji dyskursu4 wskazać należy na 
kluczowe dla tego pojęcia cechy, takie jak: ponadtekstowość (w sensie hierarchicz-
nym i zakresowym), kontekstowość, uwzględnienie składników pozawerbalnych, 

1 Zob. też: Iłowiecki 1981.
2 Niektórzy badacze mówią w odniesieniu do wieków dawnych o stylu protonaukowym. 

Por. Przyklenk 2009.
3 Szerzej na ten temat zob. Rejter 2018c.
4 Koncepcji dyskursu w samej lingwistyce jest wiele, mnie najbliższe są ujęcia: 1) jako 

ustabilizowanej konwencji społeczno ‑kulturowo ‑komunikacyjnej (Grzmil ‑Tylutki 2007), 
2) całości (werbalnej i pozawerbalnej aktu komunikacji) (Duszak 1998), 3) nadrzędnego wobec 
stylu, gatunku i tekstu wzorca zdarzenia komunikacyjnego i sposobu jego realizacji (Wojtak 
2011), 4) jako modelu kształtowania tekstu niebędącego w relacji hierarchicznej wobec modelu 
gatunkowego (Witosz 2009). Por również: Rejter 2018c.
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udział czynników społeczno ‑kulturowych. Tekst (w odniesieniu do epok minio-
nych tylko pisany) traktuję jako manifestację dyskursu. Ważne, choć niepierwszo-
planowe, jest również genologiczne ukształtowanie komunikatu, dlatego też do 
analizy wybrałem teksty reprezentujące jeden gatunek — zielnik (dawniej zwany 
również herbarzem). Dodatkowym elementem spajającym korpus badawczy jest 
tożsamość tematyczna i funkcjonalna tekstów objętych obserwacją. Materiał pod-
dany analizie stanowią dwa bardzo obszerne dzieła: Herbarz to jest, Ziół tutecz-
nych, postronnych, i Zamorskich opisanie: co za moc mają, a jako ich używać, tak 
ku przestrzeżeniu zdrowia ludzkiego, jako ku uzdrowieniu rozmaitych chorob […] 
Marcina Siennika (Kraków 1568) oraz Zielnik Herbarzem z języka Łacińskiego 
zowią, To jest Opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutkow, i mocy Zioł 
wszelakich […] Szymona Syreniusza (Kraków 1613). Łączy je zarówno zakres 
treściowy, jak i przeznaczenie, są to bowiem teksty o tematyce medycznej prze-
znaczone zarówno dla specjalistów (medyków, zielarzy, aptekarzy, cyrulików 
itp.), jak i odbiorców poszukujących wiedzy praktycznej (gospodarzy, kucharzy, 
ogrodników, mamek itp.). Informacje o naukowym charakterze dzieł, a także ich 
projektowanych odbiorcach znajdują się w tekstach ramowych (przedmowie, liście 
dedykacyjnym), a nawet w rozbudowanych tytułach badanych utworów. Korpus 
badawczy stanowią zatem komunikaty spójne na poziomie makrostruktury, czyli 
reprezentacji „globalnego odczytania tekstu” (Żydek ‑Bednarczuk 2005: 122) 
jako tworu wynikającego z ich superstruktury — „rodzaju ramy, szkieletu, orga-
nizująca w ujęciu linearnym całość” (Żydek ‑Bednarczuk 2005: 122)5.

Badania nad współczesną odmianą języka naukowego potwierdzają wysoką 
rangę strukturalnych składników tekstu6: 

Teksty naukowe wyróżniają się spośród innych s t r u k t u rą. Cechuje je wy-
raźnie zaznaczone za pomocą zróżnicowanych typograficznie śródtytułów lub 
cyfr i liter rozczłonkowanie poziome (akapity, nadakapity, paragrafy, podroz-
działy i rozdziały). Najczęściej nie zaciera się trójczłonowej budowy: wstęp — 
środek — koniec. Części ramowe ulegają przekształceniom, np. w monografii 
w samodzielne cząstki: por. Wstęp, Przedmowa, Słowo wstępne i Zakończenie, 
Podsumowanie. Tekst główny bywa obudowany tekstami pomocniczymi, por. 
Bibliografia, Indeks, Aneks. Dość złożone bywa też rozczłonkowanie pionowe. 
Obok tekstu podstawowego — w nim lub poza nim — występują przypisy, 
odsyłacze, cytaty, uwagi metatekstowe różnego typu itp. (Gajda 2001: 189)7.

5 O pojęciu makro ‑ i superstruktury zob. też Bartmiński, Niebrzegowska ‑Bartmińska 
2009: 285 i n.

6 Oczywiście mowa tu o pewnej uśrednionej, prototypowej (pozytywistycznej?) wersji dys-
kursu naukowego, który w ostatnich latach ulega postmodernistycznemu rozmyciu, co z kolei 
skutkuje osłabieniem niektórych — także strukturalnych — jego cech (zob. np. Gajda 2013).

7 Szczegółowe wyniki badań nad współczesnym stylem naukowym zawiera monografia 
Stanisława Gajdy (1982).
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Uwzględniając przytoczone spostrzeżenia, postaram się przedstawić struktu-
ralnotekstowe wyznaczniki dyskursu naukowego wieków dawnych. Oczywiście 
z uwagi na fakt, że obserwacją objęty został okres kształtowania się dyskursu, nie 
należy spodziewać się wszystkich jego cech właściwych dla etapu pełnej krysta-
lizacji odmiany naukowej polszczyzny.

Elementów struktury tekstu, które można by uznać za wykładniki dyskursu 
naukowego, poszukiwać trzeba na różnych poziomach jego kompozycji. Wyróż-
niam trzy podstawowe:
1) uporządkowanie ramowe: elementy ramy tekstowej w skali makro ‑ (spisy 

treści, indeksy, składniki literackiej ramy wydawniczej);
2) uporządkowanie globalne: układ treści ogniw centralnych w obrębie całości 

tekstu (części, księgi, rozdziały);
3) uporządkowanie lokalne: układ treści w obrębie wyodrębnionych ogniw niż-

szego rzędu (podrozdziały, akapity, uwagi marginesowe, elementy ikoniczne).
Wszystkie wymienione zabiegi strukturyzacji tekstu służą, na rozmaitych pię-

trach struktury, jego delimitacji, ale również spajają komunikat, zarówno w sen-
sie semantycznym, tematycznym, pragmatycznym, jak i kompozycyjnym (por. 
Żydek ‑Bednarczuk 2005: 878).

Uporządkowanie ramowe

Składniki ramy w skali makro ‑ organizują tekst, budują jego kompozycję, 
ułatwiają orientację w nim, a pośrednio zaświadczają o autorskiej świadomości 
tworzenia komunikatu uporządkowanego, poddanego naukowemu zamysłowi. 
Widoczny na skanie (por. Fot. 1) spis treści (wówczas: regestr, sumariusz) Herba-
rza M. Siennika ilustruje ten problem. Autor wykazał się poczuciem konieczności 
uporządkowania informacji zawartych w swym dziele oraz przedstawienia ich 
w określonym porządku w inicjalnym ogniwie ramy tekstowej. Zwraca uwagę 
paralelizm syntaktyczny tytułów, ich semantyczna przystawalność, konsekwencja 
w odniesieniu do treści prezentowanych w szesnastowiecznym dziele. Warto jed-
nak zauważyć, że taka forma organizacji ramy nie jest obligatoryjna, w zielniku 
S. Syreniusza bowiem spis treści nie występuje, choć odnotowano tam inne typy 
delimitatorów ramowych.

8 Badaczka proponuje bardziej uszczegółowiony podział typów spójności tekstu, nieogra-
niczający się jedynie do kohezji i koherencji.
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Fot. 1. Spis treści (jedno z ogniw inicjalnych ramy) Herbarza M. Siennika9

9 Wszystkie materiały ilustracyjne w postaci skanów pochodzą ze współczesnych wydań 
(reprintów) badanych dzieł, pozostających w posiadaniu autora niniejszego opracowania.



182 Część czwarta: Dyskurs(y) pamięci, pamięć w dyskursie

Fot. 2. Indeks nazw ziół i lekarstw wraz z krótkim ich objaśnieniem  
(jedno z ogniw finalnych ramy) Herbarza M. Siennika
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Autorzy dawnych tekstów naukowych dbali też o syntetyzowanie warstwy 
informacyjnej swych dzieł. Obrazuje to indeks (spis, czyli wykład) nazw ziół 
i lekarstw omówionych w Herbarzu M. Siennika jako jedno z ogniw finalnych 
tekstu (por. Fot. 2). Materiał został tu ułożony zgodnie z porządkiem alfabetycz-
nym, co także należy uznać za wyraz świadomego kształtowania komunikatu 
poddanego myśli abstrakcyjnej, ogarniającej w sposób krytyczny całość prezen-
towanych treści.

Sytuowanie dzieła w porządku dominującego dyskursu łacińskojęzycznego 
również można poczytywać jako dowód naukowej świadomości dawnych twór-
ców. Przejawem tego są indeksy terminów obcych właśnie, na przykład łacińskich 
nazw roślin omówionych w Zielniku S. Syreniusza (por. Fot. 3). Mogą stanowić 
one też — podobnie jak w dziełach współczesnych — elementy składowe final-
nych ogniw ramy tekstowej. Miejsce podobnych rejestrów nie jest jednak ustalone, 
indeks łacińskich nazw chorób wraz z ich polskimi odpowiednikami oraz wykaz 
w porządku odwrotnym w zielniku M. Siennika znajdują się w inicjalnej czę-
ści tekstu. Z jednej strony zabiegi te ułatwiają nawigację po tekście, jego odbiór, 
z drugiej zaś włączają go w orbitę dyskursu wzorcowego, poświadczając łacińską 
proweniencję, ale też współtworzą swoistą wspólnotę dyskursu uczonych.

Oprócz elementów ramy o charakterze panchronicznym, właściwych dla dys-
kursu naukowego niezależnie od etapu jego rozwoju, warto odnotować ogniwa 
ściśle związane z kulturą epoki. Do takich z pewnością należą listy dedykacyjne 
(por. Fot. 4), w obu analizowanych tekstach w żywej paginie określane mianem 
Przedmowa. Ogniwa te jako elementy literackiej ramy wydawniczej stanowią 
niezbywalny element staropolskiej kultury literackiej i kultury książki. Rama 
wydawnicza był to:

[…] zespół elementów piśmienniczych dodanych do tekstu głównego książki, 
wprowadzających lub zamykających tenże tekst. W realizacjach edytorskich 
dawnych utworów zauważyć można stosunkowo wiele owych elementów oka-
lających; wychodziły one spod pióra autora albo wydawcy, czasem obu stron 
zainteresowanych ostatecznym kształtem publikacji (Ocieczek 2002: 17).

Do takich tekstów, prócz listów dedykacyjnych, zalicza się także inne delimi-
tatory zewnętrzne, takie jak:

[…] tytulatura (nie tylko sam tytuł, ale wszelkie napisy dopełniające, któ-
re „orzekały o tekście”, lokalizując dzieło w określonym czasie i przestrzeni 
historycznej), motto, list dedykacyjny, często z poprzedzającym go graficz-
nym i literackim wyobrażeniem herbu osoby, której autor dzieło przypisywał, 
utwór „do czytelnika” i ewentualnie wiersze (lub napisy prozaiczne, pochwal-
ne) zalecające dzieło (Ocieczek 1998: 776).
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Fot. 3. Indeks łacińskich nazw roślin (jedno z ogniw finalnych ramy)  
omówionych w Zielniku S. Syreniusza
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Fot. 4. List dedykacyjny w Zielniku S. Syreniusza
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Składniki te w większości odnaleźć można w analizowanych herbarzach. 
Zwraca uwagę szczególnie obecność tekstów innych autorów oraz reprezentu-
jących inne rejestry stylistyczne, a umieszczanych w partiach inicjalnych ramy. 
Przykładem jest tu wiersz Jana Achacego Kmity, polskiego poety i tłumacza 
z przełomu XVI i XVII wieku, wykorzystany jako element ramowy w dziele 
S. Syreniusza:

Do Czytelnika.

Kogo natura słaba w łoże uderzy:
  Na kogo się śmierć blada rękoma zamierzy:
Komu febra wydziera gwałtem zdrowie błogie:
  Komu gorączka siarką pali członki drogie:
Kogo powodź zalewa, i wnętrzności topi:
  Komu krew zepsowana koralmi twarz skropi:
Kogo złotem niebieska tęcza ufarbuje:
  Kogo zbytek i słodka swawola napsuje:
Najdziesz tu swe lekarstwo, najdziesz tu ochłodę,
  Czym żołądek, czym znowu, odnowisz urodę.
Tylko w nadziei tych ziół, nie psuj zdrowia marnie,
  Bo za jedną chorobą silać się ich wgarnie.
A jako z żelaza rdze z trudnością wyprawi,
  Tak się też kto raz skazi, nierychło naprawi.
A tak jeśli chcesz zdrow bydź, pokić nici Kloto
  Nie urżnie: miej tę księgę za przedniejsze złoto.
Bo kto masz za co, ratuj zdrowia ułomnego,
  Wtedy wieku dopędzisz Orła stoletnego

   JAN ACHACY KMITA

Wiersz J.A. Kmity, tematycznie związany z dziełem S. Syreniusza, wprowa-
dza odbiorcę w krąg problematyki Zielnika, pozostając jednak w zgodzie z kon-
wencją literacką i wydawniczą XVI—XVII wieku, niezależną od dyskursu, jaki 
reprezentuje dany tekst.

Omówione ogniwa ramy tekstowej stanowią ważny element delimitacyjny, 
okalając tekst główny, wyodrębniają go, ale też są jego znaczącym uzupełnieniem. 
Niektóre z nich — na przykład listy dedykacyjne, wiersze „do czytelnika” czy 
spisy treści — można uznać za uniwersalne, niezależne od dyskursu, jaki tekst 
aktualizuje, inne natomiast (indeksy terminów, dwujęzyczne wykazy nazw cho-
rób) przynależą stricte do dyskursu naukowego, w tym wypadku w jego odmianie 
medycznej.
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Uporządkowanie globalne

Wykładnikami dyskursu naukowego wieków dawnych są także środki słu-
żące uporządkowaniu treści w wymiarze globalnym (w obrębie tekstu głównego). 
Do nich należy zaliczyć sposoby organizacji, układu, kolejności przedstawiania 
przekazywanych wiadomości znajdujące manifestacje w wyodrębnionych i odpo-
wiednio zatytułowanych ogniwach centralnych tekstu. Koncepcja jest w badanych 
dziełach różna. Spójrzmy na schemat struktury globalnej tekstu właściwego dla 
obu zielników:

Tabela 1. Tytuły ogniw centralnych tekstu

Herbarz M. Siennika Zielnik S. Syreniusza

Poczynają się Księgi, Herbarza Polskiego, 
w ktorych są opisane Natury zioł rozmaitych, 
ku zachowaniu Zdrowia człowieczego, teraz 
znowu przejrzane, i s pilnością Korrigowane

D. SIMONA SYRENIUSA KSIĘGI PIERW-
SZE, O Ziołach Rozmaitych

Księgi wtore o lekarstwach z rzeczy żywych, 
jako z zwierzu, z Ptakow, z chrobakow, i z ryb, 
na czterzy części rozdzielone

KSIĘGI WTORE, o prostych Lekarstwach 
z Dioszkorida, i wielu inych zebrane.  
Przez D. SIMONA SYRENIUSA

Księgi Trzecie, O kamieniach drogich, na wie-
le rzeczy potrzebnych

KSIĘGI III ZIELNIKA. D. SYMONA SYRE-
NIUSA

Księgi Czwarte o sprawowaniu a czynieniu 
lekarstw, ku rozmaitym chorobam, a naprzod 
o mierze i ważeniu ich, pod kthorą mają być 
składane

KSIĘGI IIII. ZIELNIKA, D. SYMONA SY-
RENIUSA

Księgi piąte o leczeniu wszelakich przygod tak 
wewnątrz, jako i z wierzchu

XIĘGI V. ZIELNIKA, D. SIMONA SYRE-
NIUSA

Księgi szoste, ktore sie dzielą na trzy części, 
Pierwsza o znakoch choroby, Druga o czyś-
cieniu przez purgacje i krew, Trzecia część, 
o ukazaniu czasu słusznego ktemu
Księgi Osme, w ktorych nauka ustrzedz się po-
wietrza zarażonego, To jest morowego: i uka-
zując Lekarstwa, ktorym nabytego pozbyć
Alerego Pedemontana Księgi Siedmiory Ta-
jemnic, Rozmaite Nauki w sobie mające z Ła-
cińskiego na Polski język, teraz nowo przeło-
żone: Przez Marcina Siennika

Źródło: Opracowanie własne.

W wypadku obu zielników koncepcja układu treści oraz sposobu tytułowego 
jej wyabstrahowania jest odmienna. Herbarz M. Siennika, choć o ponad połowę 
skromniejszy objętościowo (ok. 700 stron) od dzieła S. Syreniusza (ok. 1550 
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stron), został podzielony na 8 dość precyzyjnie zatytułowanych ksiąg uzupeł-
nionych o blok dziewiąty stanowiący obszerne tłumaczenie dzieła Pedemontana. 
S. Syreniusz zaś wyodrębnia jedynie 5 ksiąg, nie wszystkie ponadto opatruje 
tytułami. W tytułach ksiąg dzieła M. Siennika poza tym pojawia się informa-
cja o dalszym rozczłonkowaniu tematycznym poszczególnych części, co można 
uznać za wyraz dbałości o ścisłość i precyzję przekazywanych informacji na 
etapie porządkowania treści. Po konfrontacji wyodrębnionych wewnątrz tekstu 
części ze wskazanymi w spisie treści (por. Fot. 1.) zwraca jednak uwagę niekon-
sekwencja w postrzeganiu układu poszczególnych ogniw. Kolejne księgi oraz ich 
tytuły poznawane w toku lektury dzieła nie pokrywają się (lub pokrywają się 
jedynie częściowo) z tymi, jakie umieszczono w rejestrze w inicjalnym ogniwie 
ramy. Odwzorowanie zawartości tekstu właściwego w delimitatorze ramowym 
jest niepełne, choć spis zdaje się oddawać treść miejscami w stopniu bardziej 
szczegółowym w stosunku do tytułów ksiąg zamieszczonych wewnątrz dzieła 
M. Siennika. Można zatem z jednej strony uznać składniki ramy i ogniwa cen-
tralne za komplementarne w odniesieniu do struktury całości komunikatu. Z dru-
giej zaś nie sposób pominąć wrażenia pewnego chaosu (lub może: przypadkowo-
ści) w procesie porządkowania treści, co można wiązać z etapem krystalizowania 
się porządku strukturalnego tekstu właściwego dla początkowych wieków funk-
cjonowania polskiego dyskursu naukowego. Jeszcze dobitniej widoczne jest 
to w Zielniku S. Syreniusza, w którym wyabstrahowane księgi mają charakter 
wysoce umowny, zarówno z uwagi na niewielką liczbę w stosunku do objętości 
dzieła, jak i w związku z lapidarnym często sposobem ich tytułowania. Brak 
spisu treści dodatkowo utrudnia orientację w tekście. Dopiero obcowanie z nim 
w porządku lektury, a przynajmniej na etapie pobieżnego poznawania (kartko-
wania) pokaźnego tomu pozwala zapoznać się z zawartością zielnika.

Uporządkowanie globalne tekstu głównego dopełniają ogniwa o niższym 
stopniu podrzędności: części poszczególnych ksiąg oraz rozdziały. Ten spo-
sób delimitacji widoczny jest jednak w pełni dopiero w toku lektury, nie został 
bowiem w wyczerpującym stopniu odzwierciedlony w spisie treści, nawet jeśli 
takowy występuje.

Jak widać, autorzy dawnych tekstów naukowych mieli świadomość złożoności, 
obszerności i wielowątkowości przekazywanych odbiorcy informacji. W związku 
z tym starali się porządkować tekst główny, dzieląc go na księgi (ewentualnie ich 
części) i rozdziały. Jednak już nawet zestawienie zaledwie dwóch tekstów obra-
zuje, że podejście do owego problemu mogło być różne, co należałoby wiązać 
z nieustabilizowaniem dyskursu naukowego również na poziomie struktury tekstu 
go aktualizującego.
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Uporządkowanie lokalne

Warto przyjrzeć się też strukturze ogniw tekstu przynależnych do poziomów 
niższego rzędu. Punktem wyjścia uczyniłem w tym wypadku rozdział (nieko-
niecznie zawsze w ten sposób nazywany przez autorów) jako element wyodręb-
niony z księgi. Na początku należy zastrzec, że nie ma jednego porządku na tym 
poziomie, nawet w obrębie danego dzieła. Poszczególne księgi bywają dzielone na 
mniejsze części, ale nie jest to konsekwentne, także jeśli chodzi o ich nomenkla-
turę. Pomijając zatem te kwestie, przyjrzę się strukturze wybranych mniejszych 
ogniw tekstu pod kątem ich związków z dyskursem naukowym. Ograniczam się 
do (najbardziej pod względem frekwencyjnym reprezentowanych) rozdziałów 
poświęconych charakterystyce roślin leczniczych.

Jedną z tendencji wyznaczających założenia kompozycji tekstu jest jej podpo-
rządkowanie określonemu schematowi wywodu, reprodukowanemu na poziomie 
danej księgi, czasem — kilku ksiąg. Oto przykłady:

Wierzba
 Salix Weiden

Rozdział 221.
A   Wierzba jest drzewo zimne i suche w pierwszym stopniu, Moc liścia 
i skorek i owocu wierzbowego jest cierpnąca.
B  Gdy uwarzysz10 liście wierzbowe w winie przyłożysz pieprzu trochę, 
tedy takie wino kłocie oddala.
C  oda abo ukrop w ktorym było warzono liście wierzbowe broni poczę‑ 
cia paniam.
D  Też woda w ktorymby był warzony wierzbowy owoc, daje wspomożenie 
ktory człowiek krwią pluje, możesz wespołek warzyć abowiem i skorki wierz-
bowe tę włosność mają ktorą w liście z kwiatem.
E  Też boleści nożne uspokaja woda ciepła z wierzbą warzona.
F  Też ług uczyniony a potym liścia nakładź weń, nieczystą głowę naprawia, 
i otręby z niej spędza.
G   Też miazga ktora bywa miedzy skorą i miedzy drzewem, ta nieczy-
stość z oczu spędza, i oczy posila ciemność od nich oddalając, gdy jej w nie 
zapuścisz.
H  Też sok z wierzby rany spaja świeże, i też zastanawia z nosa płynącą 
krew.
I   Popioł z skorek wierzbowych wysusza wszelkie wilkości złe, a kiedy ji 
zmieszasz z babczaną wodką, tedy biegunkę ktora bywa ze krwią zastanawia, 
a gdy z tym sokiem zmieszasz ocet pomażesz brodawki abo gus jaki chcesz 
rospędza je i traci, i insze krosty goi.
K   Tenże sok boleści ktore bywają w uszach, usmierza.

10 Wyróżnienia w tekście — A.R.
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L    Też gdy uwarzysz liście wierzbowe wespołek z skorkami a przyczynisz 
Babki, z bolum armenum w aptece ji przedają a tej wody kwartę wlejesz w za-
dek przez klistyrę, tedy czerwoną niemoc zastanawia mocnie.
M Też sok wierzbowy w uszy wpuszczony ciepło, ropę goi wysuszając 
z nich nieczystości ropy.
N  Też gdy z samych listkow wierzbowych uczynisz plastr, krew zewsząd 
zastanawia.
O  Też sok z liścia wierzbowego z wodką wysokiego mleczu a z trochą cu-
kru zmieszany, w gorącej niemocy jest rzecz barzo dobra kiedy sie jej kto 
będzie napijał, i też żołtą niemoc wypędza miazga wierzbowa.
P  Też liście wierzbowe chłodzi gdy go w łoże naścielesz. Avicenna Sera-
pio powiadają.
     (M. Siennik: Herbarz, s. 163)

Zwraca uwagę niezwykle precyzyjne uporządkowanie tekstu. Rozdział roz-
poczyna polska nazwa charakteryzowanej rośliny, po której podano łaciński 
i niemiecki ekwiwalent nominatu, a dalej delimitator metatekstowy nazywający 
ogniwo tekstowe. Następnie przedstawiono krótką charakterystykę wierzby jako 
źródła właściwości leczniczych, po którym następuje szereg zwięzłych porad 
dotyczących stosowania medykamentów pozyskiwanych z rośliny. Poszczególne 
akapity wyodrębniono dodatkowo, opatrując je symbolami w postaci kolejnych 
liter alfabetu umieszczonych na marginesie. Ułatwia to orientację w tekście, ale też 
stwarza niejako formę katalogu sformułowanych spostrzeżeń i uwag. Na poziomie 
językowym nie sposób pominąć wyraźnej konsekwencji syntaktycznej znajdującej 
aktualizacje w postaci paralelizmu składniowego widocznego w bogato reprezen-
towanych konstrukcjach anaforycznych. Warto odnotować też stosowanie struktur 
oznajmujących o charakterze omnitemporalnym odnoszących się do opisanych 
właściwości leczniczych wierzby. W sferze pragmatyki interesujące są konstrukcje 
w formie 2 os. lp. predykatów, z jednej strony znoszące dystans między nadawcą 
i odbiorcą, z drugiej — przywodzące na myśl dyskurs poradnikowy. Rozdział 
zamyka — co trzeba zaakcentować — odwołanie do autorytetu. Wskazane cechy 
struktury mniejszego ogniwa tekstu można przypisać dyskursowi naukowemu, 
w którym — jak widać niezależnie od epoki — dąży się do precyzji, porządku 
wywodu i obiektywizmu.

Większy stopień rozczłonkowania i uszczegółowienia treści występuje w ziel-
niku S. Syreniusza, co należy wiązać na przykład ze znaczącymi rozmiarami dzieła. 
Poszczególne rozdziały bywają w tym herbarzu podzielone na kilka ogniw wyod-
rębnionych nagłówkami. Schemat wielu rozdziałów przedstawia się następująco:

 1. Nazwa polska w wariantach synonimicznych (np. Mniszek, Świni Mlecz, 
Papawa).

 2. Element metatekstowy w postaci nazwy i numeru ogniwa księgi (np. Roz-
dział 99.).
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 3. Łacińska charakterystyka rośliny (nazwa wraz z synonimami).
 4. Niemieckojęzyczna charakterystyka rośliny (nazwa wraz z synonimami).
 5. Opis rośliny (morfologia, deskrypcja organoleptyczna, cykl rozwojowy, 

rozmnażanie).
 6. Element ikoniczny (rycina przedstawiająca roślinę).
 7. Miejsce występowania (podrozdział zatytułowany Miejsce).
 8. Właściwości (podrozdział zatytułowany Przyrodzenie).
 9. Pożytki płynące z rośliny, jej zastosowanie w medycynie (podrozdział za-

tytułowany Moc i Skutki).
10. Kolejno wyodrębnione specyfiki pozyskiwane z rośliny (podrozdziały 

o różnych tytułach, np.: Wodka; Wino z Papawy; Syrop z Mniszka; Istność 
wyciągniona z świniego Mlecza albo Mniszka; Sol).

Koncepcja porządkowania treści zastosowana z dużą konsekwencją w Ziel-
niku S. Syreniusza dowodzi ciążenia tekstu ku dyskursowi naukowemu. Układ: 
od nominacji, poprzez deskrypcję, aż do wskazania pożytków danej rośliny oraz 
lekarstw z niej wytwarzanych potwierdza zgodność autora z logiką rozumowania 
znajdującą wyraz w aktualizacjach tekstowych. Repetycja schematu kompozy-
cyjnego zapewnia natomiast spójność komunikatu w wymiarze globalnym.

Warto także poświęcić nieco uwagi elementom graficznym edycji analizo-
wanych dzieł (zob. Fot. 5 i 6). W obu poddanych obserwacji zielnikach zwraca 
uwagę bogactwo elementów graficznych edycji. Pomijając ozdobne inicjały czy 
dekoracje marginalne (głównie w postaci wzorów przypominających iluminator-
skie floratury) pełniące w starodrukach głównie funkcje estetyczne czy ogólny 
kształt edycji ówczesnego tekstu drukowanego (rodzaj oraz rozmiar czcionki, 
podział strony na kolumny lub jego brak, obrys marginesów i żywej paginy 
etc.11), trzeba przede wszystkim odnotować ilustracje dopełniające tekst werbalny 
jako elementy o charakterze dublowania treści (Gajda 1982: 157). Są to głównie 
ryciny przedstawiające charakteryzowane rośliny lecznicze jako materiał ilustra-
cyjny, ważne uzupełnienie ich deskrypcji. W Zielniku Syreniusza ponadto bogato 
reprezentowane są teksty glosowane stanowiące komentarz do tekstu głównego 
bądź będące przejawem dodatkowego porządkowania treści danego ogniwa, swo-
istego katalogowania informacji poza głównym obrębem tekstu. Wskazane środki 
służą czytelności, przejrzystości wywodu i ścisłości oraz precyzji przekazywa-
nych informacji.

Jak starałem się wykazać, środki służące porządkowaniu treści w obrębie 
poszczególnych części ksiąg (rozdziałów) mogą być uznane za wyznaczniki struk-
turalnotekstowe właściwe dla dyskursu naukowego. Dotyczy to zarówno układu 
oraz hierarchii informacji, jak i kształtu graficznego tekstu (elementy ikoniczne, 
glosy). Powtarzalność12 pewnych środków kompozycyjnych w obrębie mniejszych 

11 Szerzej na temat zasad edycji druków dawnych zob. Juda 2001.
12 O powtórzeniu jako czynniku spójności mikro ‑ i makrotekstu por. Wilkoń 2002: 160—173.
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Fot. 5. Grafika strony w Zielniku S. Syreniusza
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Fot. 6. Grafika strony w Herbarzu M. Siennika
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ogniw (rozdziałów) wpływa korzystnie na spójność globalną tekstu, a także — 
pośrednio — zakreśla obszar formalnych manifestacji analizowanego dyskursu.

* * *

Zaproponowane analizy potwierdzają rolę czynników strukturalnotekstowych 
w opisie dyskursu naukowego wieków dawnych. Uporządkowanie treści na róż-
nych poziomach kompozycji tekstu zaświadcza o dążności do precyzji i logiki 
wywodu. Oba omawiane w niniejszej pracy dzieła zawierają elementy podobne do 
tych, jakie występują we współczesnych tekstach naukowych. Dotyczy to przede 
wszystkim składników strukturalnych ramy, ale też mniejszych ogniw tekstu 
właściwego (rozdziałów). Większą swobodą natomiast charakteryzuje się obszar 
globalnego uporządkowania komunikatu (wyodrębnione ogniwa wyższego rzędu, 
tj. księgi oraz ich stosunek do treści części składowych ramy (spisów treści)). 
Ponadczasowość zastosowanych rozwiązań można traktować jako  panchroniczne 
i zarazem prototypowe cechy dyskursu naukowego na poziomie jego tekstowych 
aktualizacji współtworzące jego pamięć kulturowo ‑komunikacyjną.

Problem sformułowany w tytule pracy wymaga jeszcze uwagi oraz weryfi-
kacji na bogatszym materiale. Dalsze badania, zarówno nad strukturą tekstu, jak 
i innymi kwestiami związanymi z polskim dyskursem naukowym na różnych 
etapach jego przeobrażeń, z pewnością pozwolą lepiej poznać dzieje tej odmiany.
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Artur Rejter

The text structure determinants  
of academic discourse in past centuries

Su m mar y

The work concerns the problem of text structure determinants described as the features 
of Polish academic discourse at a stage of its forming during the period of 16th.—17th. centuries. 
The analysis covered the ways of putting the information in order on three main text levels: the 
order of text frame; the global order; the local order. The research proved that many of features 
present in ancient academic discourse are typic for academic discourse at a stage of its stabil-
ity, too. However, some of them one should connect with the epoch culture, as well as with the 
editorial rules of ancient printed texts.


