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Aneta Majkowska – autorka dwóch wyborów materiaáów Ĩródáowych,
trzech monograÞi (wspóáautorka dwóch), autorka ponad trzydziestu artykuáów; jej zakres prac badawczych obejmuje m.in. jĊzykoznawstwo synchroniczne, statystykĊ jĊzykoznawczą oraz socjolingwistykĊ.
Grzegorz Majkowski – autor dwóch wyborów materiaáów Ĩródáowych,
dwóch monograÞi (a wspóáautor jednej), autor kilkudziesiĊciu artykuáów; jego
badania obejmują m.in. lingwistykĊ tekstu oraz historiĊ jĊzyka polskiego.
Zainteresowania badawcze autorów obejmują komunikacjĊ werbalną
w aspekcie zarówno wspóáczesnym, jak i historycznym, przewaĪnie dziedzinĊ
lingwistyki tekstu oraz lingwistyczną, krytyczną i jĊzykowo-kulturową analizĊ dyskursu. Obecnie przedmiotem badaĔ Anety i Grzegorza Majkowskich
jest polszczyzna zawarta w rĊkopiĞmiennych zbiorach Archiwum Jasnej Góry.
KsiąĪka ħródáa do dziejów jĊzyka polskiego w rĊkopiĞmiennych zbiorach Jasnej Góry w swojej zawartoĞci dzieli siĊ gáównie na dwie czĊĞci: AktywnoĞü piĞmienna jasnogórskich paulinów oraz RĊkopisy jasnogórskie
jako Ĩródáa do dziejów jĊzyka polskiego. Przed nimi – a po stronie tytuáowej – znajdziemy informacjĊ mówiącą, iĪ ksiąĪka poĞwiĊcona jest mieszkaĔcom CzĊstochowy. Znajduje siĊ tam równieĪ motto, zaczerpniĊte z Jana
Stanisáawa Bystronia, a mówiące o waĪnoĞci ksiąĪki w Īyciu czáowieka. Kolejną rzeczą jest spis treĞci, który poprzedza Sáowo wstĊpne, po którym to
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juĪ nastĊpują dwie wymienione wczeĞniej czĊĞci, podzielone na rozdziaáy:
czĊĞü pierwsza na trzy, czĊĞü druga natomiast – na piĊü. Niektóre z rozdziaáów (trzeci czĊĞci pierwszej oraz drugi, trzeci, czwarty i piąty czĊĞci drugiej)
dzielą siĊ na podrozdziaáy. Potem nastĊpuje Sáowo koĔcowe oraz Wykaz
Ĩródeá, Indeks rzeczowy, obszerny Sáowniczek pojĊü, Podsumowanie w jĊzykach: angielskim, niemieckim, francuskim, wáoskim i rosyjskim. CaáoĞü jako
ksiąĪkĊ liczącą 129 stron w jednym tomie zamyka aneks peáen zdjĊü wybranych rĊkopisów.
Autorzy juĪ w Sáowie wstĊpnym wskazują, Īe klasztor na Jasnej Górze
jest postrzegany na wiele sposobów: jako centrum duchowej stolicy Polski
(lub – jak mawiaá Jan Paweá II – „Sanktuarium Narodu”), oĞrodek kultu
cudownego obrazu Matki BoĪej CzĊstochowskiej, wspólnota zakonna paulinów, obronna forteca oraz jeden z najpiĊkniejszych zabytków w Polsce. Jasna Góra byáa równieĪ – począwszy od pierwszych dziesiĊcioleci XV wieku
– miejscem rozwoju kultury piĞmiennej i uĪytkowania ksiąĪki, a poprzez to
równieĪ oĞrodkiem utrwalania jĊzyka polskiego. Aneta i Grzegorz Majkowscy
zwracają uwagĊ na to, iĪ do tej pory polskojĊzyczny dorobek rĊkopiĞmienny
Jasnej Góry nie doczekaá siĊ doĞü gruntownego i obejmującego go w caáoĞci
opracowania. Ten wáaĞnie brak stanowiá podstawĊ i siáĊ inicjującą powstanie ħródeá do dziejów jĊzyka polskiego w rĊkopiĞmiennych zbiorach Jasnej
Góry. Są tutaj równieĪ wymienieni autorzy, którzy wczeĞniej pracowali nad
pewnymi czĊĞciami dorobku jĊzyka polskiego w rĊkopisach jasnogórskich
– m.in. Józefa Mikoáajtisa, który w latach 70. XX w. podjąá siĊ próby sklasyÞkowania piĞmiennictwa zebranego w jasnogórskim klasztorze.
W pierwszym rozdziale pierwszej czĊĞci ksiąĪki autorzy zaznaczają, iĪ
dziaáalnoĞü jasnogórskich intelektualistów przypada na okres ekspansji pisma w wieku XV – zarówno w Europie, jak i w Polsce – i pokrywa siĊ czasowo z początkami kultu Matki BoĪej na ziemiach polskich. Obie aktywnoĞci
– związana z rozwojem pisma i kultowa – zdaniem autorów jednoczeĞnie
uzupeániaáy siĊ i wzajemnie wzmagając swe siáy tym mocniej przyczyniaáy
siĊ do rozwoju polszczyzny w miejscach oddziaáywania Jasnej Góry. Rozdziaá
ten okreĞla równieĪ podáoĪe spoáeczne i kulturowe, które przyczyniáo siĊ
do rozwoju piĞmiennictwa – wraz z procesami poprzedzającymi ten rozwój.
Drugi rozdziaá – opisujący Skryptorium Jasnogórskie – to omówienie
wszystkiego, co związane jest z pracą skryptorów na Jasnej Górze: miejsca,
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w których pracowali, genezy oraz sposobu, w jaki wykonywali swoje zadanie,
znaleĨü moĪemy tu nawet wzmianki o zapáacie.
Rozdziaá trzeci dzieli siĊ na kilka podrozdziaáów: w pierwszym znajdziemy informacje odnoĞnie powstania Biblioteki Jasnogórskiej, jej historii
i ksiĊgozbioru – liczącego wedáug pierwszej wzmianki w 1585 r. okoáo 200
pozycji, a rozrastającego siĊ do 4929 tomów w 1739 r. Mamy tu równieĪ informacjĊ dotyczącą treĞci ksiąĪek zawartych w Bibliotece.
Drugi podrozdziaá traktuje o freskach znajdujących siĊ na plafonie sali bibliotecznej – sposobie wykonania, technice oraz samej zawartoĞci malowideá.
Trzeci podrozdziaá to krótka informacja o sali bibliotecznej – jej wyposaĪeniu (wykonanym pod kierownictwem Grzegorza WoĨniakowicza) oraz
oddaniu do uĪytku w 1739 r.
Czwarty podrozdziaá stanowi omówienie zabezpieczeĔ ksiąĪki bibliotecznej wprowadzone w XVIII w.
CzĊĞü drugą – RĊkopisy jasnogórskie jako Ĩródáa do dziejów jĊzyka
polskiego, czyli najwaĪniejszą i esencjalną czĊĞü ksiąĪki – rozpoczyna wprowadzenie, nakreĞlające zawartoĞü nastĊpujących po nim rozdziaáów.
Pierwszy rozdziaá traktuje o glosach polskich w tekstach áaciĔskich
– autorzy wymieniają glosy marginalne, jak te w Kazaniach niedzielnych
(Sermones Dominicales) z 1423 r., czy w Graduale z poáowy XVI w. oraz glosy
miĊdzyrządkowe (m.in. w Cronica Vincenciana z 1442 r.) i wewnątrztekstowe (sáowo „BogaroczϚcza” w Sermones Dominicales z 1450 r.).
Drugi rozdziaá jest poĞwiĊcony najdawniejszym pieĞniom religijnym,
stanowiącym dawniej czĊĞü naboĪeĔstwa, a zgromadzonym w jasnogórskich
zbiorach.
Pierwszy podrozdziaá stanowi gruntowną, bardzo bogatą i dokáadną
analizĊ jasnogórskiego odpisu Bogurodzicy. Autorzy przytaczają tutaj caáy
tekst tej wersji zabytku oraz dokonują porównaĔ z innymi odpisami: m.in.
krakowskim I., II., czy warszawskim.
Drugi z podrozdziaáów pokazuje Ğcisáy związek pomiĊdzy postĊpem
kultury piĞmiennej w jĊzyku ojczystym oraz rozwojem kultu maryjnego
na ziemiach polskich. Widzimy tutaj nie tylko tĊ zaleĪnoĞü, ale równieĪ samą
historiĊ kultu Matki BoĪej w Polsce.
Trzeci podrozdziaá to analiza dwóch kolejnych zabytkowych pieĞni
maryjnych: Maria, czysta dziewica oraz Gwiazdo morza gáĊbokiego.
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Tutaj – podobnie, jak wczeĞniej w przypadku Bogurodzicy – mamy równieĪ
porównanie odpisów czĊstochowskich z innymi: z przekazem sieciechowkim
w przypadku pierwszej z pieĞni i z tekstem wg Aleksandra Brücknera w przypadku drugiej z nich.
Rozdziaá trzeci opisuje dodatki do kazaĔ pisanych w jĊzyku áaciĔskim.
Autorzy wyjaĞniają, dlaczego kazania – mówione po polsku juĪ w XIII w.
– w XV w. nadal spisywano po áacinie; wymieniają równieĪ i prezentują te
dodatki do kazaĔ áaciĔskich (modlitwy, dziesiĊcioro przykazaĔ, spowiedĨ powszechną, czy omówione wczeĞniej pieĞni), które zapisywano w jĊzyku polskim.
Pierwszy z podrozdziaáów przybliĪa czytelnikowi historiĊ modlitw
ZdrowaĞ Maria i WierzĊ w Boga oraz omawia te modlitwy wpisane jako
dodatki – zawarte w Sermones Dominicales et festivales fratris Petri de Miloslav z 1463 r. – przytaczając caáe ich teksty.
Drugi podrozdziaá stanowi podobną analizĊ tekstów Siedmiu grzechów
gáównych oraz Dekalogu, które znaleĨü moĪna równieĪ w Sermones Dominicales et festivales Petri de Miloslav.
W trzecim podrozdziale omówiono spowiedĨ powszechną, bĊdącą obok
modlitw codziennych i dekalogu jedną z pierwszych tekstów táumaczonych
na jĊzyk polski, a zaczynającą siĊ od sáów: „My grzeszni ludzie…”.
Rozdziaá czwarty traktuje o zapiskach ulotnych – tekstach mówiących
o zakoĔczeniu pracy skryptora, czasem wraz z dodatkową notatką humorystyczną, modlitewną lub z informacją o samym rĊkopisie.
Pierwszy podrozdziaá opisuje kolofony – koĔcowe formuáy zawierające dane na temat osoby kopisty, miejsca i czasu kopiowania rĊkopisu, osoby zlecającej kopiowanie. Warto tutaj zwróciü uwagĊ na kolofon w kodeksie
z Sacramentale Nicolai de Báonie z 1431 r.
ZawartoĞü drugiego z podrozdziaáów to notatki w jĊzyku polskim: Wprowadzenie, Praeambulum i dwie wersje przysáowia Lepsza cnota… – to ostatnie
mające charakter pouczający jest szczególnie ciekawe.
Piąty rozdziaá to badania dáuĪszych tekstów rĊkopiĞmiennych w jĊzyku
polskim, zaczynający siĊ od podrozdziaáu dotyczącego treĞci kazaĔ rĊkopiĞmiennych w jĊzyku polskim – wraz z przytoczonym przykáadem kazania
spisanego przez o. Szymona Mieleckiego w latach 1599–1600.
Drugi podrozdziaá opisuje Īywoty ĞwiĊtych na przykáadzie ĩywotu
Ğw. Bernardyna ze Sieny, pochodzącego z lat 1587–1594.
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Kolejny – juĪ trzeci – podrozdziaá dotyczy Ğwieckich tekstów prozaicznych:
Braterskiego napomnienia Rycerstwa Polskiego, który znajduje siĊ na ostatniej
stronie podrĊcznika do retoryki z 1687 r., oraz odpisu Listu Wespazjana Kochowskiego z 1693 r.
Ostatni, czwarty podrozdziaá rozdziaáu piątego to wymienienie rĊkopiĞmiennych tekstów z XVIII i XIX w. (jako, Īe po uruchomieniu drukarni
dziaáalnoĞü rĊkopiĞmienna nie zaniknĊáa od razu, trwając jeszcze przez caáy
wiek XVIII i pierwsze dziesiĊciolecia wieku XIX), bĊdące punktem wyjĞcia
do dalszych badaĔ.
Sáowo koĔcowe jest potwierdzeniem tez zawartych w Sáowie wstĊpnym. Autorzy podsumowując wszystkie najwaĪniejsze informacje, jeszcze
raz podkreĞlają wielką wagĊ rĊkopisów jasnogórskich w piĊtnasto- i szesnastowiecznej historii jĊzyka polskiego. Zaznaczają równieĪ, iĪ Jasna Góra byáa
nie tylko miejscem kultu i pielgrzymowania, ale takĪe lokalnym oĞrodkiem
kultury piĞmiennej, popularyzacji jĊzyka polskiego oraz tworzenia i uĪytkowania ksiąĪki.
Po Sáowie koĔcowym nastĊpuje Wykaz Ĩródeá, BibliograÞa, Indeks rzeczowy, Sáowniczek pojĊü, Podsumowanie po angielsku, niemiecku, francusku, wáosku i rosyjsku oraz koĔczący ksiąĪkĊ Aneks.
ħródáa do dziejów jĊzyka polskiego w rĊkopiĞmiennych zbiorach Jasnej Góry jest ksiąĪką niezwykle ciekawą. ObszernoĞü materiaáu, praca wykonana przy jego wyszukiwaniu oraz dokáadnym analizowaniu są rzeczami
nie dającymi zmierzyü siĊ za pomocą objĊtoĞci owej ksiąĪki. Aneta i Grzegorz
Majkowscy wykazali siĊ ogromną wiedzą i znajomoĞcią zarówno jĊzyka polskiego, jego historii, ale i równieĪ táa spoáecznego i kulturowego towarzyszącego powstaniu materiaáów przez nich badanych. Wszystkie teksty rĊkopisów
są opracowane dokáadnie i wyczerpująco. Wielkie wraĪenie robi równieĪ bogactwo zaáączonych zdjĊü – zarówno w obrĊbie analitycznej czĊĞci ksiąĪki,
jak i koĔczącego ją Aneksu. Wykaz Ĩródeá, BibliograÞa, Indeks rzeczowy,
Sáowniczek pojĊü oraz wielojĊzyczne Podsumowanie są skonstruowane starannie i z wielką dbaáoĞcią o szczegóáy, co w poáączeniu z pozostaáymi czĊĞciami tej ksiąĪki daje pracĊ zwartą, konkretną, dokáadną oraz wyczerpującą.
Daje ksiąĪkĊ, którą kaĪdy interesujący siĊ jĊzykiem polskim czytelnik powinien znaü.
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