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Aneta Majkowska – autorka dwóch wyborów materia ów ród owych, 

trzech monograÞ i (wspó autorka dwóch), autorka ponad trzydziestu artyku-

ów; jej zakres prac badawczych obejmuje m.in. j zykoznawstwo synchro-

niczne, statystyk  j zykoznawcz  oraz socjolingwistyk .

Grzegorz Majkowski – autor dwóch wyborów materia ów ród owych, 

dwóch monograÞ i (a wspó autor jednej), autor kilkudziesi ciu artyku ów; jego 

badania obejmuj  m.in. lingwistyk  tekstu oraz histori  j zyka polskiego.

Zainteresowania badawcze autorów obejmuj  komunikacj  werbaln  

w aspekcie zarówno wspó czesnym, jak i historycznym, przewa nie dziedzin  

lingwistyki tekstu oraz lingwistyczn , krytyczn  i j zykowo-kulturow  ana-

liz  dyskursu. Obecnie przedmiotem bada  Anety i Grzegorza Majkowskich 

jest polszczyzna zawarta w r kopi miennych zbiorach Archiwum Jasnej Góry.

Ksi ka ród a do dziejów j zyka polskiego w r kopi miennych zbio-

rach Jasnej Góry w swojej zawarto ci dzieli si  g ównie na dwie cz ci: Ak-

tywno  pi mienna jasnogórskich paulinów oraz R kopisy jasnogórskie 

jako ród a do dziejów j zyka polskiego. Przed nimi – a po stronie tytu-

owej – znajdziemy informacj  mówi c , i  ksi ka po wi cona jest miesz-

ka com Cz stochowy. Znajduje si  tam równie  motto, zaczerpni te z Jana 

Stanis awa Bystronia, a mówi ce o wa no ci ksi ki w yciu cz owieka. Ko-

lejn  rzecz  jest spis tre ci, który poprzedza S owo wst pne, po którym to 
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ju  nast puj  dwie wymienione wcze niej cz ci, podzielone na rozdzia y: 

cz  pierwsza na trzy, cz  druga natomiast – na pi . Niektóre z rozdzia-

ów (trzeci cz ci pierwszej oraz drugi, trzeci, czwarty i pi ty cz ci drugiej) 

dziel  si  na podrozdzia y. Potem nast puje S owo ko cowe oraz Wykaz 

róde , Indeks rzeczowy, obszerny S owniczek poj , Podsumowanie w j zy-

kach: angielskim, niemieckim, francuskim, w oskim i rosyjskim. Ca o  jako 

ksi k  licz c  129 stron w jednym tomie zamyka aneks pe en zdj  wybra-

nych r kopisów.

Autorzy ju  w S owie wst pnym wskazuj , e klasztor na Jasnej Górze 

jest postrzegany na wiele sposobów: jako centrum duchowej stolicy Pol ski 

(lub – jak mawia  Jan Pawe  II – „Sanktuarium Narodu”), o rodek kultu 

cudownego obrazu Matki Bo ej Cz stochowskiej, wspólnota zakonna pauli-

nów, obronna forteca oraz jeden z najpi kniejszych zabytków w Polsce. Ja-

sna Góra by a równie  – pocz wszy od pierwszych dziesi cioleci XV wieku 

– miejscem rozwoju kultury pi miennej i u ytkowania ksi ki, a poprzez to 

równie  o rodkiem utrwalania j zyka polskiego. Aneta i Grzegorz Majkowscy 

zwracaj  uwag  na to, i  do tej pory polskoj zyczny dorobek r kopi mienny 

Jasnej Góry nie doczeka  si  do  gruntownego i obejmuj cego go w ca o ci 

opracowania. Ten w a nie brak stanowi  podstaw  i si  inicjuj c  powsta-

nie róde  do dziejów j zyka polskiego w r kopi miennych zbiorach Jasnej 

Góry. S  tutaj równie  wymienieni autorzy, którzy wcze niej pracowali nad 

pewnymi cz ciami dorobku j zyka polskiego w r kopisach jasnogórskich 

– m.in. Józefa Miko ajtisa, który w latach 70. XX w. podj  si  próby sklasy-

Þ kowania pi miennictwa zebranego w jasnogórskim klasztorze. 

W pierwszym rozdziale pierwszej cz ci ksi ki autorzy zaznaczaj , i  

dzia alno  jasnogórskich intelektualistów przypada na okres ekspansji pi-

sma w wieku XV – zarówno w Europie, jak i w Polsce – i pokrywa si  czaso-

wo z pocz tkami kultu Matki Bo ej na ziemiach polskich. Obie aktywno ci 

– zwi zana z rozwojem pisma i kultowa – zdaniem autorów jednocze nie 

uzupe nia y si  i wzajemnie wzmagaj c swe si y tym mocniej przyczynia y 

si  do rozwoju polszczyzny w miejscach oddzia ywania Jasnej Góry. Rozdzia  

ten okre la równie  pod o e spo eczne i kulturowe, które przyczyni o si  

do rozwoju pi miennictwa – wraz z procesami poprzedzaj cymi ten rozwój.

Drugi rozdzia  – opisuj cy Skryptorium Jasnogórskie – to omówienie 

wszystkiego, co zwi zane jest z prac  skryptorów na Jasnej Górze: miejsca, 
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w których pracowali, genezy oraz sposobu, w jaki wykonywali swoje zadanie, 

znale  mo emy tu nawet wzmianki o zap acie. 

Rozdzia  trzeci dzieli si  na kilka podrozdzia ów: w pierwszym znaj-

dziemy informacje odno nie powstania Biblioteki Jasnogórskiej, jej historii 

i ksi gozbioru – licz cego wed ug pierwszej wzmianki w 1585 r. oko o 200 

pozycji, a rozrastaj cego si  do 4929 tomów w 1739 r. Mamy tu równie  in-

formacj  dotycz c  tre ci ksi ek zawartych w Bibliotece.

Drugi podrozdzia  traktuje o freskach znajduj cych si  na plafonie sali bi-

bliotecznej – sposobie wykonania, technice oraz samej zawarto ci malowide .

Trzeci podrozdzia  to krótka informacja o sali bibliotecznej – jej wy-

posa eniu (wykonanym pod kierownictwem Grzegorza Wo niakowicza) oraz 

oddaniu do u ytku w 1739 r.

Czwarty podrozdzia  stanowi omówienie zabezpiecze  ksi ki biblio-

tecznej wprowadzone w XVIII w.

Cz  drug  – R kopisy jasnogórskie jako ród a do dziejów j zyka 

polskiego, czyli najwa niejsz  i esencjaln  cz  ksi ki – rozpoczyna wpro-

wadzenie, nakre laj ce zawarto  nast puj cych po nim rozdzia ów.

Pierwszy rozdzia  traktuje o glosach polskich w tekstach aci skich 

– autorzy wymieniaj  glosy marginalne, jak te w Kazaniach niedzielnych 

(Sermones Dominicales) z 1423 r., czy w Graduale z po owy XVI w. oraz glosy 

mi dzyrz dkowe (m.in. w Cronica Vincenciana z 1442 r.) i wewn trzteksto-

we (s owo „Bogarocz cza” w Sermones Dominicales z 1450 r.).

Drugi rozdzia  jest po wi cony najdawniejszym pie niom religijnym, 

stanowi cym dawniej cz  nabo e stwa, a zgromadzonym w jasnogórskich 

zbiorach.

Pierwszy podrozdzia  stanowi gruntown , bardzo bogat  i dok adn  

analiz  jasnogórskiego odpisu Bogurodzicy. Autorzy przytaczaj  tutaj ca y 

tekst tej wersji zabytku oraz dokonuj  porówna  z innymi odpisami: m.in. 

krakowskim I., II., czy warszawskim.

Drugi z podrozdzia ów pokazuje cis y zwi zek pomi dzy post pem 

kultury pi miennej w j zyku ojczystym oraz rozwojem kultu maryjnego 

na ziemiach polskich. Widzimy tutaj nie tylko t  zale no , ale równie  sam  

histori  kultu Matki Bo ej w Polsce.

Trzeci podrozdzia  to analiza dwóch kolejnych zabytkowych pie ni  

maryjnych: Maria, czysta dziewica oraz Gwiazdo morza g bokiego. 
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Tutaj – podobnie, jak wcze niej w przypadku Bogurodzicy – mamy równie  

porównanie odpisów cz stochowskich z innymi: z przekazem sieciechowkim 

w przypadku pierwszej z pie ni i z tekstem wg Aleksandra Brücknera w przy-

padku drugiej z nich.

Rozdzia  trzeci opisuje dodatki do kaza  pisanych w j zyku aci skim. 

Autorzy wyja niaj , dlaczego kazania – mówione po polsku ju  w XIII w. 

– w XV w. nadal spisywano po acinie; wymieniaj  równie  i prezentuj  te 

dodatki do kaza  aci skich (modlitwy, dziesi cioro przykaza , spowied  po-

wszechn , czy omówione wcze niej pie ni), które zapisywano w j zyku polskim.

Pierwszy z podrozdzia ów przybli a czytelnikowi histori  modlitw 

Zdrowa  Maria i Wierz  w Boga oraz omawia te modlitwy wpisane jako 

dodatki – zawarte w Sermones Dominicales et festivales fratris Petri de Mi-

loslav z 1463 r. – przytaczaj c ca e ich teksty.

Drugi podrozdzia  stanowi podobn  analiz  tekstów Siedmiu grzechów 

g ównych oraz Dekalogu, które znale  mo na równie  w Sermones Domini-

cales et festivales Petri de Miloslav. 

W trzecim podrozdziale omówiono spowied  powszechn , b d c  obok 

modlitw codziennych i dekalogu jedn  z pierwszych tekstów t umaczonych 

na j zyk polski, a zaczynaj c  si  od s ów: „My grzeszni ludzie…”.

Rozdzia  czwarty traktuje o zapiskach ulotnych – tekstach mówi cych 

o zako czeniu pracy skryptora, czasem wraz z dodatkow  notatk  humory-

styczn , modlitewn  lub z informacj  o samym r kopisie.

Pierwszy podrozdzia  opisuje kolofony – ko cowe formu y zawieraj -

ce dane na temat osoby kopisty, miejsca i czasu kopiowania r kopisu, oso-

by zlecaj cej kopiowanie. Warto tutaj zwróci  uwag  na kolofon w kodeksie 

z Sacramentale Nicolai de B onie z 1431 r.

Zawarto  drugiego z podrozdzia ów to notatki w j zyku polskim: Wpro-

wadzenie, Praeambulum i dwie wersje przys owia Lepsza cnota… – to ostatnie 

maj ce charakter pouczaj cy jest szczególnie ciekawe.

Pi ty rozdzia  to badania d u szych tekstów r kopi miennych w j zyku 

polskim, zaczynaj cy si  od podrozdzia u dotycz cego tre ci kaza  r kopi-

miennych w j zyku polskim – wraz z przytoczonym przyk adem kazania 

spisanego przez o. Szymona Mieleckiego w latach 1599–1600. 

Drugi podrozdzia  opisuje ywoty wi tych na przyk adzie ywotu 

w. Bernardyna ze Sieny, pochodz cego z lat 1587–1594.
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Kolejny – ju  trzeci – podrozdzia  dotyczy wieckich tekstów prozaicznych: 

Braterskiego napomnienia Rycerstwa Polskiego, który znajduje si  na ostatniej 

stronie podr cznika do retoryki z 1687 r., oraz odpisu Listu Wespazjana Kochow-

skiego z 1693 r.

Ostatni, czwarty podrozdzia  rozdzia u pi tego to wymienienie r ko-

pi miennych tekstów z XVIII i XIX w. (jako, e po uruchomieniu drukarni 

dzia alno  r kopi mienna nie zanikn a od razu, trwaj c jeszcze przez ca y 

wiek XVIII i pierwsze dziesi ciolecia wieku XIX), b d ce punktem wyj cia 

do dalszych bada .

S owo ko cowe jest potwierdzeniem tez zawartych w S owie wst p-

nym. Autorzy podsumowuj c wszystkie najwa niejsze informacje, jeszcze 

raz podkre laj  wielk  wag  r kopisów jasnogórskich w pi tnasto- i szesna-

stowiecznej historii j zyka polskiego. Zaznaczaj  równie , i  Jasna Góra by a 

nie tylko miejscem kultu i pielgrzymowania, ale tak e lokalnym o rodkiem 

kultury pi miennej, popularyzacji j zyka polskiego oraz tworzenia i u ytko-

wania ksi ki.

Po S owie ko cowym nast puje Wykaz róde , BibliograÞ a, Indeks rze-

czowy, S owniczek poj , Podsumowanie po angielsku, niemiecku, francu-

sku, w osku i rosyjsku oraz ko cz cy ksi k  Aneks.

ród a do dziejów j zyka polskiego w r kopi miennych zbiorach Ja-

snej Góry jest ksi k  niezwykle ciekaw . Obszerno  materia u, praca wy-

konana przy jego wyszukiwaniu oraz dok adnym analizowaniu s  rzeczami 

nie daj cymi zmierzy  si  za pomoc  obj to ci owej ksi ki. Aneta i Grzegorz 

Majkowscy wykazali si  ogromn  wiedz  i znajomo ci  zarówno j zyka pol-

skiego, jego historii, ale i równie  t a spo ecznego i kulturowego towarzysz -

cego powstaniu materia ów przez nich badanych. Wszystkie teksty r kopisów 

s  opracowane dok adnie i wyczerpuj co. Wielkie wra enie robi równie  bo-

gactwo za czonych zdj  – zarówno w obr bie analitycznej cz ci ksi ki, 

jak i ko cz cego j  Aneksu. Wykaz róde , BibliograÞ a, Indeks rzeczowy, 

S owniczek poj  oraz wieloj zyczne Podsumowanie s  skonstruowane sta-

rannie i z wielk  dba o ci  o szczegó y, co w po czeniu z pozosta ymi cz -

ciami tej ksi ki daje prac  zwart , konkretn , dok adn  oraz wyczerpuj c . 

Daje ksi k , któr  ka dy interesuj cy si  j zykiem polskim czytelnik powi-

nien zna . 
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