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Димигрийе Б о г д а н о в а fi,  Стара српска 
квижевност. Историйа српеке киижевносгн, кю. 1. 
Издавачи: АИЗ Доение — ИДП Научна книга, 
Београд 1991, ss. 278. 

Powyższe dzido belgradzkiego mediewisty Dimitrija 
B o g d a n o v i c i a (1930-1986) ukazało się jako tom pier-
wszy kilkutomowej serii zatytułowanej „Historia literatury 
serbskiej". Zmarły przedwcześnie Autor należał do grona 
najwybitniejszych współczesnych historyków literatury i zna-
wców dawnej kultury serbskiej. Był też jednym z pierwszych 
badaczy serbskich, którzy dotąd  pokusili się o próbę cało-
ściowego przedstawienia dziejów piśmiennictwa swego kraju 
od czasów najdawniejszych po XVII w. Podstawowy zrąb 
wymienionej wyżej książki  Bogdanovicia stanowi właśnie 
przedruk opublikowanej w 1980 r. jego „Historii literatury 
staroserbskiej", uzupełnionej obecnie o cztery wydane później 
mniejsze rozprawy, których tematyka dobrze komponuje się 
z całością  dzieła. Pierwsza z tych rozpraw włączonych  do 
obecnej edycji dotyczy powiązań  między literaturą  a sztuką 
staroserbską,  druga natomiast poświęcona została bizantyńs-
kiemu kanonowi literackiemu w średniowiecznych żywotach 
serbskich. Obie te rozprawy zostały wkomponowane w tekst 
książki,  natomiast dwie pozostałe —bardziej popularyzacyjne 
— a dotyczące  twórczości Sawy Nemanicza i dość tajem-
niczego nadal Teodosija, załączono  na koniec publikacji. 

Książka  Bogdanovicia, w nadanej jej obecnie postaci, 
składa się z dwóch części. Pierwsza ma bardziej charakter 
studium teoretyczno-analitycznego, gdzie Autor próbuje dać 
odpowiedź na pytanie: czym była literatura serbska w X-XVII 
w.? Następnie zajmuje się rolą  książki  w średniowiecznej 
kulturze serbskiej, językiem literackim, poetyką,  wreszcie 
periodyzacją.  Dopiero w drugiej obszernej części książki  zajął 
się Bogdanovic mglistymi i niezbyt jasno rysującymi  się 
początkami  piśmiennictwa serbskiego w okresie od X do 
XII w. Rozdział drugi poświęcony został samym początkom 
piśmiennictwa staro-cerkiewno-słowiańskiego serbskiej redak-
cji. Omówiono tutaj twórczość Sawy Nemanicza, Domen-
tijana i wspomnianego już Teodosija nie licząc  kilku pomniej-
szych autorów oraz dzieł anonimowych. Rozkwit rodzimego 
piśmiennictwa na wielką  skalę łączy  się dopiero z okresem 
1300-1389, którym to zagadnieniom poświęcił Autor rozdział 
trzeci. Cechą  charakterystyczną  piśmiennictwa tego okresu 
było to, że rozwijało się ono głównie na Athosie w tamtejszym 
serbskim monastyrze Chilandar, z którym związani  byli nie-
mal wszyscy liczący  się twórcy. Oni też oddziaływali na 
twórczość krajowych ośrodków. Fenomenowi rozwoju piś-
miennictwa po bitwie kosowskiej w latach 1389-1427, a więc 
w okresie rysującego  się upadku politycznego Serbii, poświęcił 
Autor kolejny piąty  rozdział. Ta tematyka była mu niewąt-
pliwie najbliższa, gdyż w swoim czasie wydał doskonały 
przewodnik po piśmiennictwie okresu pokosowskiego. Okres 
1427-1459, który przypadł na ostatnie dziesięciolecia istnienia 
serbskiej despotowiny, omówiony został w rozdziale szóstym. 
Wreszcie dwa ostatnie rozdziały poświęcone zostały literaturze 
doby upadku w latach 1459-1537 oraz nieśmiałym jeszcze 
próbom jego ponownego rozwoju w wiekach XVI-XVII. 
W praktyce swe rozważania zamyka Autor na połowie 
XVII w. na omówieniu twórczości patriarchy Paisija z Janjeva 
zmarłego w 1647 r. Była to ostatnia wielka postać twórców 
serbskich starej doby. Działalność bowiem Jerzego Bran-

kovicia (1645-1711) należy już do następnej epoki baroku. 
Z dzieła Bogdanovicia skorzysta zarówno literaturoznawca 
jak i historyk. Otrzymujemy bowiem do ręki nie tylko dzieło 
zawierające  rzetelne informacje  o autorach i poszczególnych 
utworach, ale również zestawione edycje tekstów oryginal-
nych, istniejących  przekładów na współczesny język serbs-
ko-chorwacki oraz bogatą  bibliografię.  Ta ostatnia została 
doprowadzona niestety tylko do około 1980 r. Trzeba zarazem 
jednak zaznaczyć, że Bogdanovic podszedł dość tradycjonalnie 
do pojęcia starej literatury serbskiej interesując  się wyłącznie 
piśmiennictwem kręgu cyrylickiego. Toteż twórczość autorów 
piszących  po łacinie na serbskim Przymorzu (dzisiejsza Czar-
nogóra) znajduje w książce  nikłe odzwierciedlenie. Pominięcie 
choćby osoby Martino Segono piętnastowiecznego humanisty 
serbskiego wywodzącego  się z Novo Brdo, powoduje mimo 
wszystko zubożenie obrazu literatury staroserbskiej. Szkoda 
wreszcie, że zabrakło indeksu, który znajdował się w pierwszej 
edycji dzieła. 

J.  L. 

Masaru Araki , Tokmnei-no Gain Nendaiki. Dai Ikkan. 
Hon'yaku-to chushaku. Okayama Daigaku Hogaku-kai 
Zasshi 42/2,1993, p. 212-178; 44/2,1994, p. 334-287. 

(199з?-зи) «сад 

»44*6* 2 4/ (1994442JI) ШЙ 
(Masaru Araki, Kromka Galla Anonima, tom pierwszy, 
tłumaczenie i przypisy. Czasopismo Towarzystwa Pra-
wniczego Uniwersytetu w Okayama). 

Wybitne dzieło kronikarskie o najdawniejszych dziejach 
Polski Anonima Galla doczekało się zasłużonego zaintereso-
wania aż w Japonii. Zawdzięczamy ten fakt  profesorowi 
Masaru A r a k i , młodemu uczonemu, który podczas pobytu 
stypendialnego w Polsce opanował znakomicie język polski, 
a przed dziesięciu laty nawiązał  bezpośredni kontakt z naszą 
redakcją  i nadal go podtrzymuje. 

W dwóch zeszytach serii wydziału prawa uniwersytetu 
w Okayamie ukazał się spory fragment  Gęsta ducum  seu 
principum Polonorum  od wstępnych Epistoła, Epilogus, Pro-
emium aż po rozdział 17 księgi pierwszej. Tekst łaciński Autor 
powtórzył za edycją  krytyczną  Karola M a l e c z y ń s k i e -
g o w MPH s. П, wprzedmowie wykazał się także znajomością 
przekładów z polskiego R. G r o d e c k i e g o i M. P l e z i 
oraz niemieckiego J. В u j n о с h a. Każdy z rozdziałów 
łacińskich poprzedza jego wersja japońska. Za każdym blokiem 
tekstu następują  obszerne przypisy ze wspólną  numeracją  dla 
wersji japońskiej i łacińskiej. W przypisach uderza starannie 
wystudiowany aparat erudycyjny z wykazaniem nawiązała 
dosłownych i pośrednich kronikarza do Pisma Świętego i auto-
rów klasycznych. Obok alfabetów  japońskiego i łacińskiego 
trafiają  się tu cytaty w dwóch dalszych alfabetach  — greckim 
i hebrajskim. Za podstawę tekstu biblijnego Autor obrał edycję 
watykańską  z roku 1986 oraz przekład anglosaski, tzw. The 
Anchor Bible z roku 1984 (P. Kyle, Mc Carter, JRII Samuel. 
A new Translation with Introduction. Note and Commentary. 
(The Anchor Bible). New York 1984). 
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Autor nie omieszkał zaznaczyć miejsc, które w bardziej 
lub mniej dosłownym brzmieniu odnalazł w innych polskich 
utworach dziejopisarskich, jak roczniki i kroniki polskie 
i obce. Są  też powołane opracowania historyków polskich, 
szkoda, że nie te nowsze, których tak wiele ukazało się 
w ostatnim dwudziestoleciu o Gallu i o innych dziejopisach 
średniowiecznej Polski. Sposób rozłożenia materiału w tej 
publikacji nosi cechy tekstów źródłowych dla celów dydakty-
cznych, starannie komentowanych. Wolno spodziewać się, że 
Autor przygotowuje w ten sposób i dalsze księgi Kroniki i, że 
w wymiernej przyszłości ogłosi naszego Galla w formie  książki. 
Czytelnikowi naszego pisma możemy zdradzić, że Masaru 
Araki jako historyk prawa zafascynował  się szczególnie dzie-
łem Mistrza Wincentego, do czego upoważniają  go m.in. 
własne studia nad kulturą  intelektualną  europejskiego średnio-
wiecza. Obyśmy nie szczędzili jemu i jego uczniom pomocy 
choćby w formie  prywatnej informacji  o ukazujących  się u nas 
pracach czy też wymiany publikacji w szerszym zakresie. 

B.K. 

Kaspar E1 m, Mittelalterforschung  in Berlin. Daner 
rad Wandel, w: Geschichtswissenschaft  in Berlin im 19. 
und 20. Jahrhundert. Persönlichkeiten und Institutio-
nen. Herausgegeben von Reimer H a n s e n und Wolf-
gang R i b b e (Veröffentlichungen  der Historischen 
Kommission zu Berlin, Bd. 82), Walter de Gruyter, 
Berlin-New York 1992, s. 211-259. 

W obszernym (XII + 870 stron) tomie, będącym  śmiałą 
próbą  nakreślenia dziejów dwóch ostatnich stuleci historio-
grafii  w stolicy Prus, Rzeszy, NRD i Berlinie Zachodnim, 
zadanie opracowania losów mediewistyki przypadło znanemu 
historykowi dziejów Kościoła średniowiecznego (przede wszy-
stkim ruchów zakonnych) K. E 1 m o w i. Pozostawiając  na 
uboczu inne, także ze średniowieczem przynajmniej częściowo 
wiążące  się dziedziny badań historycznych, którymi zajęli się 
w tymże tomie inni (Gerd H e i n r i c h : brandenburska 
historia regionalna, Eckart H e n n i n g : nauki pomocnicze 
historii, Kurt-Victor S e 1 g e: historia kościelna, Friedrich 
E b e l : historia prawa i ustroju, Wolfram  F i s c h e r : histo-
ria społeczna i gospodarcza, Klaus M e y e r : historia Europy 
Wschodniej, Klaus Z e m a c k : „Niemcy i Wschód"), Autor 
skoncentrował się na przemianach zachodzących  w mediewis-
tyce „we właściwym tego słowa znaczeniu", której początki 
wiążą  się z powstaniem uniwersytetu berlińskiego w 1810 r. 
Pierwsze pokolenie historyków berlińskich trudno jeszcze 
określić jako mediewistów, gdyż dla takich uczonych jak 
Leopold von R a n k e , Johann Gustav D г о y s e n czy 
Heinrich von S y b e 1, średniowiecze było tylko jedną,  nieko-
niecznie najważniejszą,  z badanych epok. Początki  nieunik-
nionej specjalizacji mediewistycznej w Berlinie przypadają  na 
lata siedemdziesiąte  XIX w. i wiążą  się z nazwiskami Philippa 
J a f  f  é, Wilhelma W a t t e n b a c h a , Juliusa W e i z -
s ä c k e r a i Georga W a i t z a. Autor z dużym znaw-
stwem przedmiotu przedstawia społeczne i organizacyjne aspe-
kty berlińskiej mediewistyki w tej „złotej epoce" niemieckiej 
nauki historycznej. Szczególnie interesująco  wypadły wywody 
na temat personalnych powiązań  pomiędzy katedrami uniwer-
syteckimi a takimi prestiżowymi pozauniwersyteckimi instytu-

cjami jak Monumenta Germaniae Historica (dopiero po 
drugiej wojnie światowej przeniesiona do Bawarii), Pruska 
Akademia Nauk, Pruski Instytut Historyczny w Rzymie, 
Pruskie Archiwa Państwowe, Kaiser-Wilhelm-Institut für 
deutsche Geschichte z „Germania Sacra". 

Niemniej interesujące  są  rozważania o losach mediewis-
tyki w zmienionych radykalnie w wyniku klęski pierwszej 
wojny światowej warunkach Republiki Weimarskiej. Za szcze-
gólnie frapujące  skłonny byłbym jednak uznać ustępy dotyczą-
ce dramatycznych napięć, tragicznych losów jednych, roz-
maitych wyborów innych, w latach Trzeciej Rzeszy. Mediewis-
tyka niemiecka w ogóle, a berlińska w szczególności — jak 
wykazuje Autor — należała do tych dziedzin nauki historycz-
nej, które stosunkowo najmniej skompromitowały się w tych 
latach próby, a nazwiska takich jej przedstawicieli jak Robert 
Holtzmann, Friedrich Baethgen, Albert Brackmann czy nawet 
Willy Hoppe, przy całej złożoności czy dyskusyjności konkret-
nych (zróżnicowanych!) postaw gwarantowały przynajmniej 
przewagę troski o poziom merytoryczny i metodyczny, ograni-
czanych rzecz jasna w miarę niepowodzeń na frontach  drugiej 
wojny światowej i płacących  ciężką  dań postępującej  izolacji 
od zagranicy badań. 

Odbudowa berlińskiej nauki historycznej z gruzów po 194S 
г., trudne początki  zarówno starego uniwersytetu (z czasem 
nazwanego imieniem Wilhelma von Humboldta), jeszcze chyba 
trudniejsze nowego „wolnego" uniwersytetu w zachodniober-
lińskim Dahlem (Autor podkreśla rolę tamtejszych mediewis-
tów „pierwszej godziny", zwłaszcza Johannesa S с h u 11 z e -
g o i Wilhelma В e r g e s a), niektóre dylematy uwikłanej 
w losy komunistycznego państwa i bezwzględnie narzucanej 
ideologii historiografii  w NRD, to ostatnia częśćinstruktywne-
go przeglądu  K. Elma. Przyszłość pokaże, czy końcowa myśl 
artykułu, formułująca  nadzieję, że po zjednoczeniu obu państw 
monieckich, gdy odpadły wielorakie ograniczenia i szykany, 
mediewistyka berlińska osiągnie  poziom porównywalny z okre-
sem jej dziewiętnastowiecznej chwały, będzie trafną  prognozą, 
czy jedynie nieuzasadnionym optymizmem. 

J.  Strz. 

Die Kosmographie des Aethicus, herausgegeben von 
Otto P r i n z (Monumenta Germaniae Historica. Qu-
ellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, Bd. 14), 
München 1993, Monumenta Germaniae Historica, ss. 
VIII + 328. 

Już niejednokrotnie na tych łamach rejestrowaliśmy dys-
kusję naukową  toczącą  się w ostatnich trzydziestu latach (po 
monografii  Heinza L ö w e g o z 1951 r.) wokół jednego 
z najdziwniejszych pod względem treści i formy  wytworów 
wczesnego średniowiecza (po raz ostatni w t. 35, s. 148). 
„Kosmografia"  tajemniczego Aethicusa (Etyka) z Istrii, poda-
jąca  się za łaciński przekład (pióra rzekomo św. Hieronima) 
greckiego orygjnału, dość popularna w kręgu kultury łacińs-
kiej do XII, a nawet XIII w. (jako źródło traktował ją  jeszcze 
nie kto inny jak Roger Bacon!), w wiekach następnych uległa 
zupełnemu zapomnieniu i dopiero w połowie ubiegłego stule-
cia doczekała się w krótkim odstępie czasu aż dwóch edycji 
(Armand d'A v e z а с 1852 i Heinrich W u t t k e 1853). 
Obaj ci wydawcy nie rozpoznali mistyfikacji,  a same edycje 


