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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. 
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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). 


