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2 КОМТАКТОШ №1ЖА 5ТЕРАМОШ1С1А КАКАО21С1А

2 РО^АКАМ!

Т\уогс208<!: ше!1ие§о ћис121ае1а зегђз1пеј зЧшсЈотозп пагосЈстеј,

„ојса Н1ега1игу зегђзМеј", МиКа 51е{апо\У1с1а КагасШаа те ођса

јез! Ро1а1сот.

Је§о гђјог зегђзЈисћ рје^ш 1ис1о\уусћ( XV Мбгут гпајсЈијету

гоу/шег 1 рје^пј о 1ета1усе ро^^Јеј1 о1\уоггу1 пат зиагђпјс^ ргге-

р1§1<пеј Ј 1а1с ђо§а!еј 1шбгсго8с1 1ис1о^еј пагос1и зегђз^Је^о, гарогпа!

паз ђ!12еј г 1ут ђоћа1егз!{јт 1 1аК рос! \у!е1и чЈг%\$Аат{ ђНз1ит пат

1ис1ет. N3 гђјогге КагасШаа ор^егаП зј§ иитасге роегјЈ зегђзКЈеј

Аи^из! В1е1о№з1<1, КагЈт^егг ВгосЈгЈпзКЈ, Копз1ап1у Оазгупз^ј, 54апј-

2а1ез1{ј, Котап 2тогз1{ј ј тш. Т*бг-

§ ј^гу!<огпа*са ^а!еп!у 51согосћб(1

Ј, гпапу з1а\уЈ51а \ ггесгпЈК \угајетпо8СЈ зЈохуЈапзМеј Вго-

5Ј<ша о \уурга*је Ј^ога" — ^исјап

огаг риђНсуз16\у ро151<1с11. Јес1па1{ пје

о роесЈ, 1сгу1усу ј ћјз^огусу Шегаћну Јп{егезо\уа1Ј

. 2паКотНут 1Сћ иитасгет ђуЈ г6*пје2 гпапу

1гус1ог Корегпјс1сј, 1<1бге§;о ргге^а^у о^озгопо па 1атасћ

зКЈеј \У151у V 1900 отгг 1901 го!си2.

О 1ут, јаК \уузо1со сепјопо V Ро1зсе ји2 V 1а(асћ

ЈсЈа ^\у1ас1с2у зопе4, јаКЈ

„2па1<от14ети гђјегас^у р!е^пј

пЈе 1у11со * ЕигорЈе, а!е па\уе! V Атегусе росћ\уаЈу 2па1а2^у".

' Рог. К. \^1з!(О\»га{уј, .РодЈоху ћ1$(ог11 ро1з!<1еј V ер!се

Ргаћа, 1933; К. Оеог§1јеу11, ,5гр81{оћгуа1$1<а пагосЈпа ректа и ро^ЈзКој 1<п]12еупо$(1*,

ВеовгаЈ, 1936; Ој. 21уапоу14, ,5г5П ро!]5|са Кпј12еупо5{ (1800— 1871), ВеодгаЈ. 1941;

с1е!<а\уу та!егЈа1 рскјапз г6*п!е2 ш аг<у!си1е р1. ,№§е ипј!2еупе уеге за Ро1јас1та",

^сЈор!« МаНсе ЗгрвЦе, 1937, 8 1—32.

2 Т1итасгеп1а Корегп^сМе^о огаг К. 2тот$Ме%о о^озгопо XV ^Јз1е, { XIV,

1900, $ 322—327, 447-455, 645-350, I XV, 1901, $ 595-613.
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Sonet ten ogfosii Jaszowski w roku 1837 na famach Iwowskiego

Sfawianina1. Oto stowa tego wiersza*:

0 skalç wsparty, imlczqc z uwaga. w spojrzeniu,

Shich.isz, jak ápiewy serbska dziewoja wywodzi:

To, bohaterów kraju, w swoim giosie pieniu,

To о mitosci nuca.c rzewna, mitose rodzi.

Tu shichasz, a jej glosu chwilowemu drieniu,

Wtóruje drzenie serca áród uczué powodzi;

1 spokojna twa dusza usypia w marzeniu,

I serce w snach mbdosci szczcáliwosd znachodzi.

Uwazasz, chwytasz, w pamiçé wpisujesz wyrazy;

Kazda pieáñ jest to peria do twojej korony:

Bo pieáñ swojska jak zdroj miodu ptynie;

Sluchasz, cisza rozlana po cafej krainie,

Tylko czasem wiatr z jçkiem przemknie sic przez gtazy,

Lub ryknie о brzeg morza baiwan roztrqcony.

Duzo uwagi poswiçcit ,ojcu literatury serbskiej" Adam Mickie-

wicz w swoich wykhdach o literaturze siowiañskiej, wygíoszonych

w College de France w Paryzu w 1841 roku. O poezji serbskiej

mówif Mickiewicz szczególnie w swoich wykiadach XVI - XXII w

pierwszym pofroczu kursu pierwszego. W wykiadzie z dnia 19 lutego

1841 r. tak oto Mickiewicz przedstawiai odkrycia Wuka: „Poezje te

(mowa о piesniach, ¿yjqcych w ustnej tradycji ludu serbskiego) po

raz pierwszy aciagnçty na sic uwag§ cudzoziemców na pocza.tku wieku

obecnego; zébrai je i ogíosií Wuk Knrad/ic. Wuk opowiada z wielka.

prostodusznoáciq, ile zadaí sobie trudu, aby utwory te zebraé; zebracy

bowiem nie chcieli spiewa¿ przed cziowiekiem zachowuja.cym sic z

cudzoziemska; uczony tern powiqda, ¿e ci z ¿ebraków, którzy majq

piçkny gíos, ni§ dbajq o treác poetycka., wola. roztaczaé swój talent,

powtarzajqc zwrotki bardziej muzykalne. Ale najwyborniejszymi spie-

wakami 34 ci, którzy wiersze jedynie wygfaszaja., wtórujqc sobie na

ggálach, instrumencie maío díwiccznym, o jednej tylko strunie. Wy-

gtaszaja.c te utwory jakby „recitativo" przygrywajqc sobie; najcz§sciej

1 „Sonety ku czcl uczonych Siawian przez wydawcç. I. Kollár. II. Wuk Stefa-

nowlcz Karadílcz. III. Padurra. IV. Puszkin', Síawianin, t I, 1837, s 7—9.

2 Wlersz ten ogtosit równiez A. Opçchowskl w broszurce pt. .Vuk Stefanovlá

Karadzií', Warszawa, 1935, s 20.
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tylko ustçpy wyrazaja.ce najsilniejsze uczucia i przedstawia-

jqce wydarzenia wazniejsze. Wuk opowiada, ze w swych wcdrówkach

górskich napotkat niezwyktego cztowieka, niejakiego Teszana Podru-

gowicia, ktory znat wszystkie niemal pieáni krajowe i podyktowaf

mu Iwia, czcáé jego zbioru. Теп godny szacunku cztowiek byt dawniej

przekupniem wcdrownym. Na nieszczeácie zabit Turka. Wówczas zostal

hajdukiem; przez dlugi czas przebywaí w górach i dziçki teniu miat

sposobnosc n.iiiczyc sic róznych pieáni. Pod jego to dyktandem Wuk

spis.it cenne poezje serbskie, .ktorymi wypadnie nam sic zaja.c w dals-

zym cia.gu".

Widzimy wiçc, ze w zakoñczeniu swego XVI wyktadu Mickie-

wicz podat streszczenie czçsci przedmowy Wuka do I tomu swych

.Pieáni'.

Sposób zbierania utowrów serbskiej poezji ludowej przez Wuka

omawia Mickiewicz jeszeze w XXI wykfadzie, podajac kilka ciekawych

szczególów — m. in.: „Pózniej tenze Wuk, udawszy sic na dwór

ksiçcia Mitosza (...) starai sic zgromadzie tarn wszystkich piesniarzy

kraju. Mitosz, ktory sam zaledwie uini.ii sic podpisae, byl wielkim

miiosnikiem poezji. Wuk postyszat о poecie imieniem Milija, ápiewa-

jacym szczególnie dobrze poemat о zaslubinach Czernojewicza, (...).

Poprosii ksiccia o odszukanie poety. Mifasz kazat go sprowadzió

zywym czy umartym. Odnaleziono go i sprowadzono; ale nadzieje

Wuka spotkal niestety zawód. Naprzód piesniarz byí stary i okryty

ranami od jataganu i szabel, które odnióst w czasie swego dhigiego

pobytu wsród hajduków, a nadto mógt ápiewaé tylko, jeáli sic napit

gorzatki. Nie recytowaí, lecz spiewal i nie podobna byío mu przerwaé.

Sztuka stenografii nie byta tarn znana; totez aby zapisaá jego wiersze,

trzeba byto zgromadzió kilku piszacych, którzy usitowali chwytad

zwrotki, w miare., jak wychodzity z ust ápiewaka, bo jesli mu kto

przeszkodzit, nie chciaí zaczyna¿ na nowo tych samych pieáni. Ludzie

ogiadzeni na dworze ksiçcia Mitosza, tacy со sluzyli w wojsku rosyj-

skim, a szczególnie ci, со chodzili do szkót niemieckich, patrzyli na

to ze zdziwieniem, drwili z literata Wuka i z pieániarza; nie mogli

poja.é, dlaczego zadawano sobie tyle trudu, aby zebraó te pieáni, na

koniec w biednego pieániarza wmówiono, ze sobie z niego zartuja.,

ze Wuk bawi sic nim jak btaznem nadwornym. Obrazony pieániarz

uciekí pewnego dnia z dworu ksiazçcego, tak ze go juz wiçcej nie

zdotano przytapaé".

O tym, jak Mickiewicz streszcza w tymze wykladzie odpowiednij

czcsó przedmowy do IV tomu „Piesni", w której mowa jest o zbie
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raniu piesni „zenskich", pisze H. Batowski1, który zreszta w szeregu

swych prac omowil stosunek Mickiewicza do Karadzicia2.

Liczne byiy notatki, artykuly i szkice, poswiecone Karadziciov. i

na íamach pism polskich.

Nieraz pisano w Bibliolece Warszawskiej о piesniach Karadzicis,

zas w artykule pt. .Literatura serbska" pióra autora pofudniowo-

sfowiariskiego, kryjacego sie. pod litera. D, zamieszczonym w 1844 r1.

na lamach tego pisma czytamy m. in.: „Mamy piçkny narodowy

jçzyk w pieániach ludu, mamy gruntowna. gramatyke, Wuka Stefano-

wicza, która ugruntowai w duchu jezyka ludu. Lecz miçdzy naszemi

literatami panuje jeszcze przedpotopowe zdanie, ze nietrzeba sic od-

dalac od jçzyka koscielno-stjwiañskiego. Juz tysiqc lat, jak Serbowie

zyja. w history! jako naród, a w swojej literaturze nie maja, jçzyka

pismiennego. Ale со mówie.: nie maja.? Owszem majqc mieó nie

chcq."

Smierd Karadzicia nie wywofaía jednak w prasie polskiej —

pomijajqc krótkie wzmianki — w çkszego odgtosu. Fakt ten tiumaczyo

mozna jedynie tym, ze w okresie po upadku powstania 1863 roku

umysiy polskie pograzone byty w zaiobie a okrucieristwa Murawjewa

zapewne nie przyczyniiy sic do zainteresowania sic w tym czasie

sprawami siowiañskimi.

Autorem pierwszego bodaj wnikliwego polskiego Studium, ogtoszo-

nego w warszawskim Tygodniku lllustrowanym z 1867 roku pt.

„Wuk Stefanowicz Karadzicz. Wspomnienie posmiertne" *, byitiumacz

Wuka — Roman Zmorski5. Zmorski, który osobiácie zetknqi sic z

ojcem lileratury serbskiej, tak oto charakteryznje Karadzicia w zakoñ-

czeniu swego Studium: я(...) szesódziesiccioletni z górq, jakim go

znatem Karadzicz, mógi zawztydzió mnóstwo miodych nietylko jasnym,

ufnym, wolnym od wszelkiej goryczy na áwiat pogla.dem, ale i praw-

dziwie mlodzieñcza. swiezosciq ducha. Rozmowa }ego wielce pouczaja.ca

1 H. Batowskl, „Przyjaclele Sbwlanie', Warszawa, 1956, s 56.

* Por. .Mlcklewicz a serbska piesii ludowa*, Pamictnik Literackl, 1934, s 29—57,

.Jedan nepoznati Izvor Mickjevlcevih predavanja o Jugoslovenima", Prilozi za knji-

ievnost, jezik, ¡storíju i folklor. 1936, CXV. s 55 п., .Mickiewicz jako badacz slowlañ-

szczyzny", Wroclaw, 1956.

8 B W. r IV, 1844, s 669—673.

4 T. J. t XV, nr 399, z dnia 18 V 1867, s 229—230; nr 400, z dnia 25 V \8J7,

s 246—247.

5 Zmorski wydai w Warszawie w 1855 r. .Narodowe piesnl serbskle wybrane

1 przelozone przez Romana Zamarsklego".
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kiedy sic toczyh okoío przedmiotów zajçciem jego bçda.cych, na

jakikolwiek zreszta. inny zwrócila sic przedmiot, nigdy nie byía tnartwa.

ani pospolíta. сес!ц je), obok wysokiej oryginalnosci, byt pewien

dobroduszny humor, dziwnie czçsto pamiçtniki naszego pana Chryzo-

stoma Paska przypominajqcy. Mnóstwo nieznanych anegdot, nie-

spodziewanych zwrotów i nieporównanych malowniczoáciq wyrazeñ,

sypato sie jak períy z ust tagodnie uámiechnictego starca, tak ¿e po

parogodzinnej poufalej z nim rozmowie, wychodziíeá orzezwiony i

rozweselony, jak po uczcie najlepszem zaprawnej winem/

Tenze artykuí ogtoszono po smierci Zmorskiego w warszawskim

Wçdrowcu z 1898 г.1 pt. „Wuk Stefanowicz Karadzicz. (Ze wspomnieñ

s. p. Romana Zmorskiego)". Zdaje sic, ¿e redakcji Wçdrowca nie

znany byi fakt publikacji tego artykuiu w Tygodniku Illustrowanym,

gdyz w poprzedzajacym go wstçpie redakcyjnym czytamy: .Podajemy

wspomnienie o zyciu i zasíugach znakomitego mçza, skreslone przez

przyjaciela jego, s. p. Romana Zmorskiego, (. . .). Rçkopis, kreslony

w 1867 roku, ofiarowaia nam uprzejmie pañi Romanowa Zmorska."

Równiez w 1867 roku ukazaf sic na iamach Przegl^du Polskiego2

studium F. E. Matejko pt. „Stowo o narodowej epopei serbskiej",

gdzie autor obszernie omawia rolç Karadzicia jako zbieracza i wy-

dawcy serbskich piesni ludowych. W studium tym przytacza on w

przekiadzie polskim „Urosz i Mrniawczewicze" z drugiego tomu

„Srpske narodne pjesme" Wuka.

Autor, kryjacy sic pod literami ais1, który referuje na darnach

Nowej Reformy* uroczystoáci w Belgradzie, zwiazane z setna rocz-

nica urodzin Wuka, podaje w artykule pt. „Wuk Stefanowicz Kara

dzicz" zyciorys wielkiego Serba, koñczac swóf artykuí sfowami:

„Kto tak, jak Wuk Kiradxic/ z ludowego narzecza stworzyí jçzyk

literacki, kto miat odwage. wvstapic do walki z fanatyzmem i ciemnota,

kto wreszcie uratowaí inteligencyç swego narodu od przyjçcia pokostu

rosyjskiego, ten ma prawo do wdziccznoáci nietylko ziomków ale i

caíej slowiañszczyzny i w lern tez tkwi wielkie znaczenie jubileu-

szowego obchodu, który poruszyt Slowian naddunajskich i po wszyst.

kich ziemiach stowianskich gtosnem rozlegi sic echem."

1 Wcdrowlec, r XXXVI, nr 2, z dnla 27 XII 1897/8 I 1898, я 34—38.

» P. P. r II, 1867, z IV. s 129-149.

1 Kryptronlrau tego nie podaje A. Bar w .Stownlku pseudonlmów l krypto

nlmow, 1-111. Krakow, 1936-1938.

« N. R. r VII, nr 230-231, z dnla 7 l 9 X 1888.
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Nawiazujac do uroczystosci belgradzkich ocenia dzialalnosc lite-

rack^ i naukowa Wuka na htmach warszawskiej Prawdy J. F. Gajsler1.

Z okazji uroczystosci przewiezienia zwfok Barttomieja Kopitara

do Lublany a Karadzicia do Belgrado, ukazaf sic artykuí Z(enona)

K(aczkowskiego) pt. „Podwójna uroczystosd slowiañska" w dodatku

literackim Kurjera Lwowskiego — Tydzieñ*. Omówiono tam po

krótce znaczenie dzialalnosci obu uczonych día Stowian pohidniowych-

Liczne byty prócz tego wzmianki o uroczystosci belgradzkiej,

która wywofaía duzy odgfos w calej prawie prasie polskiej. Za-

znaczyó trzeba, ze wówczas zlozono na grobie wielkiego zmarlego

w stolicy Serbii wieniec z napisem: „Redakcja czasopisma polskiego

Wista w hoídzie zasJuzonemu mczowi."

Równie¿ i w okresie miçdzywojennym zajmowano sic u ñas

ojcem literatury serbskiej. Obszerny référât pt. „Vuk Stefanovié Kara

dzic" ogíosil w Warszawie dnia 13 listopada 1933 r. Antoni Ope.-

chowski3. Omówil on tam szczegótowo zyciorys oraz dziaíalnoát

literacka i naukowa Wuka na tie historycznym. Duzo miejsca po-

swiccit Opçchowski te¿ zagadnieniu przyjçcia w Polsce prac Kara

dzicia, bçdacego „prawie pierwszym Serbem, który wywoíal zainte-

resowanie Polaków literatura jugosíowiariska*. Dalej twierdzi Opç-

chowski: ,Ale nie tylko interesowano sic w Polsce Wukiem Kara-

dzióem. Rozumiano wielkie jego posiannictwo i juz w poíowie minio-

nego stulecia gtoszono, ze tem Karadzié jest día Serbów — czem

Christopulos byí día Greków, a Dante día Wiochów. To porównanie

z nowogreckim poeta Christopulosem, czy z genialnym Dantem, który

z mnogich dialektów stworzyí jczyk literacki — okresla najlepiej

rozumienie geniuszu Wuka w Polsce."

Powa2nym brakiem tego wnikliwego skadinad Studium jest to,

¿e nie ma tam wzmianki о ustosunkowaniu sic Mickiewicza do twór-

czoéci Karadzicia.

Szczególnie duzo artykufów o Karadziciu ukazaio sic w pismach

polskich w 1947 roku, kiedy obchodzono w Jugosfawii „stulecie

1 .Stefan Wuk Karadzié. (Wspomnlenle)', Prawda, 1 VIII, 1888, nr 40 z dnH

6 X 1888, s 476.

2 Tydzien, r V, nr 42, z dnia 17 X 1897, s 332—333. Рог. га. In. równiez

wladomo$£ о przewlezieniu zwlok Karadzicia w Kuryerze Codzlennym, 1897, nr 296,

ogioszonq przez Jana Kariowlcza.

' Odczyt ten wydano w formic broszurki w Warszawle w 1934 г., Blblioteka

Miodych Siowian nr 3.

« op. cit. s. 18.
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zwyciçstwa jçzyka narodowego w literaturze*. Sa to przewaznie

krótsze artykuty informacyjne, które w forrnie zwiçziej zapoznaja

czytelnika polskiego z najwazniejszymi danymi, dotyczacymi zycia

oraz dziatalnosci literackiej i naukowej Wuka. Tu przytoczymy arty-

kuty: (zmk), ,Wuk Karadzicz — pionier kultury jugosfowiañskiej"1;

WiK, .Wuk Karadzicz — ojciec serbskiej literatury "*; M. B., „Wuk

Karadzicz ojciec literatury serbskiej1" oraz „Chfop samouk ojcem

piamiennictwa serbskiego"4.

Duzo miejsca poswiçcili zasiugom Karadzicia Haiina Girlie w

artykule pt. „Stulecie serbskiej literatury narodowej"8 oraz J. Du-

chnowski w szkicu pt. „Stulecie odrodzenia narodowego Serbii"8,

do którego zaiaczono fragment piesni »O królewiczu Marku" w tíu-

maczeniu H. Olszewskiej. Znacznie wnikliwszy öd przytoczonych tu

artykuíów jest szkic V. Francicia pt. »Stulecie serbo-chorwackiego

jçzyka literackiego", ogloszony w 2yciu Stowiaiiskim7, oceniajacy

olbrzymie zastugi Karadzicia dla pismiennictwa serbskiego. Czytamy

tam m. in.: .W literaturze Vuk odegrai wiasciwie (aka rolç, jaka

prawie na 300 lat przedtem w literaturze polskiej odegrar Mikoiaj

Rej z Nagíowic: podniósí on jçzyk ludu do wysokosci jçzyka lite

rackiego, a to od razu u dwu odgalczieñ Siowian poiudniowych,

Serbów i Chorwatów."

Wspomnieé nalezy jeszcze о odczycie, wygtoszonym w Krakowie

w paádzierniku 1947 roku przez W. Mole pt. „Rok 1847 w dziejach

literatury serbskiej". Prelegent podkreslil ogromna rolç, która odegraiy

pieáni Wuka w dziejach romantyzmu swiatowego, oraz zastugç Wuka,

który zdobyi dla ludowego (jczyka Serbów prawo obywatelstwa w

rodzinie nie starszych, ale bardziej zaawansowanych w kulturze i

piámiennictwie narodów síowiañskich, szczególnie przez klasyczny

przekíad Nowego Testamentu. Obszerna i bardzo zyczliwa recenzjç

tego odczytu ogtosií T(adeusz) S(tanisíaw) G(rabowski) w tygodniku

poznañskim Polska Zachodnia8.

1 Rzeczpospolita. 1947, nr 270.

» Oazeta Robotnicza, 1947. nr 302.

• Robotnlk. 1947. nr 286.

4 Gazeta Ludowa, 1947, nr 279.

• Otos Ludu, 1947, nr 281.

• Piomien, r III, 1947, nr 7, s 194—196.

7 Z. S. r II, 1947, nr 12, s 433—436.

« P. Z. r III, 1947, nr 44.
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Ciekawy jest ogfoszony w Nowinach Literackich z 1948 г. аг-

tykuf В. Cirlicia pt. „О Wuku Karadziciu i Polakach stow kilkoro"1,

w którym autor zwrócií uwagç szczególnie na stosunek Mickiewicza

do Wuka, wydawcy piesni ludowych.

Z Polakami zetknat sic Karadíid juz w Wiedniu, gdzie wybitny

slawista sfoweuski, BarWomiej Kopitar, który ufatwif wydanie „Kodeksu

Floriañskiego", wprowadzif Wuka do kót polskich, gromadzonych

koto hr. Ossolmskiego. Nuty do kilku pieáni, zawartych w drugim

tomie zbioru Karadzicia, „ztoiyf, jak to lud pieáni ápiewa i na forte-

pian przystosowaí p. Franciszek Mirecki, Polak", pó¿niejszy dyrektor

szkoíy muzycznej w Krakowie.

Podczas pierwszej swej podrózy do Rosji przejezdzaí Wuk

przez Polskç i zatrzymaí sic w Krakowie oraz w Warszawie, gdzie

zetknat sic z niektórymi uczonymi polskimi. W Krakowie zblizyt

sic przede wszystkim do J. S. Bandtkiego*, w Warszawie zaá spo-

tkaí sic m. in. z S. B. Lindem, którego „Stownik* czçsto brat do

rçki, oraz z szczerym stowianofilem W. S. Majewskim. O tym spo-

tkaniu pisze Majewski w Pamiçtniku Naukowym z 1819 r.» m. in.:

„W czasie bytnoáci Pana Wuka w Warszawie, miafem sposobnosd

poznaó go osobiscie, a udzielenie sobie nawzajem pracy i uwag

naszych w tej gaíczi Stowianszczyzny zblizyío ñas do siebie i sci-

álejsze odtad utwierdziío miçdzy nami stosunki. Gdym mu odczytaí

niektóre miejsca sanskrytu w oryginale, z niemaíem obydwu ñas

podziwieniem znalazi w polskim jçzyku juz przestarzaíych, a nade-

wszystko tok sanskrytu i czyste w nich imiesfowy, których my nie

uzywamy jako uzywane dotad w jçzyku serblañskim wykazai."

Zaá w 1820 roku Wuk zostai czíonkiem Towarzystwa Nauko-

wego w Krakowie.

Znane naogóí sä kontakty Wuka z Lindem i Bandtkiem. Malo

natomiast wie sic o tym, ¿e Karadzié korespondowai równiez i z

¿egota, Paulim oraz z Romualdem Hubem.

1 N. L. г II, 1948. пг 2, s 4. Po krótce porusza tema Karadzié a Polska Kre-

Simlr OeorgIJevié w artykule pt. „Polsko-Jugoslávské kulturnl styky', Slovansky pfe-

hled, XLIV, 1958, nr 5, s 173.

• Por. B. Clrllé, .O Wuku Karadziciu I Poiakach slow kilkoro', Nowlny

Llterackle, r. II, 1948. nr 2, s 4.

• „Wladomoscl o dzlelach P. Wuka Stefanovicza Serblanina'. P. N. t

1819. s 385.
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Etnograf i historyk polski, Zegota Pauli (1813- 1865), wydawca m.

in. „Piesni ludu polskiego w Galicji"1 oraz „Pieáni luda ruskiego

w Galicji*2 interesowai sic równiez serbska poezja ludown. W tej

wtasnie sprawie zwrocü sic on dnia 1 IX 1849 do Karadzicia z pro-

sba o dostarczenie mu fachowej literatury serbskiej. 2e Wuk chçtnie

dostarczyf zadane materiaiy. o tym swiadcza jego listy do ¿egoty

z 13 IX oraz 27 XI 1849 roku, zachowane w archiwum Pauliegoj»

znajdujacym sic w zbiorach Dziatu Rçkopisow Biblioteki Jagielloii-

skiej w Krakowie' .

l

У Бечу 13. септ. 1849

Поштовани Господине!4

По писму вашему од 1 септ, ево вам шал>ем ]едан ексемплар

.Пословица" и }едан ексемплар „КовчежиНа", и ]едан ексемплар

»Войводетва". Од остали]ех кн>ига ко]е иштете ни]есам могао

наНи ни]едне, него вам све друге ситнице шалем на поклон.

Мени je врло мило што се и ви ]ависте да за Српске ствари

марите и да их пазите.

Препоручу]уНи се вашему при]ател>ству и истинито вас пош-

ту]уНи ocTajeM

ваш слуга

Вук Стеф. Kapaunh

Wien 27 Nov. 1849

Ew. Wohlgeboren:

Ihr geschäztes Schreiben von 22 Sept., sammt „Jana Hr. Potoc-

kiego podróz do Turcyi i Egiptu" habe ich vor einigen Tagen erhalten.

Indem ich mich für das mir von Ihnen zugeschickte Buch bedanke,

habe ich die Ehre Sie zu benachrichtigen, dass ich Ihrem Schreiben

von 1. Sept. gemäss, die in demselben verlangten Bücher schon längst

mittest der Post Ihnen zugeschickt habe, und hoffe, Sie werden Sie

auch erhalten haben.

Mit Versicherung vollkommener Hochachtung

Wuk Steph. Karadschitsch

1 Lwow. 1838.

• Ml, Lwow, 1839—1840.

1 syg. B. J. 5755.

1 Wszystkle llsty Karadzicia podajemy w brzmlenlu oryginalnym, bez popra-

wek ortograflcznych lab styllstycznych.

)ужног,1 i ••».;< филолог XXIV 14
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Prawem Stowian poiudniowych, a szczegolnie serbskim intere-

sowaf sic ¿ywo Romuald Hube (1803-1890), wybitny prawnik polski,

profesor Uniwersytetu Warszawskiego, nastçpnie Uniwersytetu Peters-

burskiego, w latach póíniejszych cztonek Rady Stanu Krolestwa Pol-

skiego, autor licznych prac z wielu dziedzin prawa. Hube, który napisal

m. in. rozprawy pt. „Poglad na nowsze prace okoio wyjasnienia histo-

ryi praw Sfowian poiudniowych" oraz „Wiadomosci o kodeksie Czar-

nogórskim", utrzymywaf kontakt z licznymi serbskimi, chorwackimi

i sioweiískimi naukowcami, pisarzami oraz politykami, m. in. z B. Bogi-

Siciem, W. Jagiciem, J. Kukuljewiciem, F. MikloSiciem, St. Nowako-

wiciem, Z. Raâkiem oraz O. Utjeáenowiciem, zwrócif sic z prosba

о pomoc w zbieraniu materialu dot. prawa serbskiego równiez i do

Karadzicia. Jak zyczliwie Wuk zareagowat na prósbc Hubego, o tym

swiadczy jego list do prawnika polskiego, zachowany w archiwum

tegoz, przechowañy równie¿ w zbiorach Dzialu Rckopisów Biblioteki

Jagielloriskiej1.

Eure Excellenz:

Wenn ich das mir von Eurer Excellenz hier hinterlassene Schrei

ben bis jetzt unbeantwortet gelassen habe so bitte ich demungeachtet

versichert zu sein, dass ich die darin enthaltenen Aufträge nicht einen

Augenblick aus dem Gedächtnisse verlor.

Das dem Schreiben beigeschlossene Blatt Obergab ich unver

züglich Herrn Pater Leo wobei ich es nicht unterliess ihn dringend

zu bitten mir die gewünschte Auskunft hierüber möglichst bald zu

geben; doch obwohl ich diese Bitte mehrmals wiederholte, erzielte

ich bisher kein weiteres Resultat als dass man mir versprach, ihr zu

willfahren. — Mit Herrn Kontitsch habe ich ebenfalls persönlich Rück

sprache genommen, und er gab mir die Versicherung Eurer Excellenz

nach Möglichkeit dienen zu wollen, doch auch von seiner Seite ist

es bis jetzt nur beim Versprechen geblieben. Um so angenehmer ist

es mir Eure Excellenz berichten zu können dass mir Minister Qara-

schanin* unlängst vierzehn Bücher und Broschüren verschiedene

Gesetze und Verordnungen des Fürstenthums Serbien enthaltend,

» syg. B. J. 5007.

* Eliasz Oaraszanln (1812—1474), polityx serbski, öd roku 1844 minister spraw

wewnçtrznych, po wojnle krymsklej w 1854 r. zmuszony do ucleczkl zagranlcç. w

latach 1862-67 premier rza.du serbskiego.



Z kontaktów Wuka Stefanowicla Karadzlcin г Polakaral 211

worunter auch ein Exempl. der „Srpskij Spomenicy"1 seinem Ver

sprechen zu Folge für Eure Excellenz zugeschickt hat, welche ich in

zwei Paquets versiegelt und unter der Adresse Eurer Excellenz am

12/24 Jänner in der hiesigen kaiserlich-russischen Gesandtschafts-

Kanzlei mit dem Ersuchen übergab, dieselben mit erster Gelegenheit

an Eure Excellenz befördern zu wollen, wozu man sich auch daselbst

sehr bereit erklärte.

Minister Garaschanin indem er mich bittet Eure Excellenz auch

seiner ferneren Dienstwilligkeit in ähnlichen Aufträgen versicher zu

wollen, schreibt mir zugleich, dass der fünfte Band des Sbornik*

bereits gedruckt wird und er mir sobald dieser die DPresse verläset

ein Exempl. davon für Eure Excellenz zusenden werde. Einige Ver

ordnungen welche in diesem Bande enthalten sein werden, waren

in einem Manuscripte von zehn Bogen obgenannten Büchern beige

legt, welches durch ein Versehen zurückgeblieben ist, das ich aber

in demselben Wege nachzuschicken mich beeilen werde.

Sollte es meinen weiteren Bemühungen gelingen bei Pater Leo

und Herrn Kontitsch etwas zu erzwecken so werde ich nicht säumen

es Eurer Excellenz zu übersenden. —

Indem ich mir schliesslich die Versicherung erlaube dass ich es

mir stets zum grössten Vergnügen Eure Excellenz auch in Zukunft

auf irgend eine Weise dienen zu dürfen, habe ich die Ehre mich mit

dem Ausdrucke der grössten Hochachtung zu zeichnen Eurer Excel

lenz bereitwilligster Diener

Wuk Steph. Karadschitsch

Wien am 6. Februar 1852 (auf der Landstrasse № 517)

Do listu tego, napisanego w jçzyku niemieckim, dotaczono nastç-

pujacy spis przesianych ksiazek, napisany po serbsku:

Въ один ь пакет i. я положихъ 4 кн. и: и.

Сборникъ закона и уредба

въ другой же:

4 книги: „ОбясненЪ граН.анскогъ законика"

1 tytut napisany cyryllcq.

1 ilowo to napUane jest cyrylicq.

14
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2 книги: „Проектъ закона"

1 книгу: „Законикъ гра^ансюй"

1 — : Како полицайне власти съ полицайнымъ преступ-

ницыма поступати и како ихъ казнити имаю.

1 — : „Казнителный законикъ за полицайне преступке"

1 — : „Расписъ попечительства внутр. дЪла"

1 — : „Споменицы Србсю'й".

Jerzy Slizinski
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