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DR HAB. LESZEK MAŁCZAK, UNIWERSYTET ŚLĄSKI 
W KATOWICACH 

Hrvatska književnost u 1980-im. Dekadentski / 

prosvijećeni socijalizam. Postmodernizam 

 

LITERATURA CHORWACKA W LATACH 1980-

TYCH. DEKADENCKI / OŚWIECONY 

SOCJALIZM. POSTMODERNIZM.  



LITERATURA CHORWACKA W LATACH 1980-

TYCH. POSTMODERNIZM 

DR HAB. LESZEK MAŁCZAK, UNIWERSYTET ŚLĄSKI 
W KATOWICACH 

Prezentacja opiera się przede wszystkim na dwóch źródłach:  

I część:  

na pracy Krešimira Bagicia pt. Literatura i kultura chorwacka lat 
osiemdziesiątych XX wieku  

II część:  

na pracach Leszka Małczaka pt.  

Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944-1989 

Polsko-chorwackie kontakty kulturalne i przekłady literatury 
chorwackiej w Polsce w latach osiemdziesiątych  
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UMIERA TITO – POCZĄTEK KOŃCA 

DR HAB. LESZEK MAŁCZAK, UNIWERSYTET ŚLĄSKI 
W KATOWICACH 

W Lublanie 4 maja 1980 roku umiera prezydent Jugosławii, marszałek Josip 

Broz Tito, postać złożona i kontrowersyjna. Cały kraj pogrążył się w żałobie. 

Świat obiegło zdjęcie splickiego stadionu Poljud, na którym rozgrywano 

spotkanie o mistrzostwo ligi pomiędzy splickim Hajdukiem i belgradzką Crveną 

Zvezdą. Kiedy spiker wydał komunikat o śmierci Tita, kilku graczy obu klubów 

zaczęło płakać, później wszyscy objęli się, a z wypełnionych po brzegi trybun 

rozległa się pieśń Druže Tito, mi ti se kunemo /Towarzyszu Tito, przysięgamy Ci.  

W pogrzebie Tity uczestniczyło 127 delegacji państwowych i około 700 tysięcy 

ludzi. Później jego grób, słynny Dom Kwiatów, w zorganizowanych grupach 

przez lata odwiedzali członkowie Partii, wycieczki szkolne, emeryci, robotnicy 

.... W jugosłowiańskich wsiach i miastach sadzono 88 drzew towarzysza Tity (dla 

przypomnienia jego 88 lat). 



FRAGMENT FILMU „GLASNIJE OD ORUŽJA” 

DR HAB. LESZEK MAŁCZAK, UNIWERSYTET 

ŚLĄSKI W KATOWICACH  

„W  Ljubljanie przestało bić wielkie serce Przewodniczącego Socjalistycznej 

Federacyjnej Republiki Jugosławii, Przewodniczącego Prezydium 

Socjalistycznej Republiki Jugosławii, Przewodniczącego Związku Komunistów 

Jugosławii, Marszałka Jugosławii, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Socjalistycznej 

Federacyjnej Republiki Jugosławii, Josipa Broza Tity.  

Wielki ból i głęboki smutek objął klasę robotniczą, narody i narodowości 

naszego kraju, każdego człowieka, robotnika, żołnierza, weterana wojennego, 

chłopa, intelektualistę, każdego twórcę, pioniera, młodzieńca, dziewczynę czy 

matkę. 

Towarzyszu Tito, przysięgamy Ci. Przysięgamy Ci. Towarzyszu Tito, 

przysięgamy Ci. Przysięgamy Ci, że z Twojej drogi nie zboczymy, że nie 

zboczymy, że z Twojej drogi nie zboczymy, że nie zboczymy.” 00:09:03,517 - 

00:10:20,219 



DR HAB. LESZEK MAŁCZAK, UNIWERSYTET ŚLĄSKI 
W KATOWICACH 

W 1981 roku umiera pisarz i leksykograf Miroslav Krleža – pierwszoplanowa 

postać literatury i kultury chorwackiej XX wieku 

Odchodzi wielki literacki i intelektualny autorytet, lewicowy intelektualista, którego 

wpływ był tak ogromny, że pisarze przez dziesięciolecia odczuwali potrzebę 

porównywania się z nim i określenia się jako jego zwolennicy lub przeciwnicy. 

„Literatura na Świecie“. 

1980. Nr 9, s. 127. 



DEKADENCKI SOCJALIZM 

DR HAB. LESZEK MAŁCZAK, UNIWERSYTET ŚLĄSKI 
W KATOWICACH 

Termin ten stosuje Dean Duda, proponując następujące ramy czasowe i 

pojęciowe opisywanego fenomenu: „Gdybyśmy musieli ów okres 

(dekadenckiego) socjalizmu precyzyjniej umiejscowić w czasie, można 

by w tym celu wykorzystać zewnętrzne momenty reprezentacji systemu, 

odwołując się do trzech wydarzeń sportowych – Olimpiady 

Śródziemnomorskiej w Splicie (1979), Olimpiady Zimowej w Sarajewie 

(1984) i Uniwersjady w Zagrzebiu (1987). W analizie ważne miejsce 

musiałaby zająć kultura popularna, szczególnie zaś muzyka”. Por.: Duda 

D.: Užas je moja furka. Socijalistički urbani imaginarij Branimira 

Štulića, w: Devijacije i promašaji, red. Čale L. Feldman, Prica I., Institut 

za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2006, s. 95. 



OŚWIECONY SOCJALIZM 

DR HAB. LESZEK MAŁCZAK, UNIWERSYTET ŚLĄSKI 
W KATOWICACH 

„Spoglądając wstecz, chciałoby się powiedzieć, że wizja Oświecenia opracowana 

została na zamówienie wschodnioeuropejskich wizjonerów politycznych 

(intelektualistów, a mówiąc ogólniej: „klas wykształconych”) i wyrażała ich marzenia 

i frustracje. Żadna inna przecież sytuacja społeczno-historyczna nie znalazła tak 

wiernego odbicia w wizji społeczeństwa doskonałego, wznoszącej się nad 

karykaturalnie szpetną rzeczywistością, jak wyzwanie i wezwanie do czynu; czy 

w poglądzie na rzeczywistość ludzką jako na tworzywo glinopodobne, podatne na 

modelowanie i posłuszne sprawnym i przez rozum kierowanym dłoniom; wreszcie 

w przekonaniu, że pozostawione samemu sobie społeczeństwo niezdolne byłoby do 

naprawy czy choćby zrozumienia, na czym naprawa polegać by miała; i w obrazie 

wiedzy jako potęgi, a rozumu jako arbitra rzeczywistości i autorytetu upoważnionego 

do tego, by siłą zapewnić temu, co być powinno, zwycięstwo nad tym, co jest.” 

Z. Bauman: Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna. Tłum. J. 

Bauman. Przekład przejrzał Z. Bauman. Warszawa 1995, s. 57–58. 



LATA 1980-TE 

DR HAB. LESZEK MAŁCZAK, UNIWERSYTET ŚLĄSKI 
W KATOWICACH 

Okres kryzysu, złoty okres kultury popularnej, czas kształtowania społeczeństwa 

obywatelskiego, w końcu – dekada tworzenia i dochodzenia do głosu 

paradygmatów narodowych. Inflacja rosła w zawrotnym tempie – w 1981 roku 

roczna inflacja wyniosła 39,5%, a w 1989 roku osiągnęła niebotyczny poziom 2 

685,4%. Powtarzały się niedobory kawy, owoców południowych, mięsa, oleju, 

cukru, papierosów, środków czystości, rajstop, podpasek, żarówek, gwoździ itd. 

Braki benzyny władza próbowała rozwiązać talonami i rozporządzeniem, w myśl 

którego w dni parzyste miały jeździć samochody z rejestracjami kończącymi się 

na liczbę parzystą, a w dni nieparzyste – te z nieparzystą liczbą na końcu numeru 

rejestracyjnego. 

„Wszystko zaczęło się psuć z powodu braku zgodności pomiędzy systemem 

gospodarczym i systemem politycznym, z powodu sprzeczności wywołanej 

połączeniem dwóch zasad: system gospodarczy opierał się na samorządności, 

czyli na zasadzie współpracy, a system polityczny na wertykalnej subordynacji i 

monopolu, a więc na zasadzie wydawania dyrektyw. Pomieszanie zasad musiało 

doprowadzić do kryzysu, który był »wyrazem zaburzenia relacji pomiędzy 

samorządnością i państwem«”. Duda I: Pronađeno blagostanje. Svakodnevni 

život i potrošačka kultura 1970-ih i 1980-ih, Srednja Europa, Zagreb 2010, s. 24. 



LATA 1980-TE 

DR HAB. LESZEK MAŁCZAK, UNIWERSYTET ŚLĄSKI 
W KATOWICACH 

Społeczeństwo konsumpcyjne przeżywało swój największy rozkwit: masowe 

wyjazdy na wakacje nad Adriatyk, kupowanie domków letniskowych, 

samochodów, artykułów gospodarstwa domowego. Konsumpcjonizm 

przyśpieszył również za sprawą pojawienia się prestiżowych marek, jak na 

przykład pierwszej krajowej fabryki dżinsów Levi’s w mieście Novi Marof 

(1983), sklepu Benetton w Splicie (1986) czy sklepów bezcłowych, popularnych 

duty-free, w których legalnie sprzedawano (wprawdzie za konwertybilną walutę) 

zagraniczne produkty – ubrania, kosmetyki, alkohol, papierosy itp. Tak jak 

państwo, obywatele żyją na kredyt, ale w odróżnieniu od państwa, inflacja staje 

się ich sojusznikiem, który ratę kredytu szybko przekształca w wartość słynnego 

„pudełka zapałek”. 

Chorwacja staje się prawdziwym hitem turystycznym. Liczba gości z roku na 

rok rośnie. Chorwację w 1987 roku odwiedza rekordowa liczba 10,5 miliona 

turystów, a rok później była ona już na czwartym miejscu wśród krajów 

Śródziemnomorza – za Włochami, Francją i Hiszpanią. 



LATA 1980-TE 

DR HAB. LESZEK MAŁCZAK, UNIWERSYTET ŚLĄSKI 
W KATOWICACH 

Otwarcie Uniwersjady, która odbyła się w Zagrzebiu w 1987 roku, przypominało 

skrzyżowanie parady wojskowej i belgradzkich zlotów z okazji Dnia Młodzieży. 

Miasto było w tych dniach bajecznie oświetlone, gruntownie odnowiono stadion 

Maksimir, arterie miejskie, plac Republiki, dworzec główny, zbudowano nowy 

dworzec autobusowy, wybudowano na jeziorze Jarun obiekty sportowe; 

maskotka rywalizacji – wiewiórka Zagi – widniała na murach i na licznych 

wystawach. Sloganem rywalizacji było hasło „Świat młodych dla świata 

pokoju”. 

Na początku dekady, 24 czerwca 1981 roku, cztery dziewczynki i dwóch 

chłopców z Međugorja w miejscu zwanym Podbrdo (na górze Crnica) zobaczyło 

„piękną, młodą kobietę z dzieckiem na rękach”. Nastąpiły dalsze objawienia 

Maryi i Međugorje szybko stało się sanktuarium światowej sławy, do którego 

każdego dnia napływają rzeki wiernych i pielgrzymów z całego świata. Rupčić, 

dr. fra Ljudevit (2004), Kratka povijest Gospinih ukazanja u Međugorju, 

http://www.medjugorje.ws (dostęp z dn. 13. 09. 2010). 
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DIAGNOZA IGORA MANDICIA – ŻYWOT W 

PORNOGRAFICZNYM SPOŁECZEŃSTWIE 

DR HAB. LESZEK MAŁCZAK, UNIWERSYTET ŚLĄSKI 
W KATOWICACH 

Igor Mandić na Kongresie Literatów Jugosławii w Nowym Sadzie w 1984 roku 

w następujący sposób podsumowuje paradoksy ówczesnej rzeczywistości: 

„Z jednej strony żyjemy w społeczeństwie pornograficznym, w społeczeństwie, 

w którym »moral insanity« przekroczył wszystkie możliwe granice – i tak na 

ekranach telewizorów możemy oglądać nagie piersi, tyłki i członki. Żyjemy więc 

w moralnym rozuzdaniu, przeciwko któremu nic nie mam, ale z drugiej strony w 

reżimie ideologii. Dlatego system, który z jednej strony dopuszcza pornografię 

na modłę zachodnich społeczeństw, ale z drugiej strony kontroluje myślenie na 

wzór wschodnich społeczeństw, można nazwać pornograficzno-

-biurokratycznym.” 

Cyt. za: Feldman Č.: Bijela knjiga, nepoćudna književnost u 

kulturnoindustrijskoj perspektivi, w: Devijacije i promašaji, red. Feldman L.Č., 

Prica I, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2006, s. 60.  

 



KULTURA I POLITYKA 

DR HAB. LESZEK MAŁCZAK, UNIWERSYTET ŚLĄSKI 
W KATOWICACH 

Na początku lat osiemdziesiątych pojawia się masa krytyczna dzieł 

artystycznych, które otwarcie polemizują z „zalecanymi” poglądami, 

które afirmują opozycyjne, prawicowe lub liberalne poglądy. W 

prowokacyjny sposób zrównuje się w nich przeciwstawne ideologicznie 

pozycje (czetników i partyzantów, białogwardzistów i partyzantów, 

faszystów i komunistów). 



CZASOPISMA 

DR HAB. LESZEK MAŁCZAK, UNIWERSYTET ŚLĄSKI 
W KATOWICACH 

Zaczęło się od „Poletu”, który pod koniec lat siedemdziesiątych i w latach 

osiemdziesiątych, pod redakcją Ninoslava Pavicia, Zorana Franičevicia i Denisa 

Kuljiša, publikował na swoich stronach komiksy, fotografię autorską, promował 

i tworzył scenę punkową i nowofalową. 

To, czym „Polet” był dla muzyki popularnej w pierwszej połowie lat 

osiemdziesiątych, tym „Studentski list” był dla najdelikatniejszych kwestii 

politycznych w drugiej połowie dekady. Odkąd głównym redaktorem pisma 

został Ivica Buljan, „Studentski list” stale oscylował na krawędzi. Kiedy jego 

prowokacyjność przekroczyła wszelkie granice, które zdezorientowana klasa 

polityczna mogła jeszcze zaakceptować, zaczęto zakazywać druku gazety. 



CZASOPISMA 

DR HAB. LESZEK MAŁCZAK, UNIWERSYTET ŚLĄSKI 
W KATOWICACH 

Od samego początku, od pierwszych numerów, „Quorum” ma charakter 

intermedialny, otwarty na różne koncepcje, funkcjonuje jako miejsce 

spotkania pokrewnych praktyk artystycznych, jako przestrzeń, w której 

spotykają się i komunikują literatura, muzyka, sztuka, film, krytyka i teoria 

sztuki. Każda rubryka manifestowała swoją namiętność różnicy. „Quorum” 

skupiało przede wszystkim poetów i krytyków, następnie prozaików oraz 

zaledwie jednego dramatopisarza – Mira Gavrana. Tak czy inaczej, 

„Quorum” nadawał ton literackim praktykom lat osiemdziesiątych – to, co 

się działo na początku dekady przejął i zaadaptował, a później ukształtował 

podatny kontekst, w którym doszło do zmiany paradygmatu literatury. 

Najogólniejszą i najważniejszą cechą tej literatury jest jej 

postmodernistyczny charakter. Manifestował się on jako świadomość tego, 

że nie można już dążyć do zbudowania stałej tożsamości, że jest ona płynna, 

stale poszukiwana, lecz nigdy do końca uchwycona, jako odchodzenie od 

wielkiej opowieści ku fragmentowi, jako zastępowanie kreacji demiurgicznej 

recyklingiem, silnego podmiotu słabym, jako bronienie prawa do różnicy itp. 

 



POEZJA 

DR HAB. LESZEK MAŁCZAK, UNIWERSYTET ŚLĄSKI 
W KATOWICACH 

Lata osiemdziesiąte w poezji chorwackiej to czas autopoetyk, czas 

rozmaitych lirycznych doświadczeń i stylów pisania – od pozostałości 

konkretyzmu do nowego liryzmu, od restauracji poezji egzystencjalnej 

do neomanieryzmu. Dźwięk i sens, klasyczny wiersz liryczny i wiersz 

narracyjny nie wykluczają się, ale wzajemnie uzupełniają. Potencjalna 

energia atmosfery przejawia się w poszukiwaniu takiego poetyckiego 

wyrazu „który w określony sposób dokonałby syntezy różnych obszarów 

doświadczenia i różnych poziomów wypowiedzi i który wciąż od nowa 

odrzucałby możliwość utożsamienia się ze z góry określonymi 

granicami”. Poezję lat osiemdziesiątych można by ocenić jako poezję 

reinterpretacji (lirycznych) doświadczeń. Przy czym pod pojęciem 

reinterpretacji rozumiem: reaktualizację, ironizację, ludyczne negowanie, 

reoznaczanie, rekonceptualizację, manierystyczne powtarzanie, 

intertekstualne pozycjonowanie itd. byłych tekstualnych praktyk. 



POEZJA 

DR HAB. LESZEK MAŁCZAK, UNIWERSYTET ŚLĄSKI 
W KATOWICACH 

Jeden z ważniejszych poetów, Miroslav Mićanović, w wierszu Konteksty odważył się 

w bardziej bezpośredni sposób ustosunkować do dawnych lirycznych doświadczeń. 

Konteksty podzielone są na trzy części, a ich tytuły (1. ruža vjetrova / slika ruže (róża 

wiatrów / obraz róży) 2. duša je nevidljiva jakost / pojam duše (dusza jest 

niewidoczną siłą / pojęcie duszy) 3. da li si ti možda našao / jezik jezika (czy może 

odnalazłeś / język języka) na planie wyrazu i metajęzyka sugerują krytyczną 

„restaurację” poetyckiego kontekstu lat pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i 

siedemdziesiątych. Podstawową ideą Kontekstów jest to, że chorwacka poezja – 

pokonując drogę od „obrazu” przez „pojęcie” do „języka” – w symboliczny sposób 

znalazła się pod murem, który może pokonać tylko, jeśli nowe doświadczenie będzie 

miało charakter synkretyczny, tj. tylko jeśli modernistyczna polemiczna zmiana 

ekskluzywistycznych koncepcji poezji zostanie zastąpiona postmodernistyczną 

tolerancją. Wydaje się, że potwierdza to końcowy fragment tekstu Mićanovicia, w 

którym emocjonalnie zostaje zawarta myśl, iż na mur składają się cegły, z których 

każda sprytnie przechowuje swój dawny „twardy ślad”. Możemy w sposób 

analityczny spekulować, czy spryt tego, który konfrontuje się z murem, w tym 

wypadku podmiotu Mićanovicia, poety w ogóle, polega na tym, że nie ucieka od tych 

śladów, lecz że czyni je składową częścią swojego doświadczenia. 
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Wyraźnie widać, że poeci w latach osiemdziesiątych dokonali zarówno 

gruntownej zmiany tematów, jak i języka poezji. W tej prezentacji nie 

sposób pominąć Branimira Štulicia. Chociaż poezja lat osiemdziesiątych 

zdominowana jest przez poetykę postmodernistyczną, wrażliwość 

dekady (nie tylko liryczną) wszechstronnie naznaczyły piosenki Štulicia. 

Pojawia się w nich ostra krytyka społeczna, zaangażowana polemika z 

politycznymi praktykami i medialną fikcją, potrzeba, aby za 

pośrednictwem poezji reagować na rzeczywistość. Jego dyskurs to 

stylizowany kolokwialny idiolekt, którego główny składnik stanowi 

miejski slang i ideologemy, język mediów i język ulicy. 

Według Miljenko Jergovicia Štulić jest dla chorwackiego rocka tym, kim 

Krleža dla chorwackiej literatury, zaś Edo Popović uważa, że Johnny jest 

dla niego „ważniejszy niż Andrić”. Pavelić B.: Branimir Štulić: Nije da 

neću doći u Hrvatsku! „Novi list” 04. 12. 2005. 
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W twórczości prozatorskiej dominują dwa gatunki: krótkie opowiadanie i powieść. 

Pisarze skupieni wokół „Quorum” piszą przeważnie krótkie opowiadania, a 

przedstawiciele średniej i starszej generacji – powieści. Gruntowna przemiana tego 

gatunku dokonała się właśnie na początku lat osiemdziesiątych i to przede wszystkim 

w książkach Čudovište (Potwór) oraz Qwertzu i opš Davora Slamniga, jak i w ramach 

wspomnianego projektu czasopisma „Polet” – Opowiadanie na 29 linijek. To, co 

zaczął z własnej inicjatywy Slamnig i kontynuował „Polet” – obowiązkowe 

zminimalizowanie przestrzeni opowiadania – przyniosło skutek w postaci powstania 

dynamicznego tekstowego wzorca, wyjątkowo krótkiego opowiadania (short short 

story), otwartego na wszelkiego rodzaju gry i eksperymenty. W tych mikrotekstach 

zmiana perspektyw, sekwencji i trybów narracyjnych następuje tak błyskawicznie, że 

przypomina zmianę kadrów w wideoklipie. Narracja jest całkowicie zubożona: nie 

ma opisów, charakterystyki postaci, epizodów, komentarzy… Fabułę cechuje 

skojarzeniowy ciąg zdań, z których każde zastępuje jedną sekwencję narracyjną lub 

też cała opowieść zostaje przekształcona w mikrodialog. Rozbity obraz świata i 

fragmentaryczność doświadczenia, w ostateczności również nowofalowa wrażliwość, 

znalazły odpowiednią przystań w tymże prozatorskim wzorcu. Opowiadanie do 29 

linijek nierzadko kończy się puentą, która w sposób humorystyczny lub ironiczny 

zmienia dotychczasowy tok tekstu. 
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Skrajne streszczanie i minimalizacja krótkiego opowiadania jest wyrazem 

paradoksalnej postmodernistycznej kombinacji melancholii i narcyzmu, ironii i 

autoironii, destrukcji, która poprzedza kreację i kreacji, która zmierza do swojego 

zniesienia. Paralelnie do manierystycznego badania (dolnych) granic krótkiego 

opowiadania, część autorów pisze nieco dłuższe teksty, które cechuje doświadczenie 

miejskości i chaotyczna matryca językowa (Stanislav Habjan, Edo Popović, Carmen 

Clein, Velibor Čolić, Mate Bašić i Mladen Kožul). Zamknięci w granicach miasta, 

prozaicy ci rezygnują z utopijnej próby stworzenia całości, zaprowadzenia porządku i 

z poszukiwania sensu tam, gdzie porządek i sens nie mogą nastać. Ich narracja jest 

urywana, zainspirowana jakimś nieoczekiwanym skojarzeniem. Narrator wypowiada 

się w pierwszej osobie, cytuje i notuje wydarzenia w których uczestniczy, 

zrozpaczony próbuje dotrzeć do własnego doświadczenia. Ich postaci to pogrążeni w 

okresie karnawału, grający w spontaniczność ekscentrycy. 

Twórczość powieściowa jest bogata, a pod względem poetyki – rozwinięta. W ciągu 

tych dziesięciu lat wydrukowano 310 powieści. Pod względem poetyki w powstałych 

powieściach można rozpoznać te gatunkowe, nowohistoryczne i konceptualne. 

Najpopularniejszą chorwacką wersją powieści gatunkowej jest powieść 

detektywistyczna, kryminał – przede wszystkim dzięki wyjątkowej na tym polu 

aktywności byłych fantasticzarów Pavličicia i Tribusona. 
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Poljska recepcija hrvatske književnosti i 

kulture u 1980-im 

POLSKA RECEPCJA LITERATURY I 

KULTURY CHORWACKIEJ W LATACH 

1980-TYCH 



STAN WOJENNY I ŚMIERĆ JOSIPA BROZA-

TITY 

W omawianym okresie bardzo istotną rolę odgrywały trapiące obydwa kraje 

problemy natury wewnętrznej. Śmierć Josipa Broza-Tity w 1980 roku 

i wprowadzenie stanu wojennego w Polsce w 1981 roku – to wydarzenia 

najważniejsze. Stan wojenny nie spowodował większego kryzysu 

w stosunkach międzypaństwowych, gdyż Jugosławia po doświadczeniach 

z pierwszymi poważniejszymi zamieszkami, do jakich doszło wiosną 1981 

roku w Kosowie, nie reagowała zbyt gwałtownie na wydarzenia w Polsce. 

Była zaprzątnięta własnymi sprawami. Milivoje Maksić, bliski znajomy 

Mieczysława Rakowskiego, kilkakrotnie przebywający w Polsce, najpierw 

jako attaché prasowy, radca, wreszcie ambasador, na początku listopada miał 

powiedzieć: 

„Możecie […] budować socjalizm, jaki chcecie, chiński, albański, ale musi to być 

socjalizm, bo od tego zależy los pozostałych krajów socjalistycznych, także 

Jugosławii”. 
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STAN WOJENNY I ŚMIERĆ JOSIPA BROZA-

TITY 

Brak ostrzejszej oficjalnej reakcji Jugosławii, co było regułą w przypadku 
poprzednich buntów krajów pozostających pod kuratelą ZSRR (Węgry – rok 
1956 i Czechosłowacja – rok 1968), należy tłumaczyć przede wszystkim inną 
sytuacją wewnętrzną po śmierci twórcy państwa Josipa Broza-Tity. Reakcja 
zwykłych obywateli była natomiast taka, jak wcześniej. Społeczeństwa 
solidaryzowały się z Polakami i okazywały dowody sympatii. Znany chorwacki 
zespół Azra, z tekstami legendarnego lidera grupy Branimira (Johnny’ego) 
Štulicia, dwukrotnie śpiewał o wydarzeniach w Polsce: w utworach Polska 
w moim sercu (Poljska u mome srcu) i Wiosna 13 grudnia (Proljeće je 13. 
u decembru). Ciekawe świadectwo stosunku Chorwatów do Polaków zawarła 
w swej relacji z Jugosłowiańskiego Festiwalu Dziecięcego (dziś 
Międzynarodowy Festiwal Dziecięcy) w Šibeniku Krystyna Kostaszuk: 

„Gość z Polski czuje się więc tu jak jakiś podróżnik z „Iliady” i „Odysei”. 
Lodziarz na placu wmusza w niego protekcyjną, darmową porcję lodów – za 
piętnastu znajomych z Warszawy, którzy nie mogli w tym roku przyjechać. 
Właściciel baru festiwalowego podejmuje Polaka gorącą grochówką z „wkładką” 
z boczku. Znajomi pytają o sytuację w Warszawie i ze zrozumieniem opowiadają 
o własnym kryzysie. Kryzysie jugosłowiańskim. Ktoś podobno już drugi rok 
buduje sobie dom w górach i nie może go wykończyć”. 
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JUGOSŁAWIA W „ŻYCIU LITERACKIM” 

Wiele miejsca krakowskie pismo poświęcało kwestiom gospodarczym. Oprócz 
inflacji i problemu długu zagranicznego pisano o zarobkach, cenach 
i standardzie życia, zwłaszcza w latach osiemdziesiątych. Z tekstów wyłania się 
obraz Jugosławii jako kraju, w którym z jednej strony szaleje inflacja, wielkim 
problemem jest zadłużenie, zdarzają się niedobory mięsa, energii elektrycznej; 
kraju, który boryka się z problemem wysokiej przestępczości wśród młodych, 
wysokiego odsetka rozwodów, z drugiej strony – jako kraju, który produkuje 
wiele samochodów, kupuje boeing, buduje elektrownię atomową, sprowadza 
produkty z zagranicy, aby w ten sposób zwalczać wysokie ceny krajowych 
producentów; o kraju, do którego przyjeżdża kilkadziesiąt milionów turystów 
z zagranicy i który na turystyce bardzo dużo zarabia. Jugosławię w Polsce 
odbierano jako przedsionek mitycznego Zachodu. Dewizy, zachodnie towary, 
jugosłowiańskie levisy. Politycznie również uważano ją za państwo, w którym 
społeczeństwo cieszy się znacznie większymi wolnościami obywatelskimi. Dla 
niektórych mieszkańców krajów „demokracji ludowej” Jugosławia była drogą do 
wolności, przystankiem w ucieczce na Zachód. W schyłkowym okresie PRL, za 
belgradzkim tygodnikiem „Borba”, „Życie Literackie” pisało o tym, że wśród 
przyjeżdżających do Jugosławii są tacy, którzy składają prośby o azyl, 
najczęściej obywatele: Rumuni, Bułgarii, Węgier, Czechosłowacji, NRD; 
traktują ją jako tranzyt do krajów zachodnich i Australii.  
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NIESPODZIEWANY KONIEC? 

Na Zachodzie groźbę rozpadu i konfliktu traktowano poważnie. W Polsce 

z przyczyn ideologicznych nie rozwodzono się nad jugosłowiańskimi 

nieporozumieniami na tle narodowościowym. W społeczeństwach 

przyzwyczajonych do monopartyjności wiara w możliwość wpływania na 

rzeczywistość dzięki legalnemu uczestnictwu w życiu publicznym jest 

znikoma. Nawykłe do tego, że o ich losie decyduje garstka ludzi pracujących 

w gmachu KC, polskie społeczeństwo nie wierzyło w możliwość 

jakichkolwiek poważniejszych zmian dokonanych wbrew woli partii 

rządzącej. Trudno też w dokumentach związanych ze współpracą kulturalną, 

zarówno polskich, jak i jugosłowiańskich, pochodzących z końca lat 

osiemdziesiątych, a nawet z początku 1990 roku, dostrzec zbliżającą się 

katastrofę. Nieprzypadkowo rozpad systemu zapoczątkowała dezintegracja 

Związku Komunistów Jugosławii. 
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NIESPODZIEWANY KONIEC? 

Jak postrzegały to osoby sprawujące władzę, odsłania zapis Mieczysława Rakowskiego 
z 10 czerwca 1988 roku. Został sporządzony w czasie wizyty Rakowskiego w Jugosławii, 
zorganizowanej w związku z wydaniem tłumaczenia książki Czasy nadziei i rozczarowań: 

„Po wizycie w chorwackiej Skupsztinie wyjazd na lotnisko. Przewodniczący Związku 
Komunistów Jugosławii Krunić [Boško] zażyczył sobie spotkania ze mną. Przysłał po nas 
samolot. Lecieliśmy w asyście dwóch myśliwców. Po raz pierwszy w życiu coś takiego 
mnie spotkało. Rozmowa z Kruniciem bardzo ciekawa, ponieważ jedność 
wielonarodowego państwa jugosłowiańskiego trzymała się na marszałku Ticie i Krunić 
dostrzega ruchy odśrodkowe, które jeszcze nie są zagrożeniem, ale kto może znać 
przyszłość? Występują jakieś problemy z rotacyjnym kierowaniem państwem. Po 
spotkaniu z nim obiad wydany na moją część przez Marka Orlandicia, członka Prezydium 
KC ZKJ. Uczestniczył w nim jeden z sekretarzy KC. Obaj bardzo interesujący. Jeden 
i drugi zgodnie stwierdzili, że socjalizm, również jugosłowiański, znalazł się w punkcie 
krytycznym. Ambasador Piotrowski chyba drętwiał, słysząc, jakie herezje wygadujemy”. 

Ostatnia wizyta Rakowskiego, do której doszło rok później, w maju 1989 roku, pokazuje 
postępujący rozpad państwa: 

„O 15.00 odlot do Belgradu z roboczą wizytą. Mają głęboki kryzys gospodarczy, inflacja 
sięga 450 procent, trudności ze zbytem towarów (brak pieniędzy), zamieszki w Kosowie 
(24 osoby zabite), kłótnie między republikami, brak przywódcy ZKJ. Słowem, państwo 
w rozsypce”. 
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WSPÓŁPRACA W ŚWIETLE DOKUMENTÓW 

„Wyniki rozmów w Belgradzie wykazały, że istnieją korzystne warunki do kontynuowania 
współpracy w dziedzinach kultury i nauki oraz środków masowego przekazu. Sprzyja 
temu dobry klimat polityczny we współpracy między obydwoma państwami, na który 
składają się ubiegłoroczne wizyty: w Jugosławii – Tow. Gen. W. Jaruzelskiego oraz w 
Polsce – premiera Milki Planinc. Duże znaczenie będą także miały ustalenia podjęte w 
czasie tegorocznej wizyty w Polsce Przewodniczącego Prezydium KC ZKJ Tow. Vidoje 
Žarkovicia”. Nr dokumentu Pf-236/DPWKN/86 z dnia 27.03.1986. Archiwum MKiS. Syg. 
1509/4. 

„Wymiana zespołów, wystaw i obserwatorów, przewidziana w Programie, jest realizowana 
przez obie strony. Natomiast bezpośrednia współpraca teatrów, muzeów, bibliotek uległa 
pewnemu zahamowaniu w porównaniu do lat 1980–1981. Realizacja bezpośredniej 
współpracy ze strony polskiej napotyka na pewne trudności finansowe – wysokie koszty 
podróży, transportu wystaw, dotyczy to szczególnie imprez finansowanych z budżetu 
instytucji terenowych, trudności potęguje konieczność opłacania kosztów podróży 
samolotem na terenie Jugosławii – w dewizach. Instytucje jugosłowiańskie często 
zasłaniają się trudnościami finansowymi w realizacji postanowień i podjętych 
zobowiązań.” Archiwum MKiS. Syg. 1509/5 
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UDZIAŁ IVA POGORELICIA W KONKURSIE 

CHOPINOWSKIM 
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BUNTOWNIK BEZ POWODU 

Z wydarzeń muzycznych na pierwszy plan wysuwają się występy Ivo Pogorelicia na X 

Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina, zapamiętane przede 

wszystkim ze względu na kontrowersyjny werdykt jury. Chorwacki pianista nie przeszedł 

do finału konkursu, choć wielu upatrywało w nim tego muzyka, który powinien zdobyć 

główną nagrodę. Konkursem żyła cała Polska, szeroko opisywały go media. Janusz Ekiert 

w książce Chopin wiecznie poszukiwany o Pogoreliciu pisze w rozdziale zatytułowanym 

Zbuntowani, w którym umieszcza postać chorwackiego pianisty w szerszym kontekście – 

muzyków starających się zagrać Chopina w nowy sposób. O stylu bycia, stylu gry 

chorwackiego pianisty, występach i atmosferze im towarzyszącej traktuje w następującym 

fragmencie: 

„W Warszawie bulwersował śmiałością wyobraźni, rozsypywał w gruzy niektóre kanony piękna, zwłaszcza 

w zakresie tempa i dynamiki, niektóre utwory grał nieznośnie wolno albo stosował piano tam, gdzie miało być 

forte i odwrotnie. Wybuchowy i krzyczący ekspresjonizm jego intepretacji w jednym czy dwu utworach 

Chopina nie mieścił się w uznanych kapliczkach piękna, ale Jugosłowianin rewelacyjnie panował nad materią 

dźwiękową, materiał brzmiał mu jak orkiestra. Scherzo cis-moll zagrał w stu procentach zgodnie 

z wymaganiami stylu i charakteru Chopina, wywołując piorunujące wrażenie. Preludium cis-moll opus 45 grał 

drapieżnie i histerycznie, jak ekspresjonistyczną sonatę Skriabina, a nie muzykę Chopina. Drażnił 

pogardliwym uśmieszkiem na wargach, gumą do żucia w zębach i strojem zawodnika ze stadionu sportowego. 

Sprawiał kłopot, bo wielu słuchaczom trudno było go zaakceptować, ale jeszcze trudniej odrzucić. Był 

symbolem buntu młodzieży wstrząsającego światem lat sześćdziesiątych. Młodzież szalała na jego koncertach 

jak na występach Beatlesów”. 
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MBP 1980 

Jedną z najważniejszych imprez kulturalnych 

organizowanych w PRL, oprócz konkursu  

Chopinowskiego, był Międzynarodowy Biennale 

Plakatu. W MBP brali udział chorwaccy artyści. Na 8 

edycji imprezy w 1980 r. Rajna Buzić Ljubičić i 

Boris Ljubičić otrzymali II nagrodę w kategorii 

plakaty reklamowe za plakat reklamujący Igrzyska 

Śródziemnomorskie, które odbyły się w Splicie w 

1979 roku. [Zdjęcie z katalogu wystawy]. Igrzyska 

były ogromnie ważnym wydarzeniem dla Splitu, 

które przyczyniły się do rozwoju miasta (zbudowano 

wtedy przepiękny stadion Poljud). Równie ważna 

będzie Uniwersjada dla Zagrzebia, zorganizowana w 

1987 roku. 
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PRZEKŁADY 

Twórczość przekładowa pozostaje tą dziedziną, w której skutki 

wprowadzenia stanu wojennego są najmniej widoczne. Co więcej, lata 

osiemdziesiąte okazują się najlepszym czasem dla tłumaczeń literatury 

chorwackiej w Polsce. Na ogólną liczbę 51 przekładów z lat 1944–1989 

(nie zostały wzięte pod uwagę antologie poezji, prozy i dramatu 

jugosłowiańskiego oraz drugie wydania tych samych tytułów, a 

uwzględniono Bunt chłopów Augusta Šenoi – przekład z języka 

rosyjskiego) 21 przypada właśnie na lata osiemdziesiąte (dla 

porównania: lata czterdzieste – 1 książka; lata pięćdziesiąte – 5; lata 

sześćdziesiąte – 11; lata siedemdziesiąte – 13), a 1981 rok z pięcioma 

przekładami jest najlepszym rokiem w całym wspomnianym okresie. 
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PRZEKŁADY POEZJI 

 Na początku i na końcu dekady wydano dwie książki, które ze względu na stopień 

trudności przekładowej były ogromnym wyzwaniem. Chodzi o dwie antologie poezji: 

wieku dwudziestego – Wewnętrzne morze. Antologia poezji chorwackiej XX wieku 

oraz poezji starochorwackiej, a właściwie dorobku literackiego jednego miasta, 

wówczas Republiki Dubrownickiej – Dubrownicka poezja miłosna. Pierwsza pozycja 

to przedsięwzięcie bez precedensu w dziejach tłumaczeń literatury chorwackiej na 

język polski. Ponad sześćsetstronicowy wybór współczesnej poezji, w którym 

znalazły się wiersze siedemdziesięciorga dwojga autorów. W sumie przekładało te 

teksty dwadzieścioro ośmioro tłumaczy, dwie zaś osoby odegrały najważniejszą rolę 

w powstaniu tej książki: chorwacki poeta, polonofil i tłumacz Milivoj Slaviček oraz 

krakowski jugoslawista, poeta, tłumacz Julian Kornhauser. Druga antologia to wybór 

renesansowej i barokowej poezji miłosnej – projekt warszawskiej kroatystki Joanny 

Rapackiej, która zaprosiła do współpracy siedmioro polskich poetów i tłumaczy z 

różnych języków przekładających wiersze osiemnaściorga poetów. Jeśli chodzi o 

poezję, to w omawianym okresie ukazał się jeszcze w 1981 roku tomik wierszy 

Slavka Mihalicia Sen w świetle w wyborze, tłumaczeniu i ze wstępem Juliana 

Kornhausera. Do przekładu poezji należałoby również zaliczyć Ballady Pietrka 

Kerempuha Miroslava Krležy. Zadania ich przeniesienia na język polski podjął się 

Alija Dukanović, tworząc niewątpliwie jeden z najbardziej kontrowersyjnych 

przekładów literatury chorwackiej w Polsce w ogóle. 
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PRZEKŁADY PROZY 

 

Dla znajomości i recepcji chorwackiej twórczości prozatorskiej istotne są 

przekłady dwóch książek Ranka Marinkovicia, niewątpliwie zaliczanych 

do klasyki literatury chorwackiej, powieści: Cyklop i Wspólna kąpiel. 

Ponadto przetłumaczono jeszcze powieści Antuna Šoljana Port, Petara 

Šegedina Raport z prowincji, Mirka Božicia Bombę i mniej znane: Mirka 

Sabolovicia Miedze, które dzielą, Krsto Špoljara Kłopoty z muzą oraz 

Czas i pajęczyna. Edukacja sentymentalna na modłę chorwacka (w 

Polsce ukazały się trzy książki Krsto Špoljara, pomimo tego, że pisarz 

ten nie jest zaliczany do czołówki chorwackich prozaików). Krótszą 

formę prozatorską reprezentują opowiadania chorwackiego borgesowca 

Drago Kekanovicia w wyborze polskim zatytułowane Zagłada i 

opowiadania SF Zvonimira Furtingera Potrzebuję twojego ciała i 

Rozprawa precedensowa. 
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PRZEKŁADY DZIENNIKÓW, PAMIĘTNIKÓW I 

ESEJÓW 

W omawianym okresie ukazały się aż trzy pozycje z zakresu literatury 

eseistycznej oraz wspomnieniowej: znana i przetłumaczona na wiele 

języków książka Jožy Horvata: Besa – dziennik podróży; kolejna to 

obszerny – przygotowany przez Jana Wierzbickiego – wybór tego typu 

literatury z bogatej spuścizny Miroslava Krležy pt. Dzienniki i eseje; oraz 

wspomnienia jednego z największych chorwackich polonofilów – 

człowieka, który prawdopodobnie najwięcej uczynił na rzecz zbliżenia 

obu narodów i wzajemnego poznania – Julije Benešicia Osiem lat w 

Warszawie. 
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PRZEKŁADY LITERATURY DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 

ORAZ PRZEKŁADY DRAMATU 

Tradycyjnie nie mogło zabraknąć tłumaczeń literatury dziecięcej i 

młodzieżowej. Obok Babci Katarzyny autorstwa dobrze już znanej najmłodszym 

czytelnikom Anđelki Martić (książka doczekała się dwóch edycji: w 1981 i 1986 

roku) ukazały się jeszcze dwie pozycje adresowane do nieco starszego odbiorcy: 

Zvonimira Milčeca My z Bukovca oraz Ivicy Ivanca Maturzyści. 

W dziedzinie dramatu, tradycyjnie najrzadziej tłumaczonego rodzaju 

literackiego, po raz pierwszy w Polsce ukazał się dwutomowy książkowy wybór 

tekstów opracowany przez Ognjena Lakicievicia. W Antologii jugosłowiańskiego 

dramatu znalazły się dwa utwory autorów chorwackich: kultowe Przedstawienie 

Hamleta we wsi Głucha Dolna Ivo Brešana oraz Chorwacki Faust Slobodana 

Šnajdera. Powyższą publikację uzupełnia jeszcze jeden przekład utworu Ivo 

Brešana pt. Uroczysty bankiet w przedsiębiorstwie pogrzebowym. Widowisko 

sceniczne w sześciu obrazach z prologiem w tłumaczeniu Stanisława 

Kaszyńskiego, popularyzatora twórczości jugosłowiańskiego dramatopisarza w 

Polsce. Ukazał się on w czasopiśmie „Dialog” w 1980 roku. 
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PRZEKŁADY KSIĄŻEK 
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BIBLIOGRAFIA PRZEKŁADÓW 
1980 

Mario Božić: Bomba. Tłumaczenie i wstęp M. Krukowska. Czytelnik. Łódź 1980 [Bomba]. 

Mihalić Slavko: Sen w świetle. Tłumaczenie, wybór i wstęp J. Kornhauser. PIW. Warszawa 1980. 

1981 

Horvat Joža: „Besa” – dziennik podróży. Tłumaczenie Jerzy Knabe. Wydawnictwo Morskie. Gdańsk 1981 
[„Besa” – brodski dnevnik]. 

Marinković Ranko: Cyklop. Tłumaczenie i wstęp K. Bąk. T. 1 i 2. Wydawnictwo Łódzkie. Łódź 1981 [Kiklop]. 

Martić Anđelka: Babcia Katarzyna. Tłumaczenie M. Kordowicz. Il. E. Salomon. Nasza Księgarnia. Warszawa 
1981 [Baba Kata]. 

Milčec Zvonimir: My z Bukovaca. Tłumaczenie E. Kwaśniewska. Nasza Księgarnia. Warszawa 1981 [Zvižduk 
s Bukovca]. 

Šoljan Antun: Port. Tłumaczenie M. Krukowska. PIW. Warszawa 198 [Luka]. 

1982 

Wewnętrzne morze. Antologia poezji chorwackiej XX wieku. Wybór, przedmowa i noty o autorach Milivoj 
Slaviček. Red. J. Kornhauser. Tłumaczenie przedmowy i noty o autorach B. Gnypowa. Wydawnictwo 
Literackie. Kraków 1982. 

1983 

Krleža Miroslav: Ballady Pietrka Kerempuha. Tłumaczenie, wstęp i objasnienia A. Dukanović. Il. A. Czeczot. 
PIW. Warszawa 1983 [Balade Petrice Kerempuha]. 

Sabolović Mirko: Miedze, które dzielą. Tłumaczenie M. Krukowska. Wydawnictwo Łódzkie. Łódź 1983 
[Razmeđa]. 

Špoljar Krsto: Kłopoty z muzą. Tłumaczenie i wstęp D. Cirlić-Straszyńska. Wydawnictwo Łódzkie. Łódź 1983 
[Neprilike s muzom]. 
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BIBLIOGRAFIA PRZEKŁADÓW 
1985 

Benešić Julije: Osiem lat w Warszawie (kronika). Tłumaczenie D. Cirlić-Straszyńska. Posłowie H. Kirchner. Czytelnik. 
Warszawa 1985 [Osam godina u Varšavi (kronika)]. 

Kekanović Drago: Zagłada. Tłumaczenie M. Krukowska. Wydawncitwo Literackie. Kraków 1985. Wybór na podstawie: Večera 
na verandi; Ledena šuma i druge kratke priče. 

Šegedin Petar: Raport z prowincji. Tłumaczenie B. Nowak. Posłowie M. Dąbrowska-Partyka. Wydawnictwo Literackie. Kraków 
1985 [Izvještaj iz pokrajine]. 

1986 

Martić Anđelka: Babcia Katarzyna. Tłumaczenie M. Kordowicz. Il. E. Salomon. Wyd. 2. Nasza Księgarnia. Warszawa 1986 
[Baka Kata]. 

Furtinger Zvonimir: Potrzebne mi twoje ciało. Tłumaczenie E. Kwaśniewska. Iskry. Warszawa 1986 (notatka o pisarzu: E. 
Kwaśniewska: Fantastyczne barwne życie, s. 3) [Trebam tvoje tijelo]. 

1987 

Furtinger Zvonimir: Rozprawa precedensowa. Tłumaczenie E. Kwaśniewska. Iskry. Warszawa 1987 [Proces, Plemenito 
porijeklo]. 

Ivanac Ivica: Maturzyści. Nasza Księgarnia. Warszawa 1987 [Maturanti]. 

Krleža Miroslav: Bankiet w Blitwie. Tłumaczenie M. Krukowska. Wyd. 2. Czytelnik. Warszawa 1987 [Banket u Blitvi]. 

Špoljar Krsto: Czas i pajęczyna. Edukacja sentymentalna na modłę chorwacka . Tłumaczenie i posłowie H. Kirchner. 
Wydawnictwo Literackie. Kraków 1987 [Vrijeme i paučina. Sentimentalni odgoj na hrvatski način]. 

1988 

Marinković Ranko: Wspólna kąpiel. Tłumaczenie B. Gnypowa. Wydawnictwo Literackie. Kraków 1988 [Zajednička kupka]. 

1989 

Dubrownicka poezja miłosna. Wybór i wstęp J. Rapacka. PIW. Warszawa 1989. 
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